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نظر�به�اسـتقبال�گسـترده�از�کتاب�»طرح�کلی�اندیشـۀ�اسـالمی�در�قرآن«�و�محور�

شـدن�آن�در�حلقات�بحث�و�تدریس،�صهــبا�تصمیم�گرفت�برای�تسـهیل�تهیه�و�

مطالعـۀ�کتـاب،�آن�را�در�قالبـی�جدیـد�به�مخاطبان�هدیه�کنـد.�از�ویژگی�های�این�

قالـب،�امـکان�ارجاع�خودکار�بین�بخش�های�کتاب�و�امکان�دانلود�و�پخش�صوت�

هر�جلسه�است.

از�آنجا�که�این�کتاب�از�برکات�ماه�مبارک�رمضان�بود،�صهـبا�نیز�این�اثر�را�همزمان�

با�عید�سعید�فطر�سال�1399شمسی�منتشر�و�به�تمامی�عالقه�مندان�اهدا�می�کند.

عمومًا�کتاب�های�الکترونیکی�جایگزین�نسـخ�چاپی�نمی�شـوند،�برای�تهیۀ�نسـخۀ�

چاپی�می�توانید�به�سایت�مؤسسه�مراجعه�کنید.

٭ ٭ ٭
در�این�نسـخه�با�لمس�برخی�قسـمت�های�متن،�می�توانید�از�ویژگی های تعاملی 

کتاب�استفاده�کنید.�این�قابلیت�ها�بدین�شرح�است:

ـ�بـا�زدن�روی�عنـوان�فصـول�و�جلسـات�کتـاب�در�فهرسـت،�بـه�صفحۀ�مـورد�نظر�

منتقل�خواهید�شد.

ـ�هرجای�کتاب�روی�شـمارۀ�صفحه�در�گوشـه�باال�و�چپ�صفحات�بزنید�به�صفحۀ�

فهرست�اول�کتاب�منتقل�خواهید�شد.

ـ�عنـوان�فصـل�در�بـاالی�صفحات،�شـما�را�به�ابتدای�فصل�ارجاع�می�دهد.�لیسـت�

جلسات�که�در�صفحۀ�آغاز�هر�فصل�آمده�نیز،�پیونددار�است.

ـ�صـوت�جلسـات:�در�صفحـۀ�ابتدایـی�هـر�جلسـه،��با�زدن�روی�این�نشـان:�  

در�صـورت�متصـل�بودن�به�اینترنت،�به�صوت�کامل�آن�جلسـه�دسترسـی�خواهید�

داشت.

ـ�در�هر�جای�کتاب،�متن�آبی�رنگ،�نشانۀ�وجود�پیوند�است.�برخی�ارجاعات�موجود�

در�پاورقی�هـا،�از�آن�جملـه�اسـت.�همچنیـن�در�فهرسـت�های�انتهای�کتاب،�شـمارۀ�

صفحات�ارجاعی،�آبی�و�قابل�لمس�است.

برای�اسـتفاده�بهتر�از�امکانات�این�نسـخه،�از�نرم�افزار��Adobe acrobatبرای�باز�

کردن�فایل�استفاده�کنید.
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چهل�سال�گذشته�است،�چهل�سال...

گوهری�بس�گرانبها�و�عزیز،�در�اطرافمان�بوده،�اما�از�آن�غافل�و�از�برکتش�

محروم�بودیم.�گوهری�درخشان�از�دریای�زالل�قرآن�حکیم،�گوهری�نورانی�

از�جنس�کتاب�نور،�چهل�سال�خاک�خورد�و�فقدانش،�مردم�تشنۀ�معارف�

قرآن�و�اهل�بیت�را�آزار�داد.�گوهری�بی�مثل�ومانند�به�نام�»طرح�کلی�اندیشۀ�

اسالمی�در�قرآن«.

٭ ٭ ٭

روزهـای�آخـر�تابسـتان�1353،�امام�جماعت�مسـجد�کوچـک�و�نیمه�کارۀ�

امام�حسـن�مجتبی،�در�انتهای�بازار�سرشـور�مشـهد،�با�شروع�ماه�رمضان،�

برنامۀ�جدیدی�برای�مسـجد�می�ریزد.�سـید�علی�خامنه�اِی�سی�وپنج�سـاله،�

با�آن�قد�رشـید�و�چشـمان�نافذش،�بنا�می�کند�که�هر�روِز�ماه�مبارک،�بعد�



9 اشاره 

از�نماز�ظهر�و�عصر،�قرآن�به�دسـت،�پشـت�تریبون�بایسـتد،�و�یک�ساعت،�

سخنرانی�کند،�با�موضوع�»طرح�کلی�اندیشۀ�اسالمی�در�قرآن«.

با�شـروع�جلسـات،�شهر�مشهد�به�هم�می�ریزد.�در�آخرین�روزهای�تابستان،�

�که�معمواًل�شهر�خلوت�می�شود�و�مردم�به�استراحتی�چند� وقت�نماز�ظهرـ�

ساعته�تن�می�دهند�ـ�در�گوشه�ای�از�شهر،�جنب�و�جوشی�عجیب�برپاست.�

مـردم،�از�پیـر�و�جـوان�و�زن�و�مرد،�از�راه�های�دور�و�نزدیک،�در�هوای�گرم�

ظهرهـا،�بـا�زبان�هـای�خشـک�روزه�دار،�در�حرکتنـد�به�سـمت�مسـجد�امام�

حسن.�همه�مشتاقانه�خود�را�به�این�مسجد�می�رسانند�تا�از�سفرۀ�پربرکت�

معارفی�که�سید�جوان�در�بهترین�ماه�خدا�برایشان�پهن�کرده�است،�بهره�ها�

ببرند�و�تشنگی�هایشان�را�فرو�بنشانند.

هر�روز�به�تعداد�مستمعان�این�روحانی�جوان�اضافه�و�مجلسش�شلوغ�تر�

می�شـود.�دیگر�حتی�در�گاراژ�بسـیار�بزرگ�پشـت�مسـجد�هم�جایی�برای�

نشستن�پیدا�نمی�شود.�چشم�که�می�گردانی،�می�بینی�از�همه�قشری�آنجا�

نشسته�اند:�طلبه�،�دانشجو،�دانش�آموز،�کاسب،�اهل�محل،�زن،�مرد؛�و�اکثرًا�

هم�جوان.�دانشـجویان�پزشـکی�برای�آمدن�و�رفتن،�اتوبوس�گرفته�اند�که�

هر�روز�آنها�را�از�دانشگاه�به�نماز�برساند�و�بعد�از�جلسه�برگرداند.

در�جلسۀ�سید�علی�آقای�خامنه�ای،�همه�چیز�نو�و�جدید�است.�قبل�از�شروع�

جلسه،�به�هر�نفر�برگه�ای�کپی�شده�می�دهند�که�در�آن�خالصه�ای�از�مباحث�

جلسه�نوشته�شده.�سخنران،�برخالف�معمول،�روی�منبر�نمی�نشیند؛�پشت�

تریبون�می�ایسـتد�و�هر�روز،�با�زبان�روزه،�بیش�از�یک�سـاعت،�با�حرارت�و�
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صدای�بلند�صحبت�می�کند.�بعد�از�سخنرانی،�یک�قاری�قرآن�در�جایگاهی�

کـه�روی�منبـر�برایـش�آماده�کرده�اند،�می�نشـیند�و�آیاِت�مطرح�شـده�در�آن�

جلسه�را�با�صوت�و�لحن�زیبا�قرائت�می�کند.�جلسۀ�سخنرانِی�مسجد،�بیشتر�

به�یک�کالِس�آموزشی�شباهت�دارد�تا�یک�جلسۀ�سخنرانِی�معمولی.

سـال�ها،�سـال�های�خفقان�و�استبداد�و�دیکتاتوری�رژیم�پهلوی،�سال�های�

�که� سـیاه�شـکنجه�و�کشـتِن�زیر�شـکنجه�است.�در�این�سـال�های�تاریکـ�

امام�خمینی�در�تبعید�به�سر�می�بردند�ـ�در�هیچ�محفل�دینی�ای،�نمی�شود�

کوچک�ترین�حرف�یا�حتی�اشاره�ای�به�موضوعات�حساِس�رژیم�طاغوت�کرد.�

ساواک�در�اوج�اقتدار�است�و�همه�جا�جاسوس�دارد.�خواندن�آیاِت�مربوط�

بـه�جهـاد�و�مبارزه�جرم�اسـت�و�اگر�سـخنرانی،�در�آیه�ای�نام�بنی�اسـرائیل�

را�بیاورد�و�اشـاره�ای�به�اسـرائیل�بکند،�مجلسش�تعطیل�و�خودش�زندانی�

می�شـود.�بااین�همه،�روحانی�جواِن�مسـجد�امام�حسـن،�پیر�مبارزه�است.�

او�می�داند�چطور�جلسـۀ�سـخنرانی�را�اداره�کند�که�گرفتار�عوامل�سـاواک�

نشـود.�او�در�نهایـت�کیاسـت�و�درایـت،�معبـری�باز�می�کند�برای�رسـاندن�

نـوِر�کالم�خـدا،�بـه�امت�دورمانده�از�قرآن.�آقای�خامنه�ای�با�دقت�و�زیرکی�

تمام،�مجموعۀ�اعتقادات�اسـالمی�را�از�زبان�قرآن�طوری�بیان�می�کند�که�

مـردم�عالوه�بـر�سـاختن�دوبارۀ�اعتقادات�خود�بر�اسـاس�معـارف�قرآن،�به�

فکـر�ایجاد�کردن�جامعۀ�اسـالمی�نیز�می�افتند!�سـید�جـوان�مباحثش�را�از�

ایمان�شروع�کرده،�به�توحید�رسانده،�و�بعد�با�مطرح�کردن�نبوت�و�والیت�

ـ�و�بـا�تمام�شـدن�مـاه�رمضـان�ـ�ایـن�دورۀ�اعتقـادی�نـاب�و�بی�نظیر�را�به�
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پایان�می�رسـاند.�سـید�جوان�در�این�جلسات�توانست�با�کاشتن�بذِر�ایمان�

آگاهانه�در�قلب�و�جان�جوانان�مشهد،�آنان�را�با�قرآن�آشتی�دهد.�و�قرآن�

عزیـز�را�از�غربـِت�طاقچه�ها�و�سـفره�های�عقد�و�مجالس�ختم�درآورده�و�در�

اختیار�جوانان�بگذارد.

سـال�های�سـال،�عده�ای�که�فهم�درسـتی�از�دین�نداشـتند،�با�افکار�خشک�

خـود�مـردم�را�بـه�بهانه�ها�و�معاذیر�مختلف�از�قرآن�دور�نگه�داشـته�بودند�

کـه�مثـاًل�فهـم�قـرآن�کار�مـردم�عادی�نیسـت�و�باید�قرآن�را�فقـط�به�امید�

ثوابـش�خوانـد�و�ایـن�حرف�هـا؛�حرف�هایی�که�حکومت�ها�از�آن�اسـتقبال�

می�کردند.�اما�سید�علی�آقای�خامنه�ای�اینها�را�یا�توطئۀ�دشمن�می�دانست�

یـا�کج�فهمی�هـای�خـواص.�خودش�مجـذوب�قرآن�بود،�عاشـق�قـرآن�بود،�

فدایی�قرآن�بود،�و�کمر�بسته�بود�که�مهجوریت�قرآن�را�از�بین�ببرد.�استوار�

و�راسـخ،�بـا�کالمـی�گـرم�و�گیرا،�قرآن�به�دسـت�می�گرفت،�پشـت�تریبون�

می�ایسـتاد،�و�تمـام�وجـودش�را�وقـف�کلمات�الهی�می�کرد.�می�خواسـت�

اندیشۀ�ناب�اسالمی�را�دوباره،�از�دل�ناب�ترین�متن�الهی�احیا�کند�و�قرآن�

را�به�قلب�و�عمل�مردِم�مسلمان�بازگرداند.

سـرانجام،�چنـد�مـاه�پـس�از�پایان�یافتـن�جلسـات�طـرح�کلـی�در�مسـجد�

امام�حسـن،�و�پیرو�جلسـات�شـرح�نهج�البالغه،�سـید�علی�آقای�خامنه�ای�

دسـتگیر�شـده�و�راهی�پایتخِت�سـتم�می�شـود؛�راهِی�یکی�از�مخوف�ترین�

شکنجه�گاه�های�آن�روِز�دنیا:�»کمیتۀ�مشترک�ضد�خرابکاری«.

٭ ٭ ٭
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حـاال�چهـل�سـال�از�آن�مـاه�رمضـاِن�فراموش�نشـدنی�گذشـته�اسـت�و�در�

ایـن�چهل�سـال،�آن�دریـای�معارف�قرآنی،�فقط�در�سـینۀ�همان�چند�هزار�

مسـتمع�مشـهدی�باقـی�مانـده�و�باقِی�تشـنگان�از�آن�بی�بهـره�بوده�اند.�در�

این�چهل�سـال،�از�آن�معارِف�ناب�قرآنی،�فقط�خبری�مانده�بود�و�نشـانی�

ـ�آن�قدر�که�از�بودنش�مطمئن�شویم�ـ�و�تنها�کتابچه�ای�به�نام�»طرح�کلی�

اندیشۀ�اسالمی�در�قرآن«.

آری!�چهل�سال�دیر�شد�و�از�دست�رفت.�اما�باز�هم�خدا�را�شکر�و�سپاس�

که�باالخره�بعد�از�گذشت�این�همه�سال،�گرد�و�غبار�از�این�گنجینه�برگرفته�

شد�و�آن�گوهر�نورانی،�سر�برآورد�و�جلوه�گر�شد.�الحمدهلل...

قدمـت�چهـل�سـاله،�وقار�و�جذبه�اش�را�باال�بـرده،�و�تازگی�و�جوانی،�از�هر�

کلمـه�اش�می�بـارد.�آغـوش�باز�کنیم�بـرای�این�مهماِن�عزیز�چهل�سـال�در�

راه�مانده.�گنجینۀ�»طرح�کلی�اندیشـۀ�اسـالمی�در�قرآن«�از�دل�سـال�های�

تاریک�و�سـیاه�و�سراسـر�خفقان،�برای�امروز�و�فردا�و�فرداها،�رسـیده�است�

تا�قلب�ها�را�روشن�کند.�دریغ�از�سال�هایی�که�گذشت...

کتابچۀ »طرح کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن«

»طرح�کلی�اندیشۀ�اسالمی�در�قرآن«�پنجمین�اثر�مکتوب�حضرت�آیت�اهلل�

خامنه�ای�بود�که�قبل�از�انقالب،�در�سال��1354به�چاپ�رسید.

ایـن�کتابچـه�مجموعۀ�همان�پلی�کپی�هایی�بود�که�در�جلسـات�روزانۀ�ماه�

رمضـان�مسـجد�امـام�حسـن�در�سـال��1353در�اختیار�حاضـران�قرار�داده�
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می�شـد؛�به�عـالوۀ�مقدمـه�ای�که�خـود�معّظم�له،�قبل�از�چاپ�بر�آن�نوشـته�

بودنـد.�مقدمـه�ای�کـه�در�آن�به�خوبـی�ضـرورت�و�لـزوم�ارائـۀ�طرحـی�کلی�

از�اندیشـۀ�اسـالمی�مبتنـی�بـر�قـرآن،�بیـان،�و�اهداف�و�ثمـرات�آن�ذکر�و�

دستاوردهایش�برای�مخاطب�توضیح�داده�شده�است.

و�جالب�اینکه�متن�همین�کتابچه�نیز�در�عین�اختصار�و�ایجاز،�ابعاد�فردی�

و�اجتماعـی�دیـن�را�درسـت�در�کنـار�هم�قرار�داده�و�برداشـتی�نو�و�بدیع�از�

قرآن�ارائه�کرده�است.�کتابچه�ای�به�ظاهر�مختصر،�اما�با�محتوایی�عمیق.

عالوه�بر�این�کتابچه،�بعد�از�انقالب،�محتوای�شش�جلسه�از�بیست�و�هشت�

جلسـۀ�ایـن�مجموعـه،�در�قالـب�جزوه�ای�بـا�عنوان�»والیت«�توسـط�حزب�

جمهوری�اسـالمی�در�سـال��1360به�چاپ�رسـیده�اسـت،�که�مجددًا�چاپ�

نشد�و�چندان�در�دسترس�نیست.

نحوۀ دست یابی صهـبا به نوارهای جلسات

مدت�هـا�دسـت�یابی�بـه�محتوای�این�جلسـات،�یکی�از�آرزوهـا�و�دعاهای�

قلبی�مان�بود،�که�روزی�مصاحبه�ای�دیدیم�از�آقای�مرتضی�سادات�فاطمی�

دربارۀ�فعالیت�قرآنی�شـان�پیش�از�انقالب،�و�دربارۀ�یک�مرکز�نوارفروشـی�

کـه�در�خیابـان�سـناباد�مشـهد�داشـتند.�ایشـان�از�قاریان�و�اسـاتید�قرآنی�

ممتـاز�کشـور�هسـتند�کـه�در�دوران�قبـل�از�انقالب،�از�یـاران�و�نزدیکان�و�

معتمـدان�مقـام�معّظم�رهبری�بوده�اند�و�بعد�از�انقالب�نیز�همچنان�مورد�

توجه�و�عنایت�ایشان�قرار�دارند.
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آقـای�سـادات�فاطمـی�در�جایـی�از�مصاحبـه�گفتـه�بودند�کـه�در�آن�زمان�

مسـئول�ضبط�صوت�جلسـات�طرح�کلی�بوده�اند.�درنگ�نکردیم؛�به�مشهد�

رفتیم�و�به�خدمتشان�رسیدیم.�از�مصاحبۀ�ایشان�ذکری�به�میان�آوردیم�

و�از�صوت�جلسـات�طرح�کلی�پرسـیدیم.�ایشـان�فرمودند�که�صوت�همۀ�

جلسـات�ضبط�شـده،�کتاب�طرح�کلی�اندیشۀ�اسالمی�هم�چاپ�شده�و�از�

آن�کتاب�می�توان�به�محتوای�جلسـات،�دسـت�پیدا�کرد.�وقتی�به�ایشـان�

عرض�کردیم�که�آن�کتاب،�تنها�شـامل�محتوای�پلی�کپی�ها�می�شـود�و�از�

متن�جلسـات�خالی�اسـت،�متعجبانه�افسوس�خوردند.�از�ایشان�پرسیدیم�

�که� کـه�نوارهـا�را�در�اختیـار�دارنـد�یا�خیر.�جـواب�مثبت�بود،�امـا�ریل�هاـ�

همان�اصل�سندها�بود�ـ�به�مرکز�اصلی�نگهداری�اسناد�مربوط�به�معّظم�له�

رفته�بود�و�تنها�یک�کپی�بر�روی�نوار�کاست�در�اختیار�داشتند.

آقای�سادات�فاطمی�بدون�هیچ�گونه�چشم�داشتی،�آن�نوارها�را�در�اختیار�

ما�قرار�دادند�و�ما�نیز�هیچ�گاه�نتوانستیم�آن�طور�که�باید،�از�ایشان�تشکر�

کنیم.�ایشـان�متواضعانه�همان�کاری�را�انجام�دادند�که�چهل�سـال�قبل،�

بـه�ایشـان�محول�شـده؛�نشـر�و�تکثیـر�نوارها�بـه�معتمدان.�گویـی�بعد�از�

سـال�های�سـال،�دوباره�یک�نفر�از�راه�دور،�به�مرکز�پخش�نوارهای�مذهبی�

آمـده�تـا�نوارهـای�آقـای�خامنـه�ای�را�تهیه�کند؛�و�ایشـان�همـان�کاری�را�

کردنـد�که�سـال�های�قبل�از�انقـالب�می�کردند.�خداوند�حافظ�وجود�نورانی�

و�قرآنی�شان�باشد.

نوارها�به�دلیل�اینکه�از�روی�ریل�پر�شـده�بودند،�نقایصی�داشـتند؛�مثاًل�از�
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ابتدای�بحث�شـروع�می�شـوند�نه�از�آغاز�جلسـه؛�یا�عمومًا�به�انتهای�بحث�

ختم�می�شوند�و�صوت�تالوت�قرآن�و�دعای�معّظم�له�را�ندارند.�زیرا�عمومًا�

زمان�برگزاری�جلسات�بیشتر�از�یک�ساعت�به�طول�می�انجامیده�است.

یـک�راه،�تأمـل�بـرای�دسترسـی�به�نوار�ریـل�بود،�امری�تقریبـًا�بعید�و�دور�

از�امکان.�بعد�از�مداّقه�بر�محتوای�جلسـات�به�این�نتیجه�رسـیدیم�که�از�

محتوا�چیزی�از�دست�نرفته�است،�مگر�در�حد�یکی،�دو�درصد.�لذا�تصمیم�

بـه�انتشـار�کتـاب�گرفتیـم�تـا�در�هر�زمان�صوتـی�جدید�ناظر�بـه�محتوای�

جلسات�یافتیم�به�کتاب�بیفزاییم.

ارزش و جایگاه کتاب

ارزش�محتوایـی�ایـن�کتـاب،�بـا�دقـت�در�مطالعـه،�مـرور�و�چندبارخوانی�

و�مطالعه�هـای�جنبـی،�بـرای�مخاطـب�بیش�از�پیش�آشـکار�خواهد�شـد.�

اینجا�با�ذکر�مختصری�از�مشـخصات�کتاب،�خوانندۀ�گرامی�را�به�اهمیت�

انتشار�و�مطالعۀ�آن�آگاه�تر�می�کنیم�تا�با�آگاهی�از�ارزش�محتوای�کتاب،�

زمان�مناسـب�و�کافی�به�مطالعۀ�آن�اختصاص�دهد�و�با�دقت�و�تیزبینی�

مشغول�مطالعه�شود.

کتاب�حاضر�کتابی�منحصر�به�فرد�در�ارائۀ�درسـت�و�کامل�اندیشـۀ�اسالمی�

اسـت.�این�کتاب�با�کتاب�های�متعددی�که�با�عنوان�اندیشـۀ�اسـالمی�یا�

اصول�عقاید�به�رشـتۀ�تحریر�درآمده�اند،�متفاوت�اسـت.�آن�کتاب�ها�اصول�

اعتقـادی�دیـن�را�بیشـتر�به�عنـوان�مفاهیـم�ذهنـی�تلقی�کـرده�و�در�مقام�
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اثبات�درسـتی�این�اصول�و�پاسـخگویی�به�شـبهات�مطرح�شـده�هسـتند.�

برخالف�آن�کتاب�ها،�»طرح�کلی�اندیشۀ�اسالمی�در�قرآن«�مباحث�ضروری�

دیـن�را�به�گونـه�ای�تعهدآفرین�معرفی�کرده�اسـت.�بنابراین،�اولین�ویژگی�

همیـن�اسـت�کـه�این�کتاب�از�جنـس�کتاب�های�کالمی�نیسـت�که�روند�

اثبات�و�نفی�در�پیش�گرفته�باشد.

دومیـن�ویژگـی�کتـاب،�ارائۀ�نمایی�کلی�از�اندیشـۀ�اسـالمی�بـه�جهانیان�

است؛�نه�فقط�مسلمانان،�بلکه�یکایک�انسان�ها،�چه�موحد�و�چه�غیر�موحد.�

هرکـس،�بـا�هر�ایـده�و�تفکری،�می�توانـد�مخاطب�این�کتاب�باشـد،�چون�

روند�بحث�و�نکات�عرضه�شـده�در�کتاب،�آنچنان�منطقی�و�دور�از�هرگونه�

تعصب�ورزی�است�که�مورد�پسند�هر�عقل�سلیمی�قرار�خواهد�گرفت.

سـومین�ویژگـی�کتـاب�ایـن�اسـت�کـه�در�آن�تعریفـی�دوبـاره�از�دیـن�به�

مخاطب�داده�شده.�تعریفی�که�دین�را�تنها�مجموعه�ای�از�اصول�فکری�یا�

عملـِی�مجـزا�نمی�داند،�بلکـه�آن�را�مجموعه�ای�متحد�تعریف�می�کند�که�با�

نظمی�خاص�در�کنار�هم�قرار�گرفته�اند.

ایـن�کتـاب�سـندی�اسـت�گویـا�از�اقدامات�حضـرت�آیـت�اهلل�خامنه�ای�در�

راستای�احیای�تفکر�اسالمی.�در�آن�سال�هایی�که�مفاهیم�دینی�از�معانی�

حقیقی�خود�تهی�شده�و�جز�پوسته�ای�از�آن�چیزی�باقی�نمانده�بود.�گرچه�

حرکت�ها�و�سـخن�برخی�از�اندیشـمندان�اسالمی،�نگاه�ها�را�دوباره�متوجه�

اسـالم�و�مفاهیـم�عمیـق�آن�کـرده�بـود،�اما�آنچـه�کم�بود�یا�نبـود،�طرحی�

جامع�از�دین�بود.�طرحی�که�بتواند�خأل�فکری�مسلمانان�را�در�برابر�مکاتب�
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پوچ�و�خالی�بشری�پر�کند�و�زمینه�را�برای�نفوذ�اسالم�در�میان�جوامع�و�

آزاداندیشان�فراهم�آورد.

حضرت�امام�خمینی؟حر؟�قطعًا�احیاگر�اسـالم�در�این�عصر�بودند.�با�شـروع�

نهضِت�امام،�نام�اسالم�دوباره�بر�سرِ�زبان�ها�افتاد�و�قلوب�خمودۀ�مسلمین�

بیدار�شـد.�بعد�از�تبعید�حضرت�امام�این�شـور�و�عالقۀ�ایجاد�شـده،�برای�

شـاگردان�مجاهد�امام�بسـتری�بود�برای�کار�عمیق�فکری�و�ایمانی.�برای�

ساختن�زیربنایی�محکم�از�تفکر�ناب�اسالم�محمدی.

ارائۀ�چنین�طرحی�میسـر�نبود،�مگر�از�متفکری�آگاه�و�مسـئول،�آشـنا�به�

مفاهیـم�قـرآن�و�آگاه�از�مقصـود�و�مقصد�دیـن.�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�

بـا�احسـاس�ایـن�خـأل�و�نیـاز�در�جامعه،�و�با�اشـراف�به�آثار�اندیشـمندان�

اسـالمی�و�مراوده�با�عالمان�زمان�شـناس�عصر،�همچون�شـهید�مطهری�و�

با�تسـلط�و�تمّسـک�به�قرآن،�مباحث�»طرح�کلی�اندیشۀ�اسالمی�در�قرآن« 

را�در�مـاه�مبـارک�رمضـان�مطـرح�کردند؛�مباحثی�که�به�دلیـل�ارائۀ�نگاهی�

جامع�از�تفکر�توحیدی�و�با�درنظرداشتن�شئون�مختلف�زندگی�بشر،�بابی�

اسـت�بـرای�ورود�بـه�حوزۀ�تفکر�اسـالمی.�این�چهارمیـن�ویژگی�برای�این�

کتاب�است.

پنجمین�ویژگی�کتاب،�بازتاب�نگاه�نو�و�بدیع�ایشان�به�مفاهیم�دینی�ست.�

اگرچه�واژگان�قرآن،�کلماتی�هستند�که�مکرر�به�گوش�شنونده�رسیده،�اما�

در�کالم�ایشـان�جانـی�تازه�می�گیرنـد؛�نگاهی�که�به�مفاهیم�دینی�ابعادی�

تـازه�می�بخشـد�و�در�آن�روزگار�مـورد�انتقـاد�قرار�می�گیـرد:�»یک�عده�ای�در�



18 اشاره 

مشهد�جنجال�علیه�من�به�راه�انداختند�که�چرا�در�زیر�کلمۀ�»والیت«،�فالنی،�

ایـن�حرف�هـا�را�زده؛�درحالی�که�این،�انکار�آن�والیتی�که�آنها�می�گفتند�که�

نبود.�آنها�می�گفتند�والیت�یعنی�محبت.�خب�ما�محبت�ائمه�را�که�قبول�

داریم،�والیت�یعنی�اعتقاد�به�امامت�علی؟ع؟،�این�را�که�ما�قبول�داشتیم.�

یک�چیزهایی�عالوۀ�بر�اینها�ما�از�کلمۀ�والیت�پیدا�کرده�بودیم.�من�آیات�

والیـت�را�در�قـرآن�جمـع�کـردم.�آیاتی�کـه�در�آن�کلمۀ�والیت�بـه�کار�رفته�

ِه<�1مثاًل�فرض�کنید�و�آیات�متعددی�را؛�از�این�آیات� �ةُ ِللّٰ اِلَک الَولا�یَ است،�>ُه�ن

یـک�برداشـت�جدیـدی�از�کلمـۀ�والیت�را�مـن�عرضه�کردم،�مطـرح�کردم.�

خب،�این�باید�مغتنم�شمرده�بشود.�در�عالم�پزشکی�اگر�یک�نفری�بیاید،�

فـرض�بفرماییـد�دربـارۀ�حصبـه�یک�ایـدۀ�جدیدی�را�مطرح�کنـد�که�اضافۀ�

بـر�معلومـات�قبلی�باشـد،�با�او�چه�طوری�رفتـار�می�کنند؟�خب�احترامش�

می�کننـد،�تکریمـش�می�کننـد،�تشـکر�از�او�می�کنند.�در�مسـائل�دینی�اگر�

حرف�جدیدی�مطرح�می�شـد،�یک�برداشـت�نویی�در�یک�مسئله�ای�مطرح�

می�شـد،�ولو�اینکه�حرف�های�گذشـته�را�تخطئه�نمی�کرد،�همین�قدر�که�نو�

بـود،�بـا�آن�یـک�عـده�ای�بنا�می�کردنـد�مخالفت�کردن،�االن�هـم�این�حالت�

هنوز�در�یک�عده�ای�هست.«2

ششـمین�ویژگـی�کتـاب،�انطباق�مباحث�آن�با�سـیرۀ�سیاسـی�ـ�مبارزاتی�

ائمه؟مهع؟�برای�برقراری�حکومت�اسـالمی�اسـت.�دیدگاه�ایشـان�نسـبت�به�

1.�سوره�مبارکه�کهف/�آیه�44

2.�بیانات�معّظم�له�در�تاریخ�1367/7/13
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�که�در�مجموعۀ�حلقات�»انسـان�250سـاله«�جمع�آوری�شـده� زندگی�ائمهـ�

اسـت�ـ�سـبب�شـده�بود�تا�ایشـان�در�میدان�مبارزه�همواره�سه�نکته�را�مد�

نظر�قرار�دهند:�اول،�تبیین�اسـالم�به�شـکل�درسـت؛�دوم،�سخن�از�جامعۀ�

اسـالمی�و�حکومـت�علـوی؛�و�سـوم،�صحبـت�از�حاکم�جامعۀ�اسـالمی�و�

توجـه�دادِن�مـردم�بـه�مصـداق�فعلـی.�این�کتاب�نمونه�ای�اسـت�از�شـیوۀ�

مبارزۀ�زیرکانۀ�ایشان�در�آن�دوران�سیاه.�»در�رژیم�گذشته،�آن�وقتی�که�کار�

خیلی�بر�ما�سـخت�می�شـد�و�من�در�مسـجد�کرامت�یا�مسـجد�امام�حسن�

مشـهد�سـخنرانی�می�کـردم،�مطلبی�را�کـه�فکر�می�کردم�دانسـتن�آن�برای�

نظام�و�رژیم�به�شـدت�مضر�اسـت،�بدون�اینکه�اندک�اشـاره�ای�به�دسـتگاه�

بکنـم،�مطـرح�می�کـردم.�هیـچ�گوشـه�و�کنایـه�ای�هـم�مطلقًا�به�دسـتگاه�

نمـی�زدم.�مثـاًل�فـرض�کنیـد�آن�زمـان�می�گفتیـم�»حکومـت�علـوی«.�اگـر�

می�گفتیم�حکومت�اسـالمی،�حسـاس�می�شدند.�می�گفتیم�نظام�علوی�یا�

حکومت�علوی.�در�بحث�های�آن�وقِت�من،�از�این�گونه�تعابیر�پر�بود.�کأّنه�

دیلم�را�می�دادیم�زیر�ریشـۀ�دسـتگاه�تا�آن�را�با�یک�فشـار�بیرون�بکشـیم.�

دستگاه�هم�ملتفت�نبود؛�چون�به�تنۀ�او،�هیچ�گونه�برنمی�خورد.«1

ویژگـی�هفتـم�کتـاب،�توجه�ویژۀ�آن�اسـت�به�درد�اصلی�جوامع�بشـری�و�

مسـلمان�ها؛�یعنـی�ضعـف�ایمان.�ایشـان�با�غـور�در�آیات�مختلـف�قرآن،�

حقیقت�ایمان�را�به�مخاطبان�خود�معرفی�می�کنند؛�و�تشریح�می�کنند�که�

این�باور�آگاهانه�و�تعهدآور،�اگر�درست�شناخته�شود،�همچون�روحی�که�

1.�بیانات�معّظم�له�در�تاریخ�1371/4/8
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جسم�را�به�حرکت�درمی�آورد،�عقاید�را�به�صحنۀ�زندگی�و�اجتماعات�بشری�

وارد�کرده�و�آن�گاه،�این�ایمان،�انسان�ساز�و�جامعه�ساز�خواهد�شد.

هشـتمین�ویژگی�کتاب،�وحدت�آفرین�بودن�مباحث�آن�اسـت�برای�امت�

اسـالمی.�معّظم�لـه�در�آن�زمـان�با�بصیرتی�که�داشـتند،�دسـت�های�پنهان�

اسـتعمار�را�در�ایجاد�اختالف�بین�امت�اسـالمی�به�خوبی�می�دیدند؛�لذا�با�

تکیه�بر�اصول�اساسی�اعتقادی�اسالم،�مانند�توحید�و�دقت�به�ابعاد�آنها،�

زمینۀ�وحدت�امت�اسالمی�را�در�برابر�طاغوت�های�زمان،�فراهم�آورده�اند.

کوشـش�و�تـالش�معّظم�لـه�برای�آموزش�شـیوۀ�تدّبر�و�تعّمـق�در�قرآن�به�

مخاطبان،�نهمین�ویژگی�کتاب�اسـت.�ایشـان�عمومًا�برای�بحث�های�خود�

دسـته�ای�از�آیـات�را�برمی�گزیدنـد�و�ضمـن�ترجمـۀ�آیات،�مخاطبـان�را�به�

یافتـن�رابطـۀ�آیات�بـا�یکدیگر�ترغیب�می�کردند.�ایشـان�هنـگام�ترجمه�و�

شـرح�آیـات،�گام�بـه�گام�بـا�مخاطـب�پیش�رفتـه�و�او�را�به�تأمل�و�کشـف�

ارتبـاط�آیـات�وا�می�داشـتند.�و�با�برداشـتی�که�از�آیات�ارائـه�می�دادند،�در�

مخاطب�نگاهی�نو�نسبت�به�قرآن�ایجاد�می�کردند.

دهمیـن�ویژگی�کتـاب،�توجه�خـاص�حضرت�آیت�اهلل�خامنـه�ای�به�جوانان�

اسـت.�آنچه�از�بیانات�ایشـان�در�این�سلسـلۀ�از�دروس�برمی�آید،�این�است�

که�مخاطب�اصلی�این�جلسـات،�عمومًا�قشـر�جوان�هسـتند.�»من�به�شما�

عزیزان�جوان�دانشجو�که�نگاه�می�کنم،�مسجد�کرامت�و�مسجد�امام�حسن�

مجتبی�را�به�یاد�می�آورم؛�که�آنجا�هم�همین�شماها�ـ�شماهای�سی�و�پنج�

سـال�قبل�ـ�می�نشسـتید�و�درس�تفسیر�قرآن�و�تفسیر�نهج�البالغه�و�مبانی�
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نهضت�اسـالمی،�مذاکره�و�بحث�می�شـد،�نوشـته�می�شـد�و�گفته�می�شـد.�

چوبـش�را�هـم�می�خوردیـم؛�هـم�شـما�می�خوردیـد،�هـم�مـا�می�خوردیـم.�

دسـتگاه�جّبـار�طاغـوت،�آن�روز�تحمـل�نمی�کـرد�کـه�یـک�طلبه�بـا�جمعی�

دانشـجو�بنشـینند�و�از�دین�حرف�بزنند؛�به�خصوص�که�محفل�دانشـجویی�

مـا�آن�روز،�محفـل�گرمـی�هم�بود؛�محفل�پرجمعیت�و�متراکمی�بود.�البته�

ایـن�جمعیت�هایی�که�امروز�شـما�بعـد�از�انقالب�می�بینید،�قبل�از�انقالب�

در�هیچ�جا�و�به�هیچ�مناسبتی�شکل�پیدا�نمی�کرد؛�اما�نسبت�به�جلسات�و�

�اجتماع�دانشجویی�ـ�به� اجتماعات�آن�روز،�هیچ�اجتماعی�شاید�در�کشورـ�

یکپارچگی،�یکدستی�و�تراکم�اجتماع�مسجد�امام�حسن�یا�مسجد�کرامت�

که�بنده�آنجا�درس�تفسیر�برای�دانشجوها�می�گفتم،�وجود�نداشت.«1

ورای�همۀ�ویژگی�های�منحصربه�فردی�که�ذکر�شـد،�اهمیت�این�کتاب�در�

میان�آثار�معّظم�له،�از�دو�جنبه�است:

جنبـۀ�اول�اینکـه،�محتـوای�ایـن�جلسـات�از�ابتـدا�تـا�انتهـا،�همـه�با�نظر�

معّظم�له�تنظیم�یافته�است.�از�انتخاب�عنوان�»طرح�کلی��اندیشۀ�اسالمی�

در�قرآن«�برای�مجموعۀ�جلسـات�و�کتابچه�ای�که�چاپ�شـده�است،�ترتیب�

بخش�های�ایمان،�توحید،�نبوت�و�والیت،�انتخاب�عنوان�برای�هر�جلسه،�

نحـوۀ�ورود�و�خـروج�بـه�بحث،�انتخـاب�آیات�و�غیره،�همه�با�نظر�ایشـان�

بوده�است.

جنبـۀ�دوم�اینکـه،�می�تـوان�گفـت�مبحث�ضروری�و�مهمی�نیسـت�که�در�

1.�بیانات�معّظم�له�در�تاریخ�1386/2/25
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ایـن�مجموعـه�به�آن�اشـاره�نشـده�باشـد.�از�ایـن�مهم�تر�اینکـه�این�طرح،�

درحقیقـت�بازگوکننـدۀ�نظـام�فکـری�معّظم�لـه�اسـت.�ایشـان�در�طی�این�

جلسـات،�پایه�هـای�نظـام�فکری�خـود�را�که�برگرفته�از�آیات�قرآن�و�سـیرۀ�

ائمه�است،�تبیین�کرده�اند.�درستی�این�ادعا�زمانی�بیشتر�معلوم�می�شود�

کـه�بـا�نگاهـی�دقیق،�بیانـات�معّظم�لـه�و�جهت�گیری�های�ایشـان�در�این�

سـال�ها�را�بررسـی�کنیم.�خطی�کلی�و�اساسـی�دیده�نمی�شـود،�مگر�اینکه�

ریشه�در�این�نظاِم�ترسیم�شده�داشته�باشد.�حتی�آیات�مطرح�شده�در�این�

سلسله�جلسات،�جزو�آیاتی�هستند�که�ایشان�به�طور�معمول�در�بیاناتشان�

به�کار�می�برند.�لذا�مخاطب�با�مطالعۀ�کتاب�حاضر،�گامی�مهم�در�راستای�

آشنایی�با�نظام�فکری�معّظم�له�برداشته�است.

�که� »مـن�چنـد�سـال�قبل�به�مشـهد�رفته�بودم؛�یکی�از�رفقـای�قدیمی�ماـ�

پـای�بحث�هـای�خصوصـی�و�عمومی�ما�خیلی�بوده�اسـت�و�اآلن�هم�او�را�

زیاد�می�بینم�ـ�نواری�به�من�داد�و�گفت�خواهش�می�کنم�شما�این�نوار�را�

همین�طور�که�در�ماشین�نشسته�اید،�گوش�کنید.�گفتم�خیلی�خب.�نوار�را�

گذاشتم،�دیدم�او�در�سخنرانی�های�دوره�های�طوالنی�من�گشته�است�و�از�

هر�کدام�تّکه�ای�را�انتخاب�کرده�که�در�آن،�تصویر�آینده�و�وعدۀ�به�آینده�و�

حکومت�علوی�وجود�دارد�و�از�من�می�خواهد�بپرسد�اآلن�هم�همان�تصویر�

را�در�ذهن�دارید؟�البته�ِاشکال�او�وارد�نبود.�من،�بعد�خودش�را�دیدم�و�به�

او�گفتم�این�اشـکال�وارد�نیسـت.�اآلن�هم�اگر�بخواهم�در�آن�مقام�حرف�

بزنم،�همان�حرف�ها�را�می�زنم�و�حرفم�عوض�نشده�است.
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�سی� بنده�یک�ماِه�رمضان�در�مسـجد�امام�حسـِن�مشـهد�سخنرانِی�مستمرِّ

جلسـه�ای�داشـتم�..آن�زمـان�بـه�ضبـط�سـخنرانی�ها�خیلـی�اهمیـت�داده�

نمی�شـد؛�امـا�اسـتثنائًا�همـۀ�این�سـی�سـخنرانی�ضبط�شـده�اسـت.�این�

سخنرانی�ها�منبع�خوبی�برای�مچ�گیری�ماست!�در�آن�سخنرانی�ها�راجع�به�

توحید،�امامت،�والیت،�نبوت�و�سایر�مباحث�اساسی�بحث�شده�است�که�

اآلن�هـم�آنهـا�را�تأیید�می�کنم.�اینها�پایه�های�فکری�برای�ایجاد�یک�نظام�

اسـالمی�بود؛�اگرچه�ما�آن�موقع�امیدوار�نبودیم�که�نظام�اسـالمی�شـش،�

هفت�سـال�دیگر�محّقق�شـود.�می�گفتیم�اگر�پنجاه�سـال�دیگر�هم�ایجاد�

نشـود،�باالخـره�پایه�هـای�فکری�اش�اینهاسـت.�آن�کار،�جهـت�دادن�به�فکر�

نسل�جواِن�آن�روز�بود.«1

سبک تنظیم کتاب

بـا�حفـظ�ترتیـب�جلسـات�در�کتـاب،�رونـد�ارائـۀ�مطالب�در�یک�جلسـه،�

بـا�محتـوا�در�جلسـات،�و� لحـن�کالم�معّظم�لـه،�مطالـب�غیـر�مرتبـط�

درج�پلی�کپی�هـای�آن�زمـان،�سـعی�کردیـم�محتـوای�اثـر�نیـز�القاکننـدۀ�

سلسـله�وار�بودن�جلسـات،�سبک�آنها،�فضای�جلسات،�امکانات�محدود�و�

مکان�برگزاری�جلسات�باشد.

٭ ٭ ٭

1.�بیانات�در�دیدار�اعضای�هیئت�مؤسـس�و�هیئت�امنای�مؤسسـۀ�پژوهشـی�ـ�فرهنگی�

انقالب�اسالمی،�1381/4/4
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در�تنظیم�محتوای�این�کتاب�چند�کار�صورت�گرفته�است:

1ـ�بدنۀ�اصلی�کتاب�از�کنار�هم�قرار�گرفتن�محتوای�جلسـات�شـکل�گرفته�

اسـت.�کتاب�چهار�بخش�اصلی�به�نام�های�ایمان،�توحید،�نبوت�و�والیت�

دارد�کـه�ذیـل�هـر�بخـش�جلسـات�مرتبط�آمده�اسـت.�برای�حفـظ�هویت�

مستقل�جلسات،�ابتدای�هر�جلسه،�عنوان�جلسه�و�تاریخ�برگزاری�جلسه،�

درج�شـده�اسـت.�انتهـای�هـر�جلسـه�نیـز�با�قـراردادن�پلی�کپی�آن�جلسـه�

مشخص�شده�است.

2ـ�برای�حفظ�سـیر�محتوای�هر�جلسـه،�آن�گونه�که�معّظم�له�بیان�فرموده�

بودند،�از�تقطیع�کالم�ایشـان�و�زدن�تیتر�خودداری�شـد.�لذا�خواننده�سـیر�

محتوایی�یک�جلسه�را�به�خوبی�احساس�می�کند.

3ـ�در�اکثر�نوارهاِی�کاسـت�جلسـات،�جمالت�ابتدایِی�جلسـه�ضبط�نشده�

اسـت.�در�صـوت�یکـی،�دو�جلسـه،�معّظم�لـه�جلسـه�را�با�تـالوت�چند�آیه�

از�آیـات�منتخـِب�آن�جلسـه�آغـاز�کرده�اند.�ما�نیز�برای�آنکه�همۀ�جلسـات�

شـروعی�یکسـان�داشته�باشـند،�با�توجه�به�روش�معّظم�له�در�تالوت�آیات�

در�آن�دو�جلسه،�ابتدای�جلسات�را�با�آیات�قرآن�شروع�کرده�ایم؛�اما�چون�

نمی�خواسـتیم�مخاطـب�تصور�کند�معّظم�له�ایـن�آیات�را�خوانده�اند،�آیات�

به�شکلی�متفاوت�با�متن�آمده�است.

4ـ�لحن�کالم�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�جلسات�طرح�کلی�سال�53،�با�بیان�و�

لحن�کالم�معّظم�له�در�دوران�رهبری�تفاوت�هایی�دارد.�ما�نیز�بر�آن�شدیم�

کتاب�را�طوری�تنظیم�کنیم�که�لحن�ایشان�به�مخاطب�منتقل�شود.�لحن�
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کالم�ایشان�در�آن�سال�ها،�لحن�خطیبی�انقالبی�است�که�با�شور�و�حرارِت�

بسـیار،�ایسـتاده�در�پشـت�تریبـون،�بـرای�جمعـی�جوان�سـخن�می�گویند.�

کالمشـان�گرم�و�گیرا�و�حرف�هایشـان�تازه�و�جذاب�اسـت.�لذا�تمام�تالش�

خـود�را�کردیـم�تا�با�درج�عالئم�ویرایشـی�دقیق،�در�کنار�روان�سـازی�متن،�

لحن�کالم�معّظم�له�را�به�بهترین�شکل�ممکن�به�مخاطب�منتقل�کنیم.

5ـ�مـورد�دیگـری�کـه�در�انتقـال�فضـای�جلسـه�و�شـرایط�آن�دوره�کمـک�

می�کند،�مطالبی�حاشـیه�ای�اسـت�کـه�معّظم�له�در�خالل�صحبت�هایشـان�

بیان�کرده�اند.�حفظ�این�مطالب�بین�بحث�اصلی،�موجب�ایجاد�وقفه�و�در�

مواردی،�از�دسـت�رفتن�رشـتۀ�کالم�اسـت.�ازطرفی،�در�مواردی�معّظم�له�به�

نکاتی�اشـاره�کرده�اند�که�شـنیدن�آن�برای�مخاطب�شـیرین�است�و�او�را�تا�

حـدودی�از�شـرایط�آن�دوره�آگاه�می�کنـد.�برای�درج�این�مطالب،�آنها�را�با�

قلمی�متفاوت،�داخل�پرانتز�قرار�داده�ایم.�خوانندۀ�کتاب�مختار�است�این�

قسمت�ها�را�بخواند�یا�از�آن�بگذرد.

6ـ�از�دیگـر�قسـمت�های�کتـاب،�پلی�کپی�های�آن�اسـت�کـه�در�ابتدای�هر�

جلسـه،�در�اختیـار�حضـار�قـرار�می�گرفته�اسـت.�تصاویر�آنهـا�را�در�انتهای�

جلسـۀ�مربوطـه�قـرار�داده�ایـم.�معّظم�له�بعد�از�نوشـتن�مطالـب�مربوط�به�

پلی�کپی�هـا،�آنهـا�را�در�اختیـار�شـخصی�می�گذاشـتند�تـا�مطالـب�ابتـدا�با�

خط�خوش�نوشـته�شـود�و�بعد،�از�آن�برگه،�پلی�کپی�تهیه�شـود.�سـبک�و�

رسـم�الخط�نوشـتۀ�پلی�کپی�ها�حاکی�از�آن�اسـت�که�بیش�از�یک�نفر�این�

پلی�کپی�ها�را�نوشـته�اسـت.�لطف�خدا�بود�که�در�حین�انجام�پروژه،�هفده�
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�از� عـدد�از�آن�پلی�کپی�هـا�را�پیـدا�کنیم.�با�الگو�قـراردادن�این�پلی�کپی�هاـ�

حیث�رسم�الخط�و�ظاهر�ـ�و�با�استفاده�از�متن�خالصۀ�جلسات�در�کتابچۀ�

طـرح�کلـی�اندیشـۀ�اسـالمی،�ده�پلی�کپـی�دیگـر�را�بازسـازی�و�در�انتهای�

جلسات�مربوط�قرار�دادیم.�غلط�های�موجود�در�پلی�کپی�ها�نیز،�به�خصوص�

آیات،�تصحیح�شدند.

7ـ�بدنـۀ�اصلـی�کتـاب�و�سـیر�محتوایی�آن�با�چیدن�جلسـات�در�کنار�هم�

شـکل�گرفت؛�اما�حیفمان�آمد�مقدمه�ای�که�معّظم�له�برای�انتشـار�کتابچۀ�

مجموعۀ�پلی�کپی�ها�نوشته�اند�را�در�این�کتاب�نیاوریم.�هرکسی�آن�مقدمه�

را�خوانـده�باشـد،�بـا�نگاهـی�بـه�ایـن�کتـاب�تصدیـق�خواهد�کـرد،�مقدمۀ�

معّظم�له�بیش�از�آنکه�متناسـِب�حال�آن�کتابچه�باشـد،�برای�این�جلسـات�

و�محتوای�تبیین�شده�در�آنها�به�رشتۀ�تحریر�درآمده�است.

8ـ�ازآنجاکه�آیات�متن�دائمًا�تقطیع�و�تکرار�شـده�اند،�یا�در�خالل�آنها�آیۀ�

دیگری�به�عنوان�شـاهد�مثال�آورده�شـده�اسـت،�ممکن�اسـت�خواننده�در�

تشـخیص�صحیح�آیات�دچار�مشـکل�بشـود.�برای�حل�مشـکل،�اواًل�آیات�

قـرآن�بـا�قلمـی�متفـاوت�درج�شـده�اند؛�ثانیـًا�هنگامی�که�معّظم�لـه�اولین�

قسـمت�از�یک�دسـتۀ�آیات�را�برای�ترجمه�و�شـرح�می�خوانند،�در�پاورقی،�

سـند�آن�دسـته�از�آیـات�آمده�اسـت.�در�این�صورت�فقط�بـرای�آیاتی�که�در�

ایـن�بیـن�از�جـای�دیگـر�خوانده�اند،�پاورقی�درج�شـده�اسـت.�بـرای�اینکه�

روایات�با�عبارات�و�اصطالحات�عربی�متمایز�باشند،�در�»«�و�با�فونت�عربی�

آمده�اند.�به�دلیل�داشتن�فهرست�روایات�در�انتهای�کتاب،�از�درج�سند�آنها�
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در�صفحات�خودداری�و�فقط�با�ذکر�یک�عدد،�مخاطب�به�فهرسـت�ارجاع�

داده�شده�است.

٭ ٭ ٭

در�انتهای�کتاب�دو�فهرست�وجود�دارد:�فهرست�آیات�و�فهرست�روایات.

فهرسـت�آیات�شـامل�مجموعۀ�آیاتی�است�که�در�متن�کتاب�ذکر�شده�اند.�

آیـات،�بـه�ترتیـب�سـوره�و�شـمارۀ�آیـه�مرتـب�شـده�اند.�در�ایـن�جلسـات،�

معّظم�لـه�بیش�از�سـیصد�آیه�را�تـالوت�فرموده�اند.�به�دلیل�رعایت�اختصار�

و�ذکـر�معنـای�آیـات�در�متـن�جلسـه�و�پلی�کپی�ها،�از�ذکر�دوبـارۀ�معنای�

آیـات�در�فهرسـت�خودداری�شـده�اسـت.�در�ایـن�فهرسـت،�بخش�هایی�از�

آیه�که�معّظم�له�خوانده�اند،�مشـکی�رنگ�اسـت�و�قسـمت�هایی�که�خوانده�

نشـده،�خاکسـتری.�این�نحوۀ�نمایش،�باعث�می�شود�که�بستر�و�زمینه�ای�

فراهم�شـود�برای�آشـنایی�و�انس�بیشـتر�مخاطب�با�مبانی�قرآنی�مباحث�

مطرح�شده�و�آیات�کلیدی�در�اندیشۀ�مقام�معّظم�رهبری.

در�فهرست�روایات،�ترتیب�قرار�گرفتن�احادیث،�ابتدا�برطبق�ترتیب�معصومین�

و�در�مرحلۀ�دوم،�به�ترتیب�شماره�صفحۀ�کتاب�است.�متون�عربی�که�روایت�

از�معصوم�نبوده�و�یک�واقعۀ�تاریخی�را�شرح�می�داده،�در�این�فهرست�قرار�

ندارد�و�سنِد�آن�در�متن�اصلی�کتاب،�به�صورت�پاورقی�درج�شده�است.

ضمنًا�از�اسـتادان�بزرگوار،�آقایان�غالم�رضا�خلج�و�مسـعود�نجابتی�تشـکر�

می�کنیـم�کـه�زحمت�خوشنویسـی�بسـم�اهلل�کتاب�و�طراحی�نشـان�کتاب�

برعهدۀ�ایشان�بوده�است.
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اگـر�کسـی�بـه�طول�زندگانـی�نورانِی�حضـرت�آیت�اهلل�خامنـه�ای،�و�خاصتًا�

به�دوران�رهبرِی�ایشـان،�نگاهی�کالن�و�عمیق�داشـته�باشـد�و�به�ریشـۀ�

جهت�گیری�هـا�و�عملکردهـا�بیندیشـد�و�در�بیانـات�خود�ایشـان،�به�دنبال�

ایـن�ریشـه�ها�بگردد؛�یکـی�از�بارزترین�و�مؤثرترین�ریشـه�ها�را�»آیات�قرآن�

کریم«�می�یابد.

ارتبـاط�حضـرت�آقـا�با�قـرآن،�گرچه�بـه�دوران�کودکی�و�پای�داسـتان�های�

قرآنـی�مـادر�و�آمـوزش�عمّ�جـزء�در�مکتب�خانـه�برمی�گردد،�امـا�خیلی�زود�

بـه�یـک�ارتباط�محبتـی،�معرفتی�و�کاربردی�مبدل�می�شـود�و�روزبه�روز�بر�

عمق�و�تأثیر�آن�افزوده�می�شود.�»نهضت�بازگشت�به�قرآن«�ابتدا�در�درون�

خود�حضرت�اسـتاد�اتفاق�می�افتد�و�قرآن�تبدیل�می�شـود�به�مهم�ترین�و�

کاربردی�تریـن�نقشـۀ�راه�و�مطمئن�تریـن�راهنمـا�که�ریز�و�درشـت�افکار�و�

اعتقادها�و�ایمان�ها�و�جهت�گیری�ها�و�ُخلقیات�و�افعال�و�ارتباطات�و...�را�

در�حوزۀ�فردی�و�اجتماعی�و�حکومتی�برای�انسان�روشن�می�کند.�بررسی�

و�شـناخت�ایـن�ارتبـاط�در�ابعاد�ظاهـر�)توجه�ویژه�به�قرائت�قوی�و�زیبا�و�

حفظ�و�کتابت�و...(�و�مفهوم�آیات،�امر�بسـیار�شـیرین�و�آموزنده�ای�است�

که�مجالی�جداگانه�و�وسـیع�می�طلبد.�امیدواریم�این�مهم�در�محصوالت�

صهـبا�اتفاق�بیفتد.

اتخـاذ�صفـت�»رهبر�قرآنی«�برای�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای،�مدعایی�اسـت�
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که�ازطرفی�به�شناخت�آن�ارتباط�برمی�گردد�و�انس�عمیق�و�قدیمی�ایشان�

بـا�قـرآن�را�نشـان�می�دهـد.�و�ازطرفـی�از�توجه�بـه�بیانات�و�اسـتفاده�های�

بدیـع�و�دقیـق�قرآنـِی�مشـهود�و�مکشـوف�در�آنهـا،�و�همچنیـن�تأمـل�در�

تصمیم�گیری�هـا�و�عملکردهـا؛�کـه�مـا�را�به�سرچشـمه�های�قرآنی�هدایت�

می�کند.

»طرح�کلی�اندیشـۀ�اسـالمی�در�قرآن«�شـاید�مهم�ترین�سـنگ�بنای�فکری�

برای�شناخت�اندیشۀ�این�»رهبر�قرآنی«�و�استفاده�از�معارف�قرآنی�ایشان�

اسـت.�لیکـن�ایـن�خـط،�نقاط�ریز�و�درشـت�فراوانی�دارد�کـه�امیدواریم�با�

حرکت�در�مسیر�نورانِی�مکتِب�»رهبر�قرآنی«�از�آنها�استفاده�کنیم�و�در�حد�

خودمان�قرآنی�شویم.

٭ ٭ ٭

رهبـر�عزیزتـر�از�جاِن�ما،�عنایتی�هسـتند�از�جانب�وجود�مقّدس�و�مهربان�

حضـرت�رضـا�علیه�آالف�التحیة�و�الثنـاء؛�که�ملت�ما�هرچه�دارد�از�برکات�

خورشـید�توس�است.�»صهــبا«�از�ابتدا�با�توسـل�به�حضرت�علی�بن�موسی�

قـدم�برداشـته�و�جرعه�نـوش�آسـتانش�بوده،�تـا�بتواند�یک�قدم�بـردارد�در�

تکلیِف�سـنگیِن�رسـاندن�معارف�و�انوار�این�رهبر�و�این�هدیۀ�رضوی،�به�

مـردم�مشـتاق�و�تشـنه.�امید�که�بـا�توجه�و�دعای�حضـرت�رضا،�این�قدم�

کوچـک�مـورد�رضایـت�فرزند�گران�قـدرش�حضرت�صاحب�العصـر�و�الزمان�

قرار�گیرد.

فاطمیه��1434-�فروردین�1392
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گفتار »روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا«

�دهمیـن�گفتـار�از�مجموعـه�گفتارهـای�صهــبا،�گفتـار�»روح�توحید،�نفی�

عبودیـت�غیر�خدا«�اسـت.�این�گفتار�مقاله�ای�اسـت�کـه�معّظم�له�آن�را�به�

درخواست�یک�دانشجو�و�در�پاسخ�به�این�سؤال�که�»اعتقاد�به�توحید�عماًل�

چه�نقشـی�در�زندگی�انسـان�دارد؟«�نوشـته�اند.�این�مقاله�اولین�مرتبه�در�

سـال��1356در�کتابی�با�عنوان�دیدگاه�توحیدی،�چاپ�شـد.�اگرچه�عنوان�

ایـن�مقالـه�با�عنوان�جلسـۀ�دوازدهم�این�کتاب�مشـابهت�دارد،�اما�از�نظر�

محتـوا،�عمیق�تـر�و�درحقیقـت�خالصـه�و�نتیجه�ای�اسـت�از�تمام�مباحث�

فصل�توحید.�

٭ ٭ ٭

بنـا�بـه�درخواسـت�بسـیاِر�مخاطبـان�صهــبا�مبنی�بـر�اسـتماع�صوت�های�

کتاب،�مجموعه�ای�صوتی�تهیه�شـده�اسـت.�این�مجموعه�شـامل:�صوت�

کامـل�جلسـات،�بیست�وهشـت�قطعۀ�صوتـی�خالصه�جلسـات،�ده�قطعۀ�

صوتی�موضوعی�و�ده�قطعۀ�صوتی�دربارۀ�جلسه�و�حواشی�آن�است.�برای�

  jahadi.ir/sahba/tarhekoliدریافـت�مـوارد�دلخـواه�می�توانیـد�بـه�آدرس�

مراجعه�کنید.�

اردیبهشت�ماه�1399

http://jahadi.ir/sahba/product/%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%9b%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d8%a7/
http://jahadi.ir/sahba/product/%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%9b%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d8%a7/
http://jahadi.ir/sahba/product/%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%9b%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d8%a7/
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36 مقدمۀ مؤلف 

طرح�اسالم�به�صورت�مسلکی اجتماعی�و�دارای�اصولی منسجم و یک آهنگ 

و ناظـر به زندگی جمعی انسـان ها،�یکـی�از�فوری�ترین�ضرورت�های�تفکر�

مذهبی�است.

مباحثـات�و�تحقیقـات�اسـالمی،�پیـش�از�ایـن�به�طـور�غالـب،�فاقد�این�

دو�ویژگـی�بـس�مهـم�بوده�و�از�این�رو،�در�مقایسـۀ�اسـالم�بـا�مکاتب�و�

مسـالک�اجتماعـی�ایـن�روزگار،�باحثان�و�جویندگان�را�چندان�که�شـاید�

و�بایـد،�بـه�نتیجـۀ�ثمربخش�و�قضاوت�قاطع�نرسـانیده�اسـت؛�یعنی�از�

اینکه�بتواند�مجموعًا�طرح�و�نقشۀ�یک�آیین�متحداالجزا�و�متماسک�را�

ارائه�دهد�و�نسـبت�آن�را�با�مکتب�ها�و�آیین�های�دیگر�مشـخص�سـازد،�

عاجز�مانده�است.

به�عالوه،�چون�عمومًا�بحث�ها�ذهنی�و�دور�از�حیطۀ�تأثیر�عملی�و�عینی�و�
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مخصوصًا�اجتماعی،�انجام�گرفته،�بیش�از�معرفتی�ذهنی�به�بار�نیاورده�و�

نسـبت�به�زندگی�جمعی�انسـان�ها،�علی�الخصوص�نسبت�به�تعیین�شکل�

و�قوارۀ�جامعه،�تعهد�و�تکلیف�و�حتی�نظریۀ�روشـن�و�مشـخصی�را�ارائه�

نداده�است.

سـخن�دیگر�آنکه�قرآن�ـ�سـند�قاطع�و�تردیدناپذیر�اسـالم�ـ�در�بیشـترین�

موارد،�سـهمی�در�روشـنگری�و�راهگشـایی�نیافته�و�به�جای�آن،�دقت�ها�

�و�گاه�بـا�اعتبـاری� و�تعمقـات�شـبه�عقلی�یـا�روایـات�و�منقـوالت�ظنـیـ�

بیشـتر�ـ�میدان�دار�و�مسئول�شـناخته�شده�و�بالنتیجه،�تفکرات�اعتقادی�

جـدا�از�قـرآن�و�بی�اعتنـاء�بـه�آن،�نشـو�و�نما�یافته�و�شـکل�گرفته�اسـت.�

شـاید�همین�بی�ارتباطی�و�بی�اعتنایی�یا�احسـاس�بی�نیازی�یا�نومیدی�از�

امکان�استفاده�ای�صحیح�ـ�که�هر�یک�به�نوبۀ�خود،�معلول�عوامل�خاص�

است�ـ�موجب�آن�گشته�که�تدبر�در�آیات�قرآن،�جای�خود�را�به�قرائت�و�

تالوتی�سـطحی�و�سرسـری�و�فاقد�نتیجه�و�ثواب�دنیوی�و�یکسـره�برای�

پـاداش�و�جـزای�اخـروی�داده�و�کتـاب�کریـم�الهی�دسـتمایۀ�عوامی�ها�و�

عوام�فریبی�ها�بشود.

با�توجه�به�این�واقعیت،�می�توان�به�طور�خالصه�سه�خصوصیت�مهم�را�در�

بحث�ها�و�گزارش�های�فکری�اسـالمی،�ضرورتی�دانسـت�که�تخلف�از�آن،�

شایستۀ�متفکران�آگاه�و�مسئول�این�روزگار�نیست:

نخسـت�آنکه�معارف�و�دسـتگاه�فکری�اسـالمی�از�تجرد�و�ذهنیت�محض�

خارج�گشـته�و�ـ�همچون�همۀ�مکاتب�اجتماعی�ـ�ناظر به تکالیف عملی 
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و�به�ویژه�زندگی�اجتماعی�باشد�و�هر�یک�از�مباحث�نظری،�از�این�دیدگاه�

کـه�چـه�طرحی�برای�زندگی�انسـان�و�چه�هدفی�برای�بودن�او�و�چه�راهی�

بـرای�رسـیدن�بـه�این�هـدف�ارائه�می�دهد،�مورد�بررسـی�و�تأمل�و�تحقیق�

قرار�گیرد.

دیگر�آنکه�مسائل�فکری�اسالم،�به�صورت�پیوسته�و�به�عنوان�اجزای�یک�

واحـد،�مـورد�مطالعه�قرار�گیرد�و�هر�یـک�به�لحاظ�آنکه�جزئی�از�مجموعۀ�

دین�و�عنصری�از�این�مرکب�و�اسـتوانه�ای�در�این�بنای�اسـتوار�اسـت�و�با�

دیگـر�اجـزا�و�عناصـر،�هم�آهنگ�و�مرتبط�اسـت�ـ�و�نه�جـدا�و�بی�ارتباط�با�

دیگـر�اجزا�ـ�بررسـی�شـود�تا�مجموعًا�از�شـناخت�این�اصـول،�طرح کلی و 

همه جانبه ای�از�دین،�به�صورت�یک�ایدئولوژی�کامل�و�بی�ابهام�و�دارای�

ابعادی�متناسب�با�زندگی�چند�بعدی�انسان،�استنتاج�شود.

دیگر�آنکه�در�استنباط�و�فهم�اصول�اسالمی،�مدارک�و�متون�اساسی�دین،�

اصل�و�منبع�باشد،�نه�سلیقه�ها�و�نظرهای�شخصی�یا�اندوخته�های�ذهن�

و�فکر�این�و�آن...�تا�حاصل�کاوش�و�تحقیق،�به�راستی�»اسالمی«�باشد�و�

نـه�هـر�چیز�جز�آن.�برای�برآمدن�این�منظور،�قرآن�کامل�ترین�و�موثق�ترین�

سندی�است�که�می�توان�به�آن�متکی�شد�که:�»باطل�را�از�هیچ�سوی�بدان�

راه�نیسـت«�1و�»در�آن،�مایـۀ�روشـنگری�هـر�چیـز�هسـت«�2و�البته�در�پرتو�

تدبری�ژرف�پیما�که�خود،�ما�را�به�آن�فرمان�داده�است.

�1و�2.�قرآن�کریم
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آنچه�در�این�رسـاله�گرد�آمده،�نموداری�اسـت�از�کوششـی�برای�تأمین�این�

منظورها،�به�صورت�گزارشی�از�اسالم،�طی�یک�سلسله�سخنرانی.

در�ایـن�سـخنرانی�ها�کوشـیده�شـد�که�مهمتریـن�پایه�های�فکری�اسـالم،�

از�سـازنده�ترین�و�زنده�تریـن�ابعـادش،�در�خـالل�آیـات�رسـا�و�روشـن�قرآن�

جسـتجو�شـود.�و�آنگاه�ضمن�تشـریح�تبیینی�که�شـیوۀ�تدبر�و�تعمق�در�

قـرآن�را�بـه�شـنوندگان�بیامـوزد،�پایه�های�مزبور�در�این�آیات،�مشـخص�و�

نشـان�داده�شـود�و�در�مـوارد�الزم،�از�روایـات�صحیـح�صـادر�از�پیامبرِ�خدا�

و�ائمـۀ�معصومیـن؟مهع؟�بـرای�توضیح�و�تأکید،�بهره�گیـری�گردد،�تا�ضمن�

اینکـه�آیاتـی�از�قـرآن�مورد�تأمل�و�تدبر�و�فهم�قـرار�گرفته،�اصلی�از�اصول�

اسالم،�آن�هم�از�دیدگاهی�عملی�و�زایندۀ�تعهد�و�تکلیف�و�به�عنوان�یکی�

از�نقاط�طرز�تفکر�و�ایدئولوژی�اسالم،�تبیین�گردیده�باشد.

...�و�باالخره�برای�آنکه�از�مجموع�مطالب�ایراد�شده،�خالصه�و�محصلی�در�

ذهن�و�اندیشۀ�مستمعان�به�جای�بماند�و�مبدأ�تفکر�و�تعمقی�مستقل�و�

مسـتقر�باشـد،�حاصل�محتوای�سخنرانی،�در�ورقه�ای�ثبت�شده�و�روزبه�روز�

در�اختیار�حاضران�نهاده�می�شد...

آنچه�اکنون�تقدیم�می�شود�مجموع�آن�»خالصه«هاست�)با�اندک�تصرفی(�

که�انتشـارش�پاسـخ�الزمی�اسـت�به�درخواسـت�منطقی�و�مقبول�بسیاری�

از�شـنوندگان�سـخنرانی�ها�یـا�آوازۀ�آنهـا...�بدین�امید�که�سـودمند�افتد�و�

پذیرفته�آید.

سوم�آبان�ماه�1353
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ن
ایمـا

رهبانیـون�مسـیحیت،�بـرای�اینکـه�دامانشـان�بـه�گناهـان�آلـوده�نشـود،�

رهبانیت�1پیشه�کردند؛�به�غارها�و�کوه�ها�و�بیغوله�ها�پناهنده�شدند.�قرآن�

ِهم<�2رهبانیتی�که�آنان�از�خود� �ی
َ
اها َعل �ن �ب َدعوها ما َك�ةَ �ةَ  ا�ب

�ةً �یَّ ا�نِ می�فرماید:�>َو َره�ب

درآوردند،�به�صورت�بدعتی�آن�را�ایجاد�کردند؛�ما�بر�آنان�رهبانیت�را�ننوشته�

بودیم.�اما�عاِلم�اسالمی�رهبانیت�ندارد،�گوشه�گیری�ندارد،�فرار�ندارد.�عاِلم�

اسـالمی�همانی�اسـت�که�سـعی�می�کند�که�بگیرد�غریق�را.�3یک�فرد�آگاه�

ة:�گوشه�گیری�و�ترک�دنیا 1.�)ر�ه�ب(�ترس�دائمی،�َرهباِنیَّ

2.�سوره�مبارکه�حدید/�آیه�27

3.�صاحبدلی�به�مدرسه�آمد�زخانقاه�/�بشکست�عهد�صحبت�اهل�طریق�را

گفتم�میان�عالم�و�عابد�چه�فرق�بود�/�تا�اختیار�کردی�از�آن،�این�فریق�را

گفت�آن�گلیم�خویش�به�در�می�برد�ز�موج�/�و�این�جهد�می�کند�که�بگیرد�غریق�را�)سعدی(

م ُترَحموَن � َو ساِرعوا 
ُ

ك
َّ
َعل

َ
 ل

َ
سول طیُعوا اهلَل َو الّرَ

َ
َو ا

َو  ماواُت  الّسَ َعرُضَها  ٍة  َجّنَ َو  م 
ُ

ك َرّبِ ِمن  َمغِفَرٍة  ِالٰى 

ّراِء  ذیَن ُینِفقوَن فِى الّسَ
َّ
قیَن � ال ت ِللُمّتَ ِعّدَ

ُ
الَارُض ا

ّراِء َو الكاِظمیَن الَغیَظ َو العافیَن َعِن الّناِس َو  َوالّضَ
ل عمرا�ن

آ
ارک� ا سور�ۀ م�ب اهلُل ُیِحّبُ الُمحِسنیَن � 
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ن
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مسلمان،�هر�انسان�مسلمان�ـ�که�مسلمان�بودن�و�مسئول�بودن�

با�یکدیگر�الزم�و�ملزوم�هسـتند�ـ��همین�جور�اسـت؛�سـعی�می�کند�غریق�

را،�َوباَزده�را،�بیمار�را،�نجات�بدهد؛�اینکه�با�فرار�جور�درنمی�آید.�خودش�را�

متقی�می�کند،�دارای�تقوا؛�یعنی�آن�تجهیز�الزم�را،�آن�زره�الزم�را�درمقابل�

آسـیب�گناه،�بر�تن�می�پوشـد�و�وارد�منطقۀ�گناه�می�شود،�برای�دستگیری�

گناهکاران؛�خالصه�تقوا�این�است.

وقتی�که�این�معنای�تقوا�شـد،�آیا�تقوا�مقدمه�و�وسـیله�ای�برای�پیروزی�

هسـت�یـا�نیسـت؟�می�بینیـد�کـه�خیلـی�آسـان،�وسـیلۀ�پیروزی�سـت.�

آن�کسـی�که�می�خواهـد�بـر�این�بیمـاری،�در�این�منطقه�پیروز�بشـود،�اگر�

همواره�بترسـد�که�نبادا�این�میکروب�در�جسـم�او�اثر�بگذارد،�این�چطور�

می�توانـد�میکروب�زده�هـا�و�وبازده�هـا�را�نجـات�بدهـد؟�بایـد�خـودش�را�

خاطرجمـع�کـرده�باشـد؛�بایـد�از�خـودش�خاطـرش�جمع�باشـد،�بعد�وارد�

منطقۀ�وبازده�بشود�و�دیگران�را�نجات�بدهد؛�آن�وقت�است�که�به�پیروزی�

هم�خواهد�رسید.�آن�وقت�است�که�این�کار�را�هم�به�راحتی�انجام�خواهد�

<�مگر�پیروزمند� ِلحو�نَ �ن م �ةُ
ُ

ك
َّ
َعل

َ
وا اهلَل<�1تقوای�خدا�پیشه�کنید،�>ل �ةُ

داد.�>َو ا�ةَّ

و�رسـتگار�و�موفق�گردید.

<�بپرهیزید�و�پروا�کنید�از�آن�آتشی�که�آماده� �نَ ر�ی �ة ِللكا�نِ
َ

ِعّد
ُ
�ةى ا

َّ
اَر ال وا ال�نّ �ةُ

>َو ا�ةَّ

<�اطاعت�کنید� رَحمو�نَ ُكم �ةُ
َّ
َعل

َ
سوَل ل ُعوا اهلَل َو الّرَ ط�ی

َ
شده�است�برای�کافران.�>َو ا

از�اهلل�و�از�پیامبر،�شاید�مورد�رحمت�پروردگار�قرار�بگیرید.�خب�اطاعت�از�

1.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیات��130تا�132
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خدا�با�اطاعت�از�پیغمبر�تفاوتی�ندارد،�به�چه�مناسبت�می�فرماید�

کـه�اطاعـت�کنیـد�از�خـدا�و�اطاعـت�کنیـد�از�پیامبـر؟�ذکر�کـردن�هر�دوتا�

ُعوا اهلَل<�اطاعت�کنید�از� ط�ی
َ
باهم،�زائد�نیست؟�نه.�اگر�چنانچه�فقط�بگوید�>ا

خدا،�پیغمبر�را�به�عنوان�مصداق�و�نمونه�ای�ذکر�نکند�و�اطاعت�از�پیغمبر�

را�متذکـر�نگـردد،�آن�کسـانی�هـم�کـه�در�نقطـۀ�مقابـل�پیغمبر�قـرار�دارند،�

ممکـن�اسـت�ادعـا�کنند�ما�داریم�اطاعت�از�خـدا�می�کنیم.�دامنۀ�ادعا�که�

وسـیع�اسـت،�همه�کس�می�تواند�داعیۀ�دین�و�ایمان�و�تقوا�را�علنی�کند.�

همه�کس�می�توانند�مدعی�بشوند�که�بندۀ�خدایند�و�مطیِع�او.

در�زمـان�پیغمبـر،�هـم�پیغمبـر�مدعـی�عبودیـت�و�اطاعـت�خدا�بـود،�هم�

آن�کسانی�که�در�جبهۀ�مقابل�او،�با�او�می�جنگیدند،�اخالل�می�کردند،�رهبران�

و�آقایـان�و�رهبانـان�مسـیحیت�و�احبـار�1یهـود،�اینها�هم�ادعـا�می�کردند.�

اُء اهلِل<2،�یـک�ذره�هـم�باالتـر�از�پیغمبـر؛�او� �ن �ب
َ
��نُ ا

صارٰى �نَ
هوُد َو ال�نَّ �ةِ ال�یَ

َ
ال >َو �ة

می�گفـت�مـن�بندۀ�خدا�هسـتم،�اینها�می�گفتند�ما�فرزندان�و�پسـران�خدا�

هسـتیم.�آنها�فکر�می�کردند�که�اطاعت�خدا�دربسـت�در�اختیار�آنهاسـت.�

یا�به�تعبیر�دیگر�بگویم،�خودشـان�فکر�نمی�کنند؛�بعضی�از�نافرمانان�خدا�

این�جـور�وانمـود�می�کنند�که�مطیع�خدایند،�درسـت�اسـت�یـا�نه؟�عده�ای�

هسـتند�که�خودشـان�وقتی�با�خود�خلوت�می�کنند،�می�یابند�که�چه�نامۀ�

سـیاهی�دارنـد؛�می�فهمنـد�کـه�آنچـه�می�گویند�سـرا�پا�دروغ�اسـت،�اما�به�

1.�جمع�َحبر،�دانایان

2.�سوره�مبارکه�مائده/�آیه�18
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ن
ایمـا

مـردم�این�جور�وانمـود�می�کنند�که�بندگان�خوب�خدا�و�مطیعان�

و�عابـدان�پروردگارنـد.�اینها�درمقابل�مردم�حق�پرسـِت�واقعـی�باید�ممتاز1 

بشـوند،�باید�مشـخص�بشوند.�این�اسـت�که�اینجا�خدای�متعال،�در�مقام�

ُعوا اهلَل َو  ط�ی
َ
بیـان�اطاعـت�و�لـزوم�آن�برای�مؤمنـان،�این�جـور�می�گویـد:�>َو ا

سوَل<�اطاعت�کنید�خدا�را�و�پیامبر�را.�اگر�نمی�گفت�پیامبر�را،�دشـمنان� الّرَ

پیامبـر�هـم�می�گفتند�ما�مطیع�خداییم؛�لذا�بایسـتی�مشـخص�بشـود�که�

اطاعـت�خـدا�یعنی�چه.�آن�کسـانی�که�خود�را�بندۀ�خـدا�می�دانند،�اما�بندۀ�

فرمـاِن�قانـون�خدا�نیسـتند،�عمل�به�قانون�نمی�کننـد،�ملتزم�به�لوازم�این�

ُعوا اهلَل  ط�ی
َ
بندگی�نیستند،�اینها�چطور�می�توانند�بگویند�ما�بندۀ�خداییم؟�>ا

<�شاید�مورد�رحم� رَحمو�نَ م �ةُ
ُ

ك
َّ
َعل

َ
سوَل<�اطاعت�کنید�خدا�را�و�رسول�را،�>ل َو الّرَ

پروردگار�قرار�گیرید.

رحـم�خـدا�یعنـی�چـه؟�مورد�رحـم�خدا�قـرار�گرفتن�یعنی�چـه؟�اینجا�یک�

مقایسـه�ای�بکنیـد�بیـن�بیان�قـرآن�و�پنـدار�عامیانۀ�ما.�مـا�می�گوییم�که�

اگـر�گناهکاریـم،�اگـر�نافرمانـی�خدا�کردیم،�اگـر�به�واجبـات�و�تعهدات�و�

تکالیـف�عمـل�نکردیـم،�اگـر�چنانچـه�از�منطقه�هـای�ممنوعۀ�پـروردگار�پا�

عقب�نکشیدیم؛�فقط�یک�امیدواری�داریم،�آن�چیست؟�آن�رحم�خداست.�

خـدا�بـا�رحمتـش�با�مـا�عمل�کند،�خدا�ما�را�رحم�کنـد،�این�داعیه�و�حرف�

ماسـت؛�یعنی�حرف�معمول�اجتماع�ما�و�مردم�ما�این�اسـت.�رحمت�خدا�

را�بـرای�کجـا�می�دانیم؟�برای�آنجا�که�عمـل�نکردیم.�درصورتی�که�نافرمانی�

1.�)م�ی�ز(�جداشده،�متمایز
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کردیم،�درصورتی�که�منطقۀ�ممنوعۀ�خدا�را�زیر�پا�لگدکوب�کردیم،�

مسـئولیت�و�تعهـِد�الهـی�را�مالحظه�نداشـتیم؛�در�یک�چنین�صورت�هایی�

می�گوییـم:�مـا�که�عمل�نداریم،�مگر�خـدا�رحممان�کند.�رحم�را،�رحم�خدا�

را،�رحمـت�پروردگار�را،�رقیب�عمل�کـردن�و�جایگزین�عمل�کردن�می�دانیم.�

آیـۀ�قـرآن�به�عکس�اسـت؛�می�گوید�عمـل�کنید،�اطاعت�کنید،�شـاید�مورد�

رحمـت�پـروردگار�قـرار�بگیرید.�رحمت�خدا�آن�وقتی�سـت�که�یک�ملتی�به�

مسـئولیتش�عمـل�کنـد.�خـدا�آن�وقتـی�به�مردمـی�رحم�می�کند�کـه�او�را�

اطاعـت�کننـد،�تکالیـف�خـود�را�انجـام�بدهنـد.�هفتصد�میلیون�مسـلمان�

بنشینند�به�انتظار�ابر�رحمت�پروردگاری�که�بر�سرشان�ببارد،�آن�وقت�راه�ها�

را�باز�کنند�تا�دزداِن�ناموس�و�غارتگران�دین�بیایند�همه�چیزشان�را�ببرند؛�

به�امید�رحمت�خدا�بنشینند؟�پس�بگو�بنشینند�حاال!

<�اطاعت�کنید�خدا�را�و�رسول�را،�پیامبر� رَحمو�نَ ُكم �ةُ
َّ
َعل

َ
سوَل ل ُعوا اهلَل َو الّرَ ط�ی

َ
>َو ا

را،�شـاید�مورد�رحمت�قرار�بگیرید.�یعنی�چه�اطاعت�کنید�خدا�را؟�اطاعت�

خدا�به�چیسـت؟�به�اینکه�تمام�تکالیف�و�حجت�های�الهی�را�بر�دوشـمان�

حمل�کنیم؛�آنچه�را�که�بر�عهدۀ�ما�نهاده�شده�است،�انجام�بدهیم.�به�قول�

آیۀ�شریفۀ�قرآن�می�فرماید:�مؤمنین�آن�کسانی�هستند�که�وقتی�میان�آنان�

مشـاجره�ای�بـه�وقوع�می�پیوندد،�به�تـو�ای�پیامبر�رجوع�می�کنند،�مراجعه�

 ِمّما 
ً
ا ِسِهم َحَر�ب

�نُ �ن
َ
دوا �ن�ی ا �بِ

َ
ّمَ لا �ی

ُ می�کننـد�و�چـون�تـو�حکمـی�صـادر�کـردی،�>�ش

<�1دسـتوری�کـه�تـو�صادر�کردی،�کمترین�غبـار�کدورتی�هم�بر�روح� �ةَ �ی
صنَ

�ةَ

1.�سوره�مبارکه�نساء/�آیه�65
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<�تسلیم�فرمان�
ً
ما سل�ی

موا �ةَ ِ
ّ
َُسل آنها�و�دل�آنها�بر�جای�نمی�گذارد،�>َو �ی

توَاند.�مؤمن�واقعی�این�جور�است.�اگر�این�جور�بود�یک�ملتی،�یک�امتی،�

اگر�یک�عده�جمعیت�به�این�صورت�تحت�فرمان�خدا�قرار�گرفتند،�آن�وقت��

است�که�رحمت�پروردگار�و�لطف�بی�نهایت�او�شامل�حال�آنان�خواهد�شد،�

آن�وقت�اسـت�که�یک�امت�به�آقایی�می�رسـد،�آن�وقت�اسـت�که�یک�ملت�

به�رشـد�انسـانی�می�رسد،�آن�وقت�است�که�اسارت�ها�و�زنجیرها�از�دست�و�

پای�او�باز�می�شود،�آن�وقت�است�که�رحمت�الهی�شامل�حال�او�می�شود.�

<�اطاعت�کنید�خدا�را�و�پیامبر�را،�باشد� رَحمو�نَ ُكم �ةُ
َّ
َعل

َ
سوَل ل ُعوا اهلَل َو الّرَ ط�ی

َ
>َو ا

که�مورد�رحمت�پروردگار�قرار�گیرید.

م<1،�میدان�مسابقه�است�اینجا،�میدان�پیشی�گیری�
ُ

ك ِ
ّ َر�ةٍ ِم�ن َر�ب �نِ >َو ساِرعوا ِال� َمعن

<�به�سوی�مغفرتی� َر�ةٍ �نِ و�مسارعه�است.�پیشی�بجویید،�سبقت�بجویید�>ِال� َمعن

ماوا�ةُ َو  َها الّسَ
<�و�بهشتی�که�>َعر�نُ �ةٍ

�نَّ َ ُكم<�از�سوی�پروردگارتان�>َو حب ِ
ّ >ِم�ن َر�ب

<�آماده�شده� �نَ �ی �ة
�ة ِللُم�ةَّ

َ
ِعّد

ُ
<�که�به�پهنای�آسمان�ها�و�زمین�است،�>ا

ر�نُ
َ
الا

است�برای�باتقوایان.�آنجا�یک�نشانۀ�تقوا�و�یک�نتیجۀ�تقوا�ذکر�شد،�اینجا�

نشانه�های�تقوا�پی�در�پی�ذکر�خواهد�شد.

ای�انسـانی�کـه�بـرای�یـک�وجـب�زمیـن�و�یـک�مقـدار�آب�و�ِگل�در�فالن�

منطقـۀ�عالـم،�حاضری�سـبقت�بگیری،�حاضری�دیگـران�را�عقب�بگذاری،�

حاضری�تمام�قوا�و�نیروهایت�را�به�کار�بزنی،�استخدام�کنی،�تا�بتوانی�در�

مزایدۀ�فالن�زمین،�در�به�دسـت�آوردن�فالن�سـرمایه،�در�تصرف�کردن�فالن�

1.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیه�133
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مغـازه،�در�گرفتـن�فالن�گوشـۀ�فالن�مملکـت،�در�دائر�کردن�فالن�

کمپانـی�در�فـالن�منطقۀ�عالم،�در�تحصیل�امتیازات�مادِی�هرچه�بیشـتر؛�

برای�اینها�حاضری�مسابقه�بدهی،�سرعت�بگیری،�دیگران�را�عقب�بگذاری،�

اگرچه�شـرافت�ها�و�فضیلت�ها�را�هم�زیر�پا�گذاشـته�باشـی،�ای�انسان!�به�

تـو�نمی�گویند�سـرعت�مگیر،�به�تو�نمی�گوینـد�در�خانه�بخواب،�نیروهایت�

را�به�کار�مزن؛�آن�کسـی�که�به�نام�دین�به�تو�این�سـخن�را�می�گوید،�دروغ�

می�گویـد�و�نمی�دانـد.�دیـن�نمی�گویـد�نیروهایـت�را�متوقـف�بگـذار،�دین�

می�گوید�سـرعت�بگیر�هرچه�بیشـتر،�مسابقه�بده�هرچه�زیادتر،�اما�به�سوی�

چه؟�به�سـوی�چیزی�که�شایسـتۀ�توست،�نه�به�سوی�یک�وجب�آب�و�ِگل،�

نه�به�سوی�فالن�مبلِغ�ناچیز،�نه�به�سوی�زندگِی�مادی�دنیا�که�هرچه�باشد،�

برای�تو�کوچک�و�کم�است.�ای�انساِن�بزرگ!�به�سوی�چیزی�که�با�عظمت�

تو،�با�مقام�تو�سـازگار�باشـد�ـ�که�انسـان�عالی�تریِن�موجودات�این�جهان��

اسـت،�بزرگ�تریـِن�عظمت�هـای�وجـود،�بعـد�از�پـروردگار،�در�همین�کالبد�

کوچک�و�محدود�اسـت�ـ��ای�انسـاِن�بزرگ،�سـرعت�بگیر،�مسابقه�بده،�اما�

<.�سرعتت�به�سوی�مغفرت�پروردگار� �ةٍ
�نَّ َ ُكم َو حب ِ

ّ َر�ةٍ ِم�ن َر�ب �نِ به�سوی�چه؟�>ِال� َمعن

باشـد،�به�سـوی�آن�بهشت�برین�الهی�باشـد�که�همۀ�آسمان�ها�درمقابل�آن�

کوچکنـد،�همـۀ�زمیـن�در�برابر�آن�اندک�اسـت.�یعنی�چـه؟�دقت�کنید�در�

تعبیـرات�قرآنی�تا�خـوب�بفهمید.�قرآن�می�گوید،�تو�اگر�می�خواهی�همت�

به�چیزی�بگماری،�برای�تو�زمین�و�آسمان،�اندک�و�ناچیز�است،�همت�به�

چیزی�باالتر�از�اینها�بگمار.�ای�انساِن�بزرگ!�مغفرت�برای�تو�مهم�است؛�از�
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همه�چیز�باالتر�مغفرت�است�و�پس�از�مغفرت�آن�چیزی�که�ارزش�

و�عظمتش�از�آسمان�ها�و�زمین�باالتر�است.

مغفـرت�یعنـی�چه؟�مـا�دیدیم؛�به�فالنـی�گفتیم�آقا�معـذرت�می�خواهم،�

یـک�دشـنامی�بـه�شـما�دادم،�من�را�ببخشـید.�او�هم�با�نـاز�و�ِکبری،�یا�با�

خوش�اخالقـی�و�لطفـی،�به�هرصورتـی،�گفت�خیلی�خـب�صرف�نظر�کردیم.�

فالن�جـا�فـالن�جنایـت�غیرعمـدی�انجـام�گرفتـه،�آدم�اطراف�آن�کسـی�که�

صاحِب�حق�است،�با�التماس�و�درخواست�و�آقا�ببخشید،�آقا�لطف�کنید،�

او�هـم�می�گویـد�خیلی�خـب،�شـما�را�بخشـیدم.�در�فـالن�ادارۀ�دولتـی�و�

حکومتی،�فالن�قدر�مالیات�برای�تو،�برطبق�چه�حسابی،�درست�یا�نادرست�

بریده�انـد.�شـما�رفتـی�احترامی�کردی،�تمّلقـی�گفتی،�دوجملـه�ای�گفتی،�

کسـی�را�بـا�خودت�بـردی،�نامه�ای،�توصیـه�ای،�تلفنی؛�گفتنـد�خیلی�خب،�

فالن�قدرش�را�به�شـما�بخشـیدیم.�این�بخشـش�ها�را�که�ما�دیدیم،�خیال�

کردیم�غفران�الهی�هم�از�قبیل�این�بخشش�هاسـت.�فالن�کس�ظلم�کرده،�

جنایـت�کـرده،�گناه�کرده،�در�زمین�فسـاد�آفریده�و�برانگیخته،�مسـتوجب�

عذاب�خداست؛�بعد�روز�قیامت�به�خاطر�قطرۀ�اشکی�که�او�داشته�است�یا�

توجه�و�توسـلی�که�او�کرده�اسـت،�خدا�بگوید�خیلی�خب،�حاال�که�این�جور�

شـد�ما�هم�از�سـر�خطایای�تو�گذشـتیم،�تو�را�بخشیدیم.�مغفرت�خدا�این�

<،�این�را�می�گوید؟�نه. َر�ةٍ �نِ است؟�>ساِرعوا ِال� َمعن

دربارۀ�معنای�غفران�هم�بنده�زیاد�صحبت�کردم.�اینی�که�می�گویم�صحبت�

کـردم،�برای�این�اسـت�که�شـما�بـرادران�که�غالبًا�در�بحث�هـای�ما�بودید،�
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برگردیـد�بـه�حافظه�تـان،�آنچـه�را�که�گفتیـم،�از�خفایـا�و�زوایای�

حافظـه�بیـرون�بیاورید.�غفران�یعنی�التیـام�دادن�و�ُپرکردن�یک�خأل.�بدن�

شـما�یـک�جراحتـی�برمـی�دارد؛�ایـن�ران،�این�بـازو،�یک�جراحـِت�عمیقی�

برمـی�دارد،�ایـن�الِی�گوشـت�از�هـم�بـاز�می�شـود؛�اینجا�مرهمی�به�شـما�

می�دهند،�دارویی�می�گذارید،�ویتامینی�مصرف�می�کنید،�آمپولی�می�زنید؛�

تـا�ایـن�می�جوشـد،�تا�این�می�تـراود�و�می�زاید،�تا�باالخـره�همجنِس�خود�

را،�آن�گوشـِت�بدن،�آن�ماهیچۀ�بدن،�هم�سـنِخ�خود�را�کنار�خود�به�وجود�

مـی�آورد.�تشـکیالت�بدن�شـما�کار�می�کنـد،�این�زخم�ُپر�می�شـود،�التیام�

پیدا�می�کند.�این�التیام�پیدا�کردِن�یک�زخم�را،�یک�جراحت�را،�در�نظرتان�

نگـه�بداریـد،�تـا�تشـبیهش�کنـم�و�تمثیـل�کنم�به�غفـران؛�ببینیـد�غفران�

چه�جوری�است.

روح�شـما�اگر�در�مقام�تمثیل،�مانند�جسـمی�باشـد،�هر�گناهی�که�انجام�

می�دهیـد،�ضربتـی�بـر�روح�وارد�می�کند�و�زخمی�به�وجود�می�آورد.�چرا�آقا؟�

چرا�می�گوییم�گناه�ضربت�بر�روح�است؟�برای�خاطر�اینکه�روح�باید�تعالی�

پیدا�کند�و�گناه،�هر�آن�چیزی�است�که�روح�انسانی�را�یک�گام�از�تعالی�و�

تکامل�مورد�نظرش�باز�می�دارد.�در�مقام�مثل�و�تشبیه،�می�شود�همین�زخم�

زدن،�همین�شکاف�را�بر�پیکرۀ�روح�تو�به�وجود�آوردن.�این�گناه�که�انجام�

شـد،�ایـن�نقیصه�شـکل�گرفت.�شـما�ماِل�مـردم�خوردید�خداِی�نخواسـته،�

آنی�که�ُشرب�َخمر�کرد،�آنی�که�ربا�خورد،�آنی�که�زنا�کرد،�آنی�که�دروغ�گفت،�

آنی�که�افترا�گفت،�با�هریک�از�این�کارها،�یک�شکافی�به�روحش،�به�پیکرۀ�
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روانش�وارد�آمد،�این�روِح�او�زخمی�شد،�ناقص�شد،�از�کمال�که�

غایة�اآلمال�1است�دور�افتاد؛�این�گناه�حاال�باید�مغفرت�پیدا�کند.

غفـران�یعنـی�چه؟�غفران�یعنی�این�خأل،�این�کمبوِد�روح،�این�زخِم�روان،�

ایـن�نقیصـه�ای�کـه�در�نفـس�او�به�وجـود�آمـده�اسـت،�ایـن�برطرف�شـود،�

ایـن�را�می�گوینـد�غفـران.�چه�جـوری�برطـرف�می�شـود؟�چه�جـوری�برطرف�

می�شود�آن�نقیصه�ای�که�در�روح�تو�از�سوی�گناه�به�وجود�آمده؟�با�جبران�

کردن.�آن�کسـی�که�با�یک�گناهی�جان�خود�را�از�اوج�انسـانیت�و�تکامل�و�

نقطـۀ�پرواز�انسـانی�یک�قـدری�منحط�2کرده�و�دور�انداختـه،�آن�وقتی�این�

عقب�ماندگی�اش�جبران�شده�است�که�یک�مقداری�برود�باال.

یک�مثال�دیگر�بزنم.�سوار�ماشین�شدید،�دارید�می�روید�سِر�پنجاه�فرسخی.�

اگر�این�ماشـین�در�راه�توقف�کرد،�شـما�چه�شـدید؟�عقب�افتادی.�جبران�

ایـن�عقب�ماندگی�به�چیسـت؟�به�اینکـه�یک�ُخرده�تندتـر�بروید،�یک�ُخرده�

بی�وقفه�تر�بروید،�یک�مقدار�از�استراحت،�بیشتر�صرِف�نظر�کنید�تا�در�وقت�

معیـن�بـه�نقطۀ�مورد�نظر�برسـید.�وِااّل�با�نشسـتن�آنجـا�و�گفتن�که�خدایا�

من�غلط�کردم،�یک�سـاعِت�پیش�اینجا�در�قهوه�خانه�لمیدم�و�دیر�حرکت�

کـردم،�خدایا�اشـتباه�کردم،�خدایا�غلط�کـردم؛�این�کاری�از�پیش�نمی�برد.�

حـاال�باالخـره�غلـط�انجام�گرفت،�زودتر�حرکت�کن،�تندتر�برو�تا�این�توقف�

و�تأخیر�یک�ساعته�را�جبران�کرده�باشی.�مغفرت�الهی�این�جوری�است.

1.�نهایت�آرزو

2.�)ح�ط�ط(�انحطاط�یابنده،�پست�شونده
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خدای�متعال�نمی�گوید�چون�تو�گناه�کردی،�حاال�هرچه�کار�نیک�

�ی 
بکنـی،�مـا�آن�گنـاه�را�اصـاًل�از�بین�نخواهیـم�برد،�لج�نمی�کند�خـدا.�>َو ِا�نّ

اٌر<�1مـا�لجبـاز�نیسـتیم،�مـا�غفاریم.�آن�گناه�هایی�کـه�انجام�گرفت،�آن�
�نّ

عنَ
َ
ل

اشتباهاتی�که�به�وجود�آمد،�ما�حاضریم�از�آن�اشتباهات�صرف�نظر�کنیم،�

درصورتی�که�جبران�بشـود.�نمی�گوییم�چون�شما�یک�روزی�اشتباه�کردید،�

حاال�صد�برابر�مجاهدت�کردید،�مجاهدت�شـما�به�خاطر�اشـتباه�شما�هیچ،�

اٌر<�مـا�غافریـم،�مـا�خألهـا�را�پـر�می�کنیـم،�زخم�هـا�را�التیام�
�نّ عنَ

َ
�ی ل

نـه؛�>َو ِا�نّ

دٰى<2،�من� ّمَ اه�ةَ
ُ  �ش

ً
َم�نَ و َعِمَل �اِل�ا

آ
ا�بَ َو ا می�دهیم،�اما�برای�چه�کسی؟�>ِلَم�ن �ة

بخشـنده�ام�بـرای�آن�کـه�توبه�کند.�توبـه�کند�یعنی�چه؟�یعنـی�برگردد.�راِه�

تکامل�شـما�از�اینجا�بود،�شـما�باید�این�طرفی�می�رفتید؛�حاضریم�شـما�را�

ببخشـیم،�ِکی؟�وقتی��بروید�به�طرف�تکامل،�مجددًا�به�راه�درسـت�برگردید.�

<�توبه�کند،�یعنی�برگردد.�توبه�یعنی�برگشتن.�ایمان�خود�را�قوی� ا�بَ >ِلَم�ن �ة

کنـد،�عمـل�صالـح�کند.�عمـل!�نباید�از�عمل�غافل�بود�و�به�سـخن�گفتن�و�

دل�خوش�داشتِن�خود�بسنده�کرد.

بنابرایـن�مغفـرت�یعنـی�پرکـردن�آن�خألهایی�که�زخم�های�روح�انسـانند،�

با�پرکردن�آنها�انسـان�به�کمال�می�رسـد.�این،�شایسـته�است�که�انسان�در�

راهـش�کوشـش�کنـد،�مسـابقه�بدهد،�سـرعت�بگیرد.�مغفـرت�خیلی�مهم�

1.�سوره�مبارکه�طه/�آیه�82

2.�به�یقین�من�آمرزندۀ�کسـی�هسـتم�که�توبه�کند�و�ایمان�بیاورد�و�کار�شایسـته�نماید�

و�به�راه�راست�ره�سپار�شود.
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اسـت.�مغفرت�این�نیسـت�که�خدای�متعال�بی�حسـاب،�از�روی�

دلبخـواه،�یـک�کسـی�را�مورد�لطف�بی�جایـی�قرار�بدهد،�بـدون�اینکه�خود�

ُكم<  ِ
ّ َر�ةٍ ِم�ن َر�ب �نِ او�کوششی�در�راه�این�لطف�الهی�کرده�باشد.�>َو ساِرعوا ِال� َمعن

َها 
<�و�بهشتی،�>َعر�نُ �ةٍ

�نَّ َ سرعت�بگیرید�به�سوی�مغفرتی�از�پروردگارتان،�>َو حب

<�که�پهنا�و�گسـتردگی�آن�به�قدر�آسـمان�ها�و�زمین�است،�
ر�نُ

َ
ماوا�ةُ َو الا الّسَ

<�برای�متقیان. �نَ �ی �ة
<�آماده�شده�است،�>ِللُم�ةَّ �ة

َ
ِعّد

ُ
>ا

ایـن�جملـۀ�معروفـی�کـه�می�گوینـد:�آقا�شـما�اهل�بهشـتید�و�به�بهشـت�

خواهیـد�رفـت،�اگـر�ان�شـاءاهلل�راهتـان�بدهند،�این�بسـیار�حـرف�به�جایی��

اسـت.�ما�همه�آرزومند�بهشـتیم،�همه�در�دعاها�بهشت�را�طلب�می�کنیم؛�

گاهی�طلب�بهشِت�تنها�هم�ما�را�قانع�نمی�کند،�دانه�دانه�خصوصیات�آن�را�

هم�در�دعا�می�آوریم؛�از�حورالعینش�1و�از�غذای�خوبش�و�از�َلحِم�َطیَرش2 

و��غیرو�ذلک،�در�دعاهایمان�ردیف�می�کنیم.�اما�خود�خدا�می�گوید�ما�این�

بهشـت�را�برای�مردم�باتقوا�آماده�کردیم،�این�سـفره�را�برای�یک�عده�مردم�

خاصی�انداختیم،�آنها�باید�بیایند�سر�این�سفره�بنشینند�و�وارد�این�منطقه�

بشوند.�آنها�کی�هستند؟�باتقوایان.

<�آماده�شده�است�برای�متقیان.�)ترجمه�ها� �نَ �ی �ة
�ة ِللُم�ةَّ

َ
ِعّد

ُ
باتقوا�کیست؟�>ا

اُهم  �ن حب ّوَ 1.�زنـان�بهشـتی،�برگرفته�از�آیات�قرآن،�ازجمله�آیه��54سـوره�مبارکه�دخـان�>...َو رنَ

<،�و�همسران�بهشتی�را�به�ازدواج�آنها�درمی�آوریم.�� �نٍ وٍر ع�ی ُ� �بِ

<،�و�هر� هو�نَ �ةَ َسش ٍر ِمّما �ی �ِم َط�ی
َ

2.�گوشـت�پرنده،�اشـاره�دارد�به�آیه��21سـوره�مبارکه�واقعه�>َو ل

گوشت�پرنده�ای�که�میل�داشته�باشند.
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را�درسـت�دقـت�کنید�کـه�اآلن�وقتی�قاری�عزیزمـان�آمدند�اینجا�

آیـات�را�بخواننـد،�هـر�کلمه�ای�را�که�من�مخصوصـًا�تکیه�کردم�برای�اینکه�

�ة 
َ

ِعّد
ُ
در�ذهنتان�باشد،�در�حین�تالوت،�فورًا�به�معانی�کلمات�برگردید.( >ا

<�آماده�شده�است�برای�باتقوایان.�چه�کسانی�هستند�باتقوایان؟� �نَ �ی �ة
ِللُم�ةَّ

ّراِء<�1آن�کسانی�که�انفاق�می�کنند�در�خوشی�و�
ّراِء َو الصنَّ � الّسَ ِ

و�نَ �ن �ة �نِ �ن ُ �نَ �ی �ی �ن
َّ
>ال

ناخوشـی.�ایـن�یک�شـرط�باتقوا�بودن�اسـت،�انفاق�کردن.�انفـاق�را�هم�باز�

چندبـار�تـا�حـاال�معنـا�کردم.�عیبـی�ندارد�اینهـا�را�تکرار�کنیم.�چـون�اینها�

حرف�هایـی�اسـت�کـه�غالبًا�تازه�تـازه�به�گوش�شـما�می�رسـد،�هرچه�تکرار�

بشـود،�بیشـتر�در�دل�می�مانـد�و�چـه�بهتر.�انفاق�با�خرج�کـردن�فرق�دارد.�

خرج�کـردن�یعنـی�اینکه�انسـان�یک�پولی�را�خرج�کنـد.�انفاق�خرج�کردن�

است،�اما�نه�هر�خرج�کردنی.�انفاق�آن�خرج�کردنی�را�می�گویند�که�با�آن،�

یک�خلئی�پر�بشود،�یک�نیاز�راستینی�برآورده�بشود.�کجایند�آن�کسانی�که�

میلیون�هـا�خـرج�می�کنند،�به�ظاهر�هم�بـرای�کارهای�نیک�خرج�می�کنند،�

تا�از�زبان�قرآن�به�آنها�بگوییم�که�بدبخت�ترین�مردمند،�زیرا�کارشان�انفاق�

ا َو  �ی �ن
ُ

ا�ةِ الّ� �ی
� ال�َ ِ

ُهم �ن ّلَ َسع�یُ
�نَ �نَ �ی �ن

َّ
 � ال

ً
عمالا

َ
�نَ ا َسر�ی حن

َ
الا ُكم �بِ �ئُ ِ

�بّ
�نَ
ل َهل �نُ

نیسـت.�>�ةُ

<2.�این�پول�هایی�که�خرج�می�شـود،�این�زر�
ً
عا و�نَ ُ��ن �ِس�ن ُ

�نُّهم �ی
َ
و�نَ ا �َس�ب َ

ُهم �ی

1.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیات��134تا�136

2.�سوره�مبارکه�کهف/�آیات��103و�104:�بگو�آیا�شما�را�از�زیانکارتریِن�مردم�آگاه�گردانیم؟�

٭�آنان�کسـانی�هسـتند�که�کوشـش�ایشان�در�زندگی�دنیا�به�هدر�رفته�و�خود�می�پندارند�

کار�خوب�انجام�می�دهند.�
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و�زیورهایی�که�بر�پیکر�گرسـنۀ�یک�عده�مردم�آویخته�می�شـود،�

این�پیرایه�های�زیادی�و�دروغین؛�اینها�انفاق�نیسـت،�چرا؟�چون�خلئی�را�

پر�نمی�کند.

آقا!�اگر�این�پنج�زار�1را�شما�دادید�به�کسی�که�صدتا�پنج�زاری�و�یک�تومانی�

در�جیبـش�هسـت،�صدتـای�دیگـر�هـم�می�توانـد�فراهـم�کند،�ایـن�انفاق�

نیسـت؛�اگـر�دادی�بـه�آن�آدمـی�که�منتظر�یک�پنج�زاری�اسـت�تا�یک�نان�

سـنگک�بخرد�و�شـکم�خودش�را�پر�کند،�این�انفاق�اسـت.�البته�نخواسـتم�

بـا�ایـن�جملـه�بگویم�آقایان�برونـد�حاال�ِهی�پنج�زاری�بدهند�به�گرسـنه�ها�

و�گداها�که�شکم�هایشـان�را�پر�کنند،�نه.�گاهی�پر�کردن�شـکم�گرسـنه�هم�

انفاق�نیسـت،�در�یک�شـرایطی�این�جوری�اسـت.�در�آن�شرایطی�که�فقر�و�

گرسـنگی�ماننـد�گیاه�هـرزه�ای،�بی�حسـاب�دارد�بر�روی�زمین�هـا�می�ُروید،�

آنجا�پرکردن�شکم�یک�گرسنه�مثل�قیچی�کردن�پیکرۀ�باالی�یک�دانه�علف�

هرزه�است.�در�صحرا�علف�هرزه�چقدر�قیمت�دارد؟�باالخره�از�جلوی�چشم،�

یک�گیاه�هرزه�کم�می�شود،�اما�چقدر�این�کار�اساسی�است؟�چقدر�جالب�

اسـت�این�کار؟�خیلی�کم�و�ناچیز.�بنابراین�انفاق�آن�چیزی�اسـت�که�یک�

خلئـی�را�پـر�می�کنـد.�یک�نیازی�را�برآورده�می�کنـد.�آن�ملتی�که�امروز�به�

یـک�چیـزی�احتیـاج�دارد،�ماننـد�آب�و�هوا،�اگر�در�غیـر�آن�چیز،�به�آن�ملت�

کمـک�کـردی،�اینجا�انفاق�نکردی،�پول�حرام�کـردن��انجام�دادی.�پس�انفاق�

کاِر�همه�کس�نیسـت،�انفاق�کاِر�مردمان�باهوش�اسـت.�آنهایی�که�خألها�

1.�پنج�لایر
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و�نیازها�را�می�فهمند�و�حاضر�می�شـوند�به�جا�آن�خألها�و�نیازها�

ّراِء<،�یکی�
ّراِء َو الصنَّ � الّسَ ِ

و�نَ �ن �ة �نِ �ن ُ �نَ �ی �ی �ن
َّ
را�پر�کنند.�انفاق�خیلی�مهم�است.�>ال

از�نشانه�های�باتقواها�این�است،�انفاق�می�کنند�در�خوشی�و�ناخوشی.

<�و�فروبرنـدگان�خشـم.�فروبرنـدگان�خشـم�یعنـی�چه؟�
�نَ �ی

�نَ العنَ م�ی ِ >َو الكاطن

یعنـی�بر�اسـاس�احساسـات�کار�نمی�کننـد،�همه�جا�عقل.�امـا�گاهی�عقل�

ُء 
ٓ
ّدا ِ سش

َ
هم�با�خشـم�های�درسـت�همراه�است،�نمی�بینید�در�قرآن�می�گوید:�>ا

<،�معنایـش�
�نَ �ی

�نَ العنَ م�ی ِ ُهم<1.�اینی�کـه�می�گوینـد�>َو الكاطن �نَ �ی َ ُء �ب
ٓ
اِر ُرَحما

� الُك�نّ
َ

َعل

ایـن�نیسـت�کـه�شـما�خیال�کنیـد�می�خواهیـم�بگوییم�خشـم�یک�ملت،�

خشم�یک�انسان،�خشم�یک�جامعه،�علیه�آن�کسانی�که�باید�بر�آنان�خشم�

گرفـت،�نیسـت�و�نابـود�بـاد،�نـه.�قـرآن�هم�نمی�گویـد�که�این�خشـم�ها�را�

�نَ  م�ی ِ فرو�بخورید،�می�گوید�بر�اسـاس�خشـم،�کاری�انجام�ندهید.�>َو الكاطن

<�کظم�کننـدگان،�فروبرندگان.�نه�فراموش�کنندگان؛�فروبرندگان�غیظ�
�نَ �ی

العنَ

و�خشم.�که�وقتی�خشم�فرونشست،�انسان�می�تواند�با�عقل،�با�درک،�آنچه�

را�که�شایسته�است�انجام�بدهد.

اِس<�گذرندگان�از�مردم،�عفوکنندگان�از�خطاهای�مردم.�از� �نَ َع�نِ ال�نّ �ی >َو العا�ن

اشـتباهات�مردم،�از�خطاهای�مردم،�از�گناهان�مردم،�از�لغزش�های�مردم�

بایـد�گذشـت،�بایـد�صرف�نظـر�کـرد.�از�آن�گناهـی�نباید�صرف�نظـر�کرد�که�

لغزش�نبوده�است.�خدا�هم�از�یک�چنین�گناهی�مشکل�صرف�نظر�بکند.�از�

آن�عمِل�خالفی�نباید�صرف�نظر�کرد�که�از�روی�تعّمد�و�عناد�انجام�گرفته�

1.�سوره�مبارکه�فتح/�آیه�29
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ن
ایمـا

است،�اما�لغزش�ها،�قصورها�که�در�کار�عامۀ�مردم�فراوان�هست،�

<�و� �نَ �ی �بُّ الُمحِس�ن ِ�
ُ
اِس َو اهلُل �ی �نَ َع�نِ ال�نّ �ی قابل�گذشتن�و�عفوکردن�است.�>َو العا�ن

خدا�دوست�می�دارد�مردمان�احسان�کننده�را.

َسُهم 
�نُ �ن

َ
موا ا

َ
ل

و طنَ
َ
�ةً ا

َ اِحسش َعلوا �ن
ا �نَ �نَ ِادن �ی �ن

َّ
از�دیگر�نشانه�های�باتقواها�چیست؟�>َو ال

ِهم<�آن�کسـانی�که�چـون�گنـاه�بزرگـی�انجـام�دهند،� و�بِ
�ن

روا ِل�نُ
�نَ عن اس�ةَ

َ َكُروا اهلَل �ن
دنَ

َسُهم<�بـر�نفس�های�خود�ظلم�روا�
�نُ �ن

َ
موا ا

َ
ل

و طنَ
َ
یـا�بر�خویشـتن�سـتم�کننـد،�>ا

َكُروا اهلَل<�فورًا�به�یاد�خدا�بیفتند.�در�وادی�غفلت،�زیِر�سـرپوش�
بدارند،�>دنَ

غفلـت،�دیـر�نپایند.�یک�آیۀ�خیلی�عجیبی�هسـت�در�قرآن،�در�زمینۀ�تذکر�

وا  �ةَ
�نَ ا�ةَّ �ی �ن

َّ
وا<،�این�هم�برای�باتقواهاست�اتفاقًا،�>ِا�نَّ ال �ةَ

�نَ ا�ةَّ �ی �ن
َّ
 ال

پیدا�کردن؛�>ِا�نَّ

�با�آن�معنای� روا<�1وقتی�یک�گروه�شیطانـ�
َ

ّك
دنَ طا�نِ �ةَ �ی

َّ  ِم�نَ السش
�نٌ ُهم طا�ئِ ا َمّسَ ِادن

وسـیعی�که�شـیطان�دارد�ـ��وقتی�یک�گروهی�شـیطان�و�شیطان�صفت�او�

را�احاطه�می�کنند�تا�گمراه�کنند،�تا�از�راه�به�در�ببرند،�تا�او�را�به�فراموشـی�

َكُروا اهلَل<�فـورًا�بـه�یاد�خدا�بیفتد�انسـان.�یـاد�خدا�یک�چنین�
بیندازنـد،�>دنَ

چیـزی�اسـت.�یـاد�خدا�حربه�ای�اسـت�در�دسـت�مـا�علیه�شـیطان�ها،�یاد�

خـدا�ریسـمانی�اسـت�در�اختیـار�مـا،�برای�نجـات�از�ورطه�ای�که�دشـمناِن�

هوشیارِی�ما،�در�برابر�ما�به�وجود�آورده�اند.�یاد�خدا�خیلی�چیز�ارزشمند�و�

قیمتی�است.

َكُروا اهلَل<،�چون�کار�خالفی�بکنند�یا�بر�خویشتن�ظلم�بکنند،�خدا�را�به�
>دنَ

و�بِِهم<�پس�طلب�غفران�و�مغفرت�می�کنند�برای�
�ن

روا ِل�نُ
�نَ عن اس�ةَ

َ یاد�می�آورند.�>�ن

1.�سوره�مبارکه�اعراف/�آیه�201
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ن
ایمـا

گناهانشان،�در�جستجو�می�آیند�که�این�گناه،�این�خأل�التیام�پیدا�

و�بَ  �ن
ُر ال�نُّ �نِ عن َ کند،�اما�همین�هم�بدون�کمک�پروردگار�ممکن�نیست.�>َو َم�ن �ی

ا اهلُل<�و�چه�کسی�غفران�و�مغفرت�می�بخشد�گناهان�را�به�جز�خدا؟
َّ ِال

تـالش�از�تـو�و�حرکـت�از�تـو،�و�برکـت�از�خـدا؛�تـالش�و�کوشـش�از�ما،�و�

قبـول�از�خـدای�مـا.�پس�تـالش�را�از�پرونـدۀ�خودمان،�حـق�نداریم�حذف�

<�بر�آنچه�که�می�دانند�گناه�است،� مو�نَ
َ
عل َعلوا َو ُهم �یَ

ِصّروا َعل� ما �نَ ُ م �ی
َ
کنیم.�>َو ل

ِِهم<�این�چنین�کسانی�که�از�تالش�
ّ َر�ةٌ ِم�ن َر�ب �نِ ُهم َمعن اوئُ رن َ َك حب �ئِ

ٓ
وٰل

ُ
اصراری�نورزند.�>ا

و�کوشش�بازنمی�ایستند،�استغفار�می�کنند�برای�گناهان،�اصرار��نمی�ورزند�

در�راه�خطـا�و�خـالف؛�این�چنیـن�آدم�هایـی�پاداششـان�مغفـرت�از�سـوی�

هاُر<�و�بهشت�هایی�که�در�زیر� �ن
َ
َها الا ��ةِ

رى ِم�ن �ةَ �ب
ا�ةٌ �ةَ �نّ َ پروردگارشان�است.�>َو حب

<�در�آن�جاودانه�اند�و�چه� �نَ ُر العاِمل�ی حب
َ
عَم ا ها َو �نِ �ی �نَ �ن اِل��ی آن�نهرها�جاری�ست،�>�ن

نیکو�پاداش�عمل�کنندگان�است.�باز�اینجا�می�گوید�پاداش�عمل�کنندگان،�

<.�مسئلۀ�عمل�یکی�از�مسائل�بسیار�مهم�است. �نَ ُر العاِمل�ی حب
َ
>ا

)در�این�سلسلۀ�معارف�اسالمی�که�ان�شاءاهلل�در�بحث�های�قرآنی�و�در�این�

تالوت�ها،�به�ترتیب�تا�آخر�ماه�رمضان�در�نظر�دارم�که�مرتبًا�بیان�کنیم�و�

عرض�بکنیم،�یکی�اش�اختصاص�پیدا�می�کند�به�همین�مسئلۀ�عمل.(
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ن
ایمـا

اِل<�1از�تـو�می�پرسـند�ـ�ای�پیامبـر�ـ��در�مـورد�انفـال،� �ن �ن
َ
ِ الا َك َع�ن

لو�نَ َس�ئَ >�ی

سـؤال�می�کننـد�کـه�انفـال�برای�کیسـت�و�حّق�کیسـت.�انفـال�را�مختصرًا�

می�تـوان�به�این�صـورت�ترجمـه�کرد؛�انفـال�یعنی�ثروت�هایـی�که�به�عموم�

مسـلمانان�متعلـق�اسـت.�یک�نمونـه�مثاًل�درآمدهایی�اسـت�که�در�جنگ�

نصیب�مسـلمانان�می�شـود،�نه�هر�درآمدی،�درآمدهای�خاصی.�یک�نمونه�

از�انفـال،�معادن�اسـت،�این�ثروت�هـای�زیرزمینی.�یک�نمونه�از�انفال�این�

جنگل�هاست.�یک�نمونه�از�انفال�این�دشت�ها�و�مرتع�های�عظیمی�ست�که�

در�گوشه�و�کنار�و�بر�سر�کوه�ها�قرار�دارد.�انفال�به�طورخالصه،�آن�ثروت�هایی�

را�می�گوینـد�کـه�متعلـق�بـه�یک�فرد�خاص�یا�به�یک�جمع�خاص�نیسـت،�

1.�سوره�مبارکه�انفال/�آیه�1

ُقلوُبُهم  ت 
َ
َوِجل اهلُل  ُذِكَر  ِاذا  ذیَن 

َّ
ال الُمؤِمنوَن  َما 

َ
ِاّن

ِهم  َرّبِ َوَعلٰى  ایماًنا  زاَدتُهم  آیاُتُه  یِهم 
َ
َعل ُتِلَیت  ِاَوذا 

َزقناُهم  َر َوِمّما  لاَة  الّصَ ُیقیموَن  ذیَن 
َّ
ال  � لوَن 

َّ
َیَتَوك

ُهم َدَرجاٌت 
َ
ا ل

ً
ِئَك ُهُم الُمؤِمنوَن َحّق

ٰ
ول

ُ
ا  � ُینِفقوَن 

ال �ن ارک� ا�ن سور�ۀ م�ب زٌق َكریٌم �  ِهم َوَمغِفَرٌة َوِر ِعنَد َرّبِ
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ن
ایمـا

در�اختیار�همگان�است،�از�آِن�تمامِی�ملت�است.�یک�نمونه�اش�

البتـه�همان�طوری�کـه�عـرض�شـد،�غنائـم�خاصـی�اسـت�کـه�در�جنگ�هـا�

نصیب�سلحشـوران�لشـکر�مسلمان�می�شود.�اول�باری�که�این�مسئله�برای�

مسـلمانان�مطرح�شـد�در�جنگ�بدر�بود�گویا،�مسلمان�ها�با�همدیگر�بحث�

می�کردند�که�این�غنیمت�ها�از�آِن�کیست؟�میان�آنها�اختالف�به�وجود�آمد،�

به�پیغمبر�اکرم�مراجعه�کردند،�از�آن�حضرت�سؤال�کردند،�آیۀ�قرآن�پاسخ�

سوِل<�انفال�از�آِن�خدا� ِه َو الّرَ اُل ِللّٰ �ن �ن
َ
ِل الا

را�بـه�پیامبـر�خـود�الهـام�می�دهـد.�>�ةُ

و�از�آِن�پیامبـر�اسـت.�از�آِن�خـدا�یعنـی�چه؟�یعنی�بـرای�یک�عدۀ�معینی�

از�بندگان�خدا�نیسـت.�آنچه�ماِل�خداسـت،�آنچه�که�باید�نام�ماِل�خدا�به�

روی�آن�گذاشـت،�این�درحقیقت�آن�چیزی�اسـت�که�باید�صرف�بشـود�در�

اهـداف�الهـی.�مـاِل�خدا،�پیداسـت�که�بـرای�مصالِح�خدا�خرج�نمی�شـود،�

خدای�متعال�مصالِح�آن�چنانی�ندارد،�نیازی�ندارد،�حاجتی�ندارد�که�ماِل�او�

برای�رفع�آن�نیاز�مصرف�بشود.�آنچه�ماِل�خداست،�درحقیقت�ماِل�بندگان�

خداست.�باید�در�راه�مصالحی�که�خدای�متعال�معین�کرده�است،�صرف�و�

خرج�بشود.�پس�مال�اهلل،�انفال�از�آِن�خدا�هست،�به�این�معناست.

سوِل<،�یعنی�چه؟�از�آِن�رسول�است،�یعنی�چه؟�مگر�رسول�یک�قطبی� >َو الّرَ

درمقابِل�خداست؟�نه.�هرکسی�ممکن�است�به�خودش�حق�بدهد�که�در�ماِل�

خدا�تصرف�کند.�همه�ممکن�است�بگویند�این�ماِل�خداست،�ما�هم�بندۀ�

خداییم،�و�به�این�نام�ظاهرپسـنِد�خوش�ظاهر،�با�این�نام�عامیانۀ�جاذب،�

که�این�مال،�ماِل�خداسـت،�ما�هم�بندۀ�خدا�هسـتیم؛�این�ماِل�عمومی�را�
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ن
ایمـا

در�مصارف�شـخصی�خودشـان�مصرف�نماینـد؛�یک�چنین�چیزی�

ممکن�است.�بنابراین�ماِل�خدا،�اگرچه�باید�به�مصالِح�عموم�مسلمانان�و�

بندگان�واقعی�خدا�برسد،�اما�به�مصلحت�عموم�رسیدن،�به�این�معنا�نیست�

که�َبل�َبشو�1باشد،�هرکه�هرچه�دلش�خواست�مصرف�بکند.�الزم�است�یک�

مرکزیتی�باشـد،�یک�دسـت�قدرتمندی�باشـد�که�نمایندۀ�خدا�و�قّیم�امور�

مردم�محسوب�بشود؛�او�کیست؟�او�رسول�است.�رسول�در�اینجا�به�عنوان�

رسـالت�و�نبوت�مطرح�نیسـت،�به�عنوان�حکومت�الهی�مطرح�است.�یعنی�

وقتی�که�رسـول�از�دنیا�رفت،�امام�همه�کارۀ�انفال�اسـت.�امام�یعنی�حاکِم�

الهی.�در�روزگاری�که�اماِم�معصوم�بر�مردم�حکومت�نمی�کند،�آن�کسی�که�

از�سوی�خدا�می�تواند�و�می�باید�بر�مردم�حکومت�بکند،�او�همه�کارۀ�انفال�

و�ثروت�های�عمومی�می�شود.

به�هر�صـورت،�اگرچـه�ایـن�ثروت�هـا�عمومـی�اسـت،�یعنی�معدن�هـا�از�آِن�

همـگان�اسـت،�جنگل�هـا�و�نیزارهـا�بـرای�همه�اسـت،�مرتع�ها�بـرای�همه�

اسـت،�غنیمت�هایـی�کـه�از�دشـمن�به�دسـت�می�آیـد،�بـرای�همـه�اسـت؛�

صوافی�الملوک�2برای�همه�اسـت،�از�این�قبیل�موارد�و�مصادیقی�که�برای�

انفال�ذکر�شـده؛�اگرچه�برای�همگان�اسـت،�اما�باالخره�باید�در�اختیار�یک�

1.�هرج�و�مرج،�شلوغی�ای�که�درآن�کسی�به�فکر�کسی�نباشد.

2.�)ص�ف�و(�نوعی�از�غنائم�شـامل�اشـیای�گرانبها�و�قیمتی�پادشـاهان�ـ�اموال�منقول�ـ��

که�در�جنگ�ها�نصیب�مسلمانان�می�شود.�این�کلمه�را�در�مقابل�قطایع�الملوک،�زمین�ها�

و�اموال�غیر�منقول�پادشاهان�به�کار�می�برند.
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ن
ایمـا

قدرتمنِد�الهی�که�همان�حاکم�اسـالمی�اسـت،�قرار�داشـته�باشد.�

آن�کیست؟�در�زمان�وجود�پیغمبر،�رسول�اهلل،�پس�از�او�امام�معصوم،�اگر�

امام�معصوم�نباشـد،�اماِم�عادِل�الهی؛�آن�کسـی�که�زماِم�حکومت�اسـالمی�

باید�در�دسـت�او�باشـد،�او�مسـلِط�به�امر�انفال�است.�این�قسمِت�اول�آیه�

که�البته�مورد�بحث�ما�این�قسمت�از�آیه�نبود.

�ِلحوا 
َ
وا اهلَل َو ا �ةُ

ا�ةَّ
َ بعد�از�آنی�که�مصرف�انفال�را�معین�می�کند،�می�فرماید:�>�ن

<.�اگر�مؤمن�هسـتید،�این� �نَ �ی ِم�ن م ُموئ �ةُ ُه ِا�ن ُك�ن
َ
ُعوا اهلَل َو َرسول ط�ی

َ
ُكم َو ا ِ �ن �ی َ ا�ةَ �ب دن

وا اهلَل<�پس� �ةُ
ا�ةَّ

َ سـه�کار�را�انجـام�بدهیـد:�اواًل�تقـوای�خـدا�پیشـه�کنیـد،�>�ن

از�خـدا�پـروا�بداریـد.�در�ترجمـۀ�فارسـِی�ناگزیرانـه�ای�که�مـا�کردیم�در�این�

م< 
ُ

ك �نِ �ی َ ا�ةَ �ب �ِلحوا دن
َ
وا اهلَل<�پس�از�خدا�پروا�بدارید؛�این�یک.�>َو ا �ةُ

ا�ةَّ
َ ورقه؛1 >�ن

فی�ما�بین�خود�را�اصالح�کنید.�اختالفات�را�در�میان�خود�از�میان�بردارید.�

به�سود�حقیقت،�آن�کسانی�که�سخنی�غیر�حقیقت�می�گویند،�از�سخن�خود�

ُكم<  �نِ �ی َ ا�ةَ �ب �ِلحوا دن
َ
دسـت�بکشـند،�اختالفـات�را�از�میان�خود�برداریـد.�>َو ا

میـان�خـود�را�اصـالح�کنیـد،�بر�سـر�چیزهای�جزئـی�به�جان�هـم�نیفتید،�

بهانـه�بـرای�به�جان�یکدیگر�افتـادن�نجویید.�خاصیت�یک�عده�مردمی�که�

جنگشان�می�آید�با�دوستان�و�با�دشمنان،�همین�است�که�دنبال�بهانه�های�

کوچـک�بـرای�جنگیدن�و�دعوا�کردن�و�ایجـاد�اختالف�می�گردند.�نصیحت�

خدا�و�رسول�به�این�گونه�مردم�این�است�که�به�جای�آنکه�برای�جنگیدن�با�

دوسـتان�بهانه�بجویید،�برای�جنگیدن�با�دشـمنان�بهانه�ها�را�پنهان�نکنید.�

1.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.
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اگـر�اهـل�جنگی،�با�دشـمن�بجنگ،�با�برادر�چرا؟�با�دوسـت�چرا؟�

ُكم<.�ایـن�دوتـا�توصیۀ�بزرگ،�توصیۀ�سـوم�یک�مطلبی� �نِ �ی َ ا�ةَ �ب �ِلحوا دن
َ
>َو ا

است�که�کلی�است�و�شامل�همۀ�کارهای�نیک�و�اجتناب�از�همۀ�کارهای�

ُه<�و�اطاعـت�کنیـد،�فرمـان�ببریـد�خدا�را�و�
َ
ُعوا اهلَل و َرسول ط�ی

َ
بـد�می�شـود،�>َو ا

<�اگر�شما�مؤمنید. �نَ �ی ِم�ن م ُموئ �ةُ پیامبرش�را،�>ِا�ن ُك�ن

مسـئلۀ�ایمان،�این�ِگَرِوش�قلبی،�وابسـتگی�فکری�و�اعتقادی�و�روانی�به�

یک�مطلب،�به�یک�شخص،�به�یک�قطب�و�به�یک�مرکز،�که�نامش�ایمان�

اسـت،�تنها�به�همین�خالصه�نمی�شـود�که�در�قلب،�انسـان�این�گروش�و�

گرایش�و�گرویدگی�را�داشـته�باشـد.�آن�وقتی�ایمان�به�صورت�راسـتین�در�

کسـی�وجود�دارد�که�برطبِق�آن�ایمان�عمل�کند.�آن�وقتی�کسـی�می�تواند�

ادعـا�کنـد�مؤمن�واقعی�سـت،�که�بـه�لوازم�ایمان�و�تعهـدات�ایمان�پایبند�

باشـد.�آن�وقتـی�کسـی�می�تواند�بگوید�مـن�به�خدا�مؤمـن�و�معتقدم،�که�

زندگی�او�و�متِن�واقعیِت�وجود�او،�با�آن�کسـی�که�منکر�خداسـت،�تفاوتی�

داشته�باشد.�آن�کسی�که�امروز�منکر�خداست،�عملش�با�عمل�آن�کسانی�که�

مدعـی�خداینـد�چـه�تفاوتی�دارد؟�هر�دو�ظلم�می�کننـد.�هر�دو�در�مادیات�

تـا�خرخـره�غرق�شـدند.�هر�دو�برای�این�چند�صبـاح�زندگی،�چند�روز�دیگر�

بیشـتر�نفـس�زدن�و�دو�لقمـه�ای�خـوردن�و�فضا�را�متعّفن�کـردن،�برای�دو�

صبـاح�بیشـتر�راحت�زیسـتن،�حاضرند�همـۀ�فضیلت�ها�را�زیر�پـا�بگذارند.�

منتهـا�ایـن�یکـی�صـاف�می�گوید�مـن�به�خـدا�معتقد�نیسـتم،�آن�دیگری�

مدعی�اسـت�که�به�خدا�معتقد�اسـت.�این�چه�جور�ایمانی�است؟�آیۀ�قرآن�
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در�اینجـا�صریـح�اسـت.�اینجا�دیگر�حسـاب�اسـتدالل�های�عقلی�

نیست�که�شبهه�بردارد؛�باید�این�کارها�را�انجام�بدهید،�اگر�مؤمنید.�و�یکی�

سوَل<�1اسـت.�خـدا�و�پیامبـر�را�اطاعت�کنید،� ُعوا اهلَل َوالّرَ ط�ی
َ
از�ایـن�کارهـا،�>ا

دنبال�فرمان�آنها�راه�بیفتید.

فرماِن�خدا�چیست؟�هرچه�هست،�بدیهی�است�که�خدا�در�مورد�ماِل�آدمی،�

در�مـورد�جـاِن�آدمـی،�در�مـورد�عمـر�آدمی،�در�مورد�روابط�انسـان�با�سـایر�

انسـان�ها،�در�مورد�روابط�انسـان�با�خدا،�در�مورد�روابط�انسـان�با�حیوانات�

و�حتـی�بـا�گیاهان،�تعهدها،�مسـئولیت�ها،�تکلیف�ها،�وظیفه�هایی�معین�

کـرده�اسـت.�در�این�هـم�اگـر�خـدا�را�اطاعت�کردیـد،�می�توانیـد�بگویید�ما�

مؤمنیم،�وِااّل�ایمان�به�صرف�اینکه�قلب�انسـان�و�دل�انسـان�به�یک�قطبی�

وابسـته�اسـت،�اما�شـعاع�این�وابستگی�در�عمل،�در�دست،�در�زبان،�در�پا�

و�در�اعضـا�و�جـوارح�دیگر�منعکس�نیسـت،�به�درد�نمی�خـورد؛�بلکه�اصاًل�

نـام�ایمـان�از�نظر�اسـالم�برای�او�صـدق�نمی�کند،�این�منطق�قرآن�اسـت.�

ُكم<�فی�ما�بین�خود� �نِ �ی َ ا�ةَ �ب �ِلحوا دن
َ
وا اهلَل<�پـس�از�خـدا�پـروا�کنید،�>َو ا �ةُ

ا�ةَّ
َ >�ن

ُه<�خدا�و�رسولش�را�اطاعت�کنید،�>ِا�ن 
َ
ُعوا اهلَل َو َرسول ط�ی

َ
را�اصالح�کنید،�>َو ا

<�اگر�شما�مؤمنید. �نَ �ی ِم�ن م ُموئ �ةُ �ن
ُ

ک

خـب،�بـه�مناسـبت�نـام�مؤمـن�در�پایان�ایـن�آیه،�آیـۀ�بعد�دربـارۀ�صفات�

ا  �نَ ِادن �ی �ن
َّ
و�نَ ال ِم�ن َما الُموئ

مؤمنان�و�شـرایط�ایمان،�باز�ادامۀ�سـخن�می�دهد:�>ِا�نَّ

�نَ  �ی �ن
َّ
لو�نَ � ال

َ
َوّك �ةَ َ ِهم �ی ِ

ّ  َوَعلٰ� َر�ب
ً
ا ما�ن اَد�ةُهم ا�ی ُ� رن ا�ةُ �ی

آ
ِهم ا �ی

َ
�ة َعل ِل�یَ ا �ةُ ُُهم َو ِادن لو�ب

�ة �ةُ
َ
ل ِكَر اهلُل َو�بِ

دنُ

1.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیات�132�،32
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<1؛�برای�
ً
ا و�نَ َح�ةّ ِم�ن َك ُهُم الُموئ ول�ئِ

ُ
و�ن � ا �ة �نِ �ن ُ اُهم �ی �ن �ة لا�ةَ َو ِمّما َررنَ

َ
مو�نَ الّص �ی �ة ُ �ی

مؤمِن�راسـتین،�پنج�خصلت�در�اینجا�معین�شـده.�ممکن�اسـت�این�پنج�

خصلت�در�گوینده�و�شـنونده�نباشـد،�اما�اگر�کسـی�در�راه�ایجاد�این�پنج�

خصلـت�در�خـود،�تالشـی�و�فعالیتـی�بکند،�باز�در�راه�ایمـان،�در�راه�هدِف�

ایمان�و�شایسـتۀ�ناِم�مؤمن�هسـت.�مؤمن�راسـتین�آن�کسی�ست�که�این�

پنج�صفت�در�او�باشد.

ا  <�آن�کسانی�هستند�که�>ِادن �نَ �ی �ن
َّ
<�منحصرًا�مؤمنان،�>ال و�نَ ِم�ن َما الُموئ

اول؛�>ِا�نَّ

ُُهم<�بـه�بیـم�آید�دل�هایشـان.� لو�ب
�ة �ةُ

َ
ل ِكَر اهلُل<�چـون�یـاد�شـود�خـدا،�>َو�بِ

دنُ

یعنـی�چـه�بـه�بیم�بیاید؟�ترسـیدن�از�خدا�به�چه�معناسـت؟�آیا�ترسـیدِن�

یک�گنه�کار�درمقابل�قاضی�است،�یا�نوع�دیگر�و�لطیف�تری�است؟�ممکن�

اسـت�کسـی�بگوید�من�گناهی�نکردم،�از�خدا�هم�نمی�ترسم.�بله،�ترسیدن�

گنه�کار�درمقابل�قاضی�و�دادستان،�آن�کسی�که�باید�آدم�را�مجازات�کند،�آن�

نوع�ترس�با�نداشتِن�گناه،�البته�منتفی�است؛�تا�چه�کسی�باشد�که�بتواند�

مطمئن�باشد�که�گناهی�ندارد.

اما�یک�نوع�ترس�دیگر�هست�که�آن�ناشی�از�معرفت�است.�انسان�درمقابل�

اشیای�بزرگ،�ذوات�عظیم،�حقیقت�های�باشکوه،�قهرًا�احساس�دهشت�2و�

حیرت�می�کند.�خاصیت�وجودِی�انسان�این�است،�ترکیب�روحی�و�جسمی�

انسان�این�را�ایجاب�می�کند؛�درمقابل�هرچیِز�باعظمتی،�هر�انسانی�حالت�

1.�سوره�مبارکه�انفال/�آیات��2تا�4

2.�)د�ه�ش(�سرگشتگی،�ترس
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دهشـتی�را�در�خـود�احسـاس�می�کنـد.�این�حالت�دهشـت،�نه�از�

بـاب�ایـن�اسـت�کـه�از�او�می�ترسـد،�ممکن�اسـت�او�هیچ�ترسـی�نداشـته�

باشد،�به�این�معنا�که�تعّرضی�1بکند،�ترس�ناشی�از�گناه�نیست�اینجا؛�بلکه�

این�دهشـت�و�بیمناکی،�ناشـی�از�احسـاس�عظمت�او�و�احسـاس�حقارِت�

خویشـتن�درمقابل�اوسـت.�این�چنین�ترسی�از�خدا�جا�دارد،�مطلوب�است،�

الزم�اسـت،�مفیـد�اسـت.�آن�کسـی�که�درمقابل�پـروردگار،�خـود�را�کوچک�و�

ناقـص�و�حقیـر�می�بینـد�و�خـدا�را�به�تمـام�شـئون�امـور�خویش�مسـلط�و�

مهیمن�و�مسیطر�2مشاهده�می�کند،�این�چنین�انسانی�سعی�می�کند�جز�از�

آن�خِط�سیر�مستقیمی�که�خدای�عالم�برای�او�معین�کرده،�از�راه�دیگری�

سـیر�نکنـد،�حرکـت�نکند.�ایـن�بزرگ�ترین�ضامن�اجرایی�عمـل�و�حرکت�و�

تالش�است�در�یک�انسان�مسلمان�و�در�یک�جامعۀ�ُمسِلم.

اینی�که�می�بینید�امیرالمؤمنین�در�نیمه�های�شب،�در�شب�های�ماه�رمضان،�

به�خود�می�پیچد�و�اشک�می�ریزد؛�اینی�که�می�بینید�امام�سجاد�گاهی�صیحه�

می�زند؛�اینی�که�می�بینید�رسول�اهلل،�با�همۀ�جاللت�و�عظمتش،�وقتی�دهۀ�

سـوم�ماه�رمضان�می�آید،�می�گوید�رختخواِب�مرا�جمع�کنید،�بسـتری�برای�

خود�نمی�گسـتراند؛�یعنی�شـب�ها�دیگر�وقت�خواب�نیسـت،�وقت�عبادت�

اسـت،�وقـت�تضّرع�اسـت،�وقـت�خضوع�اسـت�درمقابل�پـروردگار؛�اینها�را�

1.�)ع�ر�ض(�دست�درازی�کردن

2.�)م�ه�م(�ایمن�کننده،�نگهبان،�)س�ط�ر(�حافظ�و�نگهبان،�این�کلمه�با�توجه�به�قواعد�زبان�

عربی�مصیطر�هم�نوشته�می�شود.
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گمان�مکن�کارهای�تصنعی�است�که�انجام�می�گیرد.�چقدر�ناقص�

و�ناآگاه�است�آن�کسی�که�بگوید�امام�در�دعای�ابوحمزه�می�خواهد�به�مردم�

چیـز�یـاد�بدهـد�و�خودش�را�نمی�گوید.�چقدر�نـاوارد�و�بی�اطالع�از�روح�دعا�

و�از�کیفیت�مناجات�بندگاِن�صالح�با�خداسـت،�آن�کسـی�که�خیال�می�کند�

آن�گریـه�و�نالـه�و�اشـِک�امام�علیه�السـالم�برای�آموزش�دادن�اسـت.�یعنی�

تصنعی�گریه�کرده�اند�تا�تو�و�من�یاد�بگیریم؟�اشتباه�است�این.�واقعًا�اشک�

ریخته�اند،�چرا�اشک�ریخته�اند؟�برای�خاطر�اینکه�معرفتشان�نسبت�به�خدا�

بیشتر�است.�در�وجود�مقدس�پروردگار،�عظمتی�می�بیند�امیرالمؤمنین،�که�

چشم�های�نزدیک�بیِن�من�و�شما�نمی�تواند�این�عظمت�را�ببیند.�تو�بزرگی�

و�در�آیینۀ�کوچک�ننمایی.�1این�آیینۀ�کوچک�روح�ما�نمی�تواند�آن�عظمت�

عجیـب�را�در�خـود�منعکـس�کند،�امـا�آیینـۀ�روح�امیرالمؤمنین�چطور؟�او�

می�توانـد،�او�ایـن�عظمـت�را�می�فهمد،�می�گیـرد،�درک�می�کند�و�به�همین�

دلیل�است�که�آن�جور�به�خود�می�پیچد�و�اشک�می�ریزد.

وقتی�کـه�یـاد�خـدا�بـه�میان�بیایـد،�آن�حالـت�هیبت،�آن�حالت�خشـیت،�

آن�احسـاس�تـرس�و�بیـم،�آن�حالـت�رعبی�که�ناشـی�از�احسـاس�حقارِت�

ِكَر 
ا دنُ خـود�درمقابـل�عظمت�خداسـت،�بـر�دل�مؤمن�مسـلط�می�شـود،�>ِادن

ُُهم<.�خـدا�بـرای�انسـان�از�صـورت�بازیچه�بیـرون�می�آید،�نام� لو�ب
�ة �ةُ

َ
ل اهلُل َو�بِ

خـدا�از�صـورت�یـک�ذکـر�اعتیادگونه�خارج�می�شـود.�در�مجلـس�یک�نفر�

1.�تو�بزرگی�و�در�آیینۀ�کوچک�ننمایی�/�نازم�آن�سـر�که�چو�گیسـوی�تو�در�پای�تو�ریزد�

)شهریار(
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که�می�نشـیند؛�یا�اهلل،�به�عنوان�یک�جملۀ�احترام�آمیز؛�خمیازه�که�

آدم�می�کشـد،�آخـرش�ال�إلـه�اال�اهلل،�بـا�خسـتگی؛�از�این�حالت�ها�که�نشـانۀ�

بی�اعتنایـی�و�بی�ادراکـی�و�عـدم�حساسـیت�روان�انسـان�درمقابل�یاد�خدا�

و�نام�خدا�و�عظمت�خداسـت،�از�این�صورت�ها�دیگر�خارج�می�شـود�قلب�

یک�انسـان�خداشـناس�و�عظمت�بین،�کسی�که�ادراک�می�کند�و�احساس�

ُُهم<  لو�ب
�ة �ةُ

َ
ل ِكَر اهلُل َو�بِ

ا دنُ �نَ ِادن �ی �ن
َّ
و�نَ ال ِم�ن َما الُموئ

می�کنـد�عظمت�پروردگار�را.�>ِا�نَّ

مؤمنان�آن�کسـانی�هسـتند�که�چون�خدا�یاد�شـود،�قلب�آنها�به�َوَجْل،�به�

تـرس�و�بیـم�و�رعـب،�به�احسـاس�عظمت�در�پـروردگار�و�حقارت�در�خود،�

قلب�آنها�از�این�احساس�ُپر�می�شود،�این�یک.

<.�نشـانۀ�دیگـر�مؤمـن�این�اسـت�که�وقتی�
ً
ا ما�ن اَد�ةُهم ا�ی ُ� رن ا�ةُ �ی

آ
ِهم ا �ی

َ
�ة َعل ِل�یَ ا �ةُ >َو ِادن

آیات�خدا�بر�آنان�فروخوانده�می�شود،�یا�خودشان�می�خوانند�یا�کس�دیگری�

اَد�ةُهم  بـرای�آنهـا�این�آیـات�را�فرومی�خواند،�ایمانشـان�افـزون�می�گـردد،�>رن

<.�ایـن�ایمـان�ماننـد�بـذری�در�دل�او،�در�روح�او�ُرشـد�می�کند،�بزرگ�
ً
ا ما�ن ا�ی

می�شـود،�مانند�گیاهی�باال�می�آید،�مانند�درختی�سـاقه�و�ریشـه�اش�ستبر1 

می�شـود،�آن�چنانی�کـه�امکان�ریشـه�کن�کـردن�آن�از�میان�مـی�رود.�ایمان�

به�صـورت�یـک�آب�راکـد،�در�وجود�یـک�مؤمن،�معنی�ندارد.�آن�کسـانی�که�

یـک�کلمـه�ای�را�در�کودکـی�فراگرفته�انـد،�بر�اثر�شـِک�دوران�بلوغ،�آن�یک�

کلمه�از�آن�صالبت�و�از�آن�عظمت�در�روح�اینها�افتاد،�کوچک�شد،�ناقص�

شـد،�ناچیـز�شـد،�یک�نیمه�ایمانـی،�یـک�نیمه�حقیقتی�در�روحشـان�باقی�

1.�ضخیم،�محکم�و�استوار
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مانـد،�آن�هـم�بـر�اثـر�پیش�آمـدِن�جریانـات�و�حـوادث�گوناگون،�

مدام�کاسـته�شـد�و�کاسته�شد؛�یک�چنین�ایمانی�یک�روزی�هم�از�انسان�

به�آسـانی�گرفته�می�شـود.�ایمان�ُمستوَدع،�ایمان�عاریت،�مؤمن�این�جوری�

نیسـت.�مؤمـن�راسـتین،�آن�مؤمنی�اسـت�کـه�اگر�یک�کلمـه�از�حقایق�و�

معارف�دینی�و�الهی�در�دل�اوست،�آن�یک�کلمه�را�با�تدبر،�با�دقت�نظر،�با�

اندیشـیدن،�با�هرچه�نسـبت�به�آن�یک�کلمه�مساعد،�1ایمان�خود�را�زیادتر�

کردن،�این�ایمان�را�از�زایل�شدن�نجات�بدهد.�مؤمن�واقعی�این�است.

از�این�آیه�و�از�این�جمله�استفاده�می�کنیم�که�با�تالوت�قرآن،�ایماِن�انسان�

مؤمن�باید�زیاد�بشود.�و�از�این�جمله�اتخاذ�سند�می�کنیم،�دقت�کنید�از�این�

کالِم�خدا�اتخاذ�سـند�می�کنیم�و�به�آن�کسـانی�که�می�گویند�قرآن�را�ترجمه�

نکنید،�معنا�نکنید،�تفسـیر�نکنید�که�عقل�ما�نمی�رسـد،�به�آنها�می�گوییم�

اگر�ما�قرآن�را�نمی�توانستیم�بفهمیم،�چگونه�ایمان�ما�با�خواندن�قرآن�زیاد�

می�شـود؟�پس�پیداسـت،�قرآن�کتاب�رمز�نیست.�قرآن�کتابی�است�که�باید�

آن�را�خواند�به�قصد�فهمیدن،�و�فهمید�به�قصد�افزون�شدن�و�نیرومندتر�شدن�

<.�این�شرط�دوم،�خصلت�دوم.
ً
ا ما�ن اَد�ةُهم ا�ی ُ� رن ا�ةُ �ی

آ
ِهم ا �ی

َ
�ة َعل ِل�یَ ا �ةُ ایمان،�>َو ِادن

<،�نشانۀ�دیگر�مؤمنین�این�است�که�بر�پروردگار� لو�نَ
َ
َوّك �ةَ َ ِهم �ی ِ

ّ دنبالۀ�آیه�>َو َعلٰ� َر�ب

خود�توکل�و�اتکاء�می�کنند.�یعنی�چه�توکل�می�کنند؟�یعنی�دست�را�روی�

دست�می�گذارند،�می�گویند�خدا�خودش�درست�کند؟�نه،�معنای�توکل�این�

نیست.�آن�کسی�که�دست�روی�دست�می�گذارد�درمقابل�تکلیف�ها�و�تعهدها�

1.�)س�ع�د(�کمک�دهنده،�موافق
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و�مسئولیت�ها،�به�جای�اینکه�نیروی�خود�را�مسئول�بداند،�معجزۀ�

خدایـی�را�مسـئول�فـرض�می�کند؛�این�چنین�آدمی�بایـد�بداند�که�قرآن�این�

عمل�را�رد�کرده�است،�به�صورت�مشت�محکمی�بر�دهان�بنی�اسرائیل�که�به�

<�1تو�و�پروردگارت�بروید،� اِعدو�نَ ا �ة ا هاُه�ن
لا ِا�نّ ا�ةِ �ة

َك �نَ �ن�ةَ َو َر�بُّ
َ
َه�ب ا ادن

َ موسی�گفتند:�>�ن

�به�تعبیر�بنده� مشغول�جنگ�بشوید،�با�دشمن�بستیزید،�ما�اینجا�نشستیمـ�

کنار�دیوار،�زیر�سایه�ـ��وقتی�فتح�کردید،�ما�را�هم�خبر�کنید�تا�بیاییم.�این�

را�قـرآن�نفـی�می�کند.�این�روش،�روِش�بنی�اسـرائیِل�مطـروِد�ملعوِن�دور�از�

جادۀ�انسانیِت�محروم�از�لذائذ�دین�و�ایمان�است،�برای�آنهاست،�شایستۀ�

ُمسـِلم�نیسـت.�پس�توکل�به�این�معنا�نیسـت.�این�حرفی�که�در�بین�مردم�

�دارم�می�گویم�تا�همه�بشـنوند�و�همه�بفهمنـد�ـ��اینی�که�رایِج� رایـج�شـدهـ�

میان�مردم�است؛�می�گویند:�آقا،�خدا�خودش�باید�اصالح�بکند،�از�بندۀ�خدا�

کاری�برنمی�آید؛�این�غلط�است.�اگر�از�بندۀ�خدا�کاری�برنمی�آمد،�اگر�برای�از�

بین�بردن�و�ریشه�کن�کردن�فساد،�ارادۀ�آدمی�و�نیروی�آدمی�به�کار�نمی�آمد،�

خدا�انبیا�را�بسیج�نمی�کرد.�مردم�را�به�پیروی�از�انبیا�دعوت�نمی�کرد.�انبیای�

الهی�را�با�رسالت�های�سنگین�به�صحنۀ�نبرد�این�جهان�نمی�فرستاد.�اینی�که�

می�بینید�خدا�کسـانی�را�فرسـتاده،�برای�ریشه�کن�کردن�فساد�و�آن�کسان�از�

جنس�بشرند،�پس�بدانید�که�فساد�بشری�را�بشر�باید�ریشه�کن�کند.

پـس�تـوکل�یعنـی�چه؟�توکل�یعنی�در�همه�حـال،�اتکاء�و�امیدت�به�خدا�

باشد.�اگر�درست�موشکافی�کنید،�می�بینید�با�این�تعبیری�که�بنده�عرض�

1.�سوره�مبارکه�مائده/�آیه�24
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می�کنم:�در�همه�حال�اتکاء�و�امیدت�به�خدا�باشد؛�با�این�تعبیر،�

توکل�از�صورت�یک�چیز�مخدر�در�می�آید،�به�صورت�یک�عامل�برانگیزاننده�

و�عامل�تحرک،�جلوه�گری�می�کند.

دیدید�بعضی�ها�در�دشواری�های�زندگی،�در�بحران�ها،�در�آنجایی�که�از�همۀ�

وسایل�ظاهری�دستشان�کوتاه�است،�چه�می�کنند؟�دیدید؟�شنیدید؟�یکی�

از�چند�کار�را�انجام�می�دهند:�یا�تسـلیم�دشـمن�می�شـود،�می�گوید�وقتی�

کاری�از�من�برنمی�آید�چه�کنم؟�تسلیم�دشمن،�این�یک.�یا�تسلیم�مسیر�

عادی�زندگی��می�شـود،�نمی�رود�درمقابل�دشـمن�به�خاک�بیفتد،�اما�عماًل�

راهـی�و�روالـی�را�در�پیـش�می�گیـرد،�حرکتی�و�تالشـی�را�به�جا�می�گذارد�و�

فراموش�می�کند�که�تسلیم�جریان�عادی�زندگی�شده�درحقیقت.�این�چنین�

آدمی�هم�اگرچه�ظاهرًا�تسـلیم�دشـمن�نشـده،�باطنًا�تسـلیم�دشمن�شده؛�

این�هم�یک�جور،�یک�حالتی�که�معمول�مردم�در�یک�چنین�بحران�هایی�در�

پیش�می�گیرند.�راه�دیگر�این�اسـت�که�به�زندگی�خودشـان�خاتمه�بدهند.�

آن�جنابی�که�وقتی�به�حکومت�می�رسد�مثاًل،�از�اطراف�گربه�رقصانی�های1 

قدرت�هـای�بین�المللـی�او�را�به�سـتوه�می�آورند،�هر�وقتـی،�هرروزی�از�یک�

گوشۀ�مملکتش،�یک�سروصدایی�علیهش�درست�می�کنند،�وقتی�که�ناچاِر�

ناچار�می�شـود،�وقتی�ذّله�می�شـود،�خسـته�می�شـود،�بیچاره�می�شـود،�به�

زندگی�خودش�خاتمه�می�دهد،�انتحار�2می�کند.

1.�کنایه�از�عذرهای�واهی�آوردن،�بهانه�تراشیدن،�امروز�و�فردا�کردن.

2.�)ن�ح�ر(�خودکشی
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اینها�راه�هایی�اسـت�که�یک�انسـان�بی�خدا�در�بن�بست�ها�برایش�

مطرح�می�شود.�وقتی�به�بن�بست�رسیدی،�وقتی�به�جایی�رسیدی�که�به�

نظرت�می�آید�اینجا�َتِه�کوچه�اسـت،�راهی�در�بین�نیسـت،�بر�روی�مردم�

معمولی�چند�در�باز�می�شود،�دِر�تسلیم،�تسلیِم�دشمن�شدن،�دِر�تسلیم،�

تسـلیِم�حوادث�شـدن،�تسـلیِم�جریاِن�طبیعی�زندگی�شدن،�دِر�خودکشی�

و�انتحـار،�خـود�را�نابـود�کـردن�و�راحـت�شـدن�و�احیانًا�پشـیمانی�ها،�اما�

برای�انسـاِن�باخدا�دِر�دیگری�در�بن�بسـت�ها�باز�می�شـود�که�باز�شـدن�آن�

در،�درهـای�دیگـر�را،�درهـای�شـرافت�ُکش�را�بـه�روی�او�می�بنـدد.�آن�در،�

چه�دری�است؟�دِر�توکل�به�خدا.�می�گوید�اینجا�بن�بست�است.�می�گوید�

خدایی�که�من�می�شناسـم�بن�بسـت�را�هم�می�شـکافد.�بن�بست�چیست؟�

ازنظر�خدا�بن�بسـت�نداریم�ما.�همۀ�بن�بسـت�ها�با�دست�قدرت�خدا�ُبن�باز�

است!�راه�دارد.

بن�بسـت�از�جنـگ�ُاحـد�باالتر؟�لشـکر�معدود�اسـالم�در�حین�سـرگرمِی�به�

جمع�آوری�غنیمت،�ناگهان�از�دو�طرف�مورد�هجوم�قرار�می�گیرد،�به�خاطر�

غفلـت�چندتـا�سـرباز.�یک�عده�از�جلـو�حمله�می�کنند،�یک�عده�از�پشـت.�

اینها�هم�شمشـیرها�را�گذاشـته�اند،�از�اسـب�ها�پیاده�شـده�اند،�اسلحه�ها�را�

زمیـن�گذاشـته�اند؛�ناگهـان�می�بیننـد�دو�گـروه�دارند�به�اینهـا�از�دو�طرف،�

مسـّلح،�وحشـی،�عصبانی،�خشـمگین،�حمله�می�کنند.�خب�پیداسـت�که�

یک�لشکر�بی�سالح�و�بی�جهاز،�1در�یک�چنین�مواقعی�چه�می�کند؟�فرار.�در�

1.�ساز�و�برگ،�اسباب�و�وسایل
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رفتند.�شـیطان�از�حنجرۀ�شـیطان�صفت�ها�اعـالم�کرد�که�پیغمبر�

هم�از�بین�رفته.�خیلی�روشن�است،�شیطان�همیشه�از�این�کارها�می�کند.�

از�نقشه�های�خیلی�روشن�و�از�دست�های�رو�شدۀ�شیطان،�یکی�این�است:�

زودتر�از�موعد،�شکست�جبهۀ�الهی�و�رحمانی�را�اعالم�بکند،�که�بله،�شما�

شکسـت�خوردید،�پیغمبر�از�دنیا�رفت.�در�این�چنین�بحرانی،�در�این�چنین�

بن�بسـتی،�یـک�مؤمـن�متـوکل�چه�می�کنـد؟�آقا،�بن�بسـت�از�ایـن�باالتر؟�

راه�های�نجات�به�کلی�بسـته،�اسـلحه�ها�روی�زمین�افتاده،�دشـمن�مجّهز،�

مسـلط،�مسـیطر،�آنچه�اینجا�به�داد�انسان�می�رسد،�آن�دریچه�ای�است�که�

خداپرستان�فقط�دارند؛�اتکای�به�خدا.�چه�بن�بستی؟�بن�بست�کدام�است؟�

پیغمبر�از�دنیا�رفته�باشـد،�خدای�پیغمبر�که�از�بین�نرفته�اسـت.�تکلیف�

که�از�بین�نرفته.�آدِم�با�توکل�در�اینجا�مثل�چه�کسی�عمل�می�کند؟�مثل�

امیرالمؤمنیـن�علی�بن�ابی�طالـب،�مثـل�ابودّجانه،�1مثل�دوتا،�سـه�تا�سـرباز�

دیگر،�اینها�آدم�های�با�توکل�بودند.�بی�توکل�ها�چه�کسـانی�بودند؟�آنهایی�

کـه�از�احـد�تـا�مدینه،�پشـت�سرشـان�را�هم�نـگاه�نکردند،�دویدنـد�تا�خوِد�

دروازه�های�شهر.�حاال�دیدید�توکل�یعنی�چه.

آن�کسـی�که�توکل�را�دسـت�بر�روی�دست�گذاشـتن،�به�امید�آیندۀ�مجهول�

1.�َسّماک�بن�َخَرشه،�معروف�به�ابودّجانه،�از�بزرگان�صحابه�است�که�پس�از�رحلت�پیامبر،�

در�سـال�یازدهـم�هجـری�در�جنـگ�یمامـه�به�شـهادت�رسـید.�رشـادت�و�فـداکاری�او�در�

جنـگ�احـد�تـا�آن�حـد�بود�کـه�آیۀ�چهارم�سـورۀ�مبارکۀ�صف�در�مقـام�او�و�بزرگانی�چون�

امیرالمؤمنین�و�حضرت�حمزه�نازل�شد.�در�روایتی،�امام�صادق�ایشان�را�جزو�فرماندهان�

سپاه�حضرت�مهدی�ذکر�کرده�اند�که�پس�از�ظهور�حضرت،�رجعت�می�کند.
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بی�تالش�نشستن،�ایمان�خود�را�از�نیروی�خود�سلب�کردن،�معنا�

می�کند؛�آن�کسـی�که�توکل�را�به�معنای�خط�نسـخی�1بر�روی�ارادۀ�انسـان�و�

قـدرت�او�وانمـود�می�کنـد؛�این�چنین�آدمـی�یا�توکل�را�نمی�فهمد،�اسـالم�

َسـَرش�نمی�شـود،�تـوکل�را�درک�نمی�کنـد،�یا�نه؛�می�فهمد،�َشـَرف�َسـَرش�

نمی�شـود،�می�خواهـد�عوضـی�معنا�کنـد،�تا�مـردم�بی�توکل�بـار�بیایند،�تا�

<.�به� لو�نَ
َوكَّ �ةَ َ ِهم �ی ِ

ّ مردم�عوضی�بار�بیایند.�معنای�توکل�این�اسـت،�>َو َعل� َر�ب

نظـر�مـن�دو�بـاِل�نیرومنـد�بـرای�پرواز�انسـان�در�تالش�هـای�زندگی،�یکی�

صبر�است،�یکی�توکل.�هر�امتی�که�این�دو�بال�را�داشته�باشد،�از�تیررس�

دشـمن�های�خاکـی�به�کلـی�دور�خواهد�شـد؛�بال�صبر�و�بال�تـوکل،�>َو َعل� 

<.�این�سه�تا�عالمت�برای�مؤمن.�)ارزش�ایمان؛�ایمان�چگونه� لو�نَ
َوكَّ �ةَ َ ِهم �ی ِ

ّ َر�ب

چیزی�ست؟�خصوصیاتی�دربارۀ�ایمان؛�اینها�مباحث�خیلی�الزمی�است�که�

بایـد�ان�شـاء�اهلل�اگر�خـدا�توفیق�داد،�فردا�فراهم�کنـم،�باز�بدهیم�پلی�کپی�

کنند�و�بیاورند�در�اختیار�آقایان�بگذارند،�آیات�قرآنی�اش�را�هم�پیدا�کنند،�

برایتان�تالوت�کنند.�فعاًل�آنی�که�امروز�در�مورد�ایمان�مطرح�است�همین�

نشانه�ها�و�تعهدهای�ایمان�است.(

<�آنها�که�به�پا�می�دارند� لا�ةَ
َ

مو�نَ الّص �ی �ة ُ �نَ �ی �ی �ن
َّ
<؛�چهارم،�>ال لو�نَ

َ
َوّك �ةَ َ ِهم �ی ِ

ّ سوم،�>َوَعل� َر�ب

نمـاز�را.�آقایـان،�توجـه�کنید،�یک�فرقی�سـت�بیـن�تعبیر�اّلذیـَن�ُیَصّلوَن�و�

<.�ُیَصّلون،�یعنی�نماز�می�گزارند.�اگر�فقط�نمازگزاردن� لا�ةَ
َ

مو�نَ الّص �ی �ة ُ �نَ �ی �ی �ن
َّ
>ال

مطـرح�بـود،�فقـط�این�دواّل�راسـت�شـدن�مطرح�بـود،�اینجـا�الزم�نبود�که�

1.�)ن�س�خ(�باطل�کردن�چیزی
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<�بگویند،�دو�کلمه�بیاورند،�طول�و�تفسیر�بدهند،� لا�ةَ
َ

مو�نَ الّص �ی �ة ُ >�ی

می�توانسـتند�بگوینـد�ُیَصّلـون،�َالَّذین�ُیَصّلوَن،�آنهایی�کـه�نماز�می�خوانند.�

<�به�پـا�می�دارند�نماز�را،�غیـر�از�نماز�خواندن� لا�ةَ
َ

مو�نَ الّص �ی �ة ُ پیداسـت�کـه�>�ی

اسـت،�یک�چیز�دیگری�اسـت،�یک�حقیقت�برتر�و�باالتری�اسـت.�به�نظر�

شما�این�حقیقت�چیست؟�به�پا�داشتن�نماز�یعنی�چه؟

چندجور�می�شود�احتمال�داد،�ممکن�است�همۀ�این�احتماالت�هم�درست�

باشـد.�یکـی�اینکـه�بگوییـم�اقامـۀ�نمـاز،�به�پا�داشـتن�نماز،�یعنـی�نماز�را�

مو�نَ  �ی �ة ُ به�صورت�کامل،�به�صورت�همه�جانبه،�به�صورت�تمام�به�جا�آوردن،�>�ی

<.�و�اقامـه�در�زبـان�عـرب،�در�اصطالحـات�عربـی،�اتفاقـًا�بـه�همین� لا�ةَ
َ

الّص

َهَك  م َوحب �ةِ
َ
ا

َ معانی�هم�هست.�یعنی�کار�را�به�صورت�کامل�انجام�دادن،�>�ن

<�1همۀ�صورت�را،�همۀ�وجود�را�به�سوی�دین�برگردان،�به�صورت�
ً
ا �ن �ی �نِ َح�ن ِللّد�ی

کامل.�یک�احتمال�این.�و�واقعش�هم�همین�اسـت�که�اگر�کسـی�نماز�را�

اقامۀ�به�این�معنا�بکند،�یعنی�به�صورت�کامل�انجام�بدهد،�با�ارکان�صحیح،�

بـا�توجـه�بـه�آموزش�ها�و�الهام�های�نماز،�)که�من�در�آن�مسـجد�2طی�چند�

هفته�دربارۀ�نماز�یک�بحث�های�نسـبتًا�مبسـوطی�انجام�دادم.(�اگر�کسـی�

این�جور�نماز�بخواند،�جدًا�فالح�و�رستگاری�در�انتظار�اوست.

آدمی�که�نماِز�خوب�می�خواند،�همۀ�مشکالت�برایش�آسان�است.�شنیدید�

که�بعضی�از�بزرگان�دین،�در�هنگام�توجه�شداید�و�مصیبت�ها،�دو�رکعت�

1.�سوره�مبارکه�روم/�آیه�30

2.�مسجد�کرامت�مشهد�مقدس
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نمـاز�می�خواندند؟�شـنیدید�که�رسـول�خدا�در�هنـگام�بحران�ها�و�

ِرحنا یا َبالل«�َبالل�ما�را�آسوده�کن،�
َ
شدت�ها�رو�می�کرد�به�بالل�و�می�گفت:�»ا

بِرد یا َبالل«�خنک�کن�دل�ما�را�ای�َبالل؛�یعنی�اذان�بگو.1 
َ
بِرد ا

َ
برو�اذان�بگو.�»ا

واقعًا�اگر�کسی�اقامۀ�نماز�بکند،�با�توجه،�با�خضوع،�با�خشوع،�با�حال،�با�

ادراِک�آنچه�دارد�انجام�می�دهد�و�آنچه�می�گوید،�و�به�قصد�نتیجه�گیرِی�از�

نماز،�هرکسی�نماز�بخواند،�اقامۀ�نماز�به�این�معنا�بکند،�تحقیقًا�آنچه�را�که�

به�مؤمنین�وعده�داده�شده�است،�برای�او�وجود�خواهد�داشت.

<�نماز�را� لا�ةَ
َ

مو�نَ الّص �ی �ة ُ �نَ �ی �ی �ن
َّ
ل
َ
این�یک�احتمال،�احتمال�دیگر�این�است�که�>ا

به�پـا�می�دارنـد،�یعنی�در�جامعه�به�پـا�می�دارند،�جامعه�را�جامعۀ�نمازخوان�

می�کننـد.�بعضی�هـا�دلشـان�خوش�اسـت�کـه�خودشـان�نمـاز�می�خوانند،�

به�جـای�هفـده�رکعت�در�شـبانه�روز،�پنجاه�ویـک�رکعت�می�خواننـد،�غیر�از�

نمازهـای�مسـتحبی�دیگر.�اگـر�بگویند،�بابا،�مردم�گروه�گـروه�از�دین�دارند�

رو�برمی�گرداننـد،�غمشـان�نیسـت.�گفت:�آن�گلیِم�خویـش�به�در�می�برد�ز�

مـوج.�2می�گویـد�آقا،�ما�گلیم�خودمان�را�در�ببریم�خیلی�کار�اسـت،�خیلی�

هنر�است،�به�دیگران�نمی�رسیم،�بعضی�این�جوری�اند.�آن�عملی�که�نشانۀ�

ایمان�اسـت،�این�عمل�نیسـت.�هرکسـی�نمـاِز�خوب�بخوانـد،�اما�خودش�

بخواند،�به�دیگران�کاری�نداشته�باشد،�این�درست�نیست.�درست�نیست،�

یعنی�کامل�نیست؛�کامل.

1.�حدیث�شماره�35

2.�سعدی
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نشـانۀ�ایمـان�چیسـت�؟�اقامـۀ�صـالة،�نمـاز�را�در�جامعـه�به�پـا�

داشـتن،�همـگان�را�نمازخـوان�کردن،�نه�به�معنـای�اینکه�یک�عبادت�همه�

انجـام�بدهنـد،�)دلم�می�خواهد�که�ذهنتـان�را�از�قالب�الفاظ،�خارج�ببرید،�

وسیع�تر�فکر�کنید.�من�هم�همان�جور�فکر�می�کنم.�الفاظ،�کوچک�و�نارسا�

و�قاصرنـد.(�نه�اینکـه�فالنـی�نمازخـوان�نیسـت،�نمازخوانـش�کنیم؛�یعنی�

جامعۀ�نمازخوان،�یعنی�جامعه�ای�که�دائمًا�به�یاد�خدا�و�در�راه�خداست.�

<�1جز�خدا�کسـی�را�عبادت� �نُ ع�ی س�ةَ
اَك �نَ ُد َو ِا�یّ ع�بُ

اَك �نَ جامعه�ای�که�می�گوید�>ِا�یّ

و�عبودیـت�نمی�کنـد�و�جـز�بـه�خـدا�بـه�هیچ�کـس�دیگـر�اتکاء�و�از�کسـی�

اسـتعانت�نمی�جویـد.�جامعـۀ�نمازخوان�یعنـی�آن�جامعه�ای�که�هر�روز�از�

ِهم<�و�از�دنباله�روان�فسـاد،�یعنی�از� �ی
َ
و�بٌ َعل صن سـردمداران�فسـاد،�یعنی�>َمعن

<�تبّری�2می�جوید.�نماز�اینهاست. �ن �ی
ّ
ل

ٓ
ا >�ن

اگر�کسـی�سـعی�کند�انسـان�های�دیگـر�را�نمازخوان�کنـد�به�این�معنا،�این�

درحقیقت�تالشـی�و�کوششـی�در�راه�عبودیت�مطلق�حق،�در�راه�ریشـه�کن�

کـردن�فسـاد،�در�راه�از�بیـن�بردن�من�و�مـا،�در�راه�ایجاد�وحدت�اجتماعی�

و�انسـانی�میان�آحاد�امت�مسـلمان�و�آحاد�بشـریت،�تالشـی�در�این�راه�ها�

انجـام�داده،�اقامـۀ�صـالة�یعنـی�ایـن.�یعنـی�شـما�کاری�بکنیـد�که�همۀ�

ُد َو  ع�بُ
اَك �نَ مـردم،�در�هـر�روزی،�پنـج�نوبت�و�هر�نوبتی�چند�بار�بگویند�>ِا�یّ

<.�خدا!�فقط�درمقابل�تو�گردن�عبودیت�و�پشت�عبودیت�خم� �نُ ع�ی س�ةَ
اَك �نَ ِا�یّ

1.�سوره�مبارکه�حمد/�آیه�5

2.�)ب�ر�ء(�دوری�و�بیزاری�جستن
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می�کنیـم،�نـه�درمقابِل�غیـر�تو.�هر�روزی�پنج�نوبـت�و�هر�نوبتی�

<�یعنی�از�سردمداران�فساد�و�از� �ن �ی
ّ
ل

ٓ
ا ِهم<�و�از�>�ن �ی

َ
و�بِ َعل صن چند�مرتبه�از >َمعن

دنبالـه�روان�آنـان�تبّری�بجوید،�بیزاری�بجوید،�یک�چنین�جامعه�ای�درسـت�

کند.�امکان�دارد�اقامۀ�صالة�به�این�معنا�هم�باشد.

<�نشـانۀ�دیگـر�مؤمنـان�چیسـت؟�ایـن�اسـت�که�از� و�نَ �ة �نِ �ن ُ اُهم �ی �ن �ة >َو ِمّما َررنَ

آنچـه�بـه�آنـان�روزی�کرده�ایـم،�انفـاق�می�کننـد.�انفاق�یعنی�چـه؟�)دیروز�

معنـای�انفـاق�را�اشـارتًا�گفتـم.�تـا�حـاال�هم�شـاید�ده�مرتبه�به�مناسـبت�

بحث�هـای�گوناگـون�انفـاق�را�بیـان�کرده�ام،�این�دفعه�هـم،�دفعۀ�یازدهم�

باشـد.(�انفـاق�یعنی�ُپرکـردن�خألها�و�نیازهـا.�آن�خرج�کردنی�که�خلئی�را�

پـر�کنـد،�نیـازی�را�برآورده�کنـد،�این�را�می�گویند�انفاق.�دیوار�این�مسـجد�

رنِگ�روغن�کرده�دارد،�اگر�چنانچه�شـما�آمدی،�پولی�دادی،�روَیش�مجددًا�

رنگ�و�روغن�کردید،�انفاق�نیسـت.�چرا؟�چون�احتیاجی�نبود�به�این�کار،�

رنـگ�و�روغـن�بـود�اینجا.�یا�اگر�رنگ�و�روغن�نبود،�اما�جایی�بود�که�رنگ�

و�روغـن�احتیاجـی�نداشـت،�روی�زمین�هـای�خاکی�مسـجد�امام�حسـن،�

آمدید�مبالغی�رنگ�و�روغن�پاشیدید،�گفتید�من�خرج�کردم�برای�مسجد�

امام�حسـن،�چندیـن�جعبـه�قوطـی�رنگ�و�روغـن�بردیم�مسـجد،�مصرف�

کردیـم.�چـه�کار�کردیـد�آقـا؟�روی�کلوخ�ها�و�روی�خاک�هـا�و�روی�ِگل�ها،�

تمام�رنگ�و�روغن�کردیم.�بله�این�خرج�هسـت،�اما�انفاق�نیسـت.�انفاق�

عبـارت�اسـت�از�آنکـه�خلئی�و�نیازی�باشـد�در�متن�جامعـه،�تو�آن�خأل�و�

نیـاز�را�پر�کنی؛�انفاق�یعنی�این.
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<،�یعنـی�چـه؟�یعنـی�مؤمنیـن�آن�کسـانی� و�نَ �ة �نِ �ن ُ اُهم �ی �ن �ة >َو ِمّما َررنَ

هسـتند�که�از�آنچه�ما�به�آنان�روزی�کرده�ایم،�اسـِم�مال�در�آن�نیسـت؛�از�

پول�هایی�که�به�آنها�دادیم؟�نه؛�فرق�نمی�کند،�از�پولی�که�دادیم،�از�عمری�

کـه�دادیـم،�از�فرزنـدی�کـه�دادیم،�از�آبرویی�که�دادیم،�از�توان�جسـمی�ای�

که�دادیم،�از�زبانی�که�دادیم،�از�فکر�و�مغزی�که�دادیم،�از�همۀ�امکاناتی�

اُهم<�از�هـر�آنچـه�ما�به�آنهـا�روزی�داده�ایم،�چه� �ن �ة کـه�دادیـم،�فرمـود�>ما َررنَ

<.�انفـاق�می�کنند.�یعنـی�به�جا�خرج�می�کننـد،�نه�هر� و�نَ �ة �نِ �ن ُ می�کننـد؟�>�ی

خرج�کردنی.�یکی�از�نشانه�های�مؤمن�است.

�ای�بـرادِر�مؤمنْ�نـاِم�مؤمن�نمـا،�ای�بـرادری�که�اگر�بگویند�مؤمن،�خوشـت�

می�آیـد،�اگـر�اندک�تزلزل�و�تردیدی�کسـی�در�ایمانت�بـورزد،�َبَدت�می�آید،�

ممکـن�هـم�هسـت�بگویـی�کـه�چـه�فایـده�ای�دارد�کـه�ماهـا�را�بی�دین�و�

بی�ایمـان�قلمـداد�می�کنیـد�در�صحبت�هایتـان؛�ای�برادر�مؤمنْ�نـام،�انفاق�

می�کنی؟�نمی�گویم�خرج�می�کنی�یا�نه؛�بله،�خیلی�خرج�می�کنی.�چقدر�در�

ایـن�روزهـای�ماه�رمضان�پول�می�دهی،�غذای�لذیذ�می�پزی،�سـفرۀ�رنگین�

می�گسـتری�و�سـیرها�را�دعوت�می�کنی،�چقدر�خرج�می�کنی،�اما�آیا�انفاق�

هم�می�کنی؟�

ای�گویندۀ�عزیز،�چقدر�حرف�می�زنی،�چقدر�نفس�می�زنی،�چقدر�از�سـینه�

و�از�ریه�و�از�وجود�خود،�از�جسم�و�اعصاب�خود�مایه�می�گذاری،�چقدر�از�

نیروی�بیانت�خرج�می�کنی،�اما�آیا�از�این�نیرو�انفاق�هم�می�کنی؟�ُپرگفتن�

هنـر�نیسـت،�گفتـن�آنچه�مـورد�نیاز�اسـت،�هنر�اسـت.�آن�انفاق�نیسـت،�
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این�انفاق�اسـت.�ای�کسـانی�که�از�آبروهایتان،�از�حیثیت�هایتان�

خرج�می�کنید؛�به�یک�نفر�نامه�می�نویسـید،�یکی�را�برای�کاری�می�بینید،�

می�بینید�تا�فالن�عمل�انجام�بگیرد،�فالن�شغل�به�فالنی�داده�بشود،�فالن�

احتراِم�شایان�از�فالن�کس�به�جا�بیاید،�دارید�حیثیت�تان�را�خرج�می�کنید،�

اما�انفاق�چطور؟�انفاق�هم�می�کنید؟�ای�کسانی�که�پول�خرج�می�کنید�در�

�بله،�گاهی�هم�انسـان�با� جاهـای�مختلـف،�بـا�نام�دین�و�با�نام�غیِر�دینـ�

نام�دین�پول�خرج�می�کند،�در�حالی�که�انفاق�نکرده�اسـت�ـ��وحشـت�نکنید�

از�این�سخن�که�واقعیتی�است�و�چه�واقعیت�تلخی!�چقدر�پول�هایی�که�

به�نام�دین�مصرف�می�شـود،�خرج�می�شـود،�اما�انفاق�نیسـت�اینها،�چون�

خلئی�را�پر�نمی�کند،�چون�دردی�را�به�درمان�نمی�رسـاند،�چون�نیازی�را�از�

ایـن�جامعۀ�مسـتمند�برطـرف�نمی�کند.�آنچه�که�مایۀ�مؤمن�بودن�اسـت،�

<.�بعد� و�نَ �ة �نِ �ن ُ اُهم �ی �ن �ة آنچه�شرط�و�نشانۀ�ایمان�است،�انفاق�است،�>َو ِمّما َررنَ

از�ایـن�اگر�خواسـتید�وقت�صرف�کنید،�اگر�خواسـتید�آبـرو�مایه�بگذارید،�

اگـر�خواسـتید�پـول�خـرج�بکنید،�خوب�فکـر�کنید،�ببینید�آیا�بـا�این�مایه�

گذاشتن،�دارید�انفاق�می�کنید�یا�خرج�بیهوده�می�کنید.

ِهم<  ِ
ّ َد َر�ب ا�ةٌ ِع�ن ُهم َدَر�ب

َ
<�اینانند�مؤمنان�راسـتین،�>ل

ً
ا و�نَ َح�ةّ ِم�ن َك ُهُم الُموئ ول�ئِ

ُ
>ا

ِهم<�در� ِ
ّ َد َر�ب �درجـات،�رتبه�هـا،�مرتبه�هـا�ـ��>ِع�ن بـرای�آنـان�اسـت�رتبه�هایـیـ�

<�غفـران�هـم�از�آِن�اینهاسـت.�همـان�مغفرتی� َر�ةٌ �نِ نـزد�پروردگارشـان،�>َو َمعن

کـه�دیـروز�معنا�کـردم�برایتان،�امیدوارم�کاماًل�در�ذهنتـان�و�یادتان�مانده�

باشـد�و�بماند.�اگر�خدا�بناسـت�به�کسی�مغفرت�بدهد،�بناست�جراحتی�را�
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که�از�گناه�در�روح�کسـی�به�وجود�آمده،�التیام�ببخشـد؛�جراحت�

ٌم<�و� �ةٌ َكر�ی َر�ةٌ َو ِررن �نِ گنـاه�این�چنیـن�افـرادی�را�التیام�خواهـد�بخشـید،�>َو َمعن

روزی�شـرافتمندانه،�روزی�کریمانـه،�بی�ذلت،�بی�عسـرت،�بی�سـرافکندگی.�

این�چنین�روزی�ای�خدا�به�اینها�می�دهد.

�نگو�ما�الحمدهلل� هـر�جـا�جامعۀ�مؤمنی�پیدا�کردید،�یک�فرد�را�نمی�گویمـ�

یک�لقمه�نان�را�به�دسـت�می�آوریم،�راحت�هم�هسـتیم،�غم�هم�نداریم،�

از�کسـی�هـم�منـت�نمی�کشـیم.�اگر�درسـت�البـه�الی�کارش�را�نـگاه�کنی،�

می�بینی�همه�اش�بدبختی�و�منت�اسـت.�همۀ�آن�کسانی�که�ننگ�آمیزترین�

کارها�را�دارند،�احسـاس�نمی�کنند�که�این�عملی�که�دارند،�ننگ�آمیز�اسـت�

و�این�یک�لقمه�نان،�لقمۀ�ننگ�است�ـ��یک�جامعه�را�من�دارم�می�گویم؛�

یک�جامعه�آن�وقتی�لقمۀ�نانش�پاکیزه،�شـرافتمندانه،�توأم�با�سـربلندی�

و�کرامـت�اسـت،�آن�وقتـی�عزیـز�و�شـرافتمندانه�روزی�می�گیرد�که�مؤمن�

باشد�و�دارای�این�صفات.�اگر�اینجوری�بود،�همۀ�آن�شعارهایی�که�امروز�

احزاب�سیاسی�دنیا�دارند�در�گوشه�و�کنار،�پشت�بلندگوها،�به�راست�یا�به�

دروغ�مطرح�می�کنند�در�میان�ملت�های�عالم،�همۀ�آن�شعارها�در�جامعۀ�

ایمانـی�محقق�خواهد�شـد.�صلح،�آزادی،�رفـاه،�راحتی،�بدون�جنگ،�بدون�

خونریزی،�با�برادری،�با�صمیمیت،�سطح�فرهنگ�عالی،�سطح�سواد�عالی،�

سـطح�روزی�عالی�و�از�این�همه�الفاظ�و�لّفاظی�هایی�که�زیر�بعضی�معنا�

هسـت�و��زیـر�بعضی�معنا�نیسـت،�مجموعًا�در�جامعـۀ�ایمانی�تحقق�پذیر�

ٌم<�و�روزی�کریمانه�و�بزرگوارانه. �ةٌ َكر�ی است.�>َو ِررن
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)این�چهار�آیه�ای�که�ما�معنا�کردیم.�جناب�آقای�رضایی�تالوتگر�

عزیـز�امـروز�مـا�هسـتند�کـه�اآلن�بلند�شـوند�تشـریف�بیاورند�اینجـا،�این�

چند�آیه�را�بخوانند؛�منتها�چون�روز�جمعه�اسـت�و�آقایان�احتمااًل�کاری،�

اشـتغالی،�برنامـه�ای�نداریـد�و�می�توانید�بنشـینید،�ممکن�اسـت�دو،�سـه�

آیـۀ�دیگـر�خواهـش�کنیم�اضافه�کننـد�و�بخوانند.�دربارۀ�ایمـان،�پای�این�

ورقه�بنده�یک�چیزی�نوشـته�ام،�این�ورقۀ�کپی�شـده�ای�را�که�دست�آقایان�

�خواهش�می�کنم�توجه�کنید،�دارم�حرف�می�زنم�هنوز�ـ��این�ورقۀ� هست،ـ�

پلی�کپـی�که�دادیم�خدمت�دوسـتان،�آن�کسـانی�که�دارند،�اینجا�نوشـته�ام�

زیرش،�نوشـته�ام�دربارۀ�ایمان�به�این�مسـائل�توجه�بشـود،�و�چند�مسـئله�

را�ذکر�کردیم،�که�دربارۀ�این�مسـائل�باز�من�صحبت�خواهم�کرد،�از�قرآن،�

بحث�قرآنی�خواهم�کرد�مثل�بحث�امروز.�دربارۀ�همین�مسائلی�که�اینجا�

نوشتیم،�آگاهانه�بودن�ایمان،�متعصبانه�و�مقلدانه�نبودن.�عرض�کنم�که�

حقایـق�و�آثـار�ایمـان�مثاًل،�تعهـدات�عملی�ایمان�از�قبیـل�آنچه�که�امروز�

خواندیم،�دربارۀ�اینها�ان�شـاءاهلل�در�یک�روز�دیگر�خیال�می�کنم�که�دربارۀ�

ایمان�و�این�مطالب�و�این�بحث�ها�صحبت�کنیم�تا�بعد�برسیم�ان�شاءاهلل�

به�مباحث�دنبال�ایمان.(
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با�توجه�به�چند�آیه�ای�که�امروز�ما�تالوت�می�کنیم�و�در�آن�ورقه�نوشـته�

شـده�اسـت،�دو،�سـه�حقیقت�دیگر�در�زمینۀ�ایمان�به�دسـت�می�آید.�اواًل�

ایمان�یک�خصلت�برجستۀ�پیامبران�خدا�و�مؤمنان�و�دنباله�روان�آنهاست؛�

ایمان�داشتن،�باور�داشتِن�به�رسالت�خود.�فرق�میان�رهبران�الهی�و�رهبران�

سیاسـتمدار�جهانـی�در�همین�جاسـت.�رهبـر�الهی�ماننـد�راه�رِو�این�راه،�به�

آنچـه�می�گویـد،�بـه�گامی�کـه�برمی�دارد،�بـه�راهی�که�می�پیمایـد،�با�همۀ�

وجـودش�صمیمانـه�مؤمن�اسـت.�درحالی�که�سیاسـتمداران�عالـم،�احیانًا�

سخنان�زیبایی�و�بیانات�دلکش�و�شیوایی�ممکن�است�داشته�باشند،�اما�

به�آنچه�می�گویند،�ایمان،�یا�ایماِن�به�قدِر�الزم�ندارند.

نقل�کرده�اند�از�رهبران�یکی�از�بزرگ�ترین�کشورهای�بلوک�شرق�1با�داعیه�های�

1.�اصطالحی�که�به�کشور�کمونیستی�شوروی�و�کشورهای�متحد�آن�داده�شده�بود.

یِل 
َّ
الل َواخِتلاِف  َوالَارِض  ماواِت  الّسَ َخلِق  فى  ِاّنَ 

وَن  ر
ُ
َیذك ذیَن 

َّ
ال  � الَالباِب  ِلُاولِى  آیاٍت 

َ
ل هاِر  َوالّنَ

فى  وَن  ر
َّ

َوَیَتَفك ُجنوِبِهم  َوَعلٰى  َوُقعوًدا  ِقیاًما  اهلَل 

ا 
ً
قَت ٰهذا باِطل

َ
نا ما َخل ماواِت َوالَارِض َرّبَ َخلِق الّسَ

ل عمرا�ن
آ
ارک� ا سور�ۀ م�ب ُسبحاَنَك َفِقنا َعذاَب الّناِر � 
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الحادی�شان�و�با�فرهنگ�و�مکتبی�که�هر�فکر�غیرمادی�را�به�شدت�

محکوم�می�کند،�از�اینها�نقل�کرده�اند�که�پس�از�اسـتقالل�هندوسـتان،�برای�

اینکه�دل�میلیون�ها�تودۀ�هندِی�تازه�به�استقالل�رسیده�را�به�دست�بیاورند،�

در�سـفری�کـه�بـه�سـرزمین�هندوسـتان�انجام�دادنـد،�هندوهـا�و�هندی�ها�

عمومًا�با�کمال�تعجب�نگاه�کردند،�دیدند�بر�روی�پیشانی�رهبران�این�کشوِر�

کمونیستی�نقش�تیالک�هست.�تیالک�یا�تیَلک�یکی�از�رهبران�آزادی�خواه�

هندوستان�بود�که�روحانی�بود.�یکی�از�روحانیون�بزرگ�هندو�بود�که�پیشوا�

و�پیشـرِو�انقالب�هندوسـتان�در�یک�قطعه�ای�از�زمان�به�شـمار�می�آمد.�بد�

نیست�این�را�به�شما�عرض�کنم�در�حاشیۀ�این�حرف�ها�ـ�که�البته�ارتباطی�

به�مطلب�مورد�بحث�من�ندارد،�اما�دانستنش�بد�نیست�ـ��نهضت�هندوستان�

که�از�روز�شکوفایی�اش�تا�روز�نتیجه�گیری�اش�نود�سال�تمام�طول�کشیده؛�از�

اول�تا�آخر،�رهبران�اساسی�اش�روحانیون�بودند.�یا�روحانیون�مسلمان�مثل�

موالنـا�شـاه�محمود�دهلوی،�موالنا�محموُد�الحسـن،�1موالنـا�ابوالکالم�آزاد،2 

1.�موالنا�محموُد�الحسـن�)1851-1920م(�معروف�به�پدر�هند�)شـیخ�الهند(،�اولین�دانشجوی�

مدرسۀ�علمیۀ�معروف�دیوبندِی�هند�و�شاگرد�موالنا�احمد�رشیدگنگویی�که�بعدها�عهده�دار�

مدیریت�مدرسه�شد.�ایشان�از�رهبران�مسلمانان�هند�در�مبارزه�با�استعمار�انگلستان�بود�که�

بارها�به�زندان�و�تبعید�محکوم�شد.�او�مبدع�نظریۀ�نهضت�عدم�همکاری�با�انگلیس�بود.

2.�ابوالـکالم�محیی�الدیـن�احمـد�)1888-1959م(�متخلـص�بـه�آزاد،�از�علمـا�و�رهبران�مبارز�

مسلمانان�هند�است.�او�فعالیت�مبارزاتی�خود�را�با�انتشار�هفته�نامۀ�الهالل�آغاز�کرد.�در�ادامه�

مدرسۀ�داراالرشاد�را�تأسیس�کرد.�حکومت�مدتی�بعد�مدرسه�را�تعطیل�و�او�را�به�منطقه�ای�

کوهستانی�تبعید�کرد.�بعد�از�تبعید،�در�کنار�گاندی�در�صف�مبارزه�با�استعمار�ایستاد.�بعد�

از�استقالل�هند،�مسئولیت�وزارت�آموزش�و�تحقیقات�علمی�هند�را�عهده�دار�شد.�
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موالنـا�محّمدعلـی،�موالنـا�شـوکت�علی،�1که�موالنا�یعنـی�آیت�اهلل،�

موالنا�در�تعبیر�مسلمانان�هند،�یک�چیزی�معادل�حضرت�آیت�اللهی�است�

کـه�مـا�داریم،�آیـت�اهلل�محّمدعلی،�آیت�اهلل�شـوکت�علی،�آیـت�اهلل�ابوالکالم،�

آیت�اهلل�محموُد�الحسن،�این�آیت�اهلل�ها�رهبران�بزرگ�نهضت�هندوستانند�از�

طرف�مسـلمان�ها؛�از�طرف�هندوها�ماهاتما�گاندی�یک�روحانی�هندو،�یک�

روحانی�ِجْینی�و�وابسته�به�مکتب�ِجْینیزم�2بود.

عـرض�کنـم�کـه�تیالک�یک�روحانـی�هندو،�با�عظمتی�بسـیار�شـگفت�آور�

بـود.�خیلـی�مـرد�عجیبـی�بوده�ایـن�تیالک،�کـه�البته�در�اثنـای�نهضت�و�

قبل�از�اسـتنتاج�نهضت�ُمرد،�از�دنیا�رفت�و�ندید�آزادی�هندوسـتان�را.�اما�

سـی�سـال،�چهل�سـال�بعد�از�مرگ�او،�آن�کسانی�که�او�پروریده�بود،�شربت�

شـیرین�و�گـوارای�آزادی�را�چشـیدند�و�نقشـی�بـه�نـام�نقـش�تیـالک،�بـه�

یادبود�آن�مرد�آزادی�خواِه�بزرگ،�که�روحانی�بود،�به�جای�ماند.�این�نقش،�

نقش�روحانی�اسـت،�یک�جنبۀ�روحانیت�و�معنویت�در�آن�هسـت،�جنبۀ�

1.�موالنـا�شـوکت�علی�)1873-1938م(�و�موالنـا�محمد�علـی�)1878-1931م(�دو�بـرادر�از�

علمای�شیعۀ�هند�بودند�که�در�جریان�جنگ�جهانی�اول،�در�حمایت�از�پادشاه�امپراتوری�

عثمانـی،�جریانـی�بـه�نام�»نهضـت�خالفت«�به�راه�انداختنـد.�آنها�در�ادامـۀ�مبارزات�خود،�

همـراه�بـا�گانـدی�علیـه�اسـتعمار�انگلسـتان�به�پاخاسـتند�و�تـالش�فراوانی�بـرای�اتحاد�

مسلمانان�و�هندوها�انجام�دادند.

2.�مکتبـی�عرفانـی�و�قدیمی�تـر�از�بودیسـم�کـه�پیروان�آن�متضمن�پیمان�هایی�هسـتند�

ازجمله:�تعهد�بر�عدم�کشتن�و�آزردن�جانوران،�خودداری�از�گفتار�و�کرداری�که�منجر�به�

خشم�و�دروغ�شود،�عدم�دست�درازی�به�اموال�دیگران،�حرام�کردن�لذات�جنسی�بر�خود،�

ترک�هرگونه�دلبستگی�اندک�یا�بسیار�به�اشیاء،�اعم�از�جاندار�یا�بی�جان.
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ماوراء�الطبیعـه�ای�در�ایـن�هسـت؛�چـون�خود�تیـالک�یک�نفری�

بـوده�کـه�دارای�مقامـات�روحانی�بـوده�ازنظـر�هندوها.�دیدند�کـه�رهبران�

مادی�شوروی�که�حاال�آمدند�به�هندوستان،�برای�جلب�توجه�عامۀ�مردم،�

نقـش�تیالک�روی�پیشانی�شـان�رسـم�کردنـد؛�یعنی�ما�هم�بلـه،�یعنی�ما�

هم�با�شـما�در�این�زمینه�همفکریم،�درحالی�که�ادعاهایشـان�این�سخن�را�

تخطئه�می�کرد�و�مکتبشان�تخطئه�می�کند.

شـأن�یک�عده�رهبر�سیاسـتمداِر�دور�از�مسئولیت�های�معنوی�و�ایمانی�و�

الهی�همین�است.�اما�پیغمبران�خدا�نه،�به�آنچه�گفته�اند،�با�تمام�وجودشان�

مؤمن�بوده�اند؛�به�آنچه�مردم�را�به�آن�دعوت�کرده�اند،�خود�پیش�از�همه،�

شتابان�رسیده�اند.�معنی�ندارد�که�من�پای�ُقلۀ�کوه�ِبَلَمم�و�بخوابم،�عطْش�

تمـام�وجـود�مـرا�بپژمرد�و�بَیفُسـرد،�بعد�به�شـما�بگویم�آقایـان،�آن�باالی�

کوه�یک�آب�خوشگواری�هست،�بدوید،�بروید،�زود�باشید،�شتابان�باشید،�

ساِرعوا،�ساِبقوا؛�خود�من�از�اینجا�ُجنب�نخورم.�حق�دارند�همه�بگویند�اگر�

راسـت�می�گفتی،�اگر�از�وجود�چشـمۀ�گوارایی�خبر�می�داشتی،�خودت�هم�

که�از�تشنگی�داری�می�سوزی�بیچاره!�خودت�حرکت�می�کردی؛�پس�دروغ�

می�گویـی،�پـس�معتقد�نیسـتی�به�آنچـه�می�گویی.�رهبـران�الهی�پیش�از�

همه،�همچون�پیش�آهنگان�یک�راه،�پرچم�به�دسـت،�گام�در�راه،�اسـتوار،�

مشـغول�حرکت�بودند�و�می�رفتند،�از�همه�جلوتر�خودشـان�بودند.�ابراهیم�

خلیل�الرحمان�می�گوید�اول�کسـی�که�اسـالم�آورد�و�درمقابل�تو،�پروردگارا،�

رام�شـد،�خـوِد�مـن�بـودم�بعد�از�من�دیگـِر�مردم،�دنبال�من�سـایر�خلق�اهلل�
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بودنـد.�ایـن�خاصیت�رهبران�الهی�اسـت.�رهبر�الهی�این�جور�باید�

باشد�و�این�جور�است.�پیغمبر�اکرم�در�مهم�ترین�و�خطرناک�ترین�حادثه�های�

صدر�اسـالم�خودش�بود.�درسـت�است�که�عبداهلل�مسعود�1کتک�می�خورد،�

درسـت�اسـت�که�َخّباب�2شکنجه�می�شـد،�درست�است�که�عّمار�یاسر�3زیر�

شکنجه�می�افتاد،�اما�شکنجۀ�خود�پیغمبر�از�اینها�کمتر�نبود�و�بیشتر�بود.�

1.�ایشـان�از�اولیـن�افرادی�اسـت�کـه�به�پیامبر�ایمان�آورد�و�بیـن�ایمان�آورندگان،�اولین�

کسی�است�که�در�مکه�و�برای�دعوت�قریش�به�اسالم،�آیات�قرآن�را�تالوت�می�کرد.�پس�

از�تحمل�شکنجه�های�بسیار،�به�دستور�پیامبر�به�حبشه�هجرت�کرد.�در�زمان�خلیفه�دوم،�

همراه�با�عمار�یاسر،�به�عنوان�آموزگار�قرآن�به�کوفه�فرستاده�شد.�به�دلیل�مخالفت�هایش�

با�حاکم�کوفه�در�زمان�عثمان،�به�مدینه�آورده�شـد.��عبداهلل�مسـعود�سـرانجام�در�سـال�

سی�و�دو�هجری�بر�اثر�بیماری�عارض�از�ضرب�و�شتم�عّمال�خلیفه�از�دنیا�رفت.

2.�َخّباب�بـن�أرت،�اهـل�نبطیـه�و�از�بردگانـی�بـود�کـه�بـه�نـدای�پیامبـر�لبیک�گفـت�و�با�

وجـود�شـکنجه�های�بسـیار،�در�کنـار�ایشـان�مانـد.�در�جنگ�های�صفین�و�نهـروان�همراه�

امیرالمؤمنیـن�بـود.�حضـرت�پـس�از�وفـات�او،�در�کالمـی�ـ�حکمـت�42نهج�البالغه�ـ�در�

وصفش�چنین�فرمودند:�»خدا�خّباب�را�رحمت�کند�که�با�رغبت�اسالم�آورد،�برای�اطاعت�

از�فرمـان�خـدا�هجـرت�کـرد،�به�مقـدار�کفایتش�قناعـت�ورزید،�از�خداوند�خشـنود�بود،�و�

زندگی�اش�را�با�جهاد�سپری�کرد.«

3.�او�به�همراه�پدرش�یاسـر�و�مادرش�سـمیه�آیین�اسـالم�را�پذیرفتند.�عمار�درحالی�که�

پدر�و�مادرش�در�زیر�شکنجه�جان�باخته�بودند،�از�پیامبر�برائت�جست�تا�در�امان�بماند.�

آن�گاه�ایـن�آیـه�نـازل�شـد:�»...مگـر�آن�کس�کـه�مجبور�شـده�و�قلبش�مطمئن�بـه�ایمان�

اسـت.«�عمار�پس�از�رحلت�پیامبر�در�کنار�امیرالمؤمنین�باقی�ماند.�وی�در�زمان�خلیفۀ�

دوم،�مدتی�فرماندار�کوفه�بود�که�با�بدگویی�عده�ای،�خلیفه�او�را�خلع�کرد.�او�نقشی�مؤثر�

در�تجهیز�سـپاه�حضرت�در�جنگ�جمل�و�پاسـخ�به�شـبهات�سپاهیان�آن�حضرت�در�نبرد�

صفین�داشت.�عمار�در�سن�نود�و�یک�سالگی،�در�نبرد�صفین�به�شهادت�رسید.
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وضع�پیغمبر�را�اگر�مقایسـه�کنید�با�وضع�این�مسـلمانان�پاکباِز�

پیرامونش،�می�بینید�که�شدت�عمل�نسبت�به�خود�رسول�اهلل�از�آنها�بیشتر�

و�طاقت�فرساتر�بوده؛�پیش�قدم،�پیش�گام.

ایمـان�از�جملـۀ�خصوصیاتـی�اسـت�کـه�در�پیامبـراِن�خدا�هسـت�و�اینجا�

ایمـان�یعنـی�باور،�قبـول�و�پذیرِش�با�تمام�وجود،�بـاور�به�آنچه�می�گوید.�

نشانۀ�باور�داشتن�هم�این�است�که�خود،�پیشاپیش�دیگران�در�آن�راه�گام�

برمی�دارد�و�حرکت�می�کند؛�لذا�آیۀ�قرآن�به�ما�این�جور�می�آموزد،�می�فرماید:�

ِ�<�1ایمان�آورده�است�پیامبر�به�آنچه�نازل�شده� ِ
ِ� ِم�ن َر�بّ �ی

َ
َل ِال ِ رن

�ن
ُ
ما ا سوُل �بِ َم�نَ الّرَ

آ
>ا

<�مؤمنان�و�گرویدگان�به�او،�آن� و�نَ ِم�ن است�به�سوی�او�از�پروردگارش،�>َو الُموئ

افراد�برجسته�ای�که�پیرامون�او�را�گرفتند�و�بلندگوهای�دعوت�او�شدند�نیز�

اهلِل<�همگی�یا�هریک،�ایمان�آوردند�به�خدا،�خدا�را�قبول� َم�نَ �بِ
آ
ّلٌ ا چنینند،�>كُ

ِ�<�و�کتاب�های� �بِ
ِ�<�و�فرشتگان�خدا�>َو ُك�ةُ �ةِ

َ
ك کردند،�باورشان�آمد،�>َو َملا�ئِ

آسـمانی�از�آغـاز�تـا�انجـام�یکسـره،�>َو ُرُسِلِه<�و�همۀ�پیامبـران�او�را.�ایمان�

پیغمبر�و�یارانش�به�همگان�است،�چون�راه�یک�راه�است،

دلیل�و�رهنمـای�کاروانند2در�این�ره�انبیا�چون�ساربانند

همه�سـاربان�یک�قافله،�قافله�سـاالر�یک�راه،�راهبران�به�سـوی�یک�هدف،�

1.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�285

2.�یکی�خط�است�از�اول�تا�به�آخر�/�بر�او�خلق�جهان�گشته�مسافر

در�این�ره�انبیا�چون�ساربانند�/�دلیل�و�ره�نمای�کاروانند

وز�ایشـان�سـید�مـا�گشـته�سـاالر�/�هـم�او�اول�هـم�او�آخـر�در�ایـن�کار�)شـیخ�محمـود�

شبستری(
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با�مردم�همه�جا،�همه�همراه�بوده�اند�و�به�سوی�یک�مقصد�پیش�

َ�ٍد ِم�ن ُرُسِلِه<�ـ�این�از�زبان�مؤمنین�است�ـ��ما�
َ
�نَ ا �ی َ  �ب

�ةُ ّرِ
�نَ
می�تازیده�اند.�>لا �نُ

تفاوت�نمی�گذاریم�میان�هیچ�یک�از�پیغمبرانش.�برای�ما�عیسـی�محترم�

اسـت،�همچنان�کـه�موسـی،�همچنان�کـه�ابراهیـم،�همچنان�کـه�ادریـس،1 

همچنان�کـه�یعقوب،�همچنان�که�جرجیس،�2همچنان�که�نوح،�همچنان�که�

تمـام�پیامبـران�از�آغـاز�تـا�انجام؛�همه�مأمـوران�خدا�بودنـد،�مأموران�یک�

هـدف،�مبّشـران�یـک�سـعادت�و�یک�بهشـت،�همه�بر�روی�یـک�خط.�>لا 

َ�ٍد ِم�ن ُرُسِلِه<�تفاوت�نمی�گذاریم�میان�هیچ�یک�از�پیامبرانش.�)در�
َ
�نَ ا �ی َ  �ب

�ةُ ّرِ
�نَ
�نُ

بحثی�که�در�زمینۀ�اعتقاد�به�نبوت�در�همین�سلسله�ان�شاءاهلل�در�روزهای�

دیگر�خواهم�کرد،�در�وقت�و�نوبت�خود،�ممکن�اسـت�به�این�مسـئله�هم�

اشاره�ای�بکنم.(

الوا<�دقت�کنید�به�این�دو،�سه�جمله�که�برای�مطلبی�که�بعدًا�می�گویم،� >َو �ة

محل�شـاهدی�اسـت.�پـس�ایمان�را�پیغمبران�دارنـد،�پیغمبر�ما�هم�دارد،�

الوا<�و� مؤمنان�و�گرویدگان�و�پیوستگان�به�او�هم،�همه�ایمان�دارند.�>َو �ة

ا<،�نه�اینکه� ا<�شنیدیم،�فهمیدیم،�نیوشیدیم3،�>َسِمع�ن َطع�ن
َ
ا َو ا گویند،�>َسِمع�ن

1.�حضـرت�ادریـس�بعـد�از�حضرت�آدم�و�شـیث�به�مقـام�پیامبری�برانگیخته�شـد.�طبق�

روایتی�از�امام�صادق،�ایشـان�به�سـبب�تدریس�بسـیار�به�ادریس�شـهرت�یافت.�خداوند�

به�واسطۀ�این�پیامبر،�خط�و�کتابت�را�به�بشر�آموخت.

2.�پیامبری�که�در�قوم�بنی�اسـرائیل�و�سـالیانی�بعد�از�حضرت�عیسـی�به�نبوت�برانگیخته�

شد.�ایشان�در�راه�دعوت�قوم�خود�و�انذار�حاکم�آن�زمان،�متحمل�شکنجه�های�بسیار�شد.

3.�گوش�کردن،�درک�کردن
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به�گوشـمان�خورد.�َسـْمع،�َسـْمع�یعنی�شـنوایی؛�حالت�شنوایی،�

غیر�از�گوش�است،�گوش�به�معنای�این�عضو�جارحۀ�1خاص،�با�لفظ�ُاُذن�در�

عربی�تعبیر�می�شـود.�سـمع�یعنی�شـنوایی.�شما�در�فارسی�هم�می�بینید،�

فالن�کس�را�می�گویند�حرف�گوش�کن�اسـت،�فالن�کس�حرف�را�می�شـنود.�

شنیدی�چه�گفتم�یا�نه؟�به�مخاطبتان�می�گویید،�شنیدی�چه�گفتم؟�خب�

معلوم�اسـت،�بین�شـما�نیم�متر�بیشـتر�فاصله�نبود،�صدایت�تا�ده�متری�

هـم�می�رفـت،�معلوم�اسـت�که�شـنیده.�می�خواهی�بگویـی:�فهمیدی�چه�

گفتم؟�به�مغزت�فرو�رفت؟�به�خورد�ذهنت�رفت�یا�نرفت؟�اینها�می�گویند�

ا<،�مـا�بـا�تمـام�وجود�فهمیدیم�آنچه�را�که�خدا�برای�ما�معین�کرده� >َسِمع�ن

ا<�و�اطاعـت�کردیـم.�یعنی�چـه؟�یعنی�اطاعت�ما� َطع�ن
َ
و�فرسـتاده�بـود.�>َو ا

َك 
را�نَ �ن

کورکورانه�نبود،�اطاعت�ما�از�روی�روشنی�و�آگاهی�و�سمع�بود.�>عنُ

ا<�آمرزشـت،�مغفرتت�پروردگاِر�ما.�پاداشـی�که�از�تو�می�خواهیم�خدایا،� �ن َّ َر�ب

ُر<�بازگشت�ما�به�سوی�توست.� َك الَمص�ی �ی
َ
مغفرت�توست�و�نه�چیز�دیگر،�>َو ِال

)کـه�باز�در�زمینۀ�مسـئلۀ�بازگشـت�به�سـوی�خـدا�بـودن،�حرف�های�خیلی�

جالبـی�هسـت�کـه�در�همیـن�سلسـله،�در�فصل�معـاد�از�قرآن،�ان�شـاءاهلل�
توضیح�خواهم�داد،�اگر�زنده�بودیم�و�عمر�و�فرصتی�بود.(2

تا�اینجا�چه�فهمیدیم�از�این�آیات؟�این�نکته�را�که�ایمان�و�باور،�خاصیت�

وابسـتگان�بـه�دعوت�اسـالم�اسـت.�آدم�هایـی�کـه�ایمانی�ندارنـد،�باوری�

1.�)ج�ر�ح(�اندام�و�اعضای�بدن

2.�متأسفانه�فرصت�ارائه�بحث�»معاد«�در�این�سلسله�جلسات�پیش�نیامد.
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ندارند،�فقط�چون�دیگران�رفتند،�اینها�هم�احتیاطًا�دارند�می�روند،�

اینها�در�حوزۀ�قلمروی�فکر�اسالمی�داخل�نیستند،�رودربایستی�هم�ندارد،�

ایمـان�الزم�اسـت.�ایمان�یعنی�باور،�بـه�وضوح�مطلب�را�پذیرفتن�و�قبول�

کردن،�یعنی�دنبال�یک�جاذبه�حرکت�کردن.�اگر�این�جاذبه�در�مکتب�دین�

و�قرآن�نباشـد�و�دل�تو�را�تسـخیر�نکرده�باشـد؛�یعنی�اگر�ایمان�در�این�دل�

نباشد،�این�دل�مرده�است،�زنده�به�نور�اسالم�نیست،�نمی�شود�به�آن�گفت�

ُمسِلم.�پس�ایمان�الزم�است.�این�مطلِب�اول.

مطلـب�دوم�)کـه�بـا�»2ـ�«�مشـخص�کردیم�در�این�ورقه�ها(�1این�اسـت�که�

ایمـان�دوجـور�اسـت.�یک�جور�ایمـان�مقّلدانـه،�متعصبانه؛�چـون�پدران�و�

بزرگ�تـران�بـاور�کـرده�بودنـد،�مـا�هـم�بـاور�کردیم؛�چـون�در�کتـاب�ما،�در�

حـوزۀ�دیـن�ما،�این�جور�می�گوینـد،�ما�هم�این�جور�می�گوییم،�ولو�تو�دلیل�

بیاوری،�بیخود�آوردی،�حرف�تو�را�قبول�نمی�کنیم.�این�هم�یک�نوع�ایمان�

اسـت،�اما�ایمانی�سـت�یا�از�روی�تقلید�یا�از�روی�تعصب،�دوجور�است.�یا�

از�روی�تقلید�اسـت،�مثل�عامۀ�مردم؛�از�نوع�مردم�اگر�بپرسـی�آقا،�از�کجا�

گفتی�که�پیغمبر�اسالم�حق�است؟�هیچ�نمی�دانند،�هیچ�نمی�دانند!�چون�

پدرها�گفتند،�چون�معلم�توی�مدرسه�گفته،�چون�مردم�کوچه�بازار�معمواًل�

می�گویند�پیغمبر�حق�است،�این�هم�می�گوید�پیغمبر�حق�است.�ایمان�هم�

دارد�هـا؛�یعنـی�واقعـًا�باورش�آمده�که�پیغمبر�حق�اسـت،�امـا�این�باور�از�

زبان�این�و�آن�و�از�روی�تقلید�و�چشم�بسته�به�دست�آمده�است.

1.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.
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مثل�همین�ایمان�مقّلدانه�اسـت�ایمان�متعصبانه؛�که�بعضی�ها�

حاضرنـد�الَعیاُذِبـاهلل�بـه�پیغمبرهـای�دیگـر�بی�احترامی�کنند،�بـرای�خاطر�

دلخوشـی�پیغمبر�ما!�خیال�می�کنند�در�ملکوت�اعلی�هم�میان�پیغمبران�

تناقض�هسـت:�موسـی!�موسـی�کی�بوده�بابا،�پیغمبر�ما!�و�متأسفانه�این�

مخصوص�طبقۀ�ناآگاه�نیست.�گاهی�در�میان�طبقاتی�که�انسان�انتظارات�

بیشـتری�از�آنها�دارد،�انتظار�دارد�که�بیشـتر�فهمیده�باشـند،�بیشـتر�درک�

کرده�باشـند،�ازاین�گونه�اشـتباهات�به�چشـم�می�خورد�که�نمونه�هایش�را�

گاهی�گوشـه�کنار�دیده�ایم�و�لزومی�ندارد�که�بازگو�کنیم.�این�را�می�گویند�

متعصبانـه.�چـون�دین�اسـالم�چنین�می�گوید،�این�درسـت�اسـت�و�چون�

ادیـان�دیگـر�می�گوینـد،�غلـط�اسـت.�چـون�فـالن�عمـل�را�ما�مسـلمان�ها�

انجام�می�دهیم،�این�درست�است؛�چون�دیگران�فالن�عمل�دیگر�را�انجام�

می�دهند،�این�غلط�اسـت.�یک�ایمانی�دارد،�اما�این�ایمان�متکی�به�دلیل�

نیسـت،�فقـط�از�روی�تعصـب�اسـت.�و�تعصب�می�دانید�یعنـی�جانبداری�

بدون�دلیل،�جانبداری�از�روی�احساس،�نه�از�روی�منطق،�این�را�می�گویند�

تعصب.�این�ایمان�مقّلدانه�و�متعصبانه�است.

باید�برای�توجه�شـما�دوسـتان�عرض�کنم،�آن�ایمانی�که�در�اسـالم�ارزش�

دارد،�ایمان�مقّلدانه�و�متعصبانه�نیست؛�یعنی�ایمان�مقّلدانه�و�متعصبانه�

قیمتی�ندارد.�دلیل�می�خواهید؟�از�ده�ها�دلیل�یکی�را�بگویم�و�آن�یک�دلیل�

این�اسـت�که�ایمان�وقتی�از�روی�تقلید�و�تعصب�بود،�زائل�شـدنش�هم�

به�آسـانی�کسـِب�خوِد�ایماِن�تقلیدی،�آسان�است.�همان�طورکه�بچه،�بدون�
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هیچ�زحمتی�و�شـاگرد،�بدون�هیچ�گونه�تالشـی،�از�پدر�و�مادر�یا�

اولیای�مدرسـه�اش�یک�ایمانی�را�ُمفت�گرفت،�به�همین�صورت�هم�دزدان�

ایمـان،�ایـن�ایمـان�را�از�او�ُمفت�می�گیرند.�و�ناگهـان�وقتی�نگاه�می�کنی،�

یک�نسل�بی�ایمان،�ایمان�ها�همه�غارت�زده،�از�بین�رفته،�ایمان�ها�همه�پوچ�

شده؛�درمقابل�شعلۀ�مادیت،�ایمان�ها�مثل�برفی�در�چّلۀ�تابستان�آب�شده�

و�بـه�زمیـن�فرورفته.�چه�کسـی�را�دارم�می�گویم؟�خیلی�عادی�و�معمولی�

است�که�بگویم�نسل�جوان،�لکن�باید�عرض�کنم�که�من�نمی�گویم�آن�نسل�

بی�ایمان،�نسـل�جوان�اسـت؛�برای�خاطر�اینکه�باز�اگر�شـکوفه�های�ایمان�

را�ما�داریم�از�گوشـه�و�کنار،�به�صورت�جلوه�ای،�برقی�مشـاهده�می�کنیم،�در�

نسـل�جوان�داریم�مشـاهده�می�کنیم،�باز�مرحبا�به�نسـل�جوان�که�دنبال�

ایمان�غیر�تقلیدی�و�غیر�متعصبانه�و�از�روی�آگاهی�هستند.�نه�خیر،�بنده�

نسـل�قبـل�از�جـوان�را�می�خواهم�بگویم،�این�نسـل�قبـل�از�جواِن�اجتماع�

مـا،�اینهایـی�که�به�یک�چیزهایی،�به�صورت�یـک�ایمان�های�کوری�عقیده�

دارند؛�البته�که�به�مجلس�روضه�خوانی�می�رود،�البته�که�به�نماز�جماعت،�

اگر�پا�بدهد�می�رود،�اما�چون�از�روی�منطق�نیسـت،�چون�از�روی�آگاهی�

و�شـعور�و�درک�نیسـت،�خیلی�آسـان�حاضر�اسـت�مسـجد�را�هم�به�آتش�

بکشـد،�امام�حسـین�را�هم�پامال�کند�و�برای�آن�چیزی�که�برایش�ارزش�

واقعی�دارد،�همۀ�اینها�را�فدا�کند،�کمااینکه�می�کنند،�کمااینکه�می�بینیم�

می�کنند.�و�ما�امروز�یکی�از�بدبختی�هایمان،�مواجهۀ�با�نسل�قبل�از�جوان�

اسـت.�آنهایی�که�از�آگاهی�ها�و�روشـن�بینی�های�خاّص�نسـل�جوان�امروِز�
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مسـلمان�محـروم�ماندنـد،�از�آن�ایمان�عمیق�راسـِخ�مصون�مانده�

از�آسـیِب�زماِن�دو�نسـل�قبل�هم،�متأسـفانه�محروم�ماندند.�نه�آن�درک�و�

شـعور�و�آگاهی�هسـت�که�بتواند�در�سـایۀ�آن�درک،�یک�ایمان�مسـتقری�

در�خـود�به�وجـود�بیـاورد�و�قیـد�پـول�و�مقام�و�شـهرت�و�محبوبیت�و�رفاه�

و�آسـودگی�را�بزند�و�نه�یک�صندوقچۀ�محکم�و�حصار�قوِی�مسـتحکمی�،�

مثل�دو�قرن�پیش�و�یک�قرن�پیش�در�اطرافش�هست�که�ایمانش�را�در�

صندوق�خانه�اقاًل�حفظ�کند،�ولو�همان�ایمان�مقّلدانه�را.

آخر�در�صد�سال�قبل،�این�همه�راهزِن�فکر�و�ایمان�و�عقیده�وجود�نداشت.�

آن�روز�هنـوز�دسـت�های�دشـمن،�آن�انگشـت�های�خائـن،�در�داخـل�پیکـر�

جامعۀ�ما�آن�چنان�راه�نیافته�بودند.�هنوز�نقشـه�ها�به�این�نتیجه�نرسـیده�

بـود�کـه�باید�ایمان�مذهبی�اصیل�مردم�را�از�آنها�گرفت�تا�بتوان�هر�بالیی�

سرشـان�آورد،�اینها�َبعد�شـد.�این�نسـل�ماقبِل�جوان،�این�نسـلی�که�امروز�

جـوان�نیسـت�و�جـواِن�دیروز�اسـت،�امروز�در�معرض�یک�سـیل�بنیان�کن�

ایمان�و�عقیده�قرار�دارد�و�درمقابل�این�سیل،�یک�ایمان�مستحکمی�هم�

اقاًل�ندارد.�خوشا�به�حال�آن�کسانی�که�ایمان�خود�را�از�روی�آگاهی،�از�روی�

درک،�از�روی�شعور،�از�روی�فهم�انتخاب�می�کنند.�سیل�می�آید�درخت�های�

تنـاور�را�می�بـرد،�امـا�آن�گیاهـی�که�اگرچه�باریک�و�نازک�و�لطیف�اسـت،�

امـا�دو�برابـر�خود،�ریشـه�اش�زیِر�زمین�اسـت،�او�همچنان�سـالم�می�ماند،�

او�می�ماند.�آنچه�که�از�بنیان�است،�زائل�شدنی�نیست�با�این�حرف�ها.

به�هر�صورت،�این�یک�حقیقت�و�یک�نکتۀ�مسّلم�است�در�اسالم؛�برادران!�
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ایمـاِن�ارزشـمند،�ایمـان�آگاهانـه�اسـت،�ایمـاِن�توأم�بـا�درک�و�

شـعور�اسـت،�ایمانی�سـت�کـه�از�روی�بصیرت،�با�چشـم�بـاز،�بدون�ترِس�

از�اشـکال،�به�وجـود�آمـده�باشـد.�آن�ایمانـی�که�فالن�مرد�مسـلمان�دارد،�

برای�نگه�داشتنش�باید�بگوییم�روزنامه�نخواند،�فالن�کتاب�را�نخواند،�در�

کوچه�بازار�راه�نرود،�با�فالن�کس�حرف�نزند،�سرما�و�گرما�نخورد،�آفتاب�و�

مهتـاب�نبینـد،�تـا�بماند؛�این�ایمان�متأسـفانه�نخواهد�ماند.�ایمانی�الزم�

اسـت�که�آن�چنان�آگاهانه�انتخاب�شـده�باشـد�که�در�سـخت�ترین�شرایط�

�،1> ما�نِ الا�ی �نٌّ �بِ ُ� ُمطَم�ئِ ل�بُ
كِرَ� َو �ةَ

ُ
هم�آن�ایمان�از�او�گرفته�نشـود.�>ِالّا َم�ن ا

دربـارۀ�عّمـار�یاسـر،�آیـۀ�قـرآن�می�گویـد:�اگر�در�زیر�شـکنجه،�بـرای�خاطر�

آنکـه�دشـمن�را�از�خـود�لحظـه�ای�منصرف�کنـی،�یک�جملـه�گفتی،�بگو،�

ایمـاِن�تـو�ایمانـی�نیسـت�که�با�شـکنجه�از�قلبت�زائل�بشـود.�آن�ایمانی�

کـه�َخّباب�بـن�َاَرت�دارد،�آهـن�را�داغ�می�کننـد�بـه�گردنـش�می�چسـبانند،�

شـوخی�نیسـت،�آهن�گداخته�را�به�بدنش�نزدیک�می�کردند�و�به�پوسـت�

بدنـش�می�چسـبانیدند،�ایـن�به�خاطـر�آن�ایمان�آگاهانۀ�عمیقش،�دسـت�

برنمی�داشت،�ایمان�این�است.

ایمان�از�روی�روشـنی،�از�روی�درک،�از�روی�فکر،�با�محاسـبه�های�صحیح�

وقتی�کـه�انجـام�گرفـت،�آن�وقـت�الزم�نیسـت�مـا�ایـن�ایمـان�را�در�پارچه�

و�در�کهنـه�و�در�صندوقچـه�و�در�صندوق�خانـه�بگذاریـم�کـه�مبـادا�گرما�و�

سـرما�و�َگردوخاک�و�غبار�به�آن�آسـیب�برسـاند؛�آسـیبی�به�آن�نمی�رسـد.�

1.�سوره�مبارکه�نحل/�آیه�106
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این�ایمان�های�ناشعورانه�است�که�آدم�مدام�دل�دل�دارد،�دغدغه�

دارد؛�مبادا،�مبادا،�مبادا.�اگر�بخواهیم�ایمان�ها�استوار�باشد،�اگر�بخواهیم�

ایمان�ها�زائل�نشـود،�اگر�بخواهیم�ایمان،�ایمان�آگاهانه�باشـد،�باید�دائمًا�

آگاهـی�بدهیـم�به�آن�کسـانی�که�می�خواهیم�مؤمن�باشـند.�از�آگاه�شـدِن�

اینها�واهمه�نکنیم،�از�چشـم�و�گوش�بسـته�ماندن�اینها�لذت�نبریم.�راهش�

این�اسـت�تا�خوب�مایۀ�آگاهی�در�مغزها�و�دل�ها�و�فکرها�به�وجود�بیاید�

و�با�آن�آگاهی،�یک�ایمان�صحیح،�مسـتحکم،�یک�بتن�آرمه�1در�دل�او�بنا�

بشـود،�آن�وقت�با�توپ�شـَرپِنل�2هم�به�قول�جوان�های�قدیمی�،�زائل�شـدنی�

نیسـت.�اسـالم�می�گوید�ایمان،�آگاهانه�باید�باشـد.�این�آیاتی�که�در�آخر�

سورۀ�آل�عمران�است،�ایمان�آگاهانه�را�به�ما�معرفی�می�کند.

ماوا�ةِ  ِ الّسَ ل�ة <3،�اینهـا�مقدمه�اسـت،�>ِا�نَّ �ن�ی �نَ ر�نِ
َ
ماوا�ةِ َو الا ِ الّسَ ل�ة >ِا�نَّ �ن�ی �نَ

هاِر< 
ِل َو ال�نَّ �ی

َّ
ِ الل لا�ن �ةِ <�همانـا�در�آفرینـش�آسـمان�ها�و�زمیـن�>َو احن ر�نِ

َ
َو الا

<�همانا�نشـانه�هایی�اسـت،�برای�گیج�ها؟� ا�ةٍ �ی
آ
ا

َ
آمـد�و�رفـت�شـب�و�روز،�>ل

<�برای� ا�بِ ل�ب
َ
وِل�ی الا

ُ
بـرای�بی�هوش�هـا؟�برای�آنان�که�نمی�اندیشـند؟�ابـدا!�>ِلا

خردمنـدان.�خردمنـد،�آن�کـه�دارای�خرد�و�نیروی�فهمیدن�اسـت�و�او�همۀ�

1.�بتنی�که�با�گذاشتن�میلگرد�تقویت�شده�است.

2.�نوعـی�تـوپ�قدیمـی�اسـت�که�داخـل�گلولۀ�اصلـی�آن�گلوله�های�متعـدد�منفجره�قرار�

می�دهند.�گلوله�اصلی�پس�از�شـلیک،�در�مسـیر�خود�و�نزدیک�به�هدف�منفجر�می�شـود�

و�گلوله�هـای�داخـل�خـود�را�آزاد�می�کند�که�در�منطقه�بزرگی�فرو�می�ریزند�و�باعث�تلفات�

فراوان�می�شوند.

3.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیات��190تا�193
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مردمنـد،�درصورتی�کـه�فکـر�و�هوششـان�را�بـه�کار�بیندازنـد.�وِااّل�

خردمندهـا�از�اول�والدت�بـا�یـک�آرم�مخصوصـی�جـدا�نشـدند�که�بگوییم�

مـا�جـزو�آنهـا�نبودیم�و�خردمنـد�نمی�توانیم�بشـویم�و�خردمندان�چنین�و�

چنانند،�نه؛�خردمند�یعنی�همۀ�ما�مردم،�با�سه�میلیارد�انساِن�دیگر�که�در�

دنیا�هسـتند،�همه�خردمندند،�به�شـرط�آنکه�این�نیروی�خرد�را�که�در�آنها�

هست،�یک�ُخرده�به�کار�بیندازند.�این�ماشین�را�اگر�پول�دادید�خریدید،�در�

خانـه�گذاشـتید،�بـاَزش�نکردید،�از�آن�کار�نکشـیدید،�بعـد�از�مدتی�بگذرد،�

سراغش�بروید،�می�بینید�کارآمدی�ندارد،�کارآیی�ندارد،�زنگ�زده�است،�اگر�

زنگ�زده�هم�نباشـد،�ُرو�و�روان�نیسـت.�تقصیر�ماشین�نبود،�تقصیر�تو�بود�

که�به�کارش�نزدی.�اولی�االلباب�یعنی�آنها�که�نیروی�فکر�و�اندیشه�و�خرد�

را�به�کار�می�زنند�تا�خردمند�می�شوند.

چه�کسانی�اند�اولی�االلباب؟�ببینید،�اینجا�یکی�از�نکات�لطیف�قرآن�است.�

وقتی�که�اولی�االلباب�را�می�خواهد�بگوید،�خردمندان�را�می�خواهد�بگوید�و�

می�خواهد�معرفی�بکند،�اگر�مردم�معمولی�بخواهند�معرفی�کنند،�می�گویند�

خردمند�آن�کسـی�اسـت�که�در�همۀ�امور�زندگی�اش�پیشـرو�است،�در�هیچ�

کار�سـرش�کاله�نمی�رود،�در�کاسـبی�ها،�در�ُپلتیک�ها،�1در�سیاست�بازی�ها،�

در�معارضه�هـا�و�مقابله�هـای�بـا�حریف�هـا،�همه�جـا�دسـِت�او�روی�دسـت�

حریف�هاسـت.�قرآن�چون�هیچ�یک�از�این�بازیگری�ها�را�قبول�ندارد،�چون�

ارزش�واقعـی�را�بـرای�انسـان،�اتصـال�و�ارتباط�با�خـدا�می�داند،�خردمند�را�

1.�سیاست
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به�این�صورت�معرفی�می�کند؛�خردمند�ازنظر�قرآن�آن�کسـی�ا�سـت�

که�این�عالی�ترین�ارزش�ها�را�بیش�از�همه�چیز�و�همه�کس�مورد�نظر�داشته�

رو�نَ اهلَل<�آن�کسانی�اند�خردمندان�که�یاد�می�کنند�خدا�را،�
ُ

ک دن �نَ �یَ �ی �ن
َّ
باشد.�>ال

و�بِِهم<�در�حال�
�ن ُ <�در�حال�نشسته،�>َو َعل� حب

ً
عودا

<�در�حال�ایستاده،�>َو �ةُ
ً
اما �ی >�ةِ

بـه�یـک�پهلـو�افتاده.�یعنی�در�همه�حـال،�در�همه�حال�به�یـاد�خدایند.�اما�

این�به�یاد�خدا�بودن�به�معنای�یک�حالِت�عرفانی�خلسه�آمیز�درویش�مآبانه�

نیسـت�که�بعضی�دلشـان�خوش�باشـد�که�خیلی�خب،�ما�هم�همیشـه�به�

یاد�خداییم،�همیشـه�هو�می�زنیم،�نه؛�به�یاد�خدا�بودِن�فعال،�به�یاد�خدا�

بودنی�که�عملی�محسوب�می�شود.�چطور�مگر؟

<�و�می�اندیشند�در�آفرینش�آسمان�ها� ر�نِ
َ
ماوا�ةِ َو الا ِ الّسَ ل�ة رو�نَ �ن�ی �نَ

َ
ّك

�نَ �ةَ َ >َو �ی

و�زمیـن،�در�حـال�تفکرنـد.�ببینیـد�اولی�االلبـاب،�خردمندان�آن�کسـانی�اند�

<.�بعـد�که� ر�نِ
َ
ماوا�ةِ َو الا ِ الّسَ ل�ة رو�نَ �ن�ی �نَ

َ
ّك

�نَ �ةَ َ کـه�در�حـال�تفکـر�باشـند،�>َو �ی

ایـن�تفکـر�و�اندیشـمندی�را�انجـام�می�دهنـد،�بـه�زبـاِن�دل�و�زبـان�ظاهر�

َك<�این�را�
حا�نَ اِطلًا ُس�ب ا �ب �ةَ هدن �ة

َ
ل ا<�پروردگار�ما!�>ما �نَ �ن َّ چنین�می�گویند:�>َر�ب

به�بیهوده�نیافرید�ه�ای،�منزهی�تو�از�این�کار�که�به�بیهوده�بیافرینی؛�یعنی�

مهم�ترین�و�اساسی�ترین�نقطۀ�یک�ایدئولوژی.1

هر�ایدئولوژِی�زندگی�سـاز،�نقطۀ�اساسـی�اش�این�اسـت�که�من�اینجا�برای�

کاری�هسـتم.�اگر�معتقد�به�خداسـت،�می�گوید�مرا�برای�کاری�آوردند؛�اگر�

معتقـد�بـه�خدا�نیسـت،�می�گوید�مـن�به�هرحـال�کاری�دارم�اینجا.�ببینید�

1.�مجموعه�اعتقادات،�جهان�بینی
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اساسـی�تریِن�نقاِط�یک�فلسـفۀ�فکری�که�الهام�بخش�یک�زندگی�

اِطلًا<.�الهی�است،� ا �ب �ةَ هدن �ة
َ
ل ا ما �نَ �ن

َّ فردی�و�اجتماعی�بشود،�همین�است:�>َر�ب

معتقـد�بـه�خداسـت؛�لذا�می�گویـد�پروردگاِر�ما،�تو�این�آسـمان�و�زمین�را،�

َك<�تو�از�این�منزه�
حا�نَ این�همه�غوغا�را،�به�بیهوده�و�پوچی�نیافرید�ه�ای،�>ُس�ب

و�پیراسته�ای�که�کار�بیهوده�بکنی؛�پس�من�مسئولیتی�دارم،�پس�من�باید�

راهـی�را�بپیمایـم،�پـس�من�درمقابـل�این�نظم�عجیب�و�شـگفت�آور،�یک�

نقطه�ای�هستم�و�برای�کاری.�در�این�نظم�عجیب،�یک�جایی�هم�من�دارم�

که�اگر�آنجا�را�به�صورت�درست�و�صحیح،�آن�عمل�را�به�صورت�آن�چنانی�که�

ا�بَ  ا َعدن �ن �ةِ
َك �نَ

حا�نَ تو�خواسته�ای�انجام�ندهم،�این�نظم�را�خراب�کرده�ام.�>ُس�ب

اِر<�پس�ما�را�از�شـکنجۀ�آتش�محفوظ�و�مصون�بدار؛�آتش�قیامت،�که� ال�نّ

با�وجود�اینکه�واقعیتی�اسـت،�سـمبِل�آتش�قهر�و�خشـم�و�انتقام�خدا�و�

تکوین�عالم�نیز�هست.

باید�دقت�کنید،�اینها�همه�مقدمه�اسـت،�مقدمه�اسـت�برای�اینکه�ایمان�

آگا�هانه�را�از�توی�این�آیات،�درست�لمس�کنیم،�باید�تا�حاال�خود�دوستان�

توجه�پیدا�کرده�باشـید�که�چگونه�آگاهی�از�این�آیات�متصاعد�می�شـود،�

ُ�<�پروردگار� �ةَ �ی رنَ حن
َ
د ا �ةَ

اَر �نَ ِل ال�نّ د�نِ َك َم�ن �ةُ
ا ِا�نَّ �ن َّ برمی�خیزد؛�اما�حاال�دقت�کنید.�>َر�ب

مـا،�آن�کسـی�را�کـه�تو�به�آتش�وارد�کنی،�رسـوا�و�خـوار�و�زبون�کردی،�>َو 

صاٍر<�و�ستمگران�را�که�تو�داخل�آتش�کردی،�هیچ�یاور�و� �ن
َ
�نَ ِم�ن ا اِلم�ی

ما ِللطنّ

پشـتیبانی�نیسـت،�نه�از�تکوین�و�نه�دستی�از�غیب،�به�هیچ�صورت.�یعنی�

آن�کسـانی�که�در�راه�ظلـم�و�سـتم،�در�راه�کفـر�و�نفـاق،�در�راه�باطل�حرکت�
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می�کنند،�محکوم�به�زوال�و�نیسـتی�اند،�هیچ�چیزی�در�این�عالم�

آنها�را�حمایت�نمی�کند.

ا<،�ایـن�خردمنـداِن�باهوش،�این�اولی�االلبـاب،�این�متفکران�در� �ن
َّ خـب،�>َر�ب

آسـمان�و�زمیـن،�این�کسـانی�که�فهمید�ه�انـد�کـه�در�ایـن�جهان�بـه�بیهوده�

نیامده�اند�و�این�جهان�به�بیهوده�آفریده�نشده�است،�ادامۀ�سخن�می�دهند�

ا<  ا َسِمع�ن �ن
ا<�ای�پروردگاِر�ما،�>ِا�نَّ �ن َّ ـ�می�رسیم�اینجا�به�ایمان�ـ��می�گویند:�>َر�ب

<�منادی�و�
ً
ا اِد�ی مـا�شـنیدیم�و�فهمیدیـم،�بـا�گوِش�تن�و�بـا�گـوِش�دل،�>ُم�ن

<�برای�ایمـان�ندا�می�کرد،�َصـالی�1ایمان� ما�نِ ادی ِللا�ی �ن ُ غریودهـی�را�که�>�ی

ا<  َم�نّ
آ
ا

َ ُكم<�می�گفت�به�پروردگارتان�ایمان�بیاورید،�>�ن ِ
ّ َر�ب وا �بِ ِم�ن

آ
�ن ا

َ
می�داد،�>ا

آن�وقت�ما�ایمان�آوردیم.�چه�جور�ایمانی�آوردند�اینها؟�یک�نفر�گفته�ایمان�

بیاورید،�ایمان�آوردند؟�نه؛�اینها�همان�اولی�االلبابند،�همان�متفکرانند.�این�

منادی�ممکن�اسـت�به�ظاهر�پیغمبری�باشـد،�اما�در�باطن،�پیامبر�عقل�و�

تفکر�و�بینِش�آنهاست�که�آنها�را�به�سوی�ایماِن�خدا�فرامی�خواند�و�دعوت�

می�کنـد.�پـس�منـادی�به�آنها�گفتـه�ایمان�بیاورید،�آنهـا�از�روی�بینش،�از�

روی�درک،�از�روی�شعور�و�آگاهِی�کامل�ایمان�آوردند.�این�جور�ایمانی�در�

اسالم�مطلوب�است:�ایمان�آگا�هانه.�خب،�این�هم�مطلب�دوم.

یـک�مطلـب�سـومی�هم�هسـت�کـه�آن�را�خیلـی�مختصر�عـرض�می�کنم؛�

)چون�یک�مقداری�از�وقت�اول�جلسـه�مان�گرفته�شـد�متأسـفانه.(�مطلب�

سوم�این�است�که�چون�ایمان�آگا�هانه�ازنظر�اسالم�مطلوب�است،�چون�که�

1.�)ص�ل�و(�بانگ�زدن�و�فراخواندن
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خـدای�متعـال�ایمـان�ناآگا�هانـه�را�قبـول�نـدارد�و�ارج�و�ارزشـی�

برایش�قائل�نیسـت؛�لذا�چندین�جای�قرآن،�ایمان�های�کورکورانۀ�مقّلدانۀ�

متعصبانه،�که�غالبًا�هم�این�جور�ایمان�ها�آدم�را�با�مغز�به�زمین�می�کوبند،�

این�چنیـن�ایمان�هایـی�را�بـا�شـدت�توبیـخ�می�کنـد.�یک�آیـه�اش�را�اینجا�

نوشتیم�که�اگر�بخواهم�پیدا�کنم�در�قرآن�یک�قدری�مشکل�می�شود.

سوِل<�1ـ�صحبت�از�کافران�و�مرتجعان� � الّرَ
َ
َل اهلُل َو ِال رنَ �ن

َ
وا ِال� ما ا

َ
عال ُهم �ةَ

َ
َل ل �ی ا �ة >َو ِادن

اسـت�ـ��و�چون�به�آنان�گفته�شـود�که�بیایید�به�سـوی�آنچه�خدا�فرسـتاده�

اسـت�و�بیاییـد�به�سـوی�پیامبر.)آن�جـوری�که�مـن�ترجمه�کـردم�اینجا:�و�

چـون�بـه�آنـان�گفتـه�شـود�کـه�بیاییـد�و�آنچـه�را�خـدا�فرسـتاده�و�پیامبر�

می�آمـوزد،�بیازماییـد�و�بفهمید.(�خب�بیایید�نزدیـک�بفهمید�دیگر،�بیایید�

گـوش�کنیـد،�ببینید�چـه�می�گوید�پیغمبر،�حرفی�دارد�پیغمبر؟�جوابشـان�

چیست؟�به�جای�اینکه�بیایند،�به�جای�اینکه�فکر�کنند،�به�جای�اینکه�سعی�

ا ما  �ن الوا<�گوینـد:�>َحس�بُ کننـد�تـا�بفهمنـد�و�راهشـان�را�انتخـاب�بکننـد،�>�ة

ا<�راه�و�رسمی�که�پدران�خود�را�بر�آن�یافتیم،�ما�را�بس.�ما� اَء�ن �ب
آ
ِ� ا �ی

َ
ا َعل د�ن َو�بَ

دنبال�این�حرف�های�تازه�نمی�رویم.�کافر،�به�گفتۀ�یکی�از�محققین،�کفار�

در�قرآن،�همه�جا�یک�اسـم�و�تعبیر�دیگری�هسـتند�از�مرتجعان�قرن�ها�و�

عصر�ها.�همه�جا�پیغمبر،�روشـنفکر�زمان�اسـت،�حرف�نو�دارد،�راه�نو�دارد،�

به�سـوی�نـو�دعوت�می�کند،�اما�کافران�و�مخالفـان،�متعصبان�و�مقّلدان�و�

متحّجران�و�مرتجعانی�هستند�که�راه�نوی�او�را�نمی�پسندند�و�نمی�پذیرند.�

1.�سوره�مبارکه�مائده/�آیه�104
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حرفشـان�هم�این�اسـت�کـه:�ره�چنان�رو�که�رهـروان�رفتند1.�ما،�

پـدر،�مادرهایمـان�را�این�جور�ندیدیم،�ما�پدر�هایمان�را�جور�دیگری�دیدیم،�

می�خواهیـم�همان�جـور�بفهمیـم،�همان�جور�عمل�کنیـم.�آن�وقت�قرآن�در�

<،�اینها� دو�نَ ه�ةَ َ  َو لا �ی
ً
ا �ئ �ی

َ مو�نَ سش
َ
عل ُهم لا �یَ اوئُ �ب

آ
و كا�نَ ا

َ
 َو ل

َ
جواب�چه�می�گوید؟�>ا

کاِر�ایـن�تقلیـد�از�پـدران�را�بـه�آنجا�رسـاندند�که:�هرچند�پدرانشـان�چیزی�

نمی�دانسـتند�و�راه�نمی�یافتنـد�نیـز،�)متأسـفانه�ترجمـۀ�ایـن�فـراز�اخیـر،�

این�جملۀ�اخیِر�از�آیه،�اینجا�نوشـته�نشـده،�لکن�من�در�آن�کاغذ�نوشـته�

بودم�و�فراموش�شـده�ظاهرًا�که�نوشـته�بشود.(�به�هر�صورت،�قرآن�به�اینها�

می�گویـد:�ولـو�پدر�هایتان�هیچ�چیـز�نمی�فهمیدند،�هیچ�راهـی�نمی�یافتند،�

نمی�توانسـتند�درسـت�خیر�و�شـّر�خودشـان�را�بفهمند،�بازهم�شـما�از�آنها�

تقلید�می�کنید؟�ببینید�تقلید�را�چطور�مالمت�و�شماتت�می�کند.

)خب،�حاال�این�آیات�آخر�سورۀ�آل�عمران�را،�تالوت�گر�عزیز�ما�جناب�آقای�

فاطمی�امروز�تالوت�می�کنند.�بعد�از�آنی�که�تمام�شد،�من�دو�مطلب�دارم�

که�می�خواهم�عرض�بکنم�و�خواهش�می�کنم�که�آقایان�کاماًل�دقت�کنید،�

بعد�از�تالوت�ایشان�بلند�نشوید،�تا�من�بلند�شوم�و�دو�مطلب�می�خواهم�

عرض�بکنم،�جناب�آقای�فاطمی�بفرمایید.(

1.�این�نصیحت�قبول�کن�از�ما�/�تا�درآیی�به�جّنُت�المأوی

ره�چنان�رو�که�رهروان�رفتند�/�راه�رفتند�و�راه�را�رفتند�)شاه�نعمت�اهلل�ولی(
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مسـئله�ایـن�اسـت�که�ایمان،�برطبـق�فرهنِگ�غیر�قابل�تردیـد�قرآن،�صرفًا�

یـک�امر�قلبی�نیسـت.�درسـت�اسـت�که�ایمـان�یعنی�باور،�و�بـاور�مربوط�

اسـت�بـه�دل،�امـا�قـرآن�هر�بـاوری�را،�هر�ایمـان�و�قبول�و�پذیرشـی�را�به�

رسـمیت�نمی�شناسـد.�ایمـاِن�مجرد،�ایمـاِن�قلبِی�خشـک�و�خالی،�ایمانی�

که�در�جوارح�و�اعضای�مؤمن�شـعاعش�مشـهود�نیسـت؛�این�ایمان�ازنظر�

اسـالم�ارزشـمند�نیسـت.�اولْ�مؤمن�به�خدا،�شـیطان�اسـت.�ابلیس�پیش�

از�آنکـه�بنـدگان�پرمدعـای�پـروردگار�و�فرزنـدان�ُپرنـاز�و�افـادۀ�آدم�به�این�

سـرزمین�خاکـی�بیایند،�سـالیانی�خداِی�متعال�را�عبـادت�می�کرد�و�دلش�

کانون�معرفت�خدا�بود،�اما�در�آن�ِبَزنگاه،�در�آنجایی�که�ایمان�ها�همه�آنجا�

َوجاِهدوا فى اهلِل َحّقَ ِجهاِدِه ُهَو اجَتباُكم َوما َجَعَل 

ُهَو  ِابراهیَم  م 
ُ

بیك
َ
ا َة 

َّ
ِمل َحَرٍج  ِمن  الّدیِن  فِى  م 

ُ
یك

َ
َعل

 
ُ

سول َسّماُكُم الُمسِلمیَن ِمن َقبُل َوفى ٰهذا ِلَیكوَن الّرَ

قیُموا 
َ
َفا الّناِس  ى 

َ
َعل ُشَهداَء  َوَتكونوا  م 

ُ
یك

َ
َعل َشهیًدا 

كاَة َواعَتِصموا ِباهلِل ُهَو َمولاُكم  لاَة َوآُتوا الّزَ الّصَ

ارک� ح�ب سور�ۀ م�ب صیُر �  َفِنعَم الَمولٰى َوِنعَم الّنَ
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بـه�کار�می�آینـد؛�یعنـی�در�هنگام�انتخـاب،�در�هنـگام�تعیین�راِه�

نهایـی،�ایـن�ایمان�بـه�کار�ابلیس�نیامد،�این�ایمان�در�همان�دل�ماند.�من�

می�گویم�ایمانی�که�فقط�در�دل�بماند،�می�پوسـد�و�می�خشـکد؛�تو�بگو�نه،�

باقی�می�ماند؛�ما�هم�ُشـبهه�را�قوی�می�گیریم،�می�گوییم�ایمان�در�اعماق�

دل�می�مانـد.�امـا�ایمانـی�کـه�در�دل�می�مانـد�و�بـه�دسـت�و�پا�و�چشـم�و�

گوش�و�مغز�و�اعضا�و�جوارح�و�زندگی�و�نیروها�و�انرژی�های�ما�نمی�رسد،�

آن�ایمـان�ازنظـر�فرهنگ�قرآنی�ارزشـمند�نیسـت.�ما�ایـن�مطلب�را�در�یک�

تیتری�خالصه�کردیم�و�آن،�همان�تیتری�است�که�باالی�این�ورقه�ای�1که�

در�اختیار�شماسـت�نوشـتیم:�ایماِن�زاینده.�ایمانی�که�مثل�سرچشـمه�ای�

فّیـاض�عمـل�می�زایـد،�ایمانـی�همراه�با�تعهـد،�ایمانی�که�بـاری�بر�دوش�

مؤمن�می�گذارد،�ایمانی�که�همراهش�عمل�است.

<ها�را�در�قرآن�شـمردن.�دیدم�با� وا الّصاِل�ا�ة
ُ
وا و َعِمل َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
بنـا�کـردم�>ِا�نَّ ال

همیـن�تعبیـر،�ده�ها�مـورد،�ایمان�همراه�با�عمل�صالح�آمده�اسـت.�ایماِن�

تنها،�ایماِن�بی�تعهد،�ایمانی�که�همراه�آن�احسـاس�مسـئولیتی�نباشد،�نه�

بـه�درد�دنیـا�می�خـورد،�نه�بـه�درد�ُعقبی�می�خورد،�این�منطق�قرآن�اسـت.�

)تالوت�فردای�ما�هم�تقریبًا�در�همین�زمینه�است،�آیاتی�هم�فردا�تالوت�

می�کنیم�و�در�آن�می�اندیشیم�ان�شاءاهلل�با�تدّبر،�که�آن�هم�همین�معنا�را�

به�صراحت،�با�کمال�روشنی�اعالم�می�کند،�هیچ�جای�حرفی�باقی�نیست.( 

آن�کسـانی�که�فـرض�می�کردنـد�ایمان�یک�چیزی�اسـت�بـرای�منطقۀ�قلب�

1.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.
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آدمی،�ولو�انسان�به�لوازم�و�تعهدات�ایمان�پایبند�نباشد،�می�تواند�

در�حوزۀ�مؤمنین�باشـد؛�آن�کسـانی�که�خیال�می�کردند�با�مؤمن�بودِن�فقط،�

یعنـی�بـا�باور�داشـتِن�فقط،�بـدون�عمل،�بـدون�تالش،�بـدون�مجاهدت،�

نویدهـای�خـدا�در�مورد�مؤمنین�نصیب�انسـان�می�گـردد؛�آنهایی�که�گمان�

می�کردند�بهشت�را�به�یک�امر�قلبی�می�دهند�و�بدون�عمل،�حکومت�روی�

زمین�را�به�یک�امر�قلبی�می�دهند�نه�به�عمل؛�آن�کسانی�که�تصور�می�کنند�

به�طورخالصـه�کـه�اگر�عمل�را�حذف�کنیـم،�از�ایمان�چیزی�باقی�می�ماند؛�

اینهـا�بایسـتی�به�ایـن�آیات�و�آیات�دیگری�که�در�تالوت�بعدی�هسـت�و�

ده�هـا�مـورد�دیگـر�در�قرآن�و�سراسـر�قرآن�با�دقت�بیندیشـند�تا�ببینند،�آن�

ایمانـی�ازنظـر�اسـالم�ارزش�دارد�کـه�با�عمل،�با�مسـئولیت،�بـا�تکلیف،�با�

تعهد�همراه�است.

اگر�تعهدی�احسـاس�نکردی،�در�مؤمن�بودِن�خودت�شـک�کن.�جامعه�ای�

کـه�بـه�تعهـدات�ایمانی�عمـل�نمی�کند،�نام�خود�را�جامعـۀ�مؤمن�نگذارد.�

م  �ةُ و�نَ ِا�ن ُك�ن
َ
عل

َ
ُم الا �ةُ �ن

َ
وا َو ا �ن �رنَ

وا َو لا �ةَ ِه�ن آن�کسـانی�که�از�قرآن�شـنیده�اند:�>َو لا �ةَ

<�1سست�نشوید،�غمگین�نشوید،�اگر�مؤمن�باشید�از�همه�برترید؛� �نَ �ی ِم�ن ُموئ

آن�کسانی�که�این�صالی�عجیب�را�از�قرآن�شنیدند،�بعد�به�واقعیت�ها�نگاه�

می�کننـد،�می�بیننـد�مؤمنیِن�به�قرآن�از�همه�بر�تر�نیسـتند،�بلکه�گروِکش2 

همه�هسـتند�و�تعجب�می�کنند�که�این�وعدۀ�قرآن�پس�کو؟�و�اگر�زمانی�

1.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیه�139

2.�وام�دار،�رهین
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برای�انجاز�1این�وعده�پیدا�نکردند،�منتظر�ظهور�ولی�عصرصلوات اهلل علیه 

می�مانند.�به�این�عده�هم�باید�خاطرنشان�ساخت�که�بله،�وعدۀ�الهی�حق�

اسـت،�هم�در�زمان�ظهور�مهدی�موعودصلوات اهلل علیه�و�هم�هرجایی�که�ایمان�

صورت�ببندد.�اما�ایمانی�که�قرآن�آن�را�همراه�با�عمل�می�داند،�ایمانی�که�

آن�را�از�تعهد�جدا�نمی�داند.�ایمان،�نه�فقط�یک�امر�قلبی.

اگـر�فقـط�تصدیق�و�پذیرش�در�صدق�کلمۀ�ایمان�کافی�بود،�من�می�گویم�

اولْ�مؤمـِن�بـه�پیغمبـر�ابولهـب�2بود�یـا�ولیدبن�مغیـرۀ�مخزومـی�3بود.�آن�

هوشمندان�عرب�خیلی�خوب�می�فهمیدند�که�رسول�خدا�دروغ�نمی�گوید،�

خـوب�می�فهمیدنـد�که�راسـت�می�گوید.�دلیل�می�خواهیـد؟�دلیلش�اینکه�

1.�)ن�ج�ز(�برآوردن�حاجت،�وفاکردن�وعده

2.�عبدالُعّزی�فرزند�عبدالمطلب،�که�به�دلیل�رنگ�سرخ�چهره�اش�به�ابولهب�معروف�شد.�

وی�پس�از�آغاز�دعوت�پیامبر،�به�شدت�با�او�مخالفت�می�کرد.�هنگام�دعوت�پیامبر،�پشت�

سـِر�ایشـان�راه�می�رفت�و�ایشـان�را�دروغگو�می�خواند.�او�که�نتوانسـته�بود�در�جنگ�بدر�

شرکت�کند،�هفت�روز�پس�از�شنیدن�خبر�شکست�مشرکین�دق�مرگ�شد.�گویند�به�دلیل�

بیمـاری�ای�کـه�داشـت،�دو�روز�جنـازه�اش�بـر�زمیـن�ماند.�پسـرانش�جنـازۀ�او�را�به�نقطۀ�

دوردستی�از�مکه�منتقل�کرده�و�از�دور�بر�جنازه�اش�سنگ�انداختند�تا�دفن�گردید.�سوره�

مسد�اشاره�به�عذاب�جاودان�ابولهب�و�همسرش�دارد.

3.�او�از�اشراف�و�متنفذان�قریش�ـ�قبیلۀ�بنی�مخزوم�ـ��و�در�زیرکی�و�دانایی�زبان�زد�عام�

و�خـاص�بـود.�پـس�از�آغاز�دعوت�پیامبـر،�بزرگان�قریش�متحیر�ماندند�کـه�آیات�قرآن�را�

چه�بنامند.�نزد�ولید�رفتند.�ولید�نزد�پیامبر�رفت�و�پیامبر�آیات�ابتدایی�سـوره�سـجده�را�

برای�او�خواند.�ولید�از�آن�آیات�متأثر�شد�و�نزد�قریش�بازنگشت.�تا�اینکه�ابوجهل�نزد�او�

رفت�و�او�را�تحریک�کرد.�وی�به�قریش�گفت�که�این�سخن�را�تنها�می�توان�سحر�نامید.�

آیات��11تا��30سوره�مبارکۀ�مدثر،�به�این�ماجرا�اشاره�دارد.�او�در�سال�اول�هجرت،�ُمرد.
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می�نشسـتند�بـا�هم�پیاله�هایشـان�تصمیـم�می�گرفتنـد�پیغمبر�را�

رسـوا�کنند.�می�گفتند�برویم�بشـنویم،�ببینیم�چه�می�گوید،�عیب�هایش�را�

بگیریم.�بعد�که�می�رفتند�می�نشسـتند،�فردا�شـب�می�آمدند،�می�گفتند�نه،�

این�کالم�بشـر�نیسـت،�این�سـخن�خدای�بشر�است.�پس�قبول�می�کردند،�

تصدیـق�می�کردند�که�او�از�سـوی�خدا�سـخن�می�گوید.�امـا�جنابعالی�بعد�

از�چهـارده�قـرن�از�آن�تاریـخ،�او�را�مؤمـن�نمی�دانـی.�مـن�می�گویم�اگر�او�

مؤمن�نیست؛�به�دلیل�اینکه�این�ایمانش،�این�قبولش،�این�تصدیقش�با�

تعهدهای�متناسب�همراه�نبوده،�آیا�ما�مؤمنیم؟�درحالی�که�تصدیق�ما�هم�

با�تعهدهای�متناسب�همراه�نیست.�چه�می�فرمایید�شما؟

اگـر�فقـط�تشـخیص�و�ایمـان�قلبـی�و�بـاور�کافـی�بـود،�عمروعـاص�1باید�

اولْ�شـیعۀ�عالـم�باشـد.�عمروعاصـی�کـه�ماجـرای�غدیرخم�را�یا�به�چشـم�

دیده،�یا�از�کسـانی�که�به�چشـم�دیده�اند�شنیده،�من�و�شما�بعد�از�سیزده�

قـرن�و�خـرده�ای�ایـن�ماجرا�را�در�کتاب�هـا�فقط�می�خوانیـم.�عمروعاصی�

1.�عمرو�فرزند�عاص،�در�میان�عرب�به�زیرکی�مشهور�است.�اوایل�از�مخالفین�اسالم�و�از�

دشـمنان�سرسـخت�رسول�خدا�در�مکه�بود.�از�سوی�بزرگان�قریش،�سرپرست�گروهی�بود�

که�برای�بازگرداندن�مسـلمانان�به�حبشـه�رفته�بودند.�اندکی�قبل�از�فتح�مکه،�و�به�این�

شـرط�که�بدی�های�گذشـته�اش�بخشـیده�شود،�با�رسـول�خدا�بیعت�کرد.�در�زمان�عمر،�به�

فرماندهی�او،�سرزمین�مصر�فتح�و�او�حاکم�مصر�شد.�اما�عثمان�او�را�از�آن�مسند�برکنار�

کرد.�در�زمان�امیرالمؤمنین،�در�کنار�معاویه�قرار�گرفت�و�نقشـی�مؤثر�در�تثبیت�جایگاه�

معاویـه�داشـت.�عمروعـاص�مجـددًا�به�مصر�رفـت�و�با�کشـتن�محمدبن�ابی�بکر�حکومت�

مصر�را�به�دست�گرفت�و�تا�آخر�عمر�ـ��43هجری�ـ��در�آنجا�بود.
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کـه�دربـارۀ�امـام�علیعلیه السـالم�شـعر�می�گویـد،�1عمروعاصی�که�در�

دم�احتضـار،�در�آن�حسـاس�ترین�سـاعت�ها�و�لحظه�هایـی�کـه�برای�ذهن�

یک�انسـان�مطرح�اسـت،�اظهار�ندامت�می�کند،�اظهار�پشـیمانی�می�کند،�

می�گویـد�دینـم�را�به�دنیـای�معاویه�فروختم،�با�علی�که�می�دانسـتم�حق�

اسـت،�جنگیـدم.�2پـس�عمروعاص�بـه�نظرم�عمیق�تر�و�علمی�تر�از�شـیعۀ�

قرن�چهاردهم�هجری�به�والیت�بالفصل�امیرالمؤمنین�پی�برده�و�تصدیق�

کـرده�بـود،�اما�آیا�شـیعه�اسـت؟�شـما�می�گویید�نه.�چرا�شـیعه�نیسـت؟�

بـرای�خاطـر�اینکـه�اعتقاد�بـه�امامـت�امیرالمؤمنین�تعهدهایـی�می�آورد.�

اولْ�تعهدش�بیعت�نکردن�با�معاویةبن�ابی�سفیان�است.�عمروعاصی�که�با�

معاویه�همدسـت�می�شـود�و�با�همین�علی�می�جنگد؛�یعنی�به�تعهدهای�

تشـّیع،�بـه�مسـئولیت�ها�و�تکلیف�هایـی�کـه�این�بـاور�به�انسـان�متوجه�

می�کند،�پایبند�نمی�ماند،�شـیعه�نیست.

ایـن�حرف�درسـت�اسـت�و�چون�درسـت�اسـت،�مـن�روی�سـخن�را�باز�به�

خودمـان�برمی�گردانـم،�می�گویم�با�همین�دلیل،�آیا�من�و�شـما�می�توانیم�

معتقد�باشیم�و�مطمئن�که�شیعه�هستیم؟�مگر�ما�به�تعهدهای�شیعه�بودن�

1.�قصیده�ای�به�نام�ُجلُجلیه�که�عمرو�عاص�در�جواب�معاویه�سروده�است.�عالمۀ�امینی،�

این�قصیده�را�در�الغدیر�آورده�است.

ـماء�/�َو�َایَن�ُمعاوَیة�ِمن�َعلی،�شـن�های�کنار�سـاحل�کجا�و� َو�َایَن�الُحصا�ِمن�ُنجوِم�السَّ

ستارگان�آسمان�کجا؟�/�و�معاویه�کجا�و�علی�کجا؟

2.�تاریخ�یعقوبی)احمدبن�اسحاق�یعقوبی،�متوفی�قرن�3ه.ق(/�دوران�معاویة�بن�ابی�سفیان/�

ص�222
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عاملیـم؟�مگـر�مـا�پایبندیـم؟�و�سـخن�قـرآن�دراین�باره�روشـن�و�

بی�تردیـد�و�بی�ابهـام�اسـت.�)هـم�در�تـالوت�امـروز�این�معنا�هسـت،�هم�

در�تـالوت�فـردا(�صریحًا�نفی�می�کند�ایمان�را�از�آن�کسـانی�که�به�طورمطلق�

پایبنـد�بـه�تعهـدات�ایمانـی�خود�نیسـتند.�بنابرایـن�ایمانی�که�در�اسـالم�

معتبر�است�ـ�اینها�از�اصول�اعتقادی�اسالم�و�تشّیع�است�ـ��ایمان�زاینده�

و�تعهدآفرین�اسـت.�آن�ایمانی�اسـت�که�با�تعهدهای�عملی�همراه�باشـد،�

اگـر�همـراه�نبـود،�منتظـر�نتیجه�هایش�هم�نبـاش،�منتظر�نصـرت�در�دنیا�

لٍم 
طنُ ما�نَُهم �بِ سوا ا�ی ل�بِ م �یَ

َ
وا َو ل َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
نبـاش،�منتظـر�امنیـت�در�دنیـا�مبـاش.�>ال

<1.�)این�آیه�و�ده�ها�آیۀ�دیگر�که�شاهد�و�وافِی2  دو�نَ م�نُ َو ُهم ُمه�ةَ
َ
ُهُم الا

َ
َك ل �ئِ

ٓ
وٰل

ُ
ا

به�مقصود�اسـت،�در�این�نوشـتۀ�ما�نیامده،�چون�جایی�نیسـت�و�مجالی�

لٍم< 
طنُ ما�نَُهم �بِ سوا ا�ی ل�بِ م �یَ

َ
وا<�آن�کسانی�که�ایمان�آوردند،�>َو ل َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
نیست.( >ال

<�امنیت� م�نُ
َ
ُهُم الا

َ
َك ل �ئِ

ٓ
وٰل

ُ
با�ستم،�با�ستمگری،�ایمان�خود�را�نیامیختند،�>ا

برای�آنهاسـت.�آن�ایمانی�که�با�سـتمگری�همراه�است،�امنیت�برنمی�دارد.�

آن�ایمانی�که�تعهد�در�کنارش�نیست،�نصرت�به�مؤمن�نمی�دهد،�پیروزِی�

او�را�تضمیـن�نمی�کنـد،�یـاری�خدا�و�یاری�ذرات�طبیعت�و�تکوین�را�برای�

او�به�ارمغان�نمی�آورد،�خوشـبختی�و�رسـتگاری�دنیا�و�خالصه�یک�کالم،�

بهشت�دنیوی�و�اخروی�را�به�او�نمی�دهد.

پندارهـای�بیهـودۀ�ناشـی�از�راحت�طلبـی،�ضد�این�را�به�مـا�تلقین�می�کند.�

1.�سوره�مبارکه�انعام/�آیه�82

2.�)و�ف�ی�(�تمام�کننده،�کامل�کننده
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یک�صفتی�اسـت�در�انسـان�که�همیشـه�دنبال�کارهای�راحت�تر�

می�رود،�حالت�سهولت�طلبی،�سهل�گرایی�در�انسان�هست.�بین�دو�کار�اگر�

مخّیرش�کنید،�هرکدام�آسان�تر�است،�هرکدام�تالش�کمتری،�مایۀ�کمتری�

می�بـرد،�آن�را�انسـان�انتخـاب�می�کنـد،�خاصیـت�آدم�ایـن�اسـت،�معمواًل�

انسـان�ها�این�جوری�اند.�این�صفت،�این�خصلت�بشـری،�این�ویژگی�به�ما�

می�گویـد�راه�آسـان�تر�را�بپذیـر،�راه�کم�خرج�تـر�را،�راه�بی�تالش�تر�را.�ازطرفی�

ایماِن�مذهبی�می�گوید�بهشتت�از�دست�رفت.�برای�اینکه�هم�سهل�گرایی�

به�جای�مانده�باشـد،�هم�بهشـت�از�دسـت�نرفته�باشـد،�مجبوریم�بنشینیم�

فرمـول�درسـت�کنیـم،�فرمول�هایی�کـه�نتیجه�می�دهـد�َرفتـِن�آدِم�بیکارۀ�

تنبـل�را�بـه�بهشـت.�پای�فرمول�ها�می�ایسـتیم،�گیر�هـم�می�دهیم،�تا�آخر�

هـم�نمی�فهمیـم؛�فقـط�وقتی�به�بهشـت�نرفتیم،�می�فهمیم�کـه�فرمول�ها�

غلط�بود.�من�می�گویم�حاال�یک�تجدیدنظری�بکنیم،�ببینیم�آیا�واقعًا�این�

فرمول�ها�درست�است؟

قـرآن�متـن�قطعـی�خلل�ناپذیـر�ماسـت�و�صد�هـا�روایـِت�درسـت،�روایـت�

متقن.�امام�علیه�السالم�در�روایتی�به�این�مضمون�)فکر�کردم�قباًل�بگردم�

چندتـا�از�روایت�هایـش�را�حاضر�کنم،�اینجا�بیـاورم�بخوانم،�واقعش�این�

اسـت�که�وقت�نکردم،�وِااّل�خیلی�در�این�باب�روایت�هسـت(�شـفاعت�ما�

نمی�رسـد�یا�نمی�رسـد�به�شـفاعت�ما،�مگر�به�وسیلۀ�کوشـش�و�ِجّدوجهد.�

حـاال�مـا�بـا�تنبلی،�با�زانـوی�غم�به�بغل�گرفتن�و�غِم�گذشـته�و�غِم�آینده�

را�بـا�بی�غیرتـی�خـوردن�ـ�غم�خواری�خوب�اسـت،�اما�غم�خـواری�ای�که�با�
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بی�غیرتی�همراه�نباشد�ـ��ما�با�این�حالت�منفِی�پسِت�بی�خاصیت،�

می�نشـینیم�به�امید�شـفاعت،�درحالی�که�خود�امام�علیه�السالم،�طبق�این�

روایـت�می�فرمایـد�که�شـفاعت�ما�به�آن�کسـانی�می�رسـد�کـه�جّدوجهد�و�

کوشش�داشته�باشند،�درست�نقطۀ�مقابل�آنچه�که�در�مغزهای�ماست.�و�

ازاین�قبیل�روایات�ِالی�ماشاءاهلل.

امام�سجاد علیه السالم�در�آن�نیمۀ�شب،�در�مسجد�مشغول�عبادت�کردن�است،�

مشـغول�زار�زدن�اسـت.�آن�مردی�که�طبق�برداشـت�صحیح�از�زندگی�اش،�

یک�پارچـه�تـالش�در�راِه�به�حکومت�رسـانیدن�حق�و�حقیقت�اسـت،�نیمۀ�

شـب�هـم�یک�پارچـه�تـالش�در�راه�عبودیـت�و�خضوع�درمقابل�خداسـت؛�

اشـک�می�ریزد،�گریـه�می�کند،�مناجات�می�کند؛�مناجـات�عجیبی�که�حاال�

مجال�نیسـت�که�عرض�کنم،�با�یک�وضع�عجیبی.�بعد�آن�مرد�خوش�باوِر�

سـاده�دل�می�گویـد:�ای�پسـر�پیغمبـر!�تـو�چرا؟�تو�با�آن�پدر،�بـا�آن�مادر،�با�

آن�جـد،�کـه�همـه�بنـدگاِن�برگزیدۀ�خداینـد؛�گریه�را�برای�مـا�بگذار.�تو�که�

فرزند�پیغمبری،�فرزند�علی،�فرزند�حسین،�فرزند�فاطمۀ�زهرا،�تو�چرا�گریه�

می�کنی؟�آن�وقت�امام�سجادصلوات اهلل علیه�ضمن�آنکه�از�این�ِتز�دفاع�می�کند؛�ِتز�

خضوع�و�خشوع�و�گریه�و�عبادت�و�دعا�درمقابل�پروردگار،�برای�جال�دادن�

روح،�برای�هرچه�بیشـتر�مصمم�شـدن،�برای�هرچه�بیشـتر�به�خدا�متکی�

شدن�و�نه�برای�تخدیر؛�1ضمن�اینکه�این�تز�را�تقویت�می�کند،�این�اشتباه�

را�هم�از�ذهن�این�شیعۀ�عامی�بیرون�می�آورد،�می�گوید�تو�چه�می�گویی؟�

1.�)خ�د�ر(�سست�کردن



121 جلسۀ  4 ایمان زاینده و همراه با تعهدات عملی 

ن
ایمـا

ّمي َو َجّدي«�1بینداز�دور�صحبت�پدر�و�مادر�و�
ُ
یب َو ا

َ
»َدع َعّن َحدیَث ا

ُة ِللُمطیعنی«�بهشـت�از�آِن�فرمان�بران�اسـت.� جَلّنَ
َ
جد�را،�که�تو�فرزند�فالنی،�»ا

این�ِتز�اسالمی�و�ِتز�شیعی�است�در�زمینۀ�ایمان�و�عمل.

چرا�تأکید�می�کنم�روی�این�مسـئله؟�برای�خاطر�اینکه�سـالیان�درازی�کار�

شـده�و�بسـی�قرن�ها�کار�شـده�روی�مغز�مسلمانان،�تا�آنها�را�قانع�کنند�به�

اینکه�عمل�برای�مسـلمان�بودن�الزم�نیسـت،�تا�به�آنها�بفهمانند�که�برای�

مؤمـن�بـودن،�یـک�دِل�پاک�الزم�اسـت،�نه�یک�عمل�پـاک.�کمک�کرده�به�

ایـن�دسـت�های�خائن�و�مـزدور،�راحت�طلبی�های�ما،�سـهل�گرایی�های�ما،�

پرمدعایی�هـای�مـا،�که�مایلیم�بهشـت�خدا،�به�یـک�کار�کوچک�به�ما�داده�

بشود.�و�کمک�کرده�است�به�این�دریافِت�غلط،�نادانی�های�غیر�مغرضان،�

غرضی�هم�نداشتند�جز�اینکه�نادان�بودند.

از�بعـِد�پیغمبـر،�بعـد�از�مدت�زمان�کوتاهی�این�فکر�به�وجود�آمد�و�ترویج�

شـد.�معاویةبن�ابی�سـفیان�خیلـی�جالب�اسـت.�از�معاویـه�دیگر�بی�دین�تر�

کسی�را�سراغ�داری؟�از�معاویه�بد�تر�کسی�را�سراغ�داری؟�دیگر�بد�تر�از�اینها�

چه�کسـی�را�در�آن�تاریخ�و�در�صدر�تاریخ�اسـالمی�می�شـود�سـراغ�گرفت؟�

یـک�روز�دیدنـد�که�معاویـه�وصیت�می�کند�به�نزدیکانـش�که�بله،�من�که�

ُمـردم،�یکـی�دوتا�بسـتۀ�کوچک�هسـت،�اینهـا�را�از�آنجا�بیاوریـد،�بگذارید�

تـوی�کفـن�مـن.�گفتند�چیـه�اینها؟�گفت�یـک�دانه�اش�قسـمتی�از�لباس�

پیغمبر�اسـت.�یک�روز�هم�پیغمبر�خدا�اصالح�می�کرد�سـر�و�صورتش�را،�

1.�حدیث�شماره�28
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یـا�ناخـن�می�گرفت،�چنـد�دانه�از�آن�ذرات�مـو�و�ناخِن�دورافتادۀ�

پیغمبر�را�جمع�کردم،�اینها�را�بگذارید�توی�کفن�من�که�خدا�مرا�ببخشد.1 

آی�ِزّکی!�معاویه�هم�به�امید�شـفاعت�پیغمبر�حرکت�می�کند،�کار�می�کند،�

اما�در�راه�چه؟�در�راه�به�دست�آوردن�چند�دانه�موی�سبیل�و�صورت�و�سر�

پیغمبر.�خب�دست�مریزاد!�تا�آنجایی�که�آسان�است،�تا�آنجایی�که�مایه�ای�

نـدارد،�بـه�قرآن�هم�گـوش�فرا�می�دهد،�به�قرآن�هم�احتـرام�می�گذارد،�اما�

تـا�آنجایی�کـه�بـرای�خودش�نافع�اسـت.�)که�حـاال�دراین�باره�اگـر�بخواهم�

وارد�بشـوم،�بحث�هاسـت.�احتمال�می�دهم�که�فردا�مقداری�در�این�زمینه�

صحبت�کنم.(

به�هرصورت�سـالیانی�اسـت،�و�سالیان�دراز،�روی�مغز�ها�دارند�کار�می�کنند�

تـا�بگوینـد�اسـالِم�منهای�عمل،�ایمان�بدون�عمـل،�در�دل�محبت�و�ایمان�

و�بـاور�و�نـه�در�عمـل،�حرکـت�و�تـالش�و�اثـر،�سال�هاسـت�بـه�مـا�ایـن�را�

می�خواهند�بباورانند.�و�قرآن�همچنان�ندایش�بلند�و�زنده�و�شاداب�است�

<2،�آن�کسانی�که�این�کار�ها�را�ندارند،�)که�تالوتش� �نَ �ی ِم�ن الُموئ َك �بِ �ئِ
ٓ
وٰل

ُ
که�>َو ما ا

را�یا�امروز�یا�فردا�خواهیم�دید(�مؤمن�نیسـتند،�ایمان�ندارند.�آن�کسـانی�

مؤمنند،�آن�کسـانی�با�شـمایند،�آن�کسـانی�مشـمول�لطف�خدا�و�برادری�

و�مسـلمانی�هسـتند�کـه�در�راه�خدا،�طبق�ایمـان،�متعهدانه�حرکت�کنند،�

تالش�کنند،�کار�کنند.�این�منطق�قرآن�است.

1.�انساب�االشراف�)احمدبن�یحیی�بالذری،�متوفی�قرن�3ه.ق(/�ج5/�ص153

2.�سوره�مبارکه�نور/�آیه�47
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ایمـا

دوا<�رکوع� عوا َو اسحبُ
َ

وا<�ای�کسانی�که�گرویده�اید،�>ِارک َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا ا >�ی

ُكم<�عبودیت�
َّ دوا َر�ب کنیـد،�سـجود�کنید،�درمقابل�خدا�خضـوع�کنید،�>َو اع�بُ

ُكم 
َّ
َعل

َ
َر<�نیکی�به�جا�آورید،�>ل �ی

وا ال�نَ
ُ
َعل کنیـد�و�عبـادت�پروردگارتـان�را،�>َو ا�ن

<�1مگر�موفق�گردید،�رستگار�شوید.�اگر�این�کار�ها�را�بکنید،�فالح� ِلحو�نَ �ن �ةُ

وا<�بود،� َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا ا و�رسـتگاری�و�موفقیـت�و�نجـاح�2هسـت.�اما�اگـر�>�ی

َر<�نبود،�آیا�فالح�و�رستگاری�هست؟� �ی
وا ال�نَ

ُ
َعل م َو ا�ن

ُ
ك َّ دوا َر�ب دوا َو اع�بُ عوا َو اسحبُ

َ
>ِارک

جوابش�با�شما.

هاِدِ�<  حبِ  
>َح�ةَّ خـدا،� راه� در� کنیـد� مجاهـدت� هاِدِ�<� حبِ  

َح�ةَّ اهلِل   � ِ
�ن اِهدوا  �ب >َو 

آن�چنان�کـه�شایسـتۀ�مجاهدت�اسـت.�برای�یـک�درآمد�آفتـاب�تا�آفتاب3 

چـه�کار�می�کنیـد،�چقـدر�تـالش�می�کنیـد؟�چقـدر�مجاهـدت�می�کنید؟�به�

همیـن�نسـبت�ببیـن�برای�خـدا�چقدر�باید�تـالش�کنی.�همـه�کار�در�متن�

اسـت،�کار�خدا�در�حاشـیه.�وضع�زندگی�عمومی�ما،�نقشـۀ�عمومی�زندگی�

ما�این�است.�همۀ�کار�ها�در�متن�است،�یاد�دادن،�یاد�گرفتن،�پول�گرفتن،�

زحمـت�کشـیدن،�نمی�دانـم�ورزش�کردن،�همـه�کار�متن�زندگی�اسـت،�در�

آن�حاشـیه�ها،�آن�هـم�یـا�هسـت�یا�نیسـت،�کار�خـدا.�اما�اگر�درسـت�نگاه�

کنیـد،�آن�تالشـی�کـه�بـرای�خدا�و�در�راه�خدا�باید�انجـام�بگیرد،�حجمش،�

کیفیتش،�عمقش،�نسـتوهی�و�پایداری�اش،�بایسـتی�به�نسـبت�بزرگی�و�

1.�سوره�مبارکه�حج/�آیات��77و�78

2.�)ن�ج�ح(�پیروزی،�کامیابی

3.�کنایه�از�یک�روز�کامل،�یک�بیست�و�چهار�ساعت
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ن
ایمـا

عظمـت�خـوِد�خدا،�از�همـۀ�تالش�ها�بزرگ�تر،�پایدار�تر،�نسـتوه�تر،�

خستگی�ناپذیر�تر�باشد.

اُكم<�اوسـت�کـه�شـما�را�برگزیـده�اسـت� �ب �ةَ هاِدِ� ُهَو احب  حبِ
� اهلِل َح�ةَّ ِ

اِهدوا �ن >َو �ب

ای�ملـت�اسـالم!�یعنـی�چـه�برگزیده؟�یعنی�شـما�را�به�صـورت�ُدردانه�های�

نازپـرورده�ای�گذاشـته�کنـار،�گفتـه�اینهـا�تافتـۀ�جدابافته�انـد،�گنـاه�هـم�

کردنـد،�اشـتباه�هـم�کردند،�برخـالف�فرمان�ما�هم�عمل�کردند،�بهشـت�به�

نام�اینهاسـت؟�این�حرفی�اسـت�که�یهودی�ها�هم�دربارۀ�خودشـان�مدعی�

بودند.�اینها�اشتباه�می�کردند،�هر�ُمسِلمی�هم�که�این�جور�فکر�کند،�اشتباه�

می�کنـد.�قـرآن�درمقابـل�یهودی�ها،�آن�کسـانی�که�خیال�می�کردنـد�که�َاحّبا�

و�اولیـا�و�دوسـتان،�بلکـه�فرزنـدان�خدایند،�بـا�لحن�خیلـی�مالمت�آمیز�و�

زننده�ای�اعالم�می�کند�که�این�همه،�این�دوسـتی،�این�والیت،�در�گرو�این�

اسـت�کـه�بـه�فرمان�خدا�عمل�کنید.�ما�شـما�را�برگزیدیم،�درسـت�اسـت،�

بنی�اسرائیل�را�هم�قباًل�برگزیده�بودیم.�خدا�امت�اسالم�را�انتخاب�کرد،�اما�

قبل�از�اسـالم�بنی�اسـرائیل�را�هم�انتخاب�کرده�بود،�هر�دو�انتخاب�از�یک�

نوع�است؛�به�معنای�انتخاب�آماده�ترین�فرد�است�برای�بزرگ�ترین�کار.

بین�ده�نفر�شما�نگاه�می�کنید،�می�بینید�که�این�یکی�قیافه�اش�مصمم�تر،�

بدنـش�آماده�تـر،�رنگ�رخسـاره�اش�شـاداب�تر،�پنجـه�اش�قوی�تر،�بـازوان�و�

سـینه�اش�سـتبر�تر�و�اسـتوار�تر؛�می�گوییـد�آقا،�ایـن�باِر�سـنگین�را�تو�باید�

برداری،�من�تو�را�برای�این�کار�انتخاب�کردم؛�این�هم�پیش�قدم�می�شـود.�

اگـر�برداشـت،�اگر�توانسـت�این�کار�را�بکند؛�یعنـی�اراده�کرد�ـ�توان�که�در�
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او�بود�مسـّلمًا�ـ��تصمیم�گرفت�و�این�بار�را�برداشـت،�آن�وقت�از�

سـطح�َاقران�1باال�تر�می�رود،�می�شـود�یک�فرد�زبدۀ�برجسـته.�اگر�برنداشـت�

چـه؟�اگـر�برنداشـت،�از�دیگـران�توسـری�خور�تر�و�بدبخت�تر�می�شـود.�به�او�

می�گوینـد�بیچـاره!�دیگـران�نمی�توانسـتند،�بـه�آنها�هم�نگفتیـم،�اما�به�تو�

گفتیم�و�تو�نکردی.�گزینش�امت�اسـالم�مثل�گزینش�امت�بنی�اسـرائیل،�

ازاین�قبیـل�اسـت.�بنی�اسـرائیل�در�زمـان�خودشـان�و�مسـلمانان�در�زمـان�

خودشان،�شایسته�ترین�امت�ها�و�افراد�بودند�برای�تحمل�بار�امانت�اسالم،�

رهبـری�و�هدایـت�بشـر؛�لـذا�بود�کـه�به�اینها�ایـن�بار�امانت�داده�شـد.�آیا�

برداشتند�یا�نه؟�اگر�برداشتند،�این�بار�امانت�را�به�سرمنزل�رساندند،�البته�

بهتریـن�و�گزیده�ترین�و�شایسـته�تریِن�مسـلمانانند،�امـا�اگر�نه�چطور؟�اگر�

برنداشـتند،�همـان�وضعی�را�دارند�که�یهود�دارا�شـدند�بـر�اثر�حمل�نکردن�

�بٍ ِم�نَ اهلِل<2،�ایـن�برای�
صنَ عنَ و �بِ

اوئُ  َو �ب
�ةُ هةُ َو الَمسَك�نَ

َّ
ل ِ

ِهُم ال�نّ �ی
َ
ِر�بَ�ة َعل

بـار�امانـت:�>َو �نُ

ُم،�آن�هم�برای�آخرتشان. دنیاشان،�َمأواُهم�َجَهنَّ

اُكم<�او�برگزیده�اسـت�شـما�را،�انتخاب�کرده�برای�برداشـتن�این� �ب �ةَ >ُهَو احب

<�در�دین،�بر�شما�سختی�و�فشار�و� �نِ ِم�ن َحَر�بٍ � الّ��ی ِ
ُكم �ن �ی

َ
َعَل َعل َ بار،�>َو ما حب

صعوبتی�هم�قرار�نداده،�فشـاری�نیسـت.�این�قدر�ها�سـنگین�نیسـت�این�

بـار،�این�قدر�هـا�برداشـتنش�عـذاب�و�شـکنجه�نـدارد،�قابـل�تحمل�اسـت.�

1.�)ق�ر�ن(�جمع�ِقرن،�به�معنای�کفو�و�همتا.�نزدیکان

2.�سـوره�مبارکـه�بقـره/�آیـه�61:�و�ُمهـر�خواری�و�ناداری�بر�آنان�زده�شـد�و�به�خشـم�خدا�

گرفتار�آمدند.
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ن
ایمـا

<�بـر�شـما�در�کار�دیـن�حرجی،� �نِ ِم�ن َحَر�بٍ � الّ��ی ِ
ُكم �ن �ی

َ
َعَل َعل َ >َو ما حب

َم<�این�همان�آیین�پدرتان� راه�ی ُكم ِا�ب �ی �ب
َ
هةَ ا

َّ
صعوبتی،�فشـاری�قـرار�نـداده،�>ِمل

ا<�او�شما�را�در�گذشته� ُل َو �ن�ی هدن �ب
�نَ ِم�ن �ةَ ابراهیم�است،�>ُهَو َسّماُكُم الُمسِلم�ی

و�در�این�نوبت،�مسـلمان�و�مسـِلم�و�تسـلیم�خدا�نامیده�اسـت�ـ�>َو ِم�ن 

َك<1،�این�در�دعای�ابراهیم�است�در�سورۀ�بقره،�اشاره�به�
َ
�ةً ُمسِلَم�ةً ل ّمَ

ُ
ا ا �ن �ةِ

َّ �ی ّرِ
دنُ

ا<،�این�بار�را�به�شما�دادیم،� ُل و �ن�ی هدن �ب
�نَ ِم�ن �ةَ آنجاست�ـ��>ُهَو َسّماُكُم الُمسِلم�ی

این�گزینش�را�نسـبت�به�شـما�به�عمل�آوردیم،�برای�چه؟�تا�چه�بشـود؟�تا�

َء 
ٓ
َهدا

ُ وا سش كو�ن ُكم َو �ةَ �ی
َ
 َعل

ً
دا ه�ی

َ سوُل سش كو�نَ الّرَ شما�چه�کنید�و�به�کجا�برسید؟�>ِل�یَ

اِس<؛�مسـئول�مسـتقیم�شـما�پیغمبر�اسـت�و�مسئول�همۀ�بشریت� � ال�نّ
َ

َعل

شمایید.�تا�پیامبر�بر�شما�گواه�و�مراقب�و�دیدبان�باشد�و�شما�بر�بشریت�

گواه�و�مراقب�و�دیدبان�باشـید.�شـما�زمامداران�بشرید،�شما�اداره�کنندگان�

بشرّیتید،�شما�دیدبانان�این�قافله�اید.�ای�قافله�ساالران�به�خواب�نمانید.

ُكم<�تـا�پیامبر�بر�شـما�گواه�و�مراقـب�و�دیدبان� �ی
َ
 َعل

ً
دا ه�ی

َ سوُل سش كو�نَ الّرَ >ِل�یَ

اِس<�و�شما�بر�مردمان�و�بر�بشریت�و�بر�خلق�ها� � ال�نّ
َ

َء َعل
ٓ
َهدا

ُ وا سش كو�ن باشد،�>َو �ةَ

و�توده�هـا�مراقـب�و�نگهبـان�و�دیدبـان.�حـاال�کـه�این�جـور�اسـت،�حاال�که�

مسـئولیت�شـما�سنگین�است،�حاال�که�شما�ازطرف�پروردگار�به�مأموریتی�

<�پس�به�پا�دارید�نماز�را.�بازهم� لا�ةَ
َ

ُموا الّص �ی �ة
َ
ا

َ دشوار�دارید�گسیل�می�شوید،�>�ن

<�به�پا�دارید� لا�ةَ
َ

ُموا الّص �ی �ة
َ
ا

َ تکلیـف،�بازهـم�تعهد،�ایماِن�خشـک�و�خالـی؟!�>�ن

<�را�در�یکی�از�روزهای� لا�ةَ
َ

ُموا الّص �ی �ة
َ
<�و�بدهید�زکات�را.�)>ا كا�ةَ وا الرنَّ �ةُ

آ
نماز�را،�>َو ا

1.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�128
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ن
ایمـا

اهلِل<�و�متوسـل�شـوید�به�خدا�و� ِصموا �بِ گذشـته�معنا�کردم( >َو اع�ةَ

آییـن�خدایـی،�پناهنده�باشـید�به�خدا،�متکی�باشـید�به�خـدا،�از�هیچ�کس�

دیگـر،�از�هیـچ�قـدرت�دیگر�نهراسـید.�آن�وقتی�که�راه�ها�بر�شـما�فرو�بسـته�

ماْنـد،�از�لطـف�و�مـدد�و�یـاوری�خـدا�مأیـوس�نگردیـد.�>ُهَو َمولاُكم<�خـدا�

سرپرست�و�نگهبان�و�هم�جبهۀ�شماست.�)معنی�مولی،�والیت�و�ازاین�گونه�

هلُل 
َ
تعبیرات�را�ان�شاءاهلل�در�یک�بحث�مفصل�و�مستقلی�باید�بیان�کنم.�>ا

وا<�1یعنـی�چـه؟�>ُهَو َمولاُكم<�یعنـی�چه؟�علی�موالی�مؤمنین� َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ُّ ال َوِل�ی

اسـت،�یعنـی�چـه؟�مؤمنین�باید�والیت�علی�را�داشـته�باشـند،�یعنی�چه؟�

این�والیت،�این�کلمه،�خیلی�کلمۀ�پرمعناِی�ُپرمغز�عجیبی�است.�یک�روز�

عَم الَمولٰ� َو  �نِ
ان�شاءاهلل�این�را�با�استفاده�از�تعبیرات�قرآنی�معنا�می�کنم.( >�نَ

ُر<�چه�نیکو�موالیی�است،�چه�نیکو�یاوری�است�پروردگار. ص�ی
عَم ال�نَّ �نِ

چند�آیۀ�دیگر�داریم�از�آخر�سـورۀ�انفال.�)اینجا�هم�باز�یک�بخش�دیگری،�

یک�توضیح�کوچکی�من�باالیش�نوشتم،�قبل�از�این�آیات�انفال؛�تعهدات�

اجتماعـی.(�تعهـدات�ایمانـی�از�نوع�زکات،�از�نوع�نمـاز،�از�نوع�اعتصام�به�

خدا،�آن�یک�نوعش�که�در�آن�آیات،�آیات�آخر�سـورۀ�حج�تکرار�شـد.�یک�

نوع�تعهدات�ایمانی�از�دیدگاه�دیگری،�از�یک�گوشـۀ�دیگری،�نوع�دیگری�

از�تعهدات�در�این�آیات�مطرح�می�شود.

روا<�و�هجرت� َ وا<�2همانا�آن�کسـانی�که�ایمـان�آوردنـد،�>َو هاحب َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
>ِا�نَّ ال

1.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�257

2.�سوره�مبارکه�انفال/�آیه�72
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کردنـد.�هجـرت�کـردن�یعنـی�چـه؟�یعنی�از�مشـهد�رفتنـد�تهران�

مثاًل�ماندند؟�از�شـهری�به�شـهری�مهاجرت�کردند�و�بس؟�نه.�اواًل،�هجرت�

کردن�به�معنای�یک�باره�از�همه�چیز�دسـت�شسـتن�به�خاطر�هدف،�به�خاطر�

پیوسـتن�به�جامعۀ�اسـالمی،�به�خاطر�قبول�تعهد�در�مجموعۀ�تشـکیالت�

جامعۀ�اسـالمی�محسـوب�می�شـود.�از�مکه�که�بلند�می�شـدی�شما�بیرون�

می�آمدی،�مغازۀ�پرمتاع�و�پرکاالی�به�قول�امروزی�ها�سـرقفلی�دار�حسـاِس�

مشتری�جمع�کِن�آبرو�آفرینت،�دیگر�در�مکه�برای�تو�وجود�نداشت.�به�سود�

چپاول�گـران�خون�خـوارۀ�متجاوز�مکه،�مغازۀ�دو،�سـه�دربندی�1شـما�ضبط�

می�شد�و�اموالتان�به�تاراج�می�رفت.�اگر�از�مکه�تنها�آمده�بودی�و�خاُنمت�

مسـلمان�نشـده�بـود،�دیگـر�خاطرات�زناشـویی�گذشـته�را،�باید�همـه�را�بر�

باد�حسـاب�می�کردی،�تمام�شـد،�باید�دل�می�کندی.�اگر�از�مکه�می�آمدید�

مدینه،�پدرتان�یا�پسرتان�در�آنجا�مانده�بود،�عزیزترین�عزیزانتان�به�صورت�

دشـمن�خونین�شـما�در�آمده�بود؛�هجرت�یعنی�این.�آن�کسـانی�که�هجرت�

می�کردند،�همۀ�این�محرومیت�ها�و�ناکامی�ها�را�به�جان�می�پذیرفتند.

از�سـوی�دیگری،�هجرت�یعنی�برای�بنای�کاخ�عظیم�جامعۀ�اسـالمی�یک�

خشـت�بردن.�اآلن�مالحظه�کنید،�اینجا�بناسـت�ساخته�بشود.�فرض�کنید�

قـرار�اسـت�کـه�صد�قطعـۀ�چوِب�دیگـر،�یا�هـزاران�قطعۀ�آجـر،�اینجا�روی�

همدیگر�گذاشـته�بشـود،�هر�بچه�ای�هم�یک�دانه�بردارد�بیاید�اینجا،�اینجا�

سـاخته�می�شـود.�هر�انسـانی�یک�دانه�سـنگ�بگـذارد،�یـک�کاخ�باعظمت�

1.�دو،�سه�دهانه
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به�وجود�می�آید.�جامعۀ�اسـالمی�که�در�مدینه�به�وجود�آمده�بود،�

محتاج�بود�به�عناصر�مؤمن،�فعال،�پرتالش،�پرتوان،�سابقه�دار،�اسالم�فهم،�

ُمِحـّب�و�معتقـد�بـه�ایـن�راه،�با�دلی�سرشـار�از�ایمان.�آن�کسـی�که�هجرت�

می�کـرد�از�مکـه،�از�انـس�و�محبـت�و�خاطـره�و�راحتـی�و�عیـش�و�نـوش�

می�گذشـت،�می�آمـد�به�مدینـه.�از�مکه�به�مدینه،�ایـن�آدم�درحقیقت�یک�

گام�بزرگی�برداشـته�بود�در�راه�بنای�آن�چنان�جامعه�ای،�به�سـهم�خودش،�

به�قدر�خودش؛�لذا�قیمت�داشـت،�تعیین�کننده�بود.�لذا�ببینید�این�آیات�

چه�می�گوید؟

روا<�و�هجرت�هم� َ وا<�همانا�آن�کسانی�که�ایمان�آوردند،�>َو هاحب َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
 ال

>ِا�نَّ

ِل اهلِل<�بـا�جـان�و�مـال�،�بـه�جـان�و� �ی ِسِهم �ن�ی َس�ب
�نُ �ن

َ
مواِلِهم َو ا

َ
ا اَهدوا �بِ کردنـد،�>َو �ب

َووا<�و�آن�کسانی�که�پناه�دادند�
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
مال،�در�راه�خدا�مجاهدت�نمودند،�>َو ال

َصروا<�و�آنها�را�
به�این�درماندگاِن�بی�وطن�و�آوار�گان�از�خانه�به�درمانده،�>َو �نَ

<�اینها�بعضی�پیوستگان�و� ع�نٍ اُء �بَ وِل�ی
َ
ُهم ا ع�نُ َك �بَ �ئِ

ٓ
وٰل

ُ
یاری�کردند،�همۀ�اینها�>ا

به�هم�پیوسـته�گان�و�هم�جبهه�گان�یکدیگرند.�اینها�همه�یک�عنصرند،�اینها�

َکَمَثِل الُبنیاِن َيُشّدُ َبعُضُه   امُلؤِمننی 
ُ

خشت�و�آجر�یک�دیوار�و�یک�سقفند؛�»َمَثل

«1.�ایـن�آجر�هـا�را�دیدیـد�چطور�در�همدیگر�رفتـه،�در�این�ضربی�های2 
ً
َبعضـا

سقف؛�هر�آجری�یک�مؤمن�است،�هر�مؤمنی�یک�آجر�است�درهم�فرورفته�

و�ده�ها�آجِر�دیگر�را�نگه�داشـته�اسـت.�در�یک�سـقف�ضربی،�یک�دانه�آجر�

1.�نزدیک�به�حدیث�شماره�1

2.�نوعی�طاق�محّدب�که�در�آن�آجرها�از�قسمت�پهنا�به�هم�متصل�هستند.
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را�با�زحمت�بکش�پایین،�ده�تا�آجر�از�اطرافش�می�ریزد،�این�یکی�

نگه�داشـته�بـود�آن�ده�تـا�را،�همچنانی�کـه�آن�ده�تا�هم�به�سـهم�خود،�این�

<�بعضی�به�هم�پیوستگان�بعض� ع�نٍ ُء �بَ
ٓ
ا وِل�ی

َ
ُهم ا ع�نُ یکی�را�نگه�داشته�بود.�>�بَ

دیگرند.

وا<،�اینجـا�را�دقـت�کنیـد،�اما�آن�کسـانی�که�ایمـان�آوردند،�باور� َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
>َو ال

روا<�از�خانـۀ�ملکـی�مشـّجِر�1راحـت،�دل� هاحبِ م �یُ
َ
قلبـی�هـم�هسـت،�امـا�>َو ل

�حاال�مشـّجری�هم�که�نبـود�خانه�های�آنجا�ـ�� نَکندنـد�و�هجـرت�ننمودنـدـ�

روا<�هجرت�نکردند،�ایمان�آوردند،�اما�به�این�تعهد�ایمانی�عمل� هاحبِ م �یُ
َ
>َو ل

ٍء  ىی
َ ِهم ِم�ن �ش ِ �ة َ ُكم ِم�ن َولا�ی

َ
نکردنـد،�اینهـا�چطورند؟�اینها�را�می�فرماید�که�>ما ل

روا<�اینها�به�شـما�پیوسـته�نیستند،�جزِو�شما�نیستند،�میان�شما� هاحبِ َح�ةّى �یُ

روا<�تا�وقتی�که� هاحبِ و�آنها�والیت�و�به�هم�پیوسـتگی�نیسـت،�تا�ِکی؟�>َح�ةّى �یُ

به�تعهد�ایمانی�عمل�کنند.�ایمان�خشک�و�خالی�در�دنیا�هم�اثر�نمی�دهد�

برادر،�در�جامعۀ�اسـالمی�هم�منشـأ�اثر�قرار�نمی�گیرد،�در�آخرت�که�جای�

روا<. هاحبِ ٍء َح�ةّى �یُ ىی
َ ِهم ِم�ن �ش ِ �ة َ م ِم�ن َولا�ی

ُ
ك

َ
خود�دارد.�>ما ل

)خب،�قسمت�دنبالۀ�این�آیه�را�نوشتم�آنجا؟�ننوشتم،�پس�همین�قدر�بس�

اسـت.�اتفاقًا�بنده�هم�دیگر�خسـته�شـدم.�حاال�توجه�بفرمایید.�تالوت�گر�

امروز�ما�جناب�آقای�روحانی�هستند�که�می�آیند،�تشریف�می�آورند�اینجا،�

این�آیات�را�می�خوانند.�اول�آیات�آخر�سورۀ�حج�را،�یا�دو،�سه�آیه�بر�آیات�

سـورۀ�حج�می�افزایند،�یا�به�سـلیقۀ�من�ـ�که�حاال�به�نظرم�می�آید�این�جور�

1.�)ش�ج�ر(�درخت�کاری�شده
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بهتـر�اسـت�ـ��اول�آیـات�سـورۀ�حج�را،�همـان�دو،�سـه�آیه�ای�که�

ترجمه�کردیم،�اول�آنها�را�تالوت�می�کنند�و�خوب�شما�گوش�کنید.�یک�بار�

دیگر�وقتی�این�آیات�را�با�آن�لحن�جالب�شنیدید،�بیشتر�در�ذهنتان�و�در�

روحتان�جای�گیر�خواهد�شـد.�اول�آیات�آخر�سـورۀ�حج�را�می�خوانند،�بعد�

برمی�گردند�همین�آیه�ای�که�من�اآلن�خواندم،�تا�آخر�سـوره،�یعنی�تا�اول�

راَء�ةٌ ِم�نَ اهلِل<،�سورۀ�توبه،�همین�آیات�را�هم�می�خوانند.�چون�امروز،�اآلن� َ >�ب

بیـن�دو�نمـاز،�وقتی�کـه�نگاه�می�کـردم�به�قرآن،�دیدم�که�بعـد�از�این�آیه،�

دو،�سـه�آیه�که�می�گذرد(�باز�در�آنجا�یک�جمله�ای�هسـت�که�آن�جمله�به�

درد�مـا�خیلـی�بیشـتر�می�خورد.�آن�جمله�برای�استشـهاد�مطلب�ما�خیلی�

جالب�است،�حاال�همان�جمله�را�برایتان�می�خوانم.�یکی،�دو،�سه�آیۀ�بعد�

اَهدوا  روا<1،�که�من�ننوشتم�در�این�ورقه�>َو �ب َ وا َو هاحب َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
می�فرماید�که�>و ال

ِل اهلِل<�آن�کسانی�که�ایمان�آوردند،�هجرت�کردند،�مجاهدت�کردند�در� �ی �ن�ی َس�ب

َك ُهُم  �ئِ
ٓ
وٰل

ُ
َصروا<�آنهایی�که�پناه�دادند�و�یاری�کردند،�>ا

َووا و �نَ
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
راه�خدا،�>َو ال

<�مؤمن�راستین�اینها�هستند،�غیر�اینها�چه�کسانی�اند؟�مؤمن�
ً
ا و�نَ َح�ةّ ِم�ن الُموئ

دروغین.�مفاد�آیه�این�است.�)بنابراین�چون�این�آیات�جالب�است،�همین�

آیات�را�بعدًا�تالوت�خواهند�کرد.(

1.�سوره�مبارکه�انفال/�آیه�74
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ایـن�مسـئله�هـم�در�زمینـۀ�بحِث�دربارۀ�ایمان،�مسـئله�ای�اسـت�مهم،�که�

تعهـدات�یک�فرد�مؤمن،�گاه�گاهی�و�دل�بخواهی�نیسـت.�این�جور�نیسـت�

آن�کسـی�که�می�خواهـد�خـود�را�مؤمـن�قلمداد�بکند،�هرجا�که�نفع�و�سـود�

و�بهـرۀ�شـخصِی�تجاوزکارانـۀ�خـودش�ایجاب�کـرد،�مؤمن�باشـد؛�هرجا�به�

نام�ایمان�و�به�تظاهِر�به�عمل،�توانسـت�بر�َخِر�مراد�سـوار�شـود،�1اسـم�از�

ایمـان�و�عمـل�بیـاورد،�امـا�در�آن�مـواردی�که�ایمان�و�عمل�برای�او�سـود�

شـخصی،�سـوِد�متجاوزانه�و�متعدیانه�تولید�نمی�کند،�از�نام�اسـالم�و�نام�

ایمـان�و�از�عمـل�به�تعهدهای�ایمانی�روگردان�باشـد.�اینجا�ما�این�صفت�

را�ـ�که�در�قرآن�به�صورت�های�گوناگونی�مورد�تعّرض�قرار�گرفته�است�ـ��به�

1.�کنایه�از�به�مقامی�رسیدن،�به�هدف�خود�رسیدن.

َوَرسوِلِه  اهلِل  ى 
َ
ِال ُدعوا  ِاذا  الُمؤِمنیَن   

َ
َقول كاَن  ما 

َ
ِاّن

ِئَك ُهُم 
ٰ
ول

ُ
َطعنا َوا

َ
ن َیقولوا َسِمعنا َوا

َ
َم َبیَنُهم ا

ُ
ِلَیحك

ُه َو َیخَش اهلَل َو 
َ
الُمفِلحوَن � َوَمن ُیِطِع اهلَل َو َرسول

ور ارک� �ن سور�ۀ م�ب وَن �  ِئَك ُهُم الفاِئز
ٰ
ول

ُ
قِه َفا َیّتَ
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نفع�طلبان�نسبت�دادیم،�گفتیم�نفع�طلبان�این�جورند.�همۀ�مردم�

دنیـا�نفع�طلبند،�چه�کسـی�اسـت�کـه�طالب�زیان�خود�باشـد؟�منظور�ما�از�

نفع�طلبان،�آن�کسـانی�هسـتند�که�برای�نفع�شـخص�خود،�حاضرند�منافع�

دنیایی�را�فدا�کنند؛�نفع�طلباِن�متجاوز.

سـیرۀ�آنهـا�ایـن�اسـت�که�ایمـان�و�عمل�را�تـا�آنجا�می�خواهند�و�دوسـت�

می�دارنـد�کـه�به�سـود�شـخص�آنهاسـت�و�با�نـام�ایمان�و�تظاهـر�به�عمل�

می�توانند�بهره�ای،�کامی�ببرند.�این�گونه�افراد�از�نظر�اسـالم�مؤمن�نیسـتند،�

آیۀ�قرآن�صریحًا�اعالم�می�کند�که�اینها�ایمان�ندارند.�بنابراین�ما�در�بحِث�در�

�که�یکی�از�اّولی�ترین�مباحثی�اسـت�که�در�سلسـلۀ�شناخت� زمینۀ�ایمانـ�

فکری�اسـالم�باید�مطرح�می�شـد�و�شـد�ـ��به�این�نتیجه�هم�رسـیدیم�که�

اگـر�ایمـان�همـراه�با�تعهد�اسـت،�اگر�ایمـاِن�بدون�تعهد،�بدون�احسـاس�

مسـئولیت،�بدون�انجام�دادن�تعهد�ها�و�به�تعبیر�قرآن،�بدون�عمل�صالح،�

ایمـان�نیسـت�و�نتایـج�ایمـان�بـر�ایماِن�مجـرد�و�خشـک�و�ذهنی�مترتب�

نمی�گردد؛�عالوه�براین،�این�حقیقت�دیگر�هم�باید�مورد�نظر�باشد�که�تعهد،�

همیشگی�و�همگانی�است.

آن�کسی�که�مؤمن�است�و�می�خواهد�مؤمن�بماند�و�از�ثمرات�مؤمن�بودن�

بهره�ببرد،�درمقابل�همۀ�احکام�خدا�باید�احسـاس�تعهد�کند�و�در�همه�جا�

باید�احسـاس�تعهد�کند.�آن�کسـی�که�معتقد�اسـت�ایمان�به�خدا�و�ایمان�

به�رسـالت�تعهدی�می�آورد،�آن�تعهد�این�اسـت�که�همگان،�باید�بندۀ�خدا�

بشـوند�و�من�تا�آنجا�که�می�توانم�همه�را�باید�بندۀ�خدا�بسـازم.�ایمان�به�
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پیغمبر�و�شهادت�به�اینکه�من�ُمِقّر�1به�رسالت�پیامبرم،�این�تعهد�

را�مـی�آورد�کـه�دنبـال�پیامبـر�و�در�راه�او�حرکت�بکنم.�اگـر�من�به�این�معنا�

ُمِقّر�و�معترفم،�اگر�این�تعهد�را�قبول�دارم،�دیگر�معنا�ندارد�که�آن�وقتی�که�

مواجه�می�شـوم�با�یک�پدیدۀ�کوچک�که�بر�خالف�مشـی�پیامبری�اسـت،�

برخالف�راه�پیامبر�خداست،�درمقابل�آن�رگ�های�گردنم�را�آن�چنان�پر�کنم،�

مشـت�هایم�را�آن�چنان�گره�کنم،�واقعًا�نمایش�یک�مسـلمان،�اما�وقتی�با�

یک�پدیدۀ�بزرگ�تر،�ولی�پردردسـر�تر�که�باز�در�خالف�مسـیر�و�جهت�نبوت�

 َّ َسٌد َعلَ
َ
و�رسـالت�است،�روبه�رو�شـدم،�مسئولیتم�را�فراموش�کنم.�گفت:�ا

َو ِف احُلـروِب ُنعاَمـٌة،�بـا�ضعفـا�شـیری،�بـا�آدم�های�بد،�ولی�کم�بد،�مثل�شـیِر�

نـر�می�غـری،�امـا�با�بدهـای�بزرگ،�با�بدهـای�بدآفرین،�اصاًل�حالت�سـتیزه�

َّ َو ِف احُلروِب ُنعاَمٌة!�این�یک�شـعر�عربی�اسـت�که�به�عنوان� َسـٌد َعلَ
َ
نداری!�ا

َمَثل�سـائر�2به�کار�می�رود.�می�گوید�به�ما�که�می�رسـند�شـیرند،�در�جنگ�ها�

که�با�دشـمن�های�گردن�کلفِت�شمشـیر�به�دسـِت�مسـلح�روبرو�می�شـوند،�

شترمرغ�اند.�شترمرغ�با�کسی�جنگ�دارد؟�شترمرغ�چنگ�و�دندان�دارد؟

موسـمی�نیسـت�تعهد،�گاه�گاهی�نیسـت�تعهد.�نسـبت�به�زمانی،�نه�زمان�

دیگر�نیست؛�نسبت�به�شخصی�و�به�شخص�دیگر�نیست؛�تعهد�همگانی�و�

همه�جایی�و�همیشگی�است.�قرآن�کریم�از�یهود�نام�می�آورد،�آن�کسانی�که�

یک�جـا�می�گفتنـد�باید�بـرادران�ما�ـ�منظورشـان�یهودی�هاسـت�ـ��همچون�

1.�)ق�ر�ر(�اقرار�کننده

2.�ضرب�المثل،�مثالی�که�در�میان�مردم�رایج�باشد.
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عزیزانـی�محفـوظ�بمانند؛�اما�آنجایی�که�پای�منافع�شخصی�شـان�

به�کار�می�آمد،�همین�برادران�را�در�جنگ�ها�می�کشـتند�و�اسـیر�می�گرفتند�

و�می�فروختنـد�و�پولـش�را�می�خوردنـد.�قرآن�در�مقام�توبیخ�بنی�اسـرائیل�

<�1به�بعضی�از�دین�ایمان� ع�نٍ �بَ  �بِ
رو�نَ

ك�نُ ا�بِ َو �ةَ ع�نِ الِك�ة �بَ  �بِ
و�نَ ِم�ن وئ �ةُ

�نَ
َ
می�فرماید:�>ا

دارید،�به�آنجاهای�بی�دردسـِر�راحتش�مؤمنید�و�متعهد،�به�بعضی�دیگر�از�

دین�بی�ایمانید؟�بی�عقیده�اید؟�مگر�می�شود�این�جور�چیزی؟�مگر�می�توان�

تفکیک�قائل�شد�میان�دو�سخن�و�دو�فرمان�که�هر�دو�از�یک�مبدأ�و�یک�

نقطه�سرچشمه�گرفته�است.

امـاِم�عظیم�الشـأن�مـا،�امام�باقـر�صلوات اهلل وسـالمه علیه�در�آن�حدیث�معروفی�که�

اولین�حدیث�باب�امربه�معروف�و�نهی�ازمنکر�است�در�کتاب�شریِف�وافی�

ـ�البتـه�ایـن�حدیث�در�کافی�2هسـت،�در�کتب�معتبرۀ�شـیعه�هسـت،�اما�

وافی�جامع�کتاب�های�چهارگانۀ�اصلی�ماست،�از�مرحوم�فیض�کاشانی�3ـ��

وقتی�کـه�کتـاب�امربه�معـروف�و�نهی�ازمنکر�را�بـاز�می�کنید،�حدیث�اولش�

این�است.�اشاره�می�کند�به�همین�جور�مردمی�،�اینها�کسانی�هستند�که�به�

نمـاز�و�روزه�که�بی�دردسـر�و�کم�مایه�هسـت�رو�می�آورنـد،�به�امربه�معروف�

1.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�85

2.�کافی/�کتاب�الجهاد/�باب�االمر�بالمعروف�و�النهی�عن�المنکر/�ح�1

3.�محمـد�کاشـانی�)1007-1091ق(�ملقـب�به�ماّل�محسـن�فیض،�فقیـه،�محدث،�متکلم�و�

فیلسوف�نامی.�از�محضر�اساتیدی�چون�ماّل�محمدتقی�مجلسی،�شیخ�بهایی،�میرداماد،�

میرفندرسـکی�و�مالصـدرا،��بهـره�بـرد.�از�آثار�او�می�توان�به�تفسـیر�صافـی،�کتاب�وافی�و�

محّجةالبیضاء�اشاره�کرد.�



139 جلسۀ  5 ایمان و پایبندی به تعهدات 

ن
ایمـا

و�نهی�ازمنکر�که�پردردسـر�و�به�ظاهر�پرضرر�اسـت�اقبالی�ندارند،�

اعتنایی�نمی�کنند.�اینجا�امام�علیه�السـالم�دیگر�نمی�گوید�اینها�مؤمنند�یا�

مؤمـن�نیسـتند،�نمی�گوید�فاسـقند�یـا�منافقند،�اما�آیۀ�قـرآن�اینجا�صریح�

می�گویـد،�آن�کسـانی�که�آنجـا�کـه�پـای�منافعشـان�در�میان�اسـت،�دین�را�

نمی�خواهند،�اینها�مؤمن�نیستند.

آنهایـی�کـه�اگـر�حق�به�جانبشـان�هسـت�در�یـک�ماجرایی،�بـه�قضاوت�و�

حکومـت�پیامبـر�تـن�می�دهند،�اما�آنجایی�که�حق�به�جانبشـان�نیسـت�و�

می�دانند�که�علیه�آنها�حکم�خواهد�شد،�تن�به�حکومت�و�قضاوت�پیامبر�

نمی�دهند،�اینها�را�قرآن�می�گوید:�آیا�ترسیدند؟�آیا�در�اینها�شکی�پیدا�شد؟�

آیـا�اینهـا�تردیـد�پیدا�کردنـد�در�حقانیت�و�صحت�دین؟�شـّق�1دیگرش�این�

ُه<2،�چیزی�در�حد�کفر،�یا�ترسیدند�
ُ
ِهم َو َرسول �ی

َ
 اهلُل َعل

�نَ ��ی َ
�ن �ی

َ
و�نَ ا ا�ن �ن َ

م �ی
َ
است:�>ا

کـه�خـدا�و�رسـولش�بـه�آنها�ظلم�کننـد؟�در�همۀ�قضایا،�در�همۀ�مسـائل،�

در�همـۀ�گوشـه�کنارهای�زندگـی،�آدِم�مؤمن،�متعهد�اسـت؛�نـه�آنجایی�که�

َصرفه�اش�ایجاب�می�کند.

معاویةبن�ابی�سفیان�آنجایی�که�الزم�می�شود،�حتی�قرآن�را�به�صورت�ورقی�

بر�روی�نیزه�ها�می�کند�که�همه�شـنیدید�و�داسـتانش�را�می�دانید.�آنجایی�

کـه�صرفـه�ایجـاب�می�کند،�دم�از�قرآن�و�نماز�و�دیانت�هم�می�زند.�آنجایی�

که�باید�دل�یک�نفر�دوسـت�علی�را�به�سـوی�خود�جلب�کند،�دم�از�فضائل�

1.�)ش�ق�ق(�نیمۀ�چیزی

2.�سوره�مبارکه�نور/�آیه�50
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امیرالمؤمنیـن�هـم�می�زنـد،�وقتی�کـه�از�فضائل�علـی�می�گویند،�

اشـک�تمسـاح�1هم�می�ریزد.�چقدر�شـنیدید�شـما�که�معاویه�نشسته�بود،�

عبداهلل�بن�عباس�هم�نشسته�بود،�دیگران�هم�نشسته�بودند،�بعد�گفت�که�

مثاًل�ای�فالن�بن�فالن�از�فضیلت�علی�چه�بلدی؟�گفت�در�امانم؟�گفت�بله،�

در�امانـی.�بعـد�بنـا�کرد�گفتن،�او�هم�بنا�کرد�های�هـای�گریه�کردن.�2آنجا�

کـه�الزم�اسـت�دم�از�محبـت�علـی�هـم�می�زند،�آنجا�که�الزم�اسـت�خود�را�

بندۀ�خاص�خدا�هم�معرفی�می�کند،�آنجا�که�مجبور�است�به�خاطر�حکومت�

کـردِن�بـر�مشـتی�مسـلمان،�عواطف�آنهـا�را�حفظ�بکند،�احساسـات�آنها�را�

جریحه�دار�نکند،�دم�از�محبوب�مردم،�یعنی�قرآن�و�اسالم�می�زند.

اینهـا�جاهایـی�اسـت�کـه�دین�به�سـود�اوسـت،�طبق�نفع�های�شـخصی�و�

هوس�های�متجاوزانۀ�اوسـت.�اما�آنجا�که�دین�و�پایبندی�به�احکام�دین�

به�زیان�اوسـت،�آنجا�دیگر�دین�نمی�شناسـد.�آنجا�که�حساب�عدل�می�آید،�

مراعات�عدالت�اجتماعی،�مراعات�طبقات�مظلوم�و�محروم،�برابر�قراردادن�

نزدیکان�و�دوران�ـ�اینها�برای�دین�است،�از�اسالم�است�اینها�ـ��باال�آوردن�

سـطح�فکر�و�اندیشـۀ�مردم�که�هدف�رسالت�ها�و�نبوت�ها�و�بعثت�هاست؛�

وقتـی�پـای�اینها�بـه�میان�می�آید،�معاویه�از�دین�اطالعـی�ندارد،�درمقابل�

دین�تعهدی�احساس�نمی�کند.�من�معاویه�را�مثال�می�زنم�تا�امکانی�باشد�

1.�ابراز�عواطِف�دروغین،�اشک�دروغین،�اشکی�که�ریاکارانه�است�و�واقعی�نیست.

2.�بحاراالنـوار/�کتـاب�الِفَتـِن�َو�الِمَحـن/�ابـواب�مـا�َجـری�بعـد�قتـل�عثمان/�بـاب�نوادر�

االحتجاج�علی�المعاویه/�ح524
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کـه�مـن�و�شـما�خودمـان�را�مطرح�کنیـم�در�این�میـدان،�با�این�

محک�بیازماییم.�بگذار�کسـی�را�مثال�بزنم�که�ازنظر�همه�روشـن�و�مسّلم�

است�بد�بودن�او.

می�خواهم�بگویم�اگر�قرار�است�ما�یک�مقدار�از�دین�را�متعهدانه�بپذیریم،�

یـک�مقـداِر�دیگرش�را�نپذیریم�و�خودمـان�را�مؤمن�بدانیم،�اگر�یک�چنین�

بنایی�سـت،�بگذاریـد�اول�معاویـه�را�مؤمـن�بدانیـم؛�چـون�معاویـه�هـم�

همین�جـور�بـود.�نسـبت�به�یک�مقداری�از�دین�به�شـدت�اظهـار�پایبندی�

می�کرد.�مگر�مکرر�در�بحث�ها�نگفتم�که�معاویه�نماز�می�خواند،�به�جماعت�

می�خواند،�اول�وقت�هم�می�خواند،�امام�جماعت�هم�می�شد.�که�فضیلت�

نماز�جماعت�برای�امام�جماعت�بیشتر�است�تا�برای�مأمومین.�آن�مقدار�

اجـری�کـه�پیـش�خدا�امام�جماعت�دارد،�بیشـتر�اسـت�از�آن�مقدار�اجری�

که�مأمومین�دارند،�به�حسـب�روایاتی�که�در�این�باب�هست.�ایشـان�امام�

جماعت�می�شدند.

خب،�اینجا�دیِن�بسیار�خوبی�ست،�دینی�ست�لذت�بخش،�دینی�ست�خوب،�

دینی�سـت�بی�ضـرر،�دینی�سـت�محبت�جلب�کن،�عاطفه�جذب�کـن،�مردم�را�

متوجه�کـن،�اینهـا�که�خوب�اسـت.�امـا�این�دینی�کـه�می�گوید�پیغمبرش�

 َ َع�ش �نَ ِادن �بَ �ی ِم�ن � الُموئ
َ

د َم�نَّ اهلُل َعل �ةَ
َ
برای�تعلیم�و�تربیت�مردم�مبعوث�شده،�>ل

 1> كَم�ةَ ال�ِ َو  ا�بَ  الِك�ة ُمُهُم  ِ
ّ
َعل ُ �ی َو  ِهم  ّك�ی رنَ ُ �ی َو   �ِ ا�ةِ �ی

آ
ا ِهم  �ی

َ
َعل لوا  �ة َ �ی ِسِهم 

�نُ �ن
َ
ا  ِم�ن 

ً
َرسولا ِهم  �ی �ن

پیغمبر�را�خدا�برای�بشـریت�فرسـتاد�تا�به�آنها�بیاموزد،�تا�بشـریت�را�ترقی�

1.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیه�164
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بدهـد،�تـا�بینـش�و�خرد�را�در�انسـان�ها�قـوی�و�نیرومند�کند.�هر�

چیزی�که�با�عقل�مردم�مبارزه�می�کند،�دین�با�او�مبارزه�می�کند.�هر�چیزی�

جلوی�چشم�و�درک�و�عقل�و�فهم�مردم�را�می�گیرد،�دین�جلوی�تجاوز�او�را�

می�گیرد.�هر�عاملی،�به�هرصورتی�که�نمی�گذارد�مردم�بیندیشـند�و�بفهمند�

و�درک�کنند،�دین�نمی�گذارد�آن�عامل�زنده�بماند.

دیـن�ایـن�اسـت،�آن�دینـی�کـه�گفتند�مخـدر�و�افیـون�ملت�هاسـت،�چیز�

دیگری�اسـت.�در�قرآِن�ما�نشـانه�های�آن�دین�نیسـت.�در�عمِل�پیامبر�ما،�

در�عمـِل�رهبـران�ما،�نشـانه�هایی�از�آن�چنان�دینی�وجود�ندارد.�اسـالم�که�

بـا�کفـر�می�جنگد،�با�آن�چنان�دینی�هم�می�جنگـد.�امیرالمؤمنین�ما،�رهبر�

بزرگ�اسـالمی�،�می�گوید:�پیغمبران�را�خدا�فرسـتاد�تا�گنجینه�های�عقل�و�

م َدفاِئَن  ُ خرد�را�در�درون�مردمان�و�انسان�ها�برشورند�و�برانگیزند،�»َو ُيثیروا لَ

الُعقوِل«1؛�پس�هر�چیزی�که�این�دفینه�ها�را�دفن�تر�کند،�نیروی�ِخَرد�و�فکر�

انسـان�ها�را�زیـر�خروار�هـا�خاک�یا�زیـر�خروار�ها�عصبیت�یا�پنـدار�باطل�یا�

اختنـاق�یـا�خفقـان�یا�هر�چیز�دیگـر،�مخفی�و�پنهان�بکنـد،�هر�عاملی�که�

این�جور�باشـد،�درسـت�نقطۀ�مقابل�فلسفۀ�بعثت�انبیاست؛�فرقی�نمی�کند�

هرچه�می�خواهد�باشد�و�در�هر�زمانی�می�خواهد�باشد.

نبوت�ها�با�فکر�مردم�و�با�عقل�مردم�سر�و�کار�دارند،�هرچه�این�فکر�و�این�

عقل�دقیق�تر�باشد،�نبوت�ها�قابل�قبول�ترند؛�می�کوشند�تا�این�فکر�ها�را�باال�

بیاورند.�هر�کسـی،�هر�عاملی،�هر�قدرتی،�هر�انگیزه�ای،�چه�در�وجود�خود�

1.�حدیث�شماره�11
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انسان،�چه�در�خارج�وجود�انسان،�موجب�گردد�که�فکر�و�عقل�و�

خرد�انسان�از�رشد�و�نمّو�1باز�بماند،�امکان�فعالیت�به�او�داده�نشود،�مردم�

نتواننـد�در�سـایۀ�مشـعل�فکـر�و�بینش�خود،�چیز�بفهمنـد،�راه�پیدا�کنند�و�

این�راه�را�آزادانه�بپیمایند،�هرچه�مانع�این�شـد،�ضد�دین�اسـت،�برخالف�

دیـن�اسـت.�و�معاویـه�این�جـوری�بود.�اینجا�که�پای�روشـن�کـردن�افکار�

مردم�به�میان�می�آید،�معاویه�اصاًل�نمی�فهمد�اسـالم�چه�هسـت.�آنجایی�

که�اسالم�به�او�حکم�می�کند�که�گرسنگی�را�از�مردم�بگیر،�اختالف�طبقاتی�

را�از�میان�جامعه�بردار،�تبعیض�روا�مدار،�سـتمگران�بی�وجدان�را�بر�مردم�

مگمار،�مشـاوران�و�دوسـتان�و�نزدیکانت�را�از�جنایتکار�تریِن�مردم�انتخاب�

نکن،�مردم�را�به�سوی�جهنم�مکشان�و�دچار�عذاب�خدا�و�عذاب�دنیا�َمِنما؛�

آنجـا�کـه�پـای�این�حرف�هـا�به�میان�می�آمـد،�آنجا�که�به�او�گفته�می�شـد�

فشـار�را�از�مردم�بردار،�بگذار�بفهمند،�آنجا�دیگر�معاویه�با�دین�فرسـنگ�ها�

فاصله�داشت.

به�ابن�عباس�می�گوید:�ابن�عباس،�قرآن�نخوان.�گفت�چطور�قرآن�نخوانم؟�

گفت:�خب�بخوان،�تفسیر�نکن.�گفت�چطور�می�شود�قرآن�بخوانم،�تفسیر�

نکنـم�معاویـه؟�ایـن�حرف�ها�چیسـت�می�زنـی؟�دید�مثل�اینکـه�بد�حرفی�

�آن�روز�هـا�ایـن�حرف�هـا�بد�می�نمود�به�نظر�مـردم،�که�قرآن�بخوانند،� زدهـ�

تفسـیر�نکننـد�ـ��گفت�خیلی�خب�تفسـیر�بکن،�اما�تفسـیری�کـه�از�طریق�

خانـوادۀ�خـودت،�از�طریـق�امیرالمؤمنیـن�رسـیده،�آن�تفسـیر�را�بـه�مردم�

1.�)ن�م�ی(�رشد�و�بالیدن
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نگو.�1نمی�خواهد�مردم�بفهمند�قرآن�را�و�نمی�خواهد�اساسًا�مردم�

بفهمند�هیچ�چیز�را.�هرچه�مردم�کمتر�می�فهمیدند�به�نفع�معاویه�بود.

لـذا�وقتی�کـه�بـه�کارنامـۀ�معاویه�مراجعـه�می�کنیـم،�غیـر�از�ظلم�ها،�غیر�

از�آدم�کشـی�ها،�دقـت�کنیـد!�غیـر�از�زنده�به�گـور�کردن�هـا،�غیـر�از�در�زندان�

پوسـاندن�ها،�غیـر�از�نابود�کـردن�ُحجِربنِ�ُعَدی�ها�2و�ُرشـید�َهَجری�ها،�3غیر�

از�ایـن�جنایت�هـای�چـارواداری�4بـه�امثال�میثـم�تّمارها،�5کـه�همه�کس�

می�فهمـد،�هـر�عوامـی�هـم�درک�می�کند؛�یک�جنایت�معاویـه�دارد�که�جز�

چشم�های�دقیق،�آن�جنایت�را�نمی�فهمند.�آن�جنایت�این�است�که�معاویه�

باید�این�کودک�نورسیده�را،�این�جامعۀ�اسالمی�را،�بیست�سال�الاقل�جلو�

می�ُبرد،�این�امانتی�که�به�دسـت�او�سـپرده�شـده�بود،�این�جامعۀ�اسالمی�

1.�کتاب�سلیم�بن�قیس�هاللی/�ح�26

2.�حجر�در�نوجوانی�همراه�برادرش�هانی�به�مدینه�آمد�و�اسـالم�را�پذیرفت.�بعدها�جزو�

یاران�امیرالمؤمنین�و�از��فرماندهان�سپاه�آن�حضرت�بود.�حجر�که�مردم�را�علنی�بر�ضد�

معاویه�می�شوراند،�توسط�زیادبن�ابیه�دستگیر�و�به�شام�فرستاده�شد.�معاویه�دستور�قتل�

او�را�در�بیـن�راه�صـادر�کـرد.�وی�به�همـراه�چند�تن�از�یارانش�در�سـرزمین�»َمرج�َعذرا«�که�

توسط�خودش�فتح�شده�بود،�به�شهادت�رسید.

3.�از�یـاران�خـاص�و�اصحـاب�سـّر�امیرالمؤمنیـن،�امـام�حسـن�و�امام�حسـین�بـود.�او�از�

امیرالمؤمنیـن�علـم�احـواالت�مرگ�افراد�و�ابتالئات�آینـده�را�آموخته�بود.�او�همان�گونه�که�

موالیش�به�او�فرمود،�با�دست�و�پای�قطع�شده�و�زبانی�بریده�بر�دار�رفت�و�به�شهادت�رسید.

4.�خیلی�زشت�و�زننده

5.�میثم�بن�یحیی،�غالمی�بود�که�به�دسـت�امیرالمؤمنین�آزاد�و�جزو�یاران�خاص�ایشـان�

گردید.�از�آنجا�که�خرمافروش�بود،�به�تّمار�معروف�گشت.�عبیداله�بن�زیاد�پس�از�ورود�به�

کوفه�میثم�را�بر�درخت�خرمایی�که�امیرالمؤمنین�به�میثم�نشان�داده�بود،�به�دار�آویخت.
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را�بیست�سال�می�برد�جلو،�بیست�سال�جلو�نبرد،�به�همان�حالت�

که�بود�نگه�نداشـت،�دویسـت�سـال�هم�عقب�برد.�ازچه�لحاظی�عقب�برد؟�

پولشـان�کم�شـد؟�نه؛�ای�کاش�پولشـان�کم�می�شـد.�قلمروشـان�کم�شـد؟�

کشورشـان�تجزیه�شـد؟�عده�ای�شـان�بی�خودی�ُمردند؟�ای�کاش�این�کار�ها�

می�شد؛�ازلحاظ�فکر،�ازلحاظ�بینش،�ازلحاظ�اخالق،�مردم�را�عقب�برد.�این�

جنایتی�بود�که�به�هیچ�صورت�بخشودنی�نبود�و�نیست.�این�گناهی�بود�که�

عالجش�با�ده�سـال،�بیسـت�سال�حکومِت�درسِت�دیگری�انجام�پذیر�نبود.�

بعد�از�دوران�معاویه،�بیست،�سی�سال�بعد�از�او،�عمربن�عبدالعزیز�1آمد�که�

عادل�بنی�امیه�است؛�نتوانست�کاری�انجام�بدهد،�نتوانست�فجایع�معاویه�

را�جبران�کند،�گودهای�معاویه�را�هموار�کند.�تازه�دو�سال�هم�بیشتر�به�او�

مهلت�ندادند�که�حکومت�کند،�مسـمومش�کردند�و�او�را�ُکشـتند.�وضع�را�

جوری�درست�کرده�که�جز�فساد�نمی�روید،�جز�فساد�پذیرفته�نمی�شود.

مردم�نادان،�بی�هوش،�بدون�تأمل�و�دقت�در�مسـائل؛�چشـم�ها�باز،�ببینند�

بلندگوهـای�معاویـه�چـه�می�گوینـد،�همـان�را�باور�کنند،�همـان�را�معتقد�

می�شـوند.�بنده�داسـتان�ها�دارم�از�جهالت�مردم�شـام�در�دوران�بنی�امیه،�

غالبًا�هم�داسـتان�های�خوشـمزه�ای�اسـت،�خیلی�هایش�را�هم�در�بحث�ها�

1.�عمربن�عبدالعزیـز�در�زمـان�امام�سـجاد�حاکم�شـهر�مدینه�بود،�در�سـال�نودو�نه�هجری�

بـه�خالفت�رسـید�و�تنها�دو�سـال�حکومـت�کرد.�در�زمان�حکومتش�از�سـخت�گیری�های�

خلفای�پیشـین�بر�مردم�کاسـته�شـد.�از�جمله�اقدامات�او�عبارت�اسـت�از:�منع�خطبا�از�

لعـن�امیرالمؤمنیـن�در�بـاالی�منابر�که�از�زمان�معاویه�رسـم�بود،�بازگرداندن�باغ�فدک�به�

اهل�بیت،�لغو�منع�کتابت�حدیث،�سهل�گرفتن�بر�علویان.�
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و�سخنرانی�ها�و�بحث�های�تفسیری�مکرر�گفته�ام.�یک�دانه�اش�را�

هم�حاال�بگویم�بد�نیست،�به�صورت�یک�ُجک�به�قول�امروزی�ها.

ببینید�کار�یک�ملت�را�به�کجا�می�رسانند.�در�زمان�عبدالملک�مروان،�1مکه�

به�وسـیلۀ�حجاج�بن�یوسـف�فتح�شد.�حجاج�سردار�بسـیار�مقتدر�و�باعرضۀ�

بنی�امیه�اسـت،�و�ضد�هر�کسـی�و�هر�چیزی�بود�که�مختصر�گرایشـی�به�

شـیعه�داشـته�باشـد،�به�شـدت�ضد.�البته�مکه�دسـت�شـیعه�نبود،�دست�

عبـداهلل�زبیـر�2بـود.�عبـداهلل�زبیر�هم�مثـل�حجاج�بن�یوسـف،�منتها�خدا�به�

او�مهلـت�نـداد.�حجـاج�به�جـان�عبداهلل�بن�زبیر�افتاده�بـود،�باالخره�مکه�را�

گرفتند�و�فتح�کردند�و�از�جمله�بر�کوه�ابوقبیس�مسـلط�شـدند؛�می�دانید�

کـوه�ابوقبیـس�یکـی�از�کوه�هایـی�اسـت�که�کنار�مکه�اسـت،�چسـبیده�به�

مکه.�برداشت�نامه�ای�نوشت�به�شام،�برای�خلیفه�عبدالملک،�که�الحمدهلل�

بر�ابوقبیس�مسـلط�شـدیم،�یعنی�بر�کوه�ابوقبیس،�مسـلط�شدیم.�خلیفه�

دسـتور�داد�که�این�نامه�را�در�منبر�دمشـق�بخوانند.�مردم�همه�جمع�شـده�

بودنـد،�روز�جمعـه�ای�بـود،�مردم�مجتمع�بودند.�خطیـب�نامه�را�ُبرد،�گفت�

1.�عبدالملک�مروان�)26-86ق(�در�سال��65هجری�درحالی�حکومت�را�به�دست�گرفت�که�

حجاز�و�عراق�در�سـلطۀ�آل�زبیر�بود.�او�با�تکیه�بر�شمشـیر�و�با�همراهی�سـردار�خونریزی�

چون�حّجاج�بن�یوسـف�ثقفی،�بر�تمامی�سـرزمین�اسـالمی�تسـلط�پیدا�کرد�و�بیست�ویک�

سال�حکومت�کرد.�

2.�عبداهلل�بن�زبیـر�)1-73ق(�نقـش�مؤثری�در�به�راه�انداختن�جنگ�جمل�داشـت.�وی�بعد�از�

شهادت�امام�حسین،�در�منطقۀ�حجاز�خود�را�خلیفه�خواند�و�بر�مناطقی�از�عراق�هم�مسلط�

شد.�سال�هفتاد�و�سه�در�لشکرکشی�حّجاج�به�مکه�و�به�آتش�کشیدن�کعبه�کشته�شد.
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کـه�الحمـدهلل�فرماندۀ�خلیفه،�حجاج،�بر�ابوقبیس�مسـلط�شـده.�

یکهـو�از�تمـام�مـردم�صدا�بلند�شـد.�گفتند�نه�خیر،�ما�قبـول�نداریم،�قبول�

نداریم،�بایسـتی�این�ابوقبیِس�رافضی�1را�زنجیر�کنند،�بفرسـتند�شام�تا�ما�

باور�کنیم.�به�خیالشان�ابوقبیس�یک�مرد�رافضی�است�در�مکه.�این�است�

مایۀ�درک�و�فهم�در�یک�ملت.�و�ازاین�قبیل�داستان�ها�فراوان�هست.

این�ها�را�چه�کسی�انجام�داده؟�گناه�نفهمیدن�مردم�به�دوش�کیست؟�ممکن�

است�شما�بگویید�به�دوش�ُشریح�قاضی�2است،�به�دوش�محمدبن�شهاب�

ُزهـری�اسـت،�به�دوش�فـالن�قاضی�یا�فالن�ُمفتِی�3مزدوِر�اجیر�اسـت؛�او�

باید�مردم�را�آگاه�می�کرد،�بنده�هم�قبول�دارم.�البته�که�ابویوسِف�قاضی4 

یـا�شـریح�یـا�محمدبن�شـهاب�ُزهـری5،�یـا�دیگـران�و�دیگـران،�بزرگ�تریـن�

1.�)ر�ف�ض(�ترک�کننده،�اصطالحی�که�در�زمان�ائمه�به�شیعیان�ایشان�اطالق�می�شد.

2.�شریح�بن�حارث�از�زمان�خلیفۀ�دوم�بر�منصب�قضاوت�کوفه�نشست.�امیرالمؤمنین�او�را�

بر�این�منصب�ابقا�کرد،�به�شرط�آنکه�احکام�را�با�هماهنگی�ایشان�اجرا�کند.�امیرالمؤمنین�

در�نامۀ�سـوم�نهج�البالغه،�شـریح�را�به�دلیل�خرید�خانه�ای�هشتاد�دیناری�سرزنش�می�کند.�

شـریح�پس�از�ورود�عبیداهلل�زیاد�به�کوفه،�به�او�پیوسـت.�به�دروغ�خبر�از�سـالمت�هانی�بن�

عروه�داد�و�قبیلۀ�او�را�از�دور�قصر�عبیداهلل�پراکنده�کرد�و�خون�امام�حسین�را�حالل�شمرد.�

3.�)ف�ت�ی(�فتوادهنده

4.�ابویوسف�یعقوب�بن�ابراهیم�)113-182ق(،�قاضی�القضات�بغداد�بود.�در�جوانی�شاگردی�

ابوحنیفه�را�کرد.�مدت�هجده�سـال�در�زمان�های�مهدی،�هارون�الرشـید�و�هادی�عباسـی�

قاضی�شهر�بغداد�بود.

5.�محمدبن�شـهاب،�از�علمـای�قـرن�اول�و�دوم�هجـری�اسـت�کـه�در�خدمـت�دسـتگاه�

حکومت�بود.�او�اولین�کسـی�اسـت�که�پس�از�دسـتور�عمربن�عبدالعزیز�مبنی�بر�کتابت�

حدیث،�مشغول�جمع�آوری�حدیث�شد.�
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جنایت�هـا�را�انجـام�دادنـد،�همچنانی�کـه�در�نامـۀ�امام�سـجاد�به�

ابن�شهاب�خواندیم�و�دیدیم،�اما�می�خواهم�ببینم�محمدبن�شهاب�ساخته�

و�پرداختۀ�کیست؟�آن�قطبی�که�قدرت�های�روحانی�ضد�دین�و�ضد�قرآن�

را�می�سـازد،�آن�قطـب�کیسـت؟�جـز�قطـب�معاویه�اسـت؟�پـس�گناهان،�

بالمآل�1بر�دوش�معاویه�است،�بر�دوش�عبدالملک�مروان�است،�بر�دوش�

تمام�سـراِن�طواغیت�بنی�امیه�و�بنی�عباس�و�غیُرُهم�اسـت،�و�اینها�با�این�

گناهانشان�گاهی�هم�دم�از�پیروی�از�قرآن�و�دین�می�زنند!

اینجـا�تکلیـف�ما�چیسـت؟�دقـت�کردید؟�مـا�در�برابر�آدمی�مثـل�معاویه،�

یک�آدمی�مثل�شریح،�یک�آدمی�مثل�مغیره،�یک�آدمی�مثل�زیدبن�َعمرو�

زمـان�معاویـه،�فرقی�نمی�کند�در�هر�طبقه�ای،�در�مقام�قضاوت�نسـبت�به�

ایـن�انسـان�چگونـه�باید�قضاوت�کنیم؟�بعضی�از�جا�هـا�دین�را،�ایمان�را،�

متعهدانـه�قبـول�کرده،�یک�جاهایی�هم�از�دین�و�ایمان�نشـانی�و�اثری�و�

خبری�در�زندگی�خود�باقی�نگذاشته.�چه�بگوییم�ما�به�این�آدم؟�مؤمنش�

بدانیم؟�قرآن�صریحًا�می�فرماید�این�گونه�آدمی�مؤمن�نیسـت.�پس�ایمانی�

که�در�طرز�فکر�اسالمی�معتبر�است،�ایمان�این�جور�آدم�ها�ـ�که�نظیرشان�

در�روزگار�ما�الی�ماشـاءاهلل�زیاد�اسـت�ـ��نمی�باشـد،�بلکه�ایمان�اسـتوار�آن�

مردانی�اسـت�که�همه�جا،�با�همه�کس،�در�همه�زمان،�به�هرصورت�محفوظ�

<�تا�آخر. وا الّصاِل�ا�ة
ُ
وا َو َعِمل َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
 ال

است،�با�تعهدش،�با�عملش،�>ِا�نَّ

وعده�هایی�هم�که�برای�ایمان�و�مؤمنین�داده�شده�برای�آن�ایمان�است،�نه�

1.�سرانجام،�آخِر�کار
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برای�این�ایمان.�اگر�گفتند�مؤمنین�پیروزند،�آن�چنان�مؤمنینی�را�

گفته�اند�و�پیروزند�قطعًا!�اگر�گفتند�دست�خدا�همراه�مؤمنان�است؛�یعنی�

همـراه�آن�چنان�مؤمنانی�اسـت.�اگـر�گفته�اند�طبیعت�با�مؤمن�همکاری�و�

همراهـی�می�کنـد،�به�آن�جور�مؤمنی�گفته�اند،�نه�با�مثل�من�و�شـما.�پس�

مـا�کمتریـن�فایـده�ای�که�از�این�بحث�می�بریم،�این�اسـت�کـه�اگر�دیدیم�

ایمان�ما�دارای�آثار�و�خواص�و�بشـارت�های�ایمانی�نیسـت،�بشـارت�هایی�

که�قرآن�و�خدا�برای�مؤمنین�دادند،�تعجب�نمی�کنیم؛�چون�می�فهمیم�که�

آن�ایمانی�که�آن�همه�نوید�ها�برایش�داده�شده،�اینها�نیست.

)البتـه�فـردا�در�زمینـۀ�نویدهایـی�که�برای�ایمان�داده�شـده�اسـت،�با�یک�

ـع�1قرآنـی،�یـک�بحثی�داریم�که�ان�شـاءاهلل�عـرض�خواهیم�کرد.(  سـیر�َتَتبُّ

<�2همانا� ا�ةٍ �ن ِ
�یّ ا�ةٍ ُم�بَ �ی

آ
ا ا ل�ن رنَ �ن

َ
د ا �ةَ

َ
حـاال�ایـن�آیات�را�ترجمه�کنم،�گوش�کنید.�>ل

فروفرسـتادیم�آیه�های�روشـنگر�را.�این�آیه�های�قرآن،�اینها�روشـنگر�است.�

آن�کسانی�که�به�خودشان�اجازه�نمی�دهند�قرآن�را�بفهمند،�بیچاره�ها�از�این�

ٍم<�خدا�رهنمون� �ی �ة ُء ِالٰ� ِ�راٍط ُمس�ةَ
ٓ
ا َسش هدیی َم�ن �ی روشنگری�محرومند.�>َو اهلُل �یَ

می�شود�هرکه�را�بخواهد�به�سوی�راه�راست.�هرکه�را�خدا�بخواهد.

خواسـتن�خـدا�یعنـی�چـه؟�یعنـی�یک�نفـر�را�خـدا�می�خواهد،�یـک�نفر�را�

نمی�خواهـد؟�بـا�بعضی�ها�یـک�نظر�خاصی�دارد،�آنها�را�می�کشـاند�می�برد،�

بعضی�ها�را�پس�می�زند؟�این�جور�نیسـت�قضیه.�ارادۀ�خدا�و�مشـّیت�خدا�

1.�)ت�ب�ع(�دنبال�چیزی�رفتن،�پیگیر�شدن

2.�سوره�مبارکه�نور/�آیات��46تا�52
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ـ�در�موارد�معمولی�البته�ـ��جز�در�قالب�علت�های�طبیعی�و�عادی�

جلوه�گری�نمی�کند.�شما�اگر�چنانچه�خواستید،�تصمیم�گرفتید،�پای�یک�

سـخن�هدایتگر�و�روشـنگر�نشستید�و�هدایت�شدید،�خدا�خواسته�بود�که�

هدایت�بشـوید.�همین�شـما�اگر�تنبلی�کردید،�اگر�سسـتی�کردید،�اگر�راِه�

فهمیدن�را�روی�خودتان�بستید،�خدا�اراده�کرده�بود�که�شما�نفهمید.�اراده�

کردن�خدا�به�این�معناست�که�وسایل�و�اسباب�عادی�پیش�آمده�یا�نیامده؛�

اگر�با�ارادۀ�شـما،�با�خواسـت�شـما�وسـایل�و�علل�عادی،�پیش�آمده�برای�

انجام�گرفتن�این�معلول،�اینجا�خدا�خواسته،�اگر�چنانچه�شما�نخواستید،�

پیداست�که�خدا�نخواسته؛�نه�اینکه�نخواستن�خدا�موجب�بشود�شما�اراده�

نکنید،�نه،�شما�در�اراده�کردن�آزادید.�خدا�نخواسته�یعنی�علت�الزم�مترّتب�

نشده،�این�معنی�خدا�نخواسته.

خـب،�چـرا�نمی�گوییم�علت�الزم�مترّتب�نشـده،�می�گوییم�خدا�نخواسـته؟�

برای�خاطر�اینکه�به�وجودآورندۀ�علت�ها�و�خاصیت�بخِش�علت�ها�خدا�بود.�

این�آتشـی�که�در�اینجا�برافروخته�شـده،�دسـتم�را�بردم�در�آتش،�دسـتم�

سـوخت،�خدا�خواسـته�بسـوزد.�اگر�من�نبردم�دسـتم�را�و�نسـوخت،�خدا�

خواسته�نسوزد.�یعنی�چه؟�خدا�خواسته�بسوزد،�به�این�معنا�که�علت�طبیعی�

برای�سـوختن�فراهم�شـده.�علت�طبیعی�اش�چیسـت؟�بودن�آتش،�نبودن�

مانع،�خواسـتن�من،�بردن�دسـت.�اینی�که�می�گوییم�خدا�نخواسـته�بسوزد�

در�صـورت�دوم؛�یعنـی�علت�طبیعِی�سـوختن�فراهم�نشـده،�نزدیک�آتش�

نرفتـه�یـا�دسـت�تر�بوده�یا�جسـم�تر�بـوده�یا�آتش�کم�بـوده�و�از�این�قبیل.�
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خب،�چرا�آن�چیزی�که�به�علت�ها�مربوط�است�ما�به�خدا�نسبت�

می�دهیم؟�برای�خاطر�اینکه�خدا�آفرینندۀ�علت�هاسـت،�به�این�دلیل.�این�

ء<ها�در�همه�جای�قرآن�از�این�قبیل�اسـت،�و�مفصاًل�توضیح�دادم�
ٓ
ا سش >َم�ن �ی

در�موارد�دیگری�به�مناسبت�های�دیگری،�حاال�هم�یک�اشاره�ای�کردم.

سوِل<�می�گویند�ایمان�آورده�ایم�به�خدا�و�به�پیامبر،� الّرَ اهلِل َو �بِ ا �بِ َم�نّ
آ
ولو�نَ ا �ة َ >َو �ی

ا<�و�فرمان�برده�ایم.�این�ادعا�ها�را�می�کنند،�که�ادعا�کردنش�آسـان� َطع�ن
َ
>َو ا

ِلَك<�پس�از�این�ادعا،�گروهی�از�آنان� عِد دن َ ُهم ِم�ن �ب �ةٌ ِم�ن ر�ی
ٰ� �نَ

ّ
َول �ةَ َ ّمَ �ی

ُ است،�اما�>�ش

رو�برمی�گردانند،�وقتی�که�رو�برگرداندند،�ـ�صحبت�از�کفار�نیسـت�،�صحبت�

از�مرتدین�نیسـت�که�یکهو�قهر�می�کنند،�از�عالم�اسـالم�خارج�می�شـوند،�

می�رونـد؛�نـه،�صحبـت�از�همیـن�مؤمنیـن�معمولی�داخل�جامعه�هاسـت،�

 > �نَ �ی ِم�ن الُموئ َك �بِ �ئِ
ٓ
وٰل

ُ
جامعه�های�اسالمی�ـ��بعد�دربارۀ�اینها�می�فرماید:�>َو ما ا

 �
َ
ا ُدعوا ِال نیسـتند�اینان�مؤمنان،�مؤمن�نیسـتند.�حاال�روشـن�تر�از�این،�>َو ِادن

ُهم<�چون�فرا�خوانده�شـوند�به�سـوی�خدا�و�رسولش�تا� �نَ �ی َ حُكَم �ب اهلِل َو َرسوِلِه ِل�یَ

<�ناگهان� و�نَ ُهم ُمعِر�ن �ةٌ ِم�ن ر�ی
ا �نَ پیامبر�حکم�کند�و�قضاوت�کند�میان�آنان،�>ِادن

می�بینی�که�گروهی�از�آنان�روی�گردانند.�حاضر�نیسـتند�بروند�از�پیغمبر�

حکم�را�بشـنوند.�آیه�به�حسـب�ظاهر�دربارۀ�قضاوت�اسـت،�تعبیر�حکومت�

در�قرآن،�غالبًا،�نمی�گویم�همیشـه،�به�معنای�قضاوت�کردن�اسـت،�همان�

چیـزی�کـه�مـا�داوری�و�قضـاوت�بـه�آن�می�گوییم،�اما�مضمـون�مفاد�آیه�

عام�اسـت،�چنین�نیسـت�که�این�دربارۀ�کسـانی�اسـت�که�تن�به�قضاوت�

پیغمبـر�فقـط�نمی�دهنـد،�نـه،�آن�کسـانی�که�تن�بـه�فرمان�پیغمبـر�در�غیر�
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موارد�قضاوت�هم�نمی�دهند،�مشمول�آیه�اند�و�این�روشن�است.�

<،�گروهی�از�آنان� و�نَ ُهم ُمعِر�ن �ةٌ ِم�ن ر�ی
ا �نَ ُهم ِادن �نَ �ی َ حُكَم �ب � اهلِل َو َرسوِلِه ِل�یَ

َ
ا ُدعوا ِال >َو ِادن

<�اگر�حق�به� �نَ �ی ِع�ن ِ� ُمدن �ی
َ
وا ِال �ة

ئ
ا َ  �ی

�ةُّ ُهُم ال�َ
َ
ُك�ن ل روی�گردانند،�معرضند.�>َو ِا�ن �یَ

جانب�آنها�باشـد،�بیایند�به�سوی�پیامبر�اطاعت�کنندگان،�با�اذعان.�آنجایی�

کـه�بناسـت�حکـم�به�نفـع�آنها�باشـد،�درمقابل�دین�تسـلیمند؛�آنجایی�که�

احتمااًل�حکم�به�زیان�آنهاست،�دین�را�قبول�ندارند.�اینجا�قرآن�اینها�را�به�

استیضاح�1می�کشد�درحقیقت.

چرا�آنجایی�که�به�سـود�شـخصیتان�نیسـت،�دین�را�قبول�نمی�کنید؟�یکی�

<�آیا�در�دل�آنان�بیماری�سـت؟�بیماری�
ِهم َمَر�نٌ لو�بِ

 �ن�ی �ةُ
َ
از�سـه�چیز�اسـت،�>ا

نفاق؟�بیماری�هوا�و�هوس؟�بیماری�جهل�و�غرور؟�این�بیماری�ها�در�دل�

وا<�یا�اصاًل� ا�ب ِم ار�ة
َ
آنهاست�که�نمی�پذیرند�حکم�را؟�یا�باال�تر�از�این�است؟�>ا

در�دین�شـک�کردند�اینها؟�اگر�شـک�در�دین�نداری،�اگر�مرّدد�نیسـتی،�در�

ِریب�2نیستی�نسبت�به�دین،�چرا�آنجایی�که�به�سودت�نیست،�آنجایی�که�

برایـت�زحمـت�دارد،�آنجـا�حاضری�زیرش�بزنی،�اصاًل�دین�را�منکر�بشـوی،�

 
�نَ ��ی َ

�ن �ی
َ
و�نَ ا ا�ن �ن م �ی

َ
یعنی�آن�حکم�را�منکر�بشوی؟�یا�از�این�هم�باال�تر�است:�>ا

ُه<�شـاید�می�ترسـند�خـدا�و�پیامبـر�بـه�آنـان�ظلـم�کنند؛�که�
ُ
ِهم َو َرسول �ی

َ
اهلُل َعل

این�از�آن�شـک�کردن�باال�تر�اسـت،�این�عین�کفر�اسـت.�این�قدر�آدم�نداند�

و�معتقـد�نباشـد�کـه�خـدا�و�پیامبـر�در�حکم�ها�به�انسـان�ظلـم�نمی�کنند!�

1.�)و�ض�ح(�توضیح�خواستن

2.�شک،�دو�دلی،�دو�دل�شدن
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آن�کسـی�که�چنین�ترسـی�داشـته�باشد،�بترسـد�که�خدا�ظلم�کند�

بـه�او�یـا�پیامبـر�ظلـم�بکنـد،�این�آدم�پیداسـت�کـه�خدا�و�پیامبـر�را�اصاًل�

<�خودشان�ظالمند.�خدا� اِلمو�نَ
َك ُهُم الطنّ �ئِ

ٓ
وٰل

ُ
ل ا نمی�شناسـد�و�قبول�ندارد.�>�بَ

که�به�کسی�ظلم�نمی�کند،�اینها�هستند�که�ستم�می�کنند�به�خود�و�ستم�

می�کننـد�بـه�حقیقت.�اگر�مقام�باال�تری�دارند،�سـتم�می�کنند�به�خود�و�به�

حقیقت�و�به�مردم؛�اگر�رتبه�باال�تر�است�بر�بشریت�به�طورمطلق،�اینها�ظالم�

و�ستمگرند.

<،�اما�مؤمنین�چه�جورند؟�مؤمنین�این�جور�نیستند.� �نَ �ی ِم�ن وَل الُموئ
ما كا�نَ �ةَ

>ِا�نَّ

ببینید�فرهنگ�قرآنی�این�است.�قرآن�لغت�معنی�دارد،�فرهنگ�اختصاصی�

دارد.�مؤمـن�در�اصطـالح�قرآن�به�این�معناسـت�که�دارد�اینجا�بیان�می�کند:�

� اهلِل َو َرسوِلِه< 
َ
ا ُدعوا ِال <�همانا�بود�سخن�مؤمنان،�>ِادن �نَ �ی ِم�ن وَل الُموئ

ما كا�نَ �ةَ
>ِا�نَّ

ُهم<�تا�خدا�و� �نَ �ی َ حُكَم �ب چون�فراخوانده�شـدند�به�سـوی�خدا�و�پیامبرش،�>ِل�یَ

ولوا<�که�گفتند،� �ة َ �ن �ی
َ
پیامبر�میان�آنان�قضاوت�بکند،�سخنشان�این�بود،�>ا

ا<�شـنیدیم�و�فرمـان�بردیـم.�که�عرض�کردم،�شـنیدیم�یعنی� َطع�ن
َ
ا َو ا >َسِمع�ن

فهمیدیم،�نه�به�گوش�شنیدیم؛�شنیدیم�یعنی�نیوشیدیم،�اصطالح�سمع،�

ٌد<1،�سمع�و�شنوایی�در�قرآن،�در�موارد�بسیارش�ـ�که� ه�ی
َ مَع َو ُهَو سش ى الّسَ ل�ةَ

َ
و ا

َ
>ا

دیشـب�اتفاقـًا�در�حیـن�مطالعۀ�قـرآن،�بنده�به�مورد�دیگـری�برخورد�کردم�

و�البتـه�یادداشـت�نکـردم،�چون�زیاد�اسـت�ـ��به�معنای�فهمیدن�اسـت،�نه�

به�معنـای�شـنیدن�بـا�گوش،�با�ایـن�جارحه�و�عضو�خـاص،�بلکه�به�معنای�

1.�سوره�مبارکه�ق/�آیه�37
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فهمیدن�است.�اینها�می�گویند�ما�فهمیدیم؛�یعنی�آگاهانه�مؤمن�

شدیم.�همان�بحثی�که�در�دورۀ�قبل�کردیم�که�ایمان�باید�آگاهانه�باشد.

ا<�پـس�از�آنکـه�ایمـان�آوردیم�آگاهانـه،�آن�وقت�اطاعت�هم� َطع�ن
َ
ا َو ا >َسِمع�ن

<�اینهاینـد�بـه�مطلـوب�دسـت�یافتگان.� ِلحو�نَ َك ُهُم الُم�ن �ئِ
ٓ
وٰل

ُ
ورزیدیـم.�>َو ا

فالح�یعنی�موفقیت،�پیروز�شـدن�و�به�هدف�و�مقصود�دسـت�یافتن،�البته�

به�معنـای�رسـتگاری�ـ�یعنـی�َرسـتن�ـ��هـم�در�بعضـی�از�لغات�آمـده،�اما�

غالبًا�فالح�که�برای�مؤمنین�می�آید،�با�همین�معنایی�که�ما�عرض�کردیم�

 > ِلحو�نَ َك ُهُم الُم�ن �ئِ
ٓ
وٰل

ُ
که�معنای�معمولی�لغت�است،�متناسب�تر�است.�>َو ا

ُه< 
َ
ِطِع اهلَل َو َرسول ُ آنانند�آن�کسانی�که�به�هدف�و�مقصود�دست�یافتند.�>َو َم�ن �ی

 اهلَل<�و�از�خدا�بیم�برد،�
َ �ش �ن َ

آن�کسی�که�اطاعت�کند�خدا�را�و�رسولش�را،�>َو �ی

<�آنهایند�به�منظور�و�مقصود� و�نَ رن ا�ئِ َك ُهُم ال�ن �ئِ
ٓ
وٰل

ُ
ا

َ ِ�<�و�از�او�پروا�کند،�>�ن �ة
�ةَّ َ >َو �ی

دست�یافتگان.�»فوز«�هم�به�همین�معناست.

دو�آیـۀ�بعـدی�به�بحث�ما�چندان�ارتباطی�ندارد،�می�خواهم�برسـیم�به�آیۀ�

وا<1،�این�هـم�وعـدۀ�خداسـت،�باز�بـرای�مؤمن�و� َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
بعـدش.�>َوَعَد اهلُل ال

مؤمن�متعهد.�دقت�کنید،�وعدۀ�الهی�در�این�آیه�به�صراحت�می�گوید:�ما�به�

مؤمنین�وعده�کردیم�که�حکومِت�روی�زمین�برای�شماسـت،�ایده�و�آیین�

و�فکر�و�مکتب�شما�بر�جهان�خیمه�خواهد�زد،�ترس�و�بیمناکی�شما�بدل�

به�امن�و�امان�خواهد�شد،�اگر�در�طول�تاریخ�زجر�کشیدید،�جور�بردید،�بعد�

از�این�به�راحتی،�بی�دغدغه،�بی�تشـویش�خواهید�زیسـت�و�خدا�را�عبادت�

1.�سوره�مبارکه�نور/�آیه�55
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خواهیـد�کـرد�و�رقبـای�خـدا�را�از�زمیـن�بر�خواهیـد�انداخت.�این�

وعدۀ�خدایی�اسـت�در�این�آیه.�اگر�چنین�وعده�ای�خدا�به�مسـلمانان�داده�

است،�این�وعده�مربوط�به�مؤمنین�است�و�مؤمنین�متعهد.

بعضی�خیلی�وسواسـی�می�شـوند،�جمـود�می�کننـد،�1می�گویند�مخصوص�

زمـان�ولی�عصرصلوات اهلل وسـالمه علیه�اسـت.�شـکی�نداریم�مـا�در�اینکه�زمان�ظهور�

امـام�زمانصلوات اهلل وسـالمه علیه�مصـداق�کامـل�ایـن�آیـه�اسـت،�در�ایـن�تردیدی�

نیسـت؛�اما�کجای�این�آیه�نوشـته�که�مخصوص�آن�زمان�اسـت؟�بگویید�

ببینیم!�کدام�روایت�دارد�که�مخصوص�آن�زمان�است؟�چرا�آیه�را�محدود�

می�کنید؟�مگر�خدا�با�مؤمنین�صدر�اسالم�این�وعده�را�عمل�نکرد؟�همین�

آیـه�بـود�کـه�عمل�شـد.�آمدنـد�در�مدینه،�آن�حکومـت�را�به�وجـود�آوردند.�

بالل�هایـی�کـه�از�تـرس�کفار�قریش�جرأت�نمی�کردنـد�الاله�ااّلاهلل�را�به�زبان�

هم�حتی�بگویند،�بر�روی�مأذنه�ها�به�صدای�بلند�تکبیر�گفتند�و�الاله�ااّلاهلل�

سرودند.�آنهایی�که�مجبور�بودند�درمقابل�سیصد�بت�غیر�انسانی�و�چندین�

بت�انسـانی�و�بتی�از�نفس�خود�و�شـهوت�های�خود�و�تمایالت�نفسـانی�

خود،�هر�روز�و�هر�شب�سجده�کنند�و�عبودیت�و�اطاعت�مطلق؛�این�همه�

شـریک�بـرای�خـدا�قـرار�داده�بودنـد،�اینهـا�آمدنـد�در�آن�سـرزمین�امـن�و�

اماِن�جامعۀ�برین�2اسـالمی�مشـغول�زندگی�شـدند،�بدون�اینکه�کمترین�

دغدغه�ای�داشـته�باشـند.�شریکی�برای�خدا�قرار�ندادند،�از�کوچک�و�بزرگ،�

1.�تنگ�نظری

2.�متعالی
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از�بی�جـان�و�باجـان،�از�خـود�و�از�دیگـران.�این�آیۀ�ما�یک�بار�آنجا�

عمل�شـده،�هزار�بار�دیگر�هم�قابل�عمل�شـدن�است،�اما�شرطش�چیست؟�

شـرطش�این�اسـت�که�این�جمالت�اول�آیه�محقق�بشـود�که�می�فرماید،�

وا 
ُ
ُكم َو َعِمل وا ِم�ن َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ل
َ
>َوَعَد اهلُل<�وعده�کرده�است�خدا،�به�چه�کسانی�؟�>ا

<�بـه�آن�کسـانی�از�شـما�ها�کـه�ایمـان�بیاورند�و�عمل�شایسـته�و� الّصاِل�ا�ةِ

صالح�کنند؛�یعنی�طبق�تعهدات�این�ایمان�عمل�کنند.�به�اینها�وعده�داده�

<�که�آنان�را�در�زمین�جانشین�سازد. ر�نِ
َ
� الا ِ

ُهم �ن
�نَّ

ِل�نَ حن س�ةَ �یَ
َ
که�>ل

)ایـن�جنـاب�مترجـِم�ایـن�قرآنـی�که�دسـت�من�اسـت،�خیلی�اشـتباه�در�

 � ِ
قرآن�ایشـان�اسـت،�از�جمله�این�اشـتباه�را�اآلن�چشمم�افتاد�و�دیدم؛�>�ن

<�را�در�این�سـرزمین�معنا�می�کند�و�این�غلط�اسـت.�این�سـرزمین� ر�نِ
َ
الا

یعنـی�جزیرةالعـرب،�ایـن�خیلی�هنر�بود�کـه�اینها�بر�جزیرةالعرب�مسـلط�

<�یعنی� ر�نِ
َ
� الا ِ

بشوند؟�بر�چهل،�پنجاه�تا�مثل�جزیرةالعرب�مسلط�شدند.�>�ن

روی�زمیـن.�ایـن�را�تذکـر�دادم�کـه�گاهی�یک�ترجمه�هـای�این�جوری�یک�

بدآموزی�هایـی�دارد.�مـا�البتـه�سـوءظن�نداریم�به�کسـی�و�نمی�گوییم�که�

گفته�اید�در�این�سـرزمین�تا�آن�سـرزمین�های�دیگر�را�شـامل�نشـود؛�یعنی�

مؤمنین�و�عاملین�به�عمل�صالح،�فقط�بر�سرزمین�حجاز�می�توانند�مسلط�

بشـوند،�اما�بر�سـرزمین�های�دیگر،�ری�و�روم�و�بغداد�و�اندلس،�دیگر�نه.�

می�گوییم�ان�شاءاهلل�که�منظورش�این�چیز�ها�نبوده.(

<�کـه�جانشینشـان�سـازد�بر�روی�زمین،� ر�نِ
َ
� الا ِ

ُهم �ن
�نَّ

ِل�نَ حن س�ةَ �یَ
َ
به�هرصـورت،�>ل

ِلِهم<�همچنانی�که�مؤمنان�پیشـین�را�جانشـین� �ب
�نَ ِم�ن �ةَ �ی �ن

َّ
 ال

�نَ
َ
ل حن >َكَما اس�ةَ
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ساخته�است.�ما�خیال�می�کنیم�مؤمنین�هرجا�بودند�از�اول�عالم،�

همیشـه�توسـری�خورده�اند،�اصاًل�تاریخ�دانی�و�جهان�بینی�عامۀ�مسلمان�ها�

این�است�که�ایمان�یعنی�مالزمت�با�کتک�خوری؛�ُمسِلم�بودن،�مؤمن�بودن،�

در�راه�خدا�بودن،�مالزِم�با�زجرکشـیدن�اسـت�و�شـکنجه�شـدن�و�شکسـت�

خـوردن.�درسـت�نقطـۀ�مقابل�آنی�که�قـرآن�می�خواهد�بگویـد.�ما�یک�وقتی�

تشـریح�کردیم�این�را�)یک�درس�تفسـیری�داشتیم�در�مدرسۀ�میرزا�جعفر،�

دو،�سـه�سـال�پیش،�یکی�دو�سـال�پیش،�آنجا�من�به�یک�مناسـبتی،�دو�

روز،�سه�روز�یادم�می�آید،�در�این�باره�صحبت�کردم(�که�چطور�دین�از�اولی�

که�به�وجود�آمده�تا�امروز،�همه�اش�پیشرفت�داشته،�یک�قدم�عقب�نشینی�

نداشـته.�یک�قدم�،�به�عقیدۀ�ما،�دین�تا�حاال�عقب�نشـینی�نداشـته.�آنی�که�

خیال�می�کنند�عقب�نشینی�است،�آن�پیشرفت�است�در�واقع.

به�هرصـورت،�روی�زمیـن�از�آِن�شماسـت�و�حکومـت�آن�در�دسـت�شـما،�

همچنانی�که�در�دسـت�پیشـینیان�شما�بود؛�یعنی�مؤمنان�دوران�های�قبل.�

ُهُم<،�مسـتقر�خواهـد�سـاخت�دیـن�و�آییـن�و�مسـلک�و� �نَ ُهم د�ی
َ
�نَّ ل

�نَ َمّكِ �یُ
َ
>َو ل

ُهم<�برای�آنان�پسـندیده�
َ
ٰى ل �ن یی ار�ةَ ِ �ن

َّ
مرامشـان�را،�آن�دیـن�و�آیینـی�کـه�>ال

اسـت،�آن�دینی�که�شایسـتۀ�آنها�بوده؛�یعنی�همین�دین�اسـالم،�که�دنیا�

و�آخـرت�را�شـامل�اسـت�و�حـال�و�آینـده�را�و�جسـم�و�روح�را�و�خالصـه�

ِهم  و�نِ عِد حنَ ُهم ِم�ن �بَ
�نَّ
َ
ل ّدِ �بَ �یُ

َ
همه�جانبـه�اسـت،�برای�همـۀ�نیاز�هـا�کافی�سـت�>َو ل

<�تبدیـل�خواهیـم�سـاخت�پس�از�خوف�و�ترس�و�بیـِم�آنان،�امنیت�و�
ً
ا م�ن

َ
ا

امان�را.�تا�چه�بشـود؟�در�سـایۀ�این�امنیت�چه�کار�کنند؟�در�سـایۀ�امنیت�
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بنشـینند،�چایـِی�عصِر�تابسـتان�را�کنار�باغچه،�بـا�قوری�چینی�و�

سماور�َورشو�1بخورند؟�مسئلۀ�امنیت�برای�اینهاست؟�امنیت�داشته�باشند�

تـا�بتوانند�راحت�َلم�بدهند�و�َلشـی�2کننـد�و�بی�عاری�کنند؟�نه.�آن�امنیت�

برای�این�است�که�بتوانند�در�سایۀ�آن،�یک�گام�و�ده�گام�به�سوی�سرمنزل�

نهایی�انسان،�یعنی�تکامل،�نزدیک�بشوند.�بتوانند�بندۀ�خدا�باشند،�بندگی�

بندگان�از�سـر�آنها�برداشـته�بشـود،�مطیع�و�خاضع�خدا�باشـند�و�از�این�راه�

�نىی 
دو�نَ ع�بُ َ بتوانند�متعالی�و�متکامل�بشوند.�اینها�هر�کلمه�اش�بحثی�دارد.�>�ی

<�مرا�عبودیت�کنند�و�به�من�شرک�نورزند.�البته�در�آخر�آیه�
ً
ا �ئ �ی

َ �ی سش  �ب
ِرکو�نَ ُسش لا �ی

این�را�هم�تذکر�می�دهد�که�»اگر�بعد�از�آنی�که�ایمان�آوردند،�شرک�ورزیدند؛�

اینجا�فاسق�خواهند�بود.«�3فاسق�یعنی�از�دین�به�در�آمده،�خارج�شده.

)امـروز�جنـاب�آقـای�فاطمـی�بـا�تالوتـی�کـه�می�کننـد،�بـا�توجـه�بـه�این�

ورقه�هایی�که�دسـتتان�هسـت،�آیات�هرچه�بیشتر�دلنشین�و�جایگزین�در�

روح�می�شـود.�آقایانی�که�تشـریف�خواهند�داشت�ـ�من�خواهش�می�کنم�

همـۀ�آقایـان�باشـند،�حتـی�یـک�نفر�اگـر�ممکن�اسـت�نرود،�ایـن�توصیۀ�

ماست�همیشه،�پارسال�هم�این�توصیه�را�می�کردم�و�همیشه�شما�بعضی�

از�آقایانـی�کـه�بلند�شـدید،�می�خواهم�شـوخی�کنم�با�شـما،�نشـان�دادید�

1.�این�سماور�از�آلیاژی�خاص�متشکل�از�مس�و�نیکل�و�روی�ساخته�شده�است.�جالیی�

ماننـد�نقـره�دارد�و�در�برابـر�زنگ�زدگی�مقاوم�اسـت.�چون�این�سـماور�اولین�بار�از�کشـور�

لهستان�به�ایران�آمد،�در�ایران�با�نام�پایتخت�لهستان،�ورشو�نام�گرفت.

2.�تنبلی،�بی�عاری

> و�نَ اِس�ة َک ُهُم ال�ن ول�ئِ
ُ
ا

َ ِلَک �ن عَد دن َ َر �ب
3.�سوره�مبارکه�نور/�آیه�55:�>َو َم�ن َك�نَ
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ن
ایمـا

کـه�در�مقابـل�همـۀ�حرف�هـای�حـق�باألخره�یک�عده�ای�هسـتند�

که�گوش�نمی�کنند.�خب،�ما�می�گوییم�اگر�کار�ندارید�بنشـینید،�یک�ربع�

بنشـینید.�چـرا�آقایـان�پا�می�شـوند�می�روند؟�آقـا،�آنهایی�کـه�دکان�دارند،�

شاگرد�ندارند؛�مدرسه�دارند�و�مدرسه�شان�دور�است�و�وقت�دیر�است،�اینها�

حق�هم�دارند،�می�توانند�بروند.�آنهایی�که�مدرسه�ندارند،�عرض�کنم�دکان�

بی�شـاگرد�ندارند،�از�این�اشـکاالت�در�کارشـان�نیسـت،�ده�دقیقه�بنشینند�

دیگر،�استفاده�کنند�ـ��منظورم�این�بود�آقایانی�که�تشریف�خواهند�داشت�

حتمًا�به�این�کاغذها�نگاه�کنند�در�حین�تالوت�قرآن.(

پـروردگارا!�در�آنچـه�کـه�می�گوییم�و�می�کنیم�قلب�مـا�را�خالص�بگردان�و�

همه�را�برای�خودت�قرار�بده.

پروردگارا!�به�محمد�و�آل�محمد�طعم�زندگی�موحدانه�را�به�ما�بچشان.

پروردگارا!�به�محمد�و�آل�محمد�شرک�را�از�منطقۀ�دل�های�ما�هم�بزدا.

پروردگارا!�به�محمد�و�آل�محمد�خیرت�را�از�ما�دریغ�مدار.�غرور�و�آفات�و�

بدبختی�ها�و�نابسامانی�ها�از�میان�مسلمان�ها�برطرف�بگردان.

دشمنان�مسلمانان�را،�پروردگارا�به�خودشان�مشغول�بگردان.
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ن
ایمـا

بحـث�دربـارۀ�ایمـان�درحقیقـت�یک�بحـث�مقدماتی�سـت.�ما�بـرای�اینکه�

فهمیدن�دین�و�شناخت�اصول�اساسی�اعتقادِی�دین،�در�ما�شوقی�برانگیزد،�

به�طوری�که�به�صورت�جّدی�دنبال�فهم�دین�و�شـناخت�دین�حرکت�کنیم،�

بـرای�ایـن�کار�محتاج�هسـتیم�به�اینکه�قیمت�ایمـان�و�کیفیت�ایمان�را�

بدانیم.�بحث�ما�دربارۀ�ایمان،�ازاین�جهت�و�بدین�خاطر�بود.

دو،�سه�مسئله�ای�که�دربارۀ�ایمان�گفته�شد،�دو،�سه�مسئلۀ�اساسی�و�مهم�

بود.�از�جمله�این�بود�که�ایمان�باید�آگاهانه�باشد،�نه�کورکورانه.�دیگر�این�

بود�که�ایمان�باید�با�تعهد�و�عمل�توأم�باشـد،�تعهدآفرین�باشـد�و�زایندۀ�

عمل�و�نه�یک�باور�خشک�وخالی�در�دل�و�در�مغز.�دیگر�این�بود�که�مؤمِن�

متعهد،�آن�وقتی�مؤمن�اسـت�که�ایمانش�گاه�گاهی�نباشـد،�فرصت�طلبانه�

نَزلنا 
َ
َوا م 

ُ
ك َرّبِ ِمن  ُبرهاٌن  م 

ُ
جاَءك َقد  الّناُس  َها  ّیُ

َ
ا یا 

ذیَن آَمنوا ِباهلِل َواعَتَصموا 
َّ
ا ال ّمَ

َ
م نوًرا ُمبیًنا � َفا

ُ
یك

َ
ِال

یِه 
َ
ِال ُهم فى َرحَمٍة ِمنُه َوَفضٍل َوَیهدیِهم 

ُ
ِبِه َفَسُیدِخل

ارک� �نساء سور�ۀ م�ب ِصراًطا ُمسَتقیًما � 
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نباشد،�نفع�طلبانه�نباشد،�بلکه�همیشگی�باشد،�همه�جایی�باشد،�

همگانی�باشد،�همه�جانبه�باشد.�اینها�مسائلی�است�که�در�زمینۀ�ایمان�به�

آنها�اشاره�شد�و�الزم�بود�دانستن�آنها.

قبـل�از�آنی�کـه�وارد�اصـل�موضوعـات�مورد�نظـر،�یعنی�معـارف�اعتقادی�

اسالم�بشویم،�یک�بحث�کوتاه�دیگر�هم�ضرورت�دارد�که�اجبارًا�آن�بحث�

را�امـروز�آغـاز�می�کنیـم،�فردا�هم�دنبالۀ�آن�بحـث�ادامه�پیدا�می�کند.�اول�

تصـور�می�کـردم�کـه�ایـن�بحـث�را�در�یـک�روز�به�پایـان�می�رسـانیم،�بعد�

کـه�غـور�1کـردم،�دیـدم�در�چهـار،�پنج�روز�ناگزیـر�تمام�خواهد�شـد.�امروز�

و�فـردا�مسـلمًا�بحث�می�کنیـم،�درصورتی�که�زنده�بمانیـم،�احتمااًل�به�روز�

سـوم�نکشـانیم.�و�آن�بحث�این�است�که�حاال�برای�اینکه�ما�ارزش�ایمان�

را�و�نتیجـۀ�ایمـان�را�بدانیـم،�الزم�اسـت�از�مژده�هـا�و�نویدهایـی�که�خدا�

بـه�مؤمنیـن�داده�اسـت،�آگاهی�پیـدا�کنیـم،�ببینیم�خـدای�متعال�برای�

مؤمن،�درمقابل�ایمانش�و�درمقابل�عمل�شایسته�اش�و�انجام�تعهداتش،�

متقابـاًل�چـه�چیزی�را�تعهد�می�کند.�انسـانی�که�عادت�به�داد�و�سـتد�کرده�

اسـت،�بـا�مبادلـه�زندگی�را�گذرانیده�اسـت،�دوسـت�دارد�ببینـد�مبادلۀ�او�

بـا�خـدا،�به�چه�صورت�اسـت.�او�ایمان�می�آورد�و�بـر�اثر�آن�ایمان�متعهد�

می�شـود،�متقاباًل�دوسـت�دارد�بداند�خدا�چه�تعهدی�درمقابل�او�بر�عهده�

می�گیرد،�چه�مژده�ای�و�چه�نویدی�به�او�می�دهد.�این�یک�مسئله�ای�است�

کـه�ازنظـر�مؤمن�و�ازنظر�کسـی�کـه�می�خواهد�در�وادی�ایمـان،�ثابت�قدم�

1.�)غ�ور(�فرو�شدن،�فرو�رفتن.
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و�راسـخ�و�اسـتوار�باشـد،�موضوع�جالب،�شـیرین،�خواسـتنی�و�

دوست�داشتنی�سـت،�امیدبخش�به�مؤمن�است.

تمـام�آیاتـی�کـه�در�زمینـۀ�ایمان�و�مؤمن�در�قرآن�هسـت،�مـا�جمع�آوری�

کردیـم.�در�حـدود�هفتصـد�آیـه�در�قـرآن،�دربـارۀ�مؤمن�و�ایمـان�و�پاره�ای�

خصوصیـات�دیگـر�اسـت.�بنـا�کردیم�ایـن�آیات�را�نـگاه�کـردن،�ببینیم�در�

ایـن�آیـات،�بـر�ایمـان،�خدا�چه�چیـزی�را�مترتب�کرده�اسـت.�)سـبک�کار�

را�می�گویـم،�بـرای�اینکـه�دوسـتان،�بـرادران�و�خواهـران�که�با�قـرآن�انس�

دارنـد،�فـرا�بگیرنـد�کیفیـت�پیدا�کـردن�موضوعات�را�در�قرآن.(�گشـتیم�در�

ایـن�ششـصد،�هفتصد�آیـه،�ببینیم�خدا�برای�مؤمنین�چـه�نویدهایی،�چه�

مژده�هایی،�چه�عاقبت�های�شایسته�و�مطلوب�و�دل�بخواهی�در�نظر�گرفته�

اسـت.�دیدیـم�خیلـی�زیاد�اسـت.�به�نظر�من،�شـاید�در�حدود�سـی،�چهل�

مطلـب�هسـت�که�خدای�متعال�در�قرآن،�بـر�ایمان�مترتب�کرده.�مؤمن�از�

این�سـی،�چهل�امتیاِز�بزرگ�برخوردار�می�شـود�که�این�امتیازات�همه�اش�

بـزرگ�اسـت،�همـه�اش�مهم�اسـت،�همـه�اش�برای�سـعادتمند�شـدِن�یک�

انسـان،�الزم�و�واجـب�و�ضـروری�اسـت.�یکـی�از�این�سـی،�چهل�موضوع،�

 ٍ ا�ةُ َعد�ن �نّ َ بهشـت�اخروی�اسـت،�یکی�اش�آن�است.�یکی�از�این�نوید�ها�>حب

هاُر<�1است�و�ازاین�قبیل�سی،�چهل�تا.�)دیدم�اگر�بخواهیم� �ن
َ
ِهُم الا ِ ��ة

ر�ی ِم�ن �ةَ �ب
�ةَ

ما�همۀ�اینها�را�بررسـی�کنیم،�همان�طوری�که�عرض�کردم،�چهار،�پنج�روز�

حداقل�احتیاج�است�به�اینکه�این�نوید�ها�و�مژده�هایی�که�به�مؤمنین�داده�

1.�سوره�مبارکه�کهف/�آیه�31
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می�شود،�مورد�بررسی�قرار�بگیرد.�دو�تا�را�امروز،�در�این�نوشته�ای�

کـه�در�دسـت�شماسـت�مطـرح�کردیم.�یکـی�دو�موضوع�هم�فردا�بررسـی�

می�شود�و�باقی�اش�می�ماند�به�عهدۀ�خود�شما�که�به�قرآن�مراجعه�بکنید.�

قبـل�از�آنی�کـه�این�چند�موضوع�را�مطرح�کنیم،�بعضی�از�این�موضوعاتی�

کـه�قـرآن�بـه�مؤمن�نوید�داده،�اینجا�یادآوری�شـده�و�بنـده�اینها�را�از�روی�

همین�نوشـته�ای�که�اآلن�در�اختیار�شماسـت،�1جلوِی�من�هم�هست،�ده،�

یازده�تاسـت،�اینها�را�دانه�دانه�مختصرًا�می�خوانم�و�تشـریح�می�کنم�تا�بعد�

برسیم�به�آیات�قرآنی.(

اینجـا�نوشـتیم�برای�بهره�مند�شـدن�از�سـعادت�همه�جانبـه�و�کامل،�آدمی�

به�چه�چیزهایی�محتاج�اسـت؟�انسـان�برای�اینکه�سـعادتمند�باشـد�چه�

چیزهایی�احتیاج�دارد؟�آن�چیزهایی�که�انسان�احتیاج�دارد�تا�به�طورکامل�

و�همه�جانبه�سعادتمند�باشد،�تمامًا�به�مؤمن�و�بر�ایمان�نوید�داده�شده.�این�

چیزهایی�که�ما�اینجا�نوشتیم،�ده،�دوازده�موضوع�است.�ببینید�آیا�واقعًا�

اگر�یکی�از�این�موضوعات�کسر�باشد،�انسان�می�تواند�احساس�خوشبختی�

بکند؟�می�بینید�که�نه؛�البته�موضوعات�دیگری�هم�هست�که�در�احساس�

خوشـبختی�انسـان�دخیل�اسـت.�و�تمام�این�موضوعاتی�که�اینجا�نوشته�

شـده�و�بسـی�موضوعـات�دیگـر،�به�صورت�نویدی�و�مـژده�ای�بر�ایمان�و�به�

مؤمن�در�قرآن�هسـت.�چه�نتیجه�می�گیریم؟�نتیجه�می�گیریم�که�ایمان،�

باوِر�توأم�با�عمل،�آن�چنان�که�فرهنگ�قرآنی�معین�می�کند،�مساوی�ست�با�

1.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.
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تمام�شرایط�خوشبختی�و�سعادت،�ازنظر�احتیاجات�و�نیازهایی�

که�یک�انسان�برای�خود�تصور�بکند.

مسـئله،�مسـئلۀ�تعصِب�از�برای�مذهب�و�دین�داری�نیسـت،�آنچه�که�ما�

اینجا�نوشـتیم�به�عنوان�شـرایط�سـعادتمند�شـدن؛�برای�یک�مادی�گرا�هم�

همین�ها�شرایط�سعادتمند�شدن�است.�حاال�دانه�دانه�می�خوانیم،�ببینیم�

که�آیا�یک�مادی،�اگر�چنانچه�اینها�را�داشـته�باشـد،�احسـاس�خوشبختی�

می�کند�یا�نه؟�و�بعد�که�معلوم�شد�که�اینها�شرایط�سعادتمند�شدن�است،�

آن�وقـت�برمی�گردیم�به�قرآن،�به�سـخن�دل�نواز�قـرآن�گوش�فرا�می�دهیم،�

می�بینیـم�تمـام�اینهـا�را�به�مؤمن�وعـده�داده،�به�مؤمن�نویـد�داده،�برای�

مؤمن�به�ارمغان�آورده�>َو َ�َد�ةَ اهلُل<1،�وعدۀ�دروغ�نمی�دهد�خدا؛�که�البته�

ایـن�قسـمتش�مربـوط�بـه�طرز�تفکر�خاص�مذهبی�ماسـت�کـه�معتقد�به�

خدا�هستیم.

به�چه�چیزهایی�محتاج�اسـت�انسـان؟�یک،�محتاج�اسـت�به�اینکه�هدف�

و�سـرمنزل�سـعادت�را�بشناسـد.�بداند�به�کجا�می�خواهد�برسـد،�بداند�برای�

چـه�هدفـی�می�خواهد�تالش�بکنـد،�نقطۀ�اتمام�و�پایان�راه�را�از�آغاز�ببیند�

و�راه�آن�را�بدانـد.�عالوه�براینکـه�هدف�را�می�داند�و�می�شناسـد�و�می�فهمد،�

بداند�که�به�سـوی�این�هدف،�از�کدام�راه�باید�رفت�تا�رسـید�و�زودتر�رسـید�

و�تحقیقًا�رسـید.�آیا�شـناخت�هدف،�شـناخت�پایان،�شـناخت�سـرمنزل�و�

شناخت�راهی�که�به�سرمنزل�منتهی�می�شود،�عنصر�اّولی�و�اصلی�سعادت�

1.�سوره�مبارکه�احزاب/�آیه�22
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انسان�نیست؟�در�اینجا�فرقی�بین�الهی�و�مادی�نیست،�مادی�هم�

این�را�می�پذیرد،�قبول�می�کند،�احساس�می�کند.�در�پرانتز�نوشتیم�هدایت،�

اولین�شرط.�البته�این�اول،�دومی�که�ما�اینجا�شماره�زدیم،�حتمًا�به�معنای�

یک�ترتیب�منطقی�نیسـت�که�شـما�بگویید�که�این�دومی�را�می�شـود�اول�

گذاشـت،�اولی�را�می�شـود�دوم�گذاشـت.�خب�بشـود،�ما�حاال�پشت�سـر�هم�

آوردیم،�ممکن�است�چیزهایی�هم�البه�الی�اینها�بشود�جا�داد.

دو،�و�اینکـه�پرده�هـای�جهـل�و�غـرور�و�پنـدار�و�هـر�آن�چیـزی�کـه�گوهـر�

بینش�و�خرِد�او�را�در�حجابی�ظلمانی�می�پیچد�و�نیروی�دیدن�و�فهمیدن�

را�از�او�می�گیـرد،�زائـل�گـردد.�خیلـی�چیز�هـا�نمی�گذارد�که�انسـان�بفهمد.�

غرور�انسان�نمی�گذارد�انسان�بفهمد،�جهالت�ها�نمی�گذارند�انسان�ببیند�و�

بفهمد،�پندار�ها�و�خرافات�نمی�گذارند�یک�انسـان�یا�یک�ملت،�حقیقت�را�

درک�کنـد�و�بفهمـد،�نظام�هـای�جائرانه�نمی�گذارند�که�انسـان�ها�بفهمند�و�

بدانند.�حجاب�ها�و�مانع�های�گوناگون،�از�درون�و�از�برون،�مانع�می�شوند�

از�اینکه�انسان،�گوهر�عقل�و�خرد�خداداد�را�به�کار�بیندازد�و�بداند�و�بفهمد؛�

او�را�در�ظلمت�نگه�می�دارند،�انسـان�را�در�زندانی�از�تاریکی�ها�می�نشـانند،�

او�را�از�نـور،�از�فـروِغ�درک�و�فهـم�صحیح�دور�نگـه�می�دارند.�یکی�از�ارکان�

خوشـبختی�انسـان�و�از�عناصر�سعادت�انسان،�این�است�که�انسان�از�این�

ظلمت�هـا،�از�هـر�آنچـه�برای�او�ظلمت�می�آفریند،�نجات�پیدا�کند�و�به�نور�

و�فروغ�حقیقت�راه�پیدا�کند�و�شـعاعی�از�نور�حقیقت�بر�دل�او�بتابد.�در�

پرانتز�نوشـتیم�نور.�پس�اول�هدایت�الزم�اسـت�به�آن�معنایی�که�توضیح�
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داده�شـده،�دوم�نور�الزم�اسـت�به�این�معنایی�که�باز�توضیح�داده�

شده؛�و�اینها�دو�چیزند.

سـه،�و�اینکـه�در�راه�طوالنـی�اش�به�سـوی�سـعادت،�در�این�راهـی�که�دارد�

طـی�می�کنـد�به�طرف�آن�سـرمنزل�و�پایان�راه،�از�دغدغه�ها�و�وسوسـه�های�

درونی�ـ�دقت�کنید�ـ��که�توان�فرسـاتر�از�عامل�های�بازدارندۀ�برونی�اسـت،�

بَرهـد.�یک�وقـت�جلوی�راه�شـما�را�می�گیرند،�می�گویند�آقا،�ما�نمی�گذاریم�

از�اینجا�عبور�کنید.�تجربه�نشان�داده،�تاریخ�صریحًا�به�ما�گفته�که�وقتی�

جلوی�راه�کسی،�راهرویی�را�بگیرند،�در�پیمودن�این�راه�حریص�تر�می�شود،�

شـوقش�بیشـتر�می�گردد،�آتش�اشتیاقش�شـعله�ورتر�می�شود.�اگر�بگویند�

نمی�گذاریم�ِبروی،�بیشـتر�انسـان�فشـار�می�آورد�تا�برود،�تا�عبور�کند.�این�

عامـل�بازدارنـدۀ�برونی�اسـت.�ایـن�عامل�بازدارنـده�خارج�از�وجود�انسـان�

است.�یک�وقت�هست�که�از�درون�انسان�را�می�پوسانند.�در�او�تردید�ایجاد�

می�کنند،�جلوی�راه�را�نمی�بندند،�راه�باز�است،�اما�تواِن�رفتن،�ارادۀ�رفتن،�

تصمیـِم�حرکـت،�امکان�تالش�را�از�انسـان�می�گیرند،�این�بدتر�اسـت.�چرا�

می�روی؟�چه�فایده�ای�دارد؟�شاید�نرسیدی،�شاید�در�راه�دزدی�رسید،�شاید�

گرگـی�آمـد،�به�چه�مجوزی�می�روی؟�نمی�خواهد�بروی.�خیلی�خونسـرد�و�

دلسوزانه�و�پیرمردانه�و�استادانه،�راه�هم�باز�است.�این�مانع،�این�وسوسه،�

این�دغدغه،�به�مراتب�توان�فرسـاتر�اسـت�از�آن�چوبی�که�وسط�راه�بگذارند،�

بگویند�نمی�گذاریم�بروی.

ایـن�دغدغـه�برای�غالـب�راهرو�ها،�غالب�رهروان�راه�های�سـعادت�در�طول�
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تاریـخ�بـوده.�چقدر�به�موسـی�التمـاس�می�کردند�که�می�ترسـیم�

خالف�گفته�باشـی،�خالف�به�تو�وعده�داده�شـده�باشـد.�در�قرآن�می�گوید�

که�فشار�و�فقر،�آن�قدر�زیاد�وجود�داشت�که�حتی�خواص�متزلزل�می�شدند�

صُر اهلِل<�1پـس�ِکـی؟�پس�کو؟�چه�شـد؟�ببینیـد،�حتی�خواص�را�
کـه�>َم�ةٰى �نَ

می�لغزاند�این�تردید�ها�و�تزلزل�ها�و�دغدغه�های�درونی.�انسان�اگر�بخواهد�

سعادتمند�باشد�و�به�سرمنزل�و�پایان�راِه�سعادت�برسد،�یک�شرطش�هم�

این�است�که�از�این�دغدغه،�از�این�اضطراب،�از�این�ناایمنی�روحی،�از�این�

عدم�آرامش�و�نداشتن�اطمینان�برهد،�بتواند�بر�این�دغدغه�و�اضطراب�و�

وسوسۀ�درونی�غالب�بیاید.�این�هم�یکی�از�چیزهایی�است�که�انسان�را�به�

سـعادت�می�رساند؛�اینکه�در�راه�طوالنی�اش�به�سوی�سعادت،�از�دغدغه�ها،�

وسوسـه�ها�و�وسوسـه�های�درونـی�که�توان�فرسـاتر�از�عامل�هـای�بازدارندۀ�

برونی�سـت�برهد.�داخل�پرانتز�نوشـتیم�اطمینان�و�امن.�می�توانید�به�جای�

امـن،�بگذاریـد�ایمنی،�فرق�نمی�کند.�امن�را�ما�انتخاب�کردیم؛�چون�عین�

تعبیر�قرآنی�بود.�بد�نیسـت�این�جمله�را�اینجا�تذکر�بدهم،�شـاید�چند�بار�

«2؛� ، یـا رّبِ ، یا رّبِ دیگـر�هـم�گفته�باشـم؛�در�دعای�کمیل�می�خوانیم�»یـا رّبِ

پروردگار�من!�پروردگار�من!�پروردگار�من!�»َقّوِ َعٰل ِخدَمِتَك َجواِرحى«�جوارح�

مَيِة َجواِنى«�دل�مرا�  الَعز
َ

و�اعضای�مرا�در�خدمتت�نیرومند�کن،�»َو اشُدد َعل

بـر�تصمیـم�قادر�کن.�بتوانم�تصمیم�بگیـرم،�بتوانم�بر�ضعف�ها،�تردید�ها،�

1.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�214

2.�حدیث�شماره�12
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شـک�ها،�وسوسـه�ها،�دغدغه�هـا�غالـب�و�فائق�آیم،�این�انسـان�را�

زیاد�در�راه�می�نشاند،�و�از�پیمودِن�راه�باز�می�دارد.

چهار،�و�اینکه�تالش�خود�را�ثمربخش�بداند،�امیدوار�باشـد�که�این�تالش�

به�جایی�می�رسـد.�آن�کسـانی�که�امیدوار�نیستند�که�تالششان�و�حرکتشان�

به�نتیجه�ای�منتهی�خواهد�شد،�مسّلم�به�سرمنزل�خوشبختی�و�رستگاری�

نمی�رسـند.�مطمئن�باشـد�که�تالشش�ثمربخش�است،�بداند�هر�کاری�که�

می�کنـد،�یـک�اثر�مثبتی�به�جا�می�گذارد،�بداند�هر�گامی�که�برمی�دارد،�یک�

قدم�به�مقصد�نزدیک�می�شود.�در�یک�بیابانی،�اگر�شما�بدانید�که�منزل�از�

این�طرف�است،�می�دانید�کجا�دارید�می�روید؛�اگرچه�دیر�شده،�اگرچه�تنها�

ماندیـد،�از�قافلـه�عقـب�ماندید؛�اسـتوار،�محکم،�با�تالش،�با�شـور،�حرکت�

می�کنید،�قدم�می�زنید،�به�جلو�می�روید.�اما�اگر�راه�را�گم�کردید،�نمی�دانید�

از�این�طرف�باید�رفت�یا�از�آن�طرف�باید�رفت؛�به�هر�طرف�که�راه�می�افتید،�

قـدم�برمی�داریـد،�می�بینید�ُسسـتید،�چـرا؟�چون�نمی�دانیـد�که�این�تالش�

ثمربخـش�خواهـد�بـود.�احتمال�می�دهیـد�که�همین�یک�قـدم،�یک�قدم�

شـما�را�از�منـزل�دور�می�کنـد؛�لذا�باز�برمی�گردیـد�از�این�طرف،�باز�می�روید�

از�آن�طرف،�باز�می�روید�از�آن�طرف.�پس�یکی�از�شـرایِط�اینکه�انسـان�به�

سـعادت�بتواند�برسـد؛�آن�آدم�راهرو،�آن�آدم�تالش�گر،�آن�آدم�کوشـش�گر،�

شرطش�این�است�که�تالش�و�کوشش�خود�را�ثمربخش�بداند.

پنج،�و�اینکه�لغزش�ها�و�خطاهایش�قابل�جبران�و�مورد�بخشایش�باشد،�

این�هم�خیلی�مهم�اسـت.�انسـان�در�طول�زندگی�و�حرکتش�اشـتباهاتی�
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دارد،�خطاهایی�دارد،�اگر�هر�خطایی�که�انجام�داد،�به�صورت�یک�

جراحـِت�غیـر�قابـل�التیامی�بمانـد،�به�صورت�یک�عمل�غیـر�قابل�جبرانی�

بماند،�انسان�همیشه�در�دغدغه�است�که�نکند�باز�یک�خطای�دیگر�بکنم�

و�این�خطای�دیگر،�بیشتر�مرا�دور�بیندازد�از�هدف؛�و�از�راه�کنار�بیندازد.�

همیشـه�مأیوس�اسـت�از�گذشته�و�همیشه�بدبین�است�نسبت�به�آینده.�

امـا�اگـر�بدانـد�که�خطاهای�او�به�شـرط�آنکه�خودش�درصدد�جبران�باشـد،�

قابل�جبران�است؛�اشتباهات�او�مشروط�بر�اینکه�خود�او�از�آن�اشتباهات�

پشـیمان�باشـد،�قابل�صرف�نظر�شـدن�اسـت؛�اگر�اینها�را�بداند،�شـوق�او،�

امید�او،�نشـاط�او�و�شـور�او�چند�برابر�خواهد�شـد.�داخل�پرانتز�نوشـتیم�

مغفرت�و�رحمت.

شـش،�و�اینکـه�در�همـه�حـال،�از�دسـتاویِز�تکیه�گاهـی�مـورد�اطمینـان�

برخوردار�باشـد.�بداند�همه�جا،�در�تمام�شـرایط،�یک�کمک�کاری�هسـت�

که�می�تواند�از�او�استفاده�کند.�عینًا�مثل�آدمی�که�نقشۀ�جامِع�راه�را�در�

جیبش�گذاشـته،�وارد�راه�شـده،�در�این�جاده�ها�دارد�می�رود،�اشـتباه�هم�

نمی�کنـد�البتـه،�امـا�دغدغه�هم�نـدارد.�می�داند�که�اگر�احیانـًا�یک�وقتی،�

یک�جایـی،�راه�را�اشـتباهی�گـم�کـرد�و�رفت،�این�نقشـه�در�بغلش�اسـت،�

درمـی�آورد�نـگاه�می�کنـد،�از�ایـن�نقشـه�اسـتفاده�می�کنـد.�همـه�جا�یک�

مستمسـک�و�مسـتعصمی�1وجـود�دارد�کـه�می�تواند�بـه�او�چنگ�بزند،�از�

او�استفاده�کند.

1.�)م�س�ک(�)ع�ص�م(�دست�گیرنده،�پناه�دهنده
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هفـت،�و�اینکـه�در�مواجهـه�با�دشـمن�ها�و�دشـمنی�ها�از�نصرت�

و�مدد�خدا�برخوردار�گردد؛�این�هم�یک�شـرط�دیگر�سـعادت،�خوشـبختی�

و�کامیابی�سـت�.�البته�مادی�به�خدا�معتقد�نیسـت،�اما�ما�با�مادی�اسـم�

خدا�نمی�آوریم،�می�گوییم�آقا�شما�در�این�تالش�مادی�تان،�در�این�تالش�

اجتماعی�تـان،�در�ایـن�جهادتان�که�داریـد�انجام�می�دهید،�اگر�بدانید�یک�

نیرویـی�فرضـًا�مـاورای�نیـروی�ماده�و�طبیعت�هسـت�و�آن�نیرو�با�شـما�

همـراه�اسـت،�ایـن�چطـور�اسـت؟�یک�چنین�چیزی�داشـته�باشـید�شـما،�

یک�چنـان�کمـک�و�یـاور�و�مـددکاری�بـرای�خـود�فرض�کنیـد،�این�چطور�

اسـت؟�می�بینیـد�بـرق�از�چشـمش�می�پرد،�می�گوید�بسـیار�خوب�اسـت.�

چقـدر�جالـب�اسـت�کـه�انسـان�نیرویی�مـاورای�نیـروی�مـاده�و�مادیات،�

پشـتیبان�خـود�داشـته�باشـد�که�وقتـی�با�دشـمن�ها�و�دشمنی�هایشـان،�

توطئه�هایشـان،�دسیسه�هایشان،�جالدی�هایشـان�روبه�رو�می�شود،�معتقد�

باشـد�و�بداند�که�آن�نیروی�ماورای�ماده�کمک�کار�و�حامی�اوسـت.�منتها�

مـادی�اسـم�خـدا�را�بلد�نیسـت،�اعتقاد�به�خدا�نـدارد،�اگرچه�یقین�هم�به�

نبـودن�خـدا�ندارد.�اما�الهی�که�یقین�دارد�به�وجود�آن�چنان�قدرت�مسـلط�

و�مصیطری1،�ماورای�تمام�این�پدیده�ها�و�متکی�به�اوست،�ببینید�چقدر�

در�راه�سـعادت�تندروتر�و�جالب�تر�حرکت�می�کند.

هشـتم،�و�اینکه�بر�جبهه�ها�و�صف�های�مخالف�برتری�و�رجحان�2داشـته�

1.�)ص�ط�ر(�چیره�و�غالب

2.�)ر�ج�ح(�برتری



174 جلسۀ  6 نویـــدها 1 

ن
ایمـا

باشـد،�بداند�که�باالخره�برتری�و�رجحان�و�ارجحیت�برای�اوسـت.�

این�هـم�خـودش�تأثیـر�عجیبـی�دارد�در�اینکـه�بتواند�انسـان�ایـن�راه�را�با�

سهولت�بیشتری�طی�کند.

نهم،�و�اینکه�بر�دشمنان�راه�و�هدفش�که�مانع�و�خنثی�کنندۀ�تالش�اویند،�

پیـروز�گـردد.�آدم�همـۀ�ایـن�تالش�ها�را�بکنـد،�بعد�هم�شکسـت�بخورد؟!�

اینکـه�به�سـعادت�نمی�رسـد.�پس�یکـی�از�مهم�تریِن�عناصر�سـعادتمندی�

یک�انسـان،�این�اسـت�که�آخرش�پیروز�بشود،�غیر�از�این�است�مگر؟�مگر�

مکتب�هـای�دنیـا�بـرای�پیـروزی�نمی�کوبند؟�پس�یکـی�از�عناصر�و�عوامل�

سـعادت�انسـانی،�فردی،�اجتماعی�و�گروهی،�این�اسـت�که�در�مواجهۀ�با�

دشمن�ها،�باالخره�بر�آنها�پیروز�بشود.

دهـم،�و�اینکـه�عاقبت،�از�همۀ�سـختی�ها�و�فشـار�ها�و�بند�هـا�و�حصار�ها،�

رسـته�و�به�مقصود�و�منظور�خود�نائل�گردد،�برسـد�به�آن�سـرمنزل.�داخل�

پرانتز�نوشتیم�فوز�و�فالح،�همین�تعبیرات�قرآنی.

یازدهـم،�و�اینکـه�در�همـه�حـال،�در�راه�و�در�منـزل،�هـم�در�راِه�هدف،�هم�

در�خـود�سـرمنزِل�هدف،�از�ذخیره�هایی�که�بـرای�آدمی�در�این�جهان�مهیا�

گشـته،�بهره�مند�و�برخوردار�گردد.�برکات�آسـمان�و�زمین�بر�او�ببارد،�گندم�

زمین�و�قطرۀ�باران�آسمان�و�ذخائر�دریا�ها�و�ذخائر�جنگل�ها�و�معدن�های�

کوه�ها�و�همۀ�مواد�حیاتی�و�غیرحیاتِی�الزم�برای�انسـان�و�باالتر�از�همه،�

منبع�و�معدن�هوش�و�درک�و�خرد�و�اسـتعداد�و�ابتکار�آدمی،�بر�روی�او�

گشوده�بشود،�از�همۀ�اینها�استفاده�کند.�این�هم�یکی�از�چیزهایی�ست�که�



175 جلسۀ  6 نویـــدها 1 

ن
ایمـا

در�سعادت�انسان�دخیل�است.�و�ازاین�قبیل�چیزهایی�که�ممکن�

است�انسان�برای�سعادتمند�شدن�خودش�دخیل�بداند.

و�باالخـره�بعـد�از�تمام�اینها،�کـه�اینها�در�دوران�زندگی�و�تالش�و�بیداری�

انسان�به�وقوع�می�پیوندد،�بعد�هم�که�ُمرد،�بعد�هم�که�این�چراغ�خاموش�

شـد،�بعـد�هـم�که�بـه�ظاهر،�با�جمادی�برابر�شـد؛�تازه�رشـتۀ�اسـتفاده�اش�

خاتمـه�نپذیـرد،�اوِل�اسـتراحتش�باشـد،�اوِل�پاداش�گیـری�و�اجـر�بردنش�

باشـد،�اول�نقطه�و�اول�قدم�راحتی�و�عیشـش�محسـوب�بشـود.�یک�مادی�

بعـد�از�آنی�کـه�ُمـرد،�برای�تمام�تالش�های�خود،�فقـط�نتیجۀ�دنیایی�قائل�

اسـت،�بعـد�از�دنیـا�امید�به�جایـی�ندارد.�به�همان�هم�بگوینـد�آقا،�بعد�از�

آنی�کـه�شـما�ُمردید،�رفتیـد،�فرض�محال�که�محال�نیسـت؛�تازه�اول�ُمردِن�

شما،�اول�راحتی�تان�بشود،�این�چطور�است؟�می�بینید�که�این�بزرگ�ترین�

رکن�سـعادت�اسـت.�و�باالخره�اینکه�پس�از�سـپری�شـدن�دوران�زندگی�و�

پایان�یافتن�همۀ�تالش�ها،�خود�را�با�پاداشـی�شایسـته�روبه�رو�ببیند�و�در�

بهشت�نعمت�و�رضوان�بیاَرَمد.

اینهـا�شـرایط�سـعادت�اسـت.�بـرای�سـعادتمند�بـودن�یـک�انسـان،�برای�

خوشبخت�شدن�یک�انسان�یا�یک�جامعه،�اینها�الزم�است.�اکنون�به�گفتار�

قـرآن�گـوش�فرا�دهیـد�که�این�همه�را�بـه�دارندۀ�ایمان،�ایمانـی�تعهدآمیز�

و�تـوأم�بـا�عمل،�نوید�می�دهد.�چطور�اسـت؟�قرآن�تمـام�آن�چیزهایی�که�

عناصر�و�عوامل�سـازندۀ�سـعادت�و�خوشبختی�محسوب�می�شوند،�اینها�و�

ده�هـا�چیـز�غیـر�از�اینها�را�به�آدم�های�باایمان�نوید�می�دهد.�می�گوید�اینها�
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بـرای�شماسـت.�هدایـت�را�نویـد�می�دهـد،�نـور�را�نویـد�می�دهد،�

ایمنـی�و�اطمینـان�و�سـکون�و�آرامـش�روح�را�نویـد�می�دهـد.�ثمربخـش�

بودن�و�ضایع�نبودن�تالش�ها�را�نوید�می�دهد.�و�این�همه�را�ما�اگر�با�دیدۀ�

روشـنی�به�تاریخ�و�به�گذشـته�بنگریم،�در�واقعیت�های�تاریخی�و�انسـانی�

مشاهده�خواهیم�کرد.�سنت�خدا�هم�همیشه�یکسان�است.

آیات�امروز�را�حاال�مورد�توجه�و�دقت�قرار�بدهید،�با�توجه�به�این�مقدمه�ای�

کـه�از�رو�خوانـده�شـد�و�پـاره�ای�توضیـح�داده�شـد.�اولیـن�آیـه�مربوط�به�

سـورۀ�یونس�اسـت.�آیاِت�امروز�متفرق�است،�از�یک�جا�نیست،�از�چندین�

ِهم<�1آن�کسـانی�که� ما�نِ ا�ی ُهم �بِ
ُّ ِهم َر�ب هد�ی وا الّصاِل�ا�ةِ �یَ

ُ
وا َو َعِمل َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
جاسـت.�>ِا�نَّ ال

ایمـان�آوردنـد�و�عمـل�صالـح�کردند،�عمـل�صالح�را�با�یـک�تعبیری�داخل�

پرانتز�توضیح�دادیم،�عمل�صالح�یعنی�تعهد�متناسب�با�آن�ایمان.�ایمان�

انسـان�بر�دوش�انسـان�تعهدی�می�گذارد،�انجام�آن�تعهد،�بر�دوش�گرفتن�

آن�تعهـد،�عمـل�صالح�است.�آن�کسـانی�که�ایمان�بیاورنـد،�آن�باور�را�پیدا�

ِهم<  ما�نِ ا�ی ُهم �بِ
ُّ ِهم َر�ب هد�ی کننـد،�بعـد�هـم�برطبـق�تعهداتـش�عمـل�نماینـد،�>�یَ

پروردگارشـان،�به�سـبب�ایمانشـان�آنها�را�هدایت�خواهد�کرد.�خوِد�ایمان�

موجب�می�شود�که�آنها�راه�پیدا�کنند.�به�چه�راه�پیدا�کنند؟�هم�به�هدف،�

هـم�بـه�راه�ها�به�وسـیله�ها.�بعضی�می�گویند�آقا،�ما�چگونـه�می�توانیم�به�

آن�سـرمنزل�مقصود�برسـیم؟�وقتی�می�کاوی�این�حرف�را،�می�بینی�ایماِن�

به�قدِم�اول�در�دلش�نیست؛�اگر�ایمان�باشد،�عمل�همراهش�نیست.�اگر�

1.�سوره�مبارکه�یونس/�آیه�9
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عمل�بکند،�روشـنی�و�هدایت�نصیبش�خواهد�شـد،�قدم�دوم�را�

هـم�پیـدا�خواهد�کرد.�خوْد�راه�بگویدت�که�چون�باید�رفت.�1وقتی�انسـان�

ایمـاِن�بـه�هـدف�و�راه�آورد�و�دنبال�این�ایمان�حرکت�کرد،�راه�خودبه�خود،�

ما�نِِهم<�به�وسیلۀ�ایمان،�پروردگار�آنها� ا�ی ُهم �بِ
ُّ ِهم َر�ب هد�ی خود�را�نشان�می�دهد.�>�یَ

را�هدایت�خواهد�کرد،�راه�را�درمقابل�اینها�باز�می�کند.

راهـروان�و�دنبالـه�روان،� بـزرگان�و� از�رهبـران�و� در�قـدم�اول�هیچ�یـک�

نمی�دانستند�قدم�دهم�چیست؟�بنده�گاهی�مثال�می�زنم،�می�گویم�در�یک�

بیابانـی�کـه�فرض�کنید�ده�ها�کیلومتر�یا�بیشـتر،�طول�و�عرض�این�بیابان�

است�،�در�یک�شب�تاریک�و�ُمظَلم،�نه�ماهی،�نه�ستاره�ای،�جنابعالی�دارید�

تنهـا�راه�می�رویـد،�یک�دانه�چراغ�قـوۀ�کوچک،�یک�المپ�نمرۀ�پنج�کوچک،�

یک�شـمع�کوچک�هم�در�دسـتت�اسـت.�به�شـما�بگویند�آقا،�با�این�شمع�

باید�تا��آخر�آن�بیابان�بروی.�شـما�یک�نگاهی�می�کنی،�می�گویی�آقا�این�

شـمِع�مـن�تا�شـعاع�یک�متر�را�بیشـتر�روشـن�نمی�کند،�من�همـۀ�این�ده�

کیلومتر�را�با�همین�یک�شمع�بروم؟�این�شمِع�من�فقط�یک�متر�را�روشن�

می�کنـد،�مـن�ده�کیلومتـر�بروم؟�این�یک�منطقی�اسـت�که�آدم�بی�اطالع،�

بی�تجربه،�ناوارد،�ممکن�اسـت�داشـته�باشد،�جوابش�چیست؟�جواب�این�

منطِق�کور�چیست�به�نظر�شما؟�آیا�جواب�این�حرف،�این�نیست�که�آقای�

محتـرم،�یک�متـِر�اطرافت�روشـن�هسـت�یا�نـه؟�یک�قدم�بگـذار�جلو،�یک�

1.�گر�مرد�رهی�میان�خون�باید�رفت�/�وز�پای�فتاده�سرنگون�باید�رفت

تو�پای�به�راه�درنه�و�هیچ�مپرس�/�خود�راه�بگویدت�که�چون�باید�رفت�)عطار(
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متر�دیگر�روشـن�خواهد�شـد،�اگر�نشد�نرو.�همین�یک�متری�که�

روشـن�هسـت�برو،�همین�یک�قدمی�که�می�توانی�برداری�و�می�دانی�کجا�

می�گذاری�بردار،�اگر�یک�قدم�دیگر�درمقابلت�روشـن�نشـد،�نرو،�اگر�شـد،�

بازهم�برو.�خواهی�دید�که�تا�آخر�بیابان،�تدریجًا�روشـن�خواهد�شـد�و�تو�

این�راه�را�خواهی�پیمود�و�به�منزل�خواهی�رسـید؛�غیر�از�این�اسـت؟�آیا�

ِهم<�خـدا�با�ایمانشـان�آنان�را�هدایت� ما�نِ ا�ی ُهم �بِ
ُّ ِهم َر�ب هد�ی غیـر�از�ایـن�اسـت؟�>�یَ

خواهد�کرد،�خوِد�ایمان�موجب�آن�است�که�انسان�راه�ها�را�پیدا�کند.

در�چندین�آیۀ�دیگر�قرآن�هم�به�این�مطلب�اشـاره�هسـت.�یک�جا�در�یک�

آیـه�ای�ـ�کـه�اینجا�ننوشـتیم�ـ��می�فرماید�کـه�وقتی�سـوره�ای،�آیه�ای�نازل�

بشـود،�کفـار�و�مخالفـان�و�منافقـان�و�بددل�هـا�و�مریض�دل�هـا�می�گویند:�

<�1چه�کسی�از�این�آیه،�ایمانش�زیادتر�می�شود؟�بعد�
ً
ا ما�ن ِ� ا�ی ِ ُ� هدن اَد�ة ُكم رن ُّ �ی

َ
>ا

قرآن�در�جواب�می�گوید�که�بگو�آن�کسـانی�که�مؤمن�هسـتند،�آن�کسانی�که�

گرویده�اند�به�راسـتی،�با�این�آیه�و�نشـانه،�ایمانشـان�بیشتر�می�شود.�خوِد�

همـان�ایمـان�قلبـِی�اینهاسـت�که�موجـب�می�شـود�از�این�مایـۀ�هدایت،�

هدایت�بگیرند.�)این�پرانتزهایی�که�ما�باز�کردیم،�به�صورت�توضیح�داخل�

آن�چیزی�نوشتیم،�اینها�را�دقت�کنید.(

 2>
ً
ا �ن �ی  ُم�ب

ً
ورا

ُكم �نُ �ی
َ
ا ِال ل�ن رنَ �ن

َ
ُكم َو ا ِ

ّ رها�نٌ ِم�ن َر�ب اَءُكم �بُ د �ب
اُس �ةَ َها ال�نّ ُّ �ی

َ
ا ا آیۀ�بعدی�>�ی

هـان�ای�مردمـان،�از�سـوی�پروردگارتـان�بـرای�شـما�برهانی�آمـد،�دلیلی�

1.�سوره�مبارکه�توبه/�آیه�124

2.�سوره�مبارکه�نساء/�آیه��174و�175
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ً
ورا

ُكم �نُ �ی
َ
ا ِال ل�ن رنَ �ن

َ
قاطـع�و�روشـن،�حجتـی�ثابت�و�ثابت�کننـده،�>َو ا

<�و�فرستادیم�به�سوی�شما�نوری�آشکارا.�منظور�از�این�برهان�و�نور،�
ً
ا �ن �ی ُم�ب

قرآن�اسـت�و�حقایق�قرآنی.�شـاهد�سـخن�ما�در�این�آیۀ�بعدی�اش�است،�

 �ِ �ی
َ
ِهم ِال هد�ی ٍل َو �یَ صن

ُ� َو �نَ ُهم �ن�ی َرحَم�ةٍ ِم�ن
ُ
ل ِ د�ن َس�یُ

ِ� �نَ َصموا �بِ اهلِل َو اع�ةَ وا �بِ َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ا ال ّمَ

َ
ا

َ >�ن

<�پس�آن�کسانی�که�به�خدا�ایمان�بیاورند�و�به�او�متمسک�
ً
ما �ی �ة  ُمس�ةَ

ً
ِ�راطا

و�متکـی�گردنـد،�فقـط�ایمـان�قلبـی�هـم�کافی�نیسـت،�باید�به�خـدا،�به�

دامن�خدا،�یعنی�به�دامن�آئین�خدا�و�راه�خدایی�چنگ�بزنید،�متمسـک�

ِ�<�چنـگ�زدند،�متمسـک�شـدند؛� َصموا �بِ اهلِل َو اع�ةَ وا �بِ َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ا ال ّمَ

َ
ا

َ بشـوید.�>�ن

ٍل<�خدا�آنان�را�در�رحمت�و� صن
ُ� َو �نَ ُهم �ن�ی َرحَم�ةٍ ِم�ن

ُ
ل ِ د�ن َس�یُ

اگر�این�جور�شـد،�>�نَ

 >
ً
ما �ی �ة  ُمس�ةَ

ً
ِ� ِ�راطا �ی

َ
ِهم ِال هد�ی فضـل�خویـش�داخل�خواهد�کـرد.�دنبالـش�>َو �یَ

آنهـا�را�به�سـوی�خـود�راهنمـون�می�شـود،�هدایت�می�کند؛�از�راه�راسـت�و�

نزدیکـی�هـم�هدایـت�می�کند،�این�هدایت�مخصوص�مؤمنین�اسـت.�اگر�

ایمان�نداشـته�باشـید؛�اگر�ایمان�داشـته�باشـید،�اعتصام�نداشته�باشید،�

تعهدات�خودتان�را�درمقابل�خدا�عمل�نکنید؛�به�سوی�خدا�راه�نمی�یابید،�

آن�روشنایِی�هدایت�در�دل�شما�فروغ�نمی�افکند؛�این�مخصوص�مؤمنین�

است.�سورۀ�نساء�آیۀ�175.

ا<،�این�آیۀ�معروفی�است�که�بر�سر�زبان�ها�زیاد� �ن �ی اَهدوا �ن �نَ �ب �ی �ن
َّ
آیۀ�دیگر،�>َو ال

<،�آن�کسانی�که� �نَ �ی َمَع الُمحِس�ن
َ
 اهلَل ل

ا َو ِا�نَّ �ن
َ
ل ُهم ُس�بُ

�نَّ َ هِد�ی �نَ
َ
ا ل �ن �ی اَهدوا �ن �نَ �ب �ی �ن

َّ
است،�>َو ال

�خـدا�می�گوید،�راه�خدا�چیسـت؟�ـ��و�به�خاطـر�هدف�های�الهی،� در�راه�مـاـ�

اهـداف�الهـی،�هـر�هدفـی�کـه�خـدا�دارد�در�ایـن�عالـم،�مجاهـدت�کننـد،�
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هدف�های�خدایی�چیسـت؟�عدالت�اسـت،�امنیت�اسـت،�بندگِی�

بندگان�درمقابل�اوسـت،�به�رشـد�رسـیدن�و�تکامل�بندگان�خداسـت،�آباد�

شـدن�روی�زمین�اسـت،�آباد�شـدن�دل�انسان�هاست،�معمور�شدن�1دنیا�و�

آخرت�آدمیان�اسـت،�به�خط�و�ریِل�تکامل�افتادن�تمام�موجودات�اسـت؛�

اینها�خواسـته�های�خداسـت.�نبودن�ظّن�اسـت،�نبودن�شرک�است،�نبودن�

کفـر�اسـت،�نبودن�ناامنی�سـت،�نبـودن�ددخویی�و�ددمنشی�سـت2،�نبودن�

ا<  �ن �ی اَهدوا �ن �نَ �ب �ی �ن
َّ
سرکشی�و�طغیان�است؛�اینها�خواسته�های�خداست.�>َو ال

آن�کسانی�که�مجاهدت�کنند�در�راه�هدف�ها�و�خواسته�های�ما،�خواسته�های�

ا<�بی�گمـان�و�بی�تردید،�راه�هایمان�را�به�آنها�نشـان� �ن
َ
ل ُهم ُس�بُ

�نَّ َ هِد�ی �نَ
َ
خدایـی،�>ل

می�دهیم،�گیجشـان�نمی�گذاریم،�گمراهشـان�نمی�گذاریم،�آن�شـعری�که�

خواندم�مناسب�اینجاست،

خوْد�راه�بگویدت�که�چون�باید�رفتتو�پای�به�راه�در�ِنه�و�هیچ�مپرس

ا<.�در�همۀ�رشته�ها�این�جور�است�.�در�رشتۀ� �ن
َ
ل ُهم ُس�بُ

�نَّ َ هِد�ی �نَ
َ
ا ل �ن �ی اَهُدوا �ن �نَ �ب �ی �ن

َّ
>َو ال

فهم�دین،�در�رشـتۀ�درک�دین،�در�رشـتۀ�تحقیق�مسـائل�دین،�در�مسـائل�

اجتماعی،�در�مسـائل�جهانی،�در�همۀ�رشـته�ها،�هرکسـی�وارد�هدف�های�

الهی�شـد،�قدم�گذاشـت،�هر�قدمی�که�پیش�رفت،�قدم�بعد�برایش�روشن�

اسـت.�آن�کسـانی�که�در�راه�مـا�و�به�خاطر�هدف�های�الهـی�مجاهدت�کنند،�

به�راه�های�خود�که�راه�های�سـعادت�و�تکامل�انسـان�اسـت،�رهبری�شـان�

1.�)ع�م�ر(�آباد�شده

2.�تندخویی،�وحشی�گری



181 جلسۀ  6 نویـــدها 1 

ن
ایمـا

<�و�بی�گمان�خدا�با�نیکوکاران� �نَ �ی َمَع الُمحِس�نِ
َ
می�کنیم.�>َو ِا�نَّ اهلَل ل

است.�سورۀ�عنکبوت�آیۀ�69.

ایـن�آیاتـی�بـود�کـه�در�زمینۀ�هدایت،�آن�موضوع�اول،�در�قرآن�هسـت.�و�

فـراوان�آیـات�دیگـر�هسـت�که�اگر�می�خواسـتم�همۀ�آیـات�را�جمع�کنم،�

اینجـا�بنویسـم�و�بخوانـم،�اقـاًل�سـه،�چهـار�روز�دربـارۀ�هدایت�فقـط�باید�

صحبت�می�کردم.

گفتیم�نور�یکی�از�چیزهایی�اسـت�که�برای�سـعادتمند�شـدن�انسـان�الزم�

است،�با�آن�توضیحی�که�دربارۀ�نور�در�آن�صفحۀ�قبلی�دادیم.�به�مؤمنین�

وِر<�1خدا� � ال�نّ
َ
ما�ةِ ِال

ُ
ل

ُهم ِم�نَ الطنُّ ُ ِرحب �ن ُ
وا �ی َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ُّ ال نـور�وعـده�داده�شـده.�>اهلُل َوِل�ی

سرپرسـت�و�هم�جبهـۀ�مؤمنـان�اسـت.�ولـّی�را�مـن،�هم�جبهـه،�پیوسـته،�

هم�سطح�معنا�می�کنم�و�بر�سرپرست�و�دوست�و�یاور�و�این�چیزهایی�که�

معمول�است،�ترجیح�می�دهم.�چون�والیت�به�معنای�پیوستگی�است،�دو�

چیز�که�به�همدیگر�پیوستۀ�بسته�می�شوند،�به�این�می�گویند�والیت.�خدا�

ولّی�مؤمنین�اسـت،�یعنی�پیوسـتۀ�با�مؤمنین�است،�یعنی�چه�پیوستۀ�با�

مؤمنین�است؟�یعنی�خدا�و�مؤمنین�در�یک�صفند.�دشمنان�خدا�در�صف�

 ُّ دیگـر،�درمقابـل�مؤمنین�و�درمقابـل�خدا.�ولّی�هرجا�که�هسـت،�>َو اهلُل َوِل�ی

َء اهلِل<�و�تعبیراتی�که�در�قرآن�هست،�به�این�معناست؛�
ٓ
ا ول�ی

َ
<�2یا�>ا �نَ �ی ِم�ن الُموئ

نظرتان�باشد�این.

1.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�257

2.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیه�68
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وا<�خـدا�سرپرسـت�و�هم�جبهـۀ�مؤمنـان�اسـت،� َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ُّ ال >اهلُل َوِل�ی

وِر<�آنهـا�را�از�ظلمت�هـا�می�رهاند�و�به�سـوی�نور� � ال�نّ
َ
ما�ةِ ِال

ُ
ل

ُهم ِم�نَ الطنُّ ُ ِرحب �ن
ُ
>�ی

می�رسـاند.�اینجـا�را�یـک�توضیحـی�دادیم�کـه�این�توضیح�هم�بد�نیسـت�

بـرای�فهمیـدن�معنـای�ظلمـات.�آنـان�را�از�ظلمت�هـا،�ظلمت�هـای�جهل،�

ُخرافـه،�غـرور،�نظام�هـای�تحکم�آمیز�و�ضدانسـانی،�همـۀ�آن�چیزهایی�که�

برای�بشر�و�برای�گوهِر�بینش�بشر،�زندان�و�سیاه�چالی�محسوب�می�شود،�

آنـان�را�از�ایـن�ظلمت�هـا�می�رهاند�و�به�نور،�چه�نوری؟�نور�معرفت،�دانش�

و�ارزش�هـای�انسـانی�می�رسـاند.�خـدا�با�مؤمـن�ایـن�کار�را�می�کند.�هرگز�

غیـر�مؤمـن�را،�بی�ایمـان�را،�شـک�و�تردیدگـرا�را،�کافـر�ناسـپاس�را�بـه�نور�

نمی�رسـاند؛�لذا�مشـرک�همیشـه�مضطرب�اسـت،�مشـرک�همیشه�دغدغه�

دارد،�مشـرک�همیشـه�زندگـی�اش�زندگـِی�تـوأم�با�اضطراب�اسـت،�برایش�

نورانیت�نیسـت،�معرفت�واقعی�نیسـت،�شـناخت�درست�نیست،�به�هرجا�

روا<،�امـا�کفار�چطـور؟�کفار�یعنی�آن�کسـانی�که�عقیدۀ�
�نَ َك�نَ �ی �ن

َّ
برسـد.�>َو ال

دینـی�و�مکتـب�دیـن�را�ناسپاسـی�کردنـد،�ایـن�ارمغـان�هدیـۀ�الهـی�را�با�

ناسپاسـی�رد�کردنـد،�کافرنعمتـان.�دقت�کنید�در�این�تعبیرات�فارسـی�که�

عـرض�می�کنـم،�اینهـا�نشـان�می�دهد�که�ریشـۀ�لغـت�کجاسـت�و�چگونه�

شـده�که�این�کلمه�به�این�معنا�به�کار�رفته.�کافر�آن�کسـی�نیسـت�که�دین�

را�قبول�نکرده،�کافر�یعنی�پوشـانندۀ�نعمت،�ناسـپاس�نعمت،�چرا�به�این�

می�گویند�کافر؟�خب،�این�دین�را�قبول�نکرده،�کافر�چرا؟�برای�خاطر�اینکه�

ایـن�دیـن�ارمغان�خـدا�بود،�این�هدیه�ای�بود�از�سـوی�خدا�برای�سـعادت�
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او�و�همۀ�انسـان�ها؛�این�را�رد�کرد،�این�ناسـپاِس�نمک�نشـناس،�

ُروا<�آنها�که�کفر�و�
�نَ َك�نَ �ی �ن

َّ
ایـن�کافرنعمـت؛�لذا�بـه�او�می�گویند�کافر.�>َو ال

<�سرپرسـتان�و�هم�جبهگانشان�طاغوت�ها� و�ةُ ُهُم الّطاعن وئُ
ٓ
ا وِل�ی

َ
انکار�ورزیدند،�>ا

و�متجاوزاننـد.�و�آنان�کـه�کفـر�و�انـکار�ورزیدند،�سرپرسـتان�و�اربابانشـان،�

<�آنان� ما�ةِ
ُ
ل

� الطنُّ
َ
وِر ِال و�نَُهم ِم�نَ ال�نّ ِرحب �ن ُ

طاغوت�ها�و�سرکشان�و�تجاوزکارانند.�>�ی

را�از�نور�معرفت�دور�سـاخته،�به�زندان�ظلمت�ها�و�تاریکی�ها�می�کشـانند.�

<�آنها�همگی�مصاحبان�1آتش�و�در�آن� اِل�و�نَ ها �ن �ی اِر ُهم �ن �حا�بُ ال�نّ
َ
َك ا �ئِ

ٓ
وٰل

ُ
>ا

جاودانه�اند.�سورۀ�بقره�آیۀ�257.

)یک�آیۀ�دیگر،�یعنی�یک�فراز�دیگر�از�قرآن�باقی�است�که�بخوانم.�هم�من�

خسـته�شـدم،�هم�وقت�دارد�می�گذرد.�بعد�هم�جناب�آقای�رضایی،�قاری�

عزیزمـان�امـروز�همین�آیات�را�می�خوانند،�از�روی�نوشـته�هم�می�خوانند،�

قـرار�بـوده�کـه�با�قـرآن�تطبیق�کننـد،�الُبد�تطبیـق�کردند�و�از�روی�نوشـته�

می�خوانند.�این�آیات�را�با�این�معنا�ها�و�ترجمه�هایی�که�اینجا�نوشته�شده�

و�بنده�توضیح�دادم،�بعد�با�صوت�دلکش�و�مؤثر�ایشـان�که�گوش�کنید،�

می�بینید�که�خیلی�در�ذهن�دلنشین�تر�می�شود.(

 2>
ً
را �ی  َك�ش

ً
كرا ُكُروا اهلَل دنِ وا<�ای�کسانی�که�ایمان�آورده�اید،�>ادن َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ها ال ُّ �ی

َ
ا ا >�ی

لًا<�و�در�هر�بامداد�و�شـامگاه،� ��ی
َ
كَر�ةً َو ا حوُ� �بُ ِ

خدا�را�بسـیار�یاد�کنید،�>َو َس�بّ

ُكم  �ی
َ
�ی َعل

ّ
َصل ُ یی �ی �ن

َّ
او�را�به�پیراستگی�و�پاکی�بستایید.�مگر�چه�شده؟�>ُهَو ال

1.�)ص�ح�ب(�هم�صحبت،�همنشین.

2.�سوره�مبارکه�احزاب/�آیات��41تا�43
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ُ�<�اوست�که�بر�شما�درود�می�فرستد�و�فرشتگانش�نیز.� َك�ةُ َو َملا�ئِ

وِر<�تا�شما�را�از�ظلمت�ها�برهاند�و�به�نور� � ال�نّ
َ
ما�ةِ ِال

ُ
ل

م ِم�نَ الطنُّ
ُ

ك ِرحبَ حن چرا؟�>ِل�یُ

و�روشـنی�رهنمـون�گـردد.�این�قرآن�اسـت�و�این�نوید�قرآن�اسـت.�از�این�

نوید�ها�یک�تعداد�دیگری�هم�هسـت�که�ان�شـاءاهلل�فردا�عرض�می�کنم�و�

اگر�بخواهم�همۀ�این�نویدهای�قرآنی�را�بیان�بکنم�و�آنچه�را�که�قرآن�به�ما�

وعده�می�دهد،�دانه�دانه�بشـمارم،�مسـّلم�بیش�از�ده�روز�و�دوازده�روز�طول�

می�کشـد،�تا�نوید�ها�و�مژده�هایی�که�بر�ایمان�و�برای�مؤمن�اسـت،�بتوانم�

بیـان�کنـم؛�لـذا�فقط�فـردا�را�بحث�می�کنیم،�اگر�الزم�شـد،�مجبور�شـدیم،�

پس�فردا�هم�می�گوییم،�وِااّل�که�فردا�ختمش�می�کنیم.
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عـرض�کردیـم�کـه�خـدای�متعال�در�قـرآن،�بـه�مؤمنین�مـژده�و�نوید�همۀ�

عناصر�سعادت�را�می�دهد.�آن�چیزهایی�که�ما�به�عنوان�عناصر�سعادت�در�

مقام�فکر�و�تصور�به�دست�می�آوریم،�که�ده،�دوازده�تای�آن�را�در�آن�نوشتۀ�

قبلـی�و�تـالوت�قبلی�بیان�کردیم،�اینهـا�همه�در�قرآن،�به�صورت�نویدهای�

قاطعی�به�مؤمنین�داده�شده�است.�دو�نوید�از�آن�نویدها�را�که�هدایت�بود�

و�نور،�دیروز�در�طی�آیات�کریمۀ�قرآن�مشاهده�کردیم�و�تالوت�شد�و�بهره�

بردیم.�دو�تا�را�هم�امروز�مطرح�می�کنیم�و�آیاتش�را�مختصرًا�می�خوانیم�و�

مابقی�را�هم�می�گذاریم�به�عهدۀ�خود�شما�دوستان�که�روی�همان�ترتیبی�

که�بنده�در�نوشتۀ�قبلی�منظم�کردم،�دانه�دانه�موضوعات�را�در�نظر�بگیرید،�

قرآن�را�که�مطالعه�می�کنید�و�تالوت�می�کنید،�آن�کسانی�که�عربی�می�دانند�

لا ِبِذكِر اهلِل 
َ
ا ذیَن آَمنوا َوَتطَمِئّنُ ُقلوُبُهم ِبِذكِر اهلِل 

َّ
ال

الّصاِلحاِت  وا 
ُ
َوَعِمل آَمنوا  ذیَن 

َّ
ال  � الُقلوُب  َتطَمِئّنُ 

ارک� رعد سور�ۀ م�ب ُهم َوُحسُن َمآٍب � 
َ
طوبٰى ل
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از�متن�قرآن،�آنهایی�که�عربی�نمی�دانند،�با�توجِه�به�ترجمۀ�قرآن،�

سعی�کنند�آن�موضوعات�را�پیدا�کنند.

مثـاًل�یکـی�از�آن�موضوعات،�پاداش�اخروی�سـت؛�یکی�از�آن�نویدها.�خود�

شـما�در�قـرآن�نظرتـان�باشـد،�ببینید�کـه�در�چندجا،�در�کجاهـا،�قرآن�نوید�

پـاداش�اخـروی�را�بـه�مؤمنین�و�دارندگان�ایمان�و�عمل�صالح�می�دهد.�یا�

یکی�از�آنها�مثاًل�برتری�و�غلبۀ�بر�دشمن�است؛�ببینید�در�قرآن،�آیا�جایی�

هسـت�که�خدای�متعال�به�مؤمنین�گفته�باشـد�که�شـما�بر�دشـمنانتان�

غلبـه�پیـدا�می�کنید؟�اآلن�شـما�جایی�را�سـراغ�دارید�که�قـرآن�به�مؤمنین�

نوید�داده�باشـد�که�شـما�از�دشمنانتان،�از�صف�مخالفتان،�باالتر�و�برترید،�

درصورتی�که�ایمان�داشته�باشید�و�به�تعهدات�ایمان�عمل�بکنید؟�یا�گفته�

باشـد�که�شـما�درنهایت�بر�دشـمنانتان�پیروز�می�شوید،�درصورتی�که�در�راه�

فکرتـان�تـالش�بکنیـد؟�آیا�چنین�آیه�ای�در�قرآن�هسـت�یا�نـه؟�می�توانند�

آقایان�جواب�بدهند�که�آیا�چنین�آیه�ای�هست�در�قرآن�یا�نه؟�و�اگر�کسی�

آیه�اش�یادش�است�می�تواند�بخواند�اآلن.

<1(�خیلـی�خب،�این�یک� �نَ �ی ِم�ن م ُموئ �ةُ و�نَ ِا�ن ُك�ن
َ
عل

َ
ُم الا �ةُ �ن

َ
)یکـی�از�حضار:�>َو ا

<،�بله،�این� �نَ �ی ِم�ن م ُموئ �ةُ و�نَ ِا�ن ُك�ن
َ
عل

َ
ُم الا �ةُ �ن

َ
وا َو ا �ن �رنَ

وا َو لا �ةَ ِه�ن آیـه�اش�بـود،�>َو لا �ةَ

یـک�آیه�اسـت؛�کـه�اگر�چنانچه�شـما�مؤمن�باشـید؛�برترید،�دسـِت�باالتر،�

دسِت�نیرومندتر�در�اختیار�شماست�نسبت�به�دشمنانتان.�آیه�های�متعدد�

دیگری�هست�که�وعده�می�دهد�و�مژده�می�دهد�به�مؤمنین�که�بر�دشمنان�

1.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیه�139
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و�صفـوف�مخالـف�خودشـان�اساسـًا�غلبـۀ�قاطـع�پیـدا�می�کنند.�

<2.�از�این�قبیل�آیات� و�نَ اِل�ب ُهُم العن
َ
ا ل َد�ن �ن ُ <1،�>َو ِا�نَّ حب ا َو ُرُسل�ی �ن

َ
�نَّ ا ِل�بَ عن

َ
ا

َ
�بَ اهلُل ل �ةَ

َ
>ک

فـراوان�اسـت.�اینهـا�را�در�نظـر�داشـته�باشـید،�قـرآن�را�که�نـگاه�می�کنید،�

مطالعه�می�کنید،�به�جای�اینکه�سـعی�تان�این�باشـد�که�جزء�را�تمام�کنید�

یا�سوره�را�تمام�کنید،�سعی�تان�این�باشد�که�قرآن�را�بفهمید.�همچنانی�که�

در�روایت�از�امام�علیه�السـالم�اسـت�یا�از�پیغمبر�خداصلی اهلل علیه و آله�که�همت�

شما�در�حین�تالوِت�قرآن�این�نباشد�که�سوره�را�تمام�کنید�یا�جزء�را�تمام�

کنید.�3می�خواهد�تمام�بشـود،�می�خواهد�نشـود،�یک�آیه�بخوانید؛�با�تدبر،�

�که� بـا�دقـت.�ببینیـد�آیا�در�این�آیـه،�از�این�نویدهایی�که�مـا�ذکر�کردیمـ�

برای�رسـیدن�به�سـعادت،�این�ارکان�و�عناصر�ضروری�و�مؤثر�هسـتند�ـ��از�

این�عناصر�چیزی�را�در�قرآن�پیدا�می�کنید�که�به�آنها�نوید�داده�شده�باشد؟�

مـژده�و�وعـده�داده�شـده�باشـد�یا�نـه؟�می�خواهم�به�این�وسـیله�خودتان�

مراجعه�کنید�به�قرآن.

بنده�تا�آخر�ماه�رمضان�اگر�خیلی�از�آیاِت�قرآن�را�موفق�بشـوم�برای�شـما�

ترجمـه�کنـم�و�معنـا�بکنـم؛�مثاًل�فرض�کنید�پنجاه�آیـه�را�معنا�می�کنم�یا�

پنجـاه�آیـۀ�دیگـر�را�یا�شـصت�آیـۀ�دیگر�را�معنـا�می�کنم.�قرآن�شـش�هزار�

آیه�اسـت�تقریبًا،�بیش�از�شـش�هزار�آیه�اسـت؛�خودتان�باید�با�قرآن�انس�

1.�سوره�مبارکه�مجادله/�آیه�21

2.�سوره�مبارکه�صافات/�آیه�173

3.�حدیث�شماره�36



191 جلسۀ  7 نویـــدها 2 

ن
ایمـا

داشته�باشید.�آنهایی�که�عربی�دان�هستند،�سعی�کنند�این�انِس�

خودشـان�و�رفاقت�خودشـان�را�با�قرآن�مسـتحکم�کنند.�آنهایی�که�عربی�

نمی�دانند،�ضمن�اینکه�سعی�می�کنند�عربی�یاد�بگیرند،�با�زبان�قرآن�آشنا�

بشـوند،�قـرآن�خوانـدن�و�فهمیـدن�قرآن�را�هم�نگذارند�بـرای�بعد�از�آنی�که�

عربـی�یـاد�گرفتنـد،�اآلن�هم�قـرآن�را�بخوانند؛�منتهـا�ترجمه�های�خوبی�از�

قـرآن�پیـدا�کنیـد�ـ�که�بعضـی�از�ترجمه�هـا�ازنظر�من�خوب�اسـت�و�مورد�

پسـند�اسـت�ـ��قرآن�که�می�خوانید�توجه�به�آن�ترجمه�ها�داشـته�باشـید�و�

دقـت�و�تدبـر�در�معانی�آیات�بکنید،�ببینیـد�از�این�نویدهایی�که�ما�اینجا�

ذکر�کردیم،�کدامش�را�در�قرآن�می�توانید�پیدا�کنید.�بنابراین�من�امروز�دو�

موضوع�دیگر�را�که�مورد�نظر�اسـت�در�این�نویدها،�که�در�قرآن�آمده،�ذکر�

می�کنم.�مابقی�اش�را�به�عهدۀ�خود�شما�می�گذارم�و�امیدوارم�که�شما�هم�

نگذاریـد�بـرای�بعـد�از�ماه�رمضـان�یا�برای�وقت�بیـکاری�و�فراغت.�همین�

امشـب،�همیـن�امـروز،�در�اولین�فرصت،�در�اولین�فراغـت،�قرآن�را�که�باز�

می�کنید،�با�همین�قصد،�قرآن�بخوانید�و�آشـنایی�و�انس�و�اسـتفاده�کردن�

از�قرآن�را�به�خودتان�بیاموزید.�قرآن�باالخره�منبع�الَیزال�1معارف�ماسـت.�

آنچه�که�ما�داریم،�از�قرآن�استفاده�می�کنیم�و�آنچه�که�وسایل�سعادت�و�

نیک�بختی�ما�تواند�بود�هم،�از�قرآن�باید�دربیاید.�این�متِن�روشـِن�مسـّلم�

در�اختیار�ما�هست،�بر�ماست�که�از�او�استفاده�کنیم.

البتـه�اینکـه�می�گویـم�قـرآن،�نمی�خواهم�منحصـر�کنم�به�قـرآن،�نه�اینکه�

1.�)زول(�الَیزال:�تمام�نشدنی�
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نهج�البالغـه�نـه،�یا�احادیث�صحیح�از�ائمۀ�هدی�علیهم السـالم�نه،�چرا؛�

از�نهج�البالغـه�هـم�بایـد�اسـتفاده�کنیم�در�کنـار�قرآن،�از�حدیـث�هم�باید�

اسـتفاده�کنیـم�در�کنـار�قـرآن،�حدیـِث�صحیح�و�درسـت.�البتـه�قرآن�یک�

متنی�اسـت�که�در�اختیار�همه�هسـت�و�همه�می�توانند�آن�نسـخۀ�درست�

و�صحیح�و�کاملش�را�حتی�در�جیبشـان�داشـته�باشـند،�این�قدر�دسترسی�

به�حدیث�هم�نیست،�به�نهج�البالغه�هم�نیست.

بـاری،�در�ایـن�بـاال�نوشـتیم�اطمینـان�و�سـکون�و�امـن،�کـه�اینهـا�را�مـا�

قریُب�االفق�1دانسـتیم،�یکی�دانسـتیم�و�منظورمان�را�از�این�سه�کلمه�ذکر�

می�کنیم�و�بعد�برمی�گردیم�به�آیات�قرآن�تا�ببینیم�در�این�زمینه،�در�زمینۀ�

اطمینان�و�سکون�و�امن،�به�ما�آیات�قرآن�چه�می�آموزند.

اطمینـان�یعنـی�حالـت�طمأنینۀ�دل.�حالت�آرامِش�روح�و�قلب.�یعنی�چه�

آرامش؟�به�چه�معنا�آرامش�در�اینجا�مورد�نظر�ماسـت؟�آیا�به�این�معنا�که�

روِح�ما�هیچ�گونه�تحرکی�و�تالشی�نداشته�باشد؟�آرامش�به�این�معنا�که�در�

حالت�نیمه�خواب�و�نیمه�بیهوشـی�باشـد�دِل�ما؟�نه،�بلکه�آرامش�درمقابل�

دغدغه�و�اضطراب،�آرامش�و�اطمینان�درمقابل�تشویش.

دو�نفر�را�شما�در�نظر�بگیرید؛�هر�دو�بناست�در�جلسۀ�امتحان�حاضر�بشوند،�

یکی�این�درس�ها�را�خوب�خوانده،�ده�بار�برگردان�کرده،�با�دوستانش�صحبت�

کرده،�تمام�مسائل�این�کتابی�که�بناست�امتحانش�بکنند،�در�نظرش�حاضر�

و�روشن�است؛�یکی�دیگر�این�کتاب�را�نخوانده�یا�مقداری�اش�را�خوانده�یا�

1.�نزدیک�به�هم
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به�حافظۀ�خود�چندان�اعتمادی�ندارد.�هر�دو�تا�بناست�در�جلسۀ�

امتحان�حاضر�بشوند.�آیا�اینها�دارای�حالت�روحِی�برابری�هستند؟�ببینید،�

آن�نفـر�اول�وقتی�کـه�وارد�بـه�این�جلسـه�می�شـود،�روحـش�آرامش�دارد،�

تالطـم�نـدارد،�اضطراب�ندارد،�دغدغه�و�تشـویش�نـدارد.�می�گوید�از�هرجا�

سـؤال�کننـد،�می�دانم.�امـا�آن�دیگری�دائمًا�در�تالطم�اسـت،�مثل�زورقی،�

قایقـی�کـه�بر�روی�یـک�اقیانوِس�متالطمی،�یک�دریاِی�پرخروشـی�افتاده�

باشد،�گاهی�به�این�طرف،�گاهی�به�آن�طرف،�گاهی�از�این�راه،�گاهی�از�آن�

راه،�بادهـا�او�را�بـه�این�طـرف�و�آن�طرف�ببرند،�یک�چنیـن�حالتی�دارد�روح�

آن�آدم�ناآمـاده.�درمقابـِل�یـک�قاضی،�همین�دو�روحیه�را�می�توانید�شـما�

حسـاب�کنیـد.�در�دخالـت�در�فعالیت�های�اجتماعـی�و�مبارزات�اجتماعِی�

عظیـم�تاریـخ،�همیـن�دو�حالـت�و�دو�روحیـه�را�در�یـک�فـرد�یـا�در�یـک�

اجتماع،�می�توانید�شما�مورد�نظر�قرار�بدهید.

دو�نفـر�سـرباز�وارد�میدان�جنگ�می�شـوند،�دارای�دو�نـوع�روحیه.�یکی�به�

سـازوبرگ�1جنگـی�اش،�بـه�خوبِی�فرماندهی�اش،�به�تدبیر�و�کاردانی�رؤسـا�

و�رهبرانـش،�بـه�ضعِف�نیروی�دشـمن،�به�کارآمدی�خودش�و�دوسـتان�و�

هم�صفانـش�معتقد�اسـت.�به�عالوه�می�دانـد�نیروهای�امدادی�در�آن�طرف،�

در�پشت�جبهه،�منتظرند�که�در�فرصت�الزم،�با�یک�اشاره�به�میدان�بیایند�

و�کمـک�کننـد،�ایـن�یک�جـور�وارد�میدان�جنگ�می�شـود.�آن�انسـانی�که�

به�تجهیزات�جنگِی�خودش،�به�کارآیی�دوسـتانش،�به�کاربرد�اسـلحه�اش،�

1.�لباس�و�تجهیزاتی�که�به�سرباز�داده�می�شود.
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هیچ�گونه�اعتمادی�ندارد؛�خود�را�کوچک�می�بیند،�دشمن�را�بزرگ�

می�بینـد،�خـود�را�عریان�می�بیند،�دشـمن�را�تا�زیر�چشـم�و�تـا�دندان�غرِق�

در�زره�و�سالح�می�بیند،�این�یک�جور�دیگر�وارد�میدان�جنگ�می�شود.

اینهـا�یـک�نمونه�هایی�اسـت�برای�اطمینـان.�می�خواهم�اطمینـاِن�نفس،�

درسـت�برای�شـما�روشـن�بشـود�که�یعنی�چه؛�مطمئن�بودِن�نفس�یعنی�

چه؛�دل�دارای�آرامش�باشـد،�به�چه�معنا.�آن�سـرباز�اولی�دارای�اطمینان�

اسـت،�دلـش�آرام�اسـت.�دل�آرام�بـودن�به�این�معنـا�نیسـت�کـه�در�میدان�

جنـگ�کفش�هایـش�را�می�گذارد�زیر�سـرش�و�دراز�می�کشـد�و�می�خوابد�و�

ُخروپفـش�به�آسـمان�مـی�رود،�نه؛�اطمینـان�به�این�معنا�نیسـت.�اطمینان�

به�این�معنـا�نیسـت�کـه�وسـط�میـدان�جنگ�می�گویـد�حاال�یک�سـیگاری�

بکشـیم،�یک�ُخرده�ای�مثاًل�تماشـای�منظره�ها�را�بکنیم،�خاطِر�جمع�باشـد،�

نه،�نه�خیر.�به�این�معنا�نیست�که�کمترین�حرکات�دشمن�از�نظرش�پوشیده�

بماند.�اطمینان�به�این�معناست�که�مضطرب�نیست،�مشّوش�نیست،�آینده�

برایش�روشـن�اسـت،�می�داند�که�او�پیش�خواهد�برد،�لذا�نمی�هراسد.�این�

دل�و�این�روح،�آرام�است؛�مثل�یک�کشتی�ای�که�با�وزن�زیاد،�با�تجهیزات�

زیاد،�روی�دریای�آرامی�در�حرکت�است،�این�را�می�گویند�اطمینان.�و�غیر�

مطمئن�مثل�آن�قایق�کوچکی�ست،�مثل�آن�تخته�پاره�ای�ست�که�روی�یک�

اقیانـوس�متالطمـی،�روی�رودخانـۀ�متالطمی�دارد�حرکـت�می�کند.�دائمًا�

مضطـرب،�دائمـًا�از�ایـن�راه،�از�آن�راه،�پس�می�رود،�پیش�می�رود.�این�دو�

جور�روحیه�است.
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یک�مثال�دیگر�برای�اطمینان�بزنم.�تدریجًا�نزدیک�باید�بشویم�به�

آن�روحیۀ�مطمئنی�که�در�قرآن�مورد�نظر�است.�از�امتحاِن�یک�دانش�آموز�

شـروع�می�کنیـم�تـا�یـک�متهـم�درمقابـل�دادگاه�تا�یـک�سـرباز�در�میدان�

جنگ.�یک�نمونۀ�دیگرش؛�انسـانی�که�سـر�به�راهی�گذاشته�و�دارد�حرکت�

می�کند،�دارد�به�سوی�مقصود�و�مقصدی�می�رود،�ده�ها�انگیزه�ممکن�است�

او�را�از�پیمـودن�ایـن�راه�و�تعقیـب�این�هدف�بازبدارند.�ترس،�یکی�از�این�

انگیزه�هاسـت؛�ُرعـب،�بیـم،�هراس.�از�ترس�ممکن�اسـت�ایـن�راه�را�ادامه�

ندهد.�ترِس�از�چه؟�ترس�از�گرسنگِی�بین�راه،�ترس�از�دزد�میان�راه،�ترس�

از�گرگ�درنده�ای�که�در�راه�کمین�کرده،�ترس�از�زحمت�ها�و�بی�خوابی�های�

ایـن�راه�و�باالخـره�ترس�از�نرسـیدن.�این�یک�مقولـه�از�چیزهایی�که�مانع�

می�شود�از�اینکه�این�راهرو،�راِه�خود�را�تعقیب�کند�و�پیش�برود.

طمع�یکی�دیگرش�است.�طمِع�به�چه؟�طمِع�به�زندگی�راحت؛�که�اگر�من�

ایـن�راه�را�نپیمایـم،�دنبـال�این�مقصود�حرکت�نکنم�و�نروم،�در�رختخواب�

گرم�و�نرِم�خانۀ�خودم�بخوابم،�پهلوی�فرزندان�و�زن�محبوبم�به�سـر�ببرم؛�

ایـن�یـک�چیـزی�اسـت�که�بـرای�یک�انسـان�معمولـی،�برای�یک�انسـاِن�

کوچـک،�بـرای�یـک�روِح�ضعیـف،�ایـده�آل�اسـت،�محبوب�اسـت،�مطلوب�

است،�برایش�خودُکشان�می�کند،�پیداست�که�حاضر�نیست�آن�را�به�آسانی�

از�دسـت�بدهد.�طمِع�به�زندگی�راحت،�طمِع�به�پوِل�آن�کسـی�که�می�گوید�

اگر�این�راه�را�نرفتی،�این�کیسـۀ�پول�برای�تو،�طمِع�رسـیدن�به�مقام�هایی�

که�اگر�این�دربه�دری�را�قبول�نکردی،�آن�مقام�ها�در�انتظار�توسـت.�طمع!�
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اینها�انگیزه�هایی�ست�که�انسان�را�از�پیمودن�این�راه�باز�می�دارد،�

ترس�هـا�و�طمع�هـا؛�ترس�هـا�را�که�بشـکافیم،�ده�ها�مقوله�پیدا�می�شـوند؛�

طمع�ها�را�که�بشـکافیم،�ده�ها�مقولۀ�دیگر�پیدا�می�شـوند،�راحت�طلبی�ها،�

عافیت�طلبی�ها،�فرصت�طلبی�ها،�نفع�طلبی�ها�و�ازاین�قبیل.

خـب،�حـاال�یـک�راهرویی�را�درنظـر�بگیرید�که�باالخره�ریسـک�کرده�به�قول�

امروزی�هـا،�پـا�در�ایـن�راه�گذاشـته،�دارد�حرکت�می�کند�و�مـی�رود،�اما�آیا�

ایـن�انگیزه�هـا�تمام�شـدند.�آیا�اینی�که�در�ایـن�راه�دارد�حرکت�می�کند،�آن�

مزاحم�هایـی�کـه�نمی�گذاشـتند�وارد�این�راه�بشـود،�از�میـان�رفتند؟�نه،�از�

میان�نرفتند.�درست�توجه�کنید!�این�مزاحم�ها�اول�هم�نمی�گذاشتند�وارد�

این�راِه�دور�و�دراز�بشود؛�حاال�هم�که�وارد�این�راه�شده�است،�نمی�گذارند�

آسوده�و�آرام�این�راه�را�طی�کند.�هر�یک�قدم�که�می�رود،�مثل�یک�خاری،�

مثل�یک�قاّلبی،�مثل�یک�زنجیری�پاِی�او�را،�دامِن�لباس�او�را،�دست�او�را�

می�گیرند�و�می�ِکشند�و�از�پیمودن�راه،�او�را�باز�می�دارند.�این�هی�می�افتد�

این�طـرف،�هـی�می�افتـد�آن�طـرف،�هی�این�خـار�دامنـش�را�می�گیرد،�هی�

آن�زنجیر�پایش�را�می�کشـد،�هی�عشـِق�به�فرزند�او�را�به�سـوی�خود�جذب�

می�کند،�هی�یاد�زندگی�راحت�او�را�به�سوی�خود�می�کشاند.�از�این�طرف�از�

آن�طرف،�انگیزه�های�گوناگون�این�انسان�را�به�جانب�های�مختلف�می�برند،�

ایـن�آدم�می�شـود�متزلـزل؛�مثل�همان�زورق،�مثل�همـان�قایق،�گاهی�به�

این�طرف،�گاهی�به�آن�طرف،�این�انساِن�نامطمئن�است.

یک�انسـان�هم�هسـت،�وقتی�که�وارد�شـد،�وقتی�به�این�راه�رسـید،�برای�
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خـود�یـک�انگیزه�ای،�یک�عامل�توجهـی�به�وجود�می�آورد�که�او�را�

از�تمام�این�انگیزه�های�کوچک�غافل�می�کند.�یک�جاذبه�و�کششی�دل�او�

را�می�کشـاند�کـه�این�جاذبه�هـای�کوچک،�جاذبۀ�فرزنـد،�جاذبۀ�زن،�جاذبۀ�

زندگـی،�جاذبـۀ�پول،�جاذبۀ�مقام،�جاذبۀ�جـان،�درمقابل�آن�جاذبۀ�بزرگ�تر�

پوچند،�هیچند،�نابودند،�مؤثر�نیسـتند.�ده�ها�آهن�ربا�یک�جسـم�کوچک�را�

به�این�طرف�و�آن�طرف�جذب�می�کنند،�اما�یک�آهن�ربای�قوی�تر�وقتی�پیدا�

شـد،�آن�چنان�جاذبه�اش�این�آهِن�کوچک�را،�این�براده�را�می�کشـد�به�طرف�

خود�که�آهن�رباهای�دیگر�اصاًل�اثرشان�خنثی�است.

این�آدم�وقتی�که�با�این�جاذبۀ�قوی،�با�این�روحیۀ�قوی�وارد�راهی�شـد�و�

مشـغول�پیمـودن�آن�راه�شـد،�دیگـر�جاذبۀ�زن�و�فرزنـد�و�چیزهای�دیگر�و�

زیبایی�هـا�و�راحتی�ها�و�خوشـی�ها�و�لذت�هـا�و�عیش�ونوش�ها�در�او�اثری�

�ةُ � 
�نَّ ُ� الُمطَم�ئِ �ن

َها ال�نَّ �ةُ َّ �ی
َ
ا ا نمی�گذارنـد.�ایـن�آدم�کیسـت؟�آدِم�مطمئـن،�>�ی

<1.�آن�کسی�می�تواند�راه�خدا�را�تا�آخر�بپیماید،� �ةً �یَّ �ةً َمر�نِ �یَ ِك را�نِ ِ
ّ عىی ِالٰ� َر�ب ِارحبِ

بـه�سـرمنزل�و�هـدف�منظور�و�مقصـود�نائل�آید،�که�مطمئن�باشـد�حالت�

اطمینان�و�سـکون�در�او�باشـد.�اطمینان�به�این�معناست؛�یعنی�جاذبه�ای�

او�را�بکشـاند.�جاذبـه�ایمـان،�جاذبه�عالقه�به�خـدا،�جاذبه�عالقۀ�به�هدف،�

آن�چنـان�او�را�مجـذوب�کند�و�به�سـوی�خود�بکشـاند�که�همـۀ�جاذبه�های�

دیگـر�بـرای�او�هیچ�و�پـوچ�و�مسـخره�بیاینـد،�هیچ�و�پوچ�و�مسـخره.�معنی�

1.�سـوره�مبارکه�فجر/�آیات��27و�28 »ای�جاِن�آرام�گرفته�٭�به�سـوی�پروردگار�خویش�باز�

گرد،�درحالی�که�تو�از�او�خشنود�و�از�تو�خشنود�است.«
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ندارد�که�زمیِن�با�این�عظمت�که�جاذبه�اش�هر�جسمی�را�به�طرف�

خود�می�کشد،�این�باشد؛�آن�وقت�فرض�بفرمایید�یک�جسمی،�یک�کوهی�

ولو�کوه�هیمالیا،�ولو�بزرگ�ترین�کوه�های�عالم،�او�هم�باز�خودنمایی�کند؛�

یک�سـنگی�را�که�شـما�پرت�می�کنید،�کوه�هیمالیا�آن�را�به�طرف�خودش�

بکشـد،�نـه؛�کوه�هیمالیـا�جاذبه�دارد،�اما�درمقابل�جاذبـۀ�زمین،�جاذبۀ�آن�

صفر�اسـت،�خنثی�سـت،�عمل�نمی�کند.�کوه�هیمالیا�و�هر�جسـمی�به�آن�

اندازه،�آنجایی�اثر�می�گذارد�و�اجسـام�کوچک�تر�را�به�سـوی�خود�می�کشـد�

که�یک�جسـم�بزرگ�تری�مثل�زمین�در�کنارش�نباشـد.�وقتی�جاذبۀ�زمین�

هست،�جاذبۀ�کوه�هیمالیا�چیزی�نیست.

وقتی�ایماِن�به�خدا�در�روِح�یک�انسان،�همچون�جاذبه�ای�قوی�عمل�کرد،�

آن�چنان�او�را�به�سوی�مقصدهای�ایمانی�می�کشاند�که�جاذبه�های�کوچک،�

این�جاذبه�هایی�که�برای�افراد�بی�ایمان�بزرگ�می�آیند،�ولی�درمقابِل�ایمان�

کوچکنـد،�ایـن�جاذبه�ها�دیگر�در�او�اثری�نمی�گذارد.�ِهی�وسوسـه�می�کند�

دِل�آدم�کـه�از�شـواهد�تاریخـی�فراوانی�که�در�صدر�اسـالم�هسـت،�مطرح�

کنیم�اینجا،�اما�می�بینم�وقت�می�گذرد،�شـواهد�هم�بگردید�خودتان�پیدا�

کنید.�آن�جاذبه�های�عجیبی�که�افرادی�را�کشاندند.

مـن�فقـط�می�خواهـم�ایـن�دو،�سـه�لغـت�را�معنـا�کنـم.�اطمینـان؛�پس�

اطمینـان�یعنـی�چـه؟�خالصۀ�کالم�این�شـد�که�اطمینـان�یعنی�طمأنینۀ�

روِح�انسـان،�آرامـِش�دل�انسـان،�دل�آرام�باشـد.�یعنـی�چـه�آرام�باشـد؟�

نه�اینکـه�بی�تحـرک�باشـد،�نه�اینکه�پیش�نرود�و�پیشـرفت�نداشـته�باشـد؛�
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یعنـی�جاذبه�هـای�گوناگـون�او�را�بـه�این�سـو�و�آن�سـو�نکشـاند،�

اسـباب�زحمت�او�نشـود.�عشق�ها�و�ِمهرها�و�هواها�و�هوس�ها،�هرکدامی�

بـر�او�حکومـت�نکند،�بلکه�بر�اثر�سـنگینِی�باِر�ایمـان،�آرام�و�مطمئن،�اما�

با�سـرعت�هرچه�تمام�تر�به�سـوی�مقصوِد�انسـانیت،�مقصوِد�خلقت�حرکت�

کند،�این�است�معنای�اطمینان.

َل اهلُل  رنَ �ن
َ
ّمَ ا

ُ بعد،�جملۀ�دوم�سکون�است.�سکون�هم�به�همین�معناست.�>�ش

ُ� َعلٰ� َرسوِلِه<�1خدا�سـکینه�بر�پیغمبر�نازل�کرد.�در�پنج،�شـش�جای� �ةَ �نَ َسك�ی

قـرآن�ایـن�تعبیـر�هسـت�که�یکـی�اش�جزو�همیـن�آیاتی�اسـت�که�گمان�

می�کنم�حاال�خواهیم�خواند.

از�آن�آیاتی�که�مربوط�به�سـکینۀ�نفس�اسـت،�مثل�اینکه�متأسـفانه�بنده�

اینجـا�هیچـی�نیـاورده�ام.�)چـون�ازبـس�وقت�کم�اسـت�و�جا�کم�اسـت�و�

امکانات�ما�هم�واقعًا�ضعیف�است،�بنده�همه�اش�فکِر�این�را�می�کنم�که�

اگر�دوتا�آیۀ�دیگر�بیاورم،�این�دو�صفحه�بشـود�سـه�صفحه،�چطور�این�را�

پلی�کپـی�کنیـم.�توجه�می�کنیـد!�این�قدر�امکانات�مـا�در�این�زمینه�ها�کم�

و�ضعیـف�اسـت.�ایـن�را�می�گویم�کـه�بدانید�که�این�اگـر�خّطش�کم�رنگ�

درآمـده،�بدانیـد�کـه�اگر�کم�رنگ�درنمی�آمـد،�درنمی�آمد!�مثـاًل�فرض�کنید،�

وضع�ما�حاال�این�جوری�است.�ما�دوتا�ورِق�معمولِی�این�جوری�را�با�آسانی�

و�به�راحتـی�نمی�توانیـم�بدهیـم،�وِااّل�بنـده�تمام�این�آیـات�مربوط�به�امن�

و�اطمینـان�و�سـکینه�را�جمـع�کردم،�زحمت�کشـیدم�جمع�کـردم،�خیلی�

1.�سوره�مبارکه�توبه/�آیه�26
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هم�زحمت�دارد،�گشتن�و�پیدا�کردنش�خیلی�مشکل�است،�اقاًل�

یکی،�دو�ساعت�آدم�باید�بگردد�و�کار�کند�تا�اینکه�آیات�را�فقط�پیدا�کند،�

اسـتنتاجش�بمانـد.�بااینکـه�آیات�را�جمـع�کردم،�همـه�اش�دغدغۀ�این�را�

داشـتم�کـه�اگر�چنانچه�دو�آیۀ�دیگر�بیاوریـم،�این�یک�صفحه�ونیم�خواهد�

شد�دوصفحه�ونیم�یا�سه�صفحه،�و�این�دیگر�پلی�کپی�کردنش�کاِر�مشکلی�

بـود.�ببینیـد�امکانـات�مـا�را،�می�خواهیـم�این�را�توجه�داشـته�باشـید�که�

امکانات�ما�در�این�حّد�از�ضعف�است.(

بـاری؛�پنـج،�شـش�آیه�در�قـرآن�وجود�دارد�که�در�زمینۀ�سـکینه�اسـت�در�

مواقع�حساس؛�مثاًل�یکی�در�جنگ�حنین.�1در�جنگ�حنین،�بعد�از�آنی�که�

لشـکریان�پیغمبر،�به�خاطر�یک�غرور�بی�جا،�به�خاطر�مغرورشـدن�به�نیروی�

خـود،�و�اینکـه�فکر�کردند�امروز�کسـی�بر�آنـان�غلبه�نخواهد�یافت؛�و�طبق�

سـنت�خـدا�کـه�آدم�مغـرور�باید�با�مغز�بخورد�به�زمیـن،�و�هر�گروِه�مغرور�

�دائمًا�هوشـیاری�و�حساسـیت�برای� بایسـتی�غافل�بشـود�و�ضربه�بخوردـ�

هر�انسـانی�و�هر�امتی�و�هر�ملتی�الزم�اسـت،�که�امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیه 

فرمـود:�مـن�مثـل�آن�حیـوان�گیـج�گنگ�نیسـتم�کـه�بخوابم�بـا�الالیی�و�

ـدِم«2،�
َّ
ُبِع َتنـاُم َعٰل طـوِل الل

َ
کـوُن َکالّض

َ
خوابـم�ببـرد،�نهج�البالغه�ا�سـت،�»َو اهلِل ال ا

بـا�الالیـی�گفتن�ها،�مثـل�کفتار؛�می�روند�َدِم�آُغلـش�الالیی�می�گویند،�این�

خوابـش�می�بـرد،�بعـد�می�گیرندش.�می�گویـد�من�آن�جوری�نیسـتم�که�با�

1.�یکی�از�غزوات�پیامبر�اکرم�که�پس�از�فتح�مکه�روی�داد.

2.�حدیث�شماره�13
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�و�سنت�خداست� الالیی�خوابم�ببرد،�غافل�بشوم،�دائمًا�حساسمـ�

که�آدمی�که�دائمًا�حسـاس�نباشـد،�بایستی�ضربت�را�ببیند�و�بخورد.�اینها�

ُكم<1،�
َر�ةُ ُكم َك�ش �ة �بَ عحبَ

َ
غافل�شـدند�در�میدان�جنگ،�حق�هم�داشـتند،�>ِادن ا

زیاد�بودند�و�این�زیاد�بودِن�عّده،�آنها�را�به�اعجاب�آورد،�آنها�را�به�شگفتی�

<.�همین�غروِر�
ً
ا �ئ �ی

َ ُكم سش ِ َع�ن �ن عن م �ةُ
َ
ل

آورد.�َعجـب!�این�همـه�جمعیتیم�ما؟�>�نَ

شـما�موجـب�شـد�کـه�در�جنگ�غافـل�ماندید�و�شکسـت�خوردیـد.�بعد�از�

آنی�که�شکسـت�خوردند�از�دشـمن،�منتها�نه�شکسـت�قاطع�و�نهایی،�یک�

شکسَتکی�خوردند�و�خب�فورًا�به�خود�آمدند.�یک�عده�ای�از�سربازان�خوب،�

عـده�ای�از�سـرداران�پایـدار�جدِی�مؤمن،�امیرالمؤمنیـن�و�چند�نفر�دیگر،�با�

هر�تالش�و�کوششی�بود،�باالخره�لشکریان�را�که�داشتند�منهدم�می�شدند،�

ُ� َعل� َرسوِلِه<  �ةَ �نَ َل اهلُل َسك�ی رنَ �ن
َ
ّمَ ا

ُ برگرداندنـد،�آن�وقت�آنجا�پروردگار�می�گوید:�>�ش

خدا�آرامش�و�سکینۀ�روح�را�به�شما�برگردانید؛�آرامش،�سکینه.

یک�جا�در�آن�وقتی�ست�که�در�زیر�آن�درخت،�مسلمانان�با�پیغمبر�بیعتشان�

را�تجدیدکردنـد.�2یک�جـا�بـرای�آن�وقتی�سـت�کـه�پیغمبـر�از�مکـه�گریخته�

1.�سوره�مبارکه�توبه/�آیات��25و�26

2.�ایـن�تجدیـد�بیعـت�کـه�در�ماجرای�صلـح�حدیبیه�انجام�گرفت،�به�نـام�بیعت�رضوان�

�نَ  �ی ِم�ن َى اهلُل َع�نِ الُموئ د َر�نِ �ةَ
َ
معروف�شد.�آیه��18سوره�مبارکه�فتح�به�این�بیعت�اشاره�دارد.�>ل

<�بـه�راسـتی�
ً
ا �ب ر�ی

 �ةَ
ً
حا �ة

َُهم �نَ ا�ب �ش
َ
ِهم َو ا �ی

َ
�ةَ َعل �نَ ك�ی َل الّسَ رنَ �ن

َ
ا

َ ِهم �ن لو�بِ
َعِلَم ما �ن� �ةُ

َر�ةِ �نَ حبَ
َّ ��ةَ السش

َک �ةَ
عو�نَ ا�یِ �ب ُ ِادن �ی

خـدا�هنگامـی�کـه�مؤمنـان،�زیـر�آن�درخت�با�تو�بیعت�می�کردند�از�آنان�خشـنود�شـد،�و�

آنچه�در�دل�هایشـان�بود�بازشـناخت�و�بر�آنان�آرامش�فرو�فرسـتاد�و�پیروزی�نزدیکی�به�

آنها�پاداش�داد.
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اسـت�به�سـوی�مدینه،�با�هدف�تشـکیل�جامعۀ�اسالمی،�با�طرِح�

تصمیم�های�خطرناکی�برای�کفار�و�دشـمنان،�با�هزار�تصمیم�و�اراده�های�

نیرومند،�با�هزار�فکر،�پیغمبر�آمده�بیرون�و�باید�خودش�را�به�مدینه�برساند،�

شـرط�تحقق�تمام�آن�هدف�ها�و�آن�اندیشـه�ها،�آن�تدبیرهای�پیغمبر،�این�

اسـت�کـه�پیغمبر�سـالم�برسـد�به�مدینـه،�وِااّل�اگـر�پیغمبـر�را�در�بین�راه،�

کفـار�بتواننـد�بکشـند،�نابـود�بکننـد،�هیچ�یـک�از�آن�رؤیاها�صـورِت�وقوع�

نخواهـد�گرفـت.�پیغمبر�پنـاه�برده�به�یک�غاری،�آنجا�هـم�خدا�می�فرماید�

ِ�<�1خدا�سـکینه�و�آرامش�خود�را�بر�دل�پیغمبر،� �ی
َ
ُ� َعل �ةَ �نَ َل اهلُل َسك�ی رنَ �ن

َ
ا

َ که�>�ن

در�آن�موقعیت�حساس�فرود�آورد.�و�چند�مورد�دیگر�هست.�مؤمن�دارای�

سـکینه�است،�سکینه�به�این�معناست؛�پس�سکینه،�آرامش،�سکون�نفس،�

باز�به�معنای�عدم�تحرک�و�خواب�رفتن�و�غافل�شدن�نیست.

و�جملۀ�آخر�و�کلمۀ�آخر؛�امن.�البته�پیداسـت�که�اینجا�مراد،�امِن�روحی�

اسـت،�نـه�امِن�اجتماعـی.�امنیت�اجتماعـی�البته�به�معنای�آن�اسـت�که�

همۀ�افراد�از�یک�آرامشـی�در�اجتماع�برخوردار�باشـند،�تا�هرکسـی�بتواند�

حِق�خودش�را�ببرد.�و�سـکوت،�سـکوت�های�اجباری�غیر�از�امنیت�اسـت،�

امنیت�عبارت�ا�سـت�از�اینکه�همۀ�مردم�بتوانند�با�ایمنی�کامل�به�حقوق�

و�خواسـته�های�مشـروع�خودشـان�نائـل�بیاینـد.�ایـن�امنـی�کـه�در�اینجا�

می�گوییم،�غیر�از�آن�امنیتی�اسـت�که�در�زمینۀ�مسـائل�اجتماعی�و�امن�

اجتماعی�مطرح�است.�این�امن�یعنی�امِن�روحی،�نداشتن�تزلزل،�نداشتن�

1.�سوره�مبارکه�توبه/�آیه�40
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اضطراب،�نداشـتن�بیم،�هراسـمند�و�هراسـناک�نبودن،�این�سـه�

جمله�است.�حاال�در�آیات�قرآن�ببینید�که�راجع�به�مؤمنین�در�زمینۀ�این�

سه�صفت�چه�بیان�می�کند.�)ضمن�اینکه�من�آیات�را�می�خوانم،�خواهش�

می�کنـم�کـه�به�این�ورقه�ها�نگاه�کنید،�هم�بـه�ترجمه�ها�توجه�بفرمایید�و�
هم�خود�آیات�را�تصحیح�کنید.�امروز�خیلی�بد�خورده(1

کِر اهلِل<.� ِ دن ُُهم �بِ لو�ب
�نُّ �ةُ طَم�ئِ وا َو �ةَ َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
سورۀ�رعد�آیۀ��28و�29،�دو�آیۀ�کوتاه؛�>ال

البته�آیه،�دنبالۀ�آیات�قبل�است�شاید،�ولیکن�ذکر�آیات�قبلی�یک�قدری�

كِر اهلِل<�آن�کسانی�که�ایمان� دنِ ُُهم �بِ لو�ب
�نُّ �ةُ طَم�ئِ وا َو �ةَ َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
طوالنی�می�کرد.�>ال

كِر اهلِل<�به�یاد�خدا.�ببینید،�این� دنِ آوردند�و�آرامش�گرفت�دل�های�آنان�>�بِ

یـاد�خدا�همان�جاذبۀ�قوی�سـت.�همان�جاذبـۀ�قوی�که�گفتم�جاذبه�های�

کوچـک�را�محـو�می�کند،�اثرشـان�را�خنثی�می�کند،�همین�ذکراهلل�اسـت.�

چـرا�بـه�نمـاز�این�قـدر�اهتمـام�کردنـد؟�چـرا�گفتند�اگـر�نماز�قبول�نشـد،�

کارهـای�دیگـر�قبول�نمی�شـود؟�چرا�مکـه�را�گفته�اند�عمـری�یک�بار،�روزه�

را�گفته�انـد�سـالی�یک�بـار،�زکات�را�گفته�اند�برای�موردی�خاص،�خمس�را�

همین�طور،�بقیۀ�عبادات�را�همین�طور،�اما�نماز�را�گفته�اند�هر�روز،�آن�هم�

روزی�پنج�بـار�و�اگـر�زیادتـر�کـردی�بهتر؛�چـرا�گفته�اند؟�بـرای�خاطر�اینکه�

نمـاز�ـ�بنـده�دربـارۀ�نماز�مفصـاًل�چندین�جلسـه�صحبت�کـرده�ام.�ممکن�

اسـت�بعضی�از�حضار�محترم�یادشـان�باشد�ـ��نماز�کپسول�ذکر�خداست.�

سـرتاپای�نمـاز�ذکـُر�اهلل�اسـت.�لذاسـت�که�خود�قـرآن�هم�بعـد�از�آنی�که�

1.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.
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َكِر<1،�نماز�از�فحشا� اِء َو الُم�ن حسش
ِ ال�نَ هٰى َع�ن �ن لا�ةَ �ةَ

َ
 الّص

می�فرماید:�>ِا�نَّ

ُر<  ك�بَ
َ
کُر اهلِل ا ِ �ن

َ
و�منکرات�نهی�می�کند�و�باز�می�دارد،�دنبالش�می�گوید:�>َو ل

یـاد�خـدا�باالتـر�اسـت.�این�جنبه�و�ایـن�ُبعد�از�نماز�مهم�تر�اسـت�که�یاد�

خداسـت،�این�باالتر�اسـت،�بزرگ�ترین�خاصیت�نماز�این�اسـت.�و�ذکراهلل�

خاصیتـش�ایـن�اسـت؛�یـاد�خـدا،�توجـه�به�خـدا،�همـواره�خـدا�را�دیدن،�

شـناختن،�بـا�خـود�دانسـتن،�یکـی�از�خـواص�مهمش�این�اسـت�که�این�

دل�را�از�اضطراب�هـا،�از�وسوسـه�ها،�از�دغدغه�هـا،�از�جاذبه�های�گوناگون،�

در�همـه�کاری،�در�همـه�راهـی�باز�می�دارد.�ایـن�دل�آرامش�پیدا�می�کند.�

مثـل�وزنـه�ای�کـه�بر�روی�یک�قایق�آن�چنانی�قرار�داده�بشـود�و�این�آن�را�

یک�قدری�سنگین�می�کند،�یک�قدری�از�تحرک�و�اضطراب�آن�کم�می�کند.�

ذکراهلل�این�است.

وا<،�آن�کسـانی�که،�)ترجمه�را�اجازه�دهید�از�روی�همین�نوشـته� َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
>ال

بخوانـم�کـه�باز�فرصتی�باشـد�شـما�تصحیح�کنیـد(�آنان�که�ایمـان�آوردند�

�کلمۀ�ثبـات�را�عمدًا� و�دل�هایشـان�بـا�یـاد�خـدا�َثبـات�و�اطمینان�یافـتـ�

اینجـا�آوردیـم؛�یعنـی�آن�حالت�آرامش�ـ��به�سـوی�خدا�هدایت�می�شـوند.�

این�»به�سـوی�خدا�هدایت�می�شـوند«�را�بنده�در�پرانتز�نوشـتم،�چرا؟�چون�

همان�طورکه�عرض�کردم،�آیه�به�قبل�ارتباط�دارد�و�در�آیۀ�قبل�گفته�شـده�

وا<�الی� َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ا�بَ � ال �ن

َ
ِ� َم�ن ا �ی

َ
هدیی ِال که�هدایت�می�شوند�به�سوی�خدا،�>َو �یَ

آخـِر�آیـه.�بنابراین�هدایت�می�شـوندی�که�در�پرانتز�ما�نوشـتیم،�»به�سـوی�

1.�سوره�مبارکه�عنکبوت/�آیه�45
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خـدا�هدایـت�می�شـوند«�این�ترجمه�را،�ایـن�با�توجه�و�عنایت�به�

آیۀ�قبلی�ست،�که�هدایت�شدن�این�گروه�از�آیۀ�قبلی�استفاده�می�شود.

<�همانا�به�وسـیلۀ�یاد�خدا،�دل�هـا�طمأنینه�و� لو�بُ �نُّ ال�ةُ طَم�ئِ
كِر اهلِل �ةَ دنِ لا �بِ

َ
>ا

ثبات�می�گیرد.�یاد�خدا�این�خاصیت�عجیب�را�دارد�و�شـما�می�بینید�که�

طمأنینـه�و�سـکون�و�ثبـات�برای�موفقیت�یک�انسـان�چقدر�مؤثر�اسـت؛�

مؤمـن�ایـن�امتیـاز�را�دارد،�از�ایـن�امـکاِن�عجیِب�روحی�برخوردار�اسـت.�

<�آن�کسانی�که� �بٍ
آ
ُهم َو ُحس�نُ َما

َ
ٰ� ل وا الّصاِل�ا�ةِ طو�ب

ُ
وا َو َعِمل َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
دنباله�اش�>ال

<.�)البته�اینجا� �بٍ
آ
ُهم َو ُحس�نُ َما

َ
ٰ� ل ایمان�آوردند�و�کارهای�نیکو�کردند،�>طو�ب

بـاز�ترجمـه�ای�کـه�خود�بنـده�در�این�ورقـه�آوردم،�آن�را�اجـازه�بدهید�که�

بخوانـم(�آنان�کـه�ایمـان�آوردند�و�عمل�شایسـته�کردند�ـ�عمل�شایسـته،�

یعنـی�آن�تعهـدات�الزم�متناسـب�بـا�ایمـان�را�انجام�دادنـد�ـ��فرخنده�باد�

ُهم 
َ
ٰ� ل لی�1است�که�از�>طو�ب امروزشان�و�نیکو�باد�آینده�شان.�این�یک�ُمحصَّ

<،�ترجمه�اش�مختصری� �بٍ
آ
ُهم َو ُحس�نُ َما

َ
ٰ� ل <�بنده�گرفتم.�>طو�ب �بٍ

آ
َو ُحس�نُ َما

بـا�ایـن�جملـه�ای�که�مـن�نوشـته�ام�تفاوت�می�کنـد،�امـا�به�طورخالصه�و�

محّصل�گیری�این�است:�حاالیشان�خوب،�فردایشان�هم�خوب.�دنیایشان�

نیکـو،�آخرتشـان�هـم�نیکـو.�واقعـش�هـم�همین�اسـت.�جامعـۀ�مؤمن،�

آن�هـم�مؤمنـی�که�بـه�تعهـداِت�ایمانی�عمـل�می�کند،�دنیایـش�هم�آباد�

اسـت،�آخرتش�هم�آباد،�دنیایش�هم�بهشـت�اسـت،�آخرتش�هم�بهشـت�

است.�این�یک�آیه.

1.�)ح�ص�ل(�نتیجه�گیری�شده
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بعـد�یـک�شـرح�کوتاهـی�نوشـتیم�اینجـا�کـه�دیگـر�نمی�خواهم�

حـاال�همـه�اش�را�بخوانم.�بحث�محاّجۀ�ابراهیم�اسـت�بـا�قومش.�ابراهیم�

خلیل�الرحمان�و�منادی�توحید�در�روزگاران�قدیم�و�باسـتان،�با�مردم�خود�

و�قـوم�خـود�مجادلـه�و�محاّجه�1می�کـرد.�آنها�با�او�بحـث�می�کردند�و�او�با�

آنهـا�بحـث�می�کرد�و�پاسـخ�به�حرف�های�آنها�می�داد.�قـرآن�این�محاّجه�را�

وُمُ�<�2و�قوم�او�ـ�قوم�
ُ� �ةَ َّ نقـل�می�کنـد�و�یاد�می�کند.�می�فرماید�کـه�>َو �احب

ابراهیـم�ـ��بـا�او�بـه�مجادلـه�پرداختنـد،�با�او�بنـا�کردند�بحث�کـردن.�قرآن�

نمی�گویـد�چـه�گفتنـد،�چگونه�با�او�بحث�کردند،�حرف�آنها�چه�بوده،�اما�از�

جوابی�که�ابراهیم�به�آنها�داده�و�قرآن�نقل�می�کند،�انسـان�حدس�می�زند�

کـه�حـرف�آنهـا�چـه�بوده�اسـت.�بنـده�اول�جـواب�را�می�خوانم،�بعد�شـما�

خودتان�حدس�بزنید�که�آنها�به�ابراهیم�چه�می�گفتند.

� اهلِل<،�وقتی�که�آنها�بنا�کردند�با�ابراهیم�به�محاّجه�و�مجادله� ِ
� �ن

و�نّ ّ �احب
 �ةُ

َ
اَل ا >�ة

� اهلِل<�آیا�با�من�دربارۀ�خدا�مجادله�می�کنید؟� ِ
� �ن

و�نّ ّ �احب
 �ةُ

َ
اَل<�گفت،�>ا کردن،�>�ة

<�و�حال�آنکه�خدا�مرا�هدایت�کرده�است؛�یعنی�من�روشنم،�در� د َهدا�نِ
>َو �ةَ

راه�خودم�تردیدی�ندارم�که�شـما�بخواهید�از�آن�تردیِد�من�اسـتفاده�کنید�

<�من�هدایت�شده�ام،� د َهدا�نِ
و�با�بحث�و�جدل�مرا�از�راهم�برگردانید.�>َو �ةَ

اَء  َسش �ن �ی
َ
ِ� ِالّا ا  �بِ

ِرکو�نَ سش
 ما �ةُ

ا�نُ �ن
َ
راه�یافته�ام،�روشنم،�می�دانم�چه�می�کنم،�>َو لا ا

<�و�از�آنچـه�شـما�شـریک�خدا�دانسـته�اید،�هیـچ�بیمی�ندارم،�مگر�
ً
ا �ئ �ی

َ � سش ّ
َر�ب

1.�)ج�د�ل(�جدال�کردن،�ستیزگی،�)ح�ج�ج(�حجت�آوردن

2.�سوره�مبارکه�انعام/�آیات��80تا�82
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آنکـه�خـدا�دربـارۀ�من�چیـزی�اراده�کند؛�یعنـی�درحقیقت�از�خدا�

می�ترسـم.�از�حوادثی�که�خدا�در�سـر�راه�من�بگذارد�و�از�آینده�ای�که�خدا�

برای�من�در�نظر�بگیرد،�من�واهمه�می�کنم�و�بس،�اما�از�آنهایی�که�شـما�

شـریک�خـدا�دانسـته�اید،�من�واهمه�ای�نـدارم.�از�اینجـا�مختصری�معلوم�

می�شود،�بعد�بیشتر�معلوم�می�شود؛�از�این�جواب�به�دست�می�آید�که�آنها�

به�ابراهیم�می�گفته�اند:�ابراهیم�بترس�از�این�شرکایی�که�ما�برای�خدا�قرار�

دادیـم،�بترس.�اینها�خشـکت�می�کنند،�اینها�پـدرت�را�درمی�آورند،�دنیایت�

را�سـیاه�می�کننـد،�روزگارت�را�تلـخ�می�کنند؛�البد�دیگـر!�ابراهیم�در�جواب�

می�گوید:�من�از�آنها�نمی�ترسم،�هیچ�واهمه�ای�از�آنها�ندارم.�از�دنبالۀ�آیه�

و�سخن�ابراهیم�این�مطلب�روشن�تر�و�آشکارتر�می�شود.

<�پـروردگارم�بـه�همه�چیز�دانشـش�گسـترده�اسـت.�
ً
ٍء ِعلما ىی

َ � ُكّلَ �ش ّ
>َوِسَع َر�ب

<�از�
ً
ٍء<�به�همه�چیز،�>ِعلما ىی

َ ّلَ �ش ّ�<�پروردگار�من،�>كُ
>َوِسَع<�گسترده�است،�>َر�ب

حیث�دانش.�که�جملۀ�رسا�و�سادۀ�فارسی�آن�همین�می�شود�که�ما�اینجا�

 > رو�نَ
َ

ّك
دنَ �ةَ لا �ةَ

�نَ
َ
نوشـتیم،�پروردگارم�به�همه�چیز�دانشش�گسترده�است.�>ا

<�یعنی�متوجه�نمی�شـوید؟� رو�ن
َ

ّك
دنَ �ةَ بااین�حـال�آیـا�به�خـود�نمی�آیید؟�>�ةَ

ملتفت�نمی�شوید؟�حالِت�به�خود�آمدن،�پیدا�نمی�کنید؟�به�یاد�نمی�آیید؟�

اینها�همه�به�یک�معناست؛�که�بنابراین�در�ترجمۀ�فارسی�ای�که�بنده�اینجا�

<�یعنی�بااین�حال� رو�نَ
َ

ّك
دنَ �ةَ لا �ةَ

�نَ
َ
نوشتم،�همین�می�شود�که�عرض�کردم،�>ا

آیـا�بـه�خـود�نمی�آییـد؟�خب،�هنـوز�ادامه�دارد�سـخن�ابراهیم�بـا�قومش.�

این�یک�قسـمتی�اش�بود.�)امروز�کار�ما�یک�قدری�به�خاطر�وضع�پلی�کپِی�
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این�کاغذ�مشـکل�شـده.�درعین�حال�هم�مسـئولیت�داریم�این�را�

بخوانیم�و�صحیح�بخوانیم،�این�هم�ضمنًا�بخوانیم�شما�تصحیحش�کنید،�

گاهی�هم�تطبیق�کنیم�با�همدیگر،�به�هرحال.(

م<،�)اینجا� َرک�ةُ سش
َ
 ما ا

ا�نُ �ن
َ
 ا

�نَ در�دنبال�این�مطلب،�ابراهیم�می�فرماید:�>َو َك�ی

 ما 
ا�نُ �ن

َ
 ا

�نَ خیلـی�بد�خورده�در�نسـخۀ�مـن،�آقایان�تصحیح�کنیـد.( >َو َك�ی

<.�اینجا�خوب�
ً
ا ُكم ُسلطا�ن �ی

َ
ِ� َعل ل �بِ ِ

رنّ �نَ ُ م �ی
َ
اهلِل ما ل م �بِ

َرك�ةُ سش
َ
ُكم ا

�نَّ
َ
و�نَ ا ا�ن �ن

م َو لا �ةَ َرک�ةُ سش
َ
ا

روشـن�می�شـود�کـه�بـا�ابراهیم�چه�بحـث�و�مجادلـه�ای�داشـتند.�ابراهیم�

می�گوید�چطور،�من�بترسـم؟!�شـما�باید�بترسـید.�من�از�آن�کسانی�که�شما�

بی�دلیل،�شریک�خدا�و�رقیب�خدا�در�ُملک�و�حکومت�و�فرماندهی�و�خلق�

و�امـر�قـرار�دادیـد،�بترسـم،�درحالی�که�خدا�مرا�هدایت�کـرده،�برایم�مطلب�

روشن�است؛�و�شما�از�اینکه�کسانی�را�بی�دلیل،�بی�منطق،�بی�جهت،�بدون�

اینکه�هیچ�موجب�عقالیی�وجود�داشـته�باشـد،�شـریک�و�رقیب�و�همگام�

پروردگار�عالم�قرار�داده�اید،�نترسـید؟�شـما�باید�بترسـید،�نه�من.�از�اینجا�

معلوم�می�شـود�که�آنها�در�بحِث�با�ابراهیم�می�گفتند:�بترس!�بترس!�حاال�

از�چه�کسـی�بترس؟�از�چه�بترس؟�آیا�از�شـرکای�بی�جان�خدا�یا�از�شـرکای�

جاندار�خدا�یا�از�هر�دو،�اینها�دیگر�معلوم�نیست.�کدام�شرکا�را�می�گفتند�

باید�از�آنها�ترسید،�اینها�روشن�نیست.

اجمااًل،�برای�خدای�متعال�انواع�و�اقسام�شریک�قرار�دادند.�گوساله�پرست�ها�

گوساله�را،�سنگ�و�چوب�پرست�ها�سنگ�و�چوب�را،�فرعون�و�نمرودپرست�ها�

فرعون�و�نمرود�را.�و�دربارۀ�توحید�که�صحبت�کردیم،�معلوم�می�شود�که�آن�
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گوساله�و�آن�سنگ�و�آن�فرعون�و�آن�نمرود،�همه�آتش�گیره�های�

یک�آتشند،�همه�پلیدی�های�یک�وادی�اند،�فرقی�باهم�ندارند.�به�هر�صورت،�

اینها�می�گفتند�از�شـرکای�خدا�باید�ترسـید.�حاال�شـرکای�خدا،�آیا�شـرکای�

ِانس،�شرکای�جن،�شرکای�جاندار،�شرکای�بی�جان�و�ازاین�قبیل؛�این�دیگر�

معلوم�نیست.

م<�چگونـه�بترسـم�از�آنچـه�شـما�شـریک�خدا�قرار� َرك�ةُ سش
َ
 ما ا

ا�نُ �ن
َ
 ا

�نَ >َو َك�ی

اهلِل<�و�نترسید�شما�از�اینکه�برای�خدا� م �بِ
َرك�ةُ سش

َ
ُكم ا

�نَّ
َ
و�نَ ا ا�ن �ن

داده�اید،�>َو لا �ةَ

<�چیـزی�کـه�بر�آن�هیچ�
ً
ا ُكم ُسلطا�ن �ی

َ
ِ� َعل ل �بِ ِ

رنّ �نَ ُ م �ی
َ
شـریک�قـرار�داده�ایـد؟�>ما ل

حجت�و�دلیلی�ندارید.�ترجمه�ای�که�اینجا�نوشتیم�این�است:�چگونه�من�

از�آنچه�شـما�شـریک�خدا�قرار�داده�اید�بترسـم�و�شـما�از�اینکه�بدو�شـرک�

آورده�اید�نترسید؟�با�اینکه�شما�را�هیچ�حجت�و�برهانی�در�این�نیست.

<،�ما�یا�شما؛�من� مو�نَ
َ
عل م �ةَ �ةُ ِ ِا�ن ُك�ن م�ن

َ
الا  �بِ

َح�ةُّ
َ
�نِ ا �ی

�ةَ ر�ی
ُّ ال�نَ

�ی
َ
ا

َ بعد�دنباله�اش�>�ن

سزاوارترم�و�شایسته�ترم�که�روحًا�ایمن�باشم،�امنیت�روحی�داشته�باشم،�

تشویش�و�دغدغه�نداشته�باشم،�یا�شما؟�منی�که�دلم�به�خدا�وابسته�است�

ـ�ابراهیـم�می�گویـد�ـ��منی�که�مورد�هدایت�خدایم،�من�بی�تشـویش�ترم�یا�

تو،�بیچاره؟�که�در�آن�راهی�و�کاری�که�در�پیش�گرفته�ای،�حجت�و�دلیلی�

م  �ةُ م�نِ ِا�ن ُك�ن
َ
الا  �بِ

َح�ةُّ
َ
�نِ ا �ی

�ةَ ر�ی
ُّ ال�نَ

�ی
َ
ا

َ نداری.�من�که�برایم�روشن�است�مطلب.�>�ن

<،�کدام�یـک�از�مـا�دو�گـروه،�مِن�ابراهیم�یا�شـمای�بت�پرسـت�به� مو�نَ
َ
عل �ةَ

ایمنـی�سـزاوارتریم؟�ابراهیم�می�گفت.�بعد�در�پرانتـز�بنده�توضیح�داده�ام:�

من�که�خدا�را�شناخته�و�با�بصیرت�و�آگاهی�بدو�راه�یافته�ام،�یا�شما�که�بر�
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م  �ةُ پندار�باطل�خود�هیچ�حجتی�ندارید.�اگر�می�دانستید!�>ِا�ن ُك�ن

<.�یعنی�معلوم�است�نتیجه�چیست،�معلوم�است�جواب�چیست،� مو�نَ
َ
عل

�ةَ

معلوم�است�چه�کسی�محکوم�به�دغدغه�و�ترس�و�دلهره�است�و�چه�کسی�

محکوم�نیست�به�این�بدبختی�ها�و�مطمئن�است.

م�نُ 
َ
ُهُم الا

َ
َك ل ول�ئِ

ُ
لٍم ا

طنُ ما�نَُهم �بِ سوا ا�ی ل�بِ م �یَ
َ
وا َو ل َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
و�در�آخر�می�فرماید�که�>ال

<.�آنهـا�کـه�ایمـان�آورده�اند�و�ایمان�خود�را�به�ظلم�و�سـتم� دو�نَ َو ُهم ُمه�ةَ

نیالوده�انـد،�فقـط�آنهـا�را�اسـت�ایمنـی�و�آنهاینـد�هدایت�یافتـگان.�این�

دربارۀ�امن.

بعـد�نوشـته�ایم:�»4ـ�ثمربخش�بـودن.«�یعنی�چه؟�یعنـی�نوید�چهارم�این�

اسـت:�ثمربخـش�بـودن.�یکی�از�چیزهایـی�که�راهرِو�راِه�هـدف�و�مقصود،�

اگـر�داشـته�باشـد،�بهتـر�می�تواند�حرکت�کند�و�بیشـتر�احتمال�رسـیدنش�

هسـت،�اگر�نداشـته�باشـد،�ُکندتر�حرکت�می�کند�و�احتمال�نرسیدنش�هم�

زیاد�است،�این�است�که�کار�خود�را�ثمربخش�بداند�یا�نداند.�اگر�ثمربخش�

دانسـت�این�راه�را؛�حرکت�خود�و�کار�خود�و�گاِم�خود�را،�احسـاس�کرد�که�

ایـن�از�بیـن�نمی�رود،�عملش�ضایع�نمی�شـود،�بر�این�حرکت،�بر�این�گام،�

یک�اثری�مترتب�می�شود،�هر�حرکت�او�یک�موجی�را�ایجاد�می�کند�که�او�

را�بیشتر�به�منزل�می�رساند؛�اگر�این�را�معتقد�بود،�سریع�تر�پیش�می�رود،�

بهتر�کار�می�کند،�خستگی�اش�کمتر�است،�راحت�تر�حرکت�می�کند.�اگر�این�

را�معتقد�نبود،�واویال!�مؤمن�این�جور�است،�مؤمن�کار�خودش�را�ثمربخش�

می�داند�و�قرآن�به�او�این�را�آموخته�است.�قرآن،�البته�موارد�فراوانی�دارد؛�
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حَس�نَ َعَملًا<2،�از�اول�تا�
َ
َر َم�ن ا حب

َ
<1،�>ا �نَ �ی َر الُمحِس�ن حب

َ
ُع ا �ی صن  اهلَل لا �یُ

ِا�نَّ
َ >�ن

آخـر�قـرآن�الی�ماشـاء�اهلل.�مـن�یک�مـوردش�را�آورده�ام�از�اول�قـرآن�که�َدِم�

دسـتم�بوده�از�سـورۀ�بقره.�ده�مورد،�پانزده�مورد�دیگرش�را�هم�شـما�پیدا�

کنیـد.�)بـرای�سـورۀ�بقـره�اسـت�که�البتـه�آدرسـش�را�اینجا�ننوشـتیم،�اما�

آدرسش�سورۀ�بقره�آیۀ��147یا�8،�ببخشید��143یا�4؛�چون�این�شماره�های�

آیه�در�این�قرآن�خیلی�ریز�و�بد�نوشته�شده�است.(

آیه�دربارۀ�قبله�است.�قباًل�تاریخچۀ�قبله�را�در�چند�کلمه�عرض�کنم.�وقتی�که�

مسلمان�ها�در�مکه�بودند،�رو�به�خانۀ�کعبه�نماز�می�خواندند.�قبل�از�هجرت،�

برای�نماز،�برای�عبادت،�رو�به�خانۀ�کعبه.�وقتی�آمدند�به�مدینه،�اوِل�ورود�

بـه�مدینـه،�رو�به�بیت�المقدس�نماز�می�خواندند؛�به�دسـتور�پـروردگار�البته.�

همـان�کاری�کـه�یهودی�ها�هم�می�کردند.�همان�وقت�یهوِد�مدینه�هم�رو�به�

بیت�المقدس�عبادت�می�کردند،�مسلمین�هم�همین�جور.�چندی�گذشت،�آیه�

راِم<�3برگرد�طرف�خانۀ�خدا،�طرف�کعبه،� ِد ال�َ طَر الَمسحبِ
َ َهَك سش َوّلِ َوحب

نازل�شد:�>�نَ

مسـجدالحرام،�و�باز�مسـلمان�ها�بنا�کردند�به�آن�طرف�نماز�خواندن.�ماجرای�

قبله�در�اوایل�سوره�بقره�به�تفصیل�آمده،�آیات�متعددی،�شاید�هفت،�هشت،�

ده�آیه�دربارۀ�قبله،�در�اوایل�سورۀ�بقره�هست�که�ُبعدهای�مختلف�این�ماجرا�

را�شرح�می�دهد،�خودش�مفصل�ا�ست�و�فعاًل�لزومی�ندارد�که�بیان�کنیم.

1.�سوره�مبارکه�هود/�آیه�115

2.�سوره�مبارکه�کهف/�آیه�30

3.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�144
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یکی�از�این�آیات،�این�است؛�که�به�مؤمنین�می�گوید،�به�پیغمبر�

می�گوید؛�که�علت�اینکه�ما،�وقتی�شما�از�مکه�آمده�بودید،�در�اول�ورود�به�

مدینه،�قبلۀ�شـما�را�به�طرف�بیت�المقدس�قرار�دادیم،�این�بود؛�خواسـتیم�

یک�آزمایشـی�از�شـما�به�عمل�بیاید.�شـما�قبل�از�آنی�که�مسلمان�بشوید،�

در�مکـه�کـه�بودید،�پیش�از�مسلمان�شـدن�حتی،�بـرای�خانۀ�کعبه�احترام�

قائل�بودید،�قداسـتی�قائل�بودید،�بعد�هم�که�مسـلمان�شـدید،�نماز�شـما�

به�طرف�خانۀ�کعبه�بود�در�مکه،�حاال�که�آمده�اید�مدینه،�ما�خواستیم�یکهو�

یـک�سـنت�آبـا�و�اجدادی�را�موقتًا�از�شـما�بگیریـم؛�ببینیم�چقدر�حاضرید�

برای�خاطِر�خدا�سـنت�ها�را�زیرپا�بگذارید.�خیلی�مهم�اسـت،�این�خودش�

نکته�ای�سـت.�ارتباط�به�بحث�ما�ندارد،�اما�نکتۀ�بسـیار�مهمی�سـت.�شـما�

کـه�مؤمـن�هسـتید،�آیـا�بـرای�خاطر�خـدا�حاضر�هسـتید�یک�سـنت�آبا�و�

اجدادی�را،�چیزی�را�که�به�آن�دل�بستید،�عالقه�مند�شدید،�احترام�برایش�

قائلیـد،�یکهـو�زیـر�پا�بگذارید�یا�نـه؟�نه�اینکه�خیال�کنیـد�نمازهایی�که�در�

مدتی�که�در�مدینه�بودید،�اوایل�رو�به�بیت�المقدس�خواندید،�این�نمازها�

را�مـا�به�هیچ�می�گیریم،�قبولشـان�نداریـم،�قبلۀ�بیت�المقدس�قبلۀ�باطلی�

بـود؛�نـه،�نه�خیر.�کارهایـی�که�کردید،�همه�اش�در�همـۀ�مراتب�مورد�قبول�

است.�تالش�های�شما�و�سعی�های�شما�مؤمنان،�هم�در�مورد�قبله�و�هم�

به�طورکلی،�مورد�تصدیق�و�تأیید�و�مورد�پاداش�و�سپاس�خداست.�اما�این�

فاصلـه�ای�کـه�انجام�گرفت�برای�این�بـود�که�ما�امتحان�کنیم.�آیه�در�این�

مقوله�ا�ست.�حاال�ببینید�ما�از�کجای�آیه�می�خواهیم�استفاده�کنیم.
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ها<�1قـرار�ندادیـم�ما�ای�پیغمبر،�آن� �ی
َ
�ةَ َعل �ةىی ُك�ن

َّ
هةَ ال

َ
ل �ب ا ال�ةِ َ َعل�ن َ >َو ما حب

قبلـه�ای�را�کـه�بر�آن�بـودی،�یعنی�بیت�المقدس،�پس�آیه�کی�نازل�شـده؟�

آن�وقتی�کـه�از�بیت�المقـدس�بـه�کعبه�برگشـته�بودند،�به�سـوی�کعبه�نماز�

می�خواندنـد.�خـدا�می�گویـد�آن�قبلـه�ای�که�قباًل�به�سـوی�آن�رو�می�کردی،�

�ةَ  �ةىی ُك�ن
َّ
هةَ ال

َ
ل �ب ا ال�ةِ َ َعل�ن َ یعنـی�بیت�المقـدس�را�برای�چه�ما�قرار�دادیم؟�>َو ما حب

ها<�قـرار�ندادیـم�مـا،�مقـرر�نکردیم�قبله�ای�را�که�بر�آن�بودی�سـابقًا�>ِالّا  �ی
َ
َعل

 >� �ی �بَ ِل�بُ َعلٰ� َع�ةِ �ةَ �ن َ �ن �ی سوَل ِمّمَ ُع الّرَ �بِ
�ةَّ َ َم<�مگر�برای�اینکه�معلوم�شود�>َم�ن �ی

َ
عل ِل�نَ

آنان�که�پیروِی�پیغمبر�می�کنند�از�آنان�که�به�سـوی�گذشتگانشـان�گرایش�

و�تمایـل�دارنـد�و�برمی�گردنـد�به�گذشـته،�از�هم�مشـخص�و�مجزا�شـوند،�

معلـوم�بشـوند.�پس�این�یک�آزمایشـی�از�شـما�به�عمـل�آورده.�ترجمه�ای�

که�از�آیه�کردیم�در�این�ورقه�این�جوری�اسـت:�قبلۀ�پیشـیِن�تو،�در�پرانتز�

بیت�المقدس�یا�بیت�الَمْقَدس�را،�معین�نکرده�بودیم�مگر�برای�آنکه�پیروان�

واقعِی�پیامبر�از�دنباله�ُرواِن�سنت�های�جاهلی�معلوم�و�ممتاز�گردند.�>َو ِا�ن 

�نَ َهَدى اهلُل<�هرچنـد�که�بسـی�بـزرگ�و�مهم�می�نمود� �ی �ن
َّ
� ال

َ
َر�ةً ِالّا َعل �ی ك�ب

َ
�ة ل

كا�نَ

مگر�برای�کسانی�که�خدا�هدایتشان�کرده�است.�آنهایی�که�دلشان�هدایت�

شـده�ایـن�کار�برایشـان�عادی�بـود،�معمولی�بـود،�می�توانسـتند�هضمش�

کنند؛�هدایت�نشدگان،�نه.

م<؛�این�جمله�مورد�استدالل�
ُ

ك
ما�نَ َع ا�ی �ی صن بعد،�جملۀ�بعدی:�>َو ما كا�نَ اهلُل ِل�یُ

و�اسـتناد�ماسـت.�و�خدا�هرگز�ایمان�شـما�را�ضایع�نمی�کرد.�چنین�نبود�

1.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�143
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کـه�ایمـان�شـما�و�عمل�شـما�و�کار�شـما�ضایع�و�باطـل�و�بی�اثر�

بماند.�برای�یک�مدتی�از�زمان�درجا�بزنید�یا�پیش�نروید.�نه!�هر�گاِم�شما،�

هر�حرکت�شـما،�هر�قدم�شـما،�شـما�را�یک�گام،�یک�قدم�به�سوی�مقصود�

نزدیـک�کـرده.�همـان�نسـبت�هم�کـه�مـا�در�راه�تکامل�دیدیـم�و�به�هدف�

ٌم<   َرح�ی
و�نٌ َر�ئ

َ
اِس ل ال�نّ نزدیک�شدیم.�پس�ایمان�شما�ضایع�نیست.�>ِا�نَّ اهلَل �بِ

همانا�خدا�بر�مردمان�مهربان،�و�دارای�رحمت�است.

خـب،�توجـه�بکنیـد.�هم�این�آیه،�هم�چند�آیه�یا�چندین�آیۀ�دیگر�در�قرآن�

بـه�مؤمنیـن�نویـد�ایـن�مطلب�را�می�دهـد�که�شـما�کارهایتـان،�ایمانتان،�

عقیده�تـان،�عملتـان�ضایع�نمی�گردد،�بی�اثر�نیسـت،�خنثی�نیسـت؛�یعنی�

چیست؟�ثمربخش�است.�و�این�حالت�اگر�چنانچه�در�مؤمنین�وجود�پیدا�

بکند،�خیلی�روشن�و�قهری�است�که�پیمودن�راه�کمال�برای�او�سهل�تر�و�

آسان�تر�می�شود.

فردا�بحث�ما�دربارۀ�توحید�است.
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به�طور�خالصه،�سخن�ما�این�است�که�آیات�توحیدی�را�در�قرآن�جدا�کنیم،�

اینجا�برای�شما�ترجمه�کنیم�و�شما�خودتان�استنباط�کنید�که�توحید�ازنظر�

قرآن،�اواًل�یعنی�چه؟�ثانیًا�به�معنای�چه�تعهدی�و�چه�عملی�در�زندگی�ست.�

و�البتـه�فرامـوش�نکردیـد�و�نکنید�بحث�های�قبلی�را،�که�گفتیم�باید�ایمان�

بـه�هـر�فکـری�و�به�هر�اصلـی�از�افکار�و�اصول�دینی،�اواًل�آگاهانه�باشـد،�از�

روِی�فهم�و�شـعور�و�آگاهی�باشـد،�نه�کورکورانه؛�ثانیًا�ایمان�همراه�باشد�با�

تعهد.�آنچه�که�ما�باید�به�آن�ایمان�پیدا�بکنیم،�حتمًا�آن�چیزی�اسـت�که�

در�زندگی�ما،�در�عمل�ما،�چه�عمل�فردی�و�چه�عمل�اجتماعی،�چه�مربوط�

بـه�شـخص�خـود،�چه�مربوط�به�جامعـۀ�خود،�چه�مربوط�به�بشـریت�و�چه�

ا ُهَو الَحّیُ الَقّیوُم لا َتأُخُذُه ِسَنٌة َولا َنوٌم 
ّ
َه ِال

ٰ
اهلُل لا ِال

ذی َیشَفُع 
َّ
ماواِت َوما فِى الَارِض َمن َذا ال ُه ما فِى الّسَ

َ
ل

یدیِهم َوما َخلَفُهم َولا 
َ
ُم ما َبیَن ا

َ
ا ِبِاذِنِه َیعل

ّ
ِعنَدُه ِال

ُه  ا ِبما شاَء َوِسَع ُكرِسّیُ
ّ
ُیحیطوَن ِبَشیٍء ِمن ِعلِمِه ِال

الَعِلّىُ  َوُهَو  ِحفُظُهما  َیؤوُدُه  َولا  َوالَارَض  ماواِت  الّسَ

ر� �ة ارک� �ب سور�ۀ م�ب الَعظیُم 255 
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مربوط�به�آیندۀ�تاریخ،�حتمًا�یک�تعهدی�را�بر�دوش�ما�می�گذارد.�

بـا�ایـن�مقدمه،�وقتی�ما�وارد�بحث�توحید�می�شـویم،�قهـرًا�این�بحث�برای�

ما�یک�بحث�تعهدآور�اسـت،�و�توحید�را�ما�آن�چنانی�بررسـی�می�کنیم�که�

اواًل�آگاهانه�به�توحید�برسیم،�ثانیًا�ببینیم�تعهداتی�که�توحید�بر�دوش�ما�

می�گـذارد،�چیسـت.�آیا�توحید�فقط�یک�فهمیدن�بی�مسـئولیت�و�بی�تعهد�

است؟�آیا�دانستِن�یک�حقیقتی�است،�بدون�آنکه�این�دانستن�بر�دوش�ما�

یک�تکلیفی�را�بار�کند؟�یا�نه؛�توحید�آگاهی�و�دانستنی�ست�که�به�دنبال�این�

دانسـتن،�تکلیف�ها،�وظیفه�ها،�مسئولیت�ها�به�انسان�متوجه�می�شوند.�به�

قرآن�که�مراجعه�کنیم�جواب�این�سؤال�را�خواهیم�دید.

بنابراین�آیات�مورد�نظر�ما�امروز�دربارۀ�توحید�است�از�یک�دیدگاه�خاص،�

فـردا�آیـات،�باز�دربارۀ�توحید�خواهد�بـود�از�دیدگاهی�دیگر،�روزهای�آینده�

بـاز�آیـات�توحیدی�خواهد�بود،�هرکـدام�از�دیدگاهی�مخصوص�به�خود.�و�

بنده�مدعی�نیستم�که�با�بحث�چند�روزۀ�دربارۀ�توحید،�با�استمداد�از�آیات�

قـرآن،�خواهـم�توانسـت�همۀ�ابعـاد�توحید�قرآنی�و�اسـالمی�را�بیان�کنم.�

مسـلمًا�اگر�چنانچه�کسـانی�با�دید�دقیق�تری،�با�روشـن�بینِی�بیشـتری،�با�

مطالعـۀ�پرفرصت�تـری�به�قرآن�مراجعه�کننـد،�اقیانوس�بی�کرانی�در�زمینۀ�

توحید�خواهند�یافت.�به�قدر�فرصت�محفل�خودمان�ـ�که�حتی�همۀ�آنچه�

را�هـم�کـه�خود�مـا�دربارۀ�توحید�می�دانیم،�نمی�تـوان�به�صورت�خالصه�در�

این�محفل�بیان�کرد�ـ�به�اندازه�ای�که�گنجایش�وقت�و�ظرفیت�مجلس�ما�

هست،�بنده�صحبت�خواهم�کرد.
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)مطلبی�را�که�قباًل�باید�تذکر�بدهم،�این�است�که�بحث�توحید�در�

آیـات�قرآنـی�و�با�آن�سـبکی�که�ما�مطرح�خواهیم�کـرد،�احتمااًل�یک�قدری�

سنگین�به�نظر�بیاید.�احتمااًل�یک�بحث�درسی�به�نظر�بیاید،�نه�یک�بحث�

باِب�سخنرانی.�اما�من�همیشه�پیش�خودم�این�جور�فکر�می�کردم�و�می�کنم؛�

که�چه�لزومی�کرده�است�که�محافل�عمومی�ما�حالت�درسی�نداشته�باشد�

و�سـخنرانی،�چیـزی�غیر�از�درس�باشـد؟�چه�مانعـی�دارد�که�در�یک�محفل�

عمومی،�با�جمعیت�زیاد،�افکاری�که�در�مجلس�آماده�هستند�برای�شنیدن،�

آماده�باشـند�برای�شـنیدِن�چیزهای�مشکل�و�محتاج�به�تأمل�و�تفکر؛�عینًا�

مثـل�کالس�درس؟�چـه�لزومـی�دارد�که�حتمًا�در�روز�ماه�رمضان؛�چون�ماه�

رمضـان�اسـت�و�دهان�هـا�روزه،�گوینـده�خـودش�را�ملزم�و�ناچـار�ببیند�که�

مطالب�را�سرگرم�کننده�تر�و�شیرین�تر�و�توأم�با�مسائل�تفریحِی�بیشتر�بیان�

کند؟�چرا؟�تا�ِکی�ما�باید�در�محافل�و�مجالس�عمومی،�امیِد�بهتر�و�باالتر�و�

عمیق�تر�اندیشیدن�را�نداشته�باشیم؟�چرا�باید�نداشته�باشیم؟

بنابراین�شما�برادران�و�خواهرانی�که�در�این�مجلس�هستید�و�در�روزهای�

آینده�خواهید�بود،�نمی�دانم�مطلب�به�نظر�شما�سنگین�بیاید�یا�نه،�ممکن�

اسـت�سـنگین�بیاید،�ممکن�اسـت�خیلی�عـادی�بیاید،�اما�اگـر�مطلب�به�

نظرتان�ثقیل�و�سنگین�آمد،�به�عنوان�یک�مطلبی�که�باالخره�باید�فهمید،�

رویـش�فکـر�کنیـد،�رویـش�مطالعـه�کنید.�تمـام�نیروی�مغزتان�را�بسـیج�

کنید،�برای�اینکه�مطلب�را�بفهمید.�کلمات�را�در�ذهنتان�حفظ�کنید،�نگه�

بدارید،�اگر�مشـکل�بود،�بعد�با�دوسـتانتان،�با�رفقایتان،�مطرح�کنید.�اگر�
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بحث�یک�بحثی�سـت�که�در�ذهنتان�ناآشـنا�می�آید،�سـعی�نکنید�

فورًا�به�عنوان�اینکه�این�بحث�سـنگین�اسـت�و�ثقیل�است،�از�ذهنتان�دور�

کنید،�نه�خیر؛�سعی�کنید�که�این�را�با�مغزتان�آشنا�کنید.

و�البتـه�همان�طوری�کـه�در�خیلـی�از�بحث�هـا�و�سـخنرانی�ها�و�درس�هـا�

گفتیـم،�هرگـز�انتظـار�نداریـم،�حتی�از�یک�نفـر�که�آنچه�را�مـا�می�گوییم،�

به�طـور�صددرصـد�و�حتمـی�بپذیـرد،�نـه؛�بلکـه�به�عکـس،�انتظـار�داریـم�از�

دوسـتان،�برادران،�خواهران،�در�هر�حدی�که�هسـتید؛�آنچه�را�که�به�شـما�

�اگر�جاهای�دیگر�هم�این�جور� به�عنوان�خوراک�و�مایۀ�فکری�داده�می�شودـ�

نیسـتید،�اینجا�این�جور�باشـید�ـ�آنچه�را�که�به�شـما�داده�می�شـود،�در�زیر�

البراتواِر�1درک�و�فهم�و�تشـخیص�و�اجتهاد�خودتان�قرار�بدهید�وخودتان�

وَل  ِمعو�نَ ال�ةَ َس�ةَ �نَ �ی �ی �ن
َّ
اِد � ال ر ِع�ب ِ

ّ سش �بَ
را�مصداق�این�آیۀ�شریفۀ�قرآن�بسازید�که�>�نَ

ُ�<2به�بندگان�من�مژده�بده،�به�آنها�که�سخن�را�می�شنوند�و� حَس�نَ
َ
عو�نَ ا �بِ

�ةَّ �یَ
�نَ

نیکوترینش�را�انتخاب�می�کنند�و�پیروی�می�کنند.(

به�هر�صـورت،�توحیـد�را�ما�از�دو�دیدگاه�مـورد�نظر�قرار�دادیم�فعاًل،�ممکن�

است�در�ضمن�تنظیم�مطالب،�شعبه�های�دیگری�هم�به�نظر�برسد�که�الزم�

باشـد�تذکر�داده�بشـود.�اواًل�توحید�را�در�جهان�بینی�اسـالم�مورد�نظر�قرار�

دادیم.�مسـّلم،�توحید�در�جهان�بینی�اسـالم�هسـت.�توحید�در�جهان�بینی�

اسـالم�چیسـت�و�به�چه�معناسـت،�و�آیۀ�قرآن�و�زبان�رسـا�و�گویای�قرآن،�

1.�آزمایشگاه�علمی�و�فنی

2.�سوره�مبارکه�زمر/�آیات��17و�18
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توحیدی�را�که�در�جهان�بینِی�اسـالم�مطرح�اسـت،�چگونه�تشریح�

می�کنـد؟�بحـث�دوم�را�این�جور�گفتیم:�توحید�در�ایدئولوژی�اسـالم.�البته�

مختصـر�توضیحـی�خواهم�داد�دربارۀ�اصطـالح�جهان�بینی�برای�آنهایی�که�

نمی�داننـد�و�بـرای�اصطـالح�ایدئولـوژی�بـرای�آنهایی�کـه�نمی�دانند؛�چون�

توحیـد،�هـم�جـزو�جهان�بینی�اسـالم�اسـت،�هم�جـزو�ایدئولوژِی�سـازندۀ�

زندگی�ساز�اسالم�است.

عالوه�بر�اینها،�توحید�در�هریک�از�مقررات�فرعی�اسالم،�خودش�را�می�نمایاند�

و�نشان�می�دهد.�و�هرجایی�شما�یک�حکمی�و�یک�قانونی�و�یک�دستوری�

را�بـه�نـام�دیـن�مشـاهده�کردید�که�در�آن�توحید�لنـگ�می�زند،�ضد�توحید�

در�آن�وجود�دارد�و�توحید�در�آن�نیسـت،�بدانید�که�این�از�اسـالم�نیسـت؛�

چون�توحید�مثل�روحی�در�کالبد�تمام�مقررات�اسالمی�هست.�مثل�هوای�

رقیق�و�لطیفی�در�تمام�اجزای�این�ساختمان�و�پیکره�ای�که�نامش�اسالم�

اسـت،�هسـت.�مثل�خون�پاک�و�پاکیزه�و�صاف�و�تازه�ای�در�سراسـر�این�

کالبد�و�پیکری�که�نامش�اسـالم�و�دین�اسـت،�هسـت؛�در�همۀ�مویرگ�ها�

حتـی�هسـت،�یک�دانـه�حکم�را�در�اسـالم�شـما�نمی�توانید�پیـدا�کنید�که�

رنگی�و�نشـانی�از�توحید�در�آن�نباشـد.�بنابراین�بحث�امروز�دربارۀ�توحید�

در�جهان�بینی�اسالم�است.

جهان�بینی�اسـالم�یعنی�چه؟�شـما�وقتی�که�به�عنوان�یک�انسـان،�به�فکر�

خودتـان،�بـه�درک�خودتـان�از�عالم،�از�انسـان،�از�جهـان�مراجعه�می�کنید،�

یـک�تصوراتـی�پیـدا�می�کنید.�ممکن�اسـت�شـما�به�این�فکـر�نبودید،�اما�
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آن�کسی�که�به�این�فکر�است،�وقتی�دربارۀ�جهان�می�اندیشد،�دربارۀ�

انسـان�می�اندیشـد،�دربارۀ�رابطۀ�جهان�و�انسـان�می�اندیشد،�دربارۀ�چیزی�

ماورای�طبیعت�و�ماورای�انسان�و�جهان�می�اندیشد،�یک�سلسله�تصوراتی�

و�افکاری�پیدا�می�کند،�این�را�می�گویند�جهان�بینی.�هر�مکتبی�یک�بینش�

خاصـی،�یک�دیدگاه�خاصی،�یک�برداشـت�خاصـی،�یک�دریافت�خاصی�از�

جهان�دارد؛�این�برداشت�خاص�از�جهان،�این�دریافت�مخصوص�از�عالم،�این�

چگونگِی�دیدن�عالم،�اسمش�جهان�بینی�است.�از�اصطالحاتی�ست�که�تازه�

چندین�سالی�سـت�در�تعبیرات�فارسـی�دیده�می�شود�و�به�چشم�می�خورد.�

جهان�بینی�به�معنای�وسعت�نظر�نیست�که�معمواًل�در�اصطالحات�عامیانه�

به�کار�می�رود؛�فالن�کس�آدم�جهان�بینی�سـت،�یعنی�وسـیع�النظر�است،�نه؛�

جهان�بینی�به�این�معنا�نیست.

به�طورخالصـه�جهان�بینـی�را�این�جـوری�می�شـود�تعریف�کـرد؛�جهان�بینی�

یعنی�برداشت�یک�انسان�از�جهان،�تلّقی�یک�انسان�از�جهان،�دریافت�یک�

انسـان�از�جهان�یا�از�انسـان.�گفتیم�برداشـت�یک�انسـان؛�می�توانید�شـما�

به�جای�یک�انسان،�بگذارید�یک�مکتب،�یک�مسلک،�یک�آیین،�یک�رویۀ�

اجتماعی�برداشـتی�از�جهان�دارد،�این�برداشـت�اسمش�جهان�بینی�است.�

اسالم�یک�جهان�بینی�ای�دارد،�اسالم�یک�برداشتی�از�جهان�دارد.�برداشت�

اسـالم�از�جهان�را،�آن�مقداری�که�ارتباط�پیدا�می�کند�به�بحث�توحید�ما،�

من�مختصرًا�بیان�می�کنم.

اسـالم�معتقد�اسـت�که�همۀ�این�مجموعه�ای�که�نامش�جهان�اسـت،�از�
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بـاال�تـا�پاییـن،�از�موجودات�ناچیز�و�حقیر،�تـا�موجودات�بزرگ�و�

چشـم�گیر؛�از�پسـت�ترین�جاندار�یا�بی�جان،�تا�شـریف�ترین�و�پرقدرت�تریِن�

موجـودات�جانـدار�و�دارای�ِخـَرد،�یعنـی�انسـان،�همـه�و�همـه،�همه�جای�

این�عالم،�بنده،�َبرده،�آفریده�و�وابسـتۀ�به�یک�قدرت�بسـیار�عظیم�اسـت.�

مـاورای�ایـن�ظاهـری�که�من�و�شـما�می�بینیـم،�ماورای�آنچـه�که�عینک�

تیزبیـن�دانـِش�تجربی�می�تواند�به�او�برسـد،�ماورای�همۀ�پدیده�های�قابل�

حـس�و�قابـل�لمس،�یک�حقیقتی�هسـت�از�همـۀ�حقیقت�ها�برتر،�واالتر،�

شریف�تر،�عزیزتر�و�همۀ�این�پدیده�های�عالم،�ساخته�و�پرداخته�و�درست�

شـدۀ�دسـت�قـدرت�اوسـت.�به�آن�قـدرت�باالتـر�نامی�می�دهیم؛�اسـمش�

خداست،�اسمش�اهلل�است.

پـس�جهـان�یک�حقیقتی�سـت�که�به�خودی�خود�اسـتقالل�نـدارد؛�خودش،�

خـودش�را�به�وجـود�نیـاورده؛�از�داخـل�و�از�درون�نجوشـیده؛�بلکـه�دسـت�

قدرتمنـدی�ایـن�پدیده�های�گوناگون�را�ـ�که�هـر�روزی�که�دانش�به�پیش�

مـی�رود،�ایـن�پدیده�ها�بیشـتر�خود�را�نشـان�می�دهند�ـ�آفریـده�و�به�وجود�

آورده.�دسـت�قدرتمندی�سـت�کـه�در�دل�ذره،�آن�غوغـا�را�ایجـاد�کـرده�و�

در�باالتریِن�جهان�های�ناشـناخته،�کهکشـان�ها�و�آن�سـوی�کهکشـان�ها�که�

ممکن�است�میلیاردها�برابر�آنچه�که�تا�امروز�کشف�کردیم،�چیزهای�قابل�

کشفی�باشد؛�این�همه�را�به�وجود�آورده�است.�این�کارخانه،�سازنده�ای�دارد،�

این�دسـتگاه،�پدیدآورنده�ای�دارد،�تصادفی�نیسـت،�به�خودی�خود�نیسـت.�

اسالم�جهان�را�یک�چنین�چیزی�می�داند.
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اینها�مواد�جهان�بینی�اسالم�در�زمینۀ�توحید�است�که�همین�طور�

خرد�خـرد،�کوتاه�کوتـاه�می�گویـم.�)در�ذهن�هـا�بسـپارید�تـا�ان�شـاءاهلل�اگر�

نوشـتۀ�فردا�حاضر�شـد،�در�نوشـته�هم�مختصرًا�یک�چیزی�نوشـتیم.(�آن�

خدایـی�کـه�باالتـر�از�جهان�و�جهانیان�اسـت،�آن�دسـت�قدرتـی�که�همۀ�

موجـودات�عالـم�را�او�می�گردانـد،�او�سـاخته�و�او�دم�بـه�دم�آنهـا�را�پاینده�

داشـته؛�این�دسـت�قدرتمند�ـ�که�نامش�اهلل�اسـت،�نامش�خداسـت�ـ�به�

تمـام�صفـات�نیـک�و�نیکی�آفریـن�به�طـور�اصیل،�به�طـور�ذاتـی،�ُمّتَصف1 

اسـت؛�یعنی�دارای�دانش�اسـت،�دارای�قدرت�اسـت،�دارای�حیات�است،�

دارای�اراده�و�تصمیم�است�و�هر�آنچه�که�از�این�صفات�سرچشمه�و�مایه�

می�گیرد.�زندگی�او�از�کسـی�گرفته�نشـده�اسـت،�دانش�او�از�جایی�اخذ�و�

کسـب�نشده�است�و�از�این�قبیل.

او�صاحب�اختیار�عالم�اسـت.�عالمیان�چه�کسـانی�اند؟�ذرات�عالم�در�مقابل�

او�چه�هسـتند؟�آیا�ذرات�عالم�وقتی�که�سـاخته�و�پرداختۀ�او�شـدند،�مثل�

فرزندی�که�از�مادر�جدا�می�شود،�دیگر�جدا�شدند؟�نه؛�اصاًل�قضیه�این�جوری�

نیست.�اینها�در�هر�لحظه�ای،�برای�ماندن�و�بودن،�محتاج�او�هستند،�محتاج�

قدرت�او�و�ارادۀ�او؛�و�همه�بندگان�اویند.�همۀ�موجودات�بندگان�و�بردگان�

و�مصنوعان�و�مخلوقان�اویند.�در�همه�می�تواند�تصرف�کند،�همه�را�با�نظم�

خاصـی�آفریـده،�همـه�را�با�سـنت�ها�و�قانون�های�منظـم�و�دقیقی�به�وجود�

آورده.�این�قانون�ها�را�امروز�علم�دارد�کشف�می�کند،�که�البته�بحث�من�در�

1.�)وص�ف(�دارنده�صفتی
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این�زمینه�نیسـت؛�یعنی�اسـتدالل�بر�وجود�خدا�و�اثبات�صانع�در�

بحث�من�نیست،�در�این�زمینه�کتاب�فراوان�است،�بروید�بخوانید.

و�لیکن�این�جمله�را�بد�نیست�یادآوری�بکنم�از�قول�چند�نفر�از�دانشمندان�

علـوم�تجربـی،�نـه�فیلسـوف�ها،�دانشـمندانی�که�سـر�و�کارشـان�با�همین�

آزمایشگاه�و�البراتوار�و�صنعت�و�سازندگی�و�این�چیزهاست.�در�این�کتابی�

کـه�دو،�سـه�نفـر�مترجم�فاضل�ایرانـی�ترجمه�کردند�و�نوشـتۀ�چندین�نفر�

�کتاب� از�نویسـندگان�دانشـمند�غیر�ایرانی�سـت،�به�نام�اثبات�وجود�خدا1ـ�

خوبی�است،�بد�نیست�مراجعه�کنید�ـ�چند�نفر�از�دانشمندان�علوم�تجربِی�

امروز�می�گویند�با�پیشرفت�دانش،�با�رفتِن�در�ُکنِه�مخلوقات�و�موجودات�

و�کشـف�قانون�های�منظم،�ما�می�فهمیم�که�جهان�را�پدیدآورنده�ای�سـت.�

ازبـس�می�بینیـم�نظـم�وجـود�دارد،�ازبـس�انتظـام�و�انضبـاط�در�کار�عالم�

هست،�می�فهمیم�که�جهان�را�آفریدگاری�هست�و�آفریننده�ای.�خب،�پس�

همۀ�موجودات�عالم،�بندگان�او،�پدیدآوردگان�او،�همه�تحت�اختیار�او�و�

در�قبضۀ�قدرت�اویند�و�انسان�هم�مثل�بقیۀ�موجودات�دیگر.

در�جهان�بینـی�اسـالم،�توحید�یک�چنین�چیزی�سـت؛�توحیـد�یعنی�جهان�

دارای�یـک�آفریننـده�و�سـازنده،�و�بـه�تعبیـری،�دارای�یـک�روح�پـاک�و�

لطیـف�اسـت.�جهـان�پدیدآورنده�ای�دارد�و�همۀ�اجزای�ایـن�عالم،�بندگان�

1.�»اثبات�وجود�خدا«�تألیف�جان�کلوور�کتابی�است�مشمل�بر�چهل�مقاله�از�دانشمندان�

علوم�روز،�دربارۀ�اثبات�وجود�خدا.�این�کتاب�توسط�آقایان�احمد�آرام،�علی�اکبر�مجتهدی�

و�سید�مهدی�امین�ترجمه�شده�است.
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و�بـردگان�و�موجـودات�تحـت�اختیـار�آن�خـدا�و�آن�پدیدآورنـده�

محسوب�می�شوند.�توحید�در�جهان�بینی�اسالم�این�است؛�یعنی�وقتی�که�

یک�مسلمان،�از�دیدگاه�اسالم�به�این�عالم�نگاه�می�کند،�این�عالم�را�یک�

موجـود�مسـتقلی�نمی�بینـد،�بلکه�یک�موجـودی�می�بیند�وابسـتۀ�به�یک�

قـدرت�باالتـر.�چـه�اثری�دارد؟�چـه�فایده�ای�دارد؟�عجیـب�تأثیری�دارد؛�در�

بحث�هـای�بعـدی�که�دربـارۀ�توحید�می�کنیم،�آن�وقت�معلوم�می�شـود�که�

ایـن�بینـش،�ایـن�جهان�بینی�مخصـوص،�این�دریافت�و�برداشـت�از�عالم،�

این�تلقی�از�جهان�و�جهانیان،�چه�تأثیری�دارد�در�سازندگی�زندگی.

بـه�آیـات�قرآن�مراجعـه�می�کنیم،�می�بینیم�عینًا�همین�مطلـب�را�در�آیات�

قرآنی،�پروردگار�عالم�ذکر�کرده.�از�دو�جای�قرآن�آیاتی�را�ما�در�نظر�گرفتیم�

که�امروز�تالوت�بشـود�و�ترجمه�بشـود.�اول�از�سـورۀ�بقره�اسـت،�آیه�ای�که�

معروف�اسـت�به�آیةالکرسـی.�قسمت�اول�آیةالکرسـی�در�این�زمینه�است،�

که�حاال�تالوت�و�ترجمه�می�کنیم�و�تدبر�می�کنیم�در�آن.�آیۀ��255است.1

م، اهلُل لا ِالَه ِالّا ُهَو<�اهلل،�ایـن�نامـی�کـه�معادلی�به�صورت� ح�ی ِ الّرَ حم�ن سِم اهلِل الّرَ >�بِ

تبیین�و�تشـریح�برایش�نمی�شـود�پیدا�کرد؛�چیسـت�اهلل؟�خداسـت.�خدا�

کیسـت؟�آن�موجـودی�اسـت�کـه�>لا ِالَه ِالّا ُهَو<�هیـچ�معبـودی�بـه�جـز�او�

1.�معّظم�لـه�در�جلسـاتی�کـه�سـال��1352و�در�مسـجد�کرامـت�مشـهد،�بـه�ترجمـۀ�اذکار�

نمـاز�می�پرداختنـد،�ترجمـه�ای�قابـل�فهـم�برای�عمـوم�مردم�از�ایـن�آیات�ارائـه�کرده�اند.�

ششـمین�گفتار�از�مجموعه�گفتارهای�صهــبا،�با�عنوان�»ترجمۀ�تفصیلی�آیةالکرسـی«�به�

این�سخنرانی�اختصاص�یافته�است.

http://jahadi.ir/sahba/product/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%81%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c/
http://jahadi.ir/sahba/product/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%81%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c/
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نیسـت.�الـه�را�معبـود�معنـا�کنید.�اله�یعنی�هـر�آن�موجودی�که�

انسـان�در�مقابـل�او�به�صورت�تقدیس،�1به�صـورت�تعظیم�و�تکریم،�خضوع�

می�کند،�اختیار�خودش�را�دسـت�او�می�دهد،�سررشـتۀ�زندگی�اش�را�به�او�

می�سـپرد،�او�را�دسـت�باز�و�مطلق�العنان�2در�زندگی�خود�قرار�می�دهد،�این�

را�در�اصطالح�قرآنی�می�گویند�اله.�آن�کسانی�که�هوای�نفس�را�سررشته�دار�

زندگـی�خـود�می�کنند،�الهشـان�هوای�نفسشـان�اسـت.�آن�کسـانی�که�یک�

انسـان�سـرکِش�متجـاوز�را�در�امور�زندگی�خود،�دسـتش�را�بـاز�می�گذارند،�

الهشـان�همان�شیطان�است.�آن�کسـانی�که�به�سنت�ها�و�عقیده�های�پوچ،�

به�طور�بی�قید�و�شـرط�تسـلیم�می�شوند،�الهشـان�همان�سنت�و�عقیدۀ�پوچ�

است.�هرچه�در�وجود�انسان�و�در�زندگی�انسان،�بی�قید�و�شرط�دستش�باز�

باشد�و�حکومت�و�تحکم�بکند،�او�ِاله�است.

اینجـا�می�گویـد�کـه�>لا ِالَه ِالّا ُهَو<�هیـچ�الهـی،�هیـچ�معبـودی�به�جـز�او�

نیسـت.�یعنـی�چه�نیسـت؟�یعنـی�در�دنیا�نیسـت؟�هزاران�معبـود�بود�در�

دنیـا،�سیصدوشـصت�تا�در�خـوِد�خانـۀ�کعبه�آویـزان�و�قرار�داده�شـده�بود،�

سیصدوشـصت�تا�عروسـک.�همین�قـدر�هم�عروسـک�های�جانـدار�در�دنیا،�

داشـتند�فرمانروایی�می�کردند؛�چطور�الهی�نیسـت!�پـس�اینی�که�می�گوید�

>لاِالَه ِالّا ُهَو<�جز�او�الهی�نیست؛�یعنی�اله�واقعی�نیست،�اله�قانونی�نیست،�

�به�آن� الـه�حقیقـی�نیسـت؛�یعنی�هرکـس�دیگر�را�غیر�از�اهلل�بـه�الوهیتـ�

1.�)ق�د�س(�پاک�شمردن

2.�بی�قید�و�بند
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معنایـی�کـه�گفتم�ـ�به�معبودیت�پذیرفتید،�گناه�کردید،�برخالف�

حـق،�عملـی�انجـام�دادید؛�چون�جز�اهلل�هیچ�کس�شایسـتۀ�معبود�بودن�و�

الوهیت�نیست.

>اهلُل لا ِالَه ِالّا ُهَو<،�خصوصیـت�ایـن�اهلل،�ایـن�الـِه�یکتـا�و�یگانـه�چیسـت؟�

لَحّى<�زنـده�اسـت؛�همـه�مرده�انـد،�
َ
خصوصیاتـش�را�مقـداری�می�شـمرد:�>ا

دیگران�موجودات�مرده�و�ُمردارند،�او�زنده�اسـت.�بی�جان�ها�که�پیداسـت،�

باجان�ها�هم�مرده�اند.�باجانی�که�روزی�نبوده�و�روز�دیگری�هم�نخواهد�بود،�

جانداری�که�جانش�دائمًا�در�تهدید�است،�موجود�زنده�ای�که�زندگی�اش�با�

حرکت�یک�مو،�با�جنبش�یک�مغز�گاهی�تهدیِد�به�فنا�و�نابودی�می�شود،�

ایـن�چه�جـور�زندگی�ای�سـت؟�زندۀ�جـاودان،�زندۀ�اصیل،�زنـدۀ�حقیقی،�آن�

کسی�سـت�کـه�حیـات�برای�اوسـت�و�هدیـه�و�عطیه�و�موهبت�اوسـت�به�

وم<�آن�پایدار�و�پاینده.� �یّ
ل�ةَ

َ
لَحّى<�آن�زنده،�>ا

َ
همۀ�جانداران،�و�او�خداست.�>ا

آن�کسـی�که�زندگـی�او�دائمـی�و�جاودانه�و�همیشـگی�اسـت.�آن�کسـی�که�

زنـدگان�بـه�زندگـی�او�زنده�اند�و�اگر�او�نباشـد،�اگر�او�نخواهـد،�اگر�او�اراده�

وم<. �یّ
ل�ةَ

َ
نکند،�یک�زنده�و�یک�جلوۀ�زندگی�در�جهان�باقی�نخواهد�بود،�>ا

وٌم<�ُچرت�و�خواب�او�را�نمی�رباید؛�خواب�سبک،�چه�برسد�
�ةٌ َو لا �نَ �ُ ِس�نَ

دنُ �نُ
ئ
ا
َ >لا �ة

به�خواب�سنگین.�او�را�از�خود�نمی�گیرد،�یعنی�چه؟�یعنی�لحظه�ای�غفلت،�

لحظـه�ای�بی�توجهـی،�در�وجـود�او�و�در�حیات�او�راه�ندارد.�موجودات�دیگر،�

خداوندگاران�دروغین�غفلت�می�کنند�از�خودشان،�از�مردم�تحت�اختیارشان،�

از�جهانی�که�در�قبضۀ�آنها�هست،�سراپا�غفلتند،�دائمًا�در�غفلتند،�آنجایی�که�
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ادعـای�آگاهـی�و�اطـالع�می�کننـد،�آگاهـی�و�اطالعشـان�دروغین�

است.�آنچه�بر�آنان�غلبه�دارد،�غفلت�است�و�نادانی�ست.

َو  ها 
و�نَ

َ
صل َم �یَ

َه�نَّ َ واِر � حب وَمُهم داَر ال�بَ
وا �ةَ

ّ
َ�ل

َ
ا َو   

ً
را عَم�ةَ اهلِل ُك�ن �نِ لوا 

َ
ّد �بَ �نَ  �ی �ن

َّ
ال  �

َ
ِال َر 

�ةَ م 
َ
ل

َ
>ا

راُر<�1که�موسی�بن�جعفرصلوات اهلل علیه�این�آیۀ�قرآن�را�برای�هارون�الرشید� َ� ال�ةَ �ئ �بِ

خواند.�آیا�ندیدی�آن�کسـانی�که�نعمت�های�خدا�را�کفران�کردند،�ناسپاسـی�

کردند،�قوم�خود�و�دنباله�روان�خود�را�به�وادی�نابودی�و�نیستی�و�هالکت�و�

بدبختی�کشاندند؟�کجاست�آن�وادی�بدبختی�و�نیستی؟�جهنم!�خودشان�

هـم�وارد�جهنـم�شـدند،�دنباله�روان�بیچاره�شـان�را�هم�دنبال�خودشـان�به�

جهنم�کشـاندند�و�چه�بد�جایگاهی�ست�جهنم.�موسی�بن�جعفرصلوات اهلل علیه�به�

هارون�می�گفت�تو�از�آنهایی.�2خب�اگر�هارون�غافل�نباشد،�چرا�خودش�و�

مردمش�را�به�دوزخ�بکشاند؟�پس�سراسر�غفلتند�خدایان�دیگر.

آن�که�او�را�غفلت�نمی�گیرد،�حاکم�واقعی�این�جهان�است؛�یعنی�اهلل.�>لا 

وٌم<،�به�نظرتان�نیاید�که�ِسـَنة�یعنی�چرت،�خواب�سـبک�و�
�ةٌ َو لا �نَ ُ� ِس�نَ

دنُ �نُ
ئ
ا

َ �ة

َنـوم،�یعنـی�خـواب�معمولـی�یا�سـنگین�را�از�خدا�برداشـتن�و�نفی�کردن،�

چـه�لزومـی�داشـت�اینجا؟�چـرا؛�در�بحث�هـای�بعدی�خواهیـم�دید.�چون�

هر�اشـاره�ای�در�توحید،�هر�نکته�ای�در�توحید،�اشـاره�به�نفی�الوهیت�غیر�

خداسـت�و�اشـاره�بـه�نقایص�غیر�خـدا.�هرچه�دربارۀ�خدا�اثبات�می�شـود،�

آن�چیزهایی�ست�که�دربارۀ�مدعیان�الوهیت�نفی�می�شود.�آنچه�در�توحید�

1.�سوره�مبارکه�ابراهیم/�آیات��28و�29

2.�تفسیر�نورالثقلین/�ذیل�آیۀ��28سوره�ابراهیم
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گفته�می�شـود،�آن�چیزهایی�سـت�که�در�زندگی�عملی�موحدان�و�

خداپرسـتان�بایـد�منعکس�بشـود.�تمام�خصوصیات�و�دقایـق�توحید�باید�

در�زندگی�مردم�موحد�نمونه�هایش�وجود�داشته�باشد،�که�این�در�بحث�ها�

وٌم<�اشـاره�اسـت�به�
�ةٌ َو لا �نَ ُ� ِس�نَ

دنُ �نُ
ئ
ا َ و�تالوت�های�بعدی�می�آید.�بنابراین�>لا �ة

غفلت�ها،�خواب�ها،�بی�خودی�های�خداوندان�و�خداوندگاران�دروغین.

<�از�آِن�اوسـت�هر�آنچه�در� ر�نِ
َ
� الا ِ

ماوا�ةِ َو ما �ن � الّسَ ِ
ُه ما �ن

َ
وٌم ل

�ةٌ َو لا �نَ ُ� ِس�نَ
دنُ �نُ

ئ
ا َ >لا �ة

آسمان�هاسـت�و�هر�آنچه�در�زمین�اسـت؛�ِملک�اوست،�بندۀ�اوست.�>َم�ن 

ِ�<�کیسـت�که�درمقابل�او�شـفاعت�کند،�وسـاطت� �نِ ِادن َدُ� ِالّا �بِ ُع ِع�ن
�نَ َسش یی �ی �ن

َّ
ا ال

دنَ

کند،�جز�به�اذن�او.�هیچ�قدرت�دیگری�سراغ�نداریم�ما�که�حتی�به�اندازۀ�

قدرت�یک�شفیع،�بتواند�درمقابل�خدا�عرض�اندام�بکند.�اگر�کسی�شفاعت�

از�دیگران�می�کند،�باز�به�اذن�خدا�می�کند.�پیغمبران�که�شفاعت�می�کنند،�

اولیا�و�ائمه�و�صلحا�و�مؤمنین�و�شـهدا�که�شـفاعت�می�کنند�پیش�خدا،�

جز�به�اذن�خدا�نمی�کنند؛�بنابراین�آنها�هم�یک�قدرت�هایی�درمقابل�قدرت�

خدا،�یک�دکان�هایی�درمقابل�خدا�نیستند.�چنین�نیست�که�آنها�هم�یک�

دم�و�دسـتگاه�جداگانه�ای�درمقابل�دم�و�دسـتگاه�خدا�باشـند،�نه؛�بندگان�

خدا�هستند،�ُمنتها�بندگان�مورد�لطف�و�محبت�خدا.

ِ�<�کیسـت�آن�که�شـفاعت�کند�نزد�او�جز�به� �نِ ِادن َدُ� ِالّا �بِ ُع ِع�ن
�نَ َسش یی �ی �ن

َّ
ا ال

>َم�ن دنَ

ُهم<�پیـش�روی�آنهـا�هرچـه�
ل�نَ ِهم َو ما �نَ د�ی �ی

َ
�نَ ا �ی َ ُم ما �ب

َ
عل َ اذن�و�رخصـت�او؟�>�ی

هسـت�و�پشـت�سـر�آنها،�می�داند؛�یعنی�محیِط�به�تمام�زندگی�انسـان�ها�

َء<�احاطـه�ندارند،�
ٓ
ا ما سش ٍء ِم�ن ِعلِمِ� ِالّا �بِ ىی

َ �ش  �بِ
طو�نَ ��ی ُ

و�موجـودات�اسـت،�>َو لا �ی
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گسترده�نیست�دانششان�به�چیزی�از�دانش�پروردگار،�مگر�آنچه�

خود�او�بخواهد.

ببینیـد�چطـور�تمـام�عالم�را�به�دو�صف�تقسـیم�می�کنـد.�یک�صف،�صف�

خدا؛�یک�صف،�صف�موجودات�دیگر.�در�این�صِف�دیگر،�همۀ�ذراِت�عالم�

بنـدگان�خداینـد�در�حّد�واحد.�می�خواهم�بگویم�از�لحاظ�بندگِی�خدا،�بین�

دو�موجـود�عالـم�هیچ�امتیازی�نیسـت.�ازاین�جهت�که�بندۀ�خدا�هسـتند،�

ازاین�جهـت�کـه�تحـت�قـدرت�و�در�قبضـۀ�خداینـد،�همه�یکسـانند،�همه!�

حتـی�بزرگ�تریـن�موجـود�عالـم،�عزیزترین�و�ارزشـمندترین�انسـان�تاریخ؛�

یعنـی�وجـود�مقـدس�نبی�اکرمصلی اهلل علیه وآلـه،�از�لحـاظ�بندۀ�خـدا�بودن،�تحت�

اختیـار�خـدا�بـودن،�عبـد�خـدا�بـودن،�مثل�همـۀ�ذرات�دیگر�وجود�اسـت.�

همـان�انـدازه�ای�کـه�آنها�تحـت�اختیار�خداینـد،�همان�انـدازه�هم�پیغمبر�

تحـت�اختیار�خداسـت.�این�جور�نیسـت�که�یک�نبـی�ای،�یک�مقامی،�یک�

انسـان�بزرگی،�چون�بزرگ�اسـت،�چون�زبده�است،�چون�محبوب�خداست،�

چون�عزیز�خداسـت،�یک�مایه�ای�از�قدرت�درمقابل�خدا�داشـته�باشـد،�نه؛�

بندگان�دست�بسته�و�تسلیم�پروردگارند�و�بزرگی�شان�هم�به�همین�است.�

ُه«،�بندۀ�خـدا�بودن�
ُ
 َعبـُدُه َو َرسـول

ً
ّمـدا ّنَ ُمَ

َ
شـَهُد ا

َ
در�تشـهد�نمـاز�می�خوانیـد�»ا

را�جلوتـر�می�آوریـد،�شـهادت�می�دهـم�که�محمد�عبد�او،�بنـدۀ�او�و�پیامبر�

اوست.�اول�بنده�بودن�را�ذکر�می�کنید.

<�گسـترده�اسـت�تخت�قدرت�او�آسمان�ها�را�
ر�نَ

َ
ماوا�ةِ َو الا ُ� الّسَ >َوِسَع ُكرِس�یُّ

ُهما<�نگاهـداری�آسـمان�ها�و�زمیـن�بر�او�گران�و�
طنُ وُدُ� ِح�ن وئُ َ و�زمیـن�را�>َو لا �ی
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ُم<�اوسـت�برتر�و�بلندقدر،�اوست� �ی ُّ الَعطن دشـوار�نیسـت،�>َو ُهَو الَعِل�ی

بـزرگ�و�پرشـکوه.�از�ایـن�آیـات،�شـما�از�مجمـوع�چـه�می�فهمیـد؟�غیر�از�

دقایقی�که�در�آیه�هست،�غیر�از�نکات�و�ریزه�کاری�هایی�که�در�هر�جمله�ای�

هسـت.�کـه�یک�مقداری�اش�را�ممکن�اسـت�شـما�بفهمید�یـا�من�بفهمم�

و�ده�هـا�یـا�صدهـا�دقیقه�و�نکتۀ�دیگر�هسـت�که�جز�بنـدگان�برگزیدۀ�خدا�

کـس�دیگـر�نمی�فهمـد.�از�کلمه�>اهلُل لا ِالَه ِالّا ُهو<،�امام�سـجاد�یک�لطایفی،�

یـک�دقایقی�می�فهمد�که�من�و�شـما�نمی�فهمیـم.�غیر�از�این�دقایق،�غیر�

از�این�نکات،�غیر�از�مسـائل�اجتماعی�یا�اعتقادی�که�در�اینجا�هسـت،�از�

مجموعش�چه�می�فهمید؟

از�مجمـوع،�بینـش�اسـالم�را�در�مـورد�خـدا،�خـوب�به�دسـت�می�آورید�و�آن�

چیسـت؟�و�آن�ایـن�اسـت�کـه�در�همـۀ�منطقـۀ�وجـود،�یک�قـدرت�به�نام�

خداسـت،�یـک�مرکِز�قدرت،�یک�کانوِن�دانـش�و�حیات�و�نیرو،�به�نام�خدا.�

و�در�طـرف�مقابـل،�تمـاِم�پدیده�ها،�رو�به�آن�قـدرت�عظیم�و�جلیل،�با�حال�

مسـکنت،�1بـا�حـال�عبودیـت،�با�حال�بندگـی،�همه�و�همـه؛�فرقی�هم�بین�

پدیده�هـای�عالـم،�از�جهـت�عبودیـت�درمقابـل�آن�مرکز�قدرت�نیسـت.�یک�

ذرۀ�کوچک�تا�یک�کهکشـان�عظیم،�یک�انسـان�مؤمن�یا�یک�انسـان�کافر،�

یـک�موجـود�بی�ارزش�یا�یک�انسـان�بـاارزش،�همگان�درمقابـل�آن�موجود،�

دست�بسته،�تسلیم،�عبد،�بنده،�برده�اند؛�هر�تعبیری�که�می�خواهید�بکنید.

البته�فهمیدن�این�موضوع�دارای�آثاری�ست�در�شناخت�ایدئولوژی�اسالم،�

1.�)س�ک�ن(�فقر،�تنگدستی
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در�شـناخت�طرح�هـای�عملی�اسـالم�برای�جامعـه.�به�طور�نمونه،�

مثاًل�می�توانم�این�را�حاال�اشاره�کنم�که�در�ذهنتان�یک�برقی�بزند،�بدانید�

کـه�فلسـفه�بافی�نمی�خواهیـم�بکنیم.�وقتی�دانسـتیم�که�همۀ�انسـان�ها�

فی�الجمله�درمقابل�این�قدرت�و�این�مرکز�نیرو�علی�السوائند،�1دیگر�معنی�

نـدارد�کـه�امپراتور�روم،�واِلرَین�2مثاًل،�در�حال�غرور�و�تکبر�مجسـمه�اش�را�

آنجا�بسازند�که�یک�برده�ای،�یک�غالمی�روی�پایش�افتاده.�می�گوییم�چرا؟�

به�چه�مناسـبت؟�مگر�این�امپراتور�عظیم�الشـأن،�غیر�از�صف�بندگان�خدا،�

صـف�دیگـری�پیـدا�کـرده؟�و�مگر�این�انسـانی�که�حاال�روی�پـای�امپراتور�

افتاده،�دارد�او�را�سجده�می�کند،�دارد�درمقابل�او�خضوع�و�خشوع�می�کند،�

غیـر�از�صـف�بندگان،�یک�صف�پایین�تری،�پسـت�تری�پیدا�کرده؟�مگر�هر�

دوی�اینها�وابسته�به�یک�صف�نیستند،�پس�این�وضع�چرا؟

ببینیـد�اگـر�ایـن�جهان�بینـی،�این�بینـش،�این�برداشـت�از�جهان�نباشـد،�

امپراتورهـای�عالـم،�قلدرهای�تاریخ،�مالکان�بزرگ�و�ثروتمندان�و�اشـراف�

عظیمی�که�در�طول�تاریخ�بودند،�که�هزاران�و�میلیون�ها�بنده�و�برده�و�اسیِر�

قـدرت�و�مطیـع�امـر�و�فرمان�داشـتند؛�اینها�می�توانسـتند�بگویند�آقا،�من�

تافتۀ�جدابافته�ای�هسـتم،�من�غیر�از�آن�هسـتم،�او�باید�بیفتد�روی�پای�

1.�برابر،�یکسان

2.�از�امپراتوران�بزرگ�روم�بوده�است�که�مسیحیان�را�مورد�آزار�و�اذیت�بسیار�قرار�می�داد.�

این�پادشـاه�در�اواخر�عمرش�در�جنگی�با�ساسـانیان�اسـیر�شـد.�مسیحیان�این�اسارت�را�

عقوبت�الهی�در�حق�والرین�خواندند�که�مسیحیان�را�آزار�می�داد.
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مـن،�مـن�باید�پایم�را�بگذارم�روی�سـر�او؛�مـن�برای�فرمان�دادن�

آفریده�شدم،�او�برای�فرمان�بردن�آفریده�شده؛�من�برای�آقا�زیستن�آفریده�

شـدم،�او�برای�بدبخت�بودن�سـاخته�شـده؛�من�بندۀ�خدایی�هستم�که�آن�

خدا�قدرتش�بیشـتر�اسـت،�او�بندۀ�یک�خدایی�سـت�که�آن�خدا�ُعرضه�اش�

کمتر�است؛�مثل�چیزی�که�بنی�اسرائیل�می�گفتند.�بنی�اسرائیل�می�گفتند�

که�خدای�ما،�خدای�عالم،�َیُهَوه�1است�و�َیُهَوه�لطفش�به�بنی�اسرائیل�بیشتر�

اسـت.�بت�پرستان�مشرک�هندوسـتان�می�گفتند�که�جامعه�به�چهار�طبقه�

تقسـیم�می�شـود،�هر�طبقه�ای�یک�خدای�مخصوصی�دارند�و�از�یک�جای�

مخصوصـی�آفریده�شـده�اند.�اما�بینش�توحیدی�خالص�اسـالمی�می�گوید�

تمـام�ممکنـات�و�موجـودات�از�یک�جـا،�از�یک�مبدأ،�از�یک�دسـت�قدرت،�

آفریـده�و�سـاخته�و�پرداختـه�شـدند؛�همه�درمقابل�او�بنـدگان�و�بردگانند،�

همه�درمقابل�او�اسـیر�قدرتند،�همه�باید�فرمان�او�را�ببرند.�هیچ�کس�حق�

نـدارد�سـرش�را�بـه�پای�دیگری�بگـذارد،�همچنانی�که�هیچ�کـس�حق�ندارد�

پایش�را�روی�سـر�دیگری�بگذارد.�همان�طوری�که�حق�نداری�پایت�را�روی�

سر�کسی�بگذاری،�حق�نداری�سرت�را�روی�پای�کسی�بگذاری.�برای�چه؟�

بـرای�خاطـر�اینکـه�برخالف�حـق�و�حقیقت�عمل�کـردی�در�هر�دو�صورت.�

آن�کسـی�که�روی�اسـب�نشسته�است�و�بندگان�و�بردگان،�زیر�سم�اسب�او�

دست�و�پا�می�زنند،�با�آن�بندگان�و�بردگان�تفاوتی�ندارد.

1.�نام�خدای�تعالی�نزد�یهود.�اسمی�است�که�در�تورات�بر�خدا�اطالق�شده�است�که�داللت�

بر�سرمدیت�خدای�یهود�می�کند.
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ِ�<،�چه�کسـی�به�او�نزدیک�تر�اسـت؟� �نِ ِادن َدُ� ِالّا �بِ ُع ِع�ن
�نَ َسش یی �ی �ن

َّ
ا ال

>َم�ن دنَ

چه�کسـی�درمقابل�او�یک�قدرتی�دارد؟�چه�کسـی�می�تواند�درمقابل�مِن�او،�

ِ�<،�کسانی�می�توانند�شفاعت�کنند،�اما�به� �نِ ِادن منّیتی�داشته�باشد؟�بله�>ِالّا �بِ

اذن�خود�او.�او�هرگز�به�جباران�اذن�شفاعت�نمی�دهد،�به�امامان�اذن�شفاعت�

می�دهد.�او�هرگز�به�مفسـدان�اذن�نزدیکی�و�رخصت�شـفاعت�نمی�دهد.�به�

انبیا،�به�اولیا،�به�صلحا،�به�شهدا،�به�خاکساراِن�عالی�مقام،�آن�بندگانی�که�

زندگی�دنیا�بر�آنها�تلخ�و�زهرآگین�گذشـت،�اما�روحشـان�نیرومند�شـد؛�در�

راه�وظیفـه�حرکـت�کردند،�بر�خودشـان�دشـوار�و�سـخت�گرفتند�تا�به�سـوی�

وظیفه�یک�قدم�نزدیک�تر�شده�باشند؛�آنها�می�توانند،�آنها�می�توانند�نزد�خدا�

شـفاعت�کنند.�تازه�آنها�هم�علت�اینکه�می�توانند�شـفاعت�کنند،�این�است�

که�بیشتر�بندگِی�خدا�کردند؛�چون�خودشان�را�تحت�قدرت�خدا�بیشتر�قرار�

دادنـد.�هیچ�کـس�مثـل�پیغمبر�خدا�در�زمـان�پیغمبر�عبودیت�خـدا�نکرده،�

هیچ�کـس�مثـل�امیرالمؤمنین�در�زمان�امیرالمؤمنیـن�عبودیت�خدا�نکرده،�

هیچ�کس�مثل�امام�سجاد�در�زمان�امام�سجاد�عبودیت�خدا�نکرده.�اینی�که�

پیغمبر�باالتریِن�مردم�است،�علی�باالتریِن�مردم�است،�امام�سجاد�باالتریِن�

مردم�است؛�نه�برای�خاطر�اینکه�شوشتری�مقابل�دزفولی�فرض�کنید؛�1چون�

بندگی�خدا�بیشتر�کردند،�مقامشان�باالتر�است،�مقامشان�ارجمندتر�است.�

از�وضع�کلی�این�آیه�ـ�که�آیةالکرسی�ست�ـ�این�معنا�برمی�آید�که�پروردگار�

عالم،�آن�قدرت�مطلق�است؛�و�درمقابلش�تمام�موجودات،�تمام�تکوینات،�

1.�مثالی�است�در�معنای�تفاخرها�و�تعصب�های�قومی�بر�یکدیگر.
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همـۀ�عالـم،�عبد�و�مطیع�و�دست�بسـته�و�تسـلیم�هسـتند؛�هرکه�

می�خواهد�به�او�نزدیک�تر�بشود�باید�بیشتر�عبد�او�باشد.�این�یک�آیه.

آیۀ�دیگر�در�سورۀ�مریم�است،�از�سورۀ�مریم�انتخاب�کردیم.�آیۀ��88به�بعد:�

<�گفتند�که�خدای�رحمان�فرزندی�گزیده�اسـت.�کفار�
ً
�ا

َ
حٰم�نُ َول  الّرَ

دنَ
�نَ
وا ا�ةَّ

ُ
ال >َو �ة

به�صورت�های�گوناگون�این�حرف�را�زده�اند؛�مسـیحی�ها�یک�جور،�یهودی�ها�

یک�جور،�مشـرکین�قریش�و�مشـرکین�عربسـتان�یک�جور،�مشرکان�جاهای�

دیگر�یک�جور.�بعضی�می�گفتند�خدا�دختر�دارد،�بعضی�می�گفتند�پسر�دارد،�

بعضـی�می�گفتنـد�دختـر�و�پسـر�دارد،�بعضـی�می�گفتند�یکـی�دارد،�بعضی�

حٰم�نُ    الّرَ
دنَ

�نَ
می�گفتند�بی�نهایت�دارد،�عائله�مند�اسـت!�به�هرصورت�گفتند:�>ِا�ةَّ

ً�ا<�خدا�فرزند�دارد.�فرزند�دارد�را،�از�چه�باب�می�گفتند؟�این�نکته�را�دقت�
َ
َول

کنید�که�فرزند�داشتن�خدا،�که�مورد�ادعای�یک�عدۀ�مشرک�یا�مسیحی�یا�

یهودی�بود،�به�این�معنا�بود�که�در�میان�مخلوقات�عالم،�در�میان�موجودات،�

�دقت� یـک�نفـری�هسـت�که�نسـبتش�با�خدا،�نسـبت�بنـده�بودن�نیسـتـ�

کنید�ـ�نسبت�فرزند�بودن�است.�آقازاده�است،�نه�غالم؛�اگرچه�آقا�نیست.

يـٌر بـن اهلل،�یعنـی�ُعَزیـِر�پیغمبر�فرزند�خداسـت،� یهودی�هـا�کـه�می�گفتنـد�ُعَز

می�خواسـتند�بگویند�که�اگر�همۀ�موجودات�عالم�بنده�و�بردۀ�خدا�هسـتند،�

عزیر�از�این�مقوله�خارج�است،�او�دیگر�بندۀ�خدا�نیست،�او�آقازادۀ�خداست،�

نور�چشمِی�خداست.�مسیحی�ها�هم�که�دربارۀ�مسیح�این�حرف�را�می�زدند،�

کفار�هم�که�دربارۀ�الت�و�َمنات�و�ُعّزی�1می�گفتند�اینها�دختران�خدا�هستند،�

1.�در�آیات��19و��20سوره�مبارکه�نجم�نام�این�سه�بت�مشرکان�ذکر�شده�است.�
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مشرکان�یونان�و�روم�که�آنها�هم�برای�خدا،�خدازاده�و�آقازاده�های�

فراوانی�قائل�بودند،�همه�نظرشان�این�بود.�یعنی�درحقیقت�این�دو�صفی�که�

ما�در�نظر�گرفتیم،�یکی�صف�خدا�و�یکی�صف�همۀ�بندگان�و�موجودات�که�

همه�درمقابل�خدا�خاضعند،�این�دو�صف�را،�سه�صفش�می�کردند.�می�گفتند�

خـدا،�بندگان،�زبـدگان؛�فرزندی،�آقـازاده�ای،�خدازاده�ای،�چیزی.�آیات�سـورۀ�

مریم�این�مطلب�را�نفی�می�کند.�تا�آخر�آیات�درست�دقت�کنید.

<�گفتنـد�کـه�خـدای�رحمان�فرزنـدی�انتخاب�کرده�و�
ً
�ا

َ
حٰم�نُ َول  الّرَ

دنَ
�نَ
وا ا�ةَّ

ُ
ال >َو�ة

<�هـر�آینـه�آورده�ایـد�سـخنی�سـهمگین�و�
ً
 ِاّدا

ً
ا �ئ �ی

َ م سش �ةُ �ئ د حبِ �ةَ
َ
گرفتـه�اسـت؛�>ل

سنگین.�ببینید�تعبیر�خدا�چیست؛�حرف�ِگرانی،�حرف�سهمگینی،�عقیدۀ�

<�حقـًا�سـخنی�گـران�و�
ً
 ِاّدا

ً
ا �ئ �ی

َ م سش �ةُ �ئ د حبِ �ةَ
َ
بسـیار�خطرناکـی�را�ارائـه�دادیـد.�>ل

اُل  �ب ّرُ ال�بِ �نِ
 َو �ةَ

ر�نُ
َ
 الا

�ةُّ
َ سش �ن ُ� َو �ةَ ر�نَ ِم�ن

َ
ّط

�نَ �ةَ َ ماوا�ةُ �ی كاُد الّسَ سـهمگین�ارائـه�دادیـد.�>�ةَ

<�کم�مانده�بود�که�آسمان�ها�از�یکدیگر�بپاشد،�بشکافد،�و�زمین�از�هم�
ً
َهّدا

<�که�برای�خدای�رحمان�
ً
�ا

َ
حٰم�نِ َول �ن َدَعوا ِللّرَ

َ
ِبَدرد�و�کوه�ها�در�هم�فرو�ریزد.�>ا

فرزندی�خواندند�و�معتقد�شدند.

پیداست�مسئله�خیلی�مهم�است.�خدا�آن�جور�نیست�که�یک�فحشی،�یک�

حرف�بدی،�به�او�بر�بخورد؛�احساساتی�که�نیست�پروردگار�عالم.�آنچه�که�

به�عنوان�عقیده�به�مردم�می�دهد،�آن�چیزی�سـت�که�در�تأمین�هدف�های�

الهـی�دخالـت�دارد.�آنچـه�هـم�که�به�عنوان�عقیدۀ�فاسـد�نفـی�می�کند،�آن�

چیزی�سـت�کـه�اعتقـاد�بـه�آن،�در�تأمین�فسـاد�جامعه�دخالـت�دارد.�نفی�

عقیدۀ�فاسد�به�معنای�نفی�یک�رگۀ�فساد�است�در�جامعۀ�بشری.�و�اعتقاد�



240 جلسۀ  8 توحید در جهان بینی اسالم 

حیــد
تو

به�اینکه�خدا�ولد�دارد،�خدازاده�و�آقازاده�دارد،�فرزند�دارد،�اعتقاد�

بـه�حـد�واسـط�بین�خدا�و�بشـر،�حد�فاصـل،�این�اعتقاد�مفاسـدی�دارد�در�

جامعـه،�کـه�البتـه�ایـن�تدریجـًا�در�ضمن�بحث�هـای�توحیدی�مفاسـدش�

معلـوم�می�شـود.�ایـن�درحقیقت�بهانه�ای�اسـت�بـرای�اینکه�بنـدگان،�غیر�

اینکه�بندۀ�خدا�می�شوند،�بندۀ�یکی�دیگر�هم�بشوند.

<�شایسته�نیست�رحمان�را�که�فرزندی�بگیرد،�
ً
�ا

َ
 َول

دنَ حنِ
�ةَّ َ �ن �ی

َ
حٰم�نِ ا ى ِللّرَ عن �بَ �ن َ >َو ما �ی

<�همۀ�آنچه�که�در�آسمان�
ً
دا ِ َع�ب حٰم�ن � الّرَ ِ

�ة
آ
ر�نِ ِالّا ا

َ
ماوا�ةِ َو الا � الّسَ ِ

>ِا�ن ُكّلُ َم�ن �ن

و�زمیننـد،�نیسـتند�مگر�فراهم�آمـدگان�درمقابل�خدا،�به�عنـوان�عبودیت�و�

ُهم 
َ

حصاُهم َو َعّد
َ
د ا �ةَ

َ
بندگی،�همه�عبِد�خدا�هستند،�همه�بندگان�خدایند.�>ل

<�آنها�را�احصا�کرده�اسـت،�قبضه�کرده�اسـت�و�شـمرده�است�شمردنی.�
ً
َعّدا

این�هم�این�آیۀ�دیگر�که�در�سورۀ�مریم�بود.

خب،�پس�به�طور�خالصه،�بحثی�که�امروز�داشـتیم،�حاصل�به�این�صورت�

بود�که�توحید�در�جهان�بینی�اسـالم�یعنی�چه�و�چیسـت؟�بررسـی�توحید�

به�عنوان�یکی�از�مواد�اصول�جهان�بینی.�فردا�می�رسیم�ان�شاءاهلل�به�بررسی�

توحید،�به�عنوان�یکی�از�مواد�اصول�ایدئولوژی�اسـالم.�ببینید�با�همدیگر�

اینها�فرق�دارند،�این�مقدمۀ�اوست،�این�زمینۀ�اوست.�بینش�اسالمی�این�

اسـت؛�دنیـا�را،�جهـان�را،�عالم�وجـود�را،�این�جور�می�بینـد.�خب،�حاال�این�

بینش�چه�الهام�می�دهد�به�ما؟�چه�خط�سـیری،�چه�طرحی،�چه�نقشـه�ای�

برای�زندگی�ارائه�می�دهد؟�آن�چیست؟�توحید�آنجا�چه�کاره�است؟�»توحید�

در�ایدئولوژی�اسالم«.
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الهی�می�گوید�ماورای�آنچه�ما�می�بینیم،�حقیقتی�هست�برتر�و�عظیم�تر�از�آنچه�

مشاهده�می�کنیم�و�اگر�آن�حقیقت�نمی�بود،�این�پدیده�ها�صورت�نمی�گرفت.�

مادی�می�گوید�نه؛�ما�غیر�از�آنچه�که�می�بینیم،�نمی�توانیم�به�چیزی�معتقد�

و�پایبند�شـویم.�در�البراتوار�ها�و�آزمایشـگاه�ها�هم�هرچه�که�گشـتیم،�از�این�

موجودی�که�شما�می�گویید�اثری�و�خبری�ندیدیم.�دعوای�مادی�و�الهی�بماند�

برای�کتاب�ها�و�بحث�هایی�که�مخصوص�این�جهت�هستند.

�کار�بـه�دیموکرات�تاریخ� مـا�عقیده�مـان�این�اسـت�که�مادیـون�روزگار�ماـ�

نداریم،�ذیمقراطیس�1یا�فالن�دانشمند�مادِی�ملحِد�دیگر�که�ده�قرن�پیش،�

1.�دیموکرات�یا�ذیمقراطیس،�)370-�460ق.م(�فیلسـوف�شـهیر�یونانی�اسـت.�او�معتقد�

بود�که�اشیاء�از�اجزای�کوچک�غیر�تجزیه�پذیری�به�نام�اتم�تشکیل�شده�است.�اعتقادی�

به�وجود�روح�نداشت�و�آن�را�وابسته�به�مغز�بشر�می�دانست؛�فکر�می�کرد�تنها�چیزی�که�

وجود�دارد،�اتم�و�ماده�است،�لذا�او�را�مادی�گرا�می�نامند.�

نداًدا ُیِحّبوَنُهم 
َ
ِخُذ ِمن دوِن اهلِل أ َوِمَن الّناِس َمن َیّتَ

َیَرى  و 
َ
َول ِه  ِلّلٰ ا  ُحّبً َشّدُ 

َ
ا آَمنوا  ذیَن 

َّ
َوال اهلِل  ُحّبِ 

َ
ك

ّنَ 
َ
ِه َجمیًعا َوا َة ِلّلٰ ّنَ الُقّوَ

َ
وَن الَعذاَب ا موا ِاذ َیَر

َ
ذیَن َظل

َّ
ال

ر� �ة ارک� �ب سور�ۀ م�ب اهلَل َشدیُد الَعذاب � 
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بیسـت�قرن�پیش،�سـی�قرن�پیش،�زندگی�می�کرده،�با�او�بحثی�

نداریم،�او�ُمرد�و�استخوانش�هم�خاک�شد�ـ�معتقدیم�که�مادِی�زمان�ما،�

اگر�می�گوید�خدا�نیسـت،�اگر�معتقد�اسـت�که�ماورای�این�عالم،�حقیقت�

دیگـری�وجـود�نـدارد،�در�حقیقـت�چون�از�مکتب�الهی�سـرخوردگی�فکری�

و�سـرخوردگی�روحـی�دارد،�ایـن�حرف�را�می�زند.�او�چون�معتقد�اسـت�که�

بنای�امروزی�جهان�و�ادارۀ�انسـان�ها�و�اسـتقرار�عدل�و�برداشـتن�تبعیض،�

جز�در�سـایۀ�یک�طرز�فکر�مادی�و�ماتریالیسـتی�1امکان�ندارد،�ازاین�نظر�از�

مکتب�الهیون�رو�برمی�گرداند.�اگر�چنانچه�در�وضع�فکری�آن�کسانی�که�به�

بعضـی�از�ایسـم�های�زمان�ما،�از�پنجاه،�شـصت�سـال�پیـش�به�این�طرف،�

گرویده�اند،�درست�دقت�بکنیم،�یک�مطالعه�ای�بکنیم،�می�یابیم�که�مطلب�

همینی�ست�که�ما�عرض�کردیم.�نه�از�باب�این�است�که�با�خدا�یک�َلجی�

دارنـد،�یـا�چون�اسـتدالل�قانع�کنندۀ�فکری�بر�وجود�خـدا�ندارند،�خدا�را�رد�

کرده�انـد�یـا�قبـول�نکرده�انـد.�غالبًا�اسـتدالل�فکری�بر�آن�طـرف�قضیه�هم�

نیسـت،�بر�نفی�خدا�اصاًل�اسـتداللی�وجود�ندارد،�نه�حاال�و�نه�در�گذشـته.�

یک�نفر�را�شـما�پیدا�نمی�کنید�که�بگوید�من�می�گویم�خدا�نیسـت�به�این�

دلیـل،�یـک�نفـر!�در�میان�تمـام�مادیون�عالم،�از�روز�اول�تـا�حاال،�یک�نفر�

نیسـت�کـه�بگویـد�من�ثابـت�می�کنم�خدا�نیسـت�به�این�دلیل.�کسـی�که�

در�ایـن�زمینـه�سـخنی�دارد،�می�گویـد�مـن�برایـم�ثابت�نشـده�که�هسـت،�

1.�ماتریالیسـم�یا�مادی�گری،�نوعی�جهان�بینی�اسـت�که�در�آن�هر�چیزی�ماورای�ماده�و�

محسوسات�انکار�شده�و�هستی�برابر�با�ماده�فرض�می�شود.�
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نفهمیدم،�قبول�نکردم�استدالِل�بودنش�را.�و�قرآن�هم�به�همین�

<�1اینها�فقط�دنبال�پندار�و�گمانند،� و�نَ �نّ
طنُ َ حقیقت�اشاره�می�کند:�>ِا�ن ُهم ِالّا �ی

وِااّل�نمی�توانند�خدا�را�با�دلیل�نفی�بکنند.

پس�بر�اثر�نداشتن�یک�فلسفۀ�ِخَردپسند�نیست،�بر�اثر�داشتن�یک�فلسفۀ�

خردپسـند�در�طرف�مادی�گری�هم�نیسـت،�آنچه�که�هسـت،�این�اسـت�در�

مورد�مادی�روزگار�ما،�و�این�نکته�ای�ست.�علت�گرایشش�به�چیزی�که�به�

آن�مکتب�مادی�می�گوید،�این�اسـت�که�خیال�می�کند،�امروز�این�مکتب�

مـادی،�بهتـر�می�توانـد�دنیـا�را�اداره�کند.�می�گوید�بهتـر�می�تواند�ظلم�را�از�

بیـن�ببـرد،�بهتـر�می�تواند�تبعیـض�و�نابرابری�را�نابود�کنـد،�بهتر�می�تواند�

ظلم�و�خودکامگی�را�ریشه�کن�و�زایل�و�فانی�کند.�می�گوید�دین�این�کار�ها�

را�نمی�توانـد�بکنـد.�چـرا�می�گوید�دین�نمی�تواند�این�کار�هـا�را�بکند؟�برای�

خاطر�اینکه�از�دین،�از�مفهوم�شایع�و�رایج�دین،�چیزی�نمی�داند،�جز�آنچه�

که�در�دست�مردم�کوچه�و�بازار،�به�صورت�سنتی�و�تقلیدی�مشاهده�کرده؛�

خالصه�از�دین�خبری�ندارد،�اطالعی�ندارد.�اگر�از�او�بپرسند�دین�چیست؛�

یک�سلسـله�مظاهری�را�اسـم�می�آورد،�می�گوید�اینها�دین�اسـت؛�و�چون�

اینها�مخدر�است،�چون�اینها�برادر�و�برابر�با�ظلم�و�ظالم�است،�چون�اینها�

نمی�تواند�ِگره�ای�از�کار�فروبستۀ�مردم�بگشاید2،�پس�رها�کن.

پیداسـت�که�وقتی�با�یک�چنین�منطقی�انسـان�روبه�رو�می�شـود،�بهترین�

1.�سوره�مبارکه�جاثیه/�آیه�24

2.�بَود�آیا�که�در�میکده�ها�بگشایند�/�گره�از�کار�فرو�بستۀ�ما�بگشایند�)حافظ(
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پاسـخ�و�درسـت�ترین�پاسـخ�این�اسـت�که�بله؛�اگر�دینی�را�پیدا�

کردیـد�کـه�با�ظالم�سـاخت،�با�مسـتبد�همکاری�کرد،�بـا�مظلوم�یک�لحظه�

کنـار�نیامـد،�یـک�گره�از�کار�فروبسـتۀ�مردم�نگشـود،�برای�امـروز�و�فردای�

مردم،�خشخاشـی،�ذرٌة�مثقالی،�1سـود�نداشت؛�تو�هم�ازطرف�ما�وکیل،�اگر�

چنین�دینی�را�پیدا�کردی،�هرجا�پیدا�کردی،�َرّدش�کن،�یک�لحظه�این�دین�

را�نپذیر.�برای�خاطر�اینکه�دین�اگر�از�سـوی�خداسـت،�این�جوری�نیسـت.�

دینـی�کـه�خدا�می�فرسـتد�َاَلکی�که�نیسـت،�نشـانه�دارد،�خصوصیت�دارد،�

ُمهر�اسـتاندارد�دارد،�اگر�این�مهر�اسـتاندارد�با�یک�دینی�تطبیق�کرد،�آن�را�

ما�قبول�می�کنیم،�اگر�تطبیق�نکرد،�قبول�نمی�کنیم.�)که�من�دربارۀ�نبوت�

و�نبی،�وقتی�که�صحبت�بکنم�ان�شـاءاهلل�در�سلسـلۀ�بحث�های�قرآنی،�این�

معنا�را�آنجا�شاید�با�تفصیل�بیشتری�به�عرض�برسانم.(

<�2فرسـتادیم�پیامبـران�خـود�را�با� ا�ةِ �ن ِ
�یّ ال�بَ ا �بِ �ن

َ
ا ُرُسل رَسل�ن

َ
د ا �ةَ

َ
قـرآن�می�گویـد�>ل

<�با�آنها�مجموعۀ�فکری� ا�نَ رن ا�بَ َو الم�ی ا َمَعُهُم الِك�ة ل�ن رنَ �ن
َ
برهان�های�روشـن،�>َو ا

و�وسـایل�عملی�را،�وسـایلی�که�بتواند�میان�مردم،�در�اختالفاتشـان�حکم�

کنـد�و�قضـاوت�کنـد،�به�طرف�مردم�فرسـتادیم�.�چرا�این�کار�هـا�را�کردیم؟�

ا<،�نه�فقط�یک�پیغمبر،�نه�فقط�موسی،�نه�فقط�پیغمبر�خاتم،�نه�فقط� �ن
َ
>ُرُسل

ا<�همۀ�پیغمبر�ها�با�این�منظور�و�با�این�ایده�و�با�این� �ن
َ
ا ُرُسل رَسل�ن

َ
عیسی،�>ا

سِ�<�تا�انسان�ها� ال�ةِ اُس �بِ وَم ال�نّ �ة هدف�فرستاده�شدند.�چیست�آن�هدف؟�>ِل�یَ

1.�خیلی�ناچیز

2.�سوره�مبارکه�حدید/�آیه�25
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حیــد
تو

بر�اسـاس�قسـط�و�عدل�و�داد�زندگی�بکنند.�دین�این�اسـت.�اگر�

دینـی�دیـدی�کـه�در�جهـت�عکس�فلسـفۀ�ادیـان�حرکت�می�کنـد،�بدان�یا�

الهی�نیسـت�یا�خرابش�کردند.�اگر�دیدید�برخالف�فلسـفه�و�جهت�مشـی�

پیغمبران�الهی�و�رسـوالن�الهی�دارد�مشـی�می�کند،�بدان�که�مسّلم�زاییدۀ�

وحِی�پروردگاری�و�پیغمبران�نیست.�این�خیلی�روشن�است.

پس�ای�مادی!�ـ�روی�سخن�با�آنهاست�ـ�ای�مادی!�ای�کسی�که�می�گویی�

مـن�دیـن�را�دیـدم�که�از�ادارۀ�اجتماعات�بشـری�ناتوان�اسـت؛�می�پرسـیم�

کدام�دین�را؟�دین�اسـالم�را؟�اسـالم�راسـتین�را؟�وحی�محمدی�را؟�شـیوۀ�

زندگـی�حاکمانـۀ�علـوی�را؟�اینهـا�را�دیـدی�بـا�ادارۀ�امور�انسـان�ها�مغایرت�

دارد؟�بیـا�ثابـت�کـن،�کجایش�مغایرت�دارد؟�اسـالمی�کـه�می�آید�تبعیض�

را�برمـی�دارد،�اختـالف�طبقاتـی�را�در�بحبوحـۀ�اختـالف�طبقاتی�جهان�نفی�

می�کند،�ثروت�های�تقسیم�شدۀ�به�ناحق�را�روی�هم�می�ریزد�و�سرانه�تقسیم�

می�کنـد،�فرصت�هـا�و�امکانـات�برابـر�به�بشـر�می�دهد،�حکومت�را�از�دسـت�

طواغیت�بشـری�می�گیرد�و�به�دسـت�قانون�عادالنۀ�خدا�می�سـپارد،�انسـان�

َپسـت�را،�انسـان�توسـری�خور�را،�انسـان�برده�گیر�و�برده�شـو�را،�انسانی�را�که�

بـرای�خاطـر�یک�کلمه�حـرف،�برای�خاطر�یک�آفرین،�برای�خاطر�یک�ِفِلس1 

پول،�دست�به�پست�ترین�جنایت�ها�می�زد،�این�انسان�پست�و�ذلیل�و�خوار�

را�تکریم�می�کند،�باال�می�آورد،�عزیز�می�کند،�او�را�با�فضائل�اخالقی�و�انسانی�

می�آراید.�و�این�همه�را،�در�سایۀ�یک�نظام�عادالنه�و�متقن�تأمین�می�کند.

1.�پول�سیاه�و�بی�ارزش
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حیــد
تو

تربیت�فردی�هم�نیسـت�تربیت�پیغمبر؛�دسـت�یکی�یکی�را�بگیر�

و�ببر�گوشۀ�صندوق�خانه�بنشان،�به�گوششان�ورد�بخوان�تا�درست�بشوند،�

تا�آدم�بشـوند،�این�جوری�هم�نیسـت؛�موعظه�گری�هم�نیسـت�که�پیغمبر�

بنشـیند�بـه�مردم�موعظـه�کند؛�مردم�این�جوری�بد�اسـت،�آن�جوری�کنید؛�

نظـام�اجتماعی�سـت.�پیغمبـر،�در�فضـای�جاهلی�آن�روز�شـالودۀ�اجتماع�

اسـالمی�را�مثل�پوالدی�مسـتحکم،�با�شـکل�و�قالبی�معّین،�ریخت.�بعد�

انسان�ها�را�آورد�در�این�قالب،�انسان�ها�را�آورد�در�این�مسیر�و�در�این�مجرا.�

و�در�این�مسـیر�آوردن�همان�بود�و�آدم�شـدن�و�انسـان�شدن�همان.�پس�

اگر�می�گویی�دین�اسالمی�که�دین�واقعِی�اسالم�است،�با�این�خصوصیات�

است،�این�جور�می�گویی�که�با�ترّقی�انسان�و�با�عدالت�و�با�استقرار�امنیت�

و�بـا�تأمیـن�نیاز�های�بشـری،�با�همدیگر�هم�تراز�نیسـتند،�نه؛�این�را�قبول�

نداریم،�این�بی�انصافی�است،�این�بی�انصافی�است.

اگر�دانشمندی�که�در�محیط�پوشالی�مسیحیت�رشد�کرده�است�و�از�مظاهر�

دینی،�جز�شفاعت�های�دروغین�مسیح�و�بخشش�گناه�و�فروختن�قباله�های�

بهشت�با�پول،�چیزی�ندیده�است،�او�اگر�به�خود�حق�می�داد�راجع�به�دین�این�

حرف�را�بگوید،�تو�که�صدسال،�هشتادسال،�پنجاه�سال�بعد�از�او�داری�زندگی�

می�کنـی�و�در�دورانـی�زندگی�می�کنی�که�اسـالم�کم�و�بیـش�دارد�خودش�را�

نشان�می�دهد،�و�شیرین�ترین�و�عزیزترین�جلوه�های�انسانی�را�در�افق�جهان�

از�خود�بروز�داده�است�و�می�دهد،�تو�حق�نداری�این�حرف�را�بزنی.�اگر�این�

اسـت�ُمرادت،�نه،�این�درسـت�نیسـت.�اما�اگر�می�گویی�دین�های�پوشالی،�
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حیــد
تو

دین�هـای�دروغـی،�دین�هـای�خوش�ظاهـر�و�بدباطـن،�دین�هایـی�

کـه�مـردم�را�همه�جـا�بـه�َرخوت�هـا�و�انظالم�هـا�1و�بدبینی�هـا�و�تفرقه�ها�و�

برادرکشی�ها�می�کشاند،�دینی�که�به�فقیر�می�گوید�اگر�غنا�نداری،�اگر�پول�

نداری،�نمی�خواهد�در�راه�پول�تالش�کنی،�و�به�غنی�می�گوید�درمقابل�آنچه�

داری،�یک�مقداری�به�کلیسا�یا�فالن�مؤسسۀ�مذهبِی�دیگر�بده،�کفارۀ�همۀ�

ظلم�هایـی�کـه�در�راه�تحصیـل�این�پول�مرتکب�شـدی�خواهد�بود؛�اگر�این�

ا  دین�را�می�گویی،�این�را�ما�هم�با�تو�هم�صداییم�و�هر�دو�پیرو�قرآنیم،�>�ی

ُصّدو�نَ  َ اِطِل َو �ی ال�ب اِس �بِ مواَل ال�نّ
َ
ُكلو�نَ ا

ئ
ا َ �ی

َ
ا�نِ ل ه�ب اِر َو الّرُ ح�ب

َ
 ِم�نَ الا

ً
را �ی  َك�ش

وا ِا�نَّ َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا

ِل اهلِل<�2ای�کسانی�که�ایمان�آورده�اید،�بسیاری�از�عالمان�و�زاهدان� �ی َع�ن َس�ب

�،> ُكلو�نَ
ئ
ا َ �ی

َ
یهودی�و�مسیحی�اموال�مردم�را�بدون�استحقاق�می�خورند،�>ل

ِل اهلِل<�راه�مردم�را�هم�به�سوی� �ی ُصّدو�نَ َع�ن َس�ب َ به�این�هم�اکتفا�نمی�کنند،�>َو �ی

تکامل�و�تعالی�می�ُبرند.�کاش�پولشان�را�می�گرفتند�می�خوردند،�راهشان�را�

باز�می�گذاشـتند.�پولش�را�هم�می�خورد،�راهش�را�هم�می�ُبرد.�این�را�قرآن�

دارد�می�گوید.�ما�هم�با�تو�هم�صداییم،�آن�دینی�که�آن�جوری�باشـد،�دین�

نیسـت.�آن�دینی�که�آن�جوری�باشـد،�هر�بی�دینی�ای�از�آن�بهتر�است؛�برای�

خاطر�اینکه�بی�دینی�ها�احیانًا�دیگر�کمک�کار�ظلم�ها�و�سـتم�ها�نمی�شـوند،�

اما�این�چنین�دینی�وسـیله�ای،�عصایی،�سـالحی�در�دسـت�آنها�هم�ممکن�

است�بشود.

1.�)ر�خ�و(�سستی،�)ظ�ل�م(�ستم�کشیدن،�پذیرفتن�ظلم

2.�سوره�مبارکه�توبه/�آیه�34
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حیــد
تو

خب،�این�به�طور�خالصه�یک�کلیاتی�بود�در�زمینۀ�اعتقاد�به�توحید،�

به�صورت�یک�بینش،�به�معنای�پاسـِخ�به�یک�سـؤال،�آیا�خدا�هست�یا�خدا�

نیسـت؟�آیا�ماورای�این�عالم�ماده�خبری�هسـت؟�دسـت�قدرتی�هسـت�یا�

نیست؟�در�مقام�پاسخ�به�این�سؤال�گفتم�که�الهی�این�جور�می�گوید،�مادی�

آن�جور�می�گوید�و�جنگ�الهی�و�مادی�را�عذر�بنه�1و�بگذار�برای�کتاب�ها،�آن�

مقداری�که�به�ما�ارتباط�پیدا�می�کرد،�در�دو�کلمه�گفتیم.

خب،�نکتۀ�بسیار�مهم�)که�بنده�اگر�چنانچه�امروز�نتوانم�همۀ�این�بحثی�

را�کـه�در�اینجـا�نوشـتیم�بگویم�مانعی�ندارد،�برای�خاطـر�اینکه�این�بحث�

دنباله�خواهد�داشت،�فردا�هم�با�شما�هستیم�ان�شاءاهلل�اگر�خدا�بخواهد.�

مـی�و�به�صورت�کلیات�مطلب�باید�همگان� ایـن�مطالبـی�که�به�صورت�ُمقدِّ

بداننـد،�آنهـا�را�بایسـتی�بگویـم.�چون�روز�جمعه�اسـت،�بعضـی�از�آقایان�

ممکن�اسـت�که�امروز�توانسـته�باشـید�بیایید،�فردا�نتوانید(�یک�مسائلی�

اسـت�کـه�بـرای�همه،�در�زمینۀ�تفکرات�اسـالمی�الزم�اسـت،�اینهـا�را�باید�

همه�بدانند،�باید�بفهمند.�یکی�اش�این�است؛�من�می�گویم�آقایان،�توحید�

را�کـه�مطـرح�می�کنیـد،�به�صورت�یک�پاسـخ�خشـِک�سـاده�به�یک�سـؤال�

علمی�و�مغزی�مطرح�نکنید؛�بلکه�به�صورت�یک�مسـئله�ای�که�دانسـتنش�

و�ندانسـتنش�حیاتی�سـت،�تعیین�کننده�اسـت،�آن�جور�مطرح�کنید.�حاال�

توضیح�می�دهم.

1.�به�معنای�رها�کردن؛�برگرفته�از�این�بیت�حافظ:

»جنگ�هفتاد�و�دو�ملت�همه�را�عذر�بنه�/�چون�ندیدند�حقیقت�ره�افسانه�زدند«
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حیــد
تو

یک�وقت�شما�در�یک�راهی�دارید�می�روید؛�با�یک�رفیقی،�با�یک�

همسـفر�و�همگامـی،�در�یـک�راهـی�داریـد�حرکت�می�کنیـد�و�می�روید،�با�

همدیگر�بحثتان�می�افتد.�شـما�می�گویید�که�آقا،�زمین�های�دو�طرف�این�

جاده�به�نظر�من�شوره�زار�است،�اصاًل�در�اینجا�محصولی�به�دست�نمی�آید.�

او�می�گوید�نه�آقا،�زمین�های�دو�طرف�این�جاده�اتفاقًا�آمادگی�کاملی�دارد�

برای�کشـت�فالن�چیز.�شـما�می�گویید،�او�می�گوید؛�شـما�دلیل�می�آورید،�

او�دلیل�می�آورد؛�خب،�این�بحث�چقدر�اهمیت�دارد؟�دارید�می�روید�دیگر.�

اتومبیـل�آقایـان�بـا�سـرعت�صدوبیسـت�دارد�از�ایـن�جاده�رد�می�شـود.�نه�

اآلن�بناسـت�بنشـینید�آنجا�خاکش�را�آزمایش�کنید،�نه�بناسـت�یک�تکه�از�

ایـن�زمین�هـا�را�بخریـد�تا�بعـد�بیایید�اینجا�چغندرکاری�کنید،�نه�بناسـت�

استشـهاد�و�اسـتعالمی�را�که�دربارۀ�این�زمین�ها�می�شـود�جواب�بدهید،�

هیچ�اثری�برای�شما�ندارد�این�سؤال�و�جواب.�همین�اندازه؛�پاسخی�ست�

به�یک�سـؤال،�جوابی�سـت�در�مقابل�یک�مطلبی�که�مطرح�شـده�اسـت�و�

بس،�هیچ�چیز�دیگری�نیسـت.�چنانچه�شـما�گفتی�و�ثابت�کردی�که�این�

خاک�هـا�لم�یـزرع�1و�بی�حاصـل�اسـت،�یـا�او�ثابت�کرد�که�نه�خیـر،�اینجا�ها�

چغندِر�بسـیار�عالی�و�جالبی�درمی�آید�و�سـبز�می�شـود؛�هرکدام�از�شـما�ها�

که�حرفتان�را�ثابت�بکنید،�راهتان،�کارتان،�حرکت�کنونی�تان�تغییری�پیدا�

نمی�کند.�این�جوری�نیسـت�که�اگر�ثابت�شـد�لم�یزرع�اسـت،�بگویید�خب،�

حـاال�کـه�لم�یزرع�اسـت�پس�برگردیـم،�نه�خیر؛�به�اینجا�کاری�نداشـتید،�یا�

1.�غیر�قابل�کشت
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حیــد
تو

اگر�ثابت�شد�که�اینجا�حاصلخیز�است،�بگویید�خیلی�خب،�حاال�

که�حاصلخیز�است،�بیا�دو�رکعت�نماز�پای�این�زمین�حاصلخیز�بخوانیم،�

نه�خیر؛�هیچ�تأثیری�ندارد.�اگر�شما�غالب�بشوید�و�ثابت�کنید�حرفتان�را،�

او�غالب�بشـود�و�ثابت�کند�حرفش�را،�هیچ�گونه�تأثیری�در�حرکت�شـما،�

در�این�سفری�که�دارید�می�روید،�در�آیندۀ�شما،�در�رفاقت�شما،�در�هیچی�

ندارد.�این�یک�جور�بحث،�یک�جور�سؤال،�یک�جور�پاسخ�به�یک�سؤال.

یک�وقت�هسـت�که�شـما�دو�نفر،�در�ماشـین�نشسـتید،�همین�ماشـین�با�

همین�سرعت�در�همین�جاده�دارد�حرکت�می�کند،�یکهو�رفیقتان�می�گوید�

کـه�بـه�نظـر�من�این�جـاد�ه�ای�که�مـا�داریم�می�رویم،�می�رسـد�به�شـمال،�

درحالی�که�هدف�شما�جنوب�است.�شما�می�گویید�نه�خیر�آقا،�این�جاد�ه�ای�

که�ما�داریم�می�رویم،�می�رسـد�به�جنوب.�او�می�گوید�نه،�شـما�می�گویید�

نه؛�این�بحث�بین�شما�دو�نفر�در�می�گیرد.�اگر�او�ثابت�کند�حرفش�را،�سِر�

ماشـین�را�بایـد�برگردانـد،�از�این�طرف�باید�رفت،�این�طرف�کاری�نداشـتی.�

اگـر�شـما�ثابـت�کنیـد�حرفتـان�را،�بـا�همین�رویـه،�با�همیـن�روش،�بلکه�

یک�خرده�هم�تندتر،�بایسـتی�راهتان�را�بگیرید�و�پیش�بروید.�اآلن�همین�

دودلی�میان�شـما�و�دو�زبانی�که�به�وجود�آمد،�اولین�اثرش�این�اسـت�که�

راننده�پایش�می�رود�روی�ترمز،�یک�خرده�ُشِلش�می�کند؛�ببینیم�حاال�کجا�

می�رویم،�باالخره�به�مقصد�می�رسیم�یا�نمی�رسیم.�این�را�می�گویند�سؤال�

و�جوابی�و�بحثی�که�پاسخ�آن�بحث�و�نتیجۀ�آن�بحث،�تعیین�کننده�است.�

بحث�توحید�این�جوری�است.
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آن�جـوری�کـه�مـردم�عـادی�و�معمولی،�یـا�بـی�کاران�اجتماعی�و�

افـراد�غیر�مسـئول�و�غیر�متعهـد،�توحیـد�را�مطـرح�می�کنند،�فـرق�دارد�با�

آن�جـوری�کـه�یـک�آدم�متعهـد�باید�مسـئلۀ�توحیـد�برایش�مطرح�بشـود.�

یـک�آدم�غیرمتعهـد�و�غیرمسـئول�توحید�را�این�جـوری�مطرح�می�کند؛�آیا�

خدایی�هسـت�یا�نیسـت؟�خب،�حاال�هسـت،�چه�کار�کنیم؟�نیست،�چه�کار�

کنیم؟�در�وضع�زندگی�چه�تأثیری،�در�نظام�اجتماعی�چه�تغییر�و�تبدیلی�

ایجاد�می�کند؟�اگر�خدا�بود،�وضع�سیستم�سرمایه�داری�فالن�قدرت�بزرگ�

یـا�فـالن�ابرقـدرت�چه�جوری�می�شـود؟�رئیس�جمهوری�که�سـر�کار�آمد�در�

فـالن�کشـور،�اگـر�معتقـد�بـود�خدا�هسـت،�چه�جـوری�عمل�می�کنـد؟�اگر�

معتقـد�بود�خدا�نیسـت،�چه�جوری�عمل�می�کنـد؟�آیا�هیچ�فرقی�می�کند؟�

خداشناسـی�و�خداپرسـتی�ای�که�قبول�کردن�یک�طرف�در�او،�در�سرنوشـت�

کارتل�هـا�1و�تراسـت�ها�2و�سـرمایه�داری�ها�و�تبعیض�هـا،�تفاوتـی�و�اثـری�

نگـذارد؛�آن�خداپرسـتی،�آن�اعتقـاد�بـه�توحیـد،�مثل�اعتقاد�بـه�حاصلخیز�

بـودن�ایـن�زمینی�سـت�که�از�کنـارش�داریـم�می�گذریم،�برای�مـا�فاید�ه�ای�

نـدارد،�اثـری�نـدارد.�چـه�فایـده�دارد�کـه�فالن�رهبر�سیاسـِی�فالن�کشـور،�

معتقد�به�خداست،�درحالی�که�خداپرستی�برای�او�فقط�یک�پاسخی�به�یک�

1.�به�شرکت�هایی�گفته�می�شود�که�در�یک�زمینه�فعال�هستند�و�با�توافق�در�مورد�تقسیم�

بازار�میان�خود،�حجم�تولید�و�قیمت�کاال،�بازار�آن�کاال�را�برای�خود�انحصاری�می�کنند.

2.�از�اتحاد�چند�شرکت�که�کاالیی�مشابه�هم�تولید�می�کنند،�به�وجود�می�آید.�در�تراست�

سهام�شرکت�های�عضو،�جدا�و�مشخص�است،�اما�امکانات�همگی�در�اختیار�تراست�قرار�

داده�می�شود.
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سـؤال�خشـِک�مغزی�سـت�و�نه�چیزی�باالتر؟�آن�وقتی�خداپرست�

بودن،�موحد�بودن،�برای�یک�رهبر�سیاسـی،�برای�یک�آدم�معمولی،�برای�

یـک�جامعـه،�برای�یک�ملـت،�برای�یک�جمعیت�و�یک�گروه�مهم�اسـت،�

مؤثر�اسـت،�مفید�اسـت،�الزم�است،�حیاتی�سـت،�که�توحید�را�برای�خاطر�

آثارش،�برای�خاطر�آنچه�بر�توحید�مترتب�می�شود،�برای�نظامی�که�توحید�

پیشـنهاد�می�کنـد،�بـرای�شـکلی�از�زندگی�کـه�توحید�ارائـه�می�دهد،�برای�

ایـن�چیزهایـش�مطـرح�کننـد�و�بفهمنـد�و�درک�کنند.�این�خیلی�مسـئلۀ�

مهمی�ست�به�نظر�ما.

مـا�بـه�خیالمـان�می�آیـد�که�توحیـد�یک�چیزی�سـت�که�فقـط�در�مغزمان�

بایسـتی�روشـن�کنیـم،�مسـّلم�کنیم؛�به�زندگـی�که�رسـیدیم،�این�توحید�

در�زندگـی�دیگـر�هیـچ�اثـری�نـدارد؛�اگـر�هـم�اثر�داشـته�باشـد،�در�زندگی�

شخصی�ست،�در�زندگی�اجتماعی�نیست.�بنده�موحد�هم�که�باشم،�همان�

سـرمایه�و�همان�اتومبیل�و�همان�شـرکت�و�همان�کارخانه�و�همان�وضِع�

رابطۀ�با�کارگر�و�همان�وضع�رابطۀ�با�زمین�را�خواهم�داشت�که�اگر�موحد�

نمی�بودم.�شما�ببینید�در�کشور�های�سرمایه�دارِی�عاَلم،�در�این�قدرت�های�

عظیمـی�کـه�نامشـان�و�آوازه�شـان�شـرق�و�غـرب�را�پـر�کـرده،�دو�نفـر�آدم�

سـرمایه�دار�را،�دوتـا�تاجـر�بـزرگ�را،�دوتا�کارخانـه�دار�بـزرگ�را،�دوتا�از�این�

سلطان�های�صنایع�را�به�قول�خودشان،�در�نظر�بگیرید،�یکی�را�فرض�کنید�

معتقد�است�به�خدا،�یکی�را�مادی؛�در�رفتار�اینها�چه�تفاوتی�هست؟�حاال�

اگر�چنانچه�آن�کسـی�که�معتقد�به�خداسـت،�روز�یکشـنبه�رفت�به�کلیسـا�
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و�چنـد�شـاهی�1پـول�هم�بـه�آن�راهب�آنجا�داد،�کـه�یک�مقدار�از�

گناهانش�را�برایش�ببخشد،�جادۀ�بهشت�را�چند�کیلومتری�برایش�هموار�

و�صـاف�کنـد،�امـا�تأثیرش�در�زندگی�او�چیسـت؟�در�وضع�کارخانۀ�او؟�در�

روابط�او�با�کارگر؟�در�روابط�او�با�مردم؟�در�کیفیت�ثروت�اندوزی،�در�خرج�

ثـروت،�در�جمـع�ثروت�چه�تأثیری�می�گذارد؟�این�توحید�با�شـرک�تفاوت�

چندانی�ندارد.

آن�توحیـدی�کـه�اسـالم�به�آن�دعـوت�می�کند،�توحیدی�سـت�باالتر�از�حد�

یک�پاسـخ�به�یک�سـؤال،�به�یک�اسـتفهام.�پس�چیست؟�توحید�اسالمی�

الهامی�سـت�در�زمینۀ�حکومت،�در�زمینۀ�روابط�اجتماعی،�در�زمینۀ�سـیر�

جامعـه،�در�زمینـۀ�هدف�هـای�جامعـه،�در�زمینۀ�تکالیف�مـردم،�در�زمینۀ�

مسـئولیت�هایی�کـه�انسـان�ها�درمقابـل�خـدا،�درمقابـل�یکدیگـر،�درمقابل�

جامعـه�و�درمقابـل�پدیده�های�دیگر�عالم�دارا�هسـتند،�توحید�این�اسـت.�

توحیـد�اسـالمی�همان�َاِلفی�سـت�کـه�بعدش�ب�می�آیـد�و�پ�می�آید�و�چ�

می�آید،�تا�ی�می�آید.�این�جور�نیست�که�بگویی�خدا�یک�است�و�دو�نیست�

و�تمام�بشـود�قضیه.�خدا�یک�اسـت�و�دو�نیسـت،�معنایش�این�است�که�

در�تمام�منطقۀ�وجود�خودت�شـخصًا�و�جامعه�ات�عمومًا،�جز�خدا�کسـی�

حق�فرمانروایی�ندارد.

خدا�یک�اسـت�و�دو�نیسـت،�معنایش�این�اسـت�که�تمام�آنچه�در�اختیار�

داری�از�ثروت،�تو�و�همۀ�انسان�های�دیگر،�برای�خداست،�شما�عاریت�داران�

1.�واحد�پول�ُخرد،�برابر�با�یک�بیستم�لایر�که�در�عهد�قاجار�و�اوایل�پهلوی�رایج�بود.
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و�ودیعه�دارانی�بیش�نیستید.�چه�کسی�حاضر�است�موحد�بشود�

حاال؟�شما�ودیعۀ�پول�را�دارید�و�بس،�شما�عاریه�دارید.�جناب�عالی�اگر�پولی�

ازطـرف�رفیقتـان�امانت�دسـتتان�باشـد،�چه�کار�می�کنید؟�منتظرید�ایشـان�

حوالـه�بدهـد.�آقـا،�ده�تومان�از�این�پول�را�بده�به�آن�بچه،�به�آن�پیرمرد،�به�

آن�بیگانه،�به�آن�خویش،�ده�تومان�از�این�پول�را�بینداز�فالن�صندوق،�ده�

تومانش�را�اصاًل�بسـوزان؛�منتظر�دسـت�خط�صاحب�پول�هستید�دیگر،�غیر�

از�این�است؟�آیا�برای�خودتان�حقی،�مالکیتی�در�این�پوِل�امانت�و�ودیعه�

ها َوداِيَع ِعنَد الّناِس«�1مال�را�خدا�به�ودیعه�و�
َ
 اهلِل َجَعل

ُ
 مال

ُ
قائل�هسـتید؟�»املال

امانت�دست�انسان�ها�سپرده�است.�این�الزمۀ�توحید�است.

اگر�چنانچه�قائل�به�توحید�باشـی،�در�جامعه�اختالف�طبقاتی�و�تبعیض�

معنـی�نـدارد�دیگر،�اصاًل�معنی�ندارد.�آن�جامعه�ای�که�َسـری�و�َتهی�دارد،�

باالیی�و�پایینی�دارد،�آن�جامعه،�جامعۀ�توحیدی�نیست.�توحید�می�گوید�

ُكم ِمن آَدَم َو آَدُم ِمن ُتراب«�2همه�فرزندان�آدمند�و�آدم�از�خاک�اسـت.�
ُّ
که�»ُکل

نزدیکی�شـما�به�خدا�و�رجحان�شـما�به�تقواسـت�و�بس؛�هرکسـی�بیشـتر�

مراقب�فرمان�خدا�باشـد،�او�باالتر�اسـت.�وِااّل�در�یک�جامعه�ای�که�هزاران�

�می�گویی�آقا،�فالنی�این�جوری�اسـت؛� موجـب�بـرای�تبعیض�وجـود�داردـ�

می�گویـد�خـب�فالنـی�جـزو�اشـراف�اسـت،�او�حسـاب�دیگـری�دارد�ـ�در�

جامعه�ای�که�اشـراف�و�غیر�اشـراف�دارد،�در�جامعه�ای�که�برخورداری�های�

1.�حدیث�شماره�37

2.�حدیث�شماره�2



258 جلسۀ  9 توحید در ایدئولوژی اسالم 

حیــد
تو

مردم�به�شـدت�با�یکدیگر�متفاوت�اسـت�و�آن�برخوردار،�حّق�خود�

می�داند.�در�جامعه�ای�که�بندگان�خدا�همه�در�یک�تراز�نیسـتند�و�بعضی�

باز�بندۀ�بعضی�دیگر�هسـتند؛�در�این�جامعه�توحید�نیسـت.�وقتی�توحید�

بـه�یـک�جامعـه�آمد،�همۀ�بنـدگان�در�یک�تراز�قرار�می�گیرنـد؛�یعنی�چه؟�

یعنـی�همـه�می�شـوند�بنـدۀ�خـدا،�کـه�دیـروز�گفتـم.�)در�این�ورقـه�ای�که�

مربوط�به�دیروز�اسـت،�این�جمله�را�نوشـتیم.(�موجودات�جهان،�انسـان�و�

دیگرها،�بندگان�مقهور�1اویند�و�در�عبودیِت�او�همگان�شریک�و�هم�ترازند.�

ایـن�را�دیـروز�مشـروحًا�بیـان�کردیـم�که�هیچ�کـس�و�هیچ�چیـز�زیر�عنوان�

فرزندی،�همسری�و�همشأنی�از�دایرۀ�عبودیت�خدا�بیرون�نیست.�در�حوزۀ�

عبودیت�دیگر�معنی�ندارد�یک�عده�بنده،�باز�یک�زنجیر�به�گردن�یک�عدۀ�

دیگـر�ببندنـد،�اصاًل�معنی�ندارد.�بندگی�خدا�به�معنای�آزادی�از�بندگی�غیر�

خداسـت،�اصاًل�با�همدیگر�نمی�سـازد�این�دوتا.�معنی�ندارد�که�کسی�بندۀ�

خدا�هم�باشد،�بندۀ�غیر�خدا�هم�باشد.�بندگی�خدا�یعنی�آزادی�از�عبودیت�

و�بندگِی�هرچه�غیر�خدا�و�هرکس�غیر�خداست.

فرسـتادۀ�سـپاهیان�اسـالم�2آمد�وارد�کاخ�پرقدرت�ساسانی�شد.�یک�عرب�

ژنده�پوش،�یک�عربی�که�سرتاپایش�را�شما�حساب�کنید،�شاید�یک�توماِن�

مـا�نمـی�ارزد،�وارد�کاخ�آن�کسـی�شـد�کـه�روزی�کـه�داشـت�فـرار�می�کـرد�

و�سـپاهیان�سلحشـور�مسـلمان�دنبالـش�بودنـد،�هزارتـا�کنیـز�آوازه�خوان�

1.�)ق�ه�ر(�مغلوب،�شکست�خورده

2.�ربعی�بن�عامر
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فقـط�همراهـش�داشـت،�غیـر�از�چیزهـای�دیگـر.�مطرب�هـا�و�

آوازه�خوان�هایـش�هـزار�نفـر،�ایـن�در�حضر�1چه�جوری�سـت،�وقتی�در�سـفر�

آن�جـور�باشـد،�آن�هـم�سـفر�فرار،�سـفری�کـه�دارد�از�ترس�جـان�می�گریزد.�

بدبخت!�آوازه�خوان�کجا�می�بری؟�شمشیر�با�خودت�ببر.

آدم�می�ترسـد�آنهـا�هـم�تحـت�اسـتعمار�یهودی�هـا�بودنـد!�)خنـدۀ�حضار(�

ـ�این�از�خصوصیات�سیاست�های�شوم�پلید�صهیونیستی�ست�که�مردم�را�

سـرگرم�کنند�به�همین�ِدِلی�ِدِلی�کردن�ها�و�آوازخواندن�ها�و�آوازشـنیدن�ها�

و�بـه�نام�هـای�گوناگـون�ـ�این�مـرد�ژنده�پـوش�وارد�بـارگاه�آن�چنان�قدرت�

عظیم�سیاسی�ای�شد.�شما�فکر�می�کنید�که�ترسید؟�فکر�می�کنید�مرعوب�

شد؟�فکر�می�کنید�در�اندیشۀ�مجادله�آمد؟�ابدًا.�آخر�درمقابل�یک�قدرتمنِد�

عظیم�الشـأنی،�وقتـی�یـک�آدم�ناچیز�کوچکی�حاضر�بشـود،�همۀ�همتش�

ایـن�اسـت،�کـه�بلکـه�بتواند�خـودش�را�یـک�ذره�متصل�کند�بـه�آن�قدرت�

عظیـم،�یک�خـرده�خـودش�را�بـه�او�نزدیـک�کنـد؛�اگرچه�بـا�چرب�زبانی،�با�

تمّلـق،�بـا�اظهار�ترس،�با�اظهار�عبودیت�و�بندگی.�فکر�می�کنید�این�جوری�

شـد؟�ابدًا.�وقتی�که�رفت�جلو�تا�درمقابل�تخت�رسـید،�گویا�پایش�را�روی�

تخت�یزدگرد�هم�گذاشت،�برای�اینکه�دید�کاغذ�را�یزدگرد�نمی�آید�بگیرد�از�

او.�کاغذ�آورده�بود،�پیغام�آورده�بود،�دیگران�آمدند�بگیرند،�گفت�به�شما�ها�

نمی�دهـم،�بـه�خودش�باید�بدهم.�آن�هم�که�از�جایش�بلند�نمی�شـد�بیاید�

از�این�عرب�کاغذ�بگیرد،�مجبور�شـد�این�برود�جلو.�رفت،�تا�روی�تختش�

1.�)ح�ض�ر(�محل�حضور،�شهر،�منزل
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رفـت،�کاغـذ�را�بـه�او�داد�مثـاًل.�گفت�شـما�برای�چه�آمدید؟�سـه�

جمله�گفته،�سه�جمله�که�این�جمالت�بایستی�با�خطوط�درخشند�ه�ای�در�

لوحی�نوشـته�بشـود�و�بر�سـردِر�کاخ�عظیم�انسانیت�کوبیده�بشود�تا�همه�

بدانند�شعار�اسالم�و�ایدۀ�اسالم�چیست.�گفت�چرا�آمدی؟�گفت�ما�آمدیم�

»ِلُنخِرَج الّناَس«�البته�در�طی�بیاناتی؛�این�سـه�جمله�اش�مورد�نظر�ماسـت.�

»ِلُنخِرَج الّناَس ِمن ِعباَدِة الِعباِد ِاىٰل ِعباَدِة اهلِل«،�ما�آمدیم�تا�انسان�ها�را�از�بردگی�

بندگان�خالص�کنیم�و�به�عبودیت�خدای�متعال�بکشانیم.

بردگـی�بنـدگان�چیسـت؟�بردگـی�بنـدگان�ایـن�اسـت�کـه�وقتـی�در�یکی�

از�لشکرکشـی�های�ایـران�و�روم،�یکـی�از�سـالطین�گذشـتۀ�ایـران،�قبـل�از�

ساسانی�ها،�از�هخامنشی�ها،�وقتی�دستور�می�دهد�همه�بیایند،�آن�پیرمرد�

می�آید�می�گوید�که�آقا،�من�سـه�تا�پسـرم�دارند�می�آیند،�در�میدان�با�شـما�

همراهنـد،�ایـن�یـک�پسـرم�را�بگذارید�پهلـوی�من�بماند،�چـون�من�پیرم،�

ازکارافتـاده�ام،�اجـازه�بدهید�این�یکی�بماند�و�با�شـما�نیاید.�در�مجلس�به�

او�چیـزی�نمی�گوینـد،�او�را�از�مجلـس�بیرون�می�رانند.�بعـد�فردا�وقتی�که�

سپاهیان�دارند�حرکت�می�کنند�با�ستون�چهار،�اسب�ها�و�سرباز�ها�پشت�سر�

هم،�دِم�دروازه�که�می�رسند،�آن�سه�تا�برادر�یکهو�می�بینند�برادر�چهارمشان�

دو�شـقه�شـده،�یک�شقه�این�طرف�دروازه،�یک�شـقه�آن�طرف�دروازه�نصب�

شده،�تا�دیگر�پیرمرد�ها�نگویند�جوان�های�ما�نیایند�و�برای�قدرت�داریوش�

نجنگنـد،�خـود�را�بـه�آب�و�آتـش�نزننـد؛�ایـن�بردگی�انسـان�اسـت.�وقتی�

انسـان�ها�در�یک�جامعه�ای�حق�نداشـتند�که�آنچه�را�می�خواهند،�بخواهند�
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حتـی،�نمی�گویـم�بگویند؛�انسـان�ها�در�یک�اجتماع�حق�نداشـته�

باشند�که�طرف�دار�و�طالب�عدالت�باشند،�دشمِن�تبعیض�باشند؛�انسان�ها�

حق�نداشته�باشند�برای�خودشان�آزادی�را�دوست�بدارند�و�بخواهند،�خفقان�

و�اختنـاق�را�مثـل�وضع�طبیعـی�بپذیرند�و�رویش�صّحه�بگذارند؛�وقتی�در�

یک�چنیـن�جامعـه�ای�انسـان�ها�زندگی�کردنـد،�این�باالترین�و�زشـت�ترین�

و�تلخ�تریـن�انـواع�بردگی�سـت.�ایـن�بدتریـن�انواع�بردگی�سـت،�چرا؟�چون�

مزّورانه�1اسـت.�آنهایی�که�می�رفتند�یک�مشـت�انسـان�بی�گناه�را�در�فالن�

نقطه�می�گرفتند،�سر�ها�را�می�تراشیدند،�در�بالد�دیگر�می�فروختند؛�آنها�یک�

کار�علنی�و�واضحی�انجام�می�دادند،�اما�این�جور�با�انسـان�ها�بازی�کردن،�

این�جور�فکر�و�خواسـت�و�اراده�و�تصمیم�را�در�انسـان�ندیده�گرفتن،�او�را�

پامال�کردن،�این�بود�دیگر.

گفـت�آمده�ایـم�تا�شـما�را�از�عبـادت�بندگان�خالص�کنیـم؛�یعنی�مردم�را�

از�عبـادت�تـو،�ای�یزدگـرد!�دیگـران�را�از�عبـادت�اسـتاندارانت،�دهبانانـت،�

سـردارانت،�در�گوشـه�و�کنـار�خـالص�کنیـم،�»ِمـن ِعبـاَدِة الِعبـاِد«؛�بعـد�کجـا�

ببریمشـان؟�بنـدۀ�تـو�که�نبودند،�چه�جوری�باشـند؟�بی�بند�و�بار�باشـند؟�نه؛�

بنـدۀ�خدا�باشـند.�بنـدۀ�خدا�بودن�یعنی�آزاد�بودن،�یعنـی�آقا�بودن،�یعنی�

به�سـوی�کمال�رفتن،�یعنی�از�وسـایل�کمال،�هر�اندازه�بخواهی�اسـتفاده�

کردن�و�بهره�مند�شـدن؛�همین�جور�که�در�جامعۀ�اسـالمی�این�جوری�بود.�

در�جامعـۀ�اسـالمی�مـردم�بنـدگان�خدا�بودنـد،�نه�بنـدگان�قدرت�ها.�حتی�

1.�)ز�و�ر(�ریاکارانه،�فریب�کارانه
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در�آن�وقتی�کـه�مسـیر�جامعـۀ�اسـالمی�انحراف�پیدا�کـرده�بود�و�

صددرصد�اسالم�نبود�هم،�این�جور�بود.�حتی�در�همان�سال�هایی�که�فتح�

ایران�انجام�می�گرفت،�اثر�تربیت�های�نبوی�و�قرآنی�در�مردم�بود.�یک�نفر�

حاکم�سیاسـی�سـر�منبر�می�گوید،�اگر�من�کج�شـدم�مرا�راست�کنید،�یک�

عرب�بیابانی�از�پای�منبر�بلند�می�شـود�می�گوید�اگر�راسـت�نشـدی�و�کج�

شدی،�با�این�شمشیر�تو�را�راست�خواهیم�کرد.�آیا�سرباز�ها�و�شرطه�ها�به�

سـرش�ریختنـد؟�او�را�به�عنوان�اخالل�در�وضـع،�به�زندان�انداختند،�از�بین�

بردنـد،�نابـود�کردند؟�ابدًا.�حرف�درسـتی�زده�بود،�حرف�منطقی�ای�زده�بود.�

آزادی�به�معنـای�مطلق�العنانـی�نـه،�آزادی�به�معنـای�تبعیـت�از�یک�قانون�

صحیح�انسانی،�که�در�روح�انسان،�در�آن�نظم�و�در�آن�اجتماع،�انسان�بار�

هیچ�کـس�را�بـر�دوش�نبرد،�حتی�بار�حاکم�را.�اگر�حاکم�از�طرف�خدا�حرف�

زد،�بـه�الهـام�خـدا�حـرف�زد،�حاکم�اسالمی�سـت،�حرفش�مـورد�قبول�قرار�

می�گیرد.�اگر�به�الهام�الهی�سخن�نگفت،�حرف�او�هم�مردود�می�شود.

نیـا َو  نیـا ِاىٰل َسـَعِة الّدُ »ِلُنخـِرَج الّنـاَس ِمـن ِعبـاَدِة الِعبـاِد ِاىٰل ِعبـاَدِة اهلِل َو ِمـن ضیـِق الّدُ

اآلِخـَرِة«.�جملـۀ�دوم؛�گفـت�آمدیـم�تا�مردمـان�را،�بندگان�خـدا�را،�از�حصار�

محـدود�و�تنـگ�دنیـا�ببریـم�در�فراخنـای�دنیـا�و�آخرت؛�حصـار�محدود�و�

تنـگ�دنیـا!�در�یـک�جامعه�ای�که�مردم�با�بینش�درسـت�زندگی�نمی�کنند،�

از�هر�طرف�نگاه�می�کنند،�نزد�نگاهشـان�چیزی�جز�دنیا�و�بهره�های�دنیوی�

نیست،�از�هر�طرفی�نگاه�می�کنند�مردم،�جز�لذایذ�دنیوی�و�منیت�های�باِب�

دنیا�چیزی�برایشان�مطرح�نیست،�هر�چه�نگاه�می�کند،�تالش�های�کوچک�
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و�ناچیـز�حیوانـِی�خـودش�را�می�بینـد�و�منافـِع�کوچک�و�پسـت�

و�حقیـر�و�دفعـی�و�آنـی�اش�را.�در�جامعـه�ای�که�یزدگـرد�بر�مردم�حکومت�

می�کرد،�مردم�چنین�نبود�که�همه�از�یزدگرد�راضی�باشند،�ناراضی�هم�زیاد�

بود؛�اما�این�ناراضی�ها�چون�چشمشان�نزدیک�بین�بود،�چون�افق�دیدشان�

تنـگ�و�کوچـک�بـود،�می�دیدند�که�اگر�اندک�نارضایی�و�ناراحتی�از�یزدگرد�

نشـان�بدهند،�همین�زندگی�مختصر�پسـت�هم�از�آنان�گرفته�خواهد�شد،�

همین�دو�لقمۀ�بیشتر�خوردن،�دو�روز�بیشتر�غنودن،�1دوتا�جفتک�بیشتر�

تـوی�کوچـه�و�خیابان�زدن،�همین�از�او�گرفته�می�شـود؛�و�چون�برای�این�

خیلـی�ارزش�قائـل�بود،�چون�خیلی�همین�مختصر�را�دوسـت�می�داشـت،�

حاضـر�نبـود�کـه�بـرای�آزادی،�بـرای�شـرافت�و�اصالـت�و�فضیلت�انسـانی�

اقدامـی�بـه�عمـل�بیـاورد.�علتش�چه�بـود؟�افق�دیدش�کوچـک�و�تنگ�و�

محدود�بود،�ضیق�دنیا.

اما�وقتی�که�انسـان�مسـلمان�شـد،�همه�چیز�برای�او�مقدمه�اسـت،�وسیله�

است.�برای�چه؟�وسیلۀ�چه؟�وسیلۀ�رسیدن�به�جهانی�پهناور�ـ�نمی�گویم�

جهان�بعد�از�مرگ�ـ�جهان�فکر�و�بینش�و�دیِد�خود�انسـان�که�به�وسـعت�

خدا�وسـیع�و�گسـترده�اسـت.�همه�چیز�برای�انسـان�وسـیله�هستند،�برای�

اینکـه�انسـان�بتواند�رضای�خدا�را�به�دسـت�بیاورد.�زندگـی�دنیا،�پول�دنیا،�

آسـایش�دنیـا،�محبت�هـای�دنیـا،�برایـش�ارزش�و�اصالت�نـدارد.�آن�وقتی�

برایـش�ارزش�پیـدا�می�کنـد�کـه�در�راه�خـدا�باشـد،�»ف َسـبیِل اهلِل«.�امـا�اگر�

1.�خوابیدن،�آسودن
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چنانچه�این�محبت،�این�مال،�این�مقام،�این�زندگی،�این�فرزند،�

ایـن�آبـرو،�ایـن�حیثیـت،�در�راه�خـدا�و�در�راه�وظیفـه�نبود�و�قـرار�نگرفت،�

برایـش�هیـچ�قیمتـی�و�ارزشـی�ندارد.�دنیـا�و�آخرت�به�هم�دوخته�اسـت�

در�طـرز�فکـر�اسـالمی؛�و�برای�یک�مسـلمان،�دنیا�آخری�نـدارد.�در�نظر�آن�

شخصی�که�بندۀ�بندگان�و�بردۀ�موجودات�ناقص�است،�دنیا�محدود�است؛�

اما�برای�این،�دنیا�وسیع�است.�مرگ�یک�دریچه�ای�ست�که�از�این�دریچه�

وقتـی�نـگاه�می�کنـی،�آن�طـرف�باغ�ها�و�بوسـتان�ها�و�دنیا�هـا�و�گیتی�ها�و�

جهان�هاست؛�لذا�می�بیند�که�فوقش�این�است�که�به�این�دریچه�برسد،�از�

این�دریچه�بگذرد،�مهم�نیست،�مرگ�برایش�مسئله�ای�نیست.

اینهـا�جلوه�هایـی�و�گوشـه�هایی�از�توحید�اسـت.�البته�دربـارۀ�توحید�خیلی�

منظم�تـر�و�تحـت�عنـوان�تیتـِر�معین�تری�بایسـتی�صحبت�کـرد�و�صحبت�

خواهیـم�کـرد�ان�شـاءاهلل�در�روز�هـای�آینده.�امـروز�بنده�فقط�خواسـتم�یک�

کلیاتی�را�در�این�باب�گفته�باشم.�)آنچه�که�در�صفحۀ�اول�نوشته�شده�و�البته�

بنـده�دیگر�تکرار�نمی�کنم،�با�خط�خوشی�سـت�و�می�تواننـد�آقایان�بخوانند( 

این�در�حقیقت�یک�بینش�نویی�را�در�زمینۀ�توحید�ارائه�می�دهد.�یک�بینش�

درستی�را�در�زمینۀ�توحید�بیان�می�کند.�البته�جوانب�و�زوایای�بیشتری�هم�

هسـت�که�در�این�نیامده�و�در�نوشـته�های�روز�های�بعد�ان�شـاءاهلل�امیدوارم�

که�بتوانیم�به�ترتیب�بدهیم.�ولی�به�هرصورت�آنچه�که�اینجا�نوشـته�شـده�

یک�بُعدی�از�توحید�اسـت�که�درسـت�آنچه�را�که�در�زمینۀ�توحید�مورد�نظر�

است،�مورد�نظر�ادیان�و�قرآن�مخصوصًا،�منعکس�می�کند�و�بیان�می�کند.
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و�امـا�آیاتـی�کـه�در�نظر�گرفتیـم.�)البته�امروز،�خـب،�روز�جمعه�

است�و�شما�هم�چندان�کاری�ندارید،�بعد�از�آنی�که�من�این�آیات�را�اینجا�

خواندم،�قاری�عزیزمان،�ظاهرًا�جناب�آقای�رضایی�یا�جناب�آقای�فاطمی،�

خـوِد�آقایـان�به�هرحـال�بهتـر�می�داننـد؛�تـالوت�امـروز�را�متعهد�هسـتند،�

می�آینـد�آیـات�را�می�خواننـد؛�هم�ایـن�آیات�را،�هم�آیات�دیـروز�را،�یعنی�

مخصوصـًا�آیةالکرسـی�را.(�تکـرار�آیةالکرسـی�به�عنـوان�یک�شـعار�توحید�

خیلی�جالب�اسـت.�که�احتمال�می�دهم�علت�اینکه�این�همه�تأکید�شـده�

کـه�آیةالکرسـی�تکـرارًا�خوانده�بشـود�در�مواردی،�برای�این�اسـت�که�این�

شـعار�توحید�دائمًا�در�ذهن�انسـان�زنده�و�پایدار�باشـد،�حّی�و�قّیوم�باشد�

ایـن�خاطـره�در�ذهـن�انسـان.�این�آیاتـی�که�امروز�اینجا�نوشـته�شـده�از�

سـورۀ�بقره�اسـت.�شرح�یک�منظر�ه�ای�سـت�در�قیامت،�که�البته�به�مسئلۀ�

توحید�ارتباط�تام�و�تمامی�پیدا�می�کند؛�در�ضمن�تالوت�آیه�کاماًل�روشن�

می�شـود.�سورۀ�بقره�آیۀ��165و�166.

<�از�جملۀ�مردم�کسانی�هستند�که�به�
ً
دادا �ن

َ
 ِم�ن دو�نِ اهلِل ا

دنُ حنِ
�ةَّ َ اِس َم�ن �ی >َو ِم�نَ ال�نّ

غیر�خدا�هماوردان�و�رقیبانی�را�انتخاب�می�کنند؛�یعنی�برای�خدا�شـریک�

 ِ
و�نَُهم َكُح�بّ �بّ ِ�

ُ
از�جنـس�بشـر�یـا�از�غیـر�جنـس�بشـر�انتخـاب�می�کننـد.�>�ی

اهلِل<�آنها�را�مانند�مهر�و�محبتی�که�باید�به�خدا�داشـت،�دوسـت�می�دارند.�

همین�جا�یک�پرانتزی�باز�می�کند�آیه،�چون�دربارۀ�محبت�صحبت�نمی�کرد،�

امـا�چـون�صحبت�محبِت�اینها�نسـبت�به�خدا�شـد،�یک�پرانتـزی�َکَاّنه�1باز�

1.�همانند�اینکه
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ً
ا  ُح�بّ

ُ
ّد

َ سش
َ
وا ا َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
می�کند،�مثل�جملۀ�معترضه�ای،�می�فرماید:�>َو ال

ِه<�امـا�آن�کسـانی�که�ایمـان�آوردند،�مؤمنان�راسـتین�و�واقعی،�اینها�مهر� ِللّٰ

و�محبتشان�به�خدا�بسی�شدیدتر�است�از�همۀ�این�جلوه�های�ظاهری،�از�

همۀ�قطب�هایی�که�دل�انسـان�را�مثل�کهربا�به�سـوی�خود�جذب�می�کنند،�

از�همۀ�خدایان�دروغین،�از�خدای�نفس�و�شـهوت؛�که�خودت�بگیر�برو�تا�

آن�خداهایـی�کـه�در�صـدر�و�باالی�اجتماعات�جـا�گرفته�اند�و�جا�می�گیرند�

و�جای�داده�می�شوند،�از�همۀ�اینها�خدا�برای�مؤمن�محبوب�تر�است.

�،>
ً
عا م�ی َ ِه حب �ةَ ِللّٰ ّوَ �نَّ ال�ةُ

َ
ا�بَ ا َرو�نَ الَعدن َ موا ِادن �ی

َ
ل

�نَ طنَ �ی �ن
َّ
َرى ال َ و �ی

َ
ِه َو ل  ِللّٰ

ً
ا  ُح�بّ

ُ
ّد

َ سش
َ
وا ا َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
>َو ال

ناگهان�منتقل�می�کند�بیان�را�به�صحنه�ای�از�قیامت.�آن�لحظه�ای�را�بیان�

می�کند�که�خالیق�جمع�شده�اند،�محشور�شده�اند�در�قیامت،�کفار�و�بدکاران�

و�بنـدگان�غیـر�خدا�و�بندگان�خدا�و�همۀ�پدیده�های�موجوِد�قیامت،�آنچه�

که�برای�ما�بیان�شده�یا�بیان�نشده،�همه�جمع�است.�وسایل�عذاب�خدا�و�

وسایل�رحمت�و�لطف�خدا�هم�هست،�البته�در�کیفیت�این�وسایل،�بنده�

و�شـما�هنوز�نمی�توانیم�درسـت�درک�و�تصور�کنیم،�در�این�دنیا�درسـت�

نمی�شـود�فهمیـد�که�آنجا�چه�خبر�اسـت.�به�طورکلـی�همین�قدر�می�دانیم،�

امکاناتی�که�برای�شـکنجه،�برای�عذاب،�برای�بدبختی،�در�آنجا�قرار�اسـت�

پیش�بینی�بشـود،�همه�حاضر�و�آماده�شـده.�بندگان�خوب�خدا�و�بندگان�

بد�خدا�هستند،�بعد�ستمگران�و�ظالمان�ناگهان�می�بینند�که�تمام�قدرت�

در�قیامت�از�آِن�خداست.�خیلی�چیز�عجیبی�است.�اآلن�در�این�دنیا�نگاه�

کنید،�هرکسـی�یک�قدرتی�دارد،�هرکسـی�یک�کاری�می�کند.�باالنشـین�ها�
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قدرتشـان�بیشـتر�اسـت،�امـا�پایین�نشـین�ها�هـم�باالخـره�قدرت�

دارند.�هرکسـی�به�قدرت�خودش�می�نازد،�هرکسـی�یک�اندازه�و�مایه�ای�از�

توان�و�نیرو�در�او�هست،�کاری�از�او�بر�می�آید�آخر،�مخصوصًا�آن�ستمگر،�

آن�ظالم،�که�کارش�باالتر�اسـت،�قدرتش�هم�بیشـتر�است.�آن�ظالمی�هم�

که�عبادت�ظالم�را�کرد�ـ�که�این�هم�ظالم�اسـت،�این�هم�سـتمگر�اسـت�ـ�

این�هم�از�یک�قدرتی�به�خیال�خود�بهره�مند�است؛�چون�ارتباط�پیدا�کرده�

با�یک�قدرت�باالتر،�مثل�روباهی�که�ُدم�خودش�را�به�ُدم�شـتر�بسـته،�1در�

دنیا�این�جوری�اسـت.�اما�در�قیامت�وقتی�که�اجتماع�می�کنند،�هرچه�که�

نگاه�می�کنند،�هرکسـی�به�خود�که�مراجعه�می�کند،�می�بیند�هیچ�قدرتی،�

هیچ�توانی،�هیچ�ُعرضه�ای�در�او�نیسـت،�قدرت�یکسـره�دسـت�خداسـت،�

ّهاِر<2.�این�منظر�ه�را�در�نظر�می�گیرد،�ستمگِر� ِه الواِ�ِد ال�ةَ وَم ِللّٰ >ِلَم�نِ الُملُك ال�یَ

ظالم�می�گوید،�چه�سـتمگری�که�سـتم�می�کرد�به�دیگران،�چه�سـتمگری�

کـه�بـه�خودش�سـتم�می�کرد�و�خـودش�را�بندۀ�آن�سـتمگر�اولی�قرار�داده�

بود،�وقتی�نگاه�کنند،�ببینند�عجب!�اینجا�همۀ�آن�حرف�ها�و�ادعا�ها�و�باد�

و�ُبروت�هـا�3و�کاخ�هـا�و�زندگی�هـا،�همه�هیچ�و�پوچ�اسـت،�هیچ�کاری�از�

دست�کسی�برنمی�آید.

آن�وقـت�آنجـا�منظره،�منظرۀ�عجیبی�سـت.�دو�گـروه�را�در�نظر�بگیرید،�یک�

1.�کنایه�از�وابستگی�به�بزرگان�بی�خاصیت.

2.�سوره�مبارکه�مؤمن/�آیه�16

3.�عجب�و�تکبر�و�غرور
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گروه،�گروِه�دیگر�را�عبادت�کردند؛�یعنی�اطاعت،�اطاعت�بی�قید�و�

شرط،�این�دو�گروه،�روز�قیامت�روبه�روی�هم�قرار�می�گیرند،�باهم�جنگ�و�

<�اگر�می�دیدند� ا�بَ َرو�نَ الَعدن َ موا ِادن �ی
َ
ل

�نَ طنَ �ی �ن
َّ
َرى ال َ و �ی

َ
منازعه�و�مخاصمه�دارند.�>َو ل

�در�پرانتز�ما�توضیـح�دادیم،�این�سـتم�را�معین� آنـان�کـه�سـتم�کرده�انـدـ�

کردیم�با�سرسـپردگی�به�غیر�خدا.�پیروی�کردیم�در�این�توضیح�از�بعضی�

از�مفسـرین�قدیمی�شـیعه�ـ�اگر�می�دیدند�آنان�که�با�سرسـپردگی�به�غیر�

خـدا�سـتم�کرده�اند،�آن�گاه�که�مشـاهده�می�کنند�عـذاب�را،�چه�می�دیدند؟�

ُد  د�ی
َ  اهلَل سش

�نَّ
َ
<�اینکه�نیرو�و�قدرت�یکسره�از�آِن�خداست.�>َو ا

ً
عا م�ی َ ِه حب �ةَ ِللّٰ ّوَ  ال�ةُ

�نَّ
َ
>ا

<�و�اینکه�ِعقاب�خدا�سـخت�و�سـهمگین�اسـت.�اگر�می�دیدند،�چه� ا�بِ الَعدن

می�شد؟�جوابش�مقّدر�است.�در�پرانتز�به�فارسی�جوابش�را�ما�ذکر�کردیم؛�

بی�گمان�از�رفتار�خود�پشـیمان�می�شـدند.�پشـیمان�می�شـدند�که�در�دنیا�

چه�ِخرگیری�ای�1می�کردند،�می�رفتند�بنده�و�بردۀ�سـتمگرانی�می�شـدند�که�

حـاال�این�قـدر�در�قیامـت�بی�عرضه�اند،�این�قـدر�از�دستشـان�کار�برنمی�آید.�

اگـر�با�چشـم�عبـرت�می�نگریسـتند،�می�دیدند�در�دنیا�هم�بـه�همان�اندازه�

<�آن�زمـان�کـه� ا�بَ ُوا الَعدن
َ
عوا َوَرا �بَ

�نَ ا�ةَّ �ی �ن
َّ
عوا ِم�نَ ال �بِ

�نَ ا�ةُّ �ی �ن
َّ
 ال

َ
ا ّرَ �بَ

بی�عرضه�انـد.�>ِادن �ةَ

<�و� ا�بَ ُوا الَعدن
َ
پیشـوایان�و�سـران،�بیـزاری�جوینـد�از�پیـروان�و�تابعـان،�>َو َرا

عذاب�خدا�را�بنگرند؛�آن�وقت�دیگر�یزدگرد�مثاًل�می�گوید،�بار�الها!�پروردگارا!�

اینهایـی�کـه�می�دیدی�در�زمـان�من،�من�را�عبودیت�می�کردند،�من�بیزاِر�از�

اینهـا�هسـتم،�نـه�خیال�کنی�که�من�عالقه�ای�به�آنهـا�دارم�که�اینها�من�را�

1.�گریبان�گیری
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شـریک�تو�قرار�می�دادند،�غلط�می�کردند�شـریک�تو�قرار�می�دادند،�

من�از�اینها�بیزارم.�حاال�ببینید�چقدر�رعیت�آن�روِز�یزدگرد�دلشان�می�سوزد،�

کـه�مـا�دنیـا�و�آخرتمـان�را�به�این�نامـرد�دادیم،�این�حـاال�در�قیامت�از�ما�

بیزاری�می�جوید.�حاال�این�آیۀ�قرآن�چه�می�گوید؟

<�آن�گاه�که�پیشوایان�و�سران� ا�بَ ُوا الَعدن
َ
عوا َو َرا �بَ

�نَ ا�ةَّ �ی �ن
َّ
عوا ِم�نَ ال �بِ

�نَ ا�ةُّ �ی �ن
َّ
 ال

َ
ا ّرَ �بَ

>ِادن �ةَ

َع�ة 
َ

ّط �ةَ بیـزاری�جوینـد�از�پیـروان�و�تابعـان�و�عـذاب�خـدا�را�بنگرنـد،�>َو �ةَ

�نَ  �ی �ن
َّ
اَل ال <�و�رابطه�هـا�و�پیوند�هـا�میـان�آنـان�قطـع�شـود،�>َو �ة ا�بُ س�ب

َ
ِهُم الا �بِ

وا  وئُ ّرَ �بَ
ُهم َكما �ةَ  ِم�ن

َ
ا ّرَ �بَ

�ةَ �نَ
�ةً �نَ ا َكّرَ �ن

َ
�نَّ ل

َ
و ا

َ
عوا<�و�تابعـان�و�دنبالـه�روان�گوینـد�>ل �بَ

ا�ةَّ

ا<�ای�کاش�مـا�را�بازگشـتی�بـود�بـه�دنیـا�تا�از�آنان�بیزاری�می�جسـتیم،� ِم�نّ

ِهُم  ر�ی ُ ِلَك �ی دن
َ

چنانچه�آنان�از�ما�بیزاری�جستند،�یعنی�امروز،�روز�قیامت.�>ک

ِهم<�بدین�گونـه�خداونـد�کار�هـای�آنـان�را�به�صـورت� �ی
َ
ُهم َحَسرا�ةٍ َعل

َ
عمال

َ
اهلُل ا

اِر<�و�آنان�هرگز�از� �نَ ِم�نَ ال�نّ �ی اِرحب �ن مایۀ�حسرتی�به�آنان�می�نمایاند،�>َو ما ُهم �بِ

آتش�برون�آیندگان�نیستند.

اینجـا�مطلبـی�که�در�این�آیه�مورد�نظر�بود،�این�بود�که�آن�کسـانی�که�آنجا�

دارنـد�چـوب�می�خورند،�چـوِب�عبودیت�غیر�خدا�را�می�خورند،�چوِب�این�را�

می�خورنـد�کـه�بنده�و�بردۀ�غیر�خدا�شـدند؛�یعنی�چیزی�غیر�توحید�و�ضد�

عوا<�است،�دنباله�روان،�پیروان. �بِ
توحید،�درحالی�که�قرآن�تعبیرش�>ا�ةَّ
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همان�طوری�که�عرض�کردیم،�بحث�توحید�در�قرآن�یک�بحث�بسیار�طوالنی�

و�مفصلی�سـت.�می�توان�گفت�که�طوالنی�ترین�و�مفصل�ترین�بحثی�که�در�

سراسـر�قـرآن�انجـام�گرفته،�بحث�توحید�اسـت؛�یعنی�حتـی�بحث�نبوت�با�

همۀ�دور�و�درازی�اش،�با�همۀ�داستان�ها�و�قضایای�پیامبران�که�در�مواردی�

به�عنوان�عبرت�آموزی�نقل�شده،�باز�تکیه�ای�که�روی�توحید�و�مسئلۀ�وجود�

خدا�و�مخصوصًا�مسئلۀ�نفی�شرک،�به�صورت�های�گوناگون�انجام�گرفته،�در�

قرآن�به�کلی�بی�ِمثل�و�بی�مانند�است؛�هم�از�لحاظ�لحِن�سخن،�هم�از�لحاظ�

تعداد�آیات.�البته�به�فراخور�گسـترش�بحث،�مسـائل�هم�در�زمینۀ�توحید�

فراوان�تر�و�متعددتر�می�شود.�فقط�چند�مسئله�ای�را�ما�در�اینجا�می�توانیم�

اهلِل  ى 
َ
ِال َوُرّدوا  َفت 

َ
سل

َ
ا ما  َنفٍس  ُكّلُ  َتبلو  ُهناِلَك 

 � وَن  َیفَتر كانوا  ما  َعنُهم  َوَضّلَ  الَحّقِ  َمولاُهُم 

َیمِلُك  ن  ّمَ
َ
ا الَارِض  َو  ماِء  الّسَ ِمَن  م 

ُ
ُزُقك َیر َمن  ُقل 

ِت  الَمّیِ ِمَن  الَحّیَ  ُیخِرُج  َوَمن  والَابصاَر  مَع  الّسَ

ُر الَامَر َفَسَیقولوَن  َت ِمَن الَحّیِ َوَمن ُیَدّبِ َوُیخِرُج الَمّیِ

و�ن� ارک� �ی سور�ۀ م�ب قوَن �  َفلا َتّتَ
َ
اهلُل َفُقل ا
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حیــد
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بـا�استشـهاِد�به�آیـات�مطرح�کنیم،�نه�همۀ�مسـائلی�را�که�دربارۀ�

توحید�یا�در�پیرامون�توحید�می�توان�مطرح�و�بحث�کرد.

مـا�بـه�نظرمـان�این�جور�می�رسـد�که�اگـر�می�پذیریم�و�قبـول�می�کنیم�که�

توحید،�عالوه�براینکه�یک�بینش�اسـت،�و�یک�برداشـِت�از�واقعیت�اسـت؛�

عالوۀبراین،�یک�شـناخت�عمل�زا�و�زندگی�سـاز�اسـت.�ـ�این�تعبیراتی�ست�

که�در�روزهای�گذشته�تا�حدودی�روشن�و�اثبات�شد�ـ�اگر�قبول�می�کنیم�

کـه�توحیـد،�عقیده�ای�سـت�که�متضمـن�تعهـدی�و�مسئولیتی�سـت؛�باید�

جستجو�کنیم،�این�تعهد�را،�این�مسئولیت�هایی�که�در�دل�توحید�ُمنَطوی1 

و�منـدرج�اسـت،�اینهـا�را�پیدا�کنیم�و�به�صـورت�ماده�ماده�و�جمله�جمله�و�

فصل�فصل،�هرکدامی�را�تیتری�قرار�بدهیم�و�در�قرآن�یا�در�مجموعۀ�منابع�

اسـالمی،�یعنـی�قـرآن�و�حدیـث،�آن�را�تتّبـع�2و�پیگیری�کنیـم.�خواهش�

می�کنـم�بـرادران�و�خواهرانی�که�سـابقۀ�ذهنی�نسـبت�به�بحـث�دارند،�که�

فکـر�می�کنـم�شـاید�همـۀ�بـرادران�و�خواهران�یـا�اکثریت�این�جور�باشـند،�

دقـت�کنیـد�کـه�کلمات�و�تعبیراتی�کـه�بنده�می�کنم�ـ�که�سـعی�می�کنم�

حساب�شده�باشد�تعبیرات�ـ�سعی�کنید�درست�در�ذهن�بسپارید�و�آنچه�را�

که�منظور�هست،�روی�آن�تکیه�و�تأمل�و�تدبر�انجام�بگیرد.

سـخن�در�این�اسـت؛�اگر�قرار�شـد�توحید�یک�عقیده�ای�باشـد�که�به�دنبال�

خود�تعهدی�را�و�مسئولیتی�را�و�تکلیفی�را،�برای�معتقِد�به�این�عقیده�به�

1.�)ط�وی(�پیچیده�شده

2.�)ت�ب�ع(�به�دنبال�چیزی�رفتن



275 جلسۀ  10 عبادت و اطاعت انحصاری خدا 

حیــد
تو

ارمغان�می�آورد،�پس�باید�فهمید،�و�دانسـت،�که�این�مسـئولیت�

و�ایـن�تعهـد�و�ایـن�تکلیف�هـا�چیسـت�باالخره.�آیـا�این�تعهـد�در�همین�

خالصه�می�شود�که�ما�به�زبان�یا�به�دل�و�به�فکر،�این�عقیده�را�بپذیریم؟�

یعنی�خوِد�اعتقاد،�یک�مسئولیتی�ست؟�یا�حد�و�قلمروِی�این�مسئولیت�از�

منطقۀ�فکر�و�دل�بیرون�تر�می�آید،�اما�در�اعمال�شخصی.�مثاًل�موحد،�یک�

سلسـله�تکالیفـی�را�به�مقتضای�توحید�بر�دوش�خـود�دارد،�از�جمله�اینکه�

نمـاز�بخوانـد،�از�جملـه�اینکه�نام�خدا�را�در�آغاز�و�انجـام�هر�کاری�بیاورد،�

از�جملـه�اینکـه�فـرض�کنیـد�گوسـفند�را،�ذبیحـه�را�جز�به�نام�خدا�نکشـد�

و�ازاین�قبیـل،�در�همیـن�حـد�خالصـه�می�شـود؟�یا�نه،�تعهـدی�که�توحید�

بـه�فـرد�موحـد�یـا�به�جامعـۀ�موحـد�می�دهد،�از�حـد�فرمان�های�شـخصی�

و�تکالیـف�فـردی�باالتـر�اسـت.�تعهـدی�که�توحیـد�به�یـک�جامعۀ�موحد�

می�دهد،�شامل�مهم�ترین،�کلی�ترین،�بزرگ�ترین،�اّولی�ترین�و�اساسی�ترین�

مسـائل�یـک�جامعـه�اسـت،�مثل�چه؟�مثـل�حکومت،�مثـل�اقتصاد،�مثل�

روابـط�بین�الملـل،�مثل�روابط�افـراد�با�یکدیگر،�که�اینهـا�مهم�ترین�حقوق�

اساسی�ست�برای�اداره�و�زندگی�یک�جامعه.�ما�معتقدیم�که�تعهِد�توحید�

و�مسـئولیتی�که�باِر�دوش�موحد�می�شـود،�مسئولیتی�ست�در�حّد�تکالیِف�

اساسی�و�حقوِق�اساسِی�یک�جامعه.

بـا�یـک�کلمـه�مطلـب�را�عـرض�بکنم�تا�بعـد�بپردازیـم�به�مسـائل�ریزتر�و�

فرعی�ترش�یا�مشخص�تر�و�جزئی�ترش.�در�یک�کلمه،�قیافه�و�انداِم�جامعۀ�

توحیـدی،�بـا�قیافـه�و�اندام�جامعـۀ�غیرتوحیدی�متفاوت�اسـت.�این�جور�
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نیست�که�اگر�در�یک�جامعۀ�توحیدی،�یک�قانونی�اجرا�می�شود،�

آن�قانـون�یـا�ده�تـا�مثـل�آن�قانـون�در�یک�جامعـۀ�غیرتوحیدی�اجرا�شـد،�

آن�هـم�توحیدی�سـت،�نه.�قـوارۀ�جامعۀ�توحیدی،�شـکِل�قرارگرفتن�اجزاِی�

این�جامعه،�انداِم�عمومی�اجتماعی�که�بر�اسـاس�توحید�و�یکتاپرسـتی�و�

یکتاگرایی�سـت،�با�غیر�این�چنین�جامعه�ای�به�کلی�متفاوت�اسـت.�در�یک�

کلمه،�آنچه�که�امروز�به�آن�می�گویند�نظام�اجتماعی.

نظـِم�اجتماعی�و�سیسـتِم�اجتماعی�و�شـکِل�اجتماعـِی�جامعۀ�توحیدی،�

یـک�چیزی�سـت�به�کلـی�مغایـر�و�مبایـن�1و�احیانـًا�متعـارض�و�متضاد�با�

جامعـۀ�غیرتوحیـدی؛�در�یـک�جمله،�مطلب�این�اسـت.�شـما�این�کلمه�را�

بشـکافید،�در�دل�نظم�اجتماعی�و�قوارۀ�اجتماعی�و�اندام�های�اجتماعی،�

حرف�ها�و�بحث�ها�هسـت�که�می�توان�با�اسـتمداد�از�فرهنگ�های�جدید�و�

نویِن�رایج�دنیا�و�بیشـتر�با�اسـتمداد�از�قرآن�و�منابع�حدیث،�این�مسـائل�

را�فهمید�و�درک�کرد.�این�کلِی�مطلب.

امـا�به�طـور�جزئی�تـر�و�خصوصی�تر�و�مشـخص�تر�عـرض�کنم،�مـا�توحید�را�

به�صورت�یک�قطعنامه�ای�که�دارای�موادی�هسـت،�عرض�می�کنیم�و�مواد�

این�قطعنامه�را�یکی�یکی�بیان�می�کنیم.�قطعنامۀ�توحیدی�چه�موادی�دارد؟�

همان�طوری�کـه�بعـد�از�مذاکرات�گوناگون�بیـن�دو�گروه،�دو�جبهه،�دو�آدم،�

قراردادهـای�الزم�االجرا�به�صورت�قطعنامه�ای�صادر�می�شـود؛�موحدین�عالم�

هم�ازطرف�پروردگارشـان،�ازطرف�خداِی�توحید�ملزمند�که�این�قطعنامه�را�

1.�)ب�ی�ن(�مخالف،�جدا
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مـورد�عمـل�و�اجـرا�قرار�بدهند.�اولین�مادۀ�ایـن�قطعنامه،�در�این�

تالوت�امروز�بایسـتی�روشـن�بشود؛�بنابر�اصل�توحید،�انسان�ها�حق�ندارند�

هیچ�کـس�و�هیچ�چیـز�جز�خدا�را�عبودیـت�و�اطاعت�کنند،�این�اصل�اول�از�

قطعنامۀ�توحیدی.�البته�هیچ�کس�و�هیچ�چیز�که�گفتیم،�دامنه�اش�خیلی�

وسیع�است.�ببینید�عبودیت�و�اطاعت�کجاها�صدق�می�کند.

<�1آیا�من�پیمان�نگرفتم�از�شما� طا�نَ �ی
َّ ُدوا السش ع�بُ �ن لا �ةَ

َ
َدَم ا

آ
�نىی ا َ ا �ب م �ی

ُ
ك �ی

َ
عَهد ِال

َ
م ا

َ
ل

َ
>ا

و�قـرار�نبسـتیم�بـا�شـما،�ای�فرزندان�آدم�کـه�شـیطان�را�عبودیت�نکنید؟�

دربارۀ�شـیطان�گاهی�درضمن�بحث�های�گوناگون�توضیح�دادیم.�شـیطان�

عبـارت�از�جنـاب�ابلیـس�نیسـت�یا�یک�چیز�پنهان�و�مخفی�که�به�چشـم�

نمی�آیـد،�بـه�دسـت�لمس�نمی�شـود،�در�همه�جای�زندگـی�آدم�هم�ممکن�

اسـت�پیدا�باشـد،�فقط�این�نیسـت.�شـیطان�یک�چیز�وسیعی�سـت،�یک�

مفهوم�عامی�سـت.�شـیطان�یعنی�نیروهای�شـرانگیز�و�شـرآفریِن�خارج�از�

وجـود�انسـان.�نیروهـای�شـرآفرین،�اما�خارج�از�محدودۀ�وجـود�خود�آدم،�

این�می�شود�شیطان.�همچنانی�که�نفس�را�ـ�که�قرین�شیطان�است،�نوکر�

شیطان�است،�آلت�دست�و�آلت�فعل�شیطان�است�ـ�اگر�بخواهیم�تعریف�

کنیـم،�می�توانیم�این�جوری�تعریف�کنیم:�نیروهای�شـرانگیز�و�شـرآفریِن�

درونِی�انسـان.�نفس�و�شـیطان،�نفس�اّماره،�شـیطان؛�این�از�داخل،�آن�از�

خـارج.�ایـن�دوتا�نیروهـای�فسـادآفرینند،�نیروهای�شـرآفرینند،�نیروهای�

انحـراف�و�انحطـاط�آفریننـد.�شـیطان�یعنـی�هـر�آن�چیـزی�کـه�خـارج�از�

1.�سوره�مبارکه�یس/�آیه�60
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وجـود�توسـت�و�در�راِه�تـو�اخالل�می�کند،�شـر�می�آفریند،�شـعله�

برمی�انگیزد،�خار�راه�می�شـود،�گرگ�و�دزِد�راه�می�شـود�یا�گرگ�و�دزِد�راه�را�

به�وجود�می�آورد؛�این�شیطان�است.�در�بحث�مربوط�به�پیامبری�و�نبوت،�

در�همین�سلسـلۀ�تالوت�و�تدبِر�در�آیات�قرآن�کریم،�می�رسـیم�و�این�آیه�

را�ان�شـاءاهلل�آنجا�ترجمه�خواهم�کرد�برایتان؛�همۀ�پیغمبرانی�که�مبعوث�

شـدند�از�طـرف�پروردگار،�دشـمنانی�داشـتند�از�شـیطان�های�جـن�و�انس.1 

البته�این�دشمن�ها�را�بعد�مشخص�می�کنیم�که�چه�کسانی�بودند،�چه�جور�

آدم�هایـی�بودنـد،�از�چه�گروه�ها�و�طبقاتی�بودند�و�چرا�دشـمنی�می�کردند.�

شیطان�این�مفهوم�عام�است.

<،�یعنی�چه؟�عبودیت�نکنید،�سرسپرده�و�مطیع�نگردید� طا�نَ �ی
َّ ُدوا السش ع�بُ �ن لا�ةَ

َ
>ا

آن�نیروهای�شرآفرین�را.�و�توحید�یعنی�این.�اینکه�می�گویم�توحید�یعنی�

ایـن،�نه�اینکـه�همۀ�توحید�این�اسـت،�نه؛�رقائق�و�دقایـق�2توحید�به�جای�

خـود،�رویه�هـا�و�بدنه�های�دیگر�توحید�که�شـاید�بعضـی�را�خود�ما�هم�در�

آینـده�بحـث�کنیـم،�آن�هـم�به�جای�خود،�این�هـم�یک�بدنه�و�یـک�رویه�و�

یک�نما�از�اسـتوانۀ�توحید�اسـت؛�اطاعت�نکردن،�عبودیت�نکردن،�متحمل�

تحمیالت�نشدن.

�.>ِ �نّ �نَ الِا�نِ� َو ال�بِ اط�ی �ی
َ ا سش ّىٍ َعُدّوً �بِ

ا ِلُكّلِ �نَ َعل�ن َ ِلَک حب 1.�سوره�مبارکه�انعام/�آیه�112:�>َو َكدن

رجوع�شود�به�جلسۀ�»گروه�های�معارض«.

2.�)رق�ق(�)دق�ق(�رقت�ازنظر�معنا�مثل�دقت�است،�ولی�دقت�جایی�استفاده�می�شود�که�

مراعات�همۀ�جوانب�کار�بشود�و�رقت�به�اعتبار�عمق�در�کار�است.
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یـک�حدیثـی�اسـت�شـاید�مکـرر�در�مـواردی�خوانده�باشـم،�اآلن�

هـم�جـای�خوانـدن�همین�حدیث�اسـت�که�از�قول�امام�علیه�السـالم�نقل�

شـده�در�کتب�معتبرۀ�ما،�از�جمله�در�کافِی�شـریف،�اصول�کافی،�که�امام�

علیه�السـالم�نقـل�می�کند�به�عنوان�حدیث�قدسـی،�در�چنـد�جمله،�در�چند�

عبـارت،�و�آنچـه�کـه�به�نظر�من�مانده�و�نزدیک�ترین�و�مفصل�ترین�عبارات�

یَس 
َ
ِ ِاماٍم جاِئٍر ل

ّ
ٍة ِف ااِلسالِم داَنت ِبَوالَيِة ُکل  َرعّیَ

َّ
َبّنَ ُکل َعّذِ ُ اسـت�این�اسـت�که�»الَ

ٍة ِف ااِلسالِم داَنت  ِ َرعّیَ
ّ

ّنَ َعن ُکل عُفَو َ ًة َو الَ ًة َتقّیَ عماِلا َبّرَ
َ
ُة يف ا عّیَ ِمَن اهلِل َو ِان کاَنِت الّرَ

ـًة ُمسـیَئًة«1،�ترجمـۀ� نُفِسـها ظامِلَ
َ
ـُة يف ا عّیَ ِ ِامـاٍم عـاِدٍل ِمـَن اهلِل َو ِان کاَنـِت الّرَ

ّ
ِبَوالَيـِة ُکل

حدیـث�یـا�بهتر�این�اسـت�که�مضمـون�اجمالی�حدیـث�را�بگویم:�اطاعِت�

آن�قدرتـی�کـه�از�سـوی�خـدا�و�نمایندۀ�خدا�نباشـد،�اطاعـِت�از�آن�مرکزی�

که�آن�مرکز،�از�مرکز�قدرت�پروردگار�الهام�نگرفته�باشـد،�این�در�حّد�شـرک�

اسـت�یـا�خود�شـرک�اسـت؛�برای�خاطـر�اینکه�ولـو�مردمی�که�ایـن�کار�را�

انجام�می�دهند�و�مبتالی�به�این�درد،�به�این�بال،�به�این�نابسامانِی�بزرگ�

اجتماعی�هستند،�در�کارهای�شخصی�خودشان�آدم�های�مرتب�و�منظمی�

ـًة«�باپـروا،�پرهیـزگار،�مراقـب،�امـا�ایـن�بالی�بـزرگ�موجب� ًة َتِقّیَ باشـند،�»َبـّرَ

می�شـود�کـه�خدای�متعال�نظر�لطـف�و�رحمت�را�از�این�امت�برگیرد،�آنان�

ب،�معاقب،�2مبتالی�به�نقمت�3خود�قرار�دهد.�این�حدیث�است. را�معذَّ

1.�امام�باقر،�حدیث�شماره�32

2.�)ع�ق�ب(�شکنجه�شده،�عذاب�شده

3.�)ن�ق�م(�عقوبت،�عذاب
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چرا؟�برای�خاطر�این�اسـت�که�اطاعت�غیرخدا،�عبودیت�غیرخدا،�

منافی�سـت�بـا�آن�هدفـی�کـه�خدا�انسـان�را�بـرای�آن�هدف�آفریده�اسـت؛�

منافی�سـت�بـا�تکامـل�و�تعالـی�انسـان،�منافی�سـت�با�آزادی�و�وارسـتگی�

انسـان.�آن�آزادی�و�وارسـتگی�ای�کـه�مقدمـۀ�اوج�گیری�انسـان�اسـت،�که�

اگر�آن�آزادی�ها�نباشـد�و�اسـارت�ها�به�جای�آزادی،�پاگیر�و�دامن�گیر�انسان�

باشـد،�انسـان�نمی�توانـد�به�آن�پـرواز�مورد�نظـر�نائل�بیایـد،�نمی�تواند�آن�

اوجـی�را�کـه�خـدا�برایـش�معین�کرده�اسـت�بگیـرد،�نمی�تواند�رشـد�کند،�

نمی�تواند�به�تکامل�برسد.�مثل�گیاهی�که�رویش�سرپوشی�گذاشته�باشند.�

مثل�گیاهی�که�به�پایین�سـاقه�اش�یک�سـیم�محکمی�بسته�باشند.�مثل�

گیاهی�که�ده�ها�وسایِل�منِع�از�رویش�را�در�اطرافش�به�وجود�آورده�باشند.�

ایـن�گیاه�نمی�تواند�رشـد�کند،�وقتی�رشـد�نکرد،�میـوه�نمی�دهد،�وقتی�که�

میـوه�نـداد،�بودنش�چه�فایـده�دارد،�آمدنش�چه�اثری�دارد،�پس�چرا�آمد؟�

چـرا�ظاهر�شـد؟�جـز�برای�این�بود�که�بنا�بود�میـوه�بدهد؟�اطاعت�غیرخدا�

و�عبودیـت�غیـر�خدا،�یک�چنین�آفتی�سـت�برای�انسـان.�به�هر�حال�در�این�

زمینه،�در�سرتاسر�قرآن،�آیات�فراوانی�وجود�دارد.

حـاال�بنـده�بـدون�اینکه�خیلی�تفحص�1کرده�باشـم،�یعنی�بـا�یک�مختصر�

َفحصی،�این�آیات�به�نظرم�رسـید�که�اینجا�ذکر�بشـود.�حاال�اجازه�بدهید�

که�اصل�برنامه�مان�را�شـروع�کنیم،�آیات�را�ترجمه�کنیم،�منظور�اساسـی�

ایـن�اسـت.�یک�قـدری�با�آهنـگ�توحید�در�قرآن�باید�آشـنا�شـد.�بدجوری�

1.�)ف�ح�ص(�جستجو�کردن،�تحقیق�کردن
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مـا�در�زمینـۀ�شـناخت�معـارف�اسـالمی�از�قـرآن�دور�افتادیـم�یا�

سـرگرم�شـدیم�بـه�یک�سلسـله�پندارهای�عامیانه�و�سسـت�کـه�در�پوچی�

و�بی�اساسـی�و�بی�بنیـادی،�از�هـر�پوچی،�پوچ�تر�اسـت�و�تـوأم�با�خرافات،�

تـوأم�بـا�پندارهای�باطل،�و�همین�بود�که�این�ظاهِر�فریبنده�و�باطن�پوچ،�

درمقابـل�موج�هـای�مادی�گـری�تـاب�و�توان�نیاورد�و�دیدیـم�که�چگونه�از�

بین�رفت.�یا�سرگرم�شدیم�به�این�پندارها�یا�در�نقطۀ�مقابل،�سرگرم�شدیم�

به�استدالالت�خشِک�بی�روِح�بی�اثِر�بی�مسئولیت�در�زمینۀ�توحید.

چه�بحث�های�فلسـفِی�بی�اثر�و�خشـکی!�ببینید�چقدر�دربارۀ�توحید�بحث�

کردنـد�متکلمیـن�و�چقـدر�ایـن�بحث�هـا�در�تشـکیل�و�ایجاد�یـک�جامعۀ�

توحیـدی�بی�اثـر�بـود.�اگـر�چنانچـه�دربـارۀ�یـک�مسـئله�ای�که�مربـوط�به�

زندگی�سـت،�صد�سـال�بحث�بشـود،�مگر�ممکن�اسـت�بعد�از�صد�سـال�در�

زندگی�یک�اثری�نبخشد؟�صدها�سال�به�صورت�خشک،�به�صورت�فریبندۀ�از�

لحاظ�ظاهر�و�بی�مغِز�ازنظر�باطن،�به�صورت�مجرد،�فارغ،�فارِغ�از�ارتباطاِت�

بـا�دنیـای�واقعیـت�و�خـارج،�بحث�کردنـد،�اما�اآلن�که�ما�بـرای�بنای�یک�

زندگـِی�نـو�می�خواهیـم�از�توحید�مدد�بگیریم،�وقتـی�نگاه�می�کنیم�به�آن�

بحث�هـا،�می�بینیـم�هیچ�ارتباطی�ندارد؛�به�قول�خودمان�َکالَحَجِر�فی�َجنِب�

ااِلنسان.�1آن�همه�بحث�ها،�آن�دور�و�تسلسل�و�آن�حرف�ها�و�خب؛�حاال�از�

ایـن�توحیـد�می�خواهیم�ما�برای�دنیای�خارج�اسـتفاده�کنیم،�چه�داریم؟�

درحالی�که�اگر�به�قرآن�برمی�گشـتیم،�اگر�توحید�را�از�قرآن�می�خواسـتیم،�

1.�همانند�سنگی�در�کنار�انسان
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قرآن�ابعاد�و�رویه�ها�و�اندام�های�مختلف�این�پیکر�و�این�هیکل�

را،�ایـن�بنـای�توحیـد�را،�درضمن�صدهـا�آیه،�با�بهترین�بیان،�با�رسـاترین�

شـیوه�ها�بیان�کرده.�آن�وقت�معلوم�می�شـود�که�زندگی�توحیدی�و�انسـان�

موحد�کیست.

حاال�به�هرصورت؛�این�یک�قسـمت�از�این�آیات�اسـت،�که�با�تدبر�بایسـتی�

آیـات�توحیـد�را�بیشـتر�نـگاه�کرد.�بنده�حـاال�این�چند�آیـه�را�برایتان�معنا�

می�کنم�فقط.

<1،�سخن�از�قیامت�است؛�آن�روزی�که�گرد�آوریم�خالیق�
ً
عا م�ی َ ُرُهم حب

ُ �سش
وَم �نَ َ >َو �ی

َركوا<�پـس�بگوییـم�به�آنان�که�شـرک�آوردند،� سش
َ
�نَ ا �ی دن

َّ
وُل ِلل �ة

ّمَ �نَ
ُ را�همـگان،�>�ش

ُكم<�در�جاِی�خود،�شـما� وئُ
ٓ
َركا

ُ م َو سش �ةُ �ن
َ
ُكم ا

برای�خدا�شـریک�قائل�شـدند،�>َمكا�نَ

و�شـریکانتان،�بـا�حالتـی�تحکم�آمیـز،�با�لحنـی�عتاب�آمیز،�بمانیـد�در�جاِی�

خودتان،�شـما�و�شـریکان�پنداری�تان،�آنهایی�که�رقیب�و�هماورد�و�همباز�

ُهم<�میـان�آنـان�و�شـریکان� �نَ �ی َ ا �ب ل�ن �یَّ رنَ
ُكم �نَ وئُ

ٓ
َركا

ُ م َو سش �ةُ �ن
َ
ُكم ا

خـدا�دانسـتید،�>َمكا�نَ

پنـداری�کـه�بـرای�خدا�فرض�کـرده�بودند،�جدایی�می�اندازیم.�اینجا�شـما�با�

یـک�نظـر�خیلـی�عادی�و�سـطحی�می�فهمید�که�در�قیامت�این�شـریک�ها،�

آن�کسـانی�که�بـه�شـراکت�خدا�انتخاب�شـده�بودند،�غیـر�از�آن�ُهَبِل�عقیقِی�

بی�جـان�اسـت،�او�کـه�دیگـر�حشـر�نـدارد.�او�کـه�داخـل�آدم�نیسـت�به�قول�

معـروف�و�معمـول،�که�بیاورند�و�بگویند�به�جای�خود،�بایسـت!�یا�َمنات�یا�

�کـه�َمنـات�بت�مخصوصی�سـت،�مجسـمۀ�مثاًل�یک�دختری�سـت�یا� الت،ـ�

1.�سوره�مبارکه�یونس/�آیات��28تا�32
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یک�فرشته�ای�ست�مثاًل،�الت�فرشتۀ�دیگری�ست،�ُهَبل�همین�جور،�

ُعـّزی�همین�جـور�ـ�صحبـِت�اینهـا�نیسـت.�صحبِت�فالن�مجسـمه�در�فالن�

بتخانۀ�روم�و�یونان�نیست،�صحبت�گوساله�در�سرزمین�هندوئیزم�1نیست،�

صحبت�آن�انسانی�ست�که�به�شرکت�و�رقابِت�با�خدا�انتخاب�شده.�به�آنها�

گفته�می�شود�که�در�جاِی�خود�متوقف�بشوید،�ایست!

اولیـن�سـخن�عتاب�آمیزی�کـه�در�قیامت�نفِی�قدرت�معبـوداِن�غیرخدا�را�

واضـح�می�کنـد،�همیـن�اسـت،�در�جاِی�خـود!�ببینید،�ایـن�در�قیامت�چه�

اثری�خواهد�داشـت؟�به�من�و�شـما�دارد�این�جوری�می�گوید؛�می�گوید�آن�

رقیبی�که�برای�خدا�تصور�کرده�بود�آن�عرِب�مشرک�یا�آن�عجِم�مشرک،�چه�

ایرانی�اش،�چه�رومی�اش،�چه�حبشـی�اش،�چه�هندی�اش،�چه�مصری�اش،�

آن�رقیبـی�کـه�بـرای�خدا�تصور�کرده�بود�و�او�را�به�رقابت�و�شـرکت�با�خدا�

انتخاب�کرده�بود،�در�قیامت�وضعش�این�است؛�او�و�پیروانش،�با�ایسِت�

الهی،�با�خطاِب�عتاب�آمیز�و�قهرآمیِز�الهی،�یک�کناری�می�ایستند.

ا  ا�ن م ِا�یّ �ةُ ُهم ما ُك�ن وئُ
ٓ
َركا

ُ اَل سش ُهم<�میـان�آنـان�جدایـی�می�افکنیـم�>َو �ة �نَ �ی َ ا �ب ل�ن �یَّ رنَ
>�نَ

<�و�شریکان،�رقیباِن�پنداری،�با�ناسپاسِی�هرچه�تمام�تر�رو�می�کنند� دو�نَ ع�بُ �ةَ

بـه�پیروانشـان،�می�گویند�که�شـما�مـا�را�عبادت�نمی�کردیـد�در�دنیا.�مثل�

متهمـی�کـه�از�ناچـاری،�برای�اینکـه�گناه�را�از�گردن�خـودش�برطرف�کند،�

1.�آیین�باستانی�مردم�هندوستان�است�که�به�مرور�مکاتب�دیگری�از�آن�نشأت�گرفته�اند.�

اعتقـاد�بـه�تناسـخ،�رعایـت�مقررات�طبقـات�اجتماعـی�در�معاشـرت�و�ازدواج،�همچنین�

احترام�به�موجودات�زنده،�مخصوصًا�گاو،�برخی�از�اصول�این�آیین�است.
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به�هر�وسیله�ای،�به�هر�سخنی�متشّبث�1می�شود.�همان�طوری�که�

در�بحـث�دیـروز،�در�آن�مکالمـه�ای�که�به�نظـرم�آیاتش�را�دیروز�خواندیم�و�

وا  ِع�ن صن �نَ اس�ةُ �ی �ن
َّ
اَل ال همان�طوری�که�در�مکالمات�دیگری�که�در�قرآن�هست؛�>�ة

هاِر<�2تا�آخر.�آن�گروه�هایی�که�گمراهی�هایشان�
ِل َو ال�نَّ �ی

َّ
ل َمكُر الل روا �بَ ك�بَ �نَ اس�ةَ �ی دن

َّ
ِلل

متقابـل�بـوده،�در�قیامـت�بـه�جان�هـم�می�افتند،�درمقابل�هـم�صف�آرایی�

می�کنند.�آن�کسـی�که�شـرک�ورزیده�برای�خدا�و�شـریک�گرفته،�می�خواهد�

گریبان�آن�شریک�را�بگیرد�و�او�را�به�زمین�بکوبد؛�بگوید�من�تو�را�به�جای�

خـدا�قبـول�کـرده�بودم�و�حاال�به�این�بال�دچار�شـدم.�آن�کسـی�هم�که�در�

دنیا�مورد�عبودیت�و�پرستش�بوده،�او�هم�برای�تبرئۀ�خودش�حاضر�است�

با�ناسپاسِی�هرچه�تمام�تر،�عالقه�مندان�و�تابعان�و�متابعان�دنیای�خودش�

<�شما�ما�را� دو�نَ ع�بُ ا �ةَ ا�ن م ِا�یّ �ةُ را�رد�کند،�از�آنها�بیزاری�و�تبّری�بجوید.�>ما ُك�ن

م<،�از�زبان�شریکان�است:�
ُ

ك �نَ �ی َ ا َو �ب �ن �نَ �ی َ  �ب
ً
دا ه�ی

َ اهلِل سش ٰى �بِ
�نَ

َ
ك

عبودیت�نمی�کردید.�>�نَ

<�که�ما� �نَ ل�ی ا�نِ عن
َ
ُكم ل اَد�ةِ ا َع�ن ِع�ب میان�ما�و�شما،�خدا�به�گواهی�بس،�>ِا�ن ُك�نّ

از�پرستش�شما�غافل�بودیم،�اصاًل�ملتفت�نبودیم�که�شما�نظر�عبودیت�و�

بندگی�درمقابل�ما�برای�خودتان�دارید.

<�اینجاسـت�که�می�آزماید�هر�نفسـی،�هر� �ة
�نَ

َ
سل

َ
ٍ� ما ا �ن

لوا ُكّلُ �نَ �ب
اِلَك �ةَ >ُه�ن

انسـانی،�آنچه�را�که�از�پیش�به�انجام�رسـانده�اسـت.�کارهایی�که�در�دنیا�

1.�)ش�ب�ث(�چنگ�زننده

2.�سوره�مبارکه�سبا/�آیه�33:�و�کسانی�که�زیردست�بودند�به�کسانی�که�برتری�داشتند،�

می�گویند:�»بلکه�نیرنگ�شب�و�روز�شما�بود.«
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انجام�گرفته،�آنجا�مورد�آزمایش�و�آزمون�خوِد�انسان�قرار�می�گیرد.�

<�آنجا�می�آزماید�هر�نفسی،�آنچه�را�که�از� �ة
�نَ

َ
سل

َ
ٍ� ما ا �ن

لوا ُكّلُ �نَ �ب
اِلَك �ةَ >ُه�ن

<�بازگردانیده�می�شـوند�همگان� ِ
�ةّ � اهلِل َمولاُهُم ال�َ

َ
پیـش�انجـام�داده،�>َو ُرّدوا ِال

به�سوی�خدا�که�موال�و�سرپرست�و�آقای�حقیقی�آنهاست.

<�آنچـه�را�کـه�بـه�افتـرا�و�بهتـان�می�گفتنـد�و� رو�نَ �ةَ �ن َ وا �ی ُهم ما كا�ن ّلَ َع�ن
>َو �نَ

می�بستند،�از�آنان�گم�و�ناپدید�خواهد�شد.�همۀ�آن�چیزهایی�که�به�عنوان�

یک�انگیزه�ای�برای�اطاعت�غیر�خدا�در�دل�انسـان�بود،�فراموش�می�شـود.�

همـۀ�آن�چیزهایـی�که�به�صورت�بهانه�و�عـذری�برای�عبودیت�غیر�خدا�در�

دِل�انسان�بود�و�آدم�فکر�می�کرد�که�در�قیامت�حربۀ�دست�او�خواهد�شد،�

از�دسـت�انسـان�گرفته�خواهد�شـد.�انسـان�گاهی�اوقات�برای�اینکه�برای�

شـرک�خود�بهانه�ای�بتراشـد�و�عذری�بیندیشد،�فکرها�و�پندارها�و�خیال�ها�

می�کنـد�و�پیـش�خـودش�بهانه�ها�پیـدا�می�کند.�عذرهایی�موّجه�و�شـرعی�

درسـت�می�کنـد.�روز�قیامـت�کـه�روز�دادگاه�اسـت،�تـا�انسـان�می�آید�این�

عذرها�را�اول،�دوم،�سـوم،�چهارم،�پنجم�ردیف�کرده،�بشـمرد،�می�بیند�که�

ّلَ 
همـه�اش�نیسـت،�همه�اش�پوچ،�همـه�اش�خراب،�همه�اش�باطـل.�>َو �نَ

<،�و�احتمـال�دیگـری�در�معنـای�آیـه؛�انسـان�در�دنیا� رو�نَ �ةَ �ن َ وا �ی ُهم ما كا�ن َع�ن

پشـتیبان�ها،�مّتکا�ها�1برای�خود�فرض�می�کند،�همان�هایی�که�عبادتشـان�

می�کنـد،�همان�هایـی�که�اطاعت�و�عبودیتشـان�می�کند،�دلش�به�آنها�گرم�

اسـت؛�امـا�روز�قیامـت�این�همه�دلگرمی�و�پشـت�گرمی،�این�همه�حامی�و�

1.�)و�ک�ء(�تکیه�گاه
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ّلَ 
پشـتیبان،�نمی�تواننـد�بـاری�از�دوش�او�بردارنـد،�بیچـاره!�>َو �نَ

.> رو�نَ �ةَ �ن َ وا �ی ُهم ما كا�ن َع�ن

توجـه�کنیـد،�اسـتدالالت�قـرآن�این�جوری�سـت.�از�یک�کنار،�از�یک�گوشـۀ�

قضیـه،�مطلب�را�اثبـات�می�کند.�گاهی�خیلی�رویاروی�اسـتدالل�نمی�کند،�

زمینۀ�اسـتدالِل�مغزِی�خوِد�آدم�را،�قرآن�گاهی�برای�انسـان�فراهم�می�کند.�

اینجا�خدای�متعال�در�این�آیات�می�خواهد�ثابت�کند�که�فقط�درمقابل�خدا�

ِء 
ٓ
ما م ِم�نَ الّسَ

ُ
ك

�ةُ ررنُ َ ل َم�ن �ی
باید�اطاعت�و�عبودیت�کرد؛�از�این�راه�وارد�می�شود.�>�ةُ

<�بگو�چه�کسی�روزی�می�دهد�شما�را�از�آسمان�و�زمین؟�از�آسمان،� ر�نِ
َ
َو الا

مَع  مِلُك الّسَ َ �ن �ی ّمَ
َ
باران�حیات�بخش�و�زندگی�بخش؛�از�زمین،�مواد�حیاتی،�>ا

صاَر<�یا�کیسـت�آن�کسـی�که�مالک�است�شـنوایی�و�بینایی�ها�را؟�سمع� �ب
َ
َو الا

را�با�گوش�اشـتباه�نکنید.�اسـم�این�جارحۀ�مخصوص�که�ما�در�فارسـی�به�

آن�می�گوییم�گوش،�در�عربی�ُاُذن�اسـت.�سـمع،�حالت�شنوایی�ست،�قدرت�

شنوایی�سـت؛�اگر�هم�بر�این�اطالق�شـود،�به�آن�اعتبار�اسـت.�آن�کسـی�که�

گوشش�را�مثاًل�بریده�اند،�نمی�گویند�سمعش�را�بریده�اند،�می�گویند�ُاُذنش�را�

بریده �اند.�اسـم�این�جارحۀ�مخصوص�سـمع�نیست؛�همچنانی�که�َبَصر.�َبَصر�

به�معنای�این�عضو�معّین�و�مخصوص�که�ما�به�آن�می�گوییم�چشم�نیست؛�

به�معنـای�دیـد�اسـت،�بینایی�سـت،�آن�روح�اسـت�و�ایـن�عضو�جسـم.�اگر�

چنانچه�به�این�عضو�هم�بگویند�َبَصر،�به�اعتبار�همان�دارا�بودن�چشم�است.�

صاَر<�یا�کیست�که� �ب
َ
مَع َو الا مِلُك الّسَ َ �ن �ی ّمَ

َ
مثاًل�به�چشم�کور�نمی�گویند�َبَصر.�>ا

مالک�و�در�قبضۀ�ملکیِت�اقتدار�اوست،�قوۀ�شنوایی�و�بینایی�ها؟�آن�کیست�
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که�به�شما�این�درک�و�فهم�و�نیرو�را�داده؟�کیست�که�می�تواند�آن�

را�از�شما�بگیرد؟�درحقیقت�این�آیه�دارد�اشاره�می�کند�به�داشتن�بصیرت،�به�

داشتن�نیروی�فهم�و�ِخَرد،�که�ای�انسان�که�بناست�حاال�فکر�کنی�و�جواب�

این�سؤال�را�به�ما�بدهی،�تو�دارای�سمعی�و�دارای�بصری.

<�و�کیست�آن�که�برون�می�آورد�زنده�را�از�مرده.� �ةِ ِ
َّ ِم�نَ الَم�یّ ُ الَحىی ِر�ب �ن ُ

>َو َم�ن �ی

زندۀ�ظاهری�را�از�مردۀ�ظاهری؛�زنی�می�میرد�درحالی�که�حامله�است�مثاًل،�

بعـد�بچـۀ�او�زنـده�اسـت،�او�را�از�یک�مـادر�مرده�بیـرون�می�آورند.�احتمال�

دیگر؛�از�نطفۀ�مرده،�از�جسـم�مرده،�از�چیزی�که�در�او�جان�نیسـت،�زنده�

بـه�در�می�آوریـم.�از�ایـن�زمین�مـرده،�از�زمینی�که�اگرچـه�گنجینۀ�هزاران�

مادۀ�حیات�بخش�و�زندگی�افزاست،�اما�خودش�مرده�است،�از�دل�او�بیرون�

آوردیـم�شـما�را�و�اآلن�هـم�داریـم�بیرون�می�آوریم�انسـان�ها�را.�انسـان�ها�

مایۀ�اصلی�و�ریشـۀ�اولی�شـان�چیسـت؟�جز�همین�مواد�حیاتی�و�غذایی�

<،�با�چند�احتمال� �ةِ ِ
َّ ِم�نَ الَم�یّ ُ الَحىی ِر�ب �ن

ُ
که�از�ارض�و�از�زمین�است؟!�پس�>�ی

<�و�کیست�که� ِ
ّ �ةَ ِم�نَ الَحىی ِ

ُ الَم�یّ ِر�ب �ن ُ
که�همۀ�احتماالت�قابل�قبول�است.�>َو �ی

به�در�می�آورد،�برون�می�کشـد،�مرده�را�از�زنده؟�یعنی�بچۀ�مرده�را�از�شـکم�

مادر�زنده،�یعنی�انسان�بد�و�روح�مرده�را�از�انسان�خوب�و�دارای�روح�زنده�

و�ازاین�قبیل�تعبیراتی�و�احتماالتی�که�به�ذهن�انسـان�می�رسـد.�به�هرحال�

نشـانۀ�کمـال�قدرت�پروردگار�اسـت؛�یـک�چیز�زنده�را�از�یـک�چیز�مرده�ای�

بیرون�آوردن،�یک�چیز�مرده�را�از�یک�چیز�زنده�ای�خارج�کردن،�این�نشانۀ�

کماِل�قدرتمندی�و�قبضۀ�نیرومند�قدرت�خداست.
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مَر<�کیسـت�کـه�امر�تکوینی�عالـم�را�تدبیر�می�کند؟�
َ
ُر الا ِ

ّ َد�ب >َو َم�ن �یُ

کیسـت�که�این�نیروی�جاذبه�را�در�زمین�قرار�می�دهد�تا�انسـان�بتواند�در�

آن�زندگـی�کنـد؟�کیسـت�کـه�در�زمیـن�و�در�دریا�و�در�کوه،�اسـتعدادهای�

زندگی�به�ودیعه�می�گذارد؟�کیست�که�به�انسان�نیروی�استخراج�می�دهد؟�

کیسـت�کـه�ایـن�خورشـید�و�مـاه�و�سـتارگان�و�جهان�هـای�دور�و�دور�و�

دوردسـت�تر�را�با�نظم�و�ترتیب�شـگفت�آوری�به�وجود�می�آورد؟�کیسـت�که�

آن�مـاه�را�در�یـک�حـد�معینـی�از�زمیـن�قـرار�می�دهد،�که�اگـر�بیش�از�آن�

قـرار�مـی�داد،�زندگی�انسـان�در�زمین�ممکن�نبود؛�به�خاطـر�اینکه�آب�دریا�

سراسـر�سـطح�زمین�را�می�گرفت.�و�اگر�دورتر�بود،�باز�زندگی�ممکن�نبود؛�

بـرای�خاطـر�اینکـه�آب�در�سـطح�زمین�باقـی�نمی�مانـد�و�در�اعماق�زمین�

فرومی�رفـت.�کیسـت�آن�کسـی�که�خورشـید�را�می�سـازد،�در�حـد�معینی�از�

زمیـن�قـرار�می�دهـد�که�اگر�از�آن�حد�بیشـتر�به�زمین�نزدیک�بود،�زمین�از�

گرما�و�اگر�کمتر�به�زمین�نزدیک�بود،�زمین�از�سرما�قابل�سکونت�نمی�بود،�

و�ازاین�قبیل.

حـاال�دربـارۀ�هنـر�و�قـدرت�پـروردگار�چه�بگوییـم!�این�قدر�ایـن�کتاب�های�

صادرشده�و�نوشته�شدۀ�از�دست�دانشمندان�علوم�تجربِی�عاَلم�در�این�قرن�

ما،�در�قرن�بیستم،�این�قدر�مطلب�زیاد�است�که�مثل�من،�یک�گوینده�ای�

بخواهد�بیاید�اینجا�بایستد،�باید�چندین�روز�فقط�نقل�بکند،�که�بنده�هم�

مَر<،�این�سؤال�درضمن�اینکه�
َ
ُر الا ِ

ّ َد�ب با�این�کارها�خیلی�موافق�نیستم.�>َم�ن �یُ

از�مشرکاِن�زمان�نزول�وحی�بود،�از�من�و�شما�هم�در�قرن�بیستم�هست.�
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مَر<�کیست�که�دارد�همۀ�عالم�را�تدبیر�می�کند؟�از�دِل�
َ
ُر الا ِ

ّ َد�ب >َم�ن �یُ

ذرات�تـا�اعمـاق�دنیاهـای�دوردسـت�را�او�دارد�می�گرداند�با�دسـِت�قدرت.�

مَر<،�کیسـت؟�بی�تعصب،�بی�غرض،�آگاهانه�فکر�کن�تا�جواب�
َ
ُر الا ِ

ّ َد�ب >َم�ن �یُ

ولو�نَ اهلُل<�خواهنـد�گفـت�>اهلل<.�بعضی�فکر� �ة َس�یَ
واقعـی�را�پیـدا�کنـی.�>�نَ

نکرده�می�گویند�>اهلل<،�که�عقیده�شـان�در�همان�زمان�هم�این�بوده؛�بنده�

ولو�نَ اهلُل<،�می�گویم�خداست.� �ة َس�یَ
یک�ُخرده�فکر�می�کنم،�دقت�می�کنم،�>�نَ

این�انتظام�عجیب�عالم�تکوین�از�سوی�خداست�و�بس.�این�دست�قدرت�

اوسـت�کـه�دارد�ایـن�گردونـه�را�می�گرداند.�آنچه�که�می�بینیم�و�مشـاهده�

می�کنیـم�بـا�چشـم�طبیعی�و�چشـم�غیرطبیعی�و�آنچه�امـروز�نمی�بینیم،�

لکن�ده�ها�سـال�دیگر�بر�اثر�پیشـرفت�دانش�خواهیم�دید،�جز�زاییده�ها�و�

ولو�نَ اهلُل<. �ة َس�یَ
پدیدآمده�های�قدرت�خدا،�چیز�دیگری�نیستند�>�نَ

ل<،�همین�جا�گریبانشـان�را�بگیر�پیغمبر�ما،� �ةُ
خـب،�حـاال�که�خداسـت،�>�نَ

<؟� و�نَ �ة
�ةَّ لا �ةَ

�نَ
َ
ل<�بگو:�>ا �ةُ

ای�ُمبّشـر�دعوت�ما،�ای�مسـئوِل�کماِل�انسان،�>�نَ

آیـا�تقـوا�و�پـروا�نمی�کنید؟�یعنی�چه؟�یعنی�پـروا�نمی�کنید�از�این�خدای�

عظیـم،�از�ایـن�خـدای�عظمت�آفرین،�که�غیـر�او�را�در�اطاعت،�در�عبودیت�

شریک�او�قرار�می�دهید؟�ببینید،�اگر�تدبیر�تکوینی�1عالم�به�دست�اوست،�

چرا�تدبیر�تشریعی�2عالم�به�دست�او�نباشد؟�من�یک�وقتی�در�آن�مسجد،3 

1.�)ک�و�ن(�ساختن،�ایجاد�کردن

2.�)ش�ر�ع(�قانون�گذاری

3.�مسجد�کرامت،�مشهد�مقدس
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ِدِ�  �یَ ى �بِ
�ن
َّ
اَرَك ال �ب

سـورۀ�تبارک�را�معنا�می�کردم،�یادتان�هسـت؟�>�ةَ

حَس�نُ 
َ
ُكم ا

ُّ �ی
َ
َوُكم ا

ُ
ل �ب ا�ةَ ِل�یَ �ی

�ةَ الَمو�ةَ َو ال�َ
َ
ل ى �نَ �ن

َّ
ٌر � ال د�ی

ىٍء �ةَ
َ الُملُك َو ُهَو َعلٰ� ُكّلِ �ش

َعَملًا<،�بعـد�وارد�بیـان�کیفیـت�تکویـن�عالـم�و�سـماوات�و�ارضین�و�این�

ِدِ� الُملُک<،�ُملک�یعنی� �یَ ی �بِ
�ن
َّ
اَرَک ال �ب

حرف�ها�شـدم،�اما�اولش�چیسـت؟�>�ةَ

حکومت،�یعنی�قدرت�در�اختیار�اوسـت.�کدام�قدرت؟�قدرت�تکوین�برای�

اوست،�قدرت�تشریع�هم�برای�اوست.�آن�کسی�که�تکوین�عالم�را�می�آراید،�

چـرا�در�تشـریع�عالـم�میـدان�بـه�دیگری�بدهـد؟�آن�هم�دیگـری�که�خود،�

سـاخته�و�پرداختۀ�اوسـت.�آن�کسـی�که�قوانین�و�سـنت�های�طبیعی�را�در�

جهـان�و�انسـان،�او�به�وجـود�آورده�و�آفریـده،�چـرا�َجعل�و�تشـریع�قوانین�

مدنی�و�جزایی�و�غیره�و�غیره�را�به�دست�افراد�ضعیف�و�عقل�های�ناقص�

و�دانش�هـای�محـدود�و�اراده�هـای�ضعیفـی،�امثـال�بشـر�و�بشـر�معمولی�

بدهـد،�چـرا؟�چرا�خودش�جامعـه�را�اداره�نکند؟�چرا�خودش�قانون�نگذارد؟�

چرا�خودش�قدرت�نگاهبان�و�پاسدار�قانون�را�معین�نکند�و�از�او�حمایت�

�ِمن�ِقَبِل� نکنـد؟�امامـت،�والیـت،�چرا�نکند؟�چرا�امام�قرار�ندهد؟�چـرا�َولیِّ

ُم 
ُ

ك ُّ ُم اهلُل َر�ب
ُ

ِلك دن
اهلل�1قرار�ندهد؟�بگذارد�به�عهدۀ�عقول�ناقص�مردم،�چرا؟�>�نَ

<.�کـه�گفتـم�دو،�سـه�آیـه�را�اینجا� و�نَ صَر�ن ٰ� �ةُ
�نّ
َ
ا

َ لاُل �ن
ا الصنَّ

َّ ِ ِال
�ةّ عَد ال�َ َ ا �ب مادن

 �نَ
�ةُّ ال�َ

نیاوردیم�که�مورد�نظر�ما�نبود.

بعـد�می�رسـد�بـه�آیـۀ�چهارِم�بعـد�از�ایـن.�البته�ایـن�آیاتی�که�مـا�ترجمه�

نکردیـم،�در�تـالوت،�تالوت�گـر�عزیزمـان�امـروز�تـالوت�خواهنـد�کـرد�کـه�

1.�ولّی�از�جانب�خدا
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تو

شـما�گـوش�بکنیـد�و�بـا�توجـه�بـه�ایـن�ترجمه�هایی�هـم�که�در�

 �
َ
هدیی ِال ُكم َم�ن �یَ �ئِ

ٓ
َركا

ُ ل َهل ِم�ن سش
این�قرآن�ها�هست،�استفاده�خواهید�کرد.�>�ةُ

<1،�پیغمبـر�مـا!�باز�با�اینها�به�عنوان�ارشـاد،�به�عنوان�تعلیم�و�آموزش،� ِ
�ةّ ال�َ

<�آیا�در�میان�این�شریکان� ِ
�ةّ � ال�َ

َ
هد�ی ِال م َم�ن �یَ

ُ
ك َركا�ئِ

ُ سخن�بگو،�بگو�>َهل ِم�ن سش

پنـداری�کـه�بـرای�خـدا�معین�کردید�و�تصور�کردید،�کسـی�را�سـراغ�دارید�

که�به�سـوی�حق،�انسـان�ها�را�هدایت�بکند؟�دارید�کسـی�را؟�مسـّلم�اسـت�

که�ـ�مسّلم�که�عرض�می�کنم�یعنی�به�اطمینان،�به�احتمال�قوی�ـ�منظور�

در�اینجا�باز�بت�ها�و�آن�سـنگ�و�چوب�و�این�حرف�ها�نیسـتند.�کسـی�در�

مورد�آنها�احتمال�هدایت�نمی�داد�که�اینها�مردم�را�هدایت�می�کنند.�خب�

چه�جـوری�هدایت�می�کنند؟�پیداسـت�که�منظـور�در�اینجا�بت�های�جاندار�

اسـت،�آن�کسـانی�که�اقتـداری�از�اقتـدارات�و�قدرتـی�از�قدرت�هـا�در�قبضۀ�

آنها�بوده،�یا�مذهبی�یا�دنیایی�که�در�آن�ورق�بعدی�نوشتیم.�2یعنی�مثل�

فرعـون،�یعنـی�مثل�فرض�کنید�شـریح�قاضی�در�زمـان�خودش،�یا�هرکس�

دیگری�در�آن�زمینه،�در�این�مایه.

<�در�میان�این�کسانی�که�شما�رقیب� ِ
�ةّ � ال�َ

َ
هدیی ِال م َم�ن �یَ

ُ
ك �ئِ

ٓ
َركا

ُ ل َهل ِم�ن سش
>�ةُ

و�شـریک�و�هماورد�خدا�قرار�دادید،�آیا�کسـی�هسـت�که�مردم�را�به�سـوی�

حق�هدایت�بکند؟�اینجا�جواب�این�مشـرکین�چیسـت؟�ممکن�است�اینها�

در�جـواب�بگوینـد�بله؛�اصـاًل�اینهایی�که�ما�انتخاب�کردیم،�حق،�اصاًل�حّق�

1.�سوره�مبارکه�یونس/�آیه�35

2.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.
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مجسمند�خودشان؛�هدایت�که�هیچ،�باالتر�از�هدایت�هم�می�کنند.�

لذاست�که�جواب�آنها�نقل�نمی�شود.�غلط�می�کنند،�آنها�غلط�می�کنند�که�

ِل اهلُل 
برای�شـریکاِن�خدا�هدایتگری�قائلند.�تو�خودت�در�جوابشـان�بگو:�>�ةُ

<�بگو�خداست�که�هدایت�و�راهبری�می�کند�انسان�ها�و�ِخَرد�ها� ِ
هد�ی ِللَح�ةّ �یَ

را�به�سوی�حق.�چرا؟�برای�خاطر�اینکه�حق�را�خدا�آفریده.�دقایِق�حق�را�خدا�

می�داند�و�خدا�مردم�را�به�حق�دعوت�می�کند.�کسی�که�در�مقابل�خدا�بود،�

قهرًا�در�مقابل�حق،�به�چیزی�دعوت�می�کند؛�پس�خداست�فقط�آن�کسی�که�

به�حق�فرامی�خواند.

خب،�حاال�که�معلوم�شد�خدا�به�سوی�حق�دعوت�می�کند�و�رقیباِن�پنداری�

<،�این�استنتاجی�ست�که�با�عقل�و�خرد� ِ
�ةّ � ال�َ

َ
هد�ی ِال َم�ن �یَ

�نَ
َ
چنین�نمی�کنند،�>ا

�ن 
َ
 ا

َح�ةُّ
َ
ِ ا

�ةّ � ال�َ
َ
هد�ی ِال َم�ن �یَ

�نَ
َ
و�هوش�خداداد�انسانی�باید�کرد�و�استفاده�کرد،�>ا

َع<�آیا�آن�که�به�سـوی�حق�راهبری�می�کند،�شایسـته�تر�اسـت�که�متابعت� �بَ
�ةَّ ُ �ی

هدٰى<�یا�آن�کسی�که�خود�راه�نمی�یابد،�مگر�آنکه�کسی� �ن �یُ
َ
�ی ِالّا ا ِهّدِ َ �ن لا �ی ّمَ

َ
شود،�>ا

دسـت�او�را�بگیرد�ببرد.�آخر�از�چه�کسـی�باید�پیروی�کرد؟�دنبال�چه�کسـی�

باید�رفت؟�دنباِل�خدا�که�خود�آفرینندۀ�حق�و�راهبر�به�سوی�حق�و�راهنمای�

حق�اسـت؟�یا�دنبال�آن�کسـی�که�اگر�بخواهد�به�حق�برسد،�دست�خودش�را�

هم�باید�بگیرند�و�ببرند؟�کوری�دگر�عصاکش�کور�دگر�شود.�1او�می�خواهد�ما�

را�هدایت�بکند؟�خودش�مجبور�است�هدایت�بشود،�کسی�باید�او�را�هدایت�

1.�جاهل�برو�ز�مرشد�بی�معرفت�چه�فیض�/�کوری�کجا�عصاکش�کوری�دگر�شود�)کلیم�

کاشانی(
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بکند.�حاال�اینجا�به�نظر�شـما�صحبت�از�کیسـت؟�این�شریکی�که�

می�تواند�مردم�را�هدایت�بکند�یا�نمی�تواند،�اگر�بخواهد�هدایت�بشود،�باید�

دسـتش�را�بگیرند�ببرند،�این�شـریک�چه�جور�آدمی�می�تواند�باشـد؟�چه�جور�

موجـودی�می�توانـد�باشـد؟�آیا�مراد�آن�گاِو�هندوها�و�گاوپرست�هاسـت؟�یا�

مراد�آن�مجسمه�ای�ست�که�مشرک�ُقَرشی�1و�غیر�قرشی�می�پرستید؟�یا�مراد�

آتش�مقدس�مزدائیان�2است؟�زرتشتیان�است؟�یا�مراد�مجسمه�های�داخل�

کنائس�3یهود�یا�در�بتکده�های�روم�و�یونان�اسـت؟�مسـلمًا�اینها�هیچ�کدام�

نیسـت.�آنی�کـه�می�توان�گفـت�رهبری�می�کند�یا�نمی�کند،�اگـر�بخواهد�راه�

بیابد،�باید�دستش�را�بگیرند�و�ببرند،�او�انسانی�ست�که�مدعِی�رهبری�ست؛�

مدعی�آن�اسـت�که�جامعه�را�به�سـعادت�می�رسـاند.�قرآن�می�خواهد�بگوید�

خدا�انسان�را�به�سعادت�می�رساند،�خدا�انسان�را�به�سرچشمۀ�حقیقت�نائل�

می�کند،�انسان�را�به�حق�می�رساند.�آن�کسانی�که�خودشان�از�خودشان�چیزی�

ُكم<�چیست�شما�را؟�یعنی�
َ
ما ل

هدٰى �نَ �ن �یُ
َ
ِهّد�ی ِالّا ا َ �ن لا �ی ّمَ

َ
ندارند،�نمی�توانند.�>ا

<�چگونه�حکم� مو�نَ
ُ

�ك
 �ةَ

�نَ �ی
َ

ای�مردمی�که�نمی�اندیشید�و�درک�نمی�کنید�>ک

می�کنید؟�چگونه�حکم�می�کنید؟�چطور�برای�غیر�خدا�میدان�و�مجال�قائل�

می�شوید؟�این�یک�کلمه�دربارۀ�توحید.

1.�منسوب�به�قبیلۀ�قریش

2.�آیینی�است�که�در�ایران�باستان�و�میان�اقوام�هند�و�آریایی�رایج�بوده�است.�بعدها�این�

آیین�در�ایران�به�وسیلۀ�زرتشت�تغییراتی�یافته�است.�آتش�در�این�آیین�نماد�پاکی�است.�

3.�جمِع�کنیسه،�عبادتگاه�یهودیان
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)البته�بحثی�که�فردا�ان�شاء�اهلل�داریم،�باز�در�همین�زمینه�است�با�

یک�مقدار�تالوت.�یک�چیز�دیگر�هم�آن�پایین�بود،�این�عبارت�را�بگذارید�

بخوانـم،�کـه�دیگر�حاال�وقت�ندارم�خیلی�صحبـت�بکنم�در�اطرافش.(�نفی�

عبودیت�خدانماها؛�خدانما،�آن�کسانی�که�خدانمایی�می�کنند،�خداگونگی�به�

خودشان�می�دهند،�موجوداتی�که�بت�های�جاندار�بشر�بودند�در�طول�تاریخ.�

نفی�عبودیت�خدانماها،�چه�در�لباس�قدرت�های�مذهبی،�در�پرانتز:�َاحبار�و�

ُرهبان،�و�چه�در�لباس�قدرت�های�دنیایی،�در�پرانتز�طاغوت،�َمأَل،�ُمتِرف.1

�که�اسالم�یک�وقتی�یک�پیشنهادی�به� در�پیشـنهاد�اسـالم�به�اهل�کتابـ�

اهل�کتاب�کرده�ـ�که�در�قرآن�آن�پیشنهاد�هست،�نفی�اطاعت�قدرت�های�

وا ِالٰ� َكِلَم�ةٍ 
َ
عال ا�بِ �ةَ هَل الِك�ة

َ
ا ا ل �ی

غیر�الهی�در�آن�آیه�به�این�صورت�آمده�که�>�ةُ

 ِم�ن 
ً
ا ا�ب ر�ب

َ
 ا

ً
ا عصن ا �بَ �ن

عصنُ  �بَ
دنَ حنِ

�ةَّ َ  َو لا �ی
ً
ا �ئ �ی

َ ِ� سش ِرَک �بِ سش
ا اهلَل َو لا �نُ

َّ َد ِال ع�بُ
 �نَ

ّ
لا

َ
ُكم ا �نَ �ی َ ا َو �ب �ن �نَ �ی َ ٍء �ب

ٓ
َسوا

دو�نِ اهلِل<2،�که�خودتان�نگاه�می�کنید.

1.�)م�ل�ء(�بزرگان�و�برجستگان�قوم�)ت�رف(�ثروت�اندوزان�و�اشراف�قوم

2.�سـوره�مبارکـه�آل�عمـران/�آیـه�64:�»بگو�ای�اهل�کتاب!�به�سـوی�سـخنی�که�میان�ما�

و�شـما�برابـر�باشـد�روِی�قبـول�آورید.�و�آن�اینکه:�هیچ�کس�جز�خـدا�را�عبادت�نکنیم�و�

چیـزی�را�شـریک�او�نداریـم�و�هیچ�یـک�از�ما�دیگری�را�به�جای�خدا،�رب�و�سرپرسـت�و�

مدبر�کار�خود�نگیرید.�پس�اگر�سـر�پیچیدند�به�آنها�بگویید:�گواه�باشـد�که�ما�تسـلیم�و�

منقاد�این�رویه�ایم.«
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هرچه�فکر�می�کنیم،�از�توحید�به�این�آسـانی�نمی�شـود�رد�شـد.�اواًل،�پایۀ�

اعتقادی�سـت.�ثانیًا،�اصل�مهِم�عملِی�فردی�و�اجتماعی�سـت.�ثالثًا،�ملت�

مسـلماِن�موحـد،�از�آن�خیلـی�کـم�چیـزی�می�داننـد،�بلکه�می�شـود�گفت�

چیزی�نمی�دانند.�اگرچه�که�در�مکتب�خانه�ها�هم�به�بچه�ها�می�آموزند�که�

خدا�یکی�سـت�و�دو�نیسـت،�ولیکن�غالبًا�موحدین�از�شـناخت�وجهه�های�

گوناگون�توحید�تا�سنین�نزدیک�به�رحلِت�از�این�جهان�هم،�چیزی�درست�

نمی�دانند.�بنابراین�مسئله�ای�با�این�اهمیت�و�با�این�اطالع�کمی�که�مردم�

ما�از�آن�دارند،�جا�دارد�اگر�انسان�درباره�اش�بیشتر�صحبت�کند.

اتفاقًا�آیات�قرآن�هم�به�فراخور�همین�اهمیت،�در�موارد�زیادی،�با�لحن�های�

گوناگونـی�دربـارۀ�توحید�سـخن�گفته.�و�من�اگـر�چنانچه�تا�چند�روز�دیگر�

ُم 
ُ

یك
َ
ِال  

َ
نَزل

َ
ا ذی 

َّ
ال َوُهَو  ًما 

َ
َحك بَتغی 

َ
ا اهلِل  َفَغیَر 

َ
ا

موَن 
َ
َیعل الِكتاَب  آَتیناُهُم  ذیَن 

َّ
َوال ا 

ً
ل ُمَفّصَ الِكتاَب 

َك ِبالَحّقِ َفلا َتكوَنّنَ ِمَن الُممَتریَن   ِمن َرّبِ
ٌ

ل ُه ُمَنّزَ
َ
ّن

َ
ا

 
َ

ل ُمَبّدِ لا  ا 
ً
َوَعدل ِصدًقا  َك  َرّبِ َكِلَمُت  ت  َوَتّمَ  �

عام ارک� ا�ن سور�ۀ م�ب میُع الَعلیُم �  ِلماِتِه َوُهَو الّسَ
َ
ِلك
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حیــد
تو

هم�صحبت�کنم�دربارۀ�این�اصل�مهم�اعتقادی�و�عملی،�می�توان�

از�آیات�کریمۀ�قرآن،�شـواهدی،�آیاتی،�نمونه�هایی�آورد�برای�روشـن�شدن�

مطلب�مورد�نظرمان.�حاال�اینی�که�امروز�می�خوانیم،�باز�توجه�به�یک�نقطۀ�

تازه�ای�از�توحید�دارد�که�دیروز�هم�به�آن�اشـاره�ای�رفت،�امروز�مشـروح�تر�

مورد�سخن�قرار�می�گیرد.

لًا 
َ

ّص
ا�بَ ُم�نَ ُكُم الِك�ة �ی

َ
َل ِال رنَ �ن

َ
�ی ا �ن

َّ
 َو ُهَو ال

ً
ما

َ
ىی َحك عن �ةَ �ب

َ
َر اهلِل ا �ی

عنَ
�نَ
َ
م ا ح�ی حم�نِ الّرَ سِم اهلِل الّرَ >�بِ

�ن � َو  ر�ی �نَّ ِم�نَ الُمم�ةَ
كو�نَ لا �ةَ

ِ �نَ
�ةّ ال�َ َك �بِ ِ

ٌل ِم�ن َر�بّ رنَّ ُ� ُم�نَ
�نَّ
َ
مو�نَ ا

َ
عل ا�بَ �یَ اُهُم الِك�ة �ن �ی

�ةَ
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َو ال

َر  َ ك�ش
َ
ِطع ا ُم � َو ِا�ن �ةُ ُع الَعل�ی م�ی ِ� َو ُهَو الّسَ ِلما�ةِ َل ِلكَ ّدِ  لا ُم�بَ

ً
 َو َعدلا

ً
ا َك ِ�د�ة ِ

�ة َكِلَم�ةُ َر�بّ ّمَ �ةَ

<�1و�پس� ُر�و�نَ �ن َ
�نَّ َو ِا�ن ُهم ِالّا �ی

ا الطنَّ
َّ عو�نَ ِال �بِ

�ةَّ َ ِل اهلِل ِا�ن �ی �ی وَك َع�ن َس�ب
ّ
ل صنِ ر�نِ �یُ

َ
� الا ِ

َم�ن �ن

از�چنـد�آیـه،�کـه�البتـه�این�آیـات�را�اینجا�ترجمـه�کردیم�2و�در�آخر�شـرح�

س�ةٌ َو ِا�نَّ  �نِ
َ
ُ� ل

ِ� َو ِا�نَّ �ی
َ
َكِر اسُم اهلِل َعل دن م �یُ

َ
ُكلوا ِمّما ل

ئ
ا َ خواهیـم�داد�مختصـرًا،�>َو لا �ة

<3.�خالصۀ� ِرکو�نَ ُمسش
َ
م ل

ُ
ك

موُهم ِا�نَّ َطع�ةُ
َ
م َو ِا�ن ا

ُ
اِدلوک حب ِهم ِل�یُ �ئِ

ٓ
ا وِل�ی

َ
وحو�نَ ِالٰ� ا �ی

َ
�نَ ل اط�ی �ی

َّ السش

مطلب�در�زمینۀ�نقطه�نظر�امروز�ما،�این�است�که�یک�وقت�کسی�را�عبادت�

می�کننـد،�بـه�ایـن�صورت�کـه�او�را�مقدس�و�دارای�نیروهـای�مافوق�عالم�

طبیعت�می�دانند؛�مثل�اینکه�بت�هایی�را�یا�قّدیسـینی�4را�در�طول�تاریخ،�

مردمـی�عبـادت�می�کرده�انـد.�از�عبـادت�آنچه�کـه�ابتدائًا�به�نظر�می�رسـد،�

1.�سوره�مبارکه�انعام/�آیات��114تا�116

2.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.

3.�سوره�مبارکه�انعام/�آیه�121

4.�)ق�د�س(�مؤمن،�پارسا
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حیــد
تو

همیـن�اسـت.�عبـادت�خدا�را�هم�که�می�گوییم�واجب�اسـت،�به�

نظـر�مـا�همین�تقدیس�و�همین�حالت�بزرگداشـِت�روحی�و�قلبی�می�آید.�

مثل�اینکه�مسـیحی�ها�برای�مسیحعلیه السـالم�یا�برای�مادر�پاک�و�پاکیزه�اش�

مریمصلوات اهلل علیها�یک�نوع�قداسـتی�قائل�هسـتند،�درمقابل�مجسـمۀ�پنداری�

مسیح�یا�مریم�زانو�می�زنند،�گریه�می�کنند،�او�را�عبادت�می�کنند،�این�یک�

مفهوم�رایِج�همگانی�از�عبادت.

غیر�از�این�مفهوم،�یک�معنای�دیگر،�یا�بگویید�یک�گوشۀ�دیگر�از�همین�

مفهـوم�وجـود�دارد�کـه�آن�را�هم�عبادت�می�شـود�گفت،�و�در�قرآن�عبادت�

به�این�معنـا�اسـتعمال�شـده�اسـت.�اگر�کسـی�به�این�صـورت�دوم�هم�که�

حـاال�شـرحش�را�خواهیـم�داد،�مـورد�عبادت�قرار�بگیرد�و�اگر�کسـانی�یک�

موجـودی�را،�انسـانی�را،�به�همین�صورت�کـه�حاال�خواهیم�گفت،�عبادت�

بکنند،�این�هم�نوعی�عبادت�غیر�خداست.�حاصل�کالم�اینکه،�عبادت�فقط�

این�نیست�که�انسان�درمقابل�یک�موجودی،�به�صورت�تقدیس،�به�صورت�

احترام�قلبی،�به�صورت�باالتر�دانسـتن،�خم�و�راسـت�بشـود،�سـجده�بکند،�

به�رکوع�برود،�او�را�نیایش�بکند،�سـتایش�بکند،�دسـت�ها�را�به�طرف�او�با�

خضوع�دراز�بکند؛�فقط�این�نیست�عبادت.�کارهای�دیگری�هم�وجود�دارد�

کـه�آن�را�هـم�می�توان�گفت�عبـادت،�و�اینکه�می�گوییم�می�توان�گفت،�از�

خودمـان�مایـه�ای�نمی�گذاریـم.�)آقا!�این�پرده�ها�را�بکشـید�که�توی�آفتاب�

ننشـینید.�آقـا!�بـا�شـمایم،�پرده�ها�را�بکشـید،�چرا�نشسـتید�تـوی�آفتاب.�

بدتر�شـد!�درسـتش�کنید.�توجه�بفرمایید،�این�یک�جملۀ�معترضه�ای�بود،�
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حیــد
تو

این�قـدر�نمی�خواسـتیم�طـول�و�تفسـیر�پیدا�کند.(�یـک�کار�دیگر�

�دنبالـۀ�همـان�حـرف�را�دارم�می�گویم،�کار�سـومی�نیسـت�ـ� هـم�هسـتـ�

کـه�آن�را�هـم�می�گوییـم�عبادت؛�نه�ما�می�گوییم،�قـرآن�می�گوید�عبادت.�

بنابرایـن�بـرای�عبادت�یک�مفهوم�وسـیع�تری�در�فرهنـگ�قرآن�وجود�دارد�

که�ما�باید�آن�مفهوم�وسـیع�تر�را�پیدا�کنیم�و�اگر�خواسـتیم�عبادت�خدا�

بکنیـم�و�عبـادت�غیر�خدا�نکنیم؛�یعنی�اگر�خواسـتیم�موحد�و�پیرو�اصل�

توحید�باشیم،�مراقب�باشیم�که�ندانسته�عبادت�نوع�دوم�را�درمقابل�غیر�

پروردگار�عالم�انجام�ندهیم.�یعنی�همان�چیزی�که�بیشتر�موحدین�عالم�

بااینکـه�بـه�گمـان�خود�و�در�ظاهر�امـر،�درمقابل�غیر�خدا�تقدیسـی�انجام�

نمی�دادند،�سجده�نمی�کردند�درمقابل�کسانی�یا�اشیایی�غیر�خدا؛�با�وجود�

ایـن،�در�عمـل،�در�فکـر،�در�دل،�در�روح،�عبـادِت�غیـِر�خـدا�را�می�کرده�انـد�

به�معنای�دوم.

معنای�دوم�عبادت�چیسـت؟�معنای�دوم�عبادت�خیلی�سـاده�اسـت.�در�

فارسـی�لغت�دارد.�این�لغت�رایج�اسـت�بر�سـر�زبان�ها�و�او�عبارت�است�از�

اطاعت.�اطاعِت�هرکسی�به�صورت�مستقل�و�بی�قید�و�شرط،�عبادِت�اوست.�

اگـر�کسـی�را،�یک�انسـانی،�یـا�یک�جامعۀ�انسـانی،�بی�قید�و�شـرط�اطاعت�

بکنـد،�فرمـان�او�را�در�زندگـی�خـود،�در�جسـم�و�جان�خـود،�در�عمل�خود،�

ُمّتَبع�1بشـمارد،�او�را�عبادت�کرده.�از�کجا�این�حرف�را�می�زنیم؟�با�اسـتناد�

به�آیات�قرآن�این�سخن�را�می�گوییم.�این�قرآن�است�که�برای�ما�عبادت�را�

1.�)ت�ب�ع(�پیشوا،�آنچه�که�به�دنباِل�آن�حرکت�کنند.



302 جلسۀ  11 روح توحید: نفی عبودیت غیر خدا 

حیــد
تو

به�اطاعت�معنا�می�کند.�َعِدیِّ�بن�حاتم�طایی�1ـ�پسر�حاتم�معروف�

کـه�البتـه�مقـام�خود�این�َعِدی،�از�پدرش�حاتم�به�مراتب�باالتر�و�ارجمندتر�

است�ـ�وقتی�که�وارد�مدینه�شد،�رسول�اکرم�این�آیه�را�بنا�کرد�خواندن،�به�

ا�نَُهم  اَرُهم َو ُره�ب ح�ب
َ
وا ا دن

�نَ
مناسـبت�اینکـه�ُزّناری�2را�بر�گردن�او�آویخته�دیـد،�>ا�ةَّ

<3.�معنای�آیه�
ً
 واِ�دا

ً
دوا ِالها ع�بُ ِمروا ِالّا ِل�یَ

ُ
َم َو ما ا َ �نَ َمر�ی َ� ا�ب ِ اهلِل َو الَمس�ی  ِم�ن دو�ن

ً
ا ا�ب ر�ب

َ
ا

ایـن�اسـت�کـه�مسـیحیان�و�یهودیـان،�احبار�و�رهبـان�خـود�را،�عالمان�و�

زاهـدان�خـود�را،�و�مسـیح�بن�مریم�را�پـروردگاران�و�خدایـان�خـود�گرفتند،�

درحالی�که،�خدای�متعال�فرمان�داده�بود�به�آنان�که�جز�خدای�واحد�کسی�

را�عبادت�نکنند.�این�آیه�وقتی�به�گوش�عدیّ�بن�حاتم�رسید،�رو�کرد�گفت:�

ای�پیامبر�خدا،�این�حرف�درست�نیست،�ما�ِکی�احبار�و�رهبانمان�برایمان�

خـدا�و�رّب�محسـوب�شـدند؟�ِکـی�آنها�را�عبـادت�کردیم؟�اعتـراض�کرد�به�

پیغمبر�و�به�آیۀ�قرآن؛�چرا؟�چون�در�ذهنش�از�عبادت�همان�معنایی�بود�

کـه�در�ذهـن�شـما�اآلن�هسـت.�آقا�دارنـد�عبادت�می�کننـد؛�یعنی�نیایش،�

یعنی�حالتی�توأم�با�تقدیس؛�یا�قلبی�ست�یا�قلبی�و�زبانی�ست،�یا�قلبی�و�

زبانی�و�بدنی�ست،�مثل�نماز�خواندن.�چون�عبادت�را�به�این�معنا�می�فهمید�

1.�عدی�بن�حاتم�فرزند�حاتم�طایی�اسـت�که�پس�از�پدر،�ریاسـت�قبیله�را�به�دسـت�گرفت.�

در�سال�نهم�هجری�با�تأثیر�از�اخالق�و�رفتار�پیامبر�مسلمان�شد.�وی�از�یاران�و�محبین�

امیرالمؤمنین�بود�که�در�جنگ�های�جمل،�صفین�و�نهروان�حضور�داشت�و�سه�فرزندش�

را�در�نبرد�صفین�تقدیم�اسالم�کرد.�وی�در�سال�شصت�و�هفت�هجری�از�دنیا�رفت.

2.�رشته�ای�که�مسیحیان�به�وسیلۀ�آن�صلیب�به�گردن�می�آویختند.

3.�سوره�مبارکه�توبه/�آیه�31
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حیــد
تو

عدیّ�بن�حاتـم،�وقتـی�دید�آیۀ�قـرآن�می�گوید�که�اینهـا�عالمان�و�

زاهدانشـان�را�عبـادت�می�کردند،�رب�و�پروردگار�خـود�انتخاب�می�کردند�و�

برمی�گزیدند؛�به�نظرش�اعتراض�آمد،�گفت�نه؛�این�حرف�درسـت�نیسـت.�

ِکی�ما�مسیحی�ها�احبار�و�رهبانمان�را�عبادت�کردیم؟

پیغمبر�اکرم�در�جواب�این�تصور�عدیّ�بن�حاتم،�پاسخ�داد�که�بله،�درمقابل�

�ُمفاِد�فرمایش�پیغمبر�را�عرض�می�کنم�ـ�لکن�آنچه�آنها� آنها�سجده�نکردیدـ�

«�1حرام�های�
موا َحالالً  َو َحّرَ

ً
وا َحراما

ّ
َحل

َ
م ا ُ ِكّنَ

ٰ
گفتند،�بی�قیدوشرط�پذیرفتید؛�»َو ل

خـدا�را�آنهـا�حـالل�وانمـود�کردنـد�در�نظـر�شـما�و�حالل�های�خـدا�را�حرام�

وانمود�کردند،�و�شما�بی�آنکه�در�صدد�باشید�واقِع�مطلب�را�بفهمید،�آنچه�

آنهـا�گفتنـد،�بی�قیدوشـرط�اطاعتشـان�کردید؛�عبادت�این�اسـت،�پروردگار�

و�رب�گرفتـن�یـک�موجود�این�اسـت.�که�البتـه�به�همین�مضمون�از�امام�

صادقصلوات اهلل وسـالمه علیه�هـم�روایت�هسـت،�کسـانی�کـه�می�خواهند،�مراجعه�

کنند�به�نورالثقلین�2در�ذیل�همین�آیه.

بنابـر�فرهنـگ�قرآنـی،�عبادت�از�یـک�موجود�غیر�خدایـی،�می�خواهد�این�

موجـود�یـک�قدرت�سیاسـی�باشـد؛�می�خواهد�یک�قدرت�مذهبی�باشـد؛�

می�خواهد�یک�عامل�درونی�باشـد،�مثل�نفس�انسـان،�تمایالت�نفسـانی�

و�شـهوانی�او؛�می�خواهـد�یـک�موجـودی�باشـد�خـارج�از�وجـود�انسـان،�

1.�حدیث�شماره�39

2.�تفسـیر�روایی�نورالثقلین،�نوشـتۀ�شیخ�عبد�علی�بن�جمعة�العروسی�حویزی،�از�علمای�

قرن�یازدهم�هجری�قمری.
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حیــد
تو

امـا�نـه�یک�قـدرِت�متمرکِز�سیاسـی�یا�دینـی،�درمقابل�یک�زن،�

درمقابـل�یـک�نفـر�آدمی�کـه�برای�او�انسـان�یـک�احترام�بی�جایـی�قائل�

اسـت،�درمقابـل�یک�دوسـت؛�عبادت�کـردِن�درمقابل�اینهـا�یعنی�اطاعت�

کـردن�اینهـا.�هرکسـی�که�اطاعت�کند�از�کسـی�یا�از�چیـزی،�عبادِت�او�را�

کرده�است.

یـک�روایـت�در�اینجـا�بخوانـم�تا�معلوم�بشـود�کـه�این�فرهنـگ�قرآنی�در�

همه�جای�منابع�اسـالمی�و�مخصوصًا�منابع�شـیعی�گسـترده�اسـت،�اعم�

از�قرآن�و�حدیث.�روایت�از�امام�جوادصلوات اهلل وسـالمه علیه�اسـت،�که�می�فرماید:�

صغٰى ِاىٰل ناِطٍق َفَقد َعَبَده«1.�خیلی�وسـیع�تر�اسـت�دایرۀ�عبادت،�نه�فقط�
َ
»َمن ا

اطاعت�کردن،�بلکه�حتی�شـش�دانگ�حواس�را�هم�به�یکی�دادن،�عبادت�

اوسـت.�خب،�شـما�خواهید�گفت:�پس�ما�حرف�های�درسـت�را�هم�گوش�

 َفَقد َعَبَد 
َّ

نکنیم؟�لذا�دنبال�حدیث�می�فرماید:�»َفِان کاَن الّناِطُق َعِن اهلِل َعّزَ َو َجل

اهلَل«�اگر�آن�کسـی�که�سـخن�می�گوید�و�شـش�دانگ�حواس�و�مشـاعر�2تو�را�

به�طرف�خود�جذب�کرده�اسـت،�از�زبان�خدا�سـخن�می�گوید،�تو�در�حالی�که�

دل�بـه�او�دادی،�ذهـن�بـه�او�دادی،�فکـر�و�روحـت�را�به�او�سـپردی،�داری�

عبادت�خدا�می�کنی.�»َو ِان کاَن الّناِطُق َينِطُق َعن ِلساِن ِابلیَس َفَقد َعَبَد ِابلیَس« 

امـا�اگـر�چنانچـه�آن�گوینده�دارد�از�زبان�شـیطان�سـخن�می�گوید،�از�زبان�

ابلیـس�دارد�حـرف�می�زنـد،�برخالف�منطق�و�فلسـفۀ�فکـر�الهی�دارد�بحث�

1.�حدیث�شماره�45

2.�)ش�ع�ر(�جمع�مشعر،�حواس�پنج�گانۀ�ظاهری�و�حواس�باطنی
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حیــد
تو

می�کنـد�و�حـرف�می�زند،�و�تـو�مذعنانـه�1و�معترفانه�داری�گوش�

می�کنـی،�در�همـان�حـال�مشـغول�عبـادت�و�اطاعت�ابلیسـی؛�یعنی�خود�

او�شـیطان�اسـت�اصاًل.�خود�همانی�که�آن�جور�دارد�حرف�می�زند�شـیطان�

اسـت،�نمی�خواهد�بگوییم�نمایندۀ�شـیطان�یا�بلندگوی�شـیطان،�نه؛�خود�

شـیطان،�به�آن�معنایی�که�شـیطان�را�گفتیم،�که�معنای�قرآنی�شیطان�هم�

همان�است.

اطاعت�کردن�از�یک�موجودی�که�این�جور�باشد،�حتی�یک�قدرت�سیاسی�

نیست،�حتی�یک�قدرت�مذهبی�نیست،�اطاعت�بی�قیدوشرط�از�او،�عبارت�

اسـت�از�عبادت�او؛�و�اگر�کسـی�بخواهد�فقط�خدا�را�عبادت�کند�و�عبادت�

غیر�خدا�نکرده�باشد؛�یعنی�موحد�باشد،�یکتاپرست،�یکتاگرا�باشد،�بایستی�

کـه�اطاعـت�مطلـق�خـود�را�هم�مخصـوص�کند�بـه�پـروردگار�جهانیان،�به�

خـدای�بـزرگ.�از�جملـه�چیزهایی�کـه�اگر�پیروی�اش�کـردی،�عبادت�آن�را�

کـردی،�قانـون�اسـت.�از�جمله�چیزهایی�که�اگر�پیـروی�اش�کردی،�عبادت�

کـردی،�نظـم�اجتماعی�سـت.�از�جملـه�چیزهایـی�که�اگـر�اطاعتش�کردی،�

عبادت�کردی،�سنت�ها�و�آداب�است.�پس�به�کدام�قانون�عمل�کنیم؟�آیا�

به�قانون�عمل�نکنیم؟�به�سنت�ها�و�آداب�عمل�نکنیم؟�از�نظمی�و�نظامی�

پیـروی�نکنیـم؟�چـرا؛�لکن�سـعی�کن�این�همه�خدایی�باشـد�تـا�تو�درحال�

اطاعت،�درحال�تبعیت،�بندۀ�خدا�و�مشغول�عبادت�خدا�باشی.

ببینید�چقدر�افق�دید�انسـان�وسـیع�می�شود.�ببینید�چطور�قضایای�تاریخ�

1.�)ذ�ع�ن(�معترف،�گردن�نهاده
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حیــد
تو

بـرای�انسـان�قابل�تفسـیر�می�شـود.�انبیا�که�آمدنـد،�همه�با�ایدۀ�

توحید�آمدند.�در�بحث�مربوط�به�انبیا�و�مخصوص�به�نبوت،�این�را�از�روی�

قـرآن�بیـان�خواهیم�کرد.�همۀ�انبیای�عظام�الهـی�آمدند�تا�مردم�را�موحد�

کننـد.�موحـد�کننـد�یعنی�چه؟�یعنی�زنجیر�اطاعت�غیر�خدا�را�از�دسـت�و�

ُع 
صنَ گردن�آنها�باز�کنند.�و�خوِد�قرآن،�به�این�معنا�تصریح�می�کند�یک�جا؛�>َو �یَ

ِهم<�1تا�بار�سنگین�را�از�دوش�آنان�برگیرد� �ی
َ
�ة َعل

�ةىی كا�نَ
َّ
لاَل ال عن

َ
ُهم ِا�َرُهم َو الا َع�ن

و�غل�هایی�که�بر�آنان�بسته�است،�از�آنان�باز�کند.

و�توحیـد�وقتی�کـه�بـا�این�دیـدگاه�نگاه�می�شـود،�وقتی�با�این�نظر،�شـما�

توحیـد�را�نـگاه�می�کنیـد،�می�بینید�یک�فکری�سـت،�یک�اصلی�سـت�اصاًل�

برای�زندگی؛�مربوط�به�نظام�اجتماعی،�مربوط�به�جهت�گیری�انسان�ها�در�

همـه�حـال،�مربوط�به�کیفیت�زندگی�کردن�جامعه�های�بشری�سـت.�ببین�

چقدر�این�توحید�تفاوت�دارد�با�توحیِد�خدا�یک�است�و�دو�نیسِت�خشِک�

بی�مغِز�بی�روح�و�ندانسته؛�توحید�یعنی�این.

حـاال�بنـده�در�آیـات�قرآن�موارد�فراوانی�را�پیدا�کردم،�اگر�می�خواسـتم�همۀ�

آنجاهایی�که�به�طور�وضوح�این�معنا�از�آن�اسـتفاده�می�شـود�در�قرآن،�ذکر�

بکنم�و�اینجا�بیاورم،�الزم�بود�که�پنج،�شـش�ورق�حداقل�برای�شـما�کاغذ�

فراهـم�کنیـم.�بنـده�دو�جایـش�را�آوردم،�دو�نمونـه�از�آنجاهایی�کـه�خـوب�

به�دسـت�می�آید�که�اطاعت�غیِر�خدا،�عبادِت�اوسـت�و�توحیِد�خالص،�روح�

دین،�پایۀ�دین،�عبارت�اسـت�از�آنکه�انسـان،�منحصرًا�از�خدا�اطاعت�بکند�

1.�سوره�مبارکه�اعراف/�آیه�157
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حیــد
تو

و�از�برنامـۀ�خدایـی�و�از�نظـام�خدایـی�و�از�تشـکیالت�الهـی.�دو�

نمونه�فقط،�که�این�مطلب�از�آن�اسـتفاده�می�شـود،�اینجا�ذکر�شـده�و�شما�

می�توانید�برای�پیدا�کردن�این�موضوع،�با�این�ایده�به�قرآن�مراجعه�کنید.

به�قرآن�مراجعه�کنید.�سعی�کنید�با�قرآن�آشنا�بشوید،�سعی�کنید�محتاج�

ایـن�نباشـید�کـه�آیه�هایی�را�مـن�بیایم�برایتـان�معنا�کنـم.�خودتان�را�به�

ایـن�گنـج�بی�پایـان�و�دریای�بی�کران�نزدیک�کنید.�بنـده�مکرر�این�توصیه�

را�کـردم�و�هروقتی�کـه�ایـن�توصیه�را�نمی�کنم،�احسـاس�می�کنم�باری�بر�

دوش�من�است.�اواًل�احساس�وظیفه�می�کنم�به�شما�بگویم�الزم�است�به�

قرآن�مراجعه�کنید.�این�دریای�عظیم،�این�اقیانوس�بی�ساحل،�جوری�ست�

واحی�َاَتیَتُه؛�1شـعری�بود�این،�یک�مصرعی�از�یک� �النَّ که�ُهَو�الَبحر�ِمن�َایِّ

شـعری�بـود.�از�هرطـرف�کـه�بروید�یـک�اسـتفاده�ای�می�کنید.�هرکسـی�با�

قرآن�بنشـیند�و�برخیزد،�یک�اسـتفاده�ای�می�کند.�هرجوری،�در�هر�سبکی،�

یک�مایه�ای�داشـته�باشـید�کـه�بتوانید�مختصرًا�این�زبـان�را�بفهمید،�یک�

بهره�ای�می�برید�و�هرچه�بیشتر�مراجعه�کنید،�روشن�تر�و�آگاه�تر�می�شوید.�

امیرالمؤمنینصلوات اهلل وسالمه علیه�با�عبارتی�شبیه�این�عبارت،�در�نهج�البالغه�نقل�

یاَدٍة يف ُهًدى  و ُنقصاٍن ِز
َ
یاَدٍة ا  قاَم ِبِز

ّ
َحٌد َهَذا الُقرآَن ِاال

َ
َس ا

َ
شده�که�فرمودند:�»ما جال

و ُنقصاٍن ِمن َعًمى«�2این�کالم�امیرالمؤمنین�اسـت.�می�فرماید�هیچ�کسـی�
َ
ا

�ساِحُلُه َتُه�الَمعروُف�َو�البرُّ واحی�َاَتیَتُه�/�َفُلجَّ �النَّ 1.�ُهَو�الَبحر�ِمن�َایِّ

او�دریاست�از�هر�طرف�که�به�سویش�آیی�/�و�امواجش�نیکی�و�کران�هایش�احسان�است.�

2.�حدیث�شماره�14
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حیــد
تو

با�قرآن�مجالسـت�و�همنشـینی�نکرد،�مگر�آنکه�چون�برخاست�از�

کنـار�قـرآن،�افزونـی�در�او�پیدا�شـد�و�کاسـتی؛�یک�زیادی�در�او�پیدا�شـد،�

یاَدٍة يف ُهًدى«�آن�افزونی� افزایش�پیدا�شد،�یک�کاستی�و�کمی�پیدا�شد؛�»ِز

و 
َ
در�هدایت�بود،�یک�مقدار�راهیابی�اش�و�هدایتش�بیشـتر�شـد،�حتمًا.�»ا

ُنقصـاٍن ِمـن َعًمـى«�آن�کوردلـی،�آن�نابینایـی�روح�و�درک�و�باطـن�او�اندکـی�

کم�شـد�و�کاسـتی�گرفت.�جملۀ�امیرالمؤمنین�ببینید�با�این�بیان�شـروع�

َحـٌد َهـذا الُقـرآَن«�هیچ�کـس،�عـام�اسـت�دیگر،�نیسـت؟�
َ
ـَس ا

َ
می�شـود:�»مـا جال

مطلق�است.�این�را�گفتم�تذکرًا،�بااینکه�داخل�پرانتز�بود�و�حاشیه�ای�بود،�

برای�اینکه�توجه�بدهم�به�شما،�به�همۀ�برادران�و�خواهران.

ایـن�مطلـب�را�چرا�تذکـر�دادم�راجع�به�قرآن؟�برای�خاطر�اینکه�بدانید�شـما�

بـرادران�و�خواهـران،�کـه�دام�های�فراوانی،�وسـایل�بی�پایانی�بـرای�دور�نگه�

داشتن�مردم�از�قرآن،�تاکنون�در�طول�زمان�تدارک�دیده�شده�و�یکی�از�این�

بهانه�هـا�و�دام�هـا�و�وسـیله�ها�که�تا�امروز�هم�هنوز�هسـت،�هنوز�یک�عده�

جاهـل�یـا�مغـرض�ایـن�مطلب�را�تکرار�می�کنند،�این�اسـت�که�آقـا!�قرآن�را�

هیچ�کس�نمی�فهمد�جز�ائمۀ�معصومینصلوات اهلل علیهم،�ائمۀ�معصومین�هستند�

که�قرآن�را�می�فهمند.�بنده�دربارۀ�این�جمله�فقط�یک�کلمه�می�توانم�بگویم،�

همانی�کـه�امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیـه�دربارۀ�کلمۀ�خوارج�نهروان�گفت،�فرمود:�

«�1ایـن�یک�حرف�درسـتی�اسـت،�امـا�منظور�گوینده،�
ٌ

»َکِلَمـُة َحـّقٍ ُيـراُد ِبـا باِطـل

یـک�منظـور�رذیالنـه�و�موذیانـه�اسـت.�بلـه!�ائمۀ�ُهـدی�بر�قرآن�مسـلطند،�

1.�حدیث�شماره�15
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حیــد
تو

آن�چنان�که�باالتر�از�آن�تصورشدنی�نیست.�آنها�آن�روح�ها�و�مغزها�

و�فکرهـای�بلنـد�و�بزرگـی�هسـتند�که�قرآن�در�مشتشـان�اسـت،�خودشـان�

یک�قرآنند،�هرکدامشـان�یک�قرآنند؛�در�این�هیچ�حرفی�نیسـت،�اما�اینکه�

امام�علیه�السـالم�قرآن�را�خیلی�خوب�می�داند،�به�این�معنا�نیسـت�که�بنده�

و�جناب�عالـی�یـک�کلمـه�اش�را�هـم�نمی�فهمیم،�یک�قشـر�1از�قـرآن�را�هم�

نمی�توانیـم�بفهمیم.�این�جمله�درسـت�اسـت�که�ائمـۀ�هدیعلیهم الصالةوالسـالم 

آگاهـان�و�دانایـان�بـه�قرآنند،�اما�منظور�گوینده�این�نیسـت�که�امام�را�باال�

ببـرد؛�منظـور�آن�کسـی�که�این�حرف�را�می�زند�این�اسـت�که�تـو�از�قرآن�دور�

بمانی،�مثل�آن�بنده�خدایی�که�می�گفتند�نماز�بخوان،�گفت�ای�آقا،�اگر�نماز�

آن�بود�که�موالیم�علی�کرد،�من�چرا�دیگر�نماز�بخوانم.�گفت:

دیگران�را�زین�عمل�محروم�کردگر�نماز�آن�بود�کان�مظلوم�کرد

این�منطق�هم�همان�منطق�اسـت.�اگر�آنها�قرآن�را�می�فهمند،�ما�و�شـما�

دیگـر�چـرا�الِی�قـرآن�را�بـاز�کنیـم؟�ای�بیچـاره!�ای�محـروم!�ای�محروم�از�

معـارف�قـرآن،�وای�بـه�حالـت!�وای�بـه�حالـت!�وای�به�حالت�کـه�قرآن�را�

نمی�فهمـی،�امـا�بیشـتر�وای�بـه�حالت�اگر�آنکـه�خودت�نفهمـی،�نگذاری�

مردم�هم�بفهمند.�اجازه�ندهی�مردم�تشنه�کام�هم�از�این�چشمۀ�فّیاض�و�

جوشان�بهره�ببرند.�وای�به�حالت!�وای�به�حال�آنهایی�که�مردم�را�از�قرآن�

دور�می�کنند،�از�قرآن�می�َرمانند،�به�بهانه�ها�و�معاذیر�2گوناگون،�نمی�گذارند�

1.�پوسته

2.�)ع�ذ�ر(،�جمع�ِمعذار،�بهانه�ها�
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حیــد
تو

مـردم�قـرآن�را�بـاز�کننـد�به�قصـد�فهمیـدن،�وای�بـه�حالشـان!�و�

شـما�بدانیـد�بـرادران�و�خواهـران،�کـه�امـروز�سـر�و�کار�مـا�با�قرآن�اسـت.�

یُكـُم الِفـَنُ َکِقَطِع 
َ
همان�طوری�کـه�پیغمبـر�خدا�فرموده�اسـت:�»َفـِاَذا الَتَبَسـت َعل

یُكم ِبالُقرآِن«�1آن�روزی�که�فتنه�ها�مثل�پاره�های�شب�سیاه�بر�
َ
یِل امُلظِلِم َفَعل

َّ
الل

زندگی�شما�سایه�بیفکند،�بر�شما�باد�به�قرآن،�ِکی�است�آن�روز؟�فتنه�های�

تاریـِک�مثـل�شـب�را�نمی�بینیـم؟�راه�هـای�عوضـی�را�درمقابل�چشـم�های�

نابینـا�و�نزدیک�بینمـان�مشـاهده�نمی�کنیم؟�دزدان�و�غول�ها�و�راهزن�ها�را�

از�هرسـویی�و�بـه�هرشـکلی،�چشـم�بینـا�نمی�بیند؟�پس�ِکـی�باید�به�قرآن�

رجوع�کرد؟�برای�ِکی�است؟�برای�وقتی�که�امام�زمانصلوات اهلل علیه�بیاید؟�او�که�

خودش�قرآن�ناطق�است؛�امروز�روزی�ست�که�به�قرآن�مراجعه�باید�بکنیم.�

شرط�اولش�این�است�که�قرآن�را�بفهمیم.

بنده�دو�قسمت�از�آیات�مربوط�به�بحث�امروز�را�پیدا�کردم،�شما�بگردید�ده�

قسمت�دیگر�پیدا�کنید.�توصیه�می�کنم�به�برادران،�به�آنهایی�که�می�توانند�

قرآن�را�بفهمند؛�یعنی�ظاهر�جمالت�قرآن�را،�ترجمه�های�عربی�به�فارسی�را�

توجه�پیدا�بکنند�که�حتمًا�مراجعه�کنند،�آنهایی�که�نمی�توانند،�در�خودشان�

ایـن�امـکان�را،�ایـن�توانسـتن�را،�به�وجـود�بیاورند.�عربی�بخوانیـد،�قرآن�یاد�

بگیرد،�درس�قرآن�یاد�بگیرد،�خودتان�را�با�قرآن�مأنوس�کنید،�رفیق�کنید�با�

قرآن.�هر�روزی�و�هر�ساعتی�که�بی�انس�با�قرآن�بگذرد،�مایۀ�حسرت�است.

قسـمت�اول�از�سـورۀ�انعـام�اسـت.�البتـه�لحن�قـرآن�را�باید�توجه�داشـته�

1.�حدیث�شماره�3
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حیــد
تو

باشـید.�قرآن�مثل�کتاب�های�معمولی،�این�جور�نیست�که�بگوید�

فصـل�چنـدم�دربـارۀ�معنای�اطاعـت�و�عبادت،�این�جوری�نیسـت.�سـطح�

بیـان�و�مطلـب�قـرآن�و�گوینـدۀ�قـرآن،�از�این�سـطح�های�معمولی�بسـیار�

باالتر�اسـت.�برای�پروردگار�عالم،�همۀ�کائنات�و�موجودات�در�یک�سـطح�

هستند،�لذاست�که�آن�چنانی�که�موقعیت�وحی�ایجاب�می�کرده،�آیه�ای�در�

مـوردی�آمـده�.�از�اشـارات�آیـه،�از�تعبیرات�و�جمالتی�که�در�آیه�هسـت،�از�

کیفیت�سیاق�1آیه،�مطلب�مورد�نظرتان�را�پیدا�کنید.

<�آیا�جز�خدا�کسـی�را�به�عنوان�َحَکم�بپذیرم�و�طلب�
ً
ى َحَكما عن �ةَ �ب

َ
َر اهلِل ا �ی

عنَ
�نَ
َ
>ا

کنم؟�َحَکم�را�در�تفاسـیر�گفته�اند�هم�به�معنای�داور�اسـت،�هم�به�معنای�

حاکـم�اسـت.�آن�کسـی�که�انسـان�ُحکـم�را�از�او�می�خواهـد،�یعنـی�فرمان�

را�از�او�می�خواهـد،�یـا�داوری�را�از�او�می�خواهـد؛�بـه�هـر�دو�می�گوینـد�

َحَکـم.�و�خـدای�متعـال�هم�بهترین�داور�اسـت،�هم�بهترین�حاکم�اسـت.�

مُر<�2بدانید�که�از�آِن�خداست�
َ
ل�ةُ َو الا

ُه ال�نَ
َ
لا ل

َ
فرمان�را�هم�خدا�باید�بدهد،�>ا

َر اهلِل  �ی
عنَ

�نَ
َ
آفرینـش�و�فرمـان.�خودش�آفریده،�خودش�هم�فرمـان�می�دهد.�>ا

<�آیـا�جـز�خدا،�حاکمی،�فرماندهی�یـا�داوری�طلب�کنم؟�>َو ُهَو 
ً
ى َحَكما عنِ �ةَ �ب

َ
ا

لًا<�درحالی�که�خداست�که�این�مجموعه�را،�قرآن�
َ

ّص
ا�بَ ُم�نَ ُم الِك�ة

ُ
ك �ی

َ
َل ِال رنَ �ن

َ
�ی ا �ن

َّ
ال

را،�با�تفصیل،�با�تبیین،�بدون�اختالط�و�امتزاج،�3برای�شما�فرستاده�است.�

1.�اسلوب�و�روش،�طرز�جمله�بندی

2.�سوره�مبارکه�اعراف/�آیه�54

3.�)خ�ل�ط(�درهم�شدن�)م�ز�ج(�آمیخته�شدن
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حیــد
تو

لًا<�یعنـی�بـدون�اینکـه�َخلطـی�در�مباحثـش�باشـد،�بدون�
َ

ّص
>ُم�نَ

اینکه�مطالبش�قروقاطی�باشـد،�بدون�اینکه�سـخِن�غیر�خدا�در�او�مخلوط�

نًا،�با�تبیین�تمام�و�کامل. لًا<�یعنی�ُمَبیَّ
َ

ّص
شده�باشد.�>ُم�نَ

ٌل  رنَّ ُ� ُم�نَ
�نَّ
َ
مو�نَ ا

َ
عل <�آنها�که�کتاب�را�به�آنها�داده�ایم،�>�یَ ا�بَ اُهُم الِك�ة �ن �ی

�ةَ
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
>َو ال

<�می�دانند�که�این�قرآن�نازل�شده�است�از�پروردگاِر�تو�به� ِ
�ةّ ال�َ َك �بِ ِ

ّ ِم�ن َر�ب

 > �نَ ر�ی �نَّ ِم�نَ الُمم�ةَ
كو�نَ لا �ةَ

حق.�حقًا�از�خدا�نازل�شده،�از�سوی�خدا�آمده،�>�نَ

پس�تو�از�مرّددان�و�دو�ِدالن�مباش�ـ�خطاب�به�پیغمبر�است�ـ�مبادا�مرّدد�

باشـی!�مبـادا�متزلـزل�و�دو�دل�باشـی!�تو�که�می�دانی�این�کتاب�از�سـوی�

پروردگار�تو�آمده،�خدا�کتاب�را�به�تو�داده�و�تو�آگاهی،�واقفی؛�مرّدد�نشو،�

قاطع�باش.

<�تمام�شـد،�بسـته�شـد،�تخلف�ناپذیر�شـد�
ً
 َو َعدلا

ً
ا َك ِ�د�ة ِ

ّ �ة َكِلَم�ةُ َر�ب ّمَ >َو �ةَ

فرمـان�پـروردگار�تـو،�از�روی�راسـتی�و�از�روی�اسـتواری.�فرمـان�پروردگار�

این�بود�که�سلسلۀ�نبوت�ها�بیایند،�مردم�را�تدریجًا�و�تدریجًا�به�حد�نهایی�

برسـانند،�بعد�نبوت�آخرین�بیاید،�انسـان�ها�را�درمقابل�یک�افق�وسـیعی،�

درمقابل�یک�میدان�بی�نهایتی�قرار�بدهد.�وسـیلۀ�ِسـیر�را،�وسـیلۀ�دویدن�

را،�وسـیلۀ�تکامل�هرچه�بیشـتر�را�به�آنها�اعطا�بکند،�تا�انسـان�ها�بتوانند�

<�1تـا�خدا.�این�فرمان� عو�نَ ِ� راحبِ �ی
َ
ا ِال

در�ایـن�میـدان�تا�بی�نهایت�بروند؛�>َو ِا�نّ

پروردگار،�این�َقَدِر�پروردگار،�این�کلمۀ�پروردگار�بود�و�تمام�شد،�بسته�شد،�

ِ�<�هیچ�کس�نیسـت�که�تبدیل�و�دگرگون� َل ِلَكِلما�ةِ ّدِ تخلف�ناپذیر�شـد.�>لا ُم�بَ

1.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�156
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حیــد
تو

ُم<�و�اوسـت� ُع الَعل�ی م�ی کنـد�کلمـات�و�فرمان�هـای�او�را،�>َو ُهَو الّسَ

شـنوا�و�دانا،�شـنوای�آهنگ�نیازهای�باطنی�شـما�و�دانای�به�راه�و�رسـم�و�

شیوۀ�الزم�برای�شما.�او�می�تواند�برنامه�برای�شما�طرح�کند�و�بریزد.

<،�ببینید�چطور�ذهن�شنونده�را�آماده�می�کند.�در� ر�نِ
َ
ِ� الا

َر َم�ن �ن َ ك�ش
َ
ِطع ا >َو ِا�ن �ةُ

جملۀ�اول،�در�آیۀ�اول،�مسئلۀ�حکومت�و�داوری�خداست�که�از�همه�َاولی�تر�

است�به�حکومت�و�داوری.�در�آیۀ�دوم،�مسئله،�مسئلۀ�تخلف�ناپذیری�دین�

و�فرمان�خداست�که�دشمن�و�کافر�و�معاند�و�معارض،�هر�غلطی�می�خواهد�

بکند،�بکند؛�فرمان�خدا�ُممضی�سـت�1و�تمام�شـده�اسـت.�در�آیۀ�سـوم،�این�

اسـت�کـه�از�خواسـت�ها�و�هواهـا�و�هوس�ها�نباید�اطاعت�کـرد،�از�خدا�باید�

ِل اهلِل<�و�اگر�پیروی�و� �ی وَك َع�ن َس�ب
ّ
ل صنِ ر�نِ �یُ

َ
ِ� الا

َر َم�ن �ن َ ك�ش
َ
ِطع ا اطاعت�کرد.�>َو ِا�ن �ةُ

ِل اهلِل<  �ی وَك َع�ن َس�ب
ّ
ل صنِ اطاعت�کنی�از�بیشتر�مردم�روی�زمین،�از�اکثریت،�>�یُ

<�پیروی�نمی�کنند�مگر� �نَّ
ا الطنَّ

َّ عو�نَ ِال �بِ
�ةَّ َ از�راه�خدا�تو�را�گمراه�می�کنند،�>ِا�ن �ی

<�و�نیستند�مگر�آنکه�تخمین�می�زنند.�با�پندار،� ُر�و�نَ �ن َ
گمان�را،�>َو ِا�ن ُهم ِالّا �ی

بـا�تخمیـن،�با�گمان،�مردم�عمل�می�کنند.�آن�کسـانی�که�راه�ها�و�شـیوه�ها�و�

روش�هـا�را�بـرای�زندگی�مردم�جعل�می�کنند�و�پیشـنهاد�می�کنند،�آیا�یقین�

دارند�به�صحت�این�راه�ها؟�اگر�از�ساده�دلی�یقین�کنند،�باید�آرزو�کرد�که�یک�

چهل،�پنجاه�سال�در�دنیا�بمانند�تا�ببینند�چگونه�نقشه�های�محکم،�خراب�از�

آب�درآمـد.�ببیننـد�پیش�بینی�ها�چگونه�غلط�از�آب�درآمد.�یقین�هم�ندارند؛�

<،�با�تخمین،�با�گمان،�با�فرضیه�و�تئوری،�مردِم�دنیا�را،� ُر�و�نَ �ن َ
>ِا�ن ُهم ِالّا �ی

1.�)م�ض�ی(�رایج�شده،�امضا�شده،�قطعی�شده
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حیــد
تو

جامعه�های�بشـری�را�می�خواهند�اداره�کنند،�با�تئوری.�اما�خدا�با�

تئـوری�کسـی�را�اداره�نمی�کنـد؛�با�متن�واقعیت،�با�علـم�و�دانِش�به�معنای�

ّلُ َع�ن  صنِ ُم َم�ن �یَ
َ
عل

َ
َك ُهَو ا

 َر�بَّ
واقعی،�انسان�ها�را�به�راه�راست�هدایت�می�کند.�>ِا�نَّ

ِلِه<�1یقینًا�پروردگار�توست�داناتر�به�حال�آن�کسانی�که�گمراه�می�شوند�از�راه� �ی َس�ب

<�و�او�داناتر�است�به�راه�یافتگان�و�هدایت�شدگان. �نَ د�ی الُمه�ةَ ُم �بِ
َ
عل

َ
او،�>َو ُهَو ا

<.�اینجا�انسـان�با�کمال� �نَ �ی ِم�ن ِ� ُموئ ا�ةِ �ی
آ
ا م �بِ

�ةُ ِ� ِا�ن ُك�ن �ی
َ
ِكَر اسُم اهلِل َعل

لوا ِمّما دنُ كُ
>�نَ

تعجـب،�ابتدائـًا،�می�بیند�بعد�از�این�مطالب�کلی؛�اکثریت�مردم�را�اطاعت�

نباید�کرد،�دنبال�ظّن�و�گمان�و�تئوری�و�فرضیه�نباید�رفت،�فرمان�پروردگار�

در�مورد�نبوت�آخرین�و�در�مورد�دین،�تمام�و�غیر�قابل�تغییر�شده�است؛�

بعـد�از�ایـن�حرف�هـای�کلی،�یک�دفعه�می�گوید�کـه�از�آنچه�که�نام�خدا�بر�

آن�برده�شده�است�بخورید،�گوسفندی�را�که�با�نام�خدا�کشتند،�ذبح�کردند،�

از�این�حق�دارید�بخورید،�مسـئلۀ�فرعی!�در�نظر�انسـان�خیلی�تعجب�آمیز�

می�آیـد�کـه�چه�ارتباطـی�اینها�باهم�دارند.�البته�آنچه�کـه�به�عنوان�ارتباط،�

بنـده�هـم�بگویم،�چیزهایی�سـت�که�از�روی�تصور�خودم�می�گویم،�شـاهد�

قطعـی�بـر�این�نیسـت.�میـدان�برای�فهم�هـا�و�فکرها�و�درک�ها�باز�اسـت؛�

مطالعه�کنند،�تناسبش�را�پیدا�کنند،�اما�به�نظر�ما�هم�چیزهایی�می�رسد.

اواًل�در�نظر�پروردگار�که�باالتر�از�این�عالم�و�در�سـطح�و�افق�مافوق�تصور�

انسـان�قرار�دارد،�همان�طورکه�گفتیم،�همۀ�مسـائل�در�یک�سـطحند.�برای�

خدا�مسـائل�کلی�مربوط�به�بشـر�با�مسـائل�جزئی�تفاوتی�ندارند،�همه�اش�

1.�سوره�مبارکه�انعام/�آیات��117و�118
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حیــد
تو

یکی�ست.�برای�خدا�همه�چیز�یکی�ست.�برای�پروردگار�عالم،�آنچه�

مایۀ�سعادت�انسان�است،�به�عنوان�یک�فرمان�مطرح�است،�فرقی�نمی�کند�

این�فرمان�جزئی�باشد،�فرعی�باشد،�مربوط�به�یک�نفر�باشد�یا�کلی�باشد،�

عمومی�باشد،�مربوط�به�همۀ�بشر�باشد؛�اواًل.

ثانیًا،�مسـئلۀ�ذبح�و�تذکیه�1را�درسـت�بشـکافیم.�یعنی�چه�که�نام�خدا�در�

هنـگام�ذبـح�کـردن�حیوانـی�که�می�خواهد�انسـان�او�را�بخـورد،�باید�آورده�

بشـود.�می�دانید�که�مشـرکان�و�قبایل�و�ملت�ها�و�امت�هایی�که�از�توحید�

بی�نصیب�بودند،�در�هر�مناسبتی،�در�هر�موقعیتی،�برای�هر�کاری،�نام�آن�

معبودان�را�می�آوردند.�»ِبسِم امَلسیح«�2مثاًل،�همچنانی�که�در�روایات�دارد�در�

مورد�مسـیحی�ها.�و�می�دانیم�که�بت�های�دنیایی،�قدرت�های�دنیایی�هم،�

همیشـه�سـعی�می�کنند�نام�خودشـان�را�در�افتتاح�و�سرآغاز�و�دیباچۀ�هر�

کاری�جا�بزنند.�هر�کاری�که�به�نام�غیر�خدا�شـروع�شـد،�دارای�جهت�غیر�

خدایی�سـت�قهـرًا.�وقتی�شـما�کاری�را�برای�خاطر�پـول،�برای�خاطر�هوای�

نفس،�برای�خاطر�مسـائلی�از�این�قبیل�شـروع�کردید،�با�آن�نام،�با�آن�یاد؛�

این�قهرًا�جهتش�هم،�جهِت�همان�چیزی�است�که�نام�و�یاِد�او�را�در�حین�

شـروع�این�کار�بر�زبان�یا�در�مغز�خطور�دادید.�کاری�که�با�یاد�پول�انجام�

می�گیـرد�و�بـرای�پول،�جهتـش�جهت�پول�درآوردن�اسـت.�تا�آخر�آن�چنان�

1.�)ذ�ک�و(�در�لغت�به�معنای�آتش�روشن�کردن�است.�در�اصطالح�به�معنای�خارج�کردن�

حرارت�غریزی�حیوان�از�بدنش�است.�

2.�حدیث�شماره�38
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حیــد
تو

ِسـیر�می�کنـد�کـه�از�آن�پـول�در�بیایـد.�اصـاًل�کار�در�جهت�گیری،�

آن�چنان�حرکت�می�کند�که�جز�پول�هیچ�چیز�دیگری�برایش�مطرح�نیست.�

امـا�کاری�کـه�بـا�نام�خدا،�با�یاد�خدا�شـروع�می�شـود،�جهت�گیری�اش�هم�

جهت�گیری�خدایی�سـت،�جهت�گیری�اش�هم�جهت�گیری�طبق�فرمان�خدا�

و�مناسـب�با�امر�پروردگار�اسـت.�به�ما�می�گویند�که�حتی�ذبیحه�را�وقتی�

که�می�ُکشـید،�با�نام�خدا�بکشـید.�یعنی�ضروری�ترین،�اّولی�ترین�نیاز�شما�

که�خوراک�شماست،�بایستی�با�نام�خدا�باشد،�برای�خدا�باشد.�شکمت�را�

هم�که�ُپر�می�کنی،�برای�خدا�باید�ُپر�کنی.�نتیجه�این�می�شـود�که�شـکم�

پر�کردن�اصل�نیسـت،�خدا�اصل�اسـت.�اگر�یک�وقتی�احسـاس�کردی�که�

بخواهی�شکمت�را�ُپر�کنی،�از�خدا�دور�خواهی�افتاد،�این�را�رها�کن،�ُپرش�

نکن،�بگذار�گرسنه�بماند،�بگذار�از�گرسنگی�بمیری�و�برخالف�جهت�گیری�

خدایـی�حرکتـی�از�تو�سـر�نزند.�بـرای�چه؟�برای�خاطر�اینکه�شـکم،�اگرچه�

نیاز�اصیلی�ست،�اما�در�زندگی�تو،�اصل�نیست،�در�زندگی�تو�اصل�خداست�

و�جهت�گیـری�خـدا.�ایـن�را�»بسـم اهلِل«�هنـگام�کشـتن�گوسـفند�بـه�ما�یاد�

می�دهد،�»بسم اهلِل«�هنگام�لقمه�زدن�و�غذا�خوردن�به�ما�یاد�می�دهد.

بـا�»بسـم اهلل«�شـروع�کـن،�حتـی�غـذا�خـوردن�را.�بـا�»بسـم اهلل«�شـروع�کن،�

حتی�عمل�جفت�گیری�را.�با�»بسـم اهلل«�شـروع�کن،�حتی�وارد�شـدن،�رفتن،�

بیـرون�آمـدن،�تـوِی�خانـه،�َدِر�دکان،�همـه�کار�را.�یعنـی�چـه؟�یعنی�تمام�

جهت�گیری�هـای�زندگـی�ات�برای�تأمین�هر�نیازی،�ولو�نیازهای�اّولی،�باید�

َ َو  ایی ُسك�ی َو َمح�ی
�ی َو �نُ برطبق�فرمان�خدا�و�در�جهت�سبیل�اهلل�باشد.�>ِا�نَّ َ�لا�ة
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حیــد
تو

<�1نمـاز�مـن،�عبـادت�مـن،�زندگی�من،�مرگ� �نَ م�ی
َ
ِ العال

ِه َر�بّ �ی ِللّٰ َمما�ة

<�برای�خداست،� �نَ م�ی
َ
ِ العال

ِه َر�بّ من،�بله،�حتی�مرگ�من،�ابراهیم�می�گوید:�>ِللّٰ

ُه<�که�هیچ�شـریکی�ندارد،�
َ
َك ل ر�ی

َ آن�مدّبـر�و�پـروردگار�امـور�عالمیان،�>لا سش

هیچ�شـریکی�ندارد�پروردگار�عالم،�در�هیچ�یک�از�مناطق�زندگی�من،�حتی�

در�غـذا�خوردنـم.�نه�فقـط�در�نماز�خواندنـم؛�در�حرکاتـم،�در�تالش�هایم،�در�

کوشش�هایم،�برای�خدا�شریکی�قائل�نیستم.�این�کشور�وجود�من،�یکسره�

در�اختیار�خدا�و�قلمرو�قدرت�و�فرمان�اوست.�ذبیحه�را�هم�که�می�کشید،�

این�جـوری�بکشـید.�امـا�کافر�ُقَرشـی�به�صورتـی،�کافر�غیر�قرشـی�به�صورت�

دیگـری،�وقتـی�ذبیحه�را�می�کشـد،�وقتی�گوسـفند�را�می�کشـد،�وقتی�غذا�

می�خـورد،�وقتـی�زندگـی�می�کند،�وقتی�دکان�را�بـاز�می�کند،�نه�فقط�به�نام�

خدا�نیست،�به�یاد�خدا�نیست،�بلکه�به�نام�غیر�خدا�و�به�یاد�غیر�خداست.

این�ذبیحه�را�سمبل�بگیرید،�نام�خدا�در�هنگام�کشتن�گوسفند�را�یک�سمبل�

بدان.�اگرچه�خودش�یک�حکمی�سـت،�حکم�فقهی�سـت؛�البته�باید�نام�خدا�

آورده�بشـود�قطعًا،�اما�شـما�این�را�فرض�کنید�یک�سـمبلی،�سمبل�نیازهای�

اساسـی�و�اصیل�انسـان،�کشـتن�گوسـفند؛�این�باید�با�نام�خدا�باشد؛�یعنی�

چه؟�یعنی�حتی�اساسی�ترین،�بنیانی�ترین،�اّولی�ترین،�اصیل�ترین�نیازهایتان�

را�بـرای�خاطـر�خـدا�بدانیـد،�بـرای�خاطـر�خدا�بخواهیـد.�لقمۀ�نانـی�هم�که�

می�خوری�تا�گرسنگی�ات�برطرف�بشود،�برای�خاطر�خدا�بخور،�برای�خاطر�خدا�

گرسـنگی�ات�را�برطرف�کن�و�نیرو�در�بدنت�ِبَدم.�خب،�پیداسـت�نیرویی�که�

1.�سوره�مبارکه�انعام/�آیات��162و�163
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حیــد
تو

برای�خاطر�خدا�آمده�به�بدن�انسان،�برای�خاطر�خدا�هم�باید�مصرف�

بشود.�این�نتیجۀ�منطقی�و�دو�دوتا�چهارتاست.�ببین�چقدر�دقیق�است.

ِ�<�بخورید�از�آنچه�نام�خدا�بر�آن�یاد�شده�است،� �ی
َ
ِكَر اسُم اهلِل َعل

لوا ِمّما دنُ
ُ
ك

>�نَ

ُكلوا ِمّما 
ئ
ا َ لّا �ة

َ
ُكم ا

َ
<�اگر�به�آیات�خدا�مؤمنید.�>َو ما ل �نَ �ی ِم�ن ِ� ُموئ ا�ةِ �ی

آ
ا م �بِ

�ةُ >ِا�ن ُك�ن

ِ�<�1چه�شـده�اسـت�شـما�را،�یعنی�به�چه�دلیل،�برای�چه،� �ی
َ
ِكَر اسُم اهلِل َعل

دنُ

ِ�<�از�آنچه�نام�خدا�بر�آن�برده� �ی
َ
ِكَر اسُم اهلِل َعل

ُكلوا<�نمی�خورید،�>ِمّما دنُ
ئ
ا َ لّا �ة

َ
>ا

ِ�<�درحالی�که�خدا� �ی
َ
م ِال ُطِرر�ةُ م ِالّا َما ا�ن

ُ
ك �ی

َ
َم َعل م ما َحّرَ

ُ
ك

َ
َل ل

َ
ّص

د �نَ
شده�است،�>َو �ةَ

تفصیاًل،�تبیینًا،�بیان�کرده�اسـت�برای�شـما،�آنچه�که�بر�شـما�حرام�است،�

 
ً
را �ی مگر�در�حال�اضطرار؛�غیر�از�آن،�همه�چیز�برایتان�حالل�است.�>َو ِا�نَّ َك�ش

ِر ِعلٍم<�بسیاری�گمراه�می�کنند�با�هوس�های�خود،�مردم� �ی
عنَ ِهم �بِ �ئِ

ٓ
هوا

َ
ا  �بِ

و�نَ
ّ
ل صنِ �یُ

َ
ل

را،�بدون�دانشـی،�بدون�بینشـی.�با�ِصرِف�اهوا�و�هوس�های�خود،�مردم�را�

<�پروردگاِر�تو� �نَ د�ی الُمع�ةَ ُم �بِ
َ
عل

َ
َك ُهَو ا َّ به�بیراهه�و�گمراهی�می�کشند.�>ِا�نَّ َر�ب

همانـا�بـه�متجـاوزان�و�تجاوزگران،�داناتر�اسـت.�اینهایی�که�مردم�را�بدون�

داشتن�علم�و�دانش،�به�بیراهه�و�گمراهی�می�کشند،�طبق�اشارۀ�این�آیه،�

معتدینند،�تجاوزگران،�اعتداء�و�دشمنی�کنندگان.

ُ�<�بـه�کنـاری�نهیـد�آنچـه�را�کـه�گناهش�ظاهر�اسـت� اِط�نَ ِم َو �ب اِهَر الِا�ش روا طن
>َو دنَ

و�آنچه�گناهش�نهان�و�باطن�اسـت.�یک�کارهایی�هسـت�که�اشـکاالتش،�

عواقب�سـوئش�ظاهر�اسـت؛�قتل�نفس�معلوم�اسـت�که�کار�بدی�اسـت،�

بی�جـان�کـردن�یک�جاندار،�بدون�اسـتحقاق،�معلوم�اسـت�کـه�کار�خالفی�

1.�سوره�مبارکه�انعام/�آیات��119و�120
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حیــد
تو

است؛�این�گناه�بودنش�ظاهر�است.�یک�کارهایی�هم�گناه�بودنش�

درسـت،�بارز�و�ظاهر�و�نمایان�نیسـت،�خیلی�از�چیزها�را�انسـان�نمی�فهمد�

که�این�چقدر�بزرگ�اسـت؛�سـخن�بدون�علم�گفتن،�دنباله�روی�از�غیر�علم�

کـردن،�نـام�خدا�و�یاد�خدا�را�سـبک�و�کوچک�شـمردن،�اطاعت�از�غیر�خدا�

کـردن،�فرمـان�از�غیـر�خـدا�شـنودن�و�نیوشـیدن،�اینها�یک�چیزهایی�سـت�

که�آدم�خیال�نمی�کند�این�قدر�مضرات�و�عواقب�سـوء�داشـته�باشـد،�نهان�

است،�پوشیده�است�گناه�بودنش،�لکن�درعین�حال،�هر�دو�را�بایستی�کنار�

ِم  اِهَر الِا�ش روا طن
گذاشت؛�هر�آنچه�را�که�گناه�است،�چه�آشکارا�و�چه�پنهان.�>َو دنَ

ُ�<�بگذاریـد�و�واگذاریـد�آن�چیزهایی�که�ظاهُرااِلثمند،�گناه�بودنشـان� اِط�نَ َو �ب

ظاهر�اسـت�و�باطنُ�االثمند،�گناه�بودنشـان�باطن�و�پوشـیده�اسـت.�>ِا�نَّ 

<�آن�کسانی�که�گناه�را�برای�خود� و�نَ ِر�ن �ةَ �ة َ وا �ی ما كا�ن  �بِ
و�نَ رنَ حب َم َس�یُ و�نَ الِا�ش كِس�ب �نَ �یَ �ی �ن

َّ
ال

دسـتاورد�قرار�می�دهند�و�کسـب�می�کنند،�سزا�داده�خواهند�شد�به�اعمالی�

ِ�<�مخورید�از�آنچه� �ی
َ
َكِر اسُم اهلِل َعل دن م �یُ

َ
ُكلوا ِمّما ل

ئ
ا َ که�انجام�می�داده�اند.�>َو لا �ة

<�این�فسـق�است،�از�دین�برون� س�ةٌ �نِ
َ
ُ� ل

نام�خدا�بر�آن�یاد�نشـده�اسـت،�>َو ِا�نَّ

رفتن�است.�اهمیت�یاد�خدا�و�نام�خدا�را،�اینجا�رویش�تکیه�می�کند.

<،�بیشـتِر�تکیۀ�ما�روی�این�تکه�اسـت.�البته�از�اول�این� �نَ اط�ی �ی
َّ >َو ِا�نَّ السش

آیاتی�که�خواندیم�تا�اینجا،�همین�طور�قدم�به�قدم�اشاراتی�بود�که�برای�ما�

مفید�بود،�برای�این�مطلبی�که�اینجا�بیان�کردیم.�البته�هرچه�بیشتر�تدبر�

کنید،�روشن�تر�می�شود.�اما�قسمت�عمدۀ�استدالل�و�استناد�ما�همین�تکۀ�

اِدلوُكم<�شیطان�ها� حب ِهم ِل�یُ �ئِ
ٓ
ا وِل�ی

َ
وحو�نَ ِالٰ� ا �ی

َ
�نَ ل اط�ی �ی

َّ  السش
آخر�این�آیه�است؛�>َو ِا�نَّ
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حیــد
تو

و�قطب�هـای�شـرارت�بـه�دوسـتان�و�هم�جبهـگان�و�هم�بسـتگان�

خود�الهام�می�دهند�تا�با�شـما�مجادله�کنند.�شـیطان�ها�و�قطب�های�فساد�

و�تباهـی،�َایـادی�خـود،�اولیای�خـود،�هم�جبهگان�و�پیوسـتگان�خود�را�پر�

می�کنند�تا�بیایند�با�شما�بحث�کنند،�سربه�سر�بگذارند�و�مجادله�کنند.�شما�

وحو�نَ ِالٰ�  �ی
َ
�نَ ل اط�ی �ی

َّ  السش
تکلیفتان�چیست�درمقابل�این�اولیای�شیطان؟�>َو ِا�نَّ

<�اگر�شما�از�آنها� ِرکو�نَ ُمسش
َ
م ل

ُ
ك

موُهم ِا�نَّ َطع�ةُ
َ
م<،�اما�شما،�>َو ِا�ن ا

ُ
اِدلوک حب ِهم ِل�یُ �ئِ

ٓ
ا وِل�ی

َ
ا

اطاعت�کردید،�پیروی�کردید،�مشرکید.�ببینید؛�مشرک،�خیلی�صاف.�پس�

اطاعـت�شـیطان،�یعنی�قطب�شـرارت�درمقابـل�رحمان،�شـیطان�درمقابل�

رحمـان�اسـت�دیگـر،�شـیطان�درمقابـل�خداسـت�دیگـر،�اطاعت�شـیطان،�

یعنـی�قطـب�شـرارت،�یا�اطاعـت�اولیای�شـیطان،�یعنـی�مزدورانش،�آلِت�

فعل�هایـش،�دوسـتانش،�هم�جبهگانـش،�نوکرانش؛�اطاعـت�اینها�موجب�

موُهم<�و�اگر�اطاعت�کنیدشان،� َطع�ةُ
َ
می�شود�که�شما�مشرک�بشوید.�>َو ِا�ن ا

<�حتمًا�مشرکانید. ِرکو�نَ ُمسش
َ
م<�همانا�شما،�>ل

ُ
ك

>ِا�نَّ

این�یک�فصل؛�قسـمت�دوم�از�سـوره�ُشعراسـت�که�آن�را�دیگر�خیلی�وقت�

نداریـم�ترجمـۀ�مفصل�بکنـم،�یک�ترجمۀ�خیلی�کوتاهـی�می�کنم�که�تمام�

کنیم.�جالب�ترین�و�نافذترین�بیانات�در�زمینۀ�خیلی�از�معارف،�چه�در�قرآن،�

چه�در�حدیث،�به�صورت�تصویرها�و�صحنه�سازی�هایی�از�قیامت�برای�مردم�

بیان�شـده.�یک�مطلبی�را�وقتی�می�خواهند�درسـت�برای�مسـتمع�مجسـم�

کنند�ـ�در�احادیث�هم�همین�جور�اسـت�ـ�روشـن�کنند�تا�در�اعماق�جانش�

نفـوذ�بکنـد،�صحنـه�ای�از�قیامت�را�برایش�تصویر�می�کننـد�که�این�ماجرا�در�
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 1> �نَ �ی �ة
�ةُ ِللُم�ةَّ

�نَّ َ
�ةِ ال�ب

ِل�نَ رن
ُ
آنجا�منعکس�شده�و�اینجا�ازآن�قبیل�است.�>َو ا

نزدیک�و�فرا�دسـت�آمد�بهشـت�برای�باتقوایان.�روز�قیامت�را�دارد�می�گوید،�

منتها�با�لحن�گذشته�می�گوید.�مضارع�محقق�الوقوع�را�در�زبان�عربی،�با�تعبیر�

َمُر<�2یعنی�خواهد�شد.  ال�ةَ
�ةَّ

َ اَع�ةُ َو ا�نسش َر�بَ�ةِ الّسَ �ةَ ماضی�می�شود�بیان�کرد.�>ِا�ة

<�و�نزدیـک�و�فرا�دسـت�آمـد�بهشـت،�در�دسـترس،� �نَ �ی �ة
�ةُ ِللُم�ةَّ

�نَّ َ
�ةِ ال�ب

ِل�نَ رن
ُ
>َو ا

<�و�نمـودار�و�پدیدار�شـد�دوزخ�از� �نَ او�ی ُم ِللعن ح�ی َ
�ةِ ال�ب رنَ ّرِ

ُ از�بـرای�متقیـان،�>َو �ب

اُهم<�3یعنی� �ن َو�ی عن
َ
برای�گمراهان�و�فریب�خوردگان.�ِغواَیت�یعنی�گمراهی،�>ا

فریبشـان�دادیـم.�غاوین�یعنی�گمراهـان،�فریب�خـوردگان،�گول�خوردگان،�

ِ اهلِل<�گفته� دو�نَ ِم�ن ُدو�ن ع�بُ م �ةَ �ةُ �نَ ما ُك�ن �ی
َ
ُهم ا

َ
َل ل �ی این�را�می�گویند�غاوین.�>َو �ة

دو�نَ ِم�ن ُدو�نِ  ع�بُ م �ةَ �ةُ �نَ ما ُك�ن �ی
َ
شود�به�آنان،�به�این�فریب�خوردگان�گمراه،�>ا

اهلِل<�کجایند�آن�چیزها�و�کسانی�که�به�جای�خدا�آنان�را�عبادت�می�کردید؟�

کـو؟�آن�قطب�هایـی�که�در�زندگی�به�آنها�دل�بسـته�بودیـد�و�عبادت�آنها�را�

 > دو�نَ ع�بُ می�کردیـد،�اینهـا�کجاینـد؟�اینجـا�توجه�کنید�به�کلمۀ�عبادت،�>�ةَ

آنها�را�عبادت�می�کردید.�اما�ببینیم�چه�هسـتند�آنها،�که�اینها�عبادتشـان�

می�کردند�تا�معنای�عبادت�معلوم�شود.

<�آیا�آن�معبودان�شما،�شما�را�یاری�می�کنند؟�یا� ِصرو�نَ �ةَ �ن َ و �ی
َ
ُكم ا

ُصرو�نَ �ن َ >َهل �ی

<�یعنی�یاری�می�شوند�خودشان.� ِصرو�نَ �ةَ �ن َ خود�از�سـویی�یاری�می�شـوند؟�>�ی

1.�سوره�مبارکه�شعراء/�آیات��90تا�103

2.�سوره�مبارکه�قمر/�آیه�1:�قیامت�نزدیک�شد�و�ماه�شکافت.

3.�سوره�مبارکه�قصص/�آیه�63
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معلـوم�می�شـود�این�معبودها�کسـانی�هسـتند�که�محتـاج�یاری�

شدنند،�پیداست�انسانند.�از�نوع�انسان�بودند�این�معبودها،�نه�از�نوع�سنگ�

 > َمعو�نَ حب
َ
َ� ا ل�ی وُد ِا�ب �ن ُ اوو�نَ � َو حب ها ُهم َو العن �ی وا �ن ِك�ب �ب

ُ
ك

و�چوب�و�بت�های�بی�جان.�>�نَ

پـس�بـه�رو�افکنـده�شـوند�در�دوزخ،�آنها،�آن�معبودان�و�غـاوون�و�گمراهان�

<�و�سـپاهیان� َمعو�نَ حب
َ
َ� ا ل�ی وُد ِا�ب �ن ُ و�فریب�خـوردگان،�دنبالـه�روان�فسـاد،�>َو حب

ابلیس�همگی،�هرکسی�که�به�نوعی�برای�ابلیس�کاری�کرده،�از�برای�ابلیس�

خدمتـی�انجـام�داده،�در�راه�گمراهـی�خلقُ�اهلل�قدمی�برداشـته،�به�هر�صورت،�

ها  �ی الوا َو ُهم �ن در�قیامـت�جایگاه�همه�شـان�جهنم�اسـت،�میعـاد�آنجاسـت.�>�ة

<�آن�گاه�در�هنگامۀ�خصومت�با�یکدیگر�به�جان�هم�می�افتند؛�اینها� ِصمو�نَ �ةَ �ن َ
�ی

به�آنها،�آنها�به�اینها؛�اینها�گناه�را�به�گردن�آن�پیشوایان�می�اندازند؛�پیشوایان�

گنـاه�را�بـه�گـردن�اینهـا�می�اندازند؛�اینها�می�گویند�شـما�نامردهـا�بودید�که�

ریسـمان�به�گردن�ما�انداختید�و�ما�را�دنبال�خودتان�بردید،�به�زور،�به�جبر؛�

آنهـا�می�گویند�شـما�بودید�که�دنبال�مـا�راه�افتادید؛�هرکدامی�ضربه�ای،�یک�

الوا<�گویند� حربه�ای�علیه�آن�گروه�دیگر�ارائه�می�دهند�و�بیرون�می�آورند.�>�ة

<�درحالی�که�در�دوزخ�مشغول�خصومت�و�جنگ� ِصمو�نَ �ةَ �ن َ
ها �ی �ی یا�گفتند،�>َو ُهم �ن

<�بودیم�ما�در� �نٍ �ی لاٍل ُم�ب
ىی �نَ �ن

َ
ا ل َاهلِل<�سوگند�به�خدا،�>ِا�ن ُك�نّ و�ستیز�بودند؛�>�ة

گمراهی�ای�آشـکار.�در�گمراهی�عظیمی�بودیم،�در�گمراهی�آشـکاری�بودیم.�

بـا�آشـکاری�اش،�نمی�فهمیدیـم�گمـراه�بودیم،�بـا�اینکه�اگر�یـک�ذره�به�خود�

می�آمدیم،�می�فهمیدیم�که�چه�راه�غلطی،�چه�راه�بدی،�چه�مسیر�خطرناک�و�

چه�عاقبت�کشنده�و�ُمهلکی�ست.�با�اینکه�اگر�یک�مقدار�فکر�می�کردیم،�اینها�
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معلوم�می�شد،�درعین�حال�در�این�گمراهی�ماندیم.

<�سوگند�به�خدا�که�ما�در�گمراهی�آشکار�بودیم.� �نٍ �ی لاٍل ُم�ب
ىی �نَ �ن

َ
ا ل اهلِل ِا�ن ُك�نّ

َ >�ة

<�که�شـما� �نَ م�ی
َ
ِ العال

َر�بّ ُكم �بِ َسّو�ی
چـه�کاِر�مـا�گمراهـی�بود؟�این�کارمان؛�>ِادن �نُ

را�برابـر�می�کردیـم�بـا�پـروردگار�جهانیان.�باید�از�خدا�می�ترسـیدیم،�از�شـما�

ترسیدیم؛�باید�گوش�به�فرمان�خدا�می�بودیم،�گوش�به�فرمان�شما�بودیم؛�

بایـد�به�سـوی�خـدا�و�برای�تقـرب�به�خدا�تـالش�می�کردیم،�بـرای�تقرب�به�

شـما�تالش�کردیم؛�باید�روزی�را�از�خدا�می�خواسـتیم،�از�شـما�خواسـتیم؛�

<�که�شما�را�برابر�قرار�دادیم�و�مساوی�با�پروردگار� �نَ م�ی
َ
ِ العال

َر�بّ ُكم �بِ َسّو�ی
>ِادن �نُ

<�گمراهمان�نکرد�مگر�مجرمان�و�گنه�کاران.� ِرمو�نَ ا الُمحب
َّ ا ِال �ن

َّ
ل

�نَ
َ
جهانیان.�>َو ما ا

ٍم<�و�دوست� ٍ َحم�ی �ة <�دیگر�امروز�شفیعی�نداریم،�>َو لا َ�د�ی �نَ ع�ی ا�نِ ا ِم�ن سش �ن
َ
ما ل

>�نَ

<�کاش�برگشتی�بود�ما�را� �نَ �ی ِم�ن كو�نَ ِم�نَ الُموئ �نَ
�ةً �نَ ا َكّرَ �ن

َ
 ل

�نَّ
َ
و ا

َ
ل

دلسوزی�نداریم.�>�نَ

<�در�این�ماجرا�و�صحنه،�نشانه�ای� �ةٌ �یَ
آ
ا

َ
ِلَك ل  �ن�ی دن

به�دنیا�تا�مؤمن�می�شدیم.�>ِا�نَّ

<�در�این�سخن�نشانه�و�آیتی�است،�>َو ما  �ةٌ �یَ
آ
ا

َ
ِلَك ل  �ن�ی دن

است،�پند�بگیرید،�>ِا�نَّ

<�بیشترینشان�مؤمن�و�دارای�ایمان�نیستند. �نَ �ی ِم�ن ُرُهم ُموئ َ ك�ش
َ
كا�نَ ا

ببینیـد�اینجـا،�در�ایـن�آیات،�سـخن�از�کسـانی�بود�که�مردم�آنهـا�را�عبادت�

کرده�بودند،�بعد�که�درست�در�کوک�حرف�می�رویم،�1می�بینیم�که�عبادتشان�

به�این�معنـا�بـوده�کـه�دنبال�آنها�راه�افتاده�بودند،�آنها�را�برابر�با�خدا�دانسـته�

بودند،�آنچه�را�از�خدا�باید�طلب�داشت،�از�آنها�می�خواستند،�آنچه�را�که�برای�

خاطر�خدا�نباید�کرد،�مراعات�نظر�آنها�را�می�کردند.

1.�دقیق�شدن�روی�حرف�یا�چیزی
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اگـر�نظـِر�بـرادران�عزیز�باشـد،�عـرض�کردیم�کـه�توحیـد�را�درصورتی�که�ما�

به�عنـوان�یـک�عقیـدۀ�عمل�خیـز�و�تعهدانگیـز�بدانیـم،�ناگزیر�یک�سلسـله�

الزام�هـا�و�تعهد�هـا�را�ایـن�عقیـده�بـر�دوش�مـا�می�نهد،�و�گفتیـم�که�باید�

ایـن�الزام�هـا�و�تعهد�هـا�را�بفهمیم،�و�البته�ایـن�تعهد�ها�مخصوص�زندگِی�

فـردی�انسـان�ها�هم�نیسـت،�بلکه�تکیۀ�بیشـتر�این�تعهـدات�روی�زندگی�

اجتماعی�سـت،�روی�نظام�اجتماعی�و�شـکل�جامعه�اسـت؛�یعنی�توحید�

وقتـی�در�جامعـه�ای�وارد�شـد،�اول�کاری�که�می�کنـد،�بنای�آن�جامعه�را�با�

شـکلی�که�متناسـب�با�این�عقیده�اسـت،�انجام�می�دهد.�بعد�از�اینکه�این�

کار�انجـام�گرفـت،�آن�وقـت�نوبت�می�رسـد�به�اینکه�یک�انسـان�موحد�چه�

تکالیفی�دارد�به�عنوان�یک�فرد.

َذَهَب 
َ
ٍه ِاًذا ل

ٰ
ٍد َوما كاَن َمَعُه ِمن ِال

َ
َخَذ اهلُل ِمن َول

َ
َما اّت

ُسبحاَن  َبعٍض  َعلٰى  َبعُضُهم  َعلا 
َ
َول َق 

َ
َخل ِبما  ٍه 

ٰ
ِال ّلُ 

ُ
ك

و�ن م�ن ارک� موئ سور�ۀ م�ب اهلِل َعّما َیِصفوَن � 
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به�هرصـورت،�ایـن�تعهـد�ات�را�باید�شـناخت�و�دانسـت.�ما�تعبیر�

کردیـم�از�مجموعـۀ�این�تعهـدات�به�قطعنامۀ�توحیـد.�گفتیم�توحید�یک�

قطعنامـه�ای�بـه�ما�می�دهد،�یک�مجموعۀ�قرارداد�و�الزام�را�روی�دسـت�ما�

می�گذارد.�ما�برای�اینکه�بتوانیم�ان�شاءاهلل�موحد�زندگی�کنیم،�الزم�است�

که�این�تعهدات�را�فعاًل�بدانیم.�اّولِی�از�این�تعهدات،�عبارت�بود�از�اینکه�

عبودیـت�و�اطاعـت،�منحصـرًا�از�آِن�خداسـت؛�این�اول�تعهد�توحید�اسـت.�

و�ضمـِن�یکـی�دو�تـالوت�یـا�دو،�سـه�تالوت�ایـن�مطلب�را�بیـان�کردیم.�

امـروز�دومیـن�تعهدی�که�توحید�بر�دوش�موحد�می�گذارد،�جامعۀ�موحد،�

فـرد�موحـد،�دنیـای�موحد،�با�این�عنوان�می�توان�مشـخص�کرد،�که�اینجا1 

نوشـتیم:�توحیـد�و�نفـی�طبقات�اجتماعی.�)البته�در�این�نوشـته�هایی�که�

در�دست�شماست،�خوب�است�که�اوِل�صفحه،�یک�عدِد�دو�بگذارید.�چون�

در�آن�نوشتۀ�مربوط�به�عبودیت�و�اطاعت�انحصاری،�یک�عدد�یک�نوشته�

شـده�بود،�اینجا�هم�الزم�اسـت�یک�دو�بگذارید�که�معلوم�باشـد�تسلسـل�

مطالـب.�سـه�اش�را�هـم�بعدًا�ان�شـاءاهلل�عرض�خواهیم�کـرد�و�چهار�و�اگر�

بیشتر�داشت،�بیشتر.(

نفـی�طبقـات�اجتماعـی؛�و�بـا�یـک�عبـارت�کوتاه�کـه�تفصیالتـش�را�بعدًا�

عـرض�می�کنیـم،�جامعـۀ�توحیدی�طبق�این�اصطالحی�که�به�گوش�شـما�

آشناسـت،�یک�جامعۀ�بی�طبقه�اسـت،�یک�جامعه�ای�اسـت�که�گروه�های�

انسان�ها�در�آن�جامعه�از�یکدیگر�برَحَسب�حقوق�و�مزایا�جدا�نشدند.�همۀ�

1.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.
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انسـان�ها�زیـر�یک�سـقِف�حقوقـی�زندگی�می�کننـد.�همه�در�یک�

مسیر�و�با�یک�نوع�امکانات�و�با�یک�نوع�حقوق�زندگی�می�کنند�و�حرکت�

می�کننـد.�ایـن�جامعه�ای�سـت�کـه�توحید�از�لحـاظ�طبقه�بنـدی�اجتماعی،�

درمقابل�دیِد�ذهن�ما�و�تصور�ما�می�گذارد.

بـه�تاریـخ�کـه�برمی�گردیـم،�می�بینیم�اختـالف�طبقاتی�از�جملـۀ�درد�های�

مزمـن�تاریـخ�اسـت�در�همـۀ�اجتماعـات.�نه�فقـط�اجتماعـات�عقب�ماندۀ�

قبایلی،�نه�فقط�اجتماعات�سرزمین�های�دور�از�تمدن،�بلکه�در�آن�کشور�ها�

و�سـرزمین�هایی�که�مادر�تمدن�بشـری�و�گاهوارۀ�تمدن�بشـری�هسـتند،�

در�همان�جا�هـا�اتفاقـًا�اختالف�طبقاتی�با�زشـت�ترین�چهر�ه�ای�و�کریه�ترین�

صورتی�خودش�را�به�ما�از�البه�الی�اوراق�تاریخ�نشان�می�دهد.�واقعًا�ستم�

بـزرگ�تاریـخ�و�لکۀ�ننگ�بزرگ�تاریخ�بشـر�از�جمله�همین�اسـت:�اختالف�

طبقاتی.�یعنی�چه�اختالف�طبقاتی؟�یعنی�اینکه�انسـان�هایی�که�در�این�

جامعـه�زندگـی�می�کنند،�اینها�همه�مثل�هم�نیسـتند.�یک�عده�محکومند�

بـه�اینکـه�محرومیت�بکشـند،�رنـج�ببرند،�خدمت�گروه�هـای�دیگر�را�بکنند�

و�بایـد�از�ایـن�محرومیت�و�رنج،�گله�ای�هم�نداشـته�باشـند.�یک�عده�هم�

بایسـتی�برخوردار�باشـند،�بهره�مند�باشـند،�لذت�و�عیش�زندگی�برای�آنها�

باشد،�از�همۀ�مزایا�آنها�بتوانند�استفاده�بکنند�و�اشکالی�هم�نداشته�باشد.�

مثاًل�در�هندوستان،�که�برای�یک�مثال،�بهترین�جایی�که�می�شود�مثال�زد�

هندوستان�است.�و�می�دانید�که�هندوستان�مهد�تمدن�آریایی�ست�و�نژاد�

آریایی�از�آغاز�شهرنشـینی،�از�آغازی�که�یک�ملتی�و�جمعیت�متشـکلی�را�
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تشـکیل�داد،�در�همین�هندوسـتان�بود.�که�می�گویند�نژاد�آریایی�

از�سرزمین�های�شمالی�و�سیبریا�آمد،�وقتی�که�وارد�شدند،�دو�شقه�شدند،�

یـک�عـده�رفتنـد�طرف�هندوسـتان،�یک�عده�طرف�ایـران،�و�مردمی�که�در�

هندوسـتان�بودنـد،�زودتـر�به�تمدن�رسـیدند�تا�آنهایی�کـه�در�ایران�آمدند�

مشغول�زندگی�شدند.

مهِد�تمدن�بشـری�یا�یکی�از�مهد�های�تمدن�بشـری�هندوسـتان�اسـت�و�

اختالف�طبقاتی�غوغاسـت.�چهار�طبقۀ�اصلی�اینها�قائل�بودند.�یک�طبقه�

زیِر�طبقات�دیگر�و�صد�ها�طبقه�در�البه�الی�این�چهار�طبقۀ�اصلی؛�که�البته�

تفصیالتـش�را�بگردیـد�در�کتاب�هـای�مربـوط�بـه�تاریخ�ادیـان،�آنهایی�که�

ذوقش�را�دارند،�عالقه�مندند،�بگردند�و�یک�قدری�با�تدّبر�و�تفکر�بیندیشند�

در�توحید�و�قرآن�و�مقایسـه�کنند.�چهار�طبقه�مردم�را�تقسـیم�می�کردند،�

طبقـۀ�اول�َبَرهَمنـان،�رجـال�دینـی�و�روحانـی،�کـه�اینها�باالتریـِن�طبقات�

اجتماعـی�بودند.�طبقۀ�دوم�سـپاهیان�و�شـاهزادگان،�اینهـا�در�طبقۀ�دوم�

قرار�داشـتند.�البته�بین�این�دو�طبقه�اختالفات�و�تعارض�ها�فراوان�بوده،�

قباًل�شاهزادگان�طبقۀ�باال�بودند�و�روحانیون�طبقۀ�دوم،�بعد�در�اثر�عواملی�

که�پیشامد�کرد�و�کشمکش�هایی�که�شد،�توانستند�روحانیون�و�برهمنان�

طبقـۀ�علمـی�و�باالیـی�را�بـه�خودشـان�اختصـاص�بدهند�و�سلحشـوران�و�

سپاهیان�و�شاهزادگان�و�خوانین�را�در�طبقۀ�دوم�قرار�دهند.

از�طبقۀ�دوم�که�می�گذشتیم،�طبقۀ�زارعان�و�کارگران�بود،�صنعتگران.�این�

دو�طبقـۀ�بـاال�که�برای�اجتمـاع�کاری�نمی�کردند،�برهمـن�چه�کار�می�کرد؟�
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جز�اینکه�چندتا�ِورد�و�ذکر�بخواند�و�دسـت�هایش�را�تکان�بدهد.�

آن�خـان�و�شـاهزاده�چـه�کار�می�کرد؟�جز�اینکه�یک�قدری�بیشـتر�امالک�و�

یک�قدری�بیشـتر�ثروت�و�یک�قدری�بیشـتر�و�وسـیع�تر�قلمرِو�آقایی�برای�

خودش�درسـت�بکند.�اما�صنعتگران�و�کشـاورزان�همه�کاِر�این�سـرزمین�

عظیم�را�انجام�می�دادند،�طبقۀ�سوم�بودند�اینها.�طبقۀ�چهارم�مردم�عامی�

بودند.�عامۀ�مردم،�یعنی�مردم�معمولی.�البد�کاسب،�کسانی�که�در�جامعه�

بـه�کار�هـای�دسـتی�و�کوچک�مشـغول�هسـتند.�زیر�این�چهـار�طبقه،�یک�

طبقۀ�دیگر�وجود�داشت�که�آنها�می�گفتند�از�نژاد�آریایی�اصاًل�نیستند،�این�

چهـار�طبقـه،�هـر�چهار�طبقه�از�نـژاد�آریایی�بودند،�آنهـا�را�می�گفتند�خارج�

از�نژاد�آرین�هسـتند،�پس�نجسـند؛�طبقۀ�نجس�ها.�البته�اینهایی�که�دارم�

عـرض�می�کنـم،�مربوط�به�تاریخ�اسـت،�اما�تاریخی�که�امتـداد�پیدا�کرده،�

کرده،�کرده،�تا�قرن�بیستم.�در�هندوستان�آنچه�که�من�اآلن�برایتان�عرض�

کردم،�تا�چند�سال�پیش،�با�کماِل�اعتبار�به�قوت�خودش�باقی�بود.�شاید�

آقایانی�که�مطالعه�کردند�در�مسائل�هندوستان،�بدانند�که�طبقۀ�نجس�ها�

و�پلید�ها�را�گاندی،�رهبر�فقید�هندوسـتان،�نسـخ�کرد�و�از�بین�برد،�گفت�

نجس�چیست؟!�خود�این�نخست�وزیر�قبلی�هندوستان�که�ِنهرو�1باشد�و�اآلن�

1.�جواهر�لعل�نهرو�)1889-1964م(�از�رهبران�مبارز�نهضت�اسـتقالل�هندوسـتان�بود.�او�

کـه�دانش�آموختـۀ�رشـتۀ�حقوق�دانشـگاه�کمبریج�بـود،�با�دیدن�رنج�مردم�هندوسـتان�و�

ظلـم�انگلیسـی�ها�در�جریـان�جنـگ�جهانی�اول،�به�نهضت�اسـتقالل�هنـد�و�حزب�کنگره�

پیوست.�وی�پس�از�استقالل�هند�به�نخست�وزیری�انتخاب�شد.�دخترش�ایندیرا�گاندی،�

با�فاصله�ای�پس�از�پدر�به�نخست�وزیری�هند�انتخاب�شد.�
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هم�صبیۀ�1ایشـان�رئیس�دولتند،�اینها�خودشـان�جزء�برهمن�ها�

هسـتند.�خـود�نهرو�جزو�برهمن�ها�بود،�در�طبقـۀ�باال.�پدرش�پاندیت�نهرو�

جـزو�برهمن�هـا�بود.�البته�این�چون�ضد�مذهبی�و�غیر�مذهبی�بود،�بدش�

می�آمد�به�او�بگویند�برهمن�و�پاندیت،�لقب�مخصوص�برهمن�ها�را،�به�او�

بگویند.�به�هرصورت،�می�خواهم�بگویم�اینها�یک�چیز�های�مربوط�به�تاریخ�

باستان�هم�نیست�خیلی.�بعد�از�آنی�که�چهارده�قرن�یا�سیزده�قرن�و�اندی�

از�ظهوِر�خورشیِد�توحیِد�قرآنی�می�گذشت،�باز�در�هندوستان،�در�آنجایی�که�

زایشگاه�تمدن�بشری�ست،�این�اختالف�طبقاتی�وجود�داشته.

خب،�حاال�منظورم�تشـریح�اختالف�طبقاتی�سـت.�اینها�چهار�طبقه�بودند�و�

همان�طور�که�عرض�کردیم�در�البه�الی�طبقات�به�گفتۀ�جان�ناس�2که�تاریخ�

ادیـان�را�نوشـته،�ده�هـا�بلکـه�صد�ها�طبقۀ�فرعی.�آن�وقـت،�دو�نفر�آدم�از�دو�

طبقه�حق�ندارند�باهم�ازدواج�کنند،�باهم�حرف�بزنند،�باهم�دسـت�بدهند،�

پهلوی�هم�بنشینند،�باهم�راه�بروند،�باهم�رفاقت�کنند�َو�ِقس�َعَلیِه�َفعَلَل�َو�

َتَفعَلل.�3اصاًل�اینها�از�همدیگر�با�یک�دیوار�پوالدین�جدا�می�شدند.�چرا�جدا�

بشوند؟�برهمن�مگر�چه�دارد�که�مِن�کشاورز�ندارم؟�یا�مِن�کاسِب�معمولی�

ندارم؟�یا�فالن�سپاهِی�بزرگ�مگر�از�چه�مزیت�طبیعی�برخوردار�است�که�مِن�

1.�دختر

2.�کتـاب�تاریـخ�جامـع�ادیـان،�نوشـتۀ�جـان�ناس،�که�در�آن�به�بررسـی�آیین�هـا�و�ادیان�

قدیمی�جهان�تا�عصر�حاضر�در�چهار�بخش�پرداخته�است.�ادیان�ابتدایی�و�گذشته،�ادیان�

هند،�ادیان�خاور�دور،�ادیان�خاور�نزدیک.

3.�و�کارهایی�ازاین�قبیل،�ِقس�علی�هذا
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عامِی�معمولی�برخوردار�نیسـتم؟�اگر�این�سـؤال�می�شد،�می�دانید�

در�جـواب�چـه�می�گفتنـد؟�می�گفتند�فضولی�موقوف!�بـرای�خاطر�اینکه�در�

اصِل�خلقت،�در�اصِل�تکوین،�شـما�دو�گروه،�دو�جور�آفریده�شـدید.�ارتباط�

بـه�قانـون�و�قـرارداد�و�َجعِل�زید�و�عمرو�ندارد،�شـما�دو�جور�آفریده�شـدید.�

بـرای�خاطـر�اینکه�َبَرهما،�خـدای�بزرگ،�وقتی�که�می�خواسـت�موجودات�را�

پدید�بیاورد،�وقتی�می�خواست�انسان�بسازد،�برهمن�ها�را�از�سر�خود�آفرید،�

خان�هـا�و�سـپاهیان�و�شـاهزادگان�را�از�دسـت�های�خـود،�کشـاورزان�را�از�

بازو�هـای�خـود�و�مـردم�طبقۀ�عامله�را�از�پا�های�خود،�و�طبقات�نجس�اصاًل�

از�برهما�نیسـتند،�از�آن�ریشـۀ�پاک�نیسـتند،�از�این�نژاد�نیسـتند.�وقتی�که�

طبقـۀ�چهـارم�از�پـای�برهما�آفریده�شـده،�چه�حقی�دارد�خـودش�را�هم�پا�و�

هم�سـر�بدانـد�بـا�برهمن�که�از�سـر�برهما�آفریده�شـده،�اصاًل�شـما�همه�تان�

در�خلقت�یکسـان�نیسـتید،�یک�عد�ه�ای�از�اصل�شـریف�تری�آفریده�شـدند،�

شایستۀ�احترام�بیشتری�هستند،�موهبت�آنها�طبیعی�ست،�برخورداری�آنها�

ذاتی�ست،�محرومیت�طبقات�پایین�هم�ذاتی�است،�این�منطق�بود.

شـما�فکر�می�کنید�که�در�یک�چنین�اجتماعی،�آیا�امکان�دارد�که�اختالف�

طبقاتی�روزی�برافتد؟!�چنین�چیزی�ممکن�است؟�چرا�ممکن�باشد؟�فکر�

می�کنیـد�اختـالف�طبقاتـی�را�چـه�کسـی�ممکن�اسـت�بر�بینـدازد�در�یک�

جامعـۀ�مختلف�الطبقـات؟�آیـا�طبقـۀ�بهره�مند؟�آیـا�طبقۀ�برخـوردار�می�آید�

می�گوید�برای�خاطر�خدا�من�از�حقوقم�گذشـتم؟�اینکه�خیال�خامی�سـت.�

البـد�اگـر�اختالف�طبقاتی�بخواهد�برافتـد�در�اجتماعی،�طبقۀ�محروم�باید�
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حـق�خـودش�را�بخواهد،�برخـورداری�ای�که�برای�او�هسـت�طلب�

کنـد�و�اعتـراض�کند�بـه�برخورداری�های�زیـادِی�طبقات�بـاال،�طبقۀ�پایین�

بایـد�اعتـراض�کنـد.�طبقۀ�پاییـن�در�یک�چنیـن�اجتماعی�که�من�ترسـیم�

کـردم،�محـال�اسـت�اعتراض�کنـد.�چرا؟�برای�خاطر�اینکه�او�معتقد�اسـت�

وضع�طبیعی�این�جوری�ست،�اصاًل�ذاتًا�این�جور�آفریده�شده�اند،�قابل�تغییر�

و�دگرگونی�نیسـت،�نمی�شـود�کاری�کرد،�این�جور�سـاخته�شـده؛�این�جور�

آفریده�شـده.�وقتی�که�انسـان�معتقد�بود�که�طبیعت�و�فطرت�و�سرشـت�

و�خلقـت�خدایـی�در�او،�او�را�بـه�یـک�صـورت�خاصی�آفریده،�محال�اسـت�

که�انتظار�داشـته�باشـد�که�غیر�آن�صورت�برای�او�امید�برود،�و�از�مزایا�و�

حقوقی�که�با�وضع�سـاختمان�او�و�طبیعت�او�متناسـب�نیسـت،�برخوردار�

باشـد.�می�گویـد�مـن�حقم�اسـت،�گلیـم�بخت�کسـی�را�که�بافتند�سـیاه،1 

کاریش�نمی�شـود�کرد.�ما�را�از�اول�سـیاه�جامه�بافتند،�ما�را�از�اول�از�نوع�

بد�رشـتند،�کاری�دیگر�نمی�شـود�کرد.�شـما�یک�چیز�سـیاهی�را�ببرید�لب�

جوی�آبی،�لب�یک�اقیانوسـی،�بنا�کنید�هی�شسـتن�و�شستن،�وقتی�ذاتًا�

سـیاه�اسـت،�وقتی�کـه�از�اول،�ایـن�رنـگ�طبیعی�اش�سـیاه�بـوده،�ممکن�

اسـت�این�رنگش�از�بین�برود؟�بلکه�گرد�و�خاک�هایش�پاک�خواهد�شـد،�

سیاهی�اش�شفاف�تر�خواهد�شد،�بیشتر�سیاهی�می�زند.�بنابراین،�در�طول�

1.�به�گوش�جان�رهی�منهیی�ندا�درداد�/�ز�حضرت�احدی�ال�اله�اال�اهلل

که�ای�عزیز�کسی�را�که�خواری�ست�نصیب�/�حقیقت�آنکه�نیابد�به�زور�منصب�و�جاه

به�آب�زمزم�و�کوثر�سفید�نتوان�کرد�/�گلیم�بخت�کسی�را�که�بافتند�سیاه�)حافظ(
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تاریخ،�همان�طورکه�مالحظه�کردید،�در�این�اجتماعات،�این�ستم�

بزرگ�وجود�داشت�و�وسیلۀ�عالجی�هم�برای�او�نبود.

البته�مصلحینی�پیدا�می�شدند،�افکار�را�عوض�می�کردند،�دقت�کنید�به�این�

نکته�ای�که�عرض�می�کنم،�تصریح�نمی�کنم�این�معنا�را،�اما�این�نشانۀ�یک�

فلسفۀ�اختصاصِی�مخصوص�ادیان�است.�مصلحینی�می�آمدند،�اول�فکر�را�

عـوض�می�کردنـد،�اول�فرهنگ�را�دگرگون�می�کردند،�اول�می�گفتند�که�این�

فلسفه�غلط�است،�بر�اساس�غلط�بودن�آن�فلسفه،�مردم�را�قانع�می�کردند�

به�اینکه�این�وضع�ظالمانه�است.�برداشت�صحیح�از�تحوالت�تاریخی�این�

است.�این�درست�نیست�که�ما�بگوییم�اول�وضع�عوض�می�شد،�اول�شکل�

اجتماعی�دگرگون�می�شـد،�بعد�فلسـفه�ها�و�افکار�دگرگون�می�گشـت،�نه؛�

مصلحینی�می�آمدند.�این�تاریخ�ماسـت،�تاریخ�مشـرق�زمین�است؛�یعنی،�

آنهایـی�کـه�آن�جـور�فکر�می�کردند�و�آن�جور�فرض�کردنـد،�به�نظر�ما،�تاریخ�

مشـرق�زمین�را�نخوانده�بودند،�تاریخ�اروپا�را�دیده�بودند؛�این�هندوسـتان�

اسـت،�این�چین�اسـت،�این�ایران�اسـت،�این�مصر�اسـت؛�مصلحینی�که�

به�وجـود�آمدنـد،�مصلحیـن�مذهبی،�اول�افـکار�را�عوض�کردند،�فلسـفه�ها�

را�دگرگون�کردند،�بعد�که�افکار�عوض�شـد،�فلسـفه�ها�عوض�شـد،�آن�وقت�

زمینـه�آمـاده�شـد�بـرای�اینکه�وضـع�اجتماعی�و�نظم�غلـط�اجتماعی�هم�

دگرگون�بشود.�باری،�در�طول�تاریخ�این�جوری�بوده.

مالحظه�کردید،�اینجا�هندوستان�بود،�ایران�هم�همین�جور�بود،�مصر�هم�

همین�جور�بود،�چین�هم�همین�جور�بود،�هرجایی�که�شما�از�تمدنی�سراغ�
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دارید،�وضع�بر�همین�منوال�بود.�یعنی�چه؟�یعنی�گفته�می�شـد�

چـون�انسـان�ها�دو�گونـه�آفریده�شـده�اند،�چون�از�دو�سرشـت�و�دو�فطرت�

و�دو�طینت�یا�بیشـتر�آفریده�شـده�اند،�پس�حقوق�اجتماعی�آنها�هم�باید�

باهم�برابر�نباشـد.�الزم�اسـت�که�باهم�یکسـان�نباشد،�اگر�کسی�گفت�باید�

یکسان�باشد،�غلط�گفته�است،�این�را�این�جوری�می�گفتند.

اسـالم�آمد�اعالن�کرد�که�خدایانی�نیسـت،�خدایان�غلط�اسـت؛�خداسـت.�

آنهایـی�کـه�تصور�می�کردند�کـه�دو�خدا،�دو�گروه�انسـان�را�آفریده�اند،�با�دو�

گونه�تمایزات�و�مشخصات،�اشتباه�کرده�اند.�یک�خداست،�همۀ�عالم�را�هم�

او�آفریده،�تدبیر�جهان�و�جهانیان�یکسـره�در�قبضۀ�قدرت�اوسـت�و�او�همه�

را�برابـر�آفریـده.�او�همـه�را�از�یک�اصل،�از�یک�طینت،�از�یک�فطرت،�از�یک�

ریشـه�و�منشـأ�مادی�درسـت�کرده.�آیات�قرآن�در�این�زمینه�فراوان�اسـت؛�

ِلُكم<1.�حاال�آیاتی�که�اینجا� �ب
�نَ ِم�ن �ةَ �ی �ن

َّ
ُكم َو ال �ةَ

َ
ل �ی �نَ �ن

َّ
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ُ
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َ
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امروز�ذکر�کردیم�در�این�نوشته�و�در�این�تالوِت�امروز�هست،�می�خوانیم.

گفت�همۀ�انسان�ها�از�یک�اصل�و�یک�منشأ�و�یک�ریشه�اند.�همۀ�انسان�ها�

بـا�یـک�نـوع�تجهیـزات�بـه�دنیـا�آمدند.�همـۀ�انسـان�ها�الیـق�اوج�و�پرواز�

به�سوی�تکامِل�بی�نهایتند.�همۀ�انسان�ها�می�توانند�بزرگ�و�بزرگ�و�بزرگ�تر�

بشـوند.�ایـن�اسـتعداد�در�همگان�هسـت.�البته�توجه�کنیـد،�موجودات�و�

انسـان�هایی�که�به�صورت�محسوسـی�باالتر�از�سطح�بشِر�معمولی�هستند،�

یعنـی�پیامبـران�و�امامـان،�آنهـا�در�ایـن�کّلـِی�حـرف�مـن�داخل�نیسـتند.�

1.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�21
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اینی�کـه�گفتیـم�هـر�انسـانی�می�تواند�پـرواز�کند�و�بـه�بی�نهایت�

برسـد،�معنایش�این�نیسـت�که�انسـان�می�تواند�پیغمبر�یا�امام�هم�بشود�

با�کوشش�و�مجاهدتش؛�آن�یک�بحث�دیگری�ست؛�پیغمبر�و�امام�چگونه�

می�شود�که�پیغمبر�می�شوند�یا�امام�می�شوند،�آن�یک�مطلب�بعدی�ست.�

در�یـک�صحبـت�دیگـری،�در�یک�بحث�دیگری،�اگر�بتوانیم،�ممکن�اسـت�

کـه�مختصر�اشـار�ه�ای�بکنیم.�اجمااًل�پیغمبـران�و�امامانصلوات اهلل علیهم�اینها�از�

یک�امکانات�بیشـتری�برخوردارند،�یک�ویژگی�هایی�دارند�که�اینها�در�بشـر�

معمولـی�نیسـت،�البتـه�اینها�می�دانید�عده�شـان�کم�اسـت،�اسـتثنایی�اند�

و�سـخن،�روی�افـراد�جامعه�هـای�بشری�سـت�به�طـور�عمـوم.�البتـه�همان�

پیغمبران�و�امامان�هم�از�ریشـه�و�در�منشـأ�مادی،�با�انسان�های�معمولی�

ّمُ َحّواء.«1 بوُهم آَدُم َو االُ
َ
هیچ�تفاوتی�ندارند،�»ا

ایـن�یـک�آموزش�اسالمی�سـت؛�در�سـایۀ�توحید�به�انسـان�ها�تعلیم�شـد،�

اثبات�شـد،�مسـّجل�شـد�که�در�متن�جامعه�اختالف�طبقاتی�وجود�ندارد.�

آن�جامعـه�ای�کـه�اسـالم�به�وجـود�مـی�آورد،�آن�جامعه�گروه�گروه�نیسـت،�

طبقه�طبقـه�نیسـت،�ممکن�نیسـت�مردمـی�از�حقوقی�برخوردار�باشـند�که�

دیگران�از�آن�حقوق�برخوردار�نباشند.�در�آن�جامعه�گفته�نمی�شود�که�مردم�

از�دو�اصل،�دو�منشأ،�دو�ریشه�یا�بیشتر�آفریده�شده�اند.�در�آن�جامعه�گفته�

نمی�شود�که�یک�نفر�از�خاک�آفریده�شده،�آن�دیگری�فرض�بفرمایید�که�از�

نور�آفریده�شده.�از�لحاظ�مادی،�منشأ�مادِی�همه�یک�چیز�است.�بنابراین�

1.�مصرعی�از�دیوان�اشعار�منسوب�به�امیرالمؤمنین
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توحیـد�به�معنای�یـک�خدا�قائل�بودن،�تدبیر�و�خلق�و�آفرینش�و�

ادارۀ�جهان�را�از�یک�خدا�دانستن،�ضامن�نفی�طبقات�اجتماعی�ست.

البتـه�مطلبـی�در�اینجا�هسـت�و�این�اسـت�که�طبقات�اجتماعی،�همیشـه�

به�صورتی�که�در�هندوستان�ذکر�کردم،�بیان�کردم،�نبوده.�این�جور�نیست�که�

همه�جا�یک�فلسـفه�ای�به�آن�صورت�داشـته�باشـد؛�ای�بسا�در�اجتماعاتی،�در�

میان�جمعیت�ها�و�ملت�هایی،�از�لحاظ�فلسفه�و�ادعا�و�بینش�هایی�که�مطرح�

می�کنند�میان�مردم،�همه�در�سـطح�واحدی�قرار�داشـته�باشـند،�اما�در�عمل�

اختالف�طبقاتی�وجود�داشته�باشد،�همچنانی�که�در�دنیای�امروز�ما�هست.

امروز�در�دنیا�شما�نگاه�کنید،�مخصوصًا�در�دنیای�سرمایه�داری،�مخصوصًا�

در�کشـورهایی�که�از�لحاظ�سـرمایه�داری�اوِج�بیشـتری�گرفته�اند،�اختالف�

طبقاتی�به�نحو�بارزی�مشـهود�اسـت.�البته�آنجا�هرگز�نگفته�اند�که�کارگر�ها�

و�کارفرما�هـا�از�دو�منشـأ�و�ریشـۀ�َخْلقـی�و�آفرینشـی�آفریـده�شـده�اند،�نه؛�

آنهـا�نمی�گوینـد�که�آقـای�صاحب�فالن�کمپانی�عظیم،�مثـاًل�فالن�کارتل،�

بـا�کارگـر�فـالن�معدن،�اینها�از�دو�ریشـه�اند،�از�دو�اصلند،�نه؛�اما�عملی�که�

باهم�انجام�می�دهند،�مقرراتی�که�برای�این�دو�گروه�آدم�می�گذارند،�وضع�

رفتـاری�کـه�در�جامعـه�میـان�ایـن�دو�نوع�انسـان�برقرار�می�کننـد،�چندان�

تفاوتـی�نـدارد�بـا�آن�مردمـی�که�معتقد�بودند�اینها�از�دو�اصل�و�دو�منشـأ�

و�دو�ریشـه�آفریـده�شـده�اند.�بـرای�عـد�ه�ای�امکانات�بی�نهایـت،�برای�گروه�

زیادی�امکانات�صفر.�عد�ه�ای�ثروت�تمام�عالم�را�به�نفع�خودشان�استثمار�

می�کنند،�عد�ه�ای�دست�رنج�خودشان�را�هم�اجازه�ندارند�تنها�بخورند.
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اختالف�طبقاتی�به�این�معنا�هم�صدق�می�کند�و�این�در�دنیا،�امروز�

هسـت.�بلکه�حتی�می�خواهم�بگویم�این�اختالف�طبقاتی،�رذالت�آمیزتر�و�

موذیانه�تر�است�از�آن�اختالف�طبقاتی�آن�روز.�آنها�صاف�می�گفتند�که�بله،�

مـا�بـا�همدیگـر�تفاوت�داریم؛�اینها�می�گویند�که�ما�برادریم�باهم،�همه�در�

یک�ترازیم،�ما�اصاًل�حامی�حقوق�شما�هستیم،�اما�در�عمل�می�بینیم�که�

این�جور�نیست،�در�عمل�همان�تمایز�ها�وجود�دارد.�گاهی�در�مقام�اجرای�

مقـررات�حقوقـی�هم�یک�تسـاوی�ها�و�برابری�هایی�به�چشـم�می�خورد�که�

فالن�کـس�هـم�فالن�گناه�را�انجام�داده،�مبتال�به�فالن�مجازات�شـده،�َولو�

از�طبقۀ�باالست،�اما�باز�که�نگاه�می�کنیم،�می�بینیم�نه،�ریشۀ�مطلب�چیز�

دیگری�اسـت.�می�بینیم�باز�همان�اختالف�طبقاتی�ها،�باز�همان�تمایزات�

اجتماعی،�به�قوت�خود�باقی�سـت.�درحقیقت�برخورداری�ها�منحصر�اسـت�

بـه�یـک�عـدۀ�خـاص،�و�یـک�اکثریتـی�محرومنـد،�و�اول�چیـزی�کـه�از�آن�

محرومند،�یک�فهم�و�درک�و�رشد�کامل�و�درست�است.

اسـالم�همـۀ�اینهـا�را�نفـی�کرده.�بنـده�به�طورخالصـه،�آنچه�را�کـه�از�آیات�

قرآن،�در�مجموعۀ�این�کتاب�عزیز�استفاده�می�شود�در�زمینۀ�نفی�طبقات�

اجتماعی؛�اینها�را�وقتی�فکر�کردم،�دیدم�خیلی�زیاد�است،�چندتا�را�اینجا�

نوشـته�ام.�گوشـه�ای�از�ایـن�آموزش�هـا�کـه�در�آیات�زیر،�نشـان�آن�نمایان�

است،�بدین�قرار�است:

خالق�و�معبود�و�مدّبر�امور�همگان�خداست.�این�یک�حرف�اسالمی�ست.�

خالـق�همـه�یک�نفر�اسـت،�خداسـت.�می�گویید�چه�فـرق�می�کند؟�خیلی�
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فرق�می�کند.�اگر�چنانچه�ما�قائل�شـدیم�که�خالق�دو�تاسـت�نه�

اینکـه�اگـر�مـا�قائل�شـدیم،�بحث�طلبگـی�نمی�خواهم�بکنـم،�فرضی�ـ�آن�

اجتماعـی�و�آن�فلسـفۀ�دو�خدایـی،�دو�خدایی�بودنـش،�اولین�تأثیری�که�

می�بخشـد�این�اسـت�کـه�دو�گروه�در�اجتمـاع�به�وجود�می�آینـد.�وقتی�ما�

یک�خدایی�هستیم،�معنایش�این�است�که�مردم�جامعه�همه�یک�صفند،�

یـک�گروهنـد،�یک�طبقه�اند،�برادر�و�در�کنار�همند.�کار�به�الزمۀ�این�جمله�

دارم،�کار�بـه�لـوازم�آن�فلسـفۀ�منسـوخ�باسـتانی�نـدارم.�می�خواهم�توجه�

کنید�که�وقتی�ما�معتقدیم�خدا�یک�اسـت،�یعنی�چه.�خدا�یک�اسـت�و�

دو�نیسـت،�یعنی�بندگان�خدا�در�یک�ترازند،�در�دو�تراز�نیسـتند.�از�جملۀ�

معانی�خدا�یک�است�و�دو�نیست،�این�است؛�نه�اینکه�همۀ�معنایش�این�

است.�یعنی�بندگان�خدا�در�دو�طبقه�نیستند،�در�یک�طبقه�اند،�چرا؟�چون�

خدایشان�یکی�است،�آفریدگارشان�یکی�است.

آیـا�خـدا�بـه�یک�عـدۀ�از�اینها�محبت�بیشـتری�داشـت�هنگامی�کـه�اینها�
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َ
ُء اهلِل َو ا

ٓ
ا �ن �ب

َ
��نُ ا

صارٰى �نَ
هوُد َو ال�نَّ �ةِ ال�یَ

َ
ال را�آفریـد؟�>َو �ة

فرزنـدان�خـدا�و�دوسـتان�او�هسـتیم،�خـدای�متعال�در�جـای�دیگر،�یکی�

از�جنایت�های�اینها�را�به�رخ�می�کشـد.�هم�جواب�می�دهد،�هم�شـماتت�

َء<�2اگر�شما�این�قدر�با�خدا�رفیق�و�نزدیک�و�
ٓ
ا �ی �بِ

�ن
َ
لو�نَ ا �ةُ �ة ِلَم �ةَ

ل �نَ
می�کند.�>�ةُ

قوم�و�خویشـید،�چرا�پیغمبرهایش�را�کشـتید؟�چرا�بندگان�برگزیده�اش�را�

1.�سوره�مبارکه�مائده/�آیه�18

2.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�91



341 جلسۀ  12 توحید و نفی طبقات اجتماعی 

حیــد
تو

کشتید؟�چرا؟�یهودی�ها�می�گفتند�که�ما�بچه�های�خدا�و�نزدیکان�

خدا�هسـتیم،�یک�امتیازی�داریم.�نه�خیر؛�اسـالم�می�گوید�این�حرف�غلط�

ُء 
ٓ
ا وِل�ی

َ
ُكم ا

�نَّ
َ
م ا َعم�ةُ �نَ هادوا ِا�ن رنَ �ی �ن

َّ
َها ال

ُّ �ی
َ
ا ا ل �ی

است.�یک�جای�دیگر�می�فرماید:�>�ةُ

<�1اگر�شماها�می�گویید�با� �نَ �ی م �اِد�ة �ةُ ُوا الَمو�ةَ ِا�ن ُك�ن
َم�نَّ �ةَ

اِس �نَ ِ ال�نّ ِه ِم�ن ُدو�ن ِللّٰ

خـدا�خیلـی�رفیـق�و�نزدیکیـد،�اگر�راسـت�می�گوییـد،�تمّنای�مـرگ�کنید.�

خـب،�از�ایـن�زندگـی�پوشـالی�برهید،�بـه�خدای�محبـوِب�عزیـِز�هم�جبهۀ�

قوم�و�خویشـتان�نایل�بشـوید�دیگر،�شـما�که�از�خودتان�اسـت�آنجا،�بعد�

<�محـال�اسـت�کـه�اینهـا�تمّنـای�مـرگ�کنند.�
ً
دا �بَ

َ
ُ� ا

و�نَ
َم�نَّ �ةَ َ می�فرمایـد:�>َو لا �ی

یهودی�و�تمّنای�مرگ؟!

پس�خالق�و�معبود�و�مدبر�امور�همگان�خداست.�این�مسئلۀ�خیلی�مهمی�

است�که�اگر�چنانچه�خالق�و�معبود�یکی�شد،�ناگزیر�انسان�ها�در�یک�طبقه�

و�یک�ترازند.�همه�از�اصل�و�ریشـۀ�مادِی�واحدی�آفریده�شـدند.�روی�این�

کلمـۀ�مـادی�دقت�داریـم،�تکیۀ�مخصوص�داریم؛�از�جنبـۀ�مادی،�از�جنبۀ�

سـاختمان�بدنی،�همۀ�انسـان�ها�از�یک�اصل�و�یک�ریشـه�آفریده�شـده�اند.�

هیچ�کـس�در�آفرینـش�از�مزیتی�که�منشـأ�برخورداری�های�حقوقی�باشـد،�

بهره�مند�نیست.�این�را�هم�دقت�کنید؛�نه�اینکه�از�مزیتی�برخوردار�نیست؛�

چرا،�ممکن�اسـت�انسـان�هایی�بر�اثر�شـرایطی،�یک�اسـتعداد�خاصی�پیدا�

کنند؛�خب،�یک�مزیتی�شـد.�یک�نفر�ممکن�اسـت�از�لحاظ�شرایط�ِخلقتی�

جـوری�به�وجـود�آمده�باشـد�که�نابغه�باشـد.�ممکن�اسـت�کسـی�از�پدر�و�

1.�سوره�مبارکه�جمعه/�آیات��6و�7



342 جلسۀ  12 توحید و نفی طبقات اجتماعی 

حیــد
تو

مادری�تولید�شده�که�با�استعداد�است.�یکی�کم�استعدادتر�است،�

یکـی�نیرومندتـر�اسـت،�یکی�ضعیف�تر�و�الغرتر�اسـت،�یکی�زیباتر�اسـت،�

یکی�زشـت�تر�اسـت،�پس�این�اختالفات�هسـت،�اما�این�اختالفات�منشـأ�

اختـالف�حقوقـی�نیسـت.�چنین�نیسـت�که�آن�کسـی�که�از�قواِی�جسـمِی�

بیشـتری�برخوردار�اسـت،�از�حقوق�اجتماعِی�بیشتری�برخوردار�باشد،�ابدًا!�

چنیـن�نیسـت�آن�کـه�در�یـک�خانـۀ�اشـرافی�و�متنّفـذی�بـه�دنیا�آمـده،�از�

امکانات�بیشتری�برخوردار�باشد.�هرگز!�اسالم�اگر�مدرسه�باز�می�کند،�برای�

همـۀ�بچه�هـا�بـاز�می�کند؛�اگـر�تعلیم�و�تربیت�می�دهد،�بـرای�همۀ�بچه�ها�

می�دهد؛�اگر�به�انسـان�ها�امکان�کسـب�و�کار�و�تالش�و�سـعی�در�زندگی�

می�دهد،�به�همه�می�دهد؛�کار�اگر�می�دهد،�به�همه�می�دهد.

�1مقـرراِت�اسـالمی،� در�جامعـۀ�اسـالمی�بـا�حکومـت�اسـالمی،�ذیـِل�ظـلِّ

این�جـور�نیسـت�که�کسـی�برای�درس�خوانـدن،�برای�کار�کـردن،�برای�چیز�

فهمیدن،�برای�پول�در�آوردن،�برای�کار�گرفتن،�برای�شاغل�شـدن،�حتی�تا�

باالترین�مقامات،�محتاج�پارتی�باشـد.�در�جامعۀ�اسـالمی�این�جور�اسـت؛�

میدانی�ست�وسیع�و�دارای�میلیون�ها�راه�درمقابل�میلیون�ها�انسان؛�بروند،�

همـه�اسـتفاده�کننـد،�همه�در�این�میدان�به�سـوی�هدف�ها�و�مقصود�های�

مـادی�و�معنـوی�بدونـد،�هیـچ�اشـکالی�نـدارد،�راه�جلوی�همه�باز�اسـت؛�

برخـالف�نظام�هـای�غیرتوحیـدی،�برخـالف�نظام�های�جاهلی�کـه�جاده�را�

برای�بعضی�آسـفالته�می�کنند�و�برای�بعضی،�راه�ها�را�پر�از�خار�و�سـنگ�و�

1.�)ظ�ل�ل(�سایه



343 جلسۀ  12 توحید و نفی طبقات اجتماعی 

حیــد
تو

مانع.�به�قول�سـعدی�سـنگ�را�می�بندند�و�سگ�را�می�گشایند،�1در�

جامعۀ�اسالمی�این�جور�نیست.

همه�می�توانند�در�جامعۀ�اسالمی�به�عالی�تریِن�مقامات�برسند.�خب،�شما�

ببینید،�بالل�حبشی�رسید�به�مقام�مؤذنی�)ِامروزش�را�نگاه�نکن�که�مؤذن�

مسـجد�امام�حسـن،�مش�اسحاِق�ما�احساس�حقارت�می�کند،�و�سر�وقت�

نمی�آید�غالبًا،�مثل�اینکه�اینجا�نیست�بشنود،�بعضی�روز�ها�می�آید،�بعضی�

روز�ها�نمی�آید(�مقام�مؤذنی�خیلی�مقام�عظیم�و�باشکوهی�ست�در�اسالم،�

مقام�ارجمندی�ست،�همه�کس�مؤذن�نمی�شدند.�ِبالل�سیاه�حبشی�از�منشأ�

َپست�اجتماعی،�از�لحاظ�معیار�های�جاهلی�آن�زمان،�این�می�رسد�به�مقام�

مؤذنی،�این�باالترین�است،�یکی�از�باالترین�مقام�ها.�سلمان�فارسی�ازنظر�

معیار�های�آن�روز�از�یک�منشأ�پایین�تر�بود،�چون�عرب�ها�خودشان�را�باالتر�

می�دانسـتند�و�همۀ�انسـان�های�دیگر�را�پایین�تر�از�خودشان.�خب،�سلمان�

هم�که�فارسـی�بود�دیگر،�اهل�اصفهان�بود.�درعین�حالی�که�فارسی�سـت،�

غریب�است،�از�راه�دور�آمده،�زبان�عربی�را�شاید�بد�یاد�گرفته،�یعنی�مسّلم،�

شاید�هم�خیلی�خوب�حرف�نمی�زده،�ایشان�می�رسد�به�والیت�و�حکومِت�

یک�منطقۀ�عظیم،�و�ازاین�قبیل�و�ازاین�قبیل�و�ازاین�قبیل�فراوان.

بنابراین�هیچ�کس�در�آفرینش�از�مزیتی�که�منشـأ�برخورداری�های�حقوقی�

باشـد،�بهره�مند�نیسـت،�ولو�اینکه�از�بعضی�مزیت�ها�بهره�مند�اسـت.�همۀ�

مزیت�هـا�در�اختیـار�همگان�و�وابسـته�به�تالش�های�مداوم�و�کوشـش�ها�

1.�گلستان�سعدی



344 جلسۀ  12 توحید و نفی طبقات اجتماعی 

حیــد
تو

و�مجاهدت�های�خود�آدمی�سـت؛�همه�چیز�همۀ�مقام�ها�ـ�عرض�

کـردم�جـز�آن�مقام�هـای�خاصی�که�برای�هدایت�و�رهبری�بشـر،�به�صورت�

الهی�معین�شـده�و�مهیا�شـده،�آنها�را�نمی�گویم�فعاًل�ـ�همۀ�جهان�از�آِن�

اوسـت؛�یعنـی�از�آِن�خـدا،�و�آدمیـان�همه�فقیـران�درگاه�اویند.�همه�از�او�

باید�بخواهند،�همه�از�او�باید�بگیرند،�همه�باید�دسـت�نیاز�به�سـوی�او�باز�

کنند،�و�همه�در�اینجا�یکسانند.

امـام�سـجادصلوات اهلل علیه�هـم�که�فرزند�پیغمبر�و�فرزنـد�امیرالمؤمنین�و�فرزند�

فاطمۀ�زهرا�و�فرزند�حسین�بن�علی،�علیهم�السالم�است،�او�هم�باید�ِبنالد،�زار�

بزند،�اشک�بریزد؛�و�می�کند�این�کار�را.�یک�آدم�غیر�وابستۀ�به�این�خانداِن�

پـاک�هـم�درمقابـل�خـدا�همین�جور�بایـد�زار�بزند.�برای�کسـب�و�کاِر�دنیا،�

امام�باقرصلوات اهلل علیه�و�امام�صادق�هم�می�رود�بیل�می�زند.�یک�آدم�معمولی�

هم�بیل�می�زند.�امام�صادق�را�مثال�نزنم،�امیرالمؤمنینصلوات اهلل وسالمه علیه�هم�

کار�می�کنـد،�کار�در�دوران�قـدرت،�در�دوران�آقایـی.�در�زمـان�پیغمبر،�یکی�

از�بزرگ�ترین�فرماند�ه�های�سپاه�پیغمبر،�در�غالب�جنگ�ها�و�همۀ�جنگ�ها�

امیرالمؤمنین�اسـت.�می�رود�بیل�می�زند،�می�رود�باغداری�می�کند،�می�رود�

آبیـاری�می�کنـد�و�ازاین�قبیـل.�ببینیـد،�پول�اگـر�بخواهید�به�دسـت�بیاید،�

بایـد�کار�کنیـد،�دانش�اگر�بخواهی،�باید�درس�بخوانی،�مقام�سیاسـی�اگر�

بخواهی،�باید�تالِش�الزم�را�بکنی.�و�راِه�تالش�در�مقابل�همگان�باز�است؛�

همه،�هرکسی�تالش�کرد،�می�رسد.

منطق�اسـالم�این�اسـت�و�البته�این�منطق�را�در�سراسـر�قرآن،�در�آیه�های�



345 جلسۀ  12 توحید و نفی طبقات اجتماعی 

حیــد
تو

گوناگـون،�فـراوان،�می�توان�به�وضوح�پیـدا�کرد.�باز�اینجا�هم�من�

شـما�را�ارجاع�می�دهم�به�قرآن�و�به�متن�قرآن.�بروید�قرآن�را�باز�کنید،�با�

�نَ 
آ
را رو�نَ ال�ةُ

َّ َد�ب �ةَ َ لا �ی
 �نَ

َ
تدبر�در�قرآن�نگاه�کنید�که�مشمول�این�آیه�نباشیم،�>ا

ها<1،�قفـل�بـر�دل�نباشـیم،�تدبـر�کنیم�قرآن�را.�حاال�به�این�
ُ
ال �ن �ة

َ
لو�بٍ ا

م َعلٰ� �ةُ
َ
ا

آیات�قسمت�اول،�مربوط�به�سوره�مؤمنون�آیه��84تا��91توجه�کنید.

<�ای�پیامبر،�بگو�زمین�و�هر�آنچه� مو�نَ
َ
عل م �ةَ �ةُ ها ِا�ن ُك�ن �ی  َو َم�ن �ن

ر�نُ
َ
ل ِلَم�نِ الا

>�ةُ

در�اوسـت�از�آِن�کیسـت؟�اگـر�می�دانیـد.�بـه�مشـرکین�بگو،�به�مشـرکینی�

کـه�منطقه�هـای�نفـوذ�خدایان�خودشـان�را�تقسـیم�می�کردند�و�مشـخص�

ِه<  ولو�نَ ِللّٰ �ة می�کردند،�بگو�زمین�و�هرچه�در�آن�است�متعلق�به�کیست؟�>َس�یَ

خواهند�گفت�از�آِن�خداسـت.�خب،�مشـرکین�مکه�معتقد�به�اهلل�بودند�و�

بت�ها�را�شفیعانی�که�پیش�اهلل�آنها�را�شفاعت�خواهند�کرد،�می�دانستند.�

<�بگو�پس�چرا�به�خود�نمی�آیید؟ رو�نَ
َ

ّك
دنَ لا �ةَ

 �نَ
َ
ل ا

>�ةُ

ِم<�بگو�کیست�مدبر�هفت�آسمان� �ی ِع َو َر�بُّ الَعرسشِ الَعطن �ب
ماوا�ةِ الّسَ ل َم�ن َر�بُّ الّسَ

>�ةُ

و�مدبـر�عـرش�بـزرگ.�معنای�عرش�چیسـت؟�هفت�آسـمان�کدام�اسـت؟�

بعضی�هایـش�را�مختصـر�توضیحـی�در�یک�بحث�هایی�در�گذشـته�دادیم،�

�اآلن�جایـش�نیسـت؛�حرف�هایـی� بعضی�هایـش�را�هـم�توضیـح�ندادیـمـ�

هست،�به�هرحال�یک�وقت�یک�مجالی�باشد،�فرصتی�باشد،�عرض�می�کنم.�

ِه<�خواهند�گفت�آنها�هم�از�آِن� و�نَ ِللّٰ
ُ
ول �ةُ خیلی�هم�مهم�نیست�اجمااًل�ـ�>َس�یَ

 
َ
ل ا

خداسـت.�قدرت�و�ُملک�پروردگار�بر�آسـمان�و�زمین�گسـترده�اسـت.�>�ةُ

1.�سوره�مبارکه�محمد/�آیه�24



346 جلسۀ  12 توحید و نفی طبقات اجتماعی 

حیــد
تو

<�بگو�پس�چرا�پروا�نمی�کنید�از�این�خدا؟�عملتان�را�و� و�نَ �ة
�ةَّ لا �ةَ

�نَ

فکر�تان�را�برطبق�گفتۀ�او�و�فرمان�او�قرار�نمی�دهید؟

ِ�<�بگو�کیست�آن�که�ملکوت� �ی
َ
اُر َعل �ب

ُ
ُر َو لا �ی �ی �ب

ُ
ىٍء َو ُهَو �ی

َ كو�ةُ ُكّلِ �ش
َ
ِدِ� َمل �یَ ل َم�ن �بِ

>�ةُ

و�حکومـت�و�سـلطنِت�مطلقـۀ�همه�چیـز�در�دسـت�اوسـت.�آن�کسـانی�که�

قدرت�ها�در�اختیارشـان�اسـت،�فوقش�این�اسـت�که�بر�ظاهر�یک�جسمی�

مسـلط�باشـند.�شـما�که�مالک�خانۀ�خودتان�هسـتید،�یک�آجر�را�از�جایی�

بـه�جایـی�می�گذاری،�تسـلطت�همیـن�اندازه�اسـت.�یک�آهـن�را�از�اینجا�

برمـی�داری�بـه�آنجـا�می�گذاری،�دو�قطعه�را�بـا�همدیگر�جوش�می�دهی�یا�

از�هم�جدا�می�کنی،�تسـلط�تو�بر�یک�قطعۀ�آهن�همین�اندازه�اسـت.�اما�

آن�کسی�که�بر�تمام�ذرات�اجزای�این�موجود�مسلط�است،�حرکت�اتم�هایش�

در�اختیـار�او�و�بـه�فرمـان�اوسـت،�در�گیاهان�رشـد�و�نمـو،�در�حیوانات�و�

انسـان�ها�تمام�حرکات�داخلی�وجود�آنها�و�همه�چیزشـان�خالصه�در�قبضۀ�

ىٍء<�بگو�به�دسـت�
َ كو�ةُ ُكّلِ �ش

َ
ِدِ� َمل �یَ ل َم�ن �بِ

قدرت�اوسـت،�او�خداسـت.�>�ةُ

ُر<�و�او�پناه�می�دهد،� �ی �ب
ُ
کیست�ملکوت�و�سلطنت�و�قدرت�همه�چیز،�>َو ُهَو �ی

ِ�<�علی�رغم�او�کسی�پناه�داده�نمی�شود؛�یعنی�از�خدا�بگریزی� �ی
َ
اُر َعل �ب

ُ
>َو لا �ی

ِ�<�یعنی�این.�فرض� �ی
َ
اُر َعل �ب

ُ
و�بـه�کـس�دیگری�پناه�ببـری�درمقابل�خـدا،�>�ی

کنید�مسـیحی�ها�معصیت�خدا�بکنند،�به�آغوش�عیسـی�بگریزند�و�عیسی�

پناه�بدهد�به�آنها،�و�درمقابل�خدا�از�آنها�حمایت�کند،�چنین�چیزی�ممکن�

اُر  �ب
ُ
ُر<�او�پناه�می�دهد�هر�موجودی�را،�هر�انسـانی�را�>َو لا �ی �ی �ب

ُ
نیسـت.�>َو ُهَو �ی

 > مو�نَ
َ
عل م �ةَ �ةُ ِ�<�علی�رغم�او،�بر�ضد�او،�کسی�پناه�داده�نمی�شود،�>ِا�ن ُك�ن �ی

َ
َعل
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ولو�نَ ِلّلِه<�خواهند� �ة اگر�می�دانید.�کیسـت�که�این�جور�است؟�>َس�یَ

گفت�ملکوِت�همه�چیز�در�دسـت�خداسـت�و�آن�خداسـت�که�پناه�می�دهد�

<�بگو�پس� سَحرو�نَ
ٰ� �ةُ

�نّ
َ
ا

َ ل �ن
و�علی�رغـم�او�پنـاه�داده�نمی�شـود�هیچ�کس،�>�ةُ

چگونه�فریب�می�خورید؟

و�لطیـف�اسـت�که�قـرآن�روی�فریب�خوردگی�تکیه�می�کنـد؛�فریب�خوردن،�

غافل�ماندن.�دائمًا�می�خواهد�مردم�غافل�نمانند،�فریب�نخورند،�چشمشان�

را�بـاز�کننـد.�قـرآن�مطمئـن�اسـت�که�اگر�مردم�چشـم�را�باز�کننـد،�نظر�او�

تأمین�می�شـود�و�درسـت�هم�هسـت.�ما�هم�امروز�حرفمان�این�است.�ما�

هـم�می�گوییـم�اگر�دنیا�امروز�چشـمش�را�باز�بکنـد،�این�قرآِن�ما�حکومت�

جهانـی�پیـدا�خواهـد�کـرد،�اگر�چشـم�بـاز�بکند؛�منتهـا�جهل�هـا�و�غرورها�

نمی�گذارد�و�ازطرفی�دست�های�خائنانه�نمی�گذارد�که�چشم�ها�باز�بشود.

ُهم 
ِا�نَّ >َو  نهاده�ایـم،� آنـان� اختیـار� در� را� حقیقـت� بلکـه� �> ّ

ِ �ة ال�َ �بِ اُهم  �ن �ی
�ةَ
َ
ا ل  >�بَ

<�و�حقًا�آنان�دروغگویند.�مطلب�را�برایشان�روشن�کردیم،�حق�را� و�نَ �ب كادنِ
َ
ل

در�اختیارشـان�گذاشـتیم،�آنهـا�بـا�این�وضعی�که�از�لحـاظ�فکری�و�عملی�

 >�ٍ
َ
 اهلُل ِم�ن َول

دنَ
�نَ
پیش�گرفتند،�بهانه�می�تراشند،�بهانۀ�دروغ�می�تراشند.�>َما ا�ةَّ

نگرفته�است�خدا�هیچ�فرزندی،�>َو ما كا�نَ َمَعُ� ِم�ن ِالٍه<�هیچ�معبودی�در�

کنار�او�و�با�او�وجود�نداشته�است.

ایضًا�دقت�کنید�که�محل�اتکاء�و�اسـتناد،�بیشـتر�در�این�قسـمت�اسـت،�

َه�بَ 
�نَ
َ
 ل

ً
ا البتـه�آیـات�قبلی�هم�داللتی�داشـت�بر�آنچـه�که�مورد�نظر�بـود.�>ِادن

<�اگـر�بنـا�بـود�کـه�خدایانـی�می�بودنـد،�هـر�خدایـی�مخلوق�و� �ةَ
َ
ل ما �نَ ُكّلُ ِالٍٰه �بِ
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آفریـدۀ�خـود�را�به�سـویی�می�برد.�یعنـی�اختالف،�یعنـی�اختالف�

طبقاتی�میان�انسان�ها،�یعنی�برداشته�شدن�انسجام�و�وحدت�در�آفرینش،�

آفرینـش�جهـان�و�انسـان.�آنی�کـه�خدای�نـوری�و�خدای�ظلمتـی�و�خدای�

انسـانی�و�خدای�طبقۀ�باالیی�و�طبقۀ�پایینی�قائل�اسـت،�این�آفرینش�را�

یک�چهل�تکۀ�جداجدا�می�داند.�اما�برطبق�نظر�توحید،�آفرینش،�یک�قطعۀ�

متصـل�و�منسـجِم�واحـد�اسـت.�انسـان�و�حیـوان�و�کـوه�و�فلـک�و�زمین�

و�موجـودات،�همـه�و�همـه�بـا�همدیگر�اتصـال�و�ارتباط�دارنـد،�همه�باهم�

<�اگر�چندین�خدا�و�معبود�می�بودند،� �ةَ
َ
ل ما �نَ َه�بَ ُكّلُ ِالٍٰه �بِ

�نَ
َ
 ل

ً
ا وحدت�دارند.�>ِادن

َعلا 
َ
هـر�الهـی،�هر�معبـودی،�مخلوق�و�آفریدۀ�خود�را�به�سـویی�می�بـرد،�>َو ل

حا�نَ  <�و�بعضی�از�آنان�بر�بعضی�دیگر�برتری�می�گرفت.�>ُس�ب ع�نٍ ُهم َعلٰ� �بَ ع�نُ �بَ

<�پاک�و�منزه�و�مبّراست�خدا�از�آنچه�که�توصیف�می�کنند. و�نَ ِص�ن َ اهلِل َعّما �ی

)این�یک�قسـمت�بود�از�تالوت�امروز.�قسـمت�دیگر،�اجازه�بدهید�از�روی�

همیـن�کاغـذ�بخوانـم،�کـه�اگـر�بخواهـم�از�روی�متن�قـرآن�بخوانـم،�باید�

هـی�بگـردم�پیـدا�کنم.�آیا�دسـت�کسـی�از�آقایان�قرآن�هسـت؟(�قسـمت�

اُس<�هان�ای�مردمان،� َها ال�نّ ُّ �ی
َ
ا ا بعـدی�از�سـورۀ�بقـره�اسـت،�آیـۀ��21و�22.�>�ی

ای�انسـان�ها،�خطـاب�بـه�کیسـت؟�خطاب�بـه�طبقۀ�باال�و�پایین�نیسـت.�

خطـاب�به�انسـان�های�سـیاه�یا�سـفید�نیسـت.�خطاب�به�یـک�گروهی�از�

انسـانیت�نیسـت،�خطاب�به�همۀ�انسـانیت�اسـت.�تکیۀ�ما�رو�این�کلمه�

ُكم<�عبادت�و�عبودیت� َّ دوا َر�ب ع�بُ
ُ
اُس<�هان�ای�انسـان�ها،�>ا َها ال�نّ ُّ �ی

َ
ا ا اسـت؛�>�ی

م<�آن�که�آفرید�شما�را،�>َو 
ُ

ك �ةَ
َ
ل ى �نَ �ن

َّ
کنید�پروردگارتان�را�که�یکی�است،�>ال
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<�مگر�که� و�نَ �ة
�ةَّ ُكم �ةَ

َّ
َعل

َ
م<�و�همۀ�گذشتگانتان�را،�>ل

ُ
ِلك �ب

�نَ ِم�ن �ةَ �ی �ن
َّ
ال

تقوا�پیشـه�کنید؛�یعنی�این�عبادت،�این�عبودیت،�موجب�تقواسـت.�یکی�

�تشـریح�کـردم�برایتان� از�چیزهایـی�کـه�تقـوا�را،�آن�حالـت�نیِک�جالب�راـ�

کـه�تقـوا�یعنـی�چـه�ـ�آن�حالـت�مصونیت�از�گنـاه�را،�در�روح،�در�انسـان،�

به�وجـود�می�آورد،�عبودیت�خداسـت.�لـذا�در�جامعه�ای�که�همۀ�مردم�بندۀ�

خـدا�هسـتند�و�جامعـه�شـکل�بندگی�خـدا�دارد،�در�آن�جامعه،�تقوا�هرچه�

بخواهی�فراوان�اسـت.�هرچه�تقوا�بخواهی�فراوان،�قحط�تقوا�نیسـت�مثل�

روزگار�ما!

<،�ببینید�همه�چیز�برای�همه�اسـت.�آن�که�قرار�
ً
ا راسش  �نِ

ر�نَ
َ
ُكُم الا

َ
َعَل ل َ ى حب �ن

َّ
>ال

<�زمین�را�
ً
ا راسش  �نِ

ر�نَ
َ
داد�بـرای�شـما،�شـما�یعنی�کـی؟�انسـان�ها،�همـه.�>الا

ماِء ماًء<  َل ِم�نَ الّسَ رنَ �ن
َ
اًء<�و�آسـمان�را�بنایی�اسـتوار،�>َو ا َ �ن ماَء �بِ گسـترده،�>َو الّسَ

ُكم<�بـرون�آورد�
َ
 ل

ً
ا �ة َمرا�ةِ ِررن

َّ ِ� ِم�نَ ال�ش َ �بِ َر�ب حن
َ
ا

َ از�آسـمان�آب�بـاران�فرسـتاد،�>�ن

به�وسـیلۀ�ایـن�باران�از�میوه�ها�برای�روزی�شـما،�نـه�روزی�طبقۀ�خاصی�و�

لا 
شـما�صدقه�سـری�آنها�بخورید،�نه؛�برای�همه.�حاال�که�این�جور�اسـت،�>�نَ

<�پس�دو�خدایی�نشـوید،�با�دوتا�خدا�قرار�دادن،�با�رقیب�و�
ً
دادا �ن

َ
ِه ا َعلوا ِللّٰ �ب

�ةَ

همـاورد�بـرای�خـدا�فرض�کردن،�انسـان�ها�را�به�دو�گروه�و�سـه�گروه�و�ده�

 > مو�نَ
َ
عل م �ةَ �ةُ �ن

َ
 َو ا

ً
دادا �ن

َ
ِه ا َعلوا ِللّٰ �ب

لا �ةَ
گروه�تقسـیم�نکنید،�همه�یک�گروهند،�>�نَ

شما�که�می�دانید،�برای�خدا�شریکان�و�رقیبان�فرض�مکنید.

بعد�سورۀ�حجرات،�این�آیۀ�معروفی�که�در�زبان�ها�خیلی�رایج�و�دایر�است،�

�شٰى<�ای�انسان�ها،�بازخطاب�به� �ن
ُ
َكٍر َو ا

اُكم ِم�ن دنَ �ن �ة
َ
ل ا �نَ

اُس ِا�نّ َها ال�نّ ُّ �ی
َ
ا ا آیۀ�13.�>�ی
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همه�است،�ما�آفریدیم�شما�را�از�مردی�و�زنی.�همۀ�شما�را�از�یک�

مرد�و�یک�زن،�همانی�که�در�دیوان�منسوب�به�امیرالمؤمنینصلوات اهلل و سالمه علیه 

این�جور�بیان�شده،�مضمون�همین�آیه�است:

کفاٌء
َ
مثاِل ا َحـّواُءالّناُس ِمن ِجَهِة الّتِ ّمُ  االُ َو  آَدُم  بوُهـم 

َ
ا

 
ً
ا عو�ب

ُ اُكم سش َعل�ن َ همه�یکسـان�و�برابرند�از�لحاظ�منشـأ�و�ریشـۀ�آفرینش.�>َو حب

وا<�شعبه�شـعبه�شـدن�ها�و�قبیله�قبیلـه�شـدن�ها�بـرای�تعارف� عاَر�ن َل ِل�ةَ ا�ئِ َ �ب
َو �ةَ

و�شـناخت�اسـت.�)کـه�حاال�این�هـم�البته�مختصر�توضیحـی�احتیاج�دارد�

کـه�چـون�وقت�گذشـته،�می�گـذارم�برای�وقت�دیگری�اگر�الزم�بود.( >ِا�نَّ 

اُكم<�ایـن�حکـم�قاطـِع�اسالمی�سـت�در�زمینـۀ�نفـی� �ة �ة
َ
َد اهلِل ا كَرَمُكم ِع�ن

َ
ا

طبقـات�اجتماعـی؛�گرامی�ترین�شـما�در�نزد�خدا،�باتقواترین�اسـت.�یعنی�

از�یک�طبقه�ای�بودن،�وابسته�به�خانواده�ای�بودن،�وابسته�به�یک�سلسله�

و�تیـر�ه�ای�بـودن،�موجـب�گرامی�تـر�بـودن�نیسـت.�و�تازه�نکتـۀ�جالب�تر�و�

باریک�تر�اینجاسـت؛�آنهایی�که�باتقوا�هسـتند،�که�باالتر�از�دیگرانند،�باز�از�

امتیازات�حقوقِی�بیشـتری�برخوردار�نیسـتند.�این�جور�نیست�که�آدم�های�

باتقوا�یک�پول�بیشـتری�بگیرند،�یک�حقوق�بیشـتری�داشـته�باشـند�یا�از�

حقـوق�اجتماعی�بیشـتری�و�بهتری�برخوردار�باشـند،�نـه،�نه�خیر؛�این�جور�

َد اهلِل<�پیش�خدا�عزیزترند.�البته�تقوا�منشأ� كَرَمُكم ِع�ن
َ
نیست،�بلکه�>ِا�نَّ ا

یک�آثار�اجتماعی�هسـت�تا�یک�حدودی،�اما�نه�چندان؛�بعضی�از�مشـاغل�

 اهلَل 
و�ُپَست�ها�هست�که�شرطش�باتقوا�بودن�است،�فقط�همین�اندازه.�>ِا�نَّ

ٌر<�همانا�خدا�دانا�و�مطلع�اسـت.�باز�قسـمت�دیگر،�یک�آیه�اسـت� �ی �ب
ٌم حنَ َعل�ی
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َدَم<�به�یقین�که�
آ
�نى ا َ ا �ب م�ن د َكّرَ �ةَ

َ
مربوط�به�سـورۀ�اسـراء�آیۀ�70.�>َو ل

حِر<�آنـان�را�در�خشـکی�و� ّرِ َو ال�بَ
� ال�بَ ِ

اُهم �ن بنـی�آدم�را�گرامـی�داشـتیم،�>َو َحَمل�ن

اُهم  �ن �ة دریا�برداشـتیم،�حمل�کردیم،�وسـیلۀ�ِسیرشـان�را�فراهم�کردیم،�>َو َررنَ

حِر<�ضمنًا�شاید�اشاره�باشد�به� ّرِ َو ال�بَ
� ال�بَ ِ

اُهم �ن <�ـ�که�این�>َو َحَمل�ن ا�ةِ �ب ِ
�یّ

َ
ِم�نَ الّط

وجـود�روابـط�میان�انسـان�ها؛�که�اگر�انسـان�ها�نمی�توانسـتند�از�نقطه�ای�

بـه�نقطـۀ�دیگر�بروند،�این�امکان،�ایـن�خصوصیت�در�آنها�نبود،�میان�یک�

اُهم ِم�نَ  �ن �ة جامعۀ�انسانی،�ای�بسا�بنابر�فرضی�تفرق�به�وجود�می�آمد�ـ�>َو َررنَ

�ن  ٍر ِمّمَ �ی اُهم علٰ� َك�ش ل�ن
صنَّ

<�و�آنان�را�از�نیکویی�ها�برخوردار�کردیم،�>َو �نَ ا�ةِ �ب ِ
�یّ

َ
الّط

لًا<�و�آنـان�را�بـر�بسـیاری�از�آفریـدگان�خـود�برتـری�دادیم.�چه� �ی صن �ن ا �ةَ �ن ل�ة �نَ

کسانی�را؟�صحبت�چه�کسانی�است؟�چه�کسانی�را�تکریم�کردیم؟�به�چه�

کسـانی�از�طیبات�روزی�دادیم؟�و�چه�کسـانی�را�بر�بسـیاری�از�آفریدگان�

تفضیل�دادیم؟�انسان�ها�را،�نه�طبقه�و�تیرۀ�خاصی�را.

)عرض�ما�تمام�شـد،�یک�قدری�هم�مثل�اینکه�وقت�گذشـت،�تالوت�قرآن�

امروز�به�وسیلۀ�یکی�از�تالوتگران�عزیز�ما�انجام�می�گیرد.�خواهش�می�کنم�

تشریف�بیاورند.(

پروردگارا!�به�محمد�و�آل�محمد�قرآن�را�دستگیر�ما�در�دنیا�و�آخرت�قرار�بده.

بـه�محمـد�و�آل�محمـد،�پـروردگارا!�خیـرت�را�از�طریـق�آموزش�قـرآن�از�ما�

دریغ�مدار.
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در�زمینـۀ�تأثیراتـی�کـه�توحیـد�در�متن�جامعـه�می�گذارد�و�شـکلی�که�به�

اجتماع�بشـری�و�به�اجتماع�توحیدی�می�بخشـد،�بحث�هایی�انجام�گرفت�

و�البته�بحث�های�دیگری�هم�در�این�زمینه�هست�که�به�جهات�گوناگونی�

از�ادامۀ�آن�بحث�ها�صرف�نظر�شد.�و�مهم�ترین�این�جهات�این�است؛�مثاًل�

تأثیر�توحید�و�بینش�توحیدی�در�امور�مالی�جامعۀ�توحیدی،�که�یکی�از�

مواد�مهم�قطعنامۀ�توحیدی�اسـت.�در�این�زمینه�البته�خیلی�فراوان�باید�

بحث�بشـود،�اما�اسـتنتاج�1این�مطلب�از�آیات�قرآن،�کاری�سـت�یک�قدری�

دقیـق�و�ظریـف،�و�باب�بحث�ها�و�جلسـات�عمومی�نیسـت.�اگرچه�که�در�

اُكم<�2ـ�از�مال�خدا،�مالی�که�خدا� �ة
آ
�ی ا �ن

َّ
وُهم ِم�ن ماِل اهلِل ال �ة

آ
قرآن�با�تعبیر�>َو ا

1.�)ن�ت�ج(�نتیجه�گیری

2.�سوره�مبارکه�نور/�آیه�33

صاَبُهُم 
َ
ا ما  َبعِد  ِمن  سوِل  َوالّرَ ِه  ِلّلٰ اسَتجابوا  ذیَن 

َّ
ال

 172 َعظیٌم  جٌر 
َ
ا َقوا 

َ
َواّت ِمنُهم  حَسنوا 

َ
ا ذیَن 

َّ
ِلل الَقرُح 

م 
ُ

ك
َ
ل َجَمعوا  َقد  الّناَس  ِاّنَ  الّناُس  ُهُم 

َ
ل  

َ
قال ذیَن 

َّ
ال

َوِنعَم  اهلُل  َحسُبَنا  َوقالوا  ایماًنا  َفزاَدُهم  َفاخَشوُهم 
ل عمرا�ن

آ
ارک� ا سور�ۀ م�ب الَوكیُل 173 



356 جلسۀ  13 تأثیرات روانی توحید 

حیــد
تو

به�شـما�داده�و�مال�خداسـت�بدهید؛�یعنی�به�مسـتمندان�و�به�

موارد�نیاز�و�حاجت�ـ�که�بینش�توحید�را�در�زمینۀ�مال�دنیا�نشان�می�دهد،�

اینها�هسـت،�اما�اینکه�از�مجموع�آیاتی�که�در�زمینۀ�مال�هسـت،�با�توجه�

به�بینش�توحیدی،�بخواهیم�اسـتنتاج�و�اسـتفاده�بکنیم،�کاری�سـت�باب�

محیط�های�علمی�تر؛�ظریف�اسـت،�دقیق�اسـت،�چندان�درخور�این�نیست�

کـه�مـا�بخواهیـم�در�ایـن�صفحه�هـای�پلی�کپی�بنویسـیم�و�دسـت�آقایان�

بدهیـم�و�اینجـا�در�ظـرف�یک�سـاعت�مثـاًل�درباره�اش�بحث�کنیـم.�آنها�را�

صرف�نظر�کردیم.

جهـت�دیگـرش�ایـن�بـود�کـه�بحث�های�الزم�تـری�داریـم�در�زمینـۀ�اصول�

اعتقادی�و�ایدئولوژیکی�اسالم.�هنوز�بحث�داریم�ما�و�الزم�است�که�تا�آخر�

مـاه�رمضـان،�اگر�عمـری�و�فرصتی�بود،�این�بحث�ها�را�به�پایان�برسـانیم،�

الاقل�به�جایی�برسـانیم.�و�پیداسـت�که�اگر�بخواهیم�با�این�ترتیب�پیش�

برویـم�و�همـۀ�فصـول�و�مسـائل�را�بحث�کنیم،�نمی�رسـیم�بـه�آنجایی�که�

مورد�نظر�است.�این�هم�دو�جهت.�مجموعًا�اینها�بود�جهات�اینکه�از�ادامۀ�

آن�تأثیـرات�اجتماعـی�توحیـد،�ادامـۀ�بحـث�در�آن�زمینـه�صرف�نظر�شـد.�

امروز�اگرچه�بحث�ما�دربارۀ�توحید�اسـت،�اما�بحثی�سـت�که�تناسـبی�دارد�

بـا�مباحـث�اول�مـا�کـه�در�زمینۀ�ایمـان�و�تأثیرات�ایمـان�و�نویدهایی�که�

به�مؤمنین�داده�شـده�اسـت،�آنجا�بحث�کردیم.�ایمان�که�در�آنجا�گفتیم،�

یعنـی�همـان�حالـت�باوِر�عمـل�زا،�باوِر�عمـل�زا�و�تعهـدآور.�و�البته�گفتیم�

کـه�بایـد�از�روی�آگاهـی�باشـد،�کورکورانـه�نباشـد،�مجرد�و�ُلخـت�و�دور�از�
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عمـل�صالح�نباشـد.�اینها�بحث�هایی�بـوده�که�قباًل�کردیم.�عقیدۀ�

بـه�توحیـد،�یک�ایمان�اسـت.�ایمانی�سـت�آگاهانه�برای�یـک�موحد�آگاه،�

ایمانی�سـت�عمـل�زا�و�تعهدآفریـن.�تعهدی�که�توحید�بر�روی�دوش�موحد�

می�گذارد،�بزرگ�ترین�تعهدها،�سـنگین�ترین�تعهدها،�مؤثرترین�تعهدها�در�

میان�عقاید�اسـالمی�و�دینی�محسـوب�می�شـود.�تعهد�توحید�ازطرف�یک�

موحد،�درحقیقت�خالصه�می�شود�در�تعهد�سازندگِی�یک�دنیای�توحیدی؛�

تعهد�توحید�از�نظر�موحد�و�برای�موحد،�عبارت�است�از�تعهِد�زدودن�تمام�

آثار�شرک؛�اینها�تعهدات�توحید�است.

من�یک�نکته�ای�را�اینجا�تذکر�بدهم�به�دوسـتان�و�برادرانی�که�مختصری�

بـا�زبـان�عربـی�آشـنا�هسـتند.�کلمـۀ�توحید�از�بـاب�تفعیل�اسـت.�توحید�

را�از�هـر�طلبـه�ای�شـما�بپرسـید�که�یعنـی�چه،�معنای�لغوی�اش�چیسـت؛�

خواهد�گفت�یکی�کردن.�توحید�از�وحدت�است،�از�مادۀ�وحدت،�از�ریشۀ�

وحدت؛�یعنی�یکی�بودن.�توحید�صیغۀ�باب�تفعیلش،�به�قول�ما�طلبه�ها،�

می�شود�یکی�کردن.�توحید�یعنی�یکی�کردن،�واحد�کردن،�واحد�ساختن.�

یعنی�چه؟�یعنی�خدایان�متعدد�را�به�صورت�خدای�واحد�درآوردن،�جامعۀ�

غیرتوحیدی�را�توحیدی�کردن،�مغز�مشـرک�و�دل�مشـرک�را�مغز�موحد�و�

دل�موحد�قراردادن.�توحید،�یکی�کردن،�همه�اش�تعهد�اسـت.�انجام�دادن�

اسـت�در�آن،�کار�اسـت�در�آن،�اصاًل�کلمۀ�توحید�این�اقتضاء�و�ایجاب�را�

دارد.�و�این�یک�نکته�ای�اسـت�که�توجه�به�این�نکته�موجب�می�شـود�که�

در�باب�توحید،�یک�روشن�بینی�مخصوصی�در�انسان�به�وجود�بیاید.
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خب،�پس�اعتقاد�به�توحید،�ایمانی�است�با�این�بزرگی�و�عظمت�

و�تعهـدی�بـا�ایـن�سـنگینی�و�قاطعیت�و�تعیین�کنندگـی؛�به�طوری�که�هر�

یک�از�عقاید�دیگر�اسالمی�را�یا�مذهبی�را�یا�هریک�از�عقاید�غیر�اسالمِی�

اجتماعـی�را�شـما�در�نظـر�بگیریـد،�تعهـدش�بـه�ایـن�سـنگینی�و�بـه�این�

عظمت�نیسـت.�برداشـتن�فقر�از�جامعه،�مثاًل�یک�تعهدی�سـت�یا�تعدیل�

ثـروت�در�هـر�جامعـه�ای،�یک�تعهدی�سـت�که�ممکن�اسـت�یـک�مکتبی�

این�تعهد�را�کرده�باشـد.�برداشـتن�جنگ�یک�تعهدی�ست�که�ممکن�است�

یـک�مکتبـی�ایـن�تعهـد�را�بر�دوش�خود�گذاشـته�باشـد�و�یـک�مردمی�با�

ِگـَرِوش�بـه�آن�مکتـب،�گرویـدن�بـه�آن�مکتـب،�این�تعهد�را�به�خودشـان�

منتقل�کرده�باشند.�اینها�درست،�اما�توحید�با�معنای�صحیحش،�با�معنای�

اسـالمی�اش،�نـه�به�معنـای�خرافـی�و�تنبل�مآبانـه�اش،�با�معنای�درسـت�و�

صحیحـش،�اگـر�توحیـد�را�ما�در�نظـر�بگیریم�خدا�را�یکـی�کردن،�حکومت�

الهی،�جامعۀ�الهی،�قانون�الهی،�نظام�الهی�به�وجودآوردن،�مشتمل�بر�تمام�

این�تعهداتی�ست�که�من�ذکر�کردم،�که�ممکن�است�فالن�مکتب�و�فالن�

مکتب�داشـته�باشـند�و�عالوۀبر�آنها�تعهدات�دیگر.�ببینید�که�خیلی�تعهد�

توحید�سنگین�است.

خـب،�پـس�این�یک�ایمانی�سـت،�آگاهانه�اسـت،�همراه�با�تعهد�اسـت،�

تعهـدش�از�تعهـد�همۀ�مبانی�اعتقادِی�مذهبی�و�غیرمذهبی،�سـنگین�تر�

اسـت�و�قاطع�تـر�و�جامع�تـر�و�شـامل�تر؛�ایـن�توحیـد�اسـت.�اگـر�ایماِن�

توحیـدی�به�این�معناسـت�و�یـک�ایمان�صحیح�واقعی�سـت،�جا�دارد�که�
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مـا�بررسـی�کنیـم،�ببینیـم�تأثیـر�این�ایمـان،�تأثیر�ایـن�عقیدۀ�

عمل�زا،�در�روان�معتقد�چه�خواهد�بود�و�چه�باید�باشد.�این�یک�مسئلۀ�

مستقلی�ست.�ببینیم�کسی�که�معتقد�به�توحید�شد،�آن�کسی�که�معتقد�

شـد�خـدا�یـک�اسـت�در�همـۀ�زوایـا�و�گوشـه�و�کنارهـا�و�منطقه�هـای�

گوناگون�زندگی�بشـر،�همچنانی�که�خدا�یک�اسـت�در�همۀ�زوایای�عالم�

تکویـن؛�کسـی�کـه�ایـن�اعتقاد�را�پیـدا�کرد،�چگونـه�تأثیراتی�در�روح�او�

به�وجود�می�آید.

فایدۀ�این�بحث�دو�چیز�اسـت؛�یکی�این�اسـت�که�ما�با�توحید�یک�قدری�

بیشتر�آشنا�می�شویم.�می�فهمیم�که�توحید�به�معنای�چه�آموزش�روحی�و�

روانی�سـت.�اگر�از�توحید�یک�اسـتنتاج�تخدیرآمیزی�1یک�وقتی�کسی�کرد،�

می�گوییـم�آقـا�ایـن�غلط�اسـت،�تأثیر�توحیـد�آنی�که�تو�می�گویی�نیسـت،�

آنی�که�من�می�گویم،�آن�است.�پس�توحید�را�می�شناسیم،�این�فایدۀ�اول.�

فایـدۀ�دوم�ایـن�اسـت�کـه�خودمان�را�می�شناسـیم�که�موحدیـم�یا�موحد�

نیسـتیم.�محکی�سـت�برای�شـناختن�مایۀ�توحید�در�دل�خویشتن.�من�از�

کجـا�بفهمـم�کـه�موحدم؟�از�کجا�بدانم�من�که�این�ایمان،�در�روح�من،�در�

اعماق�وجود�من،�تأثیر�و�نفوذ�کرده�است؟�وقتی�دانستم�که�تأثیر�روانی�

توحید�چگونه�چیزی�است،�وقتی�فهمیدم�این�دارو�چه�تأثیرات�قطعی�در�

وجود�می�گذارد؛�آن�وقت�می�فهمم�که�وقتی�نگاه�کردم،�ببینم�این�تأثیرات�

هست�یا�نیست،�می�فهمم�که�این�دارو�را�درست�خوردم�یا�عوضی�خوردم،�

1.�سست�کننده�ای
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درسـتش�را�بـه�من�دادند�یا�تقلبـی�اش�را�به�من�دادند.�اگر�دیدم�

آن�تأثیـراِت�مـورد�نظـر�در�من�وجود�ندارد،�می�فهمم�آن�شیشـۀ�دوایی�که�

به�ما�داده�بودند،�شیشـۀ�دوای�تقلبی�بود،�درسـت�نبود،�اگر�درسـتش�بود،�

تأثیرات�دیگری�باید�می�گذاشت.�بنده�اگر�در�زمینۀ�تأثیرات�روانی�توحید�

هـم�بخواهـم�صحبت�بکنم،�بحث�به�درازا�می�کشـد،�طوالنی�می�شـود.�لذا�

ایـن�را�هـم�می�خواهـم�همین�امروز�تمام�کنم�تا�فردا�ان�شـاءاهلل�به�بحث�

نبوت�بپردازیم.

تأثیر�روانی�توحید�در�چند�جمله�خالصه�می�شـود؛�انسـان�موحد�از�جملۀ�

تأثیراتـی�کـه�روح�او�از�ناحیـه�و�ِقَبـِل�توحیـد�می�بـرد،�یکـی�ایـن�اسـت؛�

دارای�وسـعت�افق�دید�می�شـود.�موحد�از�تنگ�نظری�هـا،�از�کوته�بینی�ها،�

از�نزدیک�بینی�ها�آسـوده�و�راحت�اسـت.�آدم�موحد�نمی�گوید�من�در�این�

میدان�شکست�خوردم�یا�جبهۀ�ما�دراین�زمینه�عقب�نشست�و�کار�به�زیان�

ما�تمام�شد.�او�این�قدر�نزدیک�بین�نیست.�او�می�داند�که�فکر�توحیدی�به�

درازای�عمِر�بشر�دارای�قلمرو�است،�عمِر�بشریت؛�با�مقیاس�عمِر�بشریت،�

ده�سـال�و�بیسـت�سـال�و�پنجاه�سال�و�صد�سـال،�یک�لحظه�و�یک�دقیقه�

بیـش�نیسـت.�بـه�بیـان�دیگر�و�از�دیـدگاه�دیگـر،�آدم�موحـد�افق�دیدش�

در�مسـائل�مـادی�و�نیازهـای�پسـت�و�حقیـر�خالصـه�نمی�شـود،�متوقف�

نمی�گـردد.�آدم�موحـد�درمقابل�خود�وقتی�نـگاه�می�کند،�در�کنار�نیازهای�

مـادی،�ده�هـا�نیـاز،�صدها�نیـاز�از�عظیم�ترین�و�عزیزترین�نیازهای�انسـان�

را�می�بیند.�تمام�ذهنش�و�فکرش�و�حواسـش،�منحصر�و�متوقف�نیسـت�
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در�نیازهای�پسـت�و�حقیر�و�کوچک،�آن�گونه�که�انسـان�های�در�

باطـن�مـادی،�اگرچـه�در�ظاهـر�الهی،�در�ظاهر�معنوی،�خودشـان�را�در�آن�

محبـوس�و�زندانـی�کرده�انـد.�آدم�موحـد�وقتی�کـه�نـگاه�می�کنـد،�آینده�را�

درمقابل�خود�بی�نهایت�وسیع�می�بیند.�همان�طوری�که�در�یکی�از�روزهای�

گذشته�عرض�کردم،�موحد�برای�دنیا�آخری�قائل�نیست.�برای�خاطر�اینکه�

آخر�دنیا�را�متصل�به�آخرت�می�بیند.�آخرت�را�با�دنیا�سر�و�تِه�یک�طومار�

می�دانـد.�مـرگ�را�دیـوار�زندگـی�نمی�دانـد،�پایـان�این�راه�فـرض�نمی�کند،�

بلکه�دریچه�ای�و�َمَمّری�1و�معبری�می�داند،�به�سوی�دنیایی�وسیع�تر.�اینها�

خواص�توحید�است.

یـک�آدم�غیـر�موحـد،�هرچـه�فـداکار،�هرچه�مجـذوب�ایده�های�شـریف�و�

انسانی،�همه�چیز�برایش�دِم�مرگ�پایان�یافته�است.�درحالی�که�موحد،�دِم�

مـرگ�بـرای�او�آغاِز�یک�زندگی�وسـیع�تر�و�یک�محیـط�جالب�تر�و�دلپذیر�تر�

اسـت.�یـک�مـادی�اگـر�چنانچه�خیلی�فـداکار�بود،�حاضر�اسـت�خودش�را�

بیندازد�در�آنجایی�،�در�آن�منطقه�ای،�که�به�نظر�او،�عدم�و�نیستی�ست.�اما�

یـک�آدم�موحـد�اگر�خیلـی�فداکار�بود،�اصاًل�مثل�پروانه�ای،�مثل�شـمعی،�

جـز�خودسـوزی،�جـز�نیندیشـیدن�به�مصالح�شـخص�خـود،�از�او�انتظاری�

نیسـت،�امـا�اگـر�بـه�آن�فـداکاری�هم�نبـود�و�نشـد،�آن�قدر�هم�نخواسـت�

فـداکاری�بکنـد،�باز�برایش�افتادن�در�آن�منطقه�ای�که�مادی�او�را�نیسـتی�

می�دید،�آسـان�تر�اسـت،�برای�خاطر�اینکه�آنجا�را�نیسـتی�نمی�بیند؛�آنجا�را�

1.�)م�ر�ر(�محل�عبور،�گذرگاه
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هم�محیط�دیگری،�جایگاه�دیگری،�منطقۀ�دیگری�از�این�منطقۀ�

وسیِع�زندگِی�انسانی�می�شناسد�و�می�داند.

از�جملـۀ�تأثیـرات�توحیـد�در�روان�یـک�موحـد�این�اسـت�که�ریشـۀ�ترس�

را�در�او�می�خشـکاند،�و�ایـن�خیلـی�مهم�اسـت.�در�قـرآن�در�چندین�مورد،�

کـه�در�ایـن�تالوت�هـای�امروز،�یکـی،�دو�موردش�به�سـمع�آقایان�خواهد�

رسـید�و�مـورد�تدبـر�قـرار�خواهـد�گرفـت،�بـه�مؤمنین�خطاب�می�شـود�که�

<1،�ریشـۀ�تـرس�از�دیگـران�را�در�دل�خـود�بخشـکانید،� و�نِ ا�ن وُهم َو �ن ا�ن �ن
لا �ةَ

>�نَ

از�من�بترسـید؛�و�کسـی�که�از�خدا�ترسـید،�از�هیچ�کس�دیگر�نمی�ترسـد.�

کسـی�کـه�موحد�بود،�کسـی�کـه�اعتقاد�به�قـدرت�پروردگار�داشـت،�ترس�

در�او�از�بیـن�مـی�رود.�و�بنـده�وقتی�نگاه�می�کنم،�تأّمل�می�کنم،�محاسـبه�

می�کنـم،�می�بینـم�ترس�اسـت،�بیم�و�هراس�اسـت�که�دنیـا�را�و�آخرت�را�

از�دارندگانـش�سـلب�می�کنـد.�تـرِس�از�فقر�موجب�می�شـود�انسـان�انفاق�

نکند،�ترِس�از�مبتالشـدن�و�دچارشـدن�به�ناراحتی�ها،�موجب�می�شـود�که�

انسـان�تـن�بـه�جنایت�ها�و�فاجعه�ها�و�ذلت�هـا�و�خواری�ها�بدهد.�ترِس�از�

اینکـه�نتوانـد�انسـان�دو�روز�دیگـر،�بیشـتر�در�این�عالم�زندگـی�کند�و�چه�

زندگی�ای!�چگونه�زندگی�ای!�ترِس�از�دسـت�دادن�همین�زندگی�پسـت�که�

معلوم�نیست�دو�روز�بشود،�سه�روز�بشود،�سند�رسمی�که�ندادند�تا�فالن�

سال،�تا�فالن�تاریخ،�شما�زنده�خواهید�بود؛�ترِس�از�دست�دادن�یک�چنین�

زندگِی�بی�اعتباری،�موجب�می�شـود�که�انسـان�به�زندگی�ها�خاتمه�بدهد،�

1.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیه�175
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زندگِی�اجتماعی�را�تلخ�کند�یا�از�بین�ببرد.�طمع�ها�برمی�گردد�به�

ترس،�و�ترس�ها�ریشـۀ�بدبختی�ها�در�زندگی�انسان�هاسـت.�شـما�در�طول�

تاریخ�نگاه�کنید�تا�ببینید�که�چه�چیزهایی�موجب�شد�که�طرف�داران�حق�

در�اقلیت�قرار�بگیرند،�آنجاکه�در�اقلیت�قرار�گرفتند.�چه�چیزهایی�موجب�

شـد�کـه�مردمی�که�حق�را�شـناخته�بودند،�دنبال�حـق�نروند،�آنجاکه�مردم�

حق�شناسـی�دنبال�حق�نرفتند.�چه�چیزهایی�موجب�شـد�که�مردمی�دست�

به�جنایات�بزرگی�بیاالیند،�آنجایی�که�می�بینید�مردمی�دسـت�به�جنایاتی�

آلودنـد.�غالبـًا�وقتی�کـه�پیگیری�و�تحقیق�و�مطالعـه�می�کند�آدم،�می�بیند�

که�منشأ�این�همه�ترس�است،�ترس!

بعد�از�آنی�که�مسیر�جامعۀ�اسالمی،�آن�چنان�که�می�دانید�همه،�به�انحراف�

و�انحطـاط�دچـار�شـد،�چـه�چیزی�موجب�شـد�کـه�مسـلمان�ها�نتوانند�به�

اسـالِم�واقعـی،�بـه�سـوغات�و�ارمغانـی�که�خدا�بـرای�آنها�به�رایـگان�داده�

�نسـل�دوم�رایگان�گرفته�بودند،�فداکاری�ها�برای�نسـل� بود�و�رسـانده�بودـ�

اول�بود�ـ�این�سـوغاتی�که�رایگان�در�اختیار�آنها�قرار�گرفته�بود،�چه�چیز�

موجب�شد�که�اینها�نتوانند�آن�را�برای�خودشان�نگه�بدارند؟�جز�ترس؟�چه�

کسی�معاویه�را�نمی�شناخت،�از�مردمانی�که�اطراف�امیرالمؤمنین�بودند�و�

در�تیررِس�تعلیمات�و�آموزش�ها�و�سخنان�آن�بزرگوار،�چه�کسی؟�در�حجاز�

چه�کسـی�نمی�شـناخت�معاویة�بن�ابی�سـفیان�را؟�چه�کسـی�نمی�شـناخت�

یزیدبن�معاویـه�را؟�چه�کسـی�نمی�شـناخت�عبدالملک�مـروان�را؟�دودمان�

بنی�امیه�را�چه�کسـانی�بودند�که�ندانند،�نشناسـند،�نیازموده�باشند،�تجربه�
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نکرده�باشند،�سخن�قرآن�را�و�سخن�پیامبر�را�و�واقعیت�تاریخِی�

محکوم�کنندۀ�نسـبت�به�آنها�را�نفهمیده�باشـند،�لمس�نکرده�باشـند؟�همه�

می�دانستند.�جز�ترس؟�علت�اینکه�می�رفتند�تسلیم�می�شدند،�علت�اینکه�

همـکاری�می�کردنـد،�علـت�اینکـه�مزدور�می�شـدند،�علـت�اینکـه�در�مقام�

مزدوری،�خودشیرینی�هم�می�کردند،�خوش�رقصی�هم�می�کردند،�این�نبود�

جـز�تـرس.�و�ایـن�تـرس،�از�طبقات�پاییـن�مردم�بگیر�تا�طبقـات�عالیه،�تا�

چهره�های�معروف،�تا�آنهایی�که�مردم�نسبت�به�آنها�امیدها�داشتند،�همه�

را�فرا�گرفته�بود.

عبـداهلل�عمـر�1سـمبل�بی�عرضگـی�و�ضعـِف�نفـس�و�حق�ناپذیـری�بـود.�

حق�ناپذیـری�تـوأم�بـا�بی�عرضگـی،�همان�طورکه�عـرض�کـردم،�وِااّل�عبداهلل�

زبیـر�هـم�حق�ناپذیر�بود.�آدم�وقتی�نـگاه�می�کند،�در�مجموع�چهرۀ�عبداهلل�

زبیـر�دژخیـِم�ضـِد�علـی�را�بـاز�قابـِل�قبول�تـر�می�یابد�تـا�چهـرۀ�آدمی�مثل�

عبداهلل�عمر.�عبداهلل�عمر�آدمی�سـت�که�بعد�از�آنی�که�عثمان�کشـته�شـد،�

بـا�امیرالمؤمنیـن�بیعت�نکـرد.�چرا�بیعت�نکرد؟�گفت�که�من�مطلب�برایم�

روشـن�نیسـت.�احتیـاط�کـرد،�بـا�علیعلیه السـالم�بیعـت�نکـرد.�از�روی�کماِل�

احتیـاِط�بـرای�دیـن،�بـا�امیرالمؤمنیـن�بیعت�نکـرد.�چون�دید�کـه�به�قول�

1.�عبداهلل�بن�عمر،�فرزند�خلیفۀ�دوم�اسـت�که�به�دلیل�سـن�کم،�در�غزوات�پیامبر�حضور�

نداشـت.�بیشـتر�زاهدنمایی�می�کرد�تا�زهدورزی.�عبداهلل�عمر�از�معدود�کسـانی�بود�که�با�

امیرالمؤمنین�بیعت�نکرد.�هنگامی�که�حجاج�از�طرف�عبدالملک�مروان�برای�سـرنگونی�

آل�زبیر�به�مکه�رفت�و�مکه�را�به�تصرف�درآورد،�به�شکل�ذلت�باری�با�او�بیعت�کرد.�مدتی�

بعد�هم�در�سال��73ق�به�دستور�حجاج�به�قتل�رسید.



365 جلسۀ  13 تأثیرات روانی توحید 

حیــد
تو

خـودش�و�بـه�خیـال�خـودش،�همـۀ�مسـلمان�ها�در�این�مسـئله�

اجماع�نکردند.�خب،�تو�اگر�غرِض�شـخصی�نداشـتی،�اگر�دچار�غرض�ها�و�

هِلِه«1 
َ
ِة ا

ّ
يِق اُلدی ِلِقل مرض�های�قلبی�نبودی،�این�جملۀ�»ال َتسَتوِحشـوا ف َطر

را�که�از�امیرالمؤمنین�نشنیده�بودی،�اما�مضمون�این�جمله�هم�از�پیامبر،�

از�قرآن�کریم�به�گوَشت�نخورده�بود؟�ندانسته�بودی�که�در�راه�خدا،�در�راه�

درسـت،�در�راه�هدایت،�با�کم�بودن�یا�زیاد�بودِن�رهروان،�نبایسـتی�انسـان�

راهش�را�عوض�کند�و�تصمیمش�را�دگرگون�کند،�باید�ببیند�که�راِه�هدایت�

هسـت�یـا�نیسـت.�چون�بـه�این�اصِل�مهِم�اسـالمِی�مؤثـر�در�زندگی؛�نگاه�

نکـردن�به�اینکه�دیگـران�چه�می�گویند،�اعتنا�نکردن�به�اینکه�اکثریت�های�

اسـیر�جهـل�یـا�غرض�چگونه�عمـل�می�کنند،�چون�این�اصـل�در�اختیارش�

نبـود،�در�دسـتش�نبـود،�عامل�نبـود،�از�امیرالمؤمنین�کنـاره�گرفت،�بیعت�

نکرد�از�روی�احتیاط.

سـال�ها�بعـد�از�ایـن�جریان�که�امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیه�به�شـهادت�رسـیده�

بـود،�معاویـه�سـالیانی�حکومت�کرده�بـود،�همین�عبداهلل�عمـر�معاویه�را�

هم�کاماًل�شـناخته�بود�از�نزدیک،�اگر�هم�آن�روز�برایش�معلوم�نبود،�بعد�

معلوم�شده�بود؛�بعد�هم�دوران�یزید،�آن�سه�ساِل�شرم�آور�در�تاریِخ�اسالم�

سپری�شده�بود،�مروان�بن�حکم�جانشین�یزید�بود�و�پدر�عبدالملک�مروان،�

او�هـم�مـدت�کوتـاه�حکومتش�را�گذرانده�بـود؛�بعد�عبدالملـک�مروان�به�

حکومت�رسید.�و�در�تمام�این�مدت�عبداهلل�عمر�در�مدینه،�در�قلب�مسائل�

1.�حدیث�شماره�16
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و�قضایا،�در�متن�حوادث�و�وقایع�تاریخی�بوده،�بی�اطالع�نبوده،�

نـاآگاه�از�آنچه�گذشـته�اسـت�و�آمده�بر�سـر�جامعۀ�اسـالمی�نبـوده،�افراد�

برایش�ناشناخته�نمانده�بودند،�بنی�امیه�را�خوب�شناخته�بود؛�درعین�حال�

حجاج�بن�یوسـف�ثقفی،�جالد�دژخیم�معـروف�بنی�امیه،�ازطرِف�عبدالملک�

مـروان�آمـد�بـرای�فتـح�کردن�مکه�کـه�در�اختیار�عبداهلل�زبیـر�بود.�عبداهلل�

زبیر�آنجا�مقاومت�می�کرد�و�با�نیروهای�عبدالملک�مروان�که�از�شام�آمده�

بودند،�به�شدت�می�جنگید.�دیدند�باید�این�غائله�را�به�پایان�برسانند�و�ختم�

کنند.�حجاج�بن�یوسف�از�همه�جالدتر�بود،�او�را�فرستادند.�او�هم�آمد�باالی�

کوه�های�اطراف�مکه،�منجنیق�گذاشت�و�خانۀ�خدا�را�سنگ�باران�کرد،�عدۀ�

زیادی�از�مردم�را�کشـت،�بعد�هم�عبداهلل�زبیر�را�کشـتند�و�جسـد�کشتۀ�او�

را�سِر�دار�کردند.

نشسـته�بـود�در�خیمـه،�حجاج�بن�یوسـف�مشـغول�نامه�نوشـتن�و�گزارش�

فتح�به�شام،�مرکز�خالفت.�عبداهلل�عمر�هم�جزو�مردم�مکه�بود.�مردم�َبنا�

کردنـد�گروه�گـروه�آمدن�و�با�حجاج�بن�یوسـف�بیعت�کـردن.�نه�این�بود�که�

این�مردم�حجاج�را�نمی�شـناختند،�می�شـناختند.�نه�این�بود�که�به�خوبی�

و�دیانت�و�تقوا�و�لیاقِت�اسـالمِی�او�واقف�شـده�بودند،�همه�می�دانسـتند�

حجاج�چه�موجود�پسِت�رذلی�ست�و�ازطرِف�چه�موجوِد�پست�تر�و�رذل�تری�

اینجـا�نماینده�اسـت؛�اینها�را�هم�می�دانسـتند،�امـا�درعین�حال�چون�فاتح�

بـود،�چـون�قـدرت�در�اختیاِر�او�بود،�چون�اگر�مردم�با�او�بیعت�نمی�کردند،�

شمشـیر�را�بـر�آنهـا�مسـلط�می�کـرد؛�از�روی�تـرس،�گروه�گـروه�می�آمدند�با�
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حجاج�بن�یوسف�بیعت�می�کردند.�عبداهلل�عمر�در�خالل�هزاران�نفر�

آدم�دیگر�آمد�نزدیک�خیمه�های�حجاج�که�در�بیرون�شـهر�اردو�زده�بودند؛�

گفـت�بگوییـد�عبـداهلل�عمر�آمده،�به�خیالش�کـه�احترامش�می�کنند،�او�را�

بـا�آغـوش�باز�می�پذیرنـد،�گرم�برمی�دارند،�1نمی�دانسـت�که�قدرت،�َطبعش�

بی�اعتنایـی�و�بی�چشم�ورویی�سـت.�خیـال�می�کـرد�که�چون�یـک�روزگاری�

بـه�معاویـه�کمـک�کرده�و�به�خاندان�پیغمبر�کمکی�نرسـانده،�حاال�َقدرش�

را�می�داننـد.�نمی�دانسـت�کـه�اینها�نمک�می�خورند�و�نمکدان�می�شـکنند.�

آمد،�گفت�عبداهلل�ُعَمَرم.�به�حجاج�گفتند�عبداهلل�عمر�است.�گفت�بگویید�

بیایـد�داخـل.�آمد�داخل.�حجاج�برایش�تـکان�نخورد،�احترام�نکرد،�از�روی�

کاغـذ�سـرش�هـم�بلند�نکرد�که�نـگاه�کند�و�با�او�خوش�آمـدی�بکند.�گفت�

امیر�دسـتت�را�بده�با�تو�بیعت�کنم.�چه�کسـی�می�گوید؟�عبداهلل�عمر.�به�

چه�کسی؟�به�حجاج.�عبداهلل�عمری�که�به�علی�بن�ابی�طالب�نگفت�دستت�

را�بـده�بیعـت�کنم،�احتیاط�کرد�آنجـا،�احتیاِط�در�دین؛�به�حجاج�می�گوید�

امیر�دسـتت�را�بده�با�تو�بیعت�کنم.�حجاج�در�جوابش�چه�گفت؟�حجاج�

گفت�دستم�مشغول�کاغذ�نوشتن�است،�با�پایم�بیعت�کن.�پایش�را�دراز�

کـرد،�گفـت�بـا�پایم�بیعت�کن.�او�هم�با�پای�حجاج�بن�یوسـف�بیعت�کرد.�

آدم�َپست�و�زبونی�که�برای�خاطر�دو�روز�دیگر�زندگی�کردن،�آن�هم�زندگی�

کردن�به�این�بدی،�زندگی�کردنی�که�تویش�نه�کام�دنیاست�نه�کاِم�آخرت،�

زندگـی�کردنـی�کـه�فقط�چنـد�کیلو�غذا�حـرام�کردن�در�آن�هسـت�و�بس،�

1.�استقبال�کردن
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زندگی�کردنی�که�انسـان�را�به�خدا�نزدیک�نمی�کند؛�و�به�شـیطان�

نزدیـک�می�کنـد.�برای�خاطـر�دو�روز�زندگی�کردِن�این�جـوری،�آدم�بیاید�با�

حجاج�و�با�پای�حجاج�بیعت�بکند؟�منشأش�چیست؟�منشأش�چیزی�جز�

ترس�که�نیست.

لذا�در�روایات�اهل�بیتعلیهم الصالة و السالم�و�در�این�دعاهایی�که�مخصوصًا�در�ماه�

�که�بنده�توصیۀ�بسـیار�اکیدم�به�همه،�خواندن� رمضان�وارد�شـده�و�آمدهـ�

دعـا�و�توجـه�بـه�دعاهای�مأثور�از�ائمه�اسـت�ـ�در�این�دعاها�این�مطالب،�

مطالب�روانی،�آنچه�که�مربوط�به�روح�انسـان�اسـت،�خیلی�مورد�توجه�و�

دقـت�و�تکیـۀ�خـاص�قرار�گرفتـه�.�در�یکی�از�دعاهای�امام�سـجادصلوات اهلل علیه 

رين«1،� ُهّمَ َعّمِ
ّ
ـ�ببینید�امام�سجاد�تعلیماتش�این�جوری�ست�ـ�می�فرماید:�»الل

ایـن�یـک�جملـه�دعاسـت�برایتـان�دارم�معنـا�می�کنـم،�اواًل�دعاخوان�ها�و�

دعادوسـت�ها�بفهمنـد�که�دعا�چرا�این�قدر�مـورد�تأکید�قرار�گرفته،�این�قدر�

دعا�را�سبک�برندارند،�این�قدر�دعا�را�با�بی�فکری�و�نادانی�نخوانند،�یک�ُخرده�

بـا�توجـه�بخوانند.�ثانیًا�ضِد�دعاها�بدانند�که�با�چه�چیزهایی�دارند�ضدیت�

می�کننـد.�البتـه�ضِد�دعاِی�به�معنای�ضـِد�دعا�که�نداریم،�آنهایی�که�به�طور�

مطلـق�دعـا�را�رد�می�کننـد،�بدانند�و�بفهمند�کـه�در�تعلیماتی�که�در�دعاها�

نهفته�است�چه�چیزهایی�هست.

ـًة يف طاَعِتـَك«�خدایـا�بـه�مـن�عمـر�بده،�زندگی�
َ
ـرين مـا کاَن ُعُمـري ِبذل ُهـّمَ َعّمِ

ّ
»الل

بده،�اما�به�طورمطلق�نمی�خواهم،�عمر�دراز�و�صد�سـال�و�صدوبیسـت�ساِل�

1.�دعای�مکارم�االخالق،�حدیث�شماره�31
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ـًة يف طاَعِتـَك«�تا�وقتی�عمِر�
َ
بیهـوده�نمی�خواهـم،�»مـا کاَن ُعُمـري ِبذل

من،�بی�دریغ�در�راه�طاعت�توست�و�در�راه�بندگی�تو،�به�من�عمر�بده.�آن�

عمـِر�درازی�کـه�بندگِی�تو�را�طوالنی�تر�بکنـد،�آن�را�می�خواهم.�عمِر�درازی�

کـه�مصروِف�کار�بشـود،�مصروِف�عمل�بشـود،�آن�را�می�خواهـم.�عمِر�دراِز�

ًة يف طاَعِتَك، َفِاذا 
َ
رين ما کاَن ُعُمري ِبذل ُهّمَ َعّمِ

ّ
بی�خودی�و�َاَلکی�نمی�خواهم.�»الل

یـَک«�خدایـا�هروقتی�کـه�دیدی�عمر�من�
َ
ـیطاِن َفاقِبضـن ِال

َ
 ِللّش

ً
کاَن ُعُمـري َمرَتعـا

چراگاه�شـیطان�اسـت�ـ�شیطان؛�درسـت�توجه�کنید،�معنای�شیطان�را�در�

ذهنتان�خوب�بیاورید،�آن�معنایی�که�برای�شیطان�ما�گفتیم�و�قرآن�ناطق�

اسـت،�نیروهای�شـرآفرین،�هر�آن�کسـی�که�انسان�و�انسانیت�را�به�راه�خطا�

و�راه�گناه�و�راه�فساد�می�کشاند،�شیطان�یعنی�او�ـ�هرگاه�دیدی�عمر�من�

چراگاه�شیطان�هاسـت،�دیدی�وسیله�ای�سـت�برای�اینکه�شـیطان�ها�از�من�

اسـتفاده�کنند،�دیدی�عمر�من�مایه�و�زمینه�ای�سـت�برای�اینکه�جبهه�های�

مخالـف�خـدا�از�آن�بهـره�ببرند،�از�من�به�عنوان�تبلیغات�اسـتفاده�کنند،�از�

من�به�عنوان�حربه�و�آلِت�فعل�اسـتفاده�کنند،�از�جهِل�من�اسـتفاده�کنند،�

از�غروِر�من�اسـتفاده�کنند،�از�تکبِر�من�اسـتفاده�کنند،�هروقت�دیدی�من�

یک�وسـیله�ای�شـدم�برای�کامیابِی�بدها�و�برای�ناکامی�نیکان�و�خوب�ها،�

هروقـت�دیـدی�من�عمـاًل�بدون�اینکه�خود�بدانم�هم�حتی،�بندۀ�شـیطان�

یَك«�مرا�به�سوی�خودت�ِبَبر،�من�این�
َ
شدم،�مرتِع�شیطان�شدم،�»َفاقِبضن ِال

عمر�را�نمی�خواهم؛�این�دعاست.

شـما�را�به�خدا،�یک�انسـانی�که�این�سـخن�را�با�روح�می�گوید،�این�سخن�
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را�راسـت�می�گوید،�این�سـخن�را�از�روی�توجه�به�معنا�می�گوید،�

چـه�حالتـی�در�زندگـی�پیـدا�می�کنـد؟�ایـن�یـک�دعاسـت.�به�مـا�این�جور�

می�آموزنـد�ائمۀ�هدی�علیهم الّصالةوالسـالم�آن�زندگی�هایی�که�وسـیله�اسـت�برای�

اینکه�دشمنان�خدا�کام�بگیرند،�مرگ�از�آن�زندگی�ها�خیلی�بهتر�است.

خـب،�چـرا�از�مـرگ�بترسـی�بدبخت!�عبداهلل�عمـر!�چرا؟�خـب،�بگذار�زنده�

نمانـی.�حجـاج�بـا�تو�چـه�می�کرد؟�حجاج�بـه�زندگی�تو�که�نمی�دانسـتی�

ده�دقیقه�بعد�از�آن�بیعت�ننگین�زنده�هسـتی،�یا�ده�سـال�زنده�ای�و�اگر�

زنـده�ای�چگونـه�زنـده�ای،�بـه�آن�زندگی�بگذار�حجـاج�پایان�بدهـد،�بگذار�

پایـان�بدهـد.�عبداهلل�عباس�را�ندیدی�با�چه�فالکتی�از�دنیا�رفت؟�عبداهلل�

عباسـی�که�علی�را�یک�جا�تنها�گذاشـت،�حسـن�را�یک�جا�تنها�گذاشـت،�

حسـین�را�یک�جـا�تنهـا�گذاشـت؛�تو�از�سرنوشـت�او،�ای�عبـداهلل،�عبداهلل�

عمر�پند�می�گرفتی.

عبـداهلل�عبـاس�خیلـی�زندگـی�نکرد.�دلش�پـر�از�خون�بود.�پسـرش�را�که�

علی�بن�عبداهلل�عبـاس�باشـد،�پهلـوی�خـودش�نشـانده�بود�بـا�او�درد�و�دل�

می�کـرد.�یک�گاوی�را�ظاهرًا،�گوسـاله�ای�را�کشـتند،�جگـرش�مریض�بود،�

چه�جـوری�بود،�تّکه�پاره�بود،�به�پسـرش�نشـان�داد،�گفـت�ببین،�جگر�پدر�

تو�از�جگر�این�گوسفند�یا�گاو�یا�گوساله�ای�که�کشتیم،�تّکه�پاره�تر�است.�

پـدِر�مـن�درآمـده�در�ایـن�زندگی.�چه�شـده�بود�مگر؟�همان�شـهر�مکه�ای�

کـه�پناهـگاه�عبداهلل�عباس�از�خشـم�امیرالمؤمنین�و�جایگاه�آسـایش�او�

درمقابـل�مسـئولیتی�کـه�امیرالمؤمنیـن�بـه�او�محّول�می�کرد،�محسـوب�
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می�شـد؛�همان�شـهر�مکه�شـده�بود�جهنم�عبداهلل�بن�عباس.�من�

می�گویم�عبداهلل�عباس�توحید�درسـتی�ندارد،�عبداهلل�عمر�توحید�درستی�

ندارد،�اگر�موحد�بودند،

چه�شمشیر�هندی�نهی�بر�سرشموحـد�چـه�در�پـای،�ریـزی�زرش

همین�است�معنای�توحید�و�بس1امیـد�و�هراسـش�نباشـد�ز�کـس

راسـت�می�گویـد،�راسـت�می�گویـد،�مهم�ترین�تأثیـر�روانی�توحیـد�در�روح�

یـک�انسـان�ایـن�اسـت�کـه�در�راه�خـدا،�در�راه�تکلیـف،�در�راه�آنچـه�کـه�

هدِف�وجود�خود�تشخیص�می�دهد،�از�دشمنان�این�راه�نهراسد.�نمی�گویم�

ضعـف�اعصاب�نداشـته�باشـد،�گاهی�دلش�هـم�اضطرابی�پیـدا�نکند،�نه؛�

تـرس�فعـال�نداشـته�باشـد،�بیـِم�فعـال�نداشـته�باشـد.�تـرس�و�بیمی�که�

او�را�از�پیمـودِن�راِه�خـدا�بـاز�بـدارد،�در�وجوِد�او�نباشـد.�ایـن�ترس�ها،�این�

بیم�هـا،�ایـن�هراس�هایی�که�جلوگیر�فضیلت�هاسـت،�زمینۀ�بسـیار�خوِب�

رشد�نامردمی�هاست،�رشد�جنایت�ها�و�فاجعه�هاست،�این�ترس�ها�و�بیم�ها�

را�به�یک�کناری�بیندازد.

حاال�به�هر�صورت،�این�فصلی�که�ما�امروز�از�قرآن�کریم�انتخاب�کردیم،�برای�

اینکه�بخوانیم�برای�شما،�این�دو�قسمت�است:�یکی�از�سورۀ�آل�عمران�است،�

همان�طور�که�عرض�کردیم�که�اول�آن�را�تالوت�می�کنیم،�بعد�هم�چند�آیه�ای�

از�سورۀ�رعد�است.�آن�کسانی�که�قرآن�دستشان�هست�باز�کنند،�این�قسمتی�

که�گفتم،�پیدا�کنند.�آقایانی�هم�که�قرآن�ندارند،�توجه�کنند،�دقت�کنند.

1.�سعدی
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)این�مطلب�را�می�ترسم�فراموش�کنم.�آقایان�امشب�به�مناسبِت�

اینکه�شـِب�نیمۀ�ماه�رمضان�اسـت�و�والدت�امام�مجتبیصلوات اهلل علیه�اسـت،�

ما�در�این�مسـجد،�در�همین�مسـجِد�نیمه�سـاز،�یک�مراسمی�داریم؛�یعنی�

یک�جشنی�درحقیقت�تشکیل�دادیم،�یک�جشن�معمولی،�توجه�کردید.�و�

پارسال�هم�البته�مجلس�جشنی�اینجا�بود،�امسال�هم�هست.�سعی�کردیم�

که�از�ساعت�هفت�تا�نه؛�البته�هفت�شروع�جلسه�است،�اما�ممکن�است�

ُنه�بشود�نه�و�نیم�مثاًل،�ازطرِف�آخرش�یک�چیز�قطعی�ای�نداریم.�به�هرحال�

یـک�برنامـۀ�جوانـی،�یک�برنامـۀ�تازۀ�رقیقی�در�نظر�گرفتیـم�که�اینجا�اجرا�

بشـود،�پیاده�بشـود.�یک�قرآنی�خوانده�بشـود،�یک�شـعری�خوانده�بشـود،�

یک�سخنرانِی�کوتاهی�بشود،�اجمااًل�جلسۀ�خیلی�دوستانه�ای�ممکن�است�

باشد.�آقایان�هرکدام�وقت�داشتند�می�توانند�تشریف�بیاورند.�من�فراموش�

کردم�دیروز�بگویم�و�امروز�هم�ترسیدم�یادم�برود،�حاال�گفتم.(

�نَ  �ی �ن
َّ
آیـۀ�چنـد�گفتیـم؟�172.�بلـه!�آیۀ�172.�سـورۀ�آل�عمـران،�آیۀ�172،�>ال

ٌم<.� �ی ٌر َعطن حب
َ
وا ا �ةَ

ُهم َو ا�ةَّ وا ِم�ن حَس�ن
َ
�نَ ا �ی دن

َّ
رُ� ِلل َُهُم ال�ةَ �ا�ب

َ
عِد ما ا سوِل ِم�ن �بَ ِه َو الّرَ وا ِللّٰ ا�ب حب اس�ةَ

البته�مقدمات�آیه�طوالنی�سـت،�این�قسـمتی�هم�که�بنده�انتخاب�کردم،�

دو،�سه�آیه�اش�مورد�نظرم�هست.�برای�اینکه�رشتۀ�مطلب�دستتان�باشد،�

سوِل<�آن�کسـانی�که� ِه َو الّرَ وا ِللّٰ ا�ب حب �نَ اس�ةَ �ی �ن
َّ
دو،�سـه�آیه�از�قبلش�می�خوانم.�>ال

پاسـخ�گفتنـد�بـه�خدا�و�پیامبر.�پاسـخ�گفتند�یعنی�چـه؟�یعنی�آن�دعوِت�

پیغمبر�را�و�دعوت�الهی�را�پذیرفتند،�پذیرفتنی�فعال.�نه�فقط�در�دل�بگویند�

خـب،�آقـا�مـا�قبول�داریم�فرمایش�شـما�را،�نـه؛�راه�افتادنـد�دنبال�پیغمبر�
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خدا.�و�ِکی؟�در�سخت�ترین�و�دشوارترین�موقعیت�ها،�دعوت�خدا�

و�پیغمبـر�را�پذیرفتنـد.�و�آن�ِکی�بـود؟�آن�وقتی�که�در�میدان�جنگ�زخمی�

رُ�<�پس�از�آنکه�قـرح�ـ�یعنی�زخم�ـ�به� َُهُم ال�ةَ �ا�ب
َ
عِد ما ا شـده�بودنـد،�>ِم�ن �بَ

ٌم<�آن�کسـانی�که�نیکی�و� �ی ٌر َعطن حب
َ
وا ا �ةَ

ُهم َو ا�ةَّ وا ِم�ن حَس�ن
َ
�نَ ا �ی دن

َّ
آنان�رسـیده�بود.�>ِلل

نیکوکاری�کردند�و�تقوا�پیشـه�نمودند�از�این�گروه�پاسـخ�گویاِن�به�دعوت�

خدا،�اجر�بزرگی،�پاداش�عظیمی�برای�آنان�در�نظر�است.

این�آیه�مربوط�به�جنگ�احد�است.�می�دانید�که�در�جنگ�ُاحد�یک�عده�ای�

گریختـه�بودنـد�و�پیغمبـر�خـدا�اینهـا�را�صدا�مـی�زد،�عده�ای�می�ترسـیدند،�

نمی�آمدند�و�عده�ای�با�اینکه�زخمی�بودند،�آمدند.�امیرالمؤمنین�در�آن�روز�

هفتادویک�زخم�برداشت.�هفتادویک�شاید�کمتر،�بیشتر،�اآلن�درست�نظرم�

نیسـت،�زخم�های�زیادی�برداشـت�و�عد�ۀ�دیگری�هم�از�اصحاب�پیغمبر�به�

همیـن�صـورت�یک�ُخرده�کمتر.�عده�ای�اسـتجابت�کردنـد�و�دعوت�خدا�و�

رسـول�را�پذیرفتند�و�عده�ای�نپذیرفتند�و�گریختند.�این�آیه،�پاداش�و�مزد�

�نَ  �ی �ن
َّ
آن�عده�ای�را�که�نگریختند�و�پذیرفتند�و�اجابت�کردند،�بیان�می�کند.�>ال

اُس<،�دقـت�کنیـد�بـه�جنبه�هـای�کلی�این�آیات،�در�میدان�جنگ� ُهُم ال�نّ
َ
اَل ل �ة

احد�خودمان�را�زندانی�نکنیم،�در�ماجراهای�صدر�اسالم�و�آنچه�که�موجب�

نزول�این�آیات�بود،�ایده�های�قرآنی�را�محصور�و�متوقف�و�منحصر�نکنیم.�

آنچه�که�برای�ما�اهمیت�دارد،�ایدۀ�آیه�است.�آیه�چه�می�خواهد�بگوید.

و�این�یک�نکته�ای�ست�در�قرآن�که�گاهی�بنده�به�مناسبت�هایی�شاید�تذکر�

داده�باشـم.�گاهی�در�ضمن�یک�داسـتان�با�بیان�یک�جمله�ای�که�مربوط�
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به�آن�داسـتان�هسـت،�یک�اصل�کلی�اسـالمی�بیان�می�شـود،�به�

این�توجه�کنید.�مثاًل�در�داستان�حضرت�نوح،�آنجایی�که�نوِح�پیغمبر�سوار�

کشتی�شده،�اهل�و�عیال�خودش�را�هم�سوار�کرده،�گرویدگان�و�مؤمنین�

و�هم�جبهـگان�را�هـم�سـوار�کرده،�مابقِی�خالیـق�در�تهدید�قهر�توفان�الهی�

قـرار�گرفتنـد�و�توفانی�دارد�می�آید،�آب�دارد�می�جوشـد،�امواج�مرگ�خیز�از�

اطـراف�دارد�مـردم�را�غـرق�می�کنـد،�یک�پسـر�نوح�که�جـزو�مؤمنین�به�او�

نیسـت،�نیامده�سوار�بشـود.�این�یک�داستان�است،�یک�داستان�معمولی�

دارد�بیان�می�شود،�اما�پر�از�نکته�ها�و�اشاره�ها.

نوح�پیغمبر،�پیرمرد،�محاسـن�سـفید،�با�عمِر�خیلی�زیاد،�این�هم�جوانش،�

پسـرش،�محبوبش،�به�او�می�گوید�که�بیا�سـوار�شـو،�بیا�سـوار�شـو،�غرق�

خواهی�شد.�او�می�گوید�که�نه�خیر،�بنده�سوار�نمی�شوم،�غرق�هم�نمی�شوم،�

می�روم�باالی�کوه،�به�شما�هم�احتیاجی�ندارم.�در�بین�همین�صحبت�ها�

و�گفتگوها�موجی�بین�اینها�حائل�می�شود�و�پدر�دیگر�پسر�را�نمی�بیند�و�

پسر�غرق�می�شود.�قضایا�خاتمه�پیدا�می�کند.�دل�نوح�از�جنبۀ�بشری�یک�

مقداری�ناراحت�است،�خب�پسرش�در�این�ماجرا�از�بین�رفت.�با�پروردگار�

عالم�در�میان�می�گذارد�ناراحتی�را،�می�گوید�پروردگارا،�تو�وعده�کرده�بودی�

که�اهل�من�را�نجات�بدهی،�خانداِن�من�را�نجات�بدهی،�خب�پسـرم�هم�

کـه�از�خانـدان�من�بود،�ای�کاش�نجات�پیدا�می�کرد.�بعد،�از�پروردگار�عالم�

ُر  �ی
ُ� َعَمٌل عنَ

هِلَك<�1او�از�خاندان�تو�نیست،�>ِا�نَّ
َ
َ� ِم�ن ا �ی

َ
ُ� ل

خطاب�می�رسد:�>ِا�نَّ

1.�سوره�مبارکه�هود/�آیه�46
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ُر �اِلٍ�<�آن�کار� �ی �اِلٍ�<�او�یک�کردار�ناشایسـته�اسـت.�به�>عمٌل عن

�البته�مـن�حاال�روی�یک�کلمه�اش� نداریـم،�بـه�یک�کلمۀ�از�این�داسـتانـ�

دارم�تکیـه�می�کنـم�وِااّل�تکیه�هـای�فراوان�هسـت�در�این�داسـتان�ها�و�در�

هِلَك<،�به�ما�یک�اصل�کلی�اسالمی�را�ارائه�
َ
َ� ِم�ن ا �ی

َ
ُ� ل

داستان�نوح�ـ�>ِا�نَّ

می�دهـد�و�تعلیـم�می�دهد.�می�گوید�دو�برادر�ناهمفکر�با�یکدیگر�بیگانه�اند�

و�دو�بیگانۀ�همفکر�با�یکدیگر�برادرند.�پدر�و�پسر�اگر�ناهمفکر�بودند؛�این�

مؤمـن�بـه�خـدا�بـود،�آن�کافر�به�خـدا؛�این�در�جبهۀ�خدا�بـود،�آن�در�جبهۀ�

شـیطان؛�پدر�و�پسـر�باهم�قوم�و�خویشـی�ندارند،�از�یک�خانواده�نیستند.�

خویشـاوندِی�َنَسـبی�و�سـببی،�خویشـاوندی�مربوط�به�خون،�ازنظر�اسالم�

درجـۀ�دوم�اسـت،�خویشـاوندی�فکـری�درجۀ�اول�اسـت.�ببینید،�این�یک�

اصِل�اسالمی�ست.

بـاز�در�روایـات�هـم�که�انسـان�نـگاه�می�کنـد،�قرائن�فراوانی،�شـواهدی�بر�

این�اصل�پیدا�می�کند.�من�روایتی�دیدم�از�امام�علیه�السالم�که�می�گوید:�

ـِه«�1مؤمـن�برادِر�پدر�مادری�مؤمن�اسـت؛�یعنی� ّمِ
ُ
بیـِه َو ا ُخـو امُلؤِمـِن اِلَ

َ
»امُلؤِمـُن ا

شـما�ممکن�اسـت�با�برادِر�پدر�و�مادری�ات�به�قدر�مشـرق�و�مغرب�فاصله�

داشـته�باشـید،�امـا�با�یـک�مؤمنی،�در�آن�سـوی�دنیـا،�برادر�پـدر�و�مادری�

باشـی؛�با�یک�همفکر،�با�یک�هم�جبهه،�با�آن�که�ایمانی�همسـاِن�ایمان�تو�

دارد.�این�یک�اصل�اسـالمی�اسـت.�در�این�گزارش�های�قرآنی�به�این�نقاط�

توجـه�کنیـد،�ببینید�چه�می�خواهد�بگوید،�چه�اصلی�را،�چه�ایده�ای�را،�چه�

1.�حدیث�شماره�34
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واقعیـت�تاریخـی�را�که�احیانًا�صد�جای�دیگر�ممکن�اسـت�تکرار�

بشود،�دارد�بیان�می�کند.�حاال�این�آیه�را�توجه�کنید.

اُس<�1ایـن�برخـورداران�از�اجـر�و�مـزِد�ما،�آنها�هسـتند�که� ُهُم ال�نّ
َ
اَل ل �نَ �ة �ی �ن

َّ
>ال

َمعوا  َ د حب
اَس �ةَ  ال�نّ

گفتند�مردم؛�عده�ای�به�اینها�گفتند.�چه�گفتند؟�گفتند:�>ِا�نَّ

وُهم<�بـه�اینهـا�گفتند�که�خالیق�علیه�شـما�گرد�آمده�اند،�توطئه�
َ سش احن

َ ُكم �ن
َ
ل

کرده�انـد،�همدسـت�شـده�اند،�می�خواهنـد�شـما�را�از�میـان�بردارنـد،�از�آنها�

بترسید.�این�را�خیرخواه�ها�و�مصلحت�اندیش�ها�به�این�گروه�مؤمن�گفتند.�

مؤمنی�که�پاداش�و�مزدش�را�ما�در�آیۀ�قبل�گفتیم،�این�جور�مؤمنی�سـت�

کـه�وقتـی�خیرخواهان�و�مصلحت�اندیشـان�به�آنان�چنیـن�گفتند،�آنها�در�

<�اواًل�ایمانشان�از�این�مطلب�زیاد�شد.�از�
ً
ا ما�ن اَدُهم ا�ی رن

جواب�چه�گفتند؟�>�نَ

توطئۀ�دشمن�ایمان�مؤمن�زیادتر�بشود،�خیلی�جالب�است.�اول�ایمانشان�

ُل<�گفتند:�خدا�ما�را� عَم الَوك�ی ا اهلُل َو �نِ َ �ن الوا َحس�بُ زیاد�شد،�بعد�چه�گفتند؟�>َو �ة

َبس،�و�خوب�وکیلی�ست�خدا.�خوب�کسی�ست�که�می�تواند�انسان�کارش�

را�به�او�بدهد.

ُل<�خـدا�مـا�را�بس�اسـت.�یعنی�چه�خـدا�ما�را�بس� عَم الَوك�ی ا اهلُل َو �نِ َ �ن >َحس�بُ

است؟�خدا�ما�را�بس�است،�به�چندین�معناست�و�همه�درست.�خدا�ما�را�

بس�است�و�ما�را�به�امداد�خود�مدد�می�کند.�خدا�ما�را�بس�است،�نیروهای�

طبیعت�را�در�جهت�سیر�ما�که�جهت�حق�است،�به�راه�افکنده�و�می�افکند.�

خدا�ما�را�بس�است،�یعنی�ولو�به�کاِم�دنیا�نرسیم،�خدا�از�ما�راضی�باشد،�

1.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیات��173تا�176
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ا اهلُل َو  َ �ن ما�را�بس؛�و�هریک�از�این�معانی�و�معانی�دیگر�که�>َحس�بُ

<،�وقتی�به�آنها�گفته�شد�
ً
ا ما�ن اَدُهم ا�ی رن

ُل<�را�بگیرید،�درست�است.�>�نَ عَم الَوک�ی �نِ

وُهم<�از�مردم�بترسـید،�از�دشـمنان�بترسـید،�ایمانشان�زیاد�شد،�
َ سش احن

َ که�>�ن

ُل<�خدا�ما�را�بس�و�او�نیکوترین� عَم الَوك�ی ا اهلُل َو �نِ َ �ن وا<�و�گفتند:�>َحس�بُ
ُ
ال >َو �ة

مَسسُهم سوٌء<�پس� م �یَ
َ
ٍل ل صن

عَم�ةٍ ِم�نَ اهلِل َو �نَ ِ �ن وا �بِ �ب
َ
ل �ةَ ا�ن

َ وکیل�و�تکیه�گاه�است.�>�ن

مَسسُهم سوٌء<�بدی� م �یَ
َ
بازگشتند�با�نعمتی�ازطرف�خدا�و�فضل�و�افزونی،�>ل

وا�نَ اهلِل<�خشـنودی�خدا�را�پیگیری�کردند،� عوا ِر�ن �بَ
هم�به�آنان�نرسـید،�>َو ا�ةَّ

ٍم<�و�خدا�دارای�فضل�بزرگی�سـت.�همین�آدم�ها�اواًل�که� �ی ٍل َعطن صن
و �نَ >َو اهلُل دن

جایگاهشـان�نعمت�خدا�شـد،�بدی�و�ناراحتی�و�گزند�هم�به�اینها�نرسـید�

و�خوشـحال�و�مسـرور�شـدند.�چه�جوری�خوشـحال�و�مسرور�شـدند؟�قرآن�

نمی�گوید�چه�کار�شـدند�اینها،�فرقی�نمی�کند،�هرطور�شـده�باشند،�یا�در�آن�

میدان�جنگ�شـهید�شـده�باشـند�یا�سـالم�و�آزاد�به�خانه�هایشـان�برگشته�

ـوایه.�1اگـر�چنانچه� باشـند،�بـه�شـهر�مدینه�مراجعت�کرده�باشـند،�َعَلی�السَّ

برگشـتند�به�سـر�خانه�و�زندگی،�فاتحانه�و�مظفرانه�آمدند،�ناراحتی�هم�به�

آنها�نرسیده؛�چون�زخم�میدان�جنگ�در�محیط�گرم�خانواده�و�با�خوشنودی�

ٍل<،�اگر� صن
عَم�ةٍ ِم�نَ اهلِل َو �نَ ِ �ن وا �بِ �ب

َ
ل �ةَ ا�ن

َ از�ظفـر�و�پیـروزی،�زود�خوب�می�شـود.�>�ن

هم�در�میدان�جنگ�به�خاک�افتاده�باشند�و�شهید�شده�باشند،�اینجا�دیگر�

ٍل<�آنجـا�برگشـتند�به�طـرف�نعمت�خدا،� صن
عَم�ةٍ ِم�نَ اهلِل َو �نَ ِ �ن وا �بِ �ب

َ
ل �ةَ ا�ن

َ بیشـتر�>�ن

نعمـت�بـی�زوال،�فضل�بی�پایـان،�فضلی�که�هیچ�گونه�بدی�در�آن�نیسـت،�

1.�برابر�با�هم



378 جلسۀ  13 تأثیرات روانی توحید 

حیــد
تو

وا  �ب
َ
ل �ةَ ا�ن

َ راحتـی�که�هیچ�شـائبۀ�ناراحتـی�و�گزند�در�آن�نیسـت.�>�ن

مَسسُهم سوٌء<�هیچ�بدی�به�اینها�نرسید. م �یَ
َ
ٍل ل صن

عَم�ةٍ ِم�نَ اهلِل َو �نَ ِ �ن �بِ

َءُ�<،�این�آیه�را�یادتان�باشد،�در�خاطر�بسپارید،�
ٓ
ا وِل�ی

َ
 ا

�نُ ّوِ
�نَ
ُ
طا�نُ �ی �ی

َّ ُم السش
ُ

ِلك ما دن
>ِا�نَّ

َءُ�<�جز�این�نیست�
ٓ
ا وِل�ی

َ
 ا

�نُ ّوِ
�نَ ُ

طا�نُ �ی �ی
َّ ُم السش

ُ
ِلك ما دن

زیاد�بخوانید�و�یاد�بگیرید.�>ِا�نَّ

که�این�گویندگان،�شـیطان�هسـتند.�شیطان�است�که�می�ترساند�دوستان�

خـود�را،�می�گویـد�آقـا،�برایتـان�توطئـه�چیدنـد،�برایتـان�دسیسـه�چیدند،�

دشـمن�ها�لشـکر�گـرد�آوردنـد،�منافقیـن�بـا�کفار�قریش�همدسـت�شـدند،�

منافق�شمشیری�زیر�عبایش�بسته،�َبناست�تو�را�بزند،�َبناست�تو�را�بکشد،�

َبناسـت�چنین�و�چنان�بکند.�آنی�که�تو�را�می�ترسـاند،�آن�شـیطان�اسـت.�

<�ترسانندۀ�تو�از�دشمِن�خدا،�شیطان�است�و�شیطان� َطا�نُ �ی
َّ ِلُكُم السش ما دن

>ِا�نَّ

می�ترسـاند.�امـا�تـو�را؟�آیـا�تو�از�گفتۀ�شـیطان�به�ترس�می�روی؟�ترسـیده�

می�شـوی؟�بسـته�به�این�اسـت�که�تو�چه�کسـی�باشی.�او�دوستان�خود�را�

موفق�می�شـود�که�بترسـاند.�تو�اگر�دوست�او�بودی،�می�ترسی؛�اگر�دوست�

او�نبودی،�نمی�ترسی.�ببینید�چقدر�آیه�کوتاه�و�ضمنًا�پرمغز�و�پرمعناست.�

َءُ�<�که�می�ترساند�
ٓ
ا وِل�ی

َ
 ا

�نُ ّوِ
�نَ ُ

<�همانا�این�شیطان�است:�>�ی َطا�نُ �ی
َّ ُم السش

ُ
ِلك ما دن

>ِا�نَّ

وُهم<  ا�ن �ن
لا �ةَ

�وقت�گذشته�می�خواهم�تندتند�ترجمه�کنم�ـ�>�نَ دوستانش�راـ�

<�بترسید�از�من،�فرمان�مرا�مراعات�کنید،�از� و�نِ ا�ن پس�مترسید�از�آنان،�>َو �ن

<�اگر�شما�مؤمن�هستید. �نَ �ی ِم�ن م ُموئ �ةُ عذاب�و�نقمِت�من�بترسید،�>ِا�ن ُك�ن

<�محزون�و�غمگین�
ً
ا �ئ �ی

َ وا اهلَل سش ّرُ
صنُ �ن �یَ

َ
ُهم ل

ِر ِا�نَّ � الُك�ن ِ
ُساِرعو�نَ �ن �نَ �ی �ی �ن

َّ
َك ال �ن �رنُ َ

>َو لا �ی

مکند�تو�را�ای�پیامبر،�آن�کسانی�که�در�وادی�کفر�سرعت�می�گیرند�و�پیش�
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حیــد
تو

ُد  ر�ی ُ <�آنها�به�خدا�زیانی�نمی�زنند.�>�ی
ً
ا �ئ �ی

َ وا اهلَل سش ّرُ
صنُ �ن �یَ

َ
ُهم ل

می�روند،�>ِا�نَّ

ٌم<�برای�آنان�است�عذاب�بزرگی،� �ی ا�بٌ َعطن ُهم َعدن
َ
َر�ةِ َو ل حنِ

آ
� الا ِ

 �ن
ً
ا

ُهم َحطنّ
َ
َعَل ل �ب

َ
لّا �ی

َ
اهلُل ا

خدا�می�خواهد�آنها�در�قیامت�حظ�و�بهره�ای�نداشته�باشند.�البته�دیگر�فکر�

می�کنم�آیات�بعدی�مورد�نظر�ما�نباشد،�همین�دو،�سه�آیه�بود�که�مسئلۀ�

خوف�از�خدا�و�شیطان�در�آن�بود.�

والسالم�علیکم�و�رحمةاهلل�و�برکاته
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ت
نبو

بحثی�که�امروز�ما�بناست�از�قرآن�تعقیب�کنیم�ان�شاءاهلل،�بحثی�ست�دربارۀ�

نبوت.�و�همان�طوری�که�در�این�نوشـته�هایی�که�دسـتتان�هسـت،�مالحظه�

می�کنید�و�متن�را�خواهید�دید�یا�دیدید�ما�چندین�موضوع�را�در�زمینۀ�نبوت�

در�نظر�گرفتیم،�که�با�اتکا�و�استمداد�از�آیات�مبارکۀ�قرآن،�این�چند�بحث�را�

ان�شاءاهلل�بفهمیم.�البته�می�دانند�برادران�که�نبوت�یکی�از�اصول�همۀ�ادیان�

است،�اگر�بشود�به�آن�گفت�اصلی�از�اصول�دین،�بلکه�باالتر�باید�گفت.�اینکه�

عرض�کردیم�اگر�بشود�گفت�اصلی�از�اصول�دین،�نه�به�این�معناست�که�اصل�

بودنش�را�کسی�انکار�بکند،�نه؛�بلکه�باالتر�از�اصل،�اصاًل�دین�بدون�اعتقاد�به�

نبوت�معنایی�ندارد.�دین�یعنی�آن�برنامه�ای،�آن�مسلکی،�آن�مکتبی،�آیینی�

که�به�وسیلۀ�پیام�آوری�ازطرف�خدای�متعال�رسیده؛�پس�پیام�آور�و�از�سوی�

یِهم 
َ
ا ِمنُهم َیتلو َعل

ً
ذی َبَعَث فِى الُاّمّییَن َرسول

َّ
ُهَو ال

َوالِحكَمَة ِاَون  الِكتاَب  ُمُهُم  ِ
ّ
َوُیَعل َوُیَزّكیِهم  آیاِتِه 

ّما 
َ
فی َضلاٍل ُمبیٍن � َوآَخریَن ِمنُهم ل

َ
كانوا ِمن َقبُل ل

مع� ارک� حب سور�ۀ م�ب َیلَحقوا ِبِهم َوُهَو الَعزیُز الَحكیُم � 
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خدا�آمدن،�این�جزو�عناصر�ذاتی�دین�است،�اصاًل�ِقوام�دین�به�این�

است.�بنابراین�در�زمینۀ�نبوت،�جا�دارد�که�ما�به�عنوان�یکی�از�مسائل�مهم�

و�اصولی�دین�بحث�کنیم�و�صحبت�کنیم.

البتـه�در�زمینـۀ�نبـوت،�یـک�سلسـله�بحث�هایـی�هسـت�که�اینهـا�رایج�و�

متداول�است.�شما�هر�کتابی�را�که�دربارۀ�نبوت�نوشته�شده�باشد،�بردارید�

نـگاه�کنیـد،�ایـن�بحث�هـا�را�در�آن�خواهید�دید�و�مـا�از�آن�بحث�هایی�که�

در�کتاب�هـا،�دربـارۀ�نبـوت�معمـواًل�مطرح�می�شـود،�یک�دانـه�اش�را،�فقط�

یکـی�اش�را،�آن�هـم�بـا�یک�سـلیقۀ�مخصوصی،�در�این�سلسـلۀ�مباحثمان�

دربـارۀ�نبـوت�مطـرح�کردیـم�و�آن�همین�بحـث�امروز�ماسـت�که�موضوع�

تالوت�امروز�است.�وِااّل�بقیۀ�مباحثی�که�در�زمینۀ�نبوت،�دربارۀ�نبوت،�در�

پیرامون�نبوت،�در�نوع�کتب�کالمی�انجام�می�گیرد،�به�نظر�ما�مسائلی�ست�

که�اگرچه�در�جای�خود�حرف�های�درستی،�بلکه�حرف�های�الزمی�ست،�اما�

حرِف�درست�بودن،�لزومًا�به�این�معنا�نیست�که�بنده�هم�ناچار�باشم�در�این�

زمان،�در�این�شـرایط،�با�این�نیاز�ها،�آن�حرف�درسـت�را�اینجا�مطرح�کنم.�

خیلی�از�حرف�های�عالم�درست�است�ـ�از�اینجا�تا�چند�کلمه�اش�به�عنوان�

یک�آموزش�عمومی�ست�نسبت�به�همۀ�کار�های�فکری�و�تحقیقی�مان�که�

عـرض�می�کنـم�ـ�مـا�باید�ببینیم�در�میان�درسـت�ها،�کدام�الزم�اسـت؟�در�

میان�الزم�ها،�کدام�الزم�تر�اسـت؟�در�میان�الزم�تر�ها،�کدام�فوری�سـت؟�در�

میان�فوری�ها،�کدام�فوتی�و�حیاتی�ست؟�اول�آن�را�بگیریم،�از�آنکه�فراغت�

پیـدا�کردیـم،�بحث�هـای�بعد،�و�به�همین�ترتیـب،�این�قدر�پیش�برویم،�تا�
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بعد�برسـیم�در�آخر�کار،�به�بحث�هایی�که�اگرچه�درسـت�هسـت،�

اما�لزومش،�ضرورتش،�آن�اندازه�ها�احساس�نمی�شود.

دربارۀ�بحث�نبوت،�درسـت�اسـت�که�سـخن�از�اینکه�نبی�دارای�چه�اندازه�

از�علوم�الهی�یا�از�علوم�انسانی�سـت،�خودش�یک�بحثی�سـت؛�یا�دانسـتن�

�که�قرآن�ناطق� ایـن�مطلـب�که�آیا�پیامبر�ما�که�نمی�نوشـت�و�نمی�خواندـ�

<1،�پیغمبر�نه�می�نوشت�و�نه� ِطلو�نَ ا�بَ الُم�ب ار�ة
َ
 ل

ً
ا َك ِادن �نِ م�ی �یَ ُ� �بِ

ُ
ّط

�نُ
است:�>َو لا �ةَ

می�خوانـد�ـ�آیـا�اینکـه�نمی�نوشـت�و�نمی�خواند،�بـرای�خاطر�ایـن�بود�که�

نمی�توانسـت؟�یعنی�به�تعبیر�معمولی�امروز،�به�کلی�بی�سـواد�بود؟�یا�نه،�

می�توانسـت،�درعین�حال�نمی�نوشـت�و�نمی�خواند؟�خب،�یک�بحثی�سـت�

باالخره؛�یا�سـخن�دربارۀ�اینکه�پیغمبر�اسـالم،�قبل�از�نبوت�و�بعثتش،�به�

چـه�دینـی،�بـه�چه�آیینـی،�از�میان�ادیـان�و�آیین�های�عالـم�معتقد�بود�و�

عمل�می�کرد،�البته�یک�بحثی�ست،�اما�این�بحث�چقدر�برای�ما�الزم�است؟�

بحث�قبلی�اش�چقدر�برای�ما�الزم�اسـت؟�بحث�قبِل�قبلی�اش�چقدر�برای�

ما�الزم�است؟�هیچ�الزم�نیست.

البتـه�آدم�وقتی�کـه�همه�چیِز�مربوط�به�نبوت�و�مربوط�به�دین�را�بلد�شـد،�

مانعـی�نـدارد�کـه�در�آخر�کار�بفهمد�کـه�پیغمبر�قبل�از�بعثت�به�چه�دینی�

متدیـن�بـود،�اما�هنوز�ما�اندر�خم�یـک�کوچه�ایم.�2جامعۀ�ما�هنوز�مفهوم�

1.�سـوره�مبارکه�عنکبوت/�آیه�48:�و�با�دسـت�راست�خود�کتابی�نمی�نوشتی�وگرنه�باطل�

اندیشان�قطعًا�به�شک�می�افتادند.

2.�هفت�شهر�عشق�را�عطار�گشت�/�ما�هنوز�اندر�خم�یک�کوچه�ایم�)مولوی(
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نبوت�و�معنای�بعثت�و�هدف�از�بعثت�و�انجام�و�فرجام�1بعثت�

و�راه�بعثـت�و�شـعار�نبـوت،�را�نمی�دانـد؛�نمی�دانـد�که�به�ایـن�وضع�دچار�

است،�مسلمان�هدف�بعثت�محمدی�را�نمی�داند�که�این�گونه�است�کارش.�

اگـر�هـدف�بعثـت�پیغمبـرش�را�می�دانسـت،�دنبال�آن�هـدف�می�رفت.�ما�

هنوز�در�مسـائل�اّولی،�مسـائل�مقدماتی،�مسـائل�اصولِی�در�زمینۀ�نبوت�

گیریـم،�بپردازیـم�بـه�مسـائل�فرعـی�و�درجۀ�چهـار�و�پنج؟�لذاسـت�که�ما�

در�بحـث�نبوتمـان،�از�بحث�هایـی�که�معمواًل�متکلمیـن�در�کتاب�ها�انجام�

داده�ا�نـد�و�انجـام�می�دهنـد،�هیچ�کدامش�را�مطرح�نمی�کنیم.�این�شـما�و�

ایـن�کتاب�هایـی�کـه�متکلمین�نوشـتند،�برویـد�و�بخوانیـد.�و�در�لزوم�آن�

بحث�هـا�هـم�تردیـدی�نداریـم�و�در�خوبی�اش،�امـا�باز�تردیـدی�نداریم�که�

لزومـش�بـه�مراتب�کمتر�اسـت�از�لزوم�بسـیاری�از�بحث�هـای�دیگری�که�

امروز�بایستی�مطرح�بشود،�لذا�آنها�را�ما�بحث�نمی�کنیم.

اولین�مطلبی�که�ما�دربارۀ�نبوت�بحث�می�کنیم،�فلسـفۀ�نبوت�اسـت.�چرا�

باید�پیامبری�باشد؟�چرا�باید�کسی�از�سوی�پروردگار�کمر�به�هدایت�انسان�

ببندد؟�مگر�خود�انسـان�نمی�تواند؟�مگر�دانش�بشـری�و�اندیشـۀ�انسـانی�

کافی�نیسـت؟�پیغمبر�چرا؟�ِپیام�آوری�میان�غیب�و�شـهود�چرا؟�این�یک�

مسئله�ای�سـت�که�بایسـتی�ما�بدانیم.�اگر�ندانستیم�فلسفۀ�نبوت�را،�بقیۀ�

بحث�هایی�که�دربارۀ�نبوت�هسـت،�یک�سلسـله�بحث�های�تقریبًا�پادرهوا�

خواهد�بود.�پس�باید�اول�بدانیم�که�نبوت�برای�چه؟�این�بحث�اول�ماست�

1.�پایان،�نتیجه
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که�امروز�در�این�نوشته�هایی�که�من�نوشتم،�دسِت�آقایان�هست؛�

این�مسئله�را�کوتاه،�در�جمالتی،�خیلی�مختصر�آوردیم�و�آیاتی�که�امروز�

می�خوانیم�ناظر�به�این�مطلب�است.

دربارۀ�فلسـفۀ�نبوت،�خیلی�صحبت�نمی�کنیم،�یک�کلمه�اسـت�و�آن�یک�

�انسان،�غرائز�انسان�و�خرد�انسان،�برای�راهبری� کلمه�این�است�که�حواسِّ

و�دستگیری�انسان�کمند،�یک�کلمه.�یک�سلسله�موجودات�با�حواسشان�

ممکن�اسـت�اداره�بشـوند.�بعضی�از�حیوانات�را�شـاید�به�این�صورت�سـراغ�

داریـم،�کـه�اینها�فقط�از�حواس�خودشـان�مایه�می�گیرند؛�حواس�ظاهری.�

نوع�حیوانات�و�بیشترشان�از�غرائز�مدد�می�گیرند�برای�هدایت�شدن،�یعنی�

زنبورعسل�غریزه�اش�به�او�می�گوید�برو�روی�گل�بنشین،�روی�گل�خوشبو،�

و�از�عطر�آن�و�از�جوهر�آن�ِبَمک،�بعد�برو�در�خانه�و�کندو،�خانه�ها�را�به�آن�

صورت�شش�گوشـه�و�مسـّدس�1بسـاز،�و�آنجا�با�ترتیباتی�وارد�خانه�بشوید�

و�خـارج�بشـوید،�و�ملکـه�ای�و�اعوانـی�2و�پاسـبانانی�و�خالصه�یک�تمدن�

زنبوری�داشته�باش.�اگر�شما�فکر�کنید�که�یک�وقتی�زنبور�ها�نشستند�دور�

هم،�یک�کنفرانس�بزرگی�از�سـران�زنبور�های�کندو�ها�یا�منطقه�ها�تشـکیل�

شد،�گفتند�خانه�را�چه�جوری�بسازیم�بهتر�است؟�یکی�گفت�هشت�گوش،�

یکـی�گفت�چهارگوش،�یکی�گفت�شـش�گوش،�بعـد�مطالعه�کردند،�دیدند�

نه،�شش�گوَشش�مناسب�تر�است،�اگر�فکر�کنید�این�جوری�شده،�باید�عرض�

1.�)س�د�س(�شش�پهلو،�شش�ضلعی

2.�)ع�و�ن(�یاران
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زنبور،�نه�به�این�معناسـت�که�زنبور�می�نشـیند،�جبرئیل�بر�او�نازل�می�شـود؛�

ساختمان�زنبور�این�جوری�است،�غریزۀ�زنبور�این�جوری�است،�یک�کشش�

غریـزی�هسـت�که�زنبور�را�می�کشـاند،�مجبور�می�کنـد،�او�نمی�تواند�غیر�از�

این�کاری�بکند،�به�طور�طبیعی�و�به�طور�غریزی�زنبور�مجبور�است،�مفطور2 

است�بر�اینکه�خانه�بسازد،�به�این�صورت�بسازد،�از�فالن�جا�گل�و�گیاه�پیدا�

کند،�آنها�را�ِبمکد.�اگر�زنبوری�تخلف�کرد،�به�جای�گل�و�گیاه،�گیاهان�بدبو�

و�َعِفـن�را�بـو�کشـید�و�مکیـد،�او�را�همـان�دِم�دِر�کنـدو�گـردن�بزنند؛�اینها�

همه�اش�فطرتشان�است�و�غریزه�شان�است.

غریـزه�بـرای�زنبـور�کافی�اسـت،�که�این�آقـای�موریس�مترلینگ�3نشسـته�

سال�ها�فکر�کرده�در�زندگی�زنبور�ها�و�مورچه�ها�و�موریانه�ها،�نشسته�مطالعه�

کرده.�همین�موریانه�ای�که�شـما�این�قدر�از�آن�می�نالی،�این�یک�اوضاعی�

1.�سوره�مبارکه�نحل/�آیات��68و�69:�و�پروردگار�تو�به�زنبور�عسل�وحی�کرد�که�از�پاره�ای�

کوه�ها�و�از�برخی�درختان�و�از�آنچه�داربسـت�می�کنند،�خانه�هایی�برای�خود�درسـت�کن.�

سپس�از�همه�میوه�ها�بخور،�و�راه�های�پروردگارت�را�فرمانبردارانه،�بپوی.

2.�)ف�ط�ر(�خلق�شده،�آفریده�شده

3.�موریـس�مترلینـگ�)1862-1949م(�شـاعر،�نویسـنده�و�فیلسـوف�بلژیکـی�اسـت�که�با�

نمایشـنامۀ�پرندۀ�آبی�برندۀ�جایزۀ�نوبل�شـد.�او�مقاله�هایی�با�عنوان�زندگی�زنبور�عسـل،�

زندگی�موریانه�و�زندگی�مورچه�نوشته�است.
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دارد�در�داخـل�آن�سـقف�های�شـما،�در�خانـۀ�َغصبـی�تشـکیالتی�

ساخته،�تو�که�راضی�نیستی�در�تیِر�خانه�ات�بنشیند�و�خانه�بسازد،�غصبی�

اسـت،�امـا�در�ایـن�خانۀ�غصبـی،�او�کار�ها�می�کند.�خانه�می�سـازد،�به�یک�

شـکل�خاصـی،�بـه�یـک�ترتیب�خاصـی؛�و�عجیب�این�اسـت�که�اگر�شـما�

بتوانیـد�و�می�توانسـتید�یک�خانه�ای�از�خانه�هـای�موریانه�یا�یک�کندویی�

از�کندو�هـای�زنبـور�عسـل�را،�از�زمـان�توفـان�نـوح�مثاًل،�یا�ده�قـرن�قبل�از�

توفـان�نـوح�پیدا�می�کردید،�می�گذاشـتید�پهلوی�یکی�از�کندو�های�یکی�از�

ییالقات�خوش�آب�و�هوای�مشـهِد�این�زمان،�می�دیدید�که�یک�سـر�سـوزن�

ایـن�کنـدو�با�آن�کنـدو،�ترتیباتش�تفاوتی�ندارد.�تکامل،�ترقی،�پیشـرفت،�

در�کار�زنبورعسـل�و�در�کار�هیـچ�حیـوان�دیگـری�موجود�نیسـت.�آنچه�که�

هسـت�وحـی�فطـرت�و�وحی�غرائز�و�راهنمایِی�کیفیـت�آفرینش�و�خلقت�

اوسـت�که�او�را�می�کشـاند،�حرکت�می�دهد،�راه�می�نمایاند،�موانع�را�به�او�

نشان�می�دهد�تا�اینکه�این�می�تواند�کار�خودش�را�انجام�بدهد،�جز�غریزه�

چیز�دیگری�نیست.

انسان�هم�از�غریزه�استفاده�می�کند،�اما�کم.�اّولی�که�شما�به�دنیا�آمدید،�

حکم�شما�بال�نسبت،�حکم�یکی�از�همین�حیوانات�بود.�با�غریزه،�با�کشش�

فطرت�و�طبیعت�بود�که�توانسـتید�مخزن�غذای�خود�را�در�سـینۀ�مادرتان�

پیدا�کنید�و�وقتی�او�را�در�دهانتان�گذاشـتند،�بمکید.�کسـی�به�شـما�یاد�

نـداده�بـود�مکیـدن�را،�یک�جایـی�دسـتوِر�عملی�و�سـمعی�و�بصـری�اش�را�

یـاد�نگرفتـه�بودیـد،�این�غریزۀ�شـما�بود.�هرچه�که�شـما�از�مرحلۀ�کودکی�
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بـاال�آمدیـد،�تدریجـًا�این�ابـزار،�این�عینک،�این�سـالح�که�نامش�

غریزه�است،�ضعیف�شد،�بی�اثر�شد،�کم�فایده�شد؛�چیزی�پر�اثرتر،�قوی�تر،�

نیرومندتـر،�بـه�نـام�عقـل�و�ِخـرِد�انسـان،�جای�آن�را�گرفت�و�شـما�ُشـدید�

خردمنـد.�شـما�دیگـر�حـاال�بـا�غریـزه�کار�نمی�کنیـد،�این�غریزه�نیسـت�که�

بـه�شـما�می�گویـد�آقـا،�برو�دِر�ُدکانـت�را�باز�کن�یا�در�فالن�سـاعت�ببند�یا�

مشـتری�را�این�جـور�جـواب�بـده�یـا�درس�را�این�جور�بخوان،�یـا�تدریس�را�

آن�جـور�بکـن،�اینها�غریزه�نیسـت،�اینها�آموزش�هایی�سـت�که�شـما�از�فکر�

و�از�دانش�استفاده�کردید�و�فرا�گرفتید�و�راه�زندگی�تان�را�پیدا�کردید.

اما�آیا�این�خرد،�این�اندیشۀ�انسانی،�کفایت�می�کند�که�شما�را�هدایت�کند�

و�به�سـرمنزل�سـعادت�برسـاند؟�عقل�بشـر�برای�هدایت�او�بسنده�هست؟�

خـوِد�خـرد�اگر�باز�باشـد،�اگر�فکر�کنـد،�اگر�تعصب�نـورزد،�اگر�بدون�غرض�

بخواهـد�قضـاوت�کنـد،�خواهـد�گفت�نه؛�مثـل�دادگاهی�کـه�خودش�رأی�

بـه�عـدم�صالحیت�خودش�بدهـد،�دادگاهی�که�خـودش�رأی�می�دهد�من�

صالحیت�ندارم�در�این�مورد�قضاوت�بکنم.�خرِد�سـالِم�بی�غرِض�انسـانی،�

قضاوت�می�کند�که�من�صالحیت�ندارم�انسـانیت�را�مسـتقاًل�هدایت�کنم.�

دلیل�می�خواهید؟�دو�جور�دلیل�داریم.�یک�دلیل�آن�اسـت�که�عقل�بشـر�

محدود�اسـت،�بی�نهایت�نیسـت،�درحالی�کـه�نیاز�های�انسـان�ها�بی�نهایت�

است.�از��کجا�می�تواند�همۀ�نیازها�را�یک�خرد�بفهمد،�تا�اینکه�درمقابل�آن�

نیاز�ها،�آنچه�که�جای�این�نیاز�ها�را�پر�کند،�فراهم�بیاورد�یا�قانون�بگذارد؟�

نمی�تواند�عقل�انسـان�این�کار�را�بکند،�او�ضعیف�تر�اسـت،�ناتوان�تر�است،�



391 جلسۀ  14 فلسفۀ نبوت 

ت
نبو

نارسـاتر�اسـت�از�اینکـه�بتوانـد�همـۀ�درد�هـا�را�بشناسـد�و�درمان�

مناسب�را�برای�همۀ�آنها�فراهم�بیاورد.

دلیـل�دیگـر�ایـن�اسـت�که�نـگاه�کنید�بـه�واقعیت�های�تاریخـی�و�علمی،�

ببینید�آیا�خرد�ها�توانسـتند؟�آیا�عقل�هایی�مثل�عقل�ارسـطو�1و�افالطون2 

و�سـقراط�3توانسـتند�بشـر�را�اداره�بکننـد؟�افالطـوِن�متفکر،�بعـد�از�آنی�که�

می�نشـیند�فکر�می�کند،�مشورت�می�کند،�مطالعه�می�کند،�تحقیق�می�کند،�

مدینۀ�فاضله�ای�ترسـیم�می�کند�که�این�مدینۀ�فاضله�فقط�به�درد�ذهن�و�

داخل�صندوق�خانۀ�خوِد�جناب�افالطون�می�خورد؛�به�دلیل�اینکه�یک�لحظه�

در�عالم،�این�مدینۀ�فاضله�عملی�نشد.�و�شما�امروز�مدینۀ�فاضلۀ�افالطون�

را�کـه�نـگاه�کنیـد،�با�ترتیبات�دنیای�زمان،�بـه�نظرتان�چیز�غیر�قابل�قبول�

و�مسخر�ه�ای�می�آید.

شـما�ببینیـد�مکتب�هـای�عقلـی�را�و�فلسـفی�را�کـه�چطـور�درمقابـل�هـم�

صف�آرایی�می�کنند.�ببینید�که�انسـانیت�تا�به�یک�مبدأ�و�نقطه�ای�فراتر�و�

باالتـر�و�عمیق�تـر�از�خرد�انسـان�متصل�نباشـد،�نمی�توانـد�راه�به�هدایت�و�

سعادت�برساند.�نبوت�معنایش�این�است؛�یک�نیرویی�باالتر،�یک�هدایتی�

1.�ارسـطو،�ملقب�به�معلم�اول�و�از�فالسـفۀ�بزرگ�یونان�باسـتان�اسـت.�او�را�واضع�علم�

منطق�دانسته�اند.

2.�افالطـون،�از�فالسـفۀ�بـزرگ�یونـان�و�شـاگرد�سـقراط�بـود.�او�در�کتابی�به�نـام�جمهور،�

ویژگی�های�جامعه�ای�آرمانی�را�تبیین�کرده�است.

3.�سقراط�از�فالسفۀ�بزرگ�یونان�بود�که�دادگاه�آتن�او�را�به�دلیل�عدم�اعتقاد�به�خدایان�

معبد�و�ترویج�نظراتش�محکوم�به�مرگ�کرد.
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قوی�تـر�و�عمیق�تـر�از�هدایـت�حس،�از�هدایت�غریـزه،�از�هدایت�

عقل�الزم�دارد�انسـان.�این�هدایت�می�آید�چه�کار�می�کند؟�می�آید�با�حس�

شـما�رقابـت�می�کنـد؟�می�آید�با�غریزۀ�شـما�مخالفت�می�کند؟�می�آید�سـر�

عقل�را�به�سـنگ�می�زند؟�ابدًا.�او�می�آید�تا�عقل�را�راهنمایی�کند،�تا�عقل�

را�پرورش�بدهد،�تا�عقِل�دفن�شده�را�از�زیر�خروار�ها�خاک�بیرون�بیاورد.

امیرالمؤمنین�ما�صلوات�اهلل�وسـالمه�علیه،�اشـتباهی�گفتم،�امیرالمؤمنین�

بشریت�ـ�منحصرش�نکنیم�به�خودمان�امیرالمؤمنین�را�ـ�او�معلم�بشریت�

است،�امیرالمؤمنیِن�بزرگ�بشریت�می�گوید�پیغمبران�را�خدا�فرستاد،�بنابر�

آنچه�که�در�نهج�البالغه�اسـت،�تا�اینکه�وادار�کنند�انسـان�ها�را�تا�به�میثاق�

و�پیماِن�فطرت�خود�پایبند�بمانند�و�نعمت�های�فراموش�شده�را�به�یادشان�

م َدفاِئَن الُعقوِل«1،�خردها،�عقل�ها،�درک�ها،�شعور�های� ُ بیاورند،�بعد�»َو ُيثیروا لَ

جامعه�های�بشری�که�به�وسیلۀ�فرعون�ها�و�نمرود�ها�و�بزرگ�ها�و�قدرتمند�ها�

دفن�شـده�بود،�پیغمبران�می�آیند�تا�اینکه�این�دفینه�ها�را�بیرون�بیاورند،�

ایـن�عقل�هـای�دفـن�شـده�را�برشـورند.�فرعون�دوسـت�نمـی�دارد�که�مردم�

دارای�عقل�باشند،�دوست�نمی�دارد�که�انسان�ها�بفهمند؛�چون�اگر�بفهمند،�

او�وجـودش�باطـل�و�افسـانه�خواهد�شـد،�کـه�ایـن�را�در�بحث�های�بعدی�

نبوت�به�تشریح�خواهیم�دید�ان�شاءاهلل.�فرعون�دوست�نمی�دارد�که�مردم�

نیروی�خرد�را�به�کار�بزنند؛�چون�این�جور�است،�نیروی�خرد�را�دفن�می�کند،�

چه�جوری�دفن�می�کند،�بحث�های�بعدی�ست�ان�شاءاهلل.�پیغمبران�می�آیند�

1.�حدیث�شماره�11
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این�دفینه�ها�را،�این�خزینه�ها�را،�این�گنج�های�پنهان�و�مخفی�را�

استخراج�می�کنند،�تصفیه�می�کنند،�می�دهند�دست�مردم.

پـس�پیغمبر�هـا�بـا�نیـروی�وحیـی�کـه�دارنـد،�به�جنـگ�عقـل�نمی�روند.�

آنی�کـه�خیـال�می�کنـد�دیـن�با�عقل�منافـات�دارد،�یا�دین�را�نمی�شناسـد�

یا�عقل�ندارد،�وِااّل�کسـی�که�دارای�عقل�اسـت،�کسـی�که�عقل�را�آزموده�

و�تجربـه�کـرده�اسـت�و�دیـن�را�هـم�می�شناسـد،�خوب�می�دانـد�که�دین�

هیچ�منافاتی�با�دانش�بشـر�و�با�عقل�بشـر�نمی�تواند�داشـته�باشـد�اصاًل؛�

و�ندارد.�آنچه�که�دین�بگوید،�عقل�های�صحیح�می�فهمند�و�می�پسـندند.�

آن�مـردم�نادانـی�که�به�نام�دفاع�از�دین،�گاهی�می�گویند�آقا،�نباید�وجه�

دین�را�بخواهی،�نباید�در�دین�استدالل�طلب�بکنی،�نباید�فلسفه�در�باب�

دیـن�بخواهی،�خیال�می�کنند�که�این�حرف�ـ�فلسـفه�خواسـتن،�فلسـفه�

گفتـن�ـ�از�قـدِر�دیـن�می�کاهد؛�بایـد�بدانند�که�این�جور�نیسـت؛�این�جور�

نیسـت.�دیـِن�صحیـح�وقتـی�درمقابـل�عقِل�کامـل�عرضه�بشـود،�هیچ�با�

همدیگـر�منافـات�و�تعارضـی�ندارنـد.�امـروز�عقل�هـای�بزرگ�انسـانیت،�

توحیـد�دیـن�را،�نبـوت�دیـن�را،�نماز�دین�را،�روزۀ�دیـن�را،�زکات�دین�را،�

احـکام�فرعی�دین�را�می�فهمند.

وقتی�عقل�انسان�و�تجربۀ�دانش�بشر�الکل�را�می�شناسد،�مضرات�الکل�را�

می�داند،�ضربه�و�لطمۀ�آن�را�بر�روی�جسم،�بر�روی�اعصاب،�بر�روی�روحیه�

و�بـر�روی�وضـع�عمومی�اجتماع�می�فهمد،�چـرا�من�نتوانم�و�جرأت�نکنم�

ٌ� ِم�ن  لاُم ِرحب رن
َ
صا�بُ َو الا �ن

َ
ِسُر َو الا مُر َو الَم�ی

َما ال�نَ
که�آیۀ�قرآن�را�باقدرت�بخوانم؛�>ِا�نَّ
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وُ�<1،�چرا�آیۀ�قرآن�را�مطرح�نکنم؟�چرا�استناد� �ب �نِ �ةَ احب
َ طا�نِ �ن �ی

َّ َعَمِل السش

نکنـم�بـه�آنچـه�که�دانش�بشـر�در�ایـن�زمینه�فهمیـده؟�چرا�نگویـم�که�از�

عمل�شیطان�است؛�یعنی�شیطان�ها�هستند�که�این�را�به�شما�می�دهند�و�

شـیطان�ها�هسـتند�که�از�عرق�خورِی�آن�عرق�خور�بدبخت�استفاده�می�برند،�

چرا�این�را�نگوییم؟

آنی�که�شنیدید�امام�سجادصلوات اهلل وسالمه علیه�فرموده�»ديَن اهلِل ال ُيصاُب ِبالُعقوِل«2،�

معنایش�چیز�دیگر�است؛�یعنی�آیین�الهی�را�با�عقل�نمی�شود�کشف�کرد.�

یعنی�چه�نمی�شـود�کشـف�کرد؟�یعنی�اگر�شـما�روایتی�نداشته�باشی�که�

نماز�ظهر�چهار�رکعت�اسـت،�با�عقل�نمی�توانی�بفهمی�که�نماز�ظهر�چهار�

رکعت�است،�حرف�بسیار�درستی�هم�هست.�اگر�خود�قرآن�نگوید�که�وقت�

ِر<3،�قرآن�اگر�این�را� حب
�نَ ال�نَ

آ
را

ِل َو �ةُ �ی
َّ
ِ الل َس�ة

مِ� ِالٰ� عنَ
َّ لا�ةَ ِلُ�لوِك السش

َ
ِم الّص �ةِ

َ
نماز�>ا

نگوید،�تو�از�راه�عقل�و�اندیشـه�و�خرِد�معمولی�نمی�توانی�بفهمی�که�ِکی�

اسـت�وقـت�نمـاز،�این�را�بایـد�قرآن�بگوید،�این�را�بایـد�حدیث�بگوید،�این�

را�بایـد�وحـی�به�مـا�بگوید.�منظور�امام�سـجاد�این�اسـت،�ظاهر�فرمایش�

هـم�همین�اسـت�که�»ديـَن اهلِل ال ُيصـاُب ِبالُعقول«.�معنایش�این�نیسـت�که�

مـا�احـکام�دیـن�و�معـارف�دیـن�را�با�بینـش�عقل�و�با�عینـک�عقل�و�خرد�

1.�سوره�مبارکه�مائده/�آیه�90

2.�حدیث�شماره�30

3.�سوره�مبارکه�اسرا/�آیه�78:�»از�اول�زوال�خورشید�تا�نهایت�تاریکی�شب�)تا�نیمۀ�آن(�

نماز�را�برپا�دار�و�نیز�قرآن�صبح�را�)نماز�صبح�و�نافلۀ�صبح�را(.«
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انسـانی�نمی�توانیـم�ببینیـم،�کـه�یک�عـده�نادان�به�نـام�دفاع�از�

دین،�با�جوش،�با�حرارت،�داد�می�کشند�آقا،�برای�دین�فلسفه�بیان�نکنید.�

چـرا�نکنیـم؟�چرا�بیـان�نکنیم؟�البته�همیشـه�می�گوییم،�تکـرار�می�کنیم،�

اعتـراف�می�کنیـم�که�آنچه�ما�می�فهمیـم،�یک�هزارم�از�معارف�عمیق�دین�

نیسـت،�آنی�کـه�ما�می�توانیم�تطبیق�کنیـم�و�توضیح�بدهیم،�خیلی�کمتر�

اسـت�از�آنچـه�کـه�در�واقعیـت�ممکن�اسـت�انجام�بگیرد�و�وجود�داشـته�

باشـد،�در�این�تردیدی�نیسـت.�اما�یک�کلمه�من�می�گویم،�یک�کلمه�نفر�

بعدی�می�گوید،�یک�کلمه�نفر�بعد�از�او�می�گوید.�در�خط�طولِی�تاریخ�بشر،�

وقتی�کـه�حسـاب�می�کنیـد،�بعد�از�دویسـت�سـال،�پانصد�سـال،�می�بینید�

انسـانیت،�بشـریت،�به�عمق�دین�بسیار�مؤمن�تر،�معترف�تر،�مذعن�تر�است�

از�روزگاری�که�این�فکر�ها�و�این�اندیشـه�ها�و�این�تطبیق�ها�برایش�پیش�

نیامده�بود.

بنابرایـن�دیـن�کـه�می�آیـد،�برای�کوبیدن�عقـل�نمی�آید،�برای�نسـخ�کردن1 

عقـل�و�بیـرون�راندن�عقـل�از�زندگی�نمی�آید،�پس�دیـن�می�آید�برای�چه؟�

برای�هدایت�عقل،�برای�دست�گیرِی�عقل.�عقل�هست،�اما�وقتی�هوس�در�

کنارش�باشد،�نمی�تواند�درست�قضاوت�کند.�عقل�هست،�ولی�وقتی�طمع�

پهلـو�بـه�پهلویش�باشـد،�نمی�تواند�درسـت�ببیند.�وقتی�غـرض�در�کنارش�

است،�نمی�تواند�درست�بفهمد.�دین�می�آید�هوس�ها�را،�هوا�ها�را،�طمع�ها�

را،�ترس�هـا�را،�غرض�هـا�را،�از�عقـل�می�گیـرد،�عقل�سـالِم�کامـل�را�تقویت�

1.�)ن�س�خ(�باطل�کردن
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می�کند،�تأیید�می�کند�تا�او�خوب�بفهمد.�و�شما�وقتی�که�مراجعه�

می�کنید�به�اسالم،�می�بینید�اول�تا�آخر�اسالم،�پر�است�از�جلوه�های�عقل.�

<،�چقدر� رو�نَ
َ

ّك
�نَ �ةَ

لا �ةَ
 �نَ

َ
<،�چقدر�داریم�>ا لو�نَ ع�ةِ

لا �ةَ
 �نَ

َ
در�قرآن�چقدر�داریم�>ا

�ةً  �ی
آ
لك لا

داریم؛�برای�اینکه�بفهمید،�برای�اینکه�بدانید،�چقدر�داریم�>ِا�نّ �ن� دنٰ

 الّنـاِس 
َ

<�بـرای�عقل�دار�هـا.�در�روایـات�چقـدر�داریـم�»ِاّنَ هلِِل َعـل ا�بِ ل�ب
َ
وِل� الا

ُ
ِلا

َتـنِی«�1دو�حجـت�خـدا�بـر�مـردم�دارد؛�یکی�پیغمبر�و�یکـی�عقل.�بازهم� ُحّجَ

عقل،�دربارۀ�عقل�بیش�از�این�دیگر�حرف�نمی�زنیم.

اجمااًل�این�کلمه�یادتان�باشـد�که�خالصۀ�حرف�این�شـد�که�انسـان�بدون�

هدایـت�وحـی،�بـدون�اینکـه�وحـی�به�سـراغ�او�بیایـد�و�به�دادش�برسـد،�

نمی�تواند�خودش�را�به�سـرمنزل�سـعادت�برساند؛�و�وقتی�وحی�آمد،�عقل�

را�سـرکوب�نمی�کند،�همچنانی�که�غریزه�را�سـرکوب�نمی�کند،�همچنانی�که�

حواس�ظاهره�را�از�بین�نمی�برد،�نه؛�می�آید�حواس�ظاهره�را،�غرائز�انسانی�

و�بشری�را،�نیروی�خرد�و�اندیشۀ�آدمی�را�تقویت�می�کند،�تهذیب�می�کند،�

تزکیه�می�کند،�دستگیری�می�کند،�به�او�می�آموزد.�این�وظیفۀ�وحی�است؛�

بنابراین�فلسفۀ�نبوت�این�است.

چـون�این�جـور�اسـت،�چون�ما�ناقصیم،�چون�دانش�و�بینش�بشـری�برای�

هدایتمان�کافی�نیست،�باید�دستی�از�غیب�برون�آید�و�ما�را�هدایت�کند.�

جای�بیرون�آمدن�دسـتی�از�غیب�اینجاسـت،�نه�آنجایی�که�بنده�وقتی�که�

یک�ذره�گرسـنه�ماندم،�دنبال�یک�لقمه�نان�نروم،�منتظر�باشـم�تا�دسـتی�از�

1.�حدیث�شماره�42
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غیـب�بـر�آید؛�نه�مـال�آنجایی�که�وقتی�درمقابل�یـک�گناهی�قرار�

گرفتـم،�بـه�تأسـف�و�حسـرت�و�اندوه�َبـس�کنم�و�منتظر�بمانم�تا�دسـتی�

از�غیـب�برایـم�بـرون�آیـد؛�نـه�آنجایی�کـه�تکلیف�الهـی�ام�را�انجـام�ندهم،�

امربه�معـروف�نکنـم،�نهی�از�منکـر�نکنم،�راه�خـدا�را�نپیمایم،�منتظر�باشـم�

ى  �ن
َّ
 َرَء�ی�ةَ ال

َ
تـا�دسـتی�از�غیـب�برون�آید�و�کاری�بکند؛�1برخالف�آیۀ�قـرآن�>ا

الوا  <2،�>�ة �نِ  َعلٰ� َطعاِم الِمسك�ی
�نُّ ُ� َ

َم � َو لا �ی �ی �ة  ال�یَ
ُ

ُدّع ى �یَ �ن
َّ
ِلَك ال

دنٰ
�نِ � �نَ الّ��ی  �بِ

�بُ ِ
دنّ

َ
ك �یُ

<�4آیۀ� �نِ وِم الّ��ی �یَ  �بِ
�بُ ِ

َكدنّ
ا �نُ <3،�>َو ُك�نّ �نِ طِعُم الِمسك�ی

ُك �نُ
م �نَ

َ
�نَ و ل �ی ِ

ّ
ُك ِم�نَ الُمَصل

م �نَ
َ
ل

قرآن�مکّذبین�دین�را�آن�کسانی�می�داند�از�جمله�که�بر�خوراک�بینوا،�مردم�

را�تحریص�نمی�کند.�مردم�را�برنمی�شـورانند�و�برنمی�انگیزند�بر�سـیر�کردن�

بینوایان�و�با�دیدی�وسیع�تر�و�عمیق�تر�و�تعبیری�با�متن�اسالم�نزدیک�تر،�

در�برانداختـن�ریشـۀ�فقـر�و�گرسـنگی.�آن�آدمـی�که�خودش�را�بـا�این�آیه�

تطبیق�نمی�دهد،�یک�قدم�در�راِه�از�بین�بردن�گرسنگی�ها�بر�نمی�دارد،�یک�

گام�در�راه�نابـود�کـردن�ریشـۀ�فقـر�جلو�نمی�رود�و�می�نشـیند�تا�دسـتی�از�

غیب�برون�آید�و�کاری�بکند،�این�جور�آدم�ها�باید�بدانند�که�اگر�دسـتی�از�

غیب�برون�آمد،�اول�توی�مغز�خود�اینها�می�کوبد�که�این�وجود�های�ضایع�

و�باطل�را�بیندازد�دور،�َسقطشان�کند.�دستی�از�غیب�برون�آ�مدن�و�کاری�

1.�شهر�خالی�ست�ز�عشاق،�ُبَود�کز�طرفی�/�دستی�از�غیب�برون�آید�و�کاری�بکند�)حافظ(

2.�سوره�مبارکه�ماعون/�آیات��1تا�3

3.�سوره�مبارکه�مدثر/�آیات��43و�44

4.�سوره�مبارکه�مدثر/�آیه�46
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کردن�هست،�اما�اینجاست�که�من�گفتم،�الزم�است�برای�هدایت�

انسـان�که�دسـتی�از�غیب�بیاید�و�آن�دسـِت�نبی�سـت،�دست�نبوت�است،�

آن�مهارت�رسـالت�اسـت�که�می�آید�انسـان�ها�را�هدایت�می�کند،�با�همان�

صورتی�که�عرض�کردیم،�نیروی�عقل�را�در�آنها�برانگیزد.

آن�وقـت�چندیـن�مسـئلۀ�دیگـر�اینجا�پیـش�می�آید،�چندین�مسـئلۀ�دیگر�

اینجا�هسـت،�که�بنده�اینجا�مختصرًا�فهرسـت�بعضی�از�اینها�را�نوشـتم.1 

یکی�این�است؛�نبوت�چه�مفهومی�دارد؟�با�بعثت�و�برانگیختگی�رابطه�اش�

کدام�اسـت؟�می�گوییم�نبی�مبعوث�شـد،�برانگیخته�شد،�برانگیخته�یعنی�

چه؟�مگر�انگیزشی�در�نبوت�هست؟�مگر�تحرکی�هست؟�این�هم�یک�بحث�

است.�در�مباحث�مربوط�به�نبوت�به�این�بحث�برخورد�نمی�کنیم.

نقطـۀ�آغـاز�کار�انبیـا�چیسـت؟�از�کجـا�شـروع�می�کنند�اصـالح�را�و�کمک�

به�انسـان�ها�را؟�فرجام�تالششـان�چگونه�اسـت؟�کارشان�به�کجا�می�رسد؟�

همین؛�الی�درخت�گذاشتند�و�اره�اش�کردند،�تمام�شد�و�رفت؟�سر�یحیی�

را�پیش�آن�طاغی�بریدند،�تمام�شد�و�رفت؟�آخِر�کاِر�نبوت�همین�است؟�یا�

ر�و�در�نظر�است،�و�در� نه؛�فرجام�دیگری،�پایان�دیگری�برای�این�آغاز�متصوَّ

قرآن�به�آن�اشاره�شده�و�مسائلی�هست�که�البته�این�مسائل�را�در�روز�های�

آینـده،�تدریجـًا�یکی�یکی�مطـرح�خواهیم�کرد،�عرض�خواهیـم�کرد.�دربارۀ�

فلسـفۀ�نبـوت،�همیـن�انداز�ه�ای�که�مـن�گفتم�به�نظر�خودم�کافی�اسـت.�

البته�این�کوتاه�ترین�بیانی�بود�که�در�این�زمینه�می�شد�عرض�کنیم.�)این�

1.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.
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را�شـما�برادران�عزیز�خوب�گوش�کردید�ان�شاءاهلل،�چون�می�بینم�

که�خوب�گوش�می�کنید،�ان�شاءاهلل�که�خوب�هم�مطلب�دستگیر�شد.�اگر�

کسی�گوشه�کنار�در�این�زمینه�چیزی�برایش�روشن�نشده،�می�تواند�از�بنده�

سؤال�کند�یا�از�رفیق�بغل�دستی�اش،�تا�اینکه�این�مطلب�روشن�بشود�که�

اساسًا�فلسفۀ�نبوت�چیست؟(

آیاتی�که�در�این�زمینه�هسـت،�آیات�بسـیار�پرمغز�و�پرمعنایی�سـت.�بنده�

اول�نظرم�این�بود�که�همین�آیه�ای�که�اآلن�تالوت�می�کنم،�این�را�مفصاًل�

امروز�شرح�بدهم،�بعد�دیدم�اگر�بخواهم�شرح�بدهم،�عالوه�براینکه�مطلبی�

دربارۀ�نبوت،�آنی�که�می�خواسـتم�بگویم،�نگفته�خواهد�ماند،�ممکن�اسـت�

بـه�فـردا�یـا�پس�فردا�بیفتد،�خود�مفهوم�این�آیه�را�هم�در�این�یک�سـاعت�

نمی�توانم�به�طورکامل�شرح�بدهم.�خیلی�جالب�است،�البته�حواله�می�دهم�

ذهن�و�فکر�دوستان�خوب�را�به�اینکه�این�آیه�را�در�پرتوی�از�قرآن�1حتمًا�

مراجعه�کنند،�نگاه�کنند،�آنجا�بالنسـبه�بحث�خوبی�در�این�زمینه�هسـت،�

بنده�فقط�به�ترجمۀ�کوتاهی�اکتفا�می�کنم.

<�2مردمان�همه�یک�امت�و�یک�گروه�بودند.�دراین�باره� �ةً واِ�َد�ةً ّمَ
ُ
اُس ا >كا�نَ ال�نّ

مفسـرین�مفصـاًل�باهـم�بحث�دارنـد.�یک�امت�بودند،�امـت�خوب؟�یا�یک�

امـت�بودنـد،�امـت�بد؟�بنا�بر�هـر�صورتی،�اصحاِب�دعوا�یک�اشـکالی�وارد�

<�اشاره�است�به�اشتراکیت� �ةً واِ�َد�ةً ّمَ
ُ
اُس ا می�کنند.�بعضی�می�گویند�>كا�نَ ال�نّ

1.�تفسیری�نوشته�شده�توسط�آیت�اهلل�طالقانی

2.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�213
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اولیـه�و�آغازیـِن�دوران�های�ماقبـل�تاریخ.�بنده�عرض�می�کنم�که�

شـاهدی�بـر�ایـن�معنـا�وجود�نـدارد،�جـز�اینکه�اسـم�دوران�اشـتراکیت�و�

آغازیـن،�سـر�زبان�هاسـت،�مـا�حیفمان�می�آید�کـه�قرآن�ما�هـم�از�آن�نمد�

<�اشـاره�اش� �ةً واِ�َد�ةً ّمَ
ُ
اُس ا کالهی�نداشـته�باشـد،�1فقط�همین،�وِااّل�>كا�نَ ال�نّ

بـه�دورانـی�که�انسـان�ها�با�اشـتراکیِت�آغازین�و�نخسـتین،�به�قـول�آقایان�

زندگـی�می�کردنـد،�مثـل�عرض�کنم�که�حیوانات�لخت�و�عـور�و�گله�وار�و�در�

بیابان�ها�و�می�رفتند�و�قهرمانی�می�کردند�و�با�پنجه�سنگ�را�می�تراشیدند�

و�حیوانـات�را�می�گرفتنـد،�می�خوردنـد�و�گاهـی�هـم�همدیگـر�را،�او�را،�ما�

<،�نه،�نه!�ما�هرگز�سعی� �ةً واِ�َد�ةً ّمَ
ُ
اُس ا مشاٌرالیه�بدانیم�در�این�آیه�که�>كا�نَ ال�نّ

نمی�کنیم�که�به�قرآنمان�یک�چیزی�از�جای�دیگر�بچسبانیم،�نه؛�همانی�که�

از�قرآنمـان�می�فهمیـم،�آن�مـا�را�بس�اسـت.�مـا�آن�را�بفهمیم،�خیلی�هنر�

کردیـم،�احتیاجـی�نـدارد�قرآن�ما�کـه�از�حرف�های�دیگـران�و�فرهنگ�های�

دیگران�یک�حاشـیه�ای،�ذیلی،�به�آن�بدهیم�و�سـرافرازش�کنیم،�نه؛�قرآن�

این�سرافرازی�را�نمی�خواهد.

<�را�چنـد�جـور�می�شـود�معنا�کرد،�دوجـور�معنایش�در� �ةً واِ�َد�ةً ّمَ
ُ
اُس ا >كا�نَ ال�نّ

پرتـوی�از�قرآن�هسـت�کـه�حاال�مراجعه�می�کنیـد�و�مالحظه�می�کنید،�یک�

معنا�به�نظر�من�می�رسد�که�غیر�از�آن�دو�معناست�که�در�این�ترجمه�اشاره�

<،�یعنی�انسـان�ها�و�مردمان�همه�به�یک�حالِت� �ةً واِ�َد�ةً ّمَ
ُ
اُس ا کردم.�>كا�نَ ال�نّ

برابر�و�همسان�بودند،�ازلحاظ�نیاز�ها�و�ازلحاظ�مایه�ها.�همۀ�انسان�ها�دارای�

1.�ضرب�المثلی�است�به�معنِی�بهره�و�سهم�داشتن�از�چیزی.
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یـک�سـنخ�نیـاز�بودنـد�و�همۀ�انسـان�ها�دارای�یک�انـدازه�مایه،�و�

واقعیت�اجتماعی�همیشه�همین�جور�است.�همۀ�انسان�ها�عقل�دارند،�فکر�

دارنـد،�هـوش�دارند،�حس�ششـم�دارند،�حواس�ظاهـره�دارند،�حواس�باطنه�

دارند.�همۀ�انسـان�ها�گرسـنگی�دارند،�تشـنگی�دارند،�هوس�جنسـی�دارند،�

خانه�می�خواهند،�لباس�می�خواهند�و�ازاین�قبیل.�نیاز�ها�همه�برابر؛�تقریبًا�از�

یک�سنخ،�و�مایه�ها�مشابه.�یک�انسانی�در�یک�تربیت�بهتری�تربیت�شده�

باشـد،�مایه�اش�شـکوفا�شـده�باشد،�مطلب�دیگری�اسـت.�یک�آقازاد�ه�ای�در�

خانۀ�اشرافی�به�دنیا�آمده�باشد،�معلم�سر�خانه�در�شش،�هفت�سالگی�مثل�

بلبل�به�او�زبان�هندی�و�چینی�یاد�بدهد�که�حرف�بزند،�و�بچۀ�فالن�کارگِر�

در�کوره�ها،�فارسی�هم�درست�در�هفت،�هشت�سالگی�بلد�نباشد؛�این�حرف�

دیگری�است.�این�دلیل�بر�این�نیست�که�مایۀ�او�بیشتر�از�مایۀ�این�بوده،�

نـه؛�مایـۀ�او�را�اسـتخراج�کردند،�مایۀ�این�بیچاره�مانده�و�اسـتخراج�نشـده.�

معـادن�نفتـی�که�در�مناطق�فرض�کنید�که�شـمالی،�جنوبـی،�در�مثاًل�فالن�

کشور�وجود�دارد،�معلوم�نیست�که�غنی�تر�و�سرشارتر�از�معادن�نفت�فالن�

نقطه�ای�که�استخراج�شده�نباشد،�نفت�آن�استخراج�شده،�در�چراغ�ها�می�آید،�

بنزیـن�آن�در�اتومبیل�هـا�می�آیـد،�همه�هم�می�دانند،�اسـمش�هم�معروف�

است،�نفت�آن�هنوز�بیچاره�استخراج�نشده،�شاید�ُپرمایه�تر�هم�باشد.

پـس�انسـان�ها�به�طور�طبیعـی�و�معمولی،�امت�واحده�بودنـد،�با�نیاز�های�

همسـان،�بـا�مایه�هـای�برابـر�و�مشـابه�کـه�در�ترجمـه�ایـن�را�قیـد�کردیم.�

<�در�میان�این�انسان�هاِی�برابر،�خدای�متعال�پیامبران� �ن �ی �یّ �بِ
َ اهلُل ال�نَّ َع�ش �بَ

>�نَ
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را�برانگیخـت،�در�ایـن�هم�سـطح�ها�یک�انسـان�را�پـروردگار�عالم،�

باالتر،�قوی�تر،�عمیق�تر،�ُپرشـورتر،�و�ُپرمایه�تر�سـراغ�کرد�و�او�را�برانگیخت،�

<�و�بیم�دهندگان.�مژدۀ�چه� �نَ ر�ی ِ دن <�مژده�رسانان،�>َو ُم�ن �نَ ر�ی ِ
ّ سش که�چه�بکند؟�>ُم�بَ

می�دهند�پیغمبران؟�مژدۀ�بهشـت�می�دهند،�مژدۀ�سـعادت�دنیا�می�دهند،�

مژدۀ�مدینۀ�فاضله�می�دهند،�مژدۀ�استقرار�امنیت�و�صلح�و�رفاه�می�دهند،�

مـژدۀ�از�بیـن�رفتـن�فقر�و�نومیـدی�و�ترس�و�ناامنـی�و�جهالت�می�دهند،�

مژده�رسـانانند،�و�باالخره�مژدۀ�تشـکیل�حکومت�فاضل�و�مدینۀ�صالح�به�

انسـان�ها�می�دهند�و�بعد�از�آن�مژدۀ�رفتن�به�بهشـت�و�اتصال�به�رضوان�

پـروردگار�می�دهند،�مـژده�می�دهند.�و�بیم�دهندگان؛�می�ترسـانند،�از�آتش�

جهنـم�هـم�می�ترسـانند،�از�باریکی�پـل�صراط�هم�می�ترسـانند،�از�بدبختی�

دنیـا�هـم�می�ترسـانند،�از�تسـلط�عفریِت�1جهـل�و�فقر�هم�می�ترسـانند،�از�

سـقوط�در�دره�و�سراشـیب�فسـاد�هم�می�ترسـانند،�از�نابود�شدن�مایه�های�

انسانی�هم�می�ترسانند،�بیم�رسانانند،�بیم�دهندگانند.

<،�همه�اش�هم� ِ
�ةّ ال�َ ا�بَ �بِ َل َمَعُهُم الِك�ة رنَ �ن

َ
�نَ و ا ر�ی ِ دن �نَ و ُم�ن ر�ی ِ

ّ سش �نَ ُم�بَ �ی �یّ �بِ
َ اهلُل ال�نَّ َع�ش �بَ

>�نَ

ایـن�نیسـت�کـه�بگویند�مردم�بترسـید،�مردم�مـژده�باد�شـما�را.�چه�داری�

همراهـت؟�کتابـی�از�سـوی�پـروردگار.�نازل�فرمـود�با�آنان�کتابـی�به�حق،�

برطبـق�حـق.�حـق�را�معنا�کردم�چند�بـار�)اآلن�دیگر�نمی�توانـم�معنا�کنم؛�

یعنی�فکر�می�کنم�اگر�بخواهم�باز�حق�را�معنا�کنم،�یک�ده،�دوازده�دقیقه�

بایـد�مخصـوص�آن�حـرف�بزنـم.(�اجمـااًل�آنچه�کـه�مطابق�با�فطـرت�عالم�

1.�موجود�زشت�و�ترسناک،�در�اصطالح�عموم�مردم�به�شیاطین�و�جنیان�گفته�می�شود.
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اسـت،�آنچه�که�با�روند�طبیعی�عالم�همراه�اسـت،�آن�حق�است.�

آنچه�که�با�فطرت�انسـان�و�سرشـت�جهان�تطبیق�می�کند،�آن�را�می�گویند�

حـق.�کتـاب�پیغمبر�هـا�هـم�حـق�اسـت،�انسـان�را�در�راه�طبیعـی�اش،�در�

مسیر�فطری�اش،�در�بستر�معمولی�و�روند�تکاملی�اش�پیش�می�راند،�جلو�

می�برد،�کمک�می�کند،�کتاب�پیغمبر�ها�حق�را�با�خود�دارد.

ِ�<،�تـا�آن�کتـاب،� �ی وا �ن �ن
َ
ل �ةَ َما احن �ی اِس �ن �نَ ال�نّ �ی َ حُكَم �ب ِ ِل�یَ

�ةّ ال�َ  �بِ
ا�بَ َل َمَعُهُم الِك�ة رنَ �ن

َ
>ا

َم<؛�یعنی�تا�کتاب�حکم�کند�میان�مردم،�در�آن�چیزهایی�که�دربارۀ�
ُ

حك >ِل�یَ

آن�اختـالف�می�ورزنـد�با�یکدیگر.�باالخره�مردم�دور�از�اختالف�نمی�شـوند،�

اختالفـات�در�میـان�انسـان�ها�یـک�سـنت�اسـت�و�بودنـش�الزم�اسـت�و�

نبودنش�مضر�است.�این�را�بدانید،�بودن�اختالف�خوب�است؛�برای�خاطر�

اینکـه�اختـالف�موجـب�تکامل�اسـت.�در�زمینـۀ�اختالفات�البتـه�اینی�که�

گفتـم�نبودنـش�مضر�اسـت،�در�این�کلمـه�باید�تجدیدنظر�کنـم،�نمی�دانم�

مضر�اسـت�یا�نه،�به�هرحال،�باید�تشـریح�و�تفسـیر�کنم،�بودنش�به�هرحال�

مفیـد�اسـت،�نبودنش�مضر�اسـت�را�نمی�دانم،�آن�حـرف�را�پس�می�گیرم.�

کتـاب�می�آیـد�تا�میان�مردم�حکـم�کند،�قضاوت�کند،�حکومت�کند�دربارۀ�

چیزهایی�که�در�آن�اختالف�ورزیده�اند.�اینجا�چه�می�فهمیم�ما؟�می�فهمیم�

که�حکومتی�که�انبیا�به�وجود�می�آورند،�حکومت�فرد�نبی،�حکومت�شخص،�

حکومت�استبداد�نیست؛�بلکه�حکومت�قانون�است،�حکومت�کتاب�است،�

نبـی�وقتـی�می�آید،�جامعه�ای�درسـت�می�کند�که�حاکـم�در�آن�جامعه،�در�

معنا�و�در�واقع،�همان�کتاب�است؛�یعنی�قانون.
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دربـارۀ� �>� �ی �ن  
�نَ

َ
ل �ةَ احن َما  >َو  �،>� �ی �ن وا  �ن

َ
ل �ةَ احن َما  �ی �ن اِس  ال�نّ �نَ  �ی َ �ب حُكَم  >ِل�یَ

وُ�<�مگر� �نَ او�ة �ی �ن
َّ
ا ال

َّ ایـن�کتـاب�اختالفی�به�وجود�نیامد،�اختالفی�نکردند،�>ِال

آن�کسانی�که�کتاب�به�آنها�داده�شده�بود،�آن�کسانی�که�همین�کتاب�آسمانی�

بـرای�آنهـا�آمـد،�خوِد�آنها�دربارۀ�کتاب�آسـمانی�اختـالف�کردند.�این�به�ما�

چه�را�نشان�می�دهد؟�نشان�می�دهد�وجود�تحریف�را�در�ادیان�آسمانی،�در�

میان�گفته�های�پیامبران.�پیامبران�وقتی�آمدند،�کتاب�را،�قانون�را،�مکتب�

را�آوردند؛�بعد�همان�کسـانی�که�این�کتاب�و�قانون�و�مکتب�به�آنها�داده�

شـده�بود،�درباره�اش�اختالف�کردند.�اختالف�کردند،�یعنی�چه؟�یعنی�یک�

تیـپ�راسـت�گفتنـد،�یک�تیپ�خالِف�واقـع�گفتند؛�پس�بنابراین�هسـتند�

کسـانی�که�پیروان�یک�دینی�هسـتند�و�سـخن�دین�را�می�زنند،�اما�خالف�

واقع�می�گویند،�اشاره�به�وجود�َنسخ�و�تحریف�در�ادیان.

ُهم<�از�روی�دشـمنی�و�طغیان�با�یکدیگر،� �نَ �ی َ  �ب
ً
ا �ی عن َ ا�ةُ �ب �ن ِ

�یّ َء�ةُهُم ال�بَ
ٓ
ا عِد ما �ب >ِم�ن �بَ

ِ�<�آن�کسـانی�که�مؤمننـد،� �نِ ِادن ِ �بِ
�ةّ ِ� ِم�نَ ال�َ �ی وا �ن �ن

َ
ل �ةَ وا ِلَما احن َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َهَدى اهلُل ال

>�نَ

گرویـدۀ�بـه�دیـن�حقنـد،�خدا�آنها�را�هدایت�کرد�به�پاسـِخ�آنچـه�که�در�آن�

ُء ِالٰ� ِ�راٍط 
ٓ
ا َسش هدیی َم�ن �ی اختـالف�کـرده�بودنـد،�بـه�اذن�و�رخصتش،�>َو اهلُل �یَ

ٍم<�و�خـدا�هدایـت�می�کنـد�هرکه�را�بخواهد�به�راه�راسـت.�)این�یک� �ی �ة ُمس�ةَ

قسمت�از�تالوت�امروز�است�که�البته�الزم�بود�مثل�اینکه�بیشتر�درباره�اش�

صحبت�بکنم�در�این�کلمات�آخرش،�إاّل�اینکه�بنده�اآلن�احسـاس�می�کنم�

خیلی�خسته�شدم،�به�طوری�که�آیات�سورۀ�جمعه�را�هم�به�همان�ترجمه�ای�

که�دستتان�هست�اکتفا�می�کنم،�دیگر�معنا�نمی�کنم.(
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سورۀ�جمعه�را�کسانی�که�قرآن�دستشان�هست،�جزء�بیست�وهشتم�

ر�نِ الَمِلِك 
َ
� الا ِ

ماوا�ةِ َو ما �ن � الّسَ ِ
ِه ما �ن ُ� ِللّٰ ِ

َُس�بّ م، �ی ح�ی ِ الّرَ حم�ن سِم اهلِل الّرَ را�بیاورند،�>�بِ

ِم<.�)که� �ی ِل الَعطن صن
وال�نَ

ِم<�سـورۀ�جمعـه�اسـت�تـا�>َو اهلُل دنُ ِ ال�َك�ی رن �ی ّدوِس الَعرن ال�ةُ

البتـه�ایـن�سـوره�را�بنده�تا�حاال�چند�نوبت�معنا�کـردم؛�هم�اینجا،�هم�آن�

مسـجد1،�به�مناسـبت�های�گوناگون؛�چون�شب�های�جمعه�این�سوره�را�در�

نماز�مغرب�معمواًل�می�خوانیم،�برای�اینکه�مؤمنین�و�دوستانی�که�در�آن�

نماز�شرکت�می�کنند،�معنا�را�بدانند،�به�این�مناسبت،�سورۀ�جمعه�را�بنده�

چنـد�بـار�تـا�حاال�معنـا�کردم�و�مختصر�شـرحی�هم�دادم،�و�ممکن�اسـت�

خیلی�از�شـما�آقایانی�که�اینجا�هسـتید،�از�من�شـنیده�باشـید�شرح�سورۀ�

جمعه�را.�به�عالوه�اینکه�من�دیگر�اآلن�خسـته�ام.�ترجمه�هم�که�کردم،�در�

همین�کاغذهایی�که�دستتان�هست،�ترجمه�نوشته�شده،�این�مقداِر�مورد�

نظر�ما�فعاًل�بس�است.(

پس�ما�تا�حاال�چه�فهمیدیم؟�فهمیدیم�فلسـفۀ�نبوت�را�و�اینکه�این�یک�

اصلی�ست�در�همۀ�ادیان،�بلکه�اصل�مادر،�که�اگر�این�نباشد،�دین�معنی�و�

مفهوم�درستی�نمی�تواند�داشته�باشد؛�چون�دین�آن�چیزی�ست�که�ازطرف�

پروردگار�می�آید،�به�وسیلۀ�پیام�آوری،�پیام�آورندۀ�وحیی.

1.�مسجد�کرامت،�مشهد�مقدس
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موضوع�صحبت�امروز�ما�در�این�است�که�پیغمبر�و�نبی،�در�حینی�که�بار�

رسالت�و�نبوت�بر�دوشش�قرار�می�گیرد،�بعد�از�آنی�که�پیام�خدا�را�دریافت�

می�کند،�چه�حالتی،�چه�کیفیتی،�در�خود�او�و�در�جهان�پیرامونش�به�وجود�

می�آیـد.�البتـه�پیداسـت�کـه�با�کیفیـات�و�چگونگـی�درونی�خـوِد�پیغمبر�

چنـدان�کاری�نداریـم؛�اگـر�چنانچـه�آن�را�در�اینجـا�مطـرح�می�کنیم،�برای�

خاطر�این�است�که�یک�استفادۀ�لطیِف�دقیقی�از�یک�کلمۀ�معمولی�رایج�

در�قرآن�و�در�عرِف�متشـّرعه�1در�نظر�هسـت،�که�ضمنًا�یک�ُبعدی�از�ابعاد�

مسئلۀ�نبوت�را�برای�ما�روشن�می�کند.

می�دانید�که�در�قرآن،�غالبًا�وقتی�صحبت�از�آمدن�پیغمبری�است،�صحبت�

1.�آگاه�و�معتقد�به�امور�دینی�و�شرعی

ِمن  الِانساَن  َق 
َ
َخل  � َق 

َ
َخل ذی 

َّ
ال َك  َرّبِ ِباسِم  ِاقَرأ 

ِم 
َ
َم ِبالَقل

َّ
ذی َعل

َّ
ل
َ
َك الَاكَرُم � ا ٍق � ِاقَرأ َو َرّبُ

َ
َعل

ا ِاّنَ الِانساَن 
ّ
م 5 َكل

َ
م َیعل

َ
َم الِانساَن ما ل

َّ
� َعل

جعٰی 8 َك الّرُ ن َرآُه اسَتغنٰی 7 ِاّنَ ِالٰى َرّبِ
َ
َیطغٰی 6 ا

َ
ل

مع� ارک� حب سور�ۀ م�ب  
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<،�1مـا�مبعوث�کردیم�
ً
�ةٍ َرسولا

ّمَ
ُ
ا �ن�ی ُكّلِ ا �ن َع�ش َ د �ب

�ةَ
َ
از�بعثـت�اوسـت؛�>ل

موسـی�را،�ابراهیـم�را،�پیغمبـران�دیگر�را.�بعثـت؛�این�بعثت�یعنی�چه؟�و�

رابطۀ�بعثت�و�نبوت�چیسـت؟�تیتر�بحث�امروز�ما�را�در�آن�کاغذهایی�که�

در�اختیـار�شـما�بـرادران�و�خواهران�هسـت،�مالحظه�کنید،�نوشـته�شـده:�

بعثت�در�نبوت.�در�نبوت�یک�بعثتی�وجود�دارد.�بعثت�یعنی�چه؟�چیست�

این�بعثت؟�اگر�در�پیغمبری،�بعثتی�هست،�این�بعثت�مربوط�به�کیست�

و�چیست�و�فایده�اش�کدام�است�و�ازاین�قبیل.

بعثت�به�معنای�برانگیختگی�ست.�برانگیختگی�یعنی�چه؟�یعنی�تحرک،�حرکت�

بعد�از�رخوت�و�سسـتی�و�رکود.�مرده�ای�که�سـالیانی�در�گورسـتانی�خوابیده�

و�اجزای�بدن�او�خاک�شـده،�وقتی�با�قدرت�پروردگار،�در�قیامت�برمی�خیزد،�

<�2روز�برانگیختگی�ست.�انسانی�که�در� ع�شِ وُم ال�بَ َ ا �ی می�گویند�برانگیخته�شد.�>َهدن

خانه�خوابیده�بود،�یا�در�جریاِن�عادِی�زندگی�اجتماع�حرکت�می�کرد؛�شوری،�

تالشی،�فعالیتی،�برخالف�حالت�معمولی�جامعه�در�او�نبود؛�درحقیقت�مثل�

تختۀ�چوبی،�مثل�گیاه�بی�جانی،�مثل�َپِر�کاهی،�روی�سیل�معمولی�جامعه�

افتاده�بود�و�جامعه�او�را�به�هرسو�می�برد؛�یک�چنین�آدمی�وقتی�که�به�خود�

آمد،�وقتی�که�از�این�حال�بی�تفاوتی�بیرون�آمد،�وقتی�احساس�کرد�که�این�

مسیر،�این�جریاِن�طبیعی،�این�جریان�معمولی،�الزم�نیست�صددرصد�برای�

او�اطمینان�بخش�و�قانع�کننده�باشـد،�ای�بسـا�جریان�دیگری�بتوان�سراغ�کرد�

1.�سوره�مبارکه�نحل/�آیه�36

2.�سوره�مبارکه�روم/�آیه�56
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که�آن�انسان�را�به�سرمنزل�سعادت�برساند،�وقتی�بر�اثر�این�فکرها�

انسان�بیدار�شد،�هوشیار�شد،�تالش�پیدا�کرد،�حرکت�پیدا�کرد،�این�انسان�را�

می�گویند�برانگیخته�شد.�در�مثال�های�کوچک�تر�و�جزئی�تر،�از�خواب�که�بیدار�

شدید�و�بلند�شدید،�می�گویید�برانگیخته�شد.�از�سستی�و�تنبلی�و�بی�حالی�

و�رخوت�وقتی�که�خارج�شدید�و�مشغول�حرکت�شدید،�می�گویند�برانگیخته�

شد؛�این�معنای�برانگیختگی�است؛�بعث�یعنی�این.

روز�قیامت�را�همان�طورکه�می�دانید،�می�گویند�»یوم�البعث«،�روز�برانگیختگی،�

یـا�بـه�تعبیـر�دیگـر،�روز�رسـتاخیز.�رسـتاخیز؛�آن�روز�برخاسـتن،�آن�روِز�از�

سسـتی�و�بی�حالـی�بـرون�آمـدن،�آن�روز�حرکـت،�آن�روزی�که�انسـان�ها�از�

لحظه�ای�که�از�گور�بیرون�می�آیند�تا�لحظه�ای�که�سرنوشت�نهایی�آنها�معین�

می�شود،�دائمًا�در�تالش،�در�سراسیمگی،�در�حرکت�هستند؛�این�را�می�گویند�

یوم�البعث،�رستاخیز؛�در�نبوت�یک�چنین�حالتی�وجود�دارد.

می�خواهـم�بینـش�شـما�نسـبت�به�نبوت�اساسـًا�یک�بینش�نویی�بشـود.�

نبـوت�را�بعضـی�این�جـور�خیـال�می�کنند؛�مثـل�اینکه�واعظی�مثـاًل،�وارد�

شـهری�می�شـود�تـا�برای�مردم�آن�شـهر�یک�قـدری�مطالبـی�از�دین�یا�غیر�

دین�بیان�بکند؛�یا�فرض�کنیم�مسئله�گویی�در�میان�مردمی�بلند�می�شود،�

می�ایسـتد�تـا�چندتـا�مسـئلۀ�فرعی�بـه�آنها�بگویـد؛�یا�یک�سـخنرانی،�یک�

ناطقـی،�فـرض�کنیـد�یـک�میتینگ�بدهی�در�یـک�اجتماعی�وارد�می�شـود�

کـه�یک�خـرده�های�وهوی�راه�بیندازد�و�میتینـگ�1بدهد؛�پیغمبر�را�معمواًل�

1.�اجتماع�گروه�هایی�برای�گفتگو�یا�اظهارنظر�در�مسائل�اجتماعی،�سیاسی
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این�جور�آدمی�فرض�می�کنند؛�مثل�یک�آدِم�عالِم�روحانِی�نجیِب�

سـر�به�زیـِر�سـر�بـه�پایینی،�در�میان�یـک�عده�مردم.�منتهـا�این�مردم�هم�

گاهـی�قـدر�او�را�می�داننـد،�مردمـان�خوبی�اند،�بـه�اینهـا�می�گویند�مؤمن؛�

گاهی�قدر�او�را�نمی�دانند،�اینها�می�شوند�کافر،�و�مشرک�به�آنها�می�گویند،�

خیال�کردیم�پیغمبر�یک�چنین�چیزی�است.

در�پیغمبـری،�یـک�تحـول�و�دگرگونـی�هسـت،�بایـد�بگویـم�دو�تحـول�و�

دگرگونی؛�اول�در�وجود�خود�پیغمبر.�بعثت،�رستاخیز،�انقالب،�تحول،�اول�

در�درون�و�ذات�خـود�پیغمبـر،�در�باطـِن�خود�نبـی�به�وجود�می�آید.�اول�او�

عوض�می�شود،�اول�او�از�حال�رکود�و�رخوت�خارج�می�شود،�بعد�از�آنی�که�

در�روح�او،�در�باطـن�او�قیامتـی�بـر�پـا�شـد،�بعـد�از�آنی�که�رسـتاخیزی�در�

درون�ذات�نبی�و�روان�او�به�وجود�آمد،�بعد�از�آنی�که�همۀ�مایه�های�بسیار�

سرشاِر�ودیعه�نهادۀ�ازطرف�خدا،�در�نبی�بیدار�شد،�مثل�سرچشمه�ای�که�در�

�که�تا� هر�لحظه�ای�میلیاردها�جریان�آب�از�او�استخراج�می�شود�و�می�ریزدـ�

قبل�از�این�لحظه،�همۀ�این�آب�ها�در�باطن�او�مخفی�یا�پنهان�بود�ـ�بعد�از�

آنی�که�خالصه�خوِد�نبی�مسـلمان�شـد،�وقتی�که�خود�او�تحت�تأثیر�تحول�

وحی�الهی�قرار�گرفت؛�بعد�همین�سرچشـمه،�همین�تحول،�همین�شـور،�

همین�انقالب،�همین�رسـتاخیز،�از�این�چشـمۀ�فّیاِض�جوشـان،�که�روح�

نبی�و�باطن�نبی�ست،�می�ریزد�به�اجتماع،�منتقل�می�شود�به�متن�جامعۀ�

بشـری.�بعـد�از�آنی�کـه�در�او�تحول�به�وجود�آمـد،�در�جامعه�تحول�به�وجود�

می�آیـد.�بعـد�از�آنی�که�در�باطن�او�رسـتاخیز�عظیمی�به�پا�شـد،�رسـتاخیز�
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عظیم�تـری�در�متـن�جامعـه�برپـا�می�شـود.�بعد�از�آنی�کـه�در�دل�

او�انقـالب�به�وجود�آمد،�به�دسـت�او،�در�جامعـه�انقالب�به�وجود�می�آید�و�

بعثـت�به�معنـای�واقعـی�تحقق�پیـدا�می�کند.�پس�می�بینیـد�که�در�نبوت�

هرچه�که�هست،�شور�و�تحول�و�دگرگونی�و�بعث�و�انبعاث�1است.

پیغمبر،�قبل�از�نبوت�به�چه�وضعی�ست؟�دو�نکته�در�زمینۀ�زندگی�هر�نبی،�

قبـل�از�نبـوت،�به�طـور�متضاد�وجـود�دارد.�البته�اینی�کـه�می�گویم�متضاد،�

نه�به�معنای�اینکه�یک�تضاد�واقعی�هسـت؛�به�نظر�ممکن�اسـت�متضاد�

بیاید.�یکی�اینکه�نبی،�اگر�چه�مبعوث�نشـده،�اما�از�مایه�های�بسـیار�قوی�

و�عمیق�انسانی�برخوردار�است؛�بیش�از�بقیۀ�مردم.�استعداد�فهمیدن�او،�

اسـتعداد�حرکت�در�او،�اسـتعداد�انفجار�در�او،�قابل�مقایسـۀ�با�مردم�دیگر�

و�انسـان�های�دیگر�نیسـت.�اسـتعداد�بندگی�خدا�در�او،�آمادگی�برای�بندۀ�

خدا�بودن،�به�اندازه�ای�ست�که�برای�انسان�های�دیگر�متصَور�نیست.�همۀ�

مایه�هایـی�کـه�یـک�انسـان�را�از�حضیض�2خاک�بودن�خـارج�می�کند�و�به�

<�3یعنی�بندۀ�واقعی�خدا�و�تخّلق�به�اخالق�خدا� عو�نَ ِ� راحبِ �ی
َ
ا ِال

ِه َو ِا�نّ ا ِللّٰ
اوج�>ِا�نّ

می�رساند،�همۀ�این�مایه�ها،�در�نبی�بیش�از�دیگران�است.

حاال�چرا�بیش�از�دیگران�است؟�آیا�خدا�ظلمی�در�اینجا،�تبعیضی�در�اینجا�

انجام�نداده؟�آن�یک�حرف�دیگری�ست�که�در�پاسخ�آن،�یک�جواب�خالصۀ�

1.�)ب�ع�ث(�برانگیخته�شدن

2.�)ح�ض�ض(�َپستی

3.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�156
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کوتاهـی�می�توانیـم�داشـته�باشـیم،�به�این�صـورت�کـه�بگوییـم�

باالخره�برای�تحمل�بار�مسـئولیت�نبوت،�اسـتخوانی�سـنگین�تر،�درشت�تر�

و�مایـه�ای�نیرومندتـر�الزم�بـوده.�بار�رسـالت�کار�یک�شـاهی�صّنار�1نیسـت.�

بـار�نبـوت�و�پیـام�خـدا�را�بـه�مـردم�رسـاندن�و�جامعـه�ای�را�از�جاهلی�به�

توحیـدی�بـدل�کردن،�این�کار�بسـیار�باعظمت�و�بسـیار�بار�سنگینی�سـت�

و�باالخـره�الزم�اسـت�یـک�عـده�ای�ایـن�بـار�را�متحمل�بشـوند.�چه�کسـی�

متحمل�خواهد�شـد؟�انسـان�های�معمولی؟�یا�انسـانی�که�برحسب�شرایط�

و�خصوصیات�محیطی،�خانوادگی،�آب�و�هوایی،�فامیلی،�دارای�استعدادها�

و�امـکان�بیشـتری�اسـت�و�چـون�خدا�می�بینـد�امکانات�بیشـتر�را�در�این�

موجـود�کمکـش�می�کند،�فیض�بـه�او�می�دهد،�لطف�بـه�او�می�کند،�آنچه�

وسـیلۀ�پـرورش�هسـت،�در�اختیـار�او�می�گذارد،�تا�اینکـه�این�دو�صد�من�

بار،�بر�روی�صد�من�استخوان�2نبی�بایستد.�او�را�یک�آدمی�می�کند�آمادۀ�

ایـن�کار.�باالخـره�اگـر�رسـول�اهلل�این�بار�سـنگین�را�برنمی�داشـت،�این�بار�

سـنگین�بر�زمین�می�ماند،�کار�من�و�شـما�نبود�برداشـتنش.�کار�گاندی�3و�

1.�کنایه�از�کم�ارزش�بودن

2.�برگرفته�از�این�ضرب�المثل�فارسی:�»دو�صد�من�استخوان�باید�که�صد�من�بار�بردارد«

3.�ماهاتمـا�گانـدی�)1869-1948م(�رهبـر�معنـوی�و�سیاسـی�ملت�هنـد،�در�راه�آزادی�از�

سـلطۀ�امپراتوری�بریتانیا�بود.�او�با�تأثیر�از�آیین�برهمایی،�بسـیار�ساده�زیسـت�بود�و�بر�

مبارزۀ�بدون�خشونت�تأکید�می�کرد.�گاندی�در�اقدامی�مصرف�کاالهای�انگیسی�را�تحریم�

کرد.�او�پس�از�استقالل�هندوستان�توسط�یک�هندوی�افراطی�که�مخالف�رابطۀ�گسترده�

با�کشور�مسلمان�پاکستان�بود،�ترور�شد.
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لومومبا�1نبود�برداشـتنش؛�کار�سـقراط�و�افالطون�و�ارسـطو�نبود؛�

اسـتخوانی�نیرومندتـر�از�این�همـه�اسـتخوان�الزم�اسـت�تا�بتوانـد�این�بار�

سنگین�را�ـ�که�به�نام�رسالت�و�نبوت�و�بعثت�نامیده�می�شود�ـ�بردارد،�و�

این�تفصیلش�البته�خیلی�زیاد�است.�نبی�با�یک�چنین�مایه�هایی�در�میان�

مردم�اسـت.�این�یک�نکته،�که�خالصۀ�نکتۀ�اول�این�شـد؛�که�مایه�هایی�

کـه�در�نبـی�وجـود�دارد،�در�پیغمبـر،�از�مایه�های�مردم�معمولی�سرشـارتر،�

غنی�تر،�عمیق�تر،�قابل�استفاده�تر�است.

نکتـۀ�دوم�ایـن�اسـت�که�نبی،�قبـل�از�بعثت�و�قبل�از�پیامبری،�در�جریان�

معمولی�زندگی،�با�مردم�رفیق�و�شریک�است،�در�یک�جریان�دارند�حرکت�

می�کنند.�از�اول�مشغول�فکر�کردن�نیست�که�من�چه�کار�کنم�این�جامعه�

را�منقلب�کنم،�ممکن�است�ناراضی�باشد�و�البته�ناراضی�ست.�یک�انسان�

باهـوش،�البتـه�ناراضی�سـت�از�وضع�اختالف�طبقاتی�زمـان�خود،�از�وضع�

جهل�زمان�خود،�از�فقر�زمان�خود،�از�ستم�زمان�خود،�از�نادانی�زمان�خود�

و�با�تعبیر�اسـالمِی�خالصه،�از�جاهلیت�زمان�خود،�البته�ناراضی�سـت؛�اما�

این�نارضایی�در�حد�یک�نارضایی�سـت�فقط؛�در�حد�ایجاد�یک�تحول،�یک�

انقالب،�ایجاد�یک�راهی�ضد�راه�معمولی�اجتماعی�نیست.

1.�پاتریس�لومومبا�)1925-1961م(�رهبر�حرکت�ضد�اسـتعماری�کشـور�کنگو�علیه�بلژیک�

بود�که�پس�از�رسـیدن�به�نخسـت�وزیری،�با�توطئۀ�سـازمان�جاسوسـی�آمریکا�و�بلژیک�

توسط�رئیس�جمهور�عزل�شد�و�پس�از�مدتی�اختفا،�توسط�سرهنگ�موبوتو�سه�سه�سه�کو�

به�قتل�رسید.
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شـما�موسـی�بن�عمران�را�می�بینیـد،�علیه�الصالة�و�السـالم،�در�خانۀ�

فرعون�دارد�زندگی�می�کند؛�به�قول�یکی�از�ریش�سـفیدهای�چند�سـال�قبل،�

پلو�چلوهای�فرعون�را�می�خورد،�آقازادگی�هم�می�کند،�در�بازار،�روی�ِعرِق�از�

نژاد�بنی�اسرائیل�بودن�و�کسانی�که�به�ایدۀ�او�ایمان�آوردند،�یک�نفر�را�هم�

می�ُکشد،�بعدها�که�مبعوث�به�نبوت�و�رسالت�می�شود،�در�حین�برگشتن�از�

�بعد�از�آنی�که�از�پیش�شعیب�و�مدین�برمی�گردد،� پیش�شعیب�و�از�مدینـ�

آنجا�مبعوث�به�رسالت�می�شود�ـ�راجع�به�آن�آدم�کشی�آن�روزش�می�گوید�>َو 

<�1گمراه�بودم�من.�گمراه�بودم�یعنی�چه؟�یعنی�نیافته�بودم�این� �ن �ی
ّ
ل
ٓ
ا

ا ِم�نَ الصنّ �ن
َ
ا

راهی�را�که�درست�بر�ضد�راه�معمولی�جامعۀ�فرعونِی�آن�روزگار�بوده،�نه�اینکه�

یکی�از�آحاد�فرعونی�را�ُکشتن�گناه�است،�نه�خیر؛�بلکه�می�خواهد�بگوید�آن�

روزی�که�من�او�را�کشـتم،�یک�آدمی�نبودم�که�با�یک�ایدۀ�مشـخصی،�یک�

جهت�گیری�صحیِح�انقالبی�را�تعقیب�بکنم.�آدمی�بودم�میان�آدم�های�دیگر؛�

راه�رویی�بودم�میان�راه�روهای�دیگر؛�تالش�می�کردم،�قاطی�تالش�های�دیگر؛�

حرکـت�می�کـردم،�در�کنار�حرکت�های�دیگر.�امروز�عوض�شـده�راه�من،�امروز�

تخطئـه�می�کنم�آن�حرکت�عمومی�و�مسـیر�جمعـی�جامعه�را؛�یعنی�امروز�

شدم�یک�آدمی�که�رستاخیزی�در�جامعه�برپا�می�کند.�ِکی؟�بعد�از�بعثت.

حٰى< 
یـا�پیغمبـر�اکرم�خـود�مـا،�صّلی�اهلل�علیه�وآله�وسـّلم،�آیـۀ�سـورۀ�>َو الصنُّ

�در�این�نوشـته�ها�هسـت،�2بنده�هم�حاال� مطلب�را�خوب�روشـن�می�کند.ـ�

1.�سوره�مبارکه�شعرا/�آیه�20

2.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.
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معنا�می�کنم�ـ�مفسـرین�در�اینجـا�مطالبی�گفته�اند،�روایاتی�هم�

که�در�ذیل�سـوره�هسـت،�بنده�نگاه�کردم،�روایات�تأویل�اسـت�نه�تفسـیر.�

حٰى<�هست،�مثل�صدی�نوِد�روایاِت�
آنچه�روایت�در�ذیل�سورۀ�شریفۀ�>َو الصنُّ

ذیـل�آیـات�قرآن،�تفسـیر�ظاهر�لفظ�نیسـت،�ظاهر�لفظ�معنـای�خودش�را�

می�دهـد،�کـه�حاال�معنا�می�کنیم�و�نوشـتیم�آنجا؛�آن�تأویل�اسـت،�اضافه�

کردن�یک�نکته�بر�نکات�این�آیه�اسـت،�وِااّل�خود�آیه�روشـن�اسـت.�امام�

علیه�الصالةوالسـالم�نمی�خواهنـد�لفـظ�ظاهـر�آیـه�را�برخـالف�ظاهر�حمل�

کننـد،�بلکه�ظاهر�آیه�به�جـای�خود�محفوظ،�می�خواهند�یک�چیزی�اضافه�

کننـد.�آنچـه�را�کـه�من�و�شـما�در�نـگاه�معمولی�به�آیـه�نمی�فهمیم،�امام�

علیه�السـالم�آن�چیز�را�هم�به�ما�یاد�می�دهد؛�این�اسـمش�تأویل�اسـت.�

ضمنـًا�یـک�قسـمتی�از�همیـن�بحـث�امـروز�ماسـت�کـه�تالوت�امـروز�ما�

حٰى<�است. >والصن

حٰى<�1سـوگند�بـه�روشـنایی�چاشـت�گاه.�ُضحـٰی�یعنی�پیـش�از�ظهر.�
>َو الصنُّ

ببینید،�خود�این�قسـم�خوردن�معنی�دار�اسـت،�خود�این�قسـم�خوردن�به�

آن�وقت،�این�معنی�دار�اسـت.�شـاید�اشـاره�ای�در�آن�باشـد،�و�پیداسـت�که�

چون�سـخن�دربارۀ�بعثت�و�رسـالت�پیغمبر�اسـت؛�لذا�این�ضحٰی�اشارۀ�به�

آن�نوری�ست�که�بر�اثر�بعثت�پیامبر�اسالم�و�نبوت�اسالم،�همۀ�آفاق�عالم�

ٰى<�و�قسم�به�شب،�آن�گاه�که�بپوشاند� ا َسحب ِل ِادن �ی
َّ
حٰى � َو الل

را�فرا�گرفت.�>َو الصنُّ

لٰ�<.�گویا�بعد�از�آنی�که�وحی�
َك َو ما �ةَ ُّ َعَك َر�ب

َ
تاریکی�اش�همۀ�آفاق�را،�>ما َوّد

1.�سوره�مبارکه�ضحی/�آیات��1تا�8
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آغاز�شـده�بود،�مدتی�که�گذشـت،�وحی�قطع�شـد.�پیغمبر�بعد�از�

آنی�که�آن�برانگیختگی�در�او�به�وجود�آمده،�آن�شـور�و�هیجان�در�او�پدید�

آمده،�با�پیام�آور�وحی�خدا،�جبرائیل،�ُانس�بسته؛�ناگهان�می�بیند�که�وحی�

قطع�شد؛�به�شدت�غمگین�بوده.�چقدر�طول�کشیده�دوران�َفتَرت؟�1اسمش�

را�می�گوینـد�دوران�فترت.�چهـل�روز�گفته�اند،�بیشـتر�هـم�گفته�اند،�تا�دو،�

حٰى<�اولین�سورۀ�بشارت�آمیزی�ست�
سه�سال�هم�گفته�اند.�بعد�سورۀ�>َو الصنُّ

لٰ�< 
َك َو ما �ةَ ُّ َعَك َر�ب

َ
کـه�بـه�پیغمبـر�اکرم�خطـاب�می�کند،�می�گوید:�>ما َوّد

لٰ�<،�
پـروردگارت�تـو�را�رهـا�نکـرد،�طـرد�نکرد�و�بر�تو�خشـم�نگرفـت،�>َو ما �ةَ

َك ِم�نَ الاولٰ�<�آخرت،�آینده،�برای�تو�بهتر�
َ
ٌر ل �ی

َر�ةُ حنَ حنِ لاآ
َ
خشم�نگرفت�بر�تو.�>َو ل

است�از�آغاز،�از�گذشته؛�فرجام�کاَرت�بهتر�از�آغاز�کاَرت�است.

ٰى<�و�خواهد�داد�پروردگارت�به�تو،�آن�قدر�که� ر�ن �ةَ
َك �نَ ُّ َك َر�ب عط�ی  �یُ

َسو�نَ
َ
>َو ل

خشـنود�بشـوی.�البتـه�روایـت�در�ذیلش�هسـت�که�مراد�شـفاعت�اسـت؛�

درسـت�هم�هسـت.�شفاعت�یکی�از�چیزهایی�ست�که�به�پیغمبر�خدا�داده�

شده�و�آن�قدر�داده�می�شود�که�خشنود�می�شود؛�اما�در�همین�دنیا�هم�به�

پیامبر�اسـالم�آن�قدر�داده�شـد،�تا�خشـنود�شـد؛�هدایت�انسان�ها،�تشکیل�

مدینـۀ�فاضلـه،�قهـر�و�غلبه�بر�دشـمن�های�خونین�و�سرسـخت،�فتح�بالد،�

روی�غلتک�انداختن�سـیِر�تکاملی�جامعۀ�اسـالمی،�اینها�همه�نعمت�های�

خدا�بود�به�پیغمبر�اسالم.

وٰى<�آیـا�خـدا�تـو�را�یتیمی�نیافت�کـه�پناه�داد؟�
آ
ا

َ  �ن
ً
ما �ی �ة َ دَك �ی �بِ

َ
م �ی

َ
 ل

َ
بـاری،�>ا

1.�زمان�بین�دو�نوبت
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خـدای�متعـال�تـو�را�یک�یتیمی�یافته،�بی�کـس،�بی�پناه،�پناهت�

داده.�پدر�که�نداشـتی،�قبل�از�والدتت�پدرت�از�دنیا�رفته�بود،�مادرت�هم�

که�به�فاصلۀ�کمی�از�دنیا�رفت،�پدربزرگت�هم�که�بعد�از�چند�ساِل�کوتاهی�

از�دنیـا�رفـت،�تـو�مانـدی�و�تو،�تنهـا،�زیر�کفالت�عمویـت�ابوطالب؛�و�توِی�

یتیـم�را�کـه�از�آغاز�یتیـم�بودی،�همه�لحظه�پناهت�دادیـم،�در�آغوش�مهر�

و�محبت�خود،�تو�را�نگاه�داشـتیم�ای�پیغمبر�ما.�این�دارد�امید�می�دهد،�

می�خواهـد�بگویـد�پناه�خدا�همیشـه�با�توسـت،�از�کودکی�هـم�بوده،�حاال�

هم�که�بار�رسـالتی�به�این�سـنگینی�روی�دوش�تو�و�روی�دسـت�توسـت؛�

َمترس،�واهمه�مکن،�مبادا�بپنداری�که�خدا�تو�را�وا�گذاشـته�اسـت،�ابدًا؛�

خدا�تو�را�وا�نخواهد�گذاشت،�وقتی�آن�روز�تو�را�پناه�داد.

َهدٰى<�و�تـو�را�گمگشـته�یافت�و�هدایت�کـرد.�اینجا�چندتا�
 �نَ

ً
لّا

ٓ
ا َدَك �ن >َو َو�بَ

روایت�هست�که�البته�بعضی�از�این�روایت�ها�ضعیف�هم�هست،�و�چندتا�

 
ً
لّا

ٓ
ا َدَك �ن هم�اقوال�مفسرین�است�که�قاطِی�روایت�ها�شده.�می�گوید�>َو َو�بَ

َهدٰى<�خدا�تو�را�گمگشته�یافت�و�هدایت�کرد؛�نه�مراد�گمگشتگی�فکری�و�
�نَ

روحی�ست،�بلکه�مراد�این�است�که�یک�وقتی�پیغمبر،�در�بچگی،�در�کوه�های�

مکه�گم�شـده�بود،�بعد�خدا�هدایت�کرد�پدربزرگش�را،�و�توانسـت�او�را�پیدا�

کند؛�یا�در�یک�ماجرای�دیگری�گم�شده�بود،�فالن�زن�آمد،�او�را�پیدا�کرد؛�یا�

تو�گمشده�بودی�در�اهل�مکه،�در�میان�مردم�مکه،�کسی�تو�را�نمی�شناخت،�

خدا�مردم�مکه�را�به�تو�هدایت�کرد؛�به�این�معانی�حمل�کردند.�این�معانی�

را�ما�منکر�نمی�شویم،�درست�دقت�کنید،�منظور�حرف�را�دریابید.�این�معانی�
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ممکـن�اسـت�باشـد،�اگر�واقعـًا�روایت�صحیحی�برطبـق�هریک�از�

این�معانی�بیاید،�روِی�چشم.�ممکن�است�از�اصل،�روایت�هایی�که�هست،�

ضعیف�باشـد،�ممکن�اسـت�صحیح�باشـد،�و�اگر�روایات�صحیحی�در�این�

زمینه،�برای�هریک�از�این�معنی�ها�بیاید،�البته�قابل�قبول�است�و�می�شود�

قبول�کرد.�اما�با�وجود�اینکه�ما�هریک�از�این�معانی�را�طبق�روایت�صحیح�

قبول�می�کنیم؛�معنای�ظاهر�آیه�غیر�از�این�اسـت.�و�قبول�روایتی�که�این�

معنا�را�به�ما�می�دهد،�منافات�ندارد�با�قبول�معنای�ظاهر�آیه.

ظاهـر�آیـه�یـک�چیز�دیگر�اسـت؛�ظاهر�آیه،�صـاف�و�صریح،�فارسـی،�دارد�

می�گویـد�تو�گمراه�بودی،�گمگشـته�بـودی،�تو�را�هدایت�کردیم؛�یعنی�چه�

گمراه�بودی؟�یعنی�بت�پرست�بودی؟�ابدًا؛�یعنی�آدم�منحرفی�بودی؟�ابدًا؛�

یعنـی�گنـه�کار�بـودی؟�ابـدًا؛�پس�چه؟�یعنـی�این�صراط�مسـتقیمی�که�با�

بعثـت�و�نبـوت�بـه�تو�ارائه�داده�شـد،�در�اختیار�تو�نبود.�غیر�از�این�اسـت�

مگـر؟�آن�معـارف،�آن�قوانیـن،�آن�افـکار،�آن�ایده�هـا�که�با�آمـدن�وحی�بر�

پیغمبر،�برای�قلب�مقدس�او�روشن�و�آشکار�شد،�مگر�قبل�از�نبوت�و�قبل�

از�بعثت،�برای�آن�بزرگوار�وجود�داشـت؟�مسـّلمًا�نه.�گمگشته�بودی�یعنی�

این،�و�این�معنای�ظاهر�آیه�است،�و�هیچ�اشکال�ندارد�که�ما�آیۀ�شریفه�را�

ـ�که�ظاهرش�این�است�ـ�از�لحاظ�معنای�تأویلی،�حمل�کنیم�بر�گمگشته�

بودن�در�میان�مردم�مکه،�گم�شـدن�در�کوه�های�اطراف�مکه،�گم�شـدن�در�

راه�چرانـدن�فـالن�گوسـفندها�مثاًل؛�همان�طوری�کـه�در�بعضی�از�روایات�و�

نقل�ها�هست.�توجه�کردید؟!
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�نٰى<�تو�را�مسـتمند� عن
َ
ا

َ لًا �ن �ئِ
ٓ
َدَك عا َهدٰى 7 َو َو�بَ

 �نَ
ً
لّا

ٓ
ا َدَك �ن خـب،�>َو َو�بَ

عیال�مندی�یافت�و�تو�را�بی�نیاز�کرد.�منظور�از�این�آیه�و�طرح�این�سوره�در�

این�نوشـته�چه�بوده؟�این�بوده�که�پیغمبر�اکرم،�همچنانی�که�مفاد�ظاهر�

آیه�اسـت،�گمگشـته�بود،�در�میان�مردم�معمولی�حرکت�می�کرد،�در�میان�

جامعـه�راه�می�رفـت�و�سـیر�می�کرد،�اگرچه�از�وضـع�ناراحت�بود،�اگرچه�از�

اینکه�آقازاده�های�قریش،�کنیز�فالن�آدم�تهیدست�را�بگیرند،�به�زور�تصرف�

کننـد،�رنـج�می�بـرد�و�ِحلُف�الفضول�1را�درسـت�می�کرد؛�پیمـان�جوانمردان.�

اگرچـه�لحظـه�ای�حتی�به�خدا�شـرک�نیاورد�و�درمقابـل�این�بت�ها�تعظیم�

و�تواضـع�نکـرد،�اگرچـه�لحظـه�ای�بـا�قلدرهـا�و�زورمندها�نسـاخت�و�مثل�

یـک�انسـان�جوانمـرد�در�آن�جامعـه�زندگی�کـرد؛�اما�با�همۀ�ایـن�اوضاع،�

آنچـه�پیغمبـر�کـرد،�در�مسـیر�معمولـی�زندگـی�آن�جامعـه�بود؛�در�مسـیر�

معمولی�زندگی�آن�جامعه.�)از�آن�دِم�در،�آقایان�خواهش�می�کنم�یک�خرده�

این�طرف�تـر�بیاینـد�که�خانم�هایی�که�رفت�و�آمد�می�کنند،�بتوانند�رفت�وآمد�

کنند.�جلو�اگر�جا�هست،�آن�دِم�در�را�خواهش�می�کنم�به�قدر�عبور�یک�نفر�

باز�بگذارید.�اگر�جلو�جا�هست�جلو�بیایند،�وِااّل�که�بیرون�بنشینند،�آن�دِم�

در�به�قدر�یک�نفر�حتمًا�جا�باز�بماند؛�هم�حاال،�هم�همیشه.(

پیغمبر،�در�مسیر�معمولی�جریاِن�زندگِی�جمعی�آن�جامعه�زندگی�می�کند،�

1.�حلف�الفضول�یا�پیمان�جوانمردان،�پیمانی�اسـت�که�پیامبر�در�سـن�بیست�سـالگی�با�

عده�ای�از�جوانان�مکه�بستند�تا�از�ستمدیدگان�و�افراد�غریبه�ای�که�وارد�شهر�می�شوند�و�

مورد�ستم�زورمندان�واقع�می�شوند،�حمایت�کنند.
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ناگهـان�وحـی�الهی�می�رسـد.�یک�تحول�عمیـق�در�وجود�او�و�در�

باطن�او�پدید�می�آید؛�آن�قدر�این�تحول�عجیب�اسـت،�آن�قدر�شـدید�اسـت�

کـه�حتـی�در�جسـم�پیغمبر�هم�اثـر�می�گذارد،�در�اعصـاب�پیغمبر�هم�اثر�

می�گـذارد.�پیغمبـر�اکـرم�وقتی�در�کـوه�نور،�اولین�شـعلۀ�وحی�به�جانش�

<�بخوان،�پیغمبر�که�
ئ
َرا خورد،�آتش�گرفت؛�دید�که�پیام�آور�خدا�می�گوید�>ِا�ة

«�1چه�بخوانم؟�یا�نمی�خوانم،�نمی�توانم�بخوانم�
َ
قرا

َ
چیزی�نمی�خواند،�»َو ما ا

«�چه�بخوانم؟�ـ�
َ
قرا

َ
ـ�یعنی�ما،�مای�نافیه�باشـد،�یا�مای�اسـتفهامیه2 »َو ما ا

ى  �ن
َّ
ل
َ
كَرُم � ا

َ
َك الا ُّ  َو َر�ب

ئ
َرا ٍ � ِا�ة �ة

َ
�ةَ الِا�نسا�نَ ِم�ن َعل

َ
ل �ةَ � �نَ

َ
ل ى �نَ �ن

َّ
َك ال ِ

اسِم َر�بّ  �بِ
ئ
َرا >ِا�ة

م<3.�آتش�به�جان�پیغمبر�می�زند،�تحولی�
َ
عل م �یَ

َ
َم الِا�نسا�نَ ما ل

َّ
ِم � َعل

َ
ل ال�ةَ َم �بِ

َّ
َعل

به�وجود�می�آورد؛�ناگهان�در�این�انسـان�متفکر،�انسـاِن�درسـت�برو،�انسـان�

آماده،�یک�انقالبی�به�وجود�می�آورد؛�یک�رستاخیزی.�اصاًل�آدم،�آدم�قبلی�

نیسـت.�محمد،�محمِد�یک�لحظه�قبل�نبود؛�انسـان�یک�سـاعت�قبل�نبود؛�

یـک�چیـز�دیگـری�بود�اصاًل،�یک�عنصـر�دیگری،�یک�جوهـر�دیگری.�اول،�

بعثت�در�وجود�او،�انقالب�و�تحول�در�باطن�او�به�وجود�آمد�و�بعد�همین�

انقالب�منشـأ�شـد�که�بتواند�دنیایی�را�به�تحول�بکشـد.�اگر�خودش�عوض�

نمی�شـد،�نمی�توانسـت�دنیـا�را�عوض�کند�و�این�درسی�سـت�بـرای�پیروان�

1.�البرهـان�فـی�تفسـیر�القرآن)سـید�هاشم�بن�سـلیمان�بحرانـی،�متوفـی�1107ه.ق(/�ذیـل�

تفسیر�سوره�علق

2.�مـای�نافیـه،�قبـل�از�فعل�آمده�و�معنای�آن�را�منفی�می�کند.�مای�اسـتفهامیه،�قبل�از�

فعل�آمده�و�معنای�آن�را�سؤالی�می�کند.

3.�سوره�مبارکه�علق/�آیات��1تا�5
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پیغمبر،�تا�بدانند�که�تا�خودشـان�عوض�نشـوند،�نمی�توانند�دنیا�

را�عوض�کنند.�بدانند�که

ِکی�تواند�که�شود�هستی�بخش1ذاِت�نایافتـه�از�هسـتی�بخش

تـو�که�بخشـی�و�سـهمی�از�هسـتی�خودت�نبـردی،�از�این�شـور�الهی�و�از�

ایـن�فـروغ�لطـف�و�نعمِت�نـور�پروردگار،�خـودت�چیزی�اسـتفاده�نکردی،�

مایـه�ای�نبـردی،�به�مـردم�چه�می�خواهی�بدهی؟�اول�آتش�بشـو،�گداخته�

بشو،�مشتعل�بشو،�تا�بتوانی�زغال�ها�را،�سردها�را،�سیاه�ها�را�مشتعل�کنی�

و�روشن�کنی.

پیغمبـر،�اول�آتـش�بـه�جـان�خودش�زده�شـد،�اول�دل�خـودش�متحول�و�

منقلب�شد،�اول�شوِر�قیامت�در�باطن�خودش�به�وجود�آمد�که�توانست�دنیا�

را�به�شـور�قیامت�بکشـاند.�توانسـت�یک�انسان�درست�کند�که�این�انسان�

جانش�را�از�دست�بدهد،�فکرش�را�از�دست�ندهد؛�مگر�شوخی�است؟�مگر�

شوخی�است�که�بالل�حبشی�سیاه�ُچرده�را�بیایند�بیندازند�بزنند،�نه�این�جور�

زدن�هـای�یـک�ذره،�دو�ذره؛�از�آن�زدن�ها،�بزننـد�چه�جور!�بعد،�این�در�همان�

زیر�شالق،�همان�زیر�شکنجه،�نه�یک�دقیقه�بعد،�نه�یک�ساعت�بعد،�فریاد�

َحـٌد!�اگـر�بخواهیم�این�را�به�تعبیر�فارسـی�برگردانیم،�
َ
َحـٌد ا

َ
َحـٌد، ا

َ
َحـٌد ا

َ
بزنـد�ا

بخواهیم�یک�جمله�ای�معادلش�پیدا�کنیم،�یعنی�مرگ�بر�شـما،�مرگ�بر�

َحٌد�بـالل�این�اسـت.�2پیغمبر�بیخودی�
َ
َحـٌد ا

َ
شـما،�مـرگ�بر�شـما،�معنای�ا

1.�عبدالرحمان�جامی

2.�شرح�نهج�البالغه�ابن�ابی�الحدید/�نامۀ�نهم/�قصه�غزوۀ�بدر
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نمی�تواند�ابوذر�1درسـت�کند،�الکی�نمی�تواند�بالل�درسـت�کند،�یا�

مقداد�2درست�کند،�یا�عبداهلل�مسعود�درست�کند�در�اوایل�اسالم�و�بعثت؛�

اول�خودش�متحول�شد.�حاال�ببینیم�این�نغمۀ�نخستیِن�وحی�با�پیغمبر�

چه�کرده�و�چه�مطالبی�دارد.

سِم اهلِل  <�است.�>�بِ
ئ
َرا که�یکی�دیگر�از�قسمت�های�تالوت�امروزمان�سورۀ�>ِا�ة

<�بخوان�به�نام�پروردگارت،�آن�که�آفرید.� �ةَ
َ
ل �ی �نَ �ن

َّ
َك ال ِ

اسِم َر�بّ  �بِ
ئ
َرا م، ِا�ة ح�ی حم�نِ الّرَ الّرَ

ببینید،�یک�سلسـلۀ�منظمی�را�شـروع�می�کند؛�اولین�چیزی�که�برای�یک�

انسـان�خداپرسـت�مثل�پیغمبر�ما،�که�قبل�از�بعثت�هم�خداپرسـت�بوده،�

مشـرک�نبوده؛�اولین�چیزی�که�برای�یک�انسـان�خداپرست،�موجب�توجه�

1.�جندب�بن�جنـاده،�بـا�کنیـۀ�ابـوذر�از�قبیله�ِغفار�و�چهارمین�یا�پنجمین�فردی�اسـت�که�

مسلمان�شد.�وقتی�خبر�ظهور�پیامبر�جدید�را�شنید،�به�مکه�شتافت�و�اسالم�آورد،�سپس�

بـه�میـان�قـوم�خود�بازگشـت�و�پس�از�جنگ�خنـدق�به�مدینه�هجرت�کـرد.�ابوذر�پس�از�

رحلـت�رسـول�خـدا،�از�طرفداران�امیرالمؤمنین�بـود�و�از�بیعت�با�ابوبکر�خودداری�کرد.�در�

دوره�خالفـت�عثمـان�و�بـذل�و�بخشـش�های�حکومت�بـه�بنی�امیه،�ابوذر�بـه�انتقاد�علیه�

حکومت�روی�آورد؛�به�همین�دلیل�به�شـام�و�سـپس�به�ربذه�تبعید�شـد.�ابوذرغفاری�در�

سال��31یا��32هجری�در�همان�جا�از�دنیا�رفت.

2.�ایشـان�جزو�نخسـتین�کسـانی�بود�که�اسـالم�آورد�و�مورخان�اسـالمی�او�را�هفتمین�

مسلمان�برشمرده�اند.�مقداد�از�بزرگان�صحابه�است�که�در�اثر�ستم�مشرکان�مکه�به�حبشه�

هجرت�کرد.�سـپس�به�مکه�بازگشـت�و�راهی�مدینه�شـد�و�در�تمامی�جنگ�های�پیامبر�

اسالم�شرکت�کرد.�او�از�تیراندازان�مشهور�بود.�پس�از�رحلت�رسول�خدا،�مقداد�از�معدود�

یـاران�امیرالمؤمنیـن�بـود.�مقداد�به�هنگام�بیعت�مردم�با�عثمان،�به�مخالفت�برخاسـت.�

سـرانجام�در�سـال��33هجری�در�منطقه�ای�در�یک�فرسـنگی�مدینه�درگذشت�و�به�مدینه�

منتقل�و�در�قبرستان�بقیع�به�خاک�سپرده�شد.
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او�به�خدا�می�تواند�شد،�دل�او�را�به�خدا�جذب�می�کند،�ساده�ترین�

موضوع�است،�موضوع�آفرینش�است.�بخوان�به�نام�پروردگارت�که�آفرید.�

آفرینش�برای�اوست،�تمام�این�مظاهر�عظیم�خلقت�از�آِن�اوست.

وقتی�که�این�مطلب�در�ذهن�جا�می�گیرد،�یک�پله�می�رود�باالتر،�یک�چیزی�

<�انسان�را�آفرید،�آن�هم� ٍ �ة
َ
�ةَ الِا�نسا�نَ ِم�ن َعل

َ
ل باالتر�از�آفرینش�را�ثابت�می�کند.�>�نَ

انسـان�را�از�علق�آفرید.�تفاوت�میان�انسـان�و�موجودات�دیگر�چقدر�است؟�

این�را�آدم�اول�ملتفت�نیست.�در�خیابان�که�دارید�می�روید،�یک�ماشین�رد�

می�شود،�یک�انسان�رد�می�شود؛�سوار�ماشین�که�هستید،�ده�تا�آدم�از�بغلتان�

رد�می�شوند،�ده�تا�درخت�از�بغل�ماشینتان�عبور�می�کند،�به�حسب�اشتباه�در�

رؤیتی�که�انسان�دارد�.�آدم�توجه�ندارد،�وقتی�که�خیلی�به�فرِق�بین�انسان�و�

غیر�انسان�دقت�نمی�کند.�خب�انسان�هم�یک�موجودی�ست،�البته�موجود�

عزیزتری�ست،�بهتری�ست،�باالتری�ست؛�آنها�هم�یک�موجوداتی�اند.�مردمان�

خودکامۀ�عالم�حتی�تا�آخر�هم�فرق�انسـان�و�غیر�انسـان�را�نمی�فهمند؛�به�

دلیل�اینکه�هزاران�انسان�برایشان�به�قدر�هزاران�مورچه�قیمت�ندارد،�هزاران�

مورچه�را�انسـان�با�دوزار�نفت�از�بین�می�برد،�هزاران�انسـان�را�اینها�با�یک�

حکم،�یک�فرمان،�با�یک�بمب�از�بین�می�برند.�کاری�نداریم.

انسـان�در�وهلـۀ�ُاولـی،�اهمیت�انسـان�و�تفاوت�شـگرفی�که�بین�انسـان�و�

موجـودات�دیگـر�هسـت�را�نمی�فهمـد،�اما�وقتی�دقت�کنـد�چطور؟�می�بیند�

اوه،�عجیب�است.�دره�ای�که�میان�انسان�و�میان�موجودات�دیگر�هست،�درۀ�

بس�عمیقی�ست.�درۀ�چه؟�چه�ممتازه�ای،�چه�ممّیزه�ای�انسان�دارد�که�او�را�
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این�قدر�جدا�می�کند�از�موجودات�دیگر؟�نیروی�خرد،�عقل،�شناخت�

کلیات،�استنتاج�از�جزئیات.�کاری�که�نه�درخت�می�کند،�نه�سنگ�می�کند،�

نـه�حیـوان�می�کند؛�ابتکار،�نوآوری.�که�اگر�چنانچه�نوآورِی�انسـان�نمی�بود،�

انسان�همیشه�در�یک�حد�می�ماند،�مثل�موجودات�دیگر،�که�دیروز�به�زنبور�

عسل�مثال�زدم.�نیروی�اراده�و�تصمیم،�اختیار،�آنچه�بخواهد�انجام�می�دهد،�

برخـالف�موجـودات�دیگر�کـه�مجبور�به�پیروی�از�غریزۀ�خودشـان�هسـتند.�

آنی�که�غریزه�اش�می�گوید،�آن�را�عمل�می�کند،�مسئلۀ�خواستن�نیست.�انسان�

می�تواند�درسـت�بر�ضد�غریزۀ�خودش�عمل�کند.�غریزۀ�انسـان�این�اسـت�که�

غذا�بخورد،�غریزۀ�انسان�این�است�که�بتواند�شهوت�جنسی�اش�را�اشباع�کند،�

اینها�غریزه�است�دیگر؟�شما�می�بینید�یک�انسانی�در�تمام�مدت�عمر،�غریزۀ�

جنسی�اش�را�حتی�یکبار�اشباع�نمی�کند؛�برخالف�غریزه�است،�ریاضت�است.�

یـک�انسـانی�در�روزهـای�متمادی�بـا�یک�بادام�زندگی�می�کنـد؛�این�را�فقط�

انسان�می�تواند،�انسان�می�تواند�برخالف�غریزۀ�خودش�عمل�کند.

خالصـه،�نیـروی�فکـر�و�نیـروی�اختیـار�و�نیـروی�اراده�و�نیـروی�ابتـکار�

در�انسـان،�اینهـا�چیزهایـی�هسـتند�کـه�انسـان�را�ممتـاز�کرده�انـد�از�بقیۀ�

موجودات.�اصاًل�یک�چیز�دیگری�ست�انسان�درمقابل�آنها.�البته�دانشمندان�

مادی�هم�کم�وبیش�در�این�اواخر�رسـیدند�به�اینجا،�که�می�گویند�انسـان�

یک�نوِع�شگفت�آوری�سـت.�اگرچه�آنها�تفاوتی�قائل�نیسـتند،�اما�یک�نوِع�

شگفت�آوری�ست.�و�تمام�این�امتیازاتی�که�در�انسان�هست،�بر�اثر�َفَیضان1 

1.�)ف�ی�ض(�جوشش
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 �ِ �ی �ةُ �ن حن
�نَ
روح�خداسـت�در�او؛�تجلی�روح�خدا�در�انسـان؛�که�>َو �نَ

.1> ِم�ن روحىی

بـاری،�ناگهـان�پیغمبـر�را�متوجـه�می�کند�به�یک�چیزی�باالتـر�از�آفرینش�

خشـک�و�خالـی؛�آفرینـش�انسـان،�آفرینـش�عقل،�آفرینش�نیـروی�فهم�و�

<�از�خـون�بسـته�و�منعقـد،�از�کجـا�تـا�به� �ة
َ
درک،�آن�هـم�از�چـه؟�>ِم�ن َعل

�ااَلرباب؛�2چگونه�می�شـود�یک�چیزی�که�جان� راِب�َو�َربِّ کجاسـت؟�ما�ِللتُّ

نـدارد،�نیـروی�حرکت�ندارد،�نیروی�فهم�ندارد،�تبدیل�بشـود�به�انیشـتین!�

تبدیل�بشـود�به�یک�انسـان�بزرگ،�تبدیل�بشـود�به�سقراط،�به�یک�متفکر،�

بـه�یـک�فیلسـوف،�به�یک�پیامبر،�چطور�می�شـود�این؟�جز�این�اسـت�که�

<،�پیغمبر�ما�را�در� ٍ �ة
َ
�ةَ الِا�نسا�نَ ِم�ن َعل

َ
ل ُصنع�قوی�پروردگار�است�در�عالم؟�>�نَ

آغـاز�وحی،�متوجه�به�این�نکتۀ�بسـیار�مهمـش�کردند.�ببینید،�می�خواهد�

تحول�در�او�به�وجود�بیاید،�می�خواهد�یک�کفشی�از�فوالد�به�پایش�کنند،�

عصایی�از�فوالد�به�دستش�بدهند�تا�برود،�آن�قدر�که�دیگر�خستگی�برایش�

مفهومی�نداشته�باشد.�از�اول�می�سازندش�با�این�کلمات.

<�آفرید�انسـان�را�از�علق،�یعنی�خون�بسـتۀ�منعقد،� �ة
َ
�ةَ الِا�نسا�نَ ِم�ن َعل

َ
ل >�نَ

كَرُم<�از�این�هم�بزرگوارتر�
َ
َك الا <�بخوان،�از�این�هم�باالتر�است�خدا،�>َو َر�بُّ

ئ
َرا >ِا�ة

كَرُم<�بخوان�و�پـروردگار�تو�
َ
َك الا ُّ  َو َر�ب

ئ
َرا و�کریم�تـر�و�بخشـنده�تر�اسـت،�>ِا�ة

ِم<�آن�که�آموخت�به�وسـیلۀ�قلم.�مسـئلۀ�
َ
ل ال�ةَ َم �بِ

َّ
ى َعل �ن

َّ
بزرگوارترین�اسـت،�>ال

1.�سوره�مبارکه�حجر/�آیه�29،�سوره�مبارکه�ص/�آیه�72

2.�خاک�کجا�و�پروردگار�پروردگاران�کجا!�کنایه�است�از�ُبعد�فاصلۀ�میان�انسان�و�پروردگار.
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آمـوزش�را�در�انسـان،�بـاز�مطـرح�می�کند�برای�پیغمبـر.�و�این�را�

شـما�می�دانیـد�کـه�اگـر�قلم�نمی�بـود،�اگر�نوشـتن�نمی�بود،�باز�بشـر�ترقی�

نمی�کرد.�آنچه�که�پیشـرفت�یک�نسـل�را�برای�نسـل�دیگر�می�گذارد،�تا�آن�

نسـل�دیگر،�مانند�پلکانی�از�او�اسـتفاده�کند،�پایش�را�بگذارد�روی�تجربۀ�

نسـل�قبـل�و�خـود�یک�تجربۀ�دیگری�درسـت�بکند،�آن�نیسـت�چیزی�جز�

قلـم.�اگـر�چنانچه�کشـفیات�علمی،�تحقیقات�علمِی�مربوط�به�نسـل�قبل،�

در�اختیار�نسـل�بعد�قرار�نمی�گرفت،�نسـل�بعد�نمی�توانسـت�چیزی�بر�او�

بیفزایـد،�ایـن�را�بدانیـد�شـما.�اگر�چنانچـه�کتاب�ارسـطو�در�اختیار�بوعلی�

سینا�1نمی�بود،�بوعلی�سینا،�بوعلی�سینا�نمی�شد،�که�از�ارسطو�باالتر�است�

مثاًل.�اگر�کتاب�فقهی�شیخ�طوسی�2مثاًل،�یا�عالمۀ�حلی،�3در�اختیار�شیخ�

1.�ابوعلی�سینا�)370-428ق(�در�روستایی�نزدیک�بخارا�به�دنیا�آمد.�با�استعداد�فوق�العاده�

در�علوم�مختلف�ازجمله�علوم�عقلی�و�طب�تبّحر�یافت.�ایشـان�در�علوم�مختلف�صاحب�

تألیف�است،�از�جمله:�قانون�در�طب�اسالمی�و�شفا�در�فلسفه،�الهیات،�طبیعیات�و�منطق.

2.�شیخ�ابوجعفر�محمد�بن�حسن�بن�علی�طوسی�)385-460ق(�معروف�به�شیخ�الطائفه،�در�

طوس�به�دنیا�آمد.�برای�تکمیل�تحصیالت�به�عراق�رفت�و�شـاگردی�اسـاتیدی�چون�شـیخ�

مفید�و�سید�مرتضی�علم�الهدی�را�کرد.�از�شیخ�طوسی�تألیفات�بسیاری�به�جا�مانده�است�از�

جمله�دو�کتاب�تهذیب�االحکام�و�استبصار�که�جزو�چهار�کتاب�اصلی�روایی�شیعه�هستند.�

3.�حسن�بن�یوسف�حلی�)648-726ق(�در�خانواده�ای�اهل�علم�به�دنیا�آمد.�نزد�اساتیدی�

چـون�محّقـق�حلی�و�خواجه�نصیرالدین�طوسـی�به�علم�آموزی�پرداخت�و�با�کسـب�تبّحر�

در�علوم�مختلف�مانند�فقه�و�حدیث،�کالم�و�فلسفه،�ریاضیات�و�هندسه،�ملقب�به�لقب�

عالمه�شد.�عالمه�حّلی�بعد�از�درگذشت�محقق�حلی،�در�بیست�و�هشت�سالگی�به�زعامت�

و�مرجعیت�شیعه�رسید.�به�واسطۀ�مناظرات�عالمه�با�عالمان�اهل�سنت،�اولجایتو�حاکم�

مغوِل�ایران،�مذهب�شیعه�اختیار�کرد�و�نام�محمد�خدابنده�را�برای�خود�برگزید.�
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انصـاری�1و�میرزای�شـیرازی�2ـ�که�محّقق�ترند�از�آن�گذشـتگان�و�

ماّلترند�از�علمای�هزار�سال�قبل�از�خودشان�ـ�اگر�کتاب�های�آنها�در�اختیار�

اینهـا�نبـود،�محصـول�تحقیقات�آنهـا�در�اختیار�اینها�نبود،�مسـّلم�اینها�به�

آن�حد�نمی�رسـیدند؛�خیلی�روشـن�اسـت�دیگر.�نفر�اول�پنج�تومان�دارد،�

می�دهـد�بـه�نفـر�دوم،�او�با�پنج�تومـان�خودش�می�کند�ایـن�را�ده�تومان،�

می�دهـد�بـه�نفر�سـوم،�آن�هم�پنج�تومان�دارد،�می�شـود�پانـزده�تومان،�نفر�

سـوم�اآلن�ثروتمندتـر�از�نفـر�اول�اسـت،�پانزده�تومـان�دارد؛�اما�این�پانزده�

تومان�از�کجاست؟�اگر�نفر�اول�هم�نبود،�این�پانزده�تومان�داشت؟�اگر�نفر�

دوم�هم�نبود،�باز�پانزده�تومان�داشـت؟�ابدًا،�همان�پنج�تومان�هم�به�زور�

داشت.�محصول�تجربیات�و�کشفیات�گذشتۀ�انسان�است�که�به�نسل�های�

بعد�می�رسد؛�و�به�چه�وسیله؟�به�وسیلۀ�قلم،�به�وسیلۀ�نوشتن�و�کتابت.

1.�شیخ�مرتضی�)1214-1281ق(�از�نوادگان�جابربن�عبداهلل�انصاری�است�که�در�شهر�دزفول�

متولد�شـد.�مادرش�قبل�از�تولد�او،�در�خواب�امام�صادق�را�دیده�بود�که�قرآنی�طالکاری�

شـده�بـه�او�می�دهـد.�ایشـان�پـس�از�آغاز�تحصیـل�در�دزفول�راهی�کربال�شـد�و�از�محضر�

عالمانی�چون�شیخ�موسی�کاشف�الغطا،�سید�محمدمجاهد�و�حاج�ماّل�احمد�نراقی�بهره�

برد.�ایشان�پس�از�وفات�مرحوم�صاحب�جواهر،�مرجعیت�و�زعامت�شیعه�را�عهده�دار�شد.�

آثار�فقهی�ایشان�مانند�کتاب�مکاسب،�هنوز�مرجع�یادگیری�طالب�و�علماست.�

2.�مرحوم�آیت�اهلل�محمدحسن�حسینی�شیرازی�)1230-1312ق(�از�شاگردان�مبّرز�مرحوم�

شـیخ�انصاری�اسـت.�ایشـان�بعد�از�رحلت�شـیخ�انصاری�در�سـال�1281ق�مرجعیت�عام�

یافت.�با�هجرت�میرزای�شـیرازی�از�نجف�به�سـامرا،�حوزۀ�علمیۀ�سـامرا�پایه�گذاری�شـد.�

ازجمله�اقدامات�تأثیرگذار�میرزای�شیرازی�اعالن�فتوای�تحریم�تنباکو�است.�این�فتوا�و�

تبعیت�مردم�از�آن،�موجب�فسخ�قرارداد�رژی،�بین�دولت�ایران�و�انگلستان�شد.
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آموخت�انسان�را�به�قلم،�پس�بزرگوارتر�از�اصل�خلقت�و�آفرینش،�

كَرُم<�بخوان�و�پروردگار�تو�بزرگوارترین�
َ
َك الا

 َو َر�بُّ
ئ
َرا در�خدا�چیزی�هست.�>ِا�ة

م 
َ
َم الا�نسا�نَ ما ل

َّ
ِم<�که�آموزش�داد�به�وسـیلۀ�قلم،�>َعل

َ
ل ال�ةَ َم �بِ

َّ
ى َعل �ن

َّ
اسـت.�>ال

م<،�آموخـت�بـه�آدمـی،�چیزهایـی�را�که�نمی�دانسـت.�اینها�نعمت�های�
َ
عل �یَ

خداسـت�دربارۀ�انسـان.�خب،�پس�انسـان�باید�شـکر�کند�این�نعمت�ها�را.�

وقتی�خدا�به�انسان�آموخته،�وقتی�خدا�راه�را�به�انسان�نشان�داده،�قلم�را�

به�انسان�داده،�انسان�را�خردمند�کرده�و�آموزش�داده،�پس�انسان�بایستی�

برود�به�طرف�قلۀ�اوج،�پس�باید�انسـان�یک�لحظه�انحطاط�نداشـته�باشـد.�

انسـان�باید�دیگر�برگشـت�و�بدبختی�نداشـته�باشد،�آیا�این�جور�است؟�آیۀ�

بعـدی�جـواب�می�دهد،�َکاّنـه�درمقابل�یک�چنین�توهمی�قـرار�می�گیرد�که�

اگـر�خدا�بشـریت�را�این�جـور�می�آفریند�و�تربیت�می�کنـد�و�قلم�می�دهد�و�

لطف�می�کند�و�دربارۀ�او�کرامت�به�خرج�می�دهد؛�اگر�این�جور�است،�پس�

بشـر�بایسـتی�بدبختی�و�گمراهی�و�فسـاد�و�ضاللت�و�این�چیزها�نداشـته�

باشد،�آیا�این�جور�شده؟

>َكلّا<،�نه�چنین�اسـت�که�می�پنداری�تو�و�حرف�می�زنی.�بشـریت�وضعش�

�نٰى<.�طغیان�بشر،�سرکشی�ها� عن �ن َرءاُ� اس�ةَ
َ
ٰى 6 ا طعن �یَ

َ
 الِا�نسا�نَ ل

چگونه�است؟�نه؛�>ِا�نَّ

و�گردنکشی�های�انسان�های�عاجز�و�طاغوت�ها�درمقابل�رحمان�ها،�صف�آرایی�

کردنشان،�اینها�بشریت�را�بدبخت�کرد.�این�طغیان�ها�نگذاشت�که�بشر�به�

هدایت�برسد.�این�طغیان�ها�و�گردنکشی�ها�و�سرکشی�ها�نگذاشت�که�بشر�

از�مایه�های�ربوبی�حداکثر�اسـتفاده�را�بکند�و�آن�چنان�که�خدا�می�خواسـت�
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تربیـت�بیابـد،�پـرورش�پیدا�کند،�بشـود�آن�چنان�که�خـدا�برای�او�

اراده�کـرده�بـود.�طغیانگرها�نگذاشـتند.�وقتی�خودشـان�را�بی�نیـاز�دیدند،�

طغیان�کردند،�سرکشـی�کردند،�از�راه�خدایی�خارج�شـدند.�ببینید،�باز�دارد�

پیغمبر�ساخته�می�شود.�توجه�به�لطف�خدا،�توجه�به�بزرگواری�خدا،�توجه�

بـه�آموختـن�خدا،�توجه�به�اینکه�خدا�آفریدگار�اسـت،�توجه�به�اینکه�خدا�

آموزنده�است،�توجه�به�اینکه�خدا�اکرم�است�و�توجه�به�اینکه�انسانیت�به�

لّا<�نرسیده�و�توجه�به�اینکه� آنجا�که�باید�برسد،�نرسیده�است؛�به�مفهوم�>كَ

تقصیر�طغیانگران�است.

و�طغیـان�بـر�اثـر�احسـاس�بی�نیازی�سـت.�اسـتغناء،�غنـاء،�جمـِع�ثروت،�

انباشـتن�گنج�هـا�و�ثروت�هـا،�گردن�هـا�را�برمی�افـرازد،�و�وقتـی�گردن�هـا�

برافراشـته�شـد،�وقتی�قدرت�های�غیر�خدایی�به�وجود�آمد�و�شکل�گرفت،�

آن�وقـت�اسـت�که�بشـریت�دیگر�به�آن�سـرمنزل�نمی�رسـد.�ببینیـد،�اینها�

الهام�های�خداست�در�آغاز�بعث،�اینها�همان�شعله�ای�ست�که�پیغمبر�خدا�

را�آتش�زد،�مشتعل�کرد.

>َكلّا<�نه�چنان�است�که�فرض�می�کنید.�تصور�می�کنید�و�انتظار�دارید�که�

ٰى<�آدمی� طعن �یَ
َ
 الِا�نسا�نَ ل

بشریت�به�حال�سامان�یافتگی�رسیده�باشد؟�نه!�>ِا�نَّ

�نٰى<�که�خود�را�بی�نیاز� عن �ن َرءاُ� اس�ةَ
َ
بی�گمان�طغیان�و�گردن�کشی�می�کند،�>ا

عٰى<؛�آیا�این�طغیانگران�عاقبت�موفق�خواهند�شد؟� حب َك الّرُ ِ
 ِالٰ� َر�بّ

ببیند.�>ِا�نَّ

نه!�باز�بازگشـت�به�پروردگار�توسـت؛�عاقبت�برای�خداسـت،�پایان�کار�به�

سود�خدا�و�جبهۀ�خدایی�ست.�همان�راهی�که�پروردگار�عالم�معین�کرده،�
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باالخره�بشـریت�در�همان�راه�به�سـرمنزل�خواهد�رسـید،�تردیدی�

عٰى<.�و�بعد�مطالب�دیگری�در�این�سورۀ�شریفه� حب َك الّرُ ِ
ّ نیست،�>ِا�نَّ ِالٰ� َر�ب

هسـت.�بـاری،�ببینیـد�این�مطالب�با�چه�حقایقـی،�در�پیغمبر�ما،�انقالب�

و�تحـول�را�به�وجـود�مـی�آورد�و�همیـن�تحـول�اسـت�کـه�در�متـن�جامعه�

منعکس�می�شود.

م<�کـه�یک�قسـمت�از�آیاتـش�را�اینجا�ذکر�کردیم�ما،� حب
بـاز�در�سـورۀ�>َو ال�نَّ

اشاره�ای�به�همین�تحول�درونی�پیغمبر�است،�و�البته�آیات�بسیار�دیگری�

هست�که�آن�آیات�را�لزومی�ندیدم�من�همه�اش�را�اینجا�نقل�کنم،�منتها�

چـون�بحـث،�بحـث�بسـیار�دقیـق�و�ظریف�و�شـیرینی�هسـت،�و�خود�من�

برخـورد�نکـرده�بودم�در�بحث�هایی�که�مطالعـه�کرده�بودم�به�اینکه�به�این�

نکته،�به�دقت�رسیدگی�شده�باشد،�دلم�خواست�که�این�نکته�را�یک�قدری�

بیشتر�توضیح�بدهم،�که�دانستن�او�برای�عمل�کردن�هم�مفید�است.

ا َهوٰى<�1سـوگند�به�اختر،�آن�وقت�که�فرود� ِم ِادن حب
م، َو ال�نَّ ح�ی ِ الّرَ حم�ن سِم اهلِل الّرَ >�بِ

وٰى<�گمراه�نگشته�دوست�و�رفیقتان�و�به�باطل�
م َو ما عنَ

ُ
ك ّلَ �اِح�بُ

آید.�>ما �نَ

نگراییده�اسـت.�مربوط�به�مسـئلۀ�معراج�اسـت،�آن�چنانی�که�در�بسـیاری�

از�تفاسـیر�هسـت.�اگرچـه�کـه�اشـاره�می�کنـد�به�تحـول�درونـی�پیغمبر�و�

م<�این�است�که�پیغمبر� حب
حالِت�گیرندگِی�وحی،�اما�مناسـبت�سـورۀ�>َو ال�نَّ

آنچه�که�از�ماجراهای�سـفر�شـبانه،�سفر�معراجی�بیان�می�کرد،�اینها�گوش�

ِط�ةُ َع�نِ الَهوٰى<�از�روی� �ن َ نمی�کردند؛�آیه�در�این�مقام�دارد�حرف�می�زند.�>َو ما �ی

1.�سوره�مبارکه�نجم/�آیات��1تا�12
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وحٰى<�نیست�مگر�وحیی�از� ٌ �یُ هوس�سخن�نمی�گوید،�>ِا�ن ُهَو ِالّا َوحىی

جانب�پروردگار�رسیده.

وٰى<�آموخته�است�به�او�آن�فزون�نیرو،�آن�دارای�قدرت�زیاد.� ُد ال�ةُ د�ی
َ َمُ� سش

َّ
>َعل

)نمی�دانـم�در�ایـن�ترجمـه�ای�که�اینجا�کردم،�من�چـه�انتخاب�کردم�برای�

وی<�یعنی�آنی�که�بسـیار�نیرومند�اسـت.�یکی�از� ُد ال�ةُ د�ی
َ وٰى<.�>سش ُد ال�ةُ د�ی

َ >سش

این�کاغذها�را�لطف�کنید.�بله،�که�آن�بسی�نیرومند�به�او�آموخته�است.( 

 > <�آن�فرزانۀ�خردمند،�بله،�>ِمّر�ة �ة و ِمّرَ وٰى<�یعنی�بسی�نیرومند.�>دن ُد ال�ةُ د�ی
َ >سش

به�معنای�فرزانگی�و�خردمندی�و�حکمت،�که�مفسرین�گفته�اند�اشاره�است�

بـه�جبرئیـل؛�کـه�آنچه�او�نقل�می�کند،�از�قول�جبرئیـل�نقل�می�کند�و�خدا�

وٰى<،�این�وحی�الهی� اس�ةَ
َ به�وسـیلۀ�جبرئیل�به�او�این�چیزها�را�آموخته.�>�ن

وٰى<. اس�ةَ
َ به�او�شده�است�و�او�بر�سر�پای�خود�راست�ایستاده�است،�>�ن

علٰ�<�یعنی�برترین،�افق�
َ
علٰ�<�و�او�در�افق�برتر�و�باالتر�است.�>ا

َ
ِ الا �ة

�نُ
ُ
الا >َو ُهَو �بِ

�،>�ٰ
ّ
َدل �ةَ

ا �نَ ّمَ َد�ن
ُ هـم�که�معلوم�اسـت.�در�یک�افق�برتری�قرار�دارد�پیغمبـر.�>�ش

علٰ�<�یعنی�در�سطح�باالتری�
َ
ِ الا �ة

�نُ
ُ
الا شاید�بشود�این�جوری�معنا�کرد؛�>َو ُهَو �بِ

قـرار�داشـت�پیغمبر�که�توانسـت�پیغمبر�بشـود.�همانی�که�عـرض�کردیم،�

پیغمبـر�قبـل�از�نبـوت�با�مایه�های�سرشـارتری�از�معمـول،�در�میان�مردِم�

ٰ�<�پس�نزدیک�تر�
ّ
َدل �ةَ

ا<�پس�نزدیک�شـد،�>�نَ ّمَ َد�ن
ُ معمولی�زندگی�می�کرد.�>�ش

شـد.�بنابراینکه�منظور�پیغمبر�باشـد؛�یعنی�پیغمبر�نزدیک�شـد�به�خدا�و�

نزدیک�تر،�بر�اثر�عبادت�ها،�بر�اثر�ریاضت�ها،�بر�اثر�تفکرها�و�تدبرها�و�بر�اثر�

لطف�هایی�که�خدا�به�طور�اختصاصی�به�او�کرده�بود،�روحش�به�خدا�نزدیک�
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و�نزدیک�تـر�و�آمادۀ�گرفتن�وحی�می�شـد.�بعضی�گفته�اند�منظور�

� <�و�بر�او�آویخت؛�
َّ
َدل

ا<�یعنـی�جبرئیـل�بـه�پیغمبـر�نزدیک�شـد�و�>�ةَ از�>َد�ن

یعنی�خودش�را�رساند�به�پیغمبر�تا�اینکه�وحی�را�به�او�برساند.�به�هرحال�

فرقی�نمی�کند؛�اما�معنای�اول�به�نظر�ما�نزدیک�تر�و�ظاهرتر�است.�آن�معنا�

را�هم�بنده،�»یا�نزدیک�گشـت�و�درآویخت«،�در�پرانتز�نوشـته�ام�که�اشـاره�

به�معنای�دوم�باشد.�معنای�اول�را�خود�بنده�بیشتر�می�پسندم.

ٰ�<،�پیغمبر�به�خدا�نزدیک�شد�و�شد،�پس�به�فاصلۀ�دو� د�ن
َ
و ا

َ
�نِ ا وَس�ی

ا�بَ �ةَ كا�نَ �ة
>�نَ

کمان�رسید�یا�از�آن�کمتر.�نگویید�که�دو�کمان�یعنی�چه،�چه�خصوصیتی�

دارد؟�بـه�قـدر�دوتـا�کمان،�هـر�کمانی�را�یک�متر�فرض�کـن،�به�فاصلۀ�دو�

متری�خدا.�خدا�کجا�بود�که�به�دو�متری�اش�رسید�پیغمبر�اکرم؟�نه،�اینها�

تعبیرات�کنایی�است،�استعاری�است؛�به�او�نزدیک�شد،�نه�ازلحاظ�مکان،�

دو�کمـان�یعنـی�خیلی�نزدیک�شـد،�خیلی�نزدیک�شـد،�بـه�آن�اندازه�ای�به�

خـدا�نزدیـک�شـد�روح�مقـدس�پیغمبـر،�آن�قدر�نزدیک�شـد�کـه�دیگر�از�او�

نزدیک�تر�برای�هیچ�انسانی�متصَور�نیست؛�نزدیِک�نزدیک.

وحٰى<�پـس�وحـی�
َ
ِدِ� ما ا وحٰى ِالٰ� َع�ب

َ
ا

َ ٰ� � �ن د�ن
َ
و ا

َ
�نِ ا وَس�ی

ا�بَ �ةَ كا�نَ �ة
ٰ� �نَ

ّ
َدل �ةَ

ا �نَ ّمَ َد�ن
ُ >�ش

ٰى<�دروغ�
ئ
اُد ما َرا وئ

�بَ ال�نُ
فرسـتاد�خدا�به�بنده�اش�آنچه�وحی�فرسـتاد.�>ما َكدنَ

نگفته�اسـت�دل،�آنچه�را�که�دیده�اسـت.�آنچه�که�مشـاهدات�دل�پیغمبر�

ُ� َعلٰ� 
مارو�نَ �ةُ

 �نَ
َ
است،�به�پیغمبر�دروغ�نگفته،�درست�دیده،�اشتباهی�ندیده.�>ا

رٰى<،�آیا�با�او�جدل�می�کنید�در�آنچه�دیده�است؟ ما �یَ

این�هم�به�هرحال�آیاتی�از�سورۀ�مبارکۀ�نجم.�این�پایین�هم�یک�جمله�ای�
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نوشـتیم�که�موضوع�بحث�فرداسـت.�باری،�پس�از�این�انگیزش�

درونی�و�باطنی�سـت�که�راه�نبی�عوض�می�شـود�و�تالشـش�رنگ�دیگری�

می�گیـرد�و�بـا�جـّد�و�جهادی�مداوم،�می�کوشـد.�می�کوشـد�چه�بشـود؟�تا�

در�جامعه�و�در�متن�زندگی�انسـان�ها�رسـتاخیزی�و�تحولی�از�بنیاد�پدید�

آورد.�بعـد�کـه�در�خـودش�تحولی�به�وجود�آمد،�سـعی�می�کنـد�در�جامعه�

تحول�ایجاد�کند،�و�این�همان�مسـئولیت�رسـالت�اسـت�و�پیغمبر�برای�

این�کار�است.
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تـالوت�امـروز�از�دو�جاسـت؛�یکـی�از�سـورۀ�مبارکـۀ�قصـص�و�دیگـری�از�

سـورۀ�مبارکۀ�صف.�برای�اینکه�بعضی�از�برادرانی�که�هنوز�وارد�نشـدند�در�

شبستان،�بتوانند�جایی�پیدا�کنند،�این�آیات�را�از�روی�این�نوشته�ها�نگاه�

کنید،�بنده�یک�بار�متن�عربی�اش�را�بخوانم.

َك ِم�ن  �ی
َ
لوا َعل �ة
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1.�سورۀ�مبارکۀ�قصص/�آیات��1تا�6
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ص� ارک� �ة سور�ۀ م�ب وَن 6  ما كانوا َیحَذر
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مطلبـی�کـه�در�ذیـل�این�آیات�و�با�اسـتمداد�از�این�آیات�و�آیات�

سـورۀ�صـف،�در�نظر�ما�هسـت�کـه�بحث�بکنیم،�مطلبی�سـت�کـه�بهترین�

عنوان�و�تیتر�برای�آن،�همینی�ست�که�در�این�نوشته�ها�نوشتیم؛�رستاخیز�

اجتماعی�نبوت.1

البته�کار�ما�این�است�که�شرح�بدهیم�رستاخیز�اجتماعی�نبوت�چه�چیزی�

اسـت.�یک�مقدار�از�مقدمات�این�صحبت�را�در�روزهای�گذشـته�شـنیدید�

کـه�گفتیـم�بعثت،�برانگیختگی،�به�وجود�آمدن�شـور�و�تالش�و�انگیزشـی�

در�باطـن�نبـی،�بـا�آغاز�وحی�آغاز�می�شـود�در�دل�پیغمبـر،�این�بنده�ای�که�

برگزیـدۀ�خداسـت�و�خـدا�او�را�با�توجه�به�مایه�های�عمیق�و�سرشـاری�که�

دارد،�برای�رسـالتی،�مسـئولیتی،�تعهدی�بدین�عظمت�و�سـنگینی،�معین�

کـرده�اسـت.�بعـد�از�آنی�که�وحی�الهی�به�یک�چنین�بنـده�ای�انجام�گرفت،�

در�روح�او�و�در�باطن�او،�جوششی�و�انگیزشی�به�وجود�می�آید،�انقالبی�در�

روح�خود�نبی�ایجاد�می�شـود.�در�زندگی�معمولی�او،�در�آمد�و�شـِد�او،�در�

جهت�گیری�اجتماعی�او،�خالصه�در�سراسر�وجود�او،�یک�رستاخیزی�به�پا�

می�شود،�یک�انقالبی�به�وجود�می�آید.�آدِم�بعد�از�وحی،�آن�آدم�دیروزی�یا�

دو�سـاعت�قبلی�نیسـت.�اینی�که�بعضی�از�نویسندگان�بی�اعتقاد�به�پیامبر�

�که�بعضی�شان�شاید�هم�بی�غرض�باشند،�اما� اسـالم،�از�این�مستشـرقینـ�

بعضی�شان�مسّلم�مغرض�هستند�ـ�در�زمینۀ�زندگی�پیغمبر�می�نویسند�که�

پیغمبـر�در�طـول�عمـِر�قبل�از�بعثتش�مطالعه�می�کـرد،�تفکر�می�کرد،�تدبر�

1.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.
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می�کرد،�و�این�تفکرات�بود�که�او�را�رسـانید�به�انقالبی�که�ایجاد�

کرد؛�این�حرف�با�این�وضِع�ظاهرش،�غلط�و�دروغ�اسـت،�مگر�منظورشـان�

حرف�دیگری�باشد.

پیغمبر�بر�اثر�تفکرات�و�تدبرات،�به�انقالب�و�دعوت�اسالمی�نرسید.�اصاًل�

او�بعـد�از�آنی�کـه�ایـن�دعوت،�ایـن�وحی،�این�برانگیختگـی�در�او�به�وجود�

آمد،�موجود�دیگری�شـد،�انسـان�دیگری�شـد،�وضع�دیگری�پیدا�کرد.�و�نه�

آن�پیغمبـر،�همـۀ�پیغمبرها.�موسـی�درحالی�که�زن�و�بچه�اش�را�برداشـته�

و�دارد�می�آید�طرف�یک�مسـافرت�معمولی،�در�وسـط�بیابان،�در�آن�لحظۀ�

حسـاس،�وقتـی�وحی�الهی�بر�او�نازل�می�شـود،�موسـی�دیگـر�همه�چیز�از�

یادش�می�رود.�موسـی�آن�وقتی�که�رسالت�را�احساس�می�کند،�انسانی�ست�

غیر�از�انسـاِن�یک�لحظۀ�قبل،�در�او�یک�شـور�دیگر،�یک�جوش�دیگر،�یک�

انگیـزش�دیگـر�به�وجـود�می�آیـد.�آن�کسـی�این�حرف�را�می�زنـد�که�اعتقاد�

بـه�نبـوت�و�بعثـت�و�وحـی�و�ارتبـاط�بـه�عالم�غیـب،�در�مـورد�پیغمبران�

ندارد.�حرفی�سـت�که�مستشـرق�بی�اعتقاد�یا�مغرض�می�نویسـد�و�می�زند،�

نویسندۀ�کم�اطالع�و�بی�تحقیِق�غیر�مغرض�هم�در�کتابش،�در�نوشته�اش،�

در�گفته�اش�آن�را�تکرار�می�کند.

به�هرصـورت،�بعثـت�پس�به�معنای�یک�انگیـزش،�یک�انقالب،�یک�تحول،�

یک�دگرگونی،�یک�رستاخیز،�هر�تعبیری�که�مایلید�ردیف�کنید،�در�وجود�

نبی�و�پیامبِر�برگزیده�اسـت.�بعد�از�آنی�که�این�انقالب�در�او�به�وجود�آمد،�

آن�وقت�نوبت�آن�اسـت�که�همین�انقالب�در�محیط�خارجی�انجام�بگیرد.�
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همـان�تحولـی�که�در�روح�نبی�ایجاد�شـد،�باید�به�یک�شـکلی�با�

یـک�وضـع�خاصـی،�در�متـن�واقعیِت�اجتمـاع�انجام�بگیـرد�و�این�همان�

مطلبی�ست�که�ما�اسم�آن�را�گذاشتیم�رستاخیز�اجتماعی�نبوت.�البته�بعد�

از�آنی�که�این�تحول�را�امروز�ان�شاءاهلل�شرح�بدهیم،�بعد�نوبت�می�رسد�به�

بحث�های�دیگری�در�زمینۀ�نبوت.�باز�یکی�از�آن�بحث�ها�که�اتفاقًا�مربوط�

بـه�فـردا�می�شـود�و�پس�فردا�شـاید،�بحث�بسـیار�مهمی�سـت؛�و�آن�دربارۀ�

هدف�رسـالت�و�نبوت�اسـت؛�که�این�رستاخیز�اجتماعی،�برای�چه�هدفی،�

بـه�چـه�منظوری،�به�چـه�کاری�انجام�می�گیرد.�آن�در�طی�یک�بحث�یا�دو�

بحث،�انجام�خواهد�گرفت.�و�این�البته�مسائل�دیگری�را�باز�به�دنبال�دارد�

که�اگر�چنانچه�عمری�و�فرصتی�به�دست�بیاید،�در�روزهای�آینده�به�برادران�

و�خواهران�عرض�خواهم�کرد.

و�امـا�در�زمینۀ�این�رسـتاخیزی�که�مـا�برای�پیغمبر�فکر�می�کنیم�و�تصور�

می�کنیـم،�چه�می�شـود�گفـت؟�امروز�در�دنیا�کلمۀ�انقـالب�با�مفهومی�که�

در�فرهنگ�های�نو�و�جدید�دارا�هست،�یک�کلمۀ�مفهومی�ست،�یک�کلمۀ�

روشن�و�بامعنایی�ست.�البته�خیلی�روشن�است�که�منظور�از�کلمۀ�انقالب،�

یعنـی�یـک�تحول�و�یک�دگرگونِی�عمیق�بنیادی�از�ریشـه�در�یک�اجتماع.�

در�کلمـۀ�انقـالب،�به�طـور�حتم�و�لزوم،�زدوخورد�نیسـت،�در�کلمۀ�انقالب،�

به�طور�حتم�و�لزوم،�خونریزی�و�کشـتار�نیسـت،�به�طور�حتم�و�لزوم،�دعوا�

و�درگیـری�نیسـت؛�ممکن�اسـت�دعـوا�پیش�بیاید،�ممکن�اسـت�درگیری�

به�وجود�بیاید،�اما�کلمۀ�انقالب�حامل�معنای�دعوا�و�درگیری�نیست.
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انقـالب�معنایـش�این�اسـت،�اگـر�بخواهیم�در�یـک�مثال�خیلی�

کوچک�و�ساده�و�محسوس�برای�شما�برادران�تشریح�کنیم؛�فرض�بفرمایید�

که�این�مسجد�وضعش،�ساختمانش،�دیوارهایش،�عمارتش�به�یک�شکل�

خاصی�ست.�پایه�های�اینجا�را�و�شالوده�ها�و�پی�هایی�درست�کردند،�برطبق�

یـک�بنـای�مسـتطیل�فـرض�بفرمایید�که�شـرقًا�به�فالن�حد،�غربـًا�به�فالن�

حد؛�باِب�شبستان�مسجد،�بدون�تقسیم�بندی�های�داخلی؛�آن�شالوده�ریزی�

و�پی�ریزی�زیر�این�دیوارها�و�پایه�ها�را�باِب�این�چیزها�درسـت�کردند.�اگر�

بنا�بود�اینجا�به�جای�سالن�مسجد�و�شبستان�مسجد،�فرض�بفرمایید�یک�

عمارت�مسـکونی�بشـود،�حتمًا�شالودۀ�این�بنا�جور�دیگری�ریخته�می�شد،�

پی�هـای�بنـا�جـور�دیگری�برداشـته�می�شـد.�اگر�قـرار�بود�اینجـا،�در�داخل�

این�شبسـتان،�تقسـیماتی�انجام�بگیرد،�پنج�تا،�ده�تا،�بیسـت�تا�اتاق�در�آن�

دربیاید،�به�عنوان�مسافرخانه�مثاًل،�البد�بنا�بود�که�شالوده�و�پی�ریزی�اینجا�

جور�دیگری�بشود.�اآلن�چون�برای�این�کار�آماده�شده،�چون�به�منظور�یک�

اجتماِع�یکسـره�سـاخته�شـده،�پی�ریزی�و�شالوده�و�شـفته�ریزی�1و�دیوار�و�

پایه�به�یک�شکل�خاصی�ست.

اگر�بنا�شد�که�یک�ساختمانی�را�که�ساخته�و�پرداخته�و�تمام�شده�است،�

مثـاًل�فـرض�کنیـد�یـک�هتـل�را،�بخواهند�ویـران�کنند�یا�بخواهنـد�تبدیل�

کننـد�بـه�یک�مسـجد؛�فـرض�بفرماییـد�که�یک�عمـارت�بانـک�را�بخواهند�

تبدیل�کنند�به�یک�سالن�سخنرانی؛�یک�خانۀ�مسکونی�را�بخواهند�تبدیل�

1.�ریختن�دوغابی�از�آهک�و�خاک�و�شن�یا�سنگریزه�در�پی�های�ساختمان
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کنند�به�یک�مرکزی�که�برای�سـکونت�خانوادگی�نیسـت؛�چه�کار�

بایـد�بکننـد؟�بایسـتی�تمـام�شـالوده�ها�و�زیربناهـا�و�پایه�هـا�و�بنیان�ها�را�

عـوض�کنند.�نمی�شـود�بگویند�که�ما�یک�رنگـش�می�زنیم،�از�صورِت�خانه�

بودن�خارجش�می�کنیم،�می�کنیمش�مسـجد؛�نه!�چنین�چیزی�نمی�شـود.�

نمی�شود�بگویند�که�این�دیوارهای�وسط�را�جمع�می�کنیم،�فرض�بفرمایید�

کـه�بانـِک�ملی�بشـود�مسـجِد�فـالن،�بـرای�اجتمـاع�مسـلمان�ها�و�نماز�و�

عبادت؛�نمی�شـود�چنین�چیزی.�چرا؟�برای�خاطر�اینکه�سـبک�پایه�گذاری�

بنا�برای�مسـجد�سـاخته�نشـده.�درست�شـدن�این�بنا�برای�مسـجد�احتیاج�

دارد�بـه�اینکـه�شـفته�ریزِی�مخصوص،�پایه�گـذاری�مخصوص،�دیوارکشـی�

مخصوص،�تقسـیم�بندی�مخصوص،�سـقف�گذاری�مخصوص�انجام�بگیرد.�

اگر�چنانچه�بخواهند�بنایی�را�که�به�منظور�کاری�ساخته�شده،�تبدیل�کنند�

بـه�بنایـی�که�به�منظـور�دیگری�و�به�کلی�مغایر�با�آن�منظور�اّولی�سـاخته�

می�شـود،�تبدیـل�بکننـد�ایـن�بنـای�اول�را�بـه�بنـای�دوم،�ناگزیـر�باید�یک�

انقالب�انجام�بدهند.�انقالب�یعنی�چه؟�یعنی�پایه�ها،�زیربناها،�شالوده�ها،�

قسـمت�های�اصلـی،�پیکره�ها،�و�بنیان�های�اساسـی�این�عمـارت�را�تبدیل�

کننـد�بـه�پیکره�هایـی�دیگر،�بـه�بنیان�هایی�دیگـر،�به�دیوارهایـی�دیگر،�به�

بدنه�هایی�دیگر،�به�اندام�هایی�دیگر؛�این�اسمش�انقالب�است.

یـک�جامعـه�،�یعنی�مثـاًل�فرض�کنید�کـه�پنجاه�هـزار�آدم،�پانصدهزار�آدم،�

پنجاه�میلیـون�جمعیـت،�فرق�نمی�کند،�یک�جامعـه�یعنی�آن�عده�مردمی�

که�دور�هم�زندگی�می�کنند�با�یک�خط�مشی،�با�یک�برنامۀ�عمومی،�اگرچه�
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صـدر�و�ذیـل�دارد،�امـا�راه،�به�طورکلـی�یـک�راه�و�در�یـک�مسـیر�

اسـت،�ایـن�را�می�گوینـد�یک�جامعه،�یـک�واحد�اجتماعِی�به�هم�بسـته.�

ایـن�جامعـه�ای�کـه�عبـارت�اسـت�از�پنجاه�هـزار،�پانصدهـزار،�پنج�میلیون،�

�درست�دقت� پنجاه�میلیون�آدم،�این،�دوجور�ممکن�اسـت�سـاخته�بشـودـ�

کنید�ـ�دوجور�که�می�گویم،�به�طورکلی�دوجور�ممکن�اسـت�سـاخته�بشود،�

انواع�و�اقسامی�باز�در�همین�دوجور�هست.

به�طورکلی�دوجور�ممکن�است�یک�جمعیت�ساخته�بشود،�شکل�اجتماعی�

به�وجود�بیاید.�یک�جورش�این�است�که�در�میان�پنجاه�هزار،�یا�پنجاه�میلیون�

جمعیتـی�کـه�در�فـالن�نقطـه�زندگـی�می�کننـد،�یـک�طبقۀ�از�مـردم،�یک�

اقلیتی�از�مردم،�حاکم�و�فرمان�فرما�و�مسلط�و�سررشته�دار�و�زمامدار�تمام�

امـور�بقیـۀ�مردم�باشـند.�راه�مردم�را�آنها�معین�کننـد،�قوانین�مردم�را�آنها�

بگذارنـد،�اگـر�مـردم�برخالف�میل�آنهـا�رفتار�کردند،�به�شـدت�از�آنها�انتقام�

بگیرند؛�اگر�مردم�به�آنها�گفتند�شما�باالی�چشمتان�ابروست،�به�شدت�آنها�

را�ادب�کننـد؛�اگـر�چنانچـه�در�میان�این�جامعه�یـک�حادثه�ای�پیش�آمد،�

آن�حادثـه�را�بـه�نفع�خودشـان�کنند،�اگرچه�به�زیان�بقیۀ�مردم�باشـد؛�اگر�

چنانچـه�قـرار�شـد�این�اجتماع،�این�جمعیت،�مـورد�یک�بالیی�قرار�بگیرد،�

مردم�را�سـپر�بالی�خود�قرار�بدهند�و�خودشـان�یک�کناری�بنشـینند؛�این�

یک�جور�جامعه.�اساِس�در�بنیان�و�ساختمان�یک�جامعه�همین�است�که�

اختالف�طبقاتی�در�این�جامعه�باشد�یا�نباشد.

اگر�ما�یک�جامعه�ای�را�فرض�کردیم�که�اختالف�طبقاتی�داشت،�اختالف�



446 جلسۀ  16 رستاخیز اجتماعی نبوت 

ت
نبو

طبقاتـی�اگرچـه�کلمـۀ�قلمبه�ای�به�گـوش�بعضی�هـا�می�آید،�اما�

همینی�سـت�کـه�گفتـم،�خیلـی�سـاده�بـود،�دیدید�که�چقدر�آسـان�اسـت�

اختـالف�طبقاتـی�معنایش؛�اگر�در�جامعه�ای�اختـالف�طبقاتی�بود،�یعنی�

مـردم�جامعـه،�همه�از�لحاِظ�حقوق،�باهم�برابر�نبودند،�از�لحاظ�امکانات�و�

مزایای�زندگی،�همه�در�یک�تراز�نبودند،�یک�عده�توانسـتند�بیشـتر�ببرند،�

بهتـر�ببرنـد،�بهتـر�بگوینـد�و�زور�بگوینـد�و�آنچه�را�کـه�می�خواهند،�همان�

را�انجـام�بدهنـد؛�و�یـک�عدۀ�بیشـتری�مجبور�بودند�چشـم�به�دسـت�آنها�

باشند،�گوش�به�فرمان�آنها�باشند،�دست�به�بغل�و�کمر،�درمقابل�آنها�باشند،�

سـجده�به�خاک�درمقابل�آنها�باشـند؛�اگر�یک�اجتماعی�به�این�صورت�وجود�

پیـدا�کـرد،�که�به�این�می�گویند�اجتماع�طبقاتـی؛�در�این�اجتماع،�اقتصاد�

هـم�اقتصـاد�طبقاتی�سـت؛�در�ایـن�اجتماع،�حکومت�هم�به�سـود�طبقات�

باالسـت،�طبقاتی�سـت؛�در�این�اجتماع،�حقوق�اساسی�هم�به�سود�طبقات�

باالست؛�یعنی�طبقاتی�ست،�این�یک�جور�اجتماع.

اجتماع�یک�عده�مردم�از�پنج�هزار�تا�پنجاه�میلیون�گاهی�به�این�صورت�است،�

گاهـی�هـم�نـه�به�این�صـورت�نیسـت.�پس�چه�جوری�اسـت؟�در�میـان�این�

پنجاه�میلیـون�مردمـی�کـه�در�این�جامعـه�دارند�زندگی�می�کننـد،�احدی�بر�

احدی�حق�زورگویی�ندارد،�نه�فقط�یک�طبقه�ای�باالتر�از�دیگر�مردم�نیستند،�

نـه�هیچ�کـس!�حتی�یـک�نفر،�در�همۀ�این�اجتماع�نمی�شـود�پیـدا�کرد�که�

اگر�گفتی�آقا،�تو�چرا�فالن�کار�را�کردی؟�بگوید�دلم�خواسته.�دلم�خواسته،�

در�این�اجتماع�نیسـت.�هیچ�کس�بر�هیچ�کِس�دیگر�تسـلط�و�زمامداری�و�
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زورگویـی�و�قلـدری�و�حق�َبری�و�دزدی�و�توَسـری�زنی؛�و�درمقابل،�

هیچ�کس�درمقابِل�هیچ�کِس�دیگر�خّفت،�کوچکی،�ضعف،�زورشنوی،�مظلوم�

واقـع�شـدن،�برایش�مفهومی�ندارد.�همۀ�مـردم�در�آن�جامعه�از�پنج�هزار�تا�

پنجاه�و�پانصدمیلیون،�مطیع�فرمان�یک�قدرتند�و�آن�قدرت،�باالتر�از�قدرت�

انسان�و�بشر�است.�او�کیست؟�او�خداست.�این�هم�یک�جور.

دوجور�سـاختماِن�اجتماع�داریم.�یک�ساختماِن�اجتماع�است�که�مردمان،�

همه�شـان�یا�اکثریتشـان�َبرده�و�اسـیرند�درمقابل�انسان�های�دیگر؛�یک�نوع�

سـاختمان�و�بنای�اجتماعی�داریم�که�مردمان،�همه�شـان�آزادند�از�اسـارت�

قدرت�هـای�دیگـر.�همان�طوری�کـه�در�ِقسـم�اول،�وقتـی�حسـاب�می�کنید،�

اقتصـاد�بـه�سـود�همـان�طبقـۀ�باالسـت،�حکومـت�در�اختیار�همـان�طبقۀ�

باالسـت،�حقوق�و�مزایای�اساسـی�جامعه،�مخصوص�به�آن�طبقۀ�باالسـت،�

یا�هرکسـی�به�آنها�نزدیک�باشـد؛�همچنین�در�این�اجتماع�دومی،�اجتماع�

بدون�طبقه،�اجتماعی�که�کسـی�بر�کسـی�زور�نمی�گوید�و�تحمیل�نمی�کند�

و�تحکم�نمی�کند،�در�این�اجتماع،�اقتصاد�همگانی�ست،�حکومت�به�معنای�

زمامداری،�همگانی�ست،�در�اختیار�همه�است.�حقوق�اساسی،�همگانی�ست،�

بـرای�همـه�اسـت،�خالصه،�هرچه�خوب�اسـت،�برای�همه�اسـت،�هرچه�بد�

اسـت،�مربوط�به�همه�اسـت.�اگر�ناراحتی�پیش�بیاید،�همه�در�آن�شریکند،�

اگر�خیری�پیش�می�آید،�همه�در�آن�شریکند،�و�بهشت�است�دنیا.

دوجـور�جامعـه�تصـور�می�شـود.�این�دوجـور�جامعه�ای�که�بیـان�کردیم�و�

تشـریح�کردیم�برای�شـما،�در�طول�تاریخ،�هر�دوجورش�را�داشـتیم.�)باید�
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مطالـب�را�کوتـاه�و�خالصـه�کنـم؛�چون�بحـث�از�آن�بحث�های�ُپر�

های�وهوِی�ُپرمطلب�اجتماعی�و�مذهبی�سـت،�و�اگر�بخواهد�یک�نفر�آدِم�

گوینده�ای،�این�مطلب�را�بیان�کند،�و�تفصیاًل�و�تشریحًا؛�آن�هم�مخصوصًا�

در�مثِل�یک�چنین�محفل�و�مجلسی�که�سطح�افکار�به�شدت�باهم�متفاوت�

است،�بخواهد�همه�بفهمند�یا�اکثریت�بفهمند،�الزم�است�که�چند�ساعتی�

درباره�اش�بحث�کند.�من�مدام�سعی�می�کنم�دست�به�پایین�بیاورم،�سطح�

مطلب�را�نازل�کنم،�برای�اینکه�اکثریت�از�مطلب�سر�در�بیاورند�حداقل.(

ایـن�دوجـور�جامعه؛�یک�جـور�جامعۀ�طبقاتی�که�در�آن�ظلم�هسـت،�ُجور�

هسـت،�اختالف�طبقاتی�هسـت،�اسـتثمار�1هسـت،�تحکم�هست،�قلدری�

هست،�تبعیض�هست؛�و�یک�جور�جامعۀ�بدون�طبقه�که�در�آن�عدل�هست،�

انسانیت�هست،�آزادی�هست�ـ�مخصوصًا�روی�آزادی�تکیه�دارم�به�جهتی،�

بعضی�از�اجتماعات�بی�طبقه�ای�که�در�دنیا�از�آن�نام�برده�می�شود،�ِمنهای�

آزادی،�همه�چیز�دارد�به�ادعای�خودشـان�ـ�اجتماع�بی�طبقه�ای�که�رفاه�در�

آن�هست�و�مخصوصًا�آزادی�هست،�در�آن�کسی�بندۀ�کسی�نیست،�در�آن�

کسی�بردۀ�کسی�نیست،�در�آن�کسی�زور�شنوِی�حرف�کس�دیگری�نیست؛�

این�دوجور�اجتماع،�هر�دو�در�تاریخ�وجود�داشته،�هر�دو.

اجتماعـات�نـوع�اول�کـه�در�آن�تبعیـض�هسـت،�آنها�اجتماعاتی�سـت�که�

َقیاِصره�و�َاکاسرۀ�2عاَلم�و�جباران�تاریخ،�آن�اجتماعات�را�به�وجود�می�آوردند.�

1.�)ث�م�ر(�بهره�برداری�کردن�از�دسترنج�دیگران

2.�جمع�قیصر،�لقب�پادشاهان�روم�و�جمع�کسری،�لقب�پادشاهان�ساسانی
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و�اجتماعـات�نـوع�دوم،�اجتماعـات�آبـاد�و�آزاد�و�بی�تبعیـض�و�

انسـانی،�همـان�اجتماعاتی�سـت�کـه�انبیـای�عظـام�الهـی�در�طـول�تاریخ�

به�وجـود�می�آوردنـد.�می�گویید�مگر�انبیا�جامعه�تشـکیل�دادند؟�در�جواب�

می�گوییم�بله،�انبیا�جامعه�ها�تشـکیل�دادند.�در�قرآن�نشـانۀ�جامعه�هایی�

که�انبیا�تشـکیل�دادند،�فراوان�اسـت؛�ماجرای�سـلیمان،�ماجرای�طالوت،�

ماجرای�موسـی�و�آمدنش�به�سـرزمین�مقدس،�ماجرای�موسی�و�تقاضای�

بیرون�بردن�بنی�اسـرائیل،�کجا�می�خواسـت�ببردشـان؟�می�خواست�ببرد�تا�

جامعه�و�مدینۀ�فاضله�ای�تشـکیل�بدهد.�اینها�موضوع�بحث�هایی�ست�که�

ممکن�است�فردا�و�پس�فردا�اشاره�بکنم،�حاال�فقط�همین�اندازه�خواستم�

یک�اشارۀ�کوتاهی�باشد.

دوجور�جامعه�داریم،�هر�دوجورش�هم�در�تاریخ�بوده.�نوع�بدش�را،�آنی�که�

عقل،�آن�را�بد�می�داند�و�انسانیت�آن�را�تقبیح�می�کند،�همیشه�قدرت�های�

سیاسِی�ضد�دینِی�عاَلم�و�تاریخ�داشتند؛�نوع�خوبش�را،�همیشه�قدرت�های�

الهی�و�معنوی�تاریخ؛�یعنی�انبیا.�انبیا�که�می�آیند�در�یک�اجتماعی،�برای�

چـه�می�آینـد؟�می�آینـد�تا�آن�نوع�اول�را�تبدیل�کنند�به�نوع�دوم،�این�روح�

حرف�بحث�امروز�ماست.

غالبـًا�تصـور�از�انبیـا،�تصور�دیگری�سـت.�مردم�خیال�می�کننـد�که�انبیا�در�

یـک�جامعـه�ای�که�ظهـور�می�کنند،�مثل�یـک�آدم�حکیِم�فرزانۀ�دانشـمند�

بزرگواری،�که�یک�کوهی�از�معلومات�است،�می�آید�در�جامعه،�یک�خانه�ای�

می�گیرد،�یک�گوشه�ای�می�نشیند�تا�مردم�بیایند�گروه�گروه�از�خرمن�فیض�
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او�و�دانـش�او�اسـتفاده�کننـد.�خیال�می�کننـد�که�نبی�یک�چنین�

آدمی�سـت،�یک�چنین�موجودی�سـت.�نبی�مثاًل،�فرض�بفرمایید�وارد�یک�

جامعـه�ای�شـده،�مثـاًل�ابراهیـم�خلیـل�اهلل�یـا�موسـی�کلیـم�اهلل،�وارد�یـک�

جامعه�ای�شده�و�یک�خانه�ای�گرفته�و�حاال�یا�آبرومند�یا�کوچک�یا�بزرگ،�

نشسته�آنجا�و�یک�ساعتی�هم�برای�مالقات�مؤمنین�و�غیر�مؤمنین�مهیا�

کرده،�و�هرکس�هم�می�آید�پیش�او،�امربه�معروفش�می�کند،�نهی�ازمنکرش�

می�کند؛�مردم�از�خدا�بترسـید؛�مردم�خدا�هسـت؛�با�آنها�اسـتدالل�می�کند،�

بحث�می�کند؛�یک�عده�ای�را�آدم�می�کند،�بعد�هم�از�دنیا�تشـریف�می�برد.�

خیال�می�کنند�نبی�یک�چنین�چیزی�است.

نبی�این�جوری�ها�نیسـت؛�نبی�وقتی�که�در�یک�اجتماعی�مبعوث�می�شود،�

یعنی�برانگیخته�می�شـود�و�همان�طوری�که�تشـریح�کردم،�در�باطن�او�و�در�

روح�او�رسـتاخیزی�به�وجـود�می�آیـد،�ایـن�دیگر�وقتی�آمـد�در�جامعه،�یک�

آدمی�سـت�که�سـر�از�پا�نمی�شناسـد،�یک�آدمی�سـت�که�آرام�و�قرار�ندارد،�

یک�انسانی�سـت�که�تبدیل�شـده�به�یک�شـعلۀ�َجّوالۀ�1سـوزانی،�در�اجتماع�

کـه�می�آیـد،�یـک�نگاهـی�به�وضـع�اجتمـاع�می�کنـد،�می�بیند،�هـان!�این�

ساختمان،�ساختمان�غلطی�ست،�این�عمارت�بد�بنا�شده،�غلط�پایه�گذاری�

شـده،�دیوارهـای�آن�و�پی�هـای�آن�و�شـفته�های�آن�نادرسـت�و�برخـالِف�

اسـلوِب�معماری�فطرِت�انسـان�انجام�گرفته؛�می�فهمد�که�این�باید�عوض�

1.�شـعلۀ�جّواله،�چوبی�دراز�که�در�دو�انتهای�آن�آتش�افروخته�باشـند�و�با�سـرعت�زیاد�

گرداگرد�سر�و�پهلوی�خود�بگردانند.
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بشـود،�می�فهمد�که�این�عمارت�باید�تبدیل�شـود�به�یک�عمارت�

نیکو.�یعنی�چه؟�یعنی�می�فهمد�که�این�جامعه،�این�جامعۀ�طبقاتی،�این�

جامعه�ای�که�در�آن�تبعیض�هست،�ظلم�هست،�نابسامانی�هست،�نامردمی�

هست،�بایستی�عوض�بشود�و�تبدیل�بشود�به�یک�جامعۀ�توحیدی.

جامعـۀ�توحیـدی�کدام�اسـت�آقا؟�در�بحـث�توحید�گفتیم.�اشـاره�کردیم،�

توحید،�نفی�طبقات�است.�توحید�الهی�به�معنای�قدرت�و�حکومت�خداست؛�

توحیـد�الهـی�به�معنـای�این�اسـت�کـه�همه�چیـز،�قانون،�سـنت،�مقررات،�

آداب،�فرهنگ،�باید�از�سوی�خدا�الهام�داده�بشود.�توحید�الهی�یعنی�اینکه�

همۀ�مردم�بندگان�خدا�باشـند�و�بس،�بندۀ�کس�دیگری�نباشـند؛�بندگان،�

آزاِد�از�بندگِی�دیگر�بندگان�باشـند.�وقتی�که�نبی�وارد�اجتماع�می�شـود،�با�

ایـن�ایـده،�بـا�این�هدف،�با�این�فکـر�وارد�اجتماع�می�شـود�که�آن�جامعۀ�

طبقاتـی�را�دگرگـون�کنـد،�ویـران�کند،�درهم�بریزد�و�یـک�جامعۀ�توحیدِی�

بی�طبقـۀ�بی�تبعیِض�بی�ظلِم�تحت�حکومت�پروردگار�عالم�به�وجود�بیاورد؛�

نبی�برای�این�کار�می�آید.

اگـر�می�خواسـتم�مثـال�بزنـم�به�چهره�هـا�و�شـخصیت�های�معـروِف�غیِر�

پیغمبر،�البد�باید�مثال�می�زدم�به�همین�چهره�های�معروفی�که�کم�وبیش�

اهل�مطالعه�می�شناسـند،�منتها�دوسـت�نمی�دارم�که�حاال�اسـم�های�غیر�

مذهبی�را�در�بحث�های�مذهبی�بگنجانم؛�تا�بخواهیم�حدودش�را�معین�

کنیـم،�ممکن�اسـت�وقـت�یک�مقداری�بگـذرد.�می�آیـد�در�اجتماع�برای�

دگرگـون�کـردن،�نمی�گویم�می�آید�برای�خونریزی،�ابـدًا؛�نمی�گویم�می�آید�
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برای�کشت�وکشـتار،�هرگز؛�نمی�گویم�می�آید�برای�اینکه�مردم�را�

به�جان�هم�بیندازد،�هیچ�وقت؛�این�جور�نیست.�همان�طورکه�عرض�کردم،�

کلمـۀ�انقـالب،�کلمـۀ�دگرگونـی،�کلمۀ�تحول،�در�آن�جاری�شـدن�خون�از�

دماغ�یک�نفر�هم�نیسـت.�ممکن�اسـت�احیانًا�در�همۀ�کارهای�معمولی�

زندگی،�یک�خون�ریزی�به�وجود�بیاید،�ممکن�هم�هست�نیاید.�مگر�جنگ�

بین�الملـل�اول�بـرای�چـه�به�وجود�آمد؟�یک�سـوء�قصد�کوچک�نسـبت�به�

یـک�آقـا،�بـه�یک�ارباب،�در�یک�گوشـۀ�دنیا،�همۀ�دنیـا�را�به�کام�مرگ�و�

جنـگ�و�آتش�کشـید؛�مگر�این�جور�نبـود؟�ولیعهد�اتریش�و�نمی�دانم�آن�

حرف�ها.�یک�سـوء�قصد�کوچک�ممکن�اسـت�یک�دنیا�را�به�آتش�بکشـد.�

البته�در�یک�انقالب�هم�ممکن�است�خون�ریزی�باشد،�ممکن�هم�هست�

نباشـد،�در�کلمۀ�انقالب�خون�ریزی،�کشـتار،�دودسـتگی،�ریختن�به�جاِن�

هم�نیست.

اگـر�پیغمبـر�وقتی�وارد�اجتماع�شـد،�وقتی�سـخن�انقالبی�خـود�را�گفت؛�

یعنـی�بـه�فرعـون�گفت�که�تـو�نباید�آنجا�بنشـینی�و�نباید�بنی�اسـرائیل�را�

این�قـدر�در�فشـار�قـرار�بدهـی�و�نباید�طبقـات�مختلف�اجتماعی�بسـازی؛�

وقتی�کـه�ایـن�را�بـه�فرعون�گفت،�اگر�فرعون�گفت�به�َچشـم،�من�حاضرم،�

فرمایش�شـما�را�می�شـنوم،�از�آنجا�می�آیم�پایین؛�بعد�پیغمبر�بنا�می�کند�

بـا�دسـت�صّنـاِع�1قدرتمنـد�خـود�اجتماع�را�سـاختن،�هیچ�آبـی�هم�از�آب�

تکان�نمی�خورد.�علت�اینکه�زدوخورد�و�درگیری�در�انقالب�های�انبیا�پیش�

1.�)ص�ن�ع(�ماهر،�ظریف�کار
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و�نَ  �یّ ّ َل َمَعُ� ِر�ب ا�ةَ ٍ �ة
ّ ىی �بِ

�ن ِم�ن �نَ ِ
ّ �ی
َ
می�آید؛�که�خدا�در�قرآن�می�گوید:�>َو َكا

ٌر<�1ای�بسـا�پیامبرانی�که�خداپرستاِن�بسـیاری�در�رکاب�آنها�جنگیدند؛� �ی َك�ش

یا�جهاد�در�اسـالم�تشـریع�می�شـود؛�علت�این�است�که�آن�طبقۀ�مرّفه،�آن�

طبقه�ای�که�لبۀ�تیز�انقالب�به�طرف�اوست�و�امتیازات�از�او�گرفته�می�شود،�

او�حاضر�نیسـت�به�این�انقالب.�وِااّل�اگر�او�آدم�بشـود،�اگر�واقعًا�حقیقت�

را�بفهمد،�اگر�مثل�بسـیاری�از�بزرگان�سیاسـی�و�اقتصادی�و�مالِی�تاریخ،�

کـه�یکهـو�تحـت�یک�تحول�زیبا�و�نیکو�در�روحشـان،�تبدیل�شـدند�به�یک�

انسان�معمولی،�همۀ�کسانی�که�درمقابل�پیامبران�و�دعوت�پیامبران�قرار�

می�گرفتند،�اگر�تسلیم�می�شدند،�از�آن�اوج�پایین�می�آمدند،�پیغمبر�هیچ�

مجبور�نمی�شد�که�دست�به�کشتار�و�زدوخورد�و�این�چیزها�بزند.

پـس�پیغمبـر�کـه�می�آیـد�داخل�یـک�اجتماعی،�بـرای�این�تحـول�می�آید.�

پیغمبـر�می�آیـد�تا�دگرگونی�ایجاد�کند.�یعنـی�چه�کار�بکند؟�یعنی�مثاًل�در�

جامعـۀ�عربسـتاِن�زمـان�پیغمبـر،�بگوید�که�چـرا�باید�موارد�ثـروت�در�این�

جامعـه،�سرچشـمه�های�جوشـاِن�مال،�بایـد�در�اختیار�یک�اقلّیت�اشـراف�

باشـد؟�چـرا؟�چـرا�بایـد�بـردگان�و�غالمـان،�جفاِکـش�هوس�هـای�ارباب�ها�

باشـند؟�چرا�باید�ضعیفان،�جورکش�و�بارکش�تمایالت�ولیدبن�مغیره�ها�و�

ابوجهل�ها�و�ابولهب�ها�باشند،�چرا؟�چرا�اینها�همه�در�یک�سطح�نباشند؟

سـناِن امُلشـِط«2؛�یک�شـانه�را�دسـت�بگیرید،�از�اول�شانه�تا�
َ
»الّناُس ُسواسـیوَن َکا

1.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیه�146

2.�نزدیک�به�حدیث�شماره�41
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آخـر�شـانه،�یـک�دانه�از�ایـن�دانه�های�شـانه�را�می�بینید�که�از�یک�

امتیاز�بیشتری�برخوردار�باشد؟�همه�در�یک�حد،�همه�در�یک�سطح،�همه�با�

یک�حجم،�همه�به�یک�شکل،�برابر�و�چه�زیبا!�انسانّیت�همین�است.�»الناس 

سناِن امُلشط«�مثل�دندانه�های�شانه.�این�ندای�
َ
ُسواسیون«�برابرند�انسان�ها،�»َکا

ُكم ِمن آَدم َو آدُم ِمن ُتراٍب«�1انسان�ها�همه�فرزندان�آدمند.
ُّ
پیغمبر�است:�»ُکل

آن�آقایی�که�در�فالن�گوشـۀ�مکه�کاخی�برافراشـته�اسـت،�باید�خوب�بخورد،�

خوب�بنوشـد،�تجارت�هم�برای�او�باشـد،�دیگران�هم�بردگان�و�شـترداران�او�

باشند،�استفاده�را�هم�او�بکند،�مقّدرات�مکه�را�هم�او�ترسیم�بکند.�فالن�آقا�

با�این�خصوصیات،�هیچ�فرقی�ندارد�با�آن�نوکر�پست�دِر�خانه�اش؛�هیچ�فرقی�

باهم�ندارند،�از�لحاظ�عنصر�و�گوهر�انسانی�باهم�برابرند،�هیچ�تفاوت�ندارند.�

چرا�باید�میدان�برای�استفاده�های�او�این�قدر�وسیع�باشد�و�این�بیچاره�حتی�

یک�بال�نتواند�در�این�قفس�بزند؟�چرا؟�میدان�درمقابل�همه�باید�باز�باشد.�

ببینیـد�اینها�داعیه�های�پیغمبر�اسـت.�در�تمـام�جامعه�هایی�که�پیغمبری�

ظهور�کرده،�با�این�داعیه�ظهور�کرده؛�یعنی�آمده�تا�جامعه�را�از�شکلی�غلط،�

از�شکلی�ناموزون،�از�شکلی�توأم�با�ظلم�و�ُجور�و�ستم،�تبدیل�کند�به�شکلی�

موزون،�به�شکلی�زیبا،�به�شکلی�عادالنه؛�این�یک�مطلب.�رستاخیز�نبوت�این�

اسـت.�هر�نبی�ای�که�در�هر�اجتماعی�مبعوث�شـده�و�ظهور�کرده،�سـر�این�

ظهور�کرده،�این�را�بدانید.�به�طورکلی،�هیچ�پیغمبری�نبوده�که�آمده�باشد�تا�

برای�مردم،�یک�مقدار�مسائل�فرعی�و�جزئِی�زندگی�را�بیان�بکند.

1.�حدیث�شماره�2
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البتـه�پیغمبـران�بـزرگ�کـه�پیغمبـران�اولوالعـزم�می�نامیـم�و�

به�این�عنـوان�آنهـا�را�می�شناسـیم،�اینها�قطب�های�انقالبـات�الهی�بودند،�و�

پیغمبـران�دیگـر،�بعضی�می�آمدند�دنبالۀ�انقالب�آنها�را�می�گرفتند،�بعضی�

می�آمدنـد�کار�آنهـا�را�تکمیـل�می�کردند،�بعضی�می�آمدند�کار�آنها�را�به�ثمر�

می�رسـاندند،�بعضـی�می�آمدند�رجعت�هایی�که�بعـد�از�انقالب�های�به�ثمر�

رسـیدۀ�آنهـا�به�وجـود�می�آمـده،�برگردانند،�بـاز�یک�انقالب�نوینـی�به�وجود�

بیاورنـد؛�همـان�کاری�کـه�اوصیـاِی�پیغمبـر�مـا،�بعد�از�رحلـت�پیغمبر�ما�

انجـام�می�دادنـد؛�کار�امیرالمؤمنین،�کار�امام�حسـین،�کار�ائمۀ�دیگر،�کار�

علمـای�امـت�اسـالم�و�کاِر�باالخـره�صاحب�الزمـان،�ولی�عصرصلواةاهلل وسـالمه علیه.�

)صلـوات�جمـع. ما�معمـواًل�عادت�نداریـم�که�در�وسـط�صحبتمان،�بدون�

اینکـه�خودمـان�تقاضـا�کنیـم،�صلـوات�را�بلنـد�بفرسـتند�آقایـان.�حاال�که�

همهمه�ای�به�وجود�آمده،�باالخره�بدون�اجازۀ�ما�آقایان�صلوات�فرسـتادند،�

یک�صلوات�هم�به�خواهش�بنده�بفرستند.�صلوات�جمع(

مطلب�دیگری�که�در�زمینۀ�این�رستاخیز�الزم�است�توجه�داشته�باشند؛�)که�

در�این�کاغذ�نوشـتیم�ما،�در�این�نوشـته�ها�و�پلی�کپی�ها.(�سـؤال�می�کنیم�

مـا،�آقـا�چه�اشـکالی�دارد�که�نظام�جاهلی�برقرار�باشـد؟�این�نظام�عادالنه�

برقـرار�نشـود؟�این�پیغمبـری�که�می�آید،�این�قدر�زجر�می�کشـد،�خودش�را�

بـه�آب�وآتـش�می�زنـد�تا�این�وضع�غلط�را�تبدیل�کند�به�وضع�زیبا�و�نیکو،�

چـه�مانعـی�دارد�کـه�این�کار�را�نکند؟�چـه�مانعی�دارد�که�بگذارد�به�همان�

شـکل�بماند؟�چرا�آن�وضع�بد�اسـت؟�چرا�آن�وضع�غلط�است؟�کدام�حقی�
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�ِلَمن� در�اینجا�وجود�دارد�که�شـما�آن�را�مقیاس�می�گیرید،�َالَحقُّ

َغَلب1،�هرکه�غالب�شد،�هرکه�قدرت�به�دست�آورد،�نوش�جانش،�گوارایش؛�

آنی�که�توسـری�خور�اسـت،�به�َدَرک،�می�خواست�نشود،�می�خواست�نباشد،�

حـاال�که�هسـت،�بگـذار�هرجوری�ُترک�تـازی�2می�کنند�بکننـد،�پیغمبر�چرا�

خودش�را�به�آب�وآتش�می�زند؟�چرا؟

یـک�سؤالی�سـت�دیگـر،�ممکن�اسـت�شـما�بگویید�آقا،�کسـی�این�سـؤال�

را�نمی�کنـد؛�بلـه،�بـه�زبان�کسـی�این�سـؤال�را�نمی�کند،�امـا�در�باطِن�روِح�

غالـب�مردمـی�کـه�درمقابل�نابسـامانی�ها،�وضع�نبـوی�ندارند،�این�سـؤال�

هسـت�و�پاسـخ�به�این�سـؤال�داده�نشده.�علتش�این�است؛�پیغمبر�بی�جا�

حرکت�نمی�کند،�پیغمبر�بی�جهت�خود�را�به�آب�و�آتش�نمی�زند؛�آنچه�که�او�

می�بینـد�از�وضـع�موجوِد�زماِن�خود،�وضع�باطل�و�برخالف�فطرت�انسـانی�

و�جهانی�ست؛�آنچه�که�او�می�خواهد�انجام�بدهد،�وضع�حق،�یعنی�برطبق�

فطرت�جهانی�و�انسانی�ست.

حـق�و�باطـل؛�ایـن�دو�کلمـه�ای�کـه�شـما�در�سراسـر�قـرآن�بسـیار�برخورد�

می�کنید�به�مواردی�که�از�آنها�نام�برده�شده؛�صف�آرایی�میان�حق�و�باطل،�

در�ده�هـا�آیۀ�قرآن�مجّسـم�و�مشـخص�شـده.�یعنی�چه�حـق�و�باطل؟�یک�

مطلبی�اینجا�ذکر�کردیم�که�توضیح�حق�و�باطل�است.�گفتیم�آقا،�انسان،�

این�موجودی�که�با�این�شکل،�با�این�قواره،�در�عالم�دارد�راه�می�رود،�این�با�

1.�حق�برای�آن�کسی�است�که�برتر�و�مسلط�است.

2.�غارت�گری
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یک�خصوصیاتی�ساخته�شده�و�بنا�شده.�انسان�یک�خصوصیاتی�

دارد،�یـک�امکاناتـی�دارد،�یـک�نیازهایـی�دارد،�یک�موجودی�سـت�خالصه�

که�با�یک�مقدار�خصوصیات�و�امکاناِت�خاص�خودش�به�وجود�آمده.�این�

را�اینجـا�داشـته�باشـید.�این�جهانـی�هم�که�انسـان�در�آن�زندگی�می�کند،�

بـاز�با�یک�شـرایطی،�بـا�یک�خصوصیاتی،�دارای�حرکتی�و�به�سـوی�جهتی�

ساختمان�شده.�این�عالمی�که�شما�نگاه�می�کنید�و�می�بینید�به�چشمتان،�

هـر�چیـزش�یک�گوشـه�ای�افتـاده؛�خورشـیدش�میلیون�ها�فرسـنگ�راه�تا�

فـالن�سـیارۀ�دیگر�دارد،�انسـانش�بـا�گیاهش،�با�حیوانش،�بـا�همدیگر�به�

ظاهر�ارتباطی�ندارند؛�این�در�نظر�یک�خداپرسـِت�خداشـناس،�یک�وحدت�

الیتجّزا�1است.�تمام�این�عالم�یک�چیز�است،�اجزای�این�عالم�اجزای�یک�

پیکرنـد.�همچنانی�کـه�یک�پیکر،�حرکت�مشـابهی�در�میـان�تمام�اجزایش�

هست،�در�این�عالم�هم�همین�جور�است.

در�یک�انسان،�معده�یک�کار�می�کند،�چشم�یک�کار�می�کند،�کبد�یک�کار�

می�کند،�مغز�و�اعصاب�یک�کار�می�کنند،�اما�حاصِل�جمع�همۀ�این�کارها�

یک�چیز�واحد�و�مشترکی�سـت�و�آن�چیسـت؟�آن�زنده�ماندن�این�انسـان،�

حرکت�کردن�این�انسـان،�تالش�کردن�این�انسـان،�ادامۀ�زندگی�دادن�این�

انسان�است.�حاصل�جمع�تمام�حرکاتی�هم�که�شما�در�این�عالم�مشاهده�

می�کنید،�از�باال�و�پایین�و�این�کره�و�کرات�دیگر،�حاصل�جمعش�یک�چیز�

واحـدی�درمی�آیـد،�یک�حرکـت�واحدی�درمی�آید.�)یک�خرده�ای�الزم�اسـت�

1.�)ج�زی(�پیوستگی�غیر�قابل�گسستن
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دقت�کنید،�آن�روز�هم�گفتم،�منتظر�نباشید�همیشه�در�بحث�ها�

یـک�چیـزی�مثـل�آب�روان�بنوشـید�و�اسـتفاده�کنیـد،�یک�قـدری�محتاج�

هضـم�بدانیـد،�محتاج�فعالیـت�بدانید�حرف�ها�را،�یک�قـدر�رویش�تأمل�و�

فکـر�کنیـد.(�همـۀ�موجودات�دیگِر�غیِر�انسـانی،�چون�شـعور�ندارند،�چون�

اراده�و�اختیـار�ندارنـد،�خـواه�و�ناخـواه�دارند�در�این�مسـیر،�در�این�حرکت�

عمومی�پیش�می�روند،�انسـان�اسـت�که�دارای�اختیار�اسـت،�انسان�است�

که�می�تواند�لج�کند�و�از�این�قافلۀ�اشـیاِی�عالم�خودش�را�کنار�بکشـد�و�

به�عکس�حرکت�کند.�فقط�انسان�است�که�می�تواند�دنباله�رو�این�کاروان،�

کاروان�جهـان�کـه�گفتیـم�یک�جهت�واحدی�دارد،�راه�نیفتد�و�پیش�نرود؛�

فقط�انسان�است.�بقیۀ�موجودات،�اگر�هم�یک�وقتی�از�مسیر�طبیعی�خود�

خارج�بشوند،�انسان�خارجشان�می�کند.�اگر�چنانچه�اورانیوم�را�بشکافند�و�

به�جای�اینکه�از�آن�برای�درمان�هزاران�درد�استفاده�کنند،�بمب�اتم�درست�

بکنند�و�بیندازند�میلیون�ها�انسـان�را�بُکشـند،�این�هم�انسان�می�کند؛�خوِد�

اورانیوم�از�این�مسـیر�طبیعی�عالم،�هرگز�تعّدی�و�تجاوز�نمی�کند،�آن�در�

این�راه�معمولی�دارد�حرکت�می�کند.�اگر�این�مادۀ�ِال�ِاس�دی�1که�باید�از�آن�

برای�شفای�دردها�استفاده�کرد،�به�صورت�یک�مادۀ�مخّدری�دربیاید�و�داده�

بشود�به�کام�یک�جوانی�و�او�را�ساعت�ها�گیج�و�بی�خبر�از�آنچه�پیرامونش�

1.�دارویی�است�که�طی�تحقیقات�یک�دانشمند�سوییسی�به�طور�اتفاقی�به�دست�آمد.�از�

عوارض�مصرف�آن،�ایجاد�توّهم�و�هیجانات�کاذب�اسـت.�مصرف�این�ماده�بعد�از�اینکه�

رو�به�افول�بود،�مجددًا�توسط�گروه�هیپی�در�آمریکا�رواج�یافت.
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می�گـذرد�بسـازد،�این�تقصیر�خـوِد�آن�گیاه،�تقصیر�خوِد�آن�ماده،�

تقصیر�خوِد�آن�شی�ء�نیست،�باز�تقصیر�این�انسان�است.

در�ایـن�کاروانـی�که�ترسـیم�کردیم�برای�شـما،�این�کاروانی�که�خورشـید،�

یکی�از�اجزای�این�کاروان�اسـت،�زمین�یکی�از�اجزای�این�کاروان�اسـت،�

کهکشـان�ها�و�موجودات�ریز�و�درشـت�این�عالِم�وسـیع،�هرکدام�عناصر�و�

اجزایی�از�این�کارواِن�وسـیع�هسـتند،�همه�دارند�سـر�به�زیر�به�راه�خودشان�

می�روند،�همه�دارند�می�روند؛�فقط�این�موجوِد�شـیطان�اسـت،�این�موجود�

متحرک�و�فعال�است،�این�موجود�صاحِب�اختیار�است�که�گاهی�خودش�

راهـش�را�کـج�می�کنـد،�به�عکس�برمی�گردد،�چپ�و�راسـت�می�رود.�گاهی�

هـم�دسـت�موجـودات�بی�زبـان�دیگـر�را�می�ِکشـد،�دنبال�خـودش�می�برد.�

اورانیوم�را�دنبال�خودش�می�برد،�ِال�ِاس�دی�را�دنبال�خودش�می�برد،�ُمرفین�

را�دنبال�خودش�می�برد.�ُمرفین�که�باید�به�سـود�بشـر�تمام�بشـود،�به�زیان�

بشـر�تمام�می�شـود،�آن�گیاه�َکذایی�که�بایسـتی�بشر�را�جان�بدهد،�به�بشر�

مرگ�می�دهد؛�خودش�که�نمی�کند،�این�را�هم�همین�انساِن�از�راه�برگشتۀ�

از�مسیر�خارج�شده�انجام�می�دهد؛�انسان�دارای�این�خصوصیت�است.

چون�انسان�دارای�این�خصوصیت�هست؛�اختیار�دارد،�اراده�دارد،�می�تواند�

راه�خودش�را�عوض�بکند؛�چون�این�جور�است،�لذا�الزم�است�قانونی�برای�

او�معین�بشود،�خط�ِسیری�برای�او�مشخص�بشود،�به�او�بگویند�آقا�شما�

از�ایـن�خـِط�ِسـیر�باید�حرکت�کنـی�تا�دنبال�این�کاروان�راه�افتاده�باشـی.�

اگر�از�این�خط�سیر�تجاوز�کردید،�از�این�نقشه�ای�که�برای�شما�می�کشیم�
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خارج�شـدید،�بدانید�که�از�مسـیر�این�کاروان�بیرون�رفتید.�یعنی�

چـه؟�یعنـی�قانـون�بـرای�این�انسـان�الزم�اسـت.�ایـن�قانونی�کـه�مطابق�

خط�سـیر�حرکت�دسـته�جمعی�موجودات�عالم�انجام�می�گیرد،�این�قانون�

اسـمش�چیسـت؟�اگر�گفتید؟�حق.�حق�یعنی�این.�حق�یعنی�آن�قانونی�

که�منطبق�اسـت�با�سرشـت�عالم،�و�چون�با�سرشـت�عالم�و�جهان�منطبق�

اسـت،�با�سرشـت�انسـان�نیز�منطبق�است؛�چون�انسان�هم�یکی�از�اجزای�

ایـن�عالـم�اسـت�دیگـر،�چون�انسـان�هم�جزئی�سـت�از�اجزای�ایـن�پیکرۀ�

عظیـم؛�چـون�این�جـور�اسـت،�چون�که�این�قانـون�منطبق�اسـت�با�فطرت�

انسان�و�جهان،�پس�به�خیر�و�صالح�او�هم�تمام�می�شود.

باطل�چیسـت؟�باطل�آن�خط�مشـیی،�آن�قانونی،�آن�راه�و�رسمی�سـت�که�

برخالف�فطرت�جهان�و�سرشـت�انسـان�وضع�و�جعل�و�انجام�شـده�باشد.�

باطل�آنی�ست�که�قلدرها�و�شیطان�ها�و�آنهایی�که�می�خواهند�از�این�مسیر�

منحرف�بشـوند،�آنها�درسـت�می�کنند.�پیغمبران�همیشـه�حق�را�می�آورند�

تـا�باطـل�از�میـان�برود.�آن�جامعه�ای�که�فرعون�درسـت�می�کنـد،�مردم�را�

بـه�چنـد�طبقه�تقسـیم�می�کنـد،�بر�یک�طبقۀ�از�آنها�فشـار�می�آورد،�یا�یک�

طبقه�را�مرّفه�نگه�می�دارد�و�بر�دیگران�سـتم�می�کند،�آن�وضع�و�آن�نظام�

و�آن�مقررات�و�آن�شـکل�اجتماعی،�شـکل�باطل�اسـت.�پیغمبرها�می�آیند�

تا�آن�شـکل�باطل�را�وارونه�کنند.�می�آیند�تا�آن�را�متالشـی�کنند،�از�بین�

ببرنـد،�جـای�آن�را�بـه�حق�بدهند.�پس�اینکـه�پیغمبر�خود�را�به�آب�و�آتش�

می�زند،�برای�خاطر�حق�اسـت؛�چون�حق�آن�چیزی�سـت�که�او�می�گوید�و�
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او�می�خواهد.�برای�خاطر�حق�است�که�خودش�را�این�قدر�ناراحت�

و�در�معـرض�رنـج�قـرار�می�دهـد.�برای�خاطـر�جایگزین�کـردن�حق�به�جای�

باطل�اسـت�که�پیغمبران�لحظه�ای�تالش�را�بر�زمین�نمی�گذارند،�فراموش�

نمی�کنند،�یک�لحظه�بیکار�نمی�شـوند�و�آرام�نمی�گیرند.�مسـئلۀ�جایگزین�

کردن�حق�به�جای�باطل�است،�این�تفسیر�و�تحلیل�کار�پیامبران�است.

�برای�اینکه� خالصه�گیـری�می�کنیـم�حـرف�را؛�پیغمبرهـا�نظام�جاهلـی�راـ�

طبقاتـی�بـودن�را،�ظالمانـه�بـودن�را،�اسـتثمارگرانه�بـودن�را،�غیر�انسـانی�

بـودن�را،�و�ازاین�قبیـل�نقاط�منفی�را�مشـخص�کنیم،�بهترین�کلمه،�کلمۀ�

جاهلی�سـت؛�جاهلّیـت،�یعنـی�نظـام�غیر�عادالنۀ�غیر�فطرِی�غیر�انسـانی�

را�ـ�می�خواهنـد�تبدیـل�کننـد�به�نظام�الهی،�به�قـوارۀ�اجتماعی�توحیدی؛�

می�خواهنـد�تبدیـل�کننـد�بـه�اینکه�جامعـه�قلمرو�حکومت�خدا�باشـد،�نه�

قلمرو�حکومت�هوس�ها�و�هواها،�این�حاصل�کار�پیغمبرهاست.�پیغمبرها�

می�آینـد�تـا�نظام�اجتماعِی�غلط�را�تبدیل�کنند�به�نظام�اجتماعی�صحیح،�

شعار�توحیدشان�هم�به�همین�خاطر�است،�مبارزاتشان�با�طواغیت�هم�به�

همین�جهت�اسـت.�مبارزات�طواغیت�با�آنها�هم�به�همین�جهت�اسـت.�

کـه�این�هـم�فصلـی�از�ایـن�گفتاِر�مسلسـل�خواهد�بود،�یـک�روزی�ممکن�

اسـت�ان�شـاءاهلل�عرض�کنیم�طبقات�معارض�با�انبیا�چه�کسـانی�بودند�و�

انگیزه�های�معارضه�شان�و�مخالفتشان�چه�بود.

آیاتـی�کـه�از�سـورۀ�قصـص�در�نظر�گرفتـم�که�تالوت�بشـود،�همین�وضع�

را�تشـریح�می�کنـد؛�وضِع�جاهلِی�حکومت�فرعونـی�و�جامعۀ�فرعونی�را،�و�
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وضعی�را�که�موسـی�می�خواسـت�به�جای�آن�وضِع�فرعونی�برقرار�

کند.�ضمن�اینکه�این�دو�وضع�در�مقابل�هم�مشـخص�می�شـوند،�نویدی�

هـم�داده�می�شـود�بـه�آن�کسـانی�که�دنبال�وضع�موسـوی�حرکت�می�کنند.�

نوید�داده�می�شود�که�باالخره�ارادۀ�پروردگار�بر�این�قرار�گرفته�که�موسویان�

عالم،�یعنی�توحیدیاِن�عالم�و�الهیاِن�عالم،�موفق�و�پیروز�بشـوند.�علتش�

هـم�روشـن�اسـت؛�این�هم�باز�موضـوع�بحث�دیگری�سـت�از�آن�تیترهایی�

کـه�در�نظـر�گرفتیـم�به�تدریج�عـرض�بکنیم،�فرجام�نبـوت،�آخر�کار�نبوت�

چیست؟�فتح�و�پیروزی،�و�چرا؟�چون�مطابق�با�فطرت�و�سرشت�جهان�و�

انسان�است.

اینهـا�اجمـااًل�در�ایـن�چند�آیه�ای�که�ما�اینجا�تالوت�می�کنیم�ذکر�شـده�و�

مورد�نظر�است�که�حاال�ترجمه�اش�را�عرض�می�کنیم�به�آقایان.�)خواهش�

می�کنـم�بـه�ایـن�نوشـته�ها�نگاه�کنیـد،�هرکس�هم�قرآن�دارد�دسـتش،�به�

قرآن�نگاه�کند.(

ِم، طسم<1.�این�رمز�اول�سوره،�البته�از�جملۀ�بحث�های� ح�ی حم�نِ الّرَ سِم اهلِل الّرَ >�بِ

خیلـی�کم�اهمیتی�سـت�کـه�در�زمینـۀ�بعضـی�از�آیات�قرآن�ممکن�اسـت�

مطرح�بشـود؛�که�چیسـت�این�رمزها،�آن�جوری�که�مفسـرین�گفتند.�کاری�

<�این�است�آیه�های�کتاب�روشن� �نِ �ی ا�بِ الُم�ب ا�ةُ الِك�ة �ی
آ
لَك ا به�کارش�نداریم.�>�ةِ

<�بر�تو�می�خوانیم�بخشی� ّ
ِ �ة ال�َ  �بِ

رَعو�نَ ِا مو�ٰى َو �نِ َ �ب
َك ِم�ن �نَ �ی

َ
لوا َعل �ة

و�روشنگر،�>�نَ

از�داستان�مهم�موسی�و�فرعون�را.�بخشی�از�آن�ماجرای�مهم�بناست�بیان�

1.�سوره�مبارکه�قصص/�آیات��1تا�6



463 جلسۀ  16 رستاخیز اجتماعی نبوت 

ت
نبو

بشـود.�روش�قـرآن�بر�این�اسـت�که�در�هر�قسـمتی�کـه�ماجرای�

پیغمبـری�را�نقـل�می�کنـد،�از�هر�ُبعدی�که�به�داسـتان�نـگاه�می�کند،�یک�

منظـور�خاصـی�دارد�و�بـه�تناسـب�همـان�منظـور�اسـت�کـه�یک�قسـمت�

مخصوصـی�از�ایـن�داسـتان�را�انتخاب�می�کند�بـرای�نقل�کردن.�اینجا�یک�

قسـمت�خیلـی�کوتاهـی�را�ذکـر�می�کنـد،�برای�این�اسـت�که�یـک�منظور�

خاصی�دارد�و�آن،�مسـئلۀ�غلبۀ�حق�بر�باطل�اسـت.�البته�آن�قسـمت�های�

داستانش�را�ما�در�این�بحث�امروز�نخواهیم�آورد�و�نیاوردیم.

 > ِ
�ةّ ال�َ بخشـی�از�داسـتان�مهم�موسـی�و�فرعـون�را�بر�تو�فرومی�خوانیـم�>�بِ

<�به� و�نَ ِم�ن وئ ُ وٍم �ی برطبق�حق،�برطبق�حقیقت،�دور�از�افسـانه�و�اسـطوره،�>ِل�ةَ

سود�مردمی�که�ایمان�می�آورند.�اینی�که�بر�تو�بیان�می�کنیم�و�می�خوانیم،�

بی�فایده�و�کم�اثر�نیست،�بلکه�برای�مؤمنینی�که�به�تو�گرویده�اند،�به�شدت�

مؤثر�و�مفید�و�سـودمند�اسـت.�آنها�وقتی�که�این�داستان�را�با�این�بینش،�

شـنیدند�و�سـنت�الهی�را�در�این�زمینه�فهمیدند،�راهشـان�را�مشـخص�و�

<�فرعون� ر�نِ
َ
� الا ِ

رَعو�نَ َعلا �ن  �نِ
معین�می�کنند.�خالصۀ�مطلب�این�است�که�>ِا�نَّ

در�زمین�برتری�ُجسـت،�بزرگی�طلب�کرد�برای�خود،�ُعُلّو�گرفت،�یعنی�چه�

علو�گرفت؟�در�این�سـطِح�برابِر�انسـان�ها،�یکهو�بلند�شـد،�نشست�روی�آن�

طاقچه،�خودش�را�باالتر�از�دیگران�گرفت.�همه�برابر�بودند،�همه�هم�سطح�

بودند،�او�برتری�گرفت�بر�دیگر�بندگان.

<�در�روی�زمین�برتری�و�بزرگی�به�خود�بست�و�برای� ر�نِ
َ
� الا ِ

رَعو�نَ َعلا �ن  �نِ
>ِا�نَّ

<�خـودش�را�در�درجـۀ�بـاال�گذاشـت،�مردِم�
ً
عا �یَ ِ ها سش

َ
هل

َ
َعَل ا َ خـود�برگزیـد،�>َو حب
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زمیـن�را�هم�تقسـیم�بندی�کـرد،�طبقه�بندی�کـرد،�گروه�گروه�کرد.�

یـک�عـده�را�نزدیک�تـر�به�خـودش؛�طبقۀ�هامان�و�طبقاتی�مشـابه�او،�یک�

طبقه�پایین�تر،�یک�طبقه�پایین�تر،�طبقاتی�درسـت�کرد�در�جامعۀ�فرعونِی�

ُهم<؛�عالوه�براینکه�طبقاتی�و� �ةً ِم�ن
�نَ  طا�ئِ

ِع�نُ صن َس�ةَ خود�و�در�روی�زمین�خدا.�>�ی

دارای�گروه�های�مختلف�کرد�جامعه�را،�به�خصوص�روی�یک�طبقه�فشار�را�

<�مستضعف�می�ساخت�گروهی�از�آنها�را.�بنده�اینجا�
ِع�نُ صن َس�ةَ بیشتر�کرد،�>�ی

<�یک�معادل�فارسی�به�نظرم�رسید�که�نوشتم،�یک�طبقه�
ِع�نُ صن َس�ةَ برای�>�ی

را�مورد�ستم�و�در�پنجۀ�ضعف�و�ناتوانی�گرفت؛�استضعاف.�استضعاف�را�

نمی�شـود�گفت�مظلوم�سـاختن،�که�البته�مورد�سـتم�را�بنده�نوشتم؛�برای�

خاطر�اینکه�معمواًل�مسـتضعفین�را�به�معنای�مظلوم�شمرده�شـدگان�معنا�

می�کنند.�در�پنجۀ�ضعف�نگه�داشـت�اینها�را،�در�میان�جامعه�امکانات�را�

از�اینهـا�گرفـت،�قدرت�ها�را�از�اینها�گرفت،�اینها�را�ضعیف�کرد�و�در�ضعف�

ُهم<�عده�ای�از�مردم�جامعه�را�و�یک�طبقۀ� �ةً ِم�ن
�نَ  طا�ئِ

ِع�نُ صن َس�ةَ نگه�داشـت.�>�ی

از�اینها�را�به�شدت�در�پنجۀ�ضعف�و�ناتوانی�نگه�داشت،�انداختشان�به�کام�

<�ضعیف�شـمرد�اینهـا�را،�خوار�گرفت�
ِع�نُ صن َس�ةَ ضعـف،�بـه�کام�ناتوانی،�>�ی

اینهـا�را،�بـه�تعبیرات�گوناگون؛�حاصلش�این�اسـت�کـه�اینها�را�در�جامعه�

از�همـۀ�امکانـات�رشـد�و�ترقی�محـروم�کرد،�از�همۀ�امکانات.�و�شـما�اگر�

چنانچه�با�مسائل�اجتماعی�و�با�کتاب�های�اجتماعی�آشنا�باشید؛�در�دنیا،�

در�این�کشـورهای�جهان�سـوم�مخصوصًا،�این�مطلب�را�کاماًل�می�بینید�و�

درک�می�کنید.�همۀ�امکانات�رشد�و�ترقی�در�انحصار�یک�عدۀ�مخصوصی�
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قـرار�می�گیـرد،�دیگـران�نمی�تواننـد�رشـد�کننـد،�نمی�توانند�نفس�

بکشـند�و�اگر�رشـدی�هم�کردند،�رشدشـان�در�خدمت�و�اسـتثمار�آن�طبقۀ�

ُهم<�در�ضعف�و�ناتوانی�و�به�شدت�تحت�  ِم�ن
�ةً

�نَ  طا�ئِ
ِع�نُ صن َس�ةَ برگزیده�است.�>�ی

فشار�گرفت�گروهی�از�آنها�را.

َءُهم<�جوان�هـای�آنها�را�می�کشـت.�
ٓ
ا �ن �ب

َ
ُ� ا ِ

ّ �ب
دنَ و�فشـارش�هـم�ایـن�بـود�کـه�>�یُ

نمی�گذاشت�نسل�جوان�اینها�رو�بیایند،�احساس�می�کرد�که�در�میان�اینها�

حرکتی�و�هیجانی�هست�و�می�دانست�که�آن�کسی�که�بتواند�این�حرکت�و�

هیجان�را�به�آخر�برساند،�نسل�جوان�است.�و�چون�در�آن�دوران�و�در�شرایط�

اجتماعی�آن�روزگار،�زن�ها�در�این�مسائل�و�مسائل�اجتماعی�شاید�دخالتی�

نداشـتند�و�بـار�روی�دوش�پسـرها�بـوده،�بـه�این�دلیل�فشـار�بیشـتر�روی�

پسرها�بود.�البته�این�را�از�خارج�می�دانید،�در�نقل�ها�و�روایاتی�که�دراین�باره�

رسـیده،�شـنیدیم�و�خبر�داریم�که�می�دانسـت�که�در�میان�همین�جوان�ها،�

موسـایی�بناسـت�پدید�بیاید�و�آن�موسـی�اسـت�که�عاقبت،�جهان�را�بر�او�

دگرگـون�و�منقلـب�خواهـد�کرد.�یا�بـه�خصوصیت�می�دانسـت،�آن�چنان�که�

ظاهـر�روایـات�اسـت،�که�کاهنی�گفته�بود:�فرزنـدی�به�این�خصوصیات�به�

دنیا�خواهد�آمد�که�نامش�موسی�است.�یا�به�خصوصیات�نمی�دانست،�آدم�

روشن�بینی�بود،�می�فهمید،�می�فهمید�که�باالخره�در�میان�این�نسل�جوانی�

که�در�جامعۀ�فرعونی،�میان�بنی�اسرائیل�هستند،�با�شور�و�ایده�و�خروش�

فـراوان؛�عاقبـت�اینها�یک�موسـایی،�یک�انسـان�بزرگی،�یـک�مرد�فداکاری�

میانشان�پیدا�خواهد�شد�و�از�این�می�ترسید؛�لذا�جوان�ها�را�می�کشت.
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َءُهم<�و�زنانشان�را�زنده�نگه�می�داشت؛�یا�برای�اینکه�
ٓ
سا ىی �نِ ح�ی َس�ةَ >�ی

فاسـد�کنـد�اینهـا�را،�یـا�برای�اینکه�نسلشـان�را�به�فحشـا�بکشـاند،�یا�برای�

اینکـه�آن�َسـالمِت�َنَسبشـان�را�از�بیـن�ببرد؛�یعنی�دخترهای�بنی�اسـرائیل�

ظاهرًا�با�پسـرهای�آنها�ازدواج�نمی�کردند،�می�خواسـت�که�جوانی�نباشـد،�

دخترها�باشـند�تا�نسـل�قاطی�بشود�و�بنی�اسرائیل�هضم�بشوند�در�جامعۀ�

فرعونـی،�در�جامعـۀ�مصـر�هضم�بشـوند،�حل�بشـوند،�از�بیـن�بروند.�چون�

همین�طوری�که�یک�وقتی�در�آیات�اول�سـورۀ�بقره�به�یک�مناسـبت�گفتم،�

چهارصد�سـال�بنی�اسـرائیل�در�میان�آن�جامعۀ�نابساماِن�ناموزون�فرعونی�

استقامت�کرده�بودند�و�ایده�های�شریف�خودشان�را�نگه�داشته�بودند.

خب،�این�جبهه�بندی�میان�این�دو�گروه؛�از�طرفی�فرعون�یک�چنین�وضعی�

<�همانا�و�به�یقین�او� �نَ ِسد�ی ُ� كا�نَ ِم�نَ الُم�ن
دارد�که�در�آخر�آیه�می�گوید:�>ِا�نّ

از�مفسـدان�و�فسـادانگیزان�بـود.�فسـاِد�در�فطـرت�ایجاد�می�کرد،�فسـاد�در�

جامعه�ایجاد�می�کرد،�فسـاد�در�جهان�ایجاد�می�کرد،�که�در�آن�آیۀ�دیگر�در�

�بُّ  ِ�
ُ
سَل َو اهلُل لا �ی

َ َو ال�نَّ ر�ش هِلَك ال�َ ها َو �یُ �ی ِسَد �ن �ن ر�نِ ِل�یُ
َ
ِ� الا

ٰ� َسعٰى �ن
ّ
َول ا �ةَ سورۀ�بقره:�>َو ِادن

ساَد<1.�خاصیت�امثال�فرعون�این�است�که�در�زمین�فساد�ایجاد�می�کنند،�
ال�نَ

تباهـی�بـار�می�آورنـد،�از�بار�آمدن�و�به�ثمر�رسـیدِن�ذخیره�های�معنوِی�این�

عالم،�به�انواع�و�اقسام�جلوگیری�می�کنند،�یا�اگر�چنانچه�به�ثمر�می�رسانند،�

به�صورت�غلط�و�نادرستی�به�ثمر�می�رسانند،�و�فرعون�هم�از�این�قبیل�بود.

1.�سـوره�مبارکه�بقره/�آیه�205:�و�چون�برگردد�)یا�ریاسـتی�یابد(�کوشـش�می�کند�که�در�

زمین�فساد�کنند�و�ِکشت�و�نسل�را�نابود�سازد،�و�خداوند�تباهکاری�را�دوست�ندارد.
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حـاال�درمقابـل،�حـق�چـه؟�ارادۀ�خدا�بر�چه�و�سـنت�الهی�بر�کدام�

ُد<�و�می�خواهیم�ما،�یعنی�سـنت�و�ارادۀ� ر�ی
جهـت�قـرار�گرفتـه�اسـت؟�>َو �نُ

<؛�نمی�گوید�َو  ر�نِ
َ
� الا ِ

وا �ن ِع�ن صن �نَ اس�ةُ �ی �ن
َّ
� ال

َ
ُم�نَّ َعل

�ن �نَ
َ
ُد ا ر�ی

تکوینی�ماسـت،�>َو �نُ

َردنـا،�آن�وقـت�دربـارۀ�بنی�اسـرائیل�ایـن�اراده�را�کردیـم،�نه،�برای�همیشـه�
َ
ا

اسـت،�همیشـۀ�تاریخ.�خواسـته�ایم�مـا�و�می�خواهیم�که�منـت�گذاریم�بر�

همـان�مسـتضعفان،�بـر�همـان�طبقـه�ای�کـه�در�پنجۀ�قهر�و�اسـیر�چنگال�

ضعـف�و�ناتوانـی�بوده�انـد،�بر�سـر�آنها�می�خواهیم�منـت�بگذاریم�و�آنها�را�

ُم�نَّ 
�ن �نَ

َ
ُد ا ر�ی

از�آن�پستی�نجات�بدهیم،�از�استضعاف�خارجشان�کنیم.�>َو �نُ

ُهم 
َ
َعل �ب

<�بر�مستضعفین�زمین�منت�گذاریم،�>َو �نَ ر�نِ
َ
� الا ِ

وا �ن ِع�ن صن �نَ اس�ةُ �ی �ن
َّ
� ال

َ
َعل

<،�آنها�را�از�دنباله�روِی�اجتماع،�از�تابع�بودن،�به�پیشروی�و�زمامداری� �ةً ّمَ �ئِ
َ
ا

و�متبوع�بودن�برسـانیم،�مسـتضعفین�زمین�را،�مسـلط�کنیم�بر�اکاسـره�و�

<�و�آنان�را�وارثان�و� �نَ �ی ُهُم الواِر�ش
َ
َعل �ب

قیاصـرۀ�1عاَلـم،�بر�قدرتمندان�زورگو.�>َو �نَ

میراث�َبران�خیرات�زمین�قرار�بدهیم؛�این�هم�ارادۀ�ماست.

 َ ِریی
<�آنان�را�در�زمین�متمکن�و�مستقر�سازیم،�>َو �نُ ر�نِ

َ
� الا ِ

ُهم �ن
َ
�نَ ل َمّكِ

>َو �نُ

وَدُهما<�و�نشان�بدهیم�به�فرعون،�به�هامان.�اینها�نمایشگر� �ن ُ رَعو�نَ َو هاما�نَ َو حب �نِ

دو�طبقه�اند،�فرعون�اگرچه�مربوط�به�طبقۀ�عالیه�اسـت،�اما�چون�شـخص�

برجسـتۀ�طبقـۀ�عالیـه�اسـت،�َمَثـل�طبقۀ�ممتازه�ای�اسـت�کـه�هامان�هم�

تحت�اختیار�اوسـت،�تحت�اسـتثمار�اوسـت.�و�هامان،�سمبل�و�نمایشگر�

یـک�طبقـۀ�دیگری�اسـت،�طبقه�ای�که�همۀ�امکانات�و�نیروهایشـان�را�در�

1.�جمِع�کسری،�لقب�پادشاهان�ساسانی؛�جمِع�قیصر،�لقب�پادشاهان�روم
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خدمـت�فرعـون�به�کار�می�برند،�همانی�که�در�تعبیرات�قرآنی�گویا�

از�آنهـا�بـه�مـأل�تعبیر�می�شـود،�که�راجع�به�مأل�در�آینـده�صحبت�خواهیم�

وَدُهما<�و�سپاهیانشان،�آن�کسانی�که�در�راه�آنها�تالش� �ن ُ کرد�ان�شاءاهلل.�>َو حب

می�کننـد،�بـدون�اینکه�از�آنها�خیـری�ببینند،�ولی�به�هرحال�در�خدمت�آنها�

وا  ُهم<�از�ایـن�مسـتضعفین،�>ما كا�ن هسـتند.�نشـان�بدهیـم�بـه�آنهـا،�>ِم�ن

<�آنچـه�از�آن�پرهیـز�داشـتند.�همانی�کـه�فرعون�از�آن�می�ترسـید،� رو�نَ
�دنَ َ

�ی

آن�را�بر�سـرش�بیاوریم؛�همانی�که�هامان�از�آن�گریز�و�پرهیز�داشـت،�آن�

را�بـر�سـرش�بیاوریم؛�یعنـی�این�قدرت�ها�را�از�آنها�بگیریم،�بدهیم�دسـت�

مسـتضعفین،�بدهیم�دسـت�خاک�نشینان،�بدهیم�دسـت�مستمندان.�که�

البته�همیشـه�مسـتمندان�در�هر�جامعه�ای�اکثریت�آن�جامعه�را�تشـکیل�

می�دهند.�این�هم�ارادۀ�پروردگار.

�،1>�ِ ع�ی ر�نِ
َ
�ن ا

َ
ّمِ ُمو�ٰى ا

ُ
ا ِالٰ� ا �ن وَح�ی

َ
بعد�البته�وارد�می�شود�به�مسائل�دیگری�>َو ا

کـه�نشـان�می�دهـد�قـدرت�پـروردگار�را.�در�آن�آیۀ�دیگری�هم�که�از�سـورۀ�

صف�انتخاب�کردیم�برای�شما�آقایان؛�در�آنجا،�مسئله�این�است�که�اشاره�

می�شود�باز�به�غلبۀ�نظام�الهی�بر�نظام�جاهلی،�که�البته�به�جنبۀ�غلبه�اش�

مـا�در�ایـن�بحـِث�امروز�کاری�نداریم.�به�این�جنبـه�کار�داریم�که�درمقابل�

نظـام�جاهلـِی�موجود،�وقتی�نبی�می�آید،�یک�نظـام�الهی�و�توحیدِی�حق�

ارائه�می�دهد�و�کوشش�می�کند�در�تمکین�آن�نظام�و�در�استقرار�آن�نظاِم�

حـق.�)کـه�البتـه�این�آیات�را�هم�ترجمـه�اش�را�اینجا�نوشـتیم.�بنده�دیگر�

1.�سوره�مبارکه�قصص/�آیه�7
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وقتم�تمام�شـد،�تقریبًا�انرژی�ام�هم�تمام�شـد.�خواهش�می�کنم�

کـه�جنـاب�آقـای�رضایی�اآلن�تشـریف�بیاورند،�آماده�بشـوند�بـرای�تالوت�

قرآن�و�آقایان�هم�بعد�از�تذکر�ما�اگر�مایل�بودند�یک�ربعی�بنشـینند،�ده�

دقیقه�ای،�یک�ربعی�بنشینند�و�تالوت�قرآن�را�هم�گوش�کنند.(

پروردگارا!�به�محمد�و�آل�محمد�ما�را�دنباله�رِو�طواغیت�قرار�نده.

پروردگارا!�به�محمد�و�آل�محمد�ما�را�مسلمان�زنده�بدار�و�مسلمان�بمیران.�

میـان�مـا�و�قـرآن�جدایی�میفکن.�توفیق�عمل�به�قرآن�به�ما�عنایت�بفرما.�

دست�ها�و�عنصرهای�مخالف�قرآن�قطع�و�ریشه�کن�بگردان.�دشمنان�اسالم�

در�هر�نقطه�ای�از�نقاط�عالم�که�هستند�سرافکنده�و�زبونشان�بگردان.�انصار�

دینت،�یاران�قرآنت�در�هر�نقطه�ای�که�هستند�پیروز�و�مظفر�و�سربلندشان�

بفرما.�پایان�و�فرجام�کار�به�سود�ما�قرار�بده.
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ا�نَ  رن ا�بَ َو الم�ی ا َمَعُهُم الِك�ة ل�ن رنَ �ن
َ
ا�ةِ َو ا �ن ّ

�یِ
ال�بَ ا �بِ �ن

َ
ا رُ ُسل ر َسل�ن

َ
د ا �ةَ

َ
آیۀ�سورۀ�حدید�این�است:�>ل

ُصرُ ُ�  �ن َ َم اهلُل َم�ن �ی
َ
عل اِس َو ِل�یَ ُع ِلل�نّ ا�نِ ٌد َو َم�ن د�ی

َ ٌس سش
ئ
ا َ ِ� �ب �ی َد �ن د�ی

ا ال�َ َ ل�ن رنَ �ن
َ
سِ� َو ا ال�ةِ اُس �بِ وَم ال�نّ �ة ِل�یَ

<.�و�اما�آیۀ�دوم�که�در�سورۀ�مبارکۀ�اعراف�هست،� رنٌ �ی  َعرن
ٌ

ِوّ�
 اهلَل �ةَ

�بِ ِا�نَّ �ی
العنَ ُه �بِ

َ
َو رُ ُسل

 � ا�ب
اَل َعدن َك �ة �ی

َ
ا ِال ا ُهد�ن

َر�ةِ ِا�نّ حنِ
آ
ِ� الا

 َو �ن
�ةً ا َحَس�نَ �ی �ن

ُ
ِ� الّ� ِ ا �ن�ی ٰهدن �ن

َ
�ب ل آیۀ��156و�157،�>َو اك�ةُ

كا�ةَ َو  و�نَ الرنَّ �ة وئ ُ و�نَ َو �ی �ة
�ةَّ َ �نَ �ی �ی دن

َّ
ها ِلل �بُ ك�ةُ

َ
َسا

ٍء �نَ ىی
َ ُء َو َرحَم�ةىی َوِسَع�ة ُكّلَ �ش

ٓ
ا سش

َ
ِ� َم�ن ا  �بِ

�بُ ��ی
ُ
ا

 �ِ
َدُهم �ن ا ِع�ن ً و�ب ُ� َمك�ة

دو�نَ �بِ
َ
�ی �ی �ن

َّ
َّ ال ىی ِمّ

ُ
َّ الا ىی �بِ

عو�نَ الرَّ سوَل ال�نَّ �بِ
�ةَّ َ �نَ �ی �ی �ن

َّ
ل
َ
و�نَ � ا ِم�ن وئ ُ ا �ی �ن ا�ةِ �ی

آ
ا �نَ ُهم �بِ �ی �ن

َّ
ال

ِهُم  �ی
َ
رِّ ُم َعل َ� ُ

ا�ةِ َو �ی �ب ّ
�یِ

َ
ُهُم الّط

َ
ّلُ ل ِ�

ُ
َكِر َو �ی ِ الُم�ن هاُهم َع�ن �ن َ ِ َو �ی الَمعر و�ن ُمرُ ُهم �بِ

ئ
ا َ ِل �ی �ی �ب

ورا�ةِ َو الِا�ن
ال�ةَّ

َصر وُ� َو 
ر وُ� َو �نَ ِ� َو َعرنَّ وا �بِ َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ال

َ ِهم �ن �ی
َ
�ة َعل

�ةىی كا�نَ
َّ
لاَل ال عن

َ
ُهم ِا�رَ ُهم َو الا ُع َع�ن

صنَ َ َو �یَ ا�ئِ�ش �ب
ال�نَ

<.�این�دو�آیه�و�چندین�آیۀ�دیگر�در� ِلحو�نَ َك ُهُم الُم�ن �ئِ
ٓ
وٰل

ُ
َل َمَعُ� ا ِ رن

�ن
ُ
�ی ا �ن

َّ
وَر ال ُعوا ال�نّ �بَ

ا�ةَّ

قرآن�کریم�بیان�کنندۀ�هدف�انبیای�عظام�الهی�است.

نَزلنا َمَعُهُم الِكتاَب َو 
َ
ناِت َو ا نا ِبالَبّیِ

َ
رَسلنا ُرُسل

َ
َقد ا

َ
ل

نَزلَنا الَحدیَد فیِه 
َ
المیزاَن ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقسِط َو ا

َم اهلُل َمن َینُصُرُه َو 
َ
َبأٌس َشدیٌد َو َمناِفُع ِللّناِس َو ِلَیعل

ارک� �د�ید سور�ۀ م�ب ُه ِبالَغیِب ِاّنَ اهلَل َقوّیٌ َعزیٌز � 
َ
ُرُسل



474 جلسۀ  17 هدف های نبوت 

ت
نبو

رشتۀ�صحبت�در�زمینۀ�نبوت�به�اینجا�رسید�که�نبی،�آن�برانگیختۀ�

خدایی،�وقتی�که�وارد�اجتماع�می�شـود،�مانند�باطِن�خود�رسـتاخیزی�هم�

در�اجتمـاع�به�وجـود�مـی�آورد.�در�متـن�جامعه�هم�تغییـر�و�تحّولی�ایجاد�

می�کنـد.�مـا�می�خواهیم�این�مطلـب�را�امروز�بفهمیم�که�مقصود�و�منظوِر�

از�ایـن�ایجـاد�تحـّول�و�به�طورکلـی�از�همـۀ�فعالیت�هـای�پیغمبـران�الهـی�

چیسـت؟�این�یک�مسئله�ای�سـت�که�دانستن�آن�از�جهاتی�برای�ما�مفید،�

بلکه�الزم�است.�پیغمبر�چه�هدفی�را�تعقیب�می�کند؟�دنبال�چه�مقصودی�

و�چه�مطلوبی�می�َدَود؟

هـدف�اّولـی�پیغمبـر،�هدف�اصلـی�پیغمبر�یک�چیز�اسـت،�در�نیمه�راه�آن�

هدف،�هدف�های�دیگری�هم�برای�پیغمبر�مطرح�می�شود�که�در�میان�این�

هدف�های�دیگر،�یکی�از�همه�مهم�تر�و�برای�پیغمبر�جاذبه�دارتر�است.�اما�

هدف�اصلی�و�اّولی�پیغمبران�الهی،�عمومًا�در�چند�کلمه�قابل�خالصه�کردن�

اسـت؛�پیغمبـران�بـه�این�جهان�می�آیند�تا�انسـان�را�به�سـرمنزل�تعالی�و�

تکامِل�مقّدرش�برسانند.�انسان�به�عنوان�یک�موجود�که�دارای�استعدادها،�

دارای�قوه�ها�و�انرژی�های�فراوان�هست،�می�تواند�چیزی�باالتر،�برتر،�عزیزتر�

و�شریف�تر�از�آنچه�هست�بشود.

اساسـًا�انسـان�از�اول�والدت،�از�آغـاز�تکویـن�دنیایـِی�خود،�دائمـًا�در�حاِل�

کامل�شـدن�اسـت،�دائمًا�در�حال�ترّقی�کردن�و�تکامل�پیدا��کردن�اسـت.�در�

وضع�جسم�و�پیکر�ظاهری�انسان،�این�مطلب�را�به�خوبی�مشاهده�می�کنید.�

یک�طفِل�نوزاد،�فاقد�بسیاری�از�خصوصیات�یک�انسان�کامل�است.�فاقد�
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دندان�است،�فاقد�دست�نیرومند�است،�فاقد�فّک�قوی�ست،�فاقد�

پاهایی�سـت�کـه�بتوانـد�ِبـَدود،�فاقد�جهازهـای�داخلی،�از�هاضمـه�و�غیره�

هسـت�کـه�بتواند�مثل�یک�انسـان�معمولی�و�بـزرگ،�زندگی�خودش�را�به�

پیش�ببرد،�فاقد�دستگاه�و�تشکیالت�مغزی�و�اعصاب�نیرومند�است.�بعد�

از�چنـدی،�این�همـه�برای�او�به�وجود�می�آید.�مسـّلم،�از�خارج�به�او�چیزی�

نمی�دهند؛�همان�فّک�کوچک�اوسـت�که�قوی�و�نیرومند�می�شـود،�همان�

دسـت�ضعیف�اوسـت�که�نیرومند�و�بزرگ�و�قوی�می�شـود،�همان�پاهای�

کوچـک�و�ظریـف�اسـت�که�به�صـورت�گام�های�اسـتواری�درمی�آید،�همان�

اعصاب�ضعیف�اسـت�که�بعد�نیرومند�می�شـود،�همان�مغز�ناتوان�اسـت�

کـه�بعـد�به�صـورت�کشـف�کنندۀ�مهم�تریـن�و�پیچیده�ترین�مسـائل�زندگی�

درمی�آیـد،�از�خـارج�بـه�او�چیـزی�نمی�دهنـد،�خوِد�اوسـت،�اسـتعدادهای�

اوسـت،�توان�های�نهفته�و�پوشـیدۀ�اوسـت�کـه�تدریجًا،�به�مـرور�زمان،�با�

قرار�گرفتن�در�شرایط�خاص،�در�او�ُگل�می�کند،�شکوفا�می�شود،�به�منصۀ1 

ظهور�و�بروز�می�رسد.�در�خود�او�استعداِد�سخن�گفتن�بود�که�بعد�سخن�گو�

می�شـود.�در�خوِد�او�اسـتعداد�چیز�فهمیدن،�متفکرشـدن،�دانشمندشـدن�

بود�که�بعد�این�همه�می�شود؛�پس�دائمًا�انسان�در�حاِل�کامل�شدن�است.�

چیزهایی�که�نبوده�و�بعدها�می�شود؛�نیرومند�نبود،�بعد�نیرومند�می�شود؛�

دارای�عقل�نبود،�بعد�دارای�عقل�می�شود؛�دارای�تجربه�نبود،�بعد�آن�را�دارا�

می�شود�و�ازاین�قبیل.

1.�جلوه�گاه،�جای�ظاهرشدن�چیزی
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در�مسـائل�مربـوط�بـه�پیکر�ظاهری�انسـان،�همان�طوری�که�همۀ�

شـما�حاال�توجه�پیدا�کردید�و�تصدیق�می�کنید،�می�بینید�که�انسـان�دائمًا�

در�حال�کامل�شدن�است؛�یعنی�در�حال�فراهم�آوردن�و�دارا�شدن�چیزهایی�

کـه�قبـاًل�آنهـا�برایش�فراهم�نبـود�و�دارای�آن�چیزها�نبـود.�در�معنویات�و�

روحیات�و�فضایل�انسـانی�هم�مطلب�عینًا�به�همین�قرار�اسـت.�یک�دنیا�

استعداد�در�انسان�نهفته�است،�انسان�را�می�شود�به�یک�معدن�بسیار�قوی�

و�عمیق�و�سرشار�تشبیه�کرد�که�این�معدن�را�وقتی�استخراج�کنید،�در�آن�

بسـیاری�از�چیزها�می�بینید،�تا�اسـتخراج�نکردید،�یک�موجودی�سـت،�یک�

زمینی�ست�خشک�و�بی�حاصل�و�بدون�هیچ�جلوۀ�زیبای�زندگی.

بنده�یک�مثالی�می�زنم�معمواًل�در�این�گونه�موارد،�انسان�را�تشبیه�می�کنم�

به�این�موزاییک�هایی�که�می�ریزند�کنارۀ�حوض،�درگاِه�پشـِت�در،�مالحظه�

کردیـد؟�موزاییـک�می�ریزنـد.�اّولـی�کـه�ایـن�موزاییـک�را�می�ریزنـد،�قالب�

می�بندند�و�این�ماده�را�آنجا�پهن�می�کنند�و�خشـک�می�شـود؛�وقتی�شـما�

نـگاه�می�کنیـد،�در�آن�هیچ�نشـان�زیبایی�و�لطافت�نمی�بینید.�یک�جسـم�

تیـره�ای،�کثیفـی،�بی�جلوه�ای،�بی�ُحسـنی�آنجا�هسـت.�بعد�نوبت�می�رسـد�

به�اینکه�این�را�مالش�بدهند،�بسـابانند،�زیر�دسـتگاه�های�مخصوص�یا�با�

دست،�بنا�می�کنند�اینها�را�سابیدن�و�مالش�دادن.�یک�مقداری�که�از�این�

سـابیدن�گذشـت،�شـما�ناگهان�می�بینید�که�نه�فقط�این�جسم�تیره،�بر�اثر�

سابیده�شدن�شفاف�شد�ـ�که�این�چیز�طبیعی�ای�است،�خیلی�از�چیزها�را�

که�تیره�است،�می�سابی�شفاف�می�شود�ـ�نه،�عالوۀ�بر�این،�در�این�چیزهایی�
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بوده�که�شـما�خبر�نداشـتید،�حاال�که�سـابیدیدش،�می�فهمید�که�

سـنگ�های�زیبـا،�الوان،�نقش�های�گوناگـون،�رنگ�های�جالب�و�دلپذیر،�در�

شـکم�و�بطن�این�جسـم�تیره�وجود�داشـته،�که�اینها�را�شـما�ممکن�نبود�

ببینید،�ممکن�نبود�از�زیبایِی�آن�بهره�ببرید،�ممکن�نبود�که�با�آن�وسـیلۀ�

تجّملی�فراهم�کنید؛�حاال�که�سـاییده�شـد،�همۀ�این�سـنگ�ها�درآمد.�یک�

قطعه�موزاییِک�ساییدۀ�قشنگ�را�وقتی�جلویتان�می�گذارید،�می�بینید�یک�

نقش�و�نگار�زیباست،�قشنگ�است�واقعًا،�در�حالی�که�قبل�از�ساییدن�هیچی�

نبود.�استعدادهای�درونی�انسان�را�تشبیه�کنید�به�همان�ذرات�درخشندۀ�

جالِب�زیبایی�که�در�متِن�بطن�این�موزاییک�تیره�وجود�دارد.

ایـن�انسـانی�که�شـما�می�بینی،�ایـن�موجود�نتراشـیده،�نخراشـیده�ای�که�

در�بـازار،�در�خیابـان�می�بینـی،�این�بچۀ�کوچکی�که�حـرف�نمی�تواند�بزند،�

یک�ذره�لطافت،�جز�برای�پدر�و�مادرش،�برای�کسی�دیگر�ندارد،�همینی�که�

شـما�نگاه�می�کنید،�این�یک�معدن�غنی�و�سرشـار�اسـت؛�در�او�مایه�ها�از�

لطف�هسـت،�در�او�جلوه�ها�از�زیبایی�هسـت�و�اینها�اسـتعدادهای�انسـان�

است؛�همانی�که�به�زبان�شاعرانۀ�قدیمی�گفتند:

طیران�1مرغ�دیدی،�تو�ز�پای�بند�شهوت

بـه�در�آی�تا�ببینـی،�طیران�آدمیت2

همانـی�کـه�بـاز�بـه�زبان�هـای�گوناگون�شـعری�و�غیر�شـعری�و�عارفانه�و�

1.�پرواز

2.�سعدی
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دیگرها،�برای�ما،�از�قدیم�گفتند�و�درسـت�اسـت�و�صحیح�است.�

گفتند�که�جلوه�های�انسانی،�انسان�را�از�فرشته�و�ملک�باالتر�می�برد،�انسان�

را�سرچشمۀ�فّیاضی�از�خوبی�ها،�زیبایی�ها،�استعدادهای�به�ظهور�رسیده�و�

نیروهای�جالب�و�جاذب�می�کند؛�یعنی�می�کند�انسان�کامل،�انسان�درست،�

انسان�تکامل�یافته�و�متعالی.�هدف�واقعی�انبیا�این�است�که�انسان�ها�را�

این�جـوری�بکنـد،�همانـی�که�در�تعبیرات�قرآنی�که�اینجا�نوشـتیم،�به�نام�

تزکیـه�و�تعلیـم�از�او�نام�برده�شـده�اسـت.�انسـان�ها�را�از�صفـات�بد�پاک�

کننـد،�از�هوسـرانی�ها�دور�کننـد،�از�نمودارهای�زندگی�َددمنشـانۀ�حیوانی�

آنها�را�نجات�بدهند.�گفت:

گرگ�برخیزی�از�این�خواب�ِگران1ای�دریـده�پوسـتین�یوُسـفان

آنهایی�که�با�ظاهر�انسانی�کار�گرگ�را�می�کنند،�آنهایی�که�با�چهرۀ�زیبای�

آراسـتۀ�انسـانی�بـه�ظاهـر،�کار�َددهـا،�2سـگ�ها،�و�وحشـی�ها�و�غول�هـا�را�

می�کنند،�آنها�را�نمی�شـود�گفت�انسـانند.�آن�انسـانی�که�برایش�خونریزی�

لذت�بخـش�اسـت،�آن�انسـانی�کـه�برایـش�از�بین�بـردن�جان�انسـان�های�

دیگر�یک�وسـیلۀ�تفریح�اسـت،�آن�انسانی�که�برایش�تماشای�محنت�های�

دیگران�محنت�آور�نیسـت،�آن�انسـانی�که�غم�دیگران�را�می�بیند�و�غمش�

نیست،�این�انسان،�انسان�نیست،�ظاهرش�هر�چه�می�خواهد�باشد؛�خیلی�

دانشـمند�اسـت؟�خیلی�ثروتمند�اسـت؟�خیلی�قدرتمند�اسـت؟�خیلی�به�

1.�مولوی

2.�جانور�درنده
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ظاهـر�َتروتمیـز�و�اتوکشـیده�اسـت؟�همۀ�اینها�باشـد،�هیچ�کداِم�

اینها�انسـانّیت�نیسـت؛�اتوکشید�گی�سـت،�دانشـمند�بودن�است،�قدرتمند�

بودن�است،�انسان�بودن�چیز�دیگری�است.

انبیا�می�آیند�تا�انسان�ها�را�پاک�کنند.�شما�در�محیط�دعوت�انبیا�از�َددمنشی�

اثـری�نمی�بینیـد،�از�جلوه�هـا�و�نمودارهـای�زندگی�حیوانی�و�وحشـیانه�در�

محیط�زندگِی�نبوت،�شما�خبری�و�اثری�مشاهده�نمی�کنید؛�در�آنجا�هرچه�

هسـت،�نوِر�صفا�و�انسـانّیت�اسـت�و�این�هنر�و�ُمعِجز�1بزرگ�نبوت�اسـت.�

مـردم�بـرای�معجز�نبوت،�می�گردنـد�پی�کارهای�خارق�العـاده،�کارهایی�که�

به�طورمعمول،�انجام�نمی�گیرد�در�مسـائل�طبیعی؛�شـکافتن�فالن�دیوار�یا�

فالن�جسم�یا�آمدن�درخت،�بسیار�خوب،�آنها�هم�باشد،�حرفی�نیست،�اما�

معجزۀ�بزرگ�نبوت�ها�عبارت�است�از�ساختن�انسان�های�خوب�و�ُمِتَحّلی2 

به�فضایل؛�این�بزرگ�ترین�معجزۀ�نبوت�هاست،�شوخی�نیست.

وقتی�انسـان�نگاه�می�کند،�می�بینـد�مردمی�که�همه�گونه�اقتضای�جنایت�

و�فسـاد�در�آنها�هسـت،�وقتی�زیر�سـاِب�دعوت�اسـالم�قرار�می�گیرند،�آن�

دسـتگاه�سـاینده�که�پیغمبر�به�کار�می�اندازد،�وقتی�که�روی�اینها�می�افتد،�

انسـان�یکهو�می�بیند�که�همان�وحشـِی�دیروز،�همان�جانِی�دیروز،�همان�

آدم�نتراشـیده،�نخراشـیدۀ�دیروز،�که�شـما�هیچ�رویش�حساب�نمی�کردید،�

شد�یک�انسان�بسیار�باعظمت.

1.�)ع�ج�ز(�عاجزکننده،�به�عجز�درآورنده

2.�)ح�ل�ی(�زینت�یافته،�آراسته�شونده
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ابوذر�چه�کسـی�بود؟�ابوذر�جز�یک�مرد�خشـن�بیابان�گرد�بی�اعتنا�

به�انسانّیِت�بی�خبر�از�انسانّیت،�چیز�دیگری�بود�مگر؟�ابوذر�یک�آدمی�بود�

که�شما�ده�هزارتایشان�را�اگر�جلوی�خودتان�ببینید،�برایتان�اهمیت�ندارد�

که�هر�ده�هزار�نفرشـان�با�یک�زلزله�تلف�بشـوند�و�فنا�بشـوند.�آدمی�که�نه�

می�فهمد،�نه�می�خواهد�بفهمد،�نه�یک�ذره�نشانۀ�لطف�انسانی�در�او�هست،�

نـه�یـک�ذره�آثار�عالقه�مندی�به�خوب�شـدن�در�او�هسـت،�پابرهنه،�کثیف،�

خشـن،�توی�صحرا�بزرگ�شـده؛�یک�چنین�آدمی�درمقابل�شـما�قرار�بگیرد،�

نـه�شـما،�هر�مصِلح�بزرگی،�هر�انسـان�باعظمتی،�چقـدر�دل�برای�این�گونه�

آدم�می�سـوزاند؟�مصلحیـِن�به�اصطالح�بزرِگ�عالم،�آنهایی�که�خودشـان�را�

مصِلح�و�مصِلح�بزرگ�می�دانند،�از�آدم�های�حسـابی�تر�از�آنها�هم�می�نالند�

که�قدر�ما�را�ندانستند،�ما�را�نشناختند،�ما�را�نفهمیدند.�دلشان�می�خواهد�

کـه�پروانه�وار�انسـان�ها�دور�اینها�بگردند،�دور�َسرشـان،�قربـان�اینها�بروند،�

کـه�چـه؟�یـک�مقدار�از�تعهد�یا�رسـالت�انسـانی�خودشـان�را�انجـام�دادند�

یـا�ندادنـد،�در�ایـن�هم�حرف�اسـت.�درمقابل�یک�چنین�افـرادی،�وقتی�که�

آن�گونه�افراد�قرار�بگیرند،�اصاًل�ارزشی�برای�اینها�قائل�نمی�شوند.

پیغمبر�همین�موجود�را،�همین�سـنگ�سـیاه�را،�همین�صخرۀ�نتراشـیده،�

نخراشـیده�ای�را،�که�اسـمش�ابی�ذر�اسـت،�این�را�می�آورد�زیر�سـاِب�وحی�

و�دعوت،�از�او�یک�انسـانی�می�سـازد،�که�هیچ�فضیلتی�از�فضایل�انسـانی�

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

انسانی�می�سازد�که�همه�چیِز�خودش،�همه�چیِز�این�َمن،�این�َمنی�که�برای�
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مـردِم�معمولـی،�محور�تمام�فعالیت�هاسـت،�همه�چیـز�این�من،�

هضم�شده،�حل�شده،�فدا�شده،�قربان�شدۀ�در�راه�هدف�است؛�می�توانید�پیدا�

کنیـد�این�جـور�آدمـی؟�ما�همه�چیز�را�بـرای�خودمان�می�خواهیـم،�یا�برای�

آنچـه�کـه�به�خود�ما�وابسـته�اسـت؛�بـرای�دکانمان؛�بـرای�عنوانمان؛�برای�

فرزندانمـان؛�بـرای�نام�نیکمان،�باالخره�به�خودمان�برمی�گردد.�ابی�ذر�تمام�

آنچـه�کـه�بـه�خودش�برمی�گردد،�فـدا�می�کند�برای�خدا،�بـرای�هدف،�برای�

آن�جهتی�که�در�راه�آن�جهت�دارد�حرکت�می�کند.�انسـانی�آن�جور،�تبدیل�

می�شود�به�انسانی�این�جور.�چه�چیزی�می�کند�این�را؟�وحِی�نبوت،�دعوِت�

نبوت؛�از�سنگ�های�سیاه�و�تیره،�آیینه�های�صاف�و�روشن�می�سازد�و�این�

هدِف�نبوت�است،�انسان�درست�کردن.

درسـت�اسـت�کـه�تشـکیل�نظاِم�صحیـح�ـ�که�می�رسـم�به�این�حـرف؛�در�

تصمیـم�گرفتـن�و�قبول�کـردِن�حـرف�یا�رد�کـردن،�عجله�نکنیـد�تا�حرف�را�

تمام�کنیم�ـ�درسـت�اسـت�که�تشـکیل�یـک�نظام�مرّفه،�یـک�نظام�آزاد�و�

آبـاد،�چیـز�بسـیار�جالبی�سـت،�امـا�می�خواهم�ببینـم،�حاال�یک�نظـام�آباِد�

آزاِد�مرّفِه�همراه�با�برابری�و�عدالت�اجتماعی�و�نبودن�طبقه�تشـکیل�شـد،�

انسـان�ها�در�آن�جامعۀ�نوی�عالِی�جالب،�مشـغول�زندگی�شـدند،�که�چه؟�

بعدش؟�مکتب�های�مادی،�برای�انسـان،�انسـانّیت،�بعد�از�دوران�رسـیدن�

به�جامعۀ�ایده�آل،�چه�هدفی�در�نظر�گرفته�اند؟�هدف�انسـانّیت�چیسـت؟�

انسـان�ها�فداکاری�بکنند،�ازخودگذشـتگی�بکنند،�تالش�بکنند،�مجاهدت�

بکننـد�کـه�خانـۀ�آبـادی�از�این�جهان�درسـت�کنند،�حاال�خانۀ�آباد�درسـت�
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کردیـم،�بعدش�چه؟�در�ایـن�خانۀ�آباد�می�خواهیم�چه�کار�کنیم؟�

خـب،�زحمـت�می�کشـیم�این�مسـجد�را�درسـت�می�کنیم،�بعد�که�مسـجد�

تمـام�شـد،�هدفـی�باید�داشـته�باشـیم،�هدف�این�اسـت�که�مـردم�بیایند�

اینجا،�مثاًل�نماز�بخوانند�یا�سخنرانی�بشنوند�یا�غیروذلک.�معنی�ندارد�که�

ما�بگوییم�که�می�خواهیم�مسجد�بسازیم،�های،�هوی،�سر،�صدا،�مسجد�را�

ساختیم،�باال�بردیم،�تمام�که�شد،�حاال�می�خواهیم�چه�کار�کنیم؟�هیچی،�

بعدش�هیچ�هدفی�نداریم،�این�مسـخره�اسـت،�این�پا�شکستن�در�نیمه�راه�

است،�مکتب�های�مادی�پایشان�همه�در�نیمه�راه�شکسته�است،�همه.

مکتب�هـای�مـادی�می�گوینـد�دنیـا�را�آبـاد�کنیـم،�فقـر�را�براندازیـم،�جهل�

را�براندازیـم،�جامعـۀ�عالـی�درسـت�کنیـم،�جامعۀ�انسـانی�درسـت�کنیم،�

جامعه�ای�که�در�آن�ظلم�نباشـد،�طبقات�نباشـد،�اسـتثمار�نباشد،�تبعیض�

نباشـد.�خیلی�خب،�درسـت�کردیم،�حاال�انسـان�می�خواهد�در�این�جامعه�

چـه�کار�کنـد؟�جـواب�ندارنـد.�در�این�جامعـه،�انسـانّیت�می�خواهد�به�کجا�

برسد؟�پاسخی�ندارند.�می�خواهد�بخورد�و�بخوابد؟�می�خواهد�راحت�زندگی�

بکند،�همین؟�انسان�برای�فقط�زندگِی�راحت،�یعنی�راحت�به�دست�آوردن�

و�راحت�خوردن�و�راحت�پس�دادن،�برای�همین�بایستی�مجاهدت�کند�و�

هدفش�همین�باشد؟�اینجاست�که�ُکمیِت�مکاتب�مادی�لنگ�است.1

مکاتب�الهی�می�گویند�نه،�هدف�بعد�از�این�اسـت.�هدِف�عالی،�پیراسـته�

شـدن�انسـان�اسـت؛�هدف�عالی،�انسان�شدن�بنی�آدم�اسـت.�بنی�آدم�غیر�

1.�کمیت�لنگ�بودن�کنایه�است�از�ناقص�و�ناتوان�بودن.
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انسـان�اسـت،�بنی�آدم�همین�موجودی�سـت�که�روی�دوتا�پا�راه�

مـی�رود،�بـا�این�همـه�داعیـه،�ایـن�بنی�آدم�اسـت،�اما�انسـان�شـدن�یعنی�

همۀ�این�فضایل�و�سرچشـمه�های�اسـتعداد�در�وجود�او�به�جریان�بیفتد.�

می�گویی�بعدش�چه؟�می�گوییم�َبعد�ندارد،�انسـان�نامحدود�اسـت،�به�قدر�

<�1وقتی�که� عو�نَ ِ� راحبِ �ی
َ
ا ِال

ِه َو ِا�نّ ا ِللّٰ
قـدرت�خـدا�نامحدود�اسـت،�َبعد�نـدارد.�>ِا�نّ

انسـان�در�روند�تکامل�افتاد،�دیگر�آِخر�ندارد؛�این�اسـت�ایدۀ�خداپرسـتان�

و�فکـر�موحدیـن�عالـم�و�ادیـان�عالـم.�همین�طـور�پیشـرفت�اسـت،�دائمًا�

پیشـرفت�اسـت،�دائمًا�اوج�است،�دائمًا�تکامل�و�تعالی�ست،�آِخر�و�نهایت�

ندارد�و�انبیا�برای�این�می�آیند.

انبیا�می�آیند�تا�انسان�ها�را�از�بدی�ها،�از�پستی�ها،�از�جهالت�ها،�از�رذیلت�های�

اخالقی،�از�پوشیده�ماندن�استعدادهای�درونی�خالص�کنند،�نجات�بدهند،�

آنهـا�را�انسـاِن�کامـل�و�متعالی�بسـازند؛�این�هدف�اّولی�انبیاسـت؛�لذا�در�

قـرآن�چنـد�جا�آمـده،�که�البته�بنده�آیاتش�را�اینجا�ذکر�نکردم�امروز،�چون�

<�2خدا�منت�نهاد� �نَ �ی ِم�ن � الُموئ
َ

د َم�نَّ اهلُل َعل �ةَ
َ
قباًل�یکی�از�آیاتش�گذشته�بود.�>ل

ِسِهم<�کـه�برانگیخـت�در�میـان�آنان،�
�نُ �ن

َ
 ِم�ن ا

ً
ِهم َرسولا �ی َ �ن َع�ش بـر�مؤمنـان،�>ِادن �بَ

ِهم<�آیـات�خـدا�را�بـر�آنـان� ّك�ی رنَ ُ ِ� َو �ی ا�ةِ �ی
آ
ِهم ا �ی

َ
لوا َعل �ة َ پیامبـری�از�خودشـان،�>�ی

ُمُهم<�و�بیاموزد�به� ِ
ّ
َعل ُ فرو�بخوانـد�و�تزکیـه�کنـد�آنان�را،�پاک،�پیراسـته،�>َو �ی

آنـان.�پیراسـتن،�آراسـتن،�از�رذیلت�هـا�پاک�کردن،�به�فضیلت�ها�انسـان�را�

1.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�156

2.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیه�164
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آرایـش�دادن،�ایـن�هـدف�انبیاسـت.�لذا�می�بینید�کـه�پیغمبر�ما�

خـالِق«�1مبعوث�شـدم�تا�مـکارم�اخالق�را،�
َ
ـَم َمـكاِرَم اال َتِّ

ُ
می�فرمایـد:�»ُبِعثـُت اِل

اخالق�زیبا�را،�اخالق�خوب�را�تمام�کنم،�این�حرف�اول.

امـا�حـرف�مهم�تـر،�حرف�دوم�اسـت.�حـرف�اول،�حرفی�سـت�که�زیـاد�زده�

می�شود،�بعضی�ها�هم�خیلی�دوست�می�دارند�این�حرف�تکرار�بشود؛�برای�

خاطر�اینکه�اگر�مسـئله،�مسـئلۀ�پیراسـتن�بود،�فقط�تهذیب�2و�تزکیه�بود،�

یک�نفر�هم�می�گوید�آقا،�ما�راهش�را�پیدا�کردیم،�ما�فهمیدیم�کجا�برویم،�

غوغای�اجتماع�را�بگذار�به�کنار�و�جنگ�هفتادودو�ملت�همه�را�عذر�بنه؛3 

می�رویم�گوشـۀ�صومعه،�مشـغول�رهبانیت،�آنجا�مشغول�تهذیب�و�تزکیۀ�

نفـس�می�شـویم�و�خودمـان،�خودمـان�را�نجات�می�دهیم.�اگر�توانسـتیم،�

کسی�آمد،�قابلیتش�را�داشت،�دِر�گوش�او�هم�سخنی�می�گوییم�و�از�خود�

بی�خودش�می�کنیم،�او�را�هم�می�کنیم�آدم.

ایـن�حـرف،�به�همین�جهت�کـه�می�تواند�بهانه�ای�باشـد�از�برای�تنبلی�ها،�

نارسـایی�ها،�جان�عزیزی�ها،�عافیت�طلبی�ها،�سـهل�گرایی�ها،�چون�می�تواند�

بهانـه�ای�بـرای�این�صفت�ها�باشـد،�خیلی�تکرار�می�شـود؛�هم�مردم�از�این�

خوششان�می�آید،�هم�رهبران�از�این�حرف�خوششان�می�آید.�آن�کسانی�که�

مسـئولیت�های�ارشـاد�و�تعلیم�بر�دوش�آنهاسـت،�از�این�سخن�خوششان�

1.�حدیث�شماره�6

2.�)ه�ذ�ب(�پاکیزه�کردن،�پاک�داشتن

3.�جنگ�هفتادودو�ملت�همه�را�عذر�بنه�/�چو�ندیدند�حقیقت�ره�افسانه�زدند�)حافظ(
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کاری�سـت� بی�دردسـر،� کاری�سـت� مـردم� تهذیب�کـردِن� می�آیـد.�

بی�اشـکال،�کاری�سـت�که�به�گاو�و�گوسـفند�انسـان�لطمه�ای�و�صدمه�ای�

ندارد،�یک�عده�ای�را�انسان�جمع�کند،�دِر�گوششان�زمزمۀ�عاشقانه�بنوازد،�

اینها�را�از�خود�بی�خود�کند،�تهذیب�کند،�تزکیه�کند.�برای�مردم�هم�آسان�

است؛�یعنی�به�نظر�آسان�می�آید،�البته�آسان�که�نیست.

لـذا�تـا�ایـن�جـای�حرف�معروف�اسـت؛�از�اینجـای�حرف�بـه�آن�طرف،�غیر�

معـروف�اسـت،�از�اینجـای�حـرف�بـه�آن�طرف�گفته�نمی�شـود،�چیسـت�از�

اینجای�حرف�به�آن�طرف؟�این�اسـت�سـؤال:�انبیا�برای�پیراستن�و�آراستن�

مـردم�از�چـه�راهی�اسـتفاده�کردنـد؟�چه�کار�کردند؟�آیـا�آمدند�پیش�مردم،�

دانه�دانه�گوش�افراد�را�گرفتند،�دست�افراد�را�گرفتند،�تنها�بردند�در�خلوِت�

خانه�و�صندوق�خانه�و�مدرسـه�و�مکتب،�بنا�کردند�آنها�را�تعلیم�و�تربیت�

دادن؟�آیـا�انبیـا�مثل�زاهدان�و�عارفان�عاَلم�نشسـتند�در�خانقاِه�خودشـان�

تـا�مـردم�بیاینـد،�حال�معنوی�آنها�را�ببیننـد�و�با�آنها�هم�عقیده�و�همراه�و�

همگام�بشـوند؟�آیا�انبیا�مثل�فالسـفۀ�عالم�مدرسـه�باز�کردند،�تابلو�زدند،�

دعـوت�هـم�کردنـد؛�هرکـه�می�خواهـد�از�مـا�حرف�یـاد�بگیرد،�بیایـد�اینجا�

پیـش�مـا�حرف�یاد�بگیرد،�این�جوری�بودند؟�یا�نـه،�انبیا�معتقد�به�تربیت�

فردی�نیسـتند،�انبیا�معتقد�به�دانه�دانه�انسان�سـازی�نیستند،�انبیا�معتقد�

بـه�کارهـای�اتوکشـیده�و�نظیـف�نیسـتند؛�که�خیـال�کنی�مثل�سـقراط�و�

افالطون،�می�نشست�ابراهیم�خلیل�الّرحمان�یا�موسی�یا�عیسی�یا�پیغمبر�

ما،�در�مدرسه،�مردم�می�رفتند�از�او�استفاده�می�کردند،�این�جوری�نیستند،�
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و�البتـه�اولیـا�مثـل�انبیـا؛�کـه�در�بـاب�امامـت�خواهـم�گفت�که�

امام�صادق�ما�هم،�آن�جوری�است.�خطاست�اگر�کسی�خیال�کند�که�امام�

صادق�می�نشسـت�روی�منبر،�چهارهزار�شـاگرد�پای�منبرش�می�نشسـتند؛�

همچنانی�کـه�بعضـی�از�افـراد�بی�توجـه،�این�جـوری�تعبیـر�می�کنند.�چون�

چهار�هـزار�نفـر�آدم�را،�ابن�ُعقـده،�عرض�کنم�کـه�رجالِی�معروف�قدیم،�جزو�

شـاگردان�و�ُرّوات�1حدیث�امام�جعفر�صادقعلیه السـالم�شـمرده،�عده�ای�خیال�

کردند�که�این�چهارهزار�نفر�می�آمدند�می�نشستند،�مثاًل�فرض�کنید�در�یک�

محوطـه�ای�دو�برابـر�ایـن�محوطه،�چهار�هزار�نفر�آدم�می�نشسـتند،�آقا�امام�

صادقصلوات اهلل علیـه�روی�منبـر�حدیـث�می�گفتنـد،�مسـئله�می�گفتنـد،�موعظه�

می�کردند،�خیال�می�کنند�این�جوری�بود.

نـه�امـام�جعفـر�صادق،�نه�جـدش�پیغمبر�اسـالم�و�نه�همۀ�انبیـای�عالم،�

روششـان�این�روش�ها�نبوده؛�مدرسـه�بازی�و�موعظه�کاری�و�تربیت�فردی،�

کار�انبیـا�نیسـت.�انبیـا�فقـط�یـک�پاسـخ�دارند�به�این�سـؤال،�کـه�چگونه�

می�توان�انسـان�ها�را�سـاخت؟�چگونه�می�توان�انسان�ها�را�برطبق�الگوهاِی�

صحیـِح�الهـی�تربیـت�کرد؟�یک�جـواب�دارنـد،�آن�جواب�این�اسـت،�انبیا�

می�گویند�برای�ساختن�انسان�باید�محیِط�متناسب،�محیط�سالم،�محیطی�

که�بتواند�او�را�در�خود�بپروراند،�تربیت�کرد�و�بس.�انبیا�می�گویند�دانه�دانه�

نمی�شود�قالب�گرفت،�کارخانه�باید�درست�کرد.�انبیا�می�گویند�اگر�بخواهیم�

ما�یکی�یکی�آدم�ها�را�درسـت�کنیم،�شـب�می�شود�و�عمر�می�گذرد؛�جامعه�

1.�)ر�و�ی(�جمع�راوی



487 جلسۀ  17 هدف های نبوت 

ت
نبو

الزم�اسـت،�نظامی�الزم�اسـت،�باید�در�منگنۀ�یک�نظام،�انسان�ها�

به�شکل�دلخواه�ساخته�بشوند�و�بس،�فقط�همین�است�و�بس.

انبیـا�می�گوینـد�کـه�انسـان�مثل�یک�درخت�اسـت،�مثل�یک�نهال�اسـت.�

یـک�نهـال،�یـک�درخت�خرما�را�در�نظر�بگیرید،�یـک�نهال�پرتقال�را�در�نظر�

بگیریـد،�ایـن�یک�شـرایطی�دارد،�یک�خصوصیاتـی�دارد،�این�خصوصیات�

ایجاب�می�کند�که�در�هوای�گرم�باشـد،�در�هوای�متناسـب�باشـد.�درخت�

خرمـا�را�در�جنـوب�ایـران�بکاری،�در�مناطق�جنوبی�ایران�یا�در�طبس�یا�در�

بعضی�از�کشـورهای�عربی،�ببین�چه�خرمای�لذت�بخش�عالی�ای�می�دهد،�

چیـز�جالبی�سـت�دیگـر،�چرا؟�برای�خاطـر�اینکه�این�نهال�احتیـاج�دارد�به�

هوایـی�در�فالن�قـدر�درجه،�به�رطوبتی�فالن�قـدر�درصد�از�هوا،�به�خاکی�به�

فالن�شـکل،�به�شـرایط�دیگری،�ده�ها�شـرایط�دیگر؛�و�این�شرایط�در�طبس�

جمع�اسـت،�این�شـرایط�در�خوزسـتان�جمع�اسـت،�این�شـرایط�در�مشهد�

جمع�نیسـت.�چه�کارش�می�شـود�کرد،�شـما�برو�هزاران�اصله�نهال�خرما�را�

بـردار،�ِبَکـن�بیـاور�اینجا،�بکار�توی�زمین،�آبـش�هم�بده،�هوایش�هم�بده،�

مگر�می�شود؟

شـما�فقـط�یـک�کار�می�توانـی�بکنی،�یک�کار�فقط�می�شـود�کرد�و�آن�این�

است�که�یک�دانه�درخت�خرما�را�بیاورید�اینجا�در�باغچۀ�خانه�تان،�یا�یک�

پرتقال�را�در�اتاق�ببرید،�زحمت�بکشید،�مراقبت�بکنید،�کود�بهش�بدهید،�

آب�بهـش�بدهیـد،�این�قـدر�رویش�کار�بکنید�تا�بعـد�از�مدتی�یا�علی�مدد!�

یکی،�دوتا�خرما�بده؛�بگویی�بله،�ما�در�مشهد�هم�نهال�خرما�آوردیم،�دو�تا�
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دانـه،�سـه�تا�دانه�خرمـا�گرفتیم،�خب�چرا�ایـن�کار�را�بکنیم؟�چرا�

این�کار�را�بکنیم؟�ما�اگر�می�توانسـتیم،�محیطی�خرماپز،�خرما�تربیت�ُکن�

تشکیل�می�دادیم،�درست�می�کردیم،�الزم�به�این�همه�مراقبت�نبود،�الزم�به�

این�قدر�خون�جگر�نبود،�الزم�به�این�قدر�وسواس�نبود،�تازه�دوتا�دانه�خرما�

نمی�داد،�خروارها،�ُتن�ها�خرما�می�داد.�آیا�عاقالنه�نیست�که�انسان�به�جای�

اینکه�به�یک�دانه�یک�دانه�درخت�خرما،�در�محیط�نامناسـب�بپردازد،�اگر�

بتواند،�محیط�مناسـب�درسـت�کند؟�اگر�بتواند،�یک�محیطی�درسـت�کند�

که�این�محیط�خودش�خرما�را�بپروراند.

البته�روشن�است،�زحمتی�و�خون�دلی�که�برای�ساختن�محیِط�متناسب،�

انسـان�بایسـتی�متحمل�بشود،�به�مراتب�بیشـتر�است�از�زحمتی�که�برای�

یـک�دانـه�نخـل�خرما،�یـک�دانه�اصلۀ�خرما،�انسـان�متحمل�می�شـود.�آن�

زحمت�خیلی�بیشتر�از�این�است،�اما�فایده�اش�را�حساب�کن،�بازده�اش�را�

حساب�کن.�اینجا�شما�زحمت�می�کشی�روی�یک�فرد،�یک�دانه�آدم�درست�

می�کنـی،�آنجـا�یـک�جامعـه�درسـت�می�کنی،�یـک�نظام�درسـت�می�کنی،�

میلیون�ها�انسان،�نسل�ها�بشر�می�سازی،�انبیا�کارشان�این�بود.

از� از�حرف�هایی�سـت�کـه�رویـش�ایسـتادیم،� ایـن�مطلبـی�کـه�گفتـم،�

حرف�هایی�ست�که�رویش�اصرار�داریم�و�معتقدیم�که�باید�پیروان�نبوت�ها�

ایـن�حـرف�را�بفهمنـد.�ایـن�مسئله�ای�سـت�کـه�بایـد�روی�آن�تدبـر�کنید،�

به�آسـانی�از�رویش�رد�نشـوید،�به�آیات�قرآن�مراجعه�کنید،�به�تاریخ�انبیا�

مراجعه�کنید،�به�روایتی�که�در�باب�نبوت�ها�هسـت،�مراجعه�کنید،�دقت�
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کنید،�تدبر�کنید،�نه�زود�قبول�کنید،�نه�زود�رد�کنید؛�مطلب�خیلی�

مهم�است.�همۀ�اشکال�ها�همین�جا�درمی�آید.�یک�عده�ای�نمی�توانند�این�

را�بفهمند�که�انبیا�می�خواسـتند�محیط�متناسـب�و�مسـاعد�درسـت�کنند،�

خیـال�می�کننـد�انبیا�می�خواسـتند�دانه�دانه�آدم�درسـت�کننـد،�درحالی�که�

دانه�دانه�آدم�درست�کردن�از�شأن�انبیا�به�دور�است.

آنی�که�ما�از�قرآن�می�فهمیم�این�است�که�انبیا�پاسخشان�به�این�سؤال�که�

چگونه�می�شـود�انسـان�ها�را�ساخت؟�یعنی�پیراسـت�و�آراست،�پاسخشان�

بـه�ایـن�سـؤال�این�اسـت�که�باید�جامعـۀ�الهی،�جامعـۀ�توحیدی،�محیط�

متناسـب�درسـت�کرد،�تا�انسـان�در�این�محیِط�متناسـب،�نه�یکی�اش،�نه�

ده�تایش،�نه�هزارتایش�بلکه�گروه�گروهش�سـاخته�بشـوند�به�خودِی�خود،�

با�حرارت�طبیعِی�نور�نّیر�معارف�اسالمی.

<1؛�در�محیط�
ً
ا وا�ب �ن

َ
ِ اهلِل ا �ن لو�نَ �ن�ی د�ی د�نُ اَس �یَ �ی�ةَ ال�نّ

َ
ُ� � َو َرا �ة

صُر اهلِل َو ال�نَ
َء �نَ

ٓ
ا ا �ب >ِادن

جاهلـی�مکـه،�پیغمبـر�وقتـی�می�خواهـد�آدم�درسـت�بکند،�مجبور�اسـت�

یکی�یکی�درست�کند؛�برای�خاطر�اینکه�از�برای�ایجاد�آن�چنان�نظامی،�یک�

عده�خواص�الزمند،�یک�عده�سنِگ�زاویه�و�زیربنا�الزمند،�اینها�قباًل�دانه�دانه�

درست�می�شوند؛�این�منافات�ندارد�با�نقشۀ�کلی�انبیا.�پیغمبر�برای�اینکه�

سـنگ�های�زاویۀ�جامعۀ�مدنی�را�درسـت�بکند�و�بتراشـد،�مجبور�اسـت�در�

مکه�آدم�سـازِی�فردی�بکند؛�یک�دانه�ابوذر؛�یک�عبداهلل�مسـعود،�یکی�دیگر،�

یکی�دیگر�و�ازاین�قبیل،�صد�نفر،�دویسـت�نفر�فوقش�آدم�درسـت�می�کند.�

1.�سوره�مبارکه�نصر/�آیات��1و�2
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اینها�می�شوند�سنگ�های�بنا�از�برای�تشکیل�جامعۀ�مدنی�آینده،�

یعنی�جامعۀ�توحیدی�و�اسـالمی.�پیغمبر�آنجا�آن�جوری�یک�دانه�یک�دانه�

آدم�درست�می�کند،�با�چه�زحمتی،�با�چه�رنجی،�با�چه�خون�دلی!�پدرها�مانع�

می�شوند�پسرها�چیز�بفهمند،�پسرها�دل�به�دنیا�می�بندند،�نمی�آیند�دنبال�

پیغمبـر�حـرف�یاد�بگیرند،�هرکسـی�که�یک�مقـداری�گرایش�پیدا�می�کند،�

رنج�هـا�و�زحمت�ها�و�خون�دل�هاسـت.�این�کارها�همـه�انجام�می�گیرد،�اما�

وقتی�نوبت�به�مدینه�می�رسد؛�آن�جامعۀ�الهی�و�اسالمی�در�مدینه�تشکیل�

می�شود،�پیغمبر�در�رأس�آن�جامعه�است�و�حاکم�به�احکام�و�فرمان�های�

صُر 
َء �نَ

ٓ
ا ا �ب خداسـت.�آنجا،�آن�وقت�خدای�متعال�این�جوری�حرف�می�زند:�>ِادن

اَس  �ی�ةَ ال�نّ
َ
ُ�<�چون�به�یاری�و�پیروزی�خدا�برسد�و�فتح�بیاید،�>َو َرا �ة

اهلِل َو ال�نَ

<�و�ببینی�مردم�را�که�فوج�فوج�به�دین�خدا�داخل�
ً
ا وا�ب �ن

َ
ِ اهلِل ا �ن لو�نَ �ن�ی د�ی د�نُ �یَ

می�شوند.�این�حاصل�مطلب�در�زمینۀ�هدف�های�انبیاست.

خالصـه�می�کنـم�مطلب�را،�که�خالصه�را�هم�البته�اینجا�نوشـتیم،�خالصۀ�

مطلـب�ایـن�اسـت:�انبیـا�دو�هـدف�دارنـد،�دو�هـدف�مهـم؛�یکـی�هـدف�

اساسی�سـت،�سـاختن�انسـان،�پیراسـتن�انسـان�از�بدی�ها،�آراستن�انسان�

بـه�نیکی�هـا�و�فضیلت�ها�و�خوبی�ها؛�خالصه�انسـان�را�انسـان�کردن؛�این�

هـدف�بـاال،�امـا�هدف�دیگری�که�انبیا�دارند،�که�در�نیمه�راه�این�هدف�قرار�

دارد،�ایـن�اسـت؛�تشـکیل�جامعۀ�توحیدی،�تشـکیل�نظام�الهی،�تشـکیل�

حکومت�خدا،�تشکیل�تشکیالتی�که�با�قوانین�و�مقررات�الهی�اداره�بشود،�

این�هدف�همۀ�انبیاسـت.�اگر�کسـی�خیال�کند�که�انبیای�بزرگ�الهی�این�
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هدف�را�نداشـتند،�بایسـتی�بیشـتر�در�قرآن،�در�حدیث،�در�تاریخ�

مطالعه�کند.

حاال�ما�دوتا�آیه�اینجا�آوردیم،�البته�آیات�بسیاری�هست�در�کتاب�عظیم�

پـروردگار�کـه�این�مطلب�از�آن�اسـتفاده�می�شـود.�ما�فقـط�دو�آیه�را�اینجا�

ذکر�کردیم،�منتها�الزم�است�تدبر�کنید�در�این�دو�آیه،�الزم�است�یک�قدری�

دقت�کنید�و�تأمل�کنید.

آیۀ�اول�همان�طورکه�عرض�کردیم،�از�سـورۀ�حدید�اسـت.�بنده�آیه�را�فقط�

ا<�1به�یقین� �ن
َ
ا ُرُسل رَسل�ن

َ
د ا �ةَ

َ
ترجمـه�می�کنـم�و�مختصر�توضیحی�می�دهم.�>ل

<�همراه�با�دالیل�روشـن�و�روشـنگر.� ا�ةِ �ن ِ
�یّ ال�بَ فرسـتادیم�پیامبران�خود�را،�>�بِ

حرف�انبیا،�حجت� های�انبیا،�حجت�های�روشـن�اسـت،�چیزی�نیسـت�که�

آدم�عاقـل�و�متفکـر�نفهمـد؛�می�فهمنـد،�حرف�انبیا�را�همـه�می�فهمند.�>َو 

<�و�فروفرستادیم�با�انبیا�کتاب�را.�کتاب�چیست؟�مکررًا� ا�بَ ا َمَعُهُم الِك�ة ل�ن رنَ �ن
َ
ا

گفتیـم،�کتـاب�یعنـی�مجموعـۀ�معـارف�و�مقرراتی�کـه�اصِل�دیـن�از�آنها�

تشـکیل�می�شـود،�آموزش�هـای�دینـی�و�معـارف�دینی،�این�کتاب�اسـت؛�

خالصـه،�جامـِع�ایدئولـوژِی�دیـن.�کتـاب�را�می�توانیم�با�یـک�تعبیری،�با�

مختصر�مسامحه�ای2،�تطبیق�کنیم�با�آنچه�که�امروز�در�عرف�مکاتب�جدید�

به�آن�می�گویند�ایدئولوژی،�یعنی�اصول�و�معارف�سازنده،�اصول�فکری�که�

در�زمینه�های�عملی،�اثر�محسوس�دارد�و�سازنده�است.

1.�سوره�مبارکه�حدید/�آیه�25

2.�)س�م�ح(�آسان�گرفتن،�به�نرمی�رفتار�کردن
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<�با�آنها�میزان�هم� ا�نَ رن با�آنها�فرستادیم�کتاب�را،�این�یک.�>َو الم�ی

فرستادیم.�میزان�یعنی�ترازو،�یعنی�چه؟�یعنی�هر�پیغمبری�که�آمد،�یک�

ترازو�زیر�بغلش�بود،�بزرگ�یا�کوچک؟�نه.�میزان�یعنی�دستگاه�ایجاد�تعادل�

و�توازن�اجتماعی،�میزان�معنایش�این�اسـت.�میزان�یعنی�وسـیله�ای�که�

بـا�او�می�تـوان�تعادل�و�توازن�اجتماعی�به�وجـود�آورد.�اینجا�ضمنًا�معلوم�

می�شـود�کـه�نظـر�به�اجتماع�اسـت؛�اگر�پیغمبـر�قرار�بود�کـه�در�رأس�یک�

جامعـه�ای�قـرار�نگیـرد�و�جامعـه�ای�را�تشـکیل�ندهـد،�میزان�می�خواسـت�

چـه�کار؟�آنچـه�که�بتواند�تعـادل�و�توازن�اجتماعی�برقرار�کند�می�خواسـت�

چه�کار؟�یک�وسیله�ای�با�پیغمبر�فرستاده�اند�که�آن�می�تواند�تعادل�و�توازن�

اجتماعی�ایجاد�کند،�چیسـت�آن�وسـیله؟�دسـتگاه�های�قضایی�الهی،�این�

یکی�است،�مقررات�قضایی،�این�یکی�است،�اجراکنندۀ�قانون،�ضامِن�اجرا،�

میـزان�می�توانـد�با�این�هم�تطبیق�کنـد.�مقرراتی�وجود�دارد�و�ضامن�اجرا�

و�شـاهد�اجرای�مقرراتی.�همانی�که�امروز�در�عرف�کشـورهای�دموکراسـی،�

بـه�آن�می�گوینـد�قـوۀ�مجریـه�کـه�عبارت�اسـت�از�دولـت�به�اصطـالح.�در�

کشـورهایی�که�دولتی�هسـت�و�مجلسـی�هسـت�و�قانون�گذاری�هسـت�و�

اجراکننـده�ای،�قـوۀ�مجریه�آن�چیزی�سـت�که�اشـراف�دارد�و�نظارت�دارد�بر�

اجرای�مقررات�در�جامعه؛�قوۀ�مجریه�ممکن�است�میزان�این�باشد.

و�بنـده�مراجعـه�کـردم�در�ذیـل�ایـن�آیه�بـه�احادیثی�که�وارد�شـده،�دیدم�

یکـی�از�چیزهایـی�کـه�میزان�را�معنـا�کردند،�می�فرماید�کـه�»املیـزاُن ااِلمام«1 

1.�تفسیر�نورالثقلین/�ذیل�آیه��25سوره�حدید
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و�دیـدم�درسـت�اسـت�کاماًل،�تطبیق�می�کند،�الهـام�می�گیریم�ما�

از�ایـن�حدیث.�میزان�امام�اسـت،�امام�آن�کسی�سـت�کـه�در�جامعه،�باید�

حق�را�از�باطل�جدا�کند،�اوسـت�که�باید�صف�ها�را�مشـخص�کند،�اوسـت�

کـه�بایـد�تعـادل�و�توازن�اجتماعی�را�برقرار�کنـد،�چرا؟�چون�حاکم�جامعه�

اسـت.�البتـه�برداشـت�های�غلـط�عامیانه�هم�از�این�جملـه�و�از�آن�حدیث�

ممکن�اسـت�کسـانی�داشته�باشـند،�ما�به�آن�برداشت�ها�کاری�نداریم،�ما�

همین�جور�که�خودمان�می�گوییم،�همین�جور�معتقدیم.�امام�میزان�است،�

معیار�اسـت،�بدی�ها�و�خوبی�ها�با�او�سـنجیده�می�شود،�راه�ها�با�او�تطبیق�

می�شـود،�به�عالوه،�اوسـت�که�ناظر�اسـت�در�اجتماع�به�اینکه�از�توازن�و�

تعـادل،�مـردم�خارج�نشـوند؛�و�بر�مقررات�نظـارت�می�کند،�روایت�هم�این�

را�تأییـد�می�کنـد.�پس�میزان�یعنی�آن�وسـیله�ای�کـه�با�او�تعادل�و�توازن�

اجتماعی�برقرار�بشود،�این�هم�با�پیغمبر�فرستادیم.

چرا�این�کارها�را�کردیم؟�کتاب�می�خواست�چه�کار�کند�پیغمبر؟�اصاًل�خود�

پیغمبر�الزم�بود�برای�چه؟�میزان�می�خواسـت�چه�کار؟�کتاب�می�خواسـت�

سِ�<  ال�ةِ اُس �بِ وَم ال�نّ �ة سِ�<.�>ِل�یَ ال�ةِ اُس �بِ وَم ال�نّ �ة چـه�کار؟�علتش�ایـن�اسـت؛�>ِل�یَ

را�به�حسـب�عبارت�پردازی�فارسـی�و�ترجمه،�دوجور�می�شـود�معنا�کرد�که�

سِ�<؛�که�ما�یک�جورش� ال�ةِ اُس �بِ وَم ال�نّ �ة هـر�دوجـور�البته�یک�معنـا�دارد.�>ِل�یَ

را�انتخـاب�کردیـم�اینجـا�معنـا�کردیـم،�آن�معنـای�دیگـرش�را�هـم�عرض�

سِ�<�تا�انسـان�ها�زندگـی�عادالنه�بر�پا�کنند،�در� ال�ةِ اُس �بِ وَم ال�نّ �ة می�کنـم.�>ِل�یَ

پرانتـز�نوشـتیم:�و�محیـط�عدالت�و�برابری.�انسـان�ها�زندگـی�عادالنه�را�بر�
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پا�کنند؛�این�یک�معنا،�یک�معنای�دیگر�این�اسـت:�تا�انسـان�ها�

قائم�بشـوند�بر�اسـاس�قسـط،�زندگی�کنند�بر�اسـاس�برابری.�عرض�کردم�

دوجور�معناسـت،�که�اگر�دقت�بشـود،�این�دوجور�معنا�باهم�تفاوت�دارد�

ازلحـاظ�تجزیـه،�ترکیـب�عربی،�إاّل�اینکه�مفاد�هر�دو�معنا�یکی�اسـت.�این�

را�خواستم�توضیح�بدهم�که�در�بعضی�از�کاَن�َیکون�هایش�1کسی�ایرادی،�

اشکالی�به�نظرش�نیاید.

سِ�<،�حاصـل�معنایـش�ایـن�اسـت�که�انسـان�ها�در�یک� ال�ةِ اُس �بِ وَم ال�نّ �ة >ِل�یَ

محیـط�عادالنـه�زندگـی�بکنند،�در�یک�جامعه�و�نظام�عادالنه�زندگی�کنند،�

پیغمبـر�بـرای�ایـن�آمده�اصاًل.�پـس�پیغمبر�آمده�برای�چه؟�برای�تشـکیل�

نظام�و�محیط�عادالنه.�آمده�تا�دنیا�را�عادالنه�درست�کند،�آمده�تا�جامعه�

و�نظـام�عادالنـه�به�وجود�بیـاورد،�اصـاًل�برای�این�آمده�پیغمبـر،�و�البته�در�

نظـام�عادالنه�اسـت�که�انسـان�ها�فرصت�پیدا�می�کننـد�به�تکامل�و�تعالی�

سِ�<. ال�ةِ اُس �بِ وَم ال�نّ �ة برسند؛�>ِل�یَ

َد<�آهـن�را�هم�فرسـتادیم.�بله!� د�ی ا ال�َ َ ل�ن رنَ �ن
َ
بعـد�دنبالـش�می�فرمایـد�کـه�>َو ا

آهـن�هـم�آوردیم؛�به�ِصرف�حرف�زدن،�به�ِصـرف�موعظه�کردن؛�مردم�بیایید�

نظـام�عادالنه�درسـت�بکنید،�به�همین�کافی�سـت؟�به�فـرض�نظام�عادالنه�

درست�کردند،�شیطان�ها�و�گرگ�ها�و�دزدها�و�دّرنده�ها�مگر�می�گذارند�این�

نظاِم�عادالنه�باقی�بماند؟�آهن�را�هم�لذا�فرسـتادیم،�برای�چه�فرسـتادیم؟�

برای�اینکه�از�ارزش�های�اصیل�به�وسـیلۀ�آهن�دفاع�بشـود.�که�باز�مراجعه�

1.�اصطالحی�که�منظور�از�آن�دقت�در�ظرایف�ترجمۀ�لغات�عربی�است.
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کردیـم�بـه�کتـب�حدیث،�می�بینیم�که�آیـه�را�وقتی�معنا�می�کند�

الح«1؛� َد<،�می�گوید:�»الّسِ د�ی ا ال�َ َ ل�ن رنَ �ن
َ
امام�علیه�السالم،�به�اینجا�که�می�رسد�>َو ا

شمشـیر،�نیـزه،�اسـلحه،�کـه�از�آهن�اسـت.�خـدای�متعال�در�کنـار�دعوت�

نبـوت�از�سـالح�یاد�می�کند.�در�کنـار�موعظه�گری�که�برای�پیغمبرها�فرض�

می�شـود،�در�کنـار�ایـدۀ�تشـکیل�نظـام�توحیـدی�و�الهی،�از�اسـلحه�و�قوۀ�

َد<�و�فرسـتادیم�آهن�را،�و� د�ی ا ال�َ َ ل�ن رنَ �ن
َ
قهریـه�یـاد�می�کند�پروردگار�عالـم،�>َو ا

ٌد<�که�در�آن�است� د�ی
َ ٌس سش

ئ
ا َ ِ� �ب �ی به�قول�امام�علیه�السالم�اسلحه�و�سالح�را.�>�ن

اِس<�و�سـودهایی�برای�مردم.�خیلی� ُع ِلل�نّ ا�نِ آسـیب�و�صالبتی�سـخت،�>َو َم�ن

<�و�تـا�معلـوم� �بِ �ی
العنَ ُه �بِ

َ
ُصُرُ� َو ُرُسل �ن َ َم اهلُل َم�ن �ی

َ
عل فایـده�دارد�بـرای�مـردم،�>َو ِل�یَ

شـود،�خدا�بداند.�تعبیر�خدا�بداند�ـ�خدا�که�می�داند�ـ�معنایش�این�اسـت�

ُه 
َ
ُصُرُ� َو ُرُسل �ن َ که�مشخص�بشود،�معلوم�بشود،�در�خارج�معین�بشود،�>َم�ن �ی

<�آن�کسـانی�که�یـاری�می�کننـد�خـدا�را�و�پیامبرانـش�را�به�غیب،�با� �بِ �ی
العنَ �بِ

ایمـان�بـه�غیـب،�با�داشـتن�ایمان�به�غیب،�یـا�ندیده؛�خدا�را�کـه�ندیدند،�

 
بعضی�ها�پیغمبر�را�هم�ندیدند؛�ایمان�به�او�بیاورند�و�او�را�یاری�کنند.�>ِا�نَّ

<�همانا�خدا�نیرومند�و�شکست�ناپذیر�است. رنٌ �ی ِوّىٌ َعرن
اهلَل �ةَ

ضمنـًا�ببینیـد،�ایـن�دنباله�هـای�آیـات�خیلـی�معنـی�دار�اسـت.�اینی�کـه�

<،�>ِا�نَّ اهلَل  رنٌ �ی ِوّىٌ َعرن
ٌم<،�>ِا�نَّ اهلَل �ةَ ٌع َعل�ی می�بینیـد�آخـر�هر�آیه�ای�>ِا�نَّ اهلَل َسم�ی

ٌم<؛�اینهـا�همین�طـور�تصادفـی�نیسـت�که�آخر�یک�بیت�شـعری،� وٌر َرح�ی
�نُ

عنَ

یک�قافیه�ای�باالخره�انسـان�پیدا�کند،�آنجا�بچسـباند،�این�جوری�نیسـت.�

1.�امیرالمؤمنین،�حدیث�شماره�21
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هـر�جملـه�ای�از�ایـن�جمالت�که�در�آخـر�آیه�ای�آمده،�با�تناسـِب�

مضمـون�آیـه،�یـک�معنایـی�و�یک�نکتـه�ای�را�حامل�اسـت،�توجه�کردید؟�

�،>
ٌ

ِوّى
بنابراین�در�این�آیۀ�شـریفه�هم،�مطلب�هم�همین�اسـت.�>ِا�نَّ اهلَل �ةَ

خیال�نکنید�که�پیغمبرها�آمدند�و�نمی�توانند�این�جامعه�ای�را�که�ترسیم�

کردیم،�به�وجود�بیاورند�و�اقامۀ�مردم�به�قسط�بکنند،�نه،�خدا�که�فرستندۀ�

آنهاسـت،�قوی�سـت.�نترسـی�از�اینکه�بـا�پیغمبران�خدا�مبـارزه�و�معارضه�

<�خدا�شکسـت�ناپذیر�اسـت.�عزیز�را�بنـده�اخیرًا�به� رنٌ �ی می�کننـد،�بکننـد،�>َعرن

شکست�ناپذیر�معنا�می�کنم.�آنچه�که�در�معنای�عزیز�در�لغت�آمده،�َالغاِلُب�

الَّذی�ال�ُیغَلب،�اسـت.�عزیز�یعنی�آن�کسـی�که�غلبه�پیدا�می�کند،�اما�کسـی�

بر�او�غلبه�پیدا�نمی�کند.�تعبیر�فارسـی�که�برای�این�پیدا�کردیم�ما،�کلمۀ�

شکست�ناپذیر�است�که�هم�زیباست،�هم�خالصه�است.�خدا�نیرومند�است�

و�شکست�ناپذیر،�این�یک�آیه.

و�امـا�آیـۀ�سـورۀ�اعـراف؛�در�آیات�قبل�صحبت�موسیعلیه السـالم�اسـت.�ما�به�

مقدمات�این�ماجرایی�که�این�آیه�دنبال�آن�آمده،�کاری�نداریم،�چون�این�

آیه�را�می�خواستیم�معنا�بکنیم،�یک�آیه�هم�از�جلوترش�آوردیم�که�مطلب�

روشن�باشد.

سـخن�از�مؤمـن�یـا�مؤمنینی�سـت�کـه�بـا�خـدا�دارنـد�حـرف�می�زننـد،�چه�

می�گویند؟�حاال�دقت�بکنید،�آیه�را�گوش�بکنید�تا�برسیم�به�جاهای�مورد�

�ةً  ا َحَس�نَ �ی �ن
ُ

ِ� الّ� ِ ا<�1بنویس�برای�ما�پروردگارا،�>�ن�ی هدن �ن
َ
�ب ل نظر.�می�گویند:�>َو اك�ةُ

1.�سوره�مبارکه�اعراف/�آیات��156و�157
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َك<  �ی
َ
ا ِال ا ُهد�ن

<�در�ایـن�دنیـا�و�در�آن�جهـان�نیکی�را،�>ِا�نّ َر�ةِ حنِ
آ
� الا ِ

َو �ن

�بُ  ��ی
ُ
�ی ا ا�ب

اَل<�خدا�در�پاسخشـان�فرمـود،�>َعدن مـا�راه�یافتیـم�به�سـوی�تو.�>�ة

ُء<�عذابم�را�می�رسـانم�به�هر�که�بخواهم�و�اراده�کنم.�البته�ارادۀ�
ٓ
ا سش

َ
ِ� َم�ن ا �بِ

خدا�َکتره�ای�1و�الکی�هم�نیست،�یکی�را�دلش�بخواهد�عذاب�کند،�یکی�را�

نخواهد�عذاب�کند،�نه،�ارادۀ�پروردگار�هم�تابع�معیارها�و�مالک�هایی�ست�

کـه�خـودش�قرار�داده.�آدِم�بد�و�بـدکاره�را،�خدای�متعال�عذاب�می�خواهد�

ُء<�آسیب�می�رسانم؛�نه�اینکه�آسیب،�همان�ُاصیُب�
ٓ
ا سش

َ
ِ� َم�ن ا �بُ �بِ ��ی

ُ
بکند.�>ا

<�یعنی�مورد�اصابت�قرار�می�دهم،�منتها�در�تعبیر�فارسی� �بُ ��ی
ُ
است،�نه،�>ا

کلمۀ�آسیب�را�آوردیم؛�آسیب�می�رسانم�به�وسیلۀ�این�عذابم�هرکه�را�اراده�

ٍء<�و�رحمـِت�مـن،�همه�چیـز�را�فرا�گرفته�و�بر� ىی
َ کنـم،�>َو َرحَم�ةىی َوِسَع�ة ُكّلَ �ش

<�خواهم�برنوشت�رحمتم� و�نَ �ة
�ةَّ َ �نَ �ی �ی دن

َّ
ها ِلل �بُ ك�ةُ

َ
َسا

همه�چیز�گسترده�است،�>�نَ

<�زکات�می�دهند،�>َو  كا�ةَ و�نَ الرنَّ �ة وئ ُ را�بر�آن�کسانی�که�تقوا�پیشه�می�کنند،�>َو �ی

<�و�آنانی�که�به�آیه�های�ما�ایمان�می�آورند. و�نَ ِم�ن وئ ُ ا �ی �ن ا�ةِ �ی
آ
ا �نَ ُهم �بِ �ی �ن

َّ
ال

<�آنان�که�پیروی�می�کنند�از� َّ ىی ّمِ
ُ
َّ الا ىی �بِ

سوَل ال�نَّ عو�نَ الّرَ �بِ
�ةَّ َ �نَ �ی �ی �ن

َّ
ل
َ
چه�کسـانی؟�>ا

پیامبر�باخبِر�ُاّمی.�ُاّمی�را�همان�صورت�ُاّمی�ترجمه�کردیم؛�چون�در�معنای�

ُاّمی�اختالف�است.�بعضی�می�گویند�ُاّمی�یعنی�بی�سواد؛�بعضی�می�گویند�

ُاّمی�یعنی�عوام،�توده�ای،�آنی�که�مربوط�به�تودۀ�مردم�است،�نسبت�به�مادر�

فقط�دارد،�تحت�تأثیر�فرهنگ�ها�قرار�نگرفته؛�بعضی�می�گویند�ُاّمی�یعنی�

اهـل�ُامّ�الُقـری،�مربـوط�به�ُامّ�الُقری�سـت،�یعنی�مکه؛�چـون�این�اختالفات�

1.�بیخودی،�بی�پایه�و�دلیل
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بود،�بنده�نخواستم�تحقیقی�در�این�زمینه�ارائه�داده�باشم،�این�بود�

 >�ُ
دو�نَ �بِ

َ
�ی �ی �ن

َّ
ل
َ
<�آن�پیامبر�ُاّمی،�>ا ىی ّمِ

ُ
که�همان�کلمۀ�ُاّمی�را�معنا�کردیم.�>الا

ورا�ةِ َو 
�ی ال�ةَّ ِ

َدُهم<�در�نـزد�خود�نوشـته�شـده،�>�ن  ِع�ن
ً
ا و�ب کـه�می�یابنـد�او�را،�>َمك�ة

ِل<�در�کتاب�تورات�و�کتاب�انجیل،�که�اینها،�این�دو�کتاب،�بشـارِت� �ی �ب
الِا�ن

آمدن�پیغمبر�را�دادند.

 > ِ الَمعرو�ن ُمُرُهم �بِ
ئ
ا َ خصوصیت�این�پیغمبر�چیست؟�از�اینجایش�دقت�کنید.�>�ی

آنان�را�امر�می�کند�به�نیکی�ها،�به�فضیلت�های�شناخته�شدۀ�درمقابل�عقل�

ِر<�نهی�می�کند�آنها�را�از�منکرات،�
َ

ك هاُهم َع�نِ الُم�ن �ن َ و�برای�فطرت�انسان،�>َو �ی

<�حالل� ا�ةِ �ب ِ
�یّ

َ
ُهُم الّط

َ
ّلُ ل ِ�

ُ
چیزهای�ناشناختۀ�از�نظر�عقل�و�فطرت�انسانی،�>َو �ی

می�کند،�ممکن�می�سـازد،�روا�می�سـازد�برای�آنان�طیبات�و�چیزهای�خوب�

<�و�چیزهای�پلید�را�بر� ا�ئِ�شَ �ب
ِهُم ال�نَ �ی

َ
ُم َعل ّرِ

َ� ُ
را،�هرچیز�خوبی�در�دین�هست،�>َو �ی

آنان�حرام�می�کند،�یعنی�آنها�را�محروم�می�کند،�دستشان�را�کوتاه�می�کند�

از�چیزهای�بد،�و�جامعۀ�اسالمی�این�جوری�است.

در�جامعـۀ�اسـالمی�همـۀ�چیزهایـی�کـه�برای�انسـان،�برای�فکـرش،�برای�

قلبـش،�بـرای�روحـش،�برای�جسـمش�خوب�اسـت�در�دسـترس�و�اختیار�

همـه�اسـت.�علم،�سـواد،�تقوا،�پـول،�هرچه�که�برای�انسـان�خوب�و�مفید�

اسـت،�در�اختیار�همه�اسـت.�هرچه�که�برای�انسـان�بد�اسـت،�در�اختیار�

<�یا�دم�دستشان�نیست،�یا�به�صورت� ا�ئِ�شَ �ب
ِهُم ال�نَ �ی

َ
ُم َعل ّرِ

َ� ُ
هیچ�کس�نیست.�>َو �ی

قانون�های�الزامی�از�دسترسشان�خارج�شده.

ُهم ِا�َرُهم<�برمـی�دارد�از�دوش�آنـان�بـار�گرانشـان�را.�از�جملـۀ� ُع َع�ن
صنَ >َو �یَ
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خصوصیـات�پیغمبـر�ایـن�اسـت�کـه�بـار�گـران�را�برمـی�دارد،�بار�

گـران�جهالت�هـا،�بـار�گران�سـنت�های�غلط،�بـار�گران�نظام�هـای�پلید�غیر�

انسـانی،�بار�گران�دیکتاتوری�ها�و�اسـتبدادها�و�زورگویی�ها�و�اسـتثمارها،�

ِهم<�غل�و� �ی
َ
�ة َعل

�ةىی كا�نَ
َّ
لاَل ال عن

َ
هـر�بـار�گرانـی�را�از�دوششـان�برمـی�دارد.�>َو الا

زنجیرهایی�که�به�پای�اینهاست�باز�می�کند.�چه�غل�و�زنجیری�مگر�بوده؟�

آیا�وقتی�پیغمبر�مبعوث�شد،�به�پای�همۀ�مردم�مکه،�هرکدام�یک�زنجیر�

بسـته�شـده�بود؟�به�گردنشان�یک�غل�گذاشته�بودند؟�همه�زندانی�بودند؟�

خب�معلوم�اسـت�که�غل�و�زنجیر�آهنی�نبود.�غل�و�زنجیر�بود،�چه�غل�و�

زنجیری؟�خودت�فکر�کن�و�پیدا�کن.�چه�غل�و�زنجیری�بود�بر�دست�و�پا�

و�گردن�این�مردم؟�غل�ها�و�زنجیرهای�اسارت�ها،�غل�و�زنجیر�زورشنوی�ها،�

غـل�و�زنجیر�سـنت�ها�و�مقررات�و�تحکمات�بشـری؛�پیغمبـر�می�آید�اینها�

را�بـاز�می�کنـد.�اینها�چیسـت�جز�تشـکیل�یـک�نظام�انسـانی�و�توحیدی.�

ِ�<�پس�آن�کسـانی�که�ایمان�آورند�و� وا �بِ َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ال

َ ِهم �ن �ی
َ
�ة َعل

�ةىی كا�نَ
َّ
لاَل ال عن

َ
>َو الا

َصروُ�<�او�
روُ�<�او�را�بزرگ�بدارند�و�ارجمند،�>َو �نَ بگرونـد�بـه�این�پیامبر،�>َو َعرنَّ

َل َمَعُ�<�نور�و�فروغ�روشـنگری�که�با�او� ِ رن
�ن
ُ
یی ا �ن

َّ
وَر ال ُعوا ال�نّ �بَ

را�یاری�کنند،�>َو ا�ةَّ

َك  �ئِ
ٓ
وٰل

ُ
نازل�شده،�یعنی�این�قرآن،�آن�را�پیروی�کنند،�دنباله�روی�بکنند،�>ا

<�آناننـد�پیروزمندان،�آناننـد�برخورداران�از�فالح�و�به�هدف�و� ِلحو�نَ ُهُم الُم�ن

مقصد�رسیدگان.
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بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم

اول�توجه�بفرمایید�تا�آیاِت�تالوِت�امروز�را�تالوت�کنیم.�آیۀ�اول�از�سورۀ�

نحل�اسـت�که�سـورۀ�شـانزدهم�اسـت�در�جزء�چهاردهم؛�آیۀ�سی�وششـم�

وا  �بُ �نِ �ةَ ُدوا اهلَل َو احب ِ اع�بُ �ن
َ
 ا

ً
�ةٍ َرسولا

ّمَ
ُ
ا �ن�ی ُكِلّ ا �ن َع�ش َ د �ب �ةَ

َ
هسـت،�می�فرمایـد�کـه�>َو ل

روا 
طنُ ا�ن

َ ر�نِ �ن
َ
� الا ِ

روا �ن س�ی
هةُ �نَ

َ
لال

ِ� الصنَّ �ی
َ
�ة َعل

ُهم َم�ن َح�ةَّ ُهم َم�ن َهَدى اهلُل َو ِم�ن ِم�ن
و�ةَ �نَ الّطاعن

<.�قسمت�دوم�از�سورۀ�مبارکۀ�اعراف�هست�که� �نَ �ی �ب
ّ
ِ  الُمَكدن

�ةُ �بَ  كا�نَ عا�ةِ
�نَ �ی

َ
ک

فصل�خیلی�مبسـوطی�اسـت�از�این�سـوره،�آنچه�که�مربوط�به�بحث�امروِز�

ماسـت.�منتهـا�به�آن�مفصلی�نمی�توانسـتیم�ما�آیـات�را�نقل�کنیم.�آیات�

خیلـی�مفصـل�بـود،�آن�آیـاِت�مورد�نظر�مـا،�بنده�یک�قسـمتی�اش�را�فقط�

ذکـر�کـردم�کـه�همـان�را�برایتـان�ترجمه�می�کنم.�شـرح�گفتگـوی�پیغمبر�

َو  اهلَل  اْعُبُدوا  ِن 
َ
أ ا 

ً
ُسول ّرَ ٍة  ّمَ

ُ
أ ُكّلِ  فِى  َبَعْثَنا  َقْد 

َ
َول

ْن  ْن َهَدى اهلُل َو ِمْنُهم ّمَ اُغوَت َفِمْنُهم ّمَ اْجَتِنُبوا الّطَ

وا  َفانُظُر ْرِض 
َ
الأ فِى  وا  َفِسیُر ُة 

َ
لال

َ
الّض ْیِه 

َ
َعل ْت 

َ
َحّق

�ل ارک� �ن سور�ۀ م�ب ِبیَن 36  ّذِ
َ

ُمك
ْ
ْیَف َكاَن َعاِقَبُة ال

َ
ك
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گرامـی�پروردگار،�حضرت�هود�هسـت�بـا�قومش.�قبلش�هم�یک�

آیه�ای�راجع�به�حضرت�نوح�هست�که�منظور�ما�در�نقل�این�دو�آیه�تأمین�

 ِالٰ� 
ً
و�ا ا �ن رسل�ن

َ
د ا �ةَ

َ
خواهد�شد؛�اگر�توجه�بفرمایید.�قسمت�اول�این�است:�>ل

ٍم<.  �ی وٍم َعطن َ ا�بَ �ی ُكم َعدن �ی
َ
 َعل

ا�نُ �ن
َ
�ی ا

ُرُ� ِا�نّ �ی
م ِم�ن ِالٍه عنَ

ُ
ك

َ
ُدوا اهلَل ما ل وِم اع�بُ

ا �ةَ اَل �ی �ة
وِمِ� �نَ

�ةَ

از�اینجـا�بنـده�بـاز�ایـن�آیـات�بعـدی�را�ذکر�نکـردم؛�برای�اینکه�برسـیم�به�

داسـتان�حضـرت�هـود�و�قـوم�عاد.�دو،�سـه�آیه�ای�را�در�اینجـا�من�در�این�

کاغذ�نیاوردم؛�چون�محل�استشهاد�ما�نبود،�آیات�بعدش�باز�مورد�احتیاج�

وِم 
ا �ةَ اَل �ی  �ة

ً
اُهم هودا �ن

َ
مـا�بـود.�لـذا�آیه�ای�که�ذکر�کردیم،�این�اسـت:�>َو ِالٰ� عاٍد ا

راَك  �نَ
َ
ا ل

وِمِ� ِا�نّ
ر وا ِم�ن �ةَ

�نَ َك�نَ �ی �ن
َّ
 ال

ائُ
َ
اَل الَمل و�نَ � �ة �ة

�ةَّ لا �ةَ
�نَ
َ
ُرُ� ا �ی

م ِم�ن ِالٍه عنَ
ُ

ك
َ
ُدوا اهلَل ما ل اع�بُ

 ّ
اَه�ةٌ َو لِك�نّىی َرسوٌل ِم�ن َر�بِ � َس�ن َ� �ب �ی

َ
وِم ل

ا �ةَ اَل �ی �نَ � �ة �ی �ب َك ِم�نَ الكادنِ
�نُّ

طنُ �نَ
َ
ا ل

اَه�ةٍ َو ِا�نّ �ن�ی َس�ن

<�تا�آخر�آیات. �نٌ م�ی
َ
اِ�ٌ� ا م �ن

ُ
ك

َ
ا ل

َ �ن
َ
� َو ا ّ

م ِرسالا�ةِ َر�ب
ُ

ك عنُ
ّ
ِل �بَ

ُ
�نَ � ا م�ی

َ
العال

منظور�ما�از�بحث�امروز،�بیان�این�مطلب�است�که�اولین�نغمۀ�دعوت�انبیا�

چه�بوده�اسـت؟�در�سـایۀ�بحث�های�چند�روز�گذشـته،�برای�آن�کسـانی�که�

توجه�کرده�باشـند�و�دقت�این�مطلب�برای�ما�روشـن�شـد�که�انبیا�در�این�

عالم�چه�کاره�هستند،�برای�چه�منظوری�آمده�اند،�کار�خود�را�چگونه�ادامه�

می�دهند،�مقصود�خود�را�ازچه�راهی�تأمین�می�کنند.�این�مطالب�درضمن�

بحث�های�گذشـته�باید�روشـن�شده�باشـد�و�اگر�می�بینید�که�خدای�نکرده�

روشـن�نشـده،�باید�یک�بار�دیگر�به�آن�نوشـته�ها�مراجعه�کنید�و�اگر�بازهم�

ابهامی�بود�و�روشـن�نشـده�بود،�گناه�من�اسـت�که�نوشـته�ها�را�یا�ناقص�

نوشـتم�یا�گنگ،�وِااّل�باید�در�این�نوشـته�ها�دربیاید:�اواًل،�اینکه�انبیا�برای�



505 جلسۀ  18 نخستین نغمه های دعوت 

ت
نبو

چـه�کاری�می�آینـد�و�آن�کاری�کـه�بـرای�آن�می�آینـد،�فایـده�اش�

چیسـت،�و�آن�کاری�که�برای�آن�می�آیند،�چگونه�تأمینش�می�کنند.�اینها�

بحث�هایی�بوده�که�گذشته.

بحث�امروز�این�اسـت؛�آن�کاری�که�انبیای�عظام�الهی�می�خواهند�انجام�

بدهنـد؛�یعنـی�ایجـاد�حکومـت�و�جامعـه�و�نظـام�توحیـدی�و�برانداختن�

نظـام�جاهلـی�و�شـرک�آمیز�و�ایجـاد�رسـتاخیز�عظیمـی�در�متـن�اجتماع،�

این�کارها�را�ـ�که�هدف�های�انبیاعلیهم السـالم�اسـت�ـ�از�کجا�شـروع�می�کنند؟�

مسـئلۀ�نقطۀ�شـروع،�مسئلۀ�بسیار�مهمی�سـت.�در�همۀ�فعالیت�هایی�که�

برای�یک�انسـان،�یا�برای�یک�گروه،�یک�جامعه،�مطرح�می�شـود�که�فالن�

عمل�را�انجام�بدهیم،�فالن�طرح�را�پیاده�کنیم،�فالن�برنامه�را�اجرا�بکنیم؛�

برای�یک�گروهی�گاهی�این�مطلب�پیش�می�آید،�برای�یک�مشـت�انسـان�

وابسـته�به�فالن�فکر�یا�فالن�مسـلک�پیش�می�آید،�برای�یک�ملت�پیش�

می�آید،�برای�یک�فرد�گاهی�پیش�می�آید؛�این�ایده�ها�و�کارهای�مهمی�که�

پیش�می�آید،�این�مسـئله�هم�جزو�مهم�ترین�مسـائلش�اسـت،�که�از�کجا�

این�کار�را�شروع�کنیم؟�نقطۀ�شروع�بسیار�مهم�است.

اگـر�چنانچه�نقطۀ�شـروع�درسـت�و�به�جا�انتخاب�شـد،�امیـدواری�برای�به�

نتیجه�رسـیدن�این�کار�و�این�طرح�و�این�برنامه�زیاد�اسـت؛�اما�اگر�نقطۀ�

شـروع�بد�انتخاب�شـد،�نه�اینکه�آن�بار�به�منزل�نمی�رسـد�و�آن�کار�سـامان�

نمی�گیرد،�نه؛�ممکن�اسـت�بگیرد،�ممکن�اسـت�آن�بار�به�منزل�برسـد،�اما�

به�دشـواری�خواهد�رسـید.�نقطۀ�شروع�ازاین�جهت�بسیار�مهم�است�که�تا�
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حـدود�زیـادی،�با�درصـد�زیادی،�متکفل�1و�متضمـن�موفقیت�آن�

کاری�ست�که�از�این�نقطه�قرار�است�شروع�بشود.

در�مورد�کار�انبیا،�اواًل،�ارزشیابی�کار�اینها�ایجاب�می�کند�که�ما�نقطۀ�شروع�

آنهـا�را�بدانیـم.�بـرای�اینکه�یک�معرفت�کاملی�در�زمینۀ�کار�انبیا�برای�ما�به�

دست�بیاید،�چقدر�خوب�است�که�این�مسئله�را�هم�بدانیم؛�که�اینها�از�کجا�

شروع�می�کردند.�عالوۀبراین،�برای�ما�آموزنده�است.�ما�اگر�دیدیم�که�انبیا�به�

سبک�خاصی�و�شیوۀ�معینی�همگی�عمل�کرده�اند،�این�برای�ما�می�تواند�یک�

درسی�باشد،�به�حکم�آنکه�پیرو�انبیا�و�دنباله�رو�مکاتب�و�راه�آنها�هستیم.�از�

چندین�نظر�بنابراین�مفید�است�که�ما�این�مسئله�را�تعقیب�کنیم.

انبیای�عظام�الهی�آن�طوری�که�در�این�کاغذ�2هم�نوشتیم�برای�شما�نقطۀ�

شـروع�کارشـان�عبارت�بود�از�بیان�ُلّب�و�مغز�و�اسـاس�و�روح�مکتبشـان.�

انبیا�در�شـروع�انقالب�و�رسـتاخیز�اجتماعی�و�عقیدتی،�با�مردم�مجامله3 

نکردند�هرگز.�چنین�نبوده�است�که�یک�مدت�زمانی�مردم�را�سرگردان�کنند�

بـا�یـک�حرف�های�دیگری،�با�یک�شـعارهای�دیگـری،�و�بعد�از�آنی�که�یک�

مقداری�موفقیت�پیدا�کردند،�بعد�آن�شـعار�اصلی�را�در�میان�بگذارند،�نه؛�

از�اول�با�صداقت�و�با�درسـتی�و�راسـتی،�آن�هدف�واقعی�و�نهایی�خود�را�

بیان�کردند،�و�آن�چه�بود؟�آن�هدف،�عبارت�بود�از�توحید.

1.�)ک�ف�ل(�ضامن،�متعهد

2.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.

3.�)ج�م�ل(،�تملق�و�چرب�زبانی�کردن
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همان�طوری�که�در�روزهای�گذشته�تشریح�کردیم،�توحید�همه�چیِز�

مکتب�انبیاعلیهم السـالم�اسـت.�توحید�و�معرفت�خدا�هم�مایۀ�تکامل�و�تعالی�

روح�انسـان�اسـت،�کـه�ایـن�هدف�عالـی�و�نهایـی�انبیا�اسـت،�و�هم�طرح�

توحید�به�معنای�ایجاد�یک�محیط�الهی،�یک�جامعه�و�نظام�الهی،�یک�نظام�

عادالنه،�یک�نظام�بی�طبقه،�یک�نظام�بدون�استثمار،�یک�نظام�بدون�ظلم،�

به�معنای�تشکیل�یک�چنین�نظامی�ست�و�این�همان�محیط�متناسبی�ست�

که�دیروز�می�گفتیم�برای�پرورش�موجود�انسانی،�الزم�و�ضروری�ست.

توحیـد�همه�چیـز�مکتـب�انبیـا�اسـت.�اعتقـاد�بـه�توحیـد�و�وجـود�خدا�و�

وحدانیـت�خـدا�هـم�تأمین�کننـدۀ�هـدف�نهایـی�و�غایی�انبیاسـت،�و�هم�

اینکه�آن�محیطی�را�که�برای�انسان�سـازی�الزم�می�دانند،�برای�پیاده�کردن�

کارخانـۀ�آدم�سـازی؛�توحیـد�بهتریـن�و�گویاترین�شـعار�اسـت؛�برای�خاطر�

اینکـه�جامعـۀ�توحیـدی�یعنـی�جامعـه�ای�کـه�در�آن،�خـدا�فقـط�آقایی�و�

خدایی�می�کند.�هیچ�کس�غیر�خدا�در�آن�خدایی�نمی�کند.�هیچ�موجودی�

در�جامعـۀ�توحیـدی،�تحمیل�و�تکلیف�و�قانون�گذاری�برای�دیگران�ندارد.�

هیـچ�موجـود�دیگـری�در�جامعـۀ�توحیـدی،�مـردم�را�بـه�اطاعت�خـود�فرا�

نمی�خواند،�حتی�پیغمبر؛�حتی�پیغمبر�که�نمایندۀ�خداست.

 ِ �نِ ِم�ن دو�ن ِالَه�ی  َ ىی ّمِ
ُ
ا َو  �ی  و�ن دن �نِ

اِس ا�ةَّ ِلل�نّ ل�ةَ 
�ن�ةَ �ةُ

َ
ا  

َ
ا َم  َ �نَ َمر�ی َ�ى ا�ب ا ع�ی اَل اهلُل �ی ِادن �ة >َو 

اهلِل<�1خـدای�متعـال�بـه�عیسـی�خطاب�می�فرسـتد؛�آیا�تو�بـه�مردم�چنین�

اَل  آموختـه�ای،�یـاد�داده�ای�کـه�تـو�را�و�مـادرت�را�خدا�و�معبـود�بدانند؟�>�ة

1.�سوره�مبارکه�مائده/�آیه�116
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َك<�منزهی�تو�پروردگارا،�من�هرگز�چنین�آموزش�غلطی،�
حا�نَ ُس�ب

آموزش�بدی�نمی�دهم،�هرگز.�من�پناه�می�برم�به�تو�از�اینکه�آنچه�که�حق�

 �ُ د َعِلم�ةَ �ةَ
ُ� �نَ ل�ةُ

�ةُ �ةُ نیست�و�درست�نیست،�آن�را�به�مردم�یاد�بدهم؛�>ِا�ن ُك�ن

<�1تا�آخر�آیه. �ىی �ن
ُم ما �ن�ی �نَ

َ
عل �ةَ

آیۀ�دیگری�در�این�زمینه�هست�که�البته�مناسب�تر�از�این�است،�اینکه�هیچ�

 ل�<2.�مضمون�آیه�این�
ً
ادا وا ع�ب پیغمبری�حق�ندارد�که�مردم�را�بگوید�که�>کو�ن

<�در�آیه�هست؛�  ل�ی
ً
ادا وا ِع�ب است،�اگر�بخواهید�در�کشف�اآلیات�پیدا�کنید،�>کو�ن

می�توانید�از�این�جمله�در�کشف�اآلیات�پیدا�کنید.�هیچ�پیغمبری�حق�ندارد�

به�مردم�بگوید:�مردم�شما�بنده�ها�و�برده�های�من�باشید.�البته�پیداست�که�

پیغمبر�صریحًا�نمی�گوید�به�مردم،�مردم�بردۀ�من�و�غالم�من�باشید؛�منظور�

این�است�که�حق�ندارد�هیچ�پیغمبری،�حتی�مردم�را�به�فرمان�خود،�بدون�

قیدوشـرط،�دعوت�کند؛�یعنی�آنی�که�فقط�حق�خداسـت.�وقتی�که�پیغمبر�

این�جوری�بود،�وقتی�بندۀ�برگزیدۀ�خدا�حق�ندارد�در�قلمرو�حکومت�و�ملک�

خدایی�تصرفی�بکند،�وقتی�که�پیام�آور�وحِی�پروردگاری،�نمی�تواند�مردم�را�

به�اطاعت�خود،�با�قطع�نظر�از�خدا�فرابخواند،�تکلیف�دیگران�معلوم�اسـت.�

قدرت�های�سیاسی،�زورگویاِن�تاریخ،�قلدرانی�که�در�طول�زمانۀ�عمر�بشری،�

در�ایـن�مـدت�ممتـِد�دراز،�بر�مردم�تحمیل�داشـتند،�تکلیف�داشـتند،�بار�بر�

دوش�مردم�داشتند،�اینها�همه�برخالف�توحید،�عملی�انجام�دادند،�توحید�

1.�اگر�گفته�بودم�حتمًا�تو�آن�را�می�دانستی،�تو�آنچه�را�در�نفس�من�است�می�دانی.

2.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیه�79
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این�همه�را�نفی�می�کند؛�این�معنای�توحید�اسـت.�معنای�توحید�

ایـن�اسـت�و�اگـر�کسـی�از�توحیـد�این�را�نفهمد،�مسـّلم�اسـت�کـه�در�این�

مسئله�یا�مطالعه�نکرده�یا�فهم�الزم�را�نداشته.�جزو�واضحات�توحید�قرآنی�

ایـن�اسـت؛�توحیـِد�در�عبادت،�توحیِد�در�اطاعـت؛�که�البته�در�بحث�توحید�

بنـده�مختصرًا�اشـاره�کـردم.�انبیا�وقتی�که�وارد�یک�جامعه�ای�می�شـوند،�تا�

می�گویند�الِاله�ِااّلاهلل،�َشسِت�دوست�و�دشمن�خبردار�می�شود�1که�قضیه�چه�

خبر�است.�توجه�می�کنید!�مسئلۀ�خیلی�مهمی�ست�این.

اهمیت�مسـئله�اینجاسـت�که�حساسـیت�و�درک�مردم�زمان�پیغمبران�و�

عدم�وجود�این�درک�در�مردم�زمان�های�بعد،�مثل�من�و�شما،�این�معلول�

چیسـت؟�پیغمبرها�تا�آمدند،�از�قدم�اّولی�که�وارد�شـدند،�دوستانشـان�و�

دشمنانشـان�مشـخص�شـدند.�پیغمبر�ما�از�روز�اّولی�که�از�کوه�نور�و�غار�

حرا�فرود�آمد�و�در�سـرزمیِن�بی�حاصِل�آن�گورسـتاِن�فضیلت�ها،�بنا�کردند�

رفتـن�و�نغمـۀ�توحیـد�سـر�دادن،�از�همـان�اول�بنـا�کردنـد�بـا�او�مخالفت�

کردن؛�منتها�مخالفت�ها�شـکل�هایش�گوناگون�بود.�از�اول�دشـمن�هایش�

مشـخص�شـدند،�از�اول�آن�کسـانی�که�باید�پیغمبر�را�بکوبند،�فهمیدند�که�

باید�بکوبند،�بر�کسـی�پوشـیده�نماند.�همچنانی�که�هر�کسی�از�آن�طبقه�ای�

که�باید�بپذیرند،�درکش،�شعورش،�فهمش،�توفیقش�بیشتر�بود،�او�هم�از�

اول�و�هرچه�زودتر�فهمید�که�پیغمبر�چه�می�گوید�و�به�چه�فرامی�خواند.

بنابراین�از�اولی�که�پیغمبر�ما�مبعوث�شد،�هم�دوستانش،�طرف�دارانش،�

1.�ضرب�المثلی�به�معنای�اطالع�یافتن�و�آگاه�شدن.
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آن�کسـانی�کـه�او�از�آنهـا�حمایـت�می�کـرد�و�بـرای�آنهـا�بود،�هم�

اینها؛�و�هم�دشمن�ها،�آن�کسانی�که�پیغمبر�بنا�بود�توی�سر�آنها�بزند،�هر�

دو�گروه�فهمیدند�که�پیغمبر�حرفش�چیسـت�در�این�دنیا،�چه�می�خواهد�

بگویـد.�حرفـی�کـه�بنـده�و�جناب�عالـی�هنـوز�درسـت�نفهمیدیم.�مـا�باید�

بنشـینیم،�بنـده�اینجـا�جـان�ِبَکنم،�داد�بکشـم،�از�واضحات�اسـالمی�برای�

شـما�بیـان�کنم،�مطالبی�که،�نمی�گویم�بـرای�اولین�بار،�اما�به�هرحال�تازه،�

بی�سـابقه�تر،�یک�قـدری�کم�سـابقه�تر�از�خیلـی�از�مطالـب�دیگر�اسـت.�این�

مطلبـی�کـه�مـا�باید�اینجا�بایسـتیم،�با�شـما�حـرف�بزنیم�تا�ثابـت�کنیم،�

اسـتدالل�کنیم،�روشـن�کنیم؛�مطلبی�سـت�که�عرب�بیابانی�یا�شـهرِی�آن�

روزگاِر�بعثت�پیغمبر،�در�اولین�جمله�قضیه�را�می�فهمید.

امروز�ما�باید�با�شـما�صحبت�کنیم،�بگوییم�که�روح�توحید�عبارت�اسـت�

از�نفـی�هرگونـه�قدرتی�جز�قدرت�پـروردگار.�ابولهب�همین�مطلب�را�همان�

اوِل�اول�فهمید.�ولیدبن�مغیرۀ�مخزومی،�آقای�قریش،�ابوجهل،�1آقای�دیگِر�

قریش�و�همچنین�امیةبن�فالن�و�دیگران�و�دیگران،�آقایان�قریش،�اول،�این�

مطلـب�را�فهمیدند.�فهمیدند�اینی�که�می�گوید�الِاله�ِااّلاهلل،�اینی�که�می�گوید�

خدایـی،�معبـودی�جـز�اهلل�نیسـت،�فقـط�به�یک�مسـئلۀ�اعتقـادی�دعوت�

1.�ابوالحکـم�عمروبن�هشـام�کـه�پیامبـر�او�را�ابوجهـل�نامیـد.�وی�اقدامات�بسـیاری�برای�

جلوگیری�از�انتشـار�اسـالم�کرد،�ازجمله�طراحی�نقشـۀ�ناموفق�قتل�پیامبراکرم�با�مشارکت�

طوایف�مختلف.�او�سرانجام�به�همراه�عده�ای�از�سران�شرک،�در�جنگ�بدر�به�هالکت�رسید.
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نمی�کند،�بلکه�به�یک�مسئلۀ�اجتماعی�نیز�دعوت�می�کند؛�و�آن،�

نبودن�امیةبن�خلف�1است،�نبودن�ولیدبن�مغیره�است،�نبودن�عاص�بن�وائل2 

اسـت،�نبودن�فالنی�اسـت،�فالنی�اسـت،�فالنی�است،�نبودن�آقایان�قریش�

است؛�این�را�اول�فهمیدند؛�چون�فهمیدند،�با��آن�مخالفت�کردند.

شما�خیال�می�کنید�که�علت�مخالفت�کفار�قریش،�سردمداران�کفر�و�ضاللت�

بـا�پیغمبـر،�جـز�همین�مطلب�که�مقام�خـود�و�موقعیت�اجتماعی�خود�را�

در�خطر�می�دیدند،�چیز�دیگری�بوده؟�آیا�برای�بت�ها�دلشـان�می�سـوخت؟�

این�قدر�اینها�مؤمن�بودند؟�ما�ندیدیم�در�طبقات�باالی�اجتماعی،�در�هیچ�

زمانـی،�اینکه�مردمی�باشـند�مؤمِن�واقعِی�دلسـوِز�فـداکار�برای�دین،�برای�

مقدسـات،�هـر�دینـی�و�هر�مقدسـاتی،�هرکسـی�هم�در�طول�زمـان�گفته،�

بی�خود�گفته،�تجربه�نشان�داده�که�دروغ�می�گوید.�در�طبقه�ای�مثل�طبقۀ�

عاص�بن�فالن�و�امیةبن�فالن�و�ولیدبن�فالن،�در�آن�طبقه�اصاًل�معنی�ندارد�

کسـانی�باشـند�که�این�قدر�وابسـته�و�دلبسـته�باشـند�به�دینشان،�که�حاال�

1.�امیة�بن�خلـف�رئیـس�تیـرۀ�بنی�جمـح�از�قبیلـۀ�قریش�بود�که�با�آغاز�دعـوت�پیامبر،�به�

مخالفت�با�ایشـان�و�آزار�مسـلمانان�برخاسـت.�بالل�حبشـی�بردۀ�او�بود�که�پس�از�اسالم�

آوردن،�سـخت�مورد�شـکنجه�قرار�می�گرفت.�او�همراه�یکی�از�فرزندانش�در�جنگ�بدر�به�

دست�مسلمانان�کشته�شدند.

2.�عاص�بن�وائل�بن�هاشـِم�َسـهمی�بـزرگ�تیـرۀ�بنی�سـهم�قریش�و�از�دشـمنان�سرسـخت�

پیامبر�اسـالم�بود.�وقتی�قاسـم،�نخسـتین�پسر�پیغمبر،�در�سن�کودکی�از�دنیا�رفت،�وی�

پیامبر�را�ابتر�نامید.�خداوند�در�جواب�او�سـورۀ�کوثر�را�نازل�فرمود.او�را�پدر�عمرو�عاص،�

وزیر�معاویه�ذکر�کرده�اند.
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چون�پیغمبر�به�بت�هایشـان�جسـارت�کرده،�اینها�پیغمبر�را�مثاًل�

َلت�وپار�بکنند،�مخالفت�بکنند،�معارضه�با�آن�بکنند.�آن�قدر�ایمان�قوی�ای�

در�آنها�وجود�ندارد�و�نمی�تواند�داشـته�باشـد.�البته�اعتقادکی�بود،�تعصب�

بود،�ولی�مسائل�اجتماعی�باالتر�از�همه�بود.

می�دیدند�توحید�کاخ�آقایی�و�ریاسـت�آنها�را�ویران�خواهد�کرد.�می�دیدند�

نفـی�ِاالهـان،�نفی�خدایـان؛�یعنی�ایجاد�جامعۀ�توحیـدی�و�ایجاد�جامعۀ�

توحیدی،�به�معنای�حکومت�انحصاری�خدا�و�اطاعت�انحصاری�از�خدا.

می�دیدنـد�کـه�توحیـد�یعنـی�برابـری�انسـان�ها�درمقابـل�پـروردگار�عالـم.�

می�فهمیدنـد�کـه�اگر�کسـی�و�جامعه�ای�و�نظامی�بر�اسـاس�توحید�باشـد،�

در�آن�نظام�تبعیض�نیسـت،�اختالف�طبقاتی�نیسـت،�ظلم�نیست؛�اینها�را�

می�فهمیدند�و�چون�می�فهمیدند�و�حاضر�نبودند�با�آن�چنان�نظامی�بسازند،�با�

آن�مخالفت�کردند.�عین�آنها�فرعون�است،�مانند�آنها�نمرود�است،�مانند�آنها�

رؤسای�بنی�اسرائیلند�در�زمان�عیسی،�مانند�آنها�ماجرای�عاد�و�ثمود�است،�

مانند�آنها�تمام�پیغمبرانی�هستند�که�قرآن�به�صورت�سندی�متقن�و�محکم�

از�آنها�یاد�کرده.�پیغمبر�وارد�اجتماع�که�می�شود،�می�گوید�که�هیچ�خدایی�

جز�خدا�نیسـت،�اولین�کلمۀ�او،�این�کلمه�اسـت،�تا�این�کلمه�را�می�گوید،�

بنا�می�کنند�مقابل�آن�صف�آرایی�کردن،�مخالفت�کردن،�ضدیت�کردن،�او�را�

نابود�کردن�حتی؛�در�مواردی�به�نابودی�او�هم�کار�منجر�می�شد.

اولین�نغمۀ�دعوت�انبیا�و�نقطۀ�شـروع�کارشـان�اعالم�توحید�است،�حرف�

آخـر�را�اول�می�زننـد.�مکاتـب�و�احزاب�سیاسـی�در�دنیـا،�آنهایی�که�با�خدا�
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و�دیـن�ارتباطـی�ندارنـد؛�حرفی�ندارند�که�مدت�ها�مـردم�را�دنبال�

نخودسـیاه�بگردانند،�مدت�ها�سرشـان�را�با�شـعارهای�پوچ�و�توخالی�گرم�

کننـد،�سـالیان�درازی�مـردم�را�بـا�آرزوهـای�بی�خودی�دلخـوش�کنند؛�بعد�

آخـرش�ببینیـم�کـه�مطلـوب�و�منظـور�از�اول�اینها�نبوده،�دعوا�سـر�لحاف�

مالنصرالدین�بوده؛�1حرفی�ندارند.�انبیا�نه،�راست�و�حسینی�و�صاف،�مطلب�

را�از�اول�بیـان�می�کننـد.�از�اول�به�مردم�می�گویند�منظور�ما�چیسـت؛�هم�

به�آن�طبقات�عالیه�می�گویند،�هم�به�آن�طبقات�پایین.�از�اول�می�گویند:�

می�خواهیم�آن�باالیی�ها�را�بیاوریم�پایین،�پایینی�ها�را�بیاوریم�باال،�باهم�

برابرشان�کنیم؛�از�اول�این�را�می�گویند.

فایدۀ�این�جور�گفتن�چیست�آقا؟�چه�عیب�دارد�که�انبیا�اول�مردم�را�َدَول2 

بدهند؟�مدتی�مردم�را�سر�بدوانند،�مدتی�حرف�های�پوچ�بزنند،�مدتی�آنچه�

را�که�نمی�خواهند،�به�مردم�وانمود�کنند�که�می�خواهیم،�در�آخر،�هدفشان�

را�تأمیـن�کننـد؛�چـه�مانعـی�دارد؟�مانعش�این�اسـت�که�دیـن�با�آگاهی�و�

بصیرت�همراه�است.�ایمان�دینی�اگر�کورکورانه�و�ناآگاه�باشد،�فایده�ندارد.�

دین�می�خواهد�هرکسی�که�به�او�می�گرود،�هرکسی�که�وارد�منطقه�و�محیط�

او�می�شـود،�از�اول�بدانـد�کـه�به�کجا�می�رود�و�دنبـال�چه�کاری�می�رود.�آن�

عرِب�بیابانِی�بی�اطالع�ازهمه�جا�هم،�وقتی�می�آید�پیش�پیغمبر�مسـلمان�

1.�ایـن�ضرب�المثـل�مواقعـی�بـه�کار�می�رود�که�فردی�در�دعوایی�که�به�او�مربوط�نیسـت،�

ضرر�ببیند؛�یا�در�یک�دعوای�ساختگی�مالی�را�از�دست�بدهد.

2.�تأخیر�در�اجرای�کاری
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می�شـود،�از�آن�سـاعت�اول�می�داند�چه�می�خواهد،�دنبال�مجهول�

مطلق�نیست،�می�فهمد�چه�می�خواهد؛�برای�همین�است�که�آن�جور�تحمل�

می�کند�و�صبر�می�کند.�برای�همین�اسـت�که�تاِب�آن�همه�رنج�و�شـکنجه�

و�سـختی�را�مـی�آورد،�چـون�می�داند�چه�کار�می�کند.�و�همیشـه�در�مبارزات�

و�مصادمـات�1و�سـتیزه�ها،�در�تمـام�طـول�تاریخ�و�همه�جـای�عالم،�اگر�آن�

شخصی�که�اقدام�می�کند،�آگاه�نباشد،�اگر�نداند�که�چه�می�خواهد،�اگر�نداند�

دارد�دنبال�چه�مقصودی�و�چه�معشوقی�می�دود،�در�آن�لحظات�اول�خسته�

خواهد�شد�و�این�خیلی�امر�طبیعی�ست.

یـک�عـده�ای�دارند�می�دوند�با�شـور�و�شـوق�زیادی،�جناب�عالـی�هم�بیکار�

داری�راه�مـی�روی�در�خیابـان،�می�بینـی�دارنـد�می�دونـد،�مـی�دوی.�خـب،�

یـک�چنـد�قدمـی�کـه�رفتی،�بـا�خودت�حـق�داری�بگویـی�و�خواهی�گفت�

حتمـًا�کـه�خـب،�من�چرا�مـی�دوم؟�کجا�مـی�روم�آخر؟�حـاال�دویدیم،�یک�

سـاعت�هم�نفس�زدیم،�آخرش�چه؟�خب�این�فکر�در�تو�سسـتی�به�وجود�

می�آورد؛�اما�آنها�می�دانند�کجا�می�دوند.�آنها�فرض�کنید�مسـافری�هسـتند�

که�ماشینشـان�دارد�حرکت�می�کند،�دارند�می�دوند�به�ماشـین�برسـند.�آنها�

می�دوند�تا�به�فالن�جنِس�توِی�فالن�دکان�برسـند،�هدف�برایشـان�روشـن�

است.�آنها�تا�آنجا�نرسیدند،�خسته�نمی�شوند،�خسته�هم�بشوند،�خودشان�

را�با�زحمت�می�کشـانند�تا�آنجا،�بسـته�به�اینکه�چقدر�آن�هدف�برایشـان�

قیمت�داشـته�باشـد.�اما�شـما�که�نمی�دانی�برای�چه�داشـتند�می�دویدند،�

1.�)ص�د�م(�برخورد�با�یکدیگر
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نمی�دانـی�که�هدفشـان�چه�بـود،�همین�طور�الکـی�افتادی�دنبال�

اینهـا�و�راه�رفتـی،�یـک�مدتـی�هـم�دویـدی�البته،�امـا�فورًا�با�خـودت�فکر�

می�کنـی،�اگـر�هم�فکر�نکنی�بـه�فکرت�می�دهند،�به�ذهنـت�می�دهند�این�

فکـر�را،�کـه�آقـا�چرا؟�بـرای�چه؟�برای�خاطِر�دِل�چه�کسـی؟�آدم�آنجا�سـرد�

می�شود،�مگر�اینکه�آگاه�باشد،�مگر�آنکه�از�روی�بصیرت�رفته�باشد.

علت�اینکه�می�بینیم�جوان�پشت�پا�می�زد�به�همۀ�چیزهایی�که�برای�یک�

جـوان�قیمـت�و�اهمیـت�دارد؛�می�بینیـم�که�یک�انسـاِن�راحت�و�آسـوده،�

پشـت�پـا�مـی�زد�بـه�همۀ�آن�چیزهایی�که�وسـیلۀ�آسـودگی�و�آسـایش�او�

بود�و�متأسـف�نمی�شـد؛�یاسـر�و�سـمیه،�آن�زن�و�مرد،�آن�پدر�و�مادر،�آن�

دو�مسـلمان�نمونه،�پشـت�پـا�می�زدند�به�همۀ�زیبایی�هـای�زندگی�و�جان�

�پدر�و�مادر�عمار�ـ�چقدر�پرشـکوه�اسـت�ایـن�زندگی�ها،�علتش� می�دادنـدـ�

این�بود�که�از�روی�بصیرت�بود.

بنده�یک�نوشـتۀ�فارسـی�ای�خواندم�چندی�پیش،�به�نظرم�یکی،�دو،�سـه�

سـال�قبل�از�این،�دربارۀ�عمار�و�یاسـر�بود،�از�یک�نویسـندۀ�مصری�سـت.�

یکی،�دوتاهم�اشتباه�در�آن�پیدا�کردم،�اما�بسیار�کتاب�جالبی�است.�اآلن�

یـادم�نمی�آید�اسـمش�را،�)هر�کس�اآلن�یـادش�می�آید�بلند�بگوید�تا�همه�

بشـنوند.(�یک�کتابی�سـت�در�شـرح�حال�عماِر�یاسـر�و�پدر�و�مادرش،�یاسر�

و�سـمیه،�گمانم�از�طه�حسـین�1اسـت،�یا�از�یکی�از�همین�نویسـنده�های�

1.�نویسنده،�ادیب�و�روشنفکر�مصری،�که�با�وجود�نابینایی�در�کودکی،�موفق�به�دریافت�دکترا�

از�دو�دانشـگاه�ملی�قاهره�و�سـوربن�فرانسـه�شـد.�او�کتاب�های�بسیاری�نوشته�که�از�میان�
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مصـری�اسـت،�آقای�احمِد�آرام�1به�فارسـی�ترجمه�کـرده،�ترجمۀ�

بسـیار�جالبـی�هـم�هسـت.�البتـه�عرض�کـردم�یکـی،�دو�تا�اشـتباه�در�آن�

کتـاب�مـن�دیدم،�اما�کتاب�مجموعًا�بسـیار�جالب�اسـت.�آقـا،�این�کتاب�

را�بخوانیـد،�ببینیـد�چگونـه�از�روی�بصیـرت،�از�روی�درک،�از�روی�شـعور�

ـ�)یکی�از�حضار:�وعدۀ�راست؛(�درست�است،�کتاب�وعدۀ�راست�ـ�چقدر�از�

روی�درک�و�از�روی�شـعور�و�از�روی�بصیـرت،�ایـن�ایمـان�در�دل�آنها�نفوذ�

کرده�بود،�چقدر�جالب�تشـریح�می�کند�وضع�ایمان�یاسـر�را�که�این�یاسـر�

چگونه�شد�که�ایمان�آورد؛�و�عمار�و�مجاهدتشان.�اول�زن�ایمان�می�آورد،�

بعد�شـوهرش�را�مؤمن�می�کند؛�غوغایی�سـت،�ماجرایی�سـت.�خب،�از�روی�

بصیرت�اگر�نباشد،�تحمل�نمی�کنند.

علـت�آنکـه�ادیـان،�از�اول�سـخن�آخر�را�بیـان�می�کننـد�و�می�گویند،�دلیل�

اینکـه�از�اول�می�گوینـد�مـا�برای�چه�آمدیم،�پرده�پوشـی�نمی�کنند،�همین�

اسـت؛�برای�این�اسـت�که�افراِد�گرویده�و�وابسـتۀ�به�دین،�از�روی�آگاهی،�

آنها،�کتابی�که�در�رابطه�با�زندگی�نامۀ�خود�نوشته،�به�نام�االیام،�شهرتی�بسیار�یافته�است.

1.�اسـتاد�احمـد�آرام�)1283-1377(�یکـی�از�پیشـروان�و�چیره�دسـتان�فـن�ترجمه�اسـت�

کـه�حـق�عظیمـی�در�ارائـۀ�ترجمۀ�متقـن�و�امین�دارد.�ایشـان�بعـد�از�فارغ�التحصیلی�از�

دارالفنـون،�وارد�رشـتۀ�حقـوق�شـد�ولـی�پس�از�مدتـی�آن�را�رها�کرد�و�مشـغول�فراگیری�

پزشـکی�شـد.�سـال�آخر،�پزشـکی�را�هم�رها�کرد�و�وارد�فعالیت�های�فرهنگی�شـد.�استاد�

یکـی�از�نخسـتین�مؤلفـان�کتاب�های�درسـی�و�آموزشـی�بود.ایشـان�بیـش�از��140عنوان�

کتاب�از�زبان�های�انگلیسـی،�فرانسـه�و�عربی�به�فارسی�ترجمه�کرده�اند�ازجمله:�مجموعۀ�

روایی�الحیاة،�تاریخ�علم،�تفسیر�فی�ظالل�القرآن�و...�
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از�روی�بصیرت،�بدون�اینکه�سر�خودشان�را�گرم�بکنند،�وارد�دین�

شـوند.�درسـت�نقطۀ�مقابل�آنی�که�امروز�در�دنیای�دین�معمول�اسـت.�در�

دنیـای�دیـن،�بصیـرت�و�آگاهـی�جرم�اسـت،�جرم.�آدم�متدیـن�و�آدم�ضد�

دیـن،�عجیـب�این�اسـت�که�این�دو�گـروه،�هم�متدین،�هـم�ضد�دین،�در�

بعضـی�از�مسـائل�دینـی�بـه�نتیجـۀ�واحدی�می�رسـند.�آدم�متدیـن�و�آدم�

ضد�دینی،�هر�دو�کاّنه�باورشان�آمده�که�دین�یعنی�نفهمیدن،�دین�یعنی�

چشـم�و�گوش�را�بسـتن،�اصاًل�فکر�نکردن.�به�ظاهر�می�گوییم�و�می�گویند�

متدینیـن،�کـه�اصـول�دین�استداللی�سـت،�در�اصول�دین�بایسـتی�کسـی�

تقلیـد�از�کسـی�نکنـد،�امـا�جـرأت�داری�تقلید�نکـن،�جـرأت�داری�در�یک�

گوشـۀ�از�اصـول�دیـن،�یک�ذره�از�تقلید�بیـا�این�طرف�تر،�ببیـن�چگونه�فورًا�

ضربه�فنی�خواهی�شـد.�باورمان�آمده�همه�که�دین�یعنی�بدون�بصیرت�و�

بـدون�آگاهـی�و�بدون�درک�و�چشم�بسـته�و�متعبدانه�در�یک�راهی�رفتن.�

چـون�شـنیدیم�و�می�دانیـم�که�در�فروع�دین�بایـد�به�متخصص�رجوع�کرد�

و�متخصص�را�شناخت�و�دنبالش�رفت،�خیال�کردیم�که�دین�همه�جایش�

همین�جـور�اسـت،�درحالی�کـه�درسـت�بـه�عکس�اسـت،�درسـت�به�عکس�

است،�صدوهشتاد�درجه�با�همدیگر�اینها�فرق�دارد.

دین�اساسـًا�با�آگاهی�و�بصیرت�اسـت.�به�هیچ�کس�نمی�گویند�حاال�شـما�

عجالتـًا�قبـول�بکن،�بعد�خواهـی�رفت،�تحقیق�خواهی�کـرد،�ابدًا؛�در�عالم�

دین�این�حرف�ها�نیست.�اگر�هم�به�فرض�قبول�بکنی،�تا�وقتی�دلت�قبول�

نکـرده�اسـت�و�از�روی�آگاهـی�نبوده،�واقعًا�قبول�نکـردی.�اگر�هم�تو�دین�
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را�قبـول�کـردی،�دیـن�تو�را�قبول�نکرده،�تـا�وقتی�از�روی�بصیرت�

و�آگاهـی�نباشـد.�بـرای�اینکه�دیـن�برای�آگاهی،�قیمت�قائل�اسـت،�برای�

بصیرت�ارزش�قائل�اسـت،�برای�انسـاِن�بابصیرت،�مقام�برتر�و�باالتر�قائل�

اسـت.�برای�اینکه�می�خواهد�همگان،�از�آغاِز�توجه�به�خدا،�آگاهانه�توجه�

داشته�باشند.�برای�این�منظورهاست�که�انبیا�از�اول�منظور�خودشان�را�و�

هدف�آخرشان�را�بیان�می�کنند.

مطلـب�دیگـری�کـه�در�ایـن�زمینـه�می�توانیم�از�آن�اسـتنباط�و�اسـتنتاج�

بکنیـم�و�نتیجـه�بگیریم،�این�اسـت.�آنچه�را�کـه�نتیجه�گیری�می�کنیم�در�

این�بحث،�دو،�سـه�مورد�اسـت؛�یکی�اش�همین�بود�که�اآلن�عرض�کردم،�

کـه�دیـن�آگاهـی�و�بصیـرت�را�اصـل�می�دانـد�و�مسـلماِن�نـاآگاه�را�قبـول�

نمی�کند.�نکتۀ�دوم�این�اسـت�که�پیروان�انبیا،�آن�کسـانی�که�خود�را�وارث�

نبوت�ها�می�دانند،�نه�فقط�علما،�البته�علما�وارثان�انبیائند،�اما�همۀ�الهیون�

عالم�به�یک�معنا�وارثان�انبیا�محسوب�می�شوند،�هرکسی�که�در�راه�توحید�

مشی�بکند�و�توحید�را�به�عنوان�یک�قطعنامه�ای�قبول�بکند،�این�آدم�پیرو�

ابراهیم�و�پیرو�موسی�و�پیرو�عیسی�و�پیرو�همۀ�پیغمبران�عزیز�و�بزرگوار�

دیگـر�خداسـت؛�پیـروان�انبیا�از�چه�راهی�می�خواهند�وارد�بشـوند؟�از�کجا�

می�خواهند�شروع�کنند،�بهتر،�و�قاطع�تر�و�نتیجه�بخش�تر�از�آن�نقطه�ای�که�

انبیا�از�آنجا�شروع�کردند؟

مـا�چـرا�امـروز�وقتی�کـه�صحبـت�دیـن�می�شـود،�اول�توحیـد�را�مطـرح�

نمی�کنیم؟�چرا؟�این�یک�سؤالی�ست�که�باید�بشود،�مگر�غیر�از�این�است؟�
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آنجـا�کـه�سـخن�از�دین�می�رود،�صـدی�چندش�سـخن�از�توحید�

مـی�رود؟�مـا�چرا�بـرای�متدین�کردن�مردم�خود،�جامعۀ�خـود،�دنیای�خود،�

ازآنجایی�کـه�انبیـا�شـروع�کردنـد،�شـروع�نمی�کنیم؟�مـا�می�خواهیم�مردم�

دنیـا�را�بـه�دیـن�اسـالم�معتقـد�کنیم؛�از�راهـی�غیر�از�راهی�کـه�انبیا�وارد�

شـدند،�وارد�می�شـویم؛�بایـد�توحیـد�را�مطـرح�کنیم،�همـان�توحیدی�که�

انبیـا�مطـرح�کردنـد.�اگر�نتوانیـم�در�افق�جهانی،�در�سـطح�بین�المللی،�آن�

رسـتاخیز�را�به�وجـود�بیاوریم،�کـه�البته�به�این�آسـانی�ها�هم�نمی�توانیم؛�

الاقل�می�توانیم�در�سطح�بین�المللی�و�در�افق�جهانی،�به�مردم�بگوییم�که�

هدف�و�مقصد�انبیا،�ایجاد�آن�چنان�رستاخیزی�سـت؛�این�را�که�می�توانیم�

بگوییم.�چرا�این�را�مطرح�نمی�کنیم؟

چـرا�گوینـدگان�دینـی�به�جـای�آنکـه�از�توحید�شـروع�کنند،�فکـرًا�و�عماًل؛�

می�پردازنـد�بـه�مسـائل�فرعـی�و�درجۀ�دو�و�سـه؟�این�خیلی�مسـئلۀ�قابل�

توجه�و�قابل�اهمیتی�سـت.�غالبًا�به�ما�گفته�می�شـود�آقا!�اگر�اعتراضی�به�

بعضی�از�تبلیغات�مذهبی�دارید،�چرا�با�خود�مبلغین�در�میان�نمی�گذارید؟�

جواب�این�اسـت�که�ما�مبلغین�را�کجا�پیدایشـان�کنیم؟�آن�کسـانی�که�ما�

ایراد�داریم�در�کیفیت�القائات�و�بیاناتشـان،�کجا�پیدایشـان�کنیم؟�چقدر�

ضمانت�اجرایی�دارد،�نصیحت�دوستانه�و�خیرخواهانۀ�ما؟

البتـه�ایـن�را�بگویـم�مـن�بـه�شـما،�آقایانـی�کـه�اینجا�هسـتید،�غالبـًا�مرا�

می�شناسـید؛�بـا�فکرهـای�مـن،�با�بحث�هـای�من،�غالبـًا�آشـنایید.�ممکن�

اسـت�عدۀ�کمی�باشـید�که�برایتان�تازگی�داشـته�باشد�این�محفل�ما،�وِااّل�
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غالب�کسـانی�که�اینجا�هسـتید،�بحث�های�ما�را�مدت�هایی�سـت�

بودیـد؛�در�آن�مسـجد،�در�ایـن�مسـجد.�بنده�به�شـدت�معتقـدم�به�اصالت�

تبلیغات�مذهبی�و�به�اصالت�و�لزوم�سـردمداران�مذهب،�یعنی�روحانیت�

عظیم�الشـأن�شـیعه؛�بنـده�خیلی�دوسـت�می�دارم�روحانیـت�را�و�معتقدم�

بـه�ضـرورت�روحانی.�بنده�معتقـدم�اگر�روحانیت�ـ�البتـه�کلمۀ�روحانیت�

کلمۀ�غلطی�اسـت�ها،�چون�شـایع�و�متداول�است،�من�می�گویم،�منظورم�

از�روحانیت،�جامعۀ�علمی�و�مذهبی�شـیعه�اسـت،�همینی�که�روحانیون�

عزیز�ما�امروز�در�این�سلک�و�در�این�طبقه�و�در�این�قشر�هستند�ـ�معتقدم�

اگر�این�نباشد،�اگر�جامعۀ�علمی�و�مذهبی�شیعه،�امروز�در�دنیای�اسالم�

نباشـد،�کار�مسـلمان�ها�از�این�هم�زارتر�خواهد�شـد.�و�باالخره�الزم�اسـت�

یک�عده�ای�کمربسـتۀ�درک�معارف�اسـالمی�و�بیانش�باشـند�و�آن�همین�

جامعۀ�علمی�و�مذهبی�است.�فالن�جوان،�فالن�کاسب،�فالن�کسی�که�در�

رشتۀ�اختصاصی�اش�این�کار�را�قرار�نداده،�البته�گاهی�ممکن�است�فکری�

بکند،�تحقیقی�بکند،�آن�را�بیان�هم�بکند�یا�بنویسد،�خدا�هم�آن�کسانی�که�

این�خدمات�را�برای�اسالم�می�کنند،�تأیید�و�حفظ�بکند،�اما�او�همیشگی�

نیسـت؛�او�آماتور�1اسـت�در�این�کار،�آدم�حرفه�ای�الزم�اسـت.�الزم�اسـت�

کسـی�حرفه�اش�این�باشـد،�تخصصش�این�باشـد،�کارش�این�باشـد�و�آن�

جامعۀ�علمی�و�مذهبی�شیعه�است،�یعنی�روحانیون.

بنابرایـن�وجـود�اینهـا،�اصالـت�اینهـا،�لـزوم�اینها،�بـرای�شـما�آقایانی�که�

1.�غیر�حرفه�ای،�مبتدی
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اینجا�هسـتید،�دوسـتان�جوان�من،�کسـانی�که�می�دانید�من�از�

روی�تعصـب�حـرف�نمی�زنـم�و�روی�واقع�بینی�حـرف�می�زنم،�جای�تردید�

نباشد.�وجود�واحدی�به�نام�روحانیت�الزم�است،�از�الزم�ترین�الزم�هاست،�

امـا�ایـن�حق�را�هـم�داریم�ما�و�به�خودمان�می�دهیم�که�به�آن�کسـانی�که�

امـروز�در�ایـن�صـراط،�در�ایـن�کسـوت�1قرار�دارنـد�این�مطلـب�را�بگوییم؛�

ضمـن�اینکـه�قبـول�می�کنیـم،�عده�ای�هـم�همان�جور�که�مـا�می�خواهیم�

عمل�می�کنند،�عده�ای�از�روحانیون�و�مبلغین،�واقعًا�همان�جور�که�باید�و�

شاید�عمل�می�کنند؛�یک�عده�ای�هم�هستند�که�اینها�اصاًل�به�هیچ�صورتی�

توجه�پیدا�نمی�کنند�که�امروز،�نقطۀ�شروع�کارشان،�نقطۀ�شروع�کار�انبیا�

نیست.�مسائلی�در�درجۀ�دهم،�در�درجۀ�هشتم،�در�درجۀ�پنجم،�برایشان�

قیمتش،�ارزشـش،�بیشـتر�است�از�مسـئلۀ�توحید؛�از�بیان�قرآن،�از�اصول�

دین،�از�معارف�عالیۀ�اسالمی.

حاضـر�اسـت�سـاعت�ها�بحـث�کنـد�در�اینکـه�نکیـر�و�منکـر�وقتـی�در�قبر�

می�آینـد،�بـه�چـه�صـورت�می�آیند؟�طـرف�راسـت�آدم�می�ایسـتند�یا�طرف�

چپ�آدم�می�ایستند�یا�روبه�رو�می�ایستند؟�یا�چه�هستند�اینها؟�مسئله�ای�

کـه�دانسـتنش�و�ندانسـتنش�یـک�ذره�تأثیر�ندارد�در�مسـلمان�بودن�آدم،�

هیـچ�تأثیـر�نـدارد�در�عمل�و�انجاِم�تعهدات�اسـالمی�ما،�هیچ�تأثیر�ندارد،�

و�ازاین�قبیـل�مسـائل�بسـیار�اسـت.�اینهـا�را�در�ِعداد�2ضروریـات�دین�هم�

1.�)ک�س�و(�لباس،�پوشش

2.�)ع�د�د(�شمار،�شماره
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می�آورنـد،�مثـل�مسـائل�دسـت�اول�دیـن�هـم�اینهـا�را�مطـرح�

می�کنند،�اما�هرگز�حاضر�نیستند�به�این�مسئله�بیندیشند�که�توحید،�اصِل�

توحید�برای�شـکل�جامعه،�برای�نظام�اجتماعی،�پیشـنهادش�چیست؛�آیا�

پیشـنهادی�دارد�یا�ندارد؟�حرف�ما�این�اسـت�که�این�کارها�باید�در�درجۀ�

اول�قرار�بگیرد.

درسـی�کـه�مـا�می�گیریـم�از�کار�انبیـا�و�از�نقطـۀ�شـروع�دعـوت�انبیـا،�از�

جملـه�یکـی�ایـن�اسـت�که�بایـد�ما�هـم�نقطۀ�شـروعمان�را�همـان�نقطۀ�

شـروع�انبیا�قرار�بدهیم.�اگر�رسـتاخیز�انبیا�را�نتوانیم�انجام�بدهیم،�الاقل�

می�توانیـم�بگوییـم�کـه�رسـتاخیز�انبیا�این�اسـت،�هدف�انبیا�این�اسـت،�

راهشـان�این�اسـت،�تشریح�بکنیم،�این�کار�را�که�می�توانیم�بکنیم.�دربارۀ�

پیغمبر�آخرالزمان�اگر�بحث�بشـود،�ترجیح�داده�می�شـود�به�مسـائل�درجۀ�

چهار�و�پنِج�در�زندگی�آن�بزرگوار،�مثاًل�مسئلۀ�سایه�نداشتن�آقا�رسول�خدا�

]پرداخته�شود[.�روایتی�دارد�در�خصال�صدوق،�که�رسول�خداصلی اهلل علیه وآله وسلم 

وقتی�می�رفت،�از�پشت�سر�می�دید؛�البته�این�را�مرحوم�صدوق،�خودشان�

در�پاورقـی�می�گوینـد�که�منظور�این�اسـت�که�رسـول�خدا�ازبس�هوشـیار�

بـود،�ازبـس�باهـوش�و�مراقب�بود،�مثل�آدمی�کـه�دوروبر�خودش�را�دائمًا�

می�بینـد.�بعضی�هـا�هسـتند�گیج�و�گول�راه�می�رونـد�در�خیابان،�یکی�هم�

پشت�سرشان�ادا�و�شکلک�در�می�آورد؛�یک�ساعت�هم�دنبالش�راه�بروی،�

نمی�فهمـد.�بعضی�هـا�هـم�این�کارها�مشـکل�اسـت،�پشـت�سرشـان.�آدم�

باهوشی�سـت،�متوجه�اسـت،�مراقب�تمام�دوروبر�خودش�هست،�کمترین�
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اشـاره�ای،�کمترین�حرکتی،�اطرافش،�دوروبرش،�پشـت�سرش،�او�

س.1  را�بـه�خـود�جلـب�می�کند.�می�گوید�پیغمبر�آدم�باهوشـی�بود،�آدم�َکیِّ

حـرف�صـدوق�اسـت�ها،�حـرف�محمدبن�علی�بن�بابویه�قّمی�اسـت،�محّدث�

هزاروصد�سـال�قبل�و�از�بزرگ�ترین�علمای�شـیعه�و�کسـی�که�کتاب�های�

او�از�هزار�سـال�پیش�تا�حاال،�همیشـه�در�اوج�شـهرت�بوده،�همین�عیون�

اخبـار�الّرضـا،�اکمال�الدین،�من�الَیحُضر،�چه،�چه،�چه،�خصال،�امالی،�ده�ها�

کتاب�از�این�بزرگوار�اآلن�چاپ�شـده�اسـت،�موجود�اسـت،�که�جزو�مدارک�

عالی�شیعه�است.�این�آدم،�اظهارنظرش�این�است.�حاال�بنده�کار�ندارم�که�

این�اظهارنظر�درسـت�اسـت�یا�درسـت�نیست؛�اما�حاضرند�این�مطلب�را�با�

اظهارنظـرش،�بـا�انتقادش،�با�نظر�فالن�آدم�درباره�اش،�با�نظر�فالن�محّدث�

دیگـر�دربـاره�اش،�اینهـا�را�مطـرح�کننـد،�بحث�کننـد؛�اما�اینکـه�نبی�اکرم�

اصاًل�برای�چه�آمده�بود؟�پیشـنهادش�دربارۀ�شـکل�اجتماع�چه�بود؟�دربارۀ�

حکومـت،�پیغمبـر�چـه�می�گفت؟�نظر�پیغمبـر�دربارۀ�کیفیـت�تربیت�های�

انسانی�چه�بود؟�آیا�تربیت�فردی�را�کافی�می�دانست�یا�تربیت�اجتماعی�را�

الزم�می�دانست؟�دربارۀ�اینها؛�آنچه�که�اصاًل�مطرح�نیست،�همین�است.

امروز�روزی�نیست�که�دنیای�اسالم�طاقت�تأخیر�در�این�مسائل�را�داشته�

باشـد.�امـروز�آن�وقـِت�زیاد�را�مـا�نداریم،�امروز�آن�فرصـت�را�نداریم،�امروز�

بیماِر�ما�محتضر�اسـت،�محتضر،�سـاعتش�دیر�اسـت.�امروز�باید�هرچه�را�

که�الزم�تر�است،�جلوتر�بیندازیم؛�آنی�که�یک�ذره�از�این�لزومش�کمتر�است،�

1.�)ک�ی�س(�خردمند،�هوشیار
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یک�ذره�عقب�تر.�دم�و�ساعت�امروز،�برای�ما�معتبر�و�زیاد�و�مهم�

است.

بله،�آن�بحث�های�مفصِل�گستردۀ�کالمی�دربارۀ�خصوصیات�معارف�دسِت�

دوم�و�سـوم�و�چهـارم�اسـالمی�را�بگذاریـد�بـرای�آن�روزی�کـه�کار�دیگری�

نداشـته�باشـیم،�الاقل�این�کارهای�اّولی�را�حل�کرده�باشـیم.�سـخن�آخر�

اینکـه�اگـر�چنانچـه�ایـن�نصیحـت�را�از�مـا�قبول�نمی�کنـی،�اقـاًل�از�اینکه�

نصیحـت�کردیـم،�َبَدت�نیایـد؛�این�هم�یک�مطلب�دیگـر.�بهتریِن�مردم�آن�

کسی�ست�که�از�نصیحت�شنیدن�بدش�نیاید.

بنابراین�نقطۀ�شـروع�دعوت�انبیا�توحید�اسـت.�شـاهدی�که�بر�این�معنا�

از�قـرآن�برایتـان�ذکـر�کردیم،�دیگـر�چون�نمی�خواهم�تفصیـل�بدهم،�یکی�

<�1و�همانا�
ً
�ةٍ َرسولا

ّمَ
ُ
ا �ن�ی ُكّلِ ا �ن َع�ش َ د �ب

�ةَ
َ
سورۀ�نحل�است�و�آیه�اش�این�است:�>َو ل

برانگیختیـم�در�هـر�امتـی�پیامبری.�حرفش�چه�بود�این�پیامبر�و�رسـول؟�

<�که�عبودیت� و�ةَ وا الّطاعن �بُ �نِ �ةَ ُدوا اهلَل َو احب ِ اع�بُ �ن
َ
حرفـش�و�پیامـش�این�بـود:�>ا

کنیـد�خـدا�را�و�دوری�بگزینیـد�از�طاغـوت؛�این�حرِف�اول�پیغمبرهاسـت.�

ُدوا  ِ اع�بُ �ن
َ
اّولی�که�می�آیند،�هنوز�از�گرد�راه�نیاسـوده،�حرفش�این�اسـت:�>ا

.> و�ةَ وا الّطاعن �بُ �نِ �ةَ اهلَل َو احب

طاغـوت�رقیـب�خداسـت.�طاغوت�آنی�سـت�که�شـاخ�به�شـاخ،�مقابل�خدا�

و�فرمـان�خـدا�می�ایسـتد،�هر�که�هسـت.�گاهـی�این�طاغوت�خـوِد�تویی؛�

1.�سوره�مبارکه�نحل/�آیه�36
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ـي َبـنَی َجنَبیـك«1،�گاهـی�طاغـوت�همان�دل�
َّ
َك َنفُسـَك ال عـَدى َعـُدّوِ

َ
»ا

هرزه�َدرای�2توسـت.�گاهی�طاغوت�همان�هوس�روز�و�شـب�توست.�گاهی�

آقایی�طلبـِی�یـک�آدم�طاغـوت�اوسـت،�تکبـر�یک�انسـان�طاغوت�اوسـت.�

گاهـی�هـم�قدرت�های�خارج�از�وجود�انسـانند.�قدرت�هایی�که�همین�طور�

دایره�وار�وسیع�می�شود،�وسیع�می�شود�و�باال�می�رود.�به�هرحال�پیغمبرها�

وقتی�کـه�آمدنـد،�گفتند�خدا،�نه�طاغوت.�اول�جمله�ای�که�گفتند�این�بوده�

کـه�عبـادت�کنیـد�و�عبودیـت�کنید�خـدا�را�و�اجتناب�کنیـد،�دوری�کنید،�

بی�اعتنایی�کنید�به�طاغوت.

 �ِ �ی
َ
�ة َعل

ُهم َم�ن َح�ةَّ ُهم َم�ن َهَدى اهلُل<�بعضی�شان�را�خدا�هدایت�کرد،�>َو ِم�ن ِم�ن
>�نَ

<�بعضی�شان�کسانی�بودند�که�ضاللت�و�گمراهی�بر�آنان�قرار�گرفت.� هةُ
َ
لال

الصنَّ

 > �نَ �ی �ب ِ
دنّ

َ
�ةُ الُمك �بَ  كا�نَ عا�ةِ

�نَ روا َك�ی
طنُ ا�ن

َ <�در�زمین�سیر�کنید،�>�ن ر�نِ
َ
� الا ِ

روا �ن س�ی
>�نَ

ببینیـد�عاقبـت�آن�کسـانی�که�ضاللـت�بر�آنان�قـرار�گرفته�بـود�و�پیغمبر�را�

تکذیـب�کردنـد�و�هدایـت�او�را�نپذیرفتنـد�چگونه�شـد.�ببینیـد�تمدن�های�

برافتاده�را،�ببینید�کشورها�و�شهرهای�ویران�شده�را،�ببینید�بابل�و�آشور�و�

َکلدۀ�3نابود�شده�را،�که�از�آن�جز�نامی�در�ستون�تاریخ�باقی�نماند.�ببینید�

قـدرت�فرعونیـان�مصر�را�که�جامعۀ�مصری�مثـل�طوماری�در�هم�نوردیده�

1.�حدیث�شماره�4

2.�بیهوده�گو،�پرگو

3.�بابـل�و�آشـور�از�تمدن�هـای�قدیمـِی�قبل�از�میـالد�حوزۀ�بین�النهریـن�بوده�اند.�با�افول�

تمدن�بابل،�تمدن�کلدانی�جایگزین�آن�شد.
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شـد.�اینهـا�را�قـرآن�می�گویـد؛�ببینید�امت�ها�و�کشـورهایی�را�که�

به�سـخن�پیامبر�گوش�فرا�ندادند،�عاقبتشـان�چه�شـد،�محکوم�به�زوالند.�

صحبت،�صحبت�معجزه�هم�نیست،�البته�در�روزگار�اول�معجزات�می�آمده؛�

چون�زود�باید�از�بین�می�رفتند،�نمی�شده�بگذارند�به�مرور�ُدهور�1و�ایام�که�

مثـاًل�قـوم�عاد�به�َدَرک�واصل�بشـود.�آنجا�عذاب�برایشـان�نازل�می�کردند؛�

وزش�بادی،�زلزله�ای،�توفانی،�چیزی،�از�بینشان�می�بردند.

امـا�به�طور�کلـی�تا�آخر�دنیا�این�اسـت؛�هـر�جامعه�ای،�هر�امتی�که�بر�روال�

دیـن�حرکـت�نکنـد�و�بر�طبق�دیـن�حرکت�نکند،�نابود�خواهد�شـد.�نه�اینکه�

آدم�هایـش�همـه�خواهنـد�مرد،�نه؛�نابود�شـدن�امت،�به�معنای�نابودشـدن�

تشـکیالت�ملی�آنهاسـت.�جذب�می�شوند،�هضم�می�شوند،�جزو�ملت�های�

دیگر�می�شـوند،�ملّیتشـان�اصاًل�از�بین�می�رود.�امروز�شـما�ملیت�کلده�را�

معین�کنید�کجاسـت؛�ملیت�آشـور�را�معین�کنید�کجاسـت؛�ملیت�بابل�را�

معین�کنید�کجاست.�این�تمدن�های�بزرگ�تاریخ،�اولین�تمدن�های�بشری�

 
�نَ روا َك�ی

طنُ ا�ن
َ اینهایند،�کجایند�اینها؟�کجا�هستند؟�هیچ�خبرشان�هست؟�>�ن

<.�این�در�سورۀ�نحل�بود،�حاال�سورۀ�اعراف. �نَ �ی �ب ِ
دنّ

َ
�ةُ الُمك �بَ كا�نَ عا�ةِ

<�در�همۀ�
ً
�ةٍ َرسولا

ّمَ
ُ
ا �ن�ی ُكّلِ ا �ن َع�ش َ د �ب

�ةَ
َ
در�سـورۀ�نحـل،�به�طور�کلی�می�گویـد:�>َو ل

امت�ها�پیغمبر�فرسـتادیم،�اما�در�سـورۀ�اعراف،�دانه�دانه�پیغمبرها�را�ذکر�

وِمِ�<2 
 ِالٰ� �ةَ

ً
و�ا ا �ن رَسل�ن

َ
د ا �ةَ

َ
می�کنـد.�اول�از�نـوح�شـروع�می�کند،�می�فرمایـد:�>ل

1.�)د�ه�ر(�روزگار،�عهد�و�زمانه

2.�سوره�مبارکه�اعراف/�آیه�59
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ُدوا اهلَل<،�ببینید� وِم اع�بُ
ا �ةَ اَل �ی �ة

نوح�را�به�سـوی�قومش�فرستادیم،�>�نَ

ُدوا اهلَل<�عبودیت�کنید� ع�بُ
ُ
اولیـن�حرفش�این�اسـت،�گفـت�ای�قوم�مـن!�>ا

ُرُ�<�شما�را�معبودی�جز�او�نیست؛�معبود�حقیقی� �ی
ُكم ِم�ن ِالٍه عنَ

َ
خدا�را،�>ما ل

ٍم<�مـن�می�ترسـم�بـر�شـما�از�عذاب� �ی وٍم َعطن َ ا�بَ �ی ُكم َعدن �ی
َ
 َعل

ا�نُ �ن
َ
�ی ا

یعنـی.�>ِا�نّ

روزی�بـزرگ.�بعـد�قومـش�به�او�جـواب�دادند،�گفتند�که�قبـول�نمی�کنیم�

و�چـه�و�چـه�و�چـه�و�ماجـرای�توفان؛�اینهایش�محل�بحـث�ما�نبود،�تا�باز�

می�رسد�نوبت�به�عاد.

<�1فرستادیم�به�سوی�قوم�عاد،�برادرشان�هود�
ً
اُهم هودا �ن

َ
می�فرماید:�>َو ِالٰ� عاٍد ا

را.�کـه�قـوم�عاد�جزو�آن�اقوام�قدیمی�و�باسـتانی�اند،�شـاید�قبل�از�تاریخ،�

که�درسـت�کشـف�نشده،�روشن�نشـده�که�اینها�ِکی�و�در�چه�زمانی�بودند؛�

 
ً
ا و�ة �ی ُ اِل �ب �ب و�نَ ِم�نَ ال�بِ ِح�ة �ن بعد�از�توفان�نوحند،�برای�خیلی�قدیم�قدیم�هایند.�>َو �ةَ

<2،�دربارۀ�این�قوم�عاد�است�ظاهرًا،�که�اینها�در�میان�کوه�ها�خانه� �نَ اِره�ی �ن

می�سـاختند،�بعیـد�نمی�دانـد�آدم�که�برای�آن�اواخر�عهد�حجری�باشـد�که�

بعضی�از�دانشمندان�مادی�ذکر�کردند�و�ترسیم�کردند.�غرض،�برای�خیلی�

قدیمنـد.�پیغمبـری�داشـتند�اینهـا�به�نام�هود،�آن�هم�بـاز�به�اینها�همین�

ُرُ�<�گفت�ای�مردم،�خدا�را� �ی
ُكم ِم�ن ِالٍه عنَ

َ
ُدوا اهلَل ما ل وِم اع�بُ

ا �ةَ اَل �ی را�می�گفت،�>�ة

بپرستید�و�عبودیت�کنید�که�شما�را�جز�او�خدایی�نیست.

ضمنًا�ببینید�با�این�بیان�چقدر�غلط�و�باطل�می�شـود�فرضیۀ�آن�کسـانی�که�

1.�سوره�مبارکه�اعراف/�آیات��65تا�71

2.�سوره�مبارکه�شعرا/�آیه�149:�و�هنرمندانه�)برای�خود(�از�کوه�ها�خانه�هایی�می�تراشید.
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می�گویند�توحید�و�به�طور�کلی�دین،�بر�اثر�وضع�طبیعی�انسان�ها�

و�از�روی�جهالت�و�نادانی�انسـان�ها�به�وجود�آمد�و�دین�تدریجًا�به�توحید�

رسید.�می�گویند�اول�اقوام�مشرک�بودند،�بعضی�از�این�جامعه�شناس�هایی�

که�از�بر�حرف�می�زنند.�خیلی�بد�است�آدم�از�بر�حرف�بزندها،�1مثل�کسی�

کـه�بخواهـد�مثاًل�مسـجد�امام�حسـن�مجتبـی�را�توصیف�بکنـد،�توصیف�

ایـن�بنـا�را�بکنـد،�یک�بـار�هم�حتـی�نزدیک�این�بنـا�نیامده�باشـد.�بنا�کند�

توصیـف�کـردن:�بلـه،�بنـده�مسـجد�امـام�حسـن�را�این�جور�می�بینـم،�این�

سنگ�های�مرمر�تمام�این�ازاره�اش�2را�پوشانده،�لوسترها�چطور�وصل�شده،�

این�دیوارها�را�با�چه�زیبایی�نقش�و�نگار�کردند.�ندیده،�شنیده�مسجد�امام�

حسـن�جمعیت�زیاد�می�رود�مثاًل،�فرض�کنید،�خیال�کرده�باید�این�جوری�

باشـد،�روی�حدسـیات؛�درحالی�کـه�وقتـی�وارد�شـد،�می�بینیـد�نه�خیـر،�نه�

سقف�دارد،�نه�دیوار�دارد.�)خندۀ�حضار(

در�مسـائل�جامعه�شناسـی،�اگـر�بـدون�مطالعـه�و�از�بـر�کسـی�حـرف�زد،�

همین�جور�در�می�آید،�مایۀ�خنده�و�مسـخره�اسـت.�راجع�به�تفسـیِر�تاریخ�

حرف�می�زنند،�بدون�مطالعۀ�یک�قسمت�مهمی�از�تاریخ،�راجع�به�مسائل�

پدیده�هـای�دیـن�و�مذهـب�و�ایـن�چیزها�حـرف�می�زنند،�بـدون�توجه�به�

ادیان�تاریخ�می�گویند.�خب،�این�دینی�سـت�که�در�شـاید�ده�ها�هزار�سـال�

قبـل�بـوده،�یـا�اگر�چنانچه�آن�تاریخ�معروِف�در�میان�روایات�را�درسـت�و�

1.�با�چشم�بسته�و�از�حفظ�صحبت�کردن

2.�قسمتی�از�دیوار�اتاق�یا�ایوان�که�از�طاقچه�تا�روی�زمین�باشد.
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معتبر�و�حجت�بدانیم،�که�هفت�هزار،�هشـت�هزار�سـال�از�هبوط�

آدم�گذشـته�اسـت،�شـاید�شـش،�هفت�هزار�سـال�قبل�فرض�کنید�که�این�

بـوده.�و�اینهـا�می�برنـد�تاریخچـه�را�بـا�تشـریفات؛�که�اول�شـرک�بود،�بعد�

توحید�پدید�آمد؛�درحالی�که�نه،�می�بینیم�از�روزگار�قدیم،�از�دوران�باستان�

توحید�بوده.

<�آیا�ای�قوم�من،�پروا�نمی�کنید؟�توحید�را�به�اینها� و�نَ �ة
�ةَّ لا �ةَ

 �نَ
َ
به�هرحال،�>ا

می�خواسـت�بقبوالنـد�و�بفهماند.�حاال�اینجا،�مـن�گفتگو�و�مذاکرۀ�قومش�

را�بـا�حضـرت�هـود�ذکر�کردم.�از�روی�قرآن�می�خوانـم�و�ترجمۀ�مختصری�

وِمِ�<�آن�مأل�و�برجستگانی�که�از�قوم�او�
روا ِم�ن �ةَ

�نَ َك�نَ �ی �ن
َّ
ُا ال

َ
اَل الَمل می�کنم.�>�ة

<�ما�تو�را�در�سفاهت� اَه�ةٍ راَك �ن�ی َس�ن �نَ
َ
ا ل

کافر�بودند،�به�او�این�جور�می�گفتند:�>ِا�نّ

<�و�ما�تو�را�از�دروغگویان� �نَ �ی �ب َك ِم�نَ الكادنِ
�نُّ

طنُ �نَ
َ
ا ل

و�نابخردی�می�بینیم،�>َو ِا�نّ

می�پنداریـم.�ایـن�جزو�اتهاماتی�سـت�و�پندارهای�دروغی�سـت�که�نسـبت�

بـه�داعیان�حق،�همیشـۀ�زمان�بوده.�بنـده�یکی�از�بحث�هایم�دربارۀ�نبوت،�

همیـن�اسـت،�فصل�آخر�شـاید�باشـد؛�تهمت�هایـی�که�بـه�پیغمبرها�زدند�

ازچه�قبیل�بوده�و�چه�چیزهایی�بوده؛�یک�بحث�جنبی�و�حاشیه�ای�اسـت�

البته.�می�گویند�تو�آدم�نابخردی�هستی،�متهمش�می�کنند�به�نادانی.

<�در�من�نابخردی�نیسـت،� اَه�ةٌ �ی َس�ن َ� �ب �ی
َ
وِم<�گفـت�ای�قـوم�مـن،�>ل

ا �ةَ اَل �ی >�ة

<�بلکه�مـن�پیامبری�از�پـروردگار�جهانیانم.� �نَ م�ی
َ
ِ العال

>َو لِٰك�نّىی َرسوٌل ِم�ن َر�بّ

درمقابـل�اتهام�آنها،�سـخن�ناشایسـت�آنها،�سـخن�حق�خـود�را�تکرار�کرد.�

ا 
َ �ن
َ
ّ�<�کـه�می�رسـانم�به�شـما�پیام�های�پـروردگارم�را،�>َو ا

ُكم ِرسالا�ةِ َر�ب عنُ ِ
ّ
ل �بَ

ُ
>ا
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<�من�برای�شما�خیرخواهی�امانت�دارم.�خیر�شما� �نٌ م�ی
َ
اِ�ٌ� ا م �ن

ُ
ك

َ
ل

را�می�خواهم،�رشد�شما�را�می�خواهم،�پیشرفت�شما�را�می�خواهم�که�شما�

ٍل  ُ
م َعلٰ� َر�ب

ُ
ك ِ

ّ کٌر ِم�ن َر�ب م دنِ
ُ

َءک
ٓ
ا �ن �ب

َ
م ا �ةُ �ب َو َعحبِ

َ
را�به�خدا�و�توحید�دعوت�می�کنم.�>ا

َرُكم<�آیا�در�شگفت�شدید�از�اینکه�یادآوری�ازطرف�پروردگارتان� ِ دن �ن ُكم ِل�یُ ِم�ن

به�سـوی�شـما�آمد،�به�وسـیلۀ�مردی�از�خود�شما،�تا�شما�را�بترساند؟�یعنی�

از�اینکه�یک�انسـانی�از�انسـان�های�معمولی،�در�همین�کسـوت�شـما،�در�

همین�لباس�شـما،�به�مقام�نبوت�و�پیامبری�برسـد،�تعجب�می�کنید؟�>َو 

ُكروا  ُكروا<،�آن�وقت�اینها�را�به�یک�مسـئلۀ�تاریخی�توجه�می�دهد؛�>َو ادن ادن

وٍ�<�به�یاد�آورید�که�خدا�شـما�را�جانشـینان� وِم �ن
عِد �ةَ َ اَء ِم�ن �ب �ن

َ
ل ُكم �نُ

َ
َعل َ ِادن حب

<�شما�را� صَط�ةً ِ �بَ ل�ة
� ال�نَ ِ

اَدُكم �ن ساخت�پس�از�قوم�نوح،�آن�قوم�گنه�کار،�>َو رن

لاَء 
آ
ُكروا ا ادن

َ در�آفرینش،�در�خلقت�و�در�اندام،�نیرو�و�قدرت�بیشتری�داد.�>�ن

<�شاید�به�موفقیت�و� ِلحو�نَ �ن م �ةُ
ُ

ك
َّ
َعل

َ
اهلِل<�به�یاد�آورید�نعمت�های�خدا�را،�>ل

پیروزی�و�رستگاری�برسید.

ا<،�ببینیـد،�دشـمن�هـم�فـورًا�می�فهمد�که�عبـادت�انحصاری� �ن �ةَ �ئ  حبِ
َ
الوا ا >�ة

َد اهلَل َو�َدُ�<�آیـا�تـو�آمـده�ای�نـزد�مـا�تا� ع�بُ ا ِل�نَ �ن �ةَ �ئ  حبِ
َ
الوا ا خـدا�یعنـی�چـه.�>�ة

ا<�و� �ن اوئُ �ب
آ
ُد ا ع�بُ َ َر ما كا�نَ �ی

دنَ
مـا�فقـط�خدا�را�بپرسـتیم�و�عبودیت�کنیم؟�>َو �نَ

آنچـه�را�کـه�پـدران�ما�عبودیت�آن�می�کرده�اند،�آنهـا�را�کناری�بگذاریم؟�از�

ا<�آنچه�که�بدان� ِعُد�ن ما �ةَ ا �بِ �ن �ةِ
ئ
ا

َ بت�هـای�بی�جـان�و�بت�های�جاندار�هر�دو.�>�ن

 > �نَ �ی �ةَ ِم�نَ الّصاِد�ة ما�را�وعده�و�وعید�می�دهی،�آن�را�برای�ما�بیاور؛�>ِا�ن ُك�ن

اگر�راست�می�گویی.
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<�گفت�بی�گمان�بر�شما� �بٌ
صنَ

ٌ� َو عنَ ُكم ِرحب ِ
ّ ُكم ِم�ن َر�ب �ی

َ
َع َعل

د َو�ةَ
اَل �ةَ >�ة

قـرار�گرفتـه�اسـت�پلیـدی�و�خشـم.�پلیـدی�و�خشـم،�پلیـدی�ای�در�وجود�

خودتان�و�خشمی�از�ناحیۀ�پروردگارتان�شما�را�فراگرفت؛�بدبخت�هستید.�

ُكم<  اوئُ �ب
آ
م َو ا �ةُ �ن

َ
موها ا �ةُ �ی

سماٍء َسّمَ
َ
<�آیـا�با�مـن�مجادله�می�کنیـد؟�>�ن�ی ا �نىی

اِدلو�نَ �ب
 �ةُ

َ
>ا

دربارۀ�نام�های�پوچ�و�بی�مغزی�که�خود�شما�و�پدرانتان�نام�بر�آنها�گذاشتید،�

آن�نام�ها�را�جعل�و�وضع�کردید،�برای�خاطر�این�موجودی�که�خودتان�این�

موجود�را�درست�کردید�و�به�او�قدرت�بخشیدید،�برای�خاطر�او�با�من�مجادله�

<�که�خدا�دربارۀ�آن�هیچ�سلطانی،�یعنی� ها ِم�ن ُسلطا�نٍ َل اهلُل �بِ رنَّ
می�کنید؟�>ما �نَ

هیچ�قدرتی،�نازل�نکرده�است،�یا�هیچ�حجتی؛�هر�دو�را�نوشته�ایم،�حجت�

یعنی�دلیل�و�برهان.�و�سلطان،�هم�به�معنای�قدرت�می�آید،�هم�به�معنای�

حجـت،�یعنـی�دلیـل�و�برهان؛�اینجا�هر�دو�معنا�می�تواند�باشـد.�یکی�این�

معنا�که�بگوییم�خدای�متعال�هیچ�حجتی�و�دلیلی�بر�درسـتی�و�راسـتی�

و�اسـتواری�ایـن�خدایـان�تـو�و�خداونـدگاران�تو،�برای�تو�نفرسـتاده.�حرف�

دیگـر�اینکـه�بگوییـم�نه،�خدا�هیچ�قدرتـی�به�آنها�نـداده،�و�این�موجودات�

زبـوِن�عاجـز�ناتـوان�را�که�هیچ�قدرتی�خدا�به�آنها�نداده�اسـت�در�کنار�خدا�

<�منتظر�باشید،�من�نیز�با�شما�از� �نَ ر�ی ِ طن �ةَ م ِم�نَ الُم�ن
ُ

� َمَعك
روا ِا�نّ ِ طن �ةَ ا�ن

َ می�گذارید.�>�ن

منتظرانم.�اینها�را�گفت،�بعد�عذاب�پروردگار�نازل�شد.
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ُهم ِالٰ�  ع�نُ وحىی �بَ ِ �ی
�نّ �نَ الِا�نِ� َو ال�بِ اط�ی �ی

َ ا سش ٍ َعُدّوً
ّ ىی �بِ

ّلِ �نَ ا ِلكُ َعل�ن َ ِلَك حب آیات��112و�113:�>َو َكدن

َد�ةُ  �ئِ �ن
َ
ِ� ا �ی

َ
ٰى ِال صعن رو�نَ � َو ِل�ةَ �ةَ �ن َ رُهم َو ما �ی

دنَ
َعلوُ� �نَ

َك ما �نَ اَء َر�بُّ و سش
َ
 َو ل

ً
رورا

وِل عنُ  ال�ةَ
ُر�نَ حن ع�نٍ رنُ �بَ

�به� <. )ُخب�یک�قدری�امروزـ� و�نَ ِر�ن �ةَ وا ما ُهم ُم�ة ِر�ن �ةَ �ة وُ� َو ِل�یَ
ر�نَ َر�ةِ َو ِل�یَ حنِ

آ
الا  �بِ

و�نَ ِم�ن وئ ُ �نَ لا �ی �ی �ن
َّ
ال

قدر�ده�دقیقه�ـ�وقت�تأخیر�شده،�ازطرف�آخر�هم�بنا�داریم�ان�شاءاهلل�وقتمان�

را�منضبط�کنیم؛�یعنی�یک�و�نیم�تمام�بکنیم،�این�است�که�بقیۀ�آیات�را�فعاًل�

تالوت�نمی�کنیم.(�گفتیم�که�نبوت�یک�رسـتاخیز�اجتماعی�سـت،�و�گفتیم�

کـه�از�اصـول�ایـن�رسـتاخیز،�یکـی�عبارت�اسـت�از�نفی�طبقـات�اجتماعی؛�

به�این�معنی�که�طبقات�ضعفا�و�بردگان�و�مستمندان�و�محرومان�از�سویی،�

و�طبقۀ�قدرتمندان�و�زورگویان�و�برخورداران�از�سـوی�دیگر،�در�محیطی�که�

ساخته�و�پرداختۀ�نبوت�پیغمبر�خداست،�وجود�ندارد.

همان�طوری�کـه�از�اسـالم�مـا�اطـالع�داریـم�و�البتـه�همـۀ�ادیـان�آسـمانی�

ا َشیاطیَن الِانِس َوالِجّنِ  ّلِ َنبّیٍ َعُدّوً
ُ
ٰذِلَك َجَعلنا ِلك

َ
َوك

و 
َ
َول وًرا  ُغر الَقوِل  ُزخُرَف  َبعٍض  ِالٰى  َبعُضُهم  یوحی 

وَن � َوِلَتصغٰی  َك ما َفَعلوُه َفَذرُهم َوما َیفَتر شاَء َرّبُ

َوِلَیرَضوُه  ِبالآِخَرِة  ُیؤِمنوَن  لا  ذیَن 
َّ
ال فِئَدُة 

َ
ا یِه 

َ
ِال

عام ارک� ا�ن سور�ۀ م�ب َوِلَیقَتِرفوا ما ُهم ُمقَتِرفوَن � 
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همین�جورند،�اساسـًا�در�اسـالم�فرض�نشـده،�تصور�نشده؛�صورتی�

کـه�یک�نفـری،�به�خاطر�ضعیف�بودن،�به�خاطر�بی�قـدرت�بودن،�نتواند�حق�

مشـروع�خـود�را�بگیـرد.�یک�چنیـن�فرضی،�جزو�فرض�هـای�وجود�حکومت�

ّمٌة 
ُ
َس ا ن ُتَقّدَ

َ
اسالمی�و�تشکیالت�توحیدی�و�الهی�نیست.�لذا�می�فرماید�که�»ل

ُه َغیَر ُمَتعَتٍع«1؛�یعنی�اگر�در�یک�اجتماعی�دیدید�انسانی�
َ
عیِف َحّق

َ
الُيؤَخُذ فهیا الّض

ضعیف�است،�یعنی�در�رأس�یک�قدرتی،�یک�ُپستی�از�پست�های�سیاسی�

و�اجتماعی�نیسـت،�یک�چنین�آدمی،�یک�انسـان�معمولی،�این�نمی�تواند�

حق�خود�را�بدون�لکنت�زبان�بگیرد؛�بدانید�که�یک�چنین�اجتماعی،�اجتماع�

رسـتگار�و�موفـق�و�پیروزمنـد�نیسـت.�یعنی�اگر�چنانچـه�ضعیف�حقش�را�

گرفت،�با�لکنت�زبان�گرفت،�رفت�آنجا�ایستاد،�یک�مقداری�زبانش�گرفت،�

یک�مقداری�صورتش�قرمز�شد؛�این�هم�به�درد�نمی�خورد.�آیا�یک�نفر�آدمی�

که�در�خانۀ�خود�یک�فرزند�این�خانه�است،�یک�بچۀ�این�خانه�است،�برای�

گرفتن�غذای�خود�که�حقی�ست�که�برای�خودش�فرض�کرده،�می�رود�طرف�

آشپزخانه�و�طرف�غذا�و�معدن�و�منبع�غذا،�هیچ�احساس�شرمی،�احساس�

حقارتی،�احساس�َسِربار�بودنی�می�کند؟�مسّلم�نه.

در�یـک�جامعـه،�آن�جـوری�کـه�اسـالم�بـه�مـا�می�آمـوزد�و�یـاد�می�دهـد�و�

می�خواهـد�همان�جـور�هم�عمل�بکند،�وضع�این�جوری�سـت.�همه�فرزندان�

یک�محیط�و�اعضای�یک�پیکرند،�بدون�هیچ�گونه�تفاوت�و�تمایزی؛�یعنی�

حاکم�اسـالمی�مثـل�امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیه�در�جامعۀ�اسـالمی�همان�قدر�

1.�حدیث�شماره�5
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حـق�دارد�و�همـان�حقوقـی�را�دارد�که�یکی�از�آحاد�رعیت�آن�حق�

را�دارد�و�آن�اندازه�حق�دارد.

در�جامعۀ�اسـالمی،�بزرگ�تریِن�مقامات�نمی�تواند�بر�یک�انسـان�معمولی،�

زور�و�قلدری�و�حتی�درشـت�گویی�بکند.�به�طوری�که�حتی�در�آن�زمانی�که�

مسـیر�جامعۀ�اسـالمی�عوض�شـده�بود�و�برطبق�عقیدۀ�ما�از�محور�خالفت�

الهـی�و�اصلـی،�یعنی�محور�امامـت�امیرالمؤمنینصلوات اهلل وسـالمه علیه�دور�افتاده�

بود،�حتی�در�همان�زمان�هم،�یک�اسـتاندار،�یک�نفر�قدرتمند�وقتی�که�در�

یک�منطقۀ�دوری�از�پایتخت�اسـالمی،�پسـرش،�نه�خودش،�به�یک�عرب،�

در�بیابان�یک�شالق�می�زند،�این�عرِب�باهمت�بلند�می�شود،�این�راه�دور�را�

طـی�می�کنـد،�می�آیـد�مدینه�برای�دادخواهی�و�تظّلم.�خلیفه�می�نویسـد�به�

اسـتاندار�که�اسـتاندار�و�پسـرش�هر�دو�بیایند؛�نمی�گوید�پسـرت�را�بفرست�

تـا�او�هـم�در�جـواب�عذر�بیاورد،�بگوید�فعاًل�مریضم،�نه،�خود�اسـتاندار�هم�

بیاید.�استاندار�و�پسرش�هر�دوتا�می�آیند.�خلیفه�وقتی�که�از�آنها�می�پرسد�

که�چرا�این�عرب�را�آزار�کردی�و�به�او�تازیانه�زدی؟�پسـر�اسـتاندار�می�گوید�

که�یا�امیرالمؤمنین،�ای�خلیفه!�بگو�شـاهد�بیاورد.�برگشـت�گفت�شاهدش�

همین�اسـت�که�با�این�زحمت�از�مصر�بلند�شـده�تا�مدینه�آمده.�در�بیابان�

از�کجا�شـاهد�بیاورد؟�چهار�نفر�شـاهد�عادل�پیدا�کند�که�تو�او�را�در�بیابان�

شـالق�زدی؟!�اگر�در�بیابان�خلوت�زدی�چه�کار�کند؟�تو�اگر�نزده�بودی،�این�

انگیـزه�در�او�به�وجـود�نمی�آمـد�کـه�این�همـه�راه�را�از�مصـر�بلند�شـود،�پای�

پیاده�بیاید�مدینه�تا�به�من�شـکایت�کند؛�بخوابانیدش.�پسـر�استاندار�را�در�
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مسجد�دراز�کردند،�بنا�کرد�شالق�زدن.�پسر�که�بلند�شد،�گفت�بابا�

�اسـتاندار�عمروعاص�بود�ـ� را�بخوابانیـد.�داد�و�بیـداد�عمروعاص�بلند�شـدـ�

من�را�چرا؟�پسرم�می�گویی�زده،�من�را�چرا�می�زنید؟�گفت�برای�خاطر�اینکه�

پسـرت�بـه�میـخ�تـو�زد،�به�اتکای�قدرت�تو�زد.�اگر�تو�پـدرش�نبودی،�اگر�تو�

قدرت�نداشـتی،�اگر�تو�حامی�و�پشـتیبان�او�نبودی،�او�سـرش�را�به�سـنگ�

مـی�زد�1کـه�ایـن�عرب�را�در�بیابـان�بزند؛�بخوابانیدش.�این�برای�ِکی�اسـت؟�

این�برای�آن�وقتی�سـت�که�اسـالم�از�مسـیر�خداخواسته�جدا�شده�بود.�برای�

آن�وقتی�ست�که�امیرالمؤمنیِن�ما�سِر�کار�نبود؛�آن�کسانی�سِر�کار�بودند�که�

ما�برای�آنها�حق�خالفت�قائل�نیستیم،�درعین�حال�این�جور�بود.

خب،�این�جامعۀ�اسالمی�ست.�اینهایی�که�گفتم�منظور�داشتم�از�گفتنش،�

برای�این�بود�که�خواستم�از�این�بحثی�که�امروز�داریم،�من�استنتاج�نکنم،�

خـود�شـما�اسـتنتاج�کنیـد.�آنچـه�را�که�مـن�در�این�بحث�بناسـت�بگویم�و�

خواهم�گفت،�خوِد�شـما�پیش�از�گفتن�من،�به�همان�نتیجه�عینًا�برسـید.�

این�جامعه�ای�سـت�که�اسـالم�می�خواهد�و�مانند�اسـالم�اسـت�همۀ�ادیان�

توحیدِی�عالم.�جامعه�ای�که�در�آن�زور�نباشد،�قلدری�نباشد،�جمع�ثروت�در�

کنار�محرومیت�ها�و�مستمندی�های�طبقات�مستمند�نباشد.�امیرالمؤمنیِن�

 َو ف جاِنِبا 
ّ

یُت ِثرَوًة َموفوَرًة ِاال
َ
همین�مکتب�و�همین�دین�می�فرماید:�که�»ما َرا

ع«�2من�هیچ�جا�ثروتی�را�انباشـته�ندیدم،�مگر�آنکه�در�کنار�آن�حِق� َحّقٌ ُمَضّیَ

1.�کنایه�است�از�بسیار�بی�تاب�و�بی�قرار�بودن

2.�نزدیک�به�حدیث�شماره�18



539 جلسۀ  19 گروه های معارض 

ت
نبو

ضایع�شـده�ای�را�دیدم.�اگر�بنا�باشـد�سـرانه�تقسـیم�کنند،�به�آقای�

راک�ِفِلر�1این�قدر�نمی�رسد.�اینی�که�می�بینید�این�قدر�رسیده،�برای�خاطر�این�

است�که�او�سهم�خودش�را�با�سهم�ده�میلیون�انسان�دیگر،�بیست�میلیون�

انسان�دیگر،�روی�هم�گذاشته،�شده�این�قدر.�یک�ده�میلیونُیم�برای�او�است،�

ع«.  َو ف جاِنِبا َحّقٌ ُمَضّیَ
ّ

یُت ِثرَوًة َموفوَرًة ِاال
َ
یک�صد�هزارم�برای�او�است؛�»ما َرا

جامعـۀ�اسـالمی،�جامعـۀ�ایـده�آل�ازنظر�منطـق�ادیان�توحیـدی،�یک�چنین�

جامعه�ای�ست:�در�آن�زور�نیست،�در�آن�زورگو�نیست،�کسی�زور�نمی�گوید،�اگر�

هم�بخواهد�بگوید،�نمی�گذارند�بگوید.�اگر�کسی�بخواهد�اختالف�طبقاتی�را�

در�جامعه�ای�که�با�نظام�اسالمی�ساخته�شده�رواج�بدهد،�نمی�گذارند�بدهد؛�

چرا؟�چون�نظام،�نظامی�بود�که�پیغمبر�درست�کرده�بود.�این�خیاط�های�ماهر�

را�دیدید،�وقتی�لباسی�را�درست�می�کنند،�می�بینید�این�لباس�پاره�پوره�شده،�

تمام�قسـمت�های�لباس�سوراخ�سـوراخ�شـده؛�اما�درزهایش�باز�نشده،�قوارۀ�

لباس�از�دست�نرفته.�جامعۀ�اسالمی�را�ِهی�سوراخ�سوراخش�کرده�بودند،�اما�

قوارۀ�جامعه�از�دسـت�نرفته�بود.�خیاطش�پیغمبر�اسـت؛�معمار�و�صّناعش،�

دسـت�توانگر�رسول�اهلل�است.�نظام�خداخواستۀ�خداساختۀ�پیغمبرساخته،�

این�جور�نظامی�سـت.�در�آن�زور�نیسـت،�قلدری�نیسـت،�اسـتثمار�نیسـت،�

استبداد�نیست،�حکومت�مطلقۀ�یک�انسان�یا�جمعی�انسان،�بر�انسان�های�

1.�جـان�راک�فلـر�یکـی�از�بزرگ�ترین�سـرمایه�داران�آمریکا�بود.�مرکـزی�که�به�نام�خودش�

ایجاد�کرد،�بعدها�با�نفوذ�جریان�های�صهیونیستی�در�آن�نقش�مؤثری�در�حوادث�سیاسی�

جهان�ایفا�کرد.�برای�مثال�می�توان�به�رابطۀ�نزدیک�محمدرضا�شاه�با�این�مرکز�اشاره�کرد.



540 جلسۀ  19 گروه های معارض 

ت
نبو

دیگر�نیست.�در�یک�چنین�جامعه�ای�که�خدا�می�خواهد�و�می�گوید�

که�باید�انسان�ها�بدین�شکل�مجتمع�بشوند،�جهل�نیست،�ناآگاهی�نیست،�

خرافه�پرستی�نیست.�در�این�اجتماع�مردم�مجبورند،�ملزمند�همه�فکر�کنند.�

الزم�اسـت�همه�راه�خودشـان�را�پیدا�کنند؛�وقتی�پیدا�کردند،�الزم�اسـت�آن�

راه�را�بپیمایند.

در�آن�جامعـه�همـه�موظفنـد�از�حقـوق�ضعفا�و�محرومان�و�سـتمدیدگان�

دفـاع�کننـد.�در�آن�جامعه�کسـی�حق�ندارد�بگوید�مـرا�مصالح�خودم�بس،�

مرا�دردسـرهای�خودم�بس،�مرا�کارهای�خودم�بس،�نمی�رسـم�به�کارهای�

دیگـران�بپـردازم؛�بـرای�خاطـر�اینکه�همـه�با�هم،�همه�اجـزا�و�اعضای�یک�

پیکر�و�اندام�های�یک�بدنند،�مگر�می�توانند�این�جور�بگویند؟�در�آن�جامعه�

تنبلی�نیست،�در�آن�جامعه�تفرق�و�اختالف�نیست،�در�آن�جامعه�تعبد�و�

کورکورانه�حرکت�کردن�دنبال�زید�و�عمرو�و�َبکر�نیست؛�یک�چنین�جامعه�ای�

را�پیغمبر�می�خواهد�بسـازد.�درسـت�توجه�کنید،�یادتان�باشد�خصوصیات�

آن�جامعـه�ای�کـه�پیغمبـر�می�خواهد�آن�جامعه�را�با�دسـت�قدرتمند�خود�

و�بـا�آمـوزش�و�الهام�وحی�خدا�بسـازد.�این�جامعـه،�خصوصیات�بزرگش،�

خطوط�اصلی�اش،�وجود�علم�و�آگاهی،�وجود�عدل�و�دادگری،�طبقۀ�واحد،�

نفـی�طبقـات�اجتماعـی،�نفی�اسـتثمار،�نفی�جمع�ثروت،�نفی�اسـتبداد�و�

حکومت�مطلقه،�نفی�طرف�داری�از�باطل�و�الزام�و�اجبار�طرف�داری�از�حق�

و�حقیقت�است،�اینها�مشخصات�این�جامعه�است.

نقطۀ�اصلی�حرف�من�اینجاست�که�به�بحث�امروز�من�ارتباط�پیدا�می�کند.�
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اگـر�پیغمبری�در�یـک�جامعۀ�جاهلی�بیاید،�حرف�خودش�را�هم�

بزند،�هدف�خودش�را�هم�بگوید�و�بگوید�که�می�خواهد�چگونه�جامعه�ای�و�

دنیایی�بسازد،�بگوید�می�خواهد�نظام�اجتماعی�را�چه�جوری�ترتیب�بدهد،�

اگـر�ایـن�حـرف�را�پیغمبر�بزند،�چه�کسـانی�بـا�او�در�ایـن�اجتماع�جاهلی�

مبارزه�خواهند�کرد؟

گفتم�پیغمبر�چه�جور�جامعه�ای�می�خواهد�درست�کند.�خیلی�روشن�است�

که�چه�کسـانی�با�پیغمبر�معارضه�و�مبارزه�خواهند�کرد.�اولین�کسـانی�که�

با�پیغمبر�مبارزه�بکنند،�آن�کسـانی�هسـتند�که�از�اختالف�طبقاتی�زنده�اند.�

زنده�هستند�برای�خاطر�اینکه�می�توانند�یک�عده�مردم�را�بدوشند،�می�توانند�

از�نیروهای�یک�عده�انسان�بی�گناه،�به�ناحق�استفاده�کنند.�اگر�بنا�شد�آنها�

بـا�آن�انسـان�ها�در�یـک�ردیـف،�در�یک�طبقه�قرار�بگیرند،�پس�از�چه�کسـی�

اسـتفاده�کنند؟�بعد�از�این�چه�کسـی�را�بدوشـند؟�اینها�مخالف�می�شـوند.�

دیگر�از�کسانی�که�مخالف�خواهند�بود�با�دعوت�این�نبی�و�با�اقامۀ�چنین�

جامعـه�و�نظامی،�آن�ثروت�اندوزانند،�آن�مال�جمع�کنانند.�آنهایی�که�مایلند�

پول�را�از�کیسۀ�این،�از�کیسۀ�آن،�از�الِی�دستمال�بستۀ�فالن�پیرزن�محروم،�

از�تـِه�دخـل�فـالن�بقـال�کم�دخِل�سـِر�گذر�بکشـند�بیـرون�و�در�کیسـه�های�

بزرگ�و�بی�نهایِت�خودشان�بریزند.�آن�کسانی�که�مایلند�با�تأسیس�مؤسسات�

رباخواری،�با�ایجاد�سیستم�رباخواری�و�گرفتن�ربِح�1پول،�همۀ�کاسبی�هایی�

که�وجود�دارد�و�همۀ�تجارت�ها�و�همۀ�فعالیت�های�اقتصادی�را،�در�نتیجه�

1.�)ر�ب�ح(�سود،�منفعت
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به�سود�خودشان�بکنند.�مگر�این�جور�نیست؟�جناب�عالی�شغلتان�

چیست�آقا؟�شما�یک�کاسبی�هستید�در�این�بازار؛�هرچه�کاسبی�می�کنید،�

اگـر�گفتـی�صـدی�چندش�برای�تو،�صدی�چندش�برای�بانک�فالن�و�بهمان�

و�بهمـدان�اسـت؛�ببیـن�چقـدر�از�اعتبار�اسـتفاده�کـردی،�ببین�چقـدر�بهره�

می�دهی،�پس�ببین�برای�چه�کسی�داری�می�دوی.

وقتی�کـه�سیسـتم،�سیسـتم�رباخوارانـه�بود،�وقتی�بنا�شـد�در�یک�جامعه�

همـه�ربـا�بدهنـد�و�گروهی�ربا�بگیرنـد�و�بخورند،�پس�بنابراین�کاسـبی�ها�

همه�به�سود�مؤسسات�رباخواری�است.�اگر�بنا�شد�در�یک�چنین�جامعه�ای�

ـ�که�ثروت�و�ثروت�اندوزی�شغل�شریف�مشروع�یک�عده�انسان�است�که�

می�خورند�و�آقایی�می�فروشـند�ـ�یک�پیغمبری�بیاید،�یک�مصلحی�بیاید،�

بگویـد�کـه�آقـا�ثروت�اندوزی�ممنوع؛�خب�پیداسـت�که�ایـن�با�آن�پیغمبر�

مخالفت�خواهد�کرد؛�خیلی�طبیعی�است.�پس�این�هم�یک�گروه.

یـک�گـروه�ثروت�اندوزاننـد�کـه�با�ایـن�نبی�مبـارزه�خواهند�کـرد.�یک�گروه�

حکام�مسـتبدند�که�با�این�دعوت�نبوی�و�رسـالت�الهی�مبارزه�خواهند�کرد؛�

اهلل«�وارد�یک�جامعه�ای�شـد،�به�صورت�واقعی،�
ّ

بـرای�خاطـر�اینکه�تا�»الِالـه اال

معنایش�این�است�که�فرعون�از�آن�جامعه�برخاست،�بیرون�رفت؛�یا�رفت،�

اهلل«�این�اسـت�دیگر.�اگر�
ّ

یـا�یکـی�از�آحـاد�عـادی�مردم�شـد.�معنـی�»الِالـه اال

اهلل«�به�صورت�واقعیِ�خود�منشـأ�سـازندگی�جامعه�بشود،�آن�
ّ

بنا�شـد�»الِاله اال

اهلل«�تشـکیل�می�شـود،�در�رأس�مخروطش�
ّ

جامعـه�ای�کـه�بر�اسـاس�»الِاله اال



543 جلسۀ  19 گروه های معارض 

ت
نبو

خداسـت�نـه�فرعون.�خـدا�قرار�دارد�نه�فرعـون�و�هامان،�نه�نمرود،�

نه�شـّداد،�1نه�معاویه؛�پس�خیلی�روشـن�اسـت�که�فرعون�و�نمرود�و�دیگر�

قدرت�های�مستبد�تاریخ،�با�دعوت�انبیا�دایر�بر�تشکیل�این�چنین�جامعه�ای،�

به�شدت�مبارزه�کنند.�این�هم�یک�طبقه�از�مبارزین�و�معارضین�نبوت�ها.

یک�طبقۀ�دیگر�هم�احبار�و�رهبانند،�آن�کسانی�که�با�مغزهای�مردم�سر�و�کار�

دارند.�آن�کسانی�که�باید�برای�خاطر�آموزشی�که�به�مردم�می�دهند،�موقعیت�

اجتماعی�خودشـان�را�حفظ�کنند،�و�اگر�این�آموزش،�یک�آموزش�صحیح،�

یک�آموزش�زندگی�سـاز،�یک�آموزش�آگاه�گرانه،�یک�آموزش�روشـنگر�باشد،�

بقـای�آن�آقایی،�آن�ریاسـت�معنـوی،�آن�برخورداری�های�مادی�و�حیثیتی،�

برای�این�طبقه�هم�امکان�نخواهد�داشت؛�لذا�سعی�می�کنند�طبقۀ�احبار�و�

رهبـاِن�تاریـخ،�که�مردم�را�در�ناآگاهی�نگه�دارند.�عیسـی�بن�مریم�مبارزه�اش�

بـا�احبـار�و�رهبـان�بـود،�قبل�از�آنی�کـه�به�امپراتور�روم�برسـد؛�کـه�در�زمان�

خودش�نرسیده�بود.�آن�کسانی�که�نمی�خواستند�دعوت�عیسوی�و�مسیحی�

در�جامعۀ�یهودِی�منحِط�آن�زمان�پا�بگیرد،�چه�کسـانی�بودند؟�احبار�یهود�

بودند،�عالمان�یهود؛�بااینکه�عیسی�را�خوب�می�شناختند.

1.�فرزند�عاد�بود�که�پس�از�مرگ�پدر،�فرمانروای�قوم�عاد�شد.�او�درمقابل�توصیفاتی�که�

حضرت�هود�از�بهشت�برایش�می�کرد،�تصمیم�گرفت�بهشتی�بهتر�از�بهشت�خداوند�هود�

بسـازد.�قصری�سـاخت�بزرگ،�یک�خشـت�از�طال�و�یک�خشـت�از�نقره،�و�باغی�از�درختان�

مختلف�با�گوهرهای�فراوان،�با�جوی�هایی�از�عسـل�و�شـیر�و�لؤلؤ�و�مرجان.�آنگاه�که�کار�

ساختن�قصر�و�باغش�به�پایان�رسید،�چون�خواست�به�نظاره�و�تماشای�آنها�از�اسب�فرود�

آید،�پا�بر�زمین�نرسیده،�حضرت�عزرائیل�جانش�را�گرفت.
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در�زمـان�ظهـور�اسـالم،�آن�کسـانی�که�مایل�نبودنـد�نهضت�نبوی،�

نهضت�محمدی�و�بعثت�اسالمی�پا�بگیرد�و�ریشه�بگیرد،�چه�کسانی�بودند؟�

آن�کسـانی�که�اگـر�پیغمبـر�می�آمـد،�آن�تعلیماِت�درسـت�می�آمـد،�آن�زالِل�

لذت�بخش�و�تشـنگی�برطرف�کِن�اسـالم�می�آمد،�ذهن�ها�را�سرشـار�می�کرد،�

چشـم�ها�را�باز�می�کرد،�ابهام�ها�و�جهالت�ها�را�برمی�داشـت،�دیگر�برای�آنها�

مجال�آقایی�و�زندگی�نبود.�معلوم�اسـت،�آنجا�که�اسـالم�باشد،�بافته�های�

م،�2رنگی�و�رونقی�ندارد.�پیداسـت�آن�وقتی�که� کعب�ااَلحبار�1و�عبداهلل�سـالّ

خورشید�حقیقت�بتابد�بر�محوطۀ�مغزها�و�افکار�انسان�ها،�دیگر�خرافات�و�

تاریکی�هایشـان�به�خودی�خود�زایل�می�شـوند�و�از�بین�می�روند؛�لذا�تا�نبی�

می�آید؛�جامعۀ�نبوی�که�بر�اسـاس�آگاهی�سـت،�بر�اسـاس�اطالع�و�دانش�

و�روشـن�بینی�و�آزادفکـری�و�روشن�فکری�سـت،�جامعۀ�الهـی�و�توحیدی،�

تـا�نغمـۀ�این�چنیـن�جامعه�ای�سـاز�می�شـود،�جـزو�اولیـن�گروه�هایی�که�

1.�ابو�اسـحاق�کعب�بن�ماتـع�حمیـری،�از�دانشـمندان�یهـودی�اهـل�یمـن�بود�کـه�پس�از�

پیامبر،�در�اوایل�خالفت�خلیفۀ�دوم�به�اسالم�گروید�و�وارد�مدینه�شد.�قرآن�را�از�صحابه�

آموخـت.�به�دلیـل�آشـنایی�با�کتاب�هـای�علمای�یهودی�به�کعب�االحبار�شـهرت�یافت.�او�

روایات�دروغین�بسـیاری�را،�با�این�ادعا�که�نقل�شـده�از�تورات�اسـت،�بیان�کرده�که�به�

اسرائیلیات�معروفند.

2.�عبداهلل�بن�ساّلم�بن�الحارث�االسـرائیلی،�از�احبار�و�بزرگان�یهود�بنی�قینقاع�بود�که�بنا�به�

نقلی�در�سـال�اول�هجری�اسـالم�آورد.�او�و�کعب�االحبار�در�زمان�خلیفۀ�سـوم�از�نزدیکان�

و�مشـاوران�خلیفـه�بودنـد،�کـه�همیـن�امر�باعـث�ایجـاد�انحراف�های�بسـیار�در�حکومت�

جامعـۀ�اسـالمی�شـد.�عبـداهلل�در�زمـان�معاویه�هم�از�نزدیکان�دربار�او�بـود�و�از�بیعت�با�

امیرالمؤمنین�خودداری�کرد.
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احساس�خطر�می�کنند،�احبار�و�رهبانند؛�آنهایی�که�آگاهِی�مردم�

بـه�زیانشـان�اسـت،�آگاهی�مردم�به�زیان�خودشـان�و�به�زیـان�قدرت�های�

مؤتلفشـان�اسـت.�هم�خودشـان�ضرر�می�بینند،�هم�قدرت�هایی�که�با�آنها�

مؤتلفنـد،�اگرچـه�قدرت�های�مذهبی�نیسـتند،�قدرت�سیاسـی�اند،�آنها�هم�

ضرر�می�بینند؛�اینها�هم�احساس�خطر�می�کنند.

همان�طوری�کـه�در�آن�نامـۀ�امام�چهارم�صلوات�اهلل�علیه�به�محمدبن�شـهاب�

ُزهری�خواندم،�که�امام�علیه�السالم�از�محمدبن�شهاب�زهری�یک�تصویری�

می�کشد�که�ما�امروز�در�قرن�بیستم،�وقتی�برمی�گردیم�به�تاریخ�و�ائتالف�

نیروهای�مذهبی�و�سیاسـی�را�برای�کوبیدن�ملت�ها�و�از�بین�بردن�رشـدها�

و�استعدادها�و�پامال�کردِن�حقوق�تودۀ�مردم�مالحظه�می�کنیم،�امروز�تازه�

همان�چیزی�را�می�فهمیم�که�امام�سجاد�آن�روز�تشریح�کرده�در�آن�نامه.

ـُه 
َ
لَت ل ن آَنسـَت َوحَشـَة الّظـاِلِ َو َسـّهَ

َ
 َمـا احَتَملـَت ا

َ
َخـّف

َ
دَن َمـا َکَتمـَت َو ا

َ
ّنَ ا

َ
ـم ا

َ
»َو اعل

ُه حنَی ُدعیَت«�1اینها�نامه�ای�سـت�
َ
َک ِمنُه حنَی َدَنوَت َو ِاجاَبِتَک ل يَق الَغّىِ ِبُدُنّوِ َطر

که�در�تحف�العقول�هست،�شرح�و�تفسیر�این�نامه�طول�می�کشد.�)به�عالوه،�

بنـده�چنـد�مـاِه�قبـل،�این�نامـه�را�تفصیاًل�خوانـدم�و�معنا�کـردم.�آقایانی�

کـه�مایلنـد،�کتاب�شـریف�تحف�العقـول،�در�کلمـات�امام�سـجادصلوات اهلل علیه 

»کتابـه�علیه�السـالم�الی�محمدبن�ُمسـِلم�الزهری«�ـ�که�محمدبن�ُمسـِلم�و�

1.�حدیث�شماره�29،�و�بدان�که�کمترین�چیزی�را�که�پنهان�داشتی�و�سبک�ترین�باری�که�

بر�دوش�داری�این�اسـت�که�با�وحشـت�سـتمگر�خو�گرفتی�)و�با�او�همدمی�کردی(�و�راه�

گمراهی�را�آن�دم�که�به�او�نزدیک�شدی�و�آن�لحظه�که�دعوتش�را�پذیرفتی،�هموار�کردی.
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محمدبن�شـهاب�یک�نفرند،�به�نام�ُمسـِلم�پدرش�و�به�نام�شهاب،�

جـد�پـدرش،�نامیده�می�شـود؛�محمدبن�ُمسـِلم�و�محمدبن�شـهاب�ـ�این�را�

پیدا�کنید،�اتفاقًا�این�کتاب�ترجمه�هم�شـده،�کتاب�تحف�العقول�دو،�سـه�

ترجمه�شده�تا�حاال،�مراجعه�کنید�و�این�را�ان�شاءاهلل�پیدا�کنید�و�کسانی�

که�مایلند�بخوانند.1(

بـاری،�پـس�یکـی�از�گروه�هایـی�کـه�از�آمـدن�نبی،�وحشـت�و�هراسشـان�

برمـی�دارد،�همیـن�گـروه�سـردمداران�مذهـب،�امـا�مذهـِب�غیـر�واقعی�و�

مذهـب�خرافـی�خواهند�بـود.�اینها�هم�کسـانی�بودند�کـه�درمقابل�بعثت�

انبیـا،�درمقابل�دعوت�های�آزادی�بخش،�به�شـدت�مقابلـه�می�کردند،�مبارزه�

می�کردنـد.�نمونـه�اش�را�در�قضیـۀ�دعـوت�اسـالم�هـم�داریـم،�در�ماجرای�

ابراهیم�خلیل�الّرحمان�هم�داریم،�که�همۀ�خدمۀ�بتخانه�ها�وقتی�که�دیدند�

بت�ها�شکسته�شده،�گفتند�کی�اینها�را�این�جوری�کرده؟�و�بنا�کردند�های�

و�هـوی�و�داد�و�بیـداد�راه�انداختـن،�و�همان�هـا�بودنـد�که�نمـرود�را�وادار�

کردنـد�کـه�ابراهیـم�را�در�آتـش�بیفکند.�مـردم�معمولی�کـه�از�بتخانه�خبر�

نداشتند؛�کاهن�دارد�بتخانه،�خدمتگزار�دارد.�همان�ها�بودند�که�در�ماجرای�

ظهـور�موسـی�بن�عمران�در�جامعـۀ�فرعونـی،�به�فرعون�دلـداری�می�دادند�و�

دلگرمش�می�کردند�که�ما�به�سـحر�خودمان،�به�کهانت�2خودمان،�سـحر�او�

1.�شـرح�ایـن�نامـه�توسـط�مقـام�معّظـم�رهبـری�در�زیـر�فصـل�59،�حلقۀ�سـوم�»انسـان�

250ساله«�آورده�شده�است.

2.�)ک�ه�ن(�ادعای�با�خبری�از�اسرار�غیبی،�فال�گویی

http://jahadi.ir/sahba/product/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-250-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87%e2%80%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85/
http://jahadi.ir/sahba/product/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-250-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87%e2%80%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85/
http://jahadi.ir/sahba/product/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-250-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87%e2%80%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85/
http://jahadi.ir/sahba/product/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-250-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87%e2%80%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85/
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را�باطل�خواهیم�کرد.�همان�ها�بودند�که�در�دعوت�عیسیعلیه السـالم 

بزرگ�ترین�معارضان�و�جبهه�گیراِن�با�حضرت�عیسـی�را�تشـکیل�می�دادند�

و�مانـع�از�دعـوت�عیسـی�می�شـدند.�نـگاه�کنیـد،�ایـن�انجیـل�معمولـی،�

همیـن�انجیل�هایـی�که�در�دسـت�هسـت�ببینید،�با�همـۀ�تحریف�ها،�این�

چیزها�هسـت،�این�قسـمت�های�تاریخی�اش�می�تواند�برای�ما�بازگوکنندۀ�

واقعیت�هـای�تاریخـی�آن�زمان�باشـد.�و�باز�همین�هـا�بودند�که�در�دعوت�

اسـالم،�ایـن�داسـتان�های�فراوانـی�که�شـنیدید،�ِهی�بیایند�سـؤال�مطرح�

کننـد،�امتحـان�بکننـد،�افـراد�را�به�جـان�پیغمبـر�بیندازند؛�قضیـۀ�مباهلۀ�

نصارای�نجران�را�راه�بیندازند�و�ازاین�قبیل�و�ازاین�قبیل؛�مردم�را�نسبت�به�

آنچه�که�دارند�از�مایه�های�پوسیده�و�قدیمی�دلگرم�و�پایبند�کنند.

وقتی�که�یک�فکر�تازه�ای�مطرح�می�شود�در�یک�جامعه�و�بناست�که�مسیر�

افکار�انسان�ها�به�سوی�درک�و�شعور�و�آگاهی�بیشتر�حرکت�بکند،�طبیعت�

مطلب�این�اسـت،�طبیعت�انسـان�این�اسـت�که�انسـان�ها�از�پیر�و�جوان،�

دنبال�این�جریان�فکری�جدید�باید�راه�بیفتند�و�راه�می�افتند.�حرف�تازه�را�

انسـان�ها�بیشـتر�می�خواهند؛�آنچه�که�برای�ذهنشـان�قابل�قبول�تر�هست،�

آن�را�بیشتر�قبول�می�کنند؛�به�عالوه�که�چراغ�کذب�را�نبَود�فروغی.�1خرافات�

کذب�است،�تحریف�ها�و�تبدیل�های�مذهبی،�کذب�است.�اگر�چنانچه�یک�

1.�خواجه�نصیرالدین�طوسی�در�جواب�اتهام�کفر�به�وی�این�دو�بیت�را�سرود:

نظام�بی�نظام�ار�کافرم�خواند�/�چراغ�کذب�را�نبود�فروغی

مسلمان�خوانمش�زیرا�که�نبود�/�سزاوار�دروغی�جز�دروغی
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بیان�روشنی�و�یک�ذهن�استداللی�ای�این�خرافات�را،�پوچی�َاش�

را،�موهوم�بودنش�را�ثابت�کند،�مردم�به�آسانی�قبول�می�کنند.

امـا�همیـن�طبقۀ�احبـار�و�رهبان�بوده�اند�در�طول�تاریخ�که�باوجود�روشـن�

بـودن�بیـان�انبیـا،�نگذاشـتند�مردم�به�انبیـا�بگروند.�باوجود�اینکـه�انبیا�با�

سـلطان�مبین،�با�حجت�آشـکار�آمدند،�همه�جا�نور�با�خود�همراه�داشـتند،�

همه�جا�انسان�ها�را�روشن�کردند،�هیچ�وقت�مغلق�گویی�1نکردند،�هیچ�وقت�

اصطالحات�فیلسوف�مآبانه�به�مردم�تحویل�ندادند،�فلسفه�بافی�نکردند�برای�

مردم،�صاف�و�راسـت�و�صریح�حرف�زدند�با�مردم؛�با�وجود�این،�مردم�باید�

خیلـی�زود�قبـول�می�کردنـد،�مردم�بایـد�خیلی�زود�صحت�و�ِاتقان�2سـخن�

پیغمبـران�خـدا�را�درک�می�کردند.�علت�چیسـت�که�این�قدر�عناد�و�تعصب�

و�لجاجـت�بـه�خرج�داده�می�شـد،�و�دعوت�انبیا�به�زودی�و�آسـانی�پذیرفته�

نمی�شد؟�چرا؟�همین�َکَهِنه�و�احبار�و�رهبان�و�همان�طبقه�ای�که�قرآن�از�آنها�

به�نام�احبار�و�رهبان�یاد�می�کند،�اینها�مانع�می�شدند.�مردم�را�می�خواندند�

بـه�پایبنـدِی�هرچه�بیشـتر�به�سـنت�های�فکـری�غلط�و�پندارهـای�خرافی�

موروثـی.�اینهـا�هم�از�آمدن�پیغمبر�وحشـت�می�کردند،�چون�می�دانسـتند�

پیغمبر�اگر�آمد،�اگر�نبی�مبعوث�شد،�اگر�آن�جامعه�به�وجود�آمد،�که�در�آن�

جامعه�آگاهی�هسـت،�در�آن�جامعه�نور�هسـت،�در�آن�جامعه�رشـد�فکری�

م،�آنجـا�دیگر�میدانی� هسـت،�در�آن�جامعـه�همـۀ�مردم�یـا�عاِلمند�یا�متعلَّ

1.�)غ�ل�ق(�مشکل،�دشوار،�بسته

2.�)�ت�ق�ن(�محکم،�استوار
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برای�بی�سوادها�و�از�خود�راضی�ها�و�عزیزان�بی�جهت�و�مردمانی�که�

مایلند�انسان�ها�در�ناآگاهی�و�خرافت�بمانند�برای�اینها�دیگر�جایی�نیست�

در�آن�جامعـه.�ایـن�اسـت�که�اینها�هم�با�شـدِت�هرچه�تمام�تـر�با�انبیا،�با�

دعوت�های�الهی،�با�بعثت�های�تاریخی،�مبارزه�کردند.

شـد�چهارطبقـه.�بنـده�تـا�اینجایی�کـه�صحبـت�کـردم،�از�قـرآن�اسـتنادی�

نکـردم،�فقـط�همین�اندازه�تشـریح�کردم�که�انبیا�می�آینـد�چگونه�دنیایی�

درسـت�کنند،�آن�دنیا�را�برای�شـما�تشـریح�کردم�که�چگونه�دنیایی�سـت،�

چگونه�جامعه�ای�سـت.�بعد�گفتم�که�از�یک�چنین�جامعه�ای،�چه�کسـانی�

می�ترسند،�پیداست�از�جامعه�ای�که�در�آن�جمع�کردن�ثروت�ممنوع�باشد،�

ثروت�اندوزان�می�ترسند.�از�اجتماعی�و�نظامی�که�اختالف�طبقاتی�در�آن�

گناه�باشد،�ممنوع�باشد،�منسوخ�باشد،�طبقات�باال�می�ترسند.�آن�کسی�که�

عـادت�کـرده�به�اینکـه�در�طبقات�عالیه�زندگی�بکند،�ایـن�اگر�دید�نظامی�

بر�سـر�کار�خواهد�آمد�که�او�را�پایین�می�آورند،�او�را�با�افراد�خاک�نشـین�

هم�سـطح�می�کنند،�یا�افراد�خاک�نشـین�را�با�او�هم�سـطح�می�کنند�ـ�فرق�

نمی�کنـد،�بـرای�او�یکسـان�اسـت،�او�در�صورتـی�آقـا�می�توانـد�بمانـد�که�

بردگانی�باشند،�وِااّل�اگر�همه�هم�آقا�باشند،�باز�او�آقا�نیست.�آقایِی�آقاها�

به�این�اسـت�که�فقط�خودشـان�آقایند�و�دیگران�برده�اند،�وِااّل�اگر�برده�ها�

شـدند�آقـا،�آقا�می�شـود�زیـاد،�آقا�می�شـود�ارزان،�گرانِی�آقاهـا�برای�خاطر�

کمی�اش�اسـت.�این�جامعه�ای�که�به�وجود�می�آید�یا�او�را�پایین�می�آورد،�

در�سطح�برده�ها�می�زند؛�یا�برده�ها�را�باال�می�آورد،�در�سطح�او�قرار�می�دهد؛�
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آقا�زیاد�می�شود�ـ�پس�او�از�عزیِز�بی�جهت�بودن�می�افتد.�او�هم�

مخالفت�می�کند.

آن�قـدرت�اسـتبدادی�مطلـق،�آنی�کـه�دلـش�می�خواهـد�به�تعبیـر�مرحوم�

ة،�1َفّعال�ما�َیشـاُء�َو�حاکم� میرزای�نائینی�رضوان اهلل تعالی علیه�در�مقدمۀ�َتنبیُه�ااُلمَّ

َعُل<3باشـد،� �ن َ ُل َعّما �ی ُس�ئَ ما�ُیرید�2باشـد؛�آنی�که�می�خواهد�به�تعبیر�قرآن�>لا �ی

هرکاری�می�کند،�هرچه�می�گوید،�هرجا�می�رود،�کسی�نپرسد�چرا؛�آن�هم�با�

دعوت�انبیا�و�با�حکومت�نبی،�خیلی�میانۀ�خوشـی�نخواهد�داشـت؛�برای�

خاطـر�اینکـه�می�دانـد�اگر�نبی�آمد،�اول�کسـی�که�ضربه�می�خورد�اوسـت.�

این�هم�یک�طبقه،�طبقۀ�احبار�و�رهبان�را�هم�که�شرح�دادیم.

ایـن�چهار�طبقـه�ای�کـه�مـا�بـا�تحلیل�ذهنی�برای�شـما�معین�و�مشـخص�

کردیـم،�اتفاقًا�در�قرآن�اسمشـان�هسـت،�منتها�اسـم�افـرادی�که�در�طبقۀ�

سـران�و�رؤسـا�و�خوانین�و�سـردمداران�قدرت�ها�و�نظام�ها،�کسـانی�که�در�

این�ُپست�ها�هستند،�در�قرآن�به�عنوان�مأل�از�آنها�یاد�شده�و�به�آنها�اشاره�

1.�میرزا�محمدحسـین�نائینی�)1277-1355ق(�در�شـهر�نائین�به�دنیا�آمد.�بعد�از�اسـتفاده�

از�محضـر�علمـای�اصفهـان،�راهـی�نجـف�اشـرف�و�درس�میرزای�شـیرازی�شـد.�ایشـان�با�

شـکل�گیری�نهضـت�مشـروطه�در�ایران،�طرفـداری�خود�را�از�آن�اعالم�کـرد�و�کتاب�»تنبیه�

االمة�و�تنزیه�الِمّلة«�را�به�رشتۀ�تحریر�درآورد.�ایشان�در�این�کتاب�دالیلی�بر�اثبات�والیت�

مطلقـۀ�فقیـه�در�عصر�غیبت�می�آورند.�مرحوم�نائینی�عالوه�بر�ایفای�نقش�مؤثر�در�نهضت�

مشروطۀ�ایران،�شخصیتی�تأثیرگذار�در�برابر�سلطۀ�استعمار�انگلستان�بر�کشور�عراق�بودند.

2.�هر�آنچه�بخواهد�انجام�می�دهد�و�هرگونه�که�اراده�کند�حکم�می�کند.

3.�سوره�مبارکه�انبیا/�آیه�23:�در�آنچه�انجام�می�دهد�چون�و�چرا�راه�ندارد.
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وِمِ�<1،�مأل،�آن�مردمی�که�چشم�ها�
روا ِم�ن �ةَ

�نَ َك�نَ �ی �ن
َّ
ُا ال

َ
اَل الَمل شده.�>�ة

را�پـر�می�کننـد؛�َیمَلئوَن�الَعین،�آن�انسـان�های�با�جـاه�و�جالل،�آنهایی�که�

وقتـی�راه�می�رونـد،�زرق�و�برقشـان،�کورشـو،�دورشوی�شـان،�2هر�انسـانی�را�

درمقابلشـان�خاضع�و�کوچک�می�کند.�مأل،�آن�چشـم�پرکن�ها،�یک�طبقه�از�

معارضیـن�انبیـا�اینهایند.�مثل�چه�کسـی؟�در�نظـام�جاهلی�فرعونی،�مثل�

<3؛�کارچاق�کن�و�قلیان�چاق�کن�
ً
ِ ل�ی َ�ر�ا �ن ا هاما�نُ ا�ب رَعو�نُ �ی اَل �نِ هامان.�>َو �ة

آقای�فرعون�است�و�به�قیمت�این�کارچاق�کنی،�به�قیمت�این�کارسازی�و�

نوکـری�برای�فرعون،�آقای�تمام�غیر�فرعونی�هاسـت،�غیر�فرعون�ها.�گفت:�

مگسـی�را�که�تو�پرواز�دهی�شـاهین�اسـت.�4هامان�همان�مگسی�ست�که�

فرعون�پروازش�داده�و�کار�شاهین�را�می�کند.�ضعیف�است،�بدبخت�است،�

یـک�آدم�تنهاسـت،�عالجـش�5از�یـک�آدم�برمی�آید،�اما�با�اتـکا�به�فرعون،�

همـه�کاره�اسـت؛�لـذا�وقتی�که�در�خیابـان�راه�می�رود،�اگر�شـما�نگاه�کنید،�

می�بینیـد�کـه�کاّنـه�نـور�اطـراف�او�آنچنان�ُتُتق�6می�کشـد�که�انسـان�اصاًل�

1.�سوره�مبارکه�اعراف/�آیه�66:�سران�قومش�که�کافر�بودند،�گفتند.

2.�عده�ای�پیشـاپیش�حرم�پادشـاه�پیاده�می�رفتند�و�عبارت�کورشـو،�دورشـو،�می�گفتند؛�

یعنی�چشم�ها�را�ببندید�و�ازجاده�کنار�بروید.

3.�سوره�مبارکه�مؤمن/�آیه�36:�»و�فرعون�گفت�ای�هامان،�برای�من�کاخی�بلند�بساز«

4.�بنده�خویشتنم�خوان�که�به�شاهی�برسم�/�مگسی�را�که�تو�پرواز�دهی�شاهین�است�

)سعدی(

5.�زدن�کسی�با�شمشیر

6.�چادر�و�پرده�بزرگ
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طاقـت�نمـی�آورد�به�او�نگاه�کند.�کورشـو،�دورشـو،�بروید،�بیایید،�

کیست؟�هامان�دارد�می�آید.

یا�در�نظام�جاهلِی�معاویه،�مثاًل�مغیرةبن�شعبه�1است،�زیادبن�ابیه�2است،�

اینهـا�همـان�مألنـد.�اطراف�تخت�معاویـه�را�آن�چنان�قرص�و�اسـتوار�نگه�

می�دارند�که�معاویه�هرچه�نگاه�می�کند،�دوست�ببیند،�مشاوِر�همراه�ببیند،�

خیرخواه�ببیند.�در�قرآن�از�این�طبقه�به�مأل�تعبیر�شـده؛�از�طبقۀ�اشـراف�

به�مترفین،�آن�کسـانی�که�مبتال�به�ُتَرف�هسـتند،�اشـرافی�گری،�ثروت�های�

زیـادی�که�منشـأ�بدبختی�هـا�و�جنایت�ها�و�حق�ُکشی�هاسـت؛�ُتَرف.�آیه�ای�

کـه�حـاال�اینجا�برایتان�نوشـتیم�و�تـالوت�خواهیم�کـرد،�همین�مطلب�را�

می�گوید؛�می�گوید�در�هر�امتی�وقتی�ما�پیغمبری�را�فرستادیم،�مترفینش،�

اشرافش،�اولین�کسانی�بودند�که�مخالفت�کردند؛�اولین�کسانی�بودند�که�

نغمۀ�مخالفت�را�ساز�کردند؛�این�هم�یک�طبقۀ�دیگر.

1.�مغیرة�بن�شعبه�اهل�طائف�بود�که�در�سال�پنجم�هجری�به�مدینه�آمد�و�اسالم�آورد.�پس�

از�رحلت�پیامبر�اکرم�از�مشاوران�و�گردانندگان�کلیدی�اصحاب�سقیفۀ�بنی�ساعده�بود.�پس�از�

شهادت�امیرالمؤمنین،�به�دربار�معاویه�راه�یافت.�انتخاب�یزید�به�ولیعهدی�پیشنهاد�او�بود.

2.�زیادبن�ابیه،�مادرش�سـمیه�نام�داشـت�ولی�نام�پدرش�روشـن�نبود،�لذا�به�زیاد�بن�ابیه�

معروف�بود.�در�زمان�خلیفۀ�دوم،�ابوسـفیان�او�را�به�خود�منتسـب�کرد،�اما�با�سـرزنش�

فـوری�امـام�علـی�روبـه�رو�شـد.�زیاد�پـس�از�جنگ�جمـل،�مدتـی�ازطـرف�امیرالمؤمنین،�

فرماندار�بصره�شد.�در�ماجرای�صلح�امام�حسن�ابتدا�در�برابر�معاویه�ایستاد،�اما�باالخره�

توسـط�معاویـه�فریـب�خـورد.�معاویـه�برخالف�نص�صریـح�حکم�اسـالم،�او�را�برادر�خود�

خواند.بعدهـا�حاکـم�بصـره�و�کوفه�شـد�و�شـیعیان�امیرالمؤمنین�را�به�شـدت�مورد�آزار�و�

اذیت�قرار�داد.�عبیداهلل�زیاد�از�قتلۀ�کربال،�فرزند�اوست.
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آن�طبقـۀ�سـردمداران�فکـری�را�بـه�نام�احبار�و�رهبـان،�به�همین�

<1،�که�آیه�اش�را�اآلن� ا�نِ ه�ب اِر َو الّرُ ح�ب
َ
 ِم�نَ الا

ً
را �ی نام�قرآن�یاد�می�کند،�>ِا�نَّ َك�ش

معنـا�می�کنیـم�برایتان.�و�آن�طبقۀ�قدرت�های�اسـتبدادی�را�به�گماِن�من�

ـ�اینجایـش�را�احتمالـی�دارم�می�گویم�ـ�به�گمـاِن�من�با�تعبیر�طاغوت�از�

آنهـا�یـاد�می�کند.�اگر�چه�که�طاغوت�یک�کلمۀ�عام�اسـت؛�همان�طوری�که�

دیروز�پریروز�گفتم،�طاغوت�یعنی�آن�قدرت�طغیانگر�در�مقابل�خدا؛�ممکن�

عَدی 
َ
اسـت�نفـس�خود�تو�طاغوت�باشـد،�که�این�حدیث�را�هـم�خواندم�»ا

ـی َبـنَی َجنَبیـَک«2؛�همـان�جـاِن�تـو،�همان�نفـس�تو،�همان�
َّ
َک َنفُسـَک ال َعـُدّوِ

هوا�و�هوس�تو،�همان�فرزند�تو،�همان�زن�تو،�همان�دوست�محبوب�تو،�

ممکن�اسـت�طاغوت�تو�باشـد،�ممکن�هم�هست�قدرت�های�بزرگ�باشند.�

طاغوت�بنابراین�معنای�عامی�دارد؛�اما�از�آنجاکه�می�بینیم�در�قرآن�طاغوت�

را�همه�جـا�مقابـل�اهلل�و�دارای�شـغل�ها�و�شـأن�های�بسـیار�مهمی�قلمداد�

می�کند،�می�فهمیم�که�طاغوت�باالتریِن�مقام�های�یک�نظام�جاهلی�سـت.�

ِل  �ی لو�نَ �ن�ی َس�ب ا�ةِ �ة ُ روا �ی
�نَ َك�نَ �ی �ن

َّ
ِل اهلِل َو ال �ی لو�نَ �ن�ی َس�ب ا�ةِ �ة ُ وا �ی َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
یک�جا�می�گوید:�>ال

<3،�مؤمـن�در�راه�خـدا،�کافـر�در�راه�طاغـوت�ـ�طاغـوت�در�مقابـل� و�ةِ الّطاعن

�نَ  �ی �ن
َّ
خدا�سـت�ـ�پیکار�و�مبارزه�می�کند.�یک�جاِی�دیگر�می�گوید:�>اهلُل َوِلّ�ُ ال

و�نَُهم ِم�نَ  ِرحب �ن ُ
و�ةُ �ی ُهُم الّطاعن وئُ

ٓ
ا وِل�ی

َ
روا ا

�نَ َك�نَ �ی �ن
َّ
وِر َو ال � ال�نّ

َ
ما�ةِ ِال

ُ
ل

ُهم ِم�نَ الطنُّ ُ ِرحب �ن ُ
وا �ی َم�ن

آ
ا

1.�سوره�مبارکه�توبه/�آیه�34

2.�حدیث�شماره�4

3.�سوره�مبارکه�نساء/�آیه�76
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<1.�از�اول�تـا�آخـر�قـرآن،�در�حـدود�هشـت�مـورد� ما�ةِ
ُ
ل

� الطنُّ
َ
وِر ِال ال�نّ

گمان�می�کنم�کلمۀ�طاغوت�به�کار�رفته؛�در�هفت�جای�قرآن�کلمۀ�طاغوت�

به�کار�رفته،�سـبک�تعبیرات�این�جوری�اسـت�که�وقتی�انسان�نگاه�می�کند،�

بـه�نظر�می�رسـد�که�مـراد�از�طاغوت،�همان�قدرت�های�اسـتبدادی�فوقانِی�

در�رأس�باشد.

بـاری،�ایـن�چهارطبقه�معارضین�انبیایند؛�نه�فقط�در�زمان�موسـی،�نه�فقط�

در�زمان�پیغمبر،�نه�فقط�در�زمان�ابراهیم،�در�همۀ�زمان�های�تاریخ.�هرجا�

سـخن�حقـی�پدیـد�آمد،�هرجا�داعیـه�و�نغمۀ�دعوتی�به�پیـروی�از�انبیای�

خـدا�و�کتاب�هـای�آسـمانی�به�وجود�آمـد،�این�چهارطبقه�صف�بسـتند؛�یا�

همزمـان،�یـا�یکـی�پـس�از�دیگـری.�ایـن�قاعدۀ�کلی�سـت.�و�اینجـا�نکتۀ�

آموزندۀ�این�آیات�کریمه�است.�اجازه�بدهید�که�آیات�را�بخوانم،�وقتمان�

دارد�تمام�می�شود.

ِلَك<  دن
َ

ا<2،�>ک َعل�ن َ ِلَك حب اواًل�در�آیۀ�اول،�در�قسمت�اول�می�فرماید�که�>َو َكدن

یعنـی�این�چنیـن.�یعنـی�چـه�این�چنین؟�یعنـی�مثل�تـو.�همچنانی�که�در�

<�بـرای�هر� ٍ
ّ ىی �بِ

ا ِلُكّلِ �نَ َعل�ن َ مـورد�خـودت،�ای�پیغمبـر�می�بینـی،�همچنیـن�>حب

<�که� ِ
�نّ �نَ الِا�نِ� َو ال�بِ اط�ی �ی

َ ا<�دشمنی،�مخاصمی،�>سش پیامبری�قرار�دادیم،�>َعُدّوً

این�دشـمن�ها،�شـیطان�های�انس�و�جن�هستند.�معنای�شیطان�را�گفتم،�

این�هـم�مؤیدش�اسـت.�شـیطان�یعنـی�قدرت�های�شـرآفرینی�که�خارج�از�

1.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�257

2.�سوره�مبارکه�انعام/�آیه�112
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وجود�انسانند.�یک�نوعش�همین�ابلیسی�ست�که�به�آدمعلیه السالم،�

آدم�ابوالبشر،�سجده�نکرده.�آن�شیطان،�بدنام�ترین�شیطان�های�عالم�است،�

بدنامی�شـیطان�های�دیگر�هم�پای�اوسـت�بیچاره.�هر�فسـادی،�هر�غلطی�

که�هر�شیطانی،�اعم�از�انسی�و�جّنی�در�عالم�می�کند،�مردم�بدنامی�اش�را،�

لعنتش�را،�پای�آن�ابلیس�می�نویسـند�و�از�او�می�دانند،�در�حالی�که�بعضی�

از�این�شیطان�ها�استاد�آن�شیطانند.

ایـن�شـیطان�هایی�کـه� �> ع�نٍ ِالٰ� �بَ ُهم  ع�نُ وحىی �بَ ِ �ی
�نّ �نَ الِا�نِ� َو ال�بِ اط�ی �ی

َ ا سش >َعُدّوً

دشـمنان�پیغمبر�هسـتند،�بعضی�شـان�به�بعض�دیگر�الهام�می�دهند،�یاد�

می�دهنـد.�گاهـی�طبقـۀ�احبار�و�رهبان�به�طبقـۀ�مأل�درس�می�دهد،�گاهی�

طبقۀ�مأل�به�احبار�و�رهبان�درس�می�دهد،�گاهی�مترفین�به�هر�دو�طبقه�

وحىی  آمـوزش�می�دهنـد�و�غالبًا�هر�سـه�طبقه�از�طاغوت�الهـام�می�گیرند.�>�ی

<�بعضـی�از�ایـن�دشـمن�ها�به�بعضـی�دیگر�الهام�و�آموزش� ع�نٍ ُهم ِالٰ� �بَ ع�نُ �بَ

وِل<�با�سخنان�زیبا�و�آراسته�و�خوش�ظاهر،�با�سخنان�  ال�ةَ
ُر�نَ حن می�دهند،�>رنُ

خوش�ظاهـر.�بنـده�این�سـخنان�خوش�ظاهر�را�در�یـک�فصلی�از�فصل�های�

مربـوط�بـه�نبـوت�در�آینده�عرض�خواهم�کرد.�این�قـدر�خوش�ظاهر،�فرعون�

ل مو�ٰى<1،�بگذاریـد�بکشـم�من�این�موسـی�را،�خب� �ةُ �ة
َ
�ی ا رو�ن

می�گویـد�کـه�>دنَ

م<،�می�گوید�می�ترسم�موسی�دین�
ُ

ك �نَ َل د�ی ّدِ �بَ ُ �ن �ی
َ
 ا

ا�نُ �ن
َ
�ی ا

چرا؟�چرا�بکشی؟�>ِا�نّ

شـما�را�خراب�کند.�این�حرف�فرعون�اسـت.�فرعون�می�ترسـد�که�موسـی�

 
ُر�نَ حن بیایـد�دین�مـردم�را�خراب�کند.�یک�چنین�سـخنان�خوش�ظاهری،�>رنُ

1.�سوره�مبارکه�مؤمن/�آیه�26
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<�از�روی�ایجاد�غرور�و�جهالت،�
ً
رورا

وِل<�سخنان�خوش�ظاهر،�>عنُ ال�ةَ

مردمان�را�و�یکدیگر�را�مغرور�می�کنند.

وُ�<�اگر�خدا�می�خواست�و�اراده�می�کرد،�اینها�این�کار�
ُ
َعل

َك ما �نَ
ُّ َء َر�ب

ٓ
ا و سش

َ
>َو ل

را�نمی�کردنـد،�امکانـات�پیـدا�نمی�کردنـد.�اگر�خدا�می�خواسـت،�تمام�این�

طبقات�معارض�را�در�یک�لحظه�خاکسـتر�کند�و�بر�باد�بدهد،�می�توانسـت؛�

امـا�خـب،�سـنت�الهـی�بر�این�نیسـت،�قانـون�خدا�بـر�این�نیسـت.�قانون�

الهـی�ایـن�اسـت�که�آنها�دشمنی�هایشـان�را�بکنند�تا�مؤمـن�از�غیر�مؤمن�

بازشـناخته�بشود.�جاده�یک�ُخرده�ای�ناهموار�باشد�تا�آدم�هایی�که�رانشان،�

ساقشـان،�قوی�سـت،�می�تواننـد�بدونـد،�می�تواننـد�برونـد،�اینهـا�شـناخته�

بشـوند،�روشـن�بشوند.�در�جادۀ�ِاسفالته،�که�همه�می�توانند�این�چند�قدم�

َعلوُ�<�اگـر�خـدای�تو�می�خواسـت،�پروردگار�
َك ما �نَ ُّ َء َر�ب

ٓ
ا و سش

َ
راه�را�برونـد.�>َو ل

تـو�اراده�می�کـرد،�اینهـا�نمی�توانسـتند�این�دشـمنی�ها�را�بکنند،�اما�خدای�

متعال�هرگز�برخالف�سنتی�که�خود�قرار�داده�در�عالم،�اراده�ای�نمی�فرماید.�

<�رهایشـان�کـن�بـا�هر�آنچه�که�افتـرا�می�بندند�و�دروغ� رو�نَ �ةَ �ن َ رُهم َو ما �ی
دنَ

>�نَ

می�گوینـد.�یعنـی�چـه�رهایشـان�کن؟�یعنی�بـه�گفته�های�آنهـا�غمگین�و�

دلگیر�مشو،�سست�مشو،�راهت�را�از�دست�مده.

<1،�نتیجۀ�این�سخن�ها�آن�است،� َر�ةِ حنِ
آ
الا و�نَ �بِ ِم�ن وئ ُ �نَ لا �ی �ی �ن

َّ
َد�ةُ ال �ئِ �ن

َ
ِ� ا �ی

َ
ٰى ِال صعن >َو ِل�ةَ

این�سـخن�های�خوش�ظاهر�و�فریب�و�غرورآمیز،�نتیجه�اش�این�اسـت�که�

دل�هایـی�کـه�بـه�آخرت�ایمـان�ندارند،�تحـت�تأثیر�این�تبلیغـات�دروغیِن�

1.�سوره�مبارکه�انعام/�آیه�113
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خوش�ظاهر�قرار�بگیرند.�آن�تبلیغاتی�که�علیه�دعوت�انبیا�می�شود،�

تبلیغاتی�که�علیه�سخن�حق�و�نغمۀ�راستین�توحید�می�شود،�این�تبلیغات�

دروغیـن،�ایـن�تبلیغات�فریبنده�و�خوش�ظاهر،�دل�هایی�را�فریب�می�دهد،�

�نَ لا  �ی �ن
َّ
َد�ةُ ال �ئِ �ن

َ
ِ� ا �ی

َ
ٰى ِال صعن به�خود�جذب�می�کند،�اما�دل�های�چه�کسی�را؟�>َو ِل�ةَ

<�دل�های�آن�کسـانی�که�به�آخرت�ایمان�و�باوری�ندارند؛�لذا� َر�ةِ حنِ
آ
الا  �بِ

و�نَ ِم�ن وئ ُ �ی

آنی�کـه�بـه�آخرت�ایمـان�دارد،�به�این�زودی�اسـیر�و�فریب�خوردۀ�تبلیغات�

<�تا�گوش�فرا� َر�ةِ حنِ
آ
الا و�نَ �بِ ِم�ن وئ ُ �نَ لا �ی �ی �ن

َّ
َد�ةُ ال �ئِ �ن

َ
ِ� ا �ی

َ
ٰى ِال صعن دروغین�نمی�شـود.>َو ِل�ةَ

وُ�<�و�
ر�نَ دهـد�بدان،�دل�های�آن�کسـانی�که�ایمان�به�آخـرت�نمی�آورند،�>َو ِل�یَ

<�و�تا� و�نَ ِر�ن �ةَ وا ما ُهم ُم�ة ِر�ن �ةَ �ة تا�این�دل�ها�از�این�سخن�ها�خشنود�بشود،�>َو ِل�یَ

انجام�بدهند،�مرتکب�شـوند،�آنچه�را�که�مرتکب�می�شـوند.�ببینید،�در�این�

آیه�اجمااًل�اشـاره�کرده�که�همۀ�پیغمبرها�دشـمنانی�دارند،�دشمنان�جن�و�

انـس،�آشـکار�و�پنهان،�و�این�دشـمن�ها�به�یکدیگر�الهـام�می�دهند،�درس�

می�دهند،�همدیگر�را�یاد�می�دهند.�در�این�آیات�فقط�همین�است؛�بعد�از�

ایـن�آیـات،�آیاتـی�از�سـورۀ�مؤمن�را�که�بنده�حـاال�از�روی�قرآن،�دیگر�پیدا�

نمی�کنـم،�بخواهـم�پیـدا�کنم�طول�می�کشـد،�وقت�تمام�می�شـود�از�روی�

همین�کاغِذ�نوشته�می�خوانم.1

ا<�2همانا�فرستادیم�موسی�را�همراه�با�آیت�هایمان،� �ن ا�ةِ �ی
آ
ا ا مو�ٰى �بِ رَسل�ن

َ
د ا �ةَ

َ
>َو ل

<�با�حجتی�یا�با�قدرتی�آشـکار.�آن�قدرت� �نٍ �ی ٍ ُم�ب نشـانه�هایمان،�>َو ُسلطا�ن

1.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.

2.�سوره�مبارکه�مؤمن/�آیات��23تا�25
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آشـکار�یـا�حجت�آشـکار،�دلیل�آشـکار�چـه�بود؟�منطـق�قوی�او،�

سـخن�حـق�او،�عصـای�دسـت�او،�یـد�بیضـای�او.�بـا�این�مسـائلی�که�هر�

انسـان�معمولـی�و�غیـر�معمولـی�بایسـتی�دیگـر�حـرف�او�را�قبـول�کنـد،�

موسـی�را�فرسـتادیم.�به�طرف�چه�کسانی�فرستادیم؟�به�جنگ�چه�کسانی�

فرسـتادیم؟�طرف�موسـی�چه�کسـی�بود�در�این�جامعه؟�یک�قدری�آیات�

را�بـا�تدبـر�اگـر�بخوانیم،�ببینید�به�چه�واضحی�در�می�آید�مطلب؛�مسـائل�

اجتماعـِی�بـا�ایـن�اهمیـت،�در�محکمات�آیـات،�در�ظواهر�آیـات،�به�این�

<،�به�سوی� رَعو�نَ روشـنی.�به�جنگ�چه�کسـی�؟�به�سـوی�چه�کسـی؟�>ِالٰ� �نِ

<،�به�سوی�هامان،�وزیر�فرعون،�از�رؤسای� فرعون.�دیگر�چه�کسی؟�>َو هاما�نَ

مملکـت�فرعـون،�از�اشـراف�چشـم�پرکن،�همـان�مأل.�دیگر�چه�کسـی�؟ >َو 

<،�قـارون�کیسـت؟�قارون�یـک�ثروتمند�اسـت،�قارون�یـک�پول�دار� ارو�نَ �ة

اسـت،�قـارون�رئیس�که�نیسـت،�قارون�سـلطان�جامعه�که�نبـود،�فرعون�

کـه�نبـود،�اصاًل�قارون�برای�بعد�هم�بود،�اما�درعین�حال�می�گوید�به�سـوی�

او�نیـز�فرسـتادیم،�بـه�جنـگ�او�فرسـتادیم.�یعنی�برای�موسـی،�فرعون�و�

قـارون�یکی�انـد،�همچنانی�که�بـا�فرعون�می�جنگـد،�همچنانی�که�با�هامان�

می�جنگد،�با�قارون�هم�می�جنگد.

اگرچه�که�قارون�جرمش�این�است�که�گنج�کرده�ثروت�ها�را،�اموال�مردم�را�

برای�خود�جمع�کرده،�سِر�یک�سفره�ای�که�به�قدر�پنجاه�نفر�غذا�گذاشته�اند،�

پنجـاه�نفـر�از�ایـن�می�خورنـد،�سـیر�می�شـوند،�زیاد�هـم�می�مانـد،�این�آقا�

چهارزانو�زده،�یا�پاهایش�را�باز�کرده،�غذای�چهل�ونه�نفر�را�گذاشته�جلوی�



559 جلسۀ  19 گروه های معارض 

ت
نبو

خـودش؛�خـب�معلوم�اسـت�که�غذای�چهل�ونه�نفـر�را�یک�نفری�

نمی�خـورد،�امـا�نمی�گـذارد�دیگران�هـم�بخورند.�چهل�ونه�نفـِر�دیگر،�غذای�

یک�نفر�را�می�خورند،�این�یک�نفر،�غذای�چهل�ونه�نفِر�دیگر�را�حبس�کرده،�

کاش�زهرمار�می�خورد،�حبس�کرده؛�قارون�این�کاره�است.�قارون�ثروت�های�

عمومی�را�حبس�کرده؛�لذاست�که�موسی�به�جنگ�او�هم�می�آید.

عجیـب�این�اسـت�کـه�بااینکه�فرعـون�در�رأس�حکومت�اسـت،�یک�طبقه�

است؛�هامان�در�کنار�اوست،�طبقۀ�دیگری�ست؛�قارون�به�آنها�اصاًل�ارتباط�

ندارد،�ثروتمند�اسـت،�گنجور�اسـت،�طبقۀ�دیگری�سـت؛�با�اینکه�سـه�طبقه�

هسـتند،�جوابشـان�یک�جواب�اسـت،�هر�سـه�در�مقابل�موسی�علیه السـالم�یک�

 > ا�بٌ
الوا ساِحٌر َكدنّ �ة

موضـع�می�گیرند،�یک�حرف�می�زنند،�چه�می�گوینـد؟�>�نَ

ا<  ِد�ن ِ ِم�ن ِع�ن
�ةّ ال�َ اَءُهم �بِ ّما �ب

َ
ل

گفتند�جادوگری�دروغگو�و�دروغ�پرداز�اسـت.�>�نَ

وقتی�حقیقت�را�از�سوی�ما�به�این�معارضان،�موسی�بیان�کرد�و�آورد،�چه�

گفتند؟�آیا�ساکت�نشستند؟�آیا�نشستند�تا�موسی�بیاید�و�بیخ�و�بِن�نهال�

وجودشـان�و�درخت�پوسـیدۀ�حیاتشـان�را�قطع�بکند؟�هرگز؛�همچنانی�که�

موسی�نظام�پیشنهادی�اش�پنجه�به�زندگی�آنها�می�زد،�آنها�هم�پنجول�به�

وا َمَعُ�<  َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َء ال

ٓ
ا �ن �ب

َ
لوا ا �ةُ وا ا�ة

ُ
ال سـر�و�صورت�موسـی�کشیدند،�چه�گفتند؟�>�ة

بکشـید�پسـراِن�جوان�آن�کسـانی�را�که�ایمان�آوردند�و�گرویدند�به�موسی.�

آن�کسـانی�که�به�فکر�این�نبی�تازه�وارد،�این�فکر�نو�و�روشـن�و�زندگی�سـاز�

ایمان�آوردند،�پسرانشـان�را�بکشـید.�بکشـید�که�اینها�نباشـند�تا�فردا�ما�را�
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تهدیـد�کننـد،�بکشـید�تا�نباشـند�که�از�بـودن�آنها�جرقـه�ای�نزند،�

جوان�هایشان�را�بکشید.

ساَءُهم<�و�زنـده�بداریـد�زن�هایشـان�را.�حـاال�چـرا�زنـده�بداریـد� وا �نِ ح�ی >َو اس�ةَ

زن�ها�را؟�شـرحی�دارد.�برای�اینکه�نسلشـان�مخلوط�بشـود،�برای�اینکه�به�

فحشـا�کشـیده�بشـوند،�برای�اینکه�آنها�را�ِاشباِع�از�غرایز�بکنند،�برای�اینکه�

توسری�خور�بشوند؛�وجوهی�دارد�در�این.

لاٍل<،�ایـن�نقشـه�ها�و�
�نَ ِالّا �ن�ی �نَ ر�ی ُد الكا�نِ امـا�بعـد�می�فرمایـد�کـه�>َو ما َك�ی

دسیسـه�ها�را�کشـیدند،�امـا�دسیسـه�های�کافـران�در�ضاللت�اسـت؛�یعنی�

گمراه�اسـت،�به�نتیجه�نمی�رسـد.�مثل�تیری�سـت�که�شـما�بیندازید�طرف�

یک�دشمنی،�یک�نفری،�یک�هدفی،�باد�بیاید�تیر�را�گم�کند�از�این�مسیر.�

تیـر�می�زننـد،�امـا�بادهـای�سـنت�خدا�می�آید�ایـن�تیرها�را�از�ایـن�آماج�و�

هـدف�دور�می�کند.�بگذار�برای�موسـی�نقشـه�و�توطئـه�بچینند.�اینجا�هم�

مالحظـه�کردیـد،�در�ایـن�آیه،�از�سـه�طبقه�یاد�شـده:�طبقۀ�فرعـون،�طبقۀ�

هامان،�طبقۀ�قارون؛�از�این�سه�طبقه�اینجا�با�همدیگر�یاد�شده�بود.

در�آیۀ�دیگری�که�هست،�باز�از�مترفین�یاد�شده،�به�خصوص�طبقۀ�قارون،�

ٍر<�1نفرسـتادیم�در�هیـچ�آبـادی�ای،� �ی دن
�ةٍ ِم�ن �نَ ر�یَ

ا �ن�ی �ةَ رَسل�ن
َ
می�فرمایـد:�>َو ما ا

وها<�مگـر�آنکـه� َر�ن اَل ُم�ة بیم�دهنـده�ای�و�نذیـری؛�یعنـی�پیغمبـری�را،�>ِالّا �ة

م  رِسل�ةُ
ُ
ما ا ا �بِ

مترفین�آن،�اشراف�و�ثروتمندان�و�گنجوران�آن�قریه�گفتند:�>ِا�نّ

<�ما�به�آنچه�که�شما�آوردید�کافریم،�قبول�نداریم.�دلیلشان�چه� رو�نَ ِ� كا�نِ �بِ

1.�سوره�مبارکه�سبأ/�آیات��34و�35
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<�ما�پول�
ً
ولادا

َ
 َو ا

ً
موالا

َ
ُر ا َ ك�ش

َ
��نُ ا

الوا �نَ بـود�که�قبـول�نمی�کردنـد؟�>َو �ة

بیشـتر�از�شـما�داریم،�فرزند�بیشـتر�از�شما�داریم،�به�پیغمبر�می�گفتند.�به�

<�ما� �نَ �ی �ب
ُمَعدنَّ ��نُ �بِ

نَ
چه�دلیلی؟�ببینید�چقدر�سطح�فکرش�پایین�است.�>َو ما �

عذاب�شدگان�نخواهیم�بود.

و�اما�آیۀ�آخر�که�از�سورۀ�توبه�است،�مربوط�به�طبقۀ�احبار�و�رهبان�است.�

اِر َو  ح�ب
َ
 ِم�نَ الا

ً
را �ی وا<�1ای�کسـانی�کـه�ایمـان�آوردید،�>ِا�نَّ َك�ش َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا ا >�ی

اِطِل<  ال�ب اِس �بِ مواَل ال�نّ
َ
ُكلو�نَ ا

ئ
ا َ �ی

َ
<�همانا�بسیاری�از�عالمان�و�زاهدان،�>ل ا�نِ ه�ب الّرُ

ِل  �ی ُصّدو�نَ َع�ن َس�ب بی�گمـان�می�خورنـد�اموال�مردم�را�بدون�اسـتحقاق،�>َو �یَ

اهلِل<،�پولشـان�را�هـم�می�خورنـد،�از�راه�خـدا�هـم�آنهـا�را�بـاز�می�دارنـد.�>َو 

<�مجـددًا�طبقۀ�مترفین،�پـول�جمع�کنندگان،�گنجـور�را�می�گوید:�>َو  �نَ �ی �ن
َّ
ال

<�آن�کسانی�که�گنج�می�کنند�طال�و�نقره�را،�>َو لا  �ةَ
صنَّ َه�بَ َو ال�نِ

و�نَ ال�نَّ رن ك�نِ �نَ �یَ �ی �ن
َّ
ال

ٍم<�مژده� ل�ی
َ
ا�بٍ ا َعدن رُهم �بِ ِ

ّ سش �بَ
ِل اهلِل<�در�راه�خدا�انفاق�نمی�کنند،�>�نَ �ی ها �ن�ی َس�ب

و�نَ �ة �نِ �ن ُ �ی

بده�آنها�را�به�عذابی�الم�انگیز�و�دردآور.

ما�بنابراین�در�این�چند�آیه�و�در�ده�ها�آیۀ�دیگر�قرآن،�نشان�این�چهار�طبقه�

را�می�بینیم�و�دشمنی�هایشان�را�می�شناسیم.

1.�سوره�مبارکه�توبه/�آیه�34
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)آقایانـی�کـه�قـرآن�دستشـان�هسـت،�آقایانـی�هـم�کـه�دستشـان�از�ایـن�

ورقه�های�پلی�کپی�شـده�هسـت،�روی�این�ورقه�ها�نگاه�کنند،�آیات�را�بنده�

تالوت�می�کنم،�بعضی�از�اعراب�های�آیه�ها�درست�نیست،�این�ها�را�با�قلم�

درست�کنید.

ضمنـًا�توصیـه�ای�هـم�که�به�دوسـتان�می�کنم�این�اسـت�که�اگـر�چنانچه�

احساس�می�کنید�که�داخل�شبستان�جا�نیست،�از�بیرون�تشریف�نیاورید�

داخـل�شبسـتان؛�بـرای�خاطر�اینکه�جا�تنگ�می�شـود،�ادامـۀ�صحبت�یک�

قدری�مشـکل�می�شـود.�اگر�دوسـتان�و�برادرانی�که�در�شبسـتان�هسـتند،�

بیرون�هسـتند،�آماده�هسـتند�که�ما�حرفمان�را�شـروع�کنیم،�اجماعًا�یک�

صلواتی�بفرستند.(

ودَیٌة ِبَقَدِرها َفاحَتَمَل 
َ
ت ا

َ
ماِء ماًء َفسال  ِمَن الّسَ

َ
نَزل

َ
ا

یِه فِى الّناِر ابِتغاَء 
َ
یُل َزَبًدا رابًیا َوِمّما یوِقدوَن َعل الّسَ

ُه َكَذِلَك َیضِرُب اهلُل الَحّقَ 
ُ
و َمتاٍع َزَبٌد ِمثل

َ
ِحلَیٍة ا

َینَفُع  ما  ّما 
َ
ا َو  ُجفاًء  َفَیذَهُب  َبُد  الّزَ ا  ّمَ

َ
َفا َوالباِطَل 

اهلُل  َیضِرُب  َكَذِلَك  الَارِض  فِى  ُث 
ُ

َفَیمك الّناَس 

ارک� رعد سور�ۀ م�ب  � 
َ

الَامثال
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خـب،�آقایـان�خواهـش�می�کنـم�بـه�آن�ورقه�هایتان�نـگاه�کنید،�

ـ�آنهایـی�کـه�دارنـد�ـ�بعضی�از�اعراب�هـای�آیات،�مختصر�اشـتباهی�دارد،�

من�تالوت�می�کنم�و�شما�اگر�چنانچه�غلطی�می�بینید،�درست�کنید.

�ةٌ  وِد�یَ
َ
ا �ة 

َ
سال

�نَ ًء 
ٓ
ما ِء 

ٓ
ما الّسَ ِم�نَ  َل  رنَ �ن

َ
ا  � ّهاُر  ال�ةَ الواِ�ُد  ُهَو  َو  ٍء  ىی
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ٓ
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َ
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ٓ
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ُ
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َ
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ئ
سا�بِ َو َما ال�ِ

آیات�بعدی�مربوط�به�سـورۀ�مبارکۀ�صافات�اسـت.�کسـانی�که�قرآن�دارند،�

سورۀ�صافات�را�پیدا�کنند.

ا  َد�ن �ن ُ 172َو ِا�نَّ حب صورو�نَ ُهُم الَم�ن
َ
ل ُهم 

ِا�نَّ �نَ �  ا الُمرَسل�ی
َ اِد�ن ِلِع�ب ا  �ن �ة َكِلَم�ةُ �ةَ د َس�بَ �ةَ

َ
ل >َو 

ا  �ن ا�بِ َعدن �بِ
�نَ
َ
ِصرو�نَ � ا �ب ُ  �ی

َسو�نَ
ِصرُهم �نَ �ب

َ
�نٍ � َو ا ى ح�ی

ُهم َح�ةَّ َوّلَ َع�ن �ةَ
و�نَ 173 �نَ اِل�ب ُهُم العن

َ
ل

�نٍ � َو  ُهم َح�ةّى ح�ی َوّلَ َع�ن �َو �ةَ �نَ ر�ی
دنَ اُ� الُم�ن ساَء َ��ب

ِهم �نَ ِ ساَح�ة َل �بِ
رنَ
ا �نَ ِادن

َ لو�نَ � �ن عحبِ َس�ةَ �ی
2> و�نَ ِص�ن َ �ةِ َعّما �ی

ِ الِعرنَّ
َك َر�بّ ِ

حا�نَ َر�بّ ِصرو�نَ � ُس�ب �ب ُ  �ی
َسو�نَ

ِصر �نَ �ب
َ
ا

پیغمبران�با�آن�هدف�بسـیار�عالی�و�مترقی�که�در�روزهای�قبلی�تشـریح�

کردیـم�و�در�مقیاس�هـای�فرهنـِگ�دوران�نـور�و�دوران�آگاهی�بشـر،�یعنی�

قـرن�بیسـتم،�آن�هدف�مترقی�ترین�هدف�هاسـت؛�یعنـی�هدف�یک�طبقه�

1.�سوره�مبارکه�رعد/�آیات��16تا�18

2.�سوره�مبارکه�صافات/�آیات��171تا�180
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کـردن�و�برابـر�کـردن�انسـان�ها�و�برافکنـدن�جهل�و�فقـر�و�ظلم�و�

اسـتثمار�و�اختالف�طبقاتی.�با�این�هدف�بسـیار�ارزنده�و�مترقی�و�عالی،�

پیغمبران�مبعوث�شدند�و�در�جامعه�ها�قدم�نهادند.

یـک�سلسـله�فعالیت�و�تـالش�و�جهاد�حاصل�زندگی�پیغمبران�خداسـت.�

از�اوِل�بعثـت،�دیگـر�راحـت�نخوابیـدن،�دیگر�در�بسـتر�آسـودگی�نغنودن،1 

دیگر�روی�خوشـی�و�آسـایش�را�ندیدن�و�یکسـره�جهاد�کردن.�این�خالصۀ�

سرگذشـت�پیغمبـران�الهی�سـت.�در�آخـر�زندگـی�هـم�آن�طوری�کـه�از�آثـار�

مذهبـی�دانسـته�ایم،�بعضـی�درمقابل�جبـاران�و�طاغیان�زمان،�سرشـان�از�

پیکر�جداشـده�و�به�ارمغان�آمده؛�بعضی�در�الی�درخت،�قد�تا�قد�پیکرش�

اره�شـده�و�بـه�دونیـم�شـده؛�بعضـی�در�غربـت�و�در�ناراحتـی�از�دنیا�رفته.�

هیچ�کـدام�ثروتـی،�ولو�انـدک�نیندوخته؛�هیچ�کدام�در�آخـر�زندگی،�مانند�

رهبـران�دنیایـی�و�دنیادار،�کاخ�و�تشـکیالت�و�ثروت�هـای�انبوه�از�خود�به�

جا�نگذارده؛�این�خالصۀ�زندگی�پیامبران�و�سـفیران�و�مأموران�و�رسـوالن�

الهی�ست؛�اینها�را�دانستیم.

سـؤالی�پیش�می�آید.�آن�جوری�که�در�ذهن�ما�هسـت�و�در�تاریخ�نبوت�ها�

می�خوانیـم،�پیغمبـران،�همـه�با�تالش�هـا�و�جهادها�زندگـی�را�گذراندند�و�

بسـیاری�هـم�شـربت�شـهادت�نوشـیدند،�پـس�کار�اینها،�آیـا�کار�بی�ثمر�و�

بی�فایـده�ای�بـود؟�آیا�پیغمبران�در�تاریخ�شکسـت�خوردند؟�آیا�آن�طوری�که�

در�ذهن�ساده�دالِن�عاَلم�هنوز�هم�هست�و�قدرت�های�ضد�انبیا�هم�بدشان�

1.�چشم�از�خواب�گرم�نکردن.
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نمی�آید�که�این�مطلب�در�ذهن�عامۀ�مردم�باشـد،�انبیا�از�تالش�

خود�نتیجۀ�ثمربخشی�نگرفتند؟�و�بر�سرتاسر�تاریخ،�ظلم�و�ستم�و�نامردمی�

و�طغیان�و�کفر�تسـلط�داشـته�اسـت؟�آیا�این�جور�اسـت؟�ما�معتقدیم�که�

این�جـور�نیسـت.�مـا�معتقدیم�که�این�مأموران�عزیز�خدا،�که�سلسله�شـان�

از�آدم�و�نوح�و�ابراهیم�آغاز�شـد،�و�زبدگان�آفرینش�در�این�سلسـله،�یکی�

پس�از�دیگری�آمدند،�اینها�نه�فقط�شکست�نخوردند،�نه�فقط�ناکام�نشدند،�

نه�فقـط�آنچـه�گفتنـد�و�خواسـتند�در�عالـم،�در�تاریخ،�در�جامعـه�مواجه�با�

شکست�نشد،�بلکه�در�همۀ�بشریت�و�در�میان�همۀ�کسانی�که�دنبال�یک�

هدف�و�مقصودی�دویده�اند�و�تالش�کرده�اند،�هیچ�کس�شـانس�موفقیتی�

را�کـه�انبیا�داشـتند،�نداشـته�اسـت؛�این�عقیدۀ�ماسـت.�مـا�معتقدیم�که�

فرجـام�نبـوت�و�پایـان�کار�پیغمبـران،�همیشـۀ�تاریـخ،�در�گذشـتۀ�زمـان،�

برطبـق�دلخـواه�تمـام�شـده،�در�آینده�هـم�همچنین�خواهد�بـود؛�و�این�را�

ثابت�می�کنیم.

دو�مطلب�و�دو�مبحث�در�اینجا�موجود�اسـت.�)خواهش�می�کنم�برادرانی�

که�این�سلسـلۀ�مطالب�را،�از�روزهای�قبل�شـنیدند،�درسـت�دقت�کنند�تا�

این�فصل�مهِم�از�بحث�هم�پیوسـته�شـود�به�بحث�های�قبلی،�و�برادرانی�

که�گویا�روزهای�دیگر�نبودند�و�امروز�آمدند،�همین�مبحث�را�خوب�توجه�

کنند�باز،�که�خودش�مسـتقاًل�یک�مبحثی�سـت�که�باید�فهمید�و�دانسـت.�

ولی�باید�توجه�کنید.(

دو�مطلب�ما�در�اینجا�داریم،�یکی�اینکه�این�سلسله�ای�که�به�نام�نبوت�و�
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رسالت�معروف�است،�یعنی�قافلۀ�پیغمبران�از�آدم�تا�خاتم،�اینها�

چـه�کار�کردنـد؟�مجموعشـان�چـه�عملی�را�انجام�دادند؟�آیـا�پیش�بردند�یا�

ورشکسته�شدند؟�این�یک�مطلب�است.�مطلب�دیگر�این�است�که�انبیای�

عظـام�الهـی�هرکدامی�در�زمان�خود،�آیا�موفق�شـدند�یا�شکسـت�خوردند؟�

دو�مسـئله�اسـت،�مـن�ایـن�دو�مسـئله�را�مایـل�هسـتم�امروز�تمـام�کنم�

ان�شاءاهلل.�به�قول�خودتان�اگر�مراجعه�کنید،�می�بینید�که�دوست�می�دارید�

ایـن�مطلـب�را�بفهمید.�این�یک�چیزی�سـت�که�دانسـتنش�برای�ما�مفید�

است،�با�همان�معیاری�که�همیشه�به�دست�شما�دادم.

مفیـد�اسـت�به�این�معنـا�کـه�نه�فقـط�معلوماتمان�زیـاد�می�شـود،�خیلی�از�

حرف�ها�هسـت�که�معلومات�انسـان�را�زیاد�می�کند،�اما�برای�انسـان�مفید�

نیست.�هیچ�عیبی�ندارد�که�اآلن�همۀ�این�جمعیت�آگاه�باشید�که�اجزای�

ریِز�سـنگ�هایی�که�در�کوه�های�آتشفشـانی�کرۀ�ماه�هست،�اینها�چه�جوری�

ترکیب�شده.�بدانید�بد�است؟�اما�آیا�مفید�است؟�نه.�بسیاری�از�معلوماتی�

کـه�مـا�دنبالـش�می�دویم،�یا�مـا�را�دنبالـش�می�دوانند،�از�این�قبیل�اسـت.�

بعد�از�آنی�که�نشستیم،�گوش�کردیم،�حرف�زدیم،�مطالعه�کردیم،�تحقیق�

کردیـم،�قلـم�زدیـم،�عمرمـان�را�به�آخـر�رسـاندیم،�بعد�که�نـگاه�می�کنیم،�

می�بینیـم�انبوهـی�از�معلومات�پوچ،�معلومـات�بی�فایده،�نه�یک�قدم�ما�را�

به�بهشت�نزدیک�کرد�و�به�رضوان�اهلل،�نه�یک�قدم�ما�را�به�جامعۀ�صحیح�و�

اصیل�اسالمی�در�این�دنیا�نزدیک�کرد؛�هیچ�کار�نکرد.�چرا،�فقط�این�فایده�

را�داشـت�که�بتوانیم�به�خودمان�ببالیم،�معتقد�باشـیم�که�خیلی�داناییم،�
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خیلـی�عالمیـم�و�دریچۀ�فراگیری�را�روی�خودمان�ببندیم�و�دیگر�

چیزی�از�کسی�یاد�نگیریم؛�این�فایده�را�فقط�داشته.

ایـن�مطلـب�که�دارم�عـرض�می�کنم،�مفیـِد�به�معنای�واقعی�سـت؛�نه�فقط�

آگاهـی�مـی�آورد،�بلکه�آگاهی�و�تعهد�می�آورد.�از�آن�قبیل�ایمان�هایی�سـت�

کـه�روز�سـوم�و�چهـارم�و�پنجـم�مـاه�اینجـا�برایتـان�تشـریح�می�کـردم�و�

می�گفتم.�مسـئلۀ�اول�این�اسـت�که�این�سلسـله�ای�که�اسمشـان�سلسلۀ�

انبیاسـت،�از�اول�تا�آخر�چه�ُگلی�به�سـر�بشـریت�زدند؟�جواب�این�اسـت؛�

انبیا�آمدند�یک�موجودی�را�که�در�حد�یک�حیوان�هم�نمی�توانسـت�راه�و�

چاه�را�بشناسـد،�موجودی�که�غریزه�هم�در�او�آن�قدر�توانا�و�راهگشـا�نبود،�

این�موجود�را�آوردند�در�سطح�یک�موجودی�که�فرشتگان�آسمان�هم�باید�

از�او�بیایند�چیز�بیاموزند.�بشـر�را�از�حضیض�1توّحش�و�نادانی،�آوردند�در�

حـد�یک�انسـان�متمـدن�که�اگر�بخواهد�برطبق�تعلیمـات�آنها�عمل�بکند،�

عالی�ترین،�زیباترین،�شیواترین�جلوه�های�خلقت�در�زندگی�او�بروز�خواهد�

کرد.�انبیا�انسان�ها�را�مثل�یک�شاگرد�مدرسه�ای�ـ�سعی�می�کنم�مطلب�را�

به�سـطح�خیلی�پایین�تنزل�بدهم�ـ�که�هیچ�چیز،�حتی�الفبا�را�نمی�داند،�

یـک�سـال�رویش�زحمت�کشـیدند،�آمد�بـه�کالس�دوم،�امـا�معلم�کالس�

اول،�در�همین�اثنا،�2وقتی�که�او�رسـیده�بود�به�کالس�دوم،�جان�خودش�

را�سـر�ایـن�کار�گذاشـته�بـود.�یـک�دوران�دیگـر�زحمـت�کشـیدند،�آمد�به�

1.�)ح�ض�ض(�فرود،�پستی

2.�)ث�ن�ی(�در�میاِن،�در�خالِل
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کالس�سـوم،�اما�معلمی�که�او�را�از�کالس�دوم�به�سـوم�رسـانده�

بـود،�جـان�خـودش�را�در�ایـن�راه�از�دسـت�داد.�یـک�دوران�دیگـر�زحمـت�

کشـیدند،�آمد�به�کالس�چهارم�و�باز�آن�معلم�دلسـوز،�آن�پدر�مهربان،�آن�

مرشـد�آگاه،�در�طول�این�مدتی�که�این�شـاگرد�را�به�کالس�باالتر،�به�رتبۀ�

باالتـر�می�رسـانید،�جـان�خودش�را�از�دسـت�داد�و�از�دنیـا�رفت�و�زندگی�را�

بـد�گذرانـد.�کالس�کالس،�قدم�قدم،�مرحله�مرحله،�ایـن�بچۀ�کوچک�را�ِهی�

آوردنـد�بـاال،�آوردند�باال،�آوردند�باال؛�اآلن�که�شـما�نگاه�می�کنید،�می�بینید�

سطح�فرهنگش�و�دانشش�و�بینشش�و�حساسیتش�خیلی�باالتر�است�از�

آن�زمانـی�کـه�دو�دوره�قبـل�از�حـاال�بوده�و�در�اوج�ترقی�و�تعالی�و�درک�و�

فهم�و�فکر�است.

نـگاه�می�کنیـد�معلم�ها�نیسـتند،�معلم�هـا�کجایند؟�یکـی�در�اثنای�کالس�

اول،�وقتی�که�داشـت�این�شـاگرد�ُکندذهن�را�مثاًل،�می�آورد�باال،�جان�داد.�

آن�دیگری�را�همین�شـاگردها،�در�حالی�که�داشـتند�از�او�چیز�می�آموختند،�

در�آخر�سـال،�سـر�یک�اختالفی،�سـر�یک�چیزی،�جمع�شـدند،�بر�سـرش�

شوریدند،�او�را�کشتند.�معلم�کالس�سوم�را�جور�دیگر،�معلم�کالس�چهارم�

را�جور�دیگر.�معلم�ها�نیسـتند،�هر�معلمی�رسـالت�خود�را�انجام�داده�و�به�

ظاهر�با�ناکامی�مرده�و�از�بین�رفته،�اما�آیا�ناکام�شـده؟�خوب�فکر�کنید،�

ببینید�آیا�ناکام�شده�آن�معلم؟�مگر�معلم�هدفش�چه�بود؟�مگر�این�معلم�

دلسوز�همین�را�نمی�خواست؟�او�می�خواست�که�این�شاگرد�از�خاک�سیاه�

به�اوج�قلۀ�فرهنگ�و�دانش�و�معرفت�برسـد،�و�حاال�مگر�نشـده�این�جور؟�
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پس�معلم�ها�ناکام�نمردند.�درسـت�اسـت�که�مردند،�درست�است�

که�به�زندگی�مرّفه�دنیا�نرسـیدند،�درسـت�اسـت�که�به�چشـم�خود�به�ثمر�

رسـیدن�این�نهال�را�ندیدند،�اما�آیا�ناکام�شـدند؟�نه،�ناکام�نشـدند.�هدف�

آنهـا�همیـن�بـود�کـه�ایـن�بشـر،�ایـن�کالس�اول�و�دوم�را�بپیمایـد،�ایـن�

دانش�آمـوز�نـاداِن�نـاآگاه،�این�راه�را�به�صعوبت،�به�سـختی،�به�زحمت�باال�

برود�تا�برسد�به�آن�اوج�قله�و�حاال�رسیده.

انبیـا�همین�جـور�بودند؛�حضـرت�آدم،�حضرت�نوح،�حضـرت�لوط،�حضرت�

هود،�حضرت�صالح،�حضرت�شـعیب،�حضرت�ابراهیم،�حضرت�اسـماعیل،�

حضـرت�موسـی،�حضـرت�عیسـی�و�هـزاران�پیغمبـر�دیگر�در�طـول�تاریخ�

کارشـان�ایـن�بـوده،�تـا�ایـن�بشـر�را�بـاال�بیاورنـد،�بـه�او�دانـش�و�معرفت�

بیاموزنـد،�او�را�آمـادۀ�سـامان�زندگـی�آخـر�بکنند،�بـه�او�مایه�هـای�الزم�را�

بدهند�و�این�کار�انجام�گرفت؛�اگرچه�که�در�اثنای�راه،�یک�عده�ای�از�این�

پیغمبرها�با�وضعی�فجیع،�با�شـکلی�رقت�بار�کشـته�شدند،�از�دنیا�رفتند�و�

این�عاقبت�را�ندیدند.�و�بازهم�دارد�بشریت�به�پیش�می�رود.

امروز�دنیا�بیشـتر�از�هزار�سـاِل�قبل�آمادۀ�شـنیدن�سخن�حق�اسالم�است.�

امروز�بشریت�برای�قبول�حکومت�الهی،�از�هزار�سال�قبل،�از�هزارو�دویست،�

سـیصد�سـال�قبل�مهیاتر�اسـت،�و�هزار�سـال�دیگر�از�امروز�مهیاتر�اسـت.�

آن�روزی�که�امام�زمان�ما،�عجل�اهلل�تعالی�فرجه�الشـریف�غایب�می�شـود�از�

نظرهـا،�و�به�عنـوان�یـک�امامـی�که�بسـاط�را�باید�در�مردم�پهـن�کند،�پهن�

نمی�کنـد،�آن�روز�بشـر�آمـادۀ�پذیرش�یک�امام�مصلِح�انقالبِی�شمشـیر�به�
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دست�نبود،�و�اگر�آن�بزرگوار�می�خواست�قیام�کند�و�انقالب�کند�

و�جامعه�را�به�هم�بریزد،�مسّلم�نمی�توانست�با�شرایط�نامساعد�آن�زمان،�

یک�جامعه�ای�آن�چنان�که�می�خواهد�بسازد.

تجربـۀ�امامـان�بزرگوار�خاندان�پیغمبر�به�اینجا�رسـیده�بود�که�این�جامعه�

به�قـدری�خـراب�شـده،�به�قـدری�دسـت�های�ظالـم�و�سـتمگر�قدرت�هـای�

طاغوتـی،�از�بنی�امیـه�و�بنی�عبـاس�روی�ایـن�مزرعـه�بـد�کار�کرده�انـد�و�

سمپاشـی�کرده�انـد�و�فاسـد�کرده�انـد،�که�دیگر�گیاه�سـالم�در�آن�نمی�توان�

رویانید؛�لذا�امام�علیه�السالم�از�نظرها�مخفی�می�شود.�آن�روزی�که�می�آید�

چطور؟�آن�روزی�که�ظهور�خواهد�کرد،�که�ما�نمی�دانیم�ده�سال�دیگر�است�

یا�ده�هزار�سال�دیگر،�هیچ�معلوم�نیست،�آن�روزی�که�امام�ظهور�می�کند،�

بشـریت�به�آمادگی�رسـیده،�آماده�اسـت�که�سـخن�حق�اسـالم�را�بشنود�و�

بپذیرد.�آماده�است�که�جامعۀ�مرتفع�و�رفیع�اسالمی�را�بر�روی�دوش�های�

خود�حمل�کند.�آن�روز�بشـریت�آمادۀ�پیاده�شـدن�قرآن�است.�اما�در�زمان�

امـام�زمـان�آماده�نبود،�این�کار�را�چه�کسـی�کـرده؟�تعلیمات�انبیا�کرده�و�

ائمه�دنباله�روان�انبیا�هستند.

بنـده�در�بحـث�امامـت،�فلسـفۀ�امامت�را�کـه�بیان�بکنم،�تشـریح�می�کنم�

که�امام�علیه�السـالم�فلسـفۀ�وجودی�اش�چه�هسـت؛�روشـن�می�کنم�این�

را.�بنابرایـن�انبیـا�در�تاریـخ�ناموفـق�نبودنـد�و�مـا�می�بینیم�کـه�هر�روزی�

کـه�بشـریت�پیـش�رفتـه�و�بر�عمر�خـود�افـزوده،�یک�قدم�بـه�اوج�ترقی�و�

تکامل�و�تعالی�نزدیک�تر�شده.�چه�می�خواهیم�دیگر�غیر�از�این؟�انبیا�چه�
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می�خواهنـد؟�پـروردگار�عالم�می�خواهد�این�مایۀ�نپخته�و�خام�را�

با�حرکتی�طبیعی،�به�سـوی�سـرمنزل�طبیعی�و�فطری�اش،�یعنی�تکامل�و�

تعالی�برساند.�این�را�پروردگار�عالم�اراده�کرده�و�مسّلم�بشریت�به�آن�نقطۀ�

کمال�نهایی�خواهد�رسید.�و�این�جبر�تاریخ�است؛�جبر�تاریخ�یعنی�این�و�

به�این�صورت،�درست�گفته.

اینهـا�بحث�هـای�دقیقی�سـت،�خواهش�می�کنم�دقت�کنیـد،�روی�الفاظ�و�

کلمات.�مسـیر�بشـر�به�سـوی�تعالی�و�تکامل�و�به�سوی�بهشت�موعود�این�

جهانی�ست؛�یعنی�روزگاری�را�انسانیت�به�خود�خواهد�دید�که�در�آن�روزگار�

ظلم�نباشـد،�بدی�نباشـد،�زشـتی�نباشـد؛�همه�چیز�بر�طبق�دلخواه�انسانیت�

باشد.�خلقت�انسان�اینجوری�ست�و�خلقت�جهان؛�که�این�موجود�در�مسیر�

خود،�باالخره�به�یک�چنین�سرمنزلی�خواهد�رسید؛�باید�برسد.�در�آن�دورانی�

که�بشریت�همه�چیز�را�که�برای�تکاملش�الزم�است،�آماده�خواهد�داشت،�

آن�وقت�وارد�بسـتر�ترقی�و�تکامل�و�تعالی�می�شـود�و�با�سـرعت�و�سـیری�

هرچـه�تمام�تـر�به�سـوی�اهلل،�یعنـی�کمال�مطلق،�حرکـت�می�کند.�و�هرچه�

از�اول�تاریـخ�بشـری�تـا�ایـن�زمـان�ما�پیش�آمدیم،�به�سـوی�آن�سـرمنزل�

نزدیک�تر�شـدیم؛�این�جبر�تاریخ�اسـت.�خلقت�انسـان�این�جوری�اسـت�و�

خلقـت�جهـان،�خـدا�این�جور�آفریده�که�انسـان�ها�به�سـوی�ترقـی�و�تعالی�

پیش�می�روند،�خواه�و�ناخواه.�خواه�و�ناخواه�را�البته�بایستی�درضمن�مطالب�

به�دسـت�بیاورید�که�یعنی�چه�خواه�وناخواه،�که�بعد�وقتی�با�بحث�بعدی�

ملزم�کنیم،�روشن�می�شود�یعنی�چه.�البته�ارادۀ�انسان�ها�به�شدت�دخیل�
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اسـت�و�خواسـت�انسان�هاست�که�انسـان�ها�را�به�ترقی�می�رساند�

و�این�خواست�خواهد�بود.

این�یک�اصلی�ست�از�اصول�اسالمی،�در�جهان�بینی�اسالم�این�از�مسّلمات�

اسـت�که�عاقبِت�بشـر�برطبق�نیکی�سـت.�چرا؟�چون�خدای�متعال�زمین�و�

آسمان�را�برطبق�حق�آفریده؛�انسان�را�هم�با�فطرت�حق�جو�آفریده،�انسان�

چون�دارای�اراده�اسـت،�باید�در�راهی�که�مطابق�با�فطرتش�اسـت�حرکت�

کند�تا�به�آن�سـرمنزل�برسـد.�چه�کسـی�می�تواند�این�راه�را�به�او�ارائه�کند�

و�بگویـد�چـه�کار�اگـر�بکنـی،�برطبق�فطرتـت�عمل�کردی؟�انبیـا؛�انبیا�برای�

این�می�آیند.�می�آیند�که�راه�فطرت�را�به�انسان�بنمایانند؛�یعنی�سیر�او�را�

به�سـوی�عاقبِت�نیک�تسـریع�کنند،�تسـهیل�کنند.�بنابراین�انسان�ها�دارند�

پیـش�می�رونـد،�بشـریت�دارد�روزبـه�روز�بـه�سـعادت�و�به�سـرمنزل�نیکی�

نزدیک�تر�می�شـود�و�این�به�خاطر�حرکتی�سـت�که�انبیا�به�او�دادند.�انبیا�او�

را�حرکـت�دادنـد؛�اگـر�یک�مقـداری�تأخیر�انجام�گرفته�در�اواسـط�تاریخ�و�

در�هـر�قطعـه�ای�و�مرحله�ای�از�مراحل�تاریخ،�به�خاطر�دور�ماندن�نسـبی�از�

تعلیمات�انبیا�سـت،�اما�باالخره�این�سـیر�را�داشـتند.�این�یک�مطلبی�ست�

به�طور�کلی.

در�مسئلۀ�اول�این�جور�نتیجه�می�گیریم،�می�گوییم�که�انبیای�عظام�الهی،�

اگرچـه�کـه�تک�تک�شـان�با�محرومیت�هـا�و�ناکامی�ها�مواجه�شـده�اند،�اما�

درمجموع،�ِسیر�بشریت�به�سوی�ترقی�و�تعالی�بوده�و�عاملش�انبیا�بودند.�

انبیا�بوده�اند�که�انسـان�را�به�سـوی�آن�سـرمنزل�مقصود�و�به�سـوی�سرشتۀ�
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عاقبـت�انسـانی�هـل�دادند،�حرکـت�دادند،�به�او�کمـک�کردند�در�

رفتن�این�راه؛�این�مسئلۀ�اول.

اما�مسئلۀ�دوم؛�آنی�که�بیشتر�مورد�توجه�است�برای�خیلی�ها،�این�مسئلۀ�

دوم�است�که�من�این�را�روشنش�کنم�برایتان.�مسئلۀ�دوم�این�است�که�

وقتی�پیغمبری�در�جهان�نهضتی�به�وجود�می�آورد،�انقالبی�و�رسـتاخیزی�

بر�پـا�می�کنـد،�آیا�می�تـوان�گفت�که�این�انقالب�عاقبـت�خوبی�دارد�یا�نه؟�

می�توان�امیدوار�بود�به�اینکه�پایان�این�کار�نیکی�ست؟�یا�نمی�شود�امیدوار�

بود؟�قاعدۀ�کلی�چیست�اینجا؟

بعضـی�می�گوینـد�مـا�هرچه�نـگاه�می�کنیـم،�می�بینیم�هرجا�سـخِن�حقی�

از�زبانـی�در�آمـد،�هرجـا�نغمـۀ�حقیقـت�از�سـویی�به�گوش�رسـید،�باالخره�

بـه�نتیجـه�و�ثمـر�نرسـید�و�خفه�شـد.�از�این�یـک�تجربه�ای�درسـت�کردند،�

می�گویند�تجربۀ�تاریخ�بشر�به�ما�همیشه�نشان�داده�که�انبیا�ناکام�شدند،�

حاال�ولو�به�طور�کلی�شـما�می�گویی�که�کامیاب�شـدند،�باشـد،�اما�باالخره�

انقالبی�که�درسـت�کردند،�نتوانسـتند�به�ثمر�برسانند.�یک�جا�نتوانستند�که�

حق�را�به�حکومت�برسانند�و�باطل�را�نابود�کنند.�خب�بنابراین�چه�کار�کنیم�

ما؟�ما�هم�بعد�از�این�دستی�بلند�نکنیم،�از�آستین�در�نیاوریم،�راه�انبیا�را�

تعقیب�نکنیم؛�وقتی�انبیای�عظام�الهی،�خودشان�در�زمان�بودِن�خودشان،�

نتوانستند�کاری�انجام�بدهند،�و�باالخره�همیشه�باطل�بر�حق�ـ�ولو�به�طور�

موسـمی�و�مرحلـه�ای�ـ�غلبه�پیدا�کرده،�پس�حق�جویـان�و�حق�گویان�عالم�

تیغ�ها�را�غالف�کنند،�بروند�بگیرند�بخوابند،�بدانند�فایده�ای�ندارد.�مگر�یک�
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دستی�از�آستینی�بیرون�بیاید،�دست�قدرتی،�دست�غیبی�ای�برون�

آید�و�او�کاری�بکند.�این�منطق�بسیاری�از�مردم�است�و�این�همان�منطق�

اسـت�کـه�عـرض�کـردم،�جبـاران�تاریخ�از�ایـن�منطق�خیلی�لـذت�می�برند.�

این�همان�منطقی�سـت�که�همیشـه�قلدرهای�روزگار�دوسـت�می�داشـتند�

کـه�مـردم�عقیده�شـان�این�عقیده�باشـد؛�یعنی�مردم�معتقد�باشـند�که�آقا�

هیچ�گونـه�تالشـی،�هیچ�گونه�فعالیتی،�هیچ�گونـه�مجاهدتی�در�راه�حق�به�

نتیجه�نخواهد�رسید.�این�را�همیشه�جباران�عالم�می�خواستند.

بلوف�های�سیاسـی�سـران�دولت�های�دنیا�که�شـما�در�روزنامه�های�حاوی�

اخبـار�جهانـی�زیـاد�می�خوانید،�بـرای�همین�منظور�اسـت.�فالن�آدمی�که�

چنـد�سـاعت�یـا�چنـد�روز�دیگـر�باقـی�نمانده�کـه�تخت�حکومتـش�ویران�

بشـود�و�از�اوج�ریاسـت�جمهوری�بیاید�پایین�و�یک�آدم�معمولی�بشـود،�

همان�چند�روز�قبلش�هم�بلوف�می�زند؛�ما�دشمنان�خودمان�را�می�کوبیم،�

مخالفینمـان�را�از�بیـن�می�بریم،�ما�به�حکومت�ادامه�می�دهیم؛�کمااینکه�

همیـن�اواخـر�در�دنیـا�و�در�یک�سـطح�خیلـی�عظیم�جهانـی،�خودتان�به�

چشم�خودتان�دیدید،�خواندید،�خبر�شدید،�یک�قدرِت�با�آن�عظمت،�یکهو�

می�آیـد�پاییـن،�به�صـورت�یـک�آدم�معمولـی�در�می�آید،�امـا�اندکی�قبل�از�

ایـن�فعـل�و�انفعال�و�تحویل�و�تحول،�می�گوید�نمی�توانند،�نمی�توانند،�ما�

را�نمی�تواننـد�دسـت�بزنند،�مقام�مـا�از�بین�نمی�رود،�بعد�می�بینیم�از�بین�

رفت.�این�بلوف�ها�به�همین�منظور�است.�همیشه�مایلند�به�مردم�این�جور�

حالی�کنند�که�از�دسـت�شـماها�کاری�برنمی�آید،�برای�خاطر�اینکه�قدرت�
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مـا�یک�قدرتی�سـت�که�شـما�تصورش�را�نمی�توانیـد�بکنید.�همۀ�

امکانات�و�وسایل�در�اختیار�ماست�و�شما�ندارید.

خیـال�می�کنیـد�اینها�امروز�در�دنیا�به�وجود�آمـده؟�نه،�در�همه�وقِت�تاریخ�

بـوده.�ایـن�خیلی�جریان�جالب�و�خوشـمزه�ای�اسـت�در�تاریـخ�که�من�هر�

وقـت�یـادم�می�آیـد،�تعجـب�می�کنم�از�زبردسـتی�منصور�عباسـی.�منصور�

عباسـی�می�دانید�بزرگ�ترین�و�مقتدرترین�خلیفۀ�بنی�عباس�بود�و�دومین�

خلیفـۀ�بنی�عبـاس.�اتفاقـًا�در�زمان�منصور،�از�اطـراف�جامعۀ�دینِی�آن�روز�

مخالفت�ها�شـروع�شـده�بود.�ازجملۀ�کسـانی�که�منصور�را�به�شـدت�تحت�

فشار�قرار�داده�بودند،�محمدبن�عبداهلل�و�ابراهیم�بن�عبداهلل،�دو�فرزند�عبداهلل�

محض�1بودند.�این�دو�نفر�به�شدت�با�منصور�مبارزه�می�کردند.�منصور�عاجز�

شده�بود.�با�اینکه�همه�چیز�در�اختیار�منصور�بود�و�این�دو�برادر�فداکار،�جز�

ایمان�و�یک�مشت�مؤمن�چیزی�در�اختیار�نداشتند،�درعین�حال�درمقابل�

تـالش�و�فعالیـت�و�مبـارزۀ�بی�امـان�این�ها،�منصور�دسـت�و�پایش�را�گم�

کرده�بود.�شـایعات�فراوان،�دایر�بر�قدرت�و�صالبت�دسـتگاه�منصوری�در�

1.�عبداهلل�بن�حسـن�مثنـی�معـروف�بـه�عبداهلل�محـض؛�از�این�رو�که�پدرش�حسـن�مثنی�

فرزند�امام�حسـن�و�مادرش�فاطمه�دختر�امام�حسـین�بود،�او�را�علوی�محض�)خالص(�

می�خواندند.�دو�پسر�از�فرزندان�او�به�نام�های�محمد�ـ�معروف�به�نفس�زکّیه�ـ�و�ابراهیم�

علیه�منصور�دوانیقی�به�مخالفت�برخاسته�و�در�محلی�مخفی�بودند.�منصور�برای�اطالع�

از�جای�آنها�بر�عبداهلل�محض�بسـیار�سـخت�گیری�می�کرد�و�چندین�مرتبه�او�را�در�مدینه�

و�کوفه�زندانی�کرد.�بعد�از�قیام�فرزندانش،�منصور�سـر�هر�دو�را�از�بدن�جدا�کرد�و�برای�

او�فرستاد.�عبداهلل�در�سن�75سالگی،�به�دستور�منصور�در�سال��145ه.ق�کشته�شد.
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میان�مردم�منتشـر�می�شد،�فقط�به�منظور�اینکه�مؤمنین�واقعی�

و�شـیعیان�درسـت�را�از�اینکه�به�این�دو�برادر�بگروند�مانع�بشوند.�ازجمله�

ایـن:�منصور�شـایعه�کـرده�بود�که�من�یک�آیینـه�ای�دارم�که�به�این�آیینه�

وقتی�نگاه�بکنم،�می�فهمم�که�ابراهیم�بن�عبداهلل�کجاسـت�و�وای�به�حال�

آن�آدمی�که�من�در�آیینه�نگاه�کنم،�ببینم�ابراهیم�در�خانۀ�آن�است�یا�با�

او�دارد�فرار�می�کند.�داستان�آیینه؛�همانی�که�قبل�از�منصور�به�هزار�سال،�

دو�هزار�سـال،�این�پادشـاهان�جباری�که�در�تاریخ�بودند،�جمشید�و�کی�و�

کی،�این�جام�جهان�نما،�به�این�صورت�چیزی�را�درست�کردند.�البد�این�هم�

بـه�همـان�منظـور�بـوده�کـه�دشـمنان�بدانند�و�تصـور�کنند�کـه�هیچ�وقت�

نمی�تواننـد�خـارج�از�دیـد�این�قدرت�ها�یک�کاری�را�انجام�بدهند.�حتی�به�

اینجاها�متوسل�شده�بودند.

بنابرایـن�جبـاران�عالـم�از�خدای�دو�جهـان�می�خواهند�ـ�خدایـی�که�به�او�

اعتقـاد�ندارنـد�ـ�کـه�مردم�اینجـور�تصور�کنند�که�نبوت�هـا�و�انبیای�عظام�

الهـی�و�سـفیران�حـق�و�حقیقـت،�همیشـه�محکـوم�بـه�شکسـت�بوده�اند.�

از�خـدا�می�خواهنـد�مـردم�تصـور�کننـد�و�خیـال�کنند�کـه�هیچ�گونه�نغمۀ�

حق�پرسـتانه�درمقابـل�طبیعـت�این�عالـم�جواب�مسـاعد�و�مثبت�نخواهد�

داد.�از�خـدا�می�خواهنـد�مـردم�مأیوس�باشـند�از�اینکـه�هیچ�گونه�نهضتی�

درمقابـل�باطـل�رشـد�کنـد�و�به�ثمر�برسـد�و�شکسـت�نخورد؛�امـا�آیا�واقع�

مطلـب�همین�جـور�اسـت؟�چون�یک�عـده�مغزهای�تحت�تأثیـر�و�بی�خبر،�

این�جـور�تصـور�کرده�انـد،�چـون�مـردم�گمان�کردند�کـه�انبیـا�و�دنباله�روان�
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انبیا�و�امامان�همیشـه�شکسـت�خورده�اند�و�هر�نهضتی�در�دنیا�

شکست�خواهد�خورد،�آیا�ما�هم�مجبوریم�قبول�کنیم؟�از�قرآن�صرف�نظر�

کنیـم؟�سـخن�قرآن�را�که�درسـت�عکِس�این�منطق�را�بـه�ما�بازگو�می�کند�

نشـنویم،�سـخن�پندارهای�باطل�را�بشـنویم؟�نه؛�ما�این�کار�را�نمی�کنیم.�

مـا�بـه�قرآن�مراجعه�می�کنیم،�از�قـرآن�درس�می�گیریم�که�فرجام�نبوت�ها�

چیسـت�و�نهضـت�انقالبی�پیغمبران�و�دنباله�روانشـان�چـه�اثری�می�تواند�

داشـته�باشـد.�ایـن�را�از�قرآن�یاد�بگیریم،�بعـد�برمی�گردیم�به�نّص�1تاریخ،�

می�بینیم�تاریخ�هم�گواهی�می�کند�این�مطلب�را.

قـرآن�مثـل�می�زنـد�در�همیـن�آیاتـی�کـه�تـالوت�کـردم�و�حاال�بـاز�مجددًا�

تالوت�می�کنم�و�ترجمه�می�کنم؛�به�ما�می�گوید�که�نه!�در�دنیا�حقی�ست�

و�باطلی�سـت،�حـق�می�مانـد،�باطل�نابود�می�شـود.�از�کوه�ها�در�رودخانه�ها�

آب�سـیالن�و�جریان�پیدا�می�کند،�کف�بر�روی�آب�ظاهر�می�شـود،�کف�ها�

می�میرد،�آب�ها�می�ماند،�باطل�همان�کف�است�که�خواهد�مرد،�آب�همان�

حق�است�که�خواهد�ماند.

تـا�اینجـا�آنچنانـی�کـه�قرآن�بـه�ما�می�آمـوزد�و�واقعیت�تاریخـی�هم�آن�را�

تأییـد�می�کنـد،�هـر�یـک�از�نبوت�هایی�کـه�در�این�عالم�ظهور�کرده�اسـت،�

از�اول�تـا�آخـر،�عـالوه�بـر�اینکـه�در�سلسـلۀ�نبوت�های�تاریخ�یـک�فعلی�را�

انجـام�داده�انـد،�یـک�قدم�بشـر�را�به�پیش�برده�اند،�خـود�آنها�هم�به�خودی�

خـود�دارای�امـکان�موفقیـت�بوده�انـد.�این�جور�نیسـت�که�منصور�عباسـی�

1.�)ن�ص�ص(�متن
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پـر�می�کـرده�تـو�گوش�مـردم،�که�می�گفـت�مردم�ممکن�نیسـت،�

ممکن�نیست�که�درمقابل�قدرت�من�بتوانید�کاری�از�پیش�ببرید؛�این�جور�

نیست�قضیه.�آن�جوری�نیست�که�قدرت�های�تاریخ�در�طول�زمان�به�مردم�

فهماندنـد�و�تلقیـن�کرده�اند�کـه�درمقابل�قدرت�های�دنیایـی�که�بر�باطلند،�

حق،�مجال�نفس�کشـیدن�نخواهد�داشـت.�نه؛�اینجور�نیسـت،�بلکه�عکس�

این�است.�انبیا�همه�جا�امکان�موفقیت�داشته�اند،�پیروان�انبیا�هم�همه�جا�

امکان�موفقیت�دارند،�مسّلم�هم�موفق�خواهند�شد؛�اما�به�دو�شرط،�دو�تا�

شرط�دارد،�ـ�اینجاست�که�گفتم�ارادۀ�انسان�دخیل�است�در�ساختن�آینده�

تاریخ�ـ�این�دو�شرط�اگر�وجود�داشته�باشد،�همۀ�نهضت�هایی�که�بر�اساس�

دین،�بر�اسـاس�فکر�قرآنی�و�اسـالمی،�در�طول�تاریخ�انجام�گرفته�و�انجام�

خواهـد�گرفـت،�تا�ابد�موفق�خواهند�شـد�و�پیروز�خواهند�شـد؛�احتیاج�به�

معجزه�هم�نیست.�الزم�نیست�تا�معجزه�ای�حتمًا�انجام�بگیرد�تا�طرفداران�

دین�موفق�و�پیروز�بشـوند،�نه؛�بدون�اینکه�دسـتی�هم�از�غیب�بیاید،�اگر�

این�دو�شرط�وجود�داشته�باشد،�اسالم�و�قرآن�و�دین�و�افکار�قرآنی،�امکان�

اصلی�موفقیت�را�خواهند�داشت؛�آن�دو�شرط�چه�هستند؟

یکـی�از�آن�دو�شـرط�ایمان�اسـت،�اعتقـادی�از�روی�آگاهی�اسـت،�باوری�

است�همراه�با�تعهدپذیری،�قبولی�همراه�با�تالش�و�حرکت؛�این�شرط�اول.�

شرط�دوم�صبر،�صبر�یعنی�چه؟�یعنی�مقاومت،�از�میدان�در�نرفتن،�کار�را�

در�لحظۀ�حساس�و�خطرناک�رها�نکردن.

هر�جا�شما�در�طول�تاریخ�نبوت�ها�می�بینید�یک�پیغمبری�شکست�خورده�
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از�طاغـوت�زمـان،�برای�خاطر�این�بوده�که�پیروانش،�اطرافیانش،�

ایمان�کافی�یا�صبر�کافی�نداشتند.�هر�مرتبه�که�می�بینید�به�حق�پیش�برده�

اسـت،�برای�خاطر�این�اسـت�که�ایمان�سرشار�و�صبر�الزم�را�دارا�بودند.�آیا�

شاهدی�از�قرآن�بر�این�مطلب�هست؟�بله؛�چندین�شاهد�در�قرآن�هست.�

آیاتـی�کـه�امـروز�می�خوانـم،�زیربنای�فکری�اسـت�و�آیات�فـراوان�دیگری�

هـم�هسـت�کـه�مطلب�را�بیـان�می�کند.�دو�آیـه�اش�را�برایتـان�می�خوانم.�

<1.�اینجا� �نَ �ی ِم�ن م ُموئ �ةُ و�نَ ِا�ن ُك�ن
َ
عل

َ
ُم الا �ةُ �ن

َ
وا َو ا �ن �رنَ

وا َو لا �ةَ ِه�ن یک�آیه�این�است:�>َو لا �ةَ

آیۀ�قرآن�اسـت،�این�روایت�نیسـت�تا�کسـی�خدشـه�کند�که�شاید�سندش�

ضعیف�است،�آیۀ�متشابه�2هم�نیست�تا�کسانی�خدشه�کنند�که�معنایش�

وا<�یعنی�ای�مسـلمانان�سسـت� ِه�ن را�نمی�فهمیـم،�نـه؛�واضح،�روشـن.�>لا �ةَ

<�شـما�باالترید،� و�نَ
َ
عل

َ
ُم الا �ةُ �ن

َ
وا<�و�اندوهگیـن�مگردیـد،�>َو ا �ن �رنَ

نشـوید،�>َو لا �ةَ

دسـت�شـما�باالتر�است،�شـما�پیروزمند�خواهید�بود،�شما�بر�دشمن�غلبه�

خواهید�کرد،�فکر�شما�باالخره�بر�اورنگ�3حکمرانی�جهان�خواهد�نشست؛�

<�اگر�مؤمن�باشید،�اگر�ایمان�داشته� �نَ �ی ِم�ن م ُموئ �ةُ شرطش�چیست؟�>ِا�ن ُك�ن

باشید،�اگر�ایمان�وجود�داشته�باشد،�این�هست.

شما�می�گویید�آقا�من�دیدم،�امام�صادقصلوات اهلل علیه�با�طاغیۀ�زمان�خود،�آن�همه�

1.�سورۀ�مبارکۀ�آل�عمران/�آیه�139

2.�به�آیاتی�اطالق�می�شود�که�الفاظ�و�عبارات�آن،�دارای�معانی�متعدد�است؛�به�گونه�ای�

که�از�ترجمه�و�ظاهر�آنها�مراد�و�مقصود�به�دست�نمی�آید.�این�آیات�را�با�مراجعه�به�آیات�

محکم�ـ�آیاتی�که�معنایی�واضح�و�روشن�دارند�ـ�معنا�می�کنند.

3.�تخت�پادشاهی
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مبـارزه�کـرد،�حکومت�را�نتوانسـت�بگیـرد،�بله؛�اما�بـرای�خاطر�این�

بود�که�اطرافیانش،�بسـیاری�از�دوسـتانش،�بسـیاری�از�مدعیان�تشـّیعش،�

مثـل�بنـده�و�شـما�بودنـد،�مثـل�ما�بودنـد،�بی�صبر�بودنـد،�کم�ایمـان�بودند.�

شما�می�خواستید�امام�صادق�برخالف�سنِت�تاریِخ�قرار�دادۀ�پروردگار�بتواند�

به�حکومت�برسـد؟�همین�خودش�دلیل�بر�این�اسـت�که�ُمعِجزی�و�دسـت�

غیبی�ای�در�زمینۀ�فتح�ها�و�پیروزی�ها�بنا�نیسـت�ظاهر�بشـود.�اگر�قرار�بود�

معجـزی�بشـود،�معجـزی�می�شـد�که�امـام�صادق�بـه�حکومت�برسـد.�امام�

صادق�باالخره�به�دست�طاغیۀ�زمان�خودش�کشته�شد؛�موسی�بن�جعفر�هم�

همین�جور.�بر�اثر�این�بود�که�دوستان�و�پیروان،�به�قدر�کافی،�آن�قدر�که�الزم�

اسـت�صبر�نداشـتند،�ایمان�و�باوِر�همراه�با�تعهد،�آن�قدری�که�باید�و�شـاید�

در�روح�آنها�ذخیره�نشده�بود.�امروز�هم�اگر�آن�جور�باشد،�نتیجه�اش�شکست�

اسـت،�شکسـت�اسـالم،�شکست�قرآن،�محکومیت�مسـلمانان؛�اما�اگر�امروز�

مثل�زمان�پیغمبر�بشویم!�مسلمان�زمان�پیغمبر�ایمانش�یک�ایمان�قطعی�

و�تردیدناپذیر�بود.�صبرش�همان�صبری�است�که�فرشتگان�آسمان�درمقابل�

آن�صبر�کوچک�بودند؛�صبری�که�در�روز�ماه�رمضان،�در�گرمای�حجاز،�با�دهان�

روزه،�با�دشمن�می�جنگد�و�خندق�حفر�می�کند،�این�صبر�آن�مسلمان�است.

<�1به�وسیلۀ�حربۀ�صبر�بر�دشمنان�پیروز�شوید،�به�وسیلۀ� لا�ةِ
َ

ِر َو الّص �ب
َ

الّص وا �بِ �ن ع�ی >ِاس�ةَ

صبـر�هدف�هـای�خودتـان�را�از�پیش�ببرید،�این�معجزه�برای�صبر�اسـت،�آن�

دستی�که�باید�از�آستین�بیرون�بیاید�و�کاری�بکند،�دست�صبر�انسانی�است؛�

1.�سورۀ�مبارکۀ�بقره/�آیه�153
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صبر.�ما�صبر�را�هم�بد�معنا�می�کنیم.�ما�خیال�کردیم�صبر�به�این�

اسـت�که�حاال�بنشـینیم�ببینیم�چگونه�خواهد�شـد.�بنده�می�گویم�به�شـما�

چگونه�خواهد�شـد،�نمی�خواهد�بنشـینیم�ببینیم.�اگر�بدون�فعالیت،�بدون�

تـالش،�بـدون�تپش�نشسـتی،�عاقبت،�بدبختی�اسـت،�ذلت�اسـت،�خواری�

سرا�نُ 
ِلَك ُهَو ال�نُ َر�ةَ دن حنِ

آ
ا َو الا �ی �ن

ُ
ِسَر الّ� است،�بی�دینی�است�و�بی�دنیایی�است.�>حنَ

<1؛�اما�اگر�با�صبر�پیش�رفتی،�عاقبت�هم�دین�است�و�هم�دنیاست. �نُ �ی الُم�ب

ایـن�عاقبتـی�اسـت�که�قرآن�به�ما�می�گوید.�این�آیات�برای�سـوره�اعراف�

اسـت�که�اگر�می�خواسـتم�بنویسم�مفصل�می�شـد،�باید�بروید�نگاه�کنید،�

رویـش�تأّمـل�کنید.�آنچه�که�من�می�گویم،�دلـم�می�خواهد�به�عنوان�یک�

طـرز�فکـر�مذهبـی�به�آن�عمـل�کنید،�واقعًا�دقـت�کنید،�اگـر�می�بینید�با�

موازین�اسـالمی�سـازگار�اسـت،�به�عنوان�یک�طرز�فکر�بپذیرید.�این�قرآن�

اسـت،�در�سـورۀ�اعـراف�آیـۀ��120بـه�ایـن�طرف،�بلکـه�قبـل�از�این�ها،�آیۀ�

مـورد�نظـر�مـن،�آیـۀ��126و��127اسـت.�مطلب�بـا�ماجرای�فرعـون�مطرح�

می�شود�و�موسی،�که�موسی�می�آید�و�دعوت�الهی�را�بیان�می�کند،�فرعون�

نمی�پذیـرد،�قبـول�نمی�کنـد�و�نه�تنهـا�قبـول�نمی�کنـد،�بلکه�حتی�موسـی�

را�تهدیـد�می�کنـد.�بعـد�از�همـۀ�این�حرف�ها،�سـاحران�فرعونـی�می�آیند،�

سحرشـان�درمقابل�معجزۀ�موسـایی�کاری�از�پیش�نمی�برد�و�باالخره�آنها�

خودشـان�ایمـان�می�آورنـد.�فرعـون�آنهـا�را�تهدید�می�کند،�می�گوید�شـما�

را�خواهـم�کشـت.�چـرا�به�موسـی�ایمان�آوردیـد؟�این�ها�همـه�می�گذرد،�

1.�سورۀ�مبارکۀ�حج/�آیه�11
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بعـد�از�ماجـرای�جادوگـران�فرعونـی�و�شکسـت�آنان�از�موسـی،�

<�1مأل،�سران�و�سرداران� رَعو�نَ وِم �نِ
 ِم�ن �ةَ

اَل الَملائُ آن�وقت�این�جوری�است:�>َو �ة

ِسدوا  �ن وَمُ� ِل�یُ
ُر مو�ٰى َو �ةَ

دنَ
 �ةَ

َ
و�بـزرگان�قـوم�فرعون�به�فرعون�چنین�گفتنـد:�>ا

<�آیـا�تـو�رهـا�می�کنی،�ول�می�کنی�موسـی�و�قومش�را،�مؤمنین� ر�نِ
َ
� الا ِ

�ن

بـه�او�را،�حزبـش�را،�جمعیتـش�را،�که�در�زمین�فسـاد�بکنند؟�اخالل�گری�

َك<�و�تو�را�و� ِلَه�ةَ
آ
َرَك َو ا

دنَ بکنند؟�ولشان�می�کنی؟�به�فرعون�می�گفتند،�>َو �یَ

خدایان�تو�را�کناری�بگذارند؟�این�جوری�اسـت؟

اَل<،�فرعون�درمقابل�این�سخن�و�این�تشکیک�گفت�نه؛�موسی�را�از�بین� >�ة

خواهم�برد.�یک�حملۀ�سـخت�را�برای�موسـی�تدارک�دید،�یک�طرح�تازه�ای�

ُل  �ةِّ
�ةَ اَل َس�نُ بـرای�کوبیـدن�حزب�موسـویان�در�مصر�طرح�کـرد،�آن�چه�بـود؟�>�ة

ىی �نِساَءُهم<  ح�ی س�ةَ
اَءُهم َو �نَ �ن �ب

َ
ُل ا �ةِّ

�ةَ اَل َس�نُ ىی �نِساَءُهم<.�فرعـون�گفـت�>�ة ح�ی س�ةَ
اَءُهم َو �نَ �ن �ب

َ
ا

گفت�من�موسی�را�وا�نخواهم�گذاشت،�اجازه�نمی�دهم�آنچه�می�خواهد�بکند،�

بلکه�جوانانشان�را�خواهم�کشت�و�زنانشان�را�زنده�نگاه�خواهم�داشت؛�این�

نقشۀ�جدیدی�است.�فرعون�بعد�از�آنی�که�با�موسی�همه�گونه�مبارزه�کرده�و�

فکر�می�کرده�که�موسی�از�بین�خواهد�رفت،�حاال�به�این�نتیجه�رسیده�که�نه،�

حتی�ساحران�و�جادوگرانش�هم�به�او�ایمان�می�آورند�و�سحر�با�معجزه�پهلو�

نزند�به�فکر�انجام�یک�شدت�عملی�می�افتد.�طرح،�طرح�شدت�عمل�می�شود،�

می�گوید�باید�شدت�عمل�به�خرج�بدهیم،�چه�کار�کنیم؟�همۀ�جوان�هایی�که�

گرویده�هستند�به�موسی،�اینها�را�خواهیم�کشت.�همۀ�زن�های�آنها�را�زنده�

1.�سوره�مبارکه�اعراف/�آیه�127
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ى<�زنده�گرفتن،�زنده�نگاه�داشتن.�البد�برای� ح�ی س�ةَ
خواهیم�گرفت.�>�نَ

فحشا�یا�برای�اینکه�نسلشان�را�خراب�بکنند�یا�برای�چیزی�ازاین�قبیل.�خب،�

کار�سـخت�شـد�دیگر،�حزب�موسـی�قرار�گرفتند�درمقابل�نقشـۀ�طرح�شدت�

عمل�دسـتگاه�فرعونی.�اینجا�جایی�سـت�که�اسـتخواِن�پیالن�می�لرزد،�اینجا�

جایی�سـت�که�دل�های�قرص�و�محکم�متزلزل�می�شـود،�مگر�شـوخی�است؟�

کسی�مثل�فرعون�بگوید�من�پدری�از�آنها�خواهم�سوزاند،�نقشه�ای�برایشان�

َءُهم<�جوان�هایشان�را�خواهم�
ٓ
ا �ن �ب

َ
ُل ا �ةِّ

�ةَ دارم�که�یک�جوان�برایشان�نگذارم،�>َس�نُ

ُکشت.�اینجا�جایی�است�که�بایستی�موسویان�شارژ�بشوند،�باید�در�همین�

لحظۀ�حساس�و�خطرناک�احساس�شکست�نکنند.

یک�جمله�ای�یادم�آمد�از�یکی�از�بزرگان�تاریخ�خودمان،�برای�همین�صد�سال�

قبل�تقریبًا،�پنجاه،�شـصت�سـال�قبل،�یک�جمله�ای�را�از�او�نقل�می�کردند�در�

این�مبارزات�مشـروطه�و�اینها،�نام�او�بر�سـر�زبان�هاست�خیلی،�می�گویند�او�

به�یارانش،�به�دوستانش�می�گفت�بجنگید،�مبارزه�کنید،�در�همان�وقتی�که�

می�بینید�کار�سـخت�اسـت،�بازهم�مبارزه�کنید،�تا�وقتی�که�ببینید�که�قطعًا�

شکست�خواهید�خورد،�برسید�به�آنجایی�که�ببینید�که�اآلن�دیگر�قطعًا�شکست�

خواهید�خورد،�وقتی�رسیدید�به�آنجایی�که�دیدید�حتمًا�شکست�می�خورید،�

بازهم�مبارزه�کنید،�آن�وقت�پیروز�خواهید�شد�و�این�حرف�درستی�ست.�یک�

ملتـی،�یـک�جمعی،�یـک�فردی�که�می�خواهد�برای�صالح�و�رسـتگاری�خود�

تالش�کند،�یک�وقتی�امیدوار�است�به�اینکه�این�تالش�به�ثمر�خواهد�رسید،�

وقتی�شدت�عمل�زیاد�می�شود،�امید�او�هم�کم�می�شود،�اگر�تالش�را�از�دست�
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داد،�مسّلمًا�دیگر�تالشش�به�نتیجه�نخواهد�رسید،�اما�اگر�همان�جا�

هم�تالشش�را�بکند،�آن�قدر�ادامه�بدهد،�آن�قدر�پیش�برود�تا�وقتی�که�ببیند�

دیگر�این�تالشـش�یقینًا�خنثی�سـت،�اگر�در�همان�وقتی�که�می�بیند�تالش�

خنثی�ست،�بازهم�تالش�بکند،�آن�تالش�موفق�است.

موسـی�از�ایـن�نقشـه�دارد�اسـتفاده�می�کنـد�بـرای�بسـیج�بنی�اسـرائیل.�

بنی�اسـرائیل�در�وقتی�کـه�می�بیننـد�حتمـًا�شکسـت�خواهنـد�خـورد،�چون�

فرعون�عازم�اسـت�که�همۀ�جوان�های�آنها�را�بُکشـد؛�درمقابل�نقشـۀ�جدید�

فرعونـی،�موسـی�هم�نقشـۀ�جدید�خودش�را�ارائه�می�دهـد.�چه�می�گوید؟�

وقتـی�درمقابـل�این�وضع�قرار�می�گیرند،�فرعون�این�جور�می�گوید؛�موسـی�

وِمِ�<�1موسی�متقاباًل�درمقابل�این�اعالن�فرعونی�به� اَل مو�ٰى ِل�ةَ می�گوید،�>�ة

روا<�از�خـدا�یاری�بخواهید�و�صبر�کنید.� اهلِل َو ا��بِ وا �بِ �ن ع�ی قومـش�گفـت:�>ِاس�ةَ

ادامه�بدهید،�مقاومت�کنید،�تالشتان�را�نیمه�کاره�نگذارید�ـ�امید�در�اینها�

اُء ِم�ن  َسش ها َم�ن �ی
ُ وِر�ش ِه<�زمین�از�آن�خداسـت،�>�ی  ِللّٰ

ر�نَ
َ
می�دمد�ـ�چرا؟�>ِا�نَّ الا

اِدِ�<�آن�را�می�دهد�و�می�گذارد�برای�آن�که�از�بندگانش�که�بخواهد.�یعنی� ِع�ب

بندۀ�خدا�ماییم،�موسی�به�بنی�اسرائیل�می�گوید�شما�بندۀ�خدایید،�بندگان�

فرعون�کارشـان�به�نتیجه�نخواهد�رسـید.�زمین�برای�بندگان�خداسـت.�>َو 

< فرجام�کار،�پایان�کار�از�آن�مردم�باتقواست. �نَ �ی �ة
�ةُ ِللُم�ةَّ �بَ العا�ةِ

ایـن�قـرآن�اسـت،�واقعیـت�تاریخی�هم�همین�را�به�ما�می�رسـاند�و�نشـان�

می�دهد.�همان�ابراهیمی�که�روزی�در�آتش�می�اندازندش،�روزی�می�بینیم�

1.�سوره�مبارکه�اعراف/�آیه�128
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که�در�مکه�و�خانۀ�خدا�جامعۀ�توحیدی�تشکیل�می�دهد�و�تا�قرن�ها�

بعـد�از�خـوِد�او،�آن�جامعـه�می�ماند.�موسـی�که�یـک�روز�این�جور�با�فرعون�

درگیری�دارد�و�تحت�فشـارند�بنی�اسـرائیل،�روز�دیگری�می�بینیم�که�دستور�

�،1> َس�ةَ
َ

ّد  الُم�ةَ
ر�نَ

َ
وا الا

ُ
ل وِم اد�نُ

ا �ةَ دخـول�در�ارض�مقدسـه�بـه�او�داده�می�شـود؛�>�ی

بروید�آنجا�و�آنجا�جامعۀ�الهی�و�توحیدی�تشـکیل�بدهید.�عیسـی�بن�مریم�

کـه�در�مـدت�اقامـت�کوتاهـش�بر�روی�زمیـن�و�در�میان�انسـان�ها،�تالش�

و�فعالیتـش�بـه�ثمرۀ�ظاهری�نمی�رسـد،�بعد�از�آنی�کـه�از�روی�زمین�عروج�

می�کند�و�از�میان�مردم�می�رود،�بعد�از�یکی�دو�قرن،�بزرگ�ترین�قدرت�های�

جهـاِن�آن�روز�در�اختیـار�فکر�مسـیح�قـرار�می�گیرد؛�یعنـی�امپراتوری�روم،�

امپراتـوری�عظیـم�روم�در�اختیـار�فکـر�مسـیحی�قـرار�می�گیـرد�و�امپراتور،�

خودش�مسیحی�می�شود�و�مؤمن�به�دین�مسیح�می�شود.

پیغمبـر�مـا�کـه�در�مکـه�آن�قدر�مورد�فشـار�بود،�سـیزده�سـال�شـدیدترین�

شـکنجه�ها�و�وضع�هـا�را�برایـش�فراهـم�کردنـد،�بعـد�می�آیـد�مدینـه،�آنجا�

حکومتـی�تشـکیل�می�دهـد،�جامعـه�ای�به�وجود�مـی�آورد،�نظامی�مسـتقر�

می�کنـد�و�انسـان�ها�را�به�سـوی�کمـال�سـوق�می�دهـد�و�دشـمنان�بنیادی�

خودش�را�ُخرد�می�کند،�بر�زمین�می�زند،�اما�در�سـایۀ�چه؟�در�سـایۀ�ایمان�

وا<2،�اگر� �ة
�ةَّ روا َو �ةَ ص�بِ لٰ� ِا�ن �ةَ َ و�صبـر.�هروقتی�کـه�ایمـان�بـود�و�صبـر�بـود،�>�ب

1.�سوره�مبارکه�مائده/�آیه�21

2.�سـوره�مبارکـه�آل�عمـران/�آیـه�125:آری�اگر�صبر�کنید�و�پرهیـزگاری�کنید�و�به�همین�

زودی�بر�شما�بتازند،�پروردگارتان�شما�را�با�پنج�هزار�فرشتۀ�نشان�دار�یاری�خواهد�کرد.
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تقوا�در�ایماِن�همراه�با�عمل�و�صبر�وجود�داشـت،�آن�وقت�اسـت�

که�پیروزی�می�آید.�و�این�یکی�از�سـنت�های�عاَلم�اسـت،�سـنت�پروردگار�

در�تاریـخ�اسـت.�دیـروز�هم�همین�جـور�بوده،�امروز�هم�همین�جور�اسـت،�

فـردا�هـم�همین�جـور�خواهد�بود.�همـۀ�قدرت�های�دینی،�اگر�توانسـته�اند�

به�صـورت�قدرتـی�دربیاینـد�یـا�باقـی�بمانند،�در�سـایۀ�ایمان�و�صبـر�بوده.�

امروز�هم�آن�کسانی�که�دوست�می�دارند�قرآن،�اسالم،�توحید،�نبوت،�اصول�

مقـدس�اسـالمی،�آنهایی�کـه�مایلند�اینها�بتوانند�در�دنیا�سررشـته�و�زمام�

زندگـی�مـردم�را�در�دسـت�بگیرنـد،�آنهایی�که�مایلند�خـدا�را�در�دنیا�حاکم�

ببیننـد،�در�خودشـان�دوتـا�مایه�را�نیرومند�کننـد؛�مایۀ�ایمان�و�مایۀ�صبر.�

ُء 
ٓ
ا َسش ها َم�ن �ی

ُ وِر�ش ِه �ی  ِللّٰ
ر�نَ

َ
 الا

اگر�مایۀ�ایمان�و�مایۀ�صبر�در�ما�نیرومند�شد،�>ِا�نَّ

<،�اما�بدون�ایمان�و�بدون�صبر�نمی�شود. �نَ �ی �ة
�ةُ ِللُم�ةَّ �بَ اِدِ� َو العا�ةِ ِم�ن ِع�ب

این�پاسخی�سـت�که�ما�به�این�دو�سـؤال�می�دهیم.�سؤال�اول�این�بود�که�

آیا�انبیای�الهی�مجموعًا�موفق�شـدند�یا�ناکام�شـدند؟�می�گوییم�مجموعًا�

موفـق�شـدند،�همـۀ�انبیا.�به�دلیل�اینکه�می�خواسـتند�بشـر�را�باال�بیاورند�

و�بـاال�آوردنـد.�البتـه�بنده�در�مجالس�و�محافـل�گوناگونی�که�در�درس،�در�

تفسیر،�در�بحث�های�بعد�از�نماز،�این�مطلب�را�مطرح�کردم،�هرباری�یک�

مثـال�مـی�زدم،�اگـر�بخواهـم�همۀ�آن�مثال�هـا�را�بزنم�طول�می�کشـد،�یک�

مثالش�را�برایتان�گفتم؛�بچۀ�دبستانی.

انبیا�در�مجموع�موفق�شدند�و�کامیاب�شدند،�ناکام�نشدند.�و�اما�هر�دانه�دانه�

از�پیغمبـران،�یعنـی�هر�تک�تک�از�نهضت�های�انقالبِی�الهی�و�توحیدی،�آیا�
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آنها�موفق�شدند�یا�نه؟�می�گوییم�اینجا�یک�قاعدۀ�کلی�وجود�دارد.�

قاعدۀ�کلی�این�اسـت�که�هرکدامی�دارای�ایمان�و�صبِر�کافی�بودند،�موفق�

شدند،�هرکدامی�دارای�ایمان�و�صبر�کافی�نبودند،�موفق�نگشتند.

حـاال�توجـه�کنیـد�تـا�من�این�آیـات�قرآن�را�بخوانـم.�آیات�بحـث�امروز�از�

دوجاست،�یکی�از�سورۀ�رعد�است�و�دیگری�از�سورۀ�صافات�است.

)اجـازه�بدهیـد�قبـاًل�ایـن�مطلب�را�بگویـم؛�چون�می�ترسـم�فراموش�کنم�و�

خسـته�هم�می�شـوم،�ممکن�اسـت�نتوانم�بگویم.�آقایان،�این�سـفارش�به�

من�ازطرف�دوستاِن�وابستۀ�به�این�مسجد�شد،�خود�من�هم�البته�بی�میل�

نبودم�بگویم؛�در�زمینۀ�کمک�به�این�مسجد�که�در�جلسات�قبلی،�اوایل�ماه،�

یک�وقتـی�گفتیـم،�بـا�وضعی�که�پیش�آمده�برای�آن�حیاط�پشـت�و�جایی�

بـرای�خانم�هـا�و�َمَمّر�رفت�و�آمد�خانم�ها،�و�همچنین�برای�تشـکیالت�برق�

اینجا�که�مالحظه�کردید�چقدر�وضع�برقمان�نامرتب�است،�یکهو�وسط�کار�

ما�را�می�گذارد،�احتیاج�به�کمک�های�زیادی�دارد.�بنده�البته�از�کارهایی�که�

خیلی�برایم�سخت�است�و�درست�هم�این�کار�را�بلد�نیستم،�این�است�که�

برای�مسجد�و�نمی�دانم�این�کارها�از�مردم�پول�بگیرم.�این�از�کارهایی�ست�

که�برای�من�بسیار�مشکل�است�و�درست�هم�بلد�نیستم�واقعش،�می�بینید�

که�بلد�نیستم،�خوِد�عمِل�حاالی�من�نشان�می�دهد،�اما�اجمااًل�خواستم�این�

را�بگویم؛�آقایانی�که�امکانات�مالی�دارند،�کوشش�کنند،�سعی�کنند�و�این�

کار�را�هرچه�زودتر�تمام�کنند.�اینجا،�این�دوستانی�که�در�کنار�مسجد�مغازه�

دارنـد،�اینهـا�آمادگـی�دارند�بـرای�اینکه�کمک�های�نقدی�آقایـان�را�بپذیرند.�
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خواهـش�می�کنـم�کمک�نقدی�یا�تعهدات�را�به�آنها�مراجعه�کنید�

و�بـه�خـود�مـن�مراجعـه�کنید�و�همـت�کنند�دوسـتان.�این�پولی�سـت�که�

برای�یک�چنین�کاری�خیلی�کم�است،�اگرچه�که�خب�فی�نفسه�پول�زیادی�

هسـت.�ایـن�کار�انجـام�بگیـرد.�این�چیزی�بـود�که�آخر�بحث�می�خواسـتم�

بگویم�و�وسط�بحث�هم�شاید�یک�قدری�بی�تناسب�بود،�اما�چون�دیدم�که�

احتمال�فراوانی�دارد�که�فراموش�کنم�و�حتمًا�فراموش�می�کردم،�اآلن�یکهو�

یادم�آمد،�گفتم�اآلن�که�یادم�آمده�بگویم.�خب�حاال�یک�صلوات�بفرستید�

تا�من�آیات�را�بخوانم.�صلوات�حضار(

ٍء<�1بگو�خدا�آفرینندۀ�همه�چیز�است.�چون�او�آفریده،� ىی
َ اِل�ةُ ُكّلِ �ش ِل اهلُل �ن

>�ةُ

او�می�توانـد�بگویـد�عاقبتش�چه�خواهد�شـد.�چون�بعـد�می�خواهد�دربارۀ�

عاقبـت�حـق�و�باطـل�حـرف�بزند،�قباًل�می�گویـد�ما�آفریدیم�ایـن�جهان�را،�

اِل�ةُ ُكّلِ  ِل اهلُل �ن
مـا�بلدیم�سـنت�ها�و�قانون�هـای�تاریخ�را،�از�ما�بشـنوید�>�ةُ

ٍء<�بگو�اهلل�آفرینندۀ�همه�چیز�اسـت،�>َو ُهَو الواِ�ُد<�اوسـت�یکتا�و�یگانه،� ىی
َ �ش

اُر<�قدرتمند�و�نیرومند.
َ
ّه >ال�ةَ

ًء<،�دارد�برایتان�مثل�می�زند.�به�قدری�زیباست�این�آیه�از�
ٓ
ِء ما

ٓ
ما َل ِم�نَ الّسَ رنَ �ن

َ
>ا

لحاظ�جمله�بندی�عربی،�متأسـفانه�کسـانی�که�با�زبان�عربی�آشنایی�ندارند،�

ایـن�زیبایـی�را�هم�نمی�توانند�درسـت�لمس�کنند.�قبـاًل�نمی�گوید�من�دارم�

مثل�می�زنم،�شما�که�گوش�می�کنید،�نمی�فهمید�این�یک�تمثیلی�است�و�

به�کجا�می�خورد،�ملتفت�نمی�شـوید،�آخرش�می�فهمید�چه�خبر�اسـت،�دارد�

1.�سوره�مبارکه�رعد/�آیات��16تا�18
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ًء<�از�آسمان�آبی�فرو�فرستاد،�بارانی،�
ٓ
ِء ما

ٓ
ما َل ِم�نَ الّسَ رنَ �ن

َ
مثل�می�زند.�>ا

َدِرها<�رودخانه�هـا�و�جویبارهایـی�بـه�اندازه�هـای�گوناگـون� �ةَ  �بِ
�ةٌ وِد�یَ

َ
�ة ا

َ
سال

>�نَ

جریـان�پیـدا�کـرد.�رودخانه�هـای�کوچـک،�رودخانه�هـای�بـزرگ�از�آب�باران�

<�این�سـیلی�که�در�رودخانه�ها�جریان�
ً
ا �ی  را�بِ

ً
دا �بَ ُل رنَ �ی

َمَل الّسَ اح�ةَ
َ جاری�شـدند.�>�ن

پیدا�کرد،�بر�دوش�خود�کفی�برآمده�و�برجسـته�را�حمل�کرد.�شـما�وقتی�که�

کنار�رودخانه�ای�که�آب�سیل�را�دارد�می�آورد�می�ایستید،�آنچه�که�می�بینید�

آب�نیست،�کف�است،�آب�در�زیر�کف�است،�این�کف�ها�همین�طور�برجسته�

و�خروشـان�بـر�روی�ایـن�آبی�کـه�در�رودخانه�جاری�سـت،�آب�سـیل،�دارند�

خودنمایی�می�کنند.�شما�کف�می�بینید،�زیر�کف�آب�است.

اِر<�آن� � ال�نّ ِ
ِ� �ن �ی

َ
دو�نَ َعل و�ةِ برویم�جای�دیگری،�مثال�دیگر�این�اسـت:�>َو ِمّما �ی

چیزهایـی�کـه�در�آتـش�آنها�را�می�گیرانند،�مثل�مـواد�معدنی�و�مثل�آهن،�

اٍع<�بـرای�اینکه�آرایشـی�درسـت� و َم�ة
َ
�ةٍ ا َء ِ�ل�یَ

ٓ
ا عن ِ �ة کـه�در�آتـش�می�گذارنـد؛�>ِا�ب

کنند،�طال�را�در�آتش�می�گذارند�تا�اینکه�زینت�آالت�درست�کنند،�آهن�را�در�

آتش�می�گذارند�تا�اینکه�اشـیایی�درسـت�کنند،�مس�را�در�آتش�می�گذارند�

تـا�اینکه�چیزهایی�درسـت�بکنند.�ایـن�چیزهایی�که�در�آتش�می�گذارند�تا�

ٌد  �بَ از�آن�حلیه�و�پیرایه�1و�زیور�و�متاع�و�کاال�درسـت�بکنند،�در�آنها�هم�>رنَ

ُه<�کفی�هسـت�همچون�کف�آب�رودخانه.�آنجا�هم�وقتی�که�این�آهن�
ُ
ل ِم�ش

را�ذوب�بکنند،�می�بینند�که�بر�روی�آن�کف�هست،�آن�هم�یک�کفی�دارد،�

1.�حلیـه:�جمع�حلی،�حلی�زیوری�اسـت�از�سـنگ�های�معدنی.�پیرایـه:�آنچه�زرگران�برای�

زینت�زنان�می�سازند.
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طال�را�که�ذوب�بکنند،�آن�هم�یک�کف�مخصوصی�دارد.�آنجا�کف�

بر�روی�آب�بود،�اصل�چه�بود؟�مادۀ�حیات�بخش�چه�بود؟�آب�یا�کف؟�آب.�

اما�چه�در�ظاهر�به�چشـم�می�خورد؟�چه�جلوه�گری�می�کرد؟�چه�خودش�را�

بیشتر�نشان�می�داد؟�کف.

اینجـا�وسـیلۀ�مطلـوب�آیا�آهن�اسـت�یا�کـف،�در�ذوب�آهن؟�طالسـت�یا�

کف،�در�ذوب�طال؟�البته�که�طال،�البته�که�آهن.�کف�چه�کاره�اسـت؟�یک�

چیز�طفیلی،�یک�چیز�زیادی،�اما�کدام�بیشـتر�به�چشـم�می�آید؟�آن�کف،�

ِر�بُ  صن ِلَك �یَ دن
َ

نه�آن�طال�و�نه�آن�آهن.�اینها�درست�شد،�بالفاصله�می�گوید:�>ک

اِطَل<�خدا�حق�و�باطل�را�این�جور�نشـان�می�دهد�به�شـما،�َمَثل�  َو ال�ب
�ةَّ اهلُل ال�َ

ُد<�یعنی�آنی�که� �بَ ا الرنَّ ّمَ
َ
ا

َ حـق�و�باطـل�را�خـدا�این�جـور�می�زند�بـرای�شـما؛�>�ن

شما�دیدی�که�نمایان�است،�همان�کف،�آن�باطل�است.�آنی�که�در�زیر�کف�

پنهان�است،�یعنی�آب،�یعنی�طال،�یعنی�آهن،�آن�حق�است.

تا�اینجای�مثل�را�دانستی،�دنبالۀ�مثل�را�از�خدا�بشنو�که�عاقبتش�چگونه�

ًء<�امـا�آن�کف�هـا�بـه�بیهـوده�و�تلـف�و�
ٓ
ا �ن ُ َه�بُ حب دن �یَ

ُد �نَ �بَ ا الرنَّ
َ
ّم

َ
ا

َ خواهـد�بـود.�>�ن

پوچـی�خواهـد�رفـت،�نابود�خواهد�شـد.�کف�روی�رودخانه�همیشـگی�که�

نیسـت.�یک�لحظه�هسـت،�لحظۀ�دیگر�نیست.�آب�را�وقتی�که�در�مزرعه�ات�

باز�کردی،�از�رودخانه�آنچه�که�برای�تو�می�ماند،�آب�اسـت�نه�کف،�َکَفش�

ًء<�امـا�آن�کـف�مـی�رود�بـه�نابـودی�
ٓ
ا �ن ُ َه�بُ حب دن �یَ

ُد �نَ �بَ ا الرنَّ ّمَ
َ
ا

َ از�بیـن�مـی�رود.�>�ن

<�امـا�آنچـه�بـرای�مردم�سـود� ر�نِ
َ
� الا ِ

ُ �ن مُك�ش �یَ
اَس �نَ ُع ال�نّ

�نَ �ن َ ّما ما �ی
َ
و�پوچـی،�>َو ا

می�بخشـد،�یعنـی�آن�آب،�یعنی�آن�آهـن،�یعنی�آن�طال،�آن�مکث�می�کند�



594 جلسۀ  20 فرجام نبوت )1( 

ت
نبو

اَل<  م�ش
َ
ِر�بُ اهلُل الا صن ِلَك �یَ دن

َ
و�می�ماند�در�زمین،�آن�نابود�نمی�شود.�>ک

خـدا�مثـل�را�این�جـور�برای�شـما�می�زنـد.�می�خواهد�بگوید�حـق�می�ماند.�

دعـوت�انبیـا�حق�اسـت،�نهضت�انبیا�حق�اسـت�و�آن�می�ماند.�باطل�هایی�

که�درمقابل�انبیا�سینه�سپر�می�کنند،�خودشان�را�نشان�می�دهند،�سرکشی�

می�کنند،�هرزه�پویی�می�کنند،�آنها�َکَفند،�آنها�حباب�روی�آبند،�نابود�شـدنی�

هستند.�این�مثلی�ست�که�خدا�می�زند.

دنبالـۀ�آیـه�همیـن�مثـل�را�پیـاده�می�کنـد�در�زمینـۀ�مبـارزات�اجتماعـی�

س�نٰى<�بـرای�آن�کسـانی�که� ِهُم ال�ُ ِ
ّ وا ِلَر�ب ا�ب حب �نَ اس�ةَ �ی ِ دن

َّ
مسـلمانان.�می�فرمایـد�>ِلل

اجابت�کنند�پروردگارشـان�را�نیکوترین�عاقبت�ها�و�پاداش�هاسـت.�عاقبت�

نیکو�برای�آنهاست.�فرجام�کار�برای�کسانی�ست�که�نهضت�انبیا�را�اجابت�

ُه<�امـا�آن�کسـانی�که�اجابت�نمی�کنند�و�به�
َ
وا ل �ب �ی حب َس�ةَ م �ی

َ
�نَ ل �ی ِ �ن

َّ
می�کننـد.�>َو ال

<�اگـر�همۀ�روی�
ً
عا ِم�ی َ ر�نِ حب

َ
� الا ِ

ُهم ما �ن
َ
�نَّ ل

َ
و ا

َ
راه�باطـل�گام�می�گذارنـد،�آنهـا�>ل

ُه َمَعُ�<�همان�اندازه�هم�اضافه�و�سرریز�داشته�
َ
ل زمین�برای�آنان�باشد،�>َو ِم�ش

ِ�<�حاضرنـد�آن�را�فدیـه�بدهنـد�و�خودشـان�را�از�مخمصه� َدوا �بِ �ةَ �ن
َ
باشـند،�>لا

نجـات�بدهنـد.�شـما�ایـن�را�در�تاریخ�ندیدید؟�ندیدیـد�درگیری�های�حق�و�

باطـل�را�کـه�چگونه�رهبران�و�سـران�باطـل،�مثل�طوماری�پیچیده�شـدند؛�

آن�وقت�اگر�می�توانسـتند،�حاضر�بودند�همۀ�دنیا�را�بدهند�و�خودشـان�را،�

<�برای�آنان� سا�بِ ُهم سٓوُء ال�ِ
َ
َك ل �ئ

ٓ
وٰل

ُ
جانشـان�را،�مقامشـان�را،�نگاه�بدارند.�>ا

 �َ �ئ ُم<�جایگاه�آنان�دوزخ�است،�>َو �بِ
َه�نَّ َ واُهم حب

ئ
است�بدترین�حساب�ها،�>َو َما

الِمهاُد<�و�چه�بد�جایگاهی�ست.�این�آیات�سورۀ�رعد.
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آیـات�سـورۀ�صافـات�را�هم�معنا�کردیم�در�این�نوشـته�ها،�آن�هم�

<�1قباًل�فرمان�ما� �نَ ا الُمرَسل�ی
َ اِد�ن ا ِلِع�ب �ن �ة َكِلَم�ةُ �ةَ د َس�بَ �ةَ

َ
همیـن�را�می�گویـد.�>َو ل

بـرای�بنـدگان�مرسـل�ما،�یعنـی�پیامبران،�از�پیش�گذشـته�و�تمام�شـده.�

قباًل�تصمیم�مقتضی�و�الزم�را�در�مورد�آنها�گرفتیم.�آن�تصمیم�چیسـت؟�

<�یاری�شـدگان�آنها�هسـتند.�آنها�فقط�ازطرف�ما�یاری� صورو�نَ ُهُم الَم�ن
َ
ُهم ل

>ِا�نَّ

<�سپاهیان�ما�هستند�که�پیروز�می�گردند.� و�نَ اِل�ب ُهُم العن
َ
ا ل َد�ن �ن ُ  حب

می�شوند.�>َو ِا�نَّ

عـرض�کردم�شـرطش�همـان�ایمان�اسـت�و�صبر.�در�میدان�هـای�پیغمبر،�

رسـول�خـدا�مـردم�را�به�صبر�فرا�می�خوانـد.�در�میدان�هـای�امیرالمؤمنین،�

امیرالمؤمنین�مردم�را�به�صبر�فرا�می�خواند.�همیشه�می�گفتند�صبر�کنید.�

صبـر�در�میـدان�جنـگ�یعنی�چه؟�صبر�در�حال�مبـارزه�یعنی�چه؟�یعنی�از�

مبارزه�سسـت�نشـدن،�یعنی�تالش�را�تمام�نکردن،�نصفه�نگذاشـتن،�این�

معنی�صبر�است.�اگر�چنانچه�مسلمانان�عالم�در�راه�پیشرفت�های�فرهنگی�

و�پیشرفت�های�اقتصادی�و�پیشرفت�های�سیاسی،�این�دو�عامل�را،�عامل�

ایمـان�را�و�عامـل�صبـر�را،�امـروز�هـم�در�پیش�بگیرند،�جامعۀ�اسـالمی�از�

لحاظ�فرهنگی�و�از�لحاظ�سیاسـی�و�از�لحاظ�اقتصادی�بر�کفار�و�دشـمنان�

دین�غلبه�خواهد�کرد.

مسـلمان�ها�گمـان�نکنند�که�ُمهـر�باطلۀ�بدنامی،�عقب�ماندگـی،�فقر،�ذلت�

بـه�پیشـانی�اینهـا�خورده�اسـت،�نه.�گمـان�نکنند�که�دشـمنان�ضد�دین�و�

ضد�اسـالم�در�اطراف�عالم،�که�همین�قدرت�های�معارض�جهانی�هسـتند،�

1.�سوره�مبارکه�صافات/�آیات��171تا�173
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اینها�همیشـه�باید�بر�ُگردۀ�مسـلمانان�سـوار�باشـند�و�به�آنها�زور�

بگویند�و�از�آنها�کار�بکشـند؛�نه،�هرگز�چنین�نیسـت.�اگر�مسـلمانان�عالم،�

اگـر�کشـورهای�اسـالمی،�اگـر�توده�هـا�و�ملت�های�مسـلمان�و�خالصه�اگر�

امـت�عظیم�اسـالمی�کـه�امروز�ششـصد،�هفتصد�میلیـون�جمعیتند،�اگر�

ایمـان�پیـدا�بکنند،�اگر�صبر�را�هم�برای�خـود�ذخیره�بکنند،�بر�همۀ�جهان�

پیروز�خواهند�شـد؛�و�این�اسـت�توصیۀ�قرآن�به�همۀ�مسـلمانان�در�همۀ�

زمان�ها.�این�حاصل�بحث�امروز�ماسـت.�خواسـتم�بدانید�شـما�که�فرجام�

نبوت�ها�به�نیکی�ست.�خواستم�بدانید�از�قرآن�این�مطلب�را�که�نبوت�ها�و�

قیامشان�باالخره�پیروزمند�خواهند�بود�و�ما�امروز�دنباله�روی�پیغمبرانیم،�

چـرا�ملت�هـای�اسـالمی�احسـاس�ضعف�بکنند؟�چرا؟�چرا�شـما�احسـاس�

حقارت�بکنید؟�چرا�گمان�می�کنید�که�همیشه�دشمنان�دین�می�توانند�بر�

ملت�ها�و�کشورهای�اسالمی�پیروز�شوند؟�چرا؟�نه؛�این�جوری�نیست،�بلکه�

درست�به�عکس�است،�منتها�شرطش�این�است�که�ما�ایمان�و�صبر�داشته�

باشیم.�پس�از�جلسۀ�امروز�این�استفاده�را�الاقل�عماًل�برده�باشیم،�معنای�

صبر�را�بدانیم�و�ایمانمان�را�هم�سعی�کنیم�در�خودمان�کامل�کنیم.

بحـث�امـروز�ما�تمام�شـد.�خواهش�می�کنم�توجه�کنید،�قسـمت�عمده�و�

مهم�برنامۀ�ما�از�حاال�به�بعد�اسـت.�بنده�همین�جا�یک�تذکر�بدهم.�بنده،�

قبل�از�آنی�که�تالوت�قرآن�به�وسـیلۀ�تالوت�گران�عزیز�ما�شـروع�شـود،�این�

آیـات�را�برایتـان�ترجمـه�می�کنـم،�مقدمه�چینی�می�کنم�تـا�وقتی�که�قرآن�

را�می�خواننـد،�شـما�معنایـش�را�بفهمیـد.�جنـاب�آقای�فاطمـی�تالوت�گر�
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عزیز�ما،�قاری�عزیز�ما،�امروز�بیایند،�تشـریف�بیاورند؛�اگر�آمدند،�

تشریف�بیاورند.

پروردگارا!�به�محمد�و�آل�محمد،�ما�را�از�دنباله�روان�پیامبران�قرار�بده.

پـروردگارا!�بـه�محمـد�و�آل�محمد،�مایۀ�قوی�و�غنی�از�ایمان�و�صبر�در�ما�

به�وجود�بیاور.

پروردگارا!�ما�را�از�ثمرات�ایمان�و�صبر�برخوردار�بگردان.

پـروردگارا!�بـه�محمـد�و�آل�محمد،�ملت�های�مسـلمان�و�مسـلمانان�همۀ�

جهان�بر�دشمنانشان�پیروز�بگردان.

پروردگارا!�به�محمد�و�آل�محمد،�آن�کسانی�که�در�هر�نقطه�ای�از�جهان�برای�

تضعیف�مسلمانان،�برای�تحقیر�مسلمانان،�برای�عقب�نگاه�داشتن�مسلمانان،�

به�هر�صورتی�تالش�و�فعالیتی�دارند،�نیست�و�نابودشان�بگردان.

پروردگارا!�به�محمد�و�آل�محمد،�در�هر�نقطه�ای�از�جهان،�هر�یک�از�مردمانی�

و�انسـان�هایی�که�به�سـود�مسـلمانان�و�به�سود�اسالم�و�به�سود�افکار�عالیۀ�

اسالمی�تالش�و�فعالیتی�را�تعقیب�می�کنند،�موفق�و�مؤّیدشان�بگردان.

پـروردگارا!�دسـت�دشـمنان�دیـن�را�از�کشـورهای�اسـالمی�و�از�ملت�هـای�

اسالمی�کوتاه�و�مقطوع�بفرما.

پـروردگارا!�بـه�محمد�و�آل�محمد،�دسـت�دشـمناِن�سرسـخِت�لجـوِج�دین�و�

مسلمین�و�همۀ�بشر،�یعنی�یهود�را�از�سر�بشریت�کوتاه�و�مقطوع�بگردان.

پـروردگارا!�بـه�محمد�و�آل�محمد،�ما�را�پیروان�واقعی�و�دنباله�روان�محمد�

و�آل�محمد�قرار�بده.
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پروردگارا!�هر�روز�از�عمر�ما�را�از�روز�قبلی�آگاه�تر،�عالم�تر،�جّدی�تر،�

مؤمن�تر�و�صبورتر�بگردان.

پـروردگارا!�بـه�محمد�و�آل�محمد،�همۀ�مظلومان�و�سـتمدید�گان�جهان�را�

مورد�حمایتت�قرار�بده.

همۀ�ظالمان�و�ستمگران�جهان�را�نابود�و�سرکوب�و�منکوب�بگردان،

دل�های�ما�را�به�سوی�خودت�هدایت�بفرما،

روح�های�ما�را�با�ذکر�و�یاد�خودت�آباد�و�معمور�بگردان،

قصد�و�نیت�ما�را�از�این�گفتن�و�شـنیدن�و�نشسـتن�و�برخاسـتن،�خالص�

برای�خودت�بگردان،

شرک�و�نفاق�و�ریا�را�از�ما�دور�بگردان.

پروردگارا!�به�محمد�و�آل�محمد،�زندانیان�بی�گناه�را�در�هر�نقطه�ای�از�نقاط�

عالم�که�هستند،�به�زودی�زود،�خالصی�عنایت�بفرما.

پـروردگارا!�بـه�محمـد�و�آل�محمـد،�همۀ�خواسـته�ها�و�آرزوهای�صحیح�و�

معقول�و�منطقی�جامعۀ�مسلمانان�را�برآورده�بفرما.

و�همۀ�گرفتاری�های�شخصی�و�فردی�را�از�میان�مسلمانان�برطرف�بگردان.

)مطلبی�که�می�خواستم�عرض�بکنم،�یکی�همین�موضوع�مسجد�است�که�

می�خواستم�تکرار�کنم�و�عرض�کنم�که�ما�از�کمک�های�معمولی�که�گاهی�

در�مساجد�استفاده�می�شود،�نخواستیم�استفاده�کنیم.(
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دیـروز�عـرض�کردیـم�که�وعدۀ�پـروردگار�به�انبیا�و�رسـوالِن�خود�در�میان�

مـردم،�یـک�وعـدۀ�امیدبخـش�و�نویدآمیزی�سـت؛�یعنـی�خـدای�متعـال�

وعـده�کـرده�اسـت�که�پیغمبـران�خـود�را�و�حامالن�بار�امانت�رسـالت�را،�

و�همچنیـن�همـۀ�دعوت�کنندگان�به�سـوی�دین�و�حـق�و�حقیقت�را،�هم�

در�ایـن�دنیـا�پیـروز�کنـد�بـر�دشمنانشـان�و�هـم�در�آخـرت�اجـر�و�ثـواب�

و�پـاداش�بـه�آنها�ببخشـد.�و�مجموعـًا�آنچه�دربارۀ�پیـروزی�انبیاعلیهم السـالم 

می�تـوان�بیـان�کـرد،�خالصـه�کـردم�در�دو�مطلـب،�یکـی�اینکـه�وقتی�ما�

سلسـلۀ�نبوت�هـای�تاریـخ�را�از�اول�تـا�آخـر�مالحظه�می�کنیـم،�می�بینیم�

که�مجموعًا�این�معلمین�بشـر،�موفق�و�کامیاب�شـدند.�درسـت�است�که�

بعضـی�از�اینهـا�در�اثنـای�دعـوت�یـا�حتـی�تا�پایـان�دعوت،�بـا�بعضی�از�

نیا َوَیوَم  ذیَن آَمنوا فِى الَحیاِة الّدُ
َّ
نا َوال

َ
َننُصُر ُرُسل

َ
ِاّنا ل

� َیوَم لا َینَفُع الّظاِلمیَن َمعِذَرُتُهم  َیقوُم الَاشهاُد 

موسٰی  آَتینا  َقد 
َ
َول  � الّداِر  سوُء  ُهم 

َ
َول عَنُة 

َّ
الل ُهُم 

َ
َول

ُهًدى   53 الِكتاَب  ِاسرائیَل  َبنی  وَرثنا 
َ
َوا الُهدٰى 

م�ن ارک� موئ سور�ۀ م�ب َوِذكرٰى ِلُاولِى الَالباِب 54 
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ناکامی�هـا�و�ناسپاسـی�ها�ازطرف�مردم�روبه�رو�گشـته�اند،�اما�در�

مجموع�که�حساب�می�کنیم،�می�بینیم�که�پیغمبران�عزیز،�از�اول�تا�آخر،�

آن�کاری�را�کـه�می�خواسـتند�انجـام�بدهند،�انجام�دادند.�و�تشـبیه�کردم�

پیغمبرهـا�را�بـه�معلمینـی�کـه�دانش�آموزی�را�از�اول�تـا�آخر�می�خواهند�

تربیـت�کننـد،�یکـی�پس�از�دیگری.�شـش�تـا�معلم،�ده�تا�معلـم،�پانزده�

تـا�معلـم،�از�درجـات�پاییـن�تا�درجات�بـاال،�این�بچـه�را�می�خواهند�ِهی�

دست�به�دسـت�تحویـل�بدهنـد�تا�این�از�آن�حضیض�نادانی�برسـد�به�اوج�

دانایی.�اگرچه�که�معلم�کالس�اول�فقط�یک�مقدار�از�این�راه�را�و�از�این�

مسـیر�را�درمقابل�پای�این�کودک�می�گذارد�و�او�را�در�پیمودن�آن�کمک�

می�کنـد،�اگرچـه�کـه�معلـم�کالس�اول،�رسـیدن�ایـن�دانش�آمـوز�به�اوج�

کمال�را�نمی�بیند�و�قبل�از�آن�درمی�گذرد،�اما�قضاوت�ما�دربارۀ�موفقیت�

یا�عدم�موفقیت�این�معلم�کالس�اول�چیسـت؟�چون�او�نتوانسـته�است�

این�بچه�را�تا�حد�آخر�برسـاند،�یا�چون�او�نتوانسـته�اسـت�به�مرتبۀ�آخر�

رسـیدن�این�دانش�آموز�را�ببیند،�ما�می�گوییم�او�ناکام�شـده؟�نه.�او�کار�

خودش�را�انجام�داد،�بار�امانت�را�وقتی�به�نفر�بعد�تحویل�داد�که�سـهم�

مسـئولیت�خودش�را�انجام�داده�بود.

مثال�دیگری�که�در�این�زمینه�ما�همیشه�زدیم�این�است:�می�گوییم�یک�

باِر�بسـیار�سـنگیِن�طاقت�فرسایی�را�قرار�اسـت�که�از�اینجا�ببریم�تا�آن�سِر�

مسـجد.�این�بار�را�یک�نفر�نمی�تواند�روی�کول�بگیرد�و�از�اینجا�تا�آن�سـِر�

مسـجد،�بـه�تنهایی�و�بدون�کمک�دیگری�ببـرد.�همۀ�افراد�هم�نمی�توانند�
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باهـم�کمـک�کننـد،�یکباره�ایـن�بار�را�بردارنـد�و�ببرند�تا�آخر.�یک�

راه�باقی�می�ماند�و�آن�این�اسـت�که�یک�نفر�از�این�زورمندان�چندگانه�ای�

کـه�اینجـا�آمـاده�هسـتند�تا�ایـن�بـار�را�بردارند،�این�بـار�را�از�اینجـا�بردارد�

ببـرد�تـا�یـک�متری،�نفـر�دوم�بیاید�این�بار�را�از�یک�متری�بردارد�ببرد�سـِر�

دو�متـری،�نفـر�سـوم�بـه�همان�ترتیـب،�نفر�چهـارم�به�همـان�ترتیب،�نفر�

بیسـت�وهفتم،�بیست�وهشـتم،�سی�ام،�سـی�وچندم؛�این�بار�خواهد�رسید�

به�آخِر�این�شبسـتان،�که�از�اینجایی�که�مثاًل�من�ایسـتادم�تا�آنجا،�حدود�

سی�وسـه،�چهار�متر�مثاًل،�راه�اسـت.�این�مقدار�مسـافت،�این�راه�طی�شد،�

ایـن�بـار�حمل�شـد،�امـا�هرکدام�از�اینها�که�این�بار�را�برداشـتند،�فقط�یک�

متر�توانستند�پیش�ببرند،�با�همین�یک�متر�پیش�بردن،�ای�بسا�جان�خود�

را�هم�از�دست�دادند.�این�قدر�این�بار�سنگین�است�که�اگر�انسان�بخواهد�

حتی�یک�متر�آن�را�پیش�ببرد،�جان�خودش�را�در�این�راه�مجبور�است�فدا�

کند،�و�فدا�هم�کرد،�اما�حاصل�جمعی�که�در�اینجا�هسـت�این�اسـت:�یک�

جان�عزیز�به�قرباِن�یک�مرحلۀ�این�راه�طی�شدن،�و�یک�منزل،�این�بار�به�

منتهای�راه�نزدیک�شدن.

انبیـا�همـان�مردان�زورآوِر�تناوری�هسـتند�که�هرکدامشـان�یـک�متر�این�

بار�را�جلو�بردند.�نوحعلیه السـالم�آمد،�این�باِر�هدایت�بشـر�را�و�رسـانیدن�نسـل�

انسـان�بـه�اوج�فرهنـگ�و�فضیلـت�را�یـک�متـر�پیـش�بـرد؛�اگرچـه�که�در�

ایـن�یـک�متر�زجرها�دیـد،�اگرچه�که�نهصدوپنجاه�سـال�دعوت�کرد�و�یک�

مختصـری�جلـو�رفتـه�بود�تازه،�اگرچـه�که�باالخره�جان�خود�را�بر�سـر�این�
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کار�گذاشـت،�اما�آیا�باالخره�وظیفۀ�خودش�را�انجام�داد�یا�نداد؟�

آیا�این�بار�را�به�سـرمنزل�یک�متر�نزدیک�کرد�یا�نکرد؟�می�بینید�که�کرده.�

بعـد�از�نـوح،�پیغمبـِر�بعد�از�او�می�آیـد،�او�این�بار�را�از�او�تحویل�می�گیرد،�

یـک�متـر�هـم�او�جلو�می�برد.�سـومی�می�آید،�یک�متر�هـم�او�جلو�می�برد.�

خاتم�االنبیاصلی اهلل علیه وآله وسـلم�تشـریف�می�آورد�و�مبعوث�به�رسـالت�می�شـود،�

او�این�بار�را�که�تا�حد�معیِن�مقّدری�رسـیده�اسـت،�در�جاده�ای�می�اندازد�

که�روی�غلطک�اسـت�و�پیش�خواهد�رفت،�بشـریت�به�بلوغ�رسیده�است.�

بنابراین�انبیا�از�اول�تا�آخر�موفق�شدند.

بعد�هم�در�پایاِن�کار،�آخرین�سـفیر�الهی�که�در�این�کاغذها�هم�نوشـتیم1 

کـه�مسـئلۀ�ظهـور�ولی�عصرصلوات اهلل علیـه�یـک�نویدی�سـت�بـه�همـۀ�الهیون�و�

مّلیـون�عالـم�در�ایـن�زمینـه،�آخریـن�مأمـور�خـدا�که�مـا�او�را�امـام�زمان�

خودمـان�می�دانیـم�و�همـۀ�مّلیون�2عالم�منتظر�او�هسـتند،�می�آید�و�این�

بار�را�می�رسـاند�تا�آن�نقطۀ�آخر.�کار�امام�زمان�دنباِل�کار�کیسـت؟�دنبال�

کار�نوح،�دنبال�کار�ابراهیم،�دنبال�کار�موسی،�دنبال�کار�عیسی،�دنبال�کار�

پیغمبـر�خـوِد�مـا�و�دنبال�کار�امامان�پاک�از�اهل�بیت�پیغمبر.�اگر�چنانچه�

ایـن�بـار�بـه�آخر�نمی�رسـید،�نوح�ناکام�شـده�بود،�اما�چون�ایـن�بار�به�آخر�

خواهد�رسید،�چون�او�هم�در�رسانیدن�این�بار�به�آخر�سهمی�داشته�است،�

پـس�نـوح�ناکام�نیسـت،�ابراهیـم�ناکام�نیسـت،�زکریا�که�تنش�بـا�اره�دو�

1.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.

2.�طرف�داران�ملت
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نیم�شـد،�ناکام�نیسـت،�آن�پیغمبری�که�توی�چاه�انداختندش،�

ناکام�نیست.�درست�است�که�در�چاه�افتاد،�درست�است�که�در�دنیا�ندید�

آنچه�را�که�می�خواسـت�ببیند،�درسـت�اسـت�که�یحیی�علیه السـالم�سرش�برای�

طاغیۀ�زمان�بریده�شد�و�به�هدیه�رفت،�اینها�درست،�اما�اینها�هیچ�کدامی�

شکسـت�نخوردند،�چرا؟�برای�خاطر�اینکه�این�بالیا�و�مصائب�را�به�قیمِت�

پیش�بردن�بار�امانت�و�نزدیک�کردن�آن�بار�به�سرمنزل�متحمل�شدند؛�این�

یک�مطلب�بود�که�دیروز�گفتم.

مطلب�دیگری�که�باز�دیروز�اشـاره�کردم،�این�اسـت�که�در�فرجام�نهایی،�

در�عاقبت�کلی�کار،�دیدیم�که�انبیا�هرگز�شکسـتی�در�انتظارشـان�نیست،�

باالخـره�همـه�کامیاب�و�موفق�شـدند،�با�این�بیانـی�که�گفتم.�اما�بعضی�

از�انبیـا�غیـر�از�آن�کامیابـی�نهایـی،�که�بار�را�یک�متر�به�سـرمنزل�نزدیک�

کردند،�عالوۀ�بر�این،�موفقیت�هایی�هم�در�دنیا�نصیبشـان�شـده�اسـت،�آن�

موفقیت�هـا�عبـارت�از�ایـن�بـوده�کـه�توانسـتند�جامعه�ای�بر�اسـاس�فکر�

توحیـدی�و�مکتـب�پیشـنهادی�خـود�به�وجـود�بیاورنـد.�نمونـۀ�واضحش�

پیغمبر�خوِد�ماسـت�که�بر�اسـاس�فکر�اسـالمی�و�طرز�فکر�قرآنی�و�الهام�

پـروردگار،�جامعـه�ای�و�مدینـه�ای،�مجتمعـی�و�نظامـی�به�وجود�آورد�و�از�

قبیل�پیغمبر�اسـت�بسـیاری�از�انبیای�گذشـته،�که�باز�دیروز�اشاره�کردم.�

ایمـان�آوردن�امپراتـوری�روم�بعـد�از�رفتن�عیسی�سـت،�تشـکیل�جامعۀ�

فاضلـۀ�بنی�اسـرائیل�بعـد�از�رحلـت�موسی�سـت.�ابراهیم�در�زمـان�زندگی�

خودش�جامعۀ�الهی�را�تشکیل�داد،�که�قرآن�ناطق�است.�سلیمان�حکومت�
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الهـی�را�در�سرتاسـر�عالـم�گسـترش�داد.�پیغمبـر�بنی�اسـرائیلی�

به�نـام�سـلیمان�بن�داود�همـۀ�عالـم�را�به�صـورت�یـک�جامعـۀ�توحیدی�و�

جامعۀ�الهی�دور�یکدیگر�و�دور�یک�محور�جمع�کرده.�پس�بعضی�از�انبیا�

یک�موفقیت�ها�و�کامیابی�هایی�هم�در�زمان�حیات�خودشان�داشتند�که�

این�کامیابی�ها�خالصه�می�شـده�اسـت�در�چه؟�در�تشکیل�نظام�و�جامعۀ�

الهی�و�توحیدی.

بعضی�از�انبیا�این�فرصت�را�نداشتند،�مثل�چه�کسی�؟�مثل�زکریا�که�مثال�

زدم،�مثل�یحیی�که�مثال�زدم،�در�زندگی�ناکام�شدند،�باالخره�کشته�شدند،�

و�مثل�بعضی�دیگر�از�انبیای�قبل�از�زکریا�و�قبل�از�یحیی.�این�چیسـت؟�

این�سـخن�چگونه�قابل�تحلیل�و�توجیه�اسـت؟�چرا�بعضی�از�انبیا�موفق�

می�شوند�و�بعضی�دیگر�ناکام�می�شوند؟�چرا�همه�نمی�توانند�جامعۀ�الهی�

و�توحیـدی�را�تشـکیل�بدهنـد؟�و�چـرا�فقط�بعضی�این�امـکان�و�توفیق�را�

به�دست�می�آورند؟�جواب�در�یک�جملۀ�کوتاه�است؛�همه�جا�موفقیت�هایی�

که�مردان�و�رهبران�و�بزرگان�الهی�کسب�کردند،�در�گرو�ایمان�و�صبر�بوده�

اسـت،�و�همه�جـا،�آنجایی�کـه�رهبران�بزرگ�الهـی�و�داعیان�حق�و�حقیقت�

شکست�خورده�اند،�بر�اثر�نداشتن�مایۀ�کافی�از�ایمان�یا�از�صبر�بوده،�بدون�

بـرو�برگـرد.�همه�جا�همین�جور�بوده.�هر�جـا�اطرافیان�پیغمبر�و�مؤمنیِن�به�

او،�در�مبـارزۀ�بـا�دشـمنان�و�معانـدان�و�معارضاِن�دعـوت�پیغمبر،�صبر�به�

خرج�دادند،�پیش�بردند.�اقتضای�فتح�و�پیشـرفت�در�دعوت�انبیا�هسـت؛�

چون�انبیا�برطبق�حق�سخن�می�گویند،�برطبق�حق�حرکت�می�کنند،�و�حق�
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پیروز�است.�حق�برطبق�فطرت�و�سرشت�جهان�است،�پس�موفق�

و�پیروز�است.�انبیا�هم�برطبق�سرشت�جهان�دارند�حرف�می�زنند؛�بنابراین�

مایـه�و�اقتضـای�موفقیـت�در�نهضت�انبیـا�و�در�انقـالب�پیغمبران�به�طور�

کامـل�موجـود�اسـت.�اگر�تو�می�بینـی�پیغمبری�در�تاریخ�شکسـت�خورد،�

ایـن�را�دلیـل�نـدان�که�حرف�حق�باید�شکسـت�بخورد؛�نـه،�حرف�حق�باید�

پیروز�بشود،�نظام�حق�باید�غالب�بشود،�دست�حق�باید�بر�سر�باطل�بکوبد�

و�متالشـی�کنـد،�پس�چرا�پیغمبر�شکسـت�می�خورد�یـک�جا؟�برای�خاطر�

اینکـه�پیـروان�پیغمبـر،�یا�ایمان�کافی�یا�صبر�کافـی�ندارند،�صبر�به�خرج�

نمی�دهند.�وِااّل�آیۀ�قرآن،�همان�آیه�ای�که�دیروز�تالوت�کردیم�می�گوید�که:�

ُهُم 
َ
ا ل َد�ن �ن ُ صورو�نَ 172 َو ِا�نَّ حب ُهُم الَم�ن

َ
ُهم ل

�نَ � ِا�نَّ ا الُمرَسل�ی
َ اِد�ن ا ِلِع�ب �ن �ة َكِلَم�ةُ �ةَ د َس�بَ �ةَ

َ
>َو ل

<1.�ُجند�ما،�سپاه�ما،�مردِم�ما�غالبند،�این�سخن�خدا�تخلف�ناپذیر� و�نَ اِل�ب العن

اسـت.�اگـر�یـک�جا�دیدی�گوینـدگان�کلمۀ�حق�مغلوب�شـدند،�ِبدان�ُجند�

خدا�نبودند،�شـرایط�ُجند�خدا�بودن�در�آنها�نبوده.�دیگرانی�که�این�غلبه�را�

تدارک�دیدند،�این�شکسـت�را�تدارک�دیدند�و�زمینه�اش�را�درسـت�کردند،�

ُجنـد�خـدا�نبودنـد.�جامعـۀ�اسـالمی،�آن�روزی�کـه�جند�خدا�باشـد،�پیش�

می�برد،�آن�روزی�که�عقب�می�ماند،�جند�خدا�نیسـت،�سـپاه�خدا�نیسـت،�

لشکر�خدا�نیست.

حاصل�در�دو�کلمه�خالصه�می�شـود،�علت�شکسـت�ها�از�سـویی�و�غلبه�ها�

و�پیروزی�هـا�از�سـوی�دیگـری،�هرجا�پیروان�پیغمبـر�ایمان�کامل�و�یقین�

1.�سوره�مبارکه�صافات/�آیات��171تا�173
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کامل�در�خود�به�وجود�آوردند،�و�سـر�سـخن�حق�خود�ایسـتادند،�

مسـّلم�موفق�شـدند�و�پیش�بردند؛�شکسـت�در�کارشان�نیست.�دیروز�یک�

چیـزی�عـرض�کـردم،�از�قول�یکی�از�بزرگاِن�همیـن�تاریِخ�قریب�به�معاصر�

خودمـان،�که�به�دوسـتانش�می�گفت:�آن�وقتی�کـه�می�توانید،�مبارزه�کنید،�

وقتـی�کـه�دیدید�دارید�شکسـت�می�خوریـد،�باز�هم�مبارزه�کنید�تا�برسـید�

بـه�آن�لحظـه�ای�کـه�دیگر�یقین�می�کنید�که�هان،�حتمًا�شکسـت�خواهید�

خـورد،�بـاز�هـم�مبـارزه�کنید.�وقتـی�در�آن�لحظه�ای�که�یقیـن�دارید�حتمًا�

شکسـت�می�خورید،�باز�به�تالش�و�کوشـش�و�مبارزۀ�خودتان�ادامه�دادید،�

آن�وقت�پیروزی�و�فتح�نصیبتان�خواهد�شد.�آیۀ�قرآن�تقریبًا�نظیر�همین�

وا  �نّ
ُسُل َو طنَ َس الّرُ

َ
ا �ی

ا اس�ةَ
ٰى ِادنَ

مطلـب�را�می�گویـد،�یا�تحقیقًا.�می�فرماید�کـه:�>َح�ةَّ

وا<1،�تا�جایی�رسید�فشارها�و�لطمات�و�ضربات�جبهۀ�معارض� �ب ِ د ُكدن
ُهم �ةَ

�نَّ
َ
ا

پیغمبران�که�خود�پیغمبرها�مأیوس�شدند،�یک�جایی�رسید�که�پیغمبرها�

و�مردمانی�که�همراه�پیغمبرها�بودند،�اینها�متزلزل�شد�دلشان،�نه�از�لحاظ�

ایمان،�ایمانشـان�از�بین�نرفت،�اعتقادشـان�به�خدا�را�از�دسـت�ندادند،�اما�

چون�معتقد�بودند�که�پیروز�خواهند�شد،�ایمان�و�یقینشان�به�پیروزی�رو�

به�زوال�رفت�و�خیال�کردند�که�اشـتباه�فهمیده�اند.�یقین�داشـتند�که�خدا�

به�اینها�گفته�شـما�حتمًا�پیروز�خواهید�شـد؛�یک�جایی�می�رسـید�کار�که�

اینها�فکر�می�کردند�مثل�اینکه�اشـتباه�فهمیده�اند،�خدا�چنین�وعده�ای�به�

ا<�در�همـان�لحظه�ای�که� صُر�ن
َءُهم �نَ

ٓ
ا وا �ب �ب ِ د ُكدن

ُهم �ةَ
�نَّ
َ
وا ا �نّ

آنهـا�نـداده�بـوده.�>َو طنَ

1.�سوره�مبارکه�یوسف/�آیه�110
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بر�اثر�شـدت�فشـار�و�شـدت�ضربات�و�لطماِت�دشمن،�جبهۀ�حق�

و�جبهۀ�دین�احسـاس�می�کرد�که�هان،�حتمًا�دیگر�دارد�نابود�می�شـود،�از�

بین�می�رود،�دشـمن�دارد�غلبه�پیدا�می�کند،�راه�ها�روی�او�بسـته�است،�در�

همـان�لحظـه،�چون�باز�هم�اسـتقامت�می�کرد،�چـون�باز�هم�تالش�می�کرد،�

نصرت�و�یاری�خدایی�فرا�می�رسید؛�این�آیۀ�قرآن�است.

مـا�خیـال�می�کنیـم�کـه�اگـر�در�طول�تاریـخ�بعضـی�از�نهضت�هـای�داعِی�

به�سوی�حق�شکست�خورده،�اگر�زیدبن�علی�1در�مسجد�کوفه�به�پیشانی�اش�

تیـر�آمـده�و�افتاده،�اگـر�محمدبن�عبداهلل،�صاحب�نفس�زکیه،�2در�مبارزه�با�

1.�او�در�زمـان�امامـت�حضرت�صادق�و�خالفت�هشـام�بن�عبدالملک،�به�عنوان�نخسـتین�

علوی�ای�که�دست�به�نبرد�مسلحانه�زد،�قیام�کرد.�مقصودش�بازگرداندن�حقوق�از�دست�

رفتـۀ�آل�محمـد�بـه�امـام�برگزیـدۀ�آل�محمد�بـود.�زید�در�کوفـه�برای�خـود�یارانی�جمع�

کرد�و�آن�گاه�علم�قیام�را�برافراشـت.�یوسـف�بن�عمر�ثقفی�مأمور�به�نبرد�با�او�شـد.�قبل�

از�ایـن�رویارویـی،�بسـیاری�از�یاران�زیـد،�میدان�را�خالی�کردنـد�و�درنهایت�زید�با�یاران�

اندکـی�بـه�میدان�مبارزه�رفت�و�به�شـهادت�رسـید.�امام�رضا�دربـارۀ�زید�می�فرمایند:�»او�

به�حق�قیام�کرد�و�در�راه�حق�کشـته�شـد�و�اگر�او�پیروز�می�شـد،�خالفت�را�به�صاحبان�

آن�مسترد�می�ساخت.«

2.�محمد�بن�عبـداهلل�الحسـن،�ملقـب�بـه�نفـس�زکیه�از�فضالی�بنی�هاشـم�بـود.�در�اواخر�

دولـت�بنی�امیـه،�بنی�هاشـم�با�یکدیگـر�توافق�کردند�با�»نفس�زکیـه«�به�عنوان�مهدی�این�

امـت�بیعـت�کننـد،�امـا�امام�صادق�راضی�نشـد.�پس�از�به�خالفت�رسـیدن�منصور،�همۀ�

اوالد�امـام�حسـن�و�امـام�حسـین�را�اسـیر�کردند�و�بـه�عراق�فرسـتادند�و�در�کوفه�حبس�

کردند،�به�طوری�که�یکی�یکی�در�زندان�درگذشتند.�وی�با�شنیدن�این�خبر،�در�مدینه�قیام�

کـرد�و�امیـر�مدینـه�را�از�آن�اخراج�کرد.�در�نزدیکی�مدینه�وی�با�سـپاهی�از�سـوی�خلیفه�

مبارزه�کردند�و�کشته�شد.
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منصور�شکست�خورده؛�اگر�حسین�بن�علِی�حسنی،�شهیِد�فخ،�1در�

نزدیکی�مدینه�با�همۀ�یارانش�کشته�شده؛�اگر�ابراهیم�بن�عبداهلل�2در�کوفه�

یا�بصره�به�قتل�رسیده؛�پس�این�برای�ما�یک�تجربۀ�عمومی�باید�به�وجود�

بیـاورد�کـه�مـا�بگوییم�هرجایی�نهضت�حقی�علیه�باطل�برپا�شـد،�محکوم�

به�شکست�است.�یک�عده�مردم�نادان�و�بی�خبر�از�منطق�قرآن،�تصورشان�

ایـن�اسـت.�عـرض�کردم�این�تصور،�مثل�آب�گوارایـی�به�دل�قدرتمندان�و�

طاغیان�تاریخ�می�نشیند.�از�خدای�دو�جهان�می�خواهند�که�مردم�این�جور�

فرض�کنند�و�تصور�کنند.�و�البته�پیداست�که�این�طرز�فکر�را�خود�آنها�هم�

ترویج�می�کنند.�اما�این�برخالف�واقع�است،�این�طرز�فکر.

اگـر�زیدبن�علی�آنجا�شـهید�می�شـود،�بـا�آن�وضع�ناکام،�ایـن�دلیل�بر�این�

1.�حسین�بن�علی�بن�حسـن،�از�نوادگان�امام�حسـن�اسـت�که�در�زمان�امامت�امام�کاظم�

در�مدینه�زندگی�می�کرد.�با�سخت�گیری�خلیفۀ�عباسی�و�حاکم�مدینه،�عده�ای�به�ایشان�

پیشـنهاد�قیـام�و�قـول�همراهی�دادند.�ایشـان�ابتدا�در�مدینه�قیـام�کرد�و�پس�از�تصرف�

شـهر�با�سـیصد�تن�راهی�مکه�شـد.�در�نزدیکی�مکه،�در�مکانی�به�نام�فخ�با�لشـکر�خلیفۀ�

عباسـی�روبـه�رو�و�پـس�از�مجاهدت�به�شـهادت�رسـیدند.�سـر�ایشـان�و�صد�تـن�دیگر�از�

بدن�هایشـان�جدا�و�در�مکه�در�منظر�حجاج�قرار�داده�شـد.�پیکرهای�بی�سـر�ایشـان�سـه�

روز�بـر�زمیـن�افتاده�بود.�امام�جواد�دربارۀ�ایشـان�فرمودنـد:�»پس�از�واقعۀ�کربال�برای�ما�

قتلگاهی�بزرگ�تر�از�حادثۀ�فخ�نبود.«

2.�ابراهیم�بن�عبداهلل�برادر�نفس�زکیه،�در�ابتدا�به�نام�برادرش�از�مردم�بیعت�می�گرفت�و�

وقتی�برادرش�به�شهادت�رسید،�به�سوی�خود�دعوت�کرد.�او�در�بصره�قیام�و�شهر�را�سریع�

تصرف�کرد.�عده�ای�از�مردم�کوفه�او�را�به�این�شهر�دعوت�می�کردند.�ابراهیم�در�راه�کوفه�

با�سپاه�خلیفۀ�عباسی�مواجه�شد�و�به�شهادت�رسید.



612 جلسۀ  21 فرجام نبوت )2( 

ت
نبو

نیسـت�کـه�حق�محکوم�به�زوال�و�شکسـت�اسـت؛�دلیـل�بر�این�

اسـت�کـه�حـق�هم�با�وجودی�که�حق�اسـت،�احتیـاج�دارد�به�کار�و�تالش�

و�کوشش.�گمان�نکنیم�چون�حرف�ما�حق�است،�پس�الزم�نیست�تالش�

کنیم�در�راهش.�فکر�نکنیم�چون�داعیۀ�ما�قرآن�است،�پس�خود�خدا�قرآن�

را�پیش�خواهد�برد،�نه!�حرف�حق�درست�است�که�حق�است،�درست�است�

که�محکوم�اسـت�و�ُمَسـلَّم�1است�جهان�به�پذیرش�آن�در�آینده،�اما�تالش�

می�خواهد،�فعالیت�می�خواهد،�عده�ای�باید�پای�آن�صبر�کنند،�عده�ای�باید�

برای�به�کرسی�نشاندن�آن�خون�دل�بخورند.�ماجرای�زیدبن�علی�به�ما�این�

درس�را�می�دهد،�این�درس�را�نمی�دهد�که�حق�محکوم�به�زوال�است،�چرا�

اشـتباه�می�کنند؟�زیدبن�علی�حرفش�حق�بوده�مسّلم،�امام�صادقصلوات اهلل علیه 

هم�امضا�کرده�بود�مبارزۀ�زیدبن�علی�را�با�دستگاه�ُهشام�بن�عبدالملک،�آن�

مبـارزۀ�عجیـب�را�اجازه�داده�بودند�به�او،�تاریخ�ناطق�به�این�معناسـت.�این�

بزرگـوار�هـم�رفـت،�کارهـا�را�هم�خوب�روبـه�راه�کرد،�منتها�یـک�عده�مردم�

بهانه�جوِی�ناداِن�ناآگاه�یا�مغرِض�تحت�تأثیر�تبلیغات�سـوء�دشـمِن�بیدار،�

در�لحظـۀ�الزم�او�را�مخـذول�2کردنـد�و�تنهـا�گذاشـتند.�ایـن�درس�را�مـا�از�

آن�ماجـرا�یـاد�می�گیریـم�که�حرف�اگر�حق�باشـد،�حتی�بـه�حقانیت�حرف�

زیدبن�علی،�باز�اگر�پیروانش،�طرف�دارانش�او�را�تنها�گذاشتند،�اگر�در�راه�او�

و�در�پای�او�کوشش�و�مجاهدت�نکردند،�شکست�می�خورند،�اگر�مجاهدت�

1.�)س�ل�م(�تسلیم

2.�)خ�ذ�ل(�خوار�و�ذلیل�شده
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کردنـد،�پیـش�می�رونـد.�همۀ�حرف�هـای�عالم�همین�طور�اسـت.�

شما�چقدر�در�دنیا�افراد�را،�ایده�ها�را،�مکتب�ها�را�سراغ�دارید�که�پیروانش،�

دوسـتانش�بـر�اثر�کوشـش،�مجاهـدت،�آن�مکتب�را�به�ُکرسـی�نشـاندند؟�

چطـور�حرف�هـای�باطل،�حرف�هـای�ناحق،�حرف�های�برخالف�سـنت�عالم�

و�طبیعـِت�انسـان،�بـر�اثـر�کوشـش�و�مجاهدت�به�ُکرسـی�می�نشـیند،�اما�

حرف�حق�بر�اثر�مجاهدت�به�کرسی�نمی�نشیند؟�این�چه�حرفی�است؟�اما�

بعضی�همین�حرف�چرنِد�باطل�را�می�گویند�دیگر.

امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیـه�در�یـک�خطبـه�از�نهج�البالغـه،�درخطبـی،�از�جمله�

در�یـک�خطبـۀ�کوتـاه،�ایـن�مطلـب�را�کاماًل�روشـن�می�فرماید.�مـن�البته�

نمی�خواسـتم�امروز�خیلی�تفصیل�بدهم�و�تفصیل�هم�نمی�دهم،�بیشـتر�

می�خواهـم�ایـن�آیـات�را�معنـا�کنـم،�اما�حـاال�ایـن�خطبه�را�هـم�برایتان�

می�گویـم.�خطبه�ای�سـت�که�چند�بار�تـا�حاال�در�محافل�گوناگون�خوانده�ام�

بـرای�برادرانـی�کـه�بودند.�امیرالمؤمنین�ماجرای�پیشـرفت�های�سـپاهیان�

ُکّنا َمَع َرسـوِل  َقد 
َ
اسـالم�را�در�زمان�پیغمبر�شـرح�می�دهد.�می�فرماید�که�»َو ل

عماَمنـا«1،�می�گویـد�مـا�در�کنـار�پیغمبـر�و�
َ
َءنـا َو ِاخواَننـا َو ا

ٓ
بنا

َ
َءنـا َو ا

ٓ
 آبا

ُ
اهلِل َنقُتـل

در�رکاب�پیغمبـر�کـه�بودیـم،�این�جوری�عمل�می�کردیـم؛�در�میدان�جنگ�

کـه�می�رفتیـم،�پدرهای�خودمـان�را،�فرزندان�خودمان�را،�بـرادران�خودمان�

را،�عموهـای�خودمـان�را�که�در�جبهۀ�کفر�و�شـرک�بودند،�می�کشـتیم.�اگر�

عمـوی�مـا،�پـدر�ما،�پسـر�مـا،�برادر�مـا،�در�زیر�پرچم�کفـر�می�آمد�به�جنگ�

1.�حدیث�شماره�17
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پیغمبـر،�مـا�که�با�پیغمبر�رفته�بودیـم،�نمی�گفتیم�این�برادر�من�

اسـت،�این�را�نکشـم؛�این�پسـر�من�اسـت،�این�را�نکشـم؛�بی�دریغ�همه�را�

درو�می�کردیم�در�راه�خدا.�بعد�هم�که�اینها�را�می�کشـتیم�و�برمی�گشـتیم،�

در�دل�متزلـزل�نمی�شـدیم�کـه�ای�داِدبیداد�دیدی!�ما�بـرای�خاطر�این�دین�

تازه،�این�فکر�تازه،�این�فرزند�دلبندمان�را�کشتیم،�نه.�ایمان�ما�بر�اثر�این�

 »
ً
 َو َتسلیما

ً
 اميانا

ّ
یُدنا ذِلَك ِاال اقداِم�حاّد�و�قاطع�کم�نمی�شد،�زیاد�می�شد.�»ما َيز

َقِم َو 
َّ
 الل

َ
 َعـل

ً
ایـن�مجاهـدت�مـا�بر�ایمان�ما�و�تسـلیم�ما�می�افـزود،�»َو ُمِضّیـا

«�ایـن�مجاهـدت�ما�موجب�می�شـد�کـه�ما�در�کارهای� ِ
َ

ل  َمَضـِض االَ
َ

 َعـل
ً
َصبـرا

دشـوار،�قاطع�تـر�عمـل�بکنیـم،�بـر�دردها�و�سـوزش�های�مجاهدت�بیشـتر�

صبـر�بکنیم.�خـب،�بعد�بنا�می�کند�امیرالمؤمنین�شـرح�میدان�های�جنگ�

 ِمّنا َو اآلَخُر 
ُ

ُجل کاَن الّرَ َقد 
َ
 يف ِجهاِد الَعُدّوِ َو ل

ً
را�به�طور�خالصه�آنجا�گفتن.�»َو ِجّدا

مـا َيسـي صاِحَبـُه َکأَس  ُ ّيُ
َ
نُفَسـُهما ا

َ
سـاِن ا

َ
ـنِی َيَتخال

َ
 الَفحل

َ
نـا َيَتصـاَوالِن َتصـاُول ِمـن َعُدّوِ

امَلنوِن«.�که�نمی�خواهم�اینها�را�شـرح�بدهم�که�سـرباز�جنگی�ما�در�میدان�

جنگ�چگونه�به�دشمن�می�پرید،�چطور�با�او�درگیر�می�شد�و�گالویز�می�شد.�

چطور�به�سوی�مرگ�سبقت�می�گرفتند�سربازان�ما�و�شجاعان�و�سلحشوران�

اسـالم،�اینهـا�را�کاری�نـدارم.�بعـد�در�آخـر�همیـن�خطبه�ـ�کـه�کوتاه�هم�

 
َ

نَزل
َ
َنا الَكبـَت َو ا  ِبَعُدّوِ

َ
نـَزل

َ
ى اهلُل ِصدَقنا ا

َ
ّمـا َرا

َ
هسـت�خطبـه�ـ�می�فرمایند�که�»َفل

صـَر«�این�قـدر�مجاهـدت�کردیم�تا�خدا�دید�که�ما�راسـت�می�گوییم،� یَنـا الّنَ
َ
َعل

دید�به�راسـتی�مسـلمانیم�ما،�دید�واقعًا�مؤمنیم،�با�عمل�خود�نشان�دادیم�

ایمـان�عمیـق�خـود�را،�وقتی�این�جـوری�عمل�کردیم،�آن�وقت�سـرکوبی�بر�
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دشـمنان�ما�و�نصرت�و�پیروزی�برای�ما�از�سـوی�خدا�نازل�شـد.�

و ُکّنا 
َ
َعمـري ل

َ
یکـی�دو،�سـه،�جملـۀ�دیگر�می�فرمایند،�بعـد�می�فرمایند�که�»َو ل

 اخَضـّرَ ِلالميـاِن عـوٌد«.�ایـن�را�امیرالمؤمنین�
َ

َتیـُم مـا قـاَم ِللّديـِن َعمـوٌد َو ال
َ
َنـأيت مـا ا

در�زمـان�خالفتـش�می�گوید،�آن�وقتی�که�با�یک�مشـت�آدم�هـای�از�زیِر�بار�

در�رِو�تنبـِل�عافیت�طلـب�روبه�رو�بـوده،�که�وقتی�می�گفت�بیایید�برویم�به�

جنـگ�معاویـه،�عذر�می�آوردند؛�وقتی�بنا�بود�بروند�به�جنگ�طلحه�و�زبیر،�

هزار�جور�توجیه�شـرعی�برای�نیامدن�خودشـان�درسـت�می�کردند؛�خالصه�

آدم�هـای�عافیت�طلـب،�زندگی�طلب،�آسـایش�طلب،�دور�از�معارف�الهی،�با�

یک�چنین�آدم� هایی�روبه�رو�بود.�ضعیف،�پست،�سست،�زبون،�تن�به�ذلت�

داده،�بـا�راحـت�خو�گرفته،�با�یک�چنین�آدم�هایی�طرف�بود�امیرالمؤمنین.�

َتیُم«�اگر�ما�
َ
و ُکّنا َنأيت ما ا

َ
َعمري«�به�جان�خودم�قسم،�»ل

َ
به�آنها�می�گوید�که�»َو ل

آن�روز�با�پیغمبر�همان�کاری�را�می�کردیم�که�شـما�امروز�دارید�می�کنید،�

 اخَضّرَ ِلالمياِن عوٌد«�یک�پایه�از�پایه�های�
َ

ای�مسلمانان!�»ما قاَم ِللّديِن َعموٌد َو ال

دین�برپا�نمی�ایستاد،�یک�شاخه�از�شاخه�های�ایمان�سرسبز�نمی�شد.

شما�از�این�خطبه�چه�می�فهمید؟�سخن�امیرالمؤمنین�که�چیزی�جز�سخن�

پیغمبـر�نیسـت،�آن�راهی�کـه�علی�می�رفت،�همان�راهی�سـت�که�برادرش�

پیغمبر�می�رفت.�چرا�در�آن�روز�پیغمبر�خدا�آن�جور�پیشرفت�کرد�و�چرا�در�

زمـان�امیرالمؤمنیـن�کارها�آن�جور�متوقف�ماند؟�چـرا؟�امیرالمؤمنین�دارد�

بیان�می�کند�ِسّرش�را.�می�گوید�چون�آن�روز�ما�صبر�کردیم�در�میدان�های�

جنـگ،�آن�روز�بـر�سـوزش�درد�صبـر�کردیـم،�آن�روز�حاضـر�شـدیم�از�توی�
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رختخـواب�بیاییـم�تـوی�میـدان،�آن�روز�حاضـر�شـدیم�از�منافع�

مادی�و�کسب�و�کارمان�بگذریم�برای�خدا،�اما�امروز�شما�حاضر�نیستید.�

آن�روز�پیـش�رفتیـم،�امـروز�عقـب�می�مانیم.�یک�مسـئلۀ�خیلی�سـاده�و�

روشن؛�دو�دوتا،�چهارتا.�این�تحلیل�اجتماعی�امیرالمؤمنین�است.

بـاری،�خالصـۀ�مطلب�این�می�شـود�کـه�پیغمبـران�الهـی،�عالوه�بر�آنکه�در�

سلسـلۀ�نبوت�ها�کارشـان�توأم�با�پیروزی�سـت،�در�پایان�کار،�فتح�و�فرجام�

ابدی�و�نهایی�با�آنهاست؛�در�همین�دنیا�هم�پیغمبران،�فتح�و�پیروزی�و�

دست�یافتن�بر�خواسته�های�خود�و�خواسته�های�مکتبشان�برایشان�مسّلم�

اسـت،�اما�به�شـرط�اینکه�پیروانشـان،�همراهانشـان،�ایمان�بیاورند،�ایمان�

واقعـی�بـه�خرج�بدهند،�کمـک�بکنند�و�در�میدان�های�مبارزه�و�جهاد�صبر�

کنند؛�به�شرط�ایمان�و�صبر،�این�حاصل�کالم�است.

حاال�به�آیات�قرآن�برمی�گردیم.�بنده�امروز�از�چند�جای�قرآن�کریم�آیاتی�را�

انتخاب�کردم�که�البته�نوشته�اش�فردا�به�دست�شما�خواهد�رسید�و�دیدم�

کـه�بیـش�از�اینهـا�در�قـرآن�آیات�نویدبخش�هسـت.�یکی�در�سـورۀ�مؤمن�

ُصُر  �ن �نَ
َ
ا ل

اسـت،�که�آن�آیات�را�حاال�اینجا�الزم�نیسـت�بخوانم،�می�فرماید:�>ِا�نّ

هاُد<.�اجازه�بدهید�بخوانم�آنها�را،� سش
َ
وُم الا �ة َ وَم �ی َ ا َو �ی �ی �ن

ُ
ا�ةِ الّ� �ی

� ال�َ ِ
وا �ن َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ا َو ال �ن

َ
ُرُسل

عیب�ندارد.�حیفم�می�آید�که�این�آیات�را�امروز�معنا�نکنم؛�چون�فردا�هم�

ُصُر  �ن �نَ
َ
ا ل

که�نمی�رسـم�معنا�کنم.�سـورۀ�مؤمن�آیۀ��51به�حسب�این�قرآن.�>ِا�نّ

ُصُر<�بـرای�حتمّیـت�و�تحقیق�اسـت�و�تأکید،� �ن �نَ
َ
وا<1،�الِم�>ل َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ا َو ال �ن

َ
ُرُسل

1.�سوره�مبارکه�مؤمن/�آیات��51تا�55
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ا<�هم�به�همین�معنای�تحقیق�و�تأکید�است.�یعنی�ما�به�طور�
>ِا�نّ

ا<�پیامبران�خودمان�را.�آیا�فقط� �ن
َ
حتم�و�بدون�تردید�یاری�می�کنیم،�>ُرُسل

وا<�مؤمنان�را�نیز.�مؤمنـی�که�در�راه�پیغمبر� َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
پیغمبـران�را؟�نـه،�>َو ال

حرکت�می�کند،�این�وعده�برای�او�هم�هسـت.�انسـان�های�پاک�نهادی�که�

�نَ  �ی �ن
َّ
دنبـال�دعـوت�انبیا�راه�می�افتند،�این�وعده�برای�آنها�هم�هسـت،�>َو ال

ا<�در�همیـن�زندگـی�دنیا،� �ی �ن
ُ

ا�ةِ الّ� �ی
�ی ال�َ ِ

وا<.�کجـا�یاری�شـان�می�کنیـم؟�>�ن َم�ن
آ
ا

وُم  �ة َ وَم �ی َ همین�جـا�مـا�یـاری�می�کنیـم�آنهـا�را،�نمی�گذاریم�بـرای�بعـد.�>َو �ی

هاُد<�و�همـان�روزی�کـه�گواهـان�بر�پا�می�ایسـتند.�که�البتـه�این�را�که� سش
َ
الا

گواهان�بر�پا�می�ایستند،�در�بعضی�از�تفاسیر�به�روز�قیامت�تفسیر�شده.

یـک�حدیثـی�در�ذیـل�ایـن�آیـۀ�شـریفه�هسـت�کـه�امـام�علیه�السـالم�بـه�

جمیل�بـن�َدّراج،�برطبـق�آن�حدیـث�می�فرمایـد�که�منظـور�از�نصرت�خدا�به�

پیغمبران،�نصرتشان�در�عالم�رجعت�است.�1یعنی�بعد�از�اینکه�حضرت�ولی�

عصرصلوات اهلل علیـه�می�آیـد�و�آن�حکومت�الهِی�همه�جانبه�در�این�عالم�به�وجود�

می�آید�و�پرچم�قرآن�و�اسـالم�بر�سراسـر�عالم�کوفته�می�شود�و�همۀ�مردم�

به�سـوی�دیـن�و�خـدا�و�توحیـد�حرکـت�می�کنند،�حکومت�واحـدۀ�الهی�به�

وجـود�می�آیـد،�بعـد�از�آن�پیغمبـران�و�انبیا�و�اوصیا�و�شـهدا�و�صلحای�از�

مؤمنیـن�را�خـدای�متعال�زنده�می�کند؛�طبق�آیاتی�که�از�قرآن�تعبیر�شـده�

به�این�معنـا،�و�روایاتـی�که�تصریح�شـده�به�این�معنا،�کاری�به�بحث�رجعت�

حـاال�نـدارم.�امـام�در�این�روایت�می�گوید�که�این�برای�رجعت�اسـت،�این�

1.�امام�صادق،�تفسیر�نورالثقلین/�ذیل�آیه��51سوره�مؤمن
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آیـه�مربـوط�بـه�رجعـت�اسـت�و�نصرت�بـرای�رجعت�اسـت.�بنده�

این�جـور�تصـور�می�کنم�که�امام�علیه�السـالم�نمی�خواهند�این�جمله�ای�را�

ا<،�این�را�تعبیر�کند�به�رجعت.�امام�نمی�خواهد� �ی �ن
ُ

ا�ةِ الّ� �ی
�ی ال�َ ِ

که�می�گوید�>�ن

بگوید�آنی�که�خدا�گفته�اسـت�که�ما�در�زندگی�دنیا�آنها�را�یاری�می�کنیم؛�

هاُد<�تعبیر� سش
َ
وُم الا �ة َ وَم �ی َ یعنـی�در�رجعـِت�در�زندگی�دنیا.�گمـان�می�کنـم�>�ی

می�شود�به�رجعت�و�نه�به�قیامت،�قیامت�که�چه�یاری�کردنی؟!�در�روزگار�

رجعـت�خـدای�متعال�پیغمبران�را�یـاری�می�کند؛�این�را�به�صورت�احتمال�

عرض�می�کنم�و�از�این�روایت�احتمااًل�استنباط�می�کنم.�علی�ایّ�حاٍل،�1ولو�

ا<،�به�طور� �ی �ن
ُ

ا�ةِ الّ� �ی
�ی ال�َ ِ

ما�از�این�استفاده�هم�صرف�نظر�بکنیم،�خود�کلمۀ�>�ن

ظاهر،�به�قرینۀ�آیاتی�هم�که�بعد�می�آید،�نشان�می�دهد�که�خدای�متعال�

وعدۀ�صریح�می�دهد�به�پیغمبران�و�به�مؤمنان�که�در�همین�زندگِی�دنیا،�

ما�شما�را�یاری�خواهیم�کرد.

هاُد<�ِکی�اسـت؟�گواهان�ِکی� سش
َ
وُم الا �ة َ وَم �ی َ َر�ةُُهم<،�>�ی ِ �نَ َمعدن اِلم�ی

ُع الطنّ
�نَ �ن َ وَم لا �ی َ >�ی

برمی�خیزند؟�آن�وقتی�که�سـتمگران�را�معذرت�خواهی�شـان�سودی�نخواهد�

 
ً
سا �ن

ُع �نَ
�نَ �ن َ َك لا �ی ِ

ّ ا�ةِ َر�ب �ی
آ
 ا

ع�نُ �ی �بَ �ة
ئ
ا َ وَم �ی َ داد.�یـک�آیـۀ�دیگری�هسـت�در�قرآن،�>�ی

ُل<2،�که�آن�هم�تعبیر�شده�به�روزگار�آمدن�ولی� �ب
�ة ِم�ن �ةَ َم�نَ

آ
ُك�ن ا م �ةَ

َ
ها ل

ما�نُ ا�ی

<�بر�سـتمگران�است� �ةُ ع�نَ
َّ
ُهُم الل

َ
عصر،�ممکن�اسـت�این�هم�همان�باشـد.�>َو ل

ُهم سٓوُء الّ�اِر<�برای�آنهاست�منزلگاه�بسیار�شوم�و�بد.
َ
لعنت،�>َو ل

1.�به�هرحال،�در�هر�صورت

2.�سوره�مبارکه�انعام/�آیه�158
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بعـد�برای�اینکه�شـاهدی�بر�اینکه�مـا�پیغمبران�را�یاری�می�کنیم،�

بیاورد،�ماجرای�موسی�را�مثال�می�زند؛�چون�قبل�از�این�آیه،�از�اوایل�سورۀ�

مؤمن،�غالبًا�صحبِت�حضرت�موسی�ست�و�مبارزاتش�با�فرعون،�لذا�اینجا�هم�

که�وعدۀ�نصرت�به�همۀ�پیغمبران�می�دهد،�به�عنوان�یک�نوع،�یک�مصداق،�

ا ُمو�ٰى الُهدٰى<�مـا�به�موسـی�راه�یافتگی�و� �ن �ی
�ةَ
آ
د ا �ةَ

َ
یـک�نمونـه�می�فرمایـد:�>َو ل

<�کتاب�را�برای� ا�بَ َل الِك�ة �ی �نىی ِاسرا�ئ َ ا �ب �ن وَر�ش
َ
ا مو�ٰى الُهدٰى َو ا �ن �ی

�ةَ
آ
د ا �ةَ

َ
هدایت�دادیم.�>َو ل

بنی�اسرائیل�به�میراث�نهادیم.�بنی�اسرائیل�صاحب�کتاب،�صاحب�مجموعۀ�

معـارف�و�مقـررات�الهـی�باقی�ماندند�و�این�نشـان�می�دهـد�که�اینها�موفق�

شدند،�وِااّل�اگر�کفار�و�طاغیه�های�زمان�بر�بنی�اسرائیل�پیروز�می�شدند،�اجازه�

نمی�دادند�که�آنها�برطبق�کتاب�آسـمانی�خود�عمل�کنند؛�کتاب�را�از�میان�

<�که�این�کتاب�هدایت�است،� ا�بِ ل�ب
َ
وِل�ی الا

ُ
کرٰى ِلا آنها�ضایع�می�کردند.�>ُهدًى َو دنِ

راهیابی�ست�و�آگاهی�ست�برای�صاحبان�عقل�و�خرد.

ر<،�بعـد�کـه�ایـن�مطلـب�تمـام�می�شـود،�بـه�پیغمبر�خاتـم�خطاب� ا��بِ
َ >�ن

ر<�پس�حاال�تو�هم�صبر�کن،�اسـتقامت�کن،� ا��بِ
َ می�کند،�می�فرماید�که�>�ن

<�بی�گمان�وعدۀ�  َوعَد اهلِل َح�ةٌ
با�انگیزه�های�انحطاط�آفرین�مقاومت�کن.�>ِا�نَّ

خدا�حق�اسـت.�این�وعده�ای�که�خدا�داده،�گفته�شـما�پیروز�خواهید�شـد،�

�نَ  ا الُمرسل�ی
َ اِد�ن ا ِلِع�ب �ن �ة َكِلَم�ةُ �ةَ د َس�بَ �ةَ

َ
آن�وعده�ای�که�در�سورۀ�صافات�بود،�>َو ل

<،�و�همچنین�وعده�های�دیگری�که�در�قرآن�هست؛� صورو�نَ ُهُم الَم�ن
َ
ُهم ل

� ِا�نَّ

اینها�حق�است،�اینها�درست�است.�مسّلم�تو�پیروز�خواهی�شد�ای�پیغمبر،�

ر<�باید�صبر�کنی،�باید� ا��بِ
َ برطبق�وعدۀ�خدایی؛�اما�شرطش�صبر�است.�>�ن
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مقاومت�و�اسـتقامت�کنی،�باید�از�راه�این�سـتیزۀ�مقدسی�که�در�

پیش�گرفته�ای�برنگردی.

َك<�بر�گناهانت�استغفار�کن.�البته�گناه� �بِ
�ن

ر ِل�نَ �نِ عن  َو اس�ةَ
 َوعَد اهلِل َح�ةٌّ

ر ِا�نَّ ا��بِ
َ >�ن

پیغمبر،�گناِه�باِب�پیغمبر�اسـت،�ازاین�قبیل�گناه�های�ما�نیسـت.�پیغمبر�

معصـوم�اسـت�مسـّلم.�به�نص�آیـات�قرآنی�و�به�حکم�عقـل،�پیغمبر�گناه�

نمی�کنـد.�ایـن�ذنـب�از�نـوع�ذنب�ها�و�خطاهایی�سـت�که�برای�انسـانی�در�

آن�حـد�خطاسـت،�گرچـه�اگر�بنده�و�شـما�همان�کار�را�بکنیـم،�هیچ�خطا�

َك<  �بِ
�ن

ر ِل�نَ �نِ عن نیسـت.�آن�گناهان�را�می�گوید،�آن�ذنب�ها�را�می�گوید.�>َو اس�ةَ

پوزش�بخواه�و�طلب�غفران�کن�و�طلب�جبران�کن�برای�خطاهای�کوچک�

كاِر<�تسـبیح�بگو،�سـتایش�کن� ِ َو الِا�ب
ّ ىی الَع�شِ َك �بِ ِ

ّ مِد َر�ب َ� � �بِ ِ
گذشـته�ات،�>َو َس�بّ

پـروردگارت�را�در�هـر�شـامگاه�و�هـر�صبحگاه.�این�آیه�خیلی�روشـن�به�ما�

می�آموزد�که�پیغمبران�فرجام�کارشان�نصرت�خداست.

و�اما�آیات�سورۀ�انبیا�را؛�آن�هم�باز�همین�طور�مختصرًا�بخوانم.�سورۀ�انبیا�

در�جزء�هفدهم�است،�بعد�از�سورۀ�طه.�خیلی�عالی�ست�آیات�سورۀ�انبیا.�

مـن�توصیـه�می�کنم�به�دوسـتانی�کـه�با�قرآن�انس�دارند،�سـورۀ�انبیا�را�با�

دقـت�بخواننـد.�از�اول�سـوره�خـدای�متعـال�مرتب�دارد�می�گویـد�که�انبیا�

پیروز�خواهند�شـد،�دشـمنان�انبیا�سـرکوب�خواهند�شـد،�در�این�دنیا�هم�

پیش�از�آن�دنیا�عذاب�خواهند�شـد؛�این�را�همین�طور�از�اول�سـوره�مرتب�

دارد�می�گوید.�بعد�که�یک�مقداری�این�مطالب�را�تکرار�می�کند،�می�پردازد�

به�تاریخ.�داستان�موسی�را�نقل�می�کند،�پیروزی�موسی�و�شکست�قدرت�



621 جلسۀ  21 فرجام نبوت )2( 

ت
نبو

ضـد�موسـی؛�داسـتان�ابراهیـم�را�نقـل�می�کند،�پیـروزی�ابراهیم�

و�موفقیـت�ابراهیـم�و�شکسـت�قدرت�های�ضـد�ابراهیم؛�داسـتان�نوح�را،�

داسـتان�سـلیمان�را،�داسـتان�های�دیگـر�را.�همـۀ�ماجراهایـی�کـه�در�این�

سـوره�نقل�شـده،�به�این�صورت�اسـت�که�پیغمبر�پیشـرفت�می�کند،�موفق�

می�شـود،�پیـروز�می�شـود�و�ضـد�پیغمبر،�ضد�انقالب�نبـی،�ضد�حرف�نوی�

پیغمبـر،�یعنـی�ارتجـاع�ضد�نبـوت،�مغلوب�می�شـود،�منکوب�می�شـود�و�

شکست�خورده�می�شود،�و�این�سنت�تاریخ�است.

ِهم<،�آیات�اول�سوره�است،1  �ی
َ
وحىی ِال  �ن

ً
الا َك ِالّا ِر�ب

َ
ل �ب

ا �ةَ رَسل�ن
َ
می�فرماید�که�>َو ما ا

می�گوید�پیش�از�تو�ما�پیغمبرانی�فرسـتادیم�و�به�آنها�وحی�دادیم.�>َو ما 

عاَم<�آنها�را�به�صورت�َمَلک�و�فرشته�قرار�ندادیم�
َ

ُكلو�نَ الّط
ئ
ا َ  لا �ی

ً
َسدا َ اُهم حب َعل�ن َ حب

<�خالدین،�خالد� �نَ اِل��ی وا �ن که�جسد�نداشته�باشند�و�طعام�نخواهند،�>َو ما كا�ن

ّمَ 
ُ و�جاودانـه�و�همیشـگی�هـم�نبودند.�آنها�هـم�یک�وقتی�مرده�اند،�امـا�>�ش

ّمَ 
ُ اُهُم الَوعَد<�وعدۀ�خود�را�برای�آنها�راست�کردیم،�وعدۀ�پیروزی�را.�>�ش �ن َ�َد�ة

ُء<�و�هرکه�را�خواستیم�
ٓ
ا سش

اُهم<�نجاتشان�دادیم،�>َو َم�ن �نَ �ن �ی
َ
�ب
�ن
َ
ا

َ اُهُم الَوعَد �ن �ن َ�َد�ة

د  �ةَ
َ
<�متجاوزان�را�هالک�کردیم.�>ل �نَ �ی ا الُمسِر�ن َ ك�ن

َ
هل

َ
با�آنها�نجات�دادیم،�>َو ا

<�حاال�به�سوی�شما�هم�ای�مؤمنین،� لو�نَ ع�ةِ لا �ةَ
�نَ
َ
م ا

ُ
کُرک ِ� دنِ �ی  �ن

ً
ا ا�ب م ِك�ة

ُ
ك �ی

َ
ا ِال ل�ن رنَ �ن

َ
ا

 
َ
کتابی�و�قرآنی�فرسـتادیم�که�در�اوسـت�ذکر�و�آگاهی�و�یادآوری�شـما،�>ا

<�تعقل�نمی�کنید؟�نمی�اندیشید؟ لو�نَ ع�ةِ لا �ةَ
�نَ

<؛�واقعًا�سـرود� �ةٍ ر�یَ
ا ِم�ن �ةَ َصم�ن

بعد�می�رسـد�به�آیۀ�یازده،�می�فرماید:�>َو َكم �ةَ

1.�سوره�مبارکه�انبیاء/�آیات��7تا�18
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فتـح�پیامبـران�اسـت،�سـرود�مهیجی�سـت�کـه�نشـان�می�دهـد�

پیغمبـران�چگونـه�بـا�کمک�های�غیبی�الهی�که�در�بطن�این�عالم�هسـت،�

و�نـه�کمک�هـای�غیبـی�به�صورتـی�کـه�مـردم�عامـی�دلشـان�می�خواهد�و�

دوسـت�می�دارند�که�یک�دسـتی�از�غیب�بیاید�بکوبد�توی�سـینۀ�دشـمن،�

نه؛�کمک�های�غیبی�که�در�بطن�خود�این�جهان�نهفته�اسـت،�برابری�دارد�

بـا�سرشـت�عالم�و�سرشـت�بشـر�و�جهـان،�با�این�کمک�هـای�غیبی،�چقدر�

<�و�چقدر�و� �ةٍ ر�یَ
ا ِم�ن �ةَ َصم�ن

پیغمبران�را�پروردگار�عالم�موفق�ساخته.�>َو َكم �ةَ

�ة 
چه�بسا�در�هم�شکستیم،�در�هم�شکستیم�آبادی�و�جامعه�ای�را�که�>كا�نَ

<�که�ستمگر�بود. اِلَم�ةً طن

جامعـۀ�سـتمگر،�نظـام�سـتمگر،�تمـدن�سـتمگر،�آن�جامعـه�ای�کـه�در�

سـاختمانش�سـتم�به�کار�رفته،�طبقه�بندی�به�وجود�آمده،�استثمار�درست�

شـده،�بهره�کشـی�انسان�از�انسان�درست�شـده؛�این�قریۀ�ظالمه�است،�این�

جامعۀ�ظالمه�است،�که�در�بنیاد�او�ستمگری�به�کار�رفته،�چقدر�اینها�را�در�

ا  َصم�ن
ا<�یعنی�در�هم�شکستیم،�ُخرد�کردیم.�>َو َكم �ةَ َصم�ن

هم�شکستیم.�>�ةَ

<�و�پس�از�آنها�مردِم�دیگر،�گروه� �نَ ر�ی حنَ
آ
 ا

ً
وما

عَدها �ةَ ا �بَ �ن
ئ
ا

َ �نسش
َ
اِلَم�ةً َو ا �ة طن

�ةٍ كا�نَ ر�یَ
ِم�ن �ةَ

دیگر،�طبقۀ�دیگر�را�بر�سر�کار�آوردیم�و�پدیدار�کردیم.

ّما 
َ
ل

ا<؛�شرح�فالکت�ستمگران�در�حین�دیدن�عذاب�خدا،�>�نَ َس�ن
ئ
ا َ َحّسوا �ب

َ
ّما ا

َ
ل

>�نَ

ا<�همین�که�احساس�کردند�خشم�و�غضب�ما�را،�آن�ستمگران،� َس�ن
ئ
ا َ َحّسوا �ب

َ
ا

یا�از�باب�اینکه�مثاًل�فرض�کنید�عذاب�آسمانی�نازل�شد،�یا�از�باب�اینکه�

دیدند�مؤمنین�به�همراهی�پیغمبرشان�بر�سر�آنها�تاختند�و�اآلن�است�که�
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شمشیر�خشم�خدا�را�بر�سر�آنها�فرود�بیاورند،�همین�که�احساس�

<�ناگهـان�از�آن�آبادی�هـا،�از�آن� و�نَ رُكصن ها �یَ ا ُهم ِم�ن کردنـد�خشـم�مـا�را،�>ِادن

تمـدن،�از�آن�جامعـه�پـای�به�گریز�نهادند،�بنا�کردند�گریختن�و�فرار�کردن.�

ِ�<�برگردید�به�تنّعم�گاه�هایتان.� �ی م �ن �ةُ ِر�ن �ة
ُ
عوا ِالٰ� ما ا وا<�مُگریزید،�>َو ارحبِ رُكصن >لا�ةَ

برگردید�به�آن�کاخ�هایی�که�در�آنها�متنعم�بودید،�برگردید�به�میان�جامعه�

و�شـهری�کـه�در�آن�شـهر�آقایی�و�فخـر�می�فروختید،�کجـا�می�گریزید؟�>َو 

ُكم 
َّ
َعل

َ
ُكم<.�برگردیـد�بـه�مسـکن�هایتان،�>ل ِ� َو َمساِك�نِ �ی م �ن �ةُ ِر�ن �ة

ُ
عوا ِالٰ� ما ا ارحبِ

<�شاید�بخواهند�شماها�را�استیضاح�کنند،�شاید�بخواهند�از�شما� لو�نَ س�ئَ
�ةُ

<�گفتند�وای�بر�ما،� �نَ اِلم�ی ا طن ا ُك�نّ
ا ِا�نّ �ن

َ
ل ا َو�ی الوا �ی سؤال�کنند،�کجا�می�روید؟�>�ة

لَك َدعواُهم<�همین�بود� �ة �ةِ
َ
ال ما رن

وای�بر�ما�که�ما�ظالم�و�ستمگر�بودیم.�>�نَ

<�و�همین�گونه�سخن�می�گفتند�تا� �نَ اِمد�ی  �ن
ً
دا اُهم َحص�ی َعل�ن َ ى حب

سخنشان،�>َح�ةَّ

آنکه�ما�همۀ�آنها�را�طعمۀ�مرگ�و�نابودی�ساختیم.

دقـت�کنیـد.�دو،�سـه�آیـۀ�دیگـر�هسـت،�اینهـا�را�بخوانم.�این�آیـات�بعدی�

درحقیقت�زیربنای�فکری�این�واقعیت�تاریخی�را�بیان�می�کند.�چرا�این�جوری�

شده؟�چرا�باید�ستمگران�نابود�بشوند�و�ستم�کشان�جای�آنها�را�بگیرند؟�چرا�

بایـد�دعـوت�پیغمبـر�حتمًا�پیش�برود�و�معاندانش�سـرکوب�بشـوند،�چرا؟�

<�ما�آسـمان�را�و� �نَ �ی ُهما لاِع�ب �نَ �ی َ  َو ما �ب
ر�نَ

َ
َء َو الا

ٓ
ما ا الّسَ َ �ن �ة

َ
ل علت�این�اسـت:�>َو ما �نَ

 
ً
هوا

َ
 ل

دنَ حنِ
�ةَّ
�ن �نَ

َ
ا ا َرد�ن

َ
و ا

َ
زمین�را�و�آنچه�در�میانۀ�آنهاست،�به�بیهوده�نیافریدیم.�>ل

<�اگر�می�خواستیم�کار�بیهوده�ای�انجام�دهیم،� �نَ اِعل�ی ا �ن ا ِا�ن ُك�نّ
ُ��نّ

َ
اُ� ِم�ن ل �ن دن

�نَ
ا�ةَّ

َ
ل

البتـه�انجـام�می�دادیـم؛�از�پیـش�خود�این�کار�را�می�کردیـم،�اگر�کنندۀ�این�
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کار�بودیم،�اما�هرگز�نمی�کنیم.�پروردگار�عالم�کار�بیهوده�نمی�کند،�

برطبـق�باطـل�عمـل�نمی�کند،�بـه�پوچی�عمـل�نمی�کند.�یعنی�چـه؟�یعنی�

ایـن�آسـمان�و�زمین�را�و�آنچه�در�میان�آنهاسـت،�اگـر�آفریدیم،�برطبق�یک�

منظوری�آفریدیم،�برای�رسیدن�به�یک�هدف�و�یک�مقصدی�آفریدیم.�حق�

یعنی�خط�سیِر�این�آسمان�و�زمین�و�هر�آنچه�در�این�آسمان�و�زمین�است�

بـه�آن�هـدف،�یعنی�حق.�آن�راهی�که�آسـمان�و�زمیـن�و�موجوداتش�را�به�

آن�سـرمنزل�و�مقصـود�و�هدفـی�که�برای�آن�آفریده�شـده�اند�می�رسـاند،�آن�

خط�ِسـیر،�حق�اسـت.�هر�وسـیله�ای�که�انسـان�ها�را�به�آن�سرمنزل�برساند،�

آن�وسیله�حق�است.�اینها�دیگر�در�آیۀ�قرآن�تصریح�نمی�شود.�مفاد�آیه�این�

است؛�یعنی�با�تدبر�در�آیه،�خیلی�روشن�است؛�و�بنای�قرآن�بر�این�است�که�

غالبًا�خیلی�از�چیزهایی�که�فهمیده�می�شود�و�روشن�است�و�عقل�انسان�ها�

می�رسد،�آنها�را�دیگر�تصریح�نمی�کند.

اِطِل<�بلکـه�مـا�در�هم� � ال�ب
َ

ِ َعل
�ةّ ال�َ  �بِ

�نُ دنِ �ة
ل �نَ بعـد�دنبالـش�می�فرمایـد�کـه�>�بَ

می�کوبیـم�به�وسـیلۀ�حـق،�باطل�را.�ایـن�راه�حق،�این�طریقـۀ�صحیح،�این�

طریقۀ�فطری�و�سرشتی�انسان�و�جهان،�این�باالخره�بر�باطل�پیروز�خواهد�

ُ�<�پس�این�حق،�باطل� دَمعنُ �یَ
شد.�بلکه�پیروز�می�گردانیم�حق�را�بر�باطل،�>�نَ

<�آن�گاه�باطل�را�می�بینی�که� اِه�ةٌ ا ُهَو رن ِادن
َ را�به�کلـی�محـو�و�نابـود�می�کنـد.�>�ن

<�آن�وقت� و�نَ ِص�ن ُل ِمّما �ةَ ُكُم الَو�ی
َ
دارد�از�بین�می�رود،�رو�به�نابودی�سـت.�>َو ل

شـما�ای�سـتمگران،�شـما�ای�ظالمان،�شـما�ای�باطل�گرایان�و�ناحقان،�بر�

<�از� و�نَ ِص�ن ُل ِمّما �ةَ ُم الَو�ی
ُ

ك
َ
شماست�وای،�بر�شماست�بیچارگی�و�نابودی،�>َو ل
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آنچه�که�توصیف�کردید�و�بیان�کردید.

بعد�البته�دنبالش�باز�با�سبک�قرآنِی�بسیار�جالب�و�زیبایی�ـ�که�الزم�است�

انسـان�انـس�بگیـرد�بـا�قرآن�تـا�این�نکات�جالـب�و�زیبای�قرآن�را�درسـت�

بفهمد.�غالبًا�کسـانی�که�ملتفت�نمی�شـوند�این�لطافت�ها�و�ریزه�کاری�ها�و�

ظرافت�های�قرآن�را،�با�قرآن�انس�ندارند.�اگر�انسان�انس�پیدا�کند�با�قرآن،�

لحن�کالم�قرآن�به�گوشش�آشنا�می�شود،�می�فهمد�قرآن�چگونه�دارد�حرف�

می�زند�ـ�راجع�به�این�مسـئله�بحث�می�کند�و�صحبت�می�کند؛�آمدن�حق،�

رفتـن�باطـل،�پیـروزی�حق،�شکسـت�باطل،�بعد�راجع�به�خلقت�آسـمان�و�

زمین،�مجددًا�تمّسک�می�کند�به�اینکه�پروردگار�عالم�مالک�آسمان�است،�

مالک�زمین�است،�حاکم�بر�تمام�اقطار�عالم�وجود�اوست،�پس�در�زندگی�

انسـان�ها�هـم�او�بایـد�حکم�فرمایی�کنـد.�در�نظام�زندگی�بشـر�هم�او�باید�

قانون�بدهد،�او�باید�اداره�کند،�او�باید�تدبیر�کند؛�پس�کسانی�که�درمقابل�

انبیا�ادعای�حکومت�و�قدرت�و�سلطه�می�کردند،�بر�باطل�بودند�و�محکوم�

به�نابودی�اند.�خواهش�می�کنم�آقایان�تشریف�داشته�باشید.

پـروردگارا!�بـه�محمـد�و�آل�محمـد،�ما�را�پیرو�واقعـی�محمد�و�آل�محمد�

قرار�بده.

پروردگارا!�به�محمد�و�آل�محمد،�ما�را�در�دنیا،�در�زندگی�در�آخرت�از�آن�ها�

جدا�نگردان.

به�محمد�و�آل�محمد،�لطفشان�را�مهرشان�را�به�سوی�ما�جلب�کن.

پروردگارا!�ما�را�تابع�و�پیرو�قرآن�و�عامل�به�قرآن�قرار�بده.
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مسـئله�ای�در�ذیل�مباحث�نبوت�حتمًا�باید�مطرح�بشـود�و�ما�اگر�چنانچه�

آن�را�نفهمیدیم�و�بلد�نشـدیم،�بسـیاری�از�این�مباحثی�که�در�باب�نبوت�

مطرح�است،�برای�ما�تقریبًا�اثر�عملی�نخواهد�داشت.�این�بحث�آخری�یک�

ضامنی�ست�برای�به�عمل�کشیده�شدن�و�در�زندگی�آمدن�بحث�های�قبلی.�

 
ُ

 َرسول
ً
دا ّمَ ّنَ ُمَ

َ
شَهُد ا

َ
چیست�این�بحث�آخری؟�این�است؛�ما�که�می�گوییم�»ا

اهلل«�شـهادت�می�دهم�که�محمد�پیامبر�خداسـت،�اعالم�می�کنم�در�اذانم،�

در�نمازم،�در�مقام�بیان�شهادتین،�در�هرجا،�که�من�امت�پیغمبرم�و�قبول�

دارم،�معتقدم،�ایمان�دارم�به�نبوت�او،�این�شهادتی�که�من�می�دهم،�چه�

تعهدی�را�بر�دوش�من�می�گذارد؟�آیا�این�عقیده،�این�شهادت،�این�تشهد،�

اصاًل�تعهدی�ایجاد�می�کند�برای�من�یا�نه؟

نُفِسِهم 
َ
مواِلِهم َوا

َ
وا َوجاَهدوا ِبا ذیَن آَمنوا َوهاَجر

َّ
ِاّنَ ال

َبعُضُهم  ِئَك 
ٰ
ول

ُ
ا وا  َوَنَصر آَووا  ذیَن 

َّ
َوال اهلِل  َسبیِل  فى 

م ِمن 
ُ

ك
َ
وا ما ل م ُیهاِجر

َ
َول آَمنوا  ذیَن 

َّ
َوال ولیاُء َبعٍض 

َ
ا

م 
ُ
وك اسَتنَصر ِاِن  َو  وا  ُیهاِجر َحتّٰی  َشیٍء  ِمن  َولاَیِتِهم 

م َوَبیَنُهم 
ُ

ا َعلٰى َقوٍم َبیَنك
ّ
صُر ِال ُم الّنَ

ُ
یك

َ
فِى الّدیِن َفَعل

ال �ن ارک� ا�ن سور�ۀ م�ب میثاٌق َواهلُل ِبما َتعَملوَن َبصیٌر � 
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یک�وقت�هست�که�شما�می�فرمایید�من�شهادت�می�دهم�و�قبول�

دارم�که�فرض�بفرمایید�ُگل�نرگس�خوش�بوتر�است�از�ُگل�محمدی؛�این�هم�

یـک�مطلبی�سـت�دیگر.�بعضی�ها�همیـن�را�نمی�دانند،�بعضی�ها�به�عکس�

این�معتقدند.�جناب�عالی�هم،�یا�درست�یا�نادرست�معتقد�شدید�که�این�

ُگل،�عطرش�شـاّمه�نوازتر�و�بهتر�اسـت�از�آن�ُگل.�خب،�حاال�این�شـهادت�را�

�مـاذا،�به�قول�ما�طلبه�ها،�بعدش�چـه؟�هیچ.�می�بینید� کـه�شـما�دادید،�ُثمَّ

که�اگر�چنانچه�آدم�شـهادت�بدهد�و�قبول�کند�که�این�ُگل�از�آن�ُگل�بهتر�

اسـت،�یا�به�عکس�قبول�کند�که�آن�ُگل�از�این�ُگل�بهتر�اسـت،�هیچ�اثری�

در�زندگی�ما�ندارد،�هیچ�تعهدی�در�زندگی�ما�ایجاد�نمی�کند.

مثال�دیگر�بزنم؛�در�دنیای�مسـیحیت�یک�نفری�در�رأس�مقامات�روحانی�

قـرار�دارد�بـه�نـام�پـاپ،�کـه�می�دانید�این�پـاپ�فقط�یک�مجسمه�ای�سـت�

درحقیقت�که�مردم�باید�به�او�احترام�کنند.�نه�یک�نظریۀ�تازه�ای�در�عقاید�

مسیحیت�ابراز�می�کند،�نه�یک�حکم�تازه�ای�در�احکام�مسیحیت،�مختلف�

با�احکام�قبلی�ابراز�می�کند،�بودن�و�نبودن�او�فقط�مثل�بودن�یا�نبودن�یک�

مجسمۀ�زیباست�در�اتاق�پذیرایی�شما؛�اگر�بود�دکور�اتاق�کامل�است،�اگر�

نبود�ازنظر�آدم�های�تجمل�پرست�ناقص�است.�وجود�پاپ�و�نبودنش�برای�

دنیای�مسـیحیت�از�جنبۀ�افکار�مسـیحی�همین�اندازه�بیشتر�اثری�ندارد.�

حاال�در�این�سـالی�که�ما�داریم�زندگی�می�کنیم،�اگر�یک�مسـیحی�مطلع�

باشـد�کـه�جنـاب�پـاِپ�کنونـی�از�دنیا�رحلت�کـرده�و�فالن�کـس�به�جای�او�

نشسته،�یا�معتقد�نباشد،�در�زندگی�او�هیچ�تأثیری�ندارد.�اگر�چنانچه�یک�
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مسـیحی�بگوید�من�شـهادت�می�دهم�که�پاپ�موجوِد�زمان�من،�

آقـای�زید�اسـت،�این�شـهادت�هیچ�تعهدی�برای�او�نمـی�آورد؛�یعنی�حال�

او�با�حال�آن�مسیحی�پیِر�از�کار�افتاده�ای�که�در�گوشۀ�دهات�است�و�مثاًل�

خبر�ندارد�که�این�پاپ�قبلی�فوت�کرده�و�کسی�به�جای�او�آمده،�حال�او�با�

حال�آن�پیِر�آن�گوشه�افتادۀ�بی�خبر�یکسان�است.�همچنانی�که�او�در�وضع�

زندگی�اش�بعد�از�مردن�پاپ�قبلی�تغییری�حاصل�نشـده،�در�وضع�زندگی�

این�آقایی�که�می�داند�پاپ�فوت�کرده�و�دیگری�جایش�نشسـته،�در�وضع�

زندگـی�این�هـم،�هیچ�گونه�تغییری�به�وجود�نمی�آید.�شـهادت�می�دهم�که�

امروز�پاپ�فالن�کس�است،�این�شهادت�هیچ�تعهدی�را�ایجاد�نمی�کند.

 اهلل«،�در�مأذنۀ�
ُ

 َرسـول
ً
دا ّمَ ّنَ ُمَ

َ
شـَهُد ا

َ
آیا�اینکه�من�در�تشـهد�نمازم�می�گویم�»ا

شهر�و�والیتم�به�عنوان�یک�شعار�عمومی،�به�عنوان�نمایشگر�سیمای�کلی�

 اهلل«،�این�شهادت�به�نبوت،�
ُ

 َرسول
ً
دا ّمَ ّنَ ُمَ

َ
شَهُد ا

َ
این�جامعه،�گفته�می�شود�»ا

د،� ایـن�ایمـان�بـه�نبوت�و�اعـالم�این�ایمـان،�تعهدی�بر�دوش�من�ُمتشـهِّ

بـر�دوش�آن�جامعـه�ای�کـه�ایـن�تشـهد�به�عنوان�شـعار�او�گفته�می�شـود،�

می�گذارد�یا�نمی�گذارد؟�سؤال�این�است.

جـواب�ایـن�اسـت�که�بلی،�می�گـذارد.�چه�تعهدی�بـر�دوش�پیرو�پیغمبر�و�

پذیرنـدۀ�دعـوت�می�گذارد؟�در�یک�کلمـه،�این�تعهد�را�من�خالصه�می�کنم؛�

تعهدی�که،�مسـئولیتی�که�انسـاِن�معتقد�به�نبوت�نبی،�بر�دوش�می�گیرد،�

عبارت�است�از�دنباله�گیری�از�راه�نبی�و�قبول�مسئولیِت�به�منزل�رساندن�بار�
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نبی.�خیلی�آسان�ادا�می�شود�این�کلمات،�اما�خیلی�مسئولیتش�

سنگین�است؛�و�اساسًا�امت�نبی�و�شاهد�نبوت�بودن�هم�همین�است.

یـک�عـده�مـردم�خیـال�می�کنند�که�اگـر�گفتند�مـا�قبول�داریـم�که�فالنی�

پیغمبـر�اسـت،�همین�کـه�پذیـرش�نبـوت�او�را�در�دلمـان،�به�وسـیلۀ�زبـان�

اعـالم�کردیـم،�کار�مـا�تمام�شـد،�خودمان�را�از�مرز�جهنم�وارد�مرز�بهشـت�

کردیم.�درسـت�گوش�کنید،�ببینید�آیا�این�عقیده�ای�که�من�می�گویم،�در�

مغز�شـما�هم�هسـت�یا�نیسـت؟�من�کاری�ندارم�که�چه�کسی�این�عقیده�

را�دارد،�چـه�کسـی�نـدارد.�بعضـی�خیال�می�کنند�که�انسـان�ها�داشـتند�در�

آتش�قهر�و�غضب�خدا�می�سـوختند،�بعد�مسـئلۀ�نبوت�خاتم�االنبیا�مطرح�

شـد؛�عـده�ای�از�ایـن�کسـانی�کـه�در�منطقـۀ�عـذاب�و�محوطـۀ�غضب�خدا�

 اهلل«�شهادت�می�دهم�که�محمد�پیغمبر�
ُ

 َرسول
ً
دا ّمَ ّنَ ُمَ

َ
شَهُد ا

َ
بودند،�گفتند�»ا

خداست،�صّلی�اهلل�علیه�وآله�وسّلم،�با�گفتن�این�کلمه،�از�منطقۀ�عذاب�خدا�

بیـرون�آمدنـد،�بیرون�کشـیده�شـدند،�افتادند�در�منطقۀ�رحمـت.�حاال�اگر�

نماز�خواندند،�در�منطقۀ�رحمت،�یک�ُخرده�نزدیک�تر�می�شوند�به�سرچشمۀ�

رحمت؛�اگر�روزه�گرفتند،�یک�خرده�نزدیک�تر�می�شـوند؛�اگر�خمس�و�زکات�

دادنـد،�یک�خـرده�نزدیک�تر�می�شـوند؛�اگـر�امربه�معـروف�و�نهی�ازمنکر�هم�

کردنـد،�یـک�ذره�نزدیک�تـر�می�شـوند؛�کارهـای�دیگر�هـم�اگر�انجـام�دادند،�

آن�وقت�می�رسند�به�سرچشمۀ�رحمت؛�اگر�انجام�ندادند�هم،�باز�باالخره�در�

منطقۀ�رحمتند.�توجه�کردید؟�بعضی�این�جور�خیال�می�کنند.

نتیجۀ�این�طرز�فکر�این�است�که�اگر�امروز،�یک�نفر�آدم�در�شناسنامه�اش�
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�آن�وقتی�که�در�شناسنامه�ها� نوشت�مسلمان،�پیرو�پیغمبر�اسالمـ�

می�نوشـتند،�حاال�که�نمی�نویسـند�ـ�یا�در�سؤال�و�جوابی�که�از�او�می�شود،�

می�پرسـند�آقـا�مذهب�و�دین�شـما�چیسـت،�گفت�اسـالم؛�به�صـرف�اینکه�

اسـالم�را�معیـن�کـرده،�مسـیحیت�را�معیـن�نکـرده،�مادی�گـری�را�معیـن�

نکرده،�یهودی�گری�را�معین�نکرده،�فالن�دین�دیگر�را�معین�نکرده،�به�صرف�

همینی�که�در�این�اشیا�و�چیزهای�گوناگونی�که�به�نام�دین�برایش�مطرح�

است،�روی�اسالم�انگشت�گذاشته،�می�گویند�خیلی�خب،�چون�شما�اسالم�

را�معین�کردید،�بروید�به�بهشت.�حاال�اگر�نماز�هم�خواندید،�چه�بهتر،�اگر�

روزه�هـم�گرفتیـد،�چـه�بهتر،�اگر�کارهای�دیگر�را�هـم�کردید،�چه�بهتر،�اگر�

نکردید�هم،�جای�شـما�در�بهشـت�خداسـت،�منتها�قبل�از�آنکه�به�قیامت�

برسید،�شما�را�خوب�فشارتان�می�دهند.�این�حرفی�ست�و�فکری�ست�رایج�

در�ذهن�مردم.

ما�می�گوییم�این�حرف�درسـت�نیسـت؛�ایمان�به�پیغمبر�الزم�اسـت،�اما�

ایمـان�بـه�پیغمبـر،�تعهداتـی�را�با�خـود�به�دنبال�می�آورد،�اگـر�آن�تعهدات�

انجـام�گرفـت،�بـه�هر�اندازه�کـه�آن�تعهدها�انجام�گرفت،�ایمان�انسـان�به�

همـان�انـدازه�درسـت�اسـت.�اگـر�چنانچه�ایمانی�بـر�زبان�یا�حتـی�در�دل،�

ایمانـی�انسـان�داشـت،�ولـی�هیچ�تعهـدی�را�که�ایـن�ایمان�برای�انسـان�

معین�می�کند،�متعهد�نشد،�هیچ�گونه�از�مسئولیت�هایی�را�که�قبول�نبوت�

پیغمبر�بر�دوش�انسـان�می�گذارد،�انسـان�نپذیرفت،�این�انسـان�اگرچه�به�

ظاهر�مؤمن�است،�اما�مؤمن�واقعی�نیست.�خدا�در�قیامت�با�او�چه�خواهد�
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کرد؟�بنده�نمی�دانم،�کاری�هم�ندارم�بدانم؛�اما�در�معیارهای�این�

جهان،�به�عنوان�قضاوت،�به�عنوان�اینکه�ما�بتوانیم�حکم�کنیم�روی�ایمان�

یا�عدم�ایمان�یک�انسان،�این�آدم�را�باایمان�نمی�دانیم.

البتـه�ایـن�را�هم�اضافه�بکنم�که�بیان�این�کلمه�و�اظهار�اعتقاد�به�حسـب�

ظاهـر،�اگرچـه�کـه�جان�و�مال�انسـان�را�محفـوظ�مـی�دارد�به�قول�معروف،�

که�البته�یک�قدری�مسـامحه�هسـت�در�این�کلمه،�یعنی�انسـان�را�داخل�

منطقۀ�اسالمی�می�کند،�اما�بحث�سر�این�نیست�که�ما�ببینیم�آیا�جان�و�

مال�انسـان�محفوظ�اسـت�یا�نه،�می�خواهیم�ببینیم�مؤمن�است�یا�مؤمن�

نیسـت.�ما�روی�معیارهای�قرآنی�که�آیاتش�را�اآلن�برایتان�معنا�می�کنم،�

می�گوییم�آن�انسانی�که�به�تعهدات�ایمان�پایبند�نباشد،�او�مؤمن�نیست.�

مؤمن�آن�وقتی�سـت�که�به�تعهدات�و�مسـئولیت�هایی�که�ایماِن�به�نبوت�

برای�انسان�می�آورد،�پایبند�باشد.

ایـن�تعهـد�چیسـت؟�ایـن�تعهد�این�اسـت�که�مـن�ببینم�پیغمبـر�چه�کار�

می�خواسـت�در�ایـن�دنیـا�بکنـد،�یک�بـاِر�عظیمـی�را�پیغمبر�می�خواسـت�

بـردارد،�یک�سـنگ�عظیمی�را�پیغمبر�می�خواسـت�از�جـا�بکند،�یک�بنیان�

عظیمی�را�پیغمبر�می�خواست�بنا�کند،�من�هم�در�زمان�خودم�نگاه�کنم،�

ببینـم�آیـا�آن�بـاری�کـه�پیغمبر�می�خواسـت�بردارد،�کاماًل�برداشـته�شـده�

اسـت؟�آن�سـنگی�که�پیغمبر�می�خواست�از�زمین�قلع�1کند�و�بَکند،�کاماًل�

کنده�شده�است؟�آن�بنیانی�که�پیغمبر�می�خواست�بریزد�و�بسازد�آیا�کاماًل�

1.�)ق�ل�ع(�از�ریشه�برآوردن
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سـاخته�شـده�اسـت؟�اگر�دیدم�جواب�منفی�ست،�یعنی�آن�بار�بر�

زمین�اسـت،�آن�سـنگ�کنده�نشـده،�آن�بنیان�ساخته�نشده،�بکوشم�تا�آن�

کاری�که�او�می�خواسـت�بکند،�بکنم.�بکوشـم�تا�این�بار�را�من�بردارم.�اگر�

اسـتخوان�من�ضعیف�بود،�اگر�زورم�نرسـید،�آن�مقداری�که�می�توانم،�زور�

بزنم�روی�آن،�ده�نفر�دیگر�هم�پیدا�کنم�تا�این�بار�را�باهم�برداریم،�گروهی�

دیگر�هم�پیدا�کنم�تا�این�عمارت�را�باهم�بسـازیم.�اگر�نتوانسـتم�عمارت�

را�تمـام�کنـم،�ده�تا�آجر�هم�نمی�توانـم�بیاورم�بچینم�آنجا؟�نمی�توانم�یک�

مقـدار�از�شـالوده�و�پـی�اش�را�هـم�بکنـم؟�نمی�توانـم�مقدمـات�کار�را�هم�

فراهم�بکنم؟�اگر�بگویم�نمی�توانم،�دروغ�است.

بـه�ایـن�تعهـد�پایبند�باید�باشـد،�وِااّل�اگـر�به�این�تعهد�پایبنـد�نبود،�دروغ�

اسـت�کـه�بگویـد�من�شـهادت�می�دهم�کـه�او�پیغمبر�خداسـت.�این�یک�

شـهادت�سطحی�سـت.�شهادت�می�دهم�که�او�پیغمبر�است،�اما�نمی�توانم�

َءَك 
ٓ
ا ا �ب شهادت�بدهم�که�من�معتقدم�به�پیغمبری�او،�مثل�منافقین؛�>ِادن

�نَ  �ی �ة ا�نِ  الُم�ن
َهُد ِا�نَّ َسش ُه َو اهلُل �ی

ُ
َرسول

َ
َك ل

ُم ِا�نَّ
َ
عل َ َرسوُل اهلِل َو اهلُل �ی

َ
َك ل

َهُد ِا�نَّ سش
الوا �نَ و�نَ �ة �ة ا�نِ الُم�ن

<1؛�می�آمدنـد�می�گفتنـد�یا�رسـول�اهلل�ما�شـهادت�می�دهیم�که�تو� و�نَ �ب كادنِ
َ
ل

پیغمبـر�خدایـی؛�خـدا�می�گویـد�بله،�ما�خودمـان�می�دانیم�که�تـو�پیغمبِر�

مایی،�این�مطلب�برای�ما�روشـن،�ازنظر�ما�مسـّلم،�حرِف�به�جای�خودش�

راست؛�اما�شهادت�می�دهیم�که�آنها�در�این�شهادتشان�دروغگو�بودند؛�در�

دل�قبول�ندارند�این�مطلب�را،�به�زبان�دارند�می�گویند.

1.�سوره�مبارکه�منافقون/�آیه�1
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تعهد�رسالت،�ساختن�یک�دنیایی�به�شکلی�ست�که�اسالم�گفته�

اسـت؛�این�تعهد�رسـالت�اسـت.�رسـول�که�می�آید،�می�آید�تا�جهانی�را�با�

قـواره�ای�کـه�اسـالم�پیشـنهاد�می�کنـد،�بسـازد.�پیغمبر�برای�ایـن�مبعوث�

می�شـود�تـا�شـکل�زندگـی�و�نظـام�زندگـی�انسـان�ها�را�به�صورتـی�که�خدا�

می�گوید،�درست�کند.�اگر�شما�در�زمان�خودتان�دیدید�که�بشریت�با�شکِل�

خدافرموده�زندگی�نمی�کند،�دیدید�که�انسانیت�از�داشتن�یک�جامعۀ�الهی�

محروم�است،�دیدید�که�مکتب�های�گوناگون�دارند�بشریت�را�به�این�سو�و�

آن�سو�می�کشند�و�اسالم�برای�گوشۀ�مغز�و�گوشۀ�دل�انسان�ها�باقی�مانده�

و�بس،�وظیفۀ�شـما�و�تعهد�شـما�بر�اساس�شهادتی�که�به�رسالت�پیغمبر�

می�دهید�این�است�که�بکوشید�تا�دنیا�را�به�شکل�اسالم�فرموده�در�بیاورید؛�

این�مسئولیت�و�تعهد�نبوت�است.

همان�طوری�که�در�این�ورقه�ها�نوشته�شده،�که�مطالعه�کردید�یا�می�کنید؛�

اسـالم�یـک�فکـر�نویی�می�آورد،�بر�اسـاس�این�فکر�نو،�یـک�جبهه�بندی�نو�

به�وجـود�می�آیـد،�یک�صف�بندی�جدید�به�وجود�می�آیـد.�و�ما�مکرر�به�این�

نتیجه�رسـیدیم،�با�مطالعۀ�در�آیات�قرآن،�که�اساسـًا�دین،�به�معنای�ایجاد�

یک�جبهه�بندی�و�صف�بندی�جدید�است.

وقتی�که�انسان�ها�دارند�زندگی�می�کنند�در�یک�جامعۀ�جاهلی،�پیغمبر�که�

می�آید�در�این�جامعه،�انسـان�های�همه�مطیع�و�رام�را،�انسـان�های�همه�

به�یک�سـو�و�یک�جهت�را�دو�دسـته�می�کند؛�یک�دسـته�را�از�این�ِغوایت،�

گمراهی،�سرگشـتگی�نجات�می�دهد،�راهشـان�را�عوض�می�کند،�می�شـوند�
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دو�دسـته.�به�این�معنـا�کـه�گفتـم،�پیغمبرهـا�عامـل�اختالفنـد؛�

به�این�معنـا�پیغمبرهـا�عامـل�دویّیتنـد.�یادتان�باشـد�به�این�معنا�که�گفتم�

یعنی�چه،�تا�اگر�خواستید�جایی�نقل�کنید،�نگویید�فالن�کس�می�گوید�که�

پیغمبر�عامل�اختالف�اسـت.�به�این�معنا�پیغمبر�عامل�اختالف�اسـت،�به�

کدام�معنا؟�به�این�جور�که�همه�دارند�مثل�واگن�های�یک�قطاری�می�روند�

طرف�سراشـیب�سـقوط،�پیغمبـر�می�آید�از�عقب�این�واگن�هـا�را�می�گیرد،�

بعضی�از�واگن�ها�خودشان�را�از�دست�پیغمبر�جدا�می�کنند،�می�روند�طرف�

سراشیب�سقوط،�یک�عده�از�این�نگاهداری�پیغمبر�استقبال�می�کنند،�بین�

واگن�ها�اختالف�می�افتد.

ایـن�قافله�دارند�می�رونـد�به�طرف�دزدها،�دارند�می�روند�به�طرف�مرگ�گاه،�

دارنـد�می�رونـد�به�طـرف�زلزله�خیـز،�پیغمبـر�می�آید،�می�گویـد�نروید،�یک�

عـده�ای�بـه�حـرف�او�گـوش�می�دهنـد�و�نمی�رونـد،�یـک�عـده�ای�گـوش�

نمی�دهنـد�و�می�رونـد،�پـس�می�شـوند�دو�جبهـه،�اختـالف.�به�این�معنـا،�

پیغمبرها�می�آیند�در�میان�اجتماعات�اختالف�و�دویّیت�ایجاد�می�کنند،�

منتهـا�دویّیتـی�در�میـان�جامعـه�ای�کـه�یکپارچـه�گمـراه�بـود.�می�آینـد�

می�گوینـد�برگردیـد�طـرف�خـدا،�بیـن�آن�یکپارچه�هـا�اختـالف�می�افتـد،�

بعضـی�برمی�گردند،�بعضی�برنمی�گردند.

پس�یک�جبهۀ�جدیدی،�یک�صف�بندی�جدیدی،�یک�موضع�گیری�متقابل�

جدیـدی�بـا�آمدن�پیغمبـر�در�جامعه�به�وجود�می�آید.�پیغمبر�یک�طرف�در�

یـک�صف،�دشـمنان�و�معارضان�و�معانـدان�پیغمبر�هم�یک�طرف،�در�یک�



638 جلسۀ  22 تعهد ایمان به نبوت 

ت
نبو

صـف�دیگـر.�بـه�این�دو�صفـی�که�دارم�ترسـیم�می�کنم،�درسـت�

توجـه�کنیـد.�پیغمبر�اول�تک�و�تنهـا�بوده،�همه�در�آن�صف�مقابل�بودند،�

پیغمبر�کوشش�کرده،�تالش�کرده،�یکی�یکی،�دوتا�دوتا،�تا�باالخره�توانسته�

یـک�صفـی�را�در�مقابـل�آن�صـف�گمـراه�و�دوزخـی�تشـکیل�بدهـد؛�صفی�

در�مقابـل�صـف�ضاللت�به�وجود�بیاورد.�دو�صفنـد�در�مقابل�هم؛�یک�صف،�

صف�پیغمبر�است،�یک�صف،�صف�دشمنان�پیغمبر�است.

پیغمبـر�چـه�کار�می�خواسـت�بکند؟�می�خواسـت�مردم�را�به�بهشـت�ببرد؛�

بهشـت�این�جهان�و�بهشـت�پس�از�مرگ،�هر�دو.�چون�می�خواهد�مردم�

را�بـه�بهشـت�ببـرد،�مـردم�باید�با�او�بیاینـد،�اگر�با�او�نیامدند،�به�بهشـت�

نمی�رسـند.�درسـت�اسـت�این�مطلب؟�پیغمبر�می�خواهد�انسان�ها�را�ببرد�

به�سرمنزل�سعادت،�اگر�با�او�نیایند،�اگر�با�او�همراه�و�همگام�نشوند،�به�

سـرمنزل�سـعادت�نمی�رسـند.�این�درست�یادتان�باشـد.�حاال�بین�این�دو�

صف،�یک�نفری�است،�نگاه�به�پیغمبر�می�کند،�می�بیند�حرف�های�درست�

می�زنـد،�هر�چـه�گـوش�می�دهد،�می�بینـد�حرف�پیغمبر�حرف�خوبی�سـت؛�

از�طرفـی�می�بینـد�اگـر�بیایـد�در�صـف�پیغمبـر،�مجبور�اسـت�بـا�آن�صِف�

روبـه�رو،�بـا�همدیگـر�معارضه�کننـد؛�دلش�نمی�آید�بـرود�در�صف�روبه�رو،�

چـون�می�بینـد�کـه�می�رونـد�طـرف�جهنـم،�دلـش�نمی�آید�بیایـد�در�صف�

پیغمبـر،�چـون�می�بینـد�کـه�صف�پیغمبـر�دردسـر�دارد.�چـه�کار�می�کند؟�

می�آیـد�بیـن�ایـن�دو�صف،�یک�نقطۀ�امِن�اماِن�آرامی�را�انتخاب�می�کند،�

یک�خیمه�ای�آنجا�می�زند�و�می�نشـیند،�این�چه�کاره�اسـت؟�شما�بگویید.�
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آیا�این�آدمی�که�در�میانه�نشسته،�بین�دو�صف�در�بستِر�راحت�

غنوده،�این�به�بهشـت�خواهد�رسـید�یا�نه؟�پیداسـت�که�نه،�چون�پیغمبر�

می�خواهـد�بـرود�به�بهشـت،�کسـانی�می�رونـد�که�بـا�او�راه�بیفتند،�او�که�

بـا�پیغمبـر�راه�نیفتـاده.�هر�کـس�بین�دو�صف�اسـت،�با�پیغمبر�نیسـت،�

هر�کـس�بـه�پیغمبـر�نپیوسـته�اسـت،�بـر�پیغمبر�اسـت؛�هر�کس�بـا�علی�

نباشـد،�بر�علی�سـت؛�هر�کس�با�حق�نباشـد،�بر�حق�است.�این�را�قرآن�هم�

بـه�مـا�می�گویـد،�اما�زبان�گویای�روشـن�امام�علیه�السـالم�هم�که�خیلی�

ُخو 
َ
ِکُت ا نزدیک�تـر�اسـت�بـه�فهم،�بـرای�ما�بیـان�می�کنـد.�می�گویـد�»الّسـا

الـّراىض«�1ایـن�حدیـث�را�یـاد�بگیریـد،�آدرس�حدیـث�هم�بحاراالنـوار،�جلد�

ینا«�آن�کسـی�که�
َ
 َيُكـن َمَعنا کاَن َعل

َ
ُخـو الـّراىض َو َمـن ل

َ
ِکُت ا مواعـظ�اسـت،�»الّسـا

در�مقابـل�وضـع�باطل�سـاکت�اسـت،�برادر�آن�کسی�سـت�که�بـه�آن�وضع�

راضی�سـت.�دیگر�نمی�گویند�آن�کسـی�که�راضی�سـت،�او�چه�کاره�اسـت،�او�

معلوم�اسـت،�َمن َرىِضَ ِبَعمِل َقوٍم َفهَو ِمُنم.�هرکسـی�که�به�کار�یک�جمعی،�

به�زندگی�یک�مردمی�راضی�باشـد،�از�خود�آنهاسـت؛�او�را�هم�می�برند�به�

همان�آخوری�می�بندند�که�آنها�را�ببندند.�اینی�که�ساکت�است�ولو�در�دل�

ناراضی�ست�اما�این�نارضایی�را�اعالم�نمی�کند،�او�هم�برادر�آن�کسی�ست�

ینا«�هرکه�با�ما�نیست،�
َ
 َيُكن َمَعنا کاَن َعل

َ
که�راضی�ست.�بعد�دنبالش�»َو َمن ل

بر�ماسـت.�بین�این�دو�صف،�جایی�را�اسـالم�فرض�نکرده.

آن�کسـانی�که�مثـل�اصحـاب�عبداهلل�بن�مسـعود،�از�جملـه�همیـن�جنـاب�

1.�حدیث�شماره�23
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�اگـر�ایـن�قبـر�برای�او�باشـد�در�خراسـان�ـ�که�در� ربیع�بن�ُخَثیـم1ـ�

جنگ�صفین�گفتند�ما�حاضر�نیستیم�با�امیرالمؤمنین�همراه�بشویم،�چون�

او�خون�مسلمان�ها�را�بناست�بریزد.�و�آمدند�عافیت�طلبانه�از�او�تقاضا�کردند�

که�آنها�را�بفرستد�در�مرزها�تا�مرزداری�بکنند،�اینها�کور�خواندند.�اینها�خیال�

کردند�که�جنگ�بین�یزدگرد�سوم�و�نمی�دانم�هراکلیوس�چندِم�رم�است�که�

اگر�اینها�هرکدام�غالب�بشوند،�برای�دین�و�دنیای�آدم�هیچ�فایده�ای�ندارد!�

عافیت�طلبانـه�انسـان�قـراِر�عـدم�تعّرض�ببنـدد،�قراِر�عـدم�دخالت�در�جنگ�

ببندد،�بیاید�یک�گوشـه�ای�بنشـیند.�خیال�کردند�جنگ�بین�المللی�سـت�که�

چند�تا�ملت�دارند�باهم�جنگ�می�کنند�سـر�قدرت�و�حکومت؛�هر�کشـوری�

کـه�بتوانـد�خـودش�را�کنار�نگه�بدارد،�ُبرده.�دیگـر�نفهمیدند�جنگ�بین�حق�

و�باطـل،�یـک�جنگ�اجتناب�ناپذیر�اسـت.�ندانسـتند�کـه�در�جنگ�بین�حق�

و�باطـل،�اگـر�بـا�حق�نبودی،�با�باطلی.�با�باطل�بودن�به�این�معنا�نیسـت�که�

حتمًا�با�حق�بجنگی،�بلکه�حتی�آن�صورتی�که�برای�حق�نجنگی�هم�داخل�

است�در�مفهوم�با�باطل�بودن؛�این�را�اینها�نفهمیدند.�نبوت�می�آید�صفوف�

را�مشخص�می�کند،�می�گوید�آن�کسانی�که�با�ما�هستند�بیایند،

سرگیرد�و�برون�رود�از�کربالی�ما2گفت�ای�گروه�هر�که�ندارد�هوای�ما

1.�مردی�زاهد�و�عابد�بوده�اسـت�و�از�تابعین�به�شـمار�می�آید.�آن�گونه�که�در�کتاب�َوَقَعة�

صفیـن�آمـده�اسـت،�بـه�همراه�عـده�ای�دیگر�نـزد�امیرالمؤمنیـن�آمـده�و�می�گویند�که�در�

حقانیت�این�جنگ�شـک�دارند�و�از�امام�تقاضا�می�کنند�آنها�را�برای�مرزبانی�و�مبارزه�با�

کفار�به�یکی�از�مرزها�بفرستد.

2.�نّیر�تبریزی
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بـرود،�بـا�مـا�نیسـت�دیگـر.�آن�کسـی�که�حسـین�بن�علی،�در�بین�

راه�او�را�طلـب�می�کنـد�کـه�بیـا�بـا�ما�کمک�کـن،�می�گوید�َیابنَ�رسـول�اهلل�

ایـن�اسـبم�را�خدمـت�شـما�تقدیـم�کنـم�یـا�این�شمشـیرم�را،�او�روشـن�

اسـت�کـه�دیگـر�با�حسـین�نیسـت؛�او�بر�حسـین�اسـت�نه�با�حسـین.�و�

لـذا�می�بینیـد�کـه�محدثیـن�مـا�می�نویسـند�و�می�گویند�آن�بی�سـعادت،�

راست�هم�می�گویند،�واقعًا�بی�سعادت.�و�ای�بدبخت�مردمی�که�چون�او،�

هموارۀ�زمان�بی�سـعادت�باشند؛�ای�بی�سعادت!�پیغمبرها�می�آیند�معین�

می�کنند�راه�را،�می�گویند�این�است،�اگر�مردی،�اگر�دنبال�حقی،�اگر�برای�

خدایـی،�اگـر�شـهادت�می�دهـی�به�نبوت�مـا،�یااهلل،�راه�ما�این�اسـت؛�اما�

اگر�چنانچه�آنجا�نشسـتی،�راه�ما�را�دیدی،�رهروان�راه�ما�را�دیدی،�چون�

مشـکل�بـود�نیامـدی،�چون�مشـکل�بود�کمـک�نکردی،�چون�مشـکل�بود�

رویـت�را�هـم�آن�َور�کـردی،�یعنـی�مـن�ندیدم،�اما�در�همان�حال�تسـبیح�

دسـت�گرفتی،�گفتی�شـهادت�می�دهم�شـما�پیغمبرید،�شهادت�می�دهم�

شـما�پیغمبرید،�شـهادت�می�دهم�شـما�پیغمبرید،�یک�دوِر�تسـبیح�هم�

گفتی،�این�فایده�ای�ندارد،�هیچ�نگو�و�بیا،�بر�زبان�نیاور�این�ذکر�را،�عمل�

ولوا ما لا  �ة �ن �ةَ
َ
َد اهلِل ا  ِع�ن

ً
ا �ة َر َم�ة َعلو�نَ � َك�بُ �ن ولو�نَ ما لا �ةَ �ة

وا ِلَم �ةَ َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال

ُّ �ی
َ
ا ا کن.�>�ی

<1؛�چرا�آنی�را�که�بر�زبان�می�گویی�معتقدم،�عمل�نمی�کنی؟�وای� َعلو�نَ �ن �ةَ

بـر�مـن،�حال�خودم�را�دارم�می�گویم.�بزرگ�گناهی�سـت�که�انسـان�چیزی�

را�بـه�زبـان�بگویـد،�عقیده�ای�را�اظهار�کند،�اما�عمـل�نکند�به�آن.�چرا�من�

1.�سوره�مبارکه�صف/�آیات��2و�3
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بگویم�پیرو�پیغمبر�خدا�هسـتم،�درحالی�که�پیرو�ابی�جهلم؟�چرا�

بگویم�من�دنبال�اسـالمم،�در�حالی�که�دنبال�شـرکم؟�چرا�بگویم�علوی�ام،�

در�حالی�که�معاویه�و�بوجهلی�ام؟

فـرق�بیـن�علـی�و�معاویـه�چـه�بود؟�شـما�را�به�خـدا،�امروز�شـما�علی�و�

معاویه�را�ترسیم�کنید�در�اجتماعتان.�یک�نفر�را�در�نظر�بگیرید�که�هرچه�

می�گویـد،�ضـد�راحتـی�و�تنعـم�و�رفاه�شخصی�سـت،�هرچـه�می�گوید،�باِر�

مسـئولیت�بردوش�گذارنده�اسـت،�هرچه�می�خواهد،�تالش�است.�از�دروغ�

بدش�می�آید،�از�رشـوه�ناراحت�می�شـود،�از�هدیه�ای�که�بوی�رشـوه�بدهد�

ر�1اسـت.�یک�پلنگ�دماغِی� ناراحت�می�شـود.�در�راه�خدا�و�برای�خدا�ُمِتنمِّ

عجیبـی�در�راه�خـدا�دارد.�در�راه�خـدا�و�حکـم�خـدا�بـه�هیچ�کـس�رحـم�

نمی�کنـد،�بـرادرش�هـم�کـه�می�آیـد�از�او�پـول�می�خواهـد�از�بیت�المـال،�

آهـن�گداختـه�می�گـذارد�طرف�مشـتش.�یـک�نفر�این�جـوری�در�اجتماع؛�

سـخت�گیر،�دقیق،�محتاط�در�اجرای�احکام�و�حدود�الهی�و�اسـالمی،�این�

یـک�نفـر.�یـک�نفر�هم�نقطۀ�مقابل�اوسـت؛�حاضر�اسـت�آدم�عیش�کند،�

حاضر�اسـت�آدم�راحت�بگذراند،�حاضر�اسـت�هرچه�هم�بخواهد�از�او،�به�

آدم�بدهد،�فقط�یک�شـرط�درمقابل�برای�انسـان�قرار�می�دهد�و�آن�شـرط�

این�است�که�می�گوید�به�علی�کمک�نکن،�به�من�کمک�کن،�کمکی�هم�

که�از�تو�می�خواهم،�کمک�زیادی�نیسـت،�گاهی�من�را�تعریف�کن،�بس�

است.�خب�شما�را�به�خدا،�شما�از�این�دو�نفر�سراغ�که�می�روید؟�کدام�را�

1.�)ن�م�ر(�خشمگین،�پلنگ�دماغ
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قبـول�می�کنیـد�در�این�زمان�و�در�ایـن�قطعۀ�از�تاریخ؟�حاضری�

آن�کسـی�که�رفتـِن�بـا�او،�بـودن�بـا�او،�عمـل�کردن�بـه�فرمان�او؛�دردسـر،�

مسـئولیت،�حرکت،�تالش�دارد،�با�او�باشـی؟�حاضری�از�آن�کسـی�که�برای�

انسـان�پـول�دارد،�مقـام�دارد،�راحتـی�دارد،�عنوان�دارد،�نفوذ�دارد،�دسـت�

قدرتمنـد�دارد،�از�او�بگـذری�بـرای�خاطـر�ایـن؟�اگـر�حاضـری،�خوشـا�بـه�

حالت،�تو�در�زمان�علی�هم�اگر�بودی،�شیعۀ�علی�بودی.�اما�اگر�می�بینی�

دلت�پرواز�می�کند�به�سـوی�راحتی�ها،�تنعم�ها،�عیش�ها،�پول�ها،�مقام�ها،�

آبرومندی�هـا،�نـاز�و�فخرفروختن�هـا�بـه�ایـن�و�آن،�ولـو�در�غیـر�راه�خـدا�

باشـد،�بـدان�اگـر�آنجـا�بودی،�از�آن�کسـانی�بودی�که�خیلـی�اگر�مالحظه�

می�کـردی،�شـبانه،�یواشـکی،�با�همسـایه�ها�خداحافظی�نکرده،�اسـبت�را�

سـوار�می�شـدی،�به�زن�و�بچه�ات�هم�می�گفتی�من�در�شـام�منتظر�شـما؛�

یا�علی�مدد!�طرف�شـام�می�رفتی،�علی�را�تنها�می�گذاشـتی،�همچنانی�که�

خیلی�از�چهره�های�موجه�آن�زمان�گذاشـتند.

عبداهلل�بن�عبـاس�پسـرعموی�امیرالمؤمنیـن�و�پسـرعموی�پیغمبـر،�راوی�

این�همه�حدیث،�مفسر�قرآن،�چهرۀ�موجه�بین�شیعه�و�سنی،�همین�کار�

را�بـا�علـی�کـرد،�که�امیرالمؤمنیـن�در�نهج�البالغه�دوتـا�نامه�و�دو�خطاب�

دارد�بـه�عبـداهلل�عبـاس.�مگـر�عبـداهلل�عباس�چه�کسـی�بـوده؟�همین�که�

چهارتا�حدیث�از�او،�از�قول�پیغمبر�نقل�کردند،�شیعه�و�سنی�هم�قبولش�

دارنـد،�همـه�قبولش�دارند.�صحابـی�پیغمبر�هم�نبـوده،�درعین�حال�همه�

قبولش�دارند،�و�این�یک�نکته�ای�سـت.�اگر�صحابی�پیغمبر�بود�و�شـیعه�
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و�سـنی�قبولش�داشـتند،�مهم�نیست،�مثل�سلمان،�مثل�ابی�ذر،�

مثـل�عمـار،�کـه�همـه�قبولش�دارنـد.�اما�از�تابعین�اسـت،�زمـان�پیغمبر�

را�درسـت�درک�نکـرده،�بچـه�بـوده�که�پیغمبر�از�دنیا�رفتـه.�بنده�در�تاریخ�

یک�قدری�مطالعه�می�کردم،�دیدم�جناب�عبداهلل�عباس�جزو�همراهیان�و�

اطرافیان�خلیفۀ�دوم�اسـت،�خیلی�هم�به�او�عالقه�داشـت،�این�هم�غالبًا�

دنبـال�جنـاب�عمـر�بود.�آدمی�جـزو�تابعین�باشـد،�زمـان�پیغمبر�را�درک�

نکرده�باشـد،�درعین�حال�هم�شـیعه،�هم�سـنی�او�را�قبول�داشـته�باشـد،�

یاَللَعَجب!�این�خیلی�آدم�عجیبی�باید�باشـد.�اسـم�این�چیسـت�در�عرف�

اسالمی؛�که�دو�گروه�مخاصم،�هر�دو�یک�نفر�را�قبول�داشته�باشند؟�این�

آدم�در�حالی�که�حاکم�و�استاندار�بصره�بود،�پول�های�بیت�المال�را�برداشت�

ِد�در�رو!�کجا؟�مکه؛�در�حرم�امن�و�امان�پروردگار.�البد�برد�پول�ها�را�آنجا�

صدقـه�داد!�بـه�فقـرا�داد،�بله،�داد�بـه�فقرای�کنیز�فـروش،�چندتایی�کنیز�

خرید،�کنیزهای�زیبا�که�با�آنها�راحت�و�مشـغول�خوشـگذرانی�باشد.

حـال�اگـر�عبـداهلل�عباس�امروز�بود،�به�نظر�شـما�دربـارۀ�امیرالمؤمنین�چه�

می�گفت؟�تمام�احادیث�دسـت�اول�در�فضیلت�علی�را�او�نقل�می�کرد،�به�

یـاد�علـی�اشـک�می�ریخـت،�از�اینکه�با�علی�بـوده،�خاطره�ها�نقـل�می�کرد،�

س�قبول�می�کردیم�ایشـان�شـیعه�اسـت؟� اما�آیا�من�و�شـمای�زیرک�و�َکیِّ

می�گفتیـم�آقـا�بـرو�ایـن�دام�بـر�مـرغ�دگر�ِنـه،�1برو؛�تـو�اگر�شـیعه�بودی،�

و 
َ
 ا

ُ
ُجـل وقـت�امتحـان�باید�خودت�را�نشـان�می�دادی.�»ِعنـَد ااِلمِتحـاِن ُيكـَرُم الّرَ

1.�برو�این�دام�بر�مرغ�دگر�نه�/�که�عنقا�را�بلند�است�آشیانه�)حافظ(
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جـاِل«2.�تـو�اگـر�شـیعۀ�علـی� ـِب ااَلحـواِل ُعِلـَم َجواِهـِر الّرِ
ُّ
ُيـاِن«1،�»يف َتَقل

بـودی،�علـی�را�آن�قـدر�خـوِن�دل�نمـی�دادی؛�با�فـرار�کردن�خـودت�این�قدر�

نالـۀ�علـی�را�بیـرون�نمـی�آوردی،�کـه�علی�آن�جـور�نالـه�زد�از�رفتن�عبداهلل�

عبـاس؛�تـو�از�همـۀ�خویشـاوندانم�به�من�نزدیک�تر�بودی،�مـن�امید�به�تو�

داشتم،�من�متکی�به�تو�بودم،�پسر�عمویت�را�در�این�شرایط�تنها�گذاشتی�

و�رفتـی؟!�نامه�ای�سـت�کـه�علـی�در�نهج�البالغـه،�خطـاب�به�عبـداهلل�دارد،�

منتهـا�مرحوم�رضی�رضوان اهلل علیـه�در�نهج�البالغه،�3چون�زمان�بنی�عباس�زندگی�

ـُه ِاىٰل َعبـُداهلل 
َ
می�کـرده،�یـا�ترسـیده�یا�خجالت�کشـیده�بنویسـد�»ِمـن ِکتـاٍب ل

ُه ِاىٰل َبعِض ُعّماِلِه«�4نوشـته�که�امام�علیه�السـالم�
َ
َعّباس«،�نوشـته�»ِمن ِکتاٍب ل

به�یکی�از�عامالنش،�استاندارانش�نوشته،�ننوشته�این�استاندار�چه�کسی�

بوده.�وقتی�که�این�نامه�را�می�خوانید،�خب�معلوم�است�که�عبداهلل�عباس�

بـوده،�به�عـالوه،�غیر�نهج�البالغه،�جاهای�دیگر�نقل�کردند�مربوِط�به�عبداهلل�

عباس�است؛�که�پسرعمویت�را�تنها�گذاشتی،�چه�کردی�و�چه�کردی.

بـاری،�تعهـِد�قبول�و�پذیرش�نبوت�این�اسـت:�دنبال�نبـی�راه�رفتن،�قبول�

تکلیـف�او�را�کـردن،�آن�چنانی�کـه�او�می�خواهـد،�عمـل�نمـودن.�من�دیگر�

1.�حدیث�شماره�19

2.�حدیث�شماره�20

3.�ابوالحسن،�محمد�بن�حسین�)359-�406ق(�ملقب�به�سید�رضی�در�بغداد�به�دنیا�آمد.�

ایشـان�همراه�با�برادر�بزرگترش،�سـید�مرتضی�علم�الهدی،�نزد�شـیخ�مفید�پرورش�یافتند.�

این�عالم�وارسته�بیشتر�به�واسطۀ�تألیف�کتاب�نهج�البالغه�شهرت�یافته�اند.

4.�نامۀ�چهل�و�یکم�نهج�البالغه
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مجالم�کم�شـد�برای�اینکه�همۀ�آیات�را�معنا�بکنم،�فقط�همین�

یک�مختصر�از�آیات�را�برایتان�معنا�بکنم�تا�شـما�ببینید�که�تعهد�اسـالم�

روا<�1آن�کسانی�که�ایمان�آوردند�و�هجرت�کردند� َ وا َو هاحب َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
 ال

چیست.�>ِا�نَّ

و�جهاد�کردند�با�مال�و�جانشان.�برای�زمان�پیغمبر�است،�نه�اینکه�بخواهم�

بگویـم�بـرای�زمان�هـای�دیگری�نیسـت،�نـه،�این�حکم�کلی�سـت.�در�مورد�

زمان�پیغمبر�دارد�گفته�می�شـود،�که�مسـئلۀ�هجرت�هم�آنجا�مطرح�بوده؛�

هجرت�به�جامعۀ�اسالمی.�آن�روز�یک�عده�ای�مسلمان�می�شدند،�طرز�فکر�

پیغمبر�را�قبول�می�کردند،�اما�حاضر�نبودند�از�مکه�بیایند�بیرون،�می�گفتند�

خب،�چرا�بروم�بیرون؟�مکه�مغازۀ�دو،�سه�دربندی�2دارم،�تلفن�شمارۀ�ُرند�

عالی�دارم،�مشتری�های�شناخته�و�دانسته�دارم،�قوم�و�خویش�و�رفیق�و�

هم�پیاله�دارم،�اینها�همه�را�بگذارم�بروم�پهلوی�پیغمبر؟�خب�چرا؟�ایمان�

الزم�است؟�ایمان�دارم،�صد�بار�هم�می�گویم،�در�دلم،�به�زبانم،�یواش�که�

کسـی�البته�نشـنود،�خدا�یکی�سـت،�پیغمبر�هم�برحق�اسـت.�نماز�از�من�

می�خواهـد�پیغمبـر،�می�خوانـم،�روزه�می�خواهد،�عوض�سـی�روز،�شـصت�

روز�می�گیـرم،�چـرا�بـروم�مدینه؟�بعضی�این�جوری�فکـر�می�کردند.�هجرت�

در�آنجـا�الزم�بـود.�جامعۀ�اسـالمی�نوبنیاد�بود،�باید�می�رفتند،�باید�تقویت�

می�کردند�و�باید�آن�جامعه�را�درمقابل�دشمنانش�آسیب�ناپذیر�می�ساختند؛�

لذا�هجرت�شرط�قطعی�قبول�ایمان�بود.

1.�سوره�مبارکه�انفال/�آیات��72تا�74

2.�دو،�سه�دهانه
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روا<�و� َ وا<�آن�کسانی�که�باور�کردند�و�گرویدند،�>َو هاحب َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
>ِا�نَّ ال

ِسِهم<�و�با�مال�و�جانشـان،�
�نُ �ن

َ
مواِلِهم َو ا

َ
ا اَهدوا �بِ هجـرت�کردنـد�به�مدینـه،�>َو �ب

�نَ  �ی �ن
َّ
هـر�دو،�مجاهـدت�کردنـد�در�راه�خـدا�و�همچنیـن�از�طـرف�مقابل�>َو ال

َووا<�آن�کسـانی�که�اینها�را،�که�بی�سرپرسـت�و�بی�خانمان�بودند،�در�مدینه�
آ
ا

<�اینها� ع�نٍ اُء �بَ وِل�ی
َ
ُهم ا ع�نُ َك �بَ �ئِ

ٓ
وٰل

ُ
َصروا<�و�یاری�شـان�کردند،�>ا

پناه�دادند،�>َو �نَ

بعضی�پیوستگان�و�هم�جبهگاِن�بعض�دیگر�هستند.�اینها�همان�مؤمنینی�

هسـتند�کـه�مثـل�آجرهای�توی�هم�فرو�رفته�اند.�یک�بنیـان�را�نگاه�کنید،�

این�عمارت�را�نگاه�کنید،�آجرها�تو�هم�رفته،�چوب�ها�تو�هم�رفته،�اجزای�

یـک�عمـارت�با�سـایر�اجزا�درهم�پیوسـته�و�گره�خـورده،�مؤمنین�در�جامعۀ�

اسالمی�همین�جورند؛�همه�به�هم�پیوسته�و�جوشیده�و�گره�خورده�هستند.�

اولیـا�یعنـی�ایـن،�والیت�یعنـی�این،�پیوسـتگی�کامل،�الصـاق�و�التصاق1 

کامل،�این�والیت�است.

وا<  َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
<�آنها�بعضی�اولیای�بعضی�دیگرند.�>َو ال ع�نٍ اُء �بَ وِل�ی

َ
ُهم ا ع�نُ َك �بَ �ئِ

ٓ
وٰل

ُ
>ا

ـ�اینجا�را�گوش�کن�ـ�اما�آن�کسانی�که�ایمان�آوردند،�در�دلشان�باور�کردند�

روا<�اما�هجرت�نکردنـد،�تعهد�ایمان�را�بر� هاحبِ م �یُ
َ
کـه�تـو�پیغمبـری،�امـا�>َو ل

روا<�شما�با�اینها�هیچ� هاحبِ ى �یُ
ٍء َح�ةَّ ىی

َ ِهم ِم�ن �ش ِ �ة َ ُكم ِم�ن َولا�ی
َ
دوش�نگرفتند،�>ما ل

پیوستگی�و�ارتباطی�ندارید،�تا�وقتی�که�هجرت�کنند.�تا�هجرت�نکردند�و�

آنجا�هستند،�بیگانۀ�از�شما�هستند.�هیچ�رابطه�و�پیوند�اسالمی�و�برادری�

میان�شما�نیست.

1.�)ل�ص�ق(�به�چیزی�چسبیدن�و�به�آن�پیوستن
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منتها�یک�حکم�دیگری�در�کنارش�هست؛�همان�هایی�که�در�آنجا�

هستند،�اگر�چنانچه�با�گروه�دیگری�جنگشان�افتاد�و�از�شما�یاری�خواستند،�

شما�البته�باید�بروید�آنها�را�یاری�شان�بدهید؛�چون�با�شما�همفکرند�و�چون�

در�حال�جنگند.�اگر�مسـلمانی�با�گروه�کافری�مشـغول�جنگ�بود،�بر�شـما�

واجب�است�که�ولو�آن�مسلمان�پهلوی�شما�نیست،�در�وطن�شما�نیست،�

هجـرت�نکرده�با�شـما،�واجب�اسـت�بر�شـما�که�برویـد�او�را�کمکش�کنید.�

شـد؟�مگر�در�یک�صورت�و�آن�این�اسـت،�آن�کسـی�که�آن�مسـلمان�دارد�با�

او�می�جنگـد،�با�شـما�پیمان�صلح�بسـته�باشـد؛�در�این�صـورت�کمک�به�آن�

مسـلمان�هم�دیگر�واجب�نیسـت.�اینجا�چه�می�فهماند�این�آیه�به�ما؟�اواًل�

می�فهمانـد�کمـک�بـه�مسـلمان،�در�هر�نقطـه�ای�از�جهان�که�باشـند�واجب�

اسـت،�ولـو�هجرت�نکـرده�باشـند.�ثانیًا�می�گویـد�آن�مسـلمانی�که�هجرت�

نکـرده�اسـت،�به�جامعۀ�اسـالمی�مهاجرت�نکرده�ـ�که�البته�امـروز�در�دنیا،�

جامعه�اسـالمِی�به�این�معنا�نداریم�ـ�به�جامعۀ�اسـالمی�نیامده،�در�دارالکفر�

باقی�مانده،�این�آدم�اگر�با�یک�نفر�یا�یک�دسته�کافر�جنگش�افتاد�و�شما�

بـا�آن�کافـر�پیمـان�صلـح�دارید�و�عدم�تعـّرض،�حق�نداریـد�بروید�به�کمک�

برادر�مسلمانتان.�چرا؟�چون�هجرت�نکرده،�چون�برادر�شما�نیست،�مهاجرت�

وٍم<،�مگر�بر�
صُر ِالّا َعلٰ� �ةَ

ُكُم ال�نَّ �ی
َ
َعل

�نِ �نَ ِ� الّ��ی
م �ن

ُ
َصروک �ن نکرده�به�سوی�شما.�>َو ِا�نِ اس�ةَ

<�که�میان�شـما�و�آنها�تعهد� ا�ةٌ �ش ُهم م�ی �نَ �ی َ ُكم َو �ب �نَ �ی َ قومی،�بر�زیان�مردمی�که�>�ب

ٌر<�و�خدا�به�آنچه�می�کنید،�بیناست. ص�ی عَملو�نَ �بَ ما �ةَ و�پیمانی�ست.�>َو اهلُل �بِ

<�آنهایـی�کـه�کافرنـد،�بعضـی�هم�جبهگان� ع�نٍ ُء �بَ
ٓ
ا وِل�ی

َ
ُهم ا ع�نُ روا �بَ

�نَ َك�نَ �ی �ن
َّ
>َو ال
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و�پیوسـتگاِن�بعـض�دیگرند.�نـگاه�نکـن�در�دو�اردوگاهند،�اما�در�

ساٌد 
ر�نِ َو �نَ

َ
� الا ِ

 �ن
�ةٌ �نَ �ة �ن �نِ

ُ
ك

َعلوُ� �ةَ �ن
دشمنی�با�شما،�هم�اردو�و�هم�جبهه�اند.�>ِالّا �ةَ

ٌر<�اگـر�ایـن�را�انجـام�ندهیـد،�فتنـه�ای�در�زمین�خواهد�شـد�و�فسـاد� �ی َك�ب

بزرگـی.�شـاید�مراد�این�باشـد�که�اگـر�این�جبهه�بندی�و�ایـن�صف�بندی�را�

مراعات�نکنید،�اگر�ندانید�و�ندانسـته�باشـید�که�صف�شـما�در�مقابل�صف�

دشـمنان�خدا،�یک�صف�مشـخص�و�ُمنحازی�سـت�1و�اگر�ندانید�که�هر�که�

بین�دو�صف�باشـد،�از�صف�دشـمنان�و�معارضان�اسـت،�نه�از�این�صف؛�

اگـر�اینهـا�را�ندانیـد�و�به�مقتضای�اینها�عمل�نکنید،�در�زمین�فتنه�خواهد�

شد،�فساد�خواهد�شد.�فتنه،�فتنۀ�دوری�از�دین�است؛�فساد،�فساد�نبودن�

حکم�خدا�در�میان�اجتماع�است،�احتمااًل.

روا<�و�مهاجرت�کردند� َ وا<�آن�کسـانی�که�ایمـان�آورده�انـد،�>َو هاحب َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
>َو ال

ـ�ایـن�آیـه�را�هم�دقت�کنید�که�آیه�شـاهد�جالبی�سـت�بـرای�این�مطالبی�

روا<  َ وا<�آن�کسـانی�که�ایمان�آورده�اند،�>َو هاحب َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
که�عرض�کردیم�ـ�>َو ال

�نَ  �ی �ن
َّ
ِل اهلِل<�مجاهدت�کردند�در�راه�خدا،�>َو ال �ی اَهُدوا �ن�ی َس�ب هجرت�کردند،�>َو �ب

 >
ً
ا و�نَ َح�ةّ ِم�ن َك ُهُم الُموئ �ئِ

ٓ
وٰل

ُ
َصروا<�آن�کسانی�که�پناه�دادند�و�یاری�کردند،�>ا

َووا َو �نَ
آ
ا

اینهایند�مؤمنان�راسـتین.�درسـت�فهمیدی؟�مؤمن�راستین�این�است.�اما�

آنی�کـه�ایمـان�آورده�اسـت�و�مهاجـرت�و�مجاهـدت�و�پنـاه�دادن�و�نصرت�

نمودن�از�او�سر�نزده�است،�او�چیست؟�ُهُم امُلؤِمنون َغیَر َحٍق؛�مؤمنین�الکی،�

مؤمنین�دروغی.�این�مفاد�آیه�است.�تا�آخر�آیات.

1.�)ح�و�ز(�در�اصطالح�به�معنای�مستقل�است.
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یک�کلمه�هم�از�آن�آیات�سورۀ�آل�عمران�عرض�بکنم،�چون�الزم�

اسـت�که�آن�را�شـرح�بدهم�مختصری،�چرا�که�فهمیده�نمی�شـود�منظور�

<1؛�در�این�آیه�ای�که�آنجا�ترجمه�اش� �نَ �ی ِ
�یّ �بِ

ا�ةَ ال�نَّ �ش  اهلُل م�ی
دنَ �نَ

َ
ما�چیست.�>َو ِادن ا

کـردم�و�دیگـر�ترجمـه�نمی�کنـم،�ایـن�مطلـب�را�می�خواهد�بیـان�کند�که�

مـا�از�پیغمبران�گذشـته،�حتـی�تعهد�گرفتیم،�گفتیم�بـه�آنها،�به�پیغمبر�

گذشـته،�مثـاًل�بـه�موسـی،�گفتیـم�آنی�که�به�تـو�دادیم�ما،�اگـر�بعد�از�تو�

پیغمبـری�آمـد�کـه�آنچـه�را�حـاال�به�تو�دادیـم�تأیید�کرد�و�امضـا�کرد،�تو�

الزم�است�که�به�آن�پیغمبر�ایمان�داشته�باشی�و�او�را�یاری�کنی؛�یعنی�

موسی�از�پیغمبرهای�بعد�خودش،�عیسی�از�پیغمبرهای�بعد�از�خودش،�

هـر�پیغمبـری�کـه�بعد�از�پیغمبر�دیگـری�بیاید�و�سـخن�پیغمبر�قبلی�را�

امضا�کند،�الزم�است�بر�پیغمبر�قبلی�که�او�را�تصدیق�کند،�به�آن�پیغمبر�

�نَّ 
ِم�نُ وئ �ةُ

َ
بعـد�از�خـودش�ایمان�بیاورد،�عالوه�براین،�او�را�یاری�هم�بکند؛�>ل

�<�نصرتـش�باید�بکند.
ُصُر�نَّ �ن �ةَ

َ
ِ� َو ل �بِ

بعـد�می�گویـد�کـه�حـاال�نصـرت�پیغمبـر�چیسـت؟�نصـرت�پیغمبـر�ایـن�

اسـت؛�موسـی�مثـاًل،�چگونه�پیغمبر�ما�را�یاری�می�کنـد؟�اینکه�به�امتش،�

دوسـتانش،�یارانش،�سـفارش�می�کند:�مبادا،�مبادا،�مبادا�اگر�این�پیغمبر�

م<  َرر�ةُ �ة
َ
ا
َ
اَل ا با�این�نشـانه�ها�آمد،�مخالفت�با�او�بکنید.�خب�نصرت�اسـت.�>�ة

خـدا�بـه�ایـن�پیغمبرها�گفت�آیـا�اقرار�کردید؟�قبول�کردیـد�این�تعهد�مرا؟�

ایـن�پیمانـی�کـه�دارم�از�شـما�می�گیـرم�که�بـه�پیغمبران�بعـد�از�خودتان�

1.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیه�81
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ِلُكم  م َعلٰ� دن �ةُ دن �نَ
َ
م َو ا َرر�ةُ �ة

َ
ا
َ
ایمـان�داشـته�باشـید،�بـا�ایـن�شـرط،�>ا

<،�عینًا�همین�پیمان�را�از�امتتان�هم�گرفتید�تا�روز�قیامت؟�یعنی� ِا�ریی

یهودی�های�عالم،�اآلن�ازطرف�موسی�بن�عمران�مورد�مؤاخذۀ�این�میثاقند،�

اآلن�موسـی�بن�عمران�بـه�زبـان�حال�و�قال،�کاّنه�دارد�بـه�آنها�می�گوید:�ای�

نامردها!�مگر�من�از�شـما�پیمان�نگرفتم�که�تا�ابد،�هرکسـی�که�به�موسـی�

ایمان�دارد�ـ�موسی�خودش�به�پیغمبر�خاتم�ایمان�دارد�ـ�باید�به�پیغمبر�

خاتم�ایمان�بیاورد�و�او�را�یاری�کند،�کمک�کند.
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مسئله�ای�که�امروز�ما�اینجا�مطرح�می�کنیم،�مسئله�ای�ست�به�نام�والیت.�

مسـئلۀ�والیـت،�بـه�آن�صورتی�که�مـا�مطرح�می�کنیم�و�از�قرآن�اسـتنباط�

می�کنیـم،�غالبـًا�کمتـر�مطرح�می�شـود.�البته�اسـم�والیـت�و�کلمۀ�والیت�

بـا�گوش�شـیعه�آشناسـت.�در�دعاهای�ما،�در�خواسـته�های�مـا�از�خدا،�در�

روایات�ما،�در�افکار�رایج�و�عمومی�ما،�مسئله�ای�به�نام�والیت،�با�ِقداست�

و�احتـرام�تمـام�و�بـا�آرزوی�تأمیـن�چیـزی�بـه�نام�والیت،�توأم�اسـت.�ما�

همیشـه�به�عنـوان�شـیعه�خـود�را�دارای�والیت�می�دانیـم،�و�اگر�یک�قدری�

شـیعه،�وسواسـی�و�دقیق�و�محتاط�باشد،�همیشه�از�خدا�می�خواهد،�آرزو�

می�کنـد�کـه�خـدا�او�را�بـا�والیـت�بدارد�و�با�والیـت�بمیرانـد�و�والیت�را�به�

ُكم  َعُدّوَ َو  َعُدّوی  ِخذوا  َتّتَ لا  آَمنوا  ذیَن 
َّ
ال َها  ّیُ

َ
ا یا 

ِبما  وا  َكَفر َوَقد  ِة  ِبالَمَوّدَ یِهم 
َ
ِال ُتلقوَن  ولیاَء 

َ
ا

ن 
َ
ا اّیاُكم  َو   

َ
سول الّرَ ُیخِرجوَن  الَحّقِ  ِمَن  م 

ُ
جاَءك

فى  ِجهاًدا  َخَرجُتم  ُكنُتم  ِان  م 
ُ

ك َرّبِ ِباهلِل  ُتؤِمنوا 

َنا 
َ
َوا ِة  ِبالَمَوّدَ یِهم 

َ
ِال وَن  ُتِسّر َوابِتغاَء َمرضاتى  َسبیلى 

م َفَقد 
ُ

نُتم َوَمن َیفَعلُه ِمنك
َ
عل

َ
خَفیُتم َوما ا

َ
ُم ِبما ا

َ
عل

َ
ا

� ح�ن ارک� مم�ة سور�ۀ م�ب بیِل �  َضّلَ َسواَء الّسَ
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او�بفهمانـد.�بنابرایـن�کلمـه�ای�به�نام�والیت�به�گوش�آشناسـت.�

علی�الّنهایـه،�1بنـده�دربـارۀ�ایـن�کلمـه�و�مفهـوم�والیـت،�خیلـی�از�ریشـه�

می�خواهم�حرف�بزنم.�می�رسیم�به�والیت�علی�بن�ابی�طالبعلیه الصالة و السالم�اما�

فعاًل�در�مراحل�قبل�از�آن�می�خواهم�حرف�بزنم.�والیت�را�از�قرآن�و�از�آیات�

کریمۀ�قرآن�می�کشـیم�بیرون،�اسـتنباط�و�اسـتخراج�می�کنیم�و�می�بینید�

کـه�چـه�اصـِل�مـدرِن�مترقـِی�جالبی�سـت�اصل�والیـت،�و�یـک�ملت،�یک�

جمعیـت،�پیـروان�یک�فکر�و�یک�عقیده،�اگر�دارای�والیت�نباشـند،�چطور�

بی�خودی�ِول�معّطلند.�این�را�درک�خواهید�کرد�و�احساس�خواهید�کرد.

در�سـایۀ�این�بحث�به�خوبی�می�شـود�فهمید�که�چرا�کسـی�که�والیت�ندارد،�

نمازش�نماز�و�روزه�اش�روزه�و�عباداتش�عبادت�نیست.�به�خوبی�می�شود�با�

ایـن�بحـث�فهمید�که�چرا�جامعه�ای�و�امتی�که�والیت�ندارد،�اگر�همۀ�عمر�

را�بـه�نمـاز�و�روزه�و�تصـّدِق�تمام�اموال�بگذراند،�باز�الیق�غفران�و�لطف�خدا�

نیسـت.�و�خالصـه�در�سـایۀ�این�بحث،�معنـای�احادیث�والیت�را�می�شـود�

فهمید،�ازجمله�این�حدیث�معروفی�که�از�چند�نفر�از�ائمهعلیهم السالم�رسیده�و�

ُه َو 
َ
یل

َ
ّنَ َرُجالً قاَم ل

َ
و ا

َ
بنده�بعضی�از�جمالت�و�کلماتش�را�اینجا�تکرار�می�کنم:�»ل

 َيعِرف َوالَيَة َوىِلِّ اهلِل َفُیواِلَیُه َو َيكوَن 
َ

میِع ماِلِه َو َحّجَ َجیَع َدهِرِه َو ل َق ِبَ صاَم َناَرُه َو َتَصّدَ

ِتِه«�2اگر�کسی�تمام�عمر�را�روزه�بگیرد،�نه�فقط�ماه�رمضان�را،�
َ
عماِلِه ِبَدالل

َ
َجیُع ا

تمـام�شـب�ها�را�تـا�به�صبح�بیدار�بماند،�تمام�اموالـش�را�در�راه�خدا�بدهد،�

1.�سرانجام

2.�حدیث�شماره�33
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اما�با�ولّی�خدا�والیت�نداشته�باشد�ـ�دقت�کنید�در�این�تعبیر�ـ�با�

ولّی�خدا�والیت�نداشته�باشد،�یا�والیت�ولّی�خدا�را�نداشته�باشد،�این�چنین�

آدمی،�همۀ�آنچه�که�انجام�داده�است،�بیهوده�و�بی�ثمر�و�خنثی�ست.

مسـئلۀ�والیت�در�دنبالۀ�بحث�نبوت�اسـت،�یک�چیِز�جدای�از�بحث�نبوت�

نیست.�مسئلۀ�والیت،�درحقیقت�تتمه�و�ذیل�و�خاتمۀ�بحث�نبوت�است.�

حـاال�خواهیـم�دیـد�کـه�اگر�والیت�نباشـد،�نبوت�هـم�ناقـص�می�ماند.�لذا�

ناچاریم�که�یک�مختصری�تکرار�کنیم�بحث�های�گذشته�را�در�زمینۀ�نبوت،�

کلیاتش�را�بگویم�برای�شـما�تا�برسـیم�یواش�یواش،�از�حاشیه�وارد�بشویم�

در�متِن�مسئلۀ�والیت.�البته�این�را�هم�بگویم�که�طرح�این�مسئله،�بسیار�

دشـوار�اسـت�و�بیان�این�مسـئله،�بسـی�دشـوارتر�اسـت؛�برای�خاطر�اینکه�

آن�قدر�مسائِل�ضعیف�و�سست�و�غیرمنطقی�در�زمینۀ�والیت،�در�ذهن�های�

افراد�عامی�رسـوخ�پیدا�کرده�که�وقتی�آن�حرف�درسـت�را،�آن�حرفی�که�با�

متن�قرآن�و�متن�حدیث�منطبق�اسـت،�در�باب�والیت�می�خواهی�بگویی،�

یکی�از�دو�اشکال�پیش�می�آید؛�یا�اشتباه�می�شود�به�همان�حرف�هایی�که�

در�ذهن�ها�هست،�یا�احساس�بیگانگی�می�شود�نسبت�به�آنچه�که�به�عنوان�

والیت�گفته�می�شـود،�در�دو�گروه؛�لذا�خیلی�دشـوار�و�مشـکل�اسـت�این�

بحث.�اما�من�از�فضل�پروردگار�متعال�اسـتمداد�می�کنم�و�سـعی�می�کنم�

که�بتوانم�این�بحث�را�در�ظرف�دو،�سـه�روز�ان�شـاءاهلل�تمام�بکنم.�و�شـما�

برادرها�هم�دقت�بکنید،�توجه�بکنید،�از�یکنواختی�بحث�کسـل�نشـوید�تا�

من�بتوانم�بحث�را�به�طور�کامل�تعقیب�کنم.
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پیغمبـر�خـدا�بـرای�چـه�می�آیـد؟�گفتیم�کـه�پیغمبر�می�آیـد�برای�

به�تکامل�رساندن�انسان،�می�آید�برای�تخّلق�دادن�انسان�ها�به�اخالق�اهلل،�می�آید�

بـرای�کامل�کـردن�و�به�اتمام�رسـاندن�مکارم�اخالق.�آنچـه�که�گفتم�مضمون�

خالِق«1،�پیغمبر�برای�سـاختن�انسـان�ها� َم َمكاِرَم االَ َتِّ
احادیث�اسـت؛�»ُبِعثُت اِلُ

می�آید،�برای�به�قوام�رساندن�این�مایه�ای�که�نامش�انسان�است،�می�آید.

از�چـه�راهـی�و�از�چـه�وسـیله�ای�پیغمبـر�اسـتفاده�می�کند�برای�سـاختن�

انسـان؟�چه�جوری�انسـان�ها�را�پیغمبر�می�سـازد؟�مدرسـه�درست�می�کند؟�

مکتب�فلسـفی�درسـت�می�کند؟�پیغمبر�صومعه�و�جایگاه�عبادت�درسـت�

می�کند؟�گفتیم�که�نه؛�پیغمبر�برای�سـاختن�انسان،�کارخانۀ�انسان�سازی�

درسـت�می�کند.�پیغمبر�ترجیح�می�دهد�که�ده�سـال،�بیسـت�سـال،�دیرتر�

موفق�بشـود؛�اما�آنچه�می�سـازد،�یک�انسـان�و�دو�انسان�و�بیست�تا�انسان�

نباشـد؛�کارخانۀ�انسان�سـازی�درسـت�کند�که�به�طور�خودکار�انسـاِن�کامِل�

پیغمبرپسند�تحویل�بدهد.�پس�پیغمبر�برای�ساختن�انسان�ها�و�به�ِقوام�

آوردن�مایۀ�انسان،�از�کارخانۀ�انسان�سازی�استفاده�می�کند.

کارخانـۀ�انسان�سـازی�چیسـت�آقـا؟�کارخانۀ�انسان�سـازی،�جامعه�و�نظام�

اسالمی�ست.�اینجا�آن�نقطۀ�پیچ،�نقطۀ�اساسِی�توجه�و�تکیۀ�حرف�است.�

همه�می�گویند�پیغمبر،�انسـان�می�خواهد�بسـازد،�همـه�می�گویند�پیغمبر�

بـرای�تعلیـم�و�تربیـت�می�آید�و�همه�این�را�می�فهمنـد؛�آنچه�باید�فهمید،�

آنچه�که�با�دقت�باید�فهمید،�این�است�که�پیغمبر�یکی�یکی�گوش�انسان�ها�

1.�حدیث�شماره�6
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را�نمی�گیرد�به�یک�کنج�خلوتی�ببرد،�در�گوششان�زمزمۀ�ِمهر�خدا�

بنوازد.�پیغمبرها�مکتب�علمی�و�فلسـفی�تشـکیل�نمی�دهند�تا�یک�مشت�

شـاگرد�درسـت�کننـد،�این�شـاگردها�را�بفرسـتند�تا�مـردم�را�در�اقطار�عالم�

هدایت�کنند.�پیغمبر�کارش�از�این�قرص�و�قائم�تر،�اسـتوارتر�و�ریشـه�دارتر�

اسـت.�چه�کار�می�کند؟�یک�کارخانه�ای�که�از�آن�کارخانه�جز�انسـان�بیرون�

نمی�آید،�می�سازد�و�آن�کارخانه،�جامعۀ�اسالمی�ست.1

جامعۀ�اسـالمی�چیسـت؟�چه�جـور�عنصر�و�ماهیتی�سـت؟�اینهـا�بحث�های�

دیگری�سـت.�حاال�برای�اینکه�این�گوشـۀ�مطلب�هم�مختصری�روشـن�شده�

باشـد،�می�گویم؛�البته�در�روال�بحث�ما�خیلی�حرف�مربوطی�نیسـت.�جامعۀ�

اسالمی�یعنی�آن�جامعه�ای،�آن�تمدنی�که�در�رأس�آن�جامعه�خدا�حکومت�

می�کنـد،�قوانیـن�آن�جامعه،�قوانین�خدایی�سـت،�حدود�الهـی�در�آن�جامعه�

�اگر�به�شکل� جاری�می�شود،�عزل�و�نصب�را�خدا�می�کند،�در�مخروط�اجتماعیـ�

مخروط�فرض�کنیم�و�ترسـیم�کنیم،�همچنانی�که�معمول�و�مرسـوم�عده�ای�

از�جامعه�شناس�ها�سـت�ـ�در�رأس�مخروط�خداسـت�و�پایین�تر�از�خدا،�همۀ�

انسانیت�و�همۀ�انسان�ها.�تشکیالت�را�دین�خدا�به�وجود�می�آورد،�قانون�صلح�

و�جنگ�را�مقررات�الهی�ایجاد�می�کند،�روابط�اجتماعی�را،�اقتصاد�را،�حکومت�

را،�حقوق�را،�همه�و�همه�و�همه�را�دین�خدا�تعیین�می�کند�و�دین�خدا�اجرا�

می�کند�و�دین�خدا�دنبال�این�قانون�می�ایستد؛�این�جامعۀ�اسالمی�ست.

1.�برای�اطالع�بیشتر�دربارۀ�مباحث�مربوط�به�حکومت�اسالمی،�شرایط�و�شاخص�های�حاکمان�

اسالمی�و�حکومت�در�دوران�غیبت،�می�توانید�به�کتاب�»والیت�و�حکومت«�مراجعه�کنید.

http://jahadi.ir/sahba/product/%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa/
http://jahadi.ir/sahba/product/%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa/
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مثـل�کجا�آقا؟�مثـل�مدینه.�همچنانی�که�پیغمبر�آمد�در�مدینه�یک�

جامعه�ای�تشکیل�داد.�خب�در�مکه�هم�بودند،�می�توانستند�متفرق�بشوند�در�

اقطار�بالد،�آنجا�خدا�را�هم�عبادت�کنند،�نه،�این�کافی�نبود.�آمدند�مدینه،�یک�

جامعه�ای�تشکیل�دادند،�در�رأس�آن�جامعه�خدا�حکومت�می�کرد.�نایب�خدا�که�

حکومت�می�کرد�آنجا،�عمالً�چه�کسی�بود؟�پیغمبر.�مقررات�را�چه�کسی�درست�

می�کرد؟�چه�کسی�وضع�می�کرد؟�چه�کسی�جعل�می�کرد؟�پیغمبر.�قوانین�را�

چه�کسی�اجرا�می�کرد؟�چه�کسی�وادار�می�کرد�مردم�را�که�اجرا�کنند؟�پیغمبر.

در�یک�چنیـن�جامعـه�ای�که�همه�چیز�از�خداسـت،�نمـاز�جماعت�و�خطبۀ�

پس�از�نماز�جماعت،�با�سـرود�میدان�جنگ�یکی�سـت.�در�همان�مسجدی�

کـه�پیغمبـر�خدا�در�آنجا�می�ایسـتاد�و�اقامۀ�نماز�جماعـت�می�کرد�و�برای�

مـردم�منبـر�می�رفـت�و�صحبـت�می�کـرد�و�درس�می�داد�و�تزکیـه�و�تعلیم�

می�کرد،�در�همان�مسجد�بود�که�َعَلم�جهاد�را�می�آوردند،�پیغمبر�می�بست،�

می�داد�دسـت�اسـامة�بن�زید،�1می�داد�دسـت�فالن�بن�فالن�که�بروید،�»ِانَطِلقوا 

 اسِم اهلِل«�2با�نام�خدا�حرکت�کنید،�دشمن�را�فالن�جا�گیر�بیاورید،�فالن�
َ

َعل

کار�را�بکنید.�در�همین�مسـجد�بود�که�پیغمبر�خدا�حد�جاری�می�کرد.�در�

1.�اسـامة�بن�زید،�فرزند�زیدبن�حارثه،�غالم�آزاد�شـدۀ�پیامبر،�و�امّ�َایمن�کنیز�حضرت�آمنه،�

مادر�رسـول�خدا�بود.�پیامبر�پس�از�بازگشـت�از�حجة�الوداع،�او�را�در�جوانی،�فرماندۀ�سـپاه�

مسـلمین�برای�نبرد�با�رومیان�کرد.�در�زمان�امیرالمؤمنین�ابتدا�با�امام�بیعت�کرد،�لکن�

در�جنگ�های�امیرالمؤمنین�حضور�نداشت.�به�دلیل�ندامت�از�این�کوتاهی�در�اواخر�عمر،�

امام�باقر�در�حدیثی�توصیه�کرده�اند�که�دربارۀ�او�جز�خیر�گفته�نشود.�

2.�حدیث�شماره�7
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همیـن�مسـجد�بـود�که�دادگسـتری�پیغمبر�تشـکیل�می�شـد.�در�

همین�مسجد�ادارۀ�کار�و�اقتصاد�پیغمبر�تشکیل�می�شد.�در�همین�مسجد�

زکات�جمع�می�شد�و�پخش�می�شد.�هم�درس�بود،�هم�نماز�و�نیایش�بود،�

هم�سـروِد�میدان�جنگ�بود،�هم�مال�و�اقتصاد�بود،�و�خالصه�همه�چیز،�

هم�دنیا�و�هم�آخرت،�یکپارچه�و�یک�کاسه،�تحت�رهبری�پیغمبر،�در�خانۀ�

خـدا؛�ایـن�جامعـۀ�اسالمی�سـت.�پیغمبرهـا�می�آیند�یک�چنیـن�جامعه�ای�

درسـت�کنند.�در�این�جامعه�هرکه�بیاید،�انسـان�می�شود.�اگر�انساِن�کامل�

هـم�نشـود،�مجبور�می�شـود�به�رفتار�انسـان�ها�حرکت�کنـد.�هرکه�بخواهد�

خـوب�باشـد،�در�جامعـۀ�پیغمبر�می�تواند�خوب�باشـد؛�در�جامعه�های�غیر�

الهی�این�جوری�نیست.

در�جامعه�های�غیر�اسـالمی�و�غیر�الهی،�آدم�ها�می�خواهند�خوب�باشـند،�

نمی�توانند؛�شما�دلت�می�خواهد�متدین�باشی،�نمی�توانی.�دلت�می�خواهد�

ربـا�ندهـی�و�ربا�نخوری،�می�بینی�نمی�شـود.�زن�دلـش�می�خواهد�از�عفت�

اسـالمی�خـارج�نشـود،�محیـط،�او�را�در�فشـار�می�گـذارد.�همـۀ�عوامـل�و�

انگیزه�ها�انسان�را�از�یاد�خدا�دور�می�کند.�عکس�و�نمایش�و�تفصیالت�و�

رفت�وآمدهـا�و�معامـالت�و�گفتگوها،�همه�انسـان�را�از�خدا�دور�می�کند�و�

ذکر�خدا�را�از�دل�انسـان�بیگانه�می�کند.�در�جامعۀ�اسـالمی�عکِس�قضیه�

اسـت.�در�جامعۀ�اسـالمی،�بازارش،�مسـجدش،�دارالحکومه�اش،�رفیقش،�

خویشـاوندش،�پـدر�خانـواده،�جوان�خانواده،�همه�و�همه�انسـان�را�به�یاد�

خـدا�می�اندازنـد،�به�طـرف�خدا�می�کشـانند،�با�خدا�آشـتی�می�دهند،�با�خدا�
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رابطه�ایجاد�می�کنند،�بندۀ�خدا�می�سازند�و�از�بندگی�غیر�خدا�دور�

می�کنند.�اگر�جامعۀ�اسالمِی�زمان�پیغمبر،�پنجاه�سال�ادامه�پیدا�می�کرد،�

همان�رهبری�بر�سر�کار�می�ماند،�یا�بعد�از�پیغمبر،�علی�بن�ابی�طالبعلیه السالم 

با�همان�رهبری�ای�که�پیغمبر�معین�کرده�بود،�جای�پیغمبر�می�نشسـت،�

شـما�این�را�مطمئن�باشـید،�بعد�از�پنجاه�سـال،�همۀ�آن�منافقین�تبدیل�

می�شـدند�به�مؤمنیِن�واقعی.�اگر�می�گذاشـتند�که�حکومت�نبوی�و�علوی�

دنبـال�یکدیگـر�ادامه�پیدا�بکند،�آن�جامعۀ�انسان�سـاز،�به�طور�قهری،�همۀ�

آدم�های�ِغش�دار�1را�هم�بی�ِغش�می�کرد،�همۀ�دل�های�منافق�را�هم�مؤمن�

می�سـاخت،�همـۀ�کسـانی�کـه�روحشـان�با�ایمان�آشـنا�نبـود�نیز�آشـنا�با�

خدا�و�با�ایمان�می�شـدند،�این�طبع�قضیۀ�مربوط�به�جامعۀ�اسالمی�سـت.�

پیغمبرها�می�آیند�یک�چنین�چیزی�درسـت�کنند.�وقتی�این�درسـت�شـد،�

مثـل�کارخانـۀ�انسان�سـازی،�یکی�یکـی�نـه،�ده�تا�ده�تـا�نه،�صدتـا�صدتا�نه،�

گروه�گـروه�و�خیل�خیـل،�مردم�مسـلمان�می�شـوند،�هم�مسـلمان�ظاهری،�

در�ظاهر�امور�مسـائل�اسـالمی�و�هم�مسـلمان�و�مؤمن�قلبی�و�واقعی�و�

باطنی.�این�درست�شد؟�پس�پیغمبر�برای�یک�چنین�کاری�می�آید.

گفتـم�والیـت�را�از�ریشـه�می�خواهیـم�بحث�بکنیم.�اولی�کـه�پیغمبر�فکر�

اسـالمی�را�مـی�آورد؛�اولـی�که�دعوت�پیغمبر�شـروع�می�شـود،�آیا�پیغمبر�

یک�تنـه،�می�توانـد�یـک�جامعـه�را�اداره�بکنـد؟�آیا�یک�جامعه،�تشـکیالت�

نمی�خواهد؟�عده�ای�که�این�تشکیالت�را�اداره�بکنند،�نمی�خواهد؟�سربازی�

1.�عیب�دار
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کـه�از�ایـن�جامعـه�دفـاع�کند�و�دشـمنان�این�جامعـه�را�به�جای�

خود�بنشـاند،�نمی�خواهد؟�کسـانی�که�با�پیغمبر�یاری�کنند�و�دعوت�نبی�

را�نشـر�بدهنـد،�الزم�نیسـتند؟�می�بینیـم�کـه�چـرا.�همه�کار�بایـد�از�طریق�

اسـباب�معمولی�انجام�بگیرد.�پیغمبرها�هم�در�بیشتریِن�فعالیت�هایشان�

از�اسـباب�معمولی�اسـتفاده�کرده�اند.�پیغمبر�وقتی�که�می�آید،�برای�اینکه�

بتوانـد�جامعـۀ�مـورد�نظر�را�که�همان�کارخانۀ�انسان�سازی�سـت،�تشـکیل�

بدهد؛�برای�این�کار�احتیاج�دارد�به�یک�جمِع�به�هم�پیوستۀ�متحد،�دارای�

ایماِن�راسخ،�از�اعماق�قلب�مؤمن�و�معتقِد�به�این�مکتب،�با�گاِم�استوار،�

پویا�و�جویای�آن�هدف.�یک�چنین�جمعی�را�پیغمبر�اول�کار�الزم�دارد.�لذا�

پیغمبر�بنا�می�کند�این�جمع�را�فراهم�آوردن�و�درست�کردن.�با�آیات�قرآن،�

<1،�با�مواعظ� �ةِ َس�نَ �ةِ ال�َ
كَم�ةِ َو الَموِعطنَ ال�ِ َك �بِ ِ

ّ ِل َر�ب �ی دُع ِالٰ� َس�ب
ُ
با�مواعظ�حسنه،�>ا

حسنه،�با�آیات�قرآن،�با�نفوذ�کالم�نبوی،�دل�های�مسلمانی�را�در�اول�کار،�

در�اطراف�خود�به�وجود�می�آورد.�اینها�یک�جمعیتی�را�تشـکیل�می�دهند.�

پس�پیغمبر�اول�کار،�وقتی�که�دعوت�خود�را�مطرح�می�کند،�یک�جمعیت�

به�وجود�می�آورد،�یک�صف�به�وجود�می�آورد،�یک�جبهه�درمقابل�جبهۀ�کفر�

ایجاد�می�کند.�این�جبهه�از�چه�کسانی�تشکیل�شده؟�از�مسلمانان�استواِر�

«�2هیچ� وَمُة الِئٍ
َ
مؤمِن�معتقِد�نافذُ�القلب.�از�آن�کسـانی�که�»ال َتأُخُذُهم يِف اهلِل ل

1.�سـوره�مبارکه�نحل/�آیه�125:�با�حکمت�و�اندرز�نیکو�به�راه�پروردگارت�دعوت�کن�و�با�

آنان�به�شیوه�ای�که�نیکوتر�است�مجادله�نمای.

2.�حدیث شماره�22



665 جلسۀ  23 والیت 

ت
والی

�مالمت�کننـده�ای�آنهـا�را�از�راه�خـدا�بر�نمی�گردانـد.�اینها� مالمـتِ

مسلمان�های�گام�اولند.

)خیلی�خالصه�و�فشرده�دارم�می�گویم�برای�ذهن�هایی�که�مایلند�درک�کنند.�

احساس�می�کنم�خیلی�هم�احتیاج�به�تشریح�و�توضیح�ندارد؛�به�عالوه�که�

اگر�بخواهم�خیلی�توضیح�بدهم،�از�رشتۀ�سخن�اصاًل�دور�می�افتیم،�اصل�

حرف�از�بین�می�رود.�اگر�روزهای�دیگر�دیدم�احتیاج�است،�ممکن�است�باز�

تشریح�کنم�بیشتر.�فعاًل�بگذارید�اصل�مطلب�را�بگویم.(

یـک�عـده�و�یـک�جبهـه�را�پیغمبـر�به�وجـود�مـی�آورد،�اینهـا�در�میـان�چه�

جامعه�ای�دارند�زندگی�می�کنند؟�در�میان�جامعۀ�جاهلی.�مثاًل�مسلمانان�

صدر�اسالم�در�میان�جامعۀ�جاهلی�مکه،�اینها�آنجا�دارند�زندگی�می�کنند.�

اگر�بخواهند�این�جریان�باریک،�که�به�نام�اسالم�و�مسلمین�به�وجود�آمده،�

در�میـان�آن�جامعـۀ�جاهلِی�ُپرتعارض�و�ُپرزحمت�باقی�بماند،�اگر�بخواهد�

همیـن�جمعیـت�و�همیـن�صف�و�همین�جبهه�نابود�نشـود،�از�بین�نرود،�

هضم�نشـود،�حل�نشـود،�بایسـتی�این�عده�مسـلمان�را�مثل�پوالد�آبدیده�

به�همدیگر�بتابند.�این�مسـلمان�ها�را�باید�آن�چنان�به�هم�متصل�و�مرتبط�

کنند�که�هیچ�عاملی�نتواند�اینها�را�از�یکدیگر�جدا�کند.�به�قول�امروزی�ها�

و�فرهنگ�های�امروزی،�یک�انضباط�حزبِی�بسـیار�شـدید�و�سختی�را،�باید�

در�میان�این�افراد�مسـلمان�برقرار�کنند.�باید�اینها�را�هرچه�بیشـتر�به�هم�

بچسـبانند،�هرچه�بیشـتر�به�هم�بجوشـانند�و�گره�بدهند،�و�هرچه�بیشـتر�

از�جبهه�هـای�دیگـر،�از�جریان�هـای�دیگـر،�از�انگیزه�های�مخالـف،�دور�نگه�
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دارنـد؛�چـون�اینهـا�در�اقلیتنـد.�جمعیتی�کـه�در�اقلیتند،�ممکن�

است�فکرشان�تحت�الشعاع�فکر�اکثریت،�قرار�گیرد.�عملشان،�حیثیتشان،�

شخصیتشان،�ممکن�است�در�البه�الی�حیثیت�ها�و�شخصیت�ها�و�عمل�های�

بقیۀ�مردم،�که�احیانًا�مخالف�با�آنها�هستند�گم�بشود،�نابود�بشود،�هضم�

بشـود،�از�بین�برود.�برای�اینکه�اینها�هضم�نشـوند،�برای�اینکه�اینها�نابود�

نشـوند،�بـرای�اینکـه�اینها�بتوانند�به�عنوان�یک�جمعـی�باقی�بمانند،�تا�در�

آینده،�جامعۀ�اسـالمی�با�دسـت�های�اسـتواِر�اینها�بنا�بشـود�و�اداره�بشـود�

و�ادامـه�پیـدا�بکند�و�اینها�یاوران�پیغمبر�باشـند،�برای�اینکه�اینها�بتوانند�

بمانند،�اینها�را�هرچه�بیشتر�به�همدیگر�متصل�می�کنند�و�هرچه�بیشتر�از�

سایر�جبهه�ها�جدا�می�کنند.

مثل�چه؟�مثل�یک�عده�کوهنوردی�که�از�یک�راه�صعب�العبور�کوهستانی�

دارند�عبور�می�کنند.�ده�نفر�آدم�در�میان�برف�ها،�عصاها�به�دست،�در�این�

راه�باریـک�و�ُپـر�از�خطـر،�بایـد�این�راه�را،�این�پیچ�و�خـم�را،�این�گردنه�را،�

ُگدار�1را�طی�کنند�تا�برسند�به�قلۀ�کوه.�به�اینها�گفته�می�شود�به�همدیگر�

بچسـبید،�کمربندهایتان�را�به�هم�ببندید،�ُجداُجدا�و�تک�تک�حرکت�نکنید�

که�اگر�تنها�ماندید،�خطر�لغزیدن�هست؛�اینها�را�محکم�به�یکدیگر�جوش�

می�دهنـد.�غیـر�از�اینکـه�به�همدیگر�جوش�می�دهنـد،�می�گویند�خیلی�بار�

با�خودتان�برندارید،�به�این�طرف�و�آن�طرف�نگاه�نکنید،�فقط�سرتان�به�راه�

خودتان�و�حواسـتان�به�کاِر�خودتان�باشـد.�به�همدیگر�هم�محکم�اینها�را�

1.�معبر�و�گذرگاه
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می�بندنـد�و�کمرهـا�و�دسـت�ها�را،�کـه�اگر�یک�نفـر�از�اینها�افتاد،�

اگر�دو�نفر�افتاد،�بقیه�بتوانند�او�را�نگه�دارند.�حالت�به�هم�بسـتگی�شـدید�

کوهنـوردان،�نشـان�دهنده�و�نمایشـگر�حالت�به�هم�بسـتگی�و�جوشـیدگی�

شـدید�مسـلماناِن�آغاز�کار�اسـت.�این�به�هم�بستگی�یک�اسمی�دارد�یا�نه؟�

این�پیوسـتگِی�مسـلمانان�جبهۀ�آغاِز�دین،�که�به�همدیگر�جوشـیدند،�به�

همدیگـر�گـره�خوردند،�از�هم�جدایی�پذیر�نیسـتند،�با�دیگر�جبهه�ها�به�کلی�

منقطعند،�با�خودشان�هرچه�بیشتر�چنگ�درچنگ�و�دست�دردستند،�آیا�در�

قرآن�و�حدیث�نامی�دارد�یا�نه؟�بله؛�این�نام،�والیت�است،�والیت.

هنوز�خیلی�مانده�برسـیم�به�والیت�علی�بن�ابی�طالبعلیه السـالم�و�اینکه�»َوالَيُة 

یب طالـب ِحصـی«1.�بـه�آن�بعـد�از�یکـی�دو�سـاعت�صحبـت�کـردن�
َ
َعِل بِن ا

می�رسیم.�هنوز�به�آنجاها�نرسیدیم،�باید�گوش�کنید.

پـس�والیـت�یعنی�چه�در�اصطـالح�اّولِی�قرآنی؟�در�اصطـالح�اّولی�قرآنی،�

والیت�یعنی�به�هم�پیوستگی�و�هم�جبهگی�و�اتصال�شدید�یک�عده�انسانی�

که�دارای�یک�فکر�واحد�و�جویای�یک�هدف�واحدند،�در�یک�راه�دارند�قدم�

برمی�دارنـد،�بـرای�یک�مقصود�دارند�تالش�و�حرکت�می�کنند،�یک�فکر�را�و�

یک�عقیده�را�پذیرفته�اند.�هرچه�بیشتر�این�جبهه�باید�افرادش�به�همدیگر�

متصل�باشـند�و�از�جبهه�های�دیگر�و�قطب�های�دیگر�و�قسـمت�های�دیگر�

خودشـان�را�جـدا�و�کنـار�بگیرنـد،�چـرا؟�بـرای�اینکـه�از�بین�نرونـد،�هضم�

نشوند.�این�را�در�قرآن�می�گویند�والیت.

1.�حدیث�شماره�43
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پیغمبر�جمع�مسلماِن�آغاِز�کار�را،�با�این�پیوستگی�و�جوشیدگی�

به�وجـود�مـی�آوَرد،�اینها�را�بـه�همدیگر�متصل�می�کند،�اینهـا�را�باهم�برادر�

می�کنـد،�اینهـا�را�به�صورت�یک�پیکر�واحد�درمی�آورد،�به�وسـیلۀ�اینها�امت�

اسـالمی�را�تشـکیل�می�دهد،�جامعۀ�اسـالمی�را�به�وجود�می�آورد.�از�پیوند�

اینها�با�دشمن�ها،�با�مخالفین،�با�معاندین،�با�جبهه�های�دیگر�که�در�آیات�

فـردا�ان�شـاءاهلل�خواهیـد�دید�جلوگیری�می�کند.�مابیـن�اینها�و�جبهه�های�

دیگـر�جدایـی�می�اندازد،�از�پیوسـتِن�بـه�جبهۀ�یهود،�از�پیوسـتِن�به�جبهۀ�

نصارا،�از�پیوسـتِن�به�جبهۀ�مشـرکین،�اینها�را�باز�می�دارد�و�هرچه�بیشـتر�

سـعی�می�کنـد�صفـوف�اینها�را�فشـرده�و�به�هم�جوشـیده�بکنـد.�برای�چه؟�

بـرای�اینکـه�اگـر�اینهـا�بـه�این�حالت�نباشـند،�اگر�والیت�نداشـته�باشـند،�

اگـر�به�هم�پیوسـتۀ�صددرصد�نباشـند،�میان�آنها�اختـالف�به�وجود�بیاید،�از�

برداشـتن�بار�امانتی�که�بر�دوش�آنهاسـت،�عاجز�خواهند�ماند.�نمی�توانند�

این�بار�را�به�سرمنزل�برسانند.

البتـه�بعدهـا�کـه�جامعۀ�اسـالمی�به�یک�امـت�عظیمی�تبدیل�می�شـود،�

بازهـم�والیـت�الزم�اسـت.�اینکـه�در�یـک�امـت�چگونه�والیت�الزم�اسـت�

و�بـرای�چـه�الزم�اسـت�را،�بسـط�می�دهـم.�همین�جاِی�مطلـب�بیاییم�به�

والیتـی�کـه�شـیعه�می�گوید،�دقت�کنیم.�ما�گفتیـم�یک�جمع�کوچک�در�

میـان�یـک�دنیـای�ظلمانی،�در�میان�یک�دنیای�جاهلـی،�باید�به�همدیگر�

متصل�و�مرتبط�باشـند�تا�بتوانند�بمانند.�اگر�باهم�چسـبیده�و�جوشـیده�

نباشـند،�مانـدن�و�ادامـۀ�حیاتشـان�ممکـن�نیسـت.�مثال�زدیـم�به�جمع�
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مسلمان�آغاز�اسالم�در�میان�جامعۀ�جاهلی�مکه،�یا�در�اّولی�که�

به�مدینه�آمده�بودند.

مثـال�دیگـری�هـم�دارد�یـا�نـه؟�بلـه.�ِکـی؟�جمع�کوچـک�تشـّیع�در�زمان�

خالفت�هـای�ضدشـیعی�و�ضداسـالمی�در�تاریـخ�آغاِز�اسـالم.�شـما�خیال�

می�کنید�که�شـیعه�به�آسـانی�می�توانست�بماند؟�شـما�خیال�می�کنید�که�

حربه�های�تبلیغاتی�ازطرفی،�خفقان�و�اختناق�ازطرفی،�زندان�ها�و�شکنجه�ها�

و�کشـتن�ها�ازطرفـی،�ممکـن�بـود�اجازه�بدهد�که�یک�جمعـی�بماند؟�یک�

جمـع�فکـری�مثل�شـیعه،�که�این�قدر�با�قدرت�هـای�زمان�خودش�معارض�

و�موجـب�دردسـر�آنهـا�بود،�چطور�شـد�که�مانـد؟�برای�خاطـر�والیت�ماند.�

یک�به�هم�پیوسـتگی�و�هم�جبهگی�عجیبی�میان�شـیعۀ�زمان�خالفت�های�

اسـمی،�ائمهعلیهم السـالم�ایجاد�کرده�بودند�تا�در�سـایۀ�این�والیت،�بتواند�این�

جریان�تشّیع�در�میان�جریان�های�گوناگون�دیگر�محفوظ�بماند.

شما�یک�رودخانۀ�عظیمی�را�در�نظر�بگیرید،�از�چندین�طرف�آب�وارد�این�

رودخانه�می�شـود.�آب�ها�با�جریان�های�تندی�دارند�حرکت�می�کنند.�سـطح�

رودخانه�ناهموار�اسـت،�گرداب�به�وجود�می�آید،�آب�ها�روی�هم�می�غلطد،�

انـواع�جریان�هـای�مخالف�در�این�رودخانه،�در�این�بسـتر�دارند�همین�طور�

در�همدیگر�فرومی�روند،�همدیگر�را�خنثی�می�کنند،�روی�سر�هم�می�زنند،�

ایـن�آب�دارد�پیـش�می�رود.�البه�الی�این�جریان�هـا،�در�میان�این�آب�های�

َکـِدر�و�غبارآلـود�و�گل�آلـود،�یـک�جریـان�آِب�شـیریِن�تمیِز�نظیِف�روشـن،�

دارد�راه�خود�را�ادامه�می�دهد�و�در�این�بستر�سیل�و�مسیِل�عجیب�پیش�
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مـی�رود.�ایـن�جریـان�باریک،�اتفاق�می�افتـد،�در�بعضی�از�دریاها�

و�رودخانه�ها،�شـاید�بعضی�دیده�باشـند،�دو�رنگ�آب،�دو�نوع�آب�در�کنار�

هـم�دارنـد�حرکـت�می�کنند،�بر�اثر�عوامل�طبیعی�که�وجود�دارد،�که�آنها�را�

نمی�خواهـم�بگویم.�در�میان�این�مسـیل�عجیبـی�که�جریان�های�تند�دارد�

حرکـت�می�کنـد،�یک�جریان�آب�باریک،�دارد�در�میان�این�جریان�های�تند،�

می�رود�و�سالم�می�ماند�و�می�رود.�عجیب�این�است،�هرگز�قاطی�نمی�شود،�

هرگـز�رنگـش�خـراب�نمی�شـود،�هرگـز�طعـم�آب�های�شـور�و�تلـخ�دیگر�را�

نمی�گیرد،�همان�طعم�شیرین،�همان�رنگ�شفاف،�همان�خلوص�و�صفا�و�

بی�کدورتی�را�ادامه�می�دهد�و�نگه�می�دارد�و�پیش�می�رود.

شـما�عاَلم�اسـالم�را�در�زمان�خلفای�بنی�امیه�و�بنی�عباس�تشـبیه�کنید�به�

همین�رودخانه�ای�که�انواع�جریان�های�فکری�و�سیاسی�و�عملی�گوناگون،�

در�آن�علیه�همدیگر�داشتند�راه�می�رفتند�و�حرکت�می�کردند.�از�اول�تا�آخر�که�

نگاه�می�کنید،�جریان�تشّیع�را�می�بینید.�می�بینید�یک�آب�باریکی�است.�در�

میان�این�توفان�عجیب،�چیز�ناچیز�و�ُخردی�به�نظر�می�رسد�و�به�نگاه�می�آید،�

اما�خودش�را�نگه�داشته،�هرگز�کدر�نشده،�هرگز�طعمش�خراب�نشده،�هرگز�

صفای�خودش�را�از�دست�نداده،�هرگز�رنگ�و�طعم�و�بوی�آب�های�دیگر�را�به�

خودش�نگرفته،�باقی�مانده�و�رفته.�چه�چیزی�این�را�نگه�داشته؟�چه�چیزی�

توانسـته�عامل�بقای�این�جریان�شـیعی�بشـود؟�وجود�آن�ولی�ای�که�والیت�

را�در�میـان�مـردم�و�در�میـان�پیروان�خود�توصیه�می�کند،�آنها�را�به�همدیگر�

می�بنـدد،�آنهـا�را�باهـم�مهربان�می�کند،�والیت�را�ترویـج�می�کند،�این�هم�به�
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همـان�معنای�والیِت�زمان�پیغمبر.�والیت�شـیعی،�آن�والیتی�که�

این�همه�روی�آن�تأکید�شده،�یک�ُبعدش�این�است،�ُبعدهای�دیگر�هم�دارد،�

آنها�را�هم�می�گویم.�هنوز�همۀ�مطلب�این�نیست�که�گفتم،�این�یک�بعد�و�

یک�جانب�از�مطلب�است.�والیت�یعنی�به�هم�پیوستگی.

مؤمنین�را�اولیای�یکدیگر�می�داند�قرآن،�آن�کسانی�که�دارای�ایمان�راستین�

هسـتند،�هم�جبهگان�و�پیوسـتگان�یکدیگرند�و�می�گویند�شـیعه.�از�شیعه�

تعبیِر�مؤمن�می�شـود�در�روایات.�شـما�در�کلمات�فقهای�اقدمین�1هم�که�

نگاه�کنید�و�در�خیلی�از�روایات،�در�بعضی�از�مناصب�اسالمی�شرایطی�را�

ذکر�می�کنند،�از�جمله�می�گویند�اسالم،�بعد�از�اسالم،�ایمان.�می�گوید�آقا،�

ایمان�یعنی�چه؟�منظور�از�ایمان�یعنی�دارا�بودن�طرز�فکر�خاص�شـیعه.�

یعنی�اسالم�را�از�دیدگاهی�که�شیعه�می�بیند،�دیدن،�با�منطقی�که�شیعه�

اثبات�می�کند،�اثبات�کردن،�این�معنای�ایمان�اسـت.�ما�می�بینیم�که�در�

زمان�ائمهعلیهم السالم�این�جوری�شیعیان�را�با�یکدیگر�منسجم،�به�هم�پیوسته،�

برادر�و�متصل�سـاخته�اند�تا�بتوانند�جریان�شـیعه�را�در�تاریخ�حفظ�کنند؛�

وِااّل�شـیعه�هـزار�بـار�از�بیـن�رفتـه�بـود؛�هـزار�بـار�افـکار،�هضم�شـده�بود.�

همچنانی�که�بعضی�از�ِفَرق�دیگر�همین�جور�شدند،�رنگ�از�دست�دادند،�از�

بین�رفتند،�نابود�شدند.

به�هر�صورت�این�یک�بعد�از�ابعاد�والیت�است،�که�ان�شاءاهلل�فردا�یک�بعد�

دیگرش�را،�که�آن�شاید�از�جنبه�ای�اهمیتش�بیشتر�است�و�چون�بعد�از�این�

1.�)ق�د�م(�گذشته�تر،�پسین



672 جلسۀ  23 والیت 

ت
والی

ُبعد�حتمًا�باید�بیان�بشود،�عرض�خواهم�کرد�و�آن�والیت�ولی�اهلل�

است.�والیت�شیعیان�باهم�معلوم�شد؛�والیت�ولّی�خدا�یعنی�چه؟�والیت�

علی�بن�ابی�طالـب�یعنـی�چه؟�والیت�امـام�صادق�یعنی�چه؟�اینی�که�من�و�

شـما�امروز�باید�والیت�ائمه�را�داشـته�باشـیم،�یعنی�چه؟�که�یک�عده�ای�

خیـال�می�کننـد�والیـت�ائمه،�یعنی�فقـط�ائمه�را�دوسـت�بداریم؛�و�چقدر�

اشـتباه�می�کنند؛�چقدر�اشـتباه�می�کنند!�فقط�دوسـت�داشتن�نیست،�وِااّل�

مگر�در�عاَلم�اسالم�کسی�پیدا�می�شود�که�ائمۀ�معصومیِن�خاندان�پیغمبر�

را�دوست�ندارد؟�پس�همه�والیت�دارند؟�مگر�کسی�هست�که�دشمِن�اینها�

باشد؟�مگر�همان�کسانی�که�در�صدر�اسالم�با�آنها�جنگیدند،�همه�دشمن�

بودند�با�آنها؟�خیلی�هایشـان�دوسـت�می�داشـتند�اینها�را؛�اما�برای�خاطر�

دنیـا�حاضـر�بودند�با�آنها�بجنگند.�خیلی�هایشـان�می�دانسـتند�اینها�دارای�

چـه�مقامـات�و�چه�مراتبی�اند.�وقتی�خبـر�رحلت�امام�صادق�را�به�منصور1 

دادند،�منصور�بنا�کرد�گریه�کردن.�تظاهر�می�کرد؟�پیِش�چه�کسـی؟�پیش�

نوکرهاِی�خودش�می�خواست�تظاهر�کند؟�پیش�ربیِع�حاجب�2می�خواست�

1.�عبداهلل�بن�احمـد�ملقـب�بـه�منصـور،�از�آنجا�که�بسـیار�بخیل�و�حسـابگر�بود،�به�منصور�

دوانیقی�شـهرت�یافت.�پس�از�مرگ�برادرش�سـّفاح�در�136ق�به�خالفت�رسـید�و�تا�سـال�

�158حکومت�کرد.�عالوه�بر�به�شـهادت�رسـاندن�امام�صادق،�قیام�های�محمد�نفس�زکیه�

و�بـرادرش�ابراهیـم�را�سـرکوب�کـرد.�او�ابومسـلم�خراسـانی�را�بـه�قتل�رسـاند�و�حکومت�

بنی�عباس�را�بر�تمام�مناطق�اسالمی�استوار�ساخت.

2.�ربیـع،�خدمتـکار�مخصـوص�منصور�دوانیقی�و�به�تعبیر�آن�روز�حاجِب�او�بود.�از�سـال�

153ق�تا�آخر�زندگی�منصور�در�این�پست�به�او�خدمت�می�کرد.
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تظاهر�بکند؟�تظاهر�نبود،�واقعًا�دلش�سوخت،�واقعًا�حیفش�آمد�

که�امام�صادق�بمیرد.�اما�چه�کسـی�او�را�کشـت؟�خودش!�خودش�دستور�

داد�که�امام�صادق�را�مسـموم�کنند؛�اما�وقتی�که�خبر�رسـید�که�کار�از�کار�

گذشته،�قلبش�تکان�خورد�منصور.�پس�منصور�هم�والیت�داشت؟!

از�همین�قبیل،�اشتباه�است�آن�کسانی�که�می�گویند�مأمون�عباسی�1شیعه�

بود.�شـیعه�یعنی�چه؟�شـیعه�یعنی�کسـی�که�بداند�حق�با�امام�رضاست؟�

فقط�همین؟�اگر�این�است�که�مأمون�عباسی�و�نیز�هارون�الرشید،�منصور،�

معاویـه،�یزیـد،�از�همـه�شـیعه�تر�بودند�پس.�آیـا�ُرقبـای�امیرالمؤمنین�در�

سـقیفه،�نمی�دانسـتند�حـق�بـا�علی�سـت؟�همه�می�دانسـتند،�پس�شـیعه�

بودنـد؟�آیـا�آن�کسـانی�که�بـا�امیرالمؤمنین�در�افتادند،�محبت�نداشـتند�به�

او؟�چـرا،�غالبـًا�محبت�داشـتند،�پس�شـیعه�بودند؟�پس�والیت�داشـتند؟�

نـه�آقـا،�والیـت�غیر�از�این�حرف�هاسـت.�والیت�باالتر�از�اینهاسـت.�والیت�

علی�بن�ابی�طالب�و�والیت�ائمه�را�اگر�فهمیدیم�چیست،�آن�وقت�حق�داریم�

به�خودمان�برگردیم،�ببینیم�آیا�ما�والیت�داریم�یا�نه؟�آن�وقت�اگر�دیدیم�

نداریم،�از�خدا�بخواهیم�و�بکوشیم�که�والیت�ائمه�را�به�دست�بیاوریم.

یک�عده�ای�خوششـان�می�آید�سـِر�خودشـان�را�کاله�بگذارند.�به�صرف�اینکه�

1.�عبداهلل�بن�هـارون،�ملقـب�بـه�مأمـون،�با�قتل�برادرش�امین،�در�سـال��198ق�به�حکومت�

رسـید.�او�از�داناتریـِن�خلفـای�عباسـی�به�شـمار�می�آیـد.�برای�کنتـرل�علویان،�امـام�رضا�را�

ولیعهد�خود�معرفی�کرد�و�امام�را�از�مدینه�به�خراسان�فراخواند.�او�سعی�داشت�با�شکست�

امـام�در�مناظره�هـای�علمی،�جایگاه�ایشـان�را�نزد�مردم�تنـزل�دهد،�لکن�هر�بار�حقانیت�و�

اعلمیت�امام�بیش�از�پیش�معلوم�می�شد.�مأمون�تا�سال��218ق�حکومت�کرد.
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محبـت�دارنـد�به�ائمه،�خیـال�می�کنند�والیت�ائمـه�را�واقعًا�دارند،�

به�صرف�اینکه�اعتقاد�دارند�به�ائمه،�خیال�می�کنند�والیت�یعنی�همین.�این�

نیست�والیت،�از�این�باالتر�است�والیت،�که�البته�شرح�خواهم�داد�فردا،�که�

والیت�با�ائمۀ�هدیعلیهم السالم�به�چه�معناست.�چه�جوری�می�شود�ائمهعلیهم السالم 

را�ما�ولّی�خودمان�بدانیم�و�ما�والیت�آنها�را�داشته�باشیم.�آن�وقت�می�فهمیم�

که�چقدر�داعیه�های�والیت،�ناآگاهانه�و�برخالف�واقع�است.

همیشـه�در�ایـام�عیـد�غدیـر،�معمـول�اسـت،�ایـن�را�می�خواننـد�مـردم:�

ـالم«1.�بنده� یِه الّسَ
َ
یب طالٍب َعل

َ
ـكنی ِبِوالَيِة َعِل بِن ا نا ِمَن امُلِتَمِسّ

َ
ذی َجَعل

َّ
حَلمُد هلِِل ال

َ
»ا

ذی 
َّ
حَلمـُد هلِِل ال

َ
بـه�دوسـتانم�غالبـًا�این�جـور�می�گویم،�می�گویـم�نگوییـد�»ا

ـكنی ِبِوالَيـِة  ُهـَم اجَعلنـا ِمـَن امُلِتَمِسّ
ّ
لل

َ
نـا«،�می�ترسـم�دروغ�باشـد،�بگوییـد:�»ا

َ
َجَعل

ـالم«�خدایـا�مـا�را�از�متمسـکین�به�والیت�قرار�بده.� یِه الّسَ
َ
یب طالـٍب َعل

َ
َعِلِ بِن ا

ببینیم�هسـتیم�یا�نه.�آن�وقت�خواهیم�رسـید�به�این�مطلب.�آن�هم�یک�

ُبعد�دیگر�از�ابعاد�والیت�اسـت.

آنچه�که�امروز�گفتم،�در�این�کلمات�خالصه�می�شود؛�والیت�امت�مسلمان�

و�والیت�آن�جبهه�ای�که�در�راه�خدا�و�برای�خدا�می�کوشد،�به�این�معناست�

و�به�این�است�که�میان�افراد�این�جبهه،�هر�چه�بیشتر�اتصال�و�پیوستگی�

به�وجود�بیاید.�هر�چه�بیشتر�دل�های�اینها�به�هم�گره�بخورد�و�نزدیک�بشود�

و�هر�چه�بیشتر،�از�قطب�های�مخالف،�از�کسانی�که�بر�ضد�آنها�می�اندیشند�

و�بر�ضد�آنها�عمل�می�کنند،�جدا�بشود.�این�معنای�والیت�است.

1.�حدیث�شماره�44
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بنده�فکر�می�کنم�سـوره�ممتحنه�را�می�شـود�به�این�معنا،�اسمش�را�

گذاشـت�سـورۀ�»والیـت«.�آیات�سـورۀ�ممتحنـه�این�معنا�را�به�خوبی�روشـن�

می�کند.�حاال�توجه�کنید�تا�من�همین�آیاتی�که�خواندم،�برایتان�معنا�کنم.

وا<�1ای�کسانی�که�ایمان�آورده�اید،�>لا  َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا ا ِم، �ی ح�ی حم�نِ الّرَ سِم اهلِل الّرَ >�بِ

َء<�دشمن�من�و�دشمن�خودتان�را�اولیا،�ولی�ها�
ٓ
ا وِل�ی

َ
ُكم ا وا َعُدّو� َو َعُدّوَ دن حنِ

�ةَّ �ةَ

نگیرید.�اینجا�البته�در�ترجمه،�بد�ترجمه�نکرده:�نباید�کافران�را�که�دشمن�

من�و�شـمایند،�یاران�خود�برگرفته.�بد�نیسـت،�این�تعبیر�می�سـازد�با�آن�

معنایـی�کـه�در�ذهـن�مـا�هسـت.�بعضی�ها�معنـا�می�کنند:�دشـمن�من�و�

دشـمن�خودتان�را�دوسـت�خود�مگیرید؛�این�معنای�کاملی�نیسـت.�فقط�

مسـئلۀ�دوسـتی�و�محبت�نیست،�باالتر�از�اینهاست.�ولّی�خودتان�نگیرید؛�

یعنی�هم�جبهۀ�خودتان�ندانید،�یعنی�خودتان�را�در�صف�آنها�قرار�ندهید،�

یعنـی�در�دل،�خودتـان�و�آنهـا�را�در�یـک�صـف�فـرض�نکنیـد،�آن�کسـی�که�

دشـمن�خدا�و�دشـمن�شماست،�در�کنار�خودتان�ندانید�او�را،�بلکه�روبه�رو�

و�دشمن�و�معارض�با�خودتان�ببینید.

<،�هم�جبهه�و�هم�صف�ندانید�که�پیام�دوستی�به�آنها� �ةِ
َ

الَمَوّد ِهم �بِ �ی
َ
و�نَ ِال ل�ة >�ةُ

<�در�حالی�کـه�می�دانیـد�اینهـا�کافر� ِ
�ةّ َءُكم ِم�نَ ال�َ

ٓ
ا ما �ب روا �بِ

د َك�نَ
بدهیـد.�>َو �ةَ

شـده�اند�بـه�آنچـه�کـه�از�حق�و�حقیقت،�پروردگار�برای�شـما�فرو�فرسـتاده�

اُكم<�پیامبر�و�شـما�را�از�شهر�و�دیارتان�بیرون� سوَل َو ِا�یّ و�نَ الّرَ ِرحب �ن ُ
اسـت،�>�ی

ُكم<�به�خاطـر�اینکـه�شـما�ایمـان�می�آورید�به� ِ
ّ اهلِل َر�ب وا �بِ ِم�ن وئ �ن �ةُ

َ
می�کننـد،�>ا

1.�سوره�مبارکه�ممتحنه/�آیات��1تا�4
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پروردگارتان،�به�اهلل،�که�پروردگار�شماست.�دشمن�من�و�دشمن�

ل�ی َو  �ی  �ن�ی َس�ب
ً
هادا م حبِ �ةُ َرحب م حنَ �ةُ خودتان�را،�هم�جبهه�و�یار�و�یاور�مگیرید؛�>ِا�ن ُك�ن

<�اگر�در�راه�جهاد�و�مجاهدت�و�کوشِش�برای�من�خارج�شدید� �ی ا�ة َء َمر�ن
ٓ
ا عن ِ �ة ا�ب

و�برای�به�دست�آوردن�خشنودی�من،�اگر�واقعًا�راست�می�گویید،�اگر�واقعًا�

در�راه�من�تالش�و�مجاهدت�می�کنید،�حق�ندارید�آن�که�را�دشـمن�من�و�

دشمن�شماست،�هم�جبهه�و�یار�و�پیوستۀ�خودتان�قرار�بدهید.

البته�این�سـوره،�بسـیار�سـورۀ�جالب�و�مهمی�سـت.�در�یک�صفحۀ�دیگر�از�

همیـن�آیاتـی�کـه�می�خوانیم،�روشـن�می�کند�کـه�منظوِر�خدا�کـدام�کفار�

است.�نمی�گوید�با�همۀ�کفار�طرح�دوستی�نریزید،�نمی�گوید�با�کفار،�مطلقًا�

رابطه�تان�را�قطع�کنید،�نه؛�بعد�می�گوید�که�با�کدام�یک�از�گروه�های�کافر.�

تقسـیم�می�کند�گروه�های�کافر�را،�که�اگر�رسـیدیم�ممکن�اسـت�آن�آیه�را�

<�در�نهان�و�خفا،�محبت� �ةِ
َ

الَمَوّد ِهم �بِ �ی
َ
ِسّرو�نَ ِال

هـم�فـردا�برایتان�معنـا�کنم.�>�ةُ

م<  �ةُ �ن
َ
عل

َ
م َو ما ا �ةُ �ی

�نَ حن
َ
ما ا ُم �بِ

َ
عل

َ
ا ا

َ �ن
َ
و�مـودت�خـود�را�به�آنان�تحویل�می�دهیـد.�>َو ا

مـن�داناترم�به�آنچه�شـما�پنهـان�می�کنید،�پنهان�کرده�اید�و�آن�چه�آشـکار�

ِل<�هرکس�از�شما�که�این� �ی �ب
َء الّسَ

ٓ
ّلَ َسوا

د �نَ �ةَ
ُكم �نَ َعلُه ِم�ن �ن َ ساخته�اید.�>َو َم�ن �ی

کار�را�انجام�بدهد،�با�دشـمنان�خدا�طرح�دوسـتی�و�یاوری�بریزد،�خودش�

ّلَ 
د �نَ �ةَ

را�هم�جبهـۀ�آنهـا�بداند�و�نشـان�بدهـد،�هرکس�این�کار�را�بکنـد،�>�نَ

ِل<�راه�میانه�را�گم�کرده�است.�از�راه�میانه�گمراه�شده�است. �ی �ب
َء الّسَ

ٓ
َسوا

بعد�از�آن،�برای�خاطر�اینکه�مسلمان�ها،�از�لحاظ�فکری�هم�قانع�بشوند�که�

چرا�باید�با�کفار�قطع�رابطه�کرد،�معرفی�می�کند�اینها�را.�البته�بد�نیست�این�
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تذکـر�را�بدهم�که�آیات،�شـأن�نزولش،�دربـارۀ�حاِطِب�بنِ�َابی�َبلتعه�

اسـت.�حاطب�بن�ابی�بلتعـه�یـک�مسـلمان�یک�ُخـرده�کم�ایمانی�بـود.�این�،�

وقتی�که�پیغمبر�اکرم�می�خواست�برود�به�جنگ�با�کفار�قریش،�فکر�کرد�که�

ممکن�اسـت�که�پیغمبر�در�این�جنگ�مغلوب�بشـود�و�خویشاوندان�او�که�

در�میان�کفار�هستند،�مورد�آسیب�قرار�بگیرند�و�این�جزو�سربازان�پیغمبر�

اسـت.�اینجـا�زرنگی�خواسـت�به�خـرج�بدهد،�یک�مرِد�ِرنـدی�1به�خرج�داد.�

حاال�که�ما�کنار�پیغمبر�هستیم،�در�رکاب�پیغمبر،�جهاد�هم�که�می�کنیم،�

ثـواب�مجاهدیـن�در�راه�خـدا�را�هم�که�می�بریم،�احتیاطـًا�یک�نامه�ای�هم�

بنویسـیم�به�کفار،�اینجا�دوسـتی�و�وفاداری�خودمان�را�نسـبت�به�آنها�هم�

اعـالم�کنیـم؛�چـه�ضرری�دارد؟�اگـر�در�میدان�جنگ�با�آنها�روبه�رو�شـدیم،�

البتـه�کمکشـان�نمی�کنیـم.�امـا�حاال�چـه�مانعی�دارد�که�مـن�یک�نامه�ای�

بنویسم�و�کفار�را�ـ�به�خیال�خودش�ـ�خام�کنم�و�با�آنها�هم�طرح�دوستی�

بریزم.�چه�ضرری�دارد؟�هم�خدا�را�داشته�باشیم�ـ�به�قول�رایج�بچه�ها�ـ�هم�

خرمـا�را.�آقـا�و�کدخـدا�باهم�دعوا�می�کردند،�گفت�کدام�راسـت�می�گویند؟�

گفت�هم�آقا�راست�می�گوید،�هم�کدخدا!�هر�دو�طرف�را�داشته�باشیم.

یـک�نامـه�ای�برداشـت�نوشـت�بـه�سـران�قریـش،�امضا�هـم�کرد�پـای�آن�

را.�خـودش�را�هـم�خـوب�معرفـی�کـرد�تـا�بدانند�کـه�این،�با�آنهـا�خوب�و�

دوست�و�مهربان�است.�نامه�را�هم�داد�به�زنی،�این�زن�هم�گذاشت�میاِن�

گیس�هایش�یا�توِی�لباس�هایش،�راه�افتاد�طرف�مکه.

1.�زیرکی،�زرنگی
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پیغمبـر�عزیـز�و�گرامـی،�بـا�وحـی�خـدا�از�ماجـرا�مطلـع�شـد.�

امیرالمؤمنیـن�را�و�یکـی،�دو�نفـر�دیگر�را�فرسـتاد،�بیـِن�راه�رفتند�آن�زن�را�

پیـدا�کردنـد،�تهدیـدش�کردند�و�کاغـذ�را�از�او�گرفتند.�بعد�که�آمد،�پیغمبر�

گفـت:�خـب،�چـرا�ایـن�کار�را�کـردی�مـرد؟�چـرا�اسـرار�نظامـی�و�جنگی�را�

فاش�می�کنی�برای�دشـمن؟�گفت:�یا�رسـول�اهلل،�من�آنجا�دوسـتانی�دارم،�

خویشـاوندانی�دارم،�می�ترسـم�آنها�مورد�زحمت�قرار�بگیرند،�خواسـتم�این�

نامه�را�بنویسم�که�شاید�دل�آنها�یک�قدری�نسبت�به�من�نرم�بشود.�آیه�در�

جواب�می�گوید:�اشتباه�نکنید،�دل�آنها�با�شما�نرم�نخواهد�شد.�آن�کسانی�که�

از�لحاظ�فکری�ضد�شـما�هسـتند،�آن�کسـانی�که�دین�شـما،�ایمان�شما�به�

زیان�آنهاسـت�و�آنها�همت�بر�نابودی�دین�و�ایمان�شـما�گماشته�اند،�اینها�

هرگز�با�شـما�مهربان�و�دوسـت�نخواهند�بود.�این�آیۀ�بعدی�این�مطلب�را�

وا  كو�ن وُكم<�اگر�دست�بیابند�بر�شما،�>�یَ �ن �ةَ �ش َ بیان�می�کند،�می�فرماید:�>ِا�ن �ی

ًء<�دشمن�شما�خواهند�بود.
ٓ
عدا

َ
م ا

ُ
ك

َ
ل

ای�حاطب�بن�ابی�بلتعـۀ�نـادان!�خیـال�نکـن�اگـر�حاال�اینجا�یـک�کمکی�به�

آنهـا�کـردی،�فـردا�پاِس�کمک�تـو�را�می�دارند،�نه�به�خدا.�کمکشـان�کردی،�

بیشـتر�بر�تو�مسـلط�می�شـوند.�کمکشان�کردی،�بیشـتر�دسِت�ظلم�و�جور�

عٓداًء<�دشمن�شما�خواهند�بود.�>َو 
َ
ُكم ا

َ
وا ل كو�ن را�بر�روی�تو�می�گشایند.�>�یَ

الّسٓوِء<�دسـت�و�زبـان�خـود�را�به�بدی�بر�روی� ُهم �بِ �ةَ لِس�نَ
َ
َُهم َو ا ِد�ی �ی

َ
ُكم ا �ی

َ
ُسطوا ِال �ب َ �ی

شـما�می�گشـایند.�دستشـان�را�می�گشایند،�شما�را�بیشـتر�تحت�فشار�قرار�

می�دهنـد،�زبانشـان�را�بـه�بـدی�بـه�روی�شـما�می�گشـایند،�شـما�را�تحقیر�
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می�کنند،�شما�را�بی�حیثیت�و�بی�شرافت�می�کنند،�شما�را�به�عنوان�

یک�انسـاِن�قابل�نمی�شناسـند.�حاال�دارید�کمکشان�می�کنید،�خیال�نکنید�

<،�فردا�اگر�بر�شما� رو�نَ
ك�نُ

و �ةَ
َ
این�کمک�ها�به�دردتان�خواهد�خورد.�>َو َوّدوا ل

مسـلط�بشـوند،�همیـن�یک�ذره�عقیـدۀ�قلبی�را�هـم�نمی�گذارند�شـما�نگه�

دارید،�دوست�می�دارند�که�شما�کافر�بگردید.�خیال�نکنید�که�آزاد�و�راحت�

می�گذارند�شما�مسلمان�بمانید�و�به�وظایف�اسالمی�تان�عمل�کنید.

بعـد�آیـه�ای�و�یـک�جملـۀ�قاطعـی�راجع�بـه�قـوم�و�خویش�هـای�آقـای�

حاطب�بن�ابی�بلتعـه�و�قـوم�و�خویش�هـای�همـۀ�حاطب�بن�ابی�بلتعه�هـای�

تاریـخ�بیـان�می�کنـد.�شـما�بـرای�خاطـر�فرزندانتـان،�بـرای�خاطـر�قـوم�و�

خویش�هایتـان،�بـرای�خاطـر�آقازاده�تان،�بـرای�خاطر�آسـایش�نزدیکانتان،�

حاضرید�با�دشمن�خدا�بسازید؟�برای�جلب�دوستِی�بندگان�ضعیف�خدا�و�

جلب�منافع�خودتان�و�نزدیکانتان،�حاضرید�از�فرمان�خدا�بگذرید،�با�دشمن�

خـدا�دوسـتی�کنید؟�مگر�چقـدر�این�ارحام�و�اوالد�بـه�درد�آدم�می�خورند؟�

مگر�این�جوانی�که�شـما�برای�خاطر�شـغلش،�برای�خاطر�بورسـش،�برای�

خاطـر�کاسـبی�اش�در�میـان�کفار�قریـش،�حاضری�با�کفار�قریش�بسـازی،�

چقـدر�بـه�درد�تـو�خواهـد�خورد�بیچـاره؟�چقدر�تـو�را�از�عذاب�خـدا�نجات�

خواهد�داد؟�ای�نادان!

حاطب�بن�ابی�بلتعه�برمی�دارد�با�کفار،�با�دشمنان�پیغمبر�روی�هم�می�ریزد،�

برای�خاطر�اینکه�خویشـاوندانش،�ارحامش،�اوالدش�آنجا�آسـیب�نبینند!�

مگـر�ایـن�ارحـام�و�اوالد�چقدر�بـه�درد�آدم�می�خورند�کـه�آدم�برای�خاطر�
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�ن 
َ
آنها�عذاب�پروردگار�و�َسَخط�1الهی�را�متوجه�خودش�بکند.�>ل

ولاُدُكم<�ارحام�و�خویشاوندان�شما�و�فرزندان�شما،�
َ
ر�اُمُكم َو لا ا

َ
َعُكم ا

�نَ �ن
�ةَ

ُكم<�روز�قیامت�میان� �نَ �ی َ ِصُل �ب �ن َ اَم�ةِ �ی �ی وَم ال�ةِ َ به�شـما�سـودی�نمی�بخشند،�>�ی

�ن 
َ
شـما�و�آنهـا�جدایـی�می�افکند.�یا�این�جوری�بخوانیم�و�معنا�کنیم؛�>ل

<�در�روز�قیامت�ارحام�و�اوالد�به� اَم�ةِ �ی وَم ال�ةِ َ ولاُدُكم �ی
َ
ر�اُمُكم َو لا ا

َ
َعُكم ا

�نَ �ن �ةَ

ُكم<�جدا�می�کند�میان�شما�را�خداِی� �نَ �ی َ ِصُل �ب �ن َ شـما�سـودی�نمی�بخشد.�>�ی

آن� �2>�ِ �ی �ن َ �ب َو   �ِ ِ �ة ِ��َو �اِح�بَ �ی �ب
َ
ا َو   �ِ ّمِ

ُ
ا ِ��َو  �ی حن

َ
ا الَمرُء ِم�ن  ّرُ  �نِ َ �ی وَم  َ >�ی قیامـت.� روز�

روزی�کـه�انسـان�از�بـرادر�خـود�می�گریـزد،�از�پـدر�و�مادر�خـود�می�گریزد،�

از�همسـر�مهربـان�و�فرزنـدان�و�نـوِر�دیـدگان�عزیز�خـود�می�گریزد.�همین�

بچـه�ای�کـه�امـروز�این�قدر�غمش�را�می�خوری،�بدان�که�روز�قیامت،�تو�از�

او�گریـزان،�او�از�تـو�گریـزان�و�هـر�دو�از�همـۀ�خالیق�دیگـر�گریزان،�همه�

از�هـم�می�گریزنـد،�وقـت�ندارنـد،�مجال�ندارنـد�به�هم�برسـند،�از�حال�هم�

ِ�<�هرکسی�در�آن�روز،�یک�کاری� �ی �ن عن ُ �نٌ �ی
ئ
ا

َ ٍ سش دن وَم�ئِ َ ُهم �ی بپرسند.�>ِلُكّلِ امِریئٍ ِم�ن

دارد،�یـک�سـرگرمی�ای�دارد،�یـک�گرفتـاری�ای�دارد�کـه�همـان�گرفتـارِی�

خـودش�او�را�بـس.�در�روز�قیامـت�انسـان�این�قـدر�خودش�گرفتار�اسـت�

کـه�بـه�گرفتـاری�دیگران�نمی�رسـد،�حتـی�فرزندش.�یک�خاری�به�دسـت�

فرزنـدت�مـی�رود،�حاضـری�دنیـا�و�آخرتـت�را�قربانش�کنـی؟�بیچاره!�روز�

قیامت�از�او�خواهی�گریخت.�اگر�ما�بفهمیم�منطق�قرآن�را�در�این�زمینه،�

1.�)س�خ�ط(�غضبی�شدید�که�عقوبت�وعذاب�در�پی�دارد.

2.�سوره�مبارکه�عبس/�آیات��34تا�37
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بداننـد�آن�کسـانی�که�بـرای�خاطر�آسـایش�و�راحتی�فرزندانشـان�

حاضرند�به�سـعادت�دنیا�و�آخرت�پشـت�کنند،�و�حاضرند�به�بدبختی�ها�و�

شـقاوت�ها�و�تیره�روزی�هـا�رو�کننـد،�اگر�بدانند�این�منطق�قرآن�را،�شـاید�

تکان�بخورند.�این�بچۀ�انسـان،�این�دختر�انسـان،�این�پسـر�انسـان،�این�

عزیزی�که�تو�را�به�سوی�جهنم�می�کشاند�و�تو�که�حاضر�نیستی�کمترین�

آسـیبی�بـه�خودت�برسـد،�بـرای�خاطـر�او�بزرگ�تریـن�آسـیب�ها�را�تحمل�

می�کنی؛�چقدر�با�توسـت؟�چقدر�برای�توسـت؟�چقدر�به�تو�سود�می�دهد؟�

کجا�در�قیامت�باری�از�بارهای�سـنگین�تو�را�حاضر�اسـت�بر�روی�دوش�

ِصُل  �ن َ اَم�ةِ �ی �ی وَم ال�ةِ َ ولاُدُكم �ی
َ
ر�اُمُكم َو لا ا

َ
َعُكم ا

�نَ �ن �ن �ةَ
َ
خودش�بگذارد،�کجا؟�>ل

ٌر<؛�خدا�به�آنچه�می�کنید�داناست. ص�ی عَملو�نَ �بَ ما �ةَ م َو اهلُل �بِ
ُ

ك �نَ �ی َ �ب

�نَ َمَعُ�<؛�این�آیات،�قسمت�پر�اوج� �ی �ن
َّ
َم َو ال راه�ی �ةٌ �ن�ی ِا�ب سَو�ةٌ َحَس�نَ

ُ
ُكم ا

َ
�ة ل

د كا�نَ
>�ةَ

این�آیاتی�ست�که�خواندم.�به�مؤمنین�می�گوید:�مؤمنین،�شما�را�در�عمل�

ابراهیم�و�پیروان�ابراهیم�سرمشقی�نیکوست.�ببینید�ابراهیم�و�پیروانش،�

همراهانـش�چه�کردند،�شـما�هم�همـان�کار�را�بکنید.�آنها�چه�کردند؟�آنها�

صـاف�و�صریـح�رو�کردند�به�قوم�گمراه�زمان�خودشـان،�به�بندگان�و�عبدۀ�

طاغوت�و�آلهۀ�دروغین�زمان،�گفتند�ما�از�شما�و�خداوندگارانتان�بیزاریم،�

ما�به�شـما�کفر�ورزیدیم،�ما�از�شـما�روگرداندیم،�میان�ما�و�شـما�همیشـۀ�

زمان،�بغض�و�دشمنی،�عداوت�و�خشم�و�کینه�برقرار�است.�فقط�یک�راه�

اهلِل َو�َدُ�<،�بیایید�داخل�منطق�فکری� وا �بِ ِم�ن وئ آشـتی�وجود�دارد�و�آن�>َح�ةّى �ةُ

ما�بشوید.�صریحًا�می�گوید:�مؤمنین،�شما�هم�مثل�ابراهیم�عمل�کنید.
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بـرای� ابراهیـم� بی�گمـان� َم<� راه�ی ِا�ب �ن�ی  �ةٌ  َحَس�نَ سَو�ةٌ 
ُ
ا ُكم 

َ
ل �ة 

كا�نَ د 
>�ةَ

�نَ َمَعُ�<�و�آن�کسـانی�که�بـا�او�بوده�اند،� �ی �ن
َّ
شـما�سرمشـقی�نیکـو�اسـت،�>َو ال

ا  وئُ
آ
َرا ُ ا �ب

وِمِهم<�آن�زمان�که�به�قوم�خودشان�گفتند،�>ِا�نّ الوا ِل�ةَ همراهانش،�>ِادن �ة

ِ اهلِل<�و� دو�نَ ِم�ن دو�ن ع�بُ م<�ما�بیزاران�و�مبّرایان�از�شما�هستیم،�>َو ِمّما �ةَ
ُ

ك ِم�ن

ا  ر�ن
نیز�بیزاریم�از�هر�آنچه�که�جز�خدا�می�پرستید�و�عبودیت�می�کنید،�>َك�نَ

<�میان�ما�
ً
دا �بَ

َ
ُء ا

ٓ
ا صن عن ُم الَعداَو�ةُ َو ال�بَ

ُ
ك �نَ �ی َ ا َو �ب �ن �نَ �ی َ دا �ب م<�به�شما�کفر�ورزیدیم،�>َو �بَ

ُ
ك �بِ

ى 
و�شـما،�دشـمنی�و�بغض�و�کینه�برای�همیشه�نمایان�و�آشکار�شد،�>َح�ةَّ

اهلِل َو�َدُ�<�تا�وقتی�که�به�خدای�یکتا�ایمان�آورید. وا �بِ ِم�ن وئ �ةُ

<�1بـرای�شـما�مؤمنین،�در� �ةٌ سَو�ةٌ َحَس�نَ
ُ
ِهم ا �ی ُكم �ن

َ
د كا�نَ ل �ةَ

َ
قـرآن�می�گویـد:�>ل

َر<  حنِ
آ
وَم الا وا اهلَل َو ال�یَ ُ رحب َ ابراهیم�و�یارانش�سرمشقی�نیکوست،�>ِلَم�ن كا�نَ �ی

ِا�نَّ اهلَل 
َ َوّلَ �ن �ةَ َ بـرای�آن�کسـانی�که�امیـد�به�خـدا�و�روز�قیامت�دارند،�>َو َم�ن �ی

ُد<�هرکـس�پشـت�کنـد�و�از�ایـن�دسـتور�رو�بگرداند�و�اعراض� م�ی ّىُ ال�َ �نِ
ُهَو العنَ

کند،�خدای�متعال�غنی،�ستوده�و�پسندیده�است،�و�بر�دامن�کبریایی�اش�

ننشـیند�گرد.�2اگر�تو�با�دشـمنانش�سـازش�کنی،�دامن�انسـانیت�و�شـرف�

تـو�لکـه�دار�خواهد�شـد�و�خـدا�زیانی�نمی�بیند.�این�جملـه�را�از�ابراهیم�به�

یاد�داشته�باشید؛�ابراهیم�و�یارانش�به�کفار�و�منحرفین�معاصر�خودشان�

م<�ما�از�شما�بیزار�هستیم.
ُ

ك ا ِم�ن وئُ
آ
َرا ُ ا �ب

می�گویند:�>ِا�نّ

امام�سجاد�و�یارانش�با�مردِم�منحرف�زمان�خود�همین�طور�صحبت�کردند.�

1.�سوره�مبارکه�ممتحنه/�آیه�6

2.�گر�جمله�کاینات�کافر�گردند�/�بر�دامن�کبریات�ننشیند�گرد�)بابا�افضل�کاشانی(
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در�بحاراألنـوار�حدیثـی�اسـت�کـه�می�گویـد:�یحیی�بن�ام�طویـل،1 

حـواری�امـام�چهارم،�در�مسـجد�مدینـه�می�آمد�و�رو�به�مردم�می�ایسـتاد.�

همـان�مردمـی�که�امام�حسـین�و�امام�حسـن�بیسـت�سـال�در�بیـن�آنها�

زندگـی�کـرده�بودنـد،�همان�مردمی�کـه�نه�اموی�بودند�و�نه�وابسـتگان�به�

بنی�امیـه�بودنـد،�پـس�چه�بودند؟�بزدالنـی�بودند�که�برای�خاطر�عاشـورا�و�

کربـال،�از�تـرس�خفقانی�که�بنی�امیه�به�وجـود�آورده�بودند،�دوِر�آل�محمد�را�

خالی�گذاشته�بودند؛�ولی�افراد�معتقدی�بودند.

یحیی�بن�ام�طویل�درمقابل�همین�مردم�می�ایستاد�و�همین�سخن�قرآنی�را�

َکَفرنا ِبُكم َو َبدا َبیَننا َو َبیَنُكُم الَعداَوُة َو الَبغضاُء«�2ما�به�شما�  
ُ

تکرار�می�کرد.�»َيقول

کافر�شدیم�و�میان�ما�و�شما�خشم�و�کینه�نمودار�شد؛�یعنی�همان�حرفی�

کـه�ابراهیـم�به�کفـار�زمان�خودش�و�به�مشـرکین�و�منحرفین�و�گمراهان�

معاصـر�خـودش�می�گفت.�ببینید�که�والیت،�همان�والیت�اسـت.�ابراهیم�

هم�دارای�والیت�اسـت،�شـیعۀ�امام�سجاد�هم�در�زمان�خود�دارای�والیت�

است؛�همدیگر�را�باید�داشته�باشند�و�از�دشمنان�جدا�باشند.�اگر�شیعه�ای�

از�شـیعیان�امام�سـجاد�در�زمان�امام�سـجاد،�از�روی�ترس�یا�طمع،�دنبال�

جبهۀ�دشمن�رفت،�او�از�والیت�امام�سجاد�خارج�است�و�متصل�به�جبهۀ�

امام�سجاد�نیست.�لذا�شاگرد�نزدیک�امام�سجاد�به�آنها�می�گوید:�»َکَفرنا ِبُكم 

1.�یحیـی�فرزنـد�دایـۀ�حضـرت�سـجاد�بود�و�به�برکـت�ارتباط�نزدیک�با�امام�و�اسـتفاده�از�

معارف�ایشان،�در�دفاع�از�حقانیت�ائمه�و�مبارزه�با�حاکمیت�فرهنگ�طاغوت�استوار�بود.

2.�حدیث�شماره�40
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َو َبدا َبیَننا َو َبیَنُكُم الَعداَوُة َو الَبغضاُء«؛�و�یحیی�بن�ام�طویل�از�اصحاب�

بسیار�خوب�و�زبدۀ�امام�سجاد�بود.

عاقبـت�کار�ایـن�مسـلمان�ُزبده�این�بـود�که�حجاج�بن�یوسـف�او�را�گرفت،�

دسـت�راسـتش�را�بریـد،�دسـت�چپش�را�برید،�پـای�راسـتش�را�برید،�پای�

چپـش�را�بریـد؛�امـا�او�بـاز�بنا�کرد�با�زبـان�حرف�زدن،�زبانـش�را�هم�برید،�

تـا�اینکـه�از�دنیـا�رفـت.�و�ایـن�در�حالی�بود�که�شـیعه�را�سـامان�داده�بود�

و�اسـتوانه�های�اساسـی�کاخ�تشـّیع�را�بعد�از�امام�سـجاد،�فراهم�و�استوار�

ساخته�بود.
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)اواًل�قبـل�از�آنی�کـه�شـروع�کنیـم�بـه�بحـث،�یـک�حدیثـی�را�از�پیغمبر�

خداصلی اهلل علیه وآله وسـلم�به�خاطـر�دوسـتان�و�بـرادران�مـی�آورم.�در�آن�حدیـث�

تَقَنُه«1 
َ
 َعَمـاًل َفا

َ
از�قـول�پیامبـر�خـدا�این�جور�نقل�شـده:�»َرِحـَم اهلُل امـَرًء َعِمـل

یعنـی�خـدا�رحمت�کند�کسـی�را�کـه�هر�کاری�انجـام�می�دهد،�محکم�و�

متقـن�انجـام�بدهد.�در�کارها�محکـم�کاری�بکند؛�یعنی�فکر�احتماالت�را�

هـم�در�کارهـا�بکنـد.�احتمال�خاموشـی�برق،�احتمال�خرابـی�میکروفن،�

احتمال�ده�ها�حادثۀ�دیگر�از�این�قبیل.�پیشـامِد�امروز،�یک�درسـی�شـد�

بـرای�مـا.�چقـدر�خوب�اسـت�که�مـا�قباًل�به�فکـر�پیشـامدهای�احتمالی�

1.�حدیث�شماره�8

ولیاَء 
َ
صارٰى ا ِخُذوا الَیهوَد َو الّنَ ذیَن آَمنوا لا َتّتَ

َّ
َها ال ّیُ

َ
یا ا

ُه ِمنُهم 
َ
م َفِاّن

ُ
ُهم ِمنك

َّ
ولیاُء َبعٍض َوَمن َیَتَول

َ
َبعُضُهم ا

ذیَن فى 
َّ
ِاّنَ اهلَل لا َیهِدی الَقوَم الّظاِلمیَن � َفَتَرى ال

ن 
َ
ا َنخشٰی  َیقولوَن  فیِهم  ُیساِرعوَن  َمَرٌض  ُقلوِبِهم 

ِمن  مٍر 
َ
ا و 

َ
ا ِبالَفتِح  َیأتَِى  ن 

َ
ا اهلُل  َفَعَسی  َدآِئَرٌة  ُتصیَبنا 

نُفِسِهم ناِدمیَن �
َ
وا فى ا َسّر

َ
ِعنِدِه َفُیصِبحوا َعلٰى ما ا

د� ارک� ما�ئ سور�ۀ م�ب  
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باشـیم.�مـوالی�مـا�امیرالمؤمنینصلوات اهلل وسـالمه علیه�در�خطبـه�ای�از�

نهج�البالغـه�همیـن�مطلـب�را�بیـان�می�کننـد،�می�فرمایند:�مـن�مثل�آن�

حیـوان�گیـِج�بی�هوش�نیسـتم،�توِی�النـه�نمی�خوابم�تا�صیـاد�بیاید�مرا�

بگیـرد،�بلکـه�از�پیشـامدها،�از�آنچـه�کـه�بـرای�مـن�پیش�آمـده�و�اتفـاق�

افتـاده،�بـرای�فهم�مسـائل�بعـدی�اسـتفاده�می�کنم،�تجربـه�می�اندوزم.�

و�ایـن�یـک�درسی�سـت�بـرای�مـا�کـه�در�همـۀ�مسـائل�زندگـی،�از�آنچه�

گذشته�است،�تجربه�ها�بیندوزیم�برای�آنچه�باقی�مانده�است.�و�حساب�

احتماالت�و�پیشـامدها�را�بکنیم.(

اجـازه�بدهیـد�خالصه�صحبت�کنم،�اگرچه�که�بحث�محتاج�تفصیل�اسـت�

و�البتـه�مـن�هـم�بحـث�را�تـا�آنجایی�کـه�الزم�بدانـم�کـه�ادامـه�پیـدا�کند�

تفصیـل�خواهـم�داد،�تـا�یـک�روز�دیگـر�یـا�دو�روز�دیگر�ادامـه�می�دهم�تا�

مطلب�روشـن�بشـود.�به�طـور�خالصه،�آنی�کـه�در�دنبالۀ�بـاِب�بحِث�والیت�

الزم�است�عرض�بشود،�این�است�که�یک�جامعۀ�اسالمی�و�یک�جمعیتی�

که�به�عنوان�امت�اسـالمی�تشـکیل�شـدند؛�یعنی�با�مقررات�الهی�و�با�طرز�

فکـر�الهـی�و�بـا�قانون�گـذاری�و�اجـرای�قانون�به�وسـیلۀ�قـدرت�الهی،�این�

جمعیت�دارند�اداره�می�شوند،�که�امت�اسالمی�اسمش�را�می�گذاریم،�این�

امت�اسـالمی�اگر�بخواهند�والیت�داشـته�باشـند،�به�آن�معنای�قرآنی�که�

دیـروز�گفتـم�ـ�یواش�یواش�می�رسـیم�بـه�آن�معنای�والیـِت�در�ذهن�های�

خواص.�آن�والیتی�که�در�ذهن�عوام�هسـت،�آن�را�حاال�کاری�نداریم،�آن�

والیتی�که�در�ذهن�خواص�هسـت؛�یعنی�فضال�و�دانایان�و�دانشـمندانی�
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که�واردند�در�معارف�اسـالمی�و�شـیعی.�می�رسـیم�حاال�به�آنجا؛�

اما�حاال�بحث�فعاًل�از�والیت�قرآنی�ست�ـ�اگر�بخواهند�برسند�به�آن�والیت�

قرآنـی،�آن�والیتـی�کـه�در�قـرآن�مطـرح�شـده،�امت�اسـالم�بخواهـد�آن�را�

تأمیـن�کنـد�برای�خودش؛�دو�جهـت�را�باید�مراعات�کند.�یک�جهت،�جهت�

ارتباطات�داخلی�ست،�در�داخل�جامعۀ�اسالمی؛�یک�جهت،�جهت�ارتباطات�

خارجی�سـت،�یعنی�رابطۀ�عاَلم�اسـالم�و�امت�اسـالم�و�جامعۀ�اسـالمی�با�

جوامع�دیگر.

در�زمینـۀ�ارتباطـات�داخلـی،�امت�اسـالم�آن�وقتـی�دارای�والیت�به�معنای�

قرآنی�سـت�کـه�کمـال�همبسـتگی�و�اتصـال�و�ارتبـاط�و�اتحـاد�صفـوف�و�

فشـردگی�هرچـه�بیشـتر�آحاد�و�جناح�هـای�گوناگـون�را�در�خودش�تأمین�

کند.�هیچ�گونه�تفّرق�و�اختالفی�در�سرتاسـر�امت�عظیم�اسـالمی�نباشـد.�

صف�های�گوناگون�در�داخل�این�امت�تشکیل�نشود.

اگر�چنانچه�دو�واحد�در�داخل�امت�اسالمی�با�همدیگر�به�جنگ�برخاستند،�

مثاًل�فرض�کنید�که�یک�گروهی�در�شـرق�ممالک�اسـالمی�با�یک�گروهی�

در�شمال�شـرقی�ممالک�اسـالمی،�اگر�بنا�کردند�با�همدیگر�محاربه�کردن�و�

جنگیدن،�قاعده�بر�این�است،�دستور�قرآنی�بر�این�است�که�بقیۀ�مسلمان�ها�

هرچه�می�توانند�سـعی�کنند�تا�میان�آن�دو�مخاصم�و�متخاصم�1را�آشـتی�

بدهند.�اگر�دیدند�که�بین�این�دو�مخاصم،�یکی�حاضر�اسـت�آشـتی�کند،�

اما�آن�دیگری�حاضر�نیسـت�آشـتی�کند،�یا�حرف�آن�دیگری�حرف�زوری�

1.�)خ�ص�م(�دشمنی�کننده�و�دشمنی�کننده�علیه�یکدیگر



691 جلسۀ  24 پیوندهای امت اسالمی 

ت
والی

اسـت،�درحالی�کـه�حـرف�این�یکی�حرف�حقی�اسـت،�و�آن�آدمی�

که�طرف�دار�زور�است،�حاضر�نیست�که�تن�به�حرف�حق�بدهد�و�به�سخن�

حـق�بگرایـد؛�در�این�طـور�جایی،�تمام�عالم�اسـالم�باید�یک�دسـت�بشـوند،�

هم�دسـت�بشـوند،�بروند�سراغ�آن�زورگو�و�او�را�ساکت�کنند.�با�او�بستیزند�

تا�او�را�بر�سر�جای�خود�بنشانند.

لوا<�1اگر�دو�طایفه،�دو�گروه� �ةَ �ةَ �نَ ا�ة �ی ِم�ن ا�نِ ِم�نَ الُموئ �ة
�نَ �ئِ

ٓ
آیۀ�قرآن�است:�>َو ِا�ن طا

ُهما<�بین�این�دو� �نَ �ی َ �ِلحوا �ب
َ
ا

َ از�گروه�هـای�مسـلمان�با�یکدیگر�جنگیدنـد،�>�ن

َرٰى<�اگر�میان�این� حن
ُ
� الا

َ
�ة ِا�داُهما َعل عنَ َ ِا�ن �ب

َ گروه�مسلمان�را�اصالح�کنید.�>�ن

دو�گروه،�یک�گروه�بر�دیگری�ظلم�کرد،�بغی�و�تجاوز�و�تعدی�روا�داشت�و�

<�با�آن�که�زور�می�گوید� ىی عن �ب
�ةىی �ةَ

َّ
وا ال

ُ
ل ا�ةِ �ة

زور�گفت�و�قلدری�خواسـت�بکند،�>�نَ

مِر اهلِل<�تا�مجبور�بشـود�برگردد�به�فرمان�خدا،�ناچار�
َ
َء ِالٰ� ا ىی �ن بجنگید،�>َح�ةّى �ةَ

بشود�فرمان�خدا�را�قبول�کند.�این�دستور�خداست�در�زمینۀ�حفظ�وحدت�

در�داخل�جامعۀ�اسالمی.

و�اما�در�زمینۀ�روابط�خارجی؛�در�زمینۀ�روابط�خارجی،�عاَلم�اسـالم�باید�

سـعی�کنـد،�امـت�اسـالمی�باید�سـعی�کند�روابط�خـود�را�بـا�دنیای�غیر�

مسـلمان�و�غیـر�ایـن�امـت�جـوری�تنظیم�کند�کـه�یک�ذره�تحـت�فرمان�

آنهـا�قـرار�نگیـرد،�یک�ذره�تحـت�تأثیر�افکار�آنها�قرار�نگیـرد.�یک�مختصر،�

سیاسـِت�مسـتقل،�تحـت�تأثیـر�سیاسـت�های�آنهـا�از�اسـتقالل�نیفتـد.�

هم�جبهگـی�و�پیوسـتگی�ملـت�مسـلمان�بـا�آنهـا�به�کلـی�ممنوع�اسـت؛�

1.�سوره�مبارکه�حجرات/�آیه�9
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در�صورتی�کـه�ایـن�پیوسـتگی�موجـب�بشـود�که�امت�مسـلمان�

تحـت�تأثیر�قرار�بگیرد.

داسـتان�معروفـی�اینجـا�هسـت،�که�بنـده�حـاال�تفصیلـش�را�نمی�گویم،�

روایتی�ست�که�در�نوع�کتب�معتبرۀ�شیعه،�این�روایت�ذکر�شده.�مربوط�

بـه�زمـان�امام�باقر�صلوات اهلل علیه�اسـت�که�سـکۀ�عاَلم�اسـالم�را�از�کشـور�روم�

می�آوردنـد�و�او�یـک�تهدیـدی�کـرد�و�اینها�ماندند�درمانـده؛�آن�وقت�امام�

علیه�السـالم�ارشـاد�کرد�دسـتگاه�خالفت�را.�خیلی�عجیب�اسـت�ها!�این�

تنها�نکته�ای�سـت�ـ�یکی،�دو�مورد�اسـتثنایی�ـ�که�بنده�می�بینم�که�ائمۀ�

هدیعلیهم السـالم�مختصـر�روی�خوشـی�بـه�دسـتگاه�خالفـت�نشـان�دادنـد.�

یکـی�اش�اینجاسـت.�امام�راهنمایی�کرد�دسـتگاه�خالفـت�را�و�فرمود�که�

سـکه�را�این�جـوری�می�ریزیـد.�بلـد�نبودنـد�سـکه�زدن�را،�انـدازه�نقره�ها�را�

نمی�دانسـتند�از�کجـا�فراهـم�کننـد�و�چه�جـوری�تأمین�کننـد،�اندازۀ�یک�

درهم�و�نیم�درهم�و�اینهایی�که�بایسـتی�بر�طبقش�سـکه�زده�بشود؛�امام�

راهنمایی�شان�کرد.

بنابرایـن�از�لحـاظ�روابـط�خارجـی،�یـک�ذره�تأثیرپذیـری�از�جناح�های�ضد�

اسـالمی�یا�غیر�اسـالمی،�مخصوصًا�ضد�اسـالمی،�ممنوع�است.�حق�ندارد�

جامعـۀ�اسـالمی�و�امـت�اسـالمی�که�پیوند�خـودش�را�با�دنیـای�خارج�از�

اسـالم،�جز�به�صورت�فرادسـت�بودن،�باالدست�بودن،�برقرار�کند؛�یعنی�اگر�

چنانچـه�یـک�رابطه�ای�میان�امت�اسـالمی�و�امتی�غیر�مسـلمان،�بنا�شـد�

برقـرار�بشـود،�رابطۀ�اسـتثماری،�مثـاًل�فرض�کنید�از�قبیـل�ماجرای�تنباکو�
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و�کمپانی�ِرژی�1که�آقایان�می�دانید�و�شـنیدید،�عاَلم�اسـالم�حق�

نـدارد�ایـن�رابطـه�را�ببنـدد.�یا�فـرض�بفرماییـد�مثل�آن�سـالطین�و�حکام�

مغولِی�هندوستان�که�اجازه�دادند�دولت�های�خارجی�بیایند�آنجا�کمپانی�

تأسـیس�بکنند،�عملی�برخالف�والیت�عاَلم�اسـالم�انجام�دادند.�جایز�نبود�

این�کار�که�بگذارند�کمپانی�بیاید؛�چون�می�دانسـتند�یا�اگر�نمی�دانسـتند،�

بایست�می�دانستند�ـ�باید�بدانند�ـ�که�کمپانی�مثاًل�هند�شرقی،�2وقتی�که�

وارد�آن�منطقه�شـد،�وارد�آن�سـرزمین�شـد،�چه�بالیی�به�روزگار�آن�مردم�

درخواهد�آورد�و�چگونه�سرطان�استعمار�را�تا�رگ�و�پِی�آن�شبه�قارۀ�عظیم�

خواهـد�گسـترانید.�بایـد�می�فهمیدنـد�اینها�را،�نفهمیدند.�و�عاَلم�اسـالم�و�

امت�اسالمی�اجازه�نمی�دهد�هرگز�این�گونه�روابط�را.

توجه�داشـته�باشـید.�اینکه�می�گوییم�با�دولت�های�غیر�مسلمان�و�با�امم�

غیر�مسلمان�رابطه�ها�قطع�است،�نه�به�این�معناست�که�عالم�اسالم�و�امت�

اسـالمی�در�انزوای�سیاسـی�به�سـر�خواهد�برد،�نه؛�مسـئله�مسئلۀ�انزوای�

1.�در�سـومین�سـفر�ناصرالدیـن�شـاه�به�اروپـا،�قراردادی�میـان�دولت�ایـران�و�جرالد�تالبوت،�

مؤسس�شرکت�رژی،�منعقد�شد�که�به�موجب�آن�امتیاز�تجارت�توتون�و�تنباکو�و�سیگار،�به�

مدت�پنجاه�سال�در�برابر�پرداخت�مبلغی�به�طور�سالیانه،�در�انحصار�این�شرکت�قرار�می�گرفت.�

این�شرکت�به�بهانۀ�فعالیت�تجاری،�اتباع�بسیاری�وارد�ایران�کرد�که�تعداد�قابل�ذکری�از�آنها�

مبلغان�مسیحی�بودند.�این�امتیاز�با�صدور�حکم�تحریم�میرزای�شیرازی�لغو�شد.�

2.�کمپانی�هند�شرقی�یک�شرکت�سهامی�عام�انگلیسی�بود�که�با�دریافت�امتیازنامه�ای�از�

ملکۀ�انگلستان�و�امتیازاتی�انحصاری�از�فرمانروای�هندوستان،�توانست�به�سود�سرشاری�

دسـت�پیـدا�کنـد.�ایـن�کمپانی�کم�کـم�به�بهانۀ�دفـاع�از�اموال�خود�و...�نیـروی�نظامی�در�

هندوستان�مستقر�کرد�و�عماًل�این�کشور�بزرگ�را�جزو�مستعمرات�بریتانیا�ساخت.�
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سیاسـی�نیسـت�که�خیال�کنید�عاَلم�اسالم�با�هیچ�کس�نه�رابطۀ�

بازرگانی�دارد،�نه�رابطۀ�سیاسـی�دارد،�نه�روابط�دیپلماسـی�دارد،�نه�سـفیر�

می�فرسـتد،�نـه�سـفیر�می�گیرد،�نه،�این�جور�نیسـت،�روابـط�معمولی�دارد.�

والیـت�بـا�آنها�ندارد،�پیوسـتگی�با�آنها�ندارد.�پیونـد�جوهری�و�ماهوی�1با�

آنها�ندارد.�آن�جوری�نخواهد�بود�که�اگر�آنها�خواستند،�بتوانند�عالم�اسالم�

�والیت� را�تحـت�تأثیـر�خودشـان�قـرار�بدهنـد.�والیت�پـس�دو�رویـه�داردـ�

قرآنـی�ـ�یـک�رویـه�اینکـه�در�داخل�جامعۀ�اسـالمی�همۀ�عناصر�بایسـتی�

به�سوی�یک�هدف،�به�سوی�یک�جهت،�با�یک�راه،�با�یک�گام�قدم�بردارند.�

در�خـارج�از�جامعـۀ�اسـالمی،�امـت�اسـالمی�بایسـتی�با�همـۀ�بلوک�ها�و�

جناح�های�ضد�اسالمی،�پیوندهای�خود�را�بگسلد.

اینجا�یک�نکتۀ�دقیقی�وجود�دارد�که�می�رساند�والیِت�به�این�معنا�را�که�در�

قرآن�آمده،�به�همان�معنای�والیتی�که�ما،�شـیعه،�قائلیم.�دقت�بکنید�تا�

این�نکته�را�بیان�بکنم،�همه�بفهمید�که�والیت�در�شیعه�چگونه�با�والیت�

قرآنی�مربوط�می�شـود.�ممکن�اسـت�چهار�نفر�آدم�حاضر�باشـند�تعبدًا،�یا�

نسـل�گذشـته�حاضر�باشـند�تعبدًا�یک�چیزهایی�راجع�به�والیت�بشـنوند�و�

قبـول�کننـد،�امـا�این�جوانی�که�می�خواهد�بفهمد�و�با�قرآن�مربوط�اسـت،�

باید�دقت�کند�که�والیت�شیعی�از�کجا�درمی�آید.

اینی�که�ما�ارتباط�با�امام�را�این�قدر�مهم�دانستیم،�اینی�که�ما�فرمان�امام�

را�در�همۀ�شـئون�زندگِی�جامعه�نافذ�دانسـتیم،�این�برای�چیست؟�از�کجا�

1.�امر�مربوط�به�اساس�و�ریشه�و�ذات�هرچیز�و�هرکار
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در�می�آید؟�اینجا�قرآن�با�ما�حرف�می�زند�ـ�آن�نکته،�همینی�ست�

کـه�دارم�می�گویـم�ـ�اگـر�بخواهـد�یک�جامعـه�ای�و�یک�امتـی،�که�والیت�

قرآنی�را�به�این�معنا�داشـته�باشد،�یعنی�بخواهد�تمام�نیروهای�داخلی�اش�

در�یـک�جهـت،�به�سـوی�یـک�هـدف،�در�یک�خط�بـه�راه�بیفتـد�و�بخواهد�

تمـام�نیروهـای�داخلی�اش�علیه�قدرت�های�ضد�اسـالمی�در�خارج�بسـیج�

بشـود،�احتیاج�دارد�به�یک�نقطۀ�قدرت�متمرکز�در�متن�جامعۀ�اسـالم،�به�

یـک�نقطـه�ای�احتیاج�دارد�که�تمام�نیروهای�داخلی�به�آن�نقطه�بپیوندد،�

همه�از�آنجا�الهام�بگیرند�و�همه�از�او�حرف�بشـنوند�و�حرف�گوش�کنند،�

و�او�تمـام�جوانـب�مصالـح�و�مفاسـد�را�بداند�تا�بتواند�مثـل�یک�دیده�باِن�

نیرومنـد�قوی�دسـتی�و�قوی�چشـمی،�هرکسـی�را�در�جبهـۀ�جنـگ،�به�کار�

مخصـوص�خـودش�بگمارد.�الزم�اسـت�یـک�رهبری،�یـک�فرماندهی،�یک�

قدرت�متمرکزی�در�جامعۀ�اسالمی�وجود�داشته�باشد�که�این�قدرت�بداند�

از�شما�چه�برمی�آید،�از�من�چه�برمی�آید،�از�انسان�های�دیگر�چه�برمی�آید،�

تا�به�هرکسی�آن�کاری�را�که�برای�او�الزم�است،�بگوید�عمل�بکن.

مثاًل�در�مقام�تشـبیه،�اگر�بخواهم�تشـبیه�کنم؛�این�کارگاه�های�قالی�بافی�

را�دیده�ایـد؟�یـک�عـده�نشسـته�اند�دارند�قالـی�می�بافند،�هرکسـی�دارد�کار�

می�کنـد،�هـر�بچه�ای�یا�هر�بزرگی�که�نشسـته�آنجـا،�دارد�نخ�می�بافد�تا�دِم�

غروب�دو،�سه�تومان�بگیرد.�هرکدام�دارند�نشاطی�و�کاری�را�اینجا�به�خرج�

می�دهنـد.�اگـر�چنانچه�این�کارها�هماهنگ�نباشـد،�اگر�یک�فکر�و�چشـم�

و�قـدرت�باالتری�نباشـد�کـه�مدام،�آن�متن�قالی�را�برطبق�آن�دسـتورهای�
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خـاص�بخوانـد،�تـا�اینها�بدانند�چه�نخـی�را�به�کار�ببرند�و�چه�جور�

بزنند�و�چه�جور�بُبرند،�اگر�یک�چنین�قدرت�متمرکزی�وجود�نداشـته�باشـد،�

ایـن�قالـی�چه�جـوری�در�می�آیـد؟!�می�بینید�که�طرِف�راسـتش،�حکایت�از�

شـرق�می�کنـد،�طرِف�چپش،�حکایـت�از�غرب�می�کنـد!�آن�طرفش�صحبت�

از�قالـی�ُکـردی�می�کند،�آن�طرف�صحبـت�از�قالی�ترکمنی�می�کند!�نقش�ها�

بی�ترتیب،�اصاًل�یک�چیز�هجوی�درمی�آید.

نظـم�قالـی،�اینی�که�شـما�می�بینید�این�طرف�یک�گلـی�آمده،�مثل�آن�گل؛�

بدون�هیچ�کم�و�زیادی�این�طرف�هم�روییده،�آمده�و�هر�دوتا�به�آن�ترنج�

وسط�رسیده�و�مثل�این�دوتا�باز�آن�طرف�قالی�هم�دوتا�دیگر�وجود�دارد�و�

همۀ�چیزها�منظم�و�همه�چیز�به�جا،�برای�چیست؟�برای�این�است�که�اواًل�

دسـتور�مشـخص�اسـت،�یک�نفر�هم�نشسته،�با�صدای�بلند�دارد�می�گوید،�

نمی�دانم�دوتا�از�آن�باال�بیا�در�پایین،�آن�نخ�را�از�آن�طرف�بزن،�آن�یکی�را�

از�آن�طرف�بُبر.�که�بنده�هرگز�نشنیده�ام�و�بلد�نیستم،�قالی�فروش�ها�بلدند.�

قالی�فروش�ها�هم�بلد�نیستند،�قالی�باف�ها�بلدند.�توجه�کردید؟

در�جامعـه�اگـر�بخواهد�همۀ�نیرو�ها�بـه�کار�بیفتد�و�همه�در�یک�جهت�به�کار�

بیفتد�و�هیچ�یک�از�نیرو�ها�هرز�نرود�و�همۀ�نیرو�های�جامعه�به�صورت�یک�

قدرت�متراکمی،�به�مصالح�جمعی�بشریت�به�کار�بیاید�و�جامعه�بتواند�مثل�

مشـت�واحدی�باشـد،�در�مقابل�جناح�ها�و�صف�ها�و�قدرت�های�مخاصم؛�اگر�

اینها�را�بخواهد�داشته�باشد،�احتیاج�دارد�به�یک�قدرت�متمرکز.�به�یک�دلی�

احتیاج�دارد،�به�یک�قلبی�احتیاج�دارد�این�جامعه�و�این�پیکر�عمومی�امت�
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اسـالم.�البته�شـرایطی�هم�دارد.�باید�خیلی�آگاه�باشـد،�باید�خیلی�

بداند،�باید�خیلی�باتصمیم�باشد،�باید�چشمش�دارای�یک�دید�دیگری�باشد،�

بایستی�از�هیچ�چیزی�در�راه�خدا�نهراسد،�بایستی�وقتی�الزم�شد�خودش�را�

هم�فدا�کند؛�ما�اسم�یک�چنین�موجودی�را�چه�می�گذاریم؟�امام.

امـام�یعنـی�آن�حاکـم�و�پیشـوایی�که�از�طـرف�پـروردگار�در�جامعه�معین�

می�شـود.�اینی�کـه�می�گویـم�از�طـرف�خدا�یعنـی�چه؟�یعنی�یا�خـدا�به�نام�

و�نشـان�معین�می�کند،�مثل�اینکه�امیرالمؤمنین�را،�امام�حسـن�را،�امام�

حسـین�را،�بقیـۀ�ائمـه�را�معیـن�کـرده؛�خـود�پیغمبر�هم�یک�امام�اسـت؛�

<1،�خدای�متعال�به�
ً
اِس ِاماما َك ِلل�نّ

ُ
اِعل �ی �ب

خود�پیغمبر�هم�یک�امام�است؛�>ِا�نّ

ابراهیم�می�گوید،�من�تو�را�امام�قرار�دادم.�امام�یعنی�آن�پیشـوا�و�حاکم�

و�رهبر�در�یک�جامعه.

یک�وقـت�ایـن�امـام�را�خدا�با�نام�و�نشـان�معین�می�کنـد،�می�گوید�بعد�از�

پیغمبـر�بایـد�علی�بن�ابی�طالبعلیه السـالم�مثـاًل�باشـد.�یک�وقت�امـام�را�خدای�

متعـال�بـه�نـام�معین�نمی�کنـد،�به�نشـان�معین�می�کند.�مثـل�چه؟�مثل�

 ِلدیِنِه 
ً
 ِلَنفِسـِه حاِفظا

ً
ّما َمن کاَن ِمَن الُفَقهاِء صاِئنا

َ
فرمایش�امام�علیه�السـالم2،�»َفا

دوُه«؛�امام�معین�کرد�دیگر،�این�هم� ِ
ّ
ن ُيَقل

َ
مِر َموالُه َفِللَعواّمِ ا  اِلَ

ً
 َهواُه ُمطیعا

َ
 َعل

ً
ُماِلفا

امام�است.�آن�فقیهی�که�جانشین�اماِم�منصوص�3است،�خود�امامی�ست،�

1.�سوره�مبارکه�بقره/�آیه�124

2.�امام�حسن�عسکری،�حدیث�شماره�46

3.�)ن�ص�ص(�تعیین�شده�از�طریق�آیات�و�روایات
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منتها�امامی�سـت�که�با�نام�معین�نشـده،�با�نشـان�معین�شـده،�

هر�کسـی�که�ایـن�نشـان�بـر�او�تطبیـق�کرد،�او�می�شـود�امام؛�کلمـۀ�امام�را�

خواستم�معنا�کنم�برایتان.�امام�یعنی�پیشوا،�یعنی�حاکم،�یعنی�زمامدار،�

یعنی�آن�کسی�که�هر�جا�او�برود،�انسان�ها�دنبالش�می�روند؛�که�باید�از�سوی�

خدا�باشد،�عادل�باشد،�منصف�باشد،�بادین�باشد،�بااراده�باشد�و�از�این�قبیل�

حرف�هایی�که�در�زمینۀ�امامت�هست،�که�حاال�در�آن�مقام�نیستیم.

پـس�اصـل�والیت�قرآنـی�ایجاب�کرد،�چـه�چیزی�را؟�وجود�امـام�را.�هنوز�

تمـام�نشـده�حرف،�دقـت�کنید.�اگـر�بخواهد�این�پیکر�بزرگ،�که�اسـمش�

امـت�اسالمی�سـت،�زنـده�بماند،�موفـق�بماند،�همیشـه�پایدار�باشـد،�باید�

چـه�کار�کنـد؟�بایـد�ارتباطش�با�این�مرکز،�با�این�قلب�متحرک�و�پرهیجان،�

همـه�آن،�همیشـه،�مسـتحکم،�نیرومنـد،�برقرار�باشـد.�پـس�والیت�یعنی�

چـه؟�درسـت�دقـت�کنند�همه،�ُبعـد�دیگر�والیت�یعنی�چـه؟�یعنی�ارتباط�

مستحکم�و�نیرومند�هر�یک�از�آحاد�امت�اسالم،�در�همه�حال،�با�آن�قلب�

امت.�ارتباِط�چه؟�ارتباط�فکری�و�ارتباط�عملی.�یعنی�درست�از�او�سرمشق�

گرفتـن،�درسـت�در�افـکار�و�بینش�ها�دنبال�او�بودن،�و�درسـت�در�افعال�و�

رفتار�و�فعالیت�ها�و�حرکت�ها�او�را�پیروی�کردن.

پس�والیت�علی�بن�ابی�طالب�یعنی�چه؟�یعنی�در�افکارت�پیرو�علی�باشی؛�

در�افعالـت�پیـرو�علـی�باشـی،�تـو�را�بـا�علی�بن�ابی�طالبعلیه السـالم�رابطـه�ای�

نیرومنـد،�مسـتحکم،�خلل�ناپذیـر�پیونـد�زده�باشـد،�از�علـی�جـدا�نشـوی؛�

این�معنای�والیت�اسـت.�خوب�فهمیدید�والیت�چیسـت؟�اینجاسـت�که�
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ِب طاِلـٍب ِحصِن«1 
َ
ِ بِن ا

می�فهمیـم�معنـای�این�حدیـث�را،�»َوالَيـُة َعِلّ

 
َ

ن َدَخل َ والیت�علی�بن�ابی�طالب�حصن�و�حصار�من�است�ـ�از�قول�خدا�ـ�»فَ

ِمـَن ِمـن َعـذاِب«�هر�کـه�داخل�این�حصار�شـد،�از�عذاب�خدا�مصون�و�
َ
ِحصـِن ا

مأمون�خواهد�ماند.�بسیار�حرف�جالبی�ست.�یعنی�چه؟�یعنی�مسلمان�ها،�

پیروان�قرآن،�اگر�هم�از�لحاظ�فکر�و�اندیشه�و�هم�از�لحاظ�عمل�و�تالش�

و�فعالیـت،�متصـل�بـه�علی�بن�ابی�طالـب�باشـند،�از�عـذاب�خـدا�مصون�و�

محفوظند.�مگر�جز�این�است؟�مگر�غیر�از�این�است؟�اگر�علی�بن�ابی�طالب�

امروز�شناخته�بشود،�بعد�که�شناخته�شد،�بنده�و�جناب�عالی�مثلش�عمل�

کنیم،�آن�وقت�والیت�پیدا�می�کنیم؛�والیت�یعنی�این.

بنده�ای�که�قرآن�را�قابل�فهمیدن�نمی�دانم�ـ�البته�بنده�می�دانم،�خدا�نکند�

من�قرآن�را�قابل�فهم�ندانم،�آنی�که�نمی�داند�ـ�آن�بنده�خدایی�که�قرآن�را�

قابل�فهم�نمی�داند،�این�چطور�می�تواند�بگوید�من�والیت�علی�بن�ابی�طالب�

دارم�و�از�لحـاظ�فکـری�بـا�علـی�مرتبطـم،�درحالی�کـه�علی�بن�ابی�طالـب�در�

 َو 
ُ

ـذي ال َيُغّش
َّ
ّنَ هـَذا الُقرآَن ُهَو الّناِصُح ال

َ
موا ا

َ
خطبـۀ�نهج�البالغـه�می�گوید:�»َو اعل

 قاَم 
ّ

َحٌد ِاال
َ
َس هـَذا الُقرآَن ا

َ
ـذي ال َيكـِذُب َو مـا جال

َّ
ُث ال  َو امُلَحـّدِ

ُّ
ـذي ال ُيِضـل

َّ
اهلـاِدي ال

و ُنقصاٍن ِمن َعًمى«2.�امیرالمؤمنین�این�جور�
َ
یاَدٍة يف ُهًدى ا و ُنقصاٍن ِز

َ
یاَدٍة ا َعنُه ِبِز

1.�حدیث�شماره�43

2.�حدیـث�شـماره�24،�بدانیـد�که�قرآن�همان�نصیحتگری�اسـت�کـه�خیانت�نمی�ورزد،�و�

هدایتگری�اسـت�که�گمراه�نمی�سـازد،�و�گوینده�ای�اسـت�که�دروغ�نمی�گوید.�هرکس�با�

قرآن�نشست،�این�کتاب�الهی�یا�چیزی�بر�او�افزود�یا�از�او�کاست�یا�بر�هدایت�او�افزود،�

یا�از�کوردلی�اش�کاست.
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بـه�قـرآن�دارد�مـردم�را�حوالـه�می�دهـد،�این�جور�دارد�مـردم�را�به�

قـرآن�سـوق�می�دهـد،�آن�بندۀ�خـدا�که�می�گوید�قرآن�را�نمی�شـود�بفهمی،�

ایـن�والیـت�علی�بن�ابی�طالـب�دارد؟�هرگز�نـه.�علی�بن�ابی�طالب�برای�خاطر�

خـدا،�حاضـر�اسـت�از�تمـام�وجـودش�بگـذرد،�عمـل�علی�بن�ابی�طالب�این�

اسـت؛�این�باباحاضر�نیسـت�از�یک�مثقال�از�پولش،�از�جانش،�از�حیثیت�

اجتماعـی�اش،�از�راحتـی�اش،�از�آقایـی�اش�بـرای�خاطـر�خـدا�بگـذرد،�این�

والیت�علی�بن�ابی�طالب�دارد؟�والیت�علی�بن�ابی�طالب�را�آن�کسـی�دارد�که�

پیوسـته�باشـد�به�علی�با�پیوندی�ناگسسـتنی؛�هم�از�لحاظ�فکر�و�اندیشه،�

هم�از�لحاظ�عمل.

اگـر�درسـت�دقـت�کنیـد�برادرهـا،�ایـن�معنایی�کـه�از�والیت�بنـده�گفتم،�

دقیق�تریـن�و�ظریف�تریـن�معنایی�سـت�که�دربارۀ�والیت�می�شـود�تشـریح�

کرد،�می�شود�بیان�کرد؛�از�قرآن�هم�این�درمی�آید.�حاال�گوش�کنید�تا�من�

آیـات�قـرآن�را�برایتـان�بخوانم،�کـه�در�این�آیات�قرآن�از�سـورۀ�مائده،�هم�

بـه�جنبـۀ�مثبـت�والیت،�یعنی�پیونـد�داخلی،�هم�به�جنبـۀ�منفی�والیت،�

یعنـی�قطـع�پیوندهای�خارجی،�هم�به�آن�ُبعـد�دیگر�والیت،�یعنی�ارتباط�

�ولـّی�یعنی�آن�قطب،�یعنی�آن�قلب،�یعنی�آن�حاکم�و� و�اتصـال�بـا�ولّیـ�

امام�ـ�به�همۀ�این�چیزها�اشاراتی�رسا�شده،�حاال�دقت�کنید�تا�مطلب�به�

دست�بیاید.

صارٰى 
هوَد َو ال�نَّ وا ال�یَ

دنُ حنِ
�ةَّ وا<�1ای�کسانی�که�ایمان�آورده�اید،�>لا �ةَ َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا ا >�ی

1.�سوره�مبارکه�مائده/�آیات��51تا�56
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َء<�یهود�و�نصارا�را،�یهودیان�و�مسیحیان�را�اولیای�خود�مگیرید.�
ٓ
ا وِل�ی

َ
ا

اولیا�جمع�ولی�اسـت،�ولی�از�والیت�اسـت؛�والیت�یعنی�پیوسـتگی،�ولی�

یعنـی�پیوسـته�و�پیونـد�زده.�یهود�و�نصارا�را�پیوندخورد�گان�و�پیوسـتگان�

<�آنها�بعضی�اولیا�و� ع�نٍ ُء �بَ
ٓ
ا ول�ی

َ
ُهم ا ع�نُ بـا�خـود�مگیریـد،�انتخـاب�مکنیـد.�>�بَ

هم�جبهگان�و�پیوسـتگان�بعضی�دیگرند.�نگاه�نکنید�که�بلوک�هایشـان�از�

همدیگـر�جداسـت؛�در�معنـا،�برای�ضدیـِت�با�اصالت�های�شـما،�همه�یک�

ُهم 
َّ
َول �ةَ َ <�بعضی�هم�جبهۀ�بعضی�دیگرند.�>َو َم�ن �ی ع�نٍ ُء �بَ

ٓ
ا ول�ی

َ
ُهم ا ع�نُ جبهه�اند.�>�بَ

ُكم<�هرکـس�توّلی�کند�با�آنـان�ـ�توّلی�یعنی�والیت�را�پذیرفتن،�از�باب� ِم�ن

تفّعل�ـ�هرکسی�که�قدم�در�وادی�والیت�آنها�بگذارد�و�پیوند�بزند�خودش�را�

ُهم<�بی�گمان� ُ� ِم�ن
ِا�نَّ

َ با�آنها،�مرتبط�کند�خودش�را�با�آنها،�رابطه�برقرار�کند،�>�ن

<�و�خدا�مردمان�ستمگر� �نَ اِلم�ی
وَم الطنّ هِد�ی ال�ةَ  اهلَل لا �یَ

او�خود�از�آنان�است.�>ِا�نَّ

را�هدایت�نخواهد�کرد.

<�آن�کسـانی�که�در�دل�هایشـان�بیمـاری�هسـت،�
ِهم َمَر�نٌ لو�بِ

�نَ �ن�ی �ةُ �ی �ن
َّ
َرى ال �ةَ

>�نَ

<�آن�کسـانی�که�در�دل،�
ِهم َمَر�نٌ لو�بِ

�نَ �ن�ی �ةُ �ی �ن
َّ
َرى ال �ةَ

ترجمه�کردیم�بیماردالن،�>�نَ

ِهم<�می�شـتابند�در� �ی ُساِرعو�نَ �ن بیمـاری�و�مـرض�دارنـد،�آنهـا�را�می�بینی؟�>�ی

میـان�جبهـۀ�دشـمناِن�دیـن،�قناعت�نمی�کنند�بـه�اینکه�برونـد�طرف�آنها،�

بلکه�می�شتابند؛�قناعت�نمی�کنند�به�اینکه�تا�پهلویشان�بروند،�می�روند�تا�

آن�اعماق�جبهه�شان.�اگر�بپرسی�آقا�چرا�این�قدر�با�دشمِن�دین�می�سازی؟�

بـا�کسـی�کـه�می�دانـی�ضـد�دین�اسـت،�چـرا�ضدیت�کـه�نمی�کنـی�هیچ،�

دوسـتی�هم�به�خرج�می�دهی؟�اگر�این�را�از�او�بپرسـی،�در�جوابت�چنین�
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<�می�گویند�می�ترسیم�یک� َر�ةٌ �ئِ
ٓ
ا دا �ن �بَ ص�ی �ن �ةُ

َ
ٰى ا �ش �ن

ولو�نَ �نَ �ة َ می�گوید:�>�ی

آسـیبی�به�ما�برسـد؛�اگر�دوسـتی�نکنم،�می�ترسـم�به�من�آسـیبی�برسانند�

ا  �ن �بَ ص�ی
�ن �ةُ

َ
ٰى ا �ش �ن

نَ
یـا�برسـاند.�چقـدر�به�گوش�آدم�آشناسـت�ایـن�حرف�ها.�>�

<�می�ترسیم�برایمان�دردسری�درست�بشود،�می�ترسیم�برایمان�اسباب� َر�ةٌ �ئِ
ٓ
دا

ٰى  �ش �ن
زحمتی�درست�بشود؛�ببینید�چه�کلمات�آشنایی�ست،�همین�است�>�نَ

.> َر�ةٌ �ئِ
ٓ
ا دا �ن �بَ ص�ی �ن �ةُ

َ
ا

و 
َ
ِ� ا �ة

ال�نَ َ �بِ �ی ِ
�ة
ئ
ا َ �ن �ی

َ
َعَ�ى اهلُل ا

خـدا�در�جـواب�اینهـا�چه�می�گوید؟�می�فرمایـد:�>�نَ

ِدِ�<�امیـد�اسـت�که�خدا�پیـروزی�را�نصیب�جبهـۀ�مؤمن�کند،�یا� مٍر ِم�ن ِع�ن
َ
ا

یـک�حادثـه�ای�از�پیـش�خـود،�به�سـود�آنـان�پدیـد�آورد.�بعد�کـه�این�کار�

<،�تا�این�بدبخت�هایی� �نَ اِدم�ی ِسِهم �ن
�نُ �ن

َ
َسّروا �ن�ی ا

َ
حوا َعلٰ� ما ا ص�بِ �یُ

بشود،�آن�وقت،�>�نَ

که�با�آنها�سـاخته�بودند،�پشـیمان�بشـوند،�روسـیاه�بشـوند،�بگویند�دیدی�

چـه�غلطـی�کردیم،�اگر�می�دانسـتیم�که�جبهۀ�مؤمن�این�جـور�پیروزمند�و�

نیرومند�خواهد�شد،�با�دشمن�دین،�با�دشمن�خدا�نمی�ساختیم؛�خودمان�

را�بی�آبرو�نمی�کردیم.

وا<؛�بعد�از�آنی�که�آنها�خودشان�را�مفتضح�کردند�و�با�دشمنان� َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
وُل ال �ة َ >َو �ی

 
َ
سـاختند،�مؤمنین�چه�می�گویند؟�آن�کسـانی�که�ایمان�آوردند�می�گویند:�>ا

َمَعُكم<،�مؤمنین،�بیچاره�ها�در�بهت�
َ
ُهم ل

ِهم ِا�نَّ ما�نِ �ی
َ
هَد ا َ اهلِل حب َسموا �بِ �ة

َ
�نَ ا �ی �ن

َّ
لاِء ال هوئُ

و�حیـرت�فـرو�می�رونـد،�ِا!�همین�هـا�بودنـد،�این�چهره�هـای�خوش�ظاهر�و�

موّجه،�قسـم�می�خوردند،�با�سـوگندهای�ِغالظ�و�شـداد�1که�ما�با�شماییم.�

1.�)غ�ل�ظ(�جمع�غلیظ،�درشت،�ُپرمایه،�)ش�د�د(�جمع�شدید
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هر�وقـت�با�آنها�حرف�می�زدیم،�هر�وقت�به�آنها�چیزی�می�گفتیم،�

می�گفتند�بله،�ما�هم�با�شما�هم�عقیده�ایم،�ما�هم�با�شما�اختالفی�نداریم،�

ما�هم�همین�حرفی�که�شـما�می�زنید،�می�زنیم؛�در�مقام�بیان،�این�جور�با�

آدم�حرف�می�زدند؛�بعد�معلوم�شد�که�دل�های�اینها�مریض�بوده�و�علی�رغم�

ظاهر�نیکشان،�دل�های�چرکین�و�سیاه�و�نفاق�آمیز�داشتند.�مؤمنین�آن�روز�

 
َ
می�گویند�عجب!�ببین�چه�َقَسـمی�می�خوردند�اینها.�همان�هایند�اینها؟�>ا

ِهم<�آیا�همین�ها�هستند،�آنهایی�که�سوگند� ما�نِ �ی
َ
هَد ا َ اهلِل حب َسموا �بِ �ة

َ
�نَ ا �ی �ن

َّ
لاِء ال هوئُ

م<�که�با�شما�
ُ

َمَعك
َ
ُهم ل

می�خوردند�به�خدا،�سوگندهایی�سخت�و�غلیظ؟�>ِا�نَّ

ُهم<�پوچ�و�بیهوده�
ُ
عمال

َ
َط�ة ا هسـتند.�بـا�شـما�هم�عقیـده�و�همفکرنـد.�>َح�بِ

<�زیانکار�گشـتند،� �نَ اِسر�ی حوا �ن ��بَ
َ
ا

َ و�نابود�شـد�کارهایی�که�کرده�بودند؛�>�ن

زیانکاران�واقعی.

خـب،�این�راجع�بـه�ارتباطات�خارجی،�حاال�راجع�بـه�ارتباطات�داخلی�دقت�

ُكم َع�ن   ِم�ن
َ

ّد ر�ةَ َ وا<�ای�کسانی�که�ایمان�آوردید،�>َم�ن �ی َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا ا کنید.�>�ی

ِ�<�اگر�شما�از�دین�خود�باز�بگردید،�اگر�این�بار�رسالت�و�مسئولیتی�را� ِ �ن د�ی

کـه�بـا�ایمان�به�خـدا�پذیرفته�بودید،�از�دوشـتان�روی�زمین�بگذارید�و�آن�

را�به�سـرمنزل�نرسـانید؛�خیال�نکنید�که�این�بار�به�سرمنزل�نخواهد�رسید؛�

تصـور�باطلـی�خواهـد�بود�این�خیال؛�نـه،�این�باِر�خدا�به�سـرمنزل�خواهد�

رسـید،�منتها�سـعادتش�را�کِس�دیگری�خواهد�برد،�جمعیت�دیگری�این�

افتخار�نصیبشان�خواهد�شد�که�این�بار�را�به�منزل�برسانند.

ِ�<�هر�که�از�شما�از�دین�خود�بازگردد�و�مرتد�شود،� ِ �ن ُكم َع�ن د�ی  ِم�ن
َ

ّد ر�ةَ َ >َم�ن �ی
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�این�مردم�همان� وٍم<�خواهد�آورد�خدا�مردمی�راـ� �ةَ �ی اهلُل �بِ ِ
�ة
ئ
ا َ  �ی

َسو�نَ
>�نَ

مـردم�ایـده�آل�اسـالمی�اند.�آن�جامعۀ�ایده�آل�اسـالمی،�از�لحاظ�پیوندها�و�

 
َسو�نَ

رابطه�های�داخلی�و�خارجی�این�جورند�که�در�این�آیه�آمده�است�ـ�>�نَ

ُهم<�خـدای�متعـال�جمعیتـی�را�پدیـد�خواهـد�آورد�که�خوِد� �بُّ ِ�
ُ
وٍم �ی �ةَ �ی اهلُل �بِ ِ

�ة
ئ
ا َ �ی

ُ�<�آنها�هم�خدا�را�دوست�می�دارند.�ما�
و�نَ �بّ ِ�

ُ
خدا�آنها�را�دوست�می�دارد،�>َو �ی

هم�خدا�را�دوست�می�داریم؟�نه!�این�یک�ذره�محبتی�که�شما�گاهی�اوقات�

�که�هیـچ�احتیاجی�به�این�جـور�قربانی� می�گویـی�ای�خـدا�قربانـت�بـرومـ�

گفتـن�هـم�و�قربانـی�کـردن�هم�نـدارد�خدا�ـ�و�تـازه�دروغ�هـم�می�گوییم�

ما،�قربان�خدا�به�هیچ�صورت�حاضر�نیسـتیم�برویم،�این�دوسـتی�نیسـت.�

ُكُم اهلُل<�1است.�این�قرآن� �ب ��بِ ُ
�ی �ی عو�ن �بِ

ا�ةَّ
َ و�نَ اهلَل �ن �بّ ِ�

م �ةُ �ةُ ل ِا�ن ُك�ن
محبت�خدا،�>�ةُ

اسـت.�اگر�خدا�را�دوسـت�دارید،�از�من�که�پیغمبرم�متابعت�کنید�تا�خدا�

ُ�<؛�یعنـی�اینهـا�صددرصـد�
و�نَ �بّ ِ�

ُ
ُهم َو �ی �بُّ ِ�

ُ
هـم�شـما�را�دوسـت�بـدارد.�پـس�>�ی

تسلیم�فرمان�خدا�بودند،�که�مورد�محبت�خدا�بودند.

خـب،�ایـن�یـک�خاصیـت�و�صفـت،�کـه�مهـر�و�محبـت�میان�آنـان�و�خدا�

<�فروتـن�هسـتند�در�مقابـل�مؤمنان؛�این� �نَ �ی ِم�ن � الُموئ
َ

هةٍ َعل
َّ
ل دنِ

َ
طرفینی�سـت.�>ا

نشانۀ�کماِل�رابطه�و�پیوند�صمیمانه�است.�در�مقابل�مؤمنین،�در�مقابل�این�

تودۀ�مسـلمانی�که�انباشـته�اند�متن�جامعۀ�اسالمی�را،�هیچ�گونه�نخوتی،2 

هیچ�گونـه�غـروری،�هیچ�گونه�توقع�زیـادی�ای،�هیچ�گونه�داعیۀ�بیخودی�و�

1.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیه�31

2.�)ن�خ�و(�تکبر�و�خودبینی
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پوچـی�در�آنهـا�وجـود�نـدارد.�یعنـی�وقتی�که�در�مقابل�مـردم�قرار�

می�گیرند،�جزو�مردمند،�با�مردمند،�در�راه�مردمند،�برای�مردمند،�خودشـان�

را�از�میان�مردم�بیرون�نمی�کشـند،�در�برج�عاج�قایم�نمی�شـوند�که�از�دور�

 �
َ

هةٍ َعل
َّ
ل دنِ

َ
مردم�را�ببینند�و�برای�مردم�گاهی�دلسوزی�هم�بکنند؛�در�مردم،�>ا

�ةٍ 
ِعرنَّ

َ
<؛�خود�را�فروتن�و�کوچک�می�کنند�در�مقابل�مؤمنان�به�خدا.�>ا �نَ �ی ِم�ن الُموئ

<�ـ�نقطۀ�مقابل�ـ�در�مقابل�کافران�و�دشمنان�دین�و�مخالفان� �نَ ر�ی � الكا�نِ
َ

َعل

<�هسـتند؛�یعنـی�تأثیرناپذیر،�یعنی�سـربلند،�یعنی�حصاری�از� �ةٍ
ِعرنَّ

َ
قـرآن،�>ا

فکر�اسالمی�دور�خود�پیچیده�و�کشیده�که�هیچ�نفوذی�از�آنها�نپذیرند.

ِل اهلِل<؛�خاصیت�دیگرشان�این�است�که�در�راه�خدا�جهاد� �ی اِهدو�نَ �ن�ی َس�ب �ب
ُ
>�ی

و�مجاهـدت�می�کننـد،�بی�امـان،�بـدون�قید�و�شـرط،�همچنانی�کـه�در�آیـه�

ٍم<�از�مالمت�هیچ�مالمت�گری�هم�نمی�هراسند� وَم�ةَ لا�ئِ
َ
و�نَ ل ا�ن �ن َ

هست.�>َو لا �ی

و�نمی�ترسـند.�دیگـر�حـاال�چه�جـور�مالمتگری،�خودتان�فکـر�کنید�ـ�دیگر�

ُء<�این�
ٓ
ا َسش ِ� َم�ن �ی �ی �ة وئ ُ ُل اهلِل �ی صن

ِلَك �نَ نمی�توانـم�توضیـح�بدهم،�خسـته�ام�ـ�>دن

فضل�و�لطف�و�تفضل�خداسـت�که�به�هر�که�خواهد،�می�دهد،�>َو اهلُل واِسٌع 

ٌم<�خدا�گشاده�دست،�گشوده�دست�و�داناست. َعل�ی

بعد�راجع�به�ارتباط�و�پیوند�اجزای�جامعۀ�اسالمی�با�آن�قلب،�با�آن�قدرت،�

با�آن�امام،�با�آن�پیشوا،�آیۀ�بعدی�دنبال�آیات�قبلی�می�آید،�ببینید�چقدر�

متناسـب�و�زیباسـت.�ببینید�که�تدبر�در�قرآن�چقدر�آدم�را�روشـن�می�کند�

نسـبت�به�این�مسـائلی�که�فکر�می�کرده�قرآنی�نیسـت،�قرآن�چگونه�رسـا�

حرف�می�زند.�روابط�خارجی�را�گفت،�پیوندهای�داخلی�را�گفت،�حاال�قلب�
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پیوندهـای�داخلـی�را�بیان�می�کند؛�یعنی�پیشـوا�را،�رهبر�را،�امام�

ُكُم اهلُل<،�ولی�و�قائِم�امر،�آن�کسـی�که�تمام�نشـاط�ها� ما َوِل�یُّ
را،�می�گوید�>ِا�نَّ

و�فعالیت�های�جامعه�و�امت�اسـالمی�به�او�باید�برگردد�و�از�او�باید�الهام�

بگیرد،�خداسـت.�خب�خدا�که�مجسـم�نمی�شـود�بیاید�بین�مردم�بنشـیند�

ُه<؛�پیداسـت�که�بین�رسـول�و�بین�
ُ
امر�و�نهی�کند،�دیگر�چه�کسـی�؟�>َو َرسول

خدا�هرگز�رقابت�و�تنازع�و�تنافر�1هم�که�نیست؛�رسول،�رسول�اوست�باز.�

�ةٌ َو  ِ
َك َم�یّ

خداست�و�رسولش،�خب،�رسول�که�همیشه�باقی�نمی�ماند؛�>ِا�نَّ

وا<�آن� َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
<�2بعد�از�رسول�چه؟�بعد�از�رسول�هم�داریم؛�>َو ال و�نَ �ة ِ

ُهم َم�یّ
ِا�نَّ

مؤمنان.�کدام�مؤمنان؟�هرکسی�که�ایمان�آورد�کافی�است؟�نه،�نشانه�دارد.�

<�می�دهند�زکات� كا�ةَ و�نَ الرنَّ �ة وئ ُ <�اقامۀ�نماز�می�کنند،�>َو �ی لا�ةَ
َ

مو�نَ الّص �ی �ة ُ �نَ �ی �ی �ن
َّ
ل
َ
>ا

<،�واو�را�حالیه�گرفتند�مفسـرین؛�در�حالی�که�در�رکوعند،� را،�>َو ُهم راِكعو�نَ

در�حـال�رکـوع�زکات�می�دهنـد.�یعنـی�چـه�کسـی�؟�یعنـی�امیرالمؤمنین،�

علی�بن�ابی�طالب،�به�عنوان�ولی�معین�می�شود.

حـاال�شـما�یک�وقـت�ایـن�را�از�آیـه�اسـتفاده�می�کنیـد،�واو�را�واو�حالیـه�

می�گیرید،�خیلی�هم�خوب؛�اگر�به�فرض�در�این�هم�تشکیک�بکنید،�بگویید�

نه،�مطلق�مؤمنین�را�می�خواهد�بگوید�که�دارای�این�خصوصیت�هسـتند.�

بنده�سؤال�می�کنم:�سمبل�و�رمز�برای�یک�چنین�کّلیتی�چه�کسی�می�تواند�

باشـد�در�جامعۀ�اسـالمی؟�غیر�از�علی�بن�ابی�طالب�کسـی�را�سـراغ�نداریم.�

1.�)ن�ف�ر(�از�یکدیگر�بیزاری�و�دوری�جستن.

2.�سوره�مبارکه�زمر/�آیه�30
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در�آن�جامعۀ�اسـالمی،�آن�کسـی�که�می�توانسـت�سمبل�این�گونه�

جنـاِح�ایمانـِی�متقن�و�محکمی�باشـد،�علی�بن�ابی�طالب�اسـت؛�ولو�فرض�

کنیـم�کـه�آیه�به�آن�حضرت�هم�ناظر�نباشـد،�اگر�چه�کـه�به�خاطر�واقعیت�

تاریخی�ای�که�نقل�شده،�ناظر�است.

البته�توجه�آقایان�باشـد،�این�تذکر�را�من�الزم�شـد�که�بدهم�راجع�به�بحث�

دیروز�یا�بحث�امروز؛�ما�بحثمان�اگر�در�باِب�امامت�یا�والیت�یا�تکیۀ�روی�

شـیعه�اسـت،�جنبۀ�مثبت�قضیه�در�نظر�ماسـت،�نه�جنبۀ�منفی�قضیه.�ما�

همین�طور�که�مکرر�گفتیم،�الزم�می�دانیم�که�شـیعه�خودش�را�بشناسـد،�

فکر�خودش�را�بشناسد،�ایمان�خودش�را�هر�چه�بیشتر�راسخ�و�نافذ�بکند،�

این�را�معتقدیم.

ما�که�داریم�بحث�می�کنیم،�می�خواهیم�تشّیع�را�اثبات�کنیم،�نمی�خواهیم�

دیگـران�را�نفـی�کنیـم.�نمی�خواهیم�بیخودی�اختالف�فکری�و�سـلیقه�ای�

باز�درسـت�کنیم،�نه.�اما�شـما�الزم�است�بفهمید�که�چگونه�درک�می�کنید�

تشـّیع�را؟�تشـّیع�کـه�می�گویـم،�نگو�بـا�خودت�که�آقا�حاال�اسـالم�را�ثابت�

کنید،�تشّیع�باشد�بعد،�نه؛�آن�تشیعی�که�من�می�گویم،�غیر�از�اسالم�چیز�

دیگری�نیسـت،�اسـالم�غیر�از�تشـّیع�چیز�دیگری�نیست.�اسالم�را�ده�جور�

می�بینند�بینندگان،�یک�جور�دیدن،�دیدنی�سـت�که�تشـّیع�می�بیند،�اسالم�

واقعی�همان�است.�برداشتی�که�شیعه�از�اسالم�و�قرآن�دارد،�آن�برداشت،�

برداشت�درست�و�منطقی�و�عادالنه�و�عاقالنه�است.�توجه�دارید؟�بنابراین�

ما�داریم�اصول�اسالمی�را�می�گوییم؛�به�خیال�خودمان�و�به�نظر�خودمان،�
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اصـول�ایدئولوژیکی�اسـالم�اسـت�اینها�که�داریـم�بحث�می�کنیم�

و�بیـان�می�کنیـم.�و�گمان�نمی�کنم�شـما�هم�اگر�فکـر�کنید،�بر�خالف�این�

نظـری�داشـته�باشـید.�بنابراین�مسـائل�مثبـت�و�جنبه�هـای�مثبت�قضیه�

مورد�نظر�ماست.

ما�اسـالم�را�آن�چنان�که�در�مکتب�تشـّیع�می�فهمیم�و�می�شناسـیم،�داریم�

بیـان�می�کنیـم.�کار�نداریـم�حـاال�بـه�جناح�هـای�دیگری�که�ممکن�اسـت�

جـور�دیگـری�بشناسـند�و�بفهمند،�بحـث�هم�نمی�کنیم�با�آنهـا�فعاًل،�دعوا�

هـم�نداریـم،�تعـارض�هم�نداریم،�برادر�هم�هسـتیم،�دسـت�دوسـتی�هم�

می�دهیم،�چرا؟�چون�دشمن�داریم،�چون�بیرون�خانه�دشمن�ایستاده.�ما�

دو�برادر�اآلن�حق�نداریم�توی�سـر�و�کلۀ�هم�بزنیم.�این�هم�طریقۀ�ماسـت�

که�خواسـتم�عرض�کنم�که�آقایان�بدانید؛�بحث�راجع�به�تشـّیع�و�شـیعه،�

به�خاطر�اصالت�شیعه�است،�به�خاطر�اینکه�ما�معتقدیم�به�تشیع،�به�خاطر�

این�است�که�اسالم�را�از�دیدگاه�تشّیع�می�بینیم،�نه�به�خاطر�این�است�که�

می�خواهیم�بین�شـیعه�و�سـنی�اختالف�ایجاد�کنیم،�ابدًا،�این�اختالف�را�

هم�حرام�می�دانیم.

كا�ةَ َو ُهم  و�نَ الرنَّ �ة وئ ُ لا�ةَ َو �ی
َ

مو�نَ الّص �ی �ة ُ �نَ �ی �ی �ن
َّ
وا ال َم�نُ

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ُه َو ال

ُ
ُكُم اهلُل َو َرسول ما َوِل�یُّ

>ِا�نَّ

<؛�خب،�حاال�اگر�والیت�را�مراعات�کردیم،�چه�کار�می�شود؟�اثری� راِكعو�نَ

هـم�دارد�بـرای�مـا؟�اگـر�والیـت�را�کـه�دارای�سـه�ُبعـد�شـد�تا�حـاال؛�یکی�

حفظ�پیوندهای�داخلی،�یکی�قطع�پیوند�و�وابستگی�به�قطب�های�متضاد�

خارجـی،�ایـن�دوتـا،�یکی�هـم�حفظ�ارتبـاط�دائمی�و�عمیق�بـا�قلب�پیکر�
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اسالمی�و�قلب�امت�اسالمی،�یعنی�امام�و�رهبر،�سه�بعد�والیت�

را�که�بیان�کردیم،�حاال�اگر�این�سـه�ُبعد�را�مراعات�کردیم،�چگونه�خواهد�

ُه<�آن�کسـی�که�
َ
َوّلَ اهلَل َو َرسول �ةَ َ شـد؟�آیـۀ�قـرآن�جواب�می�دهد�بـه�ما؛�>َو َم�ن �ی

قبـوِل�والیـت�کنـد�بـا�خـدا�و�با�رسـولش�و�با�کسـانی�که�ایمـان�آورده�اند،�

بـا�مؤمنـان�ایـن�پیوند�را�مراعـات�کردند�و�حفظ�کردند�و�نگسسـتند،�اینها�

غالبنـد،�پیروزمنداننـد.�1از�همه�پیروزتر�همین�ها�هسـتند�و�اینهایند�که�بر�

همۀ�جناح�های�دیگر�غلبه�خواهند�داشت.

.> و�نَ اِل�ب �بَ اهلِل ُهُم العن  ِحرن
ِا�نَّ

َ وا �ن م�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

ّ
1.�ادامۀ�آیۀ�56:�>َو ال
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موضوعـی�کـه�در�دنبـال�بحث�هـای�گذشـته،�در�زمینۀ�والیـت�قابل�تذکر�

دادن�است؛�اواًل�یک�معرفی�اجمالی�از�جامعۀ�دارای�والیت�و�فرد�دارای�

والیت�اسـت،�ثانیًا�نقش�دورنمایی�اسـت�از�جامعه�ای�که�در�آن�جامعه�

والیت�وجود�دارد.�در�یکی�دو�روز�گذشته�که�در�این�زمینه�بحث�کردیم،�

آنچه�به�دسـِت�ما�آمد�از�تدبر�در�آیات�قرآن�ـ�البته�این�تدبر�با�اسـتمداد�

و�اسـتنتاجی�بـود�کـه�بر�اثـر�رابطۀ�با�معـارف�اهل�بیـت�در�زمینۀ�والیت�

در�ذهـن�مـا�وجـود�داشـته�اسـت،�بنابراین�آنچـه�که�عـرض�کردیم،�یک�

خالصه�گیـری،�هـم�از�قرآن�اسـت،�هـم�از�حدیث�ـ�خالصـه�ای�که�از�این�

حرف�هـا�به�دسـت�آمد،�این�شـد�کـه�والیت�دارای�چند�ُبعد�اسـت،�دارای�

چند�جلوه�است.

َوآَتُوا  لاَة  الّصَ قاُموا 
َ
ا الَارِض  فِى  ّناُهم 

َّ
َمك ِان  ذیَن 

َّ
ل
َ
ا

ِه  َوِلّلٰ ِر 
َ

الُمنك َعِن  َوَنَهوا  وِف  ِبالَمعر وا  َمر
َ
َوا كاَة  الّزَ

ارک� ح�ب سور�ۀ م�ب عاِقَبُة الُاموِر � 
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یکی�این�است�که�جامعۀ�مسلمان،�وابسته�و�پیوستۀ�به�عناصر�

خارج�از�وجود�خود�نباشد،�پیوستگی�به�غیر�ُمسِلم�نداشته�باشد.�و�البته�

توضیح�دادیم�که�این�پیوسـته�نبودن�و�وابسـته�نبودن�یک�حرف�اسـت،�

به�کلـی�رابطـه�نداشـتن،�یک�حرف�دیگر�اسـت.�هرگـز�نمی�گوییم�که�عالم�

اسالم�در�انزوای�سیاسی�و�اقتصادی�به�سر�ببرد�و�با�هیچ�یک�از�ملت�ها�

و�کشورها�و�قدرت�های�غیرمسلمان�رابطه�ای�نداشته�باشد؛�نه،�این�نیست�

مطلب.�مسـئله،�مسـئلۀ�وابسـته�نبودن�اسـت،�پیوسـته�و�دنباله�رو�نبودن�

اسـت،�در�قدرت�های�دیگر�هضم�و�حل�نشـدن�است،�استقالل�و�روی�پاِی�

خود�ایستادن�است�خالصه.

یک�جلوۀ�دیگر�و�یک�بدنه�و�رویۀ�دیگر�از�والیت،�عبارت�است�از�انسجام�

و�اتصـال�و�ارتبـاط�بسـیار�شـدیِد�داخلـی�میـان�عناصـر�مسـلمان؛�یعنـی�

آن�وقتی�که�جامعۀ�اسالمی�مطرح�است�برای�بحث�ما�و�ذهن�ما،�آنچه�که�

والیـت�به�آن�می�گویند،�عبارت�اسـت�از�یکپارچـه�بودن�و�یک�جهت�بودن�

جامعۀ�اسـالمی.�همان�طوری�که�در�احادیث�نبوی�و�غیر�نبوی�هسـت�که�

ِهـم َکِمثـِل اجَلَسـِد«�1مثل�یک�پیکر�واحدی،�مثل� ِهـم َو َتراُحِ  امُلؤِمنـنَی يف َتواّدِ
ُ

»َمَثـل

یک�عمارت�واحدی،�مثل�اجزای�به�هم�پیوستۀ�یک�بنایی؛�مسلمان�ها�باید�

پیوستۀ�به�هم،�جوشیدۀ�به�هم،�گره�خوردۀ�به�هم�و�خالصه،�دست�واحدی�

باشـند�در�مقابل�دسـت�های�دیگر�و�در�مقابل�تعارض�ها�و�دشـمنی�هایی�که�

پیش�خواهد�آمد.�این�مطلب�را�در�آیۀ�دیروز�کاماًل�مشاهده�کردید.�باز�از�

1.�حدیث شماره�9
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<1،�در� �نَ ر�ی � الكا�نِ
َ

�ةٍ َعل
ِعرنَّ

َ
�نَ ا �ی ِم�ن � الُموئ

َ
هةٍ َعل

َّ
ل دنِ

َ
آیات�سورۀ�مائده�است�که�>ا

یـک�آیـۀ�دیگر�از�قـرآن،�همین�مطلب�باز�به�صورت�واضح�تری�بیان�شـده،�

ُهم<2.�وقتـی�در�مقابـل� �نَ �ی َ ُء �ب
ٓ
اِر ُرَحما

� الُك�نّ
َ

ُء َعل
ٓ
ّدا ِ سش

َ
�نَ َمَعُ� ا �ی �ن

َّ
ٌد َرسوُل اهلِل َو ال >ُمَحّمَ

جبهـۀ�خارجـی�قـرار�می�گیرند،�تـو�از�آنها�چیـزی�اسـتوارتر�و�خلل�ناپذیرتر�

نمی�بینی،�تأّثرناپذیرتر�و�نفوذناپذیرتر�نمی�بینی،�مستقل؛�اما�در�جبهه�های�

داخلـی�ـ�کـه�تعبیر�جبهه�اساسـًا�درسـت�نیسـت،�چون�جبهه�بنـدی�ای�در�

داخـل�وجـود�ندارد�ـ�در�داخل،�میـان�بدنه�ها�و�جناح�های�این�پیکر�عظیم�

اسـالمی�هیچ�گونه�نفوذناپذیری�نیسـت،�خلل�و�تأّثرناپذیری�نیسـت؛�بلکه�

به�عکـس،�همـه�روی�هـم�اثـر�می�گذارند،�همـه�یکدیگر�را�به�سـوی�خیر�و�

نیکـی�جـذب�می�کنند،�همـه�یکدیگر�را�توصیۀ�به�پیروی�هرچه�بیشـتر�از�

حـق�می�کننـد،�همـه�یکدیگـر�را�توصیـۀ�به�پافشـاری�هرچه�بیشـتر�در�راِه�

حق�و�مقاومِت�هرچه�بیشـتر�در�مقابل�انگیزه�های�شـر�و�فسـاد�و�انحطاط�

می�کننـد،�همـه�همدیگـر�را�نگه�می�دارنـد.�و�همان�طوری�کـه�آن�روز�مثال�

زدم،�مثـل�ده�نفـر�کوهنـورِد�کوهپیمای�ورزیده،�کـه�در�این�پیچ�و�خم�های�

کوه�دارند�می�روند،�در�این�کوره�راه�هایی�که�اگر�یک�کلوخی،�یک�سنگی�از�

زیر�پای�یک�کوهنورد�در�رفت،�کافی�سـت�که�او�را�با�مغز�در�اعماق�دّره�و�

صد�متری�و�دویسـت�متری�و�پانصد�متری�سـقوط�بدهد،�در�اینجا،�راه�برای�

سـالم�ماندن�همۀ�افراد�این�اسـت�که�کمرهای�اینها�را�با�ریسـمانی�هرچه�

1.�سوره�مبارکه�مائده/�آیه�54

2.�سوره�مبارکه�فتح/�آیه�29
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قوی�تـر�بـه�یکدیگر�ببندند،�تجاذب�1داشـته�باشـند،�دسـت�هم�را�

بگیرنـد،�همدیگـر�را�صـدا�بزنند:�فالنی�راه�را�که�گـم�نکردی،�عقب�نماندی�

که،�گرسنه�نشدی�که.�ببینند�آیا�بین�آنها�کسی�هست�که�از�لحاظ�فکری،�

از�لحاظ�مادی،�از�لحاظ�شناخت�حق�و�حقیقت،�ضعیف�تر�از�دیگران�باشد�

یا�نه،�اگر�هسـت،�همه�بکوشـند�تا�او�را�هدایت�کنند،�همه�سـعی�کنند�تا�

اینکه�او�را�به�راه�راسـت�بکشـانند،�خالصه،�یک�خانواده�با�اعضا�و�افرادی�

صددرصـد�صمیمـی.�این�هم�یک�جلوۀ�دیگر�از�جلوه�های�والیت�اسـت�که�

جامعۀ�اسالمی�به�این�صورت�است.

یک�جلوۀ�دیگر�از�جلوه�های�والیت�که�باز�در�روزهای�قبل�گفتیم�که�بسیار�

مهم�اسـت�و�از�همه�مهم�تر�این�اسـت�و�ضامن�بقای�والیت�به�معناهای�

اول�و�دوم�هم�همین�اسـت؛�این�اسـت�که�جامعۀ�اسـالمی�نیازمند�یک�

مرکز�اداره�کننده�با�شـرایطی�خاص�اسـت.�چون�جامعۀ�اسـالمی�حکم�یک�

پیکـر�واحـدی�را�بایـد�داشـته�باشـد،�هم�در�داخـل�با�یکدیگـر�متجاذب�و�

متماسـک�2باشـند�و�هـم�در�خـارج�مثل�یک�مشـت�واحـد،�مثل�یک�بدن�

واحـد،�مثـل�یـک�تن�واحد�در�مقابـل�جبهه�های�خارجـی�جلوه�گری�بکنند،�

چـون�ایـن�وحدت�در�جامعۀ�اسـالمی�الزم�اسـت؛�و�وحدت،�بـدوِن�تمرکز�

نیروی�اداره�کننده�ممکن�نیست.�اگر�چنانچه�بر�هر�گوشه�ای�از�گوشه�های�

این�عالِم�اسالم،�یک�عاملی،�یک�قدرتی،�یک�قطبی�حکومت�بکند،�اجزای�

1.�)ج�ذب(�کشیدن�یکدیگر�به�سوی�هم

2.�)م�س�ک(�خود�را�نگاه�دارنده،�چنگ�درزننده
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این�پیکر�از�یکدیگر�وا�می�روند،�از�هم�جدا�می�شـوند،�در�یک�راه�

حرکت�نمی�کنند.�عینًا�مثل�این�می�شـود�که�ارگانیسـم�اعصاب�اداره�کنندۀ�

انسان،�از�وضع�کنونی�تبدیل�پیدا�کند�به�اینکه�مثاًل�دو�دستگاه�فرماندهی�

اعصـاب�در�وجود�انسـان�باشـد؛�یکی�برای�طرف�راسـت،�یکـی�برای�طرف�

چـپ.�حـاال�کـه�هـر�دوتا�یکی�سـت،�بنـده�اگر�بخواهـم�این�دسـت�هایم�را�

به�طـور�هماهنگـی�تـکان�بدهم،�می�توانـم.�چون�هر�دو�دسـت�از�یک�مرکز�

دارنـد�الهـام�می�گیرنـد.�آن�آقایی�که�سـتونی�را�می�خواهد�بـردارد�و�بگذارد�

آن�طـرف،�وزنـه�ای�را�بردارد�بگذارد�آن�طرف،�هر�دو�دسـت،�چون�از�یک�مرکِز�

فرماندهی�فرمان�می�برند،�با�هم�کار�می�کنند،�متناسب�با�هم�کار�می�کنند.�

ایـن�دسـت�می�آیـد�از�ایـن�طـرف�می�گیـرد،�ایـن�دسـت�هم�از�ایـن�طرف�

می�گیرد،�هر�دو�به�یک�طرف�فشـار�می�دهند،�بعد�با�همدیگر�بلند�می�کنند�

وزنـه�را.�امـا�اگـر�مرکـز�فرماندهـِی�اعصاب�بدن�دوتا�شـد�در�انسـان،�یکی�

برای�طرف�راسـت،�یکی�برای�طرف�چپ؛�اینجا�دسـت�راسـت�و�چپ،�دیگر�

با�هم�هماهنگی�نخواهند�داشت.�دست�راست�برای�گرفتن�این�وزنه�و�بار�

سنگین،�پنجه�هایش�را�باز�کرده،�حاال�دست�چپ�چون�از�مرکز�دیگری�دارد�

فرمان�می�گیرد�و�الهام�می�برد،�در�همان�حال�این�پنجه�ها�را�هرچه�بیشتر�

دارد�به�هم�فشـار�می�دهد.�دسـت�راسـت�به�دسـت�چپ�می�گوید�همکاری�

کن،�تو�هم�این�طرف�وزنه�را�بگیر.�نه�خیر،�اصاًل�گوشش�بدهکار�نیست.�در�

همان�حالی�که�این�دسـت�آماده�اسـت�که�این�بار�را�بردارد�و�بگیرد،�این�

دسـت�به�کلی�تبدیل�شـده�به�یک�مشتی�توِی�هم�رفته،�منقبض،�منجمد،�
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به�هیچ�صورت�حاضر�نیست�این�بار�را�بگیرد�اصاًل.�یک�جای�دیگر�

می�رسند�به�یک�دشمنی،�این�دستی�که�مشت�بوده�حاال�می�خواهد�بخورد�

توی�سر�آن�دشمن؛�به�این�دست�دیگر�می�گوید�خب�تو�هم�کمک�کن�تا�

دو�بامبی�1بزنیم�توی�سـرش،�دو�مشـتی�مغزش�را�متالشی�کنیم�تا�زودتر�

خالص�بشـویم،�این�دسـت�هم�حاال�به�جبران�اینکه�او�آنجا�لج�کرده�بود،�

به�پیروی�از�مرکز�فرماندهی�اعصاب�قسـمت�راسـت�لج�می�کند.�می�گوید�

نه�خیر،�بنده�حاال�می�خواهم�باِز�باز�باشم.�خب�این�با�مشت�فرود�می�آید،�

این�اصاًل�آمادگی�ندارد�برای�خوردن�بر�سـر�آن�دشـمن.�سـرکار�ببینید�که�

اگـر�چنانچـه�بدن�انسـانی،�از�دو�مرکز�فرماندهی،�اعصابـش�فرمان�بگیرد،�

الهام�بگیرد،�این�بدن�چه�وضع�مسـخره�ای�پیدا�می�کند.�آنجا�که�بناسـت�

یـک�بـاری�را�بـردارد�نمی�تواند.�آنجا�که�بناسـت�یک�چیـزی�را�از�جایی�به�

جـای�دیگـری�منتقل�کند،�باز�نمی�تواند.�آنجایی�که�قرار�اسـت�دشـمنی�را�

دفع�کند،�باز�نمی�تواند.

جامعۀ�اسـالمی�اگر�بخواهد�دشـمنان�را�به�جا،�به�وقت�و�خوب�دفع�بکند؛�

یـک�گوشـۀ�جامعـۀ�اسـالمی�امروز�به�فکـر�دفع�کردن�دشـمن�بیفتد،�یک�

گوشـۀ�دیگـر�پس�فـردا�بیفتد،�باز�فایـده�ای�ندارد.�اگر�چنانچـه�یک�جامعه�

و�یـک�پیکـر�می�خواهـد�با�دشـمن�خـود�بسـتیزد،�بایـد�در�آِن�واحد،�همۀ�

جناح�هـای�ایـن�جامعـۀ�اسـالمی�با�آن�دشـمن�روبـه�رو�و�مواجه�بشـوند.�

امروز�این�به�فکر�بیفتد،�فردا�آن�به�فکر�بیفتد،�روز�سوم�آن�جناح�دیگر�و�

1.�ضربه�ای�که�با�دو�کف�دست�گشادۀ�به�هم�متصل،�بر�فرق�سر�زنند.
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آن�گوشـۀ�دیگر�از�خواب�بیدار�بشـود؛�آن�دشـمن�با�خیال�راحت،�

ماجرای�همان�سه�نفری�که�در�باغ�انگور�رفته�بودند�1و�ماّل�نقل�کرده،�این�

ماجـرا�را،�به�وجـود�مـی�آورد�و�پیـش�می�آورد،�و�َکَلک�همـه�را�خواهد�کند؛�

همچنانی�که�این�تجربه،�نه�یک�بار،�نه�دو�بار،�ده�بار�الاقل�در�تاریخ�اسالم�

اتفاق�افتاده.

پـس�اگـر�جامعۀ�اسـالمی�بخواهد�به�وقـت،�منافع�را�جذب�کنـد؛�به�وقت،�

ضررها�و�زیان�ها�را�دفع�کند؛�در�داخل،�با�یکدیگر�اجزای�مالئم�2و�پیوسته�ای�

باشند،�در�خارج،�در�مقابل�دشمن�حکم�یک�مشت�واحد�و�دست�واحدی�را�

داشته�باشند؛�خالصه�اگر�بخواهد�آن�دو�رویه�و�دو�ُبعد�و�دو�جانب�والیت�

را�در�خود�تأمین�بکند،�محتاج�اسـت�که�یک�مرکز�فرماندهی�مقتدری�در�

درون�خود�داشـته�باشـد�تا�همۀ�عناصِر�فعال�و�با�نشاط�این�جامعه،�نشاط�

فکری�خود،�نشاط�عملی�خود،�فعالیت�های�زندگی�خود،�دشمن�کوبی�های�

خود،�دوست�نوازی�های�خود�را�از�آن�مرکز�الهام�بگیرند.

آن�مرکـزی�کـه�در�بطـن�جامعه�و�متن�جامعۀ�اسـالمی،�همـۀ�جناح�ها�را�

اداره�می�کند،�هرکسـی�را�به�کار�الیِق�به�شـأن�خودش�مشـغول�می�کند،�از�

تعارض�هـا�جلوگیـری�می�کند،�نیروها�را�به�یک�سـمت�هدایت�می�کند؛�او�

1.�حکایتی�ست�در�دفتر�دوم�مثنوی�معنوی�مولوی،�با�عنوان:�تنها�کردن�باغبان�صوفی�و�

فقیه�و�َعَلوی�را�از�همدیگر.�در�این�حکایت�یک�صوفی�و�فقیه�و�َعَلوی�)از�سادات(�وارد�

باغی�می�شـوند.�باغدار�برای�بیرون�راندن�این�سـه�نفر�از�باغش،�این�سـه�را�با�ترفندی�از�

هم�جدا�و�به�دست�خودشان�مجازات�می�کند.

2.�)م�لء(�موافق�و�مناسب�طبع
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بایـد�از�سـوی�خـدا�باشـد،�باید�عاِلم�باشـد،�باید�آگاه�باشـد،�باید�

مأمـون�و�مصـون�باشـد،�بایـد�یـک�موجـود�تبلوریافتـه�ای�از�تمـام�عناصر�

سازندۀ�اسالم�باشد،�باید�مظهر�قرآن�باشد؛�اسم�او�را�چه�می�گذاریم؟�اسم�

او�را�می�گذاریـم�ولـّی.�پـس�والیت�در�جامعۀ�اسـالمی،�بـه�آن�دو�صورتی�

که�عرض�کردم،�ایجاب�می�کند�که�ولی�ای�در�جامعه�وجود�داشـته�باشـد.�

این�هم�یک�بعد�و�یک�بدنه�و�یک�رویۀ�دیگر�از�ابعاد�مسـئلۀ�والیت.�این�

توضیح�بحث�های�گذشته�بود.

مسئله�ای�که�بعد�از�این�پیش�می�آید،�این�است�که�بنده�و�جناب�عالی�آیا�

دارای�والیت�هستیم�یا�نه؟�من�و�شما�ممکن�است�دارای�والیت�باشیم،�

آیـا�مجموعـًا�جامعۀ�ما�دارای�والیت�هسـت�یا�نیسـت؟�مگـر�فرق�می�کند�

آقا؟�بله،�ممکن�است�یک�عضوی�به�خودی�خود�سالم�باشد،�اما�سالم�بودن�

یک�عضو،�اواًل�نه�به�معنای�سـالم�بودن�همۀ�بدن�اسـت،�این�یک�مطلب،�

ثانیًا�یک�عضو�سالم�اگر�در�یک�بدن�غیر�سالم�قرار�گرفت،�نمی�تواند�همۀ�

محسـنات�یـک�عضـو�سـالم�را�دارا�باشـد،�ایـن�دو�نکتـه.�اول�ببینیم�یک�

انسـاِن�با�والیت�چه�جور�آدمی�سـت،�تا�بفهمیم�آیا�شـخص�بنده،�شـخص�

جناب�عالی،�دارای�والیت�هستیم�یا�نه.�اگر�چنانچه�ثابت�شد،�روشن�شد�

ان�شـاءاهلل�کـه�بنـده�و�شـما�دارای�والیتیـم،�بعد�باید�بپردازیـم�ببینیم�که�

جامعه�چگونه�باید�باشد�تا�دارای�والیت�باشد.

هیـچ�مانعـی�ندارد؛�مانعی�ندارد،�یعنی�ممکن�اسـت،�منظورم�این�اسـت؛�

نه�اینکه�اشکالی�ندارد،�خیلی�اشکال�دارد،�اما�هیچ�مانعی�ندارد�که�بتوانیم�
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فرض�کنیم�یک�انسـان�دارای�والیت�را�در�یک�جامعۀ�بی�والیت.�

آیـا�ایـن�انسـان�مسـئولیتش�تمام�شـده�اسـت؟�همین�که�خـوِد�او�دارای�

والیت�است،�ولو�در�جامعۀ�محروم�و�عاری�از�والیت�زندگی�می�کند،�این�

زندگـی،�یک�زندگی�مطلوب�اسـت؟�و�آیا�اگر�کسـی�خـودش�دارای�والیت�

بـود،�امـا�در�یـک�جامعـه�ای�زندگـی�کـرد�کـه�آن�جامعه�بی�والیت�اسـت،�

و�او�در�مقابـل�بی�والیتـِی�جامعـه�مسـئولیت�احسـاس�نکـرد،�همین�عدم�

احساس�مسئولیت،�والیت�خود�او�را�هم�مصدوم�و�خراب�نمی�کند؟�اینها�

یک�تیترهایی�سـت�که�شـما�مرد�مسـلمان،�زن�مسـلمان،�مخصوصًا�جوان�

مسـلمان�باید�رویش�فکر�کنید.�ممکن�اسـت�بنده�آن�قدر�فرصت�و�مجال�

نداشـته�باشـم�که�هر�تک�تِک�اینها�را�برایتان�شـرح�بدهم،�و�اگر�بخواهم�

هر�تک�تِک�اینها�را�برای�شـما�شـرح�بدهم�تا�اینکه�همۀ�افرادی�که�اینجا�

هستند،�مطلب�را�درست�بفهمند،�این�الزم�دارد�که�هر�یکی�از�این�تیترها�

را�یک�روز�مثاًل�بحث�کنیم،�و�من�وقتم�این�قدر�نیست.

مسـئله�ایـن�اسـت�کـه�اواًل�ببینیـم�یـک�انسـان�دارای�والیـت،�چگونـه�

انسانی�سـت؟�من�چه�جوری�باشـم،�دارای�والیتم؟�چه�جوری�باشم،�دارای�

والیت�نیسـتم؟�این�یکی؛�ثانیًا�ببینیم�چگونه�باشـیم�ما،�جامعه،�هیئت�

اجتماعِی�انسـان�هایی�که�یک�جا�جمع�شـدند،�تا�دارای�والیت�باشـیم�و�

چگونـه�دارای�والیـت�نخواهیـم�بـود؟�در�چه�صورتی�یـک�جامعه،�جامعۀ�

ولـّی�و�متوّلـی�و�موالی�سـت،�1به�صورتـی�که�اسـالم�دسـتور�داده�و�در�چه�

1.�متوّلی:�سرپرست،�موالی:�یار�و�یاور
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صورتی�و�در�چه�شرایطی�از�والیت�محروم�است،�آن�والیتی�که�

اسالم�گفته.

مسـئلۀ�سـوم،�اینهـا�دو�مسـئله�اسـت،�)دارم�تکـرار�می�کنم،�بـرای�اینکه�

هر�یـک�از�آقایـان�در�ذهنتـان�بگنجانیـد.�آنهایـی�که�اهـل�دقت�و�تأمل�و�

یادداشـت�کردننـد،�یادداشـت�کنند.�خودتان�بروید�فکـر�کنید.�خودتان�از�

اندوخته�های�ذهنی�اسـالمی�و�از�متون�موجود�اسـالمی�اسـتفاده�کنید.�

معنای�نتیجۀ�قضاوت�در�این�مسـائل�را�به�دسـت�بیاورید.(�مسئلۀ�سوم،�

آیا�یک�انسـانی�که�دارای�والیت�اسـت،�تکلیف�خودش�با�والیت�داشـتِن�

شـخص�خودش�تمام�شـده�دیگر؟�تکلیف�ندارد�که�جامعۀ�دارای�والیت�

بسازد؟�این�هم�یک�مسئله.

مسئلۀ�چهارم�اینکه�اگر�یک�آدمی�خودش�دارای�والیت�بود،�در�یک�جامعۀ�

محـروم�از�والیـت�زندگـی�می�کرد�و�احسـاس�تکلیفی�نمی�کـرد�که�جامعه�

را�دارای�والیـت�بکنـد،�آیـا�ایـن�احسـاس�تکلیف�نکردن،�والیـت�خود�او�را�

مخـدوش�نخواهد�کرد؟�همینی�که�در�فکر�نیسـت�کـه�دیگران�را�هم�دارای�

والیت�درست�کند،�همین�به�فکر�نبودن،�آیا�خوِد�این،�والیت�او�را�ضعیف�

نکرده،�مخدوش�نکرده،�خراب�نکرده؟�این�هم�یک�مسئلۀ�دیگر�است.

ایـن�مسـائل�را�بایـد�بحـث�کنیـم.�حاال�مـن�یکی،�دوتـا�از�اینهـا�را�مطرح�

می�کنـم،�بحـث�می�کنـم،�صحبت�می�کنـم.�البته�وقتی�که�این�بحث�شـد،�

آن�وقـت�مقایسـه�کنیـد�در�ذهن�خودتـان�این�معناِی�مترقـِی�عالِی�جالِب�

خردپسنِد�قرآن�فرمودۀ�حدیث�گفتۀ�والیت�را،�با�آن�معنایی�که�آدِم�تنبِل�از�
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کار�بگریِز�راحت�طلِب�سـهل�گراِی�سهولت�طلب،�برای�والیت�پیش�

خودش�تصور�می�کند.

عـده�ای�خیـال�می�کننـد�کـه�دارای�والیت�بـودِن�یک�آدم�به�این�اسـت�که�

آدم�در�مجالـس�اهل�بیـت�گریـه�کند�فقط.�خیال�می�کنند�که�دارای�والیت�

بودن�به�این�اسـت�که�وقتی�اسـم�اهل�بیتعلیهم السـالم�می�آید،�پشـِت�سـرش�

حتمـًا�»علیهم�السـالم«�را�بگویـد؛�فقـط�همیـن�و�بس.�خیـال�می�کنند�که�

دارای�والیت�بودن�به�این�اسـت�که�محبت�اهل�بیت�در�دل�انسـان�باشـد،�

همین�و�بس.�بله،�محبت�اهل�بیت�را�داشـتن،�واجب�و�فرض�اسـت.�نام�

ایـن�بزرگـواران�را�بـا�عظمت�بردن،�بسـیار�جالب�و�الزم�اسـت.�به�نام�اینها�

مجلس�به�پا�کردن�و�از�عزا�و�شادی�آنها�درس�گرفتن،�عزای�آنها�را�گفتن،�

شـادی�آنها�را�گفتن،�گریسـتن�بر�بزرگواری�های�آنها،�بر�شـهامت�های�آنها،�

بر�مظلومیت�های�آنها،�همۀ�اینها�الزم�است،�اما�همۀ�اینها�والیت�نیست؛�

والیـت�از�ایـن�باالتـر�اسـت.�آنی�کـه�در�مجلـس�سیدالشهداصلوات اهلل وسـالمه علیه 

می�نشـیند�و�اشـک�می�ریزد،�کاِر�خوبی�می�کند�که�اشـک�می�ریزد،�اما�کاِر�

بدی�می�کند�که�اشک�ریختن�را�کافی�می�داند�برای�دارا�بودِن�والیت.

درست�بفهمید�چه�می�گویم.�آن�کسانی�که�ذهنشان�تحت�تأثیر�تلقینات�و�

القائات�مغرضانه�یا�جاهالنۀ�بعضی�از�دسـت�های�مزدور�و�مغرض�اسـت،�

درست�دقت�کنند.�گفته�نشود�که�با�گریستِن�بر�سیدالشهدا�کسی�مخالف�

است،�نه.�اگر�هم�کسی�مخالف�باشد،�ما�مخالف�نیستیم،�ما�طرف�داریم.�

مـا�می�گوییم�که�گریسـتن�بر�امـام�حسینصلوات اهلل وسـالمه علیه�گاهـی�می�تواند�
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یـک�ملـت�را�نجات�بدهد.�تّوابین�1رفتند�سـِر�قبِر�حسـین�بن�علی�

نشستند،�بیست�وچهار�ساعت�یا�چهل�وهشت�ساعت�یا�سه�روز�فقط�گریه�

کردند.�نتیجۀ�آن�گریه�چه�شد؟�نتیجۀ�آن�گریه�ها�این�شد�که�پیمان�مرگ�

و�خـون�باهم�بسـتند.�گفتند�می�رویم�در�این�میـدان�جنگ،�برنمی�گردیم،�

عهد�می�کنیم�که�زنده�برنگردیم.�این�است�گریۀ�امام�حسین.�کسی�با�این�

مخالف�نیست.

بـا�نـام�حسـین�بن�علیصلوات اهلل علیه�و�امیرالمؤمنینعلیه السـالم را�بـا�عظمت�بردن،�

هیچ�عاقلی�مخالف�نیسـت،�نه�هیچ�شـیعه�ای؛�سـنی�هم�مخالف�نیست،�

کافـر�هم�مخالف�نیسـت.�هر�کسـی�بشناسـد�اینها�را،�تصدیـق�می�کند�که�

نـام�اینهـا�را�باید�با�عظمت�برد.�شـب�بیست�وسـوم�اینجـا�گفتم�من�برای�

کسـانی�که�بودید،�خانواده�ای�که�میراثشـان�شـهادت�است،�خانواده�ای�که�

عزیزتریـن�یادگارشـان�فداکاری�و�جانبازی�در�راه�خداسـت،�خانواده�ای�که�

تمـام�امکاناتشـان،�همـۀ�وجودشـان�وقـف�و�خالـص�برای�خداسـت،�این�

خانواده�را�انسان�با�عظمت�یاد�نکند؟�باید�بکند.

1.�گروهی�بودند�متشکل�از�شیعیان�کوفه،�به�سرکردگی�سلیمان�بن�ُصَرد�و�مسّیب�بن�َنَجبه،�

کـه�از�عـدم�یـاری�امام�حسـین�در�کربال�پشـیمان�شـده�و�به�جهت�خونخواهـی�آن�امام�

از�بنی�امیه،�قیام�کردند.�ایشـان�به�جهِت�توبۀ�از�غفلت�گذشـتۀ�خود،�به�تّوابین�مشـهور�

شدند.�سرانجام�ایشان�و�جمعی�از�شیعیان�بصره�که�به�یاری�ایشان�رفته�بودند،�با�سپاه�

شـام�درگیر�شـده�و�شـجاعانه�به�مبارزه�پرداختند.�اگرچه�در�ابتدا�توفیقی�یافتند،�لکن�در�

نهایت،�بسـیاری�از�ایشـان�به�شـهادت�رسیدند.�قیام�تّوابین�)�65ق(�نخستین�قیام�علیه�

دولت�بنی�امیه،�پس�از�واقعۀ�کربال�است.



725 جلسۀ  25 بهشت والیت 

ت
والی

بنده�به�شما�قول�می�دهم،�شما�بروید�در�اروپا،�در�امریکا،�در�هر�

بلد�1کفرستانی،�در�هر�جاِی�از�اسالم�بیگانه�ای،�آنجایی�که�نام�اسالِم�شما�را�

هم�نشـنفته�باشـند،�بگویید�یک�آدمی�بود،�اسـمش�علی�بن�ابی�طالب�بود،�

سرگذشـتش�این�اسـت.�بنا�کنید�سرگذشت�امیرالمؤمنین�را�از�اول�تا�آخر�

خالصه�گفتن،�خواهید�دید�که�به�افتخار�این�چهره،�به�افتخار�این�انسانی�

کـه�این�همـه�افتخـارات�در�زندگی�اش�هسـت،�اینها�کف�می�زننـد،�احترام�

می�کننـد،�تجلیـل�می�کننـد،�تعظیم�می�کننـد�و�نام�او�را�به�صـورت�یادبود�

عزیـزی�از�شـما�در�ذهـن�نگه�می�دارند؛�این�مخصوص�شـیعه�نیسـت�که.�

جناب�عالـی�حـاال�خیلی�هنر�کردی�کـه�وقتی�می�گویـی�علی�بن�ابی�طالب،�

علیه�السـالم�دنبالـش�می�گویـی؟�خیلـی�کار�مهمی�انجـام�دادی؟�و�خیال�

می�کنی�که�والیت�یعنی�همین؟�بسی�اشتباه�بزرگ.�آن�والیتی�که�انسان�

را�به�بهشـت�می�برد،�این�نیسـت.�البته�گریه�کردن�بر�امام�حسـین�یکی�از�

گوشه�ها،�شعبه�ها،�بخش�های�بسیار�دوِر�اصل�بسیار�مهم�والیت،�می�تواند�

به�حسـاب�بیایـد.�یـک�عـده�ای�واقعـًا�از�روی�جهالـت�و�ان�شـاءاهلل�از�روی�

جهالـت،�نـه�از�روی�غـرض،�این�مسـائل�را�مطـرح�می�کنند.�مسـئلۀ�گریه�

را،�مسـئلۀ�عـرض�کنـم�که�دشـمنی�های�زبانی�با�دشـمن�های�اهل�بیت�را،�

نـه�دشـمنی�های�فکـری،�مسـائلی�از�این�قبیـل�را�مطرح�می�کنند،�مسـائل�

سـطحِی�باب�والیت�و�تشـّیع�را�مطرح�می�کنند�و�منحصر�می�کنند�والیت�

را�بـه�اینهـا،�و�شـگفتا�کـه�والیت�فهم�هـا�و�والیت�شـناس�ها�و�والیت�دارها�

1.�شهر
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را�با�همین�حربه�می�کوبند؛�این�خیلی�خوشـمزه�اسـت.�منحصر�

می�کننـد�والیـت�را�در�یـک�ِنطاق�1و�محدودۀ�تنگ�و�کوچکی�که�شایسـتۀ�

این�اصل�مهم�اسالمی�نیست.

والیت�در�یک�انسـان،�به�معنای�وابسـتگی�فکری�و�عملِی�هرچه�بیشـتر�و�

�خدا�را�بشـناس،�آن�کسـی�که� روزافزون�تر�با�ولیّ�سـت.�ولّی�را�پیدا�کن،�ولیِّ

او�ولـّی�حّقانـی�2جامعـۀ�اسالمی�سـت،�او�را�مشـخص�کن،�بعـد�از�آنی�که�

مشـخص�کردی،�شـخصًا�از�لحاظ�فکر،�از�لحاظ�عمل،�از�لحاظ�روحیات،�از�

لحاظ�راه�و�رسم�و�روش،�خودت�را�به�او�متصل�کن،�مرتبط�کن،�دنبالش�

راه�بیفت،�حرکت�بکن.�اگر�تالِش�تو�تالِش�او،�جهاِد�تو�جهاِد�او،�دوسـتِی�

تو�دوسـتی�او،�دشـمنِی�تو�دشمنی�او،�جبهه�بندی�های�تو�جبهه�بندی�های�

او�باشـد؛�تو�دارای�والیتی.�دو�کلمه�و�آسـان.�فهمیدید�که�چه�گفتم؟�آدِم�

دارای�والیت�این�اسـت؛�ولّی�را�بشناسـد،�فکر�ولّی�را�بداند،�با�ولّی�همفکر�

بشـود،�عمـل�ولّی�را�بشناسـد،�با�ولّی�هم�عمل�بشـود،�دنبـال�او�راه�بیفتد،�

خودش�را�فکرًا�و�عماًل�پیوسته�با�ولّی�کند،�این�با�والیت�است.

کـدام�حاضریـد�دسـت�بلند�کنید�بگویید�مـن�دارای�والیتم،�مرد�و�مردانه؟�

و�کـدام�حاضریـم�مرد�و�مردانه،�اعتراف�کنیم�که�والیت�کامل�نداشـتیم؟�

والیـت�را�منحصـر�کردیـم�فقـط�در�اینکـه�در�دلمان�مهـر�علی�بن�ابی�طالب�

اسـت�و�یـک�قطـره�اشـک�هـم�بـرای�امیرالمؤمنیـن�می�ریزیم،�و�لـو�اینکه�

1.�)ن�ط�ق(�منطقه

2.�منسوب�به�حق
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عملمان�ضد�عمل�علی�ست،�فکر�و�اندیشه�مان�ضد�فکر�و�اندیشۀ�

علی�سـت.�ما�اسـم�این�را�گذاشـتیم�والیت؟�برای�خودمان�یک�افسانه�ای،�

یک�اسطوره�ای،�یک�خرافه�ای�درست�کردیم�و�دل�خودمان�را�به�آن�خوش�

کردیم،�خودمان�را�دانستیم�از�جملۀ�َموالی�علی�بن�ابی�طالبعلیه السالم�و�دارای�

والیـت،�و�خوشـحال�کـه�تمام�آنچه�بـرای�موالی�علی�بن�ابی�طالب�هسـت،�

برای�خودمان�آنها�را�مسـّلم�و�قطعی�می�دانیم.�این�خیلی�جفاسـت،�این�

خیلـی�ظلم�اسـت�به�حـق�علی�بن�ابی�طالب.�این�خیلی�ظلم�اسـت�به�حق�

اسالم،�چون�والیت�برای�اسالم�است�و�این�خیلی�ظلم�است�در�حق�این�

اصل�بزرگ،�اصل�والیت.�حاضر�هم�نیستیم�والیت�را�بفهمیم.

اینی�کـه�امـام�صادقصلوات اهلل وسـالمه علیه�موالیـان�خـود�را،�آن�کسـانی�که�دارای�

والیتند،�قدرشـان�را�می�شناسـد،�برایشـان�احترام�قائل�می�شـود،�والیت�را�

با�عمل�می�داند،�می�گوید:�آن�کسـی�که�دارای�عمل�اسـت،�ولّی�ما�اوسـت؛�

آن�کسی�که�دارای�عمل�نیست،�عدّو�ما�اوست؛�این�بر�همین�اساس�است.�

چون�والیت�را�امام�صادق�آن�جوری�معنا�می�کند،�چون�والیت�در�فرهنگ�

امام�صادق�فرق�دارد�با�والیت�در�فرهنگ�آن�جاهل�یا�مغرضی�که�به�نام�

امام�صادق�دارد�زندگی�می�کند.�با�هم�تفاوت�دارند�اینها.�چرا�بنده�و�شـما�

نفهمیم�معنای�والیت�را؟�چرا�عمیقانه�درک�نکنیم�این�اصل�اسالمی�را�تا�

باز�هرچه�بیشتر�در�رکود�و�جمود�و�خمود�و�عقب�ماندگی�و�دوری�از�اسالم�

و�دوری�از�دنیا�و�آخرت�نمانیم،�چرا؟�می�ترسم�خودمان�را�به�امید�بهشت،�

عمـری�در�دوزِخ�دنیـا�نگـه�داریـم،�و�آن�وقتی�کـه�جان�می�دهیـم�که�وقت�
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مجسم�شدن�آرزوها�و�آماِل�دور�و�دراز�ماست،�آنجا�هم�از�بهشت�

خبری�نباشـد؛�چقدر�مایۀ�حسـرت�اسـت.�والیِت�یک�انسـان،�پیوستگی�و�

وابستگی�مطلق�اوست�به�ولّی؛�باید�وابسته�و�پیوسته�باشد،�این�یک.

و�اما�والیت�یک�جامعه�به�چیسـت؟�والیت�یک�جامعه�به�این�اسـت�که�

ولّی�در�آن�جامعه،�اواًل�مشخص�باشد،�بدانند�که�این�است�ولّی،�این�یک؛�

ثانیـًا�منشـأ�و�الهام�بخـش�همۀ�نیروها،�نشـاط�ها،�فعالیت�های�آن�جامعه�

باشـد.�قطبی�باشـد�که�همۀ�جوی�ها�و�سرچشـمه�ها�از�او�سرازیر�می�شود.�

مرکـزی�باشـد�کـه�همۀ�فرمان�هـا�را�او�می�دهد�و�همۀ�قانون�هـا�را�او�اجرا�

می�کند.�نقطه�ای�باشـد�که�همۀ�رشـته�ها�و�نخ�ها�به�آنجا�برگردد،�همه�به�

او�نـگاه�کننـد،�همـه�دنبـال�او�برونـد.�موتـور�زندگـی�را�او�روشـن�بکند�در�

ایـن�جامعـه،�راننده�و�پیش�قراول�کاروان�زندگی�در�جامعه،�او�باشـد.�این�

جامعه،�جامعۀ�دارای�والیت�است.

امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیـه�بعـد�از�پیغمبر،�بیسـت�وپنج�سـال�زمام�اجتماع�را�

در�دسـت�نداشـت.�جامعۀ�اسالمی�بعد�از�پیغمبر،�بیست�وپنج�سال�دارای�

والیت�نبود؛�تمام�شد�رفت.�در�آن�جامعه،�سلمان�شخصًا�دارای�والیت�بود،�

ابی�ذر�شخصًا�دارای�والیت�بود،�مقداد�شخصًا�دارای�والیت�بود،�آن�دیگری�

شـخصًا�دارای�والیت�بود،�اما�جامعۀ�اسـالمی�چطور�؟�جامعۀ�اسالمی�بعد�

از�پیغمبر،�بیست�وپنج�سال�دارای�والیت�نبود.�بعد�امیرالمؤمنین�رسید�به�

حکومت،�جامعۀ�اسالمی�شد�دارای�والیت.�چقدرش؟�همان�قدری�که�علی�

در�آن�قدر،�در�آن�بخش،�در�آن�قسمت،�منشأ�و�الهام�بخش�و�بستر�فرمان�ها�
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و�مقـررات�و�معرفت�هـا�و�شـناخت�ها�بود.�والیِت�یک�اجتماع�به�

ایـن�اسـت.�هر�وقتی�که�امام�در�جامعـه�حکومت�می�کند،�آن�وقتی�که�امام�

منشأ�امر�و�نهی�در�جامعه�می�شود،�آن�وقتی�که�همۀ�رشته�ها�از�امام�ناشی�

می�شـود،�آن�وقتی�کـه�امام�دارد�عمـاًل�جامعـه�را�اداره�می�کند،�آن�وقتی�که�

پرچـم�جنـگ�را�امـام�می�بندد،�آن�وقتی�کـه�فرمان�حمله�را�امـام�می�دهد،�

آن�وقتی�که�قرارداد�صلح�را�امام�می�نویسـد،�آن�وقت�جامعه،�جامعۀ�دارای�

والیـت�اسـت؛�و�در�غیـر�این�صـورت،�جامعه�دارای�والیت�نیسـت.�این�هم�

جامعۀ�دارای�والیت.

حاال�اگر�والیت�دارید،�شکر�خدا�بکنید؛�اگر�ندارید،�دنبالش�راه�بیفتید.�اگر�

این�چنین�نعمتی�بر�سـر�شـما�هسـت،�خدا�را�شکر�کنید.�بزرگ�تر�از�نعمت�

والیـت،�نعمتـی�نیسـت.�تشـریح�می�کنم�حـاال�برایتان�که�چطـور�بزرگ�تر�

از�والیـت�نعمتـی�نیسـت.�اگـر�نداریـد،�دنبالـش�راه�بیفتیـد،�تأمین�کنید�

والیت�را�در�شـخص�خودتان�و�در�جامعۀ�بشـری.�سـعی�کنید�که�علی�وار�

زندگی�کنید،�سعی�کنیم�که�دنبال�علی�راه�بیفتیم،�سعی�کنیم�که�میان�

خودمان�و�علی�که�ولّی�خداسـت،�پیوند�برقرار�کنیم.�اینها�کوشـش�دارد،�

تـالش�دارد،�مجاهـدت�دارد،�خـون�دل�خـوردن�دارد.�و�بگویـم�به�شـما�که�

ائمـۀ�هدیعلیهم السـالم�بعـد�از�شـهادت�امیرالمؤمنین،�یک�سـره�در�راه�والیت�

کوشـیده�اند،�یک�سـره.�تمام�تـالش�ائمه�برای�این�بوده�کـه�والیت�را�زنده�

کننـد.�جامعـۀ�اسـالمی�را�احیـا�کننـد،�ایـن�نهالـی�را�که�به�نام�انسـان�در�

این�مزرع،�در�این�باغسـتان،�در�این�نهالسـتان�غرس�شـده،�با�آب�گواراِی�
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جان�بخِش�حیات�آفریِن�والیت،�زنده�و�سرسبز�و�بالنده�کنند.�این�

تالش�ائمه�بوده،�از�راهش،�با�شکل�الزم.

بـرای�والیـِت�یک�جامعه�تالش�کردن،�معنایش�این�نیسـت�که�بنشـینیم�

مـدام�چانـه�بجنبانیـم�و�مـدام�لق�دهنـی�کنیـم�و�فحـش�به�زیـد�و�عمرو�

بدهیم،�به�این�و�آن.�با�این�کارها�والیت�درست�نمی�شود،�با�این�کارها�از�

والیت�دورتر�می�افتیم.�راهش�این�است�که�تالش�کنیم�برای�قدرت�دادن�

به�ولّی�اسالم،�به�ولیّ�ای�که�خدا�گفته.�دیروز�معین�کردم�که�ولیّ�ای�که�

خـدا�گفته،�چه�جوری�اسـت.�دیروز�گفتم�یک�ولـّی�را�خدا�با�نام�می�گوید،�

یک�ولّی�را�خدا�با�نشان�می�گوید.�یک�وقت�هست�علی�بن�ابی�طالبعلیه السالم 

تـا�آخـر� حسن�بن�علیعلیه السـالم�حسین�بن�علیعلیه السـالم�علی�بن�حسینعلیه السـالم�

ائمه،�به�نام�و�خصوصیات�مشـخص�می�شـوند؛�یک�وقت�هسـت�که�نه،�با�

نام�مشـخص�نمی�شـوند،�خود�آن�ولیّ�ای�که�با�نام�مشـخص�شـده�اسـت،�

 
ً
 َعٰل َهواُه ُمطیعا

ً
 ِلدیِنِه ُماِلفا

ً
 ِلَنفِسِه حاِفظا

ً
ّما َمن کاَن ِمَن الُفَقهاِء صاِئنا

َ
می�گوید:�»َفا

مـِر َمـواله«1،�این�جـوری�مشـخص�می�کنـد.�ولّی،�ولیّ�سـت؛�این�هم�از�طرف� اِلَ

خداسـت،�آن�هم�از�طرف�خداسـت.�منتها�او�را�با�اسـم�معین�کرده�اند،�این�

را�بـا�اسـم�معیـن�نکرده�اند،�ایـن�را�خصوصیاتش�را�گفته�اند.�شـما�خودت�

حسـاب�کـردی،�اندازه�کـردی،�قواره�گرفتی،�الگو�را�گذاشـتی،�دیدی�درآمد�

حضرت�آیت�اهلل�العظمی�آقای�بروجردی�مثاًل.�توجه�کردید؟�وقتی�که�انسان�

بنا�داشـت�که�قوانین�اسـالمی�و�مقررات�الهی�را�در�جامعه،�به�صورتی�که�

1.�حدیث�شماره�46
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والیـت�حکم�می�کند،�زنـده�و�احیا�بکند،�آن�وقت�می�گردد�راهش�

را�پیدا�می�کند.�می�گردد،�روش�ها�و�شیوه�هایی�که�دنیا�بر�دوش�انسان�و�

بر�گردن�انسـان�می�گذارد،�آنها�را�یاد�می�گیرد.�حاال�ما�بحث�در�شـیوه�ها�و�

روش�ها�نداریم،�اصلش�را�بحث�می�کنیم.

آن�وقت�اگر�جامعه�ای�دارای�والیت�شـد،�چه�می�شـود؟�خوب�است�در�یک�

کلمـه�بگویـم:�مرده�ای�سـت�که�دارای�جان�خواهد�شـد.�همیـن�یک�کلمه�

کافی�سـت.�یک�مرده�را�شـما�در�نظر�بگیرید،�این�بی�جان�افتاده�آنجا.�مغز�

دارد،�کار�نمی�کنـد.�چشـم�دارد،�نمی�بینـد.�دهان�دارد،�غـذا�را�هضم�و�بلع�

نمی�کند.�معده�و�کبد�و�جهاز�هاضمه�1دارد،�اما�غذا�را�جذب�نمی�کند.�رگ�

دارد،�خـون�در�آن�نمی�گـردد؛�خون�دارد�و�در�آن�نمی�گردد،�چرا؟�چون�جان�

ندارد.�دست�دارد،�اما�همین�مورچۀ�ریز�را�هم�از�خودش�دفع�نمی�کند.�پا�

دارد،�حاضر�نیست�از�آفتاب�به�سایه�برود،�نمی�تواند.�یک�مرده�دیگر،�یک�

مـرده.�جـان�که�دمیده�شـد،�مغـز�کار�می�کند،�اعصاب�کار�می�کند،�دسـت�

می�گیـرد،�دهـان�می�خـورد،�معـده�هضم�می�کند،�دسـتگاه�گـوارش�جذب�

می�کنـد،�خـون�می�چرخد�و�می�گـردد،�نیرو�را�به�همۀ�بدن�می�رسـاند،�بدن�

را�گـرم�می�کنـد،�او�را�در�تـالش�می�اندازد،�راه�می�رود،�دشـمن�را�می�کوبد،�

دوستی�ها�را�جلب�می�کند،�خود�را�هرچه�بیشتر�کامل�تر�و�آبادتر�می�کند.

این�َمَثل�را�در�مقام�فهمیدن�اهمیِت�والیت�در�یک�جامعه،�بگذارید�مقابل�

چشمتان.�پیکر�مردۀ�انسان�را�بردار،�یک�جامعۀ�انسانی�را�بگذار�سر�جایش؛�

1.�دستگاه�گوارش
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روح�را�بـردار،�والیـت�را�بگـذار�سـر�جایـش.�جامعـه�ای�که�والیت�

نـدارد،�اسـتعدادها�در�ایـن�جامعه�هسـت،�امـا�یا�خنثی�می�شـود،�به�هدر�

می�رود،�نابود�می�شود،�هرز�می�شود�یا�بدتر،�به�زیان�انسان�به�کار�می�افتد.�

مغز�دارد�و�می�اندیشـد،�اما�می�اندیشـد�برای�فسادآفرینی،�می�اندیشد�برای�

انسان�کشـی،�می�اندیشـد�بـرای�عاَلـم�سـوزی،�می�اندیشـد�در�راه�بدبخـت�

کردن�انسـان�ها،�می�اندیشـد�بـرای�محکم�کردن�پایه�های�اسـتثمار�و�ظلم�

و�اسـتبداد.�چشـم�دارد�انسـان،�اما�آنچه�باید�ببیند،�نمی�بیند،�و�آنچه�باید�

نبیند،�می�بیند.�گوش�دارد،�اما�سخن�حق�را�نمی�شنود،�اعصاب،�سخن�حق�

را�به�مغز�نمی�رسـاند.�مغز�فرمانی�بر�طبق�حق�به�جوارح�و�اعضا�نمی�دهد.�

جـوارح�و�اعضـا�عملـی�بر�طبق�حق�در�عالم�انجام�نمی�دهند.�شـرایط�عالم�

اجازۀ�کار�بر�طبق�حق�به�انسان�نمی�دهند.�این�جامعۀ�بی�والیت�است.

در�جامعۀ�بی�والیت،�چراغ�ها�نه�فقط�شعله�نمی�کشند�و�روشنی�شان�بیشتر�

نمی�شـود،�همـان�یـک�ذره�روغنی�هـم�که�دارد،�مدام�تمام�می�شـود،�تمام�

می�شـود،�تا�به�کلی�خشـک�می�شود.�روغن�هایی�که�پیغمبر�پای�چراغ�ها�و�

مشـعل�های�هدایت�ریخته�بود،�دیدی�چطور�خشـک�شـد؟�دیدی�روزهای�

بعد�از�وفات�پیغمبر،�شعله�می�کشید،�منّور�می�کرد،�روشن�می�کرد؛�روغنش�

را�پیغمبـر�ریختـه�بـود،�اما�چون�دسـِت�والیت�باالی�سـر�این�مشـعل�ها�و�

چراغ�ها�نبود،�چطور�روغنش�ته�کشـید،�ته�کشـید،�خشـک�شـد،�بد�شـد،�

بدبـو�شـد،�پر�دود�شـد،�کم�نور�شـد،�بـه�زمان�عثمـان�رسـید�و�تحویل�داده�

شـد�به�معاویه؛�دیدید�چه�شـد؟�همان�چیزهایی�که�فاطمۀ�زهراسـالم اهلل علیها 
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بـه�زن�هـای�مهاجر�و�انصـار�گفت،�و�گوش�نکردنـد�روزهای�اول.�

همـان�پیش�بینی�هایـی�کـه�فاطمۀ�زهرا�کرد،�مردم�مسـلماِن�غافِل�آن�روز�

نتوانستند�بفهمند�و�گوش�نکردند.�همان�ها�تمام�انجام�گرفت.�همان�»سیف 

صاِرم«�1همان�شمشـیر�خون�ریز،�همان�تیغی�که�اصالت�ها�و�فضیلت�ها�را�

می�کشت،�همان�دستی�که�انسان�ها�را�و�انسانیت�ها�را�خفه�می�کرد؛�اینها�

همـه�اش�را�فاطمـۀ�زهـرا�گفته�بـود،�قبل�از�فاطمۀ�زهرا�هـم�پیغمبر�گفته�

بـود.�اینها�می�دیدنـد،�اینها�می�فهمیدند،�گفتند،�جامعۀ�اسـالمی�نفهمید.�

گوش�ها�سنگین�شد،�کر�شد.�امروز�هم�صدای�فاطمۀ�زهرا�هنوز�به�گوش�

می�رسد.�ای�گوش�های�حساس�و�هوشیار�می�شنوید؟

جامعۀ�دارای�والیت،�جامعه�ای�می�شـود�که�تمام�اسـتعدادهای�انسانی�را�

رشـد�می�دهـد.�همـۀ�چیزهایی�که�بـرای�کمال�و�تعالی�انسـان،�خدا�به�او�

داده،�اینها�را�بارور�می�کند.�نهال�انسـانی�را�بالنده�می�سـازد.�انسان�ها�را�به�

تکامل�می�رساند.�انسانیت�ها�را�تقویت�می�کند.�در�این�جامعه،�ولّی�یعنی�

حاکم،�همان�کسی�که�همۀ�سررشته�ها�به�او�برمی�گردد،�جامعه�را�از�لحاظ�

مشی�عمومی،�در�راه�خدا�و�دارای�ذکر�خدا�می�کند.�از�لحاظ�ثروت،�تقسیم�

عادالنـۀ�ثـروت�به�وجـود�می�آورد.�سـعی�می�کنـد�نیکی�ها�را�اشـاعه�بدهد،�

سعی�می�کند�بدی�ها�را�محو�و�ریشه�سوز�کند.

<2،�آیۀ�قرآن�اسـت؛�آن�کسـانی�که�اگر�در�زمین� ر�نِ
َ
� الا ِ

اُهم �ن �نّ
َ

�نَ ِا�ن َمّك �ی �ن
َّ
>ال

1.�حدیث�شماره�25

2.�سوره�مبارکه�حج/�آیه�41
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�ذکر�خدا،�نماز�سـمبل�است� <ـ� لا�ةَ
َ

اُموا الّص �ة
َ
متمّکنشـان�سـازیم،�>ا

 > لا�ةَ
َ

اُموا الّص �ة
َ
بـرای�ذکـر�خدا�و�توجه�و�جهت�گیرِی�خدایِی�یک�جامعـه�ـ�>ا

نمـاز�را�به�پـا�می�دارنـد،�به�سـوی�خـدا�می�رونـد،�جهت�گیری�شـان�را�بر�طبق�

�،> كا�ةَ ُوا الرنَّ �ةَ
آ
جهت�گیـرِی�خدا�فرمـوده�و�خدا�دسـتور�داده�قـرار�می�دهنـد.�>َو ا

تقسـیم�عادالنـۀ�ثـروت،�زکات�می�دهنـد.�بـه�احتمالی�و�بـه�گمانی�که�در�

ذهن�من�اسـت،�زکات�در�قرآن�دامنه�اش�خیلی�وسـیع�تر�است�از�آنچه�که�

در�ذهن�هـا�وجـود�دارد.�احتمال�می�دهم�من،�البته�این�احتمال�اسـت�ها،�

هنوز�یقین�هم�درسـت�ندارم�خودم،�شـما�هم�به�عنوان�یک�مطلب�یقینی�

تلقـی�نکنیـد�ایـن�را،�احتمـال�می�دهم�که�اصطالح�زکات�در�قرآن،�شـامل�

همـۀ�انفاقـات�و�صدقـات�مالـی�باشـد.�قرائنـی�هم�البتـه�پیدا�کـردم،�نه�

به�قـدری�کـه�یقیـن�کنم�به�ایـن�مطلب�و�به�طـور�قاطع�بگویـم.�به�هر�حال�

یک�چنین�احتمالی�در�ذهنم�است.

<�و�به�طور�کلی،�مسّلم�به�معنای�این�است�که�تعدیلی�در�ثروت� كا�ةَ ُوا الرنَّ �ةَ
آ
>ا

ایجـاد�می�کننـد،�بـا�توجه�به�روایاتی�که�در�باب�زکات�هسـت�که�می�گوید�

<،�اشـاعۀ�نیکی�هـا،� ِ الَمعرو�ن َمروا �بِ
َ
زکات�موجـب�تعدیـل�ثـروت�اسـت.�>َو ا

َكِر<،�ریشـه�کن�کردن�منکرها.�ما� ِ الُم�ن َهوا َع�ن
گسـتردن�کارهای�خوب،�>َو �نَ

خیـال�می�کنیـم�امربه�معـروف�و�نهی�از�منکر�به�معنای�این�اسـت�که�بنده،�

بـه�جناب�عالـی�امـر�کنـم�که�شـما�فالن�کار�بـد�را�انجام�ندهیـد،�فالن�کار�

خـوب�را�انجـام�بدهیـد.�فقـط�همیـن�امر�کـردن�و�گفتـن.�در�حالی�که�امر�

کـردن�و�گفتـن،�یکـی�از�جلوه�هـای�امربه�معـروف�و�نهی�از�منکر�اسـت.�به�
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امیرالمؤمنیـن�گفتنـد�کـه�بـا�معاویـه�چـرا�می�جنگـی؟�حدیثش�

مفصل�است�نمی�خوانم.�گفت�برای�خاطر�اینکه�امر�به�معروف�و�نهی�از�منکر�

واجب�اسـت.�خوب�گوش�بدهید،�اسـتنتاج�کنید.�آقا�در�جنگ�صفین�با�

معاویـه�چـه�کار�داری�آخر؟�برو�طرف�کوفه،�آن�هم�برود�طرف�شـام.�فرمود�

کـه�خـدا�امر�به�معروف�و�نهی�از�منکر�را�واجب�کرده�اسـت.�امام�حسـین�از�

نٰى َعِن امُلنَكِر«1 
َ
ن آُمَر ِبامَلعروِف َو ا

َ
یُد ا ر

ُ
مدینه�بلند�می�شود،�آقا�کجا�می�روی؟�»ا

می�خواهـم�امر�به�معـروف�و�نهی�از�منکـر�کنـم.�ببینید�چقدر�دایـره�و�دامنه�

وسـیع�و�چقدر�از�نظر�ما�کوچک�و�ضیق�و�تنگ�اسـت.�به�هر�حال�وقتی�که�

والیـت�در�جامعـه�ای�بـود،�اینهـا�هـم�انجام�می�گیـرد،�اقامۀ�صـالة،�ایتای�

زکات،�امر�به�معـروف،�نهی�از�منکـر�و�خالصه،�پیکـر�بی�جانی،�جان�و�روح�و�

حیات�می�یابد.

1.�حدیث�شماره�26
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مطلبی�که�امروز�در�دنبالۀ�بحث�های�گذشته،�در�نظر�گرفتیم�که�مطرح�بشود،�

بیان�چند�مسئله�از�مسائلی�ست�که�در�پیرامون�مسئلۀ�والیت،�به�این�مسائل�

برخـورد�می�کنیـم.�اینهـا�جـزو�آن�ترکیـب�اصلـی�و�بیان�موضع�این�مسـئله�

نیسـت.�دربـارۀ�والیـت�و�اینکه�والیت�چه�هسـت�و�از�کجای�قرآن�اسـتفاده�

می�شود�و�دارای�چند�ُبعد�و�چند�رویه�و�چند�جانب�هست،�بحث�همانی�بود�

که�قبالً�عرض�شد.�منتها�یک�سلسله�مسائلی�هست�که�برای�مسئلۀ�والیت،�

مسائل�فرعی�ست؛�اگرچه�که�خود�این�مسائل،�هرکدامی�در�جای�خود،�یک�

مسـئلۀ�اصولـی�و�تعیین�کننده�اسـت،�که�مثـل�یک�اصلی،�بایـد�از�آن�برای�

جهت�گیری�های�اسالمی�و�برای�تعیین�خط�مشی�جامعۀ�مسلمان�استفاده�

ِاَوذا  هِلها 
َ
ا ِالٰى  الَاماناِت  وا  ُتَؤّدُ ن 

َ
ا م 

ُ
َیأُمُرك اهلَل  ِاّنَ 

اهلَل  ِاّنَ  ِبالَعدِل  موا 
ُ

َتحك ن 
َ
ا الّناِس  َبیَن  مُتم 

َ
َحك

م ِبِه ِاّنَ اهلَل كاَن َسمیًعا َبصیًرا � یا 
ُ

ِنِعّما َیِعُظك

ولِى 
ُ
ا َو   

َ
سول الّرَ طیُعوا 

َ
َوا اهلَل  طیُعوا 

َ
ا آَمنوا  ذیَن 

َّ
ال َها  ّیُ

َ
ا

اهلِل  ى 
َ
ِال َفُرّدوُه  َشیٍء  فى  َتناَزعُتم  َفِان  م 

ُ
ِمنك الَامِر 

الآِخِر  الَیوِم  َو  ِباهلِل  ُتؤِمنوَن  ُكنُتم  ِان  سوِل  َوالّرَ

ارک� �نساء سور�ۀ م�ب ا � 
ً
حَسُن َتأویل

َ
َذِلَك َخیٌر َو ا
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کرد.�این�چند�مسئله�را�ما�به�ترتیب،�دوتا�را�در�این�ورقۀ�امروز�ذکر�

کردیم�1و�یکی،�دوتا�را�هم�ان�شاءاهلل�فردا�عرض�خواهیم�کرد.

یکی�این�است�که�خب،�شما�ثابت�کردید�از�روی�قرآن�که�حفظ�پیوستگی�های�

داخلی�و�نفی�وابسـتگی�های�خارجی؛�تکرار�می�کنم:�حفظ�پیوسـتگی�های�

داخلی�و�نفی�وابسـتگی�های�خارجی�برای�یک�جامعۀ�مسـلمان،�متوقف�

اسـت�بـر�اینکـه�یـک�مرکزیتی،�یـک�قدرت�متمرکـزی�در�جامعۀ�اسـالمی�

وجود�داشـته�باشـد�تا�همۀ�نشـاط�ها�و�فعالیت�ها�و�همۀ�جهت�گیری�ها�و�

موضع�گیری�های�قطب�ها�و�جناح�های�مختلف�این�جامعه�را،�او�رهبری�و�

اداره�کند؛�و�اسـم�این�ولی�سـت.�ولّی�با�تشـدید�یاء،�یعنی�فرمانروا؛�یعنی�

آن�کسـی�که�همـۀ�نیروهـا�از�او�بایـد�الهـام�بگیـرد�و�همۀ�کارها�بـه�او�باید�

برگردد�و�خالصه،�آن�کسی�که�مدیریت�جامعۀ�اسالمی،�هم�از�جنبۀ�فکری�

و�هـم�از�جنبـۀ�عملی�با�اوسـت،�این�اسـمش�ولّی�اسـت.�اینهـا�را�از�قرآن�

ثابت�کردیم.�حاال�بفرمایید�ببینیم�که�ولّی�جامعه�اسالمی�کیست؟�آیا�ما�

یک�حرف�خالصه�ای�در�این�باب�داریم�که�اگر�به�ما�گفتند�که�بسیار�خب،�

حاال�می�خواهیم�بشناسـیم�ولّی�را؛�چه�کسـی�ولّی�می�تواند�باشـد؟�کدام�

قدرتـی�اسـت�کـه�همۀ�نیروهـای�جامعۀ�اسـالمی�باید�به�او�برگـردد،�باید�

او�فرمانروایی�بکند؟�اگر�این�سـؤال�از�ما�بشـود،�آیا�پاسـخی�داریم�یا�نه؟�

بله�داریم.�البته�جواب�این�مطلب�را�و�پاسـخ�را�در�خالل�مطالب�گذشـته،�

گاه�گاهـی�عـرض�کـرده�ام�و�شـما�هم�می�دانیـد،�چنین�نیسـت�که�مطلب�

1.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.
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نامعلومی�باشـد.�می�خواهیم�از�لحاظ�اسـلوب�منطقی�و�تسلسل�

طبیعی�مطلب،�این�را�هم�بررسی�کرده�باشیم.

قرآن�پاسـخش�در�اینجا�یک�کلمه�اسـت،�می�گوید�آن�کسـی�که�ولّی�واقعی�

جامعـۀ�اسالمی�سـت،�او�خدا�سـت.�حاکـم�در�جامعـۀ�اسـالمی،�جز�خدای�

متعال،�کِس�دیگری�نیست.�این�مطلبی�ست�که�توحید�هم�همین�را�به�ما�

می�گفت،�نبوت�هم�همین�اصل�را�برای�ما�مسّلم�می�کرد،�حاال�می�بینید�که�

والیت�هم�این�مطلب�را�به�ما�می�گوید.�اینجا�این�جمله�را�به�اشاره�عرض�

کنـم�و�بگـذرم؛�همیشـه�باید�اصـول�یک�مکتب�و�یک�مسـلک�همین�جور�

باشد�که�هر�یک�از�اصل�ها،�نتیجه�ای�بدهد�که�اصل�های�دیگر�آن�نتیجه�را�

می�دهد.�این�جور�نباشد�که�از�یکی�از�اصول�مکتب،�ما�یک�استنتاجی�بکنیم�

که�ضد�آن�را�از�اصل�دیگری�اسـتنتاج�می�کنیم،�و�متأسـفانه�در�اسـالمی�

که�در�ذهن�و�دل�بعضی�از�ساده�دالِن�مسلمان�امروز�هست،�همین�جور�در�

می�آید.�از�بعضی�از�اصولش�چیزهایی�استنتاج�و�استنباط�می�شود،�درست�

ضد�آنچه�که�از�بعضی�از�اصول�دیگرش�استنباط�می�شود.

بنابرایـن�آن�کسـی�که�در�جامعـۀ�اسـالمی،�حـق�امر�و�نهـی�و�فرمان�و�حق�

اجرای�اوامر�و�حق�فرمان�دادن�و�معین�کردن�خط�مشی�جامعه�و�خالصه،�

 ُّ حق�تحکم�در�همۀ�خصوصیات�زندگی�انسـان�ها�دارد،�خداسـت،�>َو اهلُل َوِل�ی

<1.�بنده�آیاتی�که�تعبیر�ولّی�و�اولیا�داشت،�در�قرآن�تتبع�2کردم� �نَ �ی ِم�ن الُموئ

1.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیه�68

2.�)ت�ب�ع(�در�پی�رفتن،�تحقیق�کردن
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و�همـه�را�تقریبـًا�یـک�مطالعـۀ�اجمالی�کـردم،�دیدم�ایـن�تعبیر�

کـه�خدا�ولّی�جامعۀ�اسالمی�سـت،�مؤمنین�جز�خـدا�ولّی�و�یاوری�ندارند،�

خدا�حاکم�همۀ�امور�بشـر�باید�باشـد،�این�یک�مسئله�ای�سـت�که�در�قرآن�

جزو�مسـّلمات�اسـت.�البته�توجـه�دارند�برادرها،�لکـن�در�عین�حال�خوب�

است�که�توجه�بدهم�من�برای�بعضی�که�ممکن�است�در�ذهنشان�مطلب�

مخلوط�بشود؛�صحبت�سِر�سلطۀ�تکوینی�پروردگار�نیست؛�آن�به�جای�خود�

محفوظ،�معلوم�اسـت�که�خدای�متعال�گردش�زمین�و�آسـمان�را�به�ارادۀ�

قاهـرۀ�1خویش�تنظیم�می�کند.�صحبت�سـِر�این�اسـت�کـه�قوانین�زندگی�

انسـان�ها�و�روابـط�فـردی�و�اجتماعـی�جامعۀ�بشـر�هم�باید�از�خـدا�الهام�

بگیرد؛�یعنی�حاکم�و�فرمانروای�قانونی،�در�جامعۀ�الهِی�اسـالمِی�قرآنی�و�

ِظّل�2نظام�اسـالمی،�که�ما�تعبیر�می�کنیم�از�آن�همیشـه�به�نظام�علوی،�

و�ایـن�تعبیری�سـت�کـه�دلـم�می�خواهـد�در�ذهن�هـا�بماند؛�نظـام�علوی،�

حکومـت�علـوی،�ایـن�نظامی�که�نامش�را�نظام�علـوی�می�گذاریم�و�نظام�

اسـالمی�می�گذاریم�و�جامعۀ�قرآنی�می�تواند�نامی�برای�ما�برای�آن�باشـد؛�

در�یک�چنین�جامعه�ای�و�در�یک�چنین�نظامی،�حاکم�فقط�خداست.

خب،�اینجا�می�رسیم�به�یک�مطلب�دیگری؛�آقا،�یعنی�چه�حاکم�خداست؟�

خـدای�متعـال�کـه�با�مردم�روبه�رو�نمی�شـود�تا�امر�و�نهی�بکند،�انسـان�ها�

احتیاج�دارند�که�یک�انسانی�بر�آنها�حکومت�بکند،�یک�انسانی�الزم�است�

1.�)ق�ه�ر(�غالب،�چیره

2.�)ظ�ل�ل(�سایه
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که�سررشـتۀ�کار�انسـان�ها�را�به�دسـت�بگیرد.�اینکه�می�گویم�یک�

انسانی،�روی�یِک�آن�تکیه�ندارم،�رهبری�دسته�جمعی�را�نمی�خواهم�نفی�

کنم،�نه؛�انسان�الزم�است�که�سررشتۀ�کار�انسان�ها�را�به�دست�بگیرد؛�وِااّل�

اگر�چنانچه�در�میان�جامعۀ�انسـانی�و�بشـری،�فقط�قانون�باشـد،�ولو�آن�

قانون�از�طرف�خدا�باشـد،�امیری�نباشـد�به�تعبیر�امیرالمؤمنینعلیه السـالم�که�

حاال�عرض�می�کنم،�فرمانروایی�نباشد،�یا�یک�هیئتی�نباشد�که�فرمانروایی�

بکنـد،�خالصـه�ناظـر�بر�اجرای�قانون�اگر�در�جامعۀ�بشـری�نباشـد،�انتظام�

جامعۀ�بشری�باز�هم�به�هم�خورده�است.�این�انسان�چه�کسی�باشد؟

آن�انسـانی�یا�انسـان�هایی�که�قرار�اسـت�بر�بشـر�و�جامعۀ�بشـری،�عماًل�

فرمانروایـی�بکننـد،�عمـاًل�ولـّی�جامعـه�باشـند،�عماًل�والیـت�جامعه�را�به�

عهـده�بگیرنـد،�اینهـا�چه�کسـانی�باشـند؟�پاسـخ�مکتب�هـای�گوناگون�به�

این�سـؤال،�گوناگون�بوده.�پاسـخ�واقعیت�های�تاریخی�هم�به�این�سـؤال�

ـب؛�هر�کسـی�غالب�
َ
ـن َغل مُللـُک مِلَ

َ
گوناگـون�بـوده.�یـک�عـده�ای�گفته�انـد: ا

شـد،�یعنی�حکومت�جنگل.�یک�عده�ای�گفته�اند�هرکسـی�که�دارای�تدبیر�

بیشتری�است�.�یک�عده�ای�گفته�اند�هرکسی�که�از�طرف�مردم�مورد�قبول�

باشـد.�یک�عده�ای�گفته�اند�هرکسـی�که�از�آن�دودماِن�چنین�و�چنان�باشد.�

یک�عده�ای�سـخنان�دیگری�گفته�اند،�منطق�ها�و�ممشـاها�1و�سـلیقه�های�

دیگری�ابراز�کرده�اند.

ُكُم اهلُل َو  ما َوِل�یُّ
پاسـخ�دیـن�و�مکتـِب�دین�به�این�سـؤال،�این�اسـت�کـه�>ِا�نَّ

1.�)م�ش�ی(�رفتار،�مشی
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ُه<1؛�آن�کسی�که�عماًل�در�جامعه،�زمام�فرمان�را�و�امر�و�نهی�را�
ُ
َرسول

به�دسـت�می�گیرد�از�سـوی�پروردگار�عالم،�رسول�او�ست.�لذا�در�جامعه�ای،�

وقتی�کـه�پیامبـری�آمد،�معنی�نـدارد�که�با�بودن�پیغمبر،�حاکم�دیگری�به�

جز�پیغمبر�بر�مردم�حکومت�بکند.�پیغمبر�یعنی�همان�کسی�که�باید�زمام�

قدرت�را�در�جامعه�به�دسـت�بگیرد،�حاکم�باشـد.�وقتی�که�پیغمبر�از�دنیا�

رفت،�تکلیف�چیست؟�وقتی�که�پیغمبر�خدا�مثل�همۀ�انسان�های�دیگر�از�

دنیا�رفت�و�جان�به�جان�آفرین�تسلیم�کرد،�آنجا�چه�کار�کنیم؟�باز�آیۀ�قرآن�

وا<�مؤمنان�ولّی�شـما�هسـتند.� َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
پاسـخ�می�دهد�به�این�مطلب؛�>َو ال

کـدام�مؤمنـان؟�هرکـه�به�مکتِب�دین�ایمـان�آورد،�او�ولّی�و�حاکم�جامعۀ�

اسالمی�ست�؟�خب،�اینکه�الزم�می�آید�که�به�عدد�همۀ�نفوِس�مؤمن،�حاکم�

داشـته�باشـیم!�چـه�کار�کنیم�در�اینجـا؟�مؤمنانی�که�نشـانۀ�خاصی�دارند.�

پیداسـت�کـه�آیـۀ�قرآن�ضمـن�اینکه�می�خواهد�یک�کسـی�را�معین�بکند،�

می�خواهد�یک�انسـاِن�معلوِم�مشـخصی�را،�رویش�انگشـت�بگذارد،�بگوید�

حاکم�شما�این�است؛�ضمنًا�می�خواهد�معیار�را�هم�به�دست�بدهد.�دقت�

کنید!�می�خواهد�آن�انسانی�که�در�نظر�شارع�و�قانون�گذاِر�اسالم�مشخص�

اسـت،�او�را�می�خواهـد�بر�مردم�حکومت�بدهـد،�اما�درضمن،�معیار�را�هم�

می�خواهد�بگوید،�علت�اینکه�ما�گفتیم�حاکم�شـما�این�باشـد،�معیار�این�

است.�این�است�علت�انتخاب�او�از�طرف�پروردگار،�یا�انتصاب�او�از�طرف�

وا<�آن�کسـانی�که�ایمـان�آورده�اند،�ایماِن� َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
پروردگار؛�لذا�می�گوید�>َو ال

1.�سوره�مبارکه�مائده/�آیه�55
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وا<�این�اسـت�که�ایمان� َم�ن
آ
درسـت�آورده�انـد،�کـه�الزمـۀ�اطـالق1 >ا

درسـت�مـراد�باشـد،�نه�ایمان�هـای�ظاهری.�آن�کسـانی�که�در�طـول�زندگی�

خود�نشان�دادند�که�ایمان�آوردند،�آن�کسانی�که�با�عمل�خود،�ایمانشان�را�

وا<،�شرط�اول�این�است�که�واقعًا�مؤمن�باشند.� َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
امضا�کردند؛�پس�>ال

<�آن�مؤمنینی�که�نماز�را�اقامه� لا�ةَ
َ

مو�نَ الّص �ی �ة ُ �نَ �ی �ی �ن
َّ
شرایط�دیگری�هم�دارد،�>ال

می�کننـد،�نه�اینکـه�نمـاز�می�خوانند.�نمـاز�خواندن�یک�چیز�اسـت،�نماز�را�

به�پاداشـتن�یک�چیز�دیگر�است.�اگر�می�خواستند�بگویند�نماز�می�خوانند،�

می�توانستند�بگویند�ُیَصّلوَن؛�تعبیری�است�هم�کوتاه�تر،�هم�موجزتر.2

اقامۀ�صالة�در�یک�جامعه،�معنایش�این�است�که�روح�نماز�در�جامعه�زنده�

بشـود،�جامعه�جامعۀ�نمازخوان�بشـود؛�و�می�دانید�کـه�جامعۀ�نمازخوان،�

یعنی�آن�جامعه�ای�که�در�تمام�گوشـه�و�کنارهایش،�ذکر�خدا�و�یاد�خدا،�

به�طـور�کامـل�موج�می�زند�و�می�دانید�که�جامعه�ای�که�ذکر�خدا�و�یاد�خدا�

در�آن�مـوج�بزنـد،�در�ایـن�جامعـه�هیچ�فاجعـه�ای�انجـام�نمی�گیرد،�هیچ�

جنایتـی،�هیـچ�خیانتی،�هیچ�لگدی�به�ارزش�های�انسـانی�در�این�جامعه�

انجام�نمی�گیرد.�آن�جامعه�ای�که�در�آن�ذکر�خدا�موج�می�زند،�مردم�متذکر�

خدا�هسـتند،�جهت�گیـری،�جهت�گیری�خدایی�سـت،�در�این�جامعه،�همه�

کاِر�مردم،�برای�خدا�انجام�می�گیرد.

علـت�دزدی�هـا،�علـت�زبونی�هـا،�علـت�ظلم�ها،�علـت�تن�به�ظلـم�دادن�ها�

1.�)ط�ل�ق(�تعمیم،�شامل�کردن

2.�کوتاه�و�مختصر
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ـ�از�دو�طـرف�ـ�علـت�تعّدی�هایـی�1که�انجـام�می�گیرد،�همچنین�

علـت�تـن�بـه�تعـدی�دادن�هایی�کـه�انجـام�می�گیـرد،�تمامـًا�دوری�از�یاد�

خـدا�و�ذکـر�خداسـت.�آن�جامعـه�ای�کـه�ذکـر�خـدا�را�دارد،�حاکمش�مثل�

علی�بن�ابی�طالبصلوات اهلل علیـه�اسـت،�کـه�ظلـم�نمی�کنـد�و�ظلـم�را�می�کوبـد.�

محکومـش�مثـل�ابی�ذر�غفاری�سـت،�که�با�اینکه�کتک�می�خـورد،�با�اینکه�

تبعید�می�شود،�با�اینکه�تهدید�می�شود،�با�اینکه�غریب�و�بی�کس�می�ماند،�

اما�زیر�بار�ظلم�نمی�رود،�از�راه�خدا�برنمی�گردد.�این�جامعه�ای�سـت�که�در�

آن�ذکر�خدا�هست،�این�جامعه�ای�ست�که�در�آن�اقامۀ�صالة�هست.

مؤمنـی�کـه�در�جامعـه�اقامۀ�صالة�کند؛�جهت�جامعه�را�به�سـوی�خدا�قرار�

�.> لا�ةَ
َ

ُمو�نَ الّص �ی �ة ُ �نَ �ی �ی �ن
َّ
بدهد،�ذکر�الهی�را�در�جامعه�رایج�و�مستقر�کند؛�>ال

<�تقسـیم�عادالنۀ� كا�ةَ و�نَ الرنَّ �ة وئ ُ به�اینجا�هم�خاتمه�پیدا�نمی�کند�ولّی،�>َو �ی

ثروت�بکنند،�زکات�بدهند،�اهل�انفاق�در�راه�خدا�باشند،�دنبالش�می�گوید�

<�درحالی�که�راکع�هستند�زکات�را�بدهند.�این�اشارۀ�به�یک� >َو ُهم راِكعو�نَ

مورد�و�یک�داستان�خاص�است.�شنیده�ام،�بلدم�آن�حرفی�را�که�بعضی�از�

<،�معنایش�این�اسـت� مفسـرین�دیگر�گفته�اند،�گفته�اند�که�>َو ُهم راِكعو�نَ

که�اینها�همیشـه�در�حال�رکوع�باشـند،�و�اشـاره�به�قضیۀ�خاصی�نیسـت.�

 > اما�روِح�عربیت�و�عربی�دانی�این�احتمال�را�نفی�می�کند،�>َو ُهم راِكعو�نَ

یعنـی�در�حـال�رکـوع�زکات�می�دهند.�این�هم�مؤید�همان�مطلبی�سـت�که�

دیروز�عرض�کردم،�که�به�احتمالی�به�ذهن�من�می�آید؛�که�گمان�می�کنم�

1.�)ع�د�و(�تجاوز�کردن
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زکاْت�مطلـق�انفاقـات�اسـت؛�چون�انگشـتری�کـه�امیرالمؤمنین�

در�حـال�رکـوع�داد،�زکات�اصطالحـی�نبود،�انفاقی�بود�در�راه�خدا،�و�اطالق�

<�یعنی�یک�انسان،�آن�قدر�دل�بستۀ� كا�ةَ َو ُهم راِكعو�نَ و�نَ الرنَّ �ة وئ ُ زکات�شده،�>َو �ی

به�مساوات�1باشد،�به�قدری�عالقه�مند�به�انفاق�باشد،�به�قدری�برایش�دیدن�

فقـر�و�فقیـر�دردآور�باشـد�کـه�صبـر�نکنـد�نمازش�تمام�بشـود،�این�سـائل�

بـرود،�فقیـر�دیگری�بیاید.�انگشـتِر�تنها�و�منحصر�خـودش�را�ندهد،�بگوید�

می�گذارم�بعد�می�دهم.�به�قدری�جاذبۀ�این�انسـان�زیاد�اسـت�برای�انفاق،�

آن�قدر�این�آدم�محِو�در�راه�انجام�این�تکلیف�است�که�امان�ندارد�که�صبر�

کنـد،�مجـال�ندارد�که�تحمل�کند.�فقیری�دیده،�فقری�دیده،�جلوه�ای�دیده�

که�خدا�آن�جلوه�را�دوسـت�نمی�دارد،�او�هم�دوسـت�نمی�دارد،�چیزی�هم�

ندارد�جز�انگشتر؛�لذا�در�حال�نماز،�درمی�آورد�می�دهد�به�سائل.

ایـن�اشـاره�بـه�یـک�ماجـرای�مخصـوص�و�مشخصی�سـت�در�تاریـخ�کـه�

در� بزرگـوار� ایـن� یعنـی� آورده؛� به�وجـود� امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیـه� را� ایـن�

حـال�نمـاز�بـوده،�فقیـری�آمـده�و�این�بزرگـوار�انفـاق�کرده،�آیه�نازل�شـده�

اسـت.�پـس�همان�طوری�کـه�مالحظـه�می�کنید،�آیـه�دارد�به�طور�اشـاره�ای�

علی�بن�ابی�طالبعلیه السالم�را�به�عنوان�ولّی�امر�معین�می�کند؛�ولی�نه�به�صورت�

معیـن�کـردن�زورگویـان�تاریـخ،�که�وقتـی�معاویه�فرض�کنیـد�می�خواهد�

برای�خودش�جانشین�معین�بکند،�می�گوید�این�پسر�جانشین�من�است،�

فرزند�من�که�هست،�باید�که�به�این�مقام،�او�بعد�از�من�برسد.�اما�خدای�

1.�)س�و�ی(�برابری،�یکسانی
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متعال�این�جوری�برای�پیغمبر�جانشین�معین�نمی�کند؛�می�گوید�

کـه�علی�بن�ابی�طالـب�بایـد�بعـد�از�پیغمبـر�به�حکومت�برسـد،�چون�مالک�

حکومت�در�او�هسـت�به�نحو�شـدید.�چیسـت؟�ایماِن�کامل�به�خدا،�اقامۀ�

صـالة�در�جامعـه،�دلبسـتگی�به�انفاق�و�ایتـاء�1زکات�تا�حد�از�خود�بی�خود�

شـدن.�ضمـن�اینکـه�نصب�می�کند�خلیفـه�را،�ضمن�اینکـه�معین�می�کند�

خلیفـه�را�کـه�علی�بن�ابی�طالبعلیه السـالم�اسـت،�مـالک�را،�منـاط�2را،�فلسـفۀ�

خالفت�او�را�هم�روشـن�می�کند.�این�آیۀ�قرآن�اسـت.�بنابراین�در�اسـالم،�

ولّی�امر�آن�کسی�ست�که�فرستادۀ�خداست،�آن�کسی�ست�که�خوِد�خدا�او�

را�معین�می�کند؛�چون�فرض�این�است�که�هیچ�انسانی�به�حسِب�طبیعت�

خلقت�و�آفرینشش،�حق�تحکم�بر�انسان�های�دیگر�را�ندارد.

تنهـا�کسـی�کـه�حق�تحکـم�دارد،�خداسـت�و�چون�خـدا�حق�تحکـم�دارد،�

خدا�می�تواند�طبق�مصلحِت�انسـان�ها،�این�حق�را�به�هرکه�بخواهد،�بدهد�

و�می�دانیـم�کـه�کار�خـدا،�بیرون�از�مصلحت�نیسـت،�دیکتاتوری�نیسـت،�

قلدری�و�زورگویی�نیست،�کاِر�خدا�طبق�مصلحت�انسان�هاست؛�چون�طبق�

مصلحـت�انسان�هاسـت،�پـس�بنابرایـن�او�معیـن�می�کند،�ما�هم�تسـلیم�

می�شویم.�او�معین�می�کند�پیغمبر�را،�معین�می�کند�امام�را،�بعد�از�امام�

معیـن�می�کنـد�آن�کسـانی�را�که�بـا�معیارها�و�مالک�هـای�خاصی�تطبیق�

بکنند.�آن�کسـی�که�این�صفت�را�داشـته�باشـد،�این�صفت�را�داشـته�باشد،�

1.�)أ�ت�ی(�دادن

2.�)ن�و�ط(�مالک،�مقصد
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ایـن�صفـت�را�داشـته�باشـد،�صفاتـی�را�معین�می�کنـد،�می�گوید�

اینها�بعد�از�ائمۀ�هداِة�معصومین،�حاکم�بر�جامعۀ�اسالمی�هستند.�پس�

ولّی�را�خدا�معین�می�کند؛�خودش�ولّی�است،�پیغمبرش�ولی�ست،�امام�ها�

ولـّی�هسـتند.�امام�های�خانـدان�پیغمبر�تعیین�شـده�اند،�دوازده�امام،�در�

رتبۀ�بعد،�آن�کسـانی�که�با�یک�معیارها�و�مالک�های�خاصی�تطبیق�بکنند�

و�جور�بیایند،�آنها�معین�شده�اند�برای�حکومت�و�خالفت.�مسئله�در�مورد�

تعیین�ولّی�در�اسالم�این�است.�البته�این�یک�آیه�بود�که�من�برایتان�ذکر�

کـردم،�آیـات�دیگری�هم�در�قرآن�هسـت�که�بعضی�را�در�این�ورقه�آوردیم�

و�بعضـی�را�هـم�باید�بگردید،�در�قرآن�خودتان�پیدا�کنید.�آیات�فراوانی�در�

اینجا�داریم.

آنچه�که�در�اسالم�تکیه�روی�آن�شده،�این�است�که�زمام�امر�مردم،�دست�

آن�کسانی�نیفتد�که�انسان�ها�را�به�دوزخ�می�کشانند.�مگر�تاریخ�نشان�نداد�

این�مطلب�را�به�ما؟�مگر�ندیدیم�که�با�جامعۀ�اسالمی،�اندکی�بعد�از�صدر�

مشعشع�1آغاز�اسالم،�چه�کردند�و�چه�شد؟�و�چه�بر�سر�این�جامعه�آمد؟�آن�

جامعـه�ای�کـه�در�آن�جامعه،�مردم�قدر�مردان�نیک�را�ندانند،�آن�جامعه�ای�

که�مردم�در�آن�جامعه،�معیارهای�نیکی�را�عوضی�بگیرند،�در�آن�جامعه�ای�

کـه�مـردم�نتواننـد�آن�کس�که�ُمصلح�آنان�اسـت�و�ناصِح�مشـفق�آنها،�او�را�

بشناسـند،�این�جامعه�چقدر�باید�رویش�کار�شـده�باشـد�تا�به�اینجا�رسیده�

باشـد�و�یک�چنین�وضعی�پیدا�کرده�باشـد؟�تبلیغات�زهرآگینی�که�ازطرف�

1.�)ش�ع�ش�ع(�درخشان
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دسـتگاه�های�قـدرت�ظالمانـه�و�جائرانه�در�میان�جامعۀ�اسـالمی�

انجـام�گرفـت،�به�قـدری�افـق�معلومات�و�بینش�مردم�را�عـوض�کرد،�کاری�

کرد�با�این�مردم�که�مردم�مثل�اینکه�سیاهی�را�سفیدی�ببینند�و�سفیدی�

را�سیاهی،�به�یک�چنین�حالتی�درآمده�بودند.�لذا�بود�که�در�قرن�های�دوم�

و�سـوم�هجـری�تقریبـًا،�آدم�وقتی�بـه�تاریخ�نگاه�می�کنـد،�می�بیند�فجایع�

دسـتگاه�قـدرت�و�خالفـت�را،�و�می�بینـد�بی�اعتنایـی�و�بی�تفاوتی�مردم�را،�

حیـرت�می�کنـد.�آیا�این�همان�مردمند؟�اینها�همان�مردمی�هسـتند�که�در�

مقابل�عثمان�صبر�نکردند،�از�اطراف،�او�را�محاصره�کردند�و�بعد�هم�باالخره�

با�آن�وضع�فجیع�او�را�از�خالفت�خلع�و�عزل�کردند؟�اینها�همان�هایند؟�اینها�

همان�ها�هسـتند�که�حاال�در�شـب�عروسـی�خلیفۀ�عباسـی،�خرج�گزافی�را�

که�می�توانست�یک�جناح�عظیمی�از�جامعۀ�اسالمی�را�اداره�کند،�می�بینند�

کـه�دارد�خرج�چه�عّیاشـی�هایی�می�شـود،�بـرای�چه�کارهایـی�دارد�مصرف�

می�شـود،�چگونه�دارد�بیت�المال�مسـلمین�صرف�مسائل�شخصی�می�شود.�

کار�به�درست�و�نادرستش�ندارم،�مسائل�شخصی�ست؛�پولی�ست�برای�هزار�

نفر�آدم،�یک�نفرآدم�این�پول�را�فقط�صرف�خودش�بکند،�نمی�گوییم�صرف�

عیاشـی�خودش�بکند،�نه�خیر،�صرف�نماز�و�روزۀ�خودش�بکند،�جایز�اسـت�

ایـن�کار؟�و�می�دیدنـد�کـه�در�متـن�واقعیت�جامعۀ�اسـالمی�ایـن�کار�دارد�

انجام�می�گیرد�و�در�عین�حال،�غافِل�بی�خبر.

شـاید�یک�وقتـی�گفتـه�باشـم�ایـن�را�که�در�شـب�عروسـی�جعفـر�برمکی،�

�یـک�جوان�بیست�وهشـت،�نه�سـاله،�سـی� وزیـر�محبـوب�هارون�الرشـیدـ�
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ساله�ای�بوده�جعفر�برمکی.�آن�وقتی�که�جعفر�برمکی�از�دنیا�رفت،�

سـی�وچهار،�پنج�سـالش�بود،�آن�وقتی�که�کشـتند�او�را.�در�اوج�محبوبیت�

دامـاد�می�شـود�جعفـر،�هارون�الرشـید�هم�عالقـۀ�وافری�به�جعفـر�برمکی�

دارد�ـ�به�جای�ُنقل�که�بر�سر�عروس�و�داماد�می�پاشند�شِب�عروسی،�دیدند�

مهمان�های�گرامِی�عالی�قدِر�جناب�برمکی�ها�و�هارون�الرشید،�یک�چیزهایی�

بر�سـر�عروس�و�داماد�پاشـیده�شـد.�وقتی�که�رفتند�نزدیک�برداشتند؛�خب�

ریختند�برداشـتند،�دوتا،�سـه�تا،�پنج�تا�برداشـتند،�دیدند�بله،�اینها�نقل�که�

نیست،�سکه�هم�نیست،�درست�دقت�کردند؛�قوطی�های�ظریفی�ست�به�قدر�

یـک�بنـد�انگشـت،�جعبه�اسـت�اینهـا،�از�طالی�نـاب�این�جعبه�را�درسـت�

کردنـد،�بعـد�کـه�جعبه�را�باز�می�کـردی،�از�داخلش�یک�کاغـذی�درمی�آمد،�

کاغـذ�بسـیار�نـازک�و�رقیقـی،�این�کاغـذ�را�که�باز�می�کـردی،�می�دیدی�که�

عجب!�یک�ورقۀ�بزرگ�شد.�می�خواندی�ورقه�را،�می�دیدی�که�در�این�ورقه،�

فرمان�مالکیت�فالن�قسـمت�از�کشـور،�به�شـما�داده�شـده.�فرمان�اقطاع1 

است،�فرمان�تیول�2است.

در�یک�شب�واحد�خدا�می�داند،�پانصدتا،�هشتصدتا،�هزارتا�فرمان�تیول�در�

کاغذهای�بسیار�نازک،�در�قوطی�های�طال�بر�سر�یک�عروس�و�داماد�ریخته�

شـد�و�کسـانی�برداشـتند�که�خلیفه�نمی�دانسـت�که�اینها�که�خواهند�بود،�

1.�)ق�ط�ع(�قطعه

2.�واگذاری�زمین�و�ملک�به�کسـی�از�طرف�پادشـاه�که�آن�شـخص�از�طریق�مالیاِت�آن�

ملک�برای�خود،�درآمدی�فراهم�می�آورد.�
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مثاًل�فرض�کنید�که�امالک�فالن�دشِت�وسیِع�فالن�ناحیه�می�افتاد�

بـه�یک�بچه،�می�افتاد�دسـت�یک�مسـت،�می�افتاد�دسـت�یـک�چاقوکش،�

می�افتـاد�دسـت�یـک�آدم�بی�عرضـه.�اینهـا�را�که�دیگر�خلیفه�نمی�دانسـت،�

ریختـه�بود،�هرکه�هرچه�برداشـت،�َچُپو1،�برداشـتند،�رفتنـد،�خوردند،�بردند.�

امـا�در�آن�ناحیـه�ای�کـه�حاال�اقطاعش�دسـت�این�آدم�افتـاده،�چقدر�مردم�

پامال�خواهند�شد،�چقدر�ثروت�ها�از�بین�خواهد�رفت،�چقدر�حقوق�ضایع�

خواهد�شد،�نابود�و�پامال�خواهد�شد،�اینها�را�که�فکر�نمی�کردند.�در�همان�

احوال،�اختالف�طبقاتی�به�این�حد�است،�در�همان�احوالی�که�این�بذل�و�

بخشش�ها�دارد�انجام�می�گیرد،�این�اسراف�ها�و�ُتَرف�ها�2دارد�انجام�می�گیرد؛�

یحیاِی�علوی�3در�کوه�های�طبرسـتان،�با�ظلم�و�با�سـتم�داشت�می�جنگید،�

درحالی�که�خودش�و�عیالش�فقط�یک�پوشش�داشتند،�که�وقت�نماز�شوهر�

می�گرفت�می�پوشید،�بعد�می�داد�به�زن�تا�او�ستر�بدن�بکند�و�نماز�بخواند.�

خانـدان�پیغمبـری�کـه�بـا�ظلم�می�جنگیدنـد،�در�یک�چنین�وضعی�به�سـر�

می�بردند�و�این�مردم�می�دیدند�و�بی�تفاوت�بودند.

1.�به�یغما�برد،�تاراج

2.�خوشگذرانی

3.�یحیی�بن�عبداهلل،�از�نوادگان�امام�حسـن�اسـت�که�در�زمان�هارون�الرشـید،�در�نواحی�

مختلف�حکومت�اسالمی،�برای�خود�بیعت�جمع�کرد�و�دعوت�خود�را�در�طبرستان�علنی�

کـرد.�هـارون�فضل�بن�یحیـی�برمکـی�را�مأمور�سـرکوب�قیـام�او�کرد.�پـس�از�اینکه�کار�بر�

یحیی�بسـیار�سـخت�شـد،�تقاضای�امان�از�هارون�کرد،�هارون�امانش�داد.�و�درنهایت�در�

یکی�از�زندان�های�هارون�به�شهادت�رسید.�
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عرضم�به�هارون�نیسـت،�از�هارون�گله�مندی�نیسـت.�هارون�اگر�

این�کارها�را�نکند،�هارون�نیست.�طبقۀ�هارون�حکم�می�کند�که�تا�وقتی�که�

این�طبقه�وجود�دارد،�این�جور�کاری�انجام�بدهد؛�از�او�که�گله�مندی�نیست.�

گله�منـدی�از�مردمی�سـت�کـه�آن�حساسـیت�صدر�اسـالم�را�فراموش�کرده�

بودند،�آن�هوشـیاری�و�درک�را�که�در�صدر�اسـالم�داشـتند،�از�دسـت�داده�

بودند،�درمقابل�این�وضع،�احساس�تکلیف�نمی�کردند،�احساس�مسئولیت�

نمی�کردنـد،�دردشـان�نمی�آمـد؛�این�برای�چیسـت؟�از�بـس�تبلیغات�مضر�

موذیانـۀ�رذالت�آمیـز�روی�مـردم�کار�کـرده�بـود.�این�دسـت�های�تبلیغی�و�

دسـتگاه�های�تبلیغی�در�اقطار�1جامعۀ�اسـالمی�و�کشور�اسالمی،�سالیانی�

روی�مغـز�مـردم،�روی�روِح�مـردم،�روی�روحیـۀ�مردم�مـدام�کار�کرده�بود،�

کار�کرده�بود،�کار�کرده�بود�تا�به�اینجا�رسیده�بود.�پس�شما�ببینید�چقدر�

مهم�است�اینکه�حاکم�جامعۀ�اسالمی�چه�کسی�باشد.�آن�کسی�باشد�که�

خدا�معین�می�کند.

سوَل<�از� ُعوا الّرَ ط�ی
َ
ُعوا اهلَل<2،�از�خدا�اطاعت�کنیـد،�>َو ا ط�ی

َ
آیـۀ�قـرآن�می�گوید�>ا

ُكم<�صاحباِن�فرمـاِن�از�میان�خودتان.� مِر ِم�ن
َ
وِل� الا

ُ
رسـول�اطاعـت�کنید،�>َو ا

صاحبـان�فرمـان�یعنی�چـه؟�آن�جاهِل�نـاداِن�مسـلمان�نام،�خیال�می�کند�

صاحب�فرمان،�یعنی�هرکسی�که�می�تواند�فرمان�بدهد،�هرکسی�که�زورش�

می�چربد�برای�فرمان�دادن؛�می�گوید�این�اولی�االمر�است.�ما�می�گوییم�نه،�

1.�)ق�ط�ر(�گوشه�ها،�اطراف

2.�سوره�مبارکه�نساء/�آیه�59
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اولی�االمر�او�نیست.�اگر�بنا�باشد�که�هرکه�می�تواند�فرمان�بدهد،�

اولی�االمر�باشد�و�ازطرف�قرآن�به�رسمیت�شناخته�شده�باشد،�خب�در�فالن�

کوهستان،�فالن�دزِد�قداره�بنِد�سبیل�از�بناگوش�دررفته�هم�فرمان�می�دهد،�

او�هم�در�آنجا�همه�کاره�است؛�پس�آنجا�اولی�االمر�است؟�و�اطاعت�فرمان�

او�واجب�است؟

آن�کسـی�که�به�همگان�فرمان�می�دهد�که�سـه�روز�و�سـه�شـب،�فقط�زن�ها�

�این�را� بیاینـد�از�خانه�هـا�بیـرون�و�مردها�حق�ندارنـد�از�خانه�بیایند�بیرونـ�

یکـی�از�همیـن�بـزرگان�صفویه،�به�حسـب�نقل�بعضی�از�تواریخ،�اگر�راسـت�

باشـد،�در�زمـان�صفویـه�بـاب�کرده�بود�و�باب�شـده�بود�در�اصفهان.�شـاهد�

عینـِی�ماجـرا�یک�]کتاب[�تاریخی�نوشـته؛�حاال�نمی�دانم�آن�تاریخ�مسـتند�

هسـت�یا�نیسـت�ـ�فقـط�زن�ها�بیایند�بیـرون،�در�تیمچه�ها�و�کاروانسـراها�

و�دکان�هـا�و�بازارهـا�و�همه�جـا�و�همه�جا،�زن�ها�و�دخترها�بیایند�کار�کنند،�

مردها�نیایند.�آیا�مرد�در�این�شهر�نباشد؟�خب،�زن�ها�راحتند�بدون�نامحرم؛�

نه�خیر،�خوِد�ارباب�و�دوسـتان�و�رفقا�و�اطرافیانش،�آنها�بیایند.�مردمی�که�

مـادر،�خواهرشـان�در�بازارند،�آنها�حق�ندارنـد�بیایند،�اینها�بیایند.�خب،�این�

اولی�االمر�است؟�از�این�می�شود�اطاعت�کرد؟�فرماِن�این،�فرمان�خداست؟

اولی�االمری�که�شـیعه�معتقد�اسـت،�آن�اولی�االمری�ست�که�منشور�فرمان�

را،�خدا�به�نام�او�کرده�باشد،�این�را�می�خواهیم�ما.�آن�انسانی�ست�که�اگر�

م<�است،�جزو�انسان�های�دیگر�است،�اما�والیت�را�از�خدا�گرفته�
ُ

ك چه�>ِم�ن

باشد،�که�صاحب�والیت�کبری�خداست،�از�خدا�گرفته�باشد.
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حاال�هارون�الرشـید�با�آن�وضعش،�با�آن�ُعُنق�منکسـره�اش،�1با�آن�

بذل�و�بخشش�و�اسرافش،�با�آن�آدم�کشی�اش،�که�همین�جعفر�برمکی�و�

بسـیاری�از�خاندانـش�را�در�یـک�روز�تـار�و�مار�و�قتـل�و�قلع�و�قمع�کرد�و�

بسـیاری�از�مؤمنین�و�بسـیاری�از�مسلمین؛�و�ِالی�ماشاء�اهلل�کارهای�دیگر،�

خب،�این�را�ابوحنیفه�می�گفت�که�این�اولی�االمر�است.�با�امام�جعفرصادق�

هـم�همیشـه�سـِر�نزاع�و�جنـگ�و�دعوا،�برای�همین�بود�کـه�می�گفتند�آقا�

شـما�چـرا�با�اولی�االمـر�زمانت�درمی�افتـی؟�اولی�االمر�زمـان،�یعنی�همین�

هارون�کذایی،�توجه�کردید؟

پس�منطق�شیعه�در�این�مسئله،�بسیار�منطق�ظریف�و�دقیقی�ست.�ضمن�

اینکه�نصب�خدا�را�از�قرآن�احساس�و�استنباط�می�کند،�معیارها�و�مالک�ها�

را�هم�به�دسـت�مردم�می�دهد�تا�مردم�فریب�نخورند.�نگویند�خیلی�خب،�

علی�بن�ابی�طالـب�روی�سـر�مـا،�روی�چشـم�مـا،�قبولـش�داریـم،�حاال�هم�

جانشـین�علی�بن�ابی�طالـب،�هارون�الرشـید�اسـت.�بله،�این�جـوری�نگویند.�

کمااینکه�این�حرف�گفته�می�شـد.�بنی�عباس�یک�سلسـله�ای�داشـتند�که�

این�سلسله�احیانًا�به�علی�بن�ابی�طالب�هم�می�رسید�یا�به�پیغمبر�می�رسید!�

نگویند�علی�بن�ابی�طالب�را�قبول�داریم،�جانشینی�اش�هم�باالخره�رسید�به�

هارون�الرشـید،�همین�طور�رسـید�به�تسلسـل�تـا�به�هارون�الرشـید.�منصور�

عباسـی�می�گفت�که�امام�حسـن�را�ما�قبول�داریم،�خلیفه،�اما�ایشان�پول�

1.�عنق�منکسره�در�لغت�به�معنای�گردن�شکسته�است�ولی�در�اصطالح�به�آدم�بداخالق�

و�عبوس�گفته�می�شود.
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گرفتنـد�و�خالفـت�را�فروختنـد.�منطق�منصور�عباسی�سـت�دیگر!�

خالفـت�را�چـون�فروخت،�پس�حقی�به�خالفت�ندارد.�ما�هم�از�آنهایی�که�

خالفت�به�آنها�فروخته�شـده�بود،�خالفت�را�به�زور�گرفتیم،�برای�ماسـت.�

حرف�آنهاست.�پس�علی�بن�ابی�طالب�را�قبول�هم�می�کردند،�روِی�سر،�روِی�

چشم�هم�می�گذاشتند�بر�حسِب�ظاهر،�اما�در�عین�حال�منافاتی�نمی�دیدند�

بین�حکومت�علی�بن�ابی�طالب�و�حکومت�هارون�عباسی.

شیعه�می�گوید�نه،�این�حرف�درست�نیست.�شیعه�می�گوید�تو�که�حکومت�

علی�بن�ابی�طالـب�را�قبـول�داری،�بایـد�معیارهـای�خالفـت�و�والیت�را�هم�

قبول�داشـته�باشـی.�باید�قبول�داشـته�باشـی�که�علی�بن�ابی�طالب�به�خاطر�

جمع�بودن�این�معیارها�به�عنوان�ولّی�انتخاب�شـده؛�پس�اگر�کسـی،�در�

او�این�معیارها�نبود�یا�ضد�این�معیارها�در�او�بود،�این�آدم�حق�ندارد�که�

جانشین�علی�بن�ابی�طالب،�خودش�را�معرفی�کند.�حق�ندارد�والیت�شیعه�

را،�ولیّ�امـر�بـودن�را،�ادعـا�کند�و�کسـی�حق�ندارد�بپذیـرد�از�او.�این�اولین�

مطلبی�که�در�این�زمینه،�در�پیرامون�مسئلۀ�والیت�پیش�می�آید.

البتـه�مطلـب�دوم�را�هـم�اینجا�اشـاره�کردیـم�و�آیه�اش�را�هم�نوشـتیم.�

والیت�خدا�برای�چیسـت؟�اگر�کسـی�این�را�سؤال�کند،�بگوید�آقا،�به�چه�

دلیـل�شـما�می�گوییـد:�چـرا�والیِت�امـر�در�اختیار�خدا�و�برای�خداسـت؟�

چرا؟�جوابش�این�اسـت�که�این،�ناشـی�از�یک�فلسفۀ�طبیعی�ست�که�در�

جهان�بینی�اسـالم�مشـخص�و�معین�شـده�اسـت.�در�جهان�بینی�اسـالم،�

ِل  �ی
َّ
� الل ِ

ُه ما َسَك�نَ �ن
َ
همه�چیِز�عالم�از�قدرت�پروردگار�ناشـی�می�شـود،�>َو ل
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هاِر<�1هر�آنچه�در�روز�و�شـب�آرمیده�و�سـاکن�اسـت،�از�آِن�
َو ال�نَّ

خداسـت.�خب،�کسـی�که�همۀ�پدیده�های�خلقت�برای�اوست�و�حکومت�

تکوینـِی�بـر�همه�چیـز�در�اختیـار�او�اسـت،�حکومـت�قانونی�و�تشـریعی�

هم�باید�در�اختیار�او�باشـد،�چاره�ای�نیسـت.�این�هم�مطلب�دوم�اسـت،�

تـا�برسـیم�به�مطالـب�بعدیش.�حاال�توجه�کنید�من�ایـن�آیات�را�تندتند�

معنا�کنم.

هِلها<�2همانا�خدا�شما�را�فرمان�می�دهد�
َ
ا�ةِ ِالٰ� ا ما�ن

َ
وا الا

ُ
ّد وئَ �ن �ةُ

َ
ُمُرُكم ا

ئ
ا َ  اهلَل �ی

>ِا�نَّ

الَعدِل<  موا �بِ
ُ

�ك
�ن �ةَ

َ
اِس ا �نَ ال�نّ �ی َ م �ب م�ةُ

َ
ا َحك که�امانت�ها�را�به�اهلش�برگردانید،�>َو ِادن

و�چـون�میـاِن�مـردم�داوری�و�حکومـت�و�قضـاوت�می�کنیـد،�برطبق�عدل�

ِ�<�همانا�پروردگار� ُكم �بِ
ِعطنُ َ ِعّما �ی و�داد،�حکومت�و�قضاوت�بکنید،�>ِا�نَّ اهلَل �نِ

چه�نیکو�چیزی�ست�که�شما�را�بدان�پند�می�دهد�و�موعظه�می�کند،�>ِا�نَّ 

<�همانا�پروردگار�شنوا�و�بیناست.�آنچه�را�که�به�شما�
ً
را ص�ی  �بَ

ً
عا اهلَل كا�نَ َسم�ی

فرمـان�می�دهـد،�از�روی�شـنوایی�و�آگاهـی�و�دانـش�کامـل�اسـت.�چـون�

شنوای�نیازهای�درونی�شماست،�چون�بینای�سرنوشت�شماست،�لذا�آنچه�

را�احتیاج�دارید،�به�شما�می�دهد�و�می�بخشاید.

این�از�آیۀ�اول�که�دربارۀ�امانت�صحبت�می�کند،�و�می�گوید�امانت�ها�را�به�

اهلش�بدهید،�درحقیقت�یک�زمینه�چینی�برای�آیۀ�دوم�است.�امانت�فقط�

این�نیسـت�که�یک�تومان�من�دسـت�شـما�دارم،�این�یک�تومان�را�به�من�

1.�سوره�مبارکه�انعام/�آیه�13

2.�سوره�مبارکه�نساء/�آیات��58تا�60
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برگردانید.�مهم�تریِن�نمونه�های�امانت،�این�است�که�آنچه�امانت�

خداست�در�میان�مردم،�آن�را�انسان�به�جایش�برساند�و�به�اهلش�برساند.�

اطاعـت�انسـان�کـه�میثـاق�و�پیمـان�خـدا�بـا�آدمی�سـت،�آن�را�در�جایش�

مصـرف�کنـد�و�خـرج�کنـد،�اطاعت�از�خدا�بکند�و�از�آن�کـه�خدا�فرموده�که�

اطاعت�بشود.�این�مهم�ترین�مصداق�امانت�است.

ُعوا  ط�ی
َ
وا<�ای�آن�کسـانی�که�ایمـان�آورده�اید،�>ا َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا ا بعـد�می�فرماید�>�ی

سوَل<،�و�اطاعت�کنید�از�پیامبر�خدا،�>َو  ُعوا الّرَ ط�ی
َ
اهلَل<�اطاعت�کنید�از�خدا،�>َو ا

م<�اطاعت�کنید�از�صاحبان�فرمان�از�میان�خودتان؛�آن�کسانی�که�
ُ

ك مِر ِم�ن
َ
وِل�ی الا

ُ
ا

در�میـان�شـما�صاحبـان�فرماننـد.�ایـن�جـا�تِز�اسـالمی�با�بعضـی�از�تزها�و�

ایده�های�دیگر،�ماِیز�1و�محل�افتراقش�معلوم�می�شود.�تز�اسالمی�نمی�گوید�

که�حکومت،�روزی�خواهد�بود�که�الزم�نباشـد،�نه؛�ایدۀ�اسـالمی�پیش�بینی�

نمی�کنـد�آن�روزی�را�کـه�در�جامعـه،�دولـت�و�حکومـت�نباشـد،�نه�خیـر؛�

در�حالی�کـه�بعضـی�از�مکتب�ها�پیش�بینـی�می�کنند�آن�روزی�را�که�جامعه،�

جامعـۀ�ایـده�آل�اسـت�و�یکی�از�خصوصیاتش�این�اسـت�کـه�دیگر�دولت�و�

حکومت�در�آن�جامعه�نیست؛�نه؛�اسالم�این�را�پیش�بینی�نمی�کند.

خـوارج،�زیـر�بهانۀ�حکومت�الهی�بـود�که�می�گفتنـد�علی�بن�ابی�طالب�باید�

 هلِِل«�حکومـت�برای�خداسـت.�امیرالمؤمنین�
ّ

نباشـد.�می�گفتنـد�»ال ُحكـَم ِاال

«�2سـخن،�سـخِن�درستی�ست،�
ٌ

در�جواب�این�می�گوید�»َکِلَمُة َحٍق ُيراُد ِبا باِطل

1.�)م�ی�ز(�جداکننده

2.�حدیث�شماره�15
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حاکم�واقعًا�خداسـت،�آن�کسـی�که�مقررات�را�می�دهد�و�سررشـتۀ�

 
ّ

زندگی�را�به�دست�می�گیرد،�واقعًا�خداست،�اما�شما�می�گویید�»ال ُحكَم ِاال

 هلِِل«�قانـون�و�حکومت�برای�خدا،�مجری�قانون�
ّ

هلِِل«�یـا�می�گوییـد�»ال ِامـَرَة ِاال

کیسـت؟�آن�هـم�شـما�می�گوییـد�کـه�غیر�خدا،�کسـی�نباید�مجـری�قانون�

میٍر«،�باالخره�
َ
باشـد؟�بعد�لذا�در�جواب�این�سـخن�می�گوید:�»الُبّدَ ِللّناِس ِمن ا

انسـانیت�و�جامعۀ�بشـری�امیر�الزم�دارد،�حاکم�و�فرمانروا�الزم�دارد.�این�

طبـع�انسانی�سـت�کـه�باید�زندگـی�اش�با�یک�مجـری�قانون�همراه�باشـد؛�

بودن�قانون�کفایت�نمی�کند،�باید�کسـی�باشـد�تا�اینکه�این�قانون�را�اجرا�

کند�و�نظارت�کند�بر�اجرای�دقیق�و�صحیح�این�قانون،�همین�را�می�گوید�

ُكم<،�منتهـا�اولی�االمـر،�آیـا�مطلـق�اولی�االمـر�اسـت؟�هر�که� مِر ِم�ن
َ
وِل�ی الا

ُ
>َو ا

فرمان�راند�درست�است؟�گاهی�می�شود�در�یک�جا�دو�نفر�فرمان�می�رانند�

ضد�یکدیگر،�هر�دو�اولی�االمرند؟�گاهی�می�شـود�یک�آدمی�فرمان�می�راند�

کـه�عقـل�و�خـرد�انسـانی،�فرمانرانـی�او�را�نفـی�می�کند؛�باز�هـم�اولی�االمر�

اسـت؟�اینجاسـت�که�بین�ما�و�طرز�فکر�تسـنن،�یک�اختالف�اساسی�پیدا�

می�شـود.�ما�می�گوییم�اولی�االمر،�صاحب�فرمان،�آن�صاحب�فرمانی�سـت�

کـه�بـا�معیارهـای�الهـی�تطبیق�بکنـد.�در�حالی�کـه�آنها�این�چنین�شـرطی�

را�عماًل�که�نمی�کنند،�حاال�در�کتب�فقهی�شـان�چیسـت،�مراجعۀ�درسـتی�

نداشـتم�ببینـم.�آنی�کـه�شـایع�اسـت�در�افـواه�و�در�زبان�ها،�این�اسـت�که�

نه،�هرکسـی�که�به�مقام�فرمانرانی�و�فرمانروایی�رسـید،�برایشـان�محترم�و�

معتبر�است.
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ٍء<�پـس�اگـر�در�چیـزی�منازعـه�و�اختالفـی� ىی
َ م �ن�ی �ش ع�ةُ ارنَ �ن ِا�ن �ةَ

َ >�ن

م  �ةُ سوِل<�برگردانید�آن�را�به�خدا�و�پیامبر.�>ِا�ن ُك�ن � اهلِل َو الّرَ
َ
ُرّدوُ� ِال

داشتید،�>�نَ

ِر<�اگر�شـما�مؤمن�به�خدا�و�روز�واپسـین�هسـتید،� حنِ
آ
وِم الا اهلِل َو ال�یَ  �بِ

و�نَ ِم�ن وئ
�ةُ

لًا<�دارای�عاقبت�بهتری�ست.� و�ی
ئ
ا َ حَس�نُ �ة

َ
ٌر<�این�نیکوتر�است،�>َو ا �ی

ِلَك حنَ >دن

ببینید،�مردم�را�متوجه�می�کند�به�عواقب�نیِک�فرمانروایی�نیکان�و�عواقب�

سوء�فرمانروایی�بدان.�این�هم�یک�آیه.

دنباله�اش�آیۀ�سـوم�اسـت.�طعن�به�کسانی�سـت�که�از�این�فرمان�کلی�سر�

َك<�آیا�نمی�نگری�به� �ی
َ
َل ِال ِ رن

�ن
ُ
ما ا وا �بِ َم�ن

آ
ُهم ا

�نَّ
َ
ُعمو�نَ ا رن َ �نَ �ی �ی �ن

َّ
� ال

َ
َر ِال م �ةَ

َ
 ل

َ
می�پیچند،�>ا

آن�کسـانی�که�می�پندارنـد�کـه�ایمـان�آورده�انـد�به�آنچه�که�بر�تو�نازل�شـده�

ِلَك<�می�پندارند�که�بر�آیین�تو�و�آیین� �ب
َل ِم�ن �ةَ ِ رن

�ن
ُ
است،�به�آیین�تو،�>َو ما ا

پیشـینیان�تو،�ادیان�آسـمانی،�ایمان�دارند؛�پیِش�خودشـان،�خودشـان�را�

مؤمـن�فـرض�می�کننـد؛�با�اینکه�خودشـان�را�مؤمن�فـرض�می�کنند،�کاری�

�ن 
َ
دو�نَ ا ر�ی ُ از�آنها�سر�می�زند�که�منافی�با�ایمان�به�خداست،�آن�چیست؟�>�ی

<�می�خواهند�تحاکم�کنند�به�طاغوت،�یعنی�برای�حل� و�ةِ � الّطاعن
َ
حاَكموا ِال �ةَ َ �ی

و�فصل�کار�خود�به�طاغوت�مراجعه�کنند،�از�طاغوت�نظر�بخواهند،�فرمان�

بگیرنـد،�بـر�طبـق�نظر�او،�فرمان�او،�زندگی�خـود�را�به�راه�ببرند؛�این�منافی�

<،�می�کوشند،�می�خواهند� و�ةِ � الّطاعن
َ
حاَكموا ِال �ةَ َ �ن �ی

َ
دو�نَ ا ر�ی ُ با�ایمان�است،�>�ی

ِ�<�در�حالی�که� روا �بِ
ك�نُ �ن �یَ

َ
ِمروا ا

ُ
د ا

تحاکـم�کننـد�نزد�طاغـوت،�در�حالی�که�>َو �ةَ

بـه�اینهـا�فرمـان�داده�شـده�اسـت�کـه�به�طاغـوت�کفر�و�انـکار�بورزنـد،�>َو 

<�و�شیطان�می�خواهد�که�آنان�را�گمراه�
ً
دا ع�ی  �بَ

ً
لالا

ُهم �نَ
َّ
ل صنِ �ن �یُ

َ
طا�نُ ا �ی

َّ ُد السش ر�ی ُ �ی
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کند،�گمراهی�و�سرگشـتگی�بسـی�دور.�من�احتمال�می�دهم�این�

شـیطان،�همان�خود�طاغوت�اسـت،�چیز�دیگری�نیست.�اینها�می�خواهند�

سراغ�طاغوت�بروند،�غافل�از�اینکه�این�شیطاِن�طاغوت،�این�شیطانی�که�با�

عنوان�طاغوت�در�قرآن�شناخته�می�شود،�آنها�را�از�راه�راست�دور�می�کند�تا�

از�گمراهی�ها،�از�وادی�های�ِتیِه�1سرگردانی،�سرشان�را�در�می�آورد.�طاغوت�

آنهـا�را،�شـیطان�آنهـا�را�از�جـاده�آن�چنـان�دور�می�انـدازد�کـه�برگشتنشـان�

کار�یک�ذره،�دوذره�نیسـت،�خیلی�به�دشـواری�دیگر�برگردند�به�راه�راسـِت�

هدایت.�این�آیۀ�قرآن�است.

البته�مطلب�بعدی�که�اینجا�نوشتیم،�عین�آنچه�که�نوشتم�عرض�می�کنم.�

والیت�خدا�و�پذیرش�آن�از�طرف�مؤمنان�ناشی�از�یک�فلسفه�است�که�در�

جهان�بینی�اسالم�مقرر�گردیده�و�بنابراین�یک�امر�طبیعی�ست.�که�اینی�که�

ما�می�گوییم�از�خدا�باید�اطاعت�کرد�و�ولیّ�امر�خداسـت،�این�یک�فلسـفۀ�

 � ِ
�نَ �ن

َ
ُه ما َسك

َ
طبیعِی�روشنی�دارد.�چون�همه�چیز�برای�خداست.�که�آیۀ�>َو ل

هاِر<2؛�این�مطلب�را�درست�روشن�می�کند.
ِل َو ال�نَّ �ی

َّ
الل

ان�شاءاهلل�فردا�باز�دنبالۀ�این�بحث�را�ادامه�می�دهیم.

1.�)ت�ی�ه(�بیابانی�که�بنی�اسرائیل�در�آن�سرگردان�شد.

2.�سوره�مبارکه�انعام/�آیه�13
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و�اما�مطلبی�که�امروز�با�این�آیات�می�خواهیم�ثابت�کنیم،�شرح�بدهیم،�

ایـن�اسـت:�بعـد�از�آنی�کـه�فهمیدیـم�کـه�هر�مسـلمانی�و�هر�آن�کسـی�که�

مدعـی�بندگی�خداسـت،�باید�ولّی�زندگی�خـود�و�فرمانروا�و�صاحب�اختیار�

فعالیت�ها�و�نشـاط�های�سراسـر�دوران�عمر�خود�را،�از�سـوی�خدا�بداند،�از�

خدا�بخواهد،�به�آن�ولیّ�ای�که�خدا�می�گمارد�و�معین�می�کند،�سر�بسپارد،�

دست�اطاعت�به�ولیّ�اهلل�بدهد.�خالصۀ�کالم،�در�همۀ�فعالیت�های�زندگی،�

فقط�خدا�را�حاکم�و�فرمانروا�بشناسـد�و�هر�آن�کسـی�که�خدا�به�جانشـینی�

خود�برگزیده�است.�البته�این�بحث�را�هم�کردیم�که�آن�کسانی�که�خدا�آنها�

را�بـه�جانشـینی�خود�برگزیده،�چه�کسـانی�هسـتند؛�و�گفتیـم�که�انبیایند�

و�پـس�از�انبیـا،�اولیاینـد.�همان�هایـی�کـه�شـما�بـه�نـام�اولیا�هـم�آنها�را�

یطاِن 
َ

الّش ِمَن  ِباهلِل  َفاسَتِعذ  الُقرآَن  َقَرأَت  َفِاذا 

ذیَن آَمنوا َوَعلٰى 
َّ
ى ال

َ
ُه ُسلطاٌن َعل

َ
یَس ل

َ
ُه ل

َ
جیِم � ِاّن الّرَ

وَنُه 
َّ
َیَتَول ذیَن 

َّ
ال ى 

َ
َعل ُسلطاُنُه  ما 

َ
ِاّن  � لوَن 

َّ
َیَتَوك ِهم  َرّبِ

�ل ارک� �ن سور�ۀ م�ب ذیَن ُهم ِبِه ُمشِركوَن � 
َّ
َوال
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می�شناسید؛�یعنی�حاکمان�و�فرمانروایان�الهی.�منتها�گفتیم�که�

ولّی�و�حاکم�الهی،�یا�با�نام�و�نشان،�هر�دو�معین�می�شود،�یا�اینکه�با�نام�

معین�نمی�شـود،�با�نشـان�معین�می�شـود.�اینها�مطالبی�بود�که�در�ظرف�

بحث�دیروز،�شاید�هم�قدری�در�پریروز�روشن�شده.�مطلب�مورد�نظر�امروز�

این�اسـت�که�اگر�کسـی�والیت�خدا�را�نپذیرد�و�زیر�فرمان�غیر�خدا�برود،�

اواًل�خـود�ایـن�آدم�چه�حکمی�دارد؟�ثانیًا�این�کار�اسـمش�چیسـت؟�ثالثًا�

این�عمل�نتیجه�اش�کدام�است؟

اینها�بحث�هایی�ست�که�عرض�کردیم�در�پیرامون�والیت�است.�اگرچه�وقتی�

پذیرفتیم�در�ذهنمان،�قبول�کردیم،�بعد�جزو�اصول�مسـلمۀ�عملِی�اسـالم�

به�شمار�خواهد�آمد.�اگرچه�در�زمینۀ�بحث�دربارۀ�اصل�والیت،�این�مسائل�

می�شود�مسائل�فرعی،�پیرامونی�و�جنبی،�اما�خودش�اصولی�ست.

در�قـرآن�کریـم،�هـر�والیتی�غیـر�از�والیت�خدا�را�به�عنـوان�والیت�طاغوت�

معرفی�کرده�اند.�آن�کسی�که�تحت�والیت�خدا�نباشد،�تحت�والیت�طاغوت�

اسـت.�طاغـوت�یعنـی�چـه؟�طاغوت�از�مـادۀ�طغیان�اسـت.�طغیان�یعنی�

سرکشـی�کـردن،�از�آن�محـدوده�و�دایـرۀ�طبیعـی�و�فطـری�زندگِی�انسـان�

فراتـر�رفتـن.�مثـاًل�فرض�بفرمایید�انسـانیت�بـرای�کامل�شـدن�پدید�آمده�

اسـت،�آن�کسـی�که�انسانیت�را�از�کامل�شدن�بیندازد،�طاغوت�است.�فرض�

بفرماییـد�انسـان�ها�بایـد�بـا�آییـن�خـدا�زندگی�کننـد،�این�یک�امـر�فطرِی�

طبیعی�و�مطابق�با�سرشت�انسان�هاست،�اگر�کسی�انسان�ها�را�جوری�بار�

بیـاورد،�کاری�بـا�آنهـا�بکند،�تصرفی�روی�آنها�انجام�بدهد�که�اینها�با�آیین�
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غیر�خدا�زندگی�بکنند،�این�آدم�طاغوت�اسـت.�انسـان�باید�دائمًا�

در�ِجّد�و�جهد�و�تالش�باشـد،�برای�اینکه�وجود�خود�را�به�ثمر�برسـاند.�هر�

عاملـی�کـه�انسـان�را�بـه�عدم�جدیت،�به�عـدم�تالش�کردن،�بـه�تنبلی،�به�

راحت�طلبی،�به�عافیت�جویی،�تشویق�و�ترغیب�بکند،�او�طاغوت�است.

انسان�ها�باید�سر�به�فرمان�خدا�باشند،�هر�چیزی�که�انسان�را�از�فرمان�خدا�

کناری�ببرد،�خارج�بکند،�موجب�شود�انسان�در�مقابل�خدا�عصیان�بورزد،�او�

طاغوت�است.�پس�طاغوت،�اسم�خاص�نیست،�که�بعضی�خیال�می�کنند�

که�طاغوت،�اسـم�برای�یک�ُبتی�سـت.�بله�اسـم�بت�اسـت،�اما�آن�بت،�بت�

معینـی�نیسـت.�گاهـی�آن�بـت،�تـو�خـودت�هسـتی؛�گاهی�آن�بـت،�پول�

توست؛�گاهی�آن�بت،�زندگی�راحت�طلبانۀ�معمولی�تو�ست؛�گاهی�آن�بت،�

آن�مراد�توسـت؛�گاهی�آن�بت،�آن�کسی�سـت�که�تو�دسـتت�را�توی�دست�

او�گذاشـتی�و�چشـمت�را�بسـتی�و�سرت�را�پایین�انداختی�تا�هرجا�که�تو�

را�می�برد،�ببرد.�گاهی�این�بت،�طال�و�نقره�است،�بی�جان�است،�فلز�است؛�

گاهی�هم�انسـان�اسـت،�جاندار�اسـت،�نظام�اجتماعی�سـت،�قانون�است؛�

طاغوت،�بنابراین،�یک�اسم�خاص�نیست�ـ�البته�در�زمینۀ�طبقه�بندی�های�

اجتماعـی�در�بحـث�نبوت�عرض�کردم،�آن�جوری�که�آدم�اسـتنباط�می�کند�

در�میـان�آیـات�قرآنـی،�در�کنار�مأل�و�مترفین�و�احبار�و�رهبان،�طاغوت�آن�

مقام�باالتر�اینهاسـت.�آن�یک�تعبیر�دیگری�سـت�و�جای�دیگری�سـت�که�

فعاًل�دربارۀ�آن�بحث�نداریم�ـ�بنابراین�هرکسـی�که�از�تحت�والیت�خدایی�

خارج�شد،�ناگزیر�در�والیت�طاغوتی�و�شیطانی�وارد�شده�است.�شیطان�و�
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طاغوت�با�هم�چه�کاره�اند؟�آیا�نسـبتی�دارند�باهم؟�بله،�از�نسـبت،�

باالتر�دارند.

شـیطان،�همـان�طاغـوت�اسـت؛�طاغوت،�همان�شـیطان�اسـت.�آیۀ�قرآن�

می�گویـد�ایـن�را،�می�خواهـم�آیـه�را�بخوانم�برای�اسـتنتاج�لفظی�فقط،�تا�

معلـوم�بشـود�کـه�طاغوت�مساوی�سـت�با�شـیطان.�آیـۀ�قـرآن�می�فرماید�

ِل اهلِل<�1آن�کسـانی�که�ایمـان�آورده�اند،�مؤمن� �ی لو�نَ �ن�ی َس�ب ا�ةِ �ة ُ وا �ی َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
که�>ال

لو�نَ �ن�ی  ا�ةِ �ة ُ روا �ی
�نَ َك�نَ �ی �ن

َّ
شـده�اند،�مقاتله�و�ستیزه�شـان�در�راه�خداسـت،�>َو ال

<�آن�کسـانی�که�به�دین،�کفر�و�انکار�ورزیده�اند؛�مقاتله�شـان،� و�ةِ ِل الّطاعن �ی َس�ب

اَء  ول�ی
َ
لوا ا ا�ةِ �ة

ستیز�شـان،�جنگشـان�در�راه�طاغوت�است.�بعد�می�فرماید�که�>�نَ

<�با�اولیا�و�هم�جبهگان�و�پیوستگان�و�وابستگان�شیطان�ستیزه� طا�نِ �ی
َّ السش

<�که�مکر�شیطان،�
ً
ا �ن ع�ی

طا�نِ كا�نَ �نَ �ی
َّ َد السش  َك�ی

و�مقابله�و�مقاتله�بکنید،�>ِا�نَّ

تدبیر�شیطان،�حیلۀ�شیطان،�ضعیف�است.�در�این�آیه�می�بینید�که�طاغوت�

به�جای�شـیطان�و�شـیطان�به�جای�طاغوت،�نام�برده�شـده�اند.�شـیطان�هر�

عنصری�ست�که�از�خارجِ�از�وجود�آدمی،�او�را�به�کارهای�شرارت�آمیز�و�به�

کارهای�فسـادآمیز،�به�انحطاط،�به�َپسـتی،�به�زبونی،�به�ظلم،�به�بدی،�به�

کجی�وا�می�دارد؛�به�او�می�گویند�شیطان.

شیاطین�انس�داریم،�شیاطین�جن�داریم،�شیطانی�از�خویشاوندان�و�زنان�

داریم،�شـیطانی�از�بزرگان�داریم،�شـیطانی�از�افراد�بیگانه�داریم،�شـیطانی�

از�احساسـات�داریـم،�بـه�ایـن�می�گوینـد�شـیطان.�یکـی�از�مصداق�هـا�و�

1.�سوره�مبارکه�نساء/�آیه�76
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نمونه�هایش،�ابلیس�است�که�در�مقابل�آدِم�صفی�اهلل،�قِد�مخالفت�

و�اسـتقالل�علـم�می�کنـد�و�آن�حرف�هـا�را�می�زنـد�و�من�و�شـما�هر�چه�که�

در�عمرمـان�لعنـت�می�کنیم،�به�آن�بیچاره،�شـیطان�اّولی�لعنت�می�کنیم؛�

در�حالی�که�شـیطان�فقط�او�نبوده،�از�او�شـاید�شـروع�نشده�به�او�هم�ختم�

نشـده�است.�شیطان�ها�إلی�ماشـاءاهلل�در�عالم�زیادند.�لمس�هم�می�شوند،�

به�دسـت�هم�می�آیند،�به�چشـم�هم�می�آیند،�انسـان�با�آنها�گاهی�معاشـر�

هم�هسـت.�شـیطان،�شـیطان�است.�هرچه�که�انسان�را�از�راه�خدا�به�سوی�

فساد�و�شرارت�و�بدی�و�انحطاط�بکشاند،�شیطان�است.

هـر�والیـت�غیـر�خدایی،�والیت�شـیطانی�و�طاغوتی�سـت.�آن�کسـی�که�در�

تحـت�فرمـان�ولـّی�حقیقـی�زندگـی�نمی�کند،�بایـد�بداند�که�تحـت�فرمان�

طاغوت�و�شـیطان�زندگی�می�کند.�ممکن�اسـت�بپرسـید�آقا،�تحت�فرمان�

شـیطان�و�طاغـوت�زندگـی�کردن�و�تـن�به�فرمان�او�دادن،�چه�مفسـده�ای�

مگـر�دارد؟�این�هـم�یکی�از�نکات�آیات�امروز�اسـت.�قرآن�در�این�زمینه�به�

ما�چند�جواب�می�دهد.

جواب�اول�این�اسـت�که�اگر�تن�به�والیت�شـیطان�دادی،�شـیطان�بر�تمام�

انرژی�هـای�سـازندۀ�خـاّلِق�آفرینندۀ�ثمربخِش�وجود�تو�مسـلط�خواهد�شـد.�

اولـش�ایـن�اسـت،�اگر�چنانچه�گردنت�را�بردی�طرف�شـیطان�و�طاغوت،�که�

ریسمان�والیتش�را�بر�گردن�تو�بیندازد،�دیگر�از�دست�او�خالصی�پیدا�نخواهی�

کـرد.�هر�چـه�در�وجـود�تـو،�از�نیـرو�و�از�ابتـکار�و�از�فعالیت�های�سـازنده�و�از�

جلوه�های�درخشنده�وجود�دارد،�تحت�قبضۀ�طاغوت�و�شیطان�درخواهد�آمد.�
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وقتی�کـه�تـو�تمام�وجودت�در�قبضۀ�او�درآمد،�آن�وقت�او�به�آسـانی�

می�توانـد�تـو�را�در�همـان�راهـی�کـه�خـودش�می�خواهد،�بـه�همان�جایی�که�

خودش�می�خواهد،�با�همان�وسیله�ای�که�خودش�می�خواهد،�بکشاند�و�ببرد؛�

و�پیداست�که�شیطان�و�طاغوت�انسان�را�به�نور�و�معرفت�و�آسایش�و�رفاه�و�

معنویت�رهنمون�نمی�شود.�او�برایش�این�چیزها�هدف�نیست�برای�شیطان�

و�طاغـوت،�مصالـح�شـخصی�خـودش�هدف�اّولی�سـت،�و�می�خواهـد�آنها�را�

تأمین�کند؛�پس�تو�را�در�راه�مصالح�شخصی�خود�به�کار�می�اندازد.

اگر�دقت�کنید،�این�سلسله�ای�که�عرض�کردم،�این�کلمات�و�این�جمالت�

را،�که�حساب�شـده�اسـت،�تحت�هر�جمله�ای�معنایی�هسـت،�خواهید�دید�

کـه�چقـدر�بـا�واقعیت�های�تاریخـی،�از�آغازی�که�مـا�از�تاریخ�خبری�داریم�

تـا�امـروز�تطبیـق�می�کند.�اگر�تن�به�والیت�طاغـوت�دادی،�تمام�نیروها�و�

انرژی�هـا�و�ابتکارهـا�و�اسـتعدادهای�تو�در�قبضۀ�طاغوت�واقع�می�شـود�و�

وقتی�که�در�قبضۀ�طاغوت�واقع�شد،�به�سود�تو�به�کار�نمی�افتد،�چون�سود�

تو�برای�طاغوت�و�شیطان�مطرح�نیست.�برای�شیطان�خود�او�مطرح�است،�

مصالح�او�مطرح�اسـت،�راه�او�مطرح�اسـت.�اگر�چنانچه�در�آن�راه�و�با�آن�

مصالح،�تو�قربانی�شدی،�شدی؛�تو�گمراه�شدی،�شدی.�اگر�برای�تأمین�آن�

مصالح،�الزم�شـد�تو�قربانی�بشـوی،�باید�بشـوی؛�الزم�شد�تو�گمراه�بشوی،�

باید�بشوی.�شیطان�است�دیگر،�قدرت�در�اختیار�او�ست�و�تو�هم�که�خودت�

را�دادی�به�دست�او،�می�کشد�هرجا�که�خاطرخواه�او�ست.1

1.�رشته�ای�بر�گردنم�افکنده�دوست�/�می�کشد�هرجا�که�خاطرخواه�اوست
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این�آیۀ�قرآن�است،�این�آیه�ای�که�از�سورۀ�نساء�می�خوانم�برایتان،�

بسـیار�آیۀ�قابل�توجه�و�قابل�تدبری�سـت.�خود�بنده�با�اینکه�عادت�ندارم،�

یعنـی�کمتـر�عـادت�دارم�که�قرآن�را�بـدون�توجه�و�تدبر�بخوانم،�گاهی�که�

یک�تدبر�بیشتری�اعمال�می�شود�و�یک�چیز�تازه�ای�در�قرآن�پیدا�می�کنم�

و�احسـاس�می�کنم؛�بیشـتر�تأسـف�می�خورم�که�چرا�ما�باز�هم�کم�در�قرآن�

تدبـر�می�کنیـم.�ایـن�آیـه�ای�کـه�اینجا�نوشـته�ایم،�معنا�کردیم،�شـرح�هم�

ُه الُهدی<�2هر�کسی�که�با�
َ
�نَ ل َّ �ی �بَ

عِد ما �ةَ سوَل ِم�ن �بَ ِ الّرَ �ة ا�ةِ ُسش می�دهم�حاال.1 >َو َم�ن �ی

پیامبر�به�مخاصمت�و�سـتیزه�برخیزد�پس�از�اینکه�مسـیر�هدایت�برای�او�

روشـن�گردیـد،�از�پیغمبـر�جدا�بشـود،�راهـش�را�از�راه�نبـوت،�همان�راهی�

 > �نَ �ی ِم�ن ِل الُموئ �ی َر َس�ب �ی
ع عنَ �بِ

�ةَّ َ که�قباًل�برایتان�ترسـیم�کردیم،�منشـعب�کند،�>َو �ی

به�غیر�راه�مؤمنان�و�جامعۀ�اسـالمی�و�هدف�های�ایمانی�راهی�را�پیروی�

بکند،�خودش�را�از�جمِع�مسلماِن�صحیح�و�با�هدف�و�با�جهت�کنار�بکشد،�

ٰ�<�همان�چیزی�را�که�خوِد�او�بر�گردن�افکنده�است،�بر�گردنش�
ّ
َول ِِه ما �ةَ

ّ
َول

>�نُ

استوار�می�کنیم.�همان�والیتی�را�که�خود�او�به�دست�خود�پذیرفته�است،�

رنِگ�ثابت�زندگِی�بیچاره�اش�قرار�می�دهیم.�به�دست�خودش�به�آن�منطقه�

 
رفته�بود�و�آنجا�سکنی�گرفته�بود،�او�را�همان�جا،�پاشکسته�می�کنیم،�>ِا�نَّ

ِسِهم<3.�خـود�تـو�رفتـی�زمامت�را�دادی�به�
�نُ �ن

َ
ا روا ما �بِ ِ

�یّ
عنَ ُ ى �ی

وٍم َح�ةَّ �ةَ ُر ما �بِ ِ
�یّ

عنَ ُ اهلَل لا �ی

1.�به�پلی�کپی�انتهای�جلسه�مراجعه�بفرمایید.

2.�سوره�مبارکه�نساء/�آیه�115

3.�سوره�مبارکه�رعد/�آیه�11
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شـیطان،�پس�بگذار�این�زمام�در�دسـت�شیطان�بماند،�این�سنت�

ماست،�این�قانون�آفرینش�است.�این�برای�این�دنیایت،�برای�آن�دنیایت�

م<؛�از�اینجا�هم�که�چشـم�بسـتی،�یک�سـره�خواهی�
َه�نَّ َ صِلِه حب

چیسـت؟�>َو �نُ

رفت�به�سـراغ�دوزخ�قهر�پروردگار�و�عذاب�جاودانۀ�الهی.�وقتی�انسـان�به�

تاریخ�نگاه�می�کند،�می�بیند�عینًا�همین�جور�است.

این�مسائل،�مسائلی�ست�که�خیلی�مهم�است،�اینها�مسائِل�مهم�اجتماعی�

است.�ما�روی�قرآن،�از�دیدگاه�این�مسائل،�خیلی�کم�کار�کرده�ایم�و�اینها�

را�بـا�تاریـخ�اسـالم�خیلی�کم�تطبیق�دادیم.�و�چقدر�خوب�اسـت�که�افراد�

عالقه�مند�به�قرآن�و�صاحِب�تدبر،�در�مسائل�اجتماعی�و�مخصوصًا�تاریخی�

قـرآن،�بیشـتر�دقـت�و�تدبر�کننـد؛�بعد�اینها�را�بـا�واقعیت�های�تاریخی�که�

تطبیق�بدهند،�معلوم�می�شـود�که�کدام�تفسـیرها�و�توجیه�های�تاریخی،�

مطابق�با�واقع�اسـت.�این�تکۀ�تاریخی،�یک�تفسیری�سـت�برای�این�آیه.�

البته�می�دانید�بنده�دأبم�1نیسـت�که�در�این�گونه�محافل�مخصوصًا،�تاریخ�

بگویم؛�امروز�می�خواهم�یک�قدری�تاریخ�بگویم.

شـهر�کوفـه�از�شـهرهای�خیلـی�عجیب�تاریخ�اسـالم�اسـت.�شـما�از�کوفه�

چندجـور�خاطـره�بـه�یاد�داریـد.�اینهایی�که�می�گویم،�تازگـی�ندارد�راجع�به�

کوفـه.�به�یادتان�هسـت�که�کوفه�آنجایی�سـت�کـه�امیرالمؤمنین�در�میان�

همۀ�کشورهای�اسالمی�و�شهرهای�وابسته�به�مملکت�عظیم�اسالمی،�آنجا�

را�برای�خالفت�خودش�انتخاب�کرد.�این�یک�پوئن�مثبت،�به�قول�آقایان.�

1.�)دأب(�عادت،�خوی
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بـاز�خاطرتان�هسـت�که�اهـل�کوفه�در�جنگ�هـای�امیرالمؤمنین�

شـرکت�کردنـد،�جنـگ�جمـل�را�اینهـا�بـه�پایان�رسـاندند،�جنگ�نهـروان�را�

اینهـا�تمـام�کردنـد،�در�جنگ�صفین�هـم،�قبایل�اطراف�کوفـه�و�بعضی�از�

قبایـل�دیگـر�بودنـد�و�همین�مردان�جنگی�آن�شـهر�بودند�کـه�آن�جنگ�را�

بـه�پایـان�رسـاندند�و�به�آنجایی�که�رسـید.�بـاز�یک�جای�دیگـر�به�خاطرتان�

هسـت�کـه�همین�مردم�کوفـه�بودند�که�امیرالمؤمنین�از�دسـت�اینها�ِگله�

و�شـکایت�می�کردکـه�چـرا�وقتـی�می�گویـم�بیاییـد�جنـگ،�نمی�آییـد؟�باز�

همین�هـا�بودنـد�که�بزرگانشـان،�نامه�نوشـتند،�رفتند�خدمت�امام�حسـن�

مجتبیصلوات اهلل علیه�که�آقا�بیا،�ما�این�شهر�را�دربست�می�دهیم�در�اختیار�تو�

و�ایشـان�تشـریف�نیاوردند.�باز�همین�ها�بودند�که�بزرگانشان�نامه�نوشتند�

یَنا ِاَمام«�1امامی�نداریم،�پیشـوایی�
َ
یَس َعل

َ
ُه ل ّنَ

َ
بـه�حسین�بن�علیعلیه السـالم�که�»ا

نداریم،�حاکمی�نداریم�و�خدا�این�طاغیه�را�بر�ما�مسلط�کرده،�و�شما�بیا.�

و�راست�هم�می�گفتند�سلیمان�بن�صرد،�حبیب�بن�مظاهر،�مسلم�بن�عوسجه2 

و�غیره�ذلـک.�و�بـاز�همین�هـا�بودنـد�کـه�آمدنـد�در�یک�جنگ�بسـی�نابرابر�

و�نامتعادلـی،�در�مقابـل�حسین�بن�علیعلیه السـالم�صـف�کشـیدند�و�آن�فاجعه�

انجام�گرفت.�باز�همین�ها�بودند�که�بعد�از�اندکی،�یک�ماجرایی�در�تاریخ�

1.�حدیث�شماره�27

2.�این�سـه�از�بزرگان�شـیعیان�کوفه�محسـوب�می�شدند.�حبیب�و�مسلم�خود�را�به�کربال�

رسـانده�و�در�رکاب�امام�حسـین�به�شـهادت�رسیدند�و�سـلیمان�بعدها�قیام�تّوابین�را�به�

راه�انداخت.
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به�وجود�آوردند�که�در�تاریخ�اسـالم�جزو�نمونه�های�بسـیار�نادر�و�

پرشکوه�است؛�ماجرای�تّوابین.�رفتند�به�قصد�اینکه�بروند�جان�فشانی�کنند�

و�توبۀ�نرسـیدن�به�ماجرای�عاشـورا�و�واقعۀ�کربال.�باز�همین�ها�بودند�که�

غالـب�انقالب�هـای�زمان�بنی�امیه�و�زمان�بنی�عبـاس،�بذرش�در�میان�آنها�

کاشـته�می�شـده�و�سـبز�می�شـده�و�به�ثمر�می�رسـیده؛�چقدر�فدایی�دادند،�

چقـدر�کشـته�دادنـد،�چقدر�کارهـای�نمایان�و�دارای�جلـوه�و�جلوه�بخش�و�

جلوه�گر�از�خودشان�بروز�دادند.�و�باز�همین�ها�بودند�که�می�بینید�سستی�ها�

و�تنبلی�هـا�و�ضعف�هـا�و�ناتوانی�های�روحی�و�فکری،�در�آنها�در�بعضی�از�

قضایا�به�چشم�می�خورد.

ایـن�چیسـت�مگـر؟�این�آدم�هـا�مگر�دو�جـور،�دو�روحیه،�دو�رو�داشـتند؟�

 اخَلتِل َو 
َ

هـل
َ
 الكوَفِة یا ا

َ
هـل

َ
همان�هایـی�کـه�زینب�کبری�به�آنهـا�می�گوید:�»یا ا

الَغدِر«1،�مردمان�غّداری�2آنها�را�یاد�می�کند.�این�یک�مسئله�ای�ست،�مسئلۀ�

کوفـه�یـک�مسئله�ای�سـت.�بـه�نظـر�من�مطالعـۀ�روی�کوفـه�و�یک�بحثی�

دربـارۀ�روان�شناسـی�شـهر�کوفـه�در�تاریخ،�بسـیار�بحث�جالبی�اسـت،�اگر�

کسـی�اهل�این�کار�باشـد.�متخصصین،�جامعه�شـناس�ها،�روان�شـناس�ها�

بنشینند�راجع�به�کوفه�صحبت�کنند،�فکر�کنند،�بحث�کنند،�ببینند�این�چه�

موجود�عجیبی�است؛�یک�جا�آن�همه�شگفتی�از�لحاظ�نشان�دادن�جلوه�های�

عظیـم�انسـانی،�یک�جـا�این�همـه�سسـتی�و�تنبلی�و�بی�عرضگی.�چیسـت�

1.�حدیث�شماره�47

2.�)غ�د�ر(�حیله�گر
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مگر؟�دو�طبقه�اند�کوفی�ها؟�دو�جنبه�و�دو�رو�دارد�جامعۀ�کوفه؟�

کوفه�یک�منطقه�ای�ست�که�زیر�فرمان�کلمات�متیِن�رساِی�امیرالمؤمنین،�

آن�چنان�سـاخته�و�آب�دیده�شـده،�که�هرچه�می�پرورد،�هرچه�سـبز�می�کند�

ایـن�مـزرع،�یک�سـبزه،�یک�پروریـده�و�یک�نهاِل�قابل�تربیت�اسـت.�اصاًل�

زمینـه�و�آب�و�هوا�انسان�سـاز�اسـت.�لذا�مـردان�بزرِگ�حماسـه�آفرین�تاریخ�

شـیعه،�از�همه�جا�بیشـتر،�حتی�از�مدینه�بیشـتر،�در�کوفه�اند.�بر�اثر�چه؟�بر�

اثر�تعلیمات�و�تلقینات�امیرالمؤمنین�در�مدت�همان�چهار�سـال.�شـوخی�

نیسـت،�مثل�علی�بن�ابی�طالبی�در�یک�شـهر�حکومت�کند.�درست�است�که�

این�حکومت،�در�ظرف�چهار�سـال،�در�سـطح�جهان�اسـالم�ناکام�بوده،�اما�

در�سطح�کوفه�مسلمًا�کامیاب�بوده�است.�در�جامعۀ�کوفه�مسلمًا�تأثیرات�

شگرف�و�عجیبی�داشته�است.�کوفه�بنابراین�شده�یک�مهد�تشیع،�زادگاه�

اصالت�ها�و�فضیلت�های�شیعی.�درست�است؟

اما�هرجا�که�زادگاه�اصالت�هاسـت،�الزم�نیسـت�که�همۀ�کسـانی�که�آنجا�

هستند،�افراد�اصیل�و�بافضیلت�و�ایده�آلی�باشند.�یک�طبقۀ�مردم،�همیشه�

در�یـک�جامعـۀ�پرشـور�و�پر�خـروش،�نمایشـگر�شـور�و�خـروش�آن�جامعه�

هسـتند.�در�میـان�میلیون�هـا�نفر�آدم،�گاهی�چنـد�ده�هزار،�حتی�چند�هزار�

انسـان،�یک�عمل�قهرمانانه�ای�از�خودشـان�انجام�می�دهند�که�نام�آن�چند�

میلیون،�به�قهرمانی�و�شـورآفرینی�و�حماسـه�آفرینی�در�دنیا�ثمر�می�شـود.�

یک�طبقه�در�میان�مردم�کوفه�بودند�که�اینها�جالب�بودند.�نه�که�یک�طبقه�

به�اصطالح�جامعه�شناسانه،�نه؛�یک�قشری،�یک�جمعی،�یک�گروهی،�یک�
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رگه�ای�از�مردم�این�جوری�بودند.�اما�تودۀ�مردم،�عامۀ�مردم،�مثل�

مـردم�همه�جـای�دیگـر�بودند،�بدتر�نبودنـد.�مثل�مردم�مشـهد،�مثل�مردم�

تهـران،�مثـل�مـردم�اصفهان،�مثل�مـردم�مدینه،�مثل�مـردم�جاهای�دیگر.�

اما�چون�آن�گروه�اندک،�در�آن�گوشۀ�مملکت�اسالمی،�یعنی�کوفه،�مایۀ�

رعب�و�هراس�حکومت�های�زمان�بودند؛�همیشه�بدترین�عناصر،�رذل�ترین�

فرماندارها،�پسـت�ترین�آدم�های�خودشـان�را،�نوکرها�و�جالدهای�خودشان�

را�می�گماشتند�بر�سر�آن�شهر،�و�کاری�با�آن�مردم�می�کردند�ـ�چه�از�لحاظ�

شـدت�عمل�و�اختناق،�چه�از�لحاظ�تبلیغات�مسـموم،�چه�از�لحاظ�ترویج�

فقر�و�بیچارگی�میان�آنها�ـ�که�تودۀ�مردم�به�طور�ناخودآگاه،�بی�توجه،�یک�

کشش�بیشتری�به�طرف�فساد�و�انحطاط�پیدا�کنند.

بـرای�خاطـر�چـه�می�کردنـد؟�بـرای�خاطر�آن�گـروه�مبارز،�آن�گـروه�زبده�ای�

کـه�در�ایـن�شـهر�بود�و�در�شـهرهای�دیگر�نبـود.�برای�خاطـر�اینکه�بکوبند�

زمینه�ای�را�که�این�انسـان�های�پاِک�پاک�نهاِد�بزرگ،�ممکن�بود�بتوانند�از�

آن�استفاده�بکنند.�برای�خاطر�اینکه�آنها�نتوانند�استفاده�بکنند،�می�رفتند�

زمینـه�را�به�کلـی�خراب�می�کردند.�تبلیغات�مسـموم�می�کردند،�مردم�را�در�

فشار�می�گذاشتند،�در�اختناق�می�گذاشتند،�مردم�را�از�لحاظ�مالی�ضعیف�

می�کردند،�خالصه�با�انواع�وسایل،�مردم�شهر�کوفه�را�در�یک�شرایطی�قرار�

می�دادند�که�دیگِر�مردم�شـهرها�در�آن�شـرایط،�نبودند.�و�بر�اثر�همین�بود�

که�عامۀ�مردم،�تحت�تأثیر�فعالیت�هاِی�دستگاه�هاِی�ظالِم�جائِر�غّدار،�یک�

کارهایی�از�ایشان�سر�می�زد�که�این�کارها�ناشایست�بود؛�اما�منشأش�بدی�
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مردم�آن�شهر�نبود.�این�یک�شرح�کوتاهی�راجع�به�کوفه.�در�این�

زمینـه�اگـر�کسـانی�بتوانند�فکـر�کنند�مطالعه�کننـد،�در�تاریخ،�به�نظر�من�

چیزهای�جالبی�گیرشان�می�آید.

می�خواهـم�آیـه�را�معنـا�کنـم�برایتـان.�حجاج�بن�یوسـف�را�خلیفـۀ�اموی،�

عبدالملـک،�فرسـتاد�کوفه،�چون�می�دانسـت�که�هیچ�کـس�چون�حجاج�از�

عهدۀ�مردِم�شورش�گِر�حماسه�آفریِن�کوفه�برنمی�آید.�جالدترین�و�پست�تریِن�

نوکرهای�خودش�را�فرستاد�و�او�حجاج�بن�یوسف�بود.�حجاج�بن�یوسف�آمد،�

نیمۀ�شب�وارد�شهر�شد،�کسی�نفهمید�که�حجاج�آمده�است،�حاکم�قبلی�

را�هـم�مـردم�ظاهـرًا�بیرون�کرده�بودنـد،�یا�مثل�بیرون�کـردن.�یک�صد�نفر�

مرد�شمشـیرزن�یا�سـی،�چهل�نفر،�همراهش�آورده�بود�)امروز�می�خواهیم�

تاریخ�بگوییم.�بنده�وقتی�تاریخ�می�گویم�کمتر�خسـته�می�شـوم.�روزهای�

آخر�ماه�رمضان�است،�بنده�هم�خسته،�شما�هم�خسته؛�می�خواهیم�تاریخ�

بگوییم.(�آمد�آدم�هایش�را�اطراف�مسجد�کوفه،�که�در�آن�زمزمۀ�محرابیان�

و�متحجـدان�و�مقدسـان�بـه�گوش�می�رسـید،�گماشـت.�خـودش�هم�یک�

گوشـه،�کناری�در�میان�جمعیت�خزید.�دسـتورهای�الزم�را�به�غالمانش�و�

نوکرانش�داد.

مـردم�در�مسـجد�کوفـه،�اوِل�اذان�صبـح،�جمـع�آمدنـد،�گرد�آمدنـد�تا�نماز�

صبـح�را�بـا�امام�بخواننـد.�برای�عبادت�و�نماز�آمدند.�اما�معلوم�می�شـود،�

آن�چنان�کـه�بایـد،�آگاهانه�عبادت�نمی�کردند.�دلیلش�هم�همینی�سـت�که�

عـرض�می�کنـم.�حجاج�بن�یوسـف�آمد.�بـدون�اینکه�مـردم�بفهمند�که�وارد�



778 جلسۀ  27 در پیرامون والیت )2( 

ت
والی

مسجد�شده،�که�برای�چه�آمده�و�چه�منظوری�دارد.�آمد�از�البه�الی�

جمعیت�خزید،�بدون�اینکه�جلب�توجه�کسـی�را�بکند�یک�دفعه�خودش�را�

انداخـت�روی�منبـر،�رفت�آن�باال.�مسـجد�کوفه�را�هم�دیده�اید�چقدر�بزرگ�

است.�مردم�اول�ملتفت�نشدند.�این�هم�نشسته�بود�روی�منبر،�بدون�اینکه�

یـک�کلمـه�حـرف�بزنـد.�یک�دفعه�یـک�نفر�سـرش�را�بلند�کـرد،�دید�حجاج�

روی�منبر�اسـت،�البته�نشـناخت.�گفت�این�کیه�روی�منبر؟�قیافۀ�عجیبی�

هم�درسـت�کرده�اسـت.�عمامه�ای�از�خز�و�سـرخ�رنگ�بر�سر�بسته،�لثامی1 

هم�روی�صورت�بسـته،�یعنی�این�تحت�الحنک�2عمامه�اش�را�باز�کرده،�تا�

روی�بینی�بسـته،�به�طوری�که�فقط�چشـم�های�او�پیداسـت.�دیدند�هیکل�

عجیبی�سـت.�مرد�مسـلحی�با�شمشـیر�و�عبا�و�عمامۀ�قرمزرنگ�این�جوری�

روی�منبر،�در�مسـجد�کوفه،�نشسـته؛�و�سکوت،�جلب�توجه�مردم�شد.�این�

بـه�آن�گفـت،�آن�بـه�ایـن�گفت،�یک�دفعـه�تمام�این�جمعیتـی�که�متفرق�

بودند�در�مسـجد،�چشمشـان�افتاد�و�توجهشـان�جلب�شـد.�و�یواش�یواش�

کشانده�شدند�به�طرف�منبر،�ببینند�این�کیست.

ٰ�<،�می�گوید�آن�کسی�که�
ّ
َول ِِه ما �ةَ

ّ
َول

درست�توجه�کنید�آیۀ�قرآن�چه�می�گوید.�>�نُ

از�راه�ایمان�و�مؤمنین،�به�کناری�برود،�بندی�را�که�به�گردنش�افکنده�است،�

دور�گلویش�قرص�می�کنیم.�خب�تو�مسـلمان�بودی،�روی�منبر�مسـجدت�

یـک�آدمـی�نشسـته�کـه�نمی�شناسـی�اش.�چرا�مـی�روی�آنجا�می�نشـینی؟�

1.�نقاب،�روی�بند

2.�ادامۀ�عمامه�که�پس�از�گذراندن�از�زیر�چانه،�بر�روی�شانه�می�اندازند.
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می�رفتی�باال،�می�گفتی�آقا�شـما�کی�هسـتید؟�خودتان�را�معرفی�

کنید؟�نفر�اول،�نفر�دوم،�نفر�سـوم�از�او�سـؤال�می�کردید.�اگر�این�سـؤال�را�

می�کردند،�وضع�جور�دیگری�بود.�اینها�سستی�به�خرج�دادند.�اینها�حالت�

بی�ارادگی�و�ضعف�نفس�به�خرج�دادند،�نشستند�تا�او�حرف�بزند.

بعـد�کـه�دیـد�همۀ�مردم�دارند�به�او�نـگاه�می�کنند،�گفت:�گویا�مردم�کوفه�

مرا�نمی�شناسند.�مردم�نگاهی�به�هم�کردند،�خب،�معلوم�بود�نمی�شناسند.�

گفـت�بنـده�اآلن�خـودم�را�بـه�شـما�معرفـی�می�کنـم.�عمامـه�را�از�سـرش�

برداشـت.�این�لثام�هم�برداشـته�شـد.�یک�نگاهی�کرد�به�مردم،�یک�شـعر�

عربی�خواند،

نایـا
َ
ِع الّث

ّ
َنـا ابـُن َجـال و َطـال

َ
َتعِرفـون1ا الَعَماَمـُة  َضـُع 

َ
ا ِاذا 

�یک�بار�دیگر� عمامـه�ام�را�کـه�بردارم،�مرا�می�شناسـید.�بعضی�نگاه�کردندـ�

این�سابق�آمده�بود�کوفه�ـ�یکی،�دو�نفر�گفتند�به�نظرم�حجاج�است.�پچ�پِچ�

حجـاج،�حجـاج،�حجاج�پیچید.�مردم�یکهو�وهمشـان�برداشـت،�ترسشـان�

برداشـت�که�حجاج�آمده،�روی�منبر�نشسـته�است.�گفت:�بله،�حجاج،�بله،�

بله�درسـت�فهمیدید.�مردم�حاال�با�حال�رعب�نشسـته�اند.�اینجا،�یک�نفر�با�

خـودش�نمی�گویـد�که�خب�بابا،�حجاج�یک�مـرد،�من�هم�یک�مرد؛�او�باال�

نشسته،�من�هم�پایین،�هرچه�او�دارد�من�هم�دارم.�مردم�ضعِف�نفسشان�

گرفت�اینجا.

1.�شرح�نهج�البالغه�ابن�ابی�الحدید/�ذیل�حکمت�475،

منم�پسر�بامداد�و�باالرونده�از�گردنه�ها�/�هرگاه�عمامه�ام�را�بردارم،�مرا�می�شناسید.
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گفت�که:�ای�مردم�کوفه�من�سـرهایی�را�می�بینم�که�مانند�میوۀ�

رسـیده،�بر�گردن�ها�آویخته�شـده�و�وقت�چیدنش�رسـیده�اسـت.�می�بینم�

الزم�اسـت�یک�مقداری�سـر�از�این�تن�ها�جدا�بشـود.�مردم�بیشتر�مرعوب�

شـدند�بـا�اظهارات�ایشـان�که�پوچ�بـود،�توخالی�بود.�خـب�حجاج�با�بمب�

اتم�که�کوفه�نرفته�بود،�اگر�بمب�اتم�هم�داشت�که�منفجر�نمی�کرد؛�چون�

اگـر�منفجر�می�کرد،�کسـی�نمی�ماند�تـا�این�بر�آنها�حکومت�بکند؛�الزم�بود�

یک�عده�ای�زنده�بمانند،�همه�را�که�نمی�کشـت.�اگر�همه�را�می�کشـت،�بر�

چه�کسـی�حکومت�می�کرد؟�بر�در�و�دیوار؟�چه�لذتی�دارد؟�برود�در�بیابان�

حکومت�کند؟�این�مطلب�را�مردم�فکر�نمی�کردند.

گفت:�می�بینم�سـرها�بر�گردن�ها�آویزان�اسـت.�وقت�چیدن�و�جداکردنش�

رسـیده.�خب�من�حاال�تشـخیص�می�دهم�که�سـر�چه�کسـی�را�باید�چید.�

بلنـد�شـو�غـالم.�غالمش�را�صدا�زد،�غالمش�بلند�شـد،�روی�منبر�ایسـتاد.�

گفـت:�نامۀ�امیرالمؤمنین�را�بخـوان�برای�آقایان.�غالم�نامۀ�امیرالمؤمنین�

را،�البتـه�می�دانیـد�که�امیرالمؤمنین�یعنی�جنـاب�عبدالملک�مروان!�نامۀ�

�خلیفه�ـ�را�باز�کـرد�و�بنا�کرد�خواندن.�اولش�این�بود:� عبدالملـک�مـروانـ�

 
َ

هـل
َ
هـِل الكوفـة، یـا ا

َ
بسـم اهلل الرحن الرحمی، ِمـن امیراملؤمنـنی َعبُدامَللِک بن َمـروان ِاىل ا

یُكم.�ای�اهل�کوفه�سالم�بر�شما.�تا�اینجا�را�خواند،�یک�دفعه�
َ
الكوفة َسالٌم َعل

حجـاج�رو�کـرد�بـه�غـالم،�گفت:�سـاکت،�آرام�بگیر.�آرام�گرفـت.�رو�کرد�به�

مردم،�گفت:�خیلی�بی�تربیت�شدید�شما.�امیرالمؤمنین�دارد�به�شما�سالم�

می�کند،�شـما�جواب�سـالمش�را�نمی�دهید.�غالم�از�سـر�بخوان.�غالم�بنا�
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هِل الكوفة، 
َ
کرد�از�سر�خواندن،�ِمن امیراملُؤمننی َعبُدامَللِک بن َمروان ِاىل ا

یُكـم.�یک�دفعـه�از�تمـام�مسـجد�صدا�بلند�شـد:�َو َعل 
َ
 الكوفـة َسـالٌم َعل

َ
هـل

َ
یـا ا

امیرامُلؤمننِی َسالم.�جواب�سالمش�را�دادند.�حجاج�یک�تبسم�رضایت�بخشی�

بـر�لبانـش�نقـش�بسـت،�در�دلش�گفت�که�کار�تمام�شـد.�و�واقعًا�هم�کار�

تمام�شد.�کار�مردم�کوفه�همان�جا�تمام�شد.

 >�ٰ
ّ
َول ِِه ما �ةَ

ّ
َول

�نَ �نُ �ی ِم�ن ِل الُموئ �ی َر َس�ب �ی
ع عنَ �بِ

�ةَّ َ ُه الُهدٰى َو �ی
َ
�نَ ل َّ �ی �بَ

عِد ما �ةَ سوَل ِم�ن �بَ ِ الّرَ �ة ا�ةِ ُسش >َو َم�ن �ی

حجـاج�را�قبـول�کردیـد؟�بـه�سـالم�امیرالمؤمنیـِن�او،�کـه�امیرالکافریـن�و�

امیرالفاسقین�است،�جواب�گفتید،�خیلی�خب،�حاال�که�می�خواهید�او�را،�

حجـاج�برای�شـما.�حاال�که�شـما�باِب�1حجاجید،�خدا�بـا�معجزه،�حجاج�را�

برنمـی�دارد،�و�زین�العابدینعلیه السـالم�را�به�جـای�او�بگذارد.�همان�حجاج�برای�

شـما،�تا�وقتی�که�دیگر�حجاج�را�نخواهید.�تا�وقتی�که�خود�شـما�حجاج�را�

می�پسـندید،�همۀ�زندگی�شـما�و�فکر�شـما�و�روح�شـما�در�اختیار�حجاج�

خواهد�بود.�این�سنت�عالم�آفرینش�است،�سنت�تاریخ�است.

این�تاریخ�است.�خیلی�دوست�می�داشتم�که�ده�تکه�تاریخی�دیگر�بگویم�

برایتان؛�عوض�بیسـت�وهفت�روز�گذشـته�که�تاریخ�برایتان�نگفتم.�تاریخ�

درس�است.

گفتـه�آیـد�در�حدیـث�دیگران2خوش�تر�آن�باشد�که�وصف�دلبران

تاریخ،�تفسیِر�قرآن�است.�قرآن�را�در�تاریخ�پیدا�کنید.�و�بدانید�که

1.�مطابق�سلیقه،�مورد�پسند

2.�اقبال�الهوری
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عمـر�دو�بایسـت�در�این�روزگارمرد�خردمنِد�جهاندیده�را

بـا�دگـری�تجربـه�بردن�بـه�کار1تـا�بـه�یکـی�تجربـه�اندوختـن

و�تجربـۀ�تاریـخ،�همـان�عمر�قبلی�ماسـت.�در�تاریخ�دقت�کنیـد،�با�تاریخ�

یک�خرده�ای�مأنوس�بشـوید.�اما�بکوشـید�که�از�تاریخ،�آنچه�که�در�دلش�

هست،�بگیرید.�صرفًا�به�یک�قصه�سرودن،�یک�داستان�گفتن،�اکتفا�نکنید�

از�تاریـخ.�ببینیـد�چه�می�خواهد�بگوید�تاریـخ�برای�ما.�ماجرای�حجاج�چه�

به�ما�می�گوید�در�تاریخ؟

بد�نیسـت�این�کلمه�را�هم�اضافه�کنم�که�همین�حجاج،�به�دسـت�همان�

کسـانی�کـه�ایـن�فجایـع�را�بـرای�خاطـر�آنها�انجام�مـی�داد،�بـا�فجیع�ترین�

 
ً
عاَن ظامِلا

َ
وضعی�خودش�به�درک�رفت.�این�هم�بد�نیسـت�بدانید�که�»َمن ا

یـِه«2،�این�هـم�یـک�سـنت�دیگـر�اسـت.�تاریخ�را�ببینید�که�چه�
َ
َطُه اهلُل َعل

َّ
َسـل

درسی�برای�ما�دارد،�چه�حرفی�برای�ما�دارد،�چه�پیامی،�چه�پندی.�با�کمال�

دقت�در�تاریخ�غور�کنیم؛�آن�وقت�خواهیم�دید�که�آیۀ�قرآن�برای�ما�معنا�

می�شـود.�بنده�این�تاریخ�را�گفتم،�ارتباط�و�اتصالش�با�آیۀ�قرآن،�به�عهدۀ�

ذهن�خود�شما.

<�3چـون�خوانـدی�قـرآن�را،� �نَ
آ
را �ةَ ال�ةُ

ئ
َرا

ا �ةَ ِادن
َ آیـات�را�معنـا�کنـم�برایتـان.�>�ن

ِم<�پس�از�آسـیب�شـیطان�مطرود،�به�خدا� �ی حب ِ الّرَ طا�ن �ی
َّ اهلِل ِم�نَ السش  �بِ

ِعدن اس�ةَ
َ >�ن

1.�سعدی

2.�حدیث�شماره�10،�هرکه�ستمگری�را�یاری�کند�خدا�همان�ستمگر�را�بر�او�مسلط�کند.

3.�سوره�مبارکه�نحل/�آیات��98تا�100
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پناهنده�شـو.�حاال�که�قرآن�را�خواندی،�حاال�که�معارف�اسـالمی�

را�آموختـی،�ای�بـرادر،�تا�حـاال�که�نمی�فهمیدی،�حاال�که�فهمیدی،�خود�را�

از�آسیب�شیطانی�که�می�خواهد�تو�قرآن�را�ندانی�و�نفهمی،�محفوظ�بدار.�

یعنی�چه�محفوظ�بدار؟�سـعی�کن�معرفت�قرآنی�ای�که�در�دل�تو�انباشـته�

ِعدن  اس�ةَ
َ اسـت،�از�تو�نسـتاند.�راه�عمل�را�و�راه�فهِم�بیشـتر�را�بر�تو�نبندد؛�>�ن

 �ُ
ِم<�از�شر�شیطان�مطرود،�>ِا�نَّ �ی حب طا�نِ الّرَ �ی

َّ اهلِل<�پناهنده�شو�به�خدا،�>ِم�نَ السش �بِ

<.�مگـر�می�توانـم�به�خدا�پناهنده�بشـوم؟�مگـر�می�توانم�از� ُه ُسلطا�نٌ
َ
َ� ل �ی

َ
ل

 > لو�نَ
َوكَّ �ةَ َ ِهم �ی ِ

ّ وا َو َعلٰ� َر�ب َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
� ال

َ
ُه ُسلطا�نٌ َعل

َ
َ� ل �ی

َ
ُ� ل

شر�شیطان�بگریزم؟�بله،�>ِا�نَّ

همانا�شیطان�را،�قدرت�شرآفریِن�فسادآفرین�را،�تسلط�و�نیرویی�نیست�بر�

آن�کسانی�که�مؤمن�بشوند�به�اهلل�و�بر�اهلل�توکل�و�اتکا�کنند.�آن�کسانی�که�

تحـت�والیـت�خـدا�خودشـان�را�قـرار�می�دهند�و�می�کوشـند�و�می�شـتابند�

به�سوی�منطقۀ�والیت�اهلل،�شیطان�بر�اینها�تسلطی�ندارد.

ُ�<�همانا�تسـلط�شـیطان�بر�آن�کسانی�ست�که�
و�نَ

َّ
َول �ةَ َ �نَ �ی �ی �ن

َّ
� ال

َ
ُ� َعل

ما ُسلطا�نُ
>ِا�نَّ

والیت�او�را�پذیرفته�اند.�تسـلط�حجاج�بر�آن�کسانی�سـت�که�سـخن�درشت�

او�را�پذیرفته�اند.�ریسـمان�گردن�خود�را�با�دسـت�خود�به�دست�او�داده�اند.�

ُ�<�بر�آن�
و�نَ

َّ
َول �ةَ َ �نَ �ی �ی �ن

َّ
� ال

َ
ُ�<�فقط�و�فقط�قدرت�و�سلطۀ�شیطان،�>َعل

ما ُسلطا�نُ
>ِا�نَّ

<�و�آن�کسانی�که� ِرکو�نَ ِ� ُمسش �نَ ُهم �بِ �ی �ن
َّ
کسانی�ست�که�والیت�او�را�پذیرفته�اند،�>َو ال

سوَل<�آن�کسـی�که�جدایی� ِ الّرَ �ة ا�ةِ ُسش او�را�شـریک�برای�خدا�گرفته�اند.�>َو َم�ن �ی

ُه الُهدٰى<�بعد�از�آنی�که�راه�
َ
�نَ ل َّ �ی �بَ

عِد ما �ةَ کند،�ستیزه�گری�کند�با�پیامبر،�>ِم�ن �بَ

هدایـت�بـرای�او�روشـن�و�نمایـان�شـد،�از�راه�پیامبر�جدا�بشـود،�به�تعهد�
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ایمـاِن�اظهـاِر�نبـوت�و�ایمان�به�نبوت�و�شـهادت�بر�نبوت،�تن�و�

<�و�پیروی�کند�راهی�جز�راه�مؤمنان� �نَ �ی ِم�ن ِل الُموئ �ی َر َس�ب �ی
ع عنَ �بِ

�ةَّ َ گردن�نسپرد،�>َو �ی

ٰ�<�هر�آن�چیز�و�هر�آن�کس�را�که�به�والیت�پذیرفته�
ّ
َول

ِِه ما �ةَ
ّ
َول

راستین�را،�>�نُ

ِِه<�فرمانروای�او�می�سازیم،�ولّی�
ّ
َول

است،�بر�او�ولّی�و�فرمانروا�می�سازیم،�>�نُ

ٰ�<�هـر�آنچـه�را�کـه�خـود�او�به�والیت�پذیرفته�اسـت،�
ّ
َول او�می�سـازیم،�>ما �ةَ

<�و�چـه�بـد�
ً
را َم<�و�سـرازیرش�می�کنیـم�در�دوزخ،�>َو ساَء�ة َمص�ی

َه�نَّ َ صِلِه حب
>َو �نُ

فرجام�و�سرانجامی�ست�دوزخ.

ِ�<�1خدا�نمی�گذرد�از�آن�که�به�او�شرک�ورزیده�شود.� َرَك �بِ ُسش �ن �ی
َ
ُر ا �نِ عن َ  اهلَل لا �ی

>ِا�نَّ

برگردید�به�بحث�توحید�و�معنای�توحید�و�شـرک،�ببینید�شـرک�چیسـت؟�

توحید�کدام�است؟�و�آنی�که�خدا�از�آن�نمی�گذرد،�چه�گناهی�ست�که�خدا�

ِ�<.�اگر�بخواهم�باریک�تر�و�دقیق�تر� َرَك �بِ ُسش �ن �ی
َ
ُر ا �نِ عن َ  اهلَل لا �ی

از�آن�نمی�گذرد؟�>ِا�نَّ

بشـوم،�باز�هم�حرف�هسـت.�خدا�مغفرت�خود�را�شـامل�حال�آن�کسـی�که�

شرک�را�پذیرفته�است،�نمی�فرماید.�آن�کسی�که�مشرک�شده،�در�والیت�غیِر�

خدا�داخل�شـده،�منطقۀ�نفوذ�خدا�را�به�غیر�خدا�سـپرده؛�آن�جراحت�هایی�

را�کـه�از�گنـاه�و�از�نافرمانـی،�و�از�بـدی�و�بدبختـی�و�نابسـامانی�بر�روح�او�

نشسـته�اسـت،�هرگـز�التیام�نخواهد�یافـت؛�یعنی�مغفرت�پیـدا�نمی�کند.�

معنـی�مغفـرت�ایـن�اسـت�دیگر،�شـرح�دادم�برایتـان.�غفران�گنـاه،�یعنی�

همـوار�شـدن�و�التیـام�یافتـن�آن�جراحتی�که�بر�اثر�گنـاه�و�خطا�و�لغزش�

و�انحراف�در�روح�انسـان�به�وجود�می�آید.�وقتی�که�هموار�شـد،�مغفرت�و�

1.�سوره�مبارکه�نساء/�آیات��116تا�120
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غفران�شامل�حالش�شده؛�وقتی�آن�زخم�و�ناراحتی�که�از�ناحیۀ�

بد�عملی،�بد�مسیری،�از�راه�خدا�نرفتن�بر�روح�تو�واردآمده�بود،�خوب�شد،�

آن�وقت�تو�مغفور�شدی؛�غفران�یعنی�این.�و�اگر�در�والیت�غیر�خدا�باشی،�

هرگـز�التیـام�نخواهـد�یافـت�آن�زخمـی�که�از�گنـاه�پیش�آمده�بـود،�هرگز�

ُء<�اما�کمتر�
ٓ
ا َسش ِلَك ِلَم�ن �ی ُر ما ُدو�نَ دن �نِ عن َ لطمه�و�لگد�گناه�جبران�نخواهد�شد.�>َو �ی

و�پایین�تـر�از�ایـن،�گناهان�دیگر�را�برای�هر�کـه�بخواهد،�مورد�مغفرت�قرار�

می�دهد.�که�البته�خواست�خدا�هم�َکتره�ای�نیست.�آن�که�توبه�بکند،�آن�که�

جبران�بکند،�آن�که�به�سوی�خدا�برود،�او�را�خدا�می�خواهد�که�مورد�مغفرت�

اهلِل<�ـ�باز�برمی�گردد�سِر�شرک�ـ�هرکسی�برای�خدا� ِرك �بِ ُسش قرار�بدهد،�>َو َم�ن �ی

<�از�راه�هدایت،�خیلی،�
ً
دا ع�ی  �بَ

ً
لالا

ّلَ �نَ
د �نَ �ةَ

شریکی�قائل�شود�و�هماوردی،�>�نَ

خیلی�دور�گمراه�شده�است.

یک�وقـت�هسـت�کـه�از�جاده�شـما�گم�می�شـوید�در�بیابان؛�امـا�فقط�یک�

کیلومتـر�جـدا�شـدید.�یک�وقـت�در�کویـر�از�جـاده�گـم�می�شـوید�و�ده�هـا�

کیلومتر�از�جاده�جدا�شـدید،�آسـان�نیسـت�برگشتن�از�آن.�تالش�بیشتری�

می�خواهد،�هوشـیاری�بیشتری�می�خواهد،�راهنمای�قوی�تری�می�خواهد.�

آن�کسـانی�که�برای�خدا�شـرک�ورزیده�اند،�همین�جور�از�راه�راسـت�و�میانه�

<�دچار�
ً
دا ع�ی  �بَ

ً
لالا

ّلَ �نَ
د �نَ �ةَ

و�هدایـت،�خیلـی،�خیلـی،�خیلـی�دور�شـدند،�>�نَ

�،>
ً
ا ا�ش ِ� ِالّا ِا�ن دعو�نَ ِم�ن دو�نِ سرگشتگی�و�گمراهی�بسی�دوری�شده�است.�>ِا�ن �یَ

یک�روایتی�در�ذیل�این�کلمه�هسـت�که،�کسـانی�که�اهل�حدیث�هسـتند�

مراجعه�کنند،�ببینند،�بنده�نقل�نمی�کنم.
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<�جز�خدا�هر�آن�چه�را�که�می�خوانند،�جز�
ً
ا ا�ش ِ� ِالّا ِا�ن دعو�نَ ِم�ن دو�نِ >ِا�ن �یَ

<�و�نمی�خوانند�جز�خدا،�مگر�
ً
دا  َمر�ی

ً
ا طا�ن �ی

َ دعو�نَ ِالّا سش زنانی�چند�نیستند.�>َو ِا�ن �یَ

شـیطانی�سـرکش�و�دور�از�فضیلـت�و�عـاری�از�نیکی�را.�َمریـد�را�ما�اینجا�

سـرکش�معنا�کردیم؛�اما�می�توانید�کنار�سـرکش،�بنویسـید�عاری�از�نیکی�

ُ� اهلُل<�شیطانی�که�مطرود� َع�نَ
َ
و�فضیلت،�این�هم�یک�معنای�مرید�است،�>ل

اَل<،�از�اول�هـم�قـرارش�را�شـیطان�بـا�خـدا�گذاشـته،�جبهۀ� خداسـت.�>َو �ة

شـیطان�بـا�جبهـۀ�خدا�به�طـور�طبیعت�و�خصلت،�آشـتی�پذیر�نیسـتند.�>َو 

اَل<؛�طبع�شـیطان�صفت�ها�و�شـیطان�ها�را�دارد�می�گوید،�همۀ�شـیطان�ها� �ة

 >
ً
ا رو�ن  َم�ن

ً
ا �ب ص�ی

اِدَك �نَ  ِم�ن ِع�ب
�نَّ

دنَ �نِ
�ةَّ

َ
ا

َ
اَل ل و�طبقۀ�شیطان،�اساسًا�همین�جورند،�>َو �ة

تعهـد�کـرده�و�گفتـه�اسـت�کـه�من�از�بنـدگان�تو�ای�خـدا،�نصیبی�مقرر�و�

سهمی�مفروض�برای�خود�جدا�خواهم�کرد؛�یعنی�عده�ای�از�بندگان�تو�را�از�

راه�راست�به�گمراهی�می�کشانم،�عقل�آنها�را�می�گیرم،�بینش�و�خرد�آنها�را�

کور�می�کنم،�به�جای�اینکه�در�والیت�تو�باشند،�تحت�والیت�و�فرمانروایی�

ُهم<�آنهـا�را�به�شـدت�گمـراه�می�کنم،�>َو 
�نَّ
َّ
ل �نِ

ُ
ا

َ
خـود،�آنهـا�را�درمـی�آورم.�>َو ل

ُهم<�آنها�را�به�شدت�پایبند�آرزوهای�دور�و�دراز�می�کنم.
�نَّ �یَ َم�نِّ

ُ
ا

َ
ل

ُهم<�یک�قدری�تکیه�کنید.�آرزوهای�دور�و�دراز،�آنچه�که�
�نَّ �یَ َم�نِّ

ُ
ا

َ
روی�کلمۀ�>ل

یک�انسـان�را�از�هر�تالشـی�در�راه�خدا�باز�می�دارد.�آرزوی�ده�سـال�دیگر�با�

خوشـی�و�راحتی�و�رفاه�زیسـتن،�آرزوی�داماد�کردن�پسـر�بزرگ�و�عروس�

کـردن�دخترهـا،�آرزوی�بـزرگ�کردن�این�خانۀ�کوچک�و�دو�دربندی�و�سـه�

دربندی�کردن�این�مغازۀ�یک�دربندی،�آرزوی�رئیس�و�مدیر�فالن�دستگاه�
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و�تشـکیالت�شـدن�و�فالن�قدر�پول�گرفتن،�آرزوی�اینکه�به�پسرم�

بگوینـد�آقای�مهنـدس�یا�به�خودم�بگویند،�آرزوهای�دور�و�دراز.�آرزوهایی�

که�مثل�سـنگ�آسـیابی�که�بر�گردن�یک�انسانی�بیفتد،�سر�را�خم�می�کند،�

پشت�را�دوتا�می�کند�و�انسان�را�به�زانو�درمی�آورد؛�آرزوهایی�که�اگر�دندان�

طمعـش�را�کنـدی�انداختـی�دور،�یکهـو�می�بینی�آزادی،�می�بینی�سـبکی،�

ُهم< 
�نَّ �یَ َم�نِّ

ُ
ا

َ
می�بینی�هیچ�قید�و�بندی�دست�و�پای�تو�را�نبسته�در�راه�خدا؛�>َو ل

آنها�را�پایبند�آرزوهای�دور�و�دراز�خواهم�کرد.

عاِم<�به�آنها�دستور�خواهم�داد�تا�گوش�چهارپایان� �ن
َ
ا�نَ الا دن

آ
�نَّ ا

ُ
ك ِ �ةّ �بَ �یُ

َ
ل

ُهم �نَ
ُمَر�نَّ

آ
ا

َ
>َو ل

را�بشـکافند.�نمونه�ای�از�یک�سـنت�جاهلی�و�غلط�ـ�البته�ممکن�است�راز�

و�رمز�بزرگ�تری�در�این�جمله�نهفته�باشد.�بنده�خیلی�روی�این�کلمه�فکر�

نکردم.�چندان�مجال�هم�نداشتم�که�همۀ�آنچه�در�این�زمینه�گفته�شده،�

ببینم،�شاید�حرف�نویی�تویش�باشد،�البته�امیدش�را�هم�نداشتم�خیلی.�

امـا�احتمـال�می�دهـم�که�یک�حـرف�نوتر�از�آنچه�کـه�دارم�عرض�می�کنم،�

در�این�کلمه�باشـد،�شـما�هم�فکر�کنید�ـ�ظاهر�قضیه�این�اسـت،�سـنت�

جاهلـی�آن�زمـان،�در�زمـان�پیغمبر،�حکم�می�کـرد�که�گوش�این�حیوان�را�

ببرند،�قیچی�کنند،�بشکافند،�تا�اینکه�به�این�وسیله،�مثاًل�فرض�کنید�رزق�

و�برکت�و�سـالمت�را�برای�او�تأمین�کنند.�یک�سـنت�جاهلی�سـت.�این�را�

یـک�سـمبلی�برای�سـنت�ها�و�فکرها�و�شـیوه�ها�و�برنامه�هـای�غیر�خدایی�

ذکر�می�کند�اینجا.�ببینید�چقدر�مسخره�است،�ببینید�چقدر�پوچ�است�این�

سـنت،�سـنت�های�شیطانی�همه�اش�همین�جور�است.�در�نظر�خوِد�پیروان�
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این�سنت،�که�پوچ�نیست،�اما�در�نظر�آدم�عاقل�پوچ�است.

ل�ةَ اهلِل<�به� ُر�نَّ �نَ ِ
�یّ

عنَ �یُ
َ
ل

ُهم �نَ
ُمَر�نَّ

آ
ا

َ
ُهم<�ایـن�جملـه�خیلی�جالب�اسـت،�>َو ل

ُمَر�نَّ
آ
ا

َ
>َو ل

آنها�فرمان�می�دهم�که�خلقت�و�فطرت�و�سرشت�خدایی�را�دگرگون�کنند.�

آن�انسـان�هایی�که�تحت�فرمان�من�هسـتند،�خدایا،�آن�کسـانی�که�من�از�

منطقۀ�حکومت�و�والیت،�تو�پروردگارا،�صید�می�کنم�و�به�شـوره�زار�والیت�

خود�می�برم،�دستور�می�دهم�به�آنها،�وادارشان�می�کنم�تا�خلقت�و�فطرت�

الهی�را�کنار�بگذارند،�دور�بشـوند�از�آن�خط�سـیری�که�تو�برای�آنها�معین�

کـردی.�قانـون�بـرای�آنهـا�می�گـذارم،�قانون�خـالف�فطرت؛�دسـتور�به�آنها�

می�دهـم،�دسـتور�خـالف�طبیعت؛�راه�جلوی�پایشـان�می�گـذارم،�راهی�که�

ُهم 
ُمَر�نَّ

آ
ا

َ
آنها�را�به�سوی�سر�منزلی�غیر�سر�منزل�طبیعی�انسانی�می�رساند،�>َو ل

ل�ةَ اهلِل<�دستور�به�آنها�خواهم�داد�محققًا،�تا�به�طور�حتم�و�اکید،�  �نَ
ُر�نَّ ِ

�یّ
عنَ �یُ

َ
ل

�نَ

خلقـت�تـو�را،�آفرینـش�تو�را،�فطرت�خـداداده�را�دگرگون�سـازند.�این�عهد�

شیطان�با�خداست.

شـیطان�بـا�خـدا،�پیمانـش�این�جـور�پیمانـی�اسـت،�پیمان�لـج،�و�پیمان�

عنـاد�در�مقابـل�خدا.�ما�این�جوریم�خدا!�همۀ�شـیطان�ها،�این�لوحۀ�طوماِر�

برنامه�شـان�اسـت.�همـۀ�شـیطان�های�عالـم�کارشـان�همیـن�کار�اسـت.�

مطمئن�باشید�که�اگر�مردمی�با�فطرت�و�سرشت�خداداد�بخواهند�زندگی�

کننـد،�شـیطان�نمی�گذارد؛�شـیطانی�کـه�بر�آنـان�والیـت�دارد،�نمی�گذارد،�

ممکن�نیست�بگذارد.�و�هرجوری�باشد،�آنهایی�را�که�در�والیت�او�هستند،�

تحت�والیت�و�سـیطرۀ�او�هسـتند،�آنها�را�از�آفرینش�و�فطرت�خدایی�دور�
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می�کنـد،�چـون�بدون�او،�کارش�نمی�گذرد�شـیطان،�شـیطانّیتش�

�خطاب�به�من�و�شماست�ـ� لنگ�می�شود.�لذا�دنبالش،�خدا�می�فرماید�کهـ�

ِ اهلِل<�هرکسی�که�به�جای�خدا�شیطان�را�به�  ِم�ن دو�ن
ً
ا طا�نَ َول�یّ �ی

َّ ِ السش دن حنِ
�ةَّ َ >َو َم�ن �ی

<�زیانی�بسـیار�آشـکار�و�نمایان�کرده�
ً
ا �ن �ی  ُم�ب

ً
ا سرا�ن ِسَر حنُ د حنَ �ةَ

والیت�بپذیرد،�>�نَ

ِعُدُهم<�شـیطان�به�اینها�وعده�می�دهد،�آینده�تان،� َ اسـت،�خسـارت�کرده.�>�ی

ِهم<�و�آنها�را�مبتال�به�آرزوها� �ی َم�نّ ُ ِعُدُهم َو �ی َ عمرتان،�زندگی�تان؛�همه�دروغ،�>�ی

<�و�شیطان�جز�
ً
رورا

طا�نُ ِالّا عنُ �ی
َّ ِعُدُهُم السش َ و�پندارهای�دور�و�دراز�می�کند،�>َو ما �ی

غرور�و�فریب�و�دروغ،�وعده�ای�به�انسـان�نمی�دهد.�و�شـیطان�به�آنان�جز�

وعده�هـای�غرورانگیـز�و�فریبنـده�نمی�دهـد؛�این�هم�یک�آیـه.�آیۀ�بعدی�را�

وا<،�ترجمه�اش�را�نوشته�ام�اینجا؛�با�یک�مختصر� َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
هم�دیگر�>اهلُل َوِلّ�ُ ال

شرحی.�خواهش�می�کنم�مراجعه�کنید.
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مسئلۀ�هجرت�مربوط�می�شود�به�مسئلۀ�والیت،�با�آن�وسعتی�که�مسئلۀ�

والیـت�را�مـا�اینجـا�مطرح�کردیـم.�و�گفتیم�که�والیت�عبارتسـت�از�ایجاد�

رابطـه�و�پیوند�مسـتحکمی�در�میان�عناصـر�صف�مؤمن�با�یکدیگر�و�قطع�

هرگونه�وابستگی�میان�صف�مؤمن�با�صف�غیر�مؤمن؛�و�در�مرتبۀ�بعدی،�

ایجـاد�رابطـه�ای�بـس�قـوی�و�نیرومند،�میان�همۀ�افراِد�صـف�مؤمن�با�آن�

نقطۀ�مرکزی�و�قدرت�متمرکز،�که�ادارۀ�جامعۀ�اسـالمی�به�عهدۀ�اوسـت؛�

یعنـی�امام،�یعنی�ولّی،�حاکم،�پیشـوا.�آن�وقـت�در�کنار�این،�بحث�کردیم�

ما 
که�ولّی�و�پیشـوا�کیسـت�در�جامعۀ�اسـالمی.�جواب�ما�را�قرآن�داد،�>ِا�نَّ

�،1> كا�ةَ َو ُهم راِكعو�نَ و�نَ الرنَّ �ة وئ ُ لا�ةَ َو �ی
َ

مو�نَ الّص �ی �ة ُ �نَ �ی �ی �ن
َّ
وا ال َم�نُ

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ُه َو ال

ُ
ُم اهلُل َو َرسول

ُ
ك َوِل�یُّ

1.�سوره�مبارکه�مائده/�آیه�55

ُمراَغًما  الَارِض  فِى  َیِجد  اهلِل  َسبیِل  فى  ُیهاِجر  َوَمن 

اهلِل  ى 
َ
ِال ُمهاِجًرا  َبیِتِه  ِمن  َیخُرج  َوَمن  َوَسَعًة  ثیًرا 

َ
ك

َو  ى اهلِل 
َ
جُرُه َعل

َ
ا َوَقَع  ُثّمَ ُیدِركُه الَموُت َفَقد  َوَرسوِلِه 

ارک� �نساء سور�ۀ م�ب كاَن اهلُل َغفوًرا َرحیًما � 
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که�اشاره�کردیم�به�ماجرای�امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیه.�اگر�ما�والیت�

را�توانسـتیم�بـا�ایـن�وسـعت�بفهمیـم�و�مسـئله�را�در�حـد�مسـائل�فرعی�

والیـت�و�درجـۀ�دوی�والیـت�خالصـه�نکنیـم،�آن�چنانی�که�بعضـی،�بدون�

توجه�خالصه�می�کنند،�آن�وقت�مسـئلۀ�هجرت�یکی�از�دنباله�های�مسـئلۀ�

والیت�خواهد�شد.�چرا�این�جور�می�گوییم؟�برای�خاطر�اینکه�اگر�الزم�باشد�

هر�انسانی�در�والیت�خدا�و�ولّی�خدا�زندگی�بکند�ـ�که�این�را�اصل�والیت�

به�ما�می�آموخت�ـ�اگر�پذیرفتیم�که�می�باید�انسان�همۀ�نیروهایش،�همۀ�

�الهـی�و�والی�ِمن� نشـاط�های�جسـمی�و�فکـری�و�روانـی�او،�بـا�ارادۀ�ولـیِّ

ِقَبِل�اهلل�1به�کار�بیفتد�و�خالصه،�انسان�باید�با�جمیع�عناصر�وجودش�بندۀ�

خدا�باشد،�نه�بندۀ�طاغوت؛�اگر�این�مطالب�را�ما�قبول�داریم�و�می�پذیریم،�

پـس�ناچـار،�ایـن�را�هـم�بایـد�قبول�کنیـم�که�اگر�یـک�جایی�وجـود�ما�و�

هسـتی�ما�و�همۀ�نیروها�و�نشـاط�های�ما،�تحت�فرماِن�والیت�الهی�نبود،�

بلکه�تحت�فرمان�والیت�طاغوتی�و�شیطانی�بود،�تعهد�الهی�ما�این�است�

که�ما�خودمان�را�از�قید�و�بند�والیت�طاغوت�رها�کنیم،�نجات�بدهیم،�آزاد�

کنیم�و�برویم�تحت�سـایۀ�پر�میمنت�والیِت�اهلل.�خارج�شـدن�از�آن�والیت�

ظالم�و�وارد�شدن�به�آن�والیت�عادل،�اسمش�هجرت�است.�می�بینید�که�

مسـئلۀ�هجرت،�یکی�از�مسائلی�سـت�که�در�دنبالۀ�والیت�مطرح�است.�لذا�

ما�اول�بحث�گذاشـتیم�»4.«؛�یعنی�در�پیرامون�والیت،�سـه�مطلب�را�قباًل�

ذکر�کردیم،�این�مطلب�چهارم�است.

1.�از�نزد�خدا
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چـرا�باید�انسـان�از�تحـت�والیت�طاغوت�و�شـیطان�بگریزد؟�این�

سـؤالی�که�مطرح�می�کنم،�بسـیار�قابل�توجه�اسـت.�دلم�می�خواهد�وقتی�

مـن�سـؤال�را�مطرح�می�کنم،�شـما�دوسـتانی�که�می�شـنوید،�فـورًا�همین�

سؤال�من�را�در�البراتوار�ذهنتان،�آن�چنان�تجزیه�و�تحلیل�کنید،�که�بتوانید�

یـک�جوابـی�بـر�طبق�آموخته�هـا�و�اندوخته�های�اسـالمی�و�مذهبی�به�آن�

�جوابی�که�من�خواهم�داد�ـ� بدهیـد.�بعـد�اگر�جواب�شـما،�با�جواب�مـنـ�

یکـی�نبـود�و�مغایـر�بـود،�آن�وقـت،�جـای�صحبت�من�و�شـما�باقی�سـت.�

سـؤال�این�اسـت:�آیا�نمی�توان�در�والیت�طاغوت�بود�و�مسـلمان�بود؟�آیا�

نمی�شـود�ما�فرض�کنیم؛�یک�مسـلمانی�را�که�تحت�والیت�شیطان�باشد،�

اما�بندۀ�رحمان�زندگی�بکند؟�چنین�چیزی�می�شود�یا�نه؟�آیا�ممکن�است�

در�آنجایی�که،�بر�سراسـر�آفاق�و�مناطق�زندگی�انسـان،�یک�عامل�غیر�الهی،�

مشـغول�فرمانروایی�سـت؛�جسـم�انسـان�را�یک�عامل�غیر�الهی�دارد�اداره�

می�کنـد،�فکر�انسـان�ها�را�یک�عامـل�غیر�الهی�دارد�اداره�می�کند،�روحیه�و�

عواطف�و�احساسـاِت�افراد�جامعه�را�همان�عامل�دارد�به�این�سـو�و�آن�سـو�

می�کشـاند؛�در�حالی�که�انسـان�در�قبضۀ�قدرت�این�چنین�عوامل�طاغوتی�و�

شـیطانی�زندگی�می�کند؛�در�عین�حال�بندۀ�خدا�باشـد،�مسـلمان�باشـد؛�آیا�

چنین�چیزی�ممکن�است�یا�ممکن�نیست؟�خواهش�می�کنم�این�را�شما�

در�صـدد�جـواب�بربیایید.�نمی�خواهد�بلند�جـواب�بدهید،�در�مغزتان�برای�

این�سـؤال�جوابی�آماده�کنید،�ببینید�می�شـود�یا�نمی�شود؟�برای�اینکه�ما�

بدانیم�می�شود�یا�نمی�شود،�باید�یک�قدری�خود�این�سؤال�را�تحلیل�کنیم،�
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تفسـیر�کنیم،�تا�جواب�روشـن�بشـود.�ما�می�پرسیم،�آیا�می�تواند�

کسی�تحت�والیت�شیطان�باشد�و�مسلمان�باشد،�یا�نمی�تواند؟�این�دوتا�

سؤال،�در�حقیقت�یک�سؤال�است�که�از�دو�جزء�ترکیب�یافته�است؛�ما�این�

دو�جزء�را�درست�تجزیه�کنیم�و�ببینیم�که�معنایش�چیست.

جزء�اول�این�اسـت�که�کسـی�تحت�والیت�شـیطان�باشد.�یعنی�چه�تحت�

والیت�شیطان�باشد؟�والیت�مگر�یعنی�چه؟�آن�معنایی�که�ما�برای�والیت�

از�آیات�قرآن�استفاده�کردیم،�اگر�چنانچه�آن�معنا�را،�که�مستند�به�چندین�

آیۀ�قرآن�بوده،�بگذاریم�در�کنار�این�جملۀ�»والیت�شیطان«،�آن�وقت�معلوم�

می�شـود�که�والیت�شـیطان�یعنی�چه؟�والیت�شیطان�معنایش�این�است�

�بـه�همـان�معنـای�کلِی�شـیطان�کـه�بارها�گفتم�ـ�بـر�تمام� کـه�شـیطانـ�

نیروهـا�و�اسـتعدادها�و�ابتکارهـا�و�کارهـا،�در�وجود�آدمی�مسـلط�باشـد.�

آنچـه�انسـان�انجـام�می�دهد،�در�آن�خط�مشـیی�باشـد�که�شـیطان�معین�

کرده�اسـت،�آنچه�می�اندیشـد،�در�آن�راهی�باشـد�که�شیطان�مایل�است�یا�

ترسیم�می�کند؛�مثل�آدمی�که�در�جریان�یک�رودخانه�ای�افتاده�باشد.�یک�

آب�تنـدی�دارد�در�بسـتر�سـیلی�از�کوهسـار�می�آیـد،�یک�نفـر�آدم�می�افتد�

تـوی�ایـن�رودخانـه،�البته�مایل�نیسـت�که�به�صخره�هـای�تنومند�و�تناور�

اصابـت�بکنـد�و�سـرش�بشـکند،�البتـه�مایل�نیسـت�که�با�ایـن�آب�برود�و�

تـوی�باتـالق�بیفتد،�البته�مایل�نیسـت�که�در�البـه�الی�امواج�این�آب�خفه�

بشود�و�غرق�بشود؛�اما�با�اینکه�مایل�نیست،�این�جریان�تنِد�آب،�او�را�دارد�

بی�اختیار�می�برد.�دسـت�و�پا�هم�می�زند،�خود�را�به�ا�ین�طرف�آن�طرف�هم�
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می�چسـباند،�به�هر�چیزی�هم�متشـّبث�می�شـود،�اما�جریان�آب،�

جریان�تندی�ست،�بی�اختیار�او�را�می�برد.

والیـت�طاغـوت�و�والیـت�شـیطان،�یک�چنیـن�چیزی�سـت؛�لـذا�آیـۀ�قرآن�

اِر<�1پیشوایان�و�رهبرانی�وجود�دارند� � ال�نّ
َ
دعو�نَ ِال  �یَ

�ةً ّمَ �ئِ
َ
اُهم ا َعل�ن َ می�فرماید:�>َو حب

کـه�پیـروان�و�افـراد�تحت�فرمان�خـود�را�به�طرف�آتش�دوزخ�می�کشـانند،�

�نَ  �ی �ن
َّ
� ال

َ
َر ِال م �ةَ

َ
ل

َ
به�طـرف�بدبختـی�می�کشـانند.�آیۀ�دیگر�قرآن�می�فرماید�که�>ا

راُر<�2آیـا� َ� ال�ةَ �ئ ها َو �بِ
و�نَ

َ
صل َم �یَ

َه�نَّ َ واِر � حب وَمُهم داَر ال�بَ
وا �ةَ

ّ
َ�ل

َ
 َو ا

ً
را عَم�ةَ اهلِل ُك�ن لوا �نِ

َ
ّد �بَ

نمی�نگـری�بـه�آن�مردمی�که�نعمت�پروردگار�را�کفران�کردند؟�این�نعمتی�

کـه�کفـران�کردند،�چه�بوده؟�همه�چیزی�می�تواند�باشـد.�نعمت�قدرت،�که�

مظهـر�قـدرت�پروردگار�اسـت،�قدرت�هـای�دنیوی،�نعمت�سر�رشـته�داری�و�

ادارۀ�امور�هزاران�انسـان،�نعمت�در�دسـت�داشتن�استعدادها�و�اندیشه�ها�

و�نیروها�و�انرژی�های�فراوان�از�انسان�ها،�اینها�همه�اش�نعمت�است،�این�

سرمایه�هایی�ست�که�می�توانست�برای�انسانیت�منشأ�خیر�باشد.

انسـان�هایی�که�در�اختیار�آن�مردمی�که�در�این�آیه�مورد�اشـاره�هسـتند،�

قـرار�گرفته�انـد،�می�توانسـتند�ایـن�انسـان�ها،�انسـان�های�بزرگـی�باشـند،�

می�توانسـتند�بندگان�زبدۀ�خدا�باشـند،�می�توانسـتند�به�عالی�ترین�مدارج�

کمـال�برسـند؛�اینها�این�نعمت�ها�را�کفـران�کردند،�در�راهی�که�باید،�به�کار�

واِر<�خودشان�به� وَمُهم داَر ال�بَ
وا �ةَ

ّ
َ�ل

َ
نینداختند.�بعد�دنبالش�می�فرماید�که�>َو ا

1.�سورۀ�مبارکۀ�قصص/�آیۀ�41

2.�سوره�مبارکه�ابراهیم/�آیات��28و�29
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درک،�قوم�خود�را�و�مردم�تحت�فرمان�خود�را�هم�به�دیار�نیستی�

ها<�و�کشـانیدند�به�جهنم،�که�
و�نَ

َ
صل َم �یَ

َه�نَّ َ و�نابودی�و�هالکت�کشـاندند،�>حب

راُر<�و�چه�بد�جایگاه�و�محل� َ� ال�ةَ �ئ در�آن�سرازیر�و�افکنده�خواهند�شد،�>َو �بِ

استقراری�ست.

ایـن�آیـه�را�موسی�بن�جعفرصلوات اهلل وسـالمه علیه�بـرای�هـارون�خواندند،�به�هارون�

فهماندند�که�تو�همان�کسـی�هسـتی�که�قومت�را�و�خودت�را�به�بدترین�

منزلـگاه�و�هالکت�بارتریـِن�جایگاه�هـا�خواهـی�افکند.�برای�هـارون�صریحًا�

این�معنا�را�خواندند�موسی�بن�جعفر.�سؤال�کرد�مگر�ما�کافریم؟�منظورش�

این�بود�که�یعنی�ما�معتقد�به�خدا�و�به�پیغمبر�و�به�دین�نیستیم؟�امام�

علیه�السالم�در�جوابش�این�آیه�را�خواندند�تا�بفهمانند�به�او�که�کافر�فقط�

آن�کسـی�نیسـت�که�راسـت�و�صاف�و�صریح�می�گوید�نه�خیر�خدا�نیست،�

نه�خیر�قرآن�دروغ�اسـت�یا�پیغمبر�مثاًل�افسـانه�اسـت،�این�یک�جور�کافر�

است�و�این�بهترین�نوع�کافر�است�که�صریحًا�حرف�خودش�را�می�زند�و�آدم�

او�را�می�شناسد�و�موضع�گیری�خودش�را�با�او�درست�تنظیم�می�کند.

کافـِر�بدتـر�آن�کسی�سـت�کـه�ایـن�نعمت�هـای�عظیمـی�را�کـه�در�اختیـار�

او�سـت،�کفـران�می�کند،�در�غیر�مجـرای�صحیحش�به�کار�می�افکند؛�نه�فقط�

خـود�را،�کـه�همـۀ�انسـان�های�تحـت�فرمان�خود�را�می�کشـاند�بـه�جهنم.�

والیت�طاغوت،�یک�چنین�چیزی�است.

آن�کسـی�که�تحـت�والیـت�طاغـوت�زندگـی�می�کنـد،�درحقیقـت�او�گویـی�

اختیـاری�از�خـود�ندارد.�نمی�گویم�به�کلی�بی�اختیار�اسـت�ـ�حاال�آیۀ�قرآن�
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را�که�معنا�کردیم،�تفسیر�مطلب�روشن�می�شود�در�قرآن�ـ�اما�در�

جریاِن�سیل�دارد�می�رود.�می�خواهد�دست�و�پایی�بزند،�نمی�تواند.�می�خواهد�

از�راه�جهنـم�برگـردد،�می�بیند�همۀ�اطراف�دارند�به�طرف�جهنم�می�روند،�او�

را�هم�با�خودش�می�کشانند.�آنجاهایی�که�جمعیت�زیادی�هست،�رفتید؟�

گاهـی�دلـت�می�خواهـد�از�این�طرف�بـروی؛�جمعیت�بی�اختیـار�تو�را�مثل�

پر�کاهی�می�برد.�می�خواهد�خوب�باشـد،�خوب�زیسـت�کند،�انسان�زندگی�

کند،�مسـلمان�بماند�و�مسـلمان�بمیرد،�نمی�تواند؛�یعنی�جریان�اجتماعی�

او�را�دارد�می�کشد�و�می�برد،�آن�چنان�می�برد�که�دست�و�پایی�هم�نمی�تواند�

بزند.�اگر�دست�و�پایی�هم�بزند،�جز�هدر�دادن�یک�مقدار�انرژی،�کار�دیگری�

از�پیـش�نبـرده.�نه�فقـط�نمی�تواند�دسـت�و�پا�بزند،�دردناک�تر�این�اسـت�که�

گاهی�نمی�تواند�بفهمد�حتی.

این�ماهی�هایی�که�در�دریا�صیدشان�می�کنند،�نمی�دانم�دیدید�یا�نه.�گاهی�

هزاران�ماهی�در�میان�یک�توری�دارند�کشـانده�می�شـوند�به�طرف�سـاحل،�

از�آن�وسـط�های�دریـا،�از�چنـد�کیلومتری�دریا،�این�تـور�دارد�همۀ�اینها�را�

می�کشد�جلو،�ملتفت�نیستند.�اگر�به�آن�ماهی�بگویی:�کجا�می�روی؟�فکر�

می�کنـد�دارد�مقصـدی�را�بـا�اختیـار�مـی�رود؛�اما�در�واقع�بی�اختیار�اسـت؛�

مقصد�او�همان�جاست�که�مقصد�آن�صیاِد�صاحِب�تور�است.

ایـن�تـور�نامرئـِی�نظـام�جاهلـی،�آن�چنـان�انسـان�را�می�کشـد،�آن�چنـان�

به�طرف�هایی�که�هدایت�کنندگان�آن�تور�مایلند،�آدم�را�می�کشـاند�که�آدم�

نمی�فهمـد�کجـا�می�رود.�گاهی�هم�خیال�می�کند�کـه�دارد�می�رود�به�طرف�
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سـر�منزل�سـعادت�و�رسـتگاری،�غافل�از�اینکه�نه،�دارد�می�رود�به�

راُر<. َ� ال�ةَ �ئ ها َو �بِ
و�نَ

َ
صل َم �یَ

َه�نَّ َ >حب

خب،�این�والیت،�والیت�طاغوت�اسـت،�والیت�شـیطان�اسـت.�این�جملۀ�

اول،�از�دو�جمله�ای�که�سؤال�از�آن�تشکیل�می�شد.�گفتیم�آیا�می�توان�در�

والیت�طاغوت�زیست�و�مسلمان�زیست؟�می�توان؟�حاال�در�والیت�طاغوت�

زیسـتن�را�فهمیدیـم�اجمـااًل�یعنـی�چـه.�تفصیلـش�را�هـم�اگـر�بخواهیم�

بفهمیم،�می�توانیم�برگردیم�باز�به�تاریخ.

شـما�ببینیـد�در�زمـان�بنی�امیـه�و�بنی�عبـاس،�چقدر�عاَلم�اسـالم�با�نشـاط�

حرکـت�کـرده،�ببینیـد�چه�موج�عظیمـی�از�معلومـات�و�دانش�ها�در�میان�

جامعـۀ�اسـالمی�آن�روز�پدیـد�آمـده،�چـه�اطبـای�بزرگـی�پیدا�شـدند،�چه�

مترجمـان�عظیمـی�در�آن�روزگار�قحـِط�زبان�دانـی�و�معرفت�هـای�عمومی�

جهانی،�در�عالم�اسـالم�پیدا�شـدند�و�آثار�عظیم�فرهنگ�های�قدیمی�را�به�

عربی�ترجمه�کردند�و�نشـر�دادند�در�میان�مسـلمان�ها.�در�همۀ�رشته�ها،�از�

تاریخ�و�از�حدیث�و�از�علوم�طبیعی�و�از�طب�و�از�نجوم�و�حتی�از�هنرهای�

زیبا�و�ظریف،�مسـلمان�ها�آن�روز�شـدند�جزِو�نمونه�های�بسـیار�برجسـته؛�

درست�است؟�به�طوری�که�اآلن�هم�وقتی�یک�آدمی�مثل�»گوستاو�لوبون«1 

فرانسوی�یا�فالن�نویسنده�و�مستشرق�دیگر،�که�چشمش�به�همین�ظواهر�

1.�گوستاو�لوبون�)1841-1931م(�جامعه�شناس�و�مشرق�پژوه�فرانسوی�که�مطالعات�گسترده�ای�

دربارۀ�مسلمانان�و�تمدن�اسالمی�داشته�است.�آثارش�نظرات�متعصبانه�کمتر�دارد.�تمدن�

هند،�تمدن�مصر،�تمدن�عربی�در�اندلس�و�تمدن�عرب�ازجمله�کتاب�های�اوست.
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فقـط�خیـره�می�شـود،�وقتی�نـگاه�می�کند،�قرن�های�دوم�و�سـوم�

و�چهارم�اسـالمی�را�قرن�تشعشـع�اسـالم�می�داند.�»آدام�ِمتز«1،�یک�کتابی�

نوشته�به�نام�تمدن�اسالم�در�قرن�چهارم�هجری،�یک�مرثیه�خوانی�عجیبی�

می�کنـد�در�ایـن�تمدنـی�که�به�نظر�او�عظیم�اسـت.�یـک�تمدن�عظیمی�را�

در�قرن�چهارم�هجری�تشـریح�می�کند.�یک�نفر�مستشـرق�فرانسـوی،�یک�

مستشرق�اروپایی،�به�طور�کلی،�وقتی�که�نگاه�می�کند�به�آن�قرن�های�سوم�

و�چهـارم�و�دوم�هجـری،�هنوز�چشـم�هایش�خیره�می�ماند.�برای�چیسـت�

این؟�برای�خاطر�این�است�که�فعالیت�ها�و�انرژی�ها�و�نشاط�های�عجیبی�

در�آن�روز،�از�جامعۀ�اسالمی�بروز�کرده.�اما�من�از�شما�سؤال�می�کنم،�آیا�

این�همه�نشاط�و�فعالیتی�که�آن�روز�انجام�گرفت،�بالمآل�به�سود�جامعۀ�

اسالمی�و�انسانیت�تمام�شد؟�می�پرسم�از�شما.

ده�قـرن�دارد�از�آن�روزگار�می�گـذرد.�تعصبـی�نداریـم�نسـبت�به�آن�روزگار.�

در�مقابـل�دنیـای�غیر�مسـلمان�می�توانیم�بگوییم�که�بله،�عاَلم�اسـالم�بود�

که�آن�دانشگاه�ها�را�به�وجود�آورد،�عالم�اسالم�بود�که�آن�فلسفه�را�درست�

کرد،�عالم�اسالم�بود�که�چنین�و�چنان�در�طبابت�و�در�طبیعیات�کرد.�اما�

بیـن�خودمـان،�الحق�و�االنصاف،�آن�همه�نیـرو�و�انرژی،�به�جا�و�به�موقع�و�

به�سود�انسانیت�و�به�سود�جامعۀ�اسالمی�تمام�شد؟�جامعۀ�اسالمی�بعد�

از�ده�قـرن،�از�آن�میـراث�چـه�دارد؟�و�چرا�ندارد؟�چـرا�ندارد؟�چرا�آن�ثروت�

1.�آدام�متز�)1869-1917م(�خاورشـناس�آلمانی�سـاکن�بازل�سـوئیس�بود.�کتاب�وی�به�

زبان�عربی�ترجمه�و�با�نام�الحضارة�االسالمیة�فی�القرن�الرابع�الهجری،�منتشر�شده�است.
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علمی�و�فرهنگی�برای�ما�نمانده؟�چرا�ما�به�عنوان�یک�جامعه�ای�

که�ده�قرِن�پیشـمان�آن�همه�تشعشـع�داشـته،�امروز�در�دنیا�نمی�درخشیم�

و�جلوه�نمی�کنیم؟�چرا؟�آیا�جز�به�این�است�که�آن�همه�نشاط�و�فعالیت،�

اگرچه�فعالیت�انسانی�بود،�اما�زیر�نگین�طاغوت�بود؟�گفت:

من�آن�نگین�سلیمان�به�هیچ�نستانم

که�گاه�گاه�بر�او�دسـت�اهرمن�باشد1

ایـن�اهرمن�هـا�بودنـد�کـه�با�جامعۀ�اسـالمی�بازی�کردند.�اگـر�هم�گفتند،�

ترجمه�کردند،�برای�خاطر�این�بود�که�در�ترجمه�بنویسند�در�زمان�حکومت�

حضرت�خلیفۀ�چندم�عباسـی،�منصور�یا�هارون�یا�مأمون؛�برای�اینکه�نام�

خودشـان�را�بـاال�ببرنـد.�اگر�به�جـای�این�همه�فعالیت�طبیعـی�و�ریاضی�و�

نجومـی�و�ادبـی�و�فقهـی�و�تجویـدی�و�غیره،�اجـازه�می�دادند�که�حکومت�

علوی�سرِ�کار�بیاید،�اجازه�می�دادند�که�امام�صادق�سرِ�کار�بیاید،�نشاط�ها�

و�نیروها�را�امام�صادق�در�اختیار�بگیرد،�ولو�از�لحاظ�علمی،�از�لحاظ�ادبی،�

از�لحاظ�این�مسـائلی�که�امروز�دنیا�به�آنها�می�بالد�و�افتخار�می�کند،�صد�

سال�هم�عقب�می�ماندند،�باز�به�سود�انسانیت�بود.�انسانیت�رشد�می�کرد،�

اسـالم�گل�می�کـرد،�انرژی�هـا�و�اسـتعدادها�در�راه�صحیح�بـه�کار�می�رفت.�

کتاب�ترجمه�کنند،�طب�و�پیشـرفت�علمی�را�به�منتها�درجه�برسـانند،�اما�

از�لحـاظ�اخالقـی�و�اخـالق�اجتماعـی،�آن�قـدر�ضعیف�باشـند�که�اختالف�

طبقاتی�آنها�هنوز�هم�جزِو�افسانه�های�تاریخ�به�شمار�بیاید؟

1.�حافظ
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عینـًا�مثـل�تمـدن�کثیـف�ننگیـن�دنیـای�معاصـر�مـا.�قدرت�های�

بـزرگ�جهانـی�می�بالنـد�بـه�اکتشـافات�علمی�شـان،�می�بالند�بـه�اختراعات�

محّیرالعقولشان،�کاله�گوشۀ�افتخارشان�را�به�خورشید�می�رسانند�1که�ما�فالن�

دارو�را�کشـف�کردیـم،�فـالن�فرمـول�را�به�وجـود�آوردیم،�فـالن�کار�را�کردیم،�

این�از�لحاظ�علمی؛�اما�از�لحاظ�انسـانی�و�اخالقی،�هنوز�که�هنوز�اسـت�در�

دوران�های�هزاران�سال�پیِش�تاریخی�دارند�زندگی�می�کنند.�هنوز�ثروت�های�

افسـانه�ای�در�کنـار�گرسـنگی�ها�و�فقرهای�افسانه�ای�سـت،�هنـوز�بهره�مندی�

یـک�درصد�بسـیار�کوچـک�در�دنیـا،�از�امتیازاتی�که�برای�میلیون�ها�انسـاِن�

گرسنه�است�در�کشورهای�محروم،�وجود�دارد.�اینها�به�این�می�بالند،�و�این�

عینًا�همان�وضع�تمدن�عظیم�اسالمی�سـت�در�قرن�دوم�و�سـوم�و�چهارم؛�

همین�مطلب�است،�آن�روز�هم�همین�جور�بود.�پیشرفت�علمی�بسیار،�اما�

اشـرافی�گری�و�تعّیش�و�بی�خبری�از�فضیلت�ها�و�انسـانیت�ها�و�اصالت�ها؛�

اختالف�طبقاتی�به�نحو�شـدید،�گرسـنگی�های�مرگ�آور�در�مقابل�سیری�های�

مـرگ�آور،�در�آن�روز�هـم�بـه�چشـم�می�خورد�و�دیده�می�شـد.�بـر�اثر�چه�بود�

ایـن�بدبختی�هـا؟�چـرا�جامعـۀ�اسـالمِی�آن�روز�با�آن�همه�نشـاط�و�فعالیت�

علمی�اش،�نتوانست�گلی�در�بوستان�فضیلت�ها�و�انسانیت�ها�باشد؟�چرا؟

اآلن�هم�وقتی�که�ما�بگردیم�در�تاریخ�قرن�دوم�و�سوم�هجری،�آن�کسانی�که�

1.�کاله�گوشه:�جاه�و�جالل،�کنایه�از�عظمت�و�سرافرازی

زقدر�و�شوکت�سلطان�نگشت�چیزی�کم�/�از�التفات�به�مهمانسرای�دهقانی

کاله�گوشه�دهقان�به�آفتاب�رسید�/�که�سایه�بر�سرش�انداخت�چون�تو�مهمانی�)سعدی(
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می�توانیم�نامشان�را�همراه�با�شرف�و�افتخار،�یاد�بکنیم،�آن�کسانی�که�

می�توانیم�اسمشـان�را�در�لیسـت�مردان�افتخارآفرین�عالم،�تحویل�مقامات�

جهانـی�بدهیـم،�آن�کسـانی�هسـتند�کـه�با�همـان�نظام�متمدن،�به�شـدت�

جنگیدند؛�ُمَعلِّی�بن�ُخنیس�1است�که�در�بازار�به�دارش�می�کشند�و�می�ُکشند،�

یحیی�بن�امّ�طویل�است�که�دست�و�پایش�را�قطع�می�کنند�و�زبانش�را�می�برند،�

محمدبن�ابی�ُعمیر�2اسـت�که�صد�تازیانه�به�او�می�زنند،�یحیی�بن�زید�3اسـت�

که�او�را�در�کوه�های�خراسـان�در�هجده�سـالگی�می�کشـند،�زیدبن�علی�اسـت�

1.�معّلی�بن�خنیـس�کوفـی�از�اصحـاب�خـاص�امـام�صـادق�و�وکیـل�امام�در�امـور�نفقات�

خانوادۀ�ایشـان�بود.�حاکم�مدینه�به�بهانۀ�آگاهی�از�شـیعیان،�معّلی�را�دسـتگیر�و�تهدید�

به�قتل�کرد.�معّلی�در�پاسخ�چنین�گفت:�»مرا�به�کشتن�تهدید�می�کنی؟!�به�خدا�سوگند�

اگر�شـیعیان�امام�صادق�زیر�پای�من�باشـند،�پا�از�روی�آنان�بر�نمی�دارم�و�اگر�مرا�بکشـی�

مرا�خوشبخت�و�خود�را�بدبخت�ساخته�ای.«�و�در�این�راه�به�شهادت�رسید.

2.�محمدبن�ابی�عمیر�َازدی�از�یاران�خاص�سـه�امام�بزرگوار،�امام�کاظم،�امام�رضا�و�امام�

جواد�است.�البته�در�درک�محضر�امام�صادق�توسط�او�اختالف�نظر�وجود�دارد.�هارون�او�

را�احضار�و�زندانی�می�کند�تا�نام�و�نشانی�یاران�امام�کاظم�را�افشا�کند.�طبق�نقلی�او�را�

صـد�تازیانـه�می�زننـد�تا�لب�باز�کند،�لکن�کالمـی�نمی�گوید.�هم�در�زمان�هارون�و�هم�در�

زمان�مأمون�به�بهانه�های�مختلفی�که�ریشـه�در�عدم�همکاری�ایشـان�با�دسـتگاه�خالفت�

داشته،�بارها�به�زندان�افتاده�است.�ایشان�در�سال��217قمری�از�دنیا�رفت.

3.�یحیی�بن�زید�فرزند�زیدبن�علی�بن�الحسـین�اسـت.�در�قیام�پدرش�علیه�هشـام،�حضور�

داشـت�و�پس�از�شـهادت�او�در��121هجری�از�عراق�به�طرف�خراسـان�رفت.�پس�از�اینکه�

یارانـی�در�اطـراف�خـود�جمـع�کرد،�به�هـرات�رفت�و�آنجا�را�به�تصـرف�درآورد.�اما�در�نبرد�

بعدی�با�سـپاه�فرماندار�خراسـان،�در�سـال��125قمری�به�شهادت�رسید.�پس�از�اینکه�سر�

از�بدنش�جدا�کردند،�جنازه�اش�را�بر�دار�کردند�و�تا�زمان�قیام�ابومسلم�بر�دار�بود.
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که�چهار�سـال�جنازه�اش�را�روی�دار�نگه�می�دارند.�آن�کسـانی�که�ما�

امروز�می�توانیم�نامشان�را�با�افتخار�بدهیم�به�لیست�چهره�های�افتخارآفریِن�

جهـان�بشـریت،�اینهاینـد،�و�اینهـا�آن�روز�بـا�این�تمدن�پرشـکوهی�که�آقای�

گوستاو�لوبون�از�آن�یاد�می�کند�و�اسم�می�برد،�هیچ�رابطه�ای�نداشتند؛�بلکه�

ضـد�آن�تمـدن�بودنـد.�پس�می�بینید�که�وقتی�والیت�طاغوت�و�شـیطان�بر�

جامعه�ای،�بر�انسـان�هایی�حکم�فرمایی�می�کند�و�زمام�کارشـان�را�در�دسـت�

دارد؛�انرژی�هایشان�به�کار�می�افتد،�استعدادهایشان�به�جریان�می�افتد،�اما�

چه�جـور؟�آن�جـوری�کـه�امروز�در�دنیای�متمدن�بـه�کار�افتاده�و�آن�جوری�که�

در�ده�قرن،�یازده�قرِن�پیش�در�عالم�اسالم�به�کار�افتاده�بود.�آن�جوری�که�در�

منطق�ها�و�ارزش�های�اصیل�و�معیارها�و�میزان�های�انسانی،�یک�پول�سیاه�

قیمت�ندارد،�این�والیت�طاغوت�است.

آن�وقت�در�والیت�طاغوت،�مسـلمان�زیسـتن�می�شـود؟�مسـلمان�زیسـتن�

چیسـت�آقا؟�مسـلمان�زیسـتن،�یعنی�تمام�امکانات�و�انرژی�ها�و�نیروها�

و�قدرت�هـا�و�اسـتعدادهای�یـک�انسـان،�دربسـت�در�اختیـار�خدا�بـودن.�

همه�چیزشـان،�مالشـان�در�اختیار�خدا،�جانشـان�در�اختیار�خدا،�فعالیت�و�

حرکت�روزانه�شـان�در�اختیار�خدا،�خواب�شب�شـان�در�اختیار�خدا،�اندیشه�

و�فکرشـان�در�اختیـار�خدا.�آیا�مثالی�می�توانیـد�برایش�بزنید؟�بله.�هم�در�

اجتماعاتـی�به�صـورت�جامعه�و�مدنیت�مثـال�داریم،�هم�در�گروه�ها�مثال�

داریـم؛�در�گروه�هـای�عصیانگـری�که�از�نظام�هـای�طاغوتی�آمدند�بیرون�و�

گریختند�و�هجرت�به�سوی�خدا�کردند،�مثال�داریم.
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اّولی،�مثل�جامعۀ�مدینه،�در�زمان�حیات�پیغمبر.�در�زمان�حیات�

پیغمبر،�جامعۀ�مدینه،�یک�جامعۀ�بندۀ�خدا�بود.�یک�جامعۀ�مسلمان�بود.�

آنجا�هر�قدمی�که�برمی�داشتی،�در�راه�خدا�بود.�آنجا�یهودی�و�مسیحی�اش�

هم�تحت�فرمان�اسالم�اگر�زندگی�می�کرد،�زندگی�اش،�زندگی�اسالمی�بود.�

در�جامعۀ�اسالمی،�یهودِی�تحت�ذّمه�1هم،�مسیحِی�تحت�ذّمۀ�اسالم�هم،�

در�راه�اسـالم�حرکت�می�کند.�از�لحاظ�اعمال�شـخصی،�یهودی�سـت؛�اما�از�

لحـاظ�یـک�عضـو�اجتماعی،�یک�مسـلمان�اسـت.�خیلی�مسـلمان�تر�از�آن�

مسـلمانی�که�در�نظام�جاهلی�زندگی�می�کند.�در�زمان�پیغمبر،�پول�در�راه�

خدا،�شمشیر�در�راه�خدا،�زبان�در�راه�خدا،�فکر�و�اندیشه�در�راه�خدا،�هر�کاری�

که�از�یک�انسان�برمی�آید،�در�راه�خدا�بود؛�عواطف�و�احساسات�در�راه�خدا؛�

ایـن�بـرای�یک�جامعه.�در�زمـان�امیرالمؤمنین�هـم،�کم�و�بیش�همین�جور�

بود.�برای�خاطر�اینکه�امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیه�خودش�از�این�جهت�که�حاکم�

الهـی�و�ولـّی�خدا�بود،�با�پیغمبر�فرقی�نداشـت؛�اما�وارث�بدجامعه�ای�بود.�

وارث�نابسـامانی�ها�بـود،�وارث�پریشـانی�ها�بـود،�و�خـود�پیغمبـر�هـم�اگر�

به�جـای�امیرالمؤمنیـن�بود�و�بعد�از�بیسـت�وپنج�سـال�آمده�بود،�مسـّلم�با�

همان�مشکالت�امیرالمؤمنین�روبه�رو�بود؛�این�در�اجتماعات.

و�امـا�در�گروه�هـا،�گروه�شـیعیان�اطراف�ائمهعلیهم السـالم�در�طـول�تاریخ.�ماه�

رمضان�تمام�شد�ما�به�بحث�امامت�به�تفصیل�نرسیدیم،�وِااّل�دنبال�بحث�

1.�ذّمـه�در�لغـت�به�معنـای�امـان�و�عهـد�اسـت.�به�اهل�کتابـی�که�به�شـرایط�ذمه�ملتزم�

می�شوند�و�از�طرف�حکومت�اسالمی�در�امان�هستند،�اهل�ذّمه�گفته�می�شود.
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والیـت،�بحـث�امامت�را�می�کـردم.�آن�وقت�اگر�می�توانسـتم�این�

بحث�را�بکنم،�به�شـما�می�گفتم�که�شـیعه�در�زمان�ائمه�چه�جور�واحدی�

بوده.�نشان�می�دادیم�که�امام�علیه�السالم�روابط�و�مناسباتش�با�شیعه�و�

شیعه،�روابط�و�مناسباتش�با�جامعۀ�پیرامون�خودش�از�چه�قرار�بوده؛�این�

معلوم�می�شـد.�حاال�به�طور�اجمال�عرض�می�کنم.�شـیعه�به�ظاهر�در�نظام�

طاغوتـی�زندگـی�می�کـرد،�اما�در�باطن�درسـت�در�جهت�ضد�نظام�طاغوتی�

حرکت�می�کرد.�مثل�آن�گروه�بسیار�اندکی�که�با�حسین�بن�علیصلوات اهلل وسالمه علیه 

بودند�در�کربال.�اینها�درسـت�این�سـیل�را�شـکافته�بودند�و�آمده�بودند�در�

خـالف�مسـیری�که�سـیل�آنهـا�را�هدایت�می�کـرد.�بنابرایـن�در�تاریخ�یک�

نمونه�هایـی�داریـم.�هـم�در�جامعـه،�هـم�در�گروه�هـا.�اما�افـراد�معمولی،�

به�طورکلی�فرد،�نمی�تواند�مسـلمان�باشد؛�به�طور�کلی�وجودش،�امکاناتش،�

انرژی�هایـش،�همـۀ�قّوه�هـا�و�نیروهایـش�و�اسـتعدادهایش،�تحت�فرمان�

خدا�باشد؛�در�حالی�که�در�آن�چنان�جامعه�ای�که�قباًل�ترسیم�کردم�ـ�جامعۀ�

طاغوتی�ـ�زندگی�بکند،�چنین�چیزی�ممکن�نیست.�اگر�در�محیط�طاغوتی�

و�نظام�طاغوتی،�یک�نفر�زندگی�بکند،�یک�کسری�از�مسلمانی�اش�باالخره�

در�راه�طاغوت�است،�یک�بخشی�از�زندگی�اش�باالخره�بندۀ�طاغوت�است،�

صد�در�صد�بندۀ�خدا�نمی�تواند�باشد.

حدیث�شریفی�در�کافی�با�چندین�عبارت�نقل�شده�است.�کتاب�اصول�کافی�

شـریف،�که�از�معتبرترین�و�قدیمی�ترین�کتب�شـیعه�است،�این�حدیث�را�

با�چند�زبان�نقل�کرده،�اینی�که�من�می�خوانم�یکی�از�آن�چند�زبان�اسـت.�
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می�تواننـد�آقایـان�مراجعـه�کنند�به�کافـی،�کتاب�الحجـة،�ظاهرًا�

�َعّز�َو�َجّل�ِبَغیِر�امام�ِمَن�اهلل؛1 
ُ
عنوان�بابش�هم�این�باشد:�باب�َمن�داَن�اهلل

می�فرمایـد�از�قـول�امام�علیه�السـالم�و�امام�از�قـول�خدا،�که�خدای�متعال�

یَس ِمَن اهلِل َو ِان 
َ
ِ ِاماٍم جاِئٍر ل

ّ
ُکل ٍة يِف ااِلسـالِم داَنت بَوالَيِة   َرِعّیَ

َّ
ُکل َبّنَ  َعّذِ ُ فرموده:�»الَ

 ِ
ّ

ٍة يِف ااِلسـالِم داَنت ِبَوالَيِة ُکل ِ َرِعّیَ
ّ

ّنَ َعن ُکل عُفـَو َ ـًة َو الَ ًة َتِقّیَ عماِلـا َبـّرَ
َ
ـُة يف ا ِعّیَ کاَنـِت الّرَ

ـًة ُمِسـیَئًة«2؛�عجیـب�حدیثی� نُفِسـها ظامِلَ
َ
ـُة يف ا ِعّیَ ِامـاٍم عـاِدٍل ِمـَن اهلِل َو ِان کاَنـِت الّرَ

است�این.�این�حدیث�می�گوید�آن�مردمی�که�تحت�والیت�ولّی�اهلل�زندگی�

می�کننـد،�اهـل�نجاتند؛�اگرچـه�در�کارهای�شـخصی�و�خصوصی،�قصورها�

و�تقصیرهـا�و�گناه�هایـی�هـم�گاهی�داشـته�باشـند،�آن�مردمـی�که�تحت�

والیـت�شـیطان�و�طاغوت�زندگـی�می�کنند،�اهل�بدبختی�و�عذابند؛�اگر�چه�

در�کارهای�شخصی،�در�اعمال�خصوصی،�اهل�نیکوکاری�و�کارهای�خوب�

هم�باشـند؛�این�خیلی�عجیب�اسـت.�البته�عرض�کردم�چند�زبان�اسـت�و�

همۀ�زبان�ها�همین�معنا�را�می�دهد.�حدیث�هم�در�اصول�کافی�سـت.�تازه�

�چون�بنـده�غالبًا�سـند�احادیث�را�هم� مراجعـه�نکـردم،�بـه�نظرم�می�رسـدـ�

مقیـدم�نگاه�کنم�ـ�فکرمی�کنم�سـندش�هم�سـند�خوبـی�بود.�مدتی�پیش�

دیدم�اآلن�یادم�نیست.

بنده�تشبیه�می�کردم�همیشه�این�حدیث�را،�می�گفتم�مثل�اینکه�ماشینی�

شـما�سـوار�شـدید،�به�قصد�مثاًل�فالن�نقطۀ�معین،�به�قصد�نیشـابور؛�اگر�

1.�کسی�که�خدا�را�اطاعت�کند،�تحت�سلطۀ�حاکمی�که�از�طرف�خدا�نیست.

2.�حدیث�شماره�32
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چنانچـه�این�ماشـین�دارد�طرف�نیشـابور�می�رود،�شـما�حتمًا�به�

هدف�می�رسـید،�اگر�این�ماشـین�به�جای�اینکه�برود�طرف�نیشـابور،�دارد�

می�رود�مثاًل�طرف�سـرخس،�طرف�قوچان،�خب�مسـّلم�اسـت�که�شـما�به�

هدف�نمی�رسـید.�حاال�در�آن�ماشـینی�که�دارد�می�رود�به�طرف�نیشـابور�و�

شـما�را�بـه�هـدف�می�رسـاند،�اگر�در�ماشـین،�مردم�با�ادب،�بـا�مهربانی،�با�

رفتـار�خـوب،�با�آداب�انسـانی�با�هم�معاشـرت�کردند،�چه�بهتـر،�اگر�هم�با�

آداب�انسانی�و�انسانیت�و�نیکی�و�احسان�با�هم�معاشرت�نکردند،�باالخره�

به�نیشابور�می�رسند،�به�هدف�می�رسند؛�اگر�چه�در�بین�راه،�یک�قدری�بدی�

کردند،�آن�بدی�ها�هم�البته�یک�سـزاهایی�خواهد�داشـت،�یک�آثاری،�یک�

نتایجی�خواهد�داشت.�آن�نتایجش�را�هم�مجبورند�متحمل�بشوند؛�اما�به�

هدف�می�رسـند.�بر�خالف�آن،�ماشـینی�که�باید�شـما�را�به�نیشابور�برساند،�

دارد�بـه�نقطـۀ�مقابـل�نیشـابور�می�رود،�اگـر�چنانچه�در�این�ماشـین،�همۀ�

افـراد�بـا�ادب،�بـا�نزاکت،�با�احترام�با�همدیگر�رفتار�کنند،�با�خوشـرویی�با�

همدیگر�عمل�کنند،�و�می�بینند�این�ماشـین�دارد�به�جای�نیشـابور،�می�رود�

بـه�طـرف�قوچان،�درمقابـل�این�حادثـه�و�این�پدیده،�هیـچ�عکس�العملی�

نشان�نمی�دهند؛�اینها�خیلی�آدم�های�خوبی�اند،�خیلی�مهربانند�با�هم،�اما�

آیا�به�هدف�خواهند�رسید�یا�نه؟�پیداست�که�نه.

در�مثـال�اول،�راننـده،�یک�رانندۀ�امین�بود،�یک�رانندۀ�راه�بلد�بود،�»ِاماٍم ِمَن 

ُة  ِعّیَ اهلِل«�بـود،�آنها�را�رسـاند�به�هدف؛�اگر�چـه�بد�اخالق�بودند،�»َو ِان کاَنـِت الّرَ

ـًة ُمِسـیَئًة«.�در�مثـال�دوم،�راننده،�راننـدۀ�راه�بلدی�نبود،�رانندۀ� عماِلـا ظامِلَ
َ
يِف ا
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امینـی�نبـود،�راننـدۀ�هواپرسـتی�بود،�مسـت�بـود،�راه�را�گم�کرده�

بود،�در�سـرخس�و�قوچان�کاری�داشـت،�کار�خودش�را�بر�خواسـتۀ�مردم�

مقدم�کرده�بود،�داشت�می�رفت�آنجا؛�اینها�مسّلم�به�هدف�نخواهند�رسید؛�

اگرچـه�در�داخـل�ماشـین،�مردم�با�هم�خیلی�هم�مهربـان،�خیلی�هم�گرم،�

ـًة«؛�اما� ًة َتِقّیَ عماِلـا َبـّرَ
َ
ـُة يِف ا ِعّیَ خیلـی�هـم�خوش�اخـالق�باشـند،�»َو ِان کاَنـِت الّرَ

«�به�عذاب�خدا�دچار�خواهند�شد،�به�هدف�نخواهند�رسید.� َبّنَ َعّذِ ُ باالخره�»الَ

بنابراین�در�یک�جامعه�ای�که�با�والیت�طاغوت�اداره�می�شود،�مثل�همان�

ماشـینی�کـه�بـا�رانندگـی�آدم�غیـر�امین�و�غیـر�بلد�دارد�رهبری�می�شـود،�

انسان�ها�به�هدف�نخواهند�رسید�و�نمی�توانند�مسلمان�بمانند.

چـه�کار�کننـد؟�چـه�کار�کننـد؟�اینجا�آیۀ�قـرآن�جواب�می�دهـد.�آیۀ�قرآن�به�

اِلمىی  �ةُ طن
َ

ك اُهُم الَملا�ئِ
َو�نّ �نَ �ةَ �ی �ن

َّ
 ال

این�چه�کار�کنند،�جواب�می�دهد،�می�فرماید:�>ِا�نَّ

ِسِهم<�1آن�کسـانی�که�فرشـتگان،�جـان�آنان�را�قبـض�می�کنند،�در�حالی�که�
�نُ �ن

َ
ا

این�بیچاره�ها�بر�خویشتن�ستم�می�کرده�اند؛�آن�مردمی�که�بر�جان�خود،�بر�

آیندۀ�خود،�بر�همه�چیز�خود�ستم�کردند�و�حاال�دارند�می�میرند،�فرشته�های�

الوا<�فرشتگان� خدا،�مأمورین�پروردگار�دارند�اینها�را�قبض�روح�می�کنند،�>�ة

م<�در�چـه�وضعـی�بودیـد؟�کجا�بودید؟�آدم� �ةُ َم ُك�ن �ی بـه�اینهـا�می�گوینـد،�>�ن

چنیـن�خیـال�می�کند�که�فرشـتۀ�آسـمان�وقتـی�می�بیند�ایـن�آدم�این�قدر�

وضعـش�خراب�اسـت؛�مثـل�آن�آدمی�که�آمده،�آن�طبیبـی،�یا�آن�جراحی�

که�آمده�مثاًل�یک�بیماری�را�جراحی�کند،�می�بیند�خیلی�اوضاعش�خراب�

1.�سوره�مبارکه�نساء/�آیات��97تا�100
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است،�خیلی�وضع�این�بیمار�تأسف�آور�و�یأس�آور�است،�می�گوید:�

مگر�تو�کجا�زندگی�می�کردی؟�چرا�این�جوری�ست�وضعت؟�من�این�چنین�

اسـتیناس�1می�کنم�که�مالئکه�از�خرابی�حال�این�بیچاره،�از�بدی�روحش،�

از�بدبختی�و�عذابی�که�در�انتظار�اوست،�تعجب�می�کنند،�به�او�می�گویند:�

مگـر�تـو�کجـا�زندگـی�می�کـردی�بیچـاره؟�شـما�کجا�بودیـد�کـه�این�قدر�به�

خودتـان�ظلـم�کردیـد،�داریـد�از�دنیا�می�رویـد،�ظالم�بر�نفـس�دارید�از�دنیا�

م<�کجا�بودید؟�چگونه�بودید�شما؟ �ةُ َم ُك�ن �ی الوا �ن می�روید؟�>�ة

<�ما�در�زمین،�در� ر�نِ
َ
�ی الا ِ

�نَ �ن �ی َع�ن صن ا ُمس�ةَ �نّ
ُ

الوا<�گویند:�>ک در�جواب�می�گویند،�>�ة

میان�مردم�که�زندگی�می�کردیم،�مستضعف�بودیم،�ما�جزِو�تودۀ�بی�اختیار�

بودیـم.�مسـتضعفین�آن�گروهـی�هسـتند�در�جامعـه�کـه�اختیـار�جامعه�

دسـت�آنها�نیسـت،�اینها�مسـتضعفند.�در�خط�مشـی�جامعه�و�در�رفتنش،�

در�حرکتش،�در�سکونش،�در�جهت�گیری�اش،�در�فعالیتش�هیچ�اختیاری�

ندارنـد.�همان�طور�کـه�دیـروز�گفتم،�مـی�رود�آنجا�که�خاطرخواِه�ِکشـندگان�

ریسـمان�اسـت.�همین�طور�می�روند�بیچاره�ها،�از�خودشان�اختیاری�ندارند�

که�به�کجا�بروند�و�چه�بکنند.

یـک�مشـت�بچـۀ�کوچـک�دبسـتانی�را�فـرض�کنیـد،�کالس�اول�دبسـتان�

ـ�آن�هـم�نـه�در�سـنین�هفت�سـاله،�کـه�بچه�های�هفت�سـاله،�امروز�چشـم�

و�گوششـان�خیلی�بیشـتر�از�این�حرف�ها�باز�اسـت�ـ�بچۀ�چهار،�پنج�سـاله�

را�بگذارنـد�مدرسـه،�مکتب�خانـه،�مثـل�مکتب�خانه�هـای�سـابق،�بنده�یادم�

1.�)ا�ن�س(�انس�داشتن،�کنایه�از�نزدیک�کردن�مفهومی�به�ذهن
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می�آید.�از�مکتب�که�می�آمدیم�بیرون�طرف�خانه،�دسـته�جمعی،�

اصـاًل�نمی�فهمیدیـم�کجـا�داریـم�می�رویم.�بچه�ها�ملتفت�نیسـتند�چی�به�

کجاسـت.�یـک�مبصری�مثـاًل�فرض�کنید،�یک�بزرگ�تری�بـا�یک�چوبی؛�از�

این�طرف�بروید،�از�آن�طرف�بروید،�زیر�ماشین�نروید،�یا�زیر�ماشین�بروید!�

ـ�یک�وقـت�هـم�دلش�می�خواهـد�این�جوری�بشـود�)خندۀ�حضـار(�ـ�اصاًل�

ملتفت�نیستند�کجا�می�روند،�یک�دفعه�می�بینند�در�خانۀ�خودشانند�مثاًل،�

می�بیننـد�در�خانـۀ�آن�یکـی�دانش�آمـوز�دیگرنـد�مثاًل.�حاال�اگـر�این�مبصر�

دلش�خواست�اینها�را�ببرد�یک�خورده�ای�در�خیابان�بگرداند،�می�بینند�مثاًل�

فالن�جا�هستند.

مسـتضعفین�زمیـن�آن�کسـانی�اند�کـه�در�یک�جامعه؛�خبـری�از�جریانات�

جامعه�ندارند.�نمی�دانند�چی�به�کجاسـت،�نمی�فهمند�کجا�دارند�می�روند.�

و�از�اینجـا�کـه�دارنـد�می�رونـد،�بـه�کجـا�خواهنـد�رسـید�و�چه�کسـی�دارد�

اینهـا�را�می�بـرد�و�چگونـه�می�شـود�نرفـت�و�حـاال�کـه�نرفتیم،�بعـد�چه�کار�

بایـد�بکنیـم،�اصـاًل�نمی�فهمند،�اصاًل�ملتفت�نیسـتند؛�همین�طور�سرشـان�

را�انداخته�اند�پایین،�مثل�بالتشـبیه،�بالتشـبیه،�بالتشبیه؛�اسب�عّصاری.1 

بالتشـبیِه�اسـب�البته.)خندۀ�حضار(�چشـم�هایش�را�بستند،�همه�اش�دارد�

قـدم�می�زنـد،�همـه�اش�دارد�راه�مـی�رود.�همین�طور�هی�مـی�رود،�می�رود،�

می�رود،�دور�می�زند،�دور�می�زند،�دور�می�زند؛�اگر�این�حیوان�بنا�بود�چیزی�

1.�اسـبی�که�در�آسـیاب�های�قدیمی،�با�حرکت�خود�در�یک�مسـیر�دایره�اِی�ثابت،�آسـیاب�

را�به�حرکت�درمی�آورد.
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بفهمـد،�بـا�خـودش�تصـور�می�کـرد�کـه�حاال�بایـد�حـدود�پاریس�

و�آنجاهـا�باشـیم�این�همـه�راه�رفتیم.)خنـدۀ�حضـار(�بعـد�کـه�دِم�غـروب�

چشمش�را�باز�می�کنند،�می�بیند�همان�جایی�ست�که�اول�صبح�بوده.�اصاًل�

نمی�داند�کجا�رفته،�نمی�فهمد�کجا�دارد�می�رود�وقتی�دارد�حرکت�می�کند.�

مسـتضعفین�اینهاینـد�در�یک�جامعه،�اکثریـِت�تودۀ�بی�اطالع�مردم.�البته�

در�غیر�جامعه�هایی�که�با�نظام�صحیحی�اداره�می�شـوند،�آن�جامعه�هایی�

کـه�بـرای�گوهر�انسـانی�قیمت�قائلند�نه؛�آن�جامعه�هایی�که�برای�انسـان�

و�ارادۀ�انسـان�کرامـت�قائلنـد�نه؛�آن�جامعه�ای�که�رهبرش�پیغمبر�اسـت،�

مِر<1،�بااینکه�پیغمبر�اسـت،�با�اینکه�
َ
�ی الا ِ

اِورُهم �ن اما�قرآن�به�او�می�گوید:�>َو سش

احتیاجـی�بـه�مشـورت�مـردم�ندارد،�بـاز�فرمان�داده�می�شـود�کـه�با�مردم�

مشـورت�کند،�آنها�را�عزیز�بشـمارد،�آنها�را�بزرگ�بشـمارد،�به�آنها�شخصیت�

بدهد؛�این�جامعه�ها�نه؛�یک�چنین�توده�ای�ندارد،�اما�در�جامعه�هایی�که�با�

نظام�فردی،�با�نظام�ظالمانه،�با�نظام�جاهالنه�و�از�این�قبیل�اداره�می�شود،�

اکثریت�مردم�مستضعفین�هستند.

<�مـا�جزو�مسـتضعفین�بودیم.�ما�را� ر�نِ
َ
�ی الا ِ

�نَ �ن �ی َع�ن صن ا ُمس�ةَ می�گویند:�>ُك�نّ

همین�طـور�کشـاندند،�بردنـد،�انداختند،�لگدمال�کردنـد،�کثافت�مال�کردند،�

نفهمیدیـم،�حـاال�هـم�داریـم�می�میریـم.�این�عـذر�و�جواب�مسـتضعفین�

�ی  ِ
�نَ �ن �ی َع�ن صن ا ُمس�ةَ الوا ُك�نّ اسـت.�ببیـن�مالئکه�به�آنها�چـه�می�گویند�حاال.�>�ة

<�گویند�ما�در�زمین�مستضعف�بودیم؛�جزو�افراد�ضعیف�گرفته�شده،� ر�نِ
َ
الا

1.�سوره�مبارکه�آل�عمران/�آیه�159
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بی�اختیـار،�بی�تـوان�بودیـم.�مالئکـه�جـواب�می�گویند.�ببینیـد،�

معلوم�می�شود�منطق�مالئکه�با�منطق�خردپسند�انسانی�کاماًل�برابر�است،�

عقـل�آدم�هـم�همیـن�را�می�گویـد.�به�قول�آن�بندۀ�خدا�هفتصد،�هشـتصد�

سال�پیش:

به�هیچ�یار�مده�خاطر�و�به�هیچ�دیار

که�بر�و�بحر�فراخ�است�و�آدمی�بسیار

عقیـدۀ�سـعدی�هـم�با�عقیدۀ�ایـن�مالئکه�یکی�بوده.�فرشـتگان�پـروردگار�

ها<�بابـا�آنجا� �ی روا �ن هاحبِ �ةُ
 اهلِل واِسَع�ةً �نَ

ر�نُ
َ
ُك�ن ا م �ةَ

َ
ل

َ
الوا<،�گوینـد:�>ا می�گوینـد،�>�ة

مسـتضعف�بودید،�زمین�پروردگار�هم�منحصر�به�همان�جا�بود؟�همۀ�دنیا�

خالصه�شـده�بود�در�همان�جامعه�ای�که�شـما�در�آن�جامعه،�مسـتضعفانه�

زندگی�می�کردید؟�سـرزمین�خدا�گسـترده�نبود�تا�شـما�از�این�زندان�خارج�

بشـوید،�برویـد�بـه�یـک�نقطـۀ�آزادی؟�به�یـک�نقطه�ای�کـه�بتوانیـد�خدا�را�

عبـادت�بکنیـد،�بـه�یک�نقطـه�ای�که�بتوانیـد�نیروهایتـان�را�در�راه�صحیح�

به�کار�بیندازید،�به�یک�نقطه�ای�که�مستضعف�در�آن�نقطه�نباشید،�در�دنیا�

<�آیا�نبود�زمین�خدا�گسترده�  اهلِل واِسَع�ةً
ر�نُ

َ
�ن ا

ُ
ك م �ةَ

َ
 ل

َ
الوا ا چنین�جایی�نبود؟�>�ة

ها<�تا�در�زمین�خدا�هجرت�کنید،�و�جای�دیگر�بروید؟� �ی روا �ن هاحبِ �ةُ
و�وسیع؟�>�نَ

دیگـر�جـواب�ندارند�بدهنـد،�چه�بگویند�بیچاره�ها،�معروف�اسـت�که�حرف�

حساب،�جواب�ندارد.�لذاست�که�قرآن،�در�فرجام�و�سرانجام�این�بیچاره�ها�

َك<�آن�مسـتضعفین،�آنهایـی�که�نیرویشـان�و� �ئِ
ٓ
وٰل

ُ
ا

َ این�جـور�می�گویـد:�>�ن

َك<  �ئِ
ٓ
وٰل

ُ
ا

َ اختیارشـان�دسـت�طاغوت�ها�بود�که�آنها�را�به�جهنم�می�بردند،�>�ن
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 >
ً
را ُم َو ساَء�ة َمص�ی

َه�نَّ َ واُهم<�جایگاهشـان�کجاسـت؟�>حب
ئ
پس�آنان،�>َما

و�چه�بدبرگشت�گاه�و�سرانجام�گاهی�ست�برای�انسان؛�این�هم�آخر�کار.

البتـه�یـک�اسـتثنا�دارد،�همـه�نمی�توانند�هجـرت�کنند،�همـه�نمی�توانند�

خودشان�را�از�آن�بند�نظام�جاهلی�نجات�بدهند؛�یک�عده�ای�ناتوانند،�یک�

عده�ای�پیرند،�یک�عده�ای�کودکند،�یک�عده�ای�زنانی�هستند�که�امکان�این�

<�مگر� �نَ �ی َع�ن صن ا الُمس�ةَ
َّ کار�برایشان�نیست.�لذا�این�ها�مستثنی�می�شوند،�>ِال

<�مرد،�زن،�فرزندان�که،� ساِء َو الِول�ا�نِ ِ
اِل َو ال�نّ �ب آن�ضعیفان�و�ناتوانان،�>ِم�نَ الّرِ

دو�نَ  ه�ةَ َ <�که�چاره�ای�ندارند،�کاری�از�آنها�بر�نمی�آید،�>َو لا �ی هةً
َ
ل عو�نَ ح�ی ط�ی َس�ةَ >لا �ی

لًا<�راهی�پیدا�نمی�کنند�به�سـوی�منطقۀ�نور،�به�سـوی�منطقۀ�اسـالم�و� �ی َس�ب

َك<�پس� �ئِ
ٓ
وٰل

ُ
ا

َ عبودیت�خدا�راهی�پیدا�نمی�کنند،�نمی�توانند�کاری�بکنند،�>�ن

ُهم<�امید�است�که� َو َع�ن
ع�نُ َ �ن �ی

َ
اینهایی�که�کاری�نمی�توانند�بکنند،�>َعَ�ى اهلُل ا

خدا�از�آنان�عفو�کند.�ببینید،�عین�عبارت�قرآن�است؛�امید�است�که�خداِی�

<�و�
ً
ورا �ن

ا عنَ ّوً
متعال�از�آنان�عفو�کند،�این�جور�اسـت�تکلیف.�>َو كا�نَ اهلُل َع�نُ

خدا�عفو�کننده�و�دارای�مغفرت�است.

بعد�برای�اینکه�آن�کسـانی�که�خطاب�هجرت�به�آنهاسـت،�احسـاس�نکنند،�

خیـال�نکننـد�کـه�هجرت�بـرای�آنها�مایـۀ�بدبختی�و�زیان�خواهد�شـد،�که�

چگونه�خواهد�شد،�می�توانیم،�نمی�توانیم؟�به�جایی�دست�پیدا�می�کنیم،�

ِل اهلِل<�آن�کسـی�که� �ی ر �ن�ی َس�ب هاحبِ نمی�کنیـم؟�در�جـواب�می�فرمایـد:�>َو َم�ن �یُ

<�می�یابـد�  َو َسَع�ةً
ً
را �ی  َك�ش

ً
ما

ر�نِ ُمراعنَ
َ
�ی الا ِ

د �ن �بِ
َ
مهاجـرت�می�کنـد�در�راه�خـدا،�>�ی

در�زمین،�جوالنگاهی�بسـیار�و�سـرزمینی�گسـترده.�می�بیند�عجب�پروازی�
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می�شـود�کـرد�در�دنیـا؛�عجـب�بـه�کام�دل،�پر�و�بالـی�می�توان�زد�

در�جامعـۀ�اسـالمی،�تـا�حـاال�پر�و�بال�مـا�و�پرواز�ما،�وقتی�کـه�خیلی�اوج�

می�گرفتیم،�تا�سـقف�قفس�بود.�عجب�آفاقی�سـت،�عجب�پهناور!�در�مکه،�

بیچاره�نمازش�را�به�زور�می�خواند،�اگر�خیلی�ِحّدت�1می�کرد،�در�مسجد�الحرام�

دو�رکعـت�نمـاز�می�خواند،�بعد�هم�مفصـل�کتک�نوِش�جان�می�کرد.�دیگر�

نهایـت�مسـلمانی�ایـن�بود،�نه�بیشـتر�از�این.�بعد�که�هجـرت�کرد،�آمد�به�

سـرزمین�آزاد،�بـه�هـوای�آزاد،�بـه�جامعۀ�اسـالمی،�به�تحـت�والیت�اهلل�و�

رسول�اهلل؛�دید�عجب�جایی�ست�اینجا،�اینجا�َیَتساِبقوَن�ِاَلی�الَخیرات�است،�

اینجا�با�آیۀ�قرآن�و�تقوا�و�عبادت،�مرتبۀ�افراد،�مشخص�و�معلوم�می�شود.�

هر�که�بیشتر�برای�خدا�حرکت�بکند،�عبادت�بکند،�تالش�بکند،�جهاد�بکند،�

انفاق�بکند،�او�عزیزتر�است�در�این�جامعه.

دیـروز�اگـر�می�فهمیدنـد�یـک�درهم�در�راه�خـدا�در�مکه�داده،�سـیخ�داغش�

می�کردند�و�زیر�شکنجه�آتشش�می�زدند؛�وقتی�که�بیایی�در�راه�خدا�مهاجرت�

سـول،�ای�مسـلمان�صدر�اسـالم،�آن�وقت�می�بینی� کنی�به�سـوی�مدینُة�الرَّ

که�چه�جوالنگاهی�سـت،�چه�جای�پروازی�سـت،�چطور�انسـان�می�تواند�به�

ِل اهلِل<�هر�کـه�مهاجرت�می�کند� �ی ر �ن�ی َس�ب هاحبِ کام�دل،�پـر�و�بـال�بزنـد.�>َو َم�ن �یُ

<�یعنی�به�سـوی�جامعۀ�الهی�و�اسـالمی،�می�یابد� ر�نِ
َ
�ی الا ِ

د �ن �بِ
َ
در�راه�خدا،�>�ی

<�جوالنگاهی،�پروازگاهی�فراوان�و�وسـعتی،�  َو َسَع�ةً
ً
را �ی  َك�ش

ً
ما

در�زمیـن�>ُمراعنَ

گشایشی،�گستردگی�ای.

1.�)ح�د�د(�تندی،�تیزی
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حـاال�اگـر�چنانچـه�در�راه�خـدا�حرکـت�کـردی�از�مکـه،�از�دار�الکفر�

به�سـوی�دارالهجـرة�حرکـت�کردی،�در�بیـن�راه�جانت�را�خـدا�گرفت،�ُمردی،�

اینجا�چطور�است؟�می�گویند�آن�وقت�تو،�اجرت�و�پاداشت�با�خداست؛�چون�

تو�کار�خودت�را�کردی.�حرکتی�که�الزم�بود�انجام�بدهی،�از�تو�سر�زد،

به�راه�بادیه�رفتن�به�از�نشستن�باطل

که�گر�مراد�نجویم�به�قدر�وسع�بکوشم1

و�اسـالم�ایـن�را�می�خواهـد.�اسـالم�می�خواهـد�کـه�هر�کسـی�به�قـدر�توان�

خودش،�آن�مقداری�که�می�تواند�و�مسـتطیع�اسـت�و�اسـتطاعت�دارد،�در�

راه�خدا�حرکت�کند.

� اهلِل َو َرسوِلِه<�آن�کسـی�که�از�خانـۀ�خـود�خـارج�
َ
 ِال

ً
را ِ� ُمهاحبِ ِ �ة �ی َ ُر�ب ِم�ن �ب �ن َ

>َم�ن �ی

ّمَ 
ُ می�شـود،�در�حالی�کـه�دارد�مهاجرت�می�کند�به�سـوی�خدا�و�پیامبـرش،�>�ش

� اهلِل<�پس�
َ

ُرُ� َعل حب
َ
َع ا

د َو�ةَ �ةَ
<�بین�راه،�مرگ�او�را�درک�می�کند،�>�نَ دِركُ� الَمو�ةُ �یُ

 >
ً
ما  َرح�ی

ً
ورا �ن

بی�گمان�پاداش�او�بر�عهدۀ�خدا�و�بر�ذمۀ�خداست،�>َو كا�نَ اهلُل عنَ

و�خدا�آمرزنده�و�دارای�بخشایندگی�ست.

ایـن�نکتـه�را�توجـه�کنید�که�چون�امروز�دیگر�روز�آخر�بحث�تالوت�و�قرآن�

مـا�هسـت،�ایـن�مبحث�تقریبًا�نیمه�کاره�می�ماند.�ایـن�نکته�را�عرض�کنم،�

هجرت�از�دارالکفر،�از�والیت�غیر�خدا،�از�والیت�شیطان�و�طاغوت�به�کجا؟�

به�دار�الهجرة،�دار�االیمان،�تحت�والیِت�اهلل،�تحت�والیت�امام؛�تحت�والیت�

�الهی�باید�هجرت�کرد،�این�هجرت�اسـت.�حاال�اگر�چنانچه� پیغمبر�و�ولیِّ

1.�سعدی



818 جلسۀ  28 در پیرامون والیت )3( )هجرت( 

ت
والی

یک�چنیـن�منطقـه�ای�در�عالم�نبود،�چه�کار�بایـد�کرد؟�در�دار�الکفر�

بایـد�مانـد؟�یـا�باید�به�فکـر�ایجاد�دارالهجـرة�افتاد؟�خـود�پیغمبر�هم�جزِو�

مهاجریـن�بـود�دیگر،�مگر�نبود؟�پیغمبر�هم�هجرت�کرد؛�اما�قبل�از�آنی�که�

پیغمبر�هجرت�بکند،�دارالهجره�ای�تقریبًا�وجود�نداشـت،�پیغمبر�با�هجرت�

خود،�دارالهجرة�را�ایجاد�کرد.

گاهـی�الزم�می�شـود�کـه�گروهی�از�انسـان�ها�با�هجرت�خود،�نقطۀ�شـروع�

هجرت�را�آغاز�کنند،�جامعۀ�الهی�و�اسالمی�را�بنیان�گذاری�کنند،�به�وجود�

بیاورنـد،�دارالهجـرة�ایجـاد�کننـد،�آن�وقـت�مؤمنیـن�به�آنجا�هجـرت�کنند.�

غرض،�این�حاصِل�مطلب�دربارۀ�هجرت�است.
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81  �� ا�ة ِاّیاَك َنعُبُد َو ِاّیاَك َنسَتعیُن 5 سور� �ن

م 
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ل م 

ُ
َقبِلك ِمن  ذیَن 

َّ
ال َو  م 

ُ
َقك

َ
َخل ذي 

َّ
ال ُم 

ُ
ك َرّبَ اعُبدوا  الّناُس  َها  ّیُ

َ
ا یا 

348 ،336 ر�  �ة قوَن 21 سور� �ب َتّتَ

خَرَج 
َ
ماِء ماًء َفا  ِمَن الّسَ

َ
نَزل

َ
ماَء ِبناًء َو ا  َو الّسَ

ً
ُم الَارَض ِفراشا

ُ
ك

َ
ذي َجَعَل ل

َّ
ل
َ
ا

ر� �ة موَن 22 سور� �ب
َ
نُتم َتعل

َ
 َو ا

ً
ندادا

َ
ِه ا م َفلا َتجَعلوا ِلّلٰ

ُ
ك

َ
 ل

ً
زقا َمراِت ِر

َ
ِبِه ِمَن الّث

349  

نا ِمّما ُتنِبُت 
َ
َك ُیخِرج ل نا َرّبَ

َ
ن َنصِبَر َعلى َطعاٍم واِحٍد َفادُع ل

َ
َو ِاذ ُقلُتم یا موسی ل

ذي ُهَو 
َّ
 َتسَتبِدلوَن ال

َ
 ا

َ
الَارُض ِمن َبقِلها َو ِقّثاِئها َو فوِمها َو َعَدِسها َو َبَصِلها قال

ـُة 
َّ
ل الّذِ یِهُم 

َ
لُتم َو ُضِربَت َعل

َ
م ما َسا

ُ
ك

َ
َفِاّنَ ل  

ً
ذي ُهَو َخیٌر اهِبطوا ِمصرا

َّ
ِبال دنى 

َ
ا

وَن ِبآیاِت اهلِل َو  ُهم كانوا َیكُفر
َ
ّن

َ
َنُة َو باُؤ ِبَغَضٍب ِمَن اهلِل ذِلَك ِبا

َ
َو الَمسك

125 ر�  �ة ِبّییَن ِبَغیِر الَحّقِ ذِلَك ِبما َعَصوا َو كانوا َیعَتدوَن 61 سور� �ب َیقُتلوَن الّنَ

ِدیاِرِهم  ِمن  م 
ُ

ِمنك  
ً
َفریقا ُتخِرجوَن  َو  م 

ُ
نُفَسك

َ
ا َتقُتلوَن  هُؤلاِء  نُتم 

َ
ا ُثّمَ 

ٌم  سارى ُتفادوُهم َو ُهَو ُمَحّرَ
ُ
م ا

ُ
یِهم ِبالِاثِم َو الُعدواِن َو ِان َیأتوك

َ
وَن َعل َتظاَهر

فهرست آیات

عبارات پررنگ تر: 

بخش هایی از آیات

که معّظم له در

جلسات خوانده اند.



823 فهرست آیات 

ت ها
فهرس

وَن ِبَبعٍض َفما َجزاُء َمن   َفُتؤِمنوَن ِبَبعِض الِكتاِب َو َتكُفر
َ
م ِاخراُجُهم ا

ُ
یك

َ
َعل

َشّدِ 
َ
ا ِالى  ُیَرّدوَن  الِقیاَمـِة  َیوَم  َو  نیا  الّدُ الَحیاِة  فِى  ا ِخزٌي 

ّ
ِال م 

ُ
َیفَعُل ذِلَك ِمنك

138 ر�  �ة الَعذاِب َو َما اهلُل ِبغاِفٍل َعّما َتعَملوَن 85 سور� �ب

ِبما  وَن  َو َیكُفر ینا 
َ
َعل  

َ
نِزل

ُ
ا ِبما  ُنؤِمُن  اهلُل قالوا   

َ
نَزل

َ
ا ِبما  آِمنوا  ُهم 

َ
ل ِاذا قیَل  َو 

ِان  َقبُل  ِمن  اهلِل  نِبیاَء 
َ
ا َتقُتلوَن  َفِلَم  ُقل  َمَعُهم  ِلما   

ً
قا ُمَصّدِ الَحّقُ  ُهَو  َو  َوراَءُه 

340 ر�  �ة نُتم ُمؤِمنیَن � سور� �ب
ُ

ك

 َو ِمن 
َ

 قال
ً
َك ِللّناِس ِاماما

ُ
 ِانِّي جاِعل

َ
ُهّنَ قال َتّمَ

َ
ِلماٍت َفا

َ
ُه ِبك َو ِاِذ ابَتلى ِابراهیَم َرّبُ

697 ر�  �ة  َعهِدي الّظاِلمیَن 124 سور� �ب
ُ

 لا َینال
َ

تي قال ّیَ ُذّرِ

نا َو تُب 
َ

ِرنا َمناِسك
َ
َك َو ا

َ
ـًة ُمسِلَمـًة ل ّمَ

ُ
ِتنا ا ّیَ َك َو ِمن ُذّرِ

َ
نا َو اجَعلنا ُمسِلَمیِن ل َرّبَ

126 ر�  �ة حیُم 128 سور� �ب ّواُب الّرَ نَت الّتَ
َ
َك ا

َ
ینا ِاّن

َ
َعل

 
ُ

سول ى الّناِس َو َیكوَن الّرَ
َ
 ِلَتكونوا ُشَهداَء َعل

ً
ًة َوَسطا ّمَ

ُ
َو َكذِلَك َجَعلناُكم ا

 
َ

سول ِبُع الّرَ
َ
َم َمن َیّت

َ
ا ِلَنعل

ّ
یها ِال

َ
تي ُكنَت َعل

َّ
ـَة ال

َ
 َو ما َجَعلَنا الِقبل

ً
م َشهیدا

ُ
یك

َ
َعل

ما  َو  اهلُل  َهَدى  ذیَن 
َّ
ال ى 

َ
َعل ا 

ّ
ِال بیَرًة 

َ
ك

َ
ل ِان كانَت  َو  َعِقَبیِه  َعلى  َینَقِلُب  ن  ِمّمَ

َب 
ُّ
َتَقل َنرى  َقد   143 َرحیٌم  ُؤٌف  َر

َ
ل ِبالّناِس  اهلَل  ِاّنَ  م 

ُ
ایماَنك ِلُیضیَع  اهلُل  كاَن 

ِ َوجَهَك َشطَر الَمسِجِد الَحراِم 
ّ

ـًة َترضاها َفَول
َ
َك ِقبل َیّنَ ِ

ّ
ُنَول

َ
ماِء َفل َوجِهَك فِى الّسَ

ُه 
َ
ّن

َ
موَن ا

َ
َیعل

َ
وُتوا الِكتاَب ل

ُ
ذیَن ا

َّ
م َشطَرُه َو ِاّنَ ال

ُ
وا ُوجوَهك

ّ
َو َحیُث ما ُكنُتم َفَول

213 ،211 ر�  �ة ِهم َو َما اهلُل ِبغاِفٍل َعّما َیعَملوَن 144 سور� �ب الَحّقُ ِمن َرّبِ

اِبریَن 153  الّصَ َمَع  َه  الّلَ ِإّنَ  لاِة  الّصَ َو  ْبِر  ِبالّصَ اْسَتعیُنوا  آَمُنوا  ذیَن 
َّ
ال َها  ّیُ

َ
أ یا 

583 ر�  �ة سور� �ب

ر� �ة سور� �ب راِجعوَن �  یِه 
َ
ِال ِاّنا  َو  ِه  ِلّلٰ ِاّنا  قالوا  ُمصیبٌة  صاَبتُهم 

َ
ا ِاذا  ذیَن 

َّ
ل
َ
ا

483 ،413 ،312  



824 فهرست آیات 

ت ها
فهرس

ذیَن آَمنوا 
َّ
 ُیِحّبوَنُهم َكُحّبِ اهلِل َو ال

ً
ندادا

َ
ِخُذ ِمن دوِن اهلِل ا اِس َمن َیّتَ َو ِمَن الّنَ

ّنَ 
َ
 َو ا

ً
ِه َجمیعا َة ِلّلٰ ّنَ الُقّوَ

َ
وَن الَعذاَب ا موا ِاذ َیَر

َ
ذیَن َظل

َّ
و َیَرى ال

َ
ا ِلّلِه َو ل َشّدُ ُحّبً

َ
ا

َو  الَعذاَب  ُوا 
َ
َرا َو  َبعوا 

َ
اّت ذیَن 

َّ
ال ِمَن  ِبعوا 

ُ
اّت ذیَن 

َّ
ال  

َ
ا َتَبّرَ ِاذ   � الَعذاِب  َشدیُد  اهلَل 

ِمنُهم   
َ
ا َفَنَتَبّرَ ًة  َكّرَ نا 

َ
ل ّنَ 

َ
ا و 

َ
ل َبعوا 

َ
اّت ذیَن 

َّ
ال  

َ
قال َو   166 الَاسباُب  ِبِهُم  َعت  َتَقّطَ

ُهم  ما  َو  یِهم 
َ
َعل َحَسراٍت  ُهم 

َ
عمال

َ
ا اهلُل  ُیریِهُم  َكذِلَك  ِمّنا  ُؤا  َتَبّرَ ما 

َ
ك

266 تا 269 ر�  �ة ِبخاِرجیَن ِمَن الّناِر 167 سور� �ب

سَل َو اهلُل لا ُیِحّبُ 
َ
ى َسعی فِى الَارِض ِلُیفِسَد فیها َو ُیهِلَك الَحرَث َو الّن

َّ
َو ِاذا َتَول

466 ر�  �ة الَفساَد 205 سور� �ب

َمَعُهُم   
َ

نَزل
َ
ا َو  ُمنِذریَن  َو  ریَن  ُمَبّشِ یَن  ِبّیِ الّنَ اهلُل  َفَبَعَث  واِحَدًة  ـًة  ّمَ

ُ
ا الّناُس  كاَن 

ا 
ّ
ِال َف فیِه 

َ
َو َما اخَتل فوا فیِه 

َ
َم َبیَن الّناِس فیَما اخَتل

ُ
الِكتاَب ِبالَحّقِ ِلَیحك

ذیَن آَمُنوا ِلَما 
َّ
 َبیَنُهم َفَهَدى اهلُل ال

ً
ناُت َبغیا وتوُه ِمن َبعِد ما جاَءتُهُم الَبّیِ

ُ
ذیَن ا

َّ
ال

 � ِالى ِصراٍط ُمسَتقیٍم  َو اهلُل َیهدي َمن َیشاُء  ِبِاذِنِه  الَحّقِ  ِمَن  فوا فیِه 
َ
اخَتل

399 تا 404 ر�  �ة سور� �ب

تُهُم  م َمّسَ
ُ

وا ِمن َقبِلك
َ
ذیَن َخل

َّ
م َمَثُل ال

ُ
ّما َیأِتك

َ
َة َو ل وا الَجّنَ

ُ
ن َتدُخل

َ
م َحِسبُتم ا

َ
ا

ذیَن آَمنوا َمَعُه َمتی َنصُر اهلِل 
َّ
 َو ال

ُ
سول  الّرَ

َ
ّراُء َو ُزلِزلوا َحتّی َیقول الَبأساُء َو الّضَ

170 ر�  �ة لا ِاّنَ َنصَر اهلِل َقريٌب 214 سور� �ب
َ
ا

ماواِت َو ما  ُه ما فِى الّسَ
َ
ا ُهَو الَحّيُ الَقّیوُم لا َتأُخُذُه ِسَنٌة َو لا َنوٌم ل

ّ
اهلُل لا ِالَه ِال

یدیِهم َو ما َخلَفُهم 
َ
ُم ما َبیَن ا

َ
ا ِبِاذِنِه َیعل

ّ
ذي َیشَفُع ِعنَدُه ِال

َّ
فِى الَارِض َمن َذا ال

ماواِت َو الَارَض  ُه الّسَ ا ِبما شاَء َوِسَع ُكرِسّیُ
ّ
َو لا ُیحیطوَن ِبَشيٍء ِمن ِعلِمِه ِال

229 تا 234، 237 ر�  �ة َو لا َیُؤُدُه ِحفُظُهما َو ُهَو الَعِلّيُ الَعظیُم 255 سور� �ب

وِلیاُؤُهُم 
َ
وا ا ذیَن َكَفر

َّ
ى الّنوِر َو ال

َ
ماِت ِال

ُ
ل

ُ
ذیَن آَمنوا ُیخِرُجُهم ِمَن الّظ

َّ
اهلُل َولِّيُ ال

صحاُب الّناِر ُهم فیها 
َ
وِئٰٓلَك ا

ُ
ا ماِت 

ُ
ل

ُ
ى الّظ

َ
ِال الّطاغوُت ُیخِرجوَنُهم ِمَن الّنوِر 

553 ،183 ،181 ،127 ر�  �ة خاِلدوَن 257 سور� �ب



825 فهرست آیات 

ت ها
فهرس

ِتِه َو 
َ

ِه َو الُمؤِمنوَن ُكّلٌ آَمَن ِباهلِل َو َملاِئك یِه ِمن َرّبِ
َ
 ِال

َ
نِزل

ُ
 ِبما ا

ُ
سول آَمَن الّرَ

ُغفراَنَك  َطعنا 
َ
ا َو  َسِمعنا  قالوا  َو  ُرُسِلِه  ِمن  َحٍد 

َ
ا َبیَن  ُق  ُنَفّرِ لا  ُرُسِلِه  َو  ُتِبِه 

ُ
ك

95 ،94 ر�  �ة یَك الَمصیُر 285 سور� �ب
َ
نا َو ِال َرّبَ

م َو اهلُل 
ُ

م ُذنوَبك
ُ

ك
َ
ُم اهلُل َو َیغِفر ل

ُ
ِبعوني ُیحِببك

َ
ُقل ِان ُكنُتم ُتِحّبوَن اهلَل َفاّت

704 ل عمرا�ن 
آ
َغفوٌر َرحیٌم � سور� ا

ل عمرا�ن
آ
وا َفِاّنَ اهلَل لا ُیِحّبُ الكاِفریَن 32 سور� ا

َّ
 َفِان َتَول

َ
سول طیُعوا اهلَل َو الّرَ

َ
ُقل ا

68  

ا اهلَل َو 
َّ
ا َنعُبَد ِال

ّ
ل
َ
م ا

ُ
وا ِالى َكِلَمـٍة َسواٍء َبیَننا َو َبیَنك

َ
هَل الِكتاِب َتعال

َ
ُقل یا ا

وا 
ُ
وا َفقول

َّ
 ِمن دوِن اهلِل َفِان َتَول

ً
ربابا

َ
 ا

ً
ِخَذ َبعُضنا َبعضا  َو لا َیّتَ

ً
لا ُنشِرَك ِبِه َشیئا

294 ل عمرا�ن 
آ
ّنا ُمسِلموَن 64 سور� ا

َ
اشَهدوا ِبا

َولِّيُ  اهلُل  َو  آَمنوا  ذیَن 
َّ
ال َو  ِبّيُ  الّنَ هَذا  َو  َبعوُه 

َ
اّت ذیَن 

َّ
ل
َ
ل ِبِابراهیَم  الّناِس  ي 

َ
ول

َ
ا ِاّنَ 

741 ،181 ل عمرا�ن 
آ
الُمؤِمنیَن � سور� ا

ِللّناِس   
َ

َیقول ُثّمَ  َة  ُبّوَ الّنُ َو  الُحكَم  َو  الِكتاَب  اهلُل  ُیؤِتَیُه  ن 
َ
ا ِلَبَشٍر  كاَن  ما 

موَن  ِ
ّ
ُتَعل ُكنُتم  ِبما  یَن  َرّباِنّیِ كونوا  لِكن  َو  اهلِل  دوِن  ِمن  لي   

ً
ِعبادا كونوا 

508 ل عمرا�ن 
آ
الِكتاَب َو ِبما ُكنُتم َتدُرسوَن 79 سور� ا

م 
ُ
جاَءك ُثّمَ  ِحكَمٍة  َو  ِكتاٍب  ِمن  م 

ُ
آَتیُتك ما 

َ
ل یَن  ِبّیِ الّنَ میثاَق  اهلُل  َخَذ 

َ
ا ِاذ  َو 

َخذُتم 
َ
ا َو  رُتم  قَر

َ
ا  

َ
ا  

َ
قال ُه 

َ
َتنُصُرّن

َ
ل َو  ِبِه  ُتؤِمُنّنَ 

َ
ل م 

ُ
َمَعك ِلما  ٌق  ُمَصّدِ  

ٌ
َرسول

 81 الّشاِهدیَن  ِمَن  م 
ُ

َمَعك َنا 
َ
ا َو  َفاشَهدوا   

َ
قال رنا  قَر

َ
ا قالوا  ِاصري  م 

ُ
ذِلك َعلى 

650 ل عمرا�ن 
آ
سور� ا

ِبَخمَسِة  م 
ُ

ك َرّبُ م 
ُ
ُیمِددك هذا  َفوِرِهم  ِمن  م 

ُ
َیأتوك َو  قوا  َتّتَ َو  وا  َتصِبر ِان  َبلى 

 588 ل عمرا�ن 
آ
میَن 125 سور� ا ـِة ُمَسّوِ

َ
آلاٍف ِمَن الَملاِئك
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م 
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ل اهلَل  ُقوا 

َ
اّت َو  ُمضاَعَفًة   

ً
ضعافا

َ
ا َبوا  الّرِ وا 

ُ
َتأُكل لا  آَمنوا  ذیَن 

َّ
ال َها  ّیُ

َ
ا یا 

 
َ

سول الّرَ َو  اهلَل  طیُعوا 
َ
ا َو   131 ِللكاِفریَن  ت  ِعّدَ

ُ
ا تي 

َّ
ال الّناَر  ُقوا 

َ
اّت َو   130 ُتفِلحوَن 

ماواُت  ٍة َعرُضَها الّسَ م َو َجّنَ
ُ

ك م ُترَحموَن � َو ساِرعوا ِالى َمغِفَرٍة ِمن َرّبِ
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ل

ّراِء َو الكاِظمیَن  ّراِء َو الّضَ ذیَن ُینِفقوَن فِى الّسَ
َّ
ل
َ
قیَن � ا ت ِللُمّتَ ِعّدَ

ُ
َو الَارُض ا

َفَعلوا  ِاذا  ذیَن 
َّ
ال َو   � الُمحِسنیَن  ُیِحّبُ  اهلُل  َو  الّناِس  َعِن  العافیَن  َو  الَغیَظ 

َیغِفُر  َمن  َو  ِلُذنوِبِهم  وا  َفاسَتغَفر اهلَل  وا  َذَكُر نُفَسُهم 
َ
ا موا 

َ
َظل و 

َ
ا فاِحَشًة 

وِئٰٓلَك َجزاُؤُهم 
ُ
موَن 135 ا

َ
وا َعلى ما َفَعلوا َو ُهم َیعل م ُیِصّر

َ
ا اهلُل َو ل

َّ
نوَب ِال

ُ
الّذ

جُر 
َ
ا ِنعَم  َو  الَانهاُر خاِلدیَن فیها  َتحِتَها  اٌت َتجري ِمن  َجّنَ َو  ِهم  َرّبِ ِمن  َمغِفَرٌة 

43 تا 58 ل عمرا�ن 
آ
العاِملیَن 136 سور� ا

ل عمرا�ن
آ
139 سور� ا وَن ِان ُكنُتم ُمؤِمنیَن 

َ
الَاعل نُتُم 

َ
ا َو  َو لا َتحَزُنوا  َتِهنوا  َو لا 

582 ،189 ،114  

صاَبُهم في َسبیِل اهلِل 
َ
ن ِمن َنِبّيٍ قاَتَل َمَعُه ِرّبّیوَن َكثیٌر َفما َوَهنوا ِلما ا ّیِ

َ
َو َكا

453 ل عمرا�ن 
آ
َو ما َضُعفوا َو َما اسَتكانوا َو اهلُل ُیِحّبُ الّصاِبریَن 146 سور� ا

ِمن  انَفّضوا 
َ
ل الَقلِب  َغلیَظ   

ً
َفّظا ُكنَت  و 

َ
ل َو  ُهم 

َ
ل ِلنَت  اهلِل  ِمَن  َرحَمٍة  َفِبما 

ي 
َ
ل َعل

َّ
ُهم َو شاِورُهم فِى الَامِر َفِاذا َعَزمَت َفَتَوك

َ
َحوِلَك َفاعُف َعنُهم َو اسَتغِفر ل

813 ل عمرا�ن 
آ
لیَن 159 سور� ا ِ

ّ
اهلِل ِاّنَ اهلَل ُیِحّبُ الُمَتَوك

یِهم 
َ
َعل َیتلوا  نُفِسِهم 

َ
ا ِمن  َرسولًا  فیِهم  َبَعَث  ِاذ  الُمؤِمنیَن  ى 

َ
َعل اهلُل  َمّنَ  َقد 

َ
ل

في 
َ
ل َقبُل  ِمن  كانوا  ِان  َو  الِحكَمَة  َو  الِكتاَب  ُمُهُم  ِ

ّ
ُیَعل َو  یِهم  ُیَزّكِ َو  آیاِتِه 

483 ،141 ل عمرا�ن 
آ
َضلاٍل ُمبیٍن 164 سور� ا

حَسنوا ِمنُهم َو 
َ
ذیَن ا

َّ
صاَبُهُم الَقرُح ِلل

َ
سوِل ِمن َبعِد ما ا ِه َو الّرَ ذیَن اسَتجابوا ِلّلٰ

َّ
ال

م َفاخَشوُهم 
ُ

ك
َ
ُهُم الّناُس ِاّنَ الّناَس َقد َجَمعوا ل

َ
 ل

َ
ذیَن قال

َّ
جٌر َعظیٌم 172 ال

َ
َقوا ا

َ
اّت

بوا ِبِنعَمـٍة ِمَن اهلِل َو 
َ
 َو قالوا َحسُبَنا اهلُل َو ِنعَم الَوكیُل 173 َفانَقل

ً
َفزاَدُهم ایمانا

ما 
َ
ِاّن  � اهلُل ذو َفضٍل َعظیٍم  َو  اهلِل  َبعوا ِرضواَن 

َ
اّت َو  َیمَسسُهم سوٌء  م 

َ
ل َفضٍل 
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َءُه َفلا َتخافوُهم َو خافوِن ِان ُكنُتم ُمؤِمنیَن � 
ٓ
وِلیا

َ
ُف ا یطاُن ُیَخّوِ

َ
ُم الّش

ُ
ذِلك

ا 
ّ
ل
َ
 ُیریُد اهلُل ا

ً
وا اهلَل َشیئا ن َیُضّرُ

َ
ُهم ل

َ
فِر ِاّن

ُ
ذیَن ُیساِرعوَن فِى الك

َّ
َو لا َیحُزنَك ال

372 تا 379 ل عمرا�ن 
آ
ُهم َعذاٌب َعظیٌم � سور� ا

َ
ا فِى الآِخَرِة َو ل

ً
ُهم َحّظ

َ
َیجَعَل ل

ِلُاولِى  آیاٍت 
َ
ل هاِر  الّنَ َو  یِل 

َّ
الل اخِتلاِف  َو  الَارِض  َو  ماواِت  الّسَ َخلِق  في  ِاّنَ 

وَن في  ر
َّ

 َو َعلى ُجنوِبِهم َو َیَتَفك
ً
 َو ُقعودا

ً
وَن اهلَل ِقیاما ر

ُ
ذیَن َیذك

َّ
الَالباِب � ال

قَت هذا باِطلًا ُسبحاَنَك َفِقنا َعذاَب الّناِر 
َ
نا ما َخل ماواِت َو الَارِض َرّبَ َخلِق الّسَ

نا  نصاٍر 192 َرّبَ
َ
خَزیَتُه َو ما ِللّظاِلمیَن ِمن ا

َ
َك َمن ُتدِخِل الّناَر َفَقد ا

َ
ِاّن نا  َرّبَ  �

نا ُذنوَبنا 
َ
نا َفاغِفر ل م َفآَمّنا َرّبَ

ُ
ك ن آِمنوا ِبَرّبِ

َ
 ُینادي ِللایماِن ا

ً
نا َسِمعنا ُمناِدیا

َ
ِاّن

102 تا 106 ل عمرا�ن 
آ
نا َمَع الَابراِر 193 سور� ا

َ
ئاِتنا َو َتَوّف ر َعّنا َسّیِ َو َكّفِ

ن 
َ
ا الّناِس  َبیَن  مُتم 

َ
َحك ِاذا  َو  هِلها 

َ
ا ِالى  الَاماناِت  وا  ُتَؤّدُ ن 

َ
ا م 

ُ
َیاُمُرك اهلَل  ِاّنَ 

 � یا 
ً
 َبصیرا

ً
م ِبِه ِاّنَ اهلَل كاَن َسمیعا

ُ
موا ِبالَعدِل ِاّنَ اهلَل ِنِعّما َیِعُظك

ُ
َتحك

م َفِان َتناَزعُتم 
ُ

ولِي الَامِر ِمنك
ُ
 َو ا

َ
سول طیُعوا الّرَ

َ
طیُعوا اهلَل َو ا

َ
ذیَن آَمنوا ا

َّ
َها ال ّیُ

َ
ا

سوِل ِان ُكنُتم ُتؤِمنوَن ِباهلِل َو الَیوِم الآِخِر ذِلَك  ى اهلِل َو الّرَ
َ
في َشيٍء َفُرّدوُه ِال

یَك َو 
َ
 ِال

َ
نِزل

ُ
ُهم آَمنوا ِبما ا

َ
ّن

َ
ذیَن َیزُعموَن ا

َّ
ى ال

َ
م َتَر ِال

َ
 ل

َ
حَسُن َتأویلًا � ا

َ
َخیٌر َو ا

وا  ن َیكُفر
َ
وا ا ِمر

ُ
ى الّطاغوِت َو َقد ا

َ
ن َیَتحاَكموا ِال

َ
 ِمن َقبِلَك ُیریدوَن ا

َ
نِزل

ُ
ما ا

753 تا 760  60 سور� �نساء  
ً
ُهم َضلالًا َبعیدا

َّ
ن ُیِضل

َ
یطاُن ا

َ
ِبِه َو ُیریُد الّش

في  َیِجدوا  لا  ُثّمَ  َبیَنُهم  َشَجَر  فیما  موَك  ِ
ّ

ُیَحك ی 
َحتَّ ُیؤِمنوَن  لا  َك  َرّبِ َو  َفلا 

46  � سور� �نساء 
ً
موا َتسلیما ِ

ّ
 ِمّما َقَضیَت َو ُیَسل

ً
نُفِسِهم َحَرجا

َ
ا

وا ُیقاِتلوَن في َسبیِل الّطاغوِت  ذیَن َكَفُر
َّ
ذیَن آَمُنوا ُیقاِتلوَن في َسبیِل اهلِل َو ال

َّ
ال

سور� �نساء  76  
ً
َضعیفا كاَن  یطاِن 

َ
الّش َكیَد  ِاّنَ  یطاِن 

َ
الّش َء 

ٓ
وِلیا

َ
ا َفقاِتلوا 

768 ،553  

ُكّنا  قالوا  ُكنُتم  فیَم  قالوا  نُفِسِهم 
َ
ا ظاِلمي  ـُة 

َ
الَملاِئك َتَوّفاُهُم  ذیَن 

َّ
ال ِاّنَ 

فیها  وا  َفُتهاِجر واِسَعـًة  اهلِل  رُض 
َ
ا ن 

ُ
َتك م 

َ
ل  

َ
ا قالوا  الَارِض  فِى  ُمسَتضَعفیَن 
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َو  جاِل  الّرِ ِمَن  الُمسَتضَعفیَن  ا 
َّ
ِال  97  

ً
َو ساَءت َمصیرا ُم  َجَهّنَ َمأواُهم  وِئٰٓلَك 

ُ
َفا

وِئٰٓلَك َعَسی 
ُ
َفا  � ـًة َو لا َیهَتدوَن َسبیلًا 

َ
ساِء َو الِولداِن لا َیسَتطیعوَن حیل الّنِ

اهلِل  َسبیِل  في  ُیهاِجر  َمن  َو   �  
ً
َغفورا ا  َعُفّوً اهلُل  كاَن  َو  َعنُهم  َیعُفَو  ن 

َ
ا اهلُل 

ى اهلِل َو 
َ
 ِال

ً
 َو َسَعـًة َو َمن َیخُرج ِمن َبیِتِه ُمهاِجرا

ً
 َكثیرا

ً
َیِجد فِى الَارِض ُمراَغما

 � 
ً
 َرحیما

ً
ى اهلِل َو كاَن اهلُل َغفورا

َ
جُرُه َعل

َ
َرسوِلِه ُثّمَ ُیدِركُه الَموُت َفَقد َوَقَع ا

813 تا 817 سور� �نساء 

ِبع َغیَر َسبیِل الُمؤِمنیَن 
َ
َیّت ُه الُهدى َو 

َ
ل َن   ِمن َبعِد ما َتَبّیَ

َ
سول َو َمن ُیشاِقِق الّرَ

ن ُیشَرَك ِبِه َو 
َ
 � ِاّنَ اهلَل لا َیغِفُر ا

ً
َم َو ساَءت َمصیرا ى َو ُنصِلِه َجَهّنَ

َّ
ِِه ما َتَول

ّ
ُنَول

 116 ِان 
ً
َیغِفُر ما دوَن ذِلَك ِلَمن َیشاُء َو َمن ُیشِرك ِباهلِل َفَقد َضّلَ َضلالًا َبعیدا

 
َ

َو قال اهلُل  َعَنُه 
َ
ل  117  

ً
َمریدا  

ً
ا َشیطانا

ّ
ِال ِان َیدعوَن  َو   

ً
ِاناثا ا 

ّ
ِال َیدعوَن ِمن دوِنِه 

ُهم 
َ
آُمَرّن

َ
ل َو  ُهم  َیّنَ ُاَمّنِ

َ
ل َو  ُهم  ّنَ

َّ
ُاِضل

َ
ل َو   118  

ً
وضا  َمفر

ً
ِخَذّنَ ِمن ِعباِدَك َنصیبا

َ
َاّت

َ
ل

یطاَن 
َ

الّش ِخِذ  َیّتَ َمن  َو  اهلِل  َخلَق  ُرّنَ  ُیَغّیِ
َ
َفل ُهم 

َ
آُمَرّن

َ
ل َو  الَانعاِم  آذاَن  ّنَ 

ُ
ك ُیَبّتِ

َ
َفل

 119 َیِعُدُهم َو ُیَمّنیِهم َو ما َیِعُدُهُم 
ً
 ُمبینا

ً
 ِمن دوِن اهلِل َفَقد َخِسَر ُخسرانا

ً
َوِلّیا

771 تا 789  120 سور� �نساء 
ً
ورا اُغر

ّ
یطاُن ِال

َ
الّش

ا  ّمَ
َ
 � َفا

ً
 ُمبینا

ً
م نورا

ُ
یك

َ
نَزلنا ِال

َ
م َو ا

ُ
ك م ُبرهاٌن ِمن َرّبِ

ُ
َها الّناُس َقد جاَءك ّیُ

َ
یا ا

ُهم في َرحَمـٍة ِمنُه َو َفضٍل َو َیهدیِهم 
ُ
ذیَن آَمنوا ِباهلِل َو اعَتَصموا ِبِه َفَسُیدِخل

َّ
ال

179 ،178  � سور� �نساء 
ً
 ُمسَتقیما

ً
یِه ِصراطا

َ
ِال

م 
ُ

ُبك ُیَعّذِ َفِلَم  ُقل  ِحّباُؤُه 
َ
ا َو  اهلِل  بناُء 

َ
ا َنحُن  صارى  الّنَ َو  الَیهوُد  ِت 

َ
قال َو 

ِه  ِلّلٰ َو  َیشاُء  ُب َمن  ُیَعّذِ َو  َیشاُء  ِلَمن  َیغِفُر  َق 
َ
َخل ن  ِمّمَ َبَشٌر  نُتم 

َ
ا َبل  م 

ُ
ِبُذنوِبك

44 د�  یِه الَمصیُر 18 سور� ما�ئ
َ
ماواِت َو الَارِض َو ما َبیَنُهما َو ِال ُملُك الّسَ

َعلى  َترَتّدوا  لا  َو  م 
ُ

ك
َ
ل اهلُل  َكَتَب  تي 

َّ
ال َسَة  الُمَقّدَ الَارَض  وا 

ُ
ادُخل َقوِم  یا 

588 د�  م َفَتنَقِلبوا خاِسریَن 21 سور� ما�ئ
ُ

دباِرك
َ
ا



829 فهرست آیات 

ت ها
فهرس

َك َفقاِتلا ِاّنا  نَت َو َرّبُ
َ
 ما داموا فیها َفاذَهب ا

ً
َبدا

َ
ها ا

َ
ن َندُخل

َ
قالوا یا موسی ِاّنا ل

74 د�  هاُهنا قاِعدوَن 24 سور� ما�ئ

ُء َبعٍض َو 
ٓ
وِلیا

َ
ء َبعُضُهم ا

ٓ
وِلیا

َ
صارى ا ِخُذوا الَیهوَد َو الّنَ ذیَن آَمنوا لا َتّتَ

َّ
َها ال ّیُ

َ
یا ا

ذیَن 
َّ
ُه ِمنُهم ِاّنَ اهلَل لا َیهِدي الَقوَم الظاِلمیَن � َفَتَرى ال

َ
م َفِاّن

ُ
ُهم ِمنك

َّ
َمن َیَتَول

ن ُتصیَبنا داِئَرة َفَعَسی اهلُل 
َ
في ُقلوِبِهم َمَرض ُیساِرعوَن فیِهم َیقولوَن َنخشٰی ا

نُفِسِهم ناِدمیَن 
َ
ا وا في  َسّرُ

َ
ا مٍر ِمن ِعنِده َفیصِبحوا َعلى ما 

َ
ا و 

َ
ا َیأتَِي ِبالَفتِح  ن 

َ
ا

م 
ُ

َمَعك
َ
ُهم ل

َ
یماِنِهم ِاّن

َ
قَسموا ِباهلِل َجهَد ا

َ
ذیَن ا

َّ
 هُؤلاِء ال

َ
ذیَن آَمنوا ا

َّ
 ال

ُ
� َو َیقول

700 تا 703 د�  صَبحوا خاِسریَن 53 سور� ما�ئ
َ
ُهم َفا

ُ
عمال

َ
َحِبَطت ا

ُهم  ُیِحّبُ ِبَقوٍم  اهلُل  َیأتِي  َفَسوَف  م َعن دیِنِه 
ُ

َیرَتّدَ ِمنك آَمنوا َمن  ذیَن 
َّ
ال َها  ّیُ

َ
ا یا 

َو  اهلِل  َسبیِل  في  ُیجاِهدوَن  الكاِفریَن  ي 
َ
َعل ٍة  ِعّزَ

َ
ا الُمؤِمنیَن  ى 

َ
َعل ٍة 

َّ
ِذل

َ
ا ُیِحّبوَنُه  َو 

 54 َعلیٌم  اهلُل واِسٌع  َو  َیشاُء  ُیؤتیِه َمن  اهلِل  لاِئٍم ذِلَك َفضُل  وَمَة 
َ
ل لا َیخافوَن 

715 ،705 ،703 د�  سور� ما�ئ

كاَة  لاَة َو ُیؤتوَن الّزَ ذیَن ُیقیموَن الّصَ
َّ
ذیَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ُم اهلُل َو َرسول

ُ
ك ما َوِلّیُ

َ
ِاّن

793 ،743 ،708 ،706 د�  َو ُهم راِكعوَن 55 سور� ما�ئ

 56 الغاِلبوَن  ُهُم  اهلِل  ِحزَب  َفِاّنَ  آَمنوا  ذیَن 
َّ
ال َو  ُه 

َ
َرسول َو  اهلَل   

َّ
َیَتَول َمن  َو 

709 د�  سور� ما�ئ

َما الَخمُر َو الَمیِسُر َو الَانصاُب َو الَازلاُم ِرجٌس ِمن َعَمِل 
َ
ذیَن آَمنوا ِاّن

َّ
َها ال ّیُ

َ
یا ا

393 د�  م ُتفِلحوَن 90 سور� ما�ئ
ُ

ك
َّ
َعل

َ
یطاِن َفاجَتِنبوُه ل

َ
الّش

یِه 
َ
سوِل قالوا َحسُبنا ما َوَجدنا َعل ى الّرَ

َ
 اهلُل َو ِال

َ
نَزل

َ
وا ِالى ما ا

َ
ُهم َتعال

َ
َو ِاذا قیَل ل

107 د�   َو لا َیهَتدوَن 104 سور� ما�ئ
ً
موَن َشیئا

َ
و كاَن آباُؤُهم لا َیعل

َ
 َو ل

َ
آباَءنا ا

َي ِالَهیِن ِمن  ّمِ
ُ
ِخذوني َو ا

َ
نَت ُقلَت ِللّناِس اّت

َ
 ا

َ
 اهلُل یا عیَسی ابَن َمرَیَم ا

َ
َو ِاذ قال

ُكنُت  ِان  ِبَحّقٍ  لي  یَس 
َ
ل ما   

َ
قول

َ
ا ن 

َ
ا لي  َیكوُن  ما  ُسبحاَنَك   

َ
قال اهلِل  دوِن 
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ت ها
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َعلّاُم  نَت 
َ
ا َك 

َ
ِاّن َنفِسَك  في  ُم ما 

َ
عل

َ
ا لا  َو  في َنفسي  ُم ما 

َ
َتعل َعِلمَتُه  َفَقد  ُقلُتُه 

508 ،507 د�  الُغیوِب 116 سور� ما�ئ

عام 756، 761 میُع الَعلیُم 13 سور� ا�ن هاِر َو ُهَو الّسَ یِل َو الّنَ
َّ
َن فِى الل

َ
ُه ما َسك

َ
َو ل

ن 
َ
ا ا

ّ
خاُف ما ُتشِركوَن ِبِه ِال

َ
 ُتحاّجونّي فِى اهلِل َو َقد َهداِن َو لا ا

َ
 ا

َ
ُه َقوُمُه قال َو حاّجَ

خاُف 
َ
وَن 80 َو َكیَف ا ر

َ
 َفلا َتَتَذّك

َ
 ا

ً
 َوِسَع َربّي ُكّلَ َشيٍء ِعلما

ً
َیشاَء َربّى َشیئا

 
ً
م ُسلطانا

ُ
یك

َ
َعل ِبِه  ل  ُیَنّزِ م 

َ
ل ِباهلِل ما  شَركُتم 

َ
ا م 

ُ
ك

َ
ّن

َ
ا َو لا َتخافوَن  شَركُتم 

َ
ا ما 

206 تا 210 عام  موَن 81 سور� ا�ن
َ
َحّقُ ِبالَامِن ِان ُكنُتم َتعل

َ
ّيُ الَفریَقیِن ا

َ
َفا

ُهُم الَامُن َو ُهم ُمهَتدوَن 82 
َ
وِئٰٓلَك ل

ُ
م َیلِبسوا ایماَنُهم ِبُظلٍم ا

َ
ذیَن آَمنوا َو ل

َّ
ال

210 ،118 عام  سور� ا�ن

ِالى  َو الِجّنِ یوحي َبعُضُهم  الِانِس  ا َشیاطیَن  َعُدّوً َنِبّيٍ  ّلِ 
ُ
ِلك َو َكذِلَك َجَعلنا 

وَن �  َك ما َفَعلوُه َفَذرُهم َو ما َیفَتر و شاَء َرّبُ
َ
 َو ل

ً
ورا َبعٍض ُزخُرَف الَقوِل ُغر

556 ،554 ،535 ،278 عام  سور� ا�ن

ُهم  ما  ِلَیقَتِرفوا  َو  ِلَیرَضوُه  َو  ِبالآِخَرِة  ُیؤِمنوَن  لا  ذیَن 
َّ
ال فِئَدُة 

َ
ا یِه 

َ
ِال ِلَتصغی  َو 

557 ،535 عام  ُمقَتِرفوَن 113 سور� ا�ن

ذیَن 
َّ
ال َو  لًا  ُمَفّصَ الِكتاَب  ُم 

ُ
یك

َ
ِال  

َ
نَزل

َ
ا ذي 

َّ
ال ُهَو  َو   

ً
ما

َ
َحك بَتغي 

َ
ا اهلِل  َفَغیَر   

َ
ا

َك ِبالَحّقِ َفلا َتكوَنّنَ ِمَن الُممَتریَن   ِمن َرّبِ
ٌ

ل ُه ُمَنّزَ
َ
ّن

َ
موَن ا

َ
آَتیناُهُم الِكتاَب َیعل

312 ،311 ،299 عام  � سور� ا�ن

میُع الَعلیُم �  ِلماِتِه َو ُهَو الّسَ
َ
 ِلك

َ
ل  َو َعدلًا لا ُمَبّدِ

ً
َك ِصدقا ت َكِلَمـُة َرّبِ َو َتّمَ

312 ،299 عام  سور� ا�ن

ّنَ 
َ

الّظ ا 
َّ
ِال ِبعوَن 

َ
َیّت ِان  اهلِل  َسبیِل  َعن  وَك 

ّ
ُیِضل الَارِض  فِى  َمن  كَثَر 

َ
ا ُتِطع  ِان  َو 

ُم 
َ
عل

َ
ا ُم َمن َیِضّلُ َعن َسبیِلِه َو ُهَو 

َ
عل

َ
ا َك ُهَو  َرّبَ ِاّنَ   116 ا َیخُرصوَن 

ّ
ِال َو ِان ُهم 

یِه ِان ُكنُتم ِبآیاِتِه ُمؤِمنیَن 118 َو 
َ
لوا ِمّما ُذِكَر اسُم اهلِل َعل

ُ
ِبالُمهَتدیَن 117 َفك
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م 
ُ

یك
َ
َم َعل م ما َحّرَ

ُ
ك

َ
َل ل یِه َو َقد َفّصَ

َ
ا َتأُكلوا ِمّما ُذِكَر اسُم اهلِل َعل

ّ
ل
َ
م ا

ُ
ك

َ
ما ل

َك ُهَو  هواِئِهم ِبَغیِر ِعلٍم ِاّنَ َرّبَ
َ
وَن ِبا

ّ
ُیِضل

َ
 ل

ً
یِه َو ِاّنَ َكثیرا

َ
رُتم ِال ا َما اضُطِر

ّ
ِال

الِاثَم  َیكِسبوَن  ذیَن 
َّ
ال ِاّنَ  باِطَنُه  َو  الِاثِم  ظاِهَر  وا  َذر َو   119 ِبالُمعَتدیَن  ُم 

َ
عل

َ
ا

313 تا 318 عام  وَن ِبما كانوا َیقَتِرفوَن 120 سور� ا�ن َسُیجَز

یوحوَن 
َ
یاطیَن ل

َ
ِفسٌق َو ِاّنَ الّش

َ
ُه ل

َ
یِه َو ِاّن

َ
ِر اسُم اهلِل َعل

َ
م ُیذك

َ
َو لا َتأُكلوا ِمّما ل

عام سور� ا�ن  121 ُمشِركوَن 
َ
ل م 

ُ
ك

َ
ِاّن َطعُتموُهم 

َ
ا ِان  َو  م 

ُ
ِلُیجاِدلوك وِلیاِئِهم 

َ
ا ِالى 

320 ،319 ،299  

َك  و َیأتَِي َبعُض آیاِت َرّبِ
َ
َك ا و َیأتَِي َرّبُ

َ
ـُة ا

َ
ن َتأِتَیُهُم الَملاِئك

َ
ا ا

ّ
وَن ِال َهل َینُظر

و 
َ
ن آَمَنت ِمن َقبُل ا

ُ
م َتك

َ
 ایماُنها ل

ً
َك لا َینَفُع َنفسا َیوَم َیأتي َبعُض آیاِت َرّبِ

618 عام  وَن 158 سور� ا�ن وا ِاّنا ُمنَتِظر  ُقِل انَتِظر
ً
َسَبت في ایماِنها َخیرا

َ
ك

ُه َو 
َ
میَن 162 لا َشریَك ل

َ
ِه َرّبِ العال ُقل ِاّنَ َصلاتي َو ُنُسكي َو َمحیاَي َو َمماتي ِلّلٰ

316 عام   الُمسِلمیَن 163 سور� ا�ن
ُ

ل ّوَ
َ
َنا ا

َ
ِمرُت َو ا

ُ
ِبذِلَك ا

ى 
َ
َعل اسَتوى  ُثّمَ  ّیاٍم 

َ
ا ِة  ِسّتَ في  الَارَض  َو  ماواِت  الّسَ َق 

َ
َخل ذي 

َّ
ال اهلُل  ُم 

ُ
ك َرّبَ ِاّنَ 

راٍت 
َ

جوَم ُمَسّخ مَس َو الَقَمَر َو الّنُ
َ

 َو الّش
ً
ُبُه َحثیثا

ُ
هاَر َیطل یَل الّنَ

َّ
الَعرِش ُیغِشي الل

311 میَن 54 سور� اعرا�ن 
َ
ُه الَخلُق َو الَامُر َتباَرَك اهلُل َرّبُ العال

َ
لا ل

َ
مِرِه ا

َ
ِبا

ِانّي  َغیُرُه  ِالٍه  م ِمن 
ُ

ك
َ
ل اهلَل ما  اعُبُدوا  َقوِم  یا   

َ
َفقال َقوِمِه  ِالى   

ً
رَسلنا نوحا

َ
ا َقد 

َ
ل

526 ،504 م َعذاَب َیوٍم َعظیٍم � سور� اعرا�ن 
ُ

یك
َ
خاُف َعل

َ
ا

قوَن   َفلا َتّتَ
َ
م ِمن ِالٍه َغیُرُه ا

ُ
ك

َ
 یا َقوِم اعُبُدوا اهلَل ما ل

َ
 قال

ً
خاُهم هودا

َ
َو ِالى عاٍد ا

527 ،504 � سور� اعرا�ن 

ِمَن  َك  َنُظّنُ
َ
ل ِاّنا  َو  َسفاَهـٍة  في  َنراَك 

َ
ل ِاّنا  َقوِمِه  ِمن  وا  َكَفر ذیَن 

َّ
ال الَملُا   

َ
قال

551 ،529 الكاِذبیَن � سور� اعرا�ن 
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ت ها
فهرس

م 
ُ

ُغك ِ
ّ
َبل

ُ
ا  � میَن 

َ
العال َرّبِ  ِمن   

ٌ
َرسول لِكنّي  َو  َسفاَهـٌة  بي  یَس 

َ
ل َقوِم  یا   

َ
قال

529 ،504 میٌن � سور� اعرا�ن 
َ
م ناِصٌح ا

ُ
ك

َ
َنا ل

َ
ِرسالاِت َربّي َو ا

ِاذ  وا  ر
ُ
اذك َو  م 

ُ
ِلُینِذَرك م 

ُ
ِمنك َرُجٍل  َعلى  م 

ُ
ك َرّبِ ِمن  ِذكٌر  م 

ُ
ن جاَءك

َ
ا َعِجبُتم  َو   

َ
ا

وا آلاَء اهلِل  ر
ُ
م فِى الَخلِق َبصَطـًة َفاذك

ُ
فاَء ِمن َبعِد َقوِم نوٍح َو زاَدك

َ
م ُخل

ُ
ك

َ
َجَعل

 ِجئَتنا ِلَنعُبَد اهلَل َوحَدُه َو َنَذَر ما كاَن َیعُبُد آباُؤنا 
َ
م ُتفِلحوَن 69 قالوا ا

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ل

م 
ُ

ك م ِمن َرّبِ
ُ

یك
َ
 َقد َوَقَع َعل

َ
َفأِتنا ِبما َتِعُدنا ِان ُكنَت ِمَن الّصاِدقیَن 70 قال

 اهلُل 
َ

ل نُتم َو آباُؤُكم ما َنّزَ
َ
یُتموها ا سماٍء َسّمَ

َ
 ُتجاِدلوَنني في ا

َ
ِرجٌس َو َغَضٌب ا

530 م ِمَن الُمنَتِظریَن 71 سور� اعرا�ن 
ُ

وا ِانّي َمَعك ِبها ِمن ُسلطاٍن َفانَتِظر

 َتَذُر موسی َو َقوَمُه ِلُیفِسدوا فِى الَارِض َو َیَذَرَك 
َ
ُا ِمن َقوِم ِفرَعوَن ا

َ
 الَمل

َ
َو قال

 127 وَن  قاِهر َفوَقُهم  ِاّنا  َو  ِنساَءُهم  َنسَتحيي  َو  بناَءُهم 
َ
ا ُل  َسُنَقّتِ  

َ
قال آِلَهَتَك  َو 

ِه یوِرُثها َمن َیشاُء ِمن  وا ِاّنَ الَارَض ِلّلٰ  موسی ِلَقوِمِه اسَتعینوا ِباهلِل َو اصِبر
َ

قال

586 قیَن 128 سور� اعرا�ن  ِعباِدِه َو العاِقَبُة ِللُمّتَ

َعذابي   
َ

قال یَك 
َ
ِال ُهدنا  ِاّنا  الآِخَرِة  فِى  َو  َحَسَنًة  نیا  الّدُ هِذِه  في  نا 

َ
ل اكُتب  َو 

قوَن  َیّتَ ذیَن 
َّ
ِلل كُتُبها 

َ
َفَسا َشيٍء  ُكّلَ  َوِسَعت  َرحَمتي  َو  شاُء 

َ
ا َمن  ِبِه  صیُب 

ُ
ا

ِبّيَ   الّنَ
َ

سول ِبعوَن الّرَ
َ
ذیَن َیّت

َّ
ذیَن ُهم ِبآیاِتنا ُیؤِمنون � ال

َّ
كاَة َو ال َو ُیؤتوَن الّزَ

وِف  وراِة َو الِانجیِل َیأُمُرُهم ِبالَمعر  ِعنَدُهم فِى الّتَ
ً
ذي َیِجدوَنُه َمكتوبا

َّ
ّيَ ال الُاّمِ

یِهُم الَخباِئَث َو َیَضُع 
َ
ُم َعل باِت َو ُیَحّرِ ّیِ

ُهُم الّطَ
َ
ِر َو ُیِحّلُ ل

َ
َو َینهاُهم َعِن الُمنك

َو  وُه  ر َعّزَ َو  ِبِه  آَمنوا  ذیَن 
َّ
َفال یِهم 

َ
َعل كانَت  تي 

َّ
ال  

َ
الَاغلال َو  ِاصَرُهم  َعنُهم 

157 سور� اعرا�ن وِئٰٓلَك ُهُم الُمفِلحوَن 
ُ
 َمَعُه ا

َ
نِزل

ُ
ا ذي 

َّ
ال وَر  َبُعوا الّنُ

َ
اّت َو  وُه  َنَصر

473، 496 تا 499  

وَن  َفِاذا ُهم ُمبِصر وا  ر
َ

یطاِن َتَذّك
َ

ُهم طاِئٌف ِمَن الّش ِاذا َمّسَ َقوا 
َ
اّت ذیَن 

َّ
ال ِاّنَ 

57 201 سور� اعرا�ن 



833 فهرست آیات 

ت ها
فهرس

م 
ُ

صِلحوا ذاَت َبیِنك
َ
ُقوا اهلَل َو ا

َ
سوِل َفاّت ِه َو الّرَ  ِلّلٰ

ُ
َیسَئلوَنَك َعِن الَانفاِل ُقِل الَانفال

ذیَن ِاذا ُذِكَر اهلُل 
َّ
َما الُمؤِمنوَن ال

َ
ُه ِان ُكنُتم ُمؤِمنیَن � ِاّن

َ
طیُعوا اهلَل َو َرسول

َ
َو ا

لوَن � 
َّ
ِهم َیَتَوك ى َرّبِ

َ
 َو َعل

ً
یِهم آیاُتُه زاَدتُهم ایمانا

َ
ت ُقلوُبُهم َو ِاذا ُتِلَیت َعل

َ
َوِجل

ا 
ً

وِئٰٓلَك ُهُم الُمؤِمنوَن َحّق
ُ
َزقناُهم ُینِفقوَن � ا لاَة َو ِمّما َر ذیَن ُیقیموَن الّصَ

َّ
ل
َ
ا

63 تا 85 ال  �ن زٌق َكریٌم � سور� ا�ن ِهم َو َمغِفَرٌة َو ِر ُهم َدَرجاٌت ِعنَد َرّبِ
َ
ل

ذیَن 
َّ
نُفِسِهم في َسبیِل اهلِل َو ال

َ
مواِلِهم َو ا

َ
وا َو جاَهدوا ِبا ذیَن آَمنوا َو هاَجر

َّ
ِاّنَ ال

م 
ُ

ك
َ
وا ما ل م ُیهاِجر

َ
ذیَن آَمنوا َو ل

َّ
ُء َبعٍض َو ال

ٓ
وِلیا

َ
ولئَك َبعُضُهم ا

ُ
وا ا آَووا َو َنَصر

ُم 
ُ

یك
َ
َفَعل الّدیِن  فِى  م 

ُ
وك اسَتنَصر ِاِن  َو  وا  ُیهاِجر َحتَّی  َشيٍء  ِمن  َولاَیِتِهم  ِمن 

 � َبصیٌر  َتعَملوَن  ِبما  اهلُل  َو  میثاٌق  َبیَنُهم  َو  م 
ُ

َبیَنك َقوٍم  َعلى  ا 
ّ
ِال صُر  الّنَ

129 تا 131، 647، 648 ال  �ن سور� ا�ن

ن ِفتَنٌة فِى الَارِض َو َفساٌد 
ُ

ا َتفَعلوُه َتك
ّ
ُء َبعٍض ِال

ٓ
وِلیا

َ
وا َبعُضُهم ا ذیَن َكَفر

َّ
َو ال

648 ال  �ن بیٌر 73 سور� ا�ن
َ

ك

وِئٰٓلَك 
ُ
وا ا ذیَن آَووا َو َنَصر

َّ
وا َو جاَهدوا في َسبیِل اهلِل َو ال ذیَن آَمنوا َو هاَجر

َّ
َو ال

649 ،131 ال  �ن زٌق َكریٌم 74 سور� ا�ن ُهم َمغِفَرٌة َو ِر
َ
 ل

ً
ُهُم الُمؤِمنوَن َحّقا

م 
َ
م َفل

ُ
م َكثَرُتك

ُ
عَجَبتك

َ
ُم اهلُل في َمواِطَن َكثیَرٍة َو َیوَم ُحَنیٍن ِاذ ا

ُ
َقد َنَصَرك

َ
ل

یُتم ُمدِبریَن � 
َّ
ُم الَارُض ِبما َرُحَبت ُثّمَ َول

ُ
یك

َ
 َو ضاَقت َعل

ً
م َشیئا

ُ
ُتغِن َعنك

َو  وها  َتَر م 
َ
 ل

ً
 ُجنودا

َ
نَزل

َ
ا َو  ى الُمؤِمنیَن 

َ
َعل َو   اهلُل َسكیَنَتُه َعلى َرسوِلِه 

َ
نَزل

َ
ا ُثّمَ 

201  � و�ب وا َو ذِلَك َجزاُء الكاِفریَن 26 سور� �ة ذیَن َكَفر
َّ
َب ال

َ
َعّذ

وا  ِمر
ُ
 ِمن دوِن اهلِل َو الَمسیَح ابَن َمرَیَم َو ما ا

ً
ربابا

َ
حباَرُهم َو ُرهباَنُهم ا

َ
َخذوا ا

َ
ّت

َ
ا

302  � و�ب ا ُهَو ُسبحاَنُه َعّما ُیشِركوَن � سور� �ة
ّ
 لا ِالَه ِال

ً
 واِحدا

ً
ا ِلَیعُبدوا ِالها

ّ
ِال
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 الّناِس 
َ

موال
َ
َیأُكلوَن ا

َ
هباِن ل  ِمَن الَاحباِر َو الّرُ

ً
ذیَن آَمنوا ِاّنَ َكثیرا

َّ
َها ال ّیُ

َ
یا ا

لا  َو  َة 
َ

الِفّض َو  َهَب 
َ

الّذ وَن  َیكِنز ذیَن 
َّ
ال َو  اهلِل  َسبیِل  َعن  َیُصّدوَن  َو  ِبالباِطِل 

561 ،250  � و�ب لیٍم � سور� �ة
َ
رُهم ِبَعذاٍب ا ُینِفقوَنها في َسبیِل اهلِل َفَبّشِ

فِى  ُهما  ِاذ  اثَنیِن  ثانَِي  وا  َكَفر ذیَن 
َّ
ال خَرَجُه 

َ
ا ِاذ  اهلُل  َنَصَرُه  َفَقد  وُه  َتنُصر ا 

ّ
ِال

َدُه  ّیَ
َ
یِه َو ا

َ
 اهلُل َسكیَنَتُه َعل

َ
نَزل

َ
 ِلصاِحِبِه لا َتحَزن ِاّنَ اهلَل َمَعنا َفا

ُ
الغاِر ِاذ َیقول

ِهَي  َو َكِلَمـُة اهلِل  فلى  الّسُ وا  ذیَن َكَفُر
َّ
ال َو َجَعَل َكِلَمـَة  وها  َتَر م 

َ
ل ِبُجنوٍد 

202  � و�ب الُعلیا َو اهلُل َعزیٌز َحكیٌم 40 سور� �ة

ذیَن آَمنوا 
َّ
ا ال ّمَ

َ
 َفا

ً
م زاَدتُه هِذِه ایمانا

ُ
ك ّیُ

َ
 ا

ُ
ت سوَرٌة َفِمنُهم َمن َیقول

َ
نِزل

ُ
َو ِاذا ما ا

178  � و�ب وَن 124 سور� �ة  َو ُهم َیسَتبِشر
ً
َفزاَدتُهم ایمانا

ُهم ِبایماِنِهم َتجري ِمن َتحِتِهُم  وا الّصاِلحاِت َیهدیِهم َرّبُ
ُ
ذیَن آَمنوا َو َعِمل

َّ
ِاّنَ ال

178 ،176 و�ن�  عیِم � سور� �ی الَانهاُر في َجّناِت الّنَ

ُشَركاُؤُكم  َو  نُتم 
َ
ا م 

ُ
َمكاَنك شَركوا 

َ
ا ذیَن 

َّ
ِلل  

ُ
َنقول ُثّمَ   

ً
َجمیعا َنحُشُرُهم  َیوَم  َو 

 
ً
فی ِباهلِل َشهیدا

َ
 ُشَركاُؤُهم ما ُكنُتم ِاّیانا َتعُبدوَن � َفك

َ
لنا َبیَنُهم َو قال َفَزّیَ

غاِفلیَن � ُهناِلَك َتبلوا ُكّلُ َنفٍس 
َ
م ل

ُ
م ِان ُكّنا َعن ِعباَدِتك

ُ
َبیَننا َو َبیَنك

وَن �  ى اهلِل َمولاُهُم الَحّقِ َو َضّلَ َعنُهم ما كانوا َیفَتر
َ
َفت َو ُرّدوا ِال

َ
سل

َ
ما ا

مَع َو الَابصاَر َو َمن ُیخِرُج  ن َیمِلُك الّسَ ّمَ
َ
ماِء َو الَارِض ا م ِمَن الّسَ

ُ
ُزُقك ُقل َمن َیر

اهلُل  َفَسَیقولوَن  الَامَر  ُر  ُیَدّبِ َمن  َو  الَحّيِ  ِمَن  َت  الَمّیِ ُیخِرُج  َو  ِت  الَمّیِ ِمَن  الَحّيَ 

282 تا 289 و�ن�  قوَن � سور� �ی  َفلا َتّتَ
َ
َفُقل ا

 32 ُتصَرفوَن  ى 
َّ ن
َ
َفا  

ُ
لال

َ
الّض ا 

َّ
ِال الَحّقِ  َبعَد  ذا  َفما  الَحّقُ  ُم 

ُ
ك َرّبُ اهلُل  ُم 

ُ
َفذِلك

290 و�ن�  سور� �ی
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ى 
َ
َفَمن َیهدي ِال

َ
ى الَحّقِ ُقِل اهلُل َیهدي ِللَحّقِ ا

َ
م َمن َیهدي ِال

ُ
ُقل َهل ِمن ُشَركاِئك

ُموَن � 
ُ

م َكیَف َتحك
ُ

ك
َ
ن ُیهدى َفما ل

َ
ا ا

ّ
ن لا َیِهّدي ِال ّمَ

َ
َبَع ا

َ
ن ُیّت

َ
َحّقُ ا

َ
الَحّقِ ا

292 ،291 و�ن�  سور� �ی

َك ِبِه 
َ
یَس ل

َ
ُه َعَمٌل َغیُر صاِلٍح َفلا َتسَئلِن ما ل

َ
هِلَك ِاّن

َ
یَس ِمن ا

َ
ُه ل

َ
 یا نوُح ِاّن

َ
قال

374 ن َتكوَن ِمَن الجاِهلیَن 46 سور� هود 
َ
ِعُظَك ا

َ
ِعلٌم ِانِّي ا

211 جَر الُمحِسنیَن � سور� هود 
َ
َو اصِبر َفِاّنَ اهلَل لا ُیضیُع ا

َمن  َي  َفُنّجِ َنصُرنا  جاَءُهم  ُكِذبوا  َقد  ُهم 
َ
ّن

َ
ا َظّنوا  َو  ُسُل  الّرُ َس 

َ
اسَتیا ِاَذا  َحتّی 

609 وس�ن  َنشاُء َو لا ُیَرّدُ َبأُسنا َعِن الَقوِم الُمجِرمیَن 110 سور� �ی

ُر ما  مِر اهلِل ِاّنَ اهلَل لا ُیَغّیِ
َ
باٌت ِمن َبیِن َیَدیِه َو ِمن َخلِفِه َیحَفظوَنُه ِمن ا ُه ُمَعّقِ

َ
ل

ُهم 
َ
ُه َو ما ل

َ
 َفلا َمَرّدَ ل

ً
راَد اهلُل ِبَقوٍم سوءا

َ
نُفِسِهم َو ِاذا ا

َ
وا ما ِبا ر ِبَقوٍم َحتَّی ُیَغّیِ

771 ِمن دوِنِه ِمن واٍل 11 سور� رعد 

لا  َء 
ٓ
وِلیا

َ
ا دوِنِه  ِمن  َخذُتم 

َ
َفاّت  

َ
ا ُقل  اهلُل  ُقِل  الَارِض  َو  ماواِت  الّسَ َرّبُ  َمن  ُقل 

َهل  م 
َ
ا الَبصیُر  َو  الَاعمی  َیسَتِوي  َهل  ُقل  ا  َضّرً لا  َو   

ً
َنفعا ِلَانُفِسِهم  َیمِلكوَن 

قوا َكَخلِقِه َفَتشاَبَه الَخلُق 
َ
ِه ُشَركاَء َخل م َجَعلوا ِلّلٰ

َ
ماُت َو الّنوُر ا

ُ
ل

ُ
َتسَتِوي الّظ

ماِء ماًء   ِمَن الّسَ
َ

نَزل
َ
یِهم ُقِل اهلُل خاِلُق ُكّلِ َشيٍء َو ُهَو الواِحُد الَقّهاُر � ا

َ
َعل

یِه فِى الّناِر 
َ
 َو ِمّما یوِقدوَن َعل

ً
 راِبیا

ً
یُل َزَبدا وِدَیـٌة ِبَقَدِرها َفاحَتَمَل الّسَ

َ
ت ا

َ
َفسال

َبُد  ا الّزَ ّمَ
َ
ُه َكذِلَك َیضِرُب اهلُل الَحّقَ َو الباِطَل َفا

ُ
و َمتاٍع َزَبٌد ِمثل

َ
ابِتغاَء ِحلَیـٍة ا

ُث فِى الَارِض َكذِلَك َیضِرُب اهلُل 
ُ

ّما ما َینَفُع الّناَس َفَیمك
َ
َفَیذَهُب ُجفاًء َو ا

ّنَ 
َ
ا و 

َ
ل ُه 

َ
ل َیسَتجیبوا  م 

َ
ل ذیَن 

َّ
ال َو  الُحسنی  ِهُم  ِلَرّبِ اسَتجابوا  ذیَن 

َّ
ِلل  �  

َ
الَامثال

ُهم سوُء الِحساِب َو 
َ
وِئٰٓلَك ل

ُ
افَتَدوا ِبِه ا

َ
ُه َمَعُه ل

َ
 َو ِمثل

ً
ُهم ما فِى الَارِض َجمیعا

َ
ل

566، 591 تا 594 ُم َو ِبئَس الِمهاُد 18 سور� رعد  َمأواُهم َجَهّنَ
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ِه ُقل ِاّنَ اهلَل ُیِضّلُ َمن َیشاُء َو  یِه آَیٌة ِمن َرّبِ
َ
 َعل

َ
نِزل

ُ
و لا ا

َ
وا ل ذیَن َكَفر

َّ
 ال

ُ
َو َیقول

لا ِبِذكِر اهلِل 
َ
ذیَن آَمنوا َو َتطَمِئّنُ ُقلوُبُهم ِبِذكِر اهلِل ا

َّ
ناَب � ال

َ
یِه َمن ا

َ
َیهدي ِال

ُهم َو ُحسُن َمآٍب 
َ
وا الّصاِلحاِت طوبى ل

ُ
ذیَن آَمنوا َو َعِمل

َّ
َتطَمِئّنُ الُقلوُب � ال

205 ،204 � سور� رعد 

َم  وا َقوَمُهم داَر الَبواِر � َجَهّنَ
ّ
َحل

َ
 َو ا

ً
لوا ِنعَمَت اهلِل ُكفرا ذیَن َبّدَ

َّ
ى ال

َ
م َتَر ِال

َ
 ل

َ
ا

797 ،231 م  راه�ی وَنها َو ِبئَس الَقراُر � سور� ا�ب
َ
َیصل

427 ر  ُه ساِجدیَن � سور� ححب
َ
وحي َفَقعوا ل یُتُه َو َنَفخُت فیِه ِمن ر َفِاذا َسّوَ

َفِمنُهم  الّطاغوَت  اجَتِنُبوا  َو  اهلَل  اعُبُدوا  ِن 
َ
ا َرسولًا  ـٍة  ّمَ

ُ
ا في ُكّلِ  َبَعثنا  َقد 

َ
ل َو 

وا  وا فِى الَارِض َفانُظر ـُة َفسیر
َ
لال

َ
یِه الّض

َ
ت َعل

َ
َو ِمنُهم َمن َحّق َمن َهَدى اهلُل 

526 ،525 ،503 �ل  بیَن 36 سور� �ن ّذِ
َ

یَف كاَن عاِقَبُة الُمك
َ

ك

ِمّما  َو  َجِر 
َ

الّش ِمَن  َو   
ً
ُبیوتا الِجباِل  ِمَن  ِخذي 

َ
اّت ِن 

َ
ا حِل  الّنَ ى 

َ
ِال َك  َرّبُ وحی 

َ
ا َو 

َیخُرُج  لًا 
ُ
ُذل ِك  َرّبِ ُسُبَل  كي 

ُ
َفاسل َمراِت 

َ
الّث ُكّلِ  ِمن  ُكلي  ُثّمَ   � َیعِرشوَن 

ِلَقوٍم  آَیـًة 
َ
ل ذِلَك  في  ِاّنَ  ِللّناِس  ِشفاٌء  فیِه  لواُنُه 

َ
ا ُمخَتِلٌف  َشراٌب  ُبطوِنها  ِمن 

388 �ل  وَن 69 سور� �ن ر
َّ

َیَتَفك

ُه ُسلطاٌن 
َ
یَس ل

َ
ُه ل

َ
جیِم � ِاّن یطاِن الّرَ

َ
َفِاذا َقَرأَت الُقرآَن َفاسَتِعذ ِباهلِل ِمَن الّش

َو  وَنُه 
َّ
َیَتَول ذیَن 

َّ
ال ى 

َ
َعل ُسلطاُنُه  ما 

َ
ِاّن  � لوَن 

َّ
َیَتَوك ِهم  َرّبِ َعلى  َو  آَمنوا  ذیَن 

َّ
ال ى 

َ
َعل

782 �ل  ذیَن ُهم ِبِه ُمشِركوَن � سور� �ن
َّ
ال

َو  ِبالایماِن  ُمطَمِئّنٌ  َقلُبُه  َو  كِرَه 
ُ
ا َمن  ا 

ّ
ِال ایماِنِه  َبعِد  ِمن  ِباهلِل  َكَفَر  َمن 

ُهم َعذاٌب َعظیٌم 106 
َ
یِهم َغَضٌب ِمَن اهلِل َو ل

َ
 َفَعل

ً
فِر َصدرا

ُ
لِكن َمن َشَرَح ِبالك

101 �ل  سور� �ن

حَسُن ِاّنَ 
َ
تي ِهَي ا

َّ
َك ِبالِحكَمِة َو الَموِعَظـِة الَحَسَنِة َو جاِدلُهم ِبال دُع ِالى َسبیِل َرّبِ

ُ
ا

664 �ل  ُم ِبالُمهَتدیَن 125 سور� �ن
َ
عل

َ
ُم ِبَمن َضّلَ َعن َسبیِلِه َو ُهَو ا

َ
عل

َ
َك ُهَو ا َرّبَ
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باِت َو  ّیِ
َزقناُهم ِمَن الّطَ منا َبني آَدَم َو َحَملناُهم فِى الَبّرِ َو الَبحِر َو َر َقد َكّرَ

َ
َو ل

351 قنا َتفضیلًا 70 سور� اسراء 
َ
ن َخل لناُهم َعلى َكثیٍر ِمّمَ

َ
َفّض

الَفجِر  ُقرآَن  ِاّنَ  الَفجِر  ُقرآَن  َو  یِل 
َّ
الل َغَسِق  ِالى  مِس 

َ
الّش ِلُدلوِك  لاَة  الّصَ ِقِم 

َ
ا

394  � سور� اسراء 
ً
كاَن َمشهودا

 � َعَملًا  حَسَن 
َ
ا َمن  جَر 

َ
ا ُنضیُع  لا  ِاّنا  الّصاِلحاِت  وا 

ُ
َعِمل َو  آَمنوا  ذیَن 

َّ
ال ِاّنَ 

211 سور� كه�ن 

ساِوَر ِمن 
َ
وَن فیها ِمن ا

َّ
ُهم َجّناُت َعدٍن َتجري ِمن َتحِتِهُم الَانهاُر ُیَحل

َ
وِئٰٓلك ل

ُ
ا

ى الَاراِئِك 
َ
ِكئیَن فیها َعل  ِمن ُسنُدٍس َو ِاسَتبَرٍق ُمّتَ

ً
 ُخضرا

ً
َذَهٍب َو َیلَبسوَن ِثیابا

165  � سور� كه�ن 
ً
واُب َو َحُسَنت ُمرَتَفقا

َ
ِنعَم الّث

نیا َو  ذیَن َضّلَ َسعُیُهم فِى الَحیاِة الّدُ
َّ
عمالًا � ال

َ
م ِبالَاخَسریَن ا

ُ
ُئك ُقل َهل ُنَنّبِ

54  104 سور� كه�ن 
ً
ُهم ُیحِسنوَن ُصنعا

َ
ّن

َ
ُهم َیحَسبوَن ا

رَن  ماواُت َیَتَفّطَ ا 89 َتكاُد الّسَ  ِاّدً
ً
َقد ِجئُتم َشیئا

َ
 88 ل

ً
دا

َ
حمُن َول َخَذ الّرَ

َ
وا اّت

ُ
َو قال

 � َو ما َینَبغي 
ً
دا

َ
حمِن َول ن َدَعوا ِللّرَ

َ
ا 90 ا  َهّدً

ُ
ِمنُه َو َتنَشّقُ الَارُض َو َتِخّرُ الِجبال

حٰمِن  ا آتِي الّرَ
ّ
ماواِت َو الَارِض ِال  92 ِان ُكّلُ َمن فِى الّسَ

ً
دا

َ
ِخَذ َول ن َیّتَ

َ
حمِن ا ِللّرَ

240 ،239 م  ا � سور� مر�ی ُهم َعّدً حصاُهم َو َعّدَ
َ
َقد ا

َ
 93 ل

ً
َعبدا

52  ُثّمَ اهَتدى 82 سور� ط� 
ً
َغّفاٌر ِلَمن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صاِلحا

َ
َو ِانّي ل

لا  ُكنُتم  ِان  كِر  الّذِ هَل 
َ
ا َفسَئلوا  یِهم 

َ
ِال نوحي  ِرجالًا  ا 

ّ
ِال َك 

َ
َقبل رَسلنا 

َ
ا ما  َو 

عاَم َو ما كانوا خاِلدیَن 8   لا َیأُكلوَن الّطَ
ً
موَن 7 َو ما َجَعلناُهم َجَسدا

َ
َتعل

نَزلنا 
َ
َقد ا

َ
كَنا الُمسِرفیَن � ل

َ
هل

َ
نَجیناُهم َو َمن َنشاُء َو ا

َ
ُثّمَ َصَدقناُهُم الَوعَد َفا

 َفلا َتعِقلوَن 10 َو َكم َقَصمنا ِمن َقرَیـٍة كانَت 
َ
م ا

ُ
 فیِه ِذكُرك

ً
م ِكتابا

ُ
یك

َ
ِال

ضوَن 
ُ
َحّسوا َبأَسنا ِاذا ُهم ِمنها َیرك

َ
ّما ا

َ
 آَخریَن 11 َفل

ً
نَشأنا َبعَدها َقوما

َ
ظاِلَمـًة َو ا

م ُتسَئلوَن 13 قالوا 
ُ

ك
َّ
َعل

َ
م ل

ُ
تِرفُتم فیِه َو َمساِكِنك

ُ
ضوا َو ارِجعوا ِالى ما ا

ُ
12 لا َترك



838 فهرست آیات 

ت ها
فهرس

 
ً
ت ِتلَك َدعواُهم َحتّی َجَعلناُهم َحصیدا

َ
نا ِاّنا ُكّنا ظاِلمیَن 14 َفما زال

َ
یا َویل

ن 
َ
ا َردنا 

َ
ا و 

َ
ل  � لاِعبیَن  َبیَنُهما  َو ما  الَارَض  َو  ماَء  الّسَ قَنا 

َ
َخل َو ما   15 خاِمدیَن 

ى الباِطِل 
َ
ُدّنا ِان ُكّنا فاِعلیَن � َبل َنقِذُف ِبالَحّقِ َعل

َ
َخذناُه ِمن ل

َ
اّت

َ
 ل

ً
هوا

َ
ِخَذ ل َنّتَ

621 تا 624 اء  �ی �ب ُم الَویُل ِمّما َتِصفوَن 18 سور� ا�ن
ُ

ك
َ
َفَیدَمُغُه َفِاذا ُهَو زاِهٌق َو ل

اء  550 �ی �ب لا ُیسَئُل َعّما َیفَعُل َو ُهم ُیسَئلوَن 23 سور� ا�ن

صاَبتُه 
َ
ّنَ ِبِه َو ِان ا

َ
صاَبُه َخیْرٌ اطَما

َ
َو ِمَن الّناِس َمن َیعُبُد اهلَل َعلي َحرٍف َفِان ا

 11 سراُن الُمبیَن 
ُ

الَاِخَرَة ذِلَك ُهَو الْخ َو  نیا  الّدُ َب َعلي َوجِهِه َخِسَر 
َ
ِفتَنٌة انَقل

584 سور� ح�ب 

وِف  وا ِبالَمعر َمر
َ
كاَة َو ا لاَة َو آَتُوا الّزَ قاُموا الّصَ

َ
ّناُهم فِى الَارِض ا

َّ
ذیَن ِان َمك

َّ
ال

734 ،733 ِه عاِقَبُة الُاموِر � سور� ح�ب  ِر َو ِلّلٰ
َ

َو َنَهوا َعِن الُمنك

م 
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ل الَخیَر  افَعلوا  َو  م 

ُ
ك َرّبَ اعُبدوا  َو  اسُجدوا  َو  عوا 

َ
ارك آَمُنوا  ذیَن 

َّ
ال َها  ّیُ

َ
ا یا 

م 
ُ

یك
َ
َو ما َجَعَل َعل فِى اهلِل َحّقَ ِجهاِدِه ُهَو اجَتباُكم  َو جاِهدوا   77 ُتفِلحوَن 

م ِابراهیَم ُهَو َسّماُكُم الُمسِلمیَن ِمن َقبُل َو في 
ُ

بیك
َ
ـَة ا

َّ
یِن ِمن َحَرٍج ِمل فِى الّدِ

لاَة  قیُموا الّصَ
َ
ى الّناِس َفا

َ
م َو َتكونوا ُشَهداَء َعل

ُ
یك

َ
 َعل

ً
 َشهیدا

ُ
سول هذا ِلَیكوَن الّرَ

صیُر �  كاَة َو اعَتِصموا ِباهلِل ُهَو َمولاُكم َفِنعَم الَمولى َو ِنعَم الّنَ َو آُتوا الّزَ

123 تا 127 سور� ح�ب 

َفلا   
َ
ا ُقل  ِه  ِلّلٰ َسَیقولوَن   84 موَن 

َ
َتعل ُكنُتم  ِان  فیها  َمن  َو  الَارُض  ِلَمِن  ُقل 

 86 الَعظیِم  الَعرِش  َرّبُ  َو  بِع  الّسَ ماواِت  الّسَ َرّبُ  َمن  ُقل   85 وَن  ر
َ

َتَذّك

كوُت ُكّلِ َشيٍء َو ُهَو ُیجیُر 
َ
قوَن 87 ُقل َمن ِبَیِدِه َمل  َفلا َتّتَ

َ
ِه ُقل ا َسَیقولوَن ِلّلٰ

وَن 89 َبل  ى ُتسَحر
َّ ن
َ
ِه ُقل َفا موَن 88 َسَیقولوَن ِلّلٰ

َ
یِه ِان ُكنُتم َتعل

َ
َو لا ُیجاُر َعل

ٍد َو ما كاَن َمَعُه ِمن 
َ
َخَذ اهلُل ِمن َول

َ
كاِذبوَن 90 َما اّت

َ
ُهم ل

َ
َتیناُهم ِبالَحّقِ َو ِاّن

َ
ا

َعلا َبعُضُهم َعلى َبعٍض ُسبحاَن اهلِل َعّما 
َ
َق َو ل

َ
ِالٍه ِبما َخل َذَهَب ُكّلُ 

َ
ل  

ً
ِالٍه ِاذا

345 تا 348 و�ن  م�ن َیِصفوَن � سور� موئ
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ذیَن 
َّ
ال َو  َفضِلِه  ِمن  اهلُل  ُیغِنَیُهُم  َحتّی   

ً
ِنكاحا َیِجدوَن  لا  ذیَن 

َّ
ال لَیسَتعِفِف  َو 

 
ً
َخیرا فیِهم  َعِلمُتم  ِان  َفكاِتبوُهم  م 

ُ
یماُنك

َ
ا ت 

َ
ك

َ
َمل ِمّما  الِكتاَب  َیبَتغوَن 

ِان  الِبغاِء  ى 
َ
َعل م 

ُ
َفَتیاِتك ُتكِرهوا  لا  َو  آتاُكم  ذي 

َّ
ال اهلِل  ماِل  ِمن  آتوُهم  َو 

َبعِد  ِمن  اهلَل  َفِاّنَ  ُیكِرهُهّنَ  َمن  َو  نیا  الّدُ الَحیاِة  َعَرَض  ِلَتبَتغوا   
ً
نا َتَحّصُ َردَن 

َ
ا

355 ور  ِاكراِهِهّنَ َغفوٌر َرحیٌم 33 سور� �ن

 46 ُمسَتقیٍم  ِصراٍط  ِالى  َیشاُء  َمن  َیهدي  اهلُل  َو  ناٍت  ُمَبّیِ آیاٍت  نَزلنا 
َ
ا َقد 

َ
ل

149 ور  سور� �ن

ى َفریٌق ِمنُهم ِمن َبعِد ذِلَك َو ما 
َّ
َطعنا ُثّمَ َیَتَول

َ
سوِل َو ا َو َیقولوَن آَمّنا ِباهلِل َو ِبالّرَ

151 ،122 ور  وِئٰٓلَك ِبالُمؤِمنیَن 47 سور� �ن
ُ
ا

َو ِان   48 َم َبیَنُهم ِاذا َفریٌق ِمنُهم ُمعِرضوَن 
ُ

ى اهلِل َو َرسوِلِه ِلَیحك
َ
ِال َو ِاذا ُدعوا 

م َیخافوَن 
َ
ِم ارتابوا ا

َ
 في ُقلوِبِهم َمَرٌض ا

َ
یِه ُمذِعنیَن 49 ا

َ
ُهُم الَحّقُ َیأتوا ِال

َ
ن ل

ُ
َیك

 
َ

ما كاَن َقول
َ
وِئٰٓلَك ُهُم الّظاِلموَن 50 ِاّن

ُ
ُه َبل ا

ُ
یِهم َو َرسول

َ
ن َیحیَف اهلُل َعل

َ
ا

َطعنا َو 
َ
ن َیقولوا َسِمعنا َو ا

َ
َم َبیَنُهم ا

ُ
ى اهلِل َو َرسوِلِه ِلَیحك

َ
الُمؤِمنیَن ِاذا ُدعوا ِال

وِئٰٓلَك 
ُ
قِه َفا ُه َو َیخَش اهلَل َو َیّتَ

َ
وِئٰٓلَك ُهُم الُمفِلحوَن � َو َمن ُیِطِع اهلَل َو َرسول

ُ
ا

152 تا 154 ور  ون � سور� �ن ُهُم الفاِئز

الَارِض  فِى  ُهم  َیسَتخِلَفّنَ
َ
ل الّصاِلحاِت  وا 

ُ
َعِمل َو  م 

ُ
ِمنك آَمنوا  ذیَن 

َّ
ال اهلُل  َوَعَد 

َو  ُهم 
َ
ل ارَتضٰی  ِذي 

َّ
ال دیَنُهُم  ُهم 

َ
ل َنّنَ  ِ

ّ
ُیَمك

َ
ل َو  َقبِلِهم  ِمن  ذیَن 

َّ
ال َف 

َ
اسَتخل َما 

َ
ك

 َو َمن َكَفَر َبعَد 
ً
 َیعُبدوَنني لا ُیشِركوَن بى َشیئا

ً
منا

َ
ُهم ِمن َبعِد َخوِفِهم ا ّنَ

َ
ل ُیَبّدِ

َ
ل

ور  156 وِئٰٓلَك ُهُم الفاِسقون 55 سور� �ن
ُ
ذِلَك َفا

416 عراء  یَن 20 سور� سش
ّ
َنا ِمَن الّضال

َ
 َو ا

ً
 َفَعلُتها ِاذا

َ
قال

یَن ما 
َ
ُهم ا

َ
َزِت الَجحیُم ِللغاویَن � َو قیَل ل قیَن 90 َو ُبّرِ ُة ِللُمّتَ زِلَفِت الَجّنَ

ُ
َو ا

بِكبوا 
ُ

َفك  93 وَن  َینَتِصر و 
َ
ا م 

ُ
وَنك ِمن دوِن اهلِل َهل َینُصر  92 نُتم َتعُبدوَن 

ُ
ك
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جَمعوَن 95 قالوا َو ُهم فیها َیخَتِصموَن 
َ
فیها ُهم َو الغاووَن � َو ُجنوُد ِابلیَس ا

ما  َو   � میَن 
َ
العال ِبَرّبِ  م 

ُ
یك ُنَسّوِ ِاذ   97 ُمبیٍن  في َضلاٍل 

َ
ل ِان ُكّنا  َتاهلِل   96

و 
َ
َفل  101 َحمیٍم  لا َصدیٍق  َو   � ِمن شاِفعیَن  نا 

َ
ل َفما   � الُمجِرموَن  ا 

َّ
ِال نا 

َّ
َضل

َ
ا

كَثُرُهم 
َ
آَیـًة َو ما كاَن ا

َ
ًة َفَنكوَن ِمَن الُمؤِمنیَن 102 ِاّنَ في ذِلَك ل نا َكّرَ

َ
ّنَ ل

َ
ا

321 تا 323 عراء  ُمؤِمنیَن � سور� سش

527 عراء   فاِرهیَن 149 سور� سش
ً
َو َتنِحتوَن ِمَن الِجباِل ُبیوتا

َو  موسی  َنَبِإ  ِمن  یَك 
َ
َعل َنتلوا   � الُمبیِن  الِكتاِب  آیاُت  ِتلَك   � طسم 

 
ً
ها ِشَیعا

َ
هل

َ
ِفرَعوَن ِبالَحّقِ ِلَقوٍم ُیؤِمنوَن � ِاّنَ ِفرَعوَن َعلا فِى الَارِض َو َجَعَل ا

ِمَن  ُه كاَن 
َ
ِاّن ِنساَءُهم  َیسَتحيي  َو  بناَءُهم 

َ
ا ُح  ُیَذّبِ ِمنُهم  َیسَتضِعُف طاِئَفًة 

ُهم 
َ
َنجَعل َو  الَارِض  فِى  اسُتضِعفوا  ذیَن 

َّ
ال ي 

َ
َعل َنُمّنَ  ن 

َ
ا ُنریُد  َو   � الُمفِسدیَن 

ُهم فِى الَارِض َو ُنِرَی ِفرَعوَن َو هاماَن 
َ
َن ل ِ

ّ
ُهُم الواِرثیَن 5 َو ُنَمك

َ
ًة َو َنجَعل ِئّمَ

َ
ا

رِضعیِه 
َ
ن ا

َ
ّمِ موسی ا

ُ
وَحینا ِالى ا

َ
وَن 6 َو ا َو ُجنوَدُهما ِمنُهم ما كانوا َیحَذر

یِك َو جاِعلوُه 
َ
لقیِه فِى الَیّمِ َو لا َتخافي َو لا َتحَزني ِاّنا راّدوُه ِال

َ
یِه َفا

َ
َفِاذا ِخفِت َعل

439، 462 تا 468 ص�   ِمَن الُمرَسلیَن 7 سور� �ة

ص� وَن � سور� �ة ي الّناِر َو َیوَم الِقیاَمـِة لا ُینَصر
َ
ـًة َیدعوَن ِال ِئّمَ

َ
َو َجَعلناُهم ا

797  

غَویناُهم َكما َغَوینا 
َ
غَوینا ا

َ
ذیَن ا

َّ
ال نا هُؤلاِء  َرّبَ  

ُ
یِهُم الَقول

َ
ذیَن َحّقَ َعل

َّ
ال  

َ
قال

321 ص�  یَك ما كانوا ِاّیانا َیعُبدوَن 63 سور� �ة
َ
أنا ِال َتَبّرَ

لاَة َتنهی َعِن الَفحشاِء َو  لاَة ِاّنَ الّصَ ِقِم الّصَ
َ
یَك ِمَن الِكتاِب َو ا

َ
وِحَي ِال

ُ
تُل ما ا

َ
ا

204 و�ة  ك�ب ُم ما َتصَنعوَن 45 سور� ع�ن
َ
كَبُر َو اهلُل َیعل

َ
ِذكُر اهلِل ا

َ
ِر َو ل

َ
الُمنك

لَارتاَب   
ً
ِاذا ِبَیمیِنَك  ُه  َتُخّطُ لا  َو  ِكتاٍب  ِمن  َقبِلِه  ِمن  َتتلوا  ُكنَت  ما  َو 

385 و�ة  ك�ب الُمبِطلوَن 48 سور� ع�ن
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 69 الُمحِسنیَن  َمَع 
َ
ل اهلَل  ِاّنَ  َو  نا 

َ
ُسُبل ُهم  َنهِدَیّنَ

َ
ل فینا  جاَهُدوا  ذیَن 

َّ
ال َو 

181 ،180 و�ة  ك�ب سور� ع�ن

یها لا َتبدیَل ِلَخلِق 
َ
تي َفَطَر الّناَس َعل

َّ
 ِفطَرَت اهلِل ال

ً
یِن َحنیفا ِقم َوجَهَك ِللّدِ

َ
َفا

79 موَن � سور� روم 
َ
كَثَر الّناِس لا َیعل

َ
ُم َو لِكّنَ ا یُن الَقّیِ اهلِل ذِلَك الّدِ

ِبثُتم في ِكتاِب اهلِل ِالى َیوِم الَبعِث 
َ
َقد ل

َ
وُتوا الِعلَم َو الِایماَن ل

ُ
ذیَن ا

َّ
 ال

َ
َو قال

410 موَن 56 سور� روم 
َ
م ُكنُتم لا َتعل

ُ
ك َفهذا َیوُم الَبعِث َو لِكّنَ

َو  اهلُل  َصَدَق  َو  ُه 
ُ
َرسول َو  اهلُل  َوَعَدَنا  ما  هذا  قالوا  الَاحزاَب  الُمؤِمنوَن   

َ
َرا ّما 

َ
ل َو 

167 ا�ب   22 سور� احرن
ً
 َو َتسلیما

ً
ا ایمانا

ّ
ُه َو ما زاَدُهم ِال

ُ
َرسول

صیلًا 42 ُهَو 
َ
حوُه ُبكَرًة َو ا  � َو َسّبِ

ً
 َكثیرا

ً
وا اهلَل ِذكرا ُر

ُ
ذیَن آَمُنوا اذك

َّ
َها ال ّیُ

َ
یا ا

ى الّنوِر َو كاَن 
َ
ِال ماِت 

ُ
ل

ُ
م ِمَن الّظ

ُ
ُتُه ِلُیخِرَجك

َ
م َو َملاِئك

ُ
یك

َ
ي َعل

ّ
ذي ُیَصل

َّ
ال

183 ا�ب   43 سور� احرن
ً
ِبالُمؤِمنیَن َرحیما

ن 
َ
وَننا ا هاِر ِاذ َتأُمر یِل َو الّنَ

َّ
وا َبل َمكُر الل ذیَن اسَتكَبر

َّ
ذیَن اسُتضِعفوا ِلل

َّ
 ال

َ
َو قال

 في 
َ

ُوا الَعذاَب َو َجَعلَنا الَاغلال
َ
ّما َرا

َ
داَمـَة ل وا الّنَ َسّرُ

َ
 َو ا

ً
ندادا

َ
ُه ا

َ
َنكُفَر ِباهلِل َو َنجَعَل ل

284  
ئ
ا ا ما كانوا َیعَملوَن 33 سور� س�ب

ّ
وَن ِال وا َهل ُیجَز ذیَن َكَفر

َّ
عناِق ال

َ
ا

وَن �  رِسلُتم ِبِه كاِفر
ُ
 ُمتَرفوها ِاّنا ِبما ا

َ
ا قال

ّ
رَسلنا في َقرَیـٍة ِمن َنذیٍر ِال

َ
َو ما ا

560  
ئ
ا بیَن � سور� س�ب

َ
 َو ما َنحُن ِبُمَعّذ

ً
ولادا

َ
موالًا َو ا

َ
كَثُر ا

َ
َو قالوا َنحُن ا

م َعُدّوٌ ُمبیٌن 60 
ُ

ك
َ
ُه ل

َ
ِاّن یطاَن 

َ
ن لا َتعُبُدوا الّش

َ
م یا َبني آَدَم ا

ُ
یك

َ
عَهد ِال

َ
م ا

َ
 ل

َ
ا

278 ،277  � سور� �ی

 172 وَن  الَمنصور ُهُم 
َ
ل ُهم 

َ
ِاّن  � الُمرَسلیَن  ِلِعباِدَنا  َكِلَمُتنا  َسَبَقت  َقد 

َ
ل َو 

619 ،608 ،595 ا�ة  سور� �ا�ن

608 ،595 ،190 ا�ة  ُهُم الغاِلبوَن 173 سور� �ا�ن
َ
َو ِاّنَ ُجنَدنا ل
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 َفِبَعذاِبنا 
َ
ا  � وَن  ُیبِصر َفَسوَف  بِصرُهم 

َ
ا َو   � حیٍن  َحتَّی  َعنُهم   

َّ
َفَتَول

َعنُهم   
َّ

َتَول َو   � الُمنَذریَن  َصباُح  َفساَء  ِبساَحِتِهم   
َ

َنَزل َفِاذا   � َیسَتعِجلوَن 

َعّما  ِة  الِعّزَ َرّبِ  َك  َرّبِ ُسبحاَن   � وَن  ُیبِصر َفَسوَف  بِصر 
َ
ا َو   � حیٍن  َحتَّی 

566 ا�ة  َیِصفوَن 180 سور� �ا�ن

ر ِعباِد  ُهُم الُبشرى َفَبّشِ
َ
ى اهلِل ل

َ
نابوا ِال

َ
ن َیعُبدوها َو ا

َ
ذیَن اجَتَنُبوا الّطاغوَت ا

َّ
َو ال

وِئٰٓلَك 
ُ
ذیَن َهداُهُم اهلُل َو ا

َّ
وِئٰٓلَك ال

ُ
حَسَنُه ا

َ
ِبعوَن ا

َ
 َفَیّت

َ
ذیَن َیسَتِمعوَن الَقول

َّ
� ال

222 مر  وا الَالباِب 18 سور� رن
ُ
ول

ُ
ُهم ا

706 مر  توَن � سور� رن ُهم َمّیِ
َ
ٌت َو ِاّن َك َمّیِ

َ
ِاّن

ِه الواِحِد  ِلّلٰ ِلَمِن الُملُك الَیوَم  ى اهلِل ِمنُهم َشيٌء 
َ
وَن لا َیخفی َعل ز َیوَم ُهم باِر

267 م�ن  الَقّهاِر � سور� موئ

وَن  رَسلنا موسی ِبآیاِتنا َو ُسلطاٍن ُمبین 23 ِالى ِفرَعوَن َو هاماَن َو قار
َ
َقد ا

َ
َو ل

بناَء 
َ
ا اقُتلوا  وا 

ُ
قال ِعنِدنا  ِمن  ِبالَحّقِ  جاَءُهم  ّما 

َ
َفل  24 اب 

َ
َكّذ ساِحٌر  َفقالوا 

 � َضلاِل  في  ا 
ّ
ِال الكاِفریَن  َكیُد  ما  َو  ِنساَءُهم  اسَتحیوا  َو  َمَعُه  آَمنوا  ذیَن 

َّ
ال

557 تا 560 م�ن  سور� موئ

ن 
َ
و ا

َ
م ا

ُ
 دیَنك

َ
ل ن ُیَبّدِ

َ
خاُف ا

َ
ُه ِانّي ا قُتل موسی َو لَیدُع َرّبَ

َ
وني ا  ِفرَعوُن َذر

َ
َو قال

555 م�ن  ُیظِهَر فِى الَارِض الَفساَد 26 سور� موئ

551 م�ن  ُغ الَاسباَب 36 سور� موئ
ُ
بل

َ
ي ا

ّ
َعل

َ
 ل

ً
 ِفرَعوُن یا هاماُن ابِن لي َصرحا

َ
َو قال

نیا َو َیوَم َیقوُم الَاشهاُد � َیوَم لا  ذیَن آَمنوا فِى الَحیاِة الّدُ
َّ
نا َو ال

َ
َننُصُر ُرُسل

َ
ِاّنا ل

َقد آَتینا موَسی 
َ
ُهم سوُء الّداِر � َو ل

َ
عَنُة َو ل

َّ
ُهُم الل

َ
َینَفُع الّظاِلمیَن َمعِذَرُتُهم َو ل

 54 الَالباِب  ِلُاولِي  ِذكرى  َو  ُهدًى   53 الِكتاَب  ِاسرائیَل  َبني  وَرثنا 
َ
ا َو  الُهدى 

َك ِبالَعِشّيِ َو الِابكاِر  ح ِبَحمِد َرّبِ َفاصِبر ِاّنَ َوعَد اهلِل َحّقٌ َو اسَتغِفر ِلَذنِبَك َو َسّبِ

616 تا 620 م�ن  55 سور� موئ
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ُهم 
َ
هُر َو ما ل ا الّدَ

َّ
نا ِال

ُ
نیا َنموُت َو َنحیا َو ما ُیهِلك ا َحیاُتَنا الّدُ

ّ
َو قالوا ما ِهَي ِال

246  � �ی ا�ش ا َیُظّنوَن 24 سور� �ب
ّ
ِبذِلَك ِمن ِعلٍم ِان ُهم ِال

345 ها 24 سور� محمد 
ُ
قفال

َ
م َعلى ُقلوٍب ا

َ
وَن الُقرآَن ا ر  َفلا َیَتَدّبَ

َ
ا

 
ً
دا  ُسّجَ

ً
عا

َّ
ّفاِر ُرَحماُء َبیَنُهم َتراُهم ُرك

ُ
ى الك

َ
ِشّداُء َعل

َ
ذیَن َمَعُه ا

َّ
 اهلِل َو ال

ُ
ٌد َرسول ُمَحّمَ

جوِد ذِلَك  الّسُ َثِر 
َ
ا  سیماُهم في ُوجوِهِهم ِمن 

ً
َو ِرضوانا ِمَن اهلِل  َیبَتغوَن َفضلًا 

َظ 
َ
َرُه َفاسَتغل ُه َفآَز

َ
خَرَج َشطا

َ
رٍع ا ُهم فِى الِانجیِل َكَز

ُ
وراِة َو َمَثل ُهم فِى الّتَ

ُ
َمَثل

ذیَن آَمنوا َو 
َّ
ّفاَر َوَعَد اهلُل ال

ُ
ّراَع ِلَیغیَظ ِبِهُم الك َفاسَتوى َعلى سوِقِه ُیعِجُب الّزُ

715 ،56  � �ة  � سور� �ن
ً
 َعظیما

ً
جرا

َ
َعِملوا الّصاِلحاِت ِمنُهم َمغِفَرًة َو ا

ى 
َ
صِلحوا َبیَنُهما َفِان َبَغت ِاحداُهما َعل

َ
َو ِان طاِئَفتاِن ِمَن الُمؤِمنیَن اقَتَتلوا َفا

صِلحوا َبیَنُهما 
َ
مِر اهلِل َفِان فاَءت َفا

َ
تي َتبغي َحتَّی َتفيَء ِالى ا

َّ
وا ال

ُ
الُاخرى َفقاِتل

691 را�ة  قِسطوا ِاّنَ اهلَل ُیِحّبُ الُمقِسطیَن � سور� ححب
َ
ِبالَعدِل َو ا

 َو َقباِئَل 
ً
نثی َو َجَعلناُكم ُشعوبا

ُ
قناُكم ِمن َذَكٍر َو ا

َ
َها الّناُس ِاّنا َخل ّیُ

َ
یا ا

را�ة تقاُكم ِاّنَ اهلَل َعلیٌم َخبیٌر 13 سور� ححب
َ
م ِعنَد اهلِل ا

ُ
كَرَمك

َ
ِلَتعاَرفوا ِاّنَ ا

350 ،349  

153 مَع َو ُهَو َشهیٌد 37 سور� �ة  لَقی الّسَ
َ
و ا

َ
ُه َقلٌب ا

َ
ِذكرى ِلَمن كاَن ل

َ
ِاّنَ في ذِلَك ل

م َو ما َغوى � َو ما َینِطُق َعِن الَهوى � ِان 
ُ

جِم ِاذا َهوى � ما َضّلَ صاِحُبك َو الّنَ

ٍة َفاسَتوى 6 َو ُهَو ِبالُاُفِق الَاعلى  َمُه َشدیُد الُقوى 5 ذو ِمّرَ
َّ
ا َوحٌي ُیوحی � َعل

ّ
ُهَو ِال

وحی 10 ما 
َ
وحی ِالى َعبِدِه ما ا

َ
دنى � َفا

َ
و ا

َ
ى 8 َفكاَن قاَب َقوَسیِن ا

َّ
7 ُثّمَ َدنا َفَتَدل

434 ،432 م  �ب
وَنُه َعلى ما َیرى 12 سور� �ن  َفُتمار

َ
َذَب الُفؤاُد ما َرأى 11 ا

َ
ك

321 مر  اَعـُة َو انَشّقَ الَقَمُر � سور� �ة ِاقَتَربَِت الّسَ

ِلَیقوَم  المیزاَن  َو  الِكتاَب  َمَعُهُم  نَزلنا 
َ
ا َو  ناِت  ِبالَبّیِ نا 

َ
ُرُسل رَسلنا 

َ
ا َقد 

َ
ل

َو  ِللّناِس  َمناِفُع  َو  َشدیٌد  َبأٌس  فیِه  الَحدیَد  نَزلَنا 
َ
ا َو  ِبالِقسِط  الّناُس 
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سور� �د�ید  � َعزیٌز  َقِوّيٌ  اهلَل  ِاّنَ  ِبالَغیِب  ُه 
َ
ُرُسل َو  َینُصُرُه  َمن  اهلُل  َم 

َ
ِلَیعل

247، 473، 491 تا 496  

َو  الِانجیَل  آَتیناُه  َو  َمرَیَم  ابِن  ِبعیَسی  ینا 
َ

َقّف َو  ِبُرُسِلنا  آثاِرِهم  َعلى  ینا 
َ

َقّف ُثّمَ 

ـًة ابَتَدعوها ما َكَتبناها  َبعوُه َرأَفًة َو َرحَمـًة َو َرهباِنّیَ
َ
ذیَن اّت

َّ
َجَعلنا في ُقلوِب ال

ذیَن آَمنوا ِمنُهم 
َّ
ا ابِتغاَء ِرضواِن اهلِل َفما َرَعوها َحّقَ ِرعاَیِتها َفآَتیَنا ال

َّ
یِهم ِال

َ
َعل

42 جَرُهم َو َكثیٌر ِمنُهم فاِسقوَن � سور� �د�ید 
َ
ا

190 ادله  َنا َو ُرُسلي 21 ِاّنَ اهلَل َقِوّيٌ َعزیٌزسور� محب
َ
َاغِلَبّنَ ا

َ
َتَب اهلُل ل

َ
ك

ِة َو َقد  یِهم ِبالَمَوّدَ
َ
َء ُتلقوَن ِال

ٓ
وِلیا

َ
ُكم ا ي َو َعُدّوَ ِخذوا َعُدّوِ ذیَن آَمنوا لا َتّتَ

َّ
َها ال ّیُ

َ
یا ا

م 
ُ

ك ن ُتؤِمنوا ِباهلِل َرّبِ
َ
 َو ِاّیاُكم ا

َ
سول م ِمَن الَحّقِ ُیخِرجوَن الّرَ

ُ
وا ِبما جاَءك َفر

َ
ك

ِة َو  یِهم ِبالَمَوّدَ
َ
وَن ِال  في َسبیلي َو ابِتغاَء َمرضاتي ُتِسّر

ً
ِان ُكنُتم َخَرجُتم ِجهادا

بیِل �  م َفَقد َضّلَ َسواَء الّسَ
ُ

نُتم َو َمن َیفَعلُه ِمنك
َ
عل

َ
خَفیُتم َو ما ا

َ
ُم ِبما ا

َ
عل

َ
َنا ا

َ
ا

لِسَنَتُهم ِبالّسوِء َو 
َ
یِدَیُهم َو ا

َ
م ا

ُ
یك

َ
عداًء َو َیبُسطوا ِال

َ
م ا

ُ
ك

َ
م َیكونوا ل

ُ
ِان َیثَقفوك

یِدَیُهم 
َ
م ا

ُ
یك

َ
عداًء َو َیبُسطوا ِال

َ
م ا

ُ
ك

َ
م َیكونوا ل

ُ
وَن � ِان َیثَقفوك و َتكُفر

َ
َوّدوا ل

م 
ُ
ولاُدك

َ
م َو لا ا

ُ
رحاُمك

َ
م ا

ُ
ن َتنَفَعك

َ
وَن � ل و َتكُفر

َ
لِسَنَتُهم ِبالّسوِء َو َوّدوا ل

َ
َو ا

سَوٌة 
ُ
م ا

ُ
ك

َ
م َو اهلُل ِبما َتعَملوَن َبصیٌر � َقد كانَت ل

ُ
َیوَم الِقیاَمـِة َیفِصُل َبیَنك

م َو ِمّما َتعُبُدوَن ِمن 
ُ

ذیَن َمَعُه ِاذ قالوا ِلَقوِمِهم ِاّنا ُبَرآُؤا ِمنك
َّ
َحَسَنٌة في ِابراهیَم َو ال

ی ُتؤِمنوا 
 َحتَّ

ً
َبدا

َ
ُم الَعداَوُة َو الَبغضاُء ا

ُ
م َو َبدا َبیَننا َو َبیَنك

ُ
دوِن اهلِل َكَفرنا ِبك

َك ِمَن اهلِل ِمن َشيٍء 
َ
مِلُك ل

َ
َك َو ما ا

َ
َاسَتغِفَرّنَ ل

َ
 ِابراهیَم ِلَابیِه ل

َ
ا َقول

ّ
ِباهلِل َوحَدُه ِال

675 تا 684  � ح�ن یَك الَمصیُر � سور� مم�ة
َ
َنبنا َو ِال

َ
یَك ا

َ
لنا َو ِال

َّ
یَك َتَوك

َ
نا َعل َرّبَ

سَوٌة َحَسَنٌة ِلَمن كاَن َیرُجوا اهلَل َو الَیوَم الآِخَر َو َمن 
ُ
م فیِهم ا

ُ
ك

َ
َقد كاَن ل

َ
ل

682  � ح�ن  َفِاّنَ اهلَل ُهَو الَغِنّيُ الَحمیُد 6 سور� مم�ة
َّ

َیَتَول

ن َتقولوا ما 
َ
 ِعنَد اهلِل ا

ً
ُبَر َمقتا

َ
ذیَن آَمنوا ِلَم َتقولوَن ما لا َتفَعلوَن � ك

َّ
َها ال ّیُ

َ
یا ا

641 لا َتفَعلوَن � سور� ��ن 



845 فهرست آیات 

ت ها
فهرس

ماواِت َو ما فِى الَارِض الَمِلِك الُقّدوِس الَعزیِز الَحكیِم �  ِه ما فِى الّسَ ُح ِلّلٰ ُیَسّبِ

405 مع�  سور� حب

405 مع�  ذِلَك َفضُل اهلِل ُیؤتیِه َمن َیشاُء َو اهلُل ُذو الَفضِل الَعظیِم � سور� حب

ُوا  َفَتَمّنَ اِس  الّنَ دوِن  ِمن  ِه  ِلّلٰ ُء 
ٓ
وِلیا

َ
ا م 

ُ
ك

َ
ّن

َ
ا َزَعمُتم  ِان  هادوا  ذیَن 

َّ
ال َها  ّیُ

َ
ا یا  ُقل 

اهلُل  َو  یدیِهم 
َ
ا َمت  َقّدَ ِبما   

ً
َبدا

َ
ا وَنُه  َیَتَمّنَ لا  َو   6 ِان ُكنُتم صاِدقیَن  الَموَت 

341 مع�  َعلیٌم ِبالّظاِلمیَن 7 سور� حب

ُه َو 
ُ
َرسول

َ
َك ل

َ
ِاّن ُم 

َ
 اهلِل َو اهلُل َیعل

ُ
َرسول

َ
َك ل

َ
ِاّن ِاذا جاَءَك الُمناِفقوَن قالوا َنشَهُد 

635 و�ن  �ة ا�ن كاِذبوَن � سور� م�ن
َ
اهلُل َیشَهُد ِاّنَ الُمناِفقیَن ل

َق الَموَت َو 
َ
ذي َخل

َّ
ى ُكّلِ َشیٍء َقدیٌر � ال

َ
ذى ِبَیِدِه الُملُك َو ُهَو َعل

َّ
َتباَرَك ال

290 حَسُن َعَملًا َو ُهَو الَعزیُز الَغفوُر � سور� ملك 
َ
م ا

ُ
ك ّیُ

َ
م ا

ُ
َوك

ُ
الَحیاَة ِلَیبل

397 ر  م َنُك ُنطِعُم الِمسكیَن 44 سور� مد�ش
َ
یَن 43 َو ل ِ

ّ
م َنُك ِمَن الُمَصل

َ
قالوا ل

397 ر  یِن 46 سور� مد�ش ُب ِبَیوِم الّدِ ّذِ
َ

َو ُكّنا ُنك

ّلِ امِرٍئ 
ُ
بیِه � َو صاِحَبِتِه َو َبنیِه 36 ِلك

َ
ِه َو ا ّمِ

ُ
خیِه � َو ا

َ
َیوَم َیِفّرُ الَمرُء ِمن ا

680  � ِمنُهم َیوَمِئٍذ َشأٌن ُیغنیِه 37 سور� ع�ب

197 ر  �ب
ن

ــًة � سور� � ِك راِضَیـًة َمرِضّیَ ُة � ارِجعي ِالى َرّبِ فُس الُمطَمِئّنَ ُتَها الّنَ ّیَ
َ
یا ا

َك 
َ
لآِخَرُة َخیٌر ل

َ
َك َو ما َقلى � َو ل َعَك َرّبُ یِل ِاذا َسجی � ما َوّدَ

َّ
حی � َو الل

ُ
َو الّض

 َفآوى 6 َو 
ً
م َیِجدَك َیتیما

َ
 ل

َ
َك َفَترضی 5 ا َسوَف ُیعطیَك َرّبُ

َ
ِمَن الُاولى �َو ل

417 تا 421 حى  غنی 8 سور� �ن
َ
 َفَهدى 7 َو َوَجَدَك عاِئلًا َفا

ً
َوَجَدَك ضالّا

َك الَاكَرم  ٍق � ِاقرأ َو َرّبُ
َ
َق الِانساَن ِمن َعل

َ
َق � َخل

َ
ذي َخل

َّ
َك ال ِاقرأ ِباسِم َرّبِ

َیطغی 
َ
لّا ِاّنَ الِانساَن ل

َ
م 5 ك

َ
م َیعل

َ
َم الِانساَن ما ل

َّ
ِم � َعل

َ
َم ِبالَقل

َّ
ذي َعل

َّ
� ال

422 تا 432 جعی 8 سور� عل�ة  َك الّرُ ن َرآُه اسَتغنی 7 ِاّنَ ِالى َرّبِ
َ
6 ا



846 فهرست آیات 

ت ها
فهرس

ذي َیُدّعُ الَیتیَم � َو لا َیُحّضُ َعلى 
َّ
یِن � َفذِلَك ال ُب ِبالّدِ ّذِ

َ
ذي ُیك

َّ
يَت ال

َ
 َرا

َ
ا

397 َطعاِم الِمسكیِن � سور� ماعو�ن 

 �  
ً
فواجا

َ
ا يَت الّناَس َیدُخلوَن في دیِن اهلِل 

َ
َرا َو   � َو الَفتُح  ِاذا جاَء َنصُر اهلِل 

489 صر  سور� �ن



َکَمَثـِل الُبنیـاِن مُيِسـُک  ـم   امُلؤِمِنـنَی ِفیَمـا َبیَنُ
ُ

1.�پیامبـر�اکـرم؟ص؟ »َمَثـل

«�مثل�مؤمنین�در�میان�هم�به�منزلۀ�
ً
 َو َيُشّدُ َبعُضُه َبعضا

ً
َبعُضُه َبعضا

ساختمانی�است�که�اجزایش�همدیگر�را�حفظ�می�کنند�و�محکم�

 /� �ة وا�ب ال�ن ا�ب عل�ة �ب ا�ب الاول �ن� ا�اد�ی�ش الم�ة ال�/ �ب نگـه�می�دارنـد.�)عوال�ئ الل�ئ

129  )107 � /..� ا�ن المسلک ال�ش

ُكم 
ُّ
ُکل َرها ِبآباِئا َو  َوَة الَعَرِب َو َتَكّبُ

َ
ذَهَب ن

َ
2.�پیامبر�اکرم؟ص؟ »ِاّنَ اهلَل ا

ُکم« خداوند�نخوت�عرب� تقا
َ
کَرُمُكم ِعنَد اهلِل ا

َ
ِمن آَدَم َو آَدُم ِمن ُتراٍب َو ا

را�از�بیـن�بـرد�و�خودخواهـی�آنها�و�افتخارات�به�پـدران�را�از�آنها�

گرفت.�همۀ�شـما�از�آدم�هسـتید�و�آدم�هم�از�خاک�می�باشـد�و�

ا�ب  وار/ ك�ة �ارالا�ن گرامی�ترین�شـما�پرهیزکارترین�شـما�می�باشـد.�)�ب

454 ،257 ا�ب 56/ � 10(  / �ب لا�ة وا�ب المكارم الا�ن ر/ ا�ب ما�ن و الك�ن الا�ی

یـِل امُلظِلـِم 
َّ
یُكـُم الِفـَنُ َکِقَطـِع الل

َ
3.�پیامبـر�اکـرم؟ص؟ »َفـِاَذا الَتَبَسـت َعل

یُكم ِبالُقرآِن«�پس�هرگاه�فتنه�ها�چون�شِب�تار،�شما�را�فراگرفت�
َ
َفَعل

310  )2 � / �ن
آ
را ل ال�ة صن ا�ب ال�ن به�قرآن�رو�آورید.�)كا�ن�/ ك�ة

فهرست روایات

عبارات پررنگ تر: 

بخش هایی از روایت

که معّظم له در

جلسات خوانده اند.



848 فهرست روایات 

ت ها
فهرس

َجنَبیـَک«  َبـنَی  ـی 
َّ
ال َنفُسـَک  َک  َعـُدّوِ عـَدٰی 

َ
»ا اکـرم؟ص؟  پیامبـر� �.4

دشـمن�ترین�دشـمنانت،�همـان�نفـس�خـود�توسـت�کـه�میـان�

وا�ب مكارم  ر/ ا�ب ما�ن و الك�ن ا�ب الا�ی وار/ ك�ة �ارالا�ن سـینه�ات�جـای�دارد.�)�ب

553 ،525  )1 � /� �ن ا�ب مرا�ة�ب ال�ن / �ب لا�ة الا�ن

ـُه ِمـَن 
ُ
عیـِف فهیـا َحّق

َ
ـٌة ال ُيؤَخـُذ ِللّض ّمَ

ُ
َس ا ـن ُتَقـّدَ

َ
5.�پیامبـر�اکـرم؟ص؟ »ل

الَقِوّیِ َغیَر ُمَتعَتٍع«�امتی�که�در�آن�حق�ضعیف�از�قدرتمند�بی��هراس�

و�لکنـت�زبـان�گرفتـه�نشـود،�بـه�پاکی�و�قداسـت�نخواهد�رسـید.�

536 ر(  �ة � مالک اسش ر�ة �ب �ن حصن
آ
ام�ۀ ا / �ن �ن �ی م�ن رالموئ ا�ب ما رو� ع�ن ام�ی ول/ �ب ��ن الع�ة )�ة

ـَم َمـكاِرَم ااَلخـالِق«�بـرای�بـه�کمال� َتِّ
6.�پیامبـر�اکـرم؟ص؟ »ُبِعثـُت اِلُ

ا�ب  وار/ ك�ة �ارالا�ن رسـاندن�مکرمت�های�اخالقی�برانگیخته�شـدم.�)�ب

659 ،484  )1� / ل�ة ا�ب حس�ن ال�ن / �ب لا�ة وا�ب مكارم الا�ن ر/ ا�ب ما�ن و الك�ن الا�ی

ـِة َرسـوِل اهلِل« 
َّ
7.�پیامبـر�اکـرم؟ص؟ »انَطِلقـوا ِباسـِم اهلِل َو ِبـاهلِل َو َعـل ِمل

روانه�شوید�با�نام�خدا�و�با�استعانت�از�او�و�بر�سنت�رسول�خدا.�

661  )2614 � / �ن رک�ی ا�ب �ن� دعاء المسش هاد/ �ب ا�ب ال�ب � داود/ ك�ة �ن ا�ب )س�ن

تَقَنُه«�خدا�رحمت�
َ
 َفا

ً
 َعَمـال

َ
8.�پیامبـر�اکـرم؟ص؟ »َرِحَم اهلُل امـراًء َعِمل

کنـد�هرکسـی�را�کـه�هـر�کاری�انجـام�می�دهـد،�محکـم�و�متقن�

688 دم�(  ل/ م�ة �ی صن �ن واعد ال�ة ل ل�ة �ی رن �ن واهد ال�ة انجام�بدهد.�)سش

ِهم َکِمثِل اجَلَسـِد  ِهم َو َتراُحِ  امُلؤِمنـنَی ف َتواّدِ
ُ

9.�پیامبـر�اکرم؟ص؟ »َمَثـل

ـَهِر َو احُلّمـى«�مثال�مؤمنان�در� ِاَذا اشـَتكى َبعُضُهـم َتداعـى سـاِئُرُهم ِبالّسَ

مهـرورزی�و�دلسـوزی�بـه�هـم،�چـون�یک�بدن�اسـت،�کـه�چون�

عضـوی�از�آن�بیمـار�شـود�همـۀ�آن�دچار�بی�خوابـی�و�تب�گردد. 

ل�ة الاروا�  ا�ب �ن� �ن وا�ب الا�نسا�ن و الرو�../ �ب ا�ب السماء و العالم/ ا�ب وار/ ك�ة �ارالا�ن )�ب

714  )29 � /.. د�ن ل ال�ب �ب �ة



849 فهرست روایات 

ت ها
فهرس
یِه«�هرکه�ستمگری�

َ
َطُه اهلُل َعل

َّ
 َسل

ً
عاَن ظامِلا

َ
10.�پیامبر�اکرم؟ص؟ »َمن ا

 / صاح�ة ه�ب ال�ن را�یاری�کند�خدا�همان�ستمگر�را�بر�او�مسلط�کند.�)�ن

782  )2945�

نِبیاَءُه ِلَیسَتأدوُهم 
َ
هِیم ا

َ
ُه َو واَتَر ِال

َ
11.�امیرالمؤمنین؟ع؟ »َفَبَعَث ِفهِیم ُرُسل

م  ُ بلیِغ َو ُيثیروا لَ هِیم ِبالّتَ
َ
روُهم َمنِسَّ ِنعَمِتِه َو َیَتّجوا َعل میثاَق ِفطَرِتِه َو ُيَذّکِ

َدفاِئـَن الُعقـوِل« در�چنیـن�زمانه�ای�بود�که�خداوند�رسـوالن�خود�را�

برانگیخـت،�و�پیامبرانـش�را�پی�درپی�به�سـوی�مردم�فرسـتاد،�تا�

از�آنان�بخواهند�که�عهد�فطرت�الهی�را�ادا�نمایند،�و�نعمت�های�

فرامـوش�شـدۀ�خـدا�را�به�یادشـان�آورند،�و�با�ابـالغ�احکام�الهی�

حجت�را�بر�ایشـان�تمام�کنند،�و�توانمندی�های�پنهان�عقل�های�

�ة  �ی �ن ا�ن ك�ی �ی �ۀ 1، در �ب ط�ب حى �ال�/ حن � ��ب لاعن ه�ب ال�ب آنـان�را�برانگیزانند.�)�ن

392 ،142 ا(  �ی �ب �ة ا�ن ع�ش �ش و عل�ة �ب �ن ر�ی �ن
آ
ا

12.�امیرالمؤمنین؟ع؟ »یا َرّبِ یا َرّبِ یا َرّبِ َقّوِ َعل ِخدَمِتَک َجواِرحى 

پـروردگارا،� پـروردگارا،� پـروردگارا،� َجواِنـى«� مَيـِة  الَعز  
َ

َعـل اشـُدد  َو 

اعضـای�مـرا�در�مسـیر�خدمتـت�توانا�کن�و�نیـروی�درونی�مرا�بر�

170 ل(  / دعا� كم�ی ا�ن �ن � ال�ب �ی ا�ة تصمیم�نیرومند�بساز.�)م�ن

ـدِم 
َّ
ُبـِع َتنـاُم َعـل طـوِل الل

َ
َکالّض کـوُن 

َ
13.�امیرالمؤمنیـن؟ع؟ »َو اهلِل ال ا

ها راِصُدها«�به�خدا�سوگند،�من�همچون�
َ
هیا طاِلُبا َو َیِتل

َ
 ِال

َ
َحّیَ َيِصل

کفتار�نیسـتم�که�با�آهنگ�مالیم�می�خوابد�تا�شـکارچی�سر�رسد�

حى �ال�/  � ��ب لاعن ه�ب ال�ب و�غافلگیـرش�کرده،�طعمۀ�خودش�سـازد. )�ن

200 �ۀ 6(  ط�ب حن

و 
َ
یـاَدٍة ا  قـاَم ِبِز

ّ
َحـٌد ِاال

َ
ـَس َهـَذا الُقـرآَن ا

َ
14.�امیرالمؤمنیـن؟ع؟ »مـا جال

و ُنقصـاٍن ِمـن َعًمـى«�و�کسـی�بـا�ایـن�قـرآن�
َ
یـاَدٍة ف ُهـًدی ا ُنقصـاٍن ز
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ننشست�مگر�اینکه�چیزی�بر�او�افزود�و�یا�از�او�کاست،�بر�هدایت�

�ۀ  ط�ب حى �ال�/ حن � ��ب لاعن ه�ب ال�ب او�افزود،�و�یا�از�کوردلی�اش�کاسـت.�)�ن

307  ) �ن
آ
را ل �ة صن ا�ن مواع�ن و �ن �ی 176 در �ب

 هلِِل 
ّ

ُه ال ُحكَم ِاال  َنَعم ِاّنَ
ٌ

15.�امیرالمؤمنین؟ع؟ »َکِلَمُة َحّقٍ ُيراُد ِبا باِطل

و فاِجٍر« 
َ
میٍر َبّرٍ ا

َ
ُه ال ُبّدَ ِللّناِس ِمن ا  هلِِل َو ِاّنَ

ّ
َو لِكّنَ َهُؤالِء َيقولوَن ال ِامَرَة ِاال

سـخن�حقی�اسـت،�که�با�آن�خواسـتار�امر�باطلی�هسـتند.�آری�

درست�است،�فرمانی�جز�فرمان�خدا�نیست،�ولی�اینان�می�گویند�

زمامـداری�جـز�بـرای�خدا�نیسـت�درحالی�که�مـردم�را�چاره�ای�جز�

حى �ال�/  � ��ب لاعن ه�ب ال�ب داشـتن�زمامـداری�نیـک�یـا�بـد�نیسـت.�)�ن

758 ،308  )40 �ۀ ط�ب حن

هِلِه َفِاّنَ 
َ
ِة ا

ّ
يِق اُلدی ِلِقل 16.�امیرالمؤمنین؟ع؟ »ال َتسَتوِحشـوا ف َطر

«�ای�مردم!�
ٌ

یل الّنـاَس َقـِد اجَتَمعـوا َعـل ماِئَدٍة ِشـَبُعها َقصیٌر َو جوُعها َطو

در�راه�هدایت�از�کمی�رهروانش�وحشت�مکنید،�که�مردم�بر�سر�

سـفره�ای�نشسته�اند�که�زمان�سـیری�آن�اندک،�و�مدت�گرسنگی�

�ۀ  � 201، در موعطن ط�ب حى �ال�/ حن � ��ب لاعن ه�ب ال�ب آن�بـس�طوالنـی�اسـت. )�ن

365  ) رو� ارن را� ها� هدا�ی�ة �ی � �چ مردم �ب

بناَءنا 
َ
 آباَءنا َو ا

ُ
َقد ُکّنا َمَع َرسوِل اهلِل؟ص؟ َنقُتل

َ
17.�امیرالمؤمنین؟ع؟ »َو ل

َقـِم 
َّ
 الل

َ
 َعـل

ً
 َو ُمِضّیـا

ً
 َو َتسـلیما

ً
 اميانـا

ّ
یُدنـا ذِلـَک ِاال عماَمنـا مـا َيز

َ
َو ِاخواَننـا َو ا

 ِمّنـا َو 
ُ

ُجـل کاَن الّرَ َقـد 
َ
 ف ِجهـاِد الَعـُدّوِ َو ل

ً
ِ َو ِجـّدا

َ
ل

َ
 َمَضـِض اال

َ
 َعـل

ً
َو َصبـرا

ما َيسیق  ُ ّيُ
َ
نُفَسُهما ا

َ
ساِن ا

َ
نِی َيَتخال

َ
 الَفحل

َ
نا َيَتصاَوالِن َتصاُول اآلَخُر ِمن َعُدّوِ

ی اهلُل 
َ
ّمـا َرا

َ
نـا ِمّنـا َفل ًة ِلَعُدّوِ نـا َو َمـّرَ نـا ِمـن َعُدّوِ

َ
ًة ل ـّرَ َ

َ
َکأَس امَلنـوِن ف صاِحَبـُه 

 
ً
صـَر َحـّیَ اسـَتَقّرَ ااِلسـالُم ُملِقیـا یَنـا الّنَ

َ
 َعل

َ
نـَزل

َ
َنـا الَكبـَت َو ا  ِبَعُدّوِ

َ
نـَزل

َ
ِصدَقنـا ا

 
َ

َتیُم ما قاَم ِللّديِن َعموٌد َو ال
َ
ُکّنا َنأیت ما ا و 

َ
َعمری ل

َ
وطاَنُه َو ل

َ
 ا

ً
ئا ِجراَنُه َو ُمَتَبّوِ



851 فهرست روایات 

ت ها
فهرس
«�ما�مسلمانان�

ً
ا َنَدما ُتتِبُعّنَ

َ
 َو ل

ً
ا َدما َتحَتِلُبّنَ

َ
اخَضّرَ ِلالمياِن عوٌد َو امُی اهلِل ل

با�رسول�خدا�صّلی�اهلل��علیه�وآله�بودیم،�پدران�و�فرزندان�و�برادران�و�

عموهای�خود�را�می�کشـتیم،�و�این�امر�تأثیری�در�ما�نداشـت�جز�

آنکه�ایمان�و�تسلیم�و�حرکت�در�صراط�مستقیم�حق�و�شکیبایی�

بـر�دردهـای�ناگـوار�و�تـالش�ما�در�جهـاد�با�دشـمنان�را�می�افزود.�

مـردی�از�مـا�و�مـردی�از�دشـمن�چونـان�شـیران�نر�با�هـم�گالویز�

می�شـدند�و�هر�یک�می�کوشـید�دیگری�را�از�پای�درآورد،�تا�کدام�

یک�جام�مرگ�را�به�کام�دیگری�بریزد.�یک�بار�ما�بر�دشـمن�چیره�

می�شـدیم�و�یک�بـار�دشـمن�بـر�ما�غلبـه�می�کرد.�و�چـون�خداوند�

صداقت�ما�را�دید�دشمنمان�را�به�خواری�نشاند�و�نصرت�خویش�

را�بر�ما�فروفرسـتاد�تا�آنکه�اسـالم�مانند�شـتری�که�سینه�و�گردن�

بر�زمین�می�نهد�تا�بیارمد�اسـتقرار�یافت�و�در�محل�خویش�جای�

گرفـت.�به�جانم�سـوگند�اگر�ما�آن�روز�چنـان�می�کردیم�که�امروز�

شما�می�کنید�ستونی�از�دین�برپا�نمی�گشت�و�شاخه�ای�از�درخت�

ایمان�سبز�نمی�شد.�به�خدا�سوگند�از�این�سستی�ها�به�جای�شیر�

خون�خواهید�دوشـید�و�ندامتی�جانکاه�را�در�پی�خواهید�داشـت.�

613 ر(  ام�ب �ی ا�ة دورا�ن �چ اررن اد م�ب � �ی � 56، در �ب ط�ب حى �ال�/ حن � ��ب لاعن ه�ب ال�ب )�ن

ٌع«   َو ِباِنِبا َحٌق ُمَضّیَ
ّ

یُت ِنعَمًة َموفوَرًة ِاال
َ
18.�امیرالمؤمنین؟ع؟ »ما َرا

هیچ�نعمت�فراوانی�ندیدم�مگر�آنکه�در�کنارش�حقی�ضایع�شده�

538  ) �ن ار�ی / عل� هام�ة ال�ة �ة �ی باشد.�)الامام عل� �و�ة العدالهة الا�نسا�ن

و ُياِن«�به�هنگام�
َ
 ا

ُ
ُجل 19.�امیرالمؤمنین؟ع؟ »ِعنَد ااِلمِتحاِن ُيكَرُم الّرَ

ررال�كم و  آزمودن�اسـت�که�مرد�گرامی�یا�خوار�داشـته�می�شود.�)عن

645  )7 � / مسو�ن � و ال�ن ا�ن صل ال�ش دررالكلم/ ال�ن
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جـاِل«  الّرِ َجواِهـِر  ِعلـُم  ااَلحـواِل  ـِب 
ُّ
َتَقل »ف  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  �.20

در�دگرگونـی�اوضـاع�و�احـوال�گوهـر�مـردان�شـناخته�می�شـود.�

645 حى �ال�/ حكم�ة 217(  � ��ب لاعن ه�ب ال�ب )�ن

ـالَح َو  نَزلَنـا احَلدیـَد فیـِه َبأٌس َشـدیٌد َيعِی الّسِ
َ
21. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ »ا

َغیَر ذلَک«.�معنای�آیۀ »و�فرو�فرستادیم�آهن�را�درحالی�که�در�آن�

قوت�سـختی�اسـت« یعنی�سـالح�و�شـبیه�آن�از�وسایل�جنگی. 

495 د(  � 25 سور� �د�ی �ی
آ
ل ا �ی / دن �ن ل�ی �ة ورال�ش ر �ن س�ی �ن )�ة

 » وَمـُة الِئٍ
َ
ـن َقـوٍم ال َتأُخُذُهـم ِف اهلِل ل ِ

َ
22.�امیرالمؤمنیـن؟ع؟ »ِاّنِ مل

همانا�من�از�گروهی�هستم�که�سرزنش�مالمت�گری�آنها�را�در�راه�

ا�ع�( � �ة �192 معرو�ن �ب ط�ب حى �ال�/ حن � ��ب لاعن ه�ب ال�ب خـدا�باز�نمی�دارد.�)�ن

664  

ِکُت  حَنَف بِن َقیٍس »الّسا  علیه السالم اِلَ
َ

23. امیرالمؤمنین؟ع؟ »َو قال

ینا««�آن�کسی�که�درمقابل�وضع�
َ
 َيُكن َمَعنا کاَن َعل

َ
اىض َو َمن ل ُخو الّرَ

َ
ا

باطل�سـاکت�اسـت�برادر�راضِی�به�آن�وضع�اسـت�و�هر�که�با�ما�

ا�ب  وا�ب المواع�ن و ال�كم/ �ب / ا�ب �ة ا�ب الرو�ن وار/ ك�ة �ارالا�ن نیست�بر�ماست.�)�ب

639 ؟ع؟(  �ن �ی رالموم�ن مواع�ن ام�ی

ـذی ال 
َّ
ّنَ هـَذا الُقـرآَن ُهـَو الّناِصـُح ال

َ
مـوا ا

َ
24.�امیرالمؤمنیـن؟ع؟ »َو اعل

ـَس 
َ
ـذی ال َيكـِذُب َو مـا جال

َّ
ُث ال  َو امُلَحـّدِ

ُّ
ـذی ال ُيِضـل

َّ
 َو اهلـاِدی ال

ُ
َيُغـّش

و ُنقصـاٍن 
َ
یـاَدٍة ف ُهـًدی ا و ُنقصـاٍن ِز

َ
یـاَدٍة ا  قـاَم َعنـُه ِبِز

ّ
َحـٌد ِاال

َ
هـَذا الُقـرآَن ا

ِمـن َعًمـى«�بدانیـد�که�قـرآن�همان�نصیحتگری�اسـت�که�خیانت�

نمـی�ورزد،�و�هدایتگری�اسـت�که�گمراه�نمی�سـازد،�و�گوینده�ای�

اسـت�کـه�دروغ�نمی�گویـد.�هرکـس�با�قرآن�نشسـت�ایـن�کتاب�

الهی�چیزی�بر�او�افزود�و�یا�از�او�کاسـت:�بر�هدایت�او�افزود،�و�
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ا�ن  �ی � 176، در �ب ط�ب حى �ال�/ حن � ��ب لاعن ه�ب ال�ب یا�از�کوردلی�اش�کاست.�)�ن

699  ) �ن
آ
را ل�ة �ة �ی صن �ن

بِشـروا ِبَسـیٍف 
َ
یَثمـا ُتنَتُج ..َو ا 25.�حضـرت�فاطمـۀ�زهرا؟اهس؟ »َفَنِظـَرٌة َر

الّظامِلـنَی«  ِمـَن  اسـِتبداٍد  َو  شـاِمٍل  ـرٍج  ِبَ َو  غاِشـٍم  ُمعَتـٍد  َسـطَوِة  َو  صـاِرٍم 

انتظار�کشید�تا�این�فساد�در�پیکر�اجتماع�اسالمی�منتشر�شود.�

..بشـارتتان�بـاد�به�شمشـیرهای�کشـیده�و�بـّرا،�و�حملـۀ�جائر�و�

سـتمکار،�و�درهـم�شـدن�امـور�همـگان�و�خودرأیـی�سـتمگران!�

733 لم.. / � 9(  ها م�ن الطن ع عل�ی ا�ب ما و�ة .. / �ب اطم�ة �ن �ن ار�ی ا�ب �ة وار/ ك�ة �ارالا�ن )�ب

 
ً
 َو ال ظامِلا

ً
 َو ال ُمفِسدا

ً
 َو ال َبِطرا

ً
ِشرا

َ
خُرج ا

َ
 ا

َ
ّن ل

َ
26.�امام�حسین؟ع؟ »َو ا

ن آُمـَر ِبامَلعـروِف 
َ
یـُد ا ر

ُ
ـِة َجـّدی؟ص؟ ا ّمَ

ُ
ـِب ااِلصـالِح ف ا

َ
ـا َخَرجـُت ِلَطل

َ
َو ِاّن

یب طاِلٍب؟ع؟«�من�
َ
یب َعّلِ بِن ا

َ
سـیَر ِبسـیَرِة َجّدی َو ا

َ
نى َعِن امُلنَكِر َو ا

َ
َو ا

بـرای�سرکشـی�و�عـداوت�و�فسـاد�کردن�و�ظلم�نمـودن�از�مدینه�

خارج�نشـدم.�بلکه،�جز�این�نیسـت�که�من�به�منظور�اصالح�امر�

امت�جدم�خارج�شدم،�می�خواهم�که�امربه�معروف�و�نهی�از�منکر�

نمایم�و�مطابق�سـیرۀ�جدم�رسـول�خدا�و�پدرم�علی�بن�ابی�طالب�

�ن  ار�ی �ة �ب  � �ة �ن وا�ب ما �ی ا�ب  / �ن �ن ال�س�ی ار�ی �ة ا�ب  وار/ ك�ة �ارالا�ن )�ب نمایـم.� رفتـار�

735  )� �ی �ن �ن ح�ن � لمحمد �ب �ة ا�ب 37 / و��ی �ن عل�/ �ب �ن �ب ال�س�ی

ن َیَمَعنا 
َ
 اهلَل ا

َّ
َعـل

َ
قِبل ل

َ
ینا ِامـاٌم َفا

َ
یَس َعل

َ
ـُه ل ّنَ

َ
27.�امـام�حسـین؟ع؟ »ا

 احَلّقِ َو اُلَدی«�ما�امام�نداریم،�تو�به�سـوی�ما�بیا،�شـاید�
َ

ِبَک َعل

وار/  �ارالا�ن خدا�ما�را�به�وسـیلۀ�تو�به�حق�هدایت�و�نزدیک�نماید. )�ب

773 ا�ب 37/ � 2(  �ن عل�/ �ب �ن �ب �ن ال�س�ی ار�ی �ة � �ب �ة �ن وا�ب ما �ی ا�ب

یب َو 
َ
28.�امـام�سـجاد؟ع؟ »َههیـاَت َههیـاَت یا طـاوُس َدع َعّی َحدیـَث ا

 »
ً
 َحَبشـّیا

ً
و کاَن َعبدا

َ
حَسـَن َو ل

َ
طاَعُه َو ا

َ
ن ا َة مِلَ َق اهلُل اجَلّنَ

َ
ّمى َو َجّدی َخل

ُ
ا



854 فهرست روایات 

ت ها
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هیهات�هیهات،�طاوس�اسم�پدر�و�مادر�و�جدم�را�َمَبر،�خدا�بهشت�

را�آفریـده�بـرای�بنـدۀ�مطیع�و�نیکوکار�گرچه�غالمی�سـیاه�باشـد.�

121 هد�(  صل �ن� رن / �ن �ن �ن ال�س�ی � محمد عل� �ب  ا�ب
ا�ب امام�ة / �ب � طال�ب ل ا�ب

آ
�ب ا ا�ة )م�ن

 َمـا احَتَملـَت 
َ

َخـّف
َ
دَن َمـا َکَتمـَت َو ا

َ
ّنَ ا

َ
ـم ا

َ
29.�امـام�سـجاد؟ع؟ »َو اعل

َک ِمنُه حنَی َدَنوَت  يَق الَغّىِ ِبُدُنّوِ ُه َطر
َ
لَت ل ن آَنسـَت َوحَشـَة الّظاِلِ َو َسـّهَ

َ
ا

ُه حنَی ُدعیَت«�و�بدان�که�کمترین�چیزی�را�که�پنهان�
َ
َو ِاجاَبِتَک ل

داشـتی�و�سـبک�ترین�بـاری�که�بـر�دوش�داری�این�اسـت�که�با�

وحشـت�سـتمگر�خـو�گرفتـی�و�راه�گمراهـی�را�آن�دم�کـه�بـه�او�

نزدیک�شـدی�و�آن�لحظه�که�دعوتش�را�پذیرفتی،�هموار�کردی.�

545 هر�(  �ن مسلم رن �ن لمحمد�ب �ن ال�س�ی ول/ و م�ن كلام عل� �ب ��ن الع�ة )�ة

 ال ُيصاُب ِبالُعقوِل الّناِقَصِة َو 
َّ

30.�امام�سجاد؟ع؟ »ِاّنَ ديَن اهلِل َعّزَ َو َجل

نا َسِلَم 
َ
َم ل

َّ
ن َسل َ سلمِی فَ  ِبالّتَ

ّ
ِة َو امَلقايیِس الفاِسَدِة َو ال ُيصاُب ِاال

َ
اآلراِء الباِطل

َو َمـِن اقَتـَدی ِبنـا ُهـِدَی« به�راسـتی�دین�خـدای�عز�و�جل�با�عقل�های�

ناقص�درک�نمی�شـود�و�با�آرای�باطله�و�قیاس�های�فاسـد�به�دست�

نمی�آید.�وسیلۀ�درک�آن�تسلیم�است،�هرکس�به�ما�تسلیم�شود،�

�ن و  سـالم�ماند�و�هرکس�به�ما�اقتدا�کند،�هدایت�یابد.�)اكمال ال��ی

394 م/ � 9(  ا�ئ ال�ة �ة �ب �ب �ی وع العن �ن م�ن و�ة د�ی دالعا�ب � س�ی ر �ب �ب حن
َ
ا�ب ما ا ا�ب �ب / �ب عم�ة مام ال�ن �ة

ـًة ف طاَعِتـَک َفِاذا 
َ
ـرن مـا کاَن ُعُمـری ِبذل 31.�امـام�سـجاد؟ع؟ »َو َعّمِ

 » َّ ن َيسـِبَق َمقُتَک ِاىلَ
َ
 ا

َ
یـَک َقبـل

َ
ـیطاِن َفاقِبضـی ِال

َ
 ِللّش

ً
کاَن ُعُمـری َمرَتعـا

مـرا�تـا�آن�زمـان�کـه�فرماِن�تـو�را�می�بـرم�عمـر�ده،�و�آن�گاه�که�

زندگی�ام�جوالنگاه�شـیطان�گشـت�بر�آن�ُمهر�پایان�ِبِنه�پیش�از�

م، در  س�ة �ی �/ دعا� �ب اد�ی � سحب �ن آنکه�تیر�خشمت�به�سویم�شتابد. )�ح�ی

 368  ) لا�ة ا�ن مكارم ا�ن �ی �ب
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ت ها
فهرس

ـٍة ِف   َرعّیَ
َّ

ُکل َبـّنَ  َعّذِ ُ َ
 اهلُل َتبـاَرَک َو َتعـاىل ال

َ
32.�امـام�باقـر؟ع؟ »قـال

ـُة  عّیَ کاَنـِت الّرَ یـَس ِمـَن اهلِل َو ِان 
َ
ِ ِامـاٍم جاِئـٍر ل

ّ
ُکل ااِلسـالِم داَنـت ِبَوالَيـِة 

ـٍة ِف ااِلسـالِم داَنـت ِبَوالَيـِة  ِ َرعّیَ
ّ

ُکل ّنَ َعـن  عُفـَو َ ـًة َو الَ ًة َتقّیَ عماِلـا َبـّرَ
َ
ف ا

ـًة ُمسـیَئًة«  نُفِسـها ظامِلَ
َ
ـُة ف ا عّیَ کاَنـِت الّرَ ِ ِامـاٍم عـاِدٍل ِمـَن اهلِل َو ِان 

ّ
ُکل

خـدای�تبـارک�و�تعالی�فرموده�اسـت:�به�تحقیـق�عذاب�می�کنم�

هـر�رعیتـی�را�که�در�اسـالم�با�پیروی�پیشـوای�سـتمگری�که�از�

جانـب�خدا�نیسـت،�دیـن�داری�کند،�اگرچه�آن�رعیت�نسـبت�به�

اعمال�خود�نیکوکاِر�پرهیزگار�باشـد؛�و�به�تحقیق�عفو�می�کنم�از�

هـر�رعیتـی�که�در�اسـالم�با�پیـروی�از�پیشـوای�عادلی�از�جانب�

خـدا�دیـن�داری�کنـد،�اگرچـه�آن�رعیت�نسـبت�به�خود�سـتمگِر�

ر اماٍم  �ی عن ّل �ب ا�ب �ن� م�ن دا�ن اهلَل عرنّ و �ب / �ب �ة ا�ب ال�حب بدکردار�باشد.�)كا�ن�/ ك�ة

808 ،279 م�ن اهلل/ � 4( 

میِع  َق ِبَ ـُه َو صاَم َناَرُه َو َتَصـّدَ
َ
یل

َ
ّنَ َرُجاًل قاَم ل

َ
ـو ا

َ
33.�امـام�باقـر؟ع؟ »ل

ىِلِّ اهلِل َفُیواِلَیـُه َو َيكـوَن َجیـُع   َيعـِرف َوالَيـَة َو
َ

ماِلـِه َو َحـّجَ َجیـَع َدهـِرِه َو ل

 َو َعـّزَ َحـّقٌ ف َثواِبـِه َو ال کاَن 
َّ

 اهلِل َجـل
َ

ـُه َعـل
َ
یـِه مـا کاَن ل

َ
ِتـِه ِال

َ
عماِلـِه ِبَدالل

َ
ا

هـِل االميـاِن«�همانـا�اگر�مردی�شـب�ها�را�به�عبادت�به�پا��خیزد�
َ
ِمـن ا

و�روزهـا�را�روزه�دارد�و�تمـام�اموالـش�را�صدقـه�دهـد�و�در�تمام�

دوران�عمـرش�بـه�حـج�رود،�و�امر�والیت�ولی�خدا�را�نشناسـد�تا�

از�او�پیروی�کند�و�تمام�اعمالش�با�راهنمایی�او�باشد،�برای او از 

ا�ب  ثواب خدای جل و عز حیق نیست و او از اهل اميان نباشد. )كا�ن�/ ك�ة

657 م الاسلام/ � 5(  ا�ب دعا�ئ ر/ �ب ما�ن و الك�ن الا�ی

ـَق امُلؤِمنـنَی ِمن طیَنـِة اجِلناِن 
َ
 َخل

َّ
34.�امـام�باقـر؟ع؟ »ِاّنَ اهلَل َعـّزَ َو َجـل

ـِه«  ّمِ
ُ
بیـِه َو ا خـو امُلؤِمـِن اِلَ

َ
یـِح روِحـِه َفِلذِلـَک امُلؤِمـُن ا جـَری فهِیـم ِمـن ر

َ
َو ا
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ت ها
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خدای�عز�و�جل�مؤمنین�را�از�طینت�بهشتی�آفرید�و�از�نسیم�روح�

خویش�در�آنها�جاری�ساخت،�ازاین�رو�است�که�مؤمن�برادر�پدر�و�

مادری�مؤمن�است،�)زیرا�طینت�به�منزلۀ�پدر�و�نسیم�به�جای�مادر�

375  )2 � / �ن �ی م�ن و�ة الموئ ا�ب احن ر/ �ب ما�ن و الك�ن ا�ب الا�ی است(�)كا�ن�/ک�ة

هِر 
ُ

؟ص؟ ِف احَلّرِ ف َصالِة الّظ ِبَّ ُن َيأیِت الّنَ 35.�امام�صادق؟ع؟ »کاَن امُلَؤّذِ

بـِرد««�بـالل�در�گرمـای�ظهـر�خدمت�
َ
بـِرد ا

َ
 اهلِل؟ص؟ »ا

ُ
ـُه َرسـول

َ
 ل

ُ
َفَیقـول

پیامبـر؟ص؟�می�آمـد�کـه�اذان�بگویـد،�پـس�رسـول�خـدا؟ص؟�به�او�

 /� �ی �ة ر� ال�ن �صن می�فرمـود: »خنـک�کن�ما�را،�خنک�کن�ما�را« )م�ن لا�ی

80  )672 � / �ة الصلا�ة �ی ا�ب موا�ة وا�ب الصلا�ة و �دودها/ �ب ا�ب

: »َو 
َّ

بـا َعبـِداهلل َعـن َقـوِل اهلِل َعـّزَ َو َجـل
َ
لُت ا

َ
36.�امـام�صـادق؟ع؟ »َسـا

ـعِر   الّشِ
َ

ُه َهّذ
َ

ّذ  َو ال َتُ
ً
نُه ِتبیانا میُرامُلؤِمنـنَی: َبّیِ

َ
 ا

َ
، قـال

َ
«. قـال

ً
ـِل الُقـرآَن َترتیـال َرّتِ

َحِدُکم آِخَر 
َ
فِزعوا ُقلوَبُكُم القاِسَیَة َو ال َيُكن َهّمُ ا

َ
ِكن ا

َ
مِل َو ل َو ال َتنُثرُه َنثَر الّرَ

الّسـوَرة« عبداهلل�بن�سـلیمان�گویـد:�از�حضـرت�صـادق؟ع؟�در�مورد�

« پرسـیدم.�حضرت�فرمـود:�امیرالمؤمنین�
ً

ـِل الُقـرآَن َترتیـال آیـۀ »َو َرّتِ

صلوات�اهلل�علیـه�فرمـوده:�یعنـی�او�را�خـوب�بیـان�کـن�و�همانند�

شـعر�آن�را�به�شـتاب�مخوان،�و�مانند�ریگ�)هنگام�خواندن(�آن�را�

پراکنده�مسـاز،�ولی�دل�های�سـخت�خود�را�به�وسـیلۀ�آن�به�بیم�و�

هراس�افکنید،�و�همت�شما�این�نباشد�که�سوره�را�به�آخر�رسانید.�

190  )1� / الصو�ة ال�س�ن �ن �ب
آ
را ل ال�ة �ی ر�ة ا�ب �ة / �ب �ن

آ
را ل ال�ة صن ا�ب �ن )كا�ن�/ ك�ة

یـِه 
َ
عطـى ِمـن َکراَمِتـِه َعل

َ
عطـى َمـن ا

َ
 َتـَری اهلَل ا

َ
37.�امـام�صـادق؟ع؟ »ا

 اهلِل َيَضُعـُه ِعنـَد 
ُ

 مـال
َ

یـِه ال َو لِكـّنَ املـال
َ
َو َمَنـَع َمـن َمَنـَع ِمـن َهـواٍن ِبـِه َعل

ُجـِل َوَداِئـع«�آیـا�این�گونه�می�نگری�کـه�آنچه�خدا�به�هرکه�داده،� الّرَ

برای�احتراِم�به�اوسـت�و�آنچه�به�هرکه�نداده�برای�خوار�داشـتن�



857 فهرست روایات 

ت ها
فهرس
اوسـت؟�نه،�ولی�مال�از�آن�خداسـت�و�نزد�کسـی�امانت�می�نهد.�

257 ا�ب 78/ � 6(  / �ب �ن �ی م�ن و�ة الموئ وا�ب ال��ة / ا�ب ر�ة ا�ب العسش وار/ ك�ة �ارالا�ن )�ب

ُكم َتقولوَن  ّنَ
َ
نا ؟ع؟ َنانا َو َزَعـَم ا

َ
 ل

ً
38.�امـام�صـادق؟ع؟ »َفُقلنا ِاّنَ َعامِلـا

ُم 
َ
عل

َ
 َمـن هـَذا العـاِلُ هـَذا َو اهلِل ا

َ
هـا. َفقـال

َ
کل

َ
نـا ا

َ
ـّبُ ل  ال ُیِ

ً
ُكـم َشـیئا َعـل َذباِئِ

 ِبسـِم امَلسـیِح؟ع؟« 
ُ

َنقـول
َ
ـَق اهلُل َصـَدَق َو اهلِل ِاّنـا ل

َ
ـُم َمـن َخل

َ
عل

َ
الّنـاِس َو ا

گفتم:�ما�یک�عالمی�داریم�که�ما�را�از�خوردن�خوراکی�های�شـما�

نهی�فرموده�و�معتقد�است�که�شما�موقع�ذبح�دام�ها�نام�کسی�را�

می�برید�که�گوشـت�دام�را�بر�ما�حرام�می�کند.�آن�دوسـت�نصرانی�

پرسید:�این�عالم�شما�کیست؟�به�خدا�سوگند�که�این�مرد،�داناترین�

مردم�و�داناترین�مخلوقات�خدا�اسـت.�به�خدا�که�او�راسـت�گفته�

اسـت.�ما�در�موقع�کشـتار�دام�می�گوییم�بسم�المسـیح؟ع؟.�)كا�ن�/ 

315  )15 � / ا�ب � اهل الك�ة ا�ئ �ب ا�ب دن �/ �ب ا�ئ �ب ا�ب ال�ن ک�ة

ـو 
َ
نُفِسـِهم َو ل

َ
مـا َو اهلِل مـا َدَعوُهـم ِاىل ِعبـاَدِة ا

َ
39.�امـام�صـادق؟ع؟ »ا

 
ً
َحـالال هِیـم 

َ
َعل مـوا  َحّرَ َو   

ً
َحرامـا ـم  ُ

َ
ل ـوا 

ّ
َحل

َ
ا لِكـن  َو  جابوُهـم 

َ
ا مـا  َدَعوُهـم 

َفَعَبدوُهم ِمن َحیُث ال َيشـُعروَن« به�خدا�سـوگند�که�علما�و�راهبان،�

مـردم�را�بـه�عبـادت�خویش�نخواندند�و�اگر�هـم�می�خواندند�آنها�

نمی�پذیرفتند،�ولی�حرام�خدا�را�برای�آنها�حالل�و�حاللش�را�حرام�

کردند.�بنابراین�آنها�ندانسـته�و�نفهمیده�ایشـان�را�عبادت�کردند. 

303  )� و�ب � 31 سور� �ة �ی
آ
ل ا �ی / دن �ن ل�ی �ة ورال�ش ر �ن س�ی �ن )�ة

بوخاِلـٍد 
َ
 َثالَثـًة ا

ّ
40.�امـام�صـادق؟ع؟ »ارَتـّدَ الّنـاُس َبعـَد احُلَسـنِی؟ع؟ ِاال

قوا َو َکُثروا َو کاَن  ِ
َ

َّ ِاّنَ الّناَس حل یِل َو ُجَبیُر بُن ُمطِعٍم ثُ و ّمِ الّطَ
ُ
الكاُبِلُّ َیَی  ابُن  ا

 َکَفرنا ِبُكم َو َبدا َبیَننا 
ُ

 َمسـِجَد َرسـوِل اهلِل َو َيقول
ُ

یِل َيدُخل و ّمِ الّطَ
ُ
َیَی ابُن ا

َو َبیَنُكُم الَعداَوُة َو الَبغضاُء« پس�از�حضرت�حسین�مردم�مرتد�شدند�
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مگر�سـه�نفر�ابوخالـد�کابلی،�یحیی�بن�ام�الطویـل�و�جبیر�بن�مطعم�

سـپس�زیـاد�شـدند�و�دیگـران�بـه�ایـن�سـه�نفـر�ملحـق�گردیدند.�

یحیی�بن�ام�طویـل�داخل�مسـجد�پیغمبر�می�شـد�و�می�گفت:�ما�از�

وار/  �ارالا�ن شما�بیزار�شدیم�و�دشمنی�بین�ما�و�شما�آشکار�گردید.�)�ب

683 اء/ � 29(  ل�ن � م�ن ال�ن ما�ن ا�ب احوال رن /�ب �ن �ن ال�س�ی �ن عل� �ب ار�ی ا�ب �ة ک�ة

سـناِن امُلشـِط«�مـردم�چـون�
َ
َکا 41.�امـام�صـادق؟ع؟ »الّنـاُس َسـواٌء 

/ رو�  ا�ب ما رو� ع�ن الامام الصاد�ة ول/ �ب ��ن الع�ة دنده�های�شانه�برابرند.�)�ة

453 � المعا�ن�(  صار هدن � �ن� �ة ع�ن

ًة َظاِهَرًة َو  َتنِی ُحّجَ  الّناِس ُحّجَ
َ

42.�امام�کاظم؟ع؟ »یا ِهشاُم ِاّنَ هلِِل َعل

ا الباِطَنُة َفالُعقول«  ّمَ
َ
ُة َو ا  َو ااَلنِبیاُء َو ااَلِئَّ

ُ
ُسل ا الّظاِهَرُة َفالّرُ ّمَ

َ
ًة باِطَنًة َفا ُحّجَ

ای�هشـام،�خـدا�بـر�مـردم�دو�حجت�دارد:�حجت�آشـکار�و�حجت�

پنهـان،�حجـت�آشـکار�رسـوالن�و�پیغمبـران�و�اماماننـد�و�حجت�

396 هل/ � 12(  ل و ال�ب ا�ب الع�ة پنهان�عقل�مردم�است.�)كا�ن�/ ك�ة

ضـا َعـن موَس بِن َجعَفـٍر َعـن  43.�امـام�رضـا؟ع؟ »َعـن َعّلِ بِن موَس الّرِ

ِدبِن َعـّلٍ َعـن َعّل بِن احُلَسـنِی َعـِن احُلَسـنِی بِن َعِلٍّ  ّمَ ـٍد َعـن ُمَ ّمَ بِن ُمَ َجعَفِر

 َعـن 
َ

 َعـن میَكائیـل
َ

؟ص؟ َعـن َجبَرئیـل ـِبِّ یب طاِلـٍب؟ع؟ َعـِن الّنَ
َ
َعـن َعِلِّ بِن ا

یب طاِلٍب 
َ
 »َوالَيُة َعّلِ بِن ا

َّ
َوَجل  اهلُل َعّزَ

ُ
 َيقول

َ
ِم قال

َ
وِح َعِن الَقل

َّ
 َعِن الل

َ
ِاسرافیل

ِمَن ِمن َعذایب««�حضرت�علیّ�بن�موسـی�از�
َ
 ِحصی ا

َ
ن َدَخل َ ِحصی فَ

پدرش�از�آباء�بزرگوارش�از�علی�بن�ابی�طالب؟ع؟�از�رسول�خدا؟ص؟�از�

جبرئیل�از�میکائیل�از�اسرافیل�از�لوح�از�قلم�روایت�کرد�که�گفت:�

خداوند�عّز�و�جّل�می�فرماید:�والیت�علی�بن�ابی�طالب�برج�و�باروی�

محکم�من�است�پس�هرکس�در�آن�داخل�شود�از�عذاب�من�ایمن�

699 ،667 ا/ � 1(  ادر ع�ن الر�ن ر �ن �ب ا�ب حن ا/ �ب ار الر�ن �ب و�ن احن خواهد�بود.�)ع�ی
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فهرس

 
ّ

ـكنی ِبِوالیِة َعل نا ِمَن امُلِتَمِسّ
َ
ذی َجَعل

َّ
حَلمـُد هلِِل ال

َ
44.�امـام�رضا؟ع؟ »ا

الم«�خدا�را�سپاس�که�ما�را�از�چنگ�زنندگان� یِه الّسَ
َ
یب طالب َعل

َ
ابِن ا

/ اعمال ما�  ا�ن �ن � ال�ب �ی ا�ة )م�ن داد.� قـرار� بـه�والیـت�علی�بن�ابی�طالـب�

674 ر(  د�ی د عن �/ اعمال رورن ع�ی � ال�حب دن

صَغى ِاىل ناِطٍق َفَقـد َعَبَدُه َفِان َکاَن الّناِطُق 
َ
45.�امـام�جواد؟ع؟ »َمن ا

کاَن الّناِطـُق َينِطـُق َعـن ِلسـاِن ِابلیـَس َفَقـد  َعـِن اهلِل َفَقـد َعَبـَد اهلَل َو ِان 

َعَبـَد ِابلیـَس«�هرکـه�گـوش�بـه�گفتۀ�سـخنگویی�دهـد�در�واقع�او�

را�پرسـتیده،�اگـر�سـخنگوی�خداسـت�پـس�خـدا�را�پرسـتیده�و�

اگر�سـخنگوی�شـیطان�اسـت،�پس�شـیطان�را�پرسـتیده�اسـت.�

304 �ن عل�(  ول/ رو� ع�ن محمد�ب ��ن الع�ة )�ة

 
ً
 ِلَنفِسـِه حاِفظا

ً
ّما َمن کاَن ِمَن الُفَقهاِء صاِئنا

َ
46.�امام�عسـکری؟ع؟ »َفا

دوُه َو ذِلَک ال َيكوُن  ِ
ّ
ن ُيَقل

َ
مِر َموالُه َفِللَعواّمِ ا  اِلَ

ً
 َعل َهواُه ُمطیعا

ً
ِلدیِنِه ُماِلفا

یَعِة ال َجیَعُهم«�امام�عسکری�از�قول�امام�صادق�  َبعَض ُفَقهاِء الّشِ
ّ

ِاال

می�فرماینـد:�»و�امـا�آن�کـس�از�علمـا�که�پاسـدار�نفـس�و�حافظ�

دین�و�مخالف�با�هوای�خود�و�فرمانبردار�امر�خدا�باشد،�بر�عوام�

واجب�است�که�از�او�تقلید�کنند.�و�این�جز�در�بعضی�از�فقیهان�

� امام حس�ن عسكر�/  سو�ب �ب ر م�ن س�ی �ن شیعه،�نه�همۀ�آنان،�نیست« )�ة

730 ،697 ر�(  �ة ارک� �ب ا�ة 78 و 79 سور� م�ب �ی
آ
ل ا �ی دن

 َتبكوَن 
َ
 اخَلتِل َو الَغدِر ا

َ
هل

َ
 الكوَفِة یا ا

َ
هل

َ
47.�حضـرت�زینـب�؟اهس؟ »یا ا

ُة«�ای�اهل�کوفه،�ای�اهل�خدعه�و� ّنَ ِت الّرَ
َ
مَعُة َو ال َهَدا ِت الّدَ

َ
َفال َرَقا

بی�وفایی!�آیا�گریه�می�کنید!�هرگز�اشک�چشم�شما�خشک�نشود�

وا�ب ما  / ا�ب �ن �ن ال�س�ی ار�ی ا�ب �ة وار/ ك�ة �ارالا�ن و�ناله�های�شـما�آرام�مبـاد.�)�ب

774 ا�ب 39/ �د�ی�ش 1(  �ن عل�/ �ب �ن �ب �ن ال�س�ی ار�ی �ة � �ب �ة �ن �ی



بنده یک ماِه رمضان در مسجد امام حسِن مشهد سخنرانِی مستمرِّ سی جلسه ای داشتم. ..آن 

زمان به ضبط سخنرانی ها خیلی اهمیت داده نمی شد؛ اما استثنائًا همۀ این سی سخنرانی 

ضبط شده است. 1381/4/4

در این سخنرانی ها کوشیده شد که مهم ترین پایه های فکری اسالم، از سازنده ترین و زنده ترین 

ابعادش، در خالل آیات رسا و روشن قرآن جستجو شود. و آن گاه ضمن تشریح تبیینی که 

شیوۀ تدبر و تعمق در قرآن را به شنوندگان بیاموزد، پایه های مزبور در این آیات، مشخص و 

نشان داده شود و در موارد الزم، از روایات صحیح صادر از پیامبرِ خدا و ائمۀ معصومین؟مهع؟ 

برای توضیح و تأکید، بهره گیری گردد، تا ضمن اینکه آیاتی از قرآن مورد تأمل و تدبر و فهم 

قرار گرفته، اصلی از اصول اسالم، آن هم از دیدگاهی عملی و زایندۀ تعهد و تکلیف و به عنوان 

یکی از نقاط طرز تفکر و ایدئولوژی اسالم، تبیین گردیده باشد. مقدمۀ مؤلف

اینها پایه های فکری برای ایجاد یک نظام اسالمی بود؛ اگرچه ما آن موقع امیدوار نبودیم که 

نظام اسالمی شش، هفت سال دیگر محقق شود. می گفتیم اگر پنجاه سال دیگر هم ایجاد 

نشود، باالخره پایه های فکری اش اینهاست. 1381/4/4

http://jahadi.ir/sahba/


خانواده، کلمه ای طّیبه است. کلمۀ طّیبه هم خاصیتش این است که وقتی یک 
جایی به وجود آمد، مرتب از خود برکت و نیکی می تراود و به پیرامون خودش 
نفوذ می دهد. کلمۀ طّیبه همان چیزهایی است که خدای متعال آن را با همان 

اساس صحیح به بشر اهدا کرده.  79/12/15
خانواده یک اجتماع کوچک است که اول از زن و شوهر شکل می گیرد؛ بعد با 
آمدن فرزندان گسترش می یابد؛ از فرزندان باز فرزندانی به وجود می آیند و مثل 
درختی که شاخ و برگ می کند، بارور می شود. خدای متعال، دوستدار این 

اجتماعات کوچک است. 81/11/30

به سبک ساخت یک جلسۀ یکپارچه در محضر مقام معّظم رهبری
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کنیــم. فایــدۀ بــزرگ  گناهانمــان اســتغفار  مــا بایــد از 
ــه  ــت نســبت ب ــا را از غفل ــه م ک اســتغفار ایــن اســت 
گاهــی در مــورد خودمــان  ج می کنــد. مــا  خــود خــار
دچــار اشــتباه می شــویم. وقتــی بــه فکــر اســتغفار 
خیره ســری ها،  خطاهــا،  گناهــان،  می افتیــم، 
پیــروی از هــوای نفــس کــه کردیــم، تجــاوز از حدود 
کــه بــه نفــس خودمــان  کــه انجــام دادیــم، ظلمــی 
کردیــم، جلــوی  کــه بــه دیگــران  کردیــم، ظلمــی 
ــه  ک ــد  ــان می آی ــه یادم ــود و ب ــده می ش ــا زن ــم م چش
چــه کرده ایــم؛ آن وقــت دچــار غــرور، دچــار نخــوت، 
دچــار غفلــت نســبت بــه خــود نمی شــویم. اولیــن 
فایــدۀ اســتغفار ایــن اســت. بعــد هــم خــدای متعــال 
کنــد،  کــه آن کســی که اســتغفار  وعــده فرمــوده اســت 
خــدای  از  حقیقــی  دعــای  یــک  به عنــوان  یعنــی 
ــاه پشــیمان  گن ــًا آمــرزش بطلبــد و از  متعــال حقیقت
ا«)نســاء/64( 
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ً
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ُ
ــد
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َوج

َ
»ل باشــد، 

اســتغفار،  ایــن  اســت.  توبه پذیــر  متعــال  خــدای 
کــردن  بازگشــت به ســوی پــروردگار اســت؛ پشــت 
گناهــان اســت. و خداونــد می پذیــرد؛  بــه خطاهــا و 
باشــد.1386/6/23 حقیقــی  اســتغفار  اســتغفار،  گــر  ا
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کرد، گر انســان رابطۀ خود با خدا را درســت  ا
خداوند رابطۀ او با مردم را درست خواهد کرد.

کتاب حدیث بیست ویکم از 
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سخنرانی  تاریخی ریاست جمهوری وقت ایران
 آیت اهلل سیدعلی خامنه ای 
در مراسم بزرگداشت پنجمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
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تلفیق دو سخنراني از حضرت آیت اهلل خامنه ای، در هفتمین 
سالگرد رحلت حضرت امام خمینی، خردادماه 1375
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مقاله ای از دانشمند معّزز و استاد گرانقدر
حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای

توحید؛  وح  ر
عبودیت نفی 

خدا غیر 
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مقارنۀ دو سخنرانی از 
حضرت آیت اهلل خامنه ای

با موضوع علت قیام امام حسین
در سال های 1361 و 1363
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استادشهریاردرنگاهحضرتآیتاهللخامنهای
بهانضمامبرخیاشعارودستنوشتههای

استادشهریارخطاببهایشان
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متن سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای، در مراسم افتتاحیۀ کنگرۀ 
                بین المللی  بزرگداشت عالمه اقبال الهوری در اسفند 1364

دو سخنراني از حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در سال هاي 1364 و 1376
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اس پورمحݠمدی شیخݠ عٮݠݓ
برش هایی از زندگی و سیرۀ مبارزاتی حاج شیخ عباس پورمحمدی

و شرح ارتباط و دوستی ایشان با حضرت آیت اهلل خامنه ای
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بــا انــدوه و تأســف، خبــر درگذشــت روحانــی مبــارز و پارســا و مردمــی، 

رفیــق صمیمــی و قدیمــی جنــاب حجت االســام آقــای حــاج شــیخ 

کــردم. زندگــی سراســر  عبــاس پورمحمــدی رفســنجانی را دریافــت 

ــا اخــاص و ســامت نفــس و بی اعتنایــی  تــاش و خدمــت همــراه ب

بــه جلوه هــا و زخــارف مــادی، خصوصیــت برجســتۀ ایــن روحانــی 

اختنــاق  دوران  در  اوســت.  حیــات  دوران هــای  همــۀ  در  کم نظیــر 

طاغوتــی، بــا شــجاعت و صراحــت، پرچــم نــام و راه امــام راحــل را بــر 

دوش داشــت و در دوران نظــام مقــدس جمهــوری اســامی، پیشــرو 

خدمات رســانی بــه محرومــان و اقدام هــای فرهنگــی و اجتماعــی در 

گســتره ای وســیع بــود. در همــۀ دوران  هــا هرگــز از مــردم و به خصــوص 

طبقــات محــروم جــدا نشــد و هرگــز جــز راه خــدا نپیمــود. 

رحمت و غفران الهی شامل حال او باد.1395/8/25
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زایت برش هایی از زندگی و سیرٔه مبار

 امامݠمخیین   
 در بیانات آیت اهلل خامنه ای

انسان وقتی اقیانوس را از نزدیک می بیند، یک طور است؛ ولی در اعماق اقیانوس، 

 همین طور است. ۸۴/۳/۱۰ 
ً
عوالم دیگری مشاهده می کند. ..در مورد امام هم واقعا

و  زیبایی ها  می توانستند  کشور  جوان  نسل  به  خصوص  مردم،  همٔه  کاش  ای 

درخشندگی های شخصیت امام را آن طور که خواص و نزدیکان ایشان حس و لمس 

 امام یک شخصیت جذاب بود. ۷۸/۶/۲۷ 
ً
کردند و دیدند، ببینند. حقیقتا

گرد و پیرِو این مرد بزرگ  که در طول زمان، به عنوان یک شا در نظر دارم آن درکی را 

احساس کردم و دیدم و لمس کردم،  به شما، به خصوص جوانان منتقل کنم. ۷۸/۳/۱۴

025 - 37228744
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قیمت: ۱80,000 ریال

ابوالقاسم صدیقی
برش هایی از زندگی حاج ابوالقاسم صدیقی

و شرح ارتباط و دوستی ایشان با حضرت آیت اهلل خامنه ای

قی
دی

 ص
ســم

لقا
بوا

ی، ا
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انق
ن 

ؤمــ
م

در دورانــى كــه مــا در ايرانشــهر بوديــم، آقــاى »صديقــى« رفيــق قديمى و 

عزيــز و صميمــى مــا ــــ كــه نــه نفــر از خانواده شــان در ايــن حادثــه از بيــن 

رفتنــد و ايشــان خيلــى داغ دار شــدند ــــ از عناصــر خــوب بــم بودنــد و بــا 

كمپرســى، نــان و ميــوه و گوشــت بيــن مــردم توزيــع مى كردنــد.1382/10/26
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امہری  اک  اقعدئ  ان   : ی �ہ یں  �
ث

بح� �
ذینہ  رصف  اقعدئ  ہک  ا  اپ�ی رکےت  وکشہ  �ی  وک  وجاونں  اور  ونوجاونں  اواقت  ارثک 

ےک  دوونں  وت  وہ  راتھک  ہن  ان  ا�ی دورسا  اور  وہ  ان  ابا�ی ٓادیم  ا�ی  ارگ  ےہ؟  قلعت  ا  کی ےس  لمع  امہرے  اور  ا  ی
ن

د�

ایس  اور  ےہ  ا�ی  اہلل  ہک  لی  رھک  می  ذنہ  ی�دہ  عق� ا�ی  مہ  ہک  ےہ  ہ  �ی د  وتحی ا  کی وہاگ؟  رفق  ا  کی می  لمع 

ہک  ےہ  ہ  �ی وبنت  ا  کی ؟  ی اچ�ہ رکین  ی  ہ
ن

� ابعدت  یک  یسک  العوہ  ےک  اس  ی  ہ
� اور  ےہ  ا  کی قلخ  وک  ا  ی

ن
د� اس  ےن 

رضحت  ٓارخی  اور  ٓادؑم  رضحت  ےلہپ  ےس  می  نج  بھ�ی�جے،  �
اؑ  ی ب

ن
ا� زہار  ی  وچ�ب الھک  ا�ی  ےن  اہلل  ہک  لی  امن  مہ 

 ؑ
ت

ی� ب� ہل� ا� مہ  ہک  ےہ  انم  اک  ایس   
ت وال�ی ا  کی سب؟  اور  اھت  اچنہپان  ام 

ن
ی �پ اک  اہلل  طقف  اکم  اک  ان  اور  ی  �ہ ملسو هيلع هللا ىلص  ٰیفطصم  دمحم 

رک�ی  تنعل  رپ  دونمشں  ےک  ان  اور  رک�ی  دوعے  ےک  تبحم  یک  ان  ےس  زابن   ، ی ر�ہ رھبےت  َدم  اک  تبحم  ےس 

ذےمداری  وکیئ  اورپ  امہرے  ےس  اقعدئ  ان  ا  کی ؟  ی
ئ

اج� وہ  نگم  می  ا  ی
ن

د� اینپ  رک  اھبل  وھبل  ھچک  بس  رھپ  اور 

وہیت؟ ی  ہ
ن

� اعدئ 
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