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نظر به اسـتقبال گسـترده از کتاب «طرح کلی اندیشـۀ اسلامی 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 ویژگیهای این
قالـب ،امـکان ارجاع خودکار بین بخشهای 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 عالقهمندان اهدا میکند.

ً
عموما کتابهای الکترونیکی جایگزین نسـخ چاپی نمیشـوند ،برای تهیۀ نسـخۀ
چاپی میتوانید به سایت مؤسسه مراجعه کنید.

٭٭٭
در این نسـخه با لمس برخی قسـمتهای متن ،میتوانید از ویژگیهای تعاملی
کتاب استفاده کنید .این قابلیتها 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 میدهد .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 پاورقیهـا ،از آن جملـه اسـت .همچنیـن در فهرسـتهای 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 اهلبیت را آزار داد .گوهری بیمثلومانند بهنام «طرح کلی اندیشۀ
اسالمی در قرآن».
٭٭٭
روزهـای آخـر تابسـتان  ،1353امام جماعت مسـجد کوچـک و نیمهکارۀ
امام حسـن مجتبی ،در انتهای بازار سرشـور مشـهد ،با شروع ماه رمضان،
ای سیوپنج سـاله،
برنامۀ جدیدی برای مسـجد میریزد .سـید علی خامنه ِ
روز ماه مبارک ،بعد
با آن قد رشـید و چشـمان نافذش ،بنا میکند که هر
ِ
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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 بههم میریزد .در آخرین روزهای تابستان،
ً
معموال شهر خلوت میشود و مردم به استراحتی چند
وقت نماز ظهر ـ که
ساعته تن میدهند ـ در گوشهای از شهر ،جنبوجوشی عجیب برپاست.
مـردم ،از پیـر و جـوان و زن و مرد ،از راههای دور و نزدیک ،در هوای گرم
ظهرهـا ،بـا زبانهـای خشـک روزهدار ،در حرکتنـد به سـمت مسـجد امام
حسن .همه مشتاقانه خود را به این مسجد میرسانند تا از سفرۀ پربرکت
معارفی که سید جوان در بهترین ماه خدا برایشان پهن کرده است ،بهرهها
ببرند و تشنگیهایشان را فرو بنشانند.
هر روز به تعداد مستمعان این روحانی جوان اضافه و مجلسش شلوغتر
میشـود .دیگر حتی در گاراژ بسـیار بزرگ پشـت مسـجد هم جایی برای
نشستن پیدا نمیشود .چشم که میگردانی ،میبینی از همه قشری آنجا
ً
اکثرا
نشستهاند :طلبه ،دانشجو ،دانشآموز ،کاسب ،اهل محل ،زن ،مرد؛ و
هم جوان .دانشـجویان پزشـکی برای آمدن و رفتن ،اتوبوس گرفتهاند که
هر روز آنها را از دانشگاه به نماز برساند و بعد از جلسه برگرداند.
در جلسۀ سید علی آقای خامنهای ،همهچیز نو و جدید است .قبل از شروع
جلسه ،به هر نفر برگهای کپیشده میدهند که در آن خالصهای از مباحث
جلسه نوشته شده .سخنران ،برخالف معمول ،روی منبر نمینشیند؛ پشت
تریبون میایسـتد و هر روز ،با زبان روزه ،بیش از یک سـاعت ،با حرارت و
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صدای بلند صحبت میکند .بعد از سخنرانی ،یک قاری قرآن در جایگاهی
ِ
آیات مطر حشـده در آن
کـه روی منبـر برایـش آماده کردهاند ،مینشـیند و
سخنرانی مسجد ،بیشتر
جلسه را با صوت و لحن زیبا قرائت میکند .جلسۀ
ِ
سخنرانی معمولی.
کالس آموزشی شباهت دارد تا یک جلسۀ
به یک
ِ
ِ
سـالها ،سـالهای خفقان و استبداد و دیکتاتوری رژیم پهلوی ،سالهای
کشـتن زیر شـکنجه است .در این سـالهای تاریک ـ که
سـیاه شـکنجه و
ِ
امام خمینی در تبعید به سر میبردند ـ در هیچ محفل دینیای ،نمیشود
حساس رژیم طاغوت کرد.
کوچکترین حرف یا حتی اشارهای به موضوعات
ِ
ِ
آیات مربوط
ساواک در اوج اقتدار است و همهجا جاسوس دارد .خواندن
بـه جهـاد و مبارزه جرم اسـت و اگر سـخنرانی ،در آیهای نام بنیاسـرائیل
را بیاورد و اشـارهای به اسـرائیل بکند ،مجلسش تعطیل و خودش زندانی
جوان مسـجد امام حسـن ،پیر مبارزه است.
میشـود .بااینهمه ،روحانی
ِ
او میداند چطور جلسـۀ سـخنرانی را اداره کند که گرفتار عوامل سـاواک
نشـود .او در نهایـت کیاسـت و درایـت ،معبـری باز میکند برای رسـاندن
نـور کالم خـدا ،بـه امت دورمانده از قرآن .آقای خامنهای با دقت و زیرکی
ِ
تمام ،مجموعۀ اعتقادات اسلامی را از زبان قرآن طوری بیان میکند که
مـردم عالوهبـر سـاختن دوبارۀ اعتقادات خود بر اسـاس معـارف قرآن ،به
فکـر ایجادکردن جامعۀ اسلامی نیز میافتند! سـید جـوان مباحثش را از
ایمان شروع کرده ،به توحید رسانده ،و بعد با مطر حکردن نبوت و والیت
ـ و بـا تمامشـدن مـاه رمضـان ـ ایـن دورۀ اعتقـادی نـاب و بینظیر را به
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بذر ایمان
پایان میرسـاند .سـید جوان در این جلسات توانست با کاشتن ِ
آگاهانه در قلب و جان جوانان مشهد ،آنان را با قرآن آشتی دهد .و قرآن
ِ
غربـت طاقچهها و سـفرههای عقد و مجالس ختم درآورده و در
عزیـز را از
اختیار جوانان بگذارد.
سـالهای سـال ،عدهای که فهم درسـتی از دین نداشـتند ،با افکار خشک
خـود مـردم را بـه بهانهها و معاذیر مختلف از قرآن دور نگه داشـته بودند
ً
مثلا فهـم قـرآن کار مـردم عادی نیسـت و باید قرآن را فقـط به امید
کـه
ثوابـش خوانـد و ایـن حرفهـا؛ حرفهایی که حکومتها از آن اسـتقبال
میکردند .اما سید علی آقای خامنهای اینها را یا توطئۀ دشمن میدانست
یـا کجفهمیهـای 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 میگرفت ،پشـت تریبون
میایسـتاد ،و تمـام وجـودش را وقـف کلمات الهی میکرد .میخواسـت
اندیشۀ ناب اسالمی را دوباره ،از دل نابترین متن الهی احیا کند و قرآن
مردم مسلمان بازگرداند.
را به قلب و عمل
ِ
سـرانجام ،چنـد مـاه پـس از پایانیافتـن جلسـات طـرح کلـی در مسـجد
امام حسـن ،و پیرو جلسـات شـرح نهجالبالغه ،سـید علی آقای خامنهای
ِ
راهی یکی از مخوفترین
پایتخت سـتم میشـود؛
دسـتگیر شـده و راهی
ِ
روز دنیا« :کمیتۀ مشترک ضد خرابکاری».
شکنجهگاههای آن
ِ
٭٭٭
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رمضـان فراموشنشـدنی گذشـته اسـت و در
حـاال چهـل سـال از آن مـاه
ِ
ایـن چهل سـال ،آن دریـای معارف قرآنی ،فقط در سـینۀ همان چند هزار
باقی تشـنگان از آن بیبهـره بودهاند .در
مسـتمع مشـهدی باقـی مانـده و
ِ
ِ
معارف ناب قرآنی ،فقط خبری مانده بود و نشـانی
این چهل سـال ،از آن
ـ آنقدر که از بودنش مطمئن شویم ـ و تنها کتابچهای بهنام «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 اینهمه سال ،گرد و غبار از این گنجینه برگرفته
شد و آن گوهر نورانی ،سر برآورد و جلوهگر شد .الحمدهلل...
قدمـت چهـل سـاله ،وقار و جذبهاش را باال بـرده ،و تازگی و جوانی ،از هر
مهمان عزیز چهل سـال در
کلمـهاش میبـارد .آغـوش باز کنیم بـرای این
ِ
راه مانده .گنجینۀ «طرح کلی اندیشـۀ اسلامی در قرآن» از دل سـالهای
تاریک و سـیاه و سراسـر خفقان ،برای امروز و فردا و فرداها ،رسـیده است
تا قلبها را روشن کند .دریغ از سالهایی که گذشت...

کتابچۀ «طرح کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن»
«طرح کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن» پنجمین اثر مکتوب حضرت آیتاهلل
خامنهای بود که قبل از انقالب ،در سال  1354به چاپ رسید.
ایـن کتابچـه مجموعۀ همان پلیکپیهایی بود که در جلسـات روزانۀ ماه
رمضـان مسـجد امـام حسـن در سـال  1353در اختیار حاضـران قرار داده
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ّ
معظمله ،قبل از چاپ بر آن نوشـته
میشـد؛ بهعلاوۀ مقدمـهای که خـود
بودنـد .مقدمـهای کـه در آن بهخوبـی ضـرورت و لـزوم ارائـۀ طرحـی کلی
از اندیشـۀ اسلامی 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 .کتابچهای بهظاهر مختصر ،اما با محتوایی عمیق.
عالوهبر این کتابچه ،بعد از انقالب ،محتوای شش جلسه از بیستوهشت
جلسـۀ ایـن مجموعـه ،در قالـب جزوهای بـا عنوان «والیت» توسـط حزب
ً
مجددا چاپ
جمهوری اسلامی در سـال  1360به چاپ رسـیده اسـت ،که
نشد و چندان در دسترس نیست.

نحوۀ دستیابی صهـبا به نوارهای جلسات
مدتهـا دسـتیابی بـه محتوای این جلسـات ،یکی از آرزوهـا و دعاهای
قلبیمان بود ،که روزی مصاحبهای دیدیم از آقای مرتضی سادات فاطمی
دربارۀ فعالیت قرآنیشـان 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
ّ
معظم رهبری بودهاند و بعد از انقالب نیز همچنان مورد
معتمـدان مقـام
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 بودهاند .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 میتوان به محتوای جلسـات ،دسـت پیدا کرد .وقتی به ایشـان
عرض کردیم که آن کتاب ،تنها شـامل محتوای پلیکپیها میشـود و از
متن جلسـات خالی اسـت ،متعجبانه افسوس خوردند .از ایشان پرسیدیم
کـه نوارهـا را در اختیـار دارنـد یا خیر .جـواب مثبت بود ،امـا ریلها ـ که
ّ
معظمله
همان اصل سندها بود ـ به مرکز اصلی نگهداری اسناد مربوط به
رفته بود و تنها یک کپی بر روی نوار کاست در اختیار داشتند.
آقای سادات فاطمی بدون هیچگونه چشمداشتی ،آن نوارها را در اختیار
ما قرار دادند و ما نیز هیچگاه نتوانستیم آنطور 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
سـالهای سـال ،دوباره یک نفر از راه دور ،به مرکز پخش نوارهای مذهبی
آمـده تـا نوارهـای آقـای خامنـهای را تهیه کند؛ و ایشـان همـان کاری را
کردنـد که سـالهای قبل از انقلاب میکردند .خداوند حافظ وجود نورانی
و قرآنیشان باشد.
ً
مثال از
نوارها بهدلیل اینکه از روی ریل پر شـده بودند ،نقایصی داشـتند؛
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ً
عموما به انتهای بحث
ابتدای بحث شـروع میشـوند نه از آغاز جلسـه؛ یا
ً
ّ
عموما
معظمله را ندارند .زیرا
ختم میشوند و صوت تالوت قرآن و دعای
زمان برگزاری جلسات بیشتر از یک ساعت به طول میانجامیده است.
ً
تقریبـا بعید و دور
یـک راه ،تأمـل بـرای دسترسـی به نوار ریـل بود ،امری
ّ
مداقه بر محتوای جلسـات به این نتیجه رسـیدیم که از
از امکان .بعد 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 مطالعههـای 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 آگاهتر میکنیم 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 منحصربهفرد در ارائۀ درسـت و کامل اندیشـۀ اسالمی
اسـت .این کتاب با کتابهای متعددی که با عنوان اندیشـۀ اسلامی یا
اصول عقاید به رشـتۀ تحریر درآمدهاند ،متفاوت اسـت .آن کتابها اصول
اعتقـادی دیـن را بیشـتر بهعنـوان مفاهیـم ذهنـی تلقی کـرده و در مقام
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اثبات درسـتی این اصول و پاسـخگویی به شـبهات مطرح شـده هسـتند.
برخالف آن کتابها« ،طرح کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن» مباحث ضروری
دیـن را بهگونـهای تعهدآفرین معرفی کرده اسـت .بنابراین ،اولین ویژگی
همیـن اسـت کـه این کتاب از جنـس کتابهای کالمی نیسـت که روند
اثبات و نفی در پیش گرفته باشد.
دومیـن ویژگـی کتـاب ،ارائۀ نمایی کلی از اندیشـۀ اسلامی بـه جهانیان
است؛ نهفقط مسلمانان ،بلکه یکایک انسانها ،چه موحد و چه غیر موحد.
هرکـس ،بـا هر ایـده و تفکری ،میتوانـد مخاطب این کتاب باشـد ،چون
روند بحث و نکات عرضهشـده در کتاب ،آنچنان منطقی و دور از هرگونه
تعصبورزی 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 مجموعهای از اصول فکری یا
عملـی مجـزا نمیداند ،بلکـه آن را مجموعهای متحد تعریف میکند که با
ِ
نظمی خاص در کنار هم قرار گرفتهاند.
ایـن کتـاب سـندی اسـت گویـا از اقدامات حضـرت آیـتاهلل خامنهای در
راستای احیای تفکر اسالمی .در آن سالهایی که مفاهیم دینی از معانی
حقیقی خود تهی شده و جز پوستهای از آن چیزی باقی نمانده بود .گرچه
حرکتها و سـخن برخی از اندیشـمندان اسالمی ،نگاهها را دوباره متوجه
اسلام 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.
ً
قطعا احیاگر اسلام در این عصر بودند .با شـروع
حضرت امام خمینی؟حر؟
ِ
سر زبانها افتاد و قلوب خمودۀ مسلمین
نهضت امام ،نام اسالم دوباره بر ِ
بیدار شـد .بعد از تبعید حضرت امام این شـور و عالقۀ ایجادشـده ،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 آیتاهلل خامنهای
بـا احسـاس ایـن خلأ و نیـاز در جامعه ،و با اشـراف به آثار اندیشـمندان
اسلامی و مراوده با عالمان زمانشـناس عصر ،همچون شـهید مطهری و
تمسـک به قرآن ،مباحث «طرح کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن»
با تسـلط و
ّ
را در مـاه مبـارک رمضـان مطـرح کردند؛ مباحثی که بهدلیـل ارائۀ نگاهی
جامع از تفکر توحیدی و با درنظرداشتن شئون مختلف زندگی بشر ،بابی
اسـت بـرای ورود بـه حوزۀ تفکر اسلامی .این چهارمیـن ویژگی برای این
کتاب است.
پنجمین ویژگی کتاب ،بازتاب نگاه نو و بدیع ایشان به مفاهیم دینیست.
اگرچه واژگان قرآن ،کلماتی هستند که مکرر به گوش شنونده رسیده ،اما
در کالم ایشـان جانـی تازه میگیرنـد؛ نگاهی که به مفاهیم دینی ابعادی
تـازه میبخشـد و در آن روزگار مـورد انتقـاد قرار میگیـرد« :یک عدهای در
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مشهد جنجال علیه من به راه انداختند که چرا در زیر کلمۀ «والیت» ،فالنی،
ایـن حرفهـا را زده؛ درحالیکه این ،انکار آن والیتی که آنها میگفتند که
نبود .آنها میگفتند 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 بـهکار رفته

ُ

ُ
ّٰ
ک َ
<ه ن�ال َ
1
ً
مثال فرض کنید و آیات متعددی را؛ از این آیات
الولا َی� ة� ِلل ِه>
است،
ِ
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 میکنند؟ خب احترامش
میکننـد ،تکریمـش میکننـد ،تشـکر از او میکنند .در مسـائل دینی اگر
حرف جدیدی مطرح میشـد ،یک برداشـت نویی در یک مسئلهای مطرح
میشـد ،ولو اینکه حرفهای گذشـته را تخطئه نمیکرد ،همینقدر که نو
بـود ،بـا آن یـک عـدهای بنا میکردنـد مخالفتکردن ،االن هـم این حالت
هنوز در یک عدهای هست».

2

ششـمین ویژگـی کتـاب ،انطباق مباحث آن با سـیرۀ سیاسـی ـ مبارزاتی
ائمه؟مهع؟ برای برقراری حکومت اسلامی اسـت .دیدگاه ایشـان نسـبت به
 .1سوره مبارکه کهف /آیه 44

ّ
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زندگی ائمه ـ که در مجموعۀ حلقات «انسـان 250سـاله» جمعآوری شـده
اسـت ـ سـبب شـده بود تا ایشـان در میدان مبارزه همواره سه نکته را مد
نظر قرار دهند :اول ،تبیین اسلام به شـکل درسـت؛ دوم ،سخن از جامعۀ
اسلامی و حکومـت علـوی؛ و سـوم ،صحبـت از حاکم جامعۀ اسلامی و
دادن مـردم بـه مصـداق فعلـی .این کتاب نمونهای اسـت از شـیوۀ
توجـه
ِ
مبارزۀ زیرکانۀ ایشان در آن دوران سیاه« .در رژیم گذشته ،آنوقتیکه کار
خیلی بر ما سـخت میشـد و من در مسـجد کرامت یا مسـجد امام حسن
مشـهد سـخنرانی میکـردم ،مطلبی را کـه فکر میکردم دانسـتن آن برای
نظام و رژیم بهشـدت مضر اسـت ،بدون اینکه اندک اشـارهای به دسـتگاه
ً
مطلقا به دسـتگاه
بکنـم ،مطـرح میکـردم .هیـچ گوشـه و کنایـهای هـم
ً
مثلا فـرض کنیـد آن زمـان میگفتیـم «حکومـت علـوی» .اگـر
نمـیزدم.
میگفتیم حکومت اسلامی ،حسـاس میشدند .میگفتیم نظام علوی یا
وقت من ،از اینگونه تعابیر پر بودّ .
ِ
کأنه
حکومت علوی .در بحثهای آن
دیلم را میدادیم زیر ریشـۀ دسـتگاه تا آن را با یک فشـار بیرون بکشـیم.
دستگاه هم ملتفت نبود؛ چون به تنۀ او ،هیچگونه برنمیخورد».

1

ویژگـی هفتـم کتـاب ،توجه ویژۀ آن اسـت به درد اصلی جوامع بشـری و
مسـلمانها؛ یعنـی ضعـف ایمان .ایشـان با غـور در آیات مختلـف قرآن،
حقیقت ایمان را به مخاطبان خود معرفی میکنند؛ و تشریح میکنند که
این باور آگاهانه و تعهدآور ،اگر درست شناخته شود ،همچون روحی که
ّ
معظمله در تاریخ 1371/4/8
 .1بیانات
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جسم را به حرکت درمیآورد ،عقاید را به صحنۀ زندگی و اجتماعات بشری
وارد کرده و آنگاه ،این ایمان ،انسانساز و جامعهساز خواهد شد.
هشـتمین ویژگی کتاب ،وحدتآفرین بودن مباحث آن اسـت برای امت
ّ
معظملـه در آن زمـان با بصیرتی که داشـتند ،دسـتهای پنهان
اسلامی.
اسـتعمار را در ایجاد اختالف بین امت اسلامی بهخوبی میدیدند؛ لذا با
تکیه بر اصول اساسی اعتقادی اسالم ،مانند توحید و دقت به ابعاد آنها،
زمینۀ وحدت امت اسالمی را در برابر طاغوتهای زمان ،فراهم آوردهاند.
ّ
تعمـق در قرآن به
معظملـه برای آموزش شـیوۀ تدبّر و
کوشـش و تلاش
ّ

ً
عموما برای بحثهای خود
مخاطبان ،نهمین ویژگی کتاب اسـت .ایشـان
دسـتهای از آیـات را برمیگزیدنـد و ضمـن ترجمـۀ آیات ،مخاطبـان را به
یافتـن رابطـۀ آیات بـا یکدیگر ترغیب میکردند .ایشـان هنـگام ترجمه و
شـرح آیـات ،گامبـهگام بـا مخاطـب پیش رفتـه و او را به تأمل و کشـف
ارتبـاط آیـات وا میداشـتند .و با برداشـتی که از آیات ارائـه میدادند ،در
مخاطب نگاهی نو نسبت به قرآن ایجاد میکردند.
دهمیـن ویژگی کتـاب ،توجه خـاص حضرت آیتاهلل خامنـهای به جوانان
اسـت .آنچه از بیانات ایشـان در این سلسـلۀ از دروس برمیآید ،این است
ً
عموما قشـر جوان هسـتند« .من به شما
که مخاطب اصلی این جلسـات،
عزیزان جوان دانشجو که نگاه میکنم ،مسجد کرامت و مسجد امام حسن
یوپنج
مجتبی را به یاد میآورم؛ که آنجا هم همین شماها ـ شماهای س 
سـال قبل ـ مینشسـتید و درس تفسیر قرآن و تفسیر نهجالبالغه و مبانی
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نهضت اسلامی ،مذاکره و بحث میشـد ،نوشـته میشـد و گفته میشـد.
چوبـش را هـم میخوردیـم؛ هـم شـما میخوردیـد ،هـم مـا میخوردیـم.
جبـار طاغـوت ،آن روز تحمـل نمیکـرد کـه یـک طلبه بـا جمعی
دسـتگاه ّ
دانشـجو بنشـینند و از دین حرف بزنند؛ بهخصوص که محفل دانشـجویی
مـا آن روز ،محفـل گرمـی هم بود؛ محفل پرجمعیت و متراکمی بود .البته
ایـن جمعیتهایی که امروز شـما بعـد از انقالب میبینید ،قبل از انقالب
در هیچجا و به هیچ مناسبتی شکل پیدا نمیکرد؛ اما نسبت به جلسات و
اجتماعات آن روز ،هیچ اجتماعی شاید در کشور ـ اجتماع دانشجویی ـ به
یکپارچگی ،یکدستی و تراکم اجتماع مسجد امام حسن یا مسجد کرامت
که بنده آنجا درس تفسیر برای دانشجوها میگفتم ،وجود نداشت».

1

ورای همۀ ویژگیهای منحصربهفردی که ذکر شـد ،اهمیت این کتاب در
ّ
معظمله ،از دو جنبه است:
میان آثار
جنبـۀ اول اینکـه ،محتـوای ایـن جلسـات از ابتـدا تـا انتهـا ،همـه با نظر
ّ
معظمله تنظیم یافته است .از انتخاب عنوان «طرح کلی  اندیشۀ اسالمی
در قرآن» برای مجموعۀ جلسـات و کتابچهای که چاپ شـده است ،ترتیب
بخشهای 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 ،میتـوان گفـت مبحث ضروری و مهمی نیسـت که در
ّ
معظمله در تاریخ 1386/2/25
 .1بیانات
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ایـن مجموعـه به آن اشـاره نشـده باشـد .از ایـن مهمتر اینکـه این طرح،
ّ
معظملـه اسـت .ایشـان در طی این
درحقیقـت بازگوکننـدۀ نظـام فکـری
جلسـات ،پایههـای نظـام فکری خـود را که برگرفته از آیات قرآن و سـیرۀ
ائمه است ،تبیین کردهاند .درستی این ادعا زمانی بیشتر معلوم میشود
ّ
معظملـه و جهتگیر یهای ایشـان در این
کـه بـا نگاهـی دقیق ،بیانـات
سـالها را بررسـی کنیم .خطی کلی و اساسـی دیده نمیشـود ،مگر اینکه
نظام ترسیمشده داشته باشد .حتی آیات مطر حشده در این
ریشه در این
ِ
سلسله جلسات ،جزو آیاتی هستند که ایشان بهطور معمول در بیاناتشان
به کار میبرند .لذا مخاطب با مطالعۀ کتاب حاضر ،گامی مهم در راستای
ّ
معظمله برداشته است.
آشنایی با نظام فکری
«مـن چنـد سـال قبل به مشـهد رفته بودم؛ یکی از رفقـای قدیمی ما ـ که
پـای بحثهـای خصوصـی و عمومی ما خیلی بوده اسـت و اآلن هم او را
زیاد میبینم ـ نواری به من داد و گفت خواهش میکنم شما این نوار را
همینطور که در ماشین نشستهاید ،گوش کنید .گفتم خیلی خب .نوار را
گذاشتم ،دیدم او در سخنرانیهای دورههای طوالنی من گشته است و از
هر کدام ّ
تکهای را انتخاب کرده که در آن ،تصویر آینده و وعدۀ به آینده و
حکومت علوی وجود دارد و از من میخواهد بپرسد اآلن هم همان تصویر
را در ذهن دارید؟ البته اِشکال 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 حرفها را میزنم و حرفم عوض نشده است.
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سخنرانی مستمرِّ سی
حسـن مشـهد
بنده یک ماهِ رمضان در مسـجد امام
ِ
ِ
جلسـهای داشـتم ..آن زمـان بـه ضبـط سـخنرانیها خیلـی اهمیـت داده
ً
اسـتثنائا همـۀ این سـی سـخنرانی ضبط شـده اسـت .این
نمیشـد؛ امـا
سخنرانیها منبع خوبی برای مچگیری ماست! در آن سخنرانیها راجعبه
توحید ،امامت ،والیت ،نبوت و سایر مباحث اساسی بحث شده است که
اآلن هـم آنهـا را تأیید میکنم .اینها پایههای فکری برای ایجاد یک نظام
اسلامی بود؛ اگرچه ما آن موقع امیدوار نبودیم که نظام اسلامی شـش،
ّ
محقق شـود .میگفتیم اگر پنجاه سـال دیگر هم ایجاد
هفت سـال دیگر
نشـود ،باالخـره پایههـای فکر یاش اینهاسـت .آن کار ،جهـتدادن به فکر
جوان آن روز بود».
نسل
ِ

1

سبک تنظیم کتاب
بـا حفـظ ترتیـب جلسـات در کتـاب ،رونـد ارائـۀ مطالب در یک جلسـه،
ّ
معظملـه ،مطالـب غیـر مرتبـط بـا محتـوا در جلسـات ،و
لحـن کالم
درج پلیکپیهـای آن زمـان ،سـعی کردیـم محتـوای اثـر نیـز القاکننـدۀ
سلسـلهوار بودن جلسـات ،سبک آنها ،فضای جلسات ،امکانات محدود و
مکان برگزاری جلسات باشد.
٭٭٭
 .1بیانات در دیدار اعضای هیئت مؤسـس و هیئت امنای مؤسسـۀ پژوهشـی ـ فرهنگی
انقالب اسالمی1381/4/4 ،
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در تنظیم محتوای این کتاب چند کار صورت گرفته است:
1ـ بدنۀ اصلی کتاب از کنار هم قرارگرفتن محتوای جلسـات شـکل گرفته
اسـت .کتاب چهار بخش اصلی به نامهای 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 پلیکپی آن جلسـه
مشخص شده است.
ّ
معظمله بیان فرموده
2ـ برای حفظ سـیر محتوای هر جلسـه ،آنگونه که
بودند ،از تقطیع کالم ایشـان و زدن تیتر خودداری شـد .لذا خواننده سـیر
محتوایی یک جلسه را بهخوبی احساس میکند.
ابتدایی جلسـه ضبط نشده
نوارهای کاسـت جلسـات ،جمالت
3ـ در اکثر
ِ
ِ
ّ
معظملـه جلسـه را با تلاوت چند آیه
اسـت .در صـوت یکـی ،دو جلسـه،

منتخـب آن جلسـه آغـاز کردهاند .ما نیز برای آنکه همۀ جلسـات
از آیـات
ِ
ّ
معظمله در تالوت آیات
شـروعی یکسـان داشته باشـند ،با توجه به روش
در آن دو جلسه ،ابتدای جلسات را با آیات قرآن شروع کردهایم؛ اما چون
ّ
معظمله ایـن آیات را خواندهاند ،آیات
نمیخواسـتیم مخاطـب تصور کند
بهشکلی متفاوت با متن آمده است.
4ـ لحن کالم آیتاهلل خامنهای در جلسات طرح کلی سال  ،53با بیان و
ّ
معظمله در دوران رهبری تفاوتهایی دارد .ما نیز بر آن شدیم
لحن کالم
کتاب را طوری تنظیم کنیم که لحن ایشان به مخاطب منتقل شود .لحن
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ِ
حرارت
کالم ایشان در آن سالها ،لحن خطیبی انقالبی است که با شور و
بسـیار ،ایسـتاده در پشـت تریبـون ،بـرای جمعـی جوان سـخن میگویند.
کالمشـان گرم و گیرا و حرفهایشـان تازه و جذاب اسـت .لذا تمام تالش
خـود را کردیـم تا با درج عالئم ویرایشـی دقیق ،در کنار روانسـازی متن،
ّ
معظمله را به بهترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کنیم.
لحن کالم
5ـ مـورد دیگـری کـه در انتقـال فضـای جلسـه و شـرایط آن دوره کمـک
ّ
معظمله در خالل صحبتهایشـان
میکند ،مطالبی حاشـیهای اسـت کـه
بیان کردهاند .حفظ این مطالب بین بحث اصلی ،موجب ایجاد وقفه و در
ّ
معظمله به
مواردی ،ازدسـترفتن رشـتۀ کالم اسـت .ازطرفی ،در مواردی
نکاتی اشـاره کردهاند که شـنیدن آن برای مخاطب شـیرین است و او را تا
حـدودی از شـرایط آن دوره آگاه میکنـد .برای درج این مطالب ،آنها را با
قلمی متفاوت ،داخل پرانتز قرار دادهایم .خوانندۀ کتاب مختار است این
قسمتها را بخواند یا از آن بگذرد.
6ـ از دیگـر قسـمتهای کتـاب ،پلیکپیهای آن اسـت کـه در ابتدای هر
جلسـه ،در اختیـار حضـار قـرار میگرفته اسـت .تصاویر آنهـا را در انتهای
ّ
معظمله بعد از نوشـتن مطالـب مربوط به
جلسـۀ مربوطـه قـرار دادهایـم.
پلیکپیهـا ،آنهـا را در اختیـار شـخصی میگذاشـتند تـا مطالـب ابتـدا با
خط خوش نوشـته شـود و بعد ،از آن برگه ،پلیکپی تهیه شـود .سـبک و
رسـمالخط نوشـتۀ پلیکپیها حاکی از آن اسـت که بیش از یک نفر این
پلیکپیها را نوشـته اسـت .لطف خدا بود که در حین انجام پروژه ،هفده
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عـدد از آن پلیکپیهـا را پیـدا کنیم .با الگو قـراردادن این پلیکپیها ـ از
حیث رسمالخط و ظاهر ـ و با استفاده از متن خالصۀ جلسات در کتابچۀ
طـرح کلـی اندیشـۀ اسلامی ،ده پلیکپـی دیگـر را بازسـازی و در انتهای
جلسات مربوط قرار دادیم .غلطهای موجود در پلیکپیها نیز ،بهخصوص
آیات ،تصحیح شدند.
7ـ بدنـۀ اصلـی کتـاب و سـیر محتوایی آن با چیدن جلسـات در کنار هم
ّ
معظمله برای انتشـار کتابچۀ
شـکل گرفت؛ اما حیفمان آمد مقدمهای که
مجموعۀ پلیکپیها نوشتهاند را در این کتاب نیاوریم .هرکسی آن مقدمه
را خوانـده باشـد ،بـا نگاهـی بـه ایـن کتـاب تصدیـق خواهد کـرد ،مقدمۀ
ّ
متناسـب حال آن کتابچه باشـد ،برای این جلسـات
معظمله بیش از آنکه
ِ
و محتوای تبیینشده در آنها به رشتۀ تحریر درآمده است.
ً
دائما تقطیع و تکرار شـدهاند ،یا در خالل آنها آیۀ
8ـ ازآنجاکه آیات متن
دیگری بهعنوان شـاهد مثال آورده شـده اسـت ،ممکن اسـت خواننده در
ً
اوال آیات
تشـخیص صحیح آیات دچار مشـکل بشـود .برای حل مشـکل،
ً
ّ
معظملـه اولین
ثانیـا هنگامیکه
قـرآن بـا قلمـی متفـاوت درج شـدهاند؛
قسـمت از یک دسـتۀ آیات را برای ترجمه و شـرح میخوانند ،در پاورقی،
سـند آن دسـته از آیـات آمده اسـت .دراینصورت فقط بـرای آیاتی که در
ایـن بیـن از جـای دیگـر خواندهاند ،پاورقی درج شـده اسـت .بـرای اینکه
روایات با عبارات و اصطالحات عربی متمایز باشند ،در «» و با فونت عربی
آمدهاند .بهدلیل 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 شـدهاند .در ایـن جلسـات،
ّ
معظملـه بیش از سـیصد آیه را تلاوت فرمودهاند .بهدلیل رعایت اختصار
و ذکـر معنـای آیـات در متـن جلسـه و پلیکپیها ،از ذکر دوبـارۀ معنای
آیـات در فهرسـت خودداری شـده اسـت .در ایـن فهرسـت ،بخشهایی از
ّ
معظمله خواندهاند ،مشـکیرنگ اسـت و قسـمتهایی که خوانده
آیه که
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
ّ
معظم رهبری.
مطر حشده و آیات کلیدی در اندیشۀ مقام
در فهرست روایات ،ترتیب قرارگرفتن 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 میداده ،در این فهرست قرار
ندارد و سندِ آن در متن اصلی کتاب ،بهصورت پاورقی درج شده است.
ً
ضمنا از اسـتادان بزرگوار ،آقایان غالمرضا خلج و مسـعود نجابتی تشـکر
میکنیـم کـه زحمت خوشنویسـی بسـماهلل کتاب و طراحی نشـان کتاب
برعهدۀ ایشان بوده است.
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ً
خاصتا
نورانی حضـرت آیتاهلل خامنـهای ،و
اگـر کسـی بـه طول زندگانـی
ِ
رهبری ایشـان ،نگاهی کالن و عمیق داشـته باشـد و به ریشـۀ
به دوران
ِ
جهتگیر یهـا و عملکردهـا بیندیشـد و در بیانـات خود ایشـان ،به دنبال
ایـن ریشـهها بگردد؛ یکـی از بارزترین و مؤثرترین ریشـهها را «آیات قرآن
کریم» مییابد.
ارتبـاط حضـرت آقـا با قـرآن ،گرچه بـه دوران کودکی و پای داسـتانهای
عمجـزء در مکتبخانـه برمیگردد ،امـا خیلی زود
قرآنـی مـادر و آمـوزش ّ
بـه یـک ارتباط محبتـی ،معرفتی و کاربردی مبدل میشـود و روزبهروز بر
عمق و تأثیر آن افزوده میشود« .نهضت بازگشت به قرآن» ابتدا در درون
خود حضرت اسـتاد اتفاق میافتد و قرآن تبدیل میشـود به مهمترین و
کاربردیتریـن نقشـۀ راه و مطمئنتریـن راهنمـا که ریز و درشـت افکار و
اعتقادها و ایمانها و جهتگیر یها و ُ
خلقیات و افعال و ارتباطات و ...را
در حوزۀ فردی و اجتماعی و حکومتی برای انسان روشن میکند .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 آموزندهای است
که مجالی جداگانه و وسـیع میطلبد .امیدواریم این مهم در محصوالت
صهـبا اتفاق بیفتد.
اتخـاذ صفـت «رهبر قرآنی» برای حضرت آیتاهلل خامنهای ،مدعایی اسـت
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که ازطرفی به شناخت آن ارتباط برمیگردد و انس عمیق و قدیمی ایشان
بـا قـرآن را نشـان میدهـد .و ازطرفـی از توجه بـه بیانات و اسـتفادههای
قرآنـی مشـهود و مکشـوف در آنهـا ،و همچنیـن تأمـل در
بدیـع و دقیـق
ِ
تصمیمگیر یهـا و عملکردهـا؛ کـه مـا را به سرچشـمههای قرآنی هدایت
میکند.
«طرح کلی اندیشـۀ اسلامی در قرآن» شـاید مهمترین 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
مکتب «رهبر قرآنی» از آنها استفاده کنیم و در حد
نورانی
حرکت در مسیر
ِ
ِ
خودمان قرآنی شویم.
٭٭٭
ّ
مقدس و مهربان
جان ما ،عنایتی هسـتند از جانب وجود
رهبـر عزیزتـر از
ِ
حضـرت رضـا علیه آالف التحیة و الثنـاء؛ که ملت ما هرچه دارد از برکات
خورشـید توس است« .صهــبا» از ابتدا با توسـل به حضرت علیبنموسی
قـدم برداشـته و جرعهنـوش آسـتانش بوده ،تـا بتواند یک قدم بـردارد در
ِ
سـنگین رسـاندن معارف و انوار این رهبر و این هدیۀ رضوی ،به
تکلیف
ِ
مـردم مشـتاق و تشـنه .امید که بـا توجه و دعای حضـرت رضا ،این قدم
کوچـک مـورد رضایـت فرزند گرانقـدرش حضرت صاحب العصـر و الزمان
قرار گیرد.
فاطمیه  - 1434فروردین 1392
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هراشا

گفتار «روح توحید ،نفی عبودیت غیر خدا»
دهمیـن گفتـار از مجموعـه گفتارهـای صهــبا ،گفتـار «روح توحید ،نفی
ّ
معظمله آن را به
عبودیـت غیر خدا» اسـت .این گفتار مقالهای اسـت کـه
ً
عمال
درخواست یک دانشجو و در پاسخ به این سؤال که «اعتقاد به توحید
چه نقشـی در زندگی انسـان دارد؟» نوشـتهاند .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 ،عمیقتـر و درحقیقـت خالصـه و نتیجهای اسـت از تمام مباحث
فصل توحید.
٭٭٭
بسـیار مخاطبـان صهــبا مبنی بـر اسـتماع صوتهای
بنـا بـه درخواسـت
ِ
کتاب ،مجموعهای صوتی تهیه شـده اسـت .این مجموعه شـامل :صوت
کامـل جلسـات ،بیستوهشـت قطعۀ صوتـی خالصه جلسـات ،ده قطعۀ
صوتی موضوعی و ده قطعۀ صوتی دربارۀ جلسه و حواشی آن است .برای
دریافـت مـوارد دلخـواه میتوانیـد بـه آدرس jahadi.ir/sahba/tarhekoli
مراجعه کنید.
اردیبهشتماه 1399

کتاب چاپشده در سال 1354

کتاب چاپشده در سال 1359

جزوۀ والیت ،چاپشده در سال 1360

کتاب چاپشده در سال 1368

مقدمۀ مؤلف
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طرح اسالم به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یکآهنگ
و ناظـر به زندگی جمعی انسـانها ،یکـی از فور یترین ضرورتهای تفکر
مذهبی است.
مباحثـات و تحقیقـات اسلامی ،پیـش از ایـن بهطـور غالـب ،فاقد این
دو ویژگـی بـس مهـم بوده و از اینرو ،در مقایسـۀ اسلام بـا مکاتب و
مسـالک اجتماعـی ایـن روزگار ،باحثان و جویندگان را چندانکه شـاید
و بایـد ،بـه نتیجـۀ ثمربخش و قضاوت قاطع نرسـانیده اسـت؛ یعنی از
ً
مجموعا طرح و نقشۀ یک آیین متحداالجزا و متماسک را
اینکه بتواند
ارائه دهد و نسـبت آن را با مکتبها و آیینهای دیگر مشـخص سـازد،
عاجز مانده است.
ً
عموما بحثها ذهنی و دور از حیطۀ تأثیر عملی و عینی و
بهعالوه ،چون
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ً
مخصوصا اجتماعی ،انجام گرفته ،بیش از معرفتی ذهنی به بار نیاورده و
نسـبت به زندگی جمعی انسـانها ،علیالخصوص 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 اسلام ـ در بیشـترین
موارد ،سـهمی در روشـنگری و راهگشـایی نیافته و به جای آن ،دقتها
و تعمقـات شـبهعقلی یـا روایـات و منقـوالت ظنـی ـ و گاه بـا اعتبـاری
بیشـتر ـ میداندار و مسئول شـناخته شده و بالنتیجه ،تفکرات اعتقادی
جـدا از قـرآن و بیاعتنـاء بـه آن ،نشـو و نما یافته و شـکل گرفته اسـت.
شـاید همین بیارتباطی و بیاعتنایی یا احسـاس بینیازی یا نومیدی از
امکان استفادهای 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 عوامیها و
عوامفریبیها بشود.
با توجه به این واقعیت ،میتوان بهطور خالصه سه خصوصیت مهم را در
بحثها و گزارشهای فکری اسلامی ،ضرورتی دانسـت که تخلف از آن،
شایستۀ متفکران آگاه و مسئول این روزگار نیست:
نخسـت آنکه معارف و دسـتگاه فکری اسلامی از تجرد و ذهنیت محض
خارج گشـته و ـ همچون همۀ مکاتب اجتماعی ـ ناظر به تکالیف عملی
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و بهویژه 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 میدهد ،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 اسـتوانهای در این بنای اسـتوار اسـت و با
دیگـر اجـزا و عناصـر ،همآهنگ و مرتبط اسـت ـ و نه جـدا و بیارتباط با
ً
مجموعا از شـناخت این اصـول ،طرح کلی و
دیگـر اجزا ـ بررسـی شـود تا
همه جانبهای از دین ،به صورت یک ایدئولوژی کامل و بیابهام 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 سلیقهها و نظرهای شخصی یا اندوختههای 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 کاملترین و موثقترین
سندی است که میتوان 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 ژرفپیما که خود ،ما را به آن فرمان داده است.

 1و  .2قرآن 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 سـخنرانیها کوشـیده شـد که مهمتریـن پایههای فکری اسلام،
از سـازندهترین و زندهتریـن ابعـادش ،در خلال آیـات رسـا و روشـن قرآن
جسـتجو شـود .و آنگاه ضمن تشـریح تبیینی که شـیوۀ تدبر و تعمق در
قـرآن را بـه شـنوندگان بیامـوزد ،پایههای مزبور در این آیات ،مشـخص و
پیامبر خدا
نشـان داده شـود و در مـوارد الزم ،از روایـات صحیـح صـادر از
ِ
و ائمـۀ معصومیـن؟مهع؟ بـرای توضیح و تأکید ،بهرهگیـری 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 ورقهای ثبت شده و روزبهروز
در اختیار حاضران نهاده میشد...
آنچه اکنون تقدیم میشود مجموع آن «خالصه»هاست (با اندک تصرفی)
که انتشـارش پاسـخ الزمی اسـت به درخواسـت منطقی و مقبول بسیاری
از شـنوندگان سـخنرانیها یـا آوازۀ آنهـا ...بدین امید که سـودمند افتد و
پذیرفته آید.
سوم آبانماه 1353

ب خ�� ش� اول:

یا� ن
مـا�
ایمان ()1
ایمان ()2
ایمان از روی آگاهی
ایمان زاینده و همراه با تعهدات عملی
ایمان و پایبندی به تعهدات
نویدها 1
نویدها 2

جلسۀ اول

ایمـــان ()1
پنجشنبه 28شهریور1353
 2رمضانالمبــارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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عمرا�
م�ارکه �ل
سور� ب
الم ِ
رهبانیـون مسـیحیت ،بـرای اینکـه دامانشـان بـه گناهـان آلـوده نشـود،
رهبانیت 1پیشه کردند؛ به غارها و کوهها و بیغولهها پناهنده شدند .قرآن

َ َ

ن َّ ةً َ َ

ََ

ََ

ه� ِا� ي�� با� ت�دعوها ما ك ت� ب� ن�اها عل ي� ِهم> 2رهبانیتی که آنان از خود
میفرماید< :و ر ب

درآوردند ،بهصورت بدعتی آن را ایجاد کردند؛ ما بر آنان رهبانیت را ننوشته
بودیم .اما عالِم اسالمی رهبانیت ندارد ،گوشهگیری ندارد ،فرار ندارد .عالِم
اسلامی همانی اسـت که سـعی میکند که بگیرد غریق را 3.یک فرد آگاه
( .1رهب) ترس دائمی ،رَهبانِیَّ ة :گوشهگیری و ترک دنیا
 .2سوره مبارکه حدید /آیه 27
 .3صاحبدلی 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 میبرد ز موج  /و این جهد میکند که بگیرد غریق را (سعدی)
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مسلمان ،هر انسان مسلمان ـ که مسلمان بودن و مسئول بودن
با یکدیگر الزم و ملزوم هسـتند ـ همینجور اسـت؛ سـعی میکند غریق
را ،وَ َ
بازده را ،بیمار را ،نجات بدهد؛ اینکه با فرار جور درنمیآید .خودش را
متقی میکند ،دارای تقوا؛ یعنی آن تجهیز الزم را ،آن زره الزم را درمقابل
آسـیب گناه ،بر تن میپوشـد و وارد منطقۀ گناه میشود ،برای دستگیری
گناهکاران؛ خالصه تقوا این است.
وقتیکه این معنای تقوا شـد ،آیا تقوا مقدمه و وسـیلهای برای پیروزی
هسـت یـا نیسـت؟ میبینیـد کـه خیلـی آسـان ،وسـیلۀ پیروز یسـت.
آنکسـیکه میخواهـد بـر این بیمـاری ،در این منطقه پیروز بشـود ،اگر
همواره بترسـد که نبادا این میکروب در جسـم او اثر بگذارد ،این چطور
میتوانـد میکروبزدههـا و وبازدههـا 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؛ آنوقت است که به پیروزی
هم خواهد رسید .آنوقت است که این کار را هم بهراحتی انجام خواهد

َ تَّ ُق

َ َ َّ ُ

َ

تُ ف

َ

داد< .و ا��وا اهلل> 1تقوای خدا پیشه کنید< ،لعلكم �� ِل ن
حو�> مگر پیروزمند
و رسـتگار و موفق گردید.

َ تَّ قُ

ّ َ َّ

ُ َّ

ف

لكا�ر�ي نَ
<و ا��وا ن
�> بپرهیزید و پروا کنید از آن آتشی که آماده
ال�ار ال ت�ى ا ِعد ت� ِل ِ
ََ

ُ

َ َ َ

َ َ َّ ُ تُ َ

سول لعلكم �رح نَ
ط�عوا اهلل و ّ
الر َ
مو�> اطاعت کنید
شده است برای کافران< .و ا ي
از اهلل و از پیامبر ،شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید .خب اطاعت از
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خدا با اطاعت از پیغمبر تفاوتی ندارد ،به چه مناسبت میفرماید
کـه اطاعـت کنیـد از خـدا و اطاعـت کنیـد از پیامبـر؟ ذکر کـردن هر دوتا

َ

ُ

َ

ط�عوا اهلل> اطاعت کنید از
باهم ،زائد نیست؟ نه .اگر چنانچه فقط بگوید <ا ي
خدا ،پیغمبر را بهعنوان مصداق و نمونهای ذکر نکند و اطاعت از پیغمبر
را متذکـر نگـردد ،آنکسـانی هـم کـه در نقطـۀ مقابـل پیغمبر قـرار دارند،
ممکـن اسـت ادعـا کنند ما داریم اطاعت از خـدا میکنیم .دامنۀ ادعا که
وسـیع اسـت ،همهکس میتواند داعیۀ دین و ایمان و تقوا را علنی کند.
مطیع او.
همهکس میتوانند مدعی بشوند که بندۀ خدایند و
ِ
در زمـان پیغمبـر ،هـم پیغمبـر مدعـی عبودیـت و اطاعـت خدا بـود ،هم
آنکسانیکه در جبهۀ مقابل او ،با او میجنگیدند ،اخالل میکردند ،رهبران
و آقایـان و رهبانـان مسـیحیت و احبـار 1یهـود ،اینها هم ادعـا میکردند.

َ ق َ
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َ

صارى � نُ
ال�هود و ن
ٰ
اهلل> ،2یـکذره هـم باالتـر از پیغمبـر؛ او
ال�
<و �ال تِ� ي
ح� ا ب� ن� ُاء ِ
میگفـت مـن بندۀ خدا هسـتم ،اینها میگفتند ما فرزندان و پسـران خدا
هسـتیم .آنها فکر میکردند که اطاعت خدا دربسـت در اختیار آنهاسـت.
یا به تعبیر دیگر بگویم ،خودشـان فکر نمیکنند؛ بعضی از نافرمانان خدا
اینجـور وانمـود میکنند که مطیع خدایند ،درسـت اسـت یـا نه؟ عدهای
هسـتند که خودشـان وقتی با خود خلوت میکنند ،مییابند که چه نامۀ
سـیاهی دارنـد؛ میفهمنـد کـه آنچـه میگویند سـرا پا دروغ اسـت ،اما به
 .1جمع َحبر ،دانایان
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مـردم اینجور وانمـود میکنند که بندگان خوب خدا و مطیعان
پرسـت واقعـی باید ممتاز
و عابـدان پروردگارنـد .اینها درمقابل مردم حق
ِ

1

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

بیـان اطاعـت و لـزوم آن برای مؤمنـان ،اینجـور میگویـدَ :
<و َاط� ُعوا َ
اهلل َو
ي
َّ
الر َ
سول> اطاعت کنید خدا را و پیامبر را .اگر نمیگفت پیامبر را ،دشـمنان

پیامبـر هـم میگفتند ما مطیع خداییم؛ لذا بایسـتی مشـخص بشـود که
اطاعـت خـدا یعنی چه .آنکسـانیکه خود را بندۀ خـدا میدانند ،اما بندۀ
فرمـان قانـون خدا نیسـتند ،عمل به قانون نمیکننـد ،ملتزم به لوازم این
ِ

َ
<اط� ُعوا َ
اهلل
بندگی نیستند ،اینها چطور میتوانند بگویند ما بندۀ خداییم؟
ي
َ َّ
َ َ َّ ُ تُ َ نَ
الر َ
مو�> شاید مورد رحم
سول> اطاعت کنید خدا را و رسول را< ،لعلكم �رح
و
پروردگار قرار گیرید.
رحـم خـدا یعنـی چـه؟ مورد رحـم خدا قـرار گرفتن یعنی چـه؟ اینجا یک
مقایسـهای بکنیـد بیـن بیان قـرآن و پنـدار عامیانۀ ما .مـا میگوییم که
اگـر گناهکاریـم ،اگـر نافرمانـی خدا کردیم ،اگـر به واجبـات و تعهدات و
تکالیـف عمـل نکردیـم ،اگـر چنانچـه از منطقههـای 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 میدانیم؟ برای آنجا که عمـل نکردیم .درصورتیکه نافرمانی
میز) جداشده ،متمایز
 ( .1
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کردیم ،درصورتیکه منطقۀ ممنوعۀ خدا را زیر پا لگدکوب کردیم،
مسـئولیت و تعهـدِ الهـی را مالحظه نداشـتیم؛ در یکچنین صورتهایی
میگوییـم :مـا که عمل نداریم ،مگر خـدا رحممان کند .رحم را ،رحم خدا
را ،رحمـت پروردگار را ،رقیب عملکـردن و جایگزین عملکردن میدانیم.
آیـۀ قـرآن بهعکس اسـت؛ میگوید عمـل کنید ،اطاعت کنید ،شـاید مورد
رحمـت پـروردگار قـرار بگیرید .رحمت خدا آنوقتیسـت که یک ملتی به
مسـئولیتش عمـل کنـد .خـدا آنوقتـی به مردمـی رحم میکند کـه او را
اطاعـت کننـد ،تکالیـف خـود را انجـام بدهنـد .هفتصد میلیون مسـلمان
بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشان ببارد ،آنوقت راهها
دزدان ناموس و غارتگران دین بیایند همه چیزشان را ببرند؛
را باز کنند تا
ِ
به امید رحمت خدا بنشینند؟ پس بگو بنشینند حاال!

ََ

ُ

َ َ َ

َ َ َّ ُ تُ َ

سول لعلكم �رح نَ
ط�عوا اهلل و ّ
الر َ
مو�> اطاعت کنید خدا را و رسول را ،پیامبر
<و ا ي
را ،شـاید مورد رحمت قرار بگیرید .یعنی چه اطاعت کنید خدا را؟ اطاعت
خدا به چیسـت؟ به اینکه تمام تکالیف و حجتهای الهی را بر دوشـمان
حمل کنیم؛ آنچه را که بر عهدۀ ما نهاده شده است ،انجام بدهیم .بهقول
آیۀ شریفۀ قرآن میفرماید :مؤمنین آنکسانی هستند که وقتی میان آنان
مشـاجرهای بـه وقوع میپیوندد ،به تـو ای پیامبر رجوع میکنند ،مراجعه

ً
َ ُ
ثُ َ
<� َّم لا ي ِج��دوا ف� ي� ا ن� ف� ِس ِهم َح َر ج�ا ِم ّما
میکننـد و چـون تـو حکمـی صـادر کـردی،
قَ �ضَ َ
� ي� ت�> 1دسـتوری کـه تـو صادر کردی ،کمترین غبـار کدورتی هم بر روح
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َ َُ ّ

تَ

ً

سل�ما> تسلیم فرمان
آنها و دل آنها بر جای نمیگذارد< ،و ي�س ِلموا � ي

َ
تواند .مؤمن واقعی اینجور است .اگر اینجور بود یک ملتی ،یک امتی،
اگر یک عده جمعیت به این صورت تحت فرمان خدا قرار گرفتند ،آنوقت 
است که رحمت پروردگار و لطف بینهایت او شامل حال آنان خواهد شد،
آنوقت اسـت که یک امت به آقایی میرسـد ،آنوقت اسـت که یک ملت
به رشـد انسـانی میرسد ،آنوقت است که اسارتها و زنجیرها از دست و
پای او باز میشود ،آنوقت است که رحمت الهی شامل حال او میشود.

ََ

ُ

َ َ َ

َ َ َّ ُ تُ َ

سول لعلكم �رح نَ
ط�عوا اهلل و ّ
الر َ
مو�> اطاعت کنید خدا را و پیامبر را ،باشد
<و ا ي
که مورد رحمت پروردگار قرار گیرید.

َ

َ ف

َّ ُ

سارعوا ِالی م�غ ِ� َر ٍة� ِم ن� ر ِ�ب كم> ،1میدان مسابقه است اینجا ،میدان پیشیگیری
<و ِ

َ ف

<الی م�غ ِ� َر ٍة�> بهسوی مغفرتی
و مسارعه است .پیشی بجویید ،سبقت بجویید ِ

َ َّ
َ ضُ
تُ
ن َّ ُ
ر� َها َّ
ماوا� َو
الس
<و �جَ ن� ٍ ة�> و بهشتی که <ع
� ر ِ�ب كم> از سوی پروردگارتان
<م
ِ
ُ
َ ضُ
<اع َّد ت� ل ُ
لم تَّ� ق� ي� نَ
�> آماده شده
ِ
الار�> که به پهنای آسمانها و زمین استِ ،
است برای باتقوایان .آنجا یک نشانۀ تقوا و یک نتیجۀ تقوا ذکر شد ،اینجا
نشانههای تقوا پیدرپی ذکر خواهد شد.
ای انسـانی کـه بـرای یـک وجـب زمیـن و یـک مقـدار آب و گِ ل در فالن
منطقـۀ عالـم ،حاضری سـبقت بگیری ،حاضری دیگـران را عقب بگذاری،
حاضری تمام قوا و نیروهایت را بهکار بزنی ،استخدام کنی ،تا بتوانی در
مزایدۀ فالن زمین ،در بهدسـت آوردن فالن سـرمایه ،در تصرفکردن فالن
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مغـازه ،در گرفتـن فالن گوشـۀ فالن مملکـت ،در دائرکردن فالن
مادی هرچه بیشـتر؛
کمپانـی در فلان منطقۀ عالم ،در تحصیل امتیازات
ِ
برای اینها حاضری مسابقه بدهی ،سرعت بگیری ،دیگران را عقب بگذاری،
اگرچه شـرافتها و فضیلتها را هم زیر پا گذاشـته باشـی ،ای انسان! به
تـو نمیگویند سـرعت مگیر ،به تو نمیگوینـد در خانه بخواب ،نیروهایت
را به کار مزن؛ آنکسـیکه به نام دین به تو این سـخن را میگوید ،دروغ
میگویـد و نمیدانـد .دیـن نمیگویـد نیروهایـت را متوقـف بگـذار ،دین
میگوید سـرعت بگیر هرچه بیشـتر ،مسابقه بده هرچه زیادتر ،اما بهسوی
چه؟ بهسـوی چیزی که شایسـتۀ توست ،نه بهسوی یک وجب آب و گِ ل،
زندگی مادی دنیا که هرچه باشد،
مبلغ ناچیز ،نه بهسوی
نه بهسوی فالن
ِ
ِ
انسان بزرگ! بهسوی چیزی که با عظمت
برای تو کوچک و کم است .ای
ِ
ترین موجودات این جهان 
تو ،با مقام تو سـازگار باشـد ـ که انسـان عالی
ِ
تریـن عظمتهـای وجـود ،بعـد از پـروردگار ،در همین کالبد
اسـت ،بزرگ
ِ
انسـان بزرگ ،سـرعت بگیر ،مسابقه بده ،اما
کوچک و محدود اسـت ـ ای
ِ

َ ف

َ ّ ُ َ َ َّ ة

بهسوی چه؟ ِ<الی م�غ ِ� َر ٍة� ِم ن
� ر ِ�ب كم و �ج ن� ٍ�> .سرعتت بهسوی مغفرت پروردگار

باشـد ،بهسـوی آن بهشت برین الهی باشـد که همۀ آسمانها درمقابل آن
کوچکنـد ،همـۀ زمیـن در برابر آن اندک اسـت .یعنی چـه؟ دقت کنید در
تعبیـرات قرآنی تا خـوب بفهمید .قرآن میگوید ،تو اگر میخواهی همت
به چیزی بگماری ،برای تو زمین و آسمان ،اندک و ناچیز است ،همت به
انسان بزرگ! مغفرت برای تو مهم است؛ از
چیزی باالتر از اینها بگمار .ای
ِ
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همهچیز باالتر مغفرت است و پس از مغفرت آنچیزی که ارزش
و عظمتش از آسمانها و زمین باالتر است.
مغفـرت یعنـی چه؟ مـا دیدیم؛ به فالنـی گفتیم آقا معـذرت میخواهم،
یـک دشـنامی بـه شـما دادم ،من را ببخشـید .او هم با نـاز و کِ بری ،یا با
خوشاخالقـی و لطفـی ،بههرصورتـی ،گفت خیلیخـب صرفنظر کردیم.
فالنجـا فلان جنایـت غیرعمـدی انجـام گرفتـه ،آدم اطراف آنکسـیکه
صاحب حق است ،با التماس و درخواست و آقا ببخشید ،آقا لطف کنید،
ِ
او هـم میگویـد خیلیخـب ،شـما را بخشـیدم .در فلان ادارۀ دولتـی و
حکومتی ،فالنقدر مالیات برای تو ،برطبق چه حسابی ،درست یا نادرست

ّ
تملقـی گفتی ،دوجملـهای گفتی،
بریدهانـد .شـما رفتـی احترامی کردی،
کسـی را بـا خودت بـردی ،نامهای ،توصیـهای ،تلفنی؛ گفتنـد خیلیخب،
فالنقدرش را به شـما بخشـیدیم .این بخشـشها را که ما دیدیم ،خیال
کردیم غفران الهی هم از قبیل این بخششهاسـت .فالنکس ظلم کرده،
جنایـت کـرده ،گناه کرده ،در زمین فسـاد آفریده و برانگیخته ،مسـتوجب
عذاب خداست؛ بعد روز قیامت بهخاطر قطرۀ اشکی که او داشته است یا
توجه و توسـلی که او کرده اسـت ،خدا بگوید خیلیخب ،حاال که اینجور
شـد ما هم از سـر خطایای تو گذشـتیم ،تو را بخشیدیم .مغفرت خدا این

َ ف

<سارعوا ِالی م�غ ِ� َر ٍة�> ،این را میگوید؟ نه.
است؟
ِ

دربارۀ معنای غفران هم بنده زیاد صحبت کردم .اینیکه میگویم صحبت
ً
غالبا در بحثهـای ما بودید،
کـردم ،برای این اسـت که شـما بـرادران که
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برگردیـد بـه حافظهتـان ،آنچـه را که گفتیـم ،از خفایـا و زوایای
حافظـه بیـرون بیاورید .غفران یعنی التیـامدادن و ُپرکردن یک خأل .بدن
جراحـت عمیقی
شـما یـک جراحتـی برمـیدارد؛ ایـن ران ،این بـازو ،یک
ِ
الی گوشـت از هـم بـاز میشـود؛ اینجا مرهمی به شـما
برمـیدارد ،ایـن ِ
میدهند ،دارویی میگذارید ،ویتامینی مصرف میکنید ،آمپولی میزنید؛
همجنس خود
تـا ایـن میجوشـد ،تا این میتـراود و میزاید ،تا باالخـره
ِ
سـنخ خود را کنار خود بهوجود
گوشـت بدن ،آن ماهیچۀ بدن ،هم
را ،آن
ِ
ِ
مـیآورد .تشـکیالت بدن شـما کار میکنـد ،این زخم ُپر میشـود ،التیام

کردن یک زخم را ،یک جراحت را ،در نظرتان
پیدا میکند .این التیام پیدا
ِ
نگـه بداریـد ،تـا تشـبیهش کنـم و تمثیـل کنم به غفـران؛ ببینیـد غفران
چهجوری است.
روح شـما اگر در مقام تمثیل ،مانند جسـمی باشـد ،هر گناهی که انجام
میدهیـد ،ضربتـی بـر روح وارد میکند و زخمی بهوجود میآورد .چرا آقا؟
چرا میگوییم گناه ضربت بر روح است؟ برای خاطر اینکه روح باید تعالی
پیدا کند و گناه ،هر آنچیزی است که روح انسانی را یک گام از تعالی و
تکامل مورد نظرش باز میدارد .در مقام مثل و تشبیه ،میشود همین زخم
زدن ،همین شکاف را بر پیکرۀ روح تو بهوجود آوردن .این گناه که انجام
خدای نخواسـته،
مال مـردم خوردید
شـد ،ایـن نقیصه شـکل گرفت .شـما
ِ
ِ
آنیکه ُشرب َخمر کرد ،آنیکه ربا خورد ،آنیکه زنا کرد ،آنیکه دروغ گفت،

آنیکه افترا گفت ،با هریک از این کارها ،یک شکافی به روحش ،به پیکرۀ
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روح او زخمی شد ،ناقص شد ،از کمال که
روانش وارد آمد ،این
ِ
غایةاآلمال 1است دور افتاد؛ این گناه حاال باید مغفرت پیدا کند.
زخم روان،
غفـران یعنـی چه؟ غفران یعنی این خأل ،این کمبودِ روح ،این
ِ
ایـن نقیصـهای کـه در نفـس او بهوجـود آمـده اسـت ،ایـن برطرف شـود،
ایـن را میگوینـد غفـران .چهجـوری برطـرف میشـود؟ چهجـوری برطرف
میشود آن نقیصهای که در روح تو از سوی گناه بهوجود آمده؟ با جبران
کردن .آنکسـیکه با یک گناهی جان خود را از اوج انسـانیت و تکامل و
نقطـۀ پرواز انسـانی یکقـدری منحط 2کرده و دور انداختـه ،آنوقتی این
عقبماندگیاش جبران شده است که یک مقداری برود باال.
سر پنجاه فرسخی.
یک مثال دیگر بزنم .سوار ماشین شدید ،دارید میروید ِ
اگر این ماشـین در راه توقف کرد ،شـما چه شـدید؟ عقب افتادی .جبران
خرده تندتـر بروید ،یک ُ
ایـن عقبماندگی به چیسـت؟ به اینکـه یک ُ
خرده
صرفنظر کنید تا در وقت
بیوقفهتر بروید ،یک مقدار از استراحت ،بیشتر
ِ
معیـن بـه نقطۀ مورد نظر برسـید .و ِا ّل با نشسـتن آنجـا و گفتن که خدایا
سـاعت پیش اینجا در قهوهخانه لمیدم و دیر حرکت
من غلط کردم ،یک
ِ
کـردم ،خدایا اشـتباه کردم ،خدایا غلط کـردم؛ این کاری از پیش نمیبرد.
حـاال باالخـره غلـط انجام گرفت ،زودتر حرکت کن ،تندتر برو تا این توقف
و تأخیر یک ساعته را جبران کرده باشی .مغفرت الهی اینجوری است.
 .1نهایت آرزو
( .2حطط) انحطاط یابنده ،پستشونده
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خدای متعال نمیگوید چون تو گناه کردی ،حاال هرچه کار نیک

َ ّ
ً
<و ِا ن� ي�
اصلا از بین نخواهیـم برد ،لج نمیکند خـدا.
بکنـی ،مـا آن گنـاه را
َ َ فّ ٌ
ل�غ �ار> 1مـا لجبـاز نیسـتیم ،مـا غفاریم .آن گناههایی کـه انجام گرفت ،آن
اشتباهاتی که بهوجود آمد ،ما حاضریم از آن اشتباهات صرفنظر کنیم،
درصورتیکه جبران بشـود .نمیگوییم چون شما یک روزی اشتباه کردید،
حاال صد برابر مجاهدت کردید ،مجاهدت شـما بهخاطر اشـتباه شما هیچ،

َ نّ َ َ فّ ٌ

نـه؛ <و ِا� ي� ل�غ �ار> مـا غافریـم ،مـا خألهـا را پـر میکنیـم ،زخمهـا را التیام

َ

ت

َ آَ

َ

ً ثُ َ

َ

<لم ن� � بَ
صالحا � ّم ت
اه� ٰ
دى> ،2من
ا� و �م نَ� و ع ِم َل ِ
میدهیم ،اما برای چه کسی؟ ِ
بخشـندهام بـرای آنکـه توبه کند .توبـه کند یعنی چه؟ یعنـی برگردد .راهِ
تکامل شـما از اینجا بود ،شـما باید اینطرفی میرفتید؛ حاضریم شـما را
ً
مجددا به راه درسـت برگردید.
ببخشـیم ،کِ ی؟ وقتی بروید بهطرف تکامل،

َ

ت

<لم ن� � بَ
ا�> توبه کند ،یعنی برگردد .توبه یعنی برگشتن .ایمان خود را قوی
ِ
کنـد ،عمـل صالـح کند .عمـل! نباید از عمل غافل بود و به سـخنگفتن و

داشتن خود بسنده کرد.
دلخوش
ِ
بنابرایـن مغفـرت یعنـی پرکـردن آن خألهایی که زخمهای روح انسـانند،
با پرکردن آنها انسـان به کمال میرسـد .این ،شایسـته است که انسان در
راهـش کوشـش کنـد ،مسـابقه بدهد ،سـرعت بگیرد .مغفـرت خیلی مهم
 .1سوره مبارکه طه /آیه 82
 .2به یقین من آمرزندۀ کسـی هسـتم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسـته نماید
و به راه راست رهسپار شود.
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اسـت .مغفرت این نیسـت که خدای متعال بیحسـاب ،از روی
دلبخـواه ،یـک کسـی را مورد لطف بیجایـی قرار بدهد ،بـدون اینکه خود

ُ
َ
سارعوا ِالی َم�غ فِ� َر ٍة� ِم ن� َر ِ�بّ کم>
او کوششی در راه این لطف الهی کرده باشد< .و ِ
َ َّ
َ ضُ َ
ر�ها
<و �جَ ن� ٍ ة�> و بهشتی< ،ع
سرعت بگیرید بهسوی مغفرتی از پروردگارتان،
تُ َ َ ضُ
َّ
ماوا� و الار�> که پهنا و گسـتردگی آن بهقدر آسـمانها و زمین است،
الس
ُ َّ

ُ َّ ق َ

<ا ِعد ت�> آماده شده استِ < ،للم ت�� ی� ن�> برای متقیان.

ایـن جملـۀ معروفـی کـه میگوینـد :آقا شـما اهل بهشـتید و به بهشـت
خواهیـد رفـت ،اگـر انشـاءاهلل راهتـان بدهند ،این بسـیار حـرف بهجایی 
اسـت .ما همه آرزومند بهشـتیم ،همه در دعاها بهشت را طلب میکنیم؛
بهشت تنها هم ما را قانع نمیکند ،دانهدانه خصوصیات آن را
گاهی طلب
ِ

َ
1
حم َطیرَش
هم در دعا میآوریم؛ از حورالعینش و از غذای خوبش و از ل ِ

2

و غیروذلک ،در دعاهایمان ردیف میکنیم .اما خود خدا میگوید 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.

ُ َّ

ُ َّ ق

باتقوا کیست؟ <اعد ت� للم ت�� ی� نَ
�> آماده شده است برای متقیان( .ترجمهها
ِ
ِ
َ ََ
ُ
<...و �ز ّو�ج ن�اهم
 .1زنـان بهشـتی ،برگرفته از آیات قرآن ،ازجمله آیه  54سـوره مبارکه دخـان
ُ
ع� ٍن�> ،و همسران بهشتی را به ازدواج آنها درمیآوریم  .
بِ�ح
ور ي
ٍ
 .2گوشـت پرنده ،اشـاره دارد به آیه  21سـوره مبارکه واقعه َ
<و َلحم َط�ر م ّما َ� ش� َت� نَ
هو�> ،و هر
ِ یٍ ِ ی

گوشت پرندهای که میل داشته باشند.
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را درسـت دقـت کنید کـه اآلن وقتی قاری عزیزمـان آمدند اینجا
ً
مخصوصـا تکیه کردم برای اینکه
آیـات را بخواننـد ،هـر کلمهای را که من

ُ َّ
ً
فورا به معانی کلمات برگردید< ).ا ِعد ت�
در ذهنتان باشد ،در حین تالوت،
ل ُ
لم تَّ� ق� ی� َن
�> آماده شده است برای باتقوایان .چه کسانی هستند باتقوایان؟
ِ
َّ ذ َ ُ ن ف ق َ ف َّ ّ َ �ضّ َّ
<ال�ي� ن� ي�� ِ�� ن
و� ِ�ی السر ِاء و ال ر ِاء> 1آنکسانیکه انفاق میکنند در خوشی و
ناخوشـی .ایـن یک شـرط باتقوا بودن اسـت ،انفاقکردن .انفـاق را هم باز
چندبـار تـا حـاال معنـا کردم .عیبـی ندارد اینهـا را تکرار کنیم .چـون اینها

ً
غالبا تازهتـازه به گوش شـما میرسـد ،هرچه تکرار
حرفهایـی اسـت کـه
بشـود ،بیشـتر در دل میمانـد 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 میگویند که با آن،
یک خلئی پر بشود ،یک نیاز راستینی برآورده بشود .کجایند آنکسانیکه
میلیونهـا خـرج میکنند ،بهظاهر هم بـرای کارهای نیک خرج میکنند،
تا از زبان قرآن به آنها بگوییم که بدبختترین مردمند ،زیرا کارشان انفاق

ً َّ
َ
َ ُّ
َ
قُ َ ُ َ ُ ُ
َ َ
نیسـت�< .ل هل ن� ن� ِّب� ئ�كم ِب�الا�خ َسر�ي نَ� اعمالا  ال ذ�ي� نَ� ض� ّل َسع ُ ي� ُهم ِف�ی الح ي� ِةا� الد ن� ي�ا َو
ُ َ َ َ َ نّ ُ ُ ن َ ُ ً
و� ا�هم ي� ِحس� ن
هم ي�حس ب� ن
و� ص ن�عا> .2این پولهایی که خرج میشـود ،این زر
 .1سوره مبارکه آلعمران /آیات  134تا 136
زیانکارترین مردم آگاه گردانیم؟
 .2سوره مبارکه کهف /آیات  103و  :104بگو آیا شما را از
ِ

٭ آنان کسـانی هسـتند که کوشـش ایشان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود میپندارند
کار خوب انجام میدهند.
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و زیورهایی که بر پیکر گرسـنۀ یک عده مردم آویخته میشـود،
این پیرایههای زیادی و دروغین؛ اینها انفاق نیسـت ،چرا؟ چون خلئی را
پر نمیکند.
آقا! اگر این پنجزار 1را شما دادید به کسی که صدتا پنجزاری و یک تومانی
در جیبـش هسـت ،صدتـای دیگـر هـم میتوانـد فراهـم کند ،ایـن انفاق
نیسـت؛ اگـر دادی بـه آن آدمـی که منتظر یک پنجزاری 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 پنجزاری بدهند به گرسـنهها
و گداها که شکمهایشـان را پر کنند ،نه .گاهی پرکردن شـکم گرسـنه هم
انفاق نیسـت ،در یک شـرایطی اینجوری اسـت .در آن شرایطی که فقر و
گرسـنگی ماننـد گیاه هـرزهای ،بیحسـاب دارد بر روی زمینهـا میرُ وید،
آنجا پرکردن شکم یک گرسنه مثل قیچیکردن پیکرۀ باالی یک دانه علف
هرزه است .در صحرا علف هرزه چقدر قیمت دارد؟ باالخره از جلوی چشم،
یک گیاه هرزه کم میشود ،اما چقدر این کار اساسی است؟ چقدر جالب
اسـت این کار؟ خیلی کم و ناچیز .بنابراین انفاق آنچیزی اسـت که یک
خلئـی را پـر میکنـد .یک نیازی را برآورده میکنـد .آن ملتی که امروز به
یـک چیـزی احتیـاج دارد ،ماننـد آبوهوا ،اگر در غیـر آنچیز ،به آن ملت
کمـک کـردی ،اینجا انفاق نکردی ،پولحرامکـردن انجام دادی .پس انفاق
کار مردمان باهوش اسـت .آنهایی که خألها
کار همهکس نیسـت ،انفاق ِ
ِ
 .1پنج لایر
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و نیازها را میفهمند و حاضر میشـوند بهجا آن خألها و نیازها

َّ ذ

ُ فق

ف

َّ

َ �ضَّ

را پر کنند .انفاق خیلی مهم است< .ال�ي� نَ� ي� ن� ِ�� نَ
و� ِ�ی الس ّر ِاء و ال ّر ِاء> ،یکی
از نشانههای باتقواها این است ،انفاق میکنند در خوشی و ناخوشی.

َ

َ ظَ

�ظ

م� نَ
� ال�غ ي��> و فروبرنـدگان خشـم .فروبرنـدگان خشـم یعنـی چه؟
<و الكا ِ ي

یعنـی بر اسـاس احساسـات کار نمیکننـد ،همهجا عقل .امـا گاهی عقل

َ ّٓ
هم با خشـمهای درسـت همراه است ،نمیبینید در قرآن میگوید< :ا شِ�دا ُء
ََ
نَ َ ظَ
ُ فّ ُ َ ٓ َ َ ُ
َ �ظ
� ال�غ ي��> ،معنایـش
م�
على الك� ِار رحما ُء ب� ي� ن�هم> .1اینیکـه میگوینـد <و الكا ِ ي

ایـن نیسـت کـه شـما خیال کنیـد میخواهیـم بگوییم خشـم یک ملت،
خشم یک انسان ،خشم یک جامعه ،علیه آنکسانیکه باید بر آنان خشم
گرفـت ،نیسـت و نابـود بـاد ،نـه .قـرآن هم نمیگویـد که این خشـمها را

َ �ظ
م� نَ�
فرو بخورید ،میگوید بر اسـاس خشـم ،کاری انجام ندهید< .و الكا ِ ي
َ ظَ
ال�غ ي��> کظمکننـدگان ،فروبرندگان .نه فراموشکنندگان؛ فروبرندگان غیظ
و خشم .که وقتی خشم فرونشست ،انسان میتواند با عقل ،با درک ،آنچه
را که شایسته است انجام بدهد.

َ

ف َ َ

ّ

<و العا� ي� ن� ع ن� ن
ال� ِاس> گذرندگان از مردم ،عفوکنندگان از خطاهای مردم .از
ِ
اشـتباهات مردم ،از خطاهای مردم ،از گناهان مردم ،از لغزشهای مردم

بایـد گذشـت ،بایـد صرفنظـر کـرد .از آن گناهـی نباید صرفنظـر کرد که
لغزش نبوده است .خدا هم از یکچنین گناهی مشکل صرفنظر بکند .از
ّ
تعمد و عناد انجام گرفته
عمل خالفی نباید صرفنظر کرد که از روی
آن
ِ
 .1سوره مبارکه فتح /آیه 29
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است ،اما لغزشها ،قصورها که در کار عامۀ مردم فراوان هست،

َ

ف َ َ

ّ

َ

ُ ُ ُ

ُ

َ

قابل گذشتن و عفوکردن است< .و العا� ي� ن� ع ن� ن
حس ن� ي� ن�> و
ال� ِاس و اهلل ي ِ�ح ّب� الم ِ
ِ
خدا دوست میدارد مردمان احسانکننده را.

َ َّ ذ نَ �ذ فَ َ ف َ ً َ َ َ َ ُ
اح ش� ة� او �ظ لموا ا ن� ف� َس ُهم
از دیگر نشانههای باتقواها چیست؟ <و ال�ي�� ِا ا �علوا � ِ
�ذَ َ
اهلل ف َ� تَ فَ ذُ ن
ك ُروا َ
اس��غ �روا ِل��و ِب� ِهم> آنکسـانیکه چـون گنـاه بزرگـی انجـام دهند،
َ �ظَ َ َ ن فُ َ ُ
یـا بر خویشـتن سـتم کننـد< ،او لموا ا��سهم> بـر نفسهای خود ظلم روا
َ

َ
�ذ َ ُ
ً
زیر سـرپوش
بدارند < ،كروا اهلل> فورا به یاد خدا بیفتند .در وادی غفلتِ ،

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

َ َّ
َّ َ
َّ َّ ذ َ تَّ قَ
ً
اتفاقا<ِ ،ا نّ� ال ذ�ي� نَ� تا� ق�وا
<ا ن� ال�ي� ن� ا��وا> ،اینهم برای باتقواهاست
پیداکردن؛ ِ
َ ش َّ
ن تَ �ذَ َّ
ئ فٌ
�ذ َ َّ ُ
طا� � كروا> 1وقتی یک گروه شیطان ـ با آن معنای
ِا ا مسهم ِ
طا�� ِم ن� ال� ي� ِ
وسـیعی که شـیطان دارد ـ وقتی یک گروهی شـیطان و شیطانصفت او
را احاطه میکنند تا گمراه کنند ،تا از راه بهدر ببرند ،تا او را به فراموشـی

َ

�ذ َ
ك ُروا َ
ً
فـورا بـه یاد خدا بیفتد انسـان .یـاد خدا یکچنین
اهلل>
بیندازنـد< ،

چیـزی اسـت .یـاد خدا حربهای اسـت در دسـت مـا علیه شـیطانها ،یاد
دشـمنان
خـدا ریسـمانی اسـت در اختیـار مـا ،برای نجـات از ورطهای که
ِ
هوشیاری ما ،در برابر ما بهوجود آوردهاند .یاد خدا خیلی چیز ارزشمند و
ِ
قیمتی است.

�ذَ َ

َ

< ك ُروا اهلل> ،چون کار خالفی بکنند یا بر خویشتن ظلم بکنند ،خدا را به

ف َ َ فَ

ذُ ن

یاد میآورند �< .ت
اس��غ �روا ِل��و ِب� ِهم> پس طلب غفران و مغفرت میکنند برای
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گناهانشان ،در جستجو میآیند که این گناه ،این خأل التیام پیدا

کند ،اما همین هم بدون کمک پروردگار ممکن نیستَ .
<و َم ن� يَ��غ فِ� ُر ذُّال� ن� بَ
و�
َّ ُ
ِالا اهلل> و چه کسی غفران و مغفرت میبخشد گناهان را بهجز خدا؟
تلاش از تـو و حرکـت از تـو ،و برکـت از خـدا؛ تلاش و کوشـش از ما ،و
قبـول از خـدای مـا .پس تلاش را از پرونـدۀ خودمان ،حـق نداریم حذف

َ َ ُ

َ

فَ َ

َ ُ

َ َ

َ

کنیم< .و لم ی� ِص ّروا علی ما �علوا و هم ی�عل ن
مو�> بر آنچه که میدانند گناه است،
ُ ٓ َ َ ُُ

َ ف ٌ

َّ

اصراری نورزند< .ا ٰ
ول ِئ�ك �ج �ز ا�ؤ هم م�غ ِ� َر ة� ِم ن� ر ِب� ِهم> اینچنین کسانیکه از تالش
و کوشش بازنمیایستند ،استغفار میکنند برای گناهان ،اصرار نمیورزند
در راه خطـا و خلاف؛ اینچنیـن آدمهایـی پاداششـان مغفـرت از سـوی

تَ َ

َ َ ّ ٌ تَ

َن ُ

پروردگارشان است< .و �ج ن� ت
ا� ج��رى ِم ن� � ِتح�ها الا�هار> و بهشتهایی که در زیر
َ ف

َ ن

َ

َ

<�ا ِل يد� ن� � ي�ها و ِ� َ
آن نهرها جار یست ،خ
ل� ن�> در آن جاودانهاند و چه
العام ي
عم ا�ج ُر ِ
نیکو پاداش عملکنندگان است .باز اینجا میگوید پاداش عملکنندگان،

َ

َ

ل� ن�> .مسئلۀ عمل یکی از مسائل بسیار مهم است.
العام ي
<ا�ج ُر ِ

(در این سلسلۀ معارف اسالمی که انشاءاهلل در بحثهای قرآنی و در این
ً
مرتبا بیان کنیم و
تالوتها ،به ترتیب تا آخر ماه رمضان در نظر دارم که
عرض بکنیم ،یکیاش اختصاص پیدا میکند به همین مسئلۀ عمل).

ّ
معظمله
٭ در کتابچۀ «طرح کلی اندیشــۀ اســامی در قرآن» که
در پایان جلســات تنظیم کردهاند ،این قســمت بهجای جلسات
«ایمان  »1و «ایمان  »2آورده شده است .برای مغفول واقع نشدن
این محتوا ،در پایان این جلسه تصویر صفحات آن کتاب آورده شده
است .متن دیگر پلیکپیها ،با متن آمده در کتابچه تطابق دارد.

جلسۀ دوم

ایمـــان ()2
جمعه  29شهریور 1353
 3رمضانالمبــارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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المؤم َ
ذین اذا ُذك َر ُ
اهلل َوج َلت ُق ُ
نون َّال َ
ِا َّن َما ُ
لوب ُهم
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
ُ
ُ
َ
آیات ُه َ
َ
ّ
زاد ُتهم ایمانا َوع ٰلى ر ِب ِهم
ِاَوذا ت ِل َیت َعل ِیهم
َّ
َ َّ َ
لاة َوم ّما َر َز ُ
َی َت َوَّك َ
ُ
َ
قناهم
الص
قیمون
ی
ذین
ال
لون 
ِ
نون َح ًّقا َل ُهم َد َر ٌ
ُ ٰ َ ُ
المؤم َ
َ
جات
ُی ِنفقون  اول ِئك ه ُم ُ ِ
َ َّ ََ ٌَ َ ٌ َ
ۀ
ك ٌ
م�ارکه نا� ف�ال
ریم 
غفرة و ِر زق
 سور� ب
ِعند ر ِب ِهم وم ِ
َ َ نَ َ

َ

َن ف

ئ
ال> 1از تـو میپرسـند ـ ای پیامبـر ـ در مـورد انفـال،
< ي�س�لو�ك ع نِ� الا�� ِ
ً
سـؤال میکننـد کـه انفـال برای کیسـت و ّ
مختصرا
حق کیسـت .انفـال را
میتـوان بهاینصـورت ترجمـه کرد؛ انفـال یعنی ثروتهایـی که به عموم
ً
مثال درآمدهایی اسـت که در جنگ
مسـلمانان متعلـق اسـت .یک نمونـه
نصیب مسـلمانان میشـود ،نه هر درآمدی ،درآمدهای خاصی .یک نمونه
از انفـال ،معادن اسـت ،این ثروتهـای زیرزمینی .یک نمونه از انفال این
جنگلهاست .یک نمونه از انفال این دشتها و مرتعهای عظیمیست که
در گوشهوکنار و بر سر کوهها قرار دارد .انفال بهطورخالصه ،آن ثروتهایی
را میگوینـد کـه متعلـق بـه یک فرد خاص یا به یک جمع خاص نیسـت،
 .1سوره مبارکه انفال /آیه 1
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تمامی ملت است .یک نمونهاش
آن
ِ
در اختیار همگان است ،از ِ
البتـه همانطور یکـه عـرض شـد ،غنائـم خاصـی اسـت کـه در جنگهـا
نصیب سلحشـوران لشـکر مسلمان میشود .اولباری که این مسئله برای
مسـلمانان مطرح شـد در جنگ بدر بود گویا ،مسلمانها با همدیگر بحث
آن کیست؟ میان آنها اختالف بهوجود آمد،
میکردند که این غنیمتها از ِ
به پیغمبر اکرم مراجعه کردند ،از آن حضرت سؤال کردند ،آیۀ قرآن پاسخ

قُ

َن ف

ّٰ َ َ

ّ
ُ
آن خدا
را بـه پیامبـر خـود الهـام میدهـدِ �< .ل الا��ال ِلل ِه و الر ِ
سول> انفال از ِ

آن خـدا یعنـی چه؟ یعنی بـرای یک عدۀ معینی
آن پیامبـر اسـت .از ِ
و از ِ
مال خدا به
مال خداسـت ،آنچه که باید نام
از بندگان خدا نیسـت .آنچه
ِ
ِ
روی آن گذاشـت ،این درحقیقت آنچیزی اسـت که باید صرف بشـود در
مصالح خدا خرج نمیشـود،
مـال خدا ،پیداسـت که بـرای
اهـداف الهـی.
ِ
ِ
مال او
مصالح آنچنانی ندارد ،نیازی ندارد ،حاجتی ندارد که
خدای متعال
ِ
ِ
مال بندگان
مال خداست ،درحقیقت
برای رفع آن نیاز مصرف بشود .آنچه
ِ
ِ
خداست .باید در راه مصالحی که خدای متعال معین کرده است ،صرف و
آن خدا هست ،بهاینمعناست.
خرج بشود .پس مالاهلل ،انفال از ِ

َ َ

ّ
آن رسول است ،یعنی چه؟ مگر رسول یک قطبی
<و الر ِ
سول> ،یعنی چه؟ از ِ
مال
درمقابل خداست؟ نه .هرکسی ممکن است به خودش حق بدهد که در ِ
ِ
مال خداست ،ما هم بندۀ
خدا تصرف کند .همه ممکن است بگویند این
ِ

خداییم ،و به این نام ظاهرپسـندِ خوشظاهر ،با این نام عامیانۀ جاذب،
مال عمومی را
مال خداسـت ،ما هم بندۀ خدا هسـتیم؛ این
که این مال،
ِ
ِ
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در مصارف شـخصی خودشـان مصرف نماینـد؛ یکچنین چیزی
مصالح عموم مسلمانان و
مال خدا ،اگرچه باید به
ممکن است .بنابراین
ِ
ِ
بندگان واقعی خدا برسد ،اما به مصلحت عموم رسیدن ،بهاینمعنا نیست
که َبل َبشو 1باشد ،هرکه هرچه دلش خواست مصرف بکند .الزم است یک
مرکزیتی باشـد ،یک دسـت قدرتمندی باشـد که نمایندۀ خدا و قیّ م امور
مردم محسوب بشود؛ او کیست؟ او رسول است .رسول در اینجا بهعنوان
رسـالت و نبوت مطرح نیسـت ،بهعنوان حکومت الهی مطرح است .یعنی
حاکم
وقتیکه رسـول از دنیا رفت ،امام همهکارۀ انفال اسـت .امام یعنی
ِ

امام معصوم بر مردم حکومت نمیکند ،آنکسیکه
الهی .در روزگاری که
ِ

از سوی خدا میتواند و میباید بر مردم حکومت بکند ،او همهکارۀ انفال
و ثروتهای عمومی میشود.
آن
بههرصـورت ،اگرچـه ایـن ثروتهـا عمومـی اسـت ،یعنی معدنهـا از ِ
همـگان اسـت ،جنگلهـا و نیزارهـا بـرای همه اسـت ،مرتعها بـرای همه
اسـت ،غنیمتهایـی کـه از دشـمن بهدسـت میآیـد ،بـرای همـه اسـت؛
صوافیالملوک 2برای همه اسـت ،از این قبیل موارد و مصادیقی که برای
انفال ذکر شـده؛ اگرچه برای همگان اسـت ،اما باالخره باید در اختیار یک

 .1هرج و مرج ،شلوغیای که درآن کسی به فکر کسی نباشد.
( .2صفو) نوعی از غنائم شـامل اشـیای گرانبها و قیمتی پادشـاهان ـ اموال منقول ـ 
که در جنگها نصیب مسلمانان میشود .این کلمه را در مقابل قطایعالملوک ،زمینها
و اموال غیر منقول پادشاهان بهکار میبرند.
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قدرتمندِ الهی که همان حاکم اسلامی اسـت ،قرار داشـته باشد.
آن کیست؟ در زمان وجود پیغمبر ،رسولاهلل ،پس از او امام معصوم ،اگر
زمام حکومت اسلامی
عادل الهی؛ آنکسـیکه
امام
امام معصوم نباشـد،
ِ
ِ
ِ

قسمت اول آیه
مسـلط به امر انفال است .این
باید در دسـت او باشـد ،او
ِ
ِ
که البته مورد بحث ما این قسمت از آیه نبود.

َ ََ
ف َ تَّ قُ
صلحوا
بعد از آنیکه مصرف انفال را معین میکند ،میفرماید�< :ا��وا اهلل و ا ِ
َ َ َ َُ ن ُ
�ذ تَ َ ن ُ َ َ ُ
ك ن� تُ�م ُم�ؤ مِ ن� ي� نَ
�> .اگر مؤمن هسـتید ،این
ط�عوا اهلل و رسوله ِا�
ا� ب� ي� ِ�كم و ا ي
َ
َ
ف تّ قُ
َ
ً
اوال تقـوای خـدا پیشـه کنیـد�< ،ا��وا اهلل> پس
سـه کار را انجـام بدهیـد:
فارسـی ناگزیرانـهای که مـا کردیم در این
از خـدا پـروا بداریـد .در ترجمـۀ
ِ

ُ
ََ
ف َ تَّ قُ
َ
َ
صلحوا �ذ تا� بَ� ي� نِ�كم>
ورقه؛�< 1ا��وا اهلل> پس از خدا پروا بدارید؛ این یک< .و ا ِ
فیمابین خود را اصالح کنید .اختالفات را در میان خود از میان بردارید.

به سود حقیقت ،آنکسانیکه سخنی غیر حقیقت میگویند ،از سخن خود

ََ
ُ
َ
صلحوا �ذ تا� بَ� ي� نِ�كم>
دسـت بکشـند ،اختالفـات را از میان خود برداریـد< .و ا ِ
میـان خـود را اصلاح کنیـد ،بر سـر چیزهای جزئـی به جان هـم نیفتید،

بهانـه بـرای به جان یکدیگر افتـادن نجویید .خاصیت یک عده مردمی که
جنگشان میآید با دوستان و با دشمنان ،همین است که دنبال بهانههای
کوچـک بـرای جنگیدن و دعوا کردن و ایجـاد اختالف میگردند .نصیحت
خدا و رسول به اینگونه مردم این است که بهجای آنکه برای جنگیدن با
دوسـتان بهانه بجویید ،برای جنگیدن با دشـمنان بهانهها را پنهان نکنید.
 .1به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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اگـر اهـل جنگی ،با دشـمن بجنگ ،با برادر چرا؟ با دوسـت چرا؟

ُ

�ذ َ َ

صلحوا ت
ا� ب� ي� ن ِ�كم> .ایـن دوتـا توصیۀ بزرگ ،توصیۀ سـوم یک مطلبی
<و ا ِ
است که کلی است و شامل همۀ کارهای نیک و اجتناب از همۀ کارهای

ََ

ُ

َ َ

َُ

ط�عوا اهلل و رسوله> و اطاعـت کنیـد ،فرمـان ببریـد خدا را و
بـد میشـود< ،و ا ي

ُ ُ

ُ

َ

<ا ن� ك ن� ت�م م�ؤ مِ ن� ي� ن�> اگر شما مؤمنید.
پیامبرش راِ ،

مسـئلۀ ایمان ،این گِ ر َِوش 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 نمیشـود که در قلب ،انسـان این گروش و
گرایش و گرویدگی را داشـته باشـد .آنوقتی ایمان بهصورت راسـتین در
برطبق آن ایمان عمل کند .آنوقتی کسـی میتواند
کسـی وجود دارد که
ِ
ادعـا کنـد مؤمن واقعیسـت ،که بـه لوازم ایمان و تعهـدات ایمان پایبند
باشـد .آنوقتـی کسـی میتواند بگوید مـن به خدا مؤمـن و معتقدم ،که
واقعیت وجود او ،با آنکسـیکه منکر خداسـت ،تفاوتی
متن
زندگی او و
ِ
ِ
داشته باشد .آنکسیکه امروز منکر خداست ،عملش با عمل آنکسانیکه
مدعـی خداینـد چـه تفاوتی دارد؟ هر دو ظلم میکننـد .هر دو در مادیات
تـا خرخـره غرق شـدند .هر دو برای این چند صبـاح زندگی ،چند روز دیگر
ّ
متعفن کـردن ،برای دو
بیشـتر نفـسزدن و دو لقمـهای خـوردن و فضا را
صبـاح بیشـتر راحت زیسـتن ،حاضرند همـۀ فضیلتها را زیر پـا بگذارند.
منتهـا ایـن یکـی صـاف میگوید مـن به خـدا معتقد نیسـتم ،آن دیگری
مدعی اسـت که به خدا معتقد اسـت .این چهجور ایمانی است؟ آیۀ قرآن
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در اینجـا صریـح اسـت .اینجا دیگر حسـاب اسـتداللهای عقلی
نیست که شبهه بردارد؛ باید این کارها را انجام بدهید ،اگر مؤمنید .و یکی

َ

ُ

َ َ َ

ط�عوا اهلل و ّ
الر َ
سول> 1اسـت .خـدا و پیامبـر را اطاعت کنید،
از ایـن کارهـا< ،ا ي
دنبال فرمان آنها راه بیفتید.
مال آدمی،
فرمان خدا چیست؟ هرچه هست ،بدیهی است که خدا در مورد
ِ
ِ
جـان آدمـی ،در مـورد عمـر آدمی ،در مورد روابط انسـان با سـایر
در مـورد
ِ
انسـانها ،در مورد روابط انسـان با خدا ،در مورد روابط انسـان با حیوانات
و حتـی بـا گیاهان ،تعهدها ،مسـئولیتها ،تکلیفها ،وظیفههایی معین
کـرده اسـت .در اینهـم اگـر خـدا را اطاعت کردیـد ،میتوانیـد بگویید ما

مؤمنیم ،و ِا ّل ایمان بهصرف اینکه قلب انسـان و دل انسـان به یک قطبی
وابسـته اسـت ،اما شـعاع این وابستگی در عمل ،در دست ،در زبان ،در پا
ً
اصال
و در اعضـا و جـوارح دیگر منعکس نیسـت ،به درد نمیخـورد؛ بلکه
نـام ایمـان از نظر اسلام برای او صـدق نمیکند ،این منطق قرآن اسـت.

ف َ تَّ قُ

َ

ََ

�ذ َ َ

ُ

صلحوا ت
ا� ب� ي� ن ِ�كم> فیمابین خود
<�ا��وا اهلل> پـس از خـدا پـروا کنید< ،و ا ِ

َ
را اصالح کنیدَ ،
<و َاط� ُعوا َ
اهلل َو َرسول ُه> خدا و رسولش را اطاعت کنید<ِ ،ا ن�
ي
ُ ُ ُ
َ
ك ن� ت�م م�ؤ مِ ن� ي� ن�> اگر شما مؤمنید.
خـب ،بـه مناسـبت نـام مؤمـن در پایان ایـن آیه ،آیـۀ بعد دربـارۀ صفات

َ َّ
مؤمنان و شـرایط ایمان ،باز ادامۀ سـخن میدهد< :ا نَّ� َما ُ
الم�ؤ مِ ن� ن
و� ال ذ�ي� نَ� ِا�ذ ا
ِ
َ
َ
ّ
ُ
ََ آ ُُ َ
�ذُ َ ُ َ قُ ُ
ن ً َ َ ٰ َ ّ َ تَ َ ّ نَ
لو�  ال ذ�ي� نَ�
اهلل َو ِج�ل ت� �لو ب� ُهم َو ِا�ذ ا ت� ِل يَ� ت� عل ي� ِهم � ي� تا�ه �ز اد�ت ُهم يا�ما�ا وعلى ر ِب� ِهم ي��وك
ِكر
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ُ فق

ُ

َ ُ

ُ

َ َ قّ ً

مو� الص ة
و�  ا ِئ
ول�ك ه ُم الم�ؤ مِ ن� ن
لا� و ِمما ر�ز � ن�اهم ي� ن� ِ�� ن
ي�� ي� ن
و� ح�ا>1؛ برای
مؤمن 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
هدف
خصلـت در خـود ،تالشـی و فعالیتـی بکند ،باز در راه ایمـان ،در راه
ِ
نام مؤمن هسـت .مؤمن راسـتین آن کسیست که این
ایمان و شایسـتۀ ِ

پنج صفت در او باشد.

َّ
اول؛ <ا نَّ� َما ُ
الم�ؤ مِ ن� نَ
ً
منحصرا مؤمنان< ،ال ذ�ي� نَ�> آن کسانی هستند که ِ<ا�ذ ا
و�>
ِ
�ذُ
َ َ قُ ُ ُ
ُ
ِك َر اهلل> چـون یـاد شـود خـدا< ،و ِج�ل ت� �لو ب�هم> بـه بیـم آید دلهایشـان.
ترسـیدن
یعنـی چـه بـه بیم بیاید؟ ترسـیدن از خدا به چه معناسـت؟ آیا
ِ

یک گنهکار درمقابل قاضی است ،یا نوع دیگر و لطیفتری است؟ ممکن
اسـت کسـی بگوید من گناهی نکردم ،از خدا هم نمیترسم .بله ،ترسیدن
گنهکار درمقابل قاضی و دادستان ،آنکسیکه باید آدم را مجازات کند ،آن
نداشتن گناه ،البته منتفی است؛ تا چه کسی باشد که بتواند
نوع ترس با
ِ
مطمئن باشد که گناهی ندارد.
اما یک نوع ترس دیگر هست که آن ناشی از معرفت است .انسان درمقابل
ً
قهرا احساس دهشت 2و
اشیای بزرگ ،ذوات عظیم ،حقیقتهای باشکوه،
وجودی انسان این است ،ترکیب روحی و جسمی
حیرت میکند .خاصیت
ِ
هرچیز باعظمتی ،هر انسانی حالت
انسان این را ایجاب میکند؛ درمقابل
ِ
 .1سوره مبارکه انفال /آیات  2تا 4
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دهشـتی را در خـود احسـاس میکنـد .این حالت دهشـت ،نه از
بـاب ایـن اسـت کـه از او میترسـد ،ممکن اسـت او هیچ ترسـی نداشـته
باشد ،بهاینمعنا که تعرّ ضی 1بکند ،ترس ناشی از گناه نیست اینجا؛ بلکه
حقارت
این دهشـت و بیمناکی ،ناشـی از احسـاس عظمت او و احسـاس
ِ
خویشـتن درمقابل اوسـت .اینچنین ترسی از خدا جا دارد ،مطلوب است،
الزم اسـت ،مفیـد اسـت .آنکسـیکه درمقابل پـروردگار ،خـود را کوچک و
ناقـص و حقیـر میبینـد و خـدا را بهتمـام شـئون امـور خویش مسـلط و
مهیمن و مسیطر 2مشاهده میکند ،اینچنین انسانی سعی میکند جز از
خط سیر مستقیمی که خدای عالم برای او معین کرده ،از راه دیگری
آن
ِ
سـیر نکنـد ،حرکـت نکند .ایـن بزرگترین ضامن اجرایی عمـل و حرکت و
تالش است در یک انسان مسلمان و در یک جامعۀ ُمسلِم.
اینیکه میبینید امیرالمؤمنین در نیمههای شب ،در شبهای ماه رمضان،
به خود میپیچد و اشک میریزد؛ اینیکه میبینید امام سجاد گاهی صیحه
میزند؛ اینیکه میبینید رسولاهلل ،با همۀ جاللت و عظمتش ،وقتی دهۀ
رختخواب مرا جمع کنید ،بسـتری برای
سـوم ماه رمضان میآید ،میگوید
ِ
خود نمیگسـتراند؛ یعنی شـبها دیگر وقت خواب نیسـت ،وقت عبادت
اسـت ،وقـت تضرّ ع اسـت ،وقـت خضوع اسـت درمقابل پـروردگار؛ اینها را
( .1عرض) دست دراز یکردن
( .2مهم) ایمنکننده ،نگهبان( ،سطر) حافظ و نگهبان ،این کلمه با توجه به قواعد زبان
عربی مصیطر هم نوشته میشود.
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گمان مکن کارهای تصنعی است که انجام میگیرد .چقدر ناقص
و ناآگاه است آنکسیکه بگوید امام در دعای ابوحمزه میخواهد به مردم
چیـز یـاد بدهـد و خودش را نمیگوید .چقدر نـاوارد و بیاطالع از روح دعا
بندگان صالح با خداسـت ،آنکسـیکه خیال میکند
و از کیفیت مناجات
ِ
اشـک امام علیهالسلام برای آموزشدادن اسـت .یعنی
آن گریـه و نالـه و
ِ
ً
واقعا اشک
تصنعی گریه کردهاند تا تو و من یاد بگیریم؟ اشتباه است این.
ریختهاند ،چرا اشک ریختهاند؟ برای خاطر اینکه معرفتشان نسبت به خدا
بیشتر است .در وجود مقدس پروردگار ،عظمتی میبیند امیرالمؤمنین ،که
بین من و شما نمیتواند این عظمت را ببیند .تو بزرگی
چشمهای نزدیک ِ
و در آیینۀ کوچک ننمایی 1.این آیینۀ کوچک روح ما نمیتواند آن عظمت
عجیـب را در خـود منعکـس کند ،امـا آیینـۀ روح امیرالمؤمنین چطور؟ او
میتوانـد ،او ایـن عظمـت را میفهمد ،میگیـرد ،درک میکند و به همین
دلیل است که آنجور به خود میپیچد و اشک میریزد.
وقتیکـه یـاد خـدا بـه میان بیایـد ،آن حالـت هیبت ،آن حالت خشـیت،
حقارت
آن احسـاس تـرس و بیـم ،آن حالـت رعبی که ناشـی از احسـاس
ِ

ُ
خـود درمقابـل عظمت خداسـت ،بـر دل مؤمن مسـلط میشـود<ِ ،ا�ذ ا �ذ ِك َر
ُ َ َ قُ ُ ُ
اهلل و جِ�ل ت� �لو ب�هم> .خـدا بـرای انسـان از صـورت بازیچه بیـرون میآید ،نام

خـدا از صـورت یـک ذکـر اعتیادگونه خارج میشـود .در مجلـس یک نفر
 .1تو بزرگی و در آیینۀ کوچک ننمایی  /نازم آن سـر که چو گیسـوی تو در پای تو ریزد
(شهریار)
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که مینشـیند؛ یااهلل ،بهعنوان یک جملۀ احترامآمیز؛ خمیازه که
آدم میکشـد ،آخـرش الإلـهاالاهلل ،بـا خسـتگی؛ از این حالتها که نشـانۀ
بیاعتنایـی و بیادراکـی و عـدم حساسـیت روان انسـان درمقابل یاد خدا
و نام خدا و عظمت خداسـت ،از این صورتها دیگر خارج میشـود قلب
یک انسـان خداشـناس و عظمتبین ،کسی که ادراک میکند و احساس

نَّ َ ُ �ؤ ن نَ َّ ذ نَ �ذ �ذُ َ ُ َ قُ ُ
اهلل َو ِج�ل ت� �لو ب� ُهم>
میکنـد عظمت پروردگار را<ِ .ا�ما الم مِ �و� ال�ي�� ِا ا ِكر
مؤمنان آن کسـانی هسـتند که چون خدا یاد شـود ،قلب آنها به وَ َج ْ
ل ،به

تـرس و بیـم و رعـب ،به احسـاس عظمت در پـروردگار و حقارت در خود،
قلب آنها از این احساس ُپر میشود ،این یک.

َ �ذ تُ َ

ََ

آ تُ ُ َ ُ

نً

<و ِا ا � ِل ي� ت� عل ي� ِهم � ي�ا�ه �ز اد�تهم يا�ما�ا> .نشـانۀ دیگـر مؤمـن این اسـت که وقتی
آیات خدا بر آنان فروخوانده میشود ،یا خودشان میخوانند یا کس دیگری

َ
بـرای آنهـا این آیـات را فرومیخواند ،ایمانشـان افـزون میگـردد�< ،ز اد�ت ُهم
نً
یا�ما�ا> .ایـن ایمـان ماننـد بـذری در دل او ،در روح او رُ شـد میکند ،بزرگ

میشـود ،مانند گیاهی باال میآید ،مانند درختی سـاقه و ریشـهاش ستبر

1

میشـود ،آنچنانیکـه امکان ریشـهکن کـردن آن از میان مـیرود .ایمان
بهصـورت یـک آب راکـد ،در وجود یـک مؤمن ،معنی ندارد .آنکسـانیکه
شـک دوران بلوغ ،آن یک
یـک کلمـهای را در کودکـی فراگرفتهانـد ،بر اثر
ِ
کلمه از آن صالبت و از آن عظمت در روح اینها افتاد ،کوچک شد ،ناقص
شـد ،ناچیـز شـد ،یک نیمهایمانـی ،یـک نیمهحقیقتی در روحشـان باقی
 .1ضخیم ،محکم و استوار
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آمـدن جریانـات و حـوادث گوناگون،
مانـد ،آنهـم بـر اثـر پیش
ِ
مدام کاسـته شـد و کاسته شد؛ یکچنین ایمانی یک روزی هم از انسان
َ
ستودع ،ایمان عاریت ،مؤمن اینجوری
بهآسـانی گرفته میشـود .ایمان ُم
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 دقتنظر ،با
اندیشـیدن ،با هرچه نسـبت به آن یک کلمه مساعد 1،ایمان خود را زیادتر
کردن ،این ایمان را از زایل شدن نجات بدهد .مؤمن واقعی این است.
ایمان انسان
از این آیه و از این جمله استفاده میکنیم که با تالوت قرآن،
ِ
مؤمن باید زیاد بشود .و از این جمله اتخاذ سند میکنیم ،دقت کنید از این
کالم خدا اتخاذ سـند میکنیم و به آنکسـانیکه میگویند قرآن را ترجمه
ِ

نکنید ،معنا نکنید ،تفسـیر نکنید که عقل ما نمیرسـد ،به آنها میگوییم
اگر ما قرآن را نمیتوانستیم بفهمیم ،چگونه ایمان ما با خواندن قرآن زیاد
میشـود؟ پس پیداسـت ،قرآن کتاب رمز نیست .قرآن کتابی است که باید
آن را خواند بهقصد فهمیدن ،و فهمید بهقصد افزونشدن و نیرومندترشدن

نً

َ �ذ تُ َ َ َ آ تُ ُ َ ُ
َ َ ٰ َ ّ َ تَ َ َّ نَ
لو�> ،نشانۀ دیگر مؤمنین این است که بر پروردگار
دنبالۀ آیه <و على ر ِب� ِهم ي��وك

ایمان< ،و ِا ا � ِل ي� ت� عل ي� ِهم � ي�ا�ه �ز اد�تهم يا�ما�ا> .این شرط دوم ،خصلت دوم.

خود توکل و اتکاء میکنند .یعنی چه توکل میکنند؟ یعنی دست را روی
دست میگذارند ،میگویند خدا خودش درست کند؟ نه ،معنای توکل این
نیست .آنکسیکه دست روی دست میگذارد درمقابل تکلیفها و تعهدها
( .1سعد) کمکدهنده ،موافق
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و مسئولیتها ،بهجای اینکه نیروی خود را مسئول بداند ،معجزۀ
خدایـی را مسـئول فـرض میکند؛ اینچنین آدمی بایـد بداند که قرآن این
عمل را رد کرده است ،بهصورت مشت محکمی بر دهان بنیاسرائیل که به

ف َ �ذ َ

َ ن َ َ َ ُّ َ فَ ق ت

نّ

ُ ق

َ

موسی گفتند�< :ا ه ب� ا� ت� و ر ب�ك �� ِا�لا ِا�ا هاه ن�ا � ِاع ن
دو�> 1تو و پروردگارت بروید،

مشغول جنگ بشوید ،با دشمن بستیزید ،ما اینجا نشستیم ـ به تعبیر بنده
کنار دیوار ،زیر سایه ـ وقتی فتح کردید ،ما را هم خبر کنید تا بیاییم .این
ملعون دور از
روش بنی
را قـرآن نفـی میکند .این روش،
اسـرائیل مطـرودِ
ِ
ِ
ِ
انسانیت محروم از لذائذ دین و ایمان است ،برای آنهاست ،شایستۀ
جادۀ
ِ
ُمسـلِم نیسـت .پس توکل بهاینمعنا نیسـت .این حرفی که در بین مردم
رایج
رایـج شـده ـ دارم میگویم تا همه بشـنوند و همه بفهمنـد ـ اینیکه
ِ
میان مردم است؛ میگویند :آقا ،خدا خودش باید اصالح بکند ،از بندۀ خدا
کاری برنمیآید؛ این غلط است .اگر از بندۀ خدا کاری برنمیآمد ،اگر برای از
بین بردن و ریشهکن کردن فساد ،ارادۀ آدمی و نیروی آدمی به کار نمیآمد،
خدا انبیا را بسیج نمیکرد .مردم را به پیروی از انبیا دعوت نمیکرد .انبیای
الهی را با رسالتهای سنگین به صحنۀ نبرد این جهان نمیفرستاد .اینیکه
میبینید خدا کسـانی را فرسـتاده ،برای ریشهکن کردن فساد و آنکسان از
جنس بشرند ،پس بدانید که فساد بشری را بشر باید ریشهکن کند.
پـس تـوکل یعنـی چه؟ توکل یعنی در همه حـال ،اتکاء و امیدت به خدا
باشد .اگر درست موشکافی کنید ،میبینید با این تعبیری که بنده عرض
 .1سوره مبارکه مائده /آیه 24
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میکنم :در همهحال اتکاء و امیدت به خدا باشد؛ با این تعبیر،
توکل از صورت یک چیز مخدر در میآید ،بهصورت یک عامل برانگیزاننده
و عامل تحرک ،جلوهگری میکند.
دیدید بعضیها در دشوار یهای زندگی ،در بحرانها ،در آنجاییکه از همۀ
وسایل ظاهری دستشان کوتاه است ،چه میکنند؟ دیدید؟ شنیدید؟ یکی
از چند کار را انجام میدهند :یا تسـلیم دشـمن میشـود ،میگوید وقتی
کاری از من برنمیآید چه کنم؟ تسلیم دشمن ،این یک .یا تسلیم مسیر
ً
عمال
عادی زندگی  میشـود ،نمیرود درمقابل دشـمن به خاک بیفتد ،اما
راهـی و روالـی را در پیـش میگیـرد ،حرکتی و تالشـی را بهجامیگذارد و
فراموش میکند که تسلیم جریان عادی زندگی شده درحقیقت .اینچنین
ً
ً
باطنا تسـلیم دشمن شده؛
ظاهرا تسـلیم دشـمن نشـده،
آدمی هم اگرچه
اینهم یکجور ،یک حالتی که معمول مردم در یکچنین بحرانهایی در
پیش میگیرند .راه دیگر این اسـت که به زندگی خودشـان خاتمه بدهند.
ً
مثال ،از اطراف گربهرقصانیهای
آن جنابی که وقتی به حکومت میرسد

1

قدرتهـای بینالمللـی او را به سـتوه میآورند ،هروقتـی ،هرروزی از یک
ناچار
گوشۀ مملکتش ،یک سروصدایی علیهش درست میکنند ،وقتیکه
ِ
ناچار میشـود ،وقتی ّ
ذله میشـود ،خسـته میشـود ،بیچاره میشـود ،به
زندگی خودش خاتمه میدهد ،انتحار 2میکند.
 .1کنایه از عذرهای واهی آوردن ،بهانه تراشیدن ،امروز و فردا کردن.
( .2نحر) خودکشی
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اینها راههایی اسـت که یک انسـان بیخدا در بنبستها برایش
مطرح میشود .وقتی به بنبست رسیدی ،وقتی به جایی رسیدی که به
نظرت میآید اینجا َتهِ کوچه اسـت ،راهی در بین نیسـت ،بر روی مردم
در تسلیم،
در تسلیم،
تسلیم دشمن شدنِ ،
معمولی چند در باز میشودِ ،
ِ
در خودکشی
تسـلیم
تسـلیم حوادث شـدن،
جریان طبیعی زندگی شدنِ ،
ِ
ِ
ِ
ً
احیانا پشـیمانیها ،اما
و انتحـار ،خـود را نابـود کـردن و راحـت شـدن و

در دیگری در بنبسـتها باز میشـود که باز شـدن آن
برای
انسـان باخدا ِ
ِ
در ،درهـای دیگـر را ،درهـای شـرافت ُ
کش را بـه روی او میبنـدد .آن در،
در توکل به خدا .میگوید اینجا بنبست است .میگوید
چه دری است؟ ِ
خدایی که من میشناسـم بنبسـت را هم میشـکافد .بنبست چیست؟
ازنظر خدا بنبسـت نداریم ما .همۀ بنبسـتها با دست قدرت خدا ُبنباز
است! راه دارد.

سـرگرمی به
بنبسـت از جنـگ ُاحـد باالتر؟ لشـکر معدود اسلام در حین
ِ

جمعآوری غنیمت ،ناگهان از دو طرف مورد هجوم قرار میگیرد ،بهخاطر
غفلـت چندتـا سـرباز .یک عده از جلـو حمله میکنند ،یک عده از پشـت.
اینها هم شمشـیرها را گذاشـتهاند ،از اسـبها پیاده شـدهاند ،اسلحهها را
زمیـن گذاشـتهاند؛ ناگهـان میبیننـد دو گـروه دارند به اینهـا از دو طرف،

ّ
مسـلح ،وحشـی ،عصبانی ،خشـمگین ،حمله میکنند .خب پیداسـت که
یک لشکر بیسالح و بیجهاز 1،در یکچنین مواقعی چه میکند؟ فرار .در
 .1ساز و برگ ،اسباب و وسایل
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رفتند .شـیطان از حنجرۀ شـیطانصفتها اعلام کرد که پیغمبر
هم از بین رفته .خیلی روشن است ،شیطان همیشه از این کارها میکند.
از نقشههای خیلی روشن و از دستهای 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 اینچنین بحرانی ،در اینچنین
بنبسـتی ،یـک مؤمـن متـوکل چه میکنـد؟ آقا ،بنبسـت از ایـن باالتر؟
ّ
مجهز،
راههای نجات بهکلی بسـته ،اسـلحهها روی زمین افتاده ،دشـمن
مسـلط ،مسـیطر ،آنچه اینجا به داد انسان میرسد ،آن دریچهای است که
خداپرستان فقط دارند؛ اتکای به خدا .چه بنبستی؟ بنبست کدام است؟
پیغمبر از دنیا رفته باشـد ،خدای پیغمبر که از بین نرفته اسـت .تکلیف
آدم با توکل در اینجا مثل چه کسی عمل میکند؟ مثل
که از بین نرفتهِ .

ّ
ابودجانه 1،مثل دوتا ،سـهتا سـرباز
امیرالمؤمنیـن علیبنابیطالـب ،مثـل
دیگر ،اینها آدمهای با توکل بودند .بیتوکلها چه کسـانی بودند؟ آنهایی
کـه از احـد تـا مدینه ،پشـت سرشـان را هم نـگاه نکردند ،دویدنـد تا خودِ
دروازههای شهر .حاال دیدید توکل یعنی چه.
آنکسـیکه توکل را دسـت بر روی دست گذاشـتن ،به امید آیندۀ مجهول
َ .1س ّماکبن َ
ّ
ابودجانه ،از بزرگان صحابه است که پس از رحلت پیامبر،
خرَشه ،معروف به
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 کردهاند که پس از ظهور حضرت ،رجعت میکند.
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بیتالش نشستن ،ایمان خود را از نیروی خود سلب کردن ،معنا
میکند؛ آنکسـیکه توکل را بهمعنای خط نسـخی 1بر روی ارادۀ انسـان و
قـدرت او وانمـود میکنـد؛ اینچنین آدمـی یا توکل را نمیفهمد ،اسلام
َسـرَش نمیشـود ،تـوکل را درک نمیکنـد ،یا نه؛ میفهمدَ ،شـرَف َسـرَش
نمیشـود ،میخواهـد عوضـی معنا کنـد ،تا مـردم بیتوکل بـار بیایند ،تا

َ َ

َّ

َ َ َ َّ

مردم عوضی بار بیایند .معنای توکل این اسـت< ،و علی ر ب�هم ی� ت�وک نَ
لو�> .به
ِِ
بـال نیرومنـد بـرای پرواز انسـان در تالشهـای زندگی ،یکی
نظـر مـن دو
ِ
صبر است ،یکی توکل .هر امتی که این دو بال را داشته باشد ،از تیررس

َ َ
<و علی
دشـمنهای خاکـی بهکلـی دور خواهد شـد؛ بال صبر و بال تـوکل،
َر ب�ّهم یَ� تَ� َو َّک نَ
لو�> .این سهتا عالمت برای مؤمن( .ارزش ایمان؛ ایمان چگونه
ِِ
چیز یست؟ خصوصیاتی دربارۀ ایمان؛ اینها مباحث خیلی الزمی است که
بایـد انشـاءاهلل اگر خـدا توفیق داد ،فردا فراهم کنـم ،باز بدهیم پلیکپی
کنند و بیاورند در اختیار آقایان بگذارند ،آیات قرآنیاش را هم پیدا کنند،
ً
فعال آنی که امروز در مورد ایمان مطرح است همین
برایتان تالوت کنند.
نشانهها و تعهدهای ایمان است).

َّ
نَ َّ ةَ
َ َ َ ّ َ تَ َ َّ نَ
لا�> آنها که بهپا میدارند
لو�>؛ چهارم< ،ال ذ�ي� نَ� يُ� ق� ي�مو� الص
سوم< ،وعلی ر ِب� ِهم ی��وک

ذیـن ُی َ
ص ّل َ
َ
ون و
نمـاز را .آقایـان ،توجـه کنید ،یک فرقیسـت بیـن تعبیر ّال

َّ

َّ َ

<ال ذ�ي� نَ� يُ� ق� ي� نَ
مو� الص ة
لا�>ُ .ی َ
ص ّلون ،یعنی نماز میگزارند .اگر فقط نمازگزاردن

مطـرح بـود ،فقـط این ّ
دول راسـت شـدن مطرح بـود ،اینجـا الزم نبود که
نسخ) باطل کردن چیزی
 ( .1
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َّ َ

ُق

<�� ي� نَ
مو� الص ة
لا�> بگویند ،دو کلمه بیاورند ،طول و تفسیر بدهند،
ي

ص ّلـونَ ،ا َّلذین ُی َ
میتوانسـتند بگوینـد ُی َ
ص ّل َ
ون ،آنهایی کـه نماز میخوانند.

ُق

َّ َ

<�� ي� نَ
مو� الص ة
لا�> بهپـا میدارند نماز را ،غیـر از نماز خواندن
پیداسـت کـه ي
اسـت ،یک چیز دیگری اسـت ،یک حقیقت برتر و باالتری اسـت .به نظر
شما این حقیقت چیست؟ بهپا داشتن نماز یعنی چه؟
چندجور میشود احتمال داد ،ممکن است همۀ این احتماالت هم درست
باشـد .یکـی اینکـه بگوییـم اقامـۀ نمـاز ،بهپا داشـتن نماز ،یعنـی نماز را

نَ
بهصورت کامل ،بهصورت همهجانبه ،بهصورت تمام بهجا آوردنُ ،
مو�
<� ق� ي�
ي
َّ ةَ
ً
اتفاقـا بـه همین
لا�> .و اقامـه در زبـان عـرب ،در اصطالحـات عربـی،
الص
فَ
<� َا ق�م َو َه َ
ك
معانی هم هست .یعنی کار را بهصورت کامل انجام دادن� ِ ،ج
ّ َ فً
ِللدي� ِن� ح ن� ي��ا> 1همۀ صورت را ،همۀ وجود را بهسوی دین برگردان ،بهصورت

کامل .یک احتمال این .و واقعش هم همین اسـت که اگر کسـی نماز را
اقامۀ بهاینمعنا بکند ،یعنی بهصورت کامل انجام بدهد ،با ارکان صحیح،

بـا توجـه بـه آموزشها و الهامهای نماز( ،که من در آن مسـجد 2طی چند
ً
نسـبتا مبسـوطی انجام دادم ).اگر کسـی
هفته دربارۀ نماز یک بحثهای
ً
جدا فالح و رستگاری در انتظار اوست.
اینجور نماز بخواند،
نماز خوب میخواند ،همۀ مشکالت برایش آسان است .شنیدید
آدمی که
ِ
که بعضی از بزرگان دین ،در هنگام توجه شداید و مصیبتها ،دو رکعت
 .1سوره مبارکه روم /آیه 30
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نمـاز میخواندند؟ شـنیدید که رسـول خدا در هنـگام بحرانها و

َ

شدتها رو میکرد به بالل و میگفت« :ا ِرحنا یا َبالل» َبالل ما را آسوده کن،

َ

َ

برو اذان بگو« .ا ِبرد ا ِبرد یا َبالل» خنک کن دل ما را ای َبالل؛ یعنی اذان بگو.

1

ً
واقعا اگر کسی اقامۀ نماز بکند ،با توجه ،با خضوع ،با خشوع ،با حال ،با
گیری از
ادراک آنچه دارد انجام میدهد و آنچه میگوید ،و بهقصد نتیجه
ِ
ِ
ً
تحقیقا آنچه را که
نماز ،هرکسی نماز بخواند ،اقامۀ نماز بهاینمعنا بکند،
به مؤمنین وعده داده شده است ،برای او وجود خواهد داشت.

َ َّ ذ َ ُ ق

َ

َّ َ

مو� الص ة
این یک احتمال ،احتمال دیگر این است که <ال�ی� ن� ی�� ی� ن
لا�> نماز را
بهپـا میدارنـد ،یعنی در جامعه بهپـا میدارند ،جامعه را جامعۀ نمازخوان
میکننـد .بعضیهـا دلشـان خوش اسـت کـه خودشـان نمـاز میخوانند،
بهجـای هفـده رکعت در شـبانهروز ،پنجاهویـک رکعت میخواننـد ،غیر از
نمازهـای مسـتحبی دیگر .اگـر بگویند ،بابا ،مردم گروهگـروه از دین دارند
گلیم خویـش به در میبرد ز
رو برمیگرداننـد ،غمشـان نیسـت .گفت :آن
ِ

مـوج 2.میگویـد آقا ،ما گلیم خودمان را در ببریم خیلی کار اسـت ،خیلی
هنر است ،به دیگران نمیرسیم ،بعضی اینجور یاند .آن عملی که نشانۀ
نمـاز خوب بخوانـد ،اما خودش
ایمان اسـت ،این عمل نیسـت .هرکسـی
ِ
بخواند ،به دیگران کاری نداشته باشد ،این درست نیست .درست نیست،
یعنی کامل نیست؛ کامل.
 .1حدیث شماره 35
 .2سعدی
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نشـانۀ ایمـان چیسـت؟ اقامـۀ صلاة ،نمـاز را در جامعـه بهپـا
داشـتن ،همـگان را نمازخـوان کردن ،نه بهمعنـای اینکه یک عبادت همه

انجـام بدهنـد( ،دلم میخواهد که ذهنتـان را از قالب الفاظ ،خارج ببرید،
وسیعتر فکر کنید .من هم همانجور فکر میکنم .الفاظ ،کوچک و نارسا
و قاصرنـد ).نهاینکـه فالنـی نمازخـوان نیسـت ،نمازخوانـش کنیم؛ یعنی
ً
دائما به یاد خدا و در راه خداست.
جامعۀ نمازخوان ،یعنی جامعهای که

ّ َ نَ ُ ُ َ ّ َ نَ َ

ع� نُ
ع�د و ِا ي�اك � ت
�> 1جز خدا کسـی را عبادت
س� ي
جامعهای که میگوید ِ<ا ي�اك � ب

و عبودیـت نمیکنـد و جـز بـه خـدا بـه هیچکـس دیگـر اتکاء و از کسـی
اسـتعانت نمیجویـد .جامعـۀ نمازخوان یعنـی آن جامعهای که هر روز از

سـردمداران فسـاد ،یعنی َ
<م�غ�ض
ض ّٓ

ََ

بٌ
و� عل ی� ِهم> و از دنبالهروان فسـاد ،یعنی از

<�ال ی� ن�> تبرّ ی 2میجوید .نماز اینهاست.

اگر کسـی سـعی کند انسـانهای دیگـر را نمازخوان کنـد بهاینمعنا ،این
درحقیقت تالشـی و کوششـی در راه عبودیت مطلق حق ،در راه ریشـهکن
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 راهها
انجـام داده ،اقامـۀ صلاة یعنـی ایـن .یعنـی شـما کاری بکنیـد که همۀ

ّ َ نَ ُ ُ
ع�د َو
مـردم ،در هـر روزی ،پنـج نوبت و هر نوبتی چند بار بگویند ِ<ا ي�اك � ب
ّ َ نَ تَ
ع� نُ
�> .خدا! فقط درمقابل تو گردن عبودیت و پشت عبودیت خم
ِا ي�اك �
س� ي
 .1سوره مبارکه حمد /آیه 5
( .2برء) دوری و بیزاری جستن
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درمقابل غیـر تو .هر روزی پنج نوبـت و هر نوبتی
میکنیـم ،نـه
ِ

چند مرتبه از َ
<م�غ�ض

ََ

ض ّٓ

و� عل ی� ِهم> و از <�ال ی� ن�> یعنی از سردمداران فساد و از
ِب

دنبالـهروان آنـان تبرّ ی بجوید ،بیزاری بجوید ،یکچنین جامعهای درسـت
کند .امکان دارد اقامۀ صالة بهاینمعنا هم باشد.

َ ّ ََق ُ ُ ف ق

<و ِمما ر�ز � ن�اهم ي� ن� ِ�� نَ
و�> نشـانۀ دیگـر مؤمنـان چیسـت؟ ایـن اسـت که از

آنچـه بـه آنـان روزی کردهایـم ،انفـاق میکننـد .انفاق یعنی چـه؟ (دیروز
ً
اشـارتا گفتـم .تـا حـاال هم شـاید ده مرتبه به مناسـبت
معنـای انفـاق را
بحثهـای گوناگـون انفـاق را بیـان کردهام ،این دفعه هـم ،دفعۀ یازدهم
باشـد ).انفـاق یعنی ُپرکـردن خألها و نیازهـا .آن خر جکردنی که خلئی را
پـر کنـد ،نیـازی را برآورده کنـد ،این را میگویند انفاق .دیوار این مسـجد
ً
مجددا
رنگ روغنکرده دارد ،اگر چنانچه شـما آمدی ،پولی دادی ،رو َیش
ِ
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 زمینهـای 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 کلوخها و روی خاکهـا و روی گِ لها،
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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َ ّ ََق ُ ُ ف ق

<و ِمما ر�ز � ن�اهم ي� ن� ِ�� نَ
و�> ،یعنـی چـه؟ یعنـی مؤمنیـن آن کسـانی
اسـم مال در آن نیسـت؛ از
هسـتند که از آنچه ما به آنان روزی کردهایم،
ِ
پولهایی که به آنها دادیم؟ نه؛ فرق نمیکند ،از پولی که دادیم ،از عمری

کـه دادیـم ،از فرزنـدی کـه دادیم ،از آبرویی که دادیم ،از توان جسـمیای
که دادیم ،از زبانی که دادیم ،از فکر و مغزی که دادیم ،از همۀ امکاناتی

ََق ُ

کـه دادیـم ،فرمـود <ما ر�ز � ن�اهم> از هـر آنچـه ما به آنهـا روزی دادهایم ،چه

ُ فق

<� ن� ِ�� نَ
و�> .انفـاق میکنند .یعنـی بهجا خرج میکننـد ،نه هر
میکننـد؟ ی

خر جکردنی .یکی از نشانههای مؤمن است.
نـام مؤمننمـا ،ای بـرادری که اگر بگویند مؤمن ،خوشـت
بـرادر
ای
ْ
ِ
مؤمن ِ
میآیـد ،اگـر اندک تزلزل و تردیدی کسـی در ایمانت بـورزدَ ،ب َدت میآید،

ممکـن هـم هسـت بگویـی کـه چـه فایـدهای دارد کـه ماهـا را بیدین و
مؤمننـام ،انفاق
بیایمـان قلمـداد میکنیـد در صحبتهایتـان؛ ای برادر
ْ
میکنی؟ نمیگویم خرج میکنی یا نه؛ بله ،خیلی خرج میکنی .چقدر در
ایـن روزهـای ماه رمضان پول میدهی ،غذای لذیذ میپزی ،سـفرۀ رنگین
میگسـتری و سـیرها را دعوت میکنی ،چقدر خرج میکنی ،اما آیا انفاق
هم میکنی؟
ای گویندۀ عزیز ،چقدر حرف میزنی ،چقدر نفس میزنی ،چقدر از سـینه
و از ریه و از وجود خود ،از جسم و اعصاب خود مایه میگذاری ،چقدر از
نیروی بیانت خرج میکنی ،اما آیا از این نیرو انفاق هم میکنی؟ ُ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 حیثیتهایتان
خرج میکنید؛ به یک نفر نامه مینویسـید ،یکی را برای کاری میبینید،
میبینید تا فالن عمل انجام بگیرد ،فالن شغل به فالنی داده بشود ،فالن
احترام شایان از فالنکس بهجا بیاید ،دارید حیثیتتان را خرج میکنید،
ِ

اما انفاق چطور؟ انفاق هم میکنید؟ ای کسانی که پول خرج میکنید در
غیر دین ـ بله ،گاهی هم انسـان با
جاهـای مختلـف ،بـا نام دین و با نام
ِ
نام دین پول خرج میکند ،درحالیکه انفاق نکرده اسـت ـ وحشـت نکنید
از این سخن که واقعیتی است و چه واقعیت تلخی! چقدر پولهایی که
به نام دین مصرف میشـود ،خرج میشـود ،اما انفاق نیسـت اینها ،چون
خلئی را پر نمیکند ،چون دردی را به درمان نمیرسـاند ،چون نیازی را از
ایـن جامعۀ مسـتمند برطـرف نمیکند .آنچه که مایۀ مؤمن بودن اسـت،

َ ّ ََق ُ ُ ف ق

آنچه شرط و نشانۀ ایمان است ،انفاق است< ،و ِمما ر�ز � ن�اهم ي� ن� ِ�� نَ
و�> .بعد
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 میکنید یا خرج بیهوده میکنید.

ُ ئ َ ُ ُ ُ �ؤ ن َ ّ ً
َ ُ َ َ تٌ َ ّ
ول�ك هم الم مِ � ن
ا� ِع ن�د َر ِب� ِهم>
و� َح ق�ا> اینانند مؤمنان راسـتین< ،لهم در ج�
<ا ِ
َ َّ
<ع ن�د ر ِب� ِهم> در
بـرای آنـان اسـت رتبههایـی ـ درجـات ،رتبههـا ،مرتبههـا ـ  ِ
َ َ �غ ف َ ةٌ
آن اینهاسـت .همـان مغفرتی
از
هـم
غفـران
>
�
نـزد پروردگارشـان< ،و م ِ�ر
ِ
ً
کامال در ذهنتـان و یادتان مانده
کـه دیـروز معنا کـردم برایتان ،امیدوارم

باشـد و بماند .اگر خدا بناسـت به کسی مغفرت بدهد ،بناست جراحتی را
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که از گناه در روح کسـی بهوجود آمده ،التیام ببخشـد؛ جراحت

َ َ ف ٌ َ ٌ

َ

گنـاه اینچنیـن افـرادی را التیام خواهـد بخشـید< ،و م�غ ِ� َر ة� و ِر�ز ق� كر�ي ٌم> و
روزی شـرافتمندانه ،روزی کریمانـه ،بیذلت ،بیعسـرت ،بیسـرافکندگی.
این چنین روز یای خدا به اینها میدهد.
هـر جـا جامعۀ مؤمنی پیدا کردید ،یک فرد را نمیگویم ـ نگو ما الحمدهلل
یک لقمه نان را به دسـت میآوریم ،راحت هم هسـتیم ،غم هم نداریم،
از کسـی هـم منـت نمیکشـیم .اگر درسـت البـهالی کارش را نـگاه کنی،
میبینی همهاش بدبختی و منت اسـت .همۀ آنکسانیکه ننگآمیزترین
کارها را دارند ،احسـاس نمیکنند که این عملی که دارند ،ننگآمیز اسـت
و این یک لقمه نان ،لقمۀ ننگ است ـ یک جامعه را من دارم میگویم؛
یک جامعه آن وقتی لقمۀ نانش پاکیزه ،شـرافتمندانه ،توأم با سـربلندی
و کرامـت اسـت ،آن وقتـی عزیـز و شـرافتمندانه روزی میگیرد 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 میکنند در میان ملتهای 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 ّ
لفاظیهایی که زیر بعضی معنا
ً
مجموعا در جامعـۀ ایمانی تحققپذیر
هسـت و  زیـر بعضی معنا نیسـت،

َ

ٌ

َ

است< .و ِر�ز ق� كر�ي ٌم> و روزی کریمانه و بزرگوارانه.
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(این چهار آیهای که ما معنا کردیم .جناب آقای رضایی تالوتگر
عزیـز امـروز مـا هسـتند کـه اآلن بلند شـوند تشـریف بیاورند اینجـا ،این
ً
احتماال کاری،
چند آیه را بخوانند؛ منتها چون روز جمعه اسـت و آقایان
اشـتغالی ،برنامـهای نداریـد و میتوانید بنشـینید ،ممکن اسـت دو ،سـه
آیـۀ دیگـر خواهـش کنیم اضافه کننـد و بخوانند .دربارۀ ایمـان ،پای این
ورقه بنده یک چیزی نوشـتهام ،این ورقۀ کپیشـدهای را که دست آقایان
هست ،ـ خواهش میکنم توجه کنید ،دارم حرف میزنم هنوز ـ این ورقۀ
پلیکپـی که دادیم خدمت دوسـتان ،آنکسـانیکه دارند ،اینجا نوشـتهام
زیرش ،نوشـتهام 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
ً
مثال ،تعهـدات عملی ایمان از قبیـل آنچه که امروز
حقایـق و آثـار ایمـان
خواندیم ،دربارۀ اینها انشـاءاهلل در یک روز دیگر خیال میکنم که دربارۀ
ایمان و این مطالب و این بحثها صحبت کنیم تا بعد برسیم انشاءاهلل
به مباحث دنبال ایمان).

جلسۀ سوم

ایمان از روی آگاهی
شنبه  30شــهریور 1353
 4رمضانالمبــارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.

جلسۀ 3
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َّ
َ
ا َّن فی َخلق َّ
یل
الل
رض َو ِ
ِ
ماوات َوالا ِ
الس ِ
اخت ِ
ِ
لاف ِ
َ
َ َّ َ
ّ َ َ ُ
َ
ُ
ذكر َ
ون
لباب  الذین ی
هار ل ٍ
آیات ِلا ِولی الا ِ
والن ِ
َ
ّ
عودا َو َع ٰلى ُجنوبهم َو َی َت َفكر َ
یاما َو ُق ً
َ
اهلل ِق ً
ون فی
ِِ
ً
َ
َ
ََ َ ٰ
َخلق َّ
باطلا
رض َر ّبنا ما خلقت هذا ِ
ماوات َوالا ِ
الس ِ
ِ
ُ َ َ َ
ّ
َ
سور�ۀ
َ
م�ارکه آ�لعمرا�ن
سبحانك ف ِقنا عذاب الن ِار 
ب
با توجه به چند آیهای که امروز ما تالوت میکنیم و در آن ورقه نوشـته
ً
اوال
شـده اسـت ،دو ،سـه حقیقت دیگر در زمینۀ ایمان بهدسـت میآید.
ایمان یک خصلت برجستۀ پیامبران خدا و مؤمنان و دنبالهروان آنهاست؛
داشتن به رسالت خود .فرق میان رهبران الهی و رهبران
ایمان داشتن ،باور
ِ
رو این راه ،به
سیاسـتمدار جهانـی در همینجاسـت .رهبـر الهی ماننـد راه ِ
آنچـه میگویـد ،بـه گامی کـه برمیدارد ،بـه راهی که میپیمایـد ،با همۀ
ً
احیانا
وجـودش صمیمانـه مؤمن اسـت .درحالیکه سیاسـتمداران عالـم،
سخنان زیبایی و بیانات دلکش و شیوایی ممکن است داشته باشند ،اما
قدر الزم ندارند.
به آنچه میگویند ،ایمان ،یا
ایمان به ِ
ِ
نقل کردهاند از رهبران یکی از بزرگترین کشورهای بلوک شرق 1با داعیههای
 .1اصطالحی که به کشور کمونیستی شوروی و کشورهای متحد آن داده شده بود.
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الحادیشان و با فرهنگ و مکتبی که هر فکر غیرمادی را بهشدت
محکوم میکند ،از اینها نقل کردهاند که پس از اسـتقالل هندوسـتان ،برای
هندی تازه به استقالل رسیده را بهدست بیاورند،
اینکه دل میلیونها تودۀ
ِ
در سـفری کـه بـه سـرزمین هندوسـتان انجام دادنـد ،هندوهـا و هندیها
ً
کشور
عموما با کمال تعجب نگاه کردند ،دیدند بر روی پیشانی رهبران این
ِ
کمونیستی نقش تیالک هست .تیالک یا َ
تیلک یکی از رهبران آزادیخواه
هندوستان بود که روحانی بود .یکی از روحانیون بزرگ هندو بود که پیشوا
پیشـرو انقالب هندوسـتان در یک قطعهای از زمان به شـمار میآمد .بد
و
ِ
نیست این را به شما عرض کنم در حاشیۀ این حرفها ـ که البته ارتباطی
به مطلب مورد بحث من ندارد ،اما دانستنش بد نیست ـ نهضت هندوستان
که از روز شکوفاییاش تا روز نتیجهگیر یاش نود سال تمام طول کشیده؛ از
اول تا آخر ،رهبران اساسیاش روحانیون بودند .یا روحانیون مسلمان مثل
ُ
محمود الحسـن 1،موالنـا ابوالکالم آزاد،
موالنـا شـاه محمود دهلوی ،موالنا

2

ُ
محمود الحسـن (1920-1851م) معروف به پدر هند (شـیخالهند) ،اولین دانشجوی
 .1موالنا
دیوبندی هند و شاگرد موالنا احمد رشیدگنگویی که بعدها عهدهدار
مدرسۀ علمیۀ معروف
ِ
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.
 .2ابوالـکالم محییالدیـن احمـد (1959-1888م) متخلـص بـه آزاد ،از علمـا و رهبران مبارز
مسلمانان هند است .او فعالیت مبارزاتی خود را با انتشار هفتهنامۀ الهالل آغاز کرد .در ادامه
مدرسۀ داراالرشاد را تأسیس کرد .حکومت مدتی بعد مدرسه را تعطیل و او را به منطقهای
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 عهدهدار شد.
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ّ
محمدعلـی ،موالنـا شـوکتعلی 1،که موالنا یعنـی آیتاهلل،
موالنـا
موالنا در تعبیر مسلمانان هند ،یک چیزی معادل حضرت آیتاللهی است
ّ
محمدعلی ،آیتاهلل شـوکتعلی ،آیـتاهلل ابوالکالم،
کـه مـا داریم ،آیـتاهلل
ُ
محمود الحسن ،این آیتاهللها رهبران بزرگ نهضت هندوستانند از
آیتاهلل
طرف مسـلمانها؛ از طرف هندوها ماهاتما گاندی یک روحانی هندو ،یک
روحانی ِج ْینی و وابسته به مکتب ِج ْینیزم 2بود.
عـرض کنـم کـه تیالک یک روحانـی هندو ،با عظمتی بسـیار شـگفتآور
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 ،آنکسانیکه او پروریده بود ،شربت
شـیرین و گـوارای آزادی را چشـیدند و نقشـی بـه نـام نقـش تیلاک ،بـه
یادبود آن مرد آزادیخواهِ بزرگ ،که روحانی بود ،به جای ماند .این نقش،
نقش روحانی اسـت ،یک جنبۀ روحانیت و معنویت در آن هسـت ،جنبۀ
 .1موالنـا شـوکتعلی (1938-1873م) و موالنـا محمدعلـی (1931-1878م) دو بـرادر از
علمای شیعۀ هند بودند که در جریان جنگ جهانی اول ،در حمایت از پادشاه امپراتوری
عثمانـی ،جریانـی بـه نام «نهضـت خالفت» بهراه انداختنـد .آنها در ادامـۀ مبارزات خود،
همـراه بـا گانـدی علیـه اسـتعمار انگلسـتان بهپاخاسـتند و تلاش فراوانی بـرای اتحاد
مسلمانان و هندوها انجام دادند.
 .2مکتبـی عرفانـی و قدیمیتـر از بودیسـم کـه پیروان آن متضمن پیمانهایی هسـتند
ازجمله :تعهد بر عدم کشتن و آزردن جانوران ،خودداری از گفتار و کرداری که منجر به
خشم و دروغ شود ،عدم دستدرازی به اموال دیگران ،حرام کردن لذات جنسی بر خود،
ترک هرگونه دلبستگی اندک یا بسیار به اشیاء ،اعم از جاندار یا بیجان.
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ماوراءالطبیعـهای در ایـن هسـت؛ چـون خود تیلاک 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 پیشانیشـان رسـم کردنـد؛ یعنی ما هم بلـه ،یعنی ما
هم با شـما در این زمینه همفکریم ،درحالیکه ادعاهایشـان این سخن را
تخطئه میکرد و مکتبشان تخطئه میکند.
سیاسـتمدار دور از مسئولیتهای معنوی و ایمانی و
شـأن یک عده رهبر
ِ
الهی همین است .اما پیغمبران خدا نه ،به آنچه گفتهاند ،با تمام وجودشان
مؤمن بودهاند؛ به آنچه مردم را به آن دعوت کردهاند ،خود پیش از همه،
ْ
عطش
شتابان رسیدهاند .معنی ندارد که من پای ُقلۀ کوه ِب َل َمم و بخوابم،
فسـرد ،بعد به شـما بگویم آقایـان ،آن باالی
تمـام وجـود مـرا بپژمرد و بیَ ُ
کوه یک آب خوشگواری هست ،بدوید ،بروید ،زود باشید ،شتابان باشید،
سابقوا؛ خود من از اینجا ُجنب نخورم .حق دارند همه بگویند اگر
سارعوا،
ِ
ِ
راسـت میگفتی ،اگر از وجود چشـمۀ گوارایی خبر میداشتی ،خودت هم
که از تشنگی داری میسوزی بیچاره! خودت حرکت میکردی؛ پس دروغ
میگویـی ،پـس معتقد نیسـتی به آنچـه میگویی .رهبـران الهی پیش از
همه ،همچون پیشآهنگان یک راه ،پرچم به دسـت ،گام در راه ،اسـتوار،
مشـغول حرکت بودند و میرفتند ،از همه جلوتر خودشـان بودند .ابراهیم
خلیلالرحمان میگوید اولکسـی که اسلام آورد و درمقابل تو ،پروردگارا،
دیگـر مردم ،دنبال من سـایر خلقاهلل
رام شـد ،خـودِ مـن بـودم بعد از من
ِ
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بودنـد .ایـن خاصیت رهبران الهی اسـت .رهبر الهی اینجور باید
باشد و اینجور است .پیغمبر اکرم در مهمترین و خطرناکترین حادثههای
صدر اسلام خودش بود .درسـت است که عبداهلل مسعود 1کتک میخورد،
درسـت اسـت که َخبّ اب 2شکنجه میشـد ،درست است که ّ
عمار یاسر 3زیر
شکنجه میافتاد ،اما شکنجۀ خود پیغمبر از اینها کمتر نبود و بیشتر بود.
 .1ایشـان از اولیـن افرادی اسـت کـه به پیامبر ایمان آورد و بیـن ایمانآورندگان ،اولین
کسی است که در مکه و برای دعوت قریش به اسالم ،آیات قرآن را تالوت میکرد .پس
از تحمل شکنجههای 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 مخالفتهایش
با حاکم کوفه در زمان عثمان ،به مدینه آورده شـد  .عبداهلل مسـعود سـرانجام در سـال
سیودو هجری بر اثر بیماری عارض از ضرب و شتم ّ
عمال خلیفه از دنیا رفت.

َ .2خبّ اببـنأرت ،اهـل نبطیـه و از بردگانـی بـود کـه بـه نـدای پیامبـر لبیک گفـت و با
وجـود شـکنجههای بسـیار ،در کنـار ایشـان مانـد .در جنگهای صفین و نهـروان همراه
امیرالمؤمنیـن بـود .حضـرت پـس از وفـات او ،در کالمـی ـ حکمـت 42نهجالبالغه ـ در
وصفش چنین فرمودند« :خدا خبّ اب 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
زندگیاش را با جهاد سپری کرد».
 .3او به همراه پدرش یاسـر و مادرش سـمیه آیین اسلام را پذیرفتند .عمار درحالیکه
پدر و مادرش در زیر شکنجه جان باخته بودند ،از پیامبر برائت جست تا در امان بماند.
آنگاه ایـن آیـه نـازل شـد...« :مگـر آنکس 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 عدهای ،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 نودویک سالگی ،در نبرد صفین به شهادت رسید.
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پاکباز
وضع پیغمبر را اگر مقایسـه کنید با وضع این مسـلمانان
ِ
پیرامونش ،میبینید که شدت عمل نسبت به خود رسولاهلل از آنها بیشتر
و طاقتفرساتر بوده؛ پیشقدم ،پیشگام.
پیامبـران خدا هسـت و اینجا
ایمـان از جملـۀ خصوصیاتـی اسـت کـه در
ِ
پذیرش با تمام وجود ،بـاور به آنچه میگوید.
ایمـان یعنـی باور ،قبـول و
ِ
نشانۀ باورداشتن هم این است که خود ،پیشاپیش دیگران در آن راه گام
برمیدارد و حرکت میکند؛ لذا آیۀ قرآن به ما اینجور میآموزد ،میفرماید:

آَ

ُن

َ

َ

َّ

<�م نَ� ّ
الر ُ
�يه ِم ن� ر ِب� ِه> 1ایمان آورده است پیامبر به آنچه نازل شده
سول ِب�ما ا��ز ِ َل ِال ِ
َ

َ ُ

است بهسوی او از پروردگارش< ،و الم�ؤ مِ ن� ن
و�> مؤمنان و گرویدگان به او ،آن
افراد برجستهای که پیرامون او را گرفتند و بلندگوهای دعوت او شدند نیز

ُ ٌآَ

اهلل> همگی یا هریک ،ایمان آوردند به خدا ،خدا را قبول
چنینند< ،ك ّل �م نَ� ِب� ِ

َ َ ئ َ

َ ُُ

لا�ك ِت� ِه> و فرشتگان خدا <و ك ت� ِب� ِه> و کتابهای
کردند ،باورشان آمد< ،و م ِ

َ ُُ

آسـمانی از آغـاز تـا انجـام یکسـره< ،و رس ِل ِه> و همۀ پیامبـران او را .ایمان
پیغمبر و یارانش به همگان است ،چون راه یک راه است،
در این ره انبیا چون ساربانند

دلیل و رهنمـای کاروانند

2

همه سـاربان یک قافله ،قافلهسـاالر یک راه ،راهبران بهسـوی یک هدف،
 .1سوره مبارکه بقره /آیه 285
 .2یکی خط است از اول تا به آخر  /بر او خلق جهان گشته مسافر
در این ره انبیا چون ساربانند  /دلیل و رهنمای 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 همهجا ،همه همراه بودهاند و بهسوی یک مقصد پیش

نُ فَ ُ َ

َ َ

ُُ

میتازیدهاند< .لا �� ّ ِر ق� ب� ي� نَ� اح ٍد ِم ن
� رس ِل ِه> ـ این از زبان مؤمنین است ـ ما
تفاوت نمیگذاریم میان هیچیک از پیغمبرانش .برای ما عیسـی محترم
اسـت ،همچنانکـه موسـی ،همچنانکـه ابراهیـم ،همچنانکـه ادریـس،

1

همچنانکـه یعقوب ،همچنانکه جرجیس 2،همچنانکه نوح ،همچنانکه
تمـام پیامبـران از آغـاز تـا انجام؛ همه مأمـوران خدا بودنـد ،مأموران یک
ّ
مبشـران یـک سـعادت و یک بهشـت ،همه بر روی یـک خط< .لا
هـدف،
نُ فَ ُ َ َ َ َ
ُُ
�� ّ ِر ق� ب� ي� ن� اح ٍد ِم ن� رس ِل ِه> تفاوت نمیگذاریم میان هیچیک از پیامبرانش( .در

بحثی که در زمینۀ اعتقاد به نبوت در همین سلسله انشاءاهلل در روزهای
دیگر خواهم کرد ،در وقت و نوبت خود ،ممکن اسـت به این مسـئله هم
اشارهای بکنم).

َ ق
ً
بعدا میگویم،
<و �الوا> دقت کنید به این دو ،سه جمله که برای مطلبی که
محل شـاهدی اسـت .پـس ایمان را پیغمبران دارنـد ،پیغمبر ما هم دارد،

َ ق

مؤمنان و گرویدگان و پیوستگان به او هم ،همه ایمان دارند< .و �الوا> و

َ

َ ََ

َ

ع�ا> شنیدیم ،فهمیدیم ،نیوشیدیم< ،3س ِم ن
ع�ا و اط ن
گویند< ،س ِم ن
ع�ا> ،نهاینکه

 .1حضـرت 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
بهواسطۀ این پیامبر ،خط و کتابت را به بشر آموخت.
 .2پیامبری که در قوم بنیاسـرائیل و سـالیانی بعد از حضرت عیسـی به نبوت برانگیخته
شد .ایشان در راه دعوت قوم خود و انذار حاکم آن زمان ،متحمل شکنجههای بسیار شد.
 .3گوش کردن ،درک کردن
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ـمع یعنی شـنوایی؛ حالت شنوایی،
ـمعَ ،س ْ
به گوشـمان خوردَ .س ْ

غیر از گوش است ،گوش بهمعنای این عضو جارحۀ 1خاص ،با لفظ ُا ُذن در
عربی تعبیر میشـود .سـمع یعنی شـنوایی .شما در فارسی هم میبینید،
فالنکس را میگویند حرفگوشکن اسـت ،فالنکس حرف را میشـنود.
شنیدی چه گفتم یا نه؟ به مخاطبتان میگویید ،شنیدی چه گفتم؟ خب
معلوم اسـت ،بین شـما نیممتر بیشـتر فاصله نبود ،صدایت تا ده متری
هـم میرفـت ،معلوم اسـت که شـنیده .میخواهی بگویـی :فهمیدی چه
گفتم؟ به مغزت فرو رفت؟ به خورد ذهنت رفت یا نرفت؟ اینها میگویند

َ

<س ِم ن
ع�ا> ،مـا بـا تمـام وجود فهمیدیم آنچه را که خدا برای ما معین کرده
َ ََ

و فرسـتاده بـود< .و اط ن
ع�ا> و اطاعـت کردیـم .یعنی چـه؟ یعنی اطاعت ما

�غُ ف نَ
را� َ
ك
کورکورانه نبود ،اطاعت ما از روی روشنی و آگاهی و سمع بود� < .
َ َّ
ر�ب ن�ا> آمرزشـت ،مغفرتت پروردگار ما .پاداشـی که از تو میخواهیم خدایا،
ِ

َ َ َ َ
ص� ُر> بازگشت ما بهسوی توست.
مغفرت توست و نه چیز دیگر< ،و ِال ي�ك الم ي

(کـه باز در زمینۀ مسـئلۀ بازگشـت بهسـوی خـدا بـودن ،حرفهای خیلی
جالبـی هسـت کـه در همیـن سلسـله ،در فصل معـاد از قرآن ،انشـاءاهلل
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 اسلام اسـت .آدمهایـی کـه ایمانی ندارنـد ،باوری
( .1جرح) اندام و اعضای بدن
 .2متأسفانه فرصت ارائه بحث «معاد» در این سلسله جلسات پیش نیامد.
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ً
احتیاطا دارند میروند،
ندارند ،فقط چون دیگران رفتند ،اینها هم
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 ،نمیشود به آن گفت
مطلب اول.
ُمسلِم .پس ایمان الزم است .این
ِ
مطلـب دوم (کـه بـا «2ـ » مشـخص کردیم در این ورقهها) 1این اسـت که

ّ
مقلدانـه ،متعصبانه؛ چـون پدران و
ایمـان دوجـور اسـت .یکجور ایمـان
بزرگتـران بـاور کـرده بودنـد ،مـا هـم بـاور کردیم؛ چـون در کتـاب ما ،در
حـوزۀ دیـن ما ،اینجور میگوینـد ،ما هم اینجور میگوییم ،ولو تو دلیل
بیاوری ،بیخود آوردی ،حرف تو را قبول نمیکنیم .اینهم یک نوع ایمان
اسـت ،اما ایمانیسـت 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 نمیدانند ،هیچ نمیدانند! چون
ً
معموال
پدرها گفتند ،چون معلم توی مدرسه گفته ،چون مردم کوچه بازار
میگویند پیغمبر حق است ،اینهم میگوید پیغمبر حق است .ایمان هم
ً
واقعـا باورش آمده که پیغمبر حق اسـت ،امـا این باور از
دارد هـا؛ یعنـی
زبان این و آن و از روی تقلید و چشمبسته بهدست آمده است.
 .1به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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ّ
مقلدانه اسـت ایمان متعصبانه؛ که بعضیها
مثل همین ایمان

الع ُ
حاضرنـد َ
یاذ ِبـاهلل بـه پیغمبرهـای دیگـر بیاحترامی کنند ،بـرای خاطر
دلخوشـی پیغمبر ما! خیال میکنند 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 ،ازاینگونه اشـتباهات به چشـم میخورد که نمونههایش را
گاهی گوشـهکنار دیدهایم و لزومی ندارد که بازگو کنیم .این را میگویند
متعصبانـه .چـون دین اسلام چنین میگوید ،این درسـت اسـت و چون
ادیـان دیگـر میگوینـد ،غلـط اسـت .چـون فلان عمـل را ما مسـلمانها
انجام میدهیم ،این درست است؛ چون دیگران فالن عمل دیگر را انجام
میدهند ،این غلط اسـت .یک ایمانی دارد ،اما این ایمان متکی به دلیل
نیسـت ،فقـط از روی تعصـب اسـت .و تعصب میدانید یعنـی جانبداری
بدون دلیل ،جانبداری از روی احساس ،نه از روی منطق ،این را میگویند

ّ
مقلدانه و متعصبانه است.
تعصب .این ایمان

باید برای توجه شـما دوسـتان عرض کنم ،آن ایمانی که در اسلام ارزش

ّ
ّ
مقلدانه و متعصبانه
مقلدانه و متعصبانه نیست؛ یعنی ایمان
دارد ،ایمان
قیمتی ندارد .دلیل میخواهید؟ از دهها دلیل یکی را بگویم و آن یک دلیل
این اسـت که ایمان وقتی از روی تقلید و تعصب بود ،زائل شـدنش هم
ایمان تقلیدی ،آسان است .همانطورکه بچه ،بدون
بهآسـانی
کسـب خودِ
ِ
ِ
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هیچ زحمتی و شـاگرد ،بدون هیچگونه تالشـی ،از پدر و مادر یا
اولیای مدرسـهاش یک ایمانی را ُمفت گرفت ،بههمین صورت هم دزدان
ایمـان ،ایـن ایمـان را از او ُمفت میگیرند .و ناگهـان وقتی نگاه میکنی،
یک نسل بیایمان ،ایمانها همه غارتزده ،از بینرفته ،ایمانها همه پوچ
شده؛ درمقابل شعلۀ مادیت ،ایمانها مثل برفی در ّ
چلۀ تابستان آب شده
و بـه زمیـن فرورفته .چه کسـی را دارم میگویم؟ خیلی عادی و معمولی
است که بگویم نسل جوان ،لکن باید عرض کنم که من نمیگویم آن نسل
بیایمان ،نسـل جوان اسـت؛ برای خاطر اینکه باز اگر شـکوفههای ایمان
را ما داریم از گوشـهوکنار ،بهصورت جلوهای ،برقی مشـاهده میکنیم ،در
نسـل جوان داریم مشـاهده میکنیم ،باز مرحبا به نسـل جوان که دنبال
ایمان غیر تقلیدی و غیر متعصبانه و از روی آگاهی هستند .نهخیر ،بنده
جوان اجتماع
نسـل قبـل از جـوان را میخواهم بگویم ،این نسـل قبـل از
ِ
مـا ،اینهایـی که به یک چیزهایی ،بهصورت یـک ایمانهای کوری عقیده
دارند؛ البته که به مجلس روضهخوانی میرود ،البته که به نماز جماعت،
اگر پا بدهد میرود ،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 میکنند ،کمااینکه میبینیم
میکنند .و ما امروز یکی از بدبختیهایمان ،مواجهۀ با نسل قبل از جوان
ّ
امروز
خاص نسـل جوان
اسـت .آنهایی که از آگاهیها و روشـنبینیهای
ِ
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راسـخ مصونمانده
مسـلمان محـروم ماندنـد ،از آن ایمان عمیق
ِ
زمان دو نسـل قبل هم ،متأسـفانه محروم ماندند .نه آن درک و
آسـیب
از
ِ
ِ
شـعور و آگاهی هسـت که بتواند در سـایۀ آن درک ،یک ایمان مسـتقری
در خـود بهوجـود بیـاورد و قیـد پـول و مقام و شـهرت و محبوبیت و رفاه
قوی مسـتحکمی،
و آسـودگی را بزند و نه یک صندوقچۀ محکم و حصار
ِ
مثل دو قرن پیش و یک قرن پیش در اطرافش هست که ایمانش را در
ّ
ً
مقلدانه را.
اقال حفظ کند ،ولو همان ایمان
صندوقخانه

راهزن فکر و ایمان و عقیده وجود نداشت.
آخر در صد سال قبل ،اینهمه
ِ
آنروز هنـوز دسـتهای دشـمن ،آن انگشـتهای خائـن ،در داخـل پیکـر
جامعۀ ما آنچنان راه نیافته بودند .هنوز نقشـهها به این نتیجه نرسـیده
بـود کـه باید ایمان مذهبی اصیل مردم را از آنها گرفت تا بتوان هر بالیی
ماقبل جوان ،این نسـلی که امروز
سرشـان آورد ،اینها َبعد شـد .این نسـل
ِ
جـوان دیروز اسـت ،امروز در معرض یک سـیل بنیانکن
جـوان نیسـت و
ِ
ایمان و عقیده قرار دارد و درمقابل این سیل ،یک ایمان مستحکمی هم
ً
اقال ندارد .خوشا به حال آنکسانیکه ایمان خود را از روی آگاهی ،از روی
درک ،از روی شعور ،از روی فهم انتخاب میکنند .سیل میآید درختهای
تنـاور را میبـرد ،امـا آن گیاهـی که اگرچه باریک و نازک و لطیف اسـت،
زیر زمین اسـت ،او همچنان سـالم میماند،
امـا دو برابـر خود ،ریشـهاش ِ
او میماند .آنچه که از بنیان است ،زائلشدنی نیست با این حرفها.

ّ
مسلم است در اسالم؛ برادران!
بههرصورت ،این یک حقیقت و یک نکتۀ
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ایمـان توأم بـا درک و
ایمـان ارزشـمند ،ایمـان آگاهانـه اسـت،
ِ
ِ
ترس
شـعور اسـت ،ایمانیسـت کـه از روی بصیرت ،با چشـم بـاز ،بدون
ِ
از اشـکال ،بهوجـود آمـده باشـد .آن ایمانـی که فالن مرد مسـلمان دارد،
برای نگهداشتنش باید بگوییم روزنامه نخواند ،فالن کتاب را نخواند ،در
کوچهبازار راه نرود ،با فالنکس حرف نزند ،سرما و گرما نخورد ،آفتاب و
مهتـاب نبینـد ،تـا بماند؛ این ایمان متأسـفانه نخواهد ماند .ایمانی الزم
اسـت که آنچنان آگاهانه انتخاب شـده باشـد که در سـختترین شرایط

ّ َ

ُ

َ َ َق ُ ُ ُ َ ئ ٌ

ما�>،1
ل�ه مطم ِ� نّ� ِب� ي
كره و � ب
هم آن ایمان از او گرفته نشـودِ .
الا� نِ
<الا م ن� ا ِ

دربـارۀ ّ
عمـار یاسـر ،آیـۀ قـرآن میگویـد :اگر در زیر شـکنجه ،بـرای خاطر
آنکـه دشـمن را از خـود لحظـهای منصرف کنـی ،یک جملـه گفتی ،بگو،
ایمـان تـو ایمانـی نیسـت که با شـکنجه از قلبت زائل بشـود .آن ایمانی
ِ

کـه َخبّ اببـن َ
ارَت دارد ،آهـن را داغ میکننـد بـه گردنـش میچسـبانند،
شـوخی نیسـت ،آهن گداخته را به بدنش نزدیک میکردند و به پوسـت
بدنـش میچسـبانیدند ،ایـن بهخاطـر آن ایمان آگاهانۀ عمیقش ،دسـت
برنمیداشت ،ایمان این است.
ایمان از روی روشـنی ،از روی درک ،از روی فکر ،با محاسـبههای صحیح
وقتیکـه انجـام گرفـت ،آنوقـت الزم نیسـت مـا ایـن ایمـان را در پارچه
و در کهنـه و در صندوقچـه و در صندوقخانـه بگذاریـم کـه مبـادا گرما و
َ
سـرما و گردوخاک و غبار به آن آسـیب برسـاند؛ آسـیبی به آن نمیرسـد.
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این ایمانهای ناشعورانه است که آدم مدام دلدل دارد ،دغدغه
دارد؛ مبادا ،مبادا ،مبادا .اگر بخواهیم ایمانها استوار باشد ،اگر بخواهیم
ً
دائما
ایمانها زائل نشـود ،اگر بخواهیم ایمان ،ایمان آگاهانه باشـد ،باید
شـدن
آگاهـی بدهیـم به آنکسـانیکه میخواهیم مؤمن باشـند .از آگاه
ِ
اینها واهمه نکنیم ،از چشـموگوش بسـتهماندن اینها لذت نبریم .راهش
این اسـت تا خوب مایۀ آگاهی در مغزها و دلها و فکرها بهوجود بیاید
و با آن آگاهی ،یک ایمان صحیح ،مسـتحکم ،یک بتنآرمه 1در دل او بنا
بشـود ،آنوقت با توپ شـرَپنِل 2هم بهقول جوانهای قدیمی ،زائلشـدنی
نیسـت .اسلام میگوید ایمان ،آگاهانه باید باشـد .این آیاتی که در آخر
سورۀ آلعمران است ،ایمان آگاهانه را به ما معرفی میکند.

ت َ َ
نَّ ف خَ ق َّ
نَّ ف َخ ق َّ
الا ض
الس ِت
3
ماوا�
ل�
�
�
�
�
<ا
اسـت،
مقدمه
اینهـا
،
>
ر�
ماوا� و
ِ
ِ
ل� الس ِ
ي
ِ
ِ<ا� � ي� � ِ
َ
َ �خ ت ف ّ َ نَّ
َ َ ض
هار>
و الا ِر�> همانـا در آفرینـش آسـمانها و زمیـن <و ا ِ� ِ
لا� الل ي� ِل و ال� ِ
َ
<ل آ� ي� ٍت
ا�> همانا نشـانههایی اسـت ،برای گیجها؟
آمـد و رفـت شـب و روز،
َ
ُ
ا�> برای
بـرای بیهوشهـا؟ برای آنان که نمیاندیشـند؟ ابـدا! < ِلا ِول ي� الا بل� ِب
خردمنـدان .خردمنـد ،آنکـه دارای خرد و نیروی فهمیدن اسـت و او همۀ
 .1بتنی که با گذاشتن میلگرد تقویت شده است.
 .2نوعـی تـوپ قدیمـی اسـت که داخـل گلولۀ اصلـی آن گلولههای متعـدد منفجره قرار
میدهند .گلوله اصلی پس از شـلیک ،در مسـیر خود و نزدیک به هدف منفجر میشـود
و گلولههـای داخـل خـود را آزاد میکند که در منطقه بزرگی فرو میریزند و باعث تلفات
فراوان میشوند.
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مردمنـد ،درصورتیکـه فکـر و هوششـان را بـهکار بیندازنـد .و ِا ّل
خردمندهـا از اول والدت بـا یـک آرم مخصوصـی جـدا نشـدند که بگوییم
مـا جـزو آنهـا نبودیم و خردمنـد نمیتوانیم بشـویم و خردمندان چنین و
انسان دیگر که در
چنانند ،نه؛ خردمند یعنی همۀ ما مردم ،با سه میلیارد
ِ
دنیا هسـتند ،همه خردمندند ،بهشـرط آنکه این نیروی خرد را که در آنها
هست ،یک ُ
خرده بهکار بیندازند .این ماشین را اگر پول دادید خریدید ،در
خانـه گذاشـتیدَ ،
بـازش نکردید ،از آن کار نکشـیدید ،بعـد از مدتی بگذرد،
سراغش بروید ،میبینید کارآمدی ندارد ،کارآیی ندارد ،زنگ زده است ،اگر
زنگزده هم نباشـد ،رُ و و روان نیسـت .تقصیر ماشین نبود ،تقصیر تو بود
که بهکارش نزدی .اولیااللباب یعنی آنها که نیروی فکر و اندیشه و خرد
را بهکار میزنند تا خردمند میشوند.
چه کسانیاند اولیااللباب؟ ببینید ،اینجا یکی از نکات لطیف قرآن است.
وقتیکه اولیااللباب را میخواهد بگوید ،خردمندان را میخواهد بگوید و
میخواهد معرفی بکند ،اگر مردم معمولی بخواهند معرفی کنند ،میگویند
خردمند آنکسـی اسـت که در همۀ امور زندگیاش پیشـرو است ،در هیچ
کار سـرش کاله نمیرود ،در کاسـبیها ،در ُپلتیکها 1،در سیاستباز یها،
دسـت او روی دسـت
در معارضههـا و مقابلههـای بـا حریفهـا ،همهجـا
ِ
حریفهاسـت .قرآن چون هیچیک از این بازیگر یها را قبول ندارد ،چون
ارزش واقعـی را بـرای انسـان ،اتصـال و ارتباط با خـدا میداند ،خردمند را
 .1سیاست
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بهاینصورت معرفی میکند؛ خردمند ازنظر قرآن آنکسـی اسـت
که این عالیترین ارزشها را بیشاز همهچیز و همهکس مورد نظر داشته

َّ ذ َ َ ُ

َ

باشد< .ال�ي� ن� ي��ذك نَ
رو� اهلل> آن کسانیاند خردمندان که یاد میکنند خدا را،
ق

َ قُ

ً

ً

َ َ

ُ

<� ي�اما> در حال ایستاده< ،و �عودا> در حال نشسته< ،و علی �ج ن�و ِب� ِهم> در حال
ِ

بـه یـک پهلـو افتاده .یعنی در همهحـال ،در همهحال به یـاد خدایند .اما
حالت عرفانی خلسهآمیز درویشمآبانه
این به یاد خدا بودن بهمعنای یک
ِ
نیسـت که بعضی دلشـان خوش باشـد که خیلی خب ،ما هم همیشـه به
بودن فعال ،به یاد خدا
یاد خداییم ،همیشـه هو میزنیم ،نه؛ به یاد خدا
ِ
بودنی که عملی محسوب میشود .چطور مگر؟

َ َ َ فَ َّ

َّ

ف َ

َ َ ض

<و ي� ت��ك نَ
رو� �� خ� قل� الس ِت
ر�> و میاندیشند در آفرینش آسمانها
ماوا� و الا ِ
ي
ِ
و زمیـن ،در حـال تفکرنـد .ببینیـد اولیااللبـاب ،خردمندان آن کسـانیاند

َ َ َ فَ َّ

ف َ

َ َ ض

َّ

کـه در حـال تفکـر باشـند< ،و ي� ت��ك نَ
رو� �� خ� قل� الس ِت
ر�> .بعـد که
ماوا� و الا ِ
ي ِ
زبـان دل و زبـان ظاهر
ایـن تفکـر و اندیشـمندی را انجـام میدهنـد ،بـه
ِ

َ َّ

َ َ ق َ �ذ

ً ُ

نَ َ

اطلا س ب�حا�ك> این را
چنین میگویند< :ر�ب ن�ا> پروردگار ما! <ما خ�ل� ت� ه ا ب� ِ

دهای ،منزهی تو از این کار که به بیهوده بیافرینی؛ یعنی
به بیهوده نیافری 
مهمترین و اساسیترین نقطۀ یک ایدئولوژی.

1

ایدئولوژی زندگیسـاز ،نقطۀ اساسـیاش این اسـت که من اینجا برای
هر
ِ
کاری هسـتم .اگر معتقد به خداسـت ،میگوید مرا برای کاری آوردند؛ اگر
معتقـد بـه خدا نیسـت ،میگوید مـن بههرحـال کاری دارم اینجا .ببینید
 .1مجموعه اعتقادات ،جهانبینی
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نقاط یک فلسـفۀ فکری که الهامبخش یک زندگی
ترین
اساسـی
ِ
ِ

َ َّ

َ َ ق َ �ذ

ً

اطلا> .الهی است،
فردی و اجتماعی بشود ،همین است< :ر�ب ن�ا ما خ�ل� ت� ه ا ب� ِ
پروردگار ما ،تو این آسـمان و زمین را،
معتقـد بـه خداسـت؛ لذا میگویـد
ِ

ُ

نَ َ

اینهمه غوغا را ،به بیهوده و پوچی نیافریدهای< ،س ب�حا�ك> تو از این منزه
و پیراستهای که کار بیهوده بکنی؛ پس من مسئولیتی دارم ،پس من باید
راهـی را بپیمایـم ،پـس من درمقابـل این نظم عجیب و شـگفتآور ،یک
نقطهای هستم و برای کاری .در این نظم عجیب ،یک جایی هم من دارم
که اگر آنجا را بهصورت درست و صحیح ،آن عمل را بهصورت آنچنانی که

نَ َ فَ َ
تو خواستهای انجام ندهم ،این نظم را خراب کردهامُ .
حا�ك � قِ� ن�ا ع�ذ بَا�
<س ب�
نّ
ال� ِار> پس ما را از شـکنجۀ آتش محفوظ و مصون بدار؛ آتش قیامت ،که
سـمبل آتش قهر و خشـم و انتقام خدا و
با وجود اینکه واقعیتی اسـت،
ِ
تکوین عالم نیز هست.
باید دقت کنید ،اینها همه مقدمه اسـت ،مقدمه اسـت برای اینکه ایمان
آگاهانه را از توی این آیات ،درست لمس کنیم ،باید تا حاال خود دوستان
توجه پیدا کرده باشـید که چگونه آگاهی از این آیات متصاعد میشـود،

َ َّ

نَّ َ َ تُ

ّ َ فَ قَ َ َ َ ُ

خ
د�ل ن
ن
ال�ار ��د ا�خ�ز �ي ت�ه> پروردگار
برمیخیزد؛ اما حاال دقت کنید< .ر�ب �ا ِا�ك م ن� � ِ ِ

مـا ،آنکسـی را کـه تو به آتش وارد کنی ،رسـوا و خـوار و زبون کردیَ ،
<و
ما لل�ظّ الم� نَ� م ن� َا ن
صار> و ستمگران را که تو داخل آتش کردی ،هیچ یاور و
�
ِ ِ ي ِ
ٍ
پشـتیبانی نیسـت ،نه از تکوین و نه دستی از غیب ،بههیچصورت .یعنی
آنکسـانیکه در راه ظلـم و سـتم ،در راه کفـر و نفـاق ،در راه باطل حرکت
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میکنند ،محکوم به زوال و نیسـتیاند ،هیچچیزی در این عالم
آنها را حمایت نمیکند.

َ َّ

خردمنـدان باهوش ،این اولیااللبـاب ،این متفکران در
خـب< ،ر�ب ن�ا> ،ایـن
ِ
آسـمان و زمیـن ،اینکسـانیکه فهمیدهانـد کـه در ایـن جهان بـه بیهوده
نیامدهاند و این جهان به بیهوده آفریده نشده است ،ادامۀ سخن میدهند

ـ میرسیم اینجا به ایمان ـ میگویندَ :
<ر�بَّ ن�ا> ای پروردگار ما<ِ ،ا نَّ� ن�ا َس ِم ن
ع�ا>
ِ
ُ ً
مـا شـنیدیم و فهمیدیـم ،بـا گوش تن و بـا گـوش دل< ،م ن� ِاد ي�ا> منادی و
ُ

ِ

ِ

ما�> برای ایمـان ندا میکردَ ،
صلای 1ایمان
<� ن�ادی ِل ي
غریودهـی را که ي
لا� نِ

َ آ
فَ آ ّ
ُ
میداد< ،ا ن� � ِم ن�وا بِ� َر ِ�بّ كم> میگفت به پروردگارتان ایمان بیاوریدَ ��< ،م ن�ا>
آنوقت ما ایمان آوردیم .چهجور ایمانی آوردند اینها؟ یک نفر گفته ایمان
بیاورید ،ایمان آوردند؟ نه؛ اینها همان اولیااللبابند ،همان متفکرانند .این
منادی ممکن اسـت به ظاهر پیغمبری باشـد ،اما در باطن ،پیامبر عقل و
ایمان خدا فرامیخواند و دعوت
بینش آنهاست که آنها را بهسوی
تفکر و
ِ
ِ
میکنـد .پـس منـادی به آنها گفتـه ایمان بیاورید ،آنهـا از روی بینش ،از
آگاهی کامل ایمان آوردند .اینجور ایمانی در
روی درک ،از روی شعور و
ِ
اسالم مطلوب است :ایمان آگاهانه .خب ،این هم مطلب دوم.
یـک مطلـب سـومی هم هسـت کـه آن را خیلـی مختصر عـرض میکنم؛
(چون یک مقداری از وقت اول جلسـهمان گرفته شـد متأسـفانه ).مطلب
سوم این است که چون ایمان آگاهانه ازنظر اسالم مطلوب است ،چونکه
( .1صلو) بانگزدن و فراخواندن

ناـمیا

 ۀسلجج  یهاگآ یور زا نامیا

107

خـدای متعـال ایمـان ناآگاهانـه را قبـول نـدارد و ارج و ارزشـی

ّ
مقلدانۀ
برایش قائل نیسـت؛ لذا چندین جای قرآن ،ایمانهای کورکورانۀ
ً
غالبا هم اینجور ایمانها آدم را با مغز به زمین میکوبند،
متعصبانه ،که
اینچنیـن ایمانهایـی را بـا شـدت توبیـخ میکنـد .یک آیـهاش را اینجا
نوشتیم که اگر بخواهم پیدا کنم در قرآن یکقدری مشکل میشود.

َ �ذ ق

َ ُ تَ َ

َنَ

ُ َ َ

َ

ّ
َ
َ
سول> 1ـ صحبت از کافران و مرتجعان
<و ِا ا � ي�ل لهم �عالوا ِالی ما ا��ز ل اهلل و ِالی الر ِ

اسـت ـ و چون به آنان گفته شـود که بیایید بهسـوی آنچه خدا فرسـتاده

اسـت و بیاییـد بهسـوی پیامبر(.آنجـوری که مـن ترجمه کـردم اینجا :و
چـون بـه آنـان گفتـه شـود کـه بیاییـد و آنچـه را خـدا فرسـتاده و پیامبر
میآمـوزد ،بیازماییـد و بفهمید ).خب بیایید نزدیـک بفهمید دیگر ،بیایید
گـوش کنیـد ،ببینید چـه میگوید پیغمبر ،حرفی دارد پیغمبر؟ جوابشـان
چیست؟ بهجای اینکه بیایند ،بهجای اینکه فکر کنند ،بهجای اینکه سعی

ق
<�الوا> گوینـدَ :
<ح ُ
س� ن�ا ما
کننـد تـا بفهمنـد و راهشـان را انتخـاب بکننـد،
ب
د�ا َع َل ِ آ ن
َو َ� ن
�يه � ب� َاء�ا> راه و رسمی که پدران خود را بر آن یافتیم ،ما را بس .ما
ج
دنبال این حرفهای تازه نمیرویم .کافر ،به گفتۀ یکی از محققین ،کفار

در قرآن ،همهجا یک اسـم و تعبیر دیگری هسـتند از مرتجعان قر نها و
عصرها .همهجا پیغمبر ،روشـنفکر زمان اسـت ،حرف نو دارد ،راه نو دارد،
ّ
مقلدان و
بهسـوی نـو دعوت میکند ،اما کافران و مخالفـان ،متعصبان و
ّ
متحجران و مرتجعانی هستند که راه نوی او را نمیپسندند و نمیپذیرند.
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حرفشـان هم این اسـت کـه :ره چنان رو که رهـروان رفتند .1ما،
پـدر ،مادرهایمـان را اینجور ندیدیم ،ما پدرهایمان را جور دیگری دیدیم،
میخواهیـم همانجـور بفهمیـم ،همانجور عمل کنیـم .آنوقت قرآن در

ََ َ

آ ُُ

َ َ

َ

ًَ

َ َ

ه� نَ
كا� � ب�ا�ؤ هم لا ي�عل نَ
نَ
مو� ش� ي� ئ�ا و لا ي� ت
دو�> ،اینها
جواب چه میگوید؟ <ا و لو
کار ایـن تقلیـد از پـدران را بـه آنجا رسـاندند که :هرچند پدرانشـان چیزی
ِ

نمیدانسـتند و راه نمییافتنـد نیـز( ،متأسـفانه ترجمـۀ ایـن فـراز اخیـر،
اخیر از آیه ،اینجا نوشـته نشـده ،لکن من در آن کاغذ نوشـته
این جملۀ
ِ
ً
ظاهرا که نوشـته بشود ).بههرصورت ،قرآن به اینها
بودم و فراموش شـده
میگویـد :ولـو پدرهایتان هیچچیـز نمیفهمیدند ،هیچراهـی نمییافتند،
نمیتوانسـتند درسـت خیر و شـرّ خودشـان را بفهمند ،بازهم شـما از آنها
تقلید میکنید؟ ببینید تقلید را چطور مالمت و شماتت میکند.

(خب ،حاال این آیات آخر سورۀ آلعمران را ،تالوتگر عزیز ما جناب آقای
فاطمی امروز تالوت میکنند .بعد از آنیکه تمام شد ،من دو مطلب دارم
ً
کامال دقت کنید،
که میخواهم عرض بکنم و خواهش میکنم که آقایان
بعد از تالوت ایشان بلند نشوید ،تا من بلند شوم و دو مطلب میخواهم
عرض بکنم ،جناب آقای فاطمی بفرمایید).

 .1این نصیحت قبول کن از ما  /تا درآیی به ّ
جن ُ
تالمأوی
ره چنان رو که رهروان رفتند  /راه رفتند و راه را رفتند (شاه نعمتاهلل ولی)

جلسۀ چهارم

ایمان زاینده و همراه با تعهدات عملی
یکشنبه  31شهریور 1353
 5رمضانالمبــارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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َّ
َُ َ ُ
اجتباكم َوما َج َع َل
هادهِ هو
اهلل َحق ِج ِ
جاهدوا فی ِ
َو ِ
َ
َّ َ ُ
َ ُ
َ
براهیم ُه َو
َعلیكم فِی ّالد ِین ِمن َح َر ٍج ِملة ابیكم ِا
َ َ ُ َ ٰ َ َ َّ ُ
َ ّ ُ
اك ُم ُ
الرسول
سلمین ِمن قبل وفی ه اذ ِلیكون
سم
الم ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
هید َعلیكم َو َتكونوا ُش َهد َاء َعلى ّ
الن ِاس َفا ُ
قیموا
ش ًا
َّ َ
ُ
َ َ
لاة َو ُآتوا َّ
اهلل ُه َو َمولاكم
الص
الزكاة َواعت ِصموا ِب ِ
َ
عم ّ
الن ُ
ۀ
عم َ
ولى َو ِن َ
َف ِن َ
الم ٰ
ح�

صیر 
م�ارکه ج
سور� ب
ً
صرفا
فرهنگ غیر قابل تردیـد قرآن،
مسـئله ایـن اسـت که ایمان ،برطبـق
ِ
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
قلبی خشـک و خالی ،ایمانی
ایمـان
ایمـان مجرد،
رسـمیت نمیشناسـد.
ِ
ِ
ِ
که در جوارح و اعضای مؤمن شـعاعش مشـهود نیسـت؛ این ایمان ازنظر
ْ
اولمؤمن به خدا ،شـیطان اسـت .ابلیس پیش
اسلام ارزشـمند نیسـت.
از آنکـه بنـدگان پرمدعـای پـروردگار و فرزنـدان ُپرنـاز و افـادۀ آدم به این
خدای متعال را عبـادت میکرد و دلش
سـرزمین خاکـی بیایند ،سـالیانی
ِ
کانون معرفت خدا بود ،اما در آن ِب َزنگاه ،در آنجاییکه ایمانها همه آنجا
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بـهکار میآینـد؛ یعنـی در هنگام انتخـاب ،در هنـگام تعیین راهِ
نهایـی ،ایـن ایمان بـهکار ابلیس نیامد ،این ایمان در همان دل ماند .من
میگویم ایمانی که فقط در دل بماند ،میپوسـد و میخشـکد؛ تو بگو نه،
باقی میماند؛ ما هم ُشـبهه را قوی میگیریم ،میگوییم ایمان در اعماق
دل میمانـد .امـا ایمانـی کـه در دل میمانـد و بـه دسـت و پا و چشـم و
گوش و مغز و اعضا و جوارح و زندگی و نیروها و انرژ یهای ما نمیرسد،
آن ایمـان ازنظـر فرهنگ قرآنی ارزشـمند نیسـت .ما ایـن مطلب را در یک
تیتری خالصه کردیم و آن ،همان تیتری است که باالی این ورقهای 1که
ایمان زاینده .ایمانی که مثل سرچشـمهای
در اختیار شماسـت نوشـتیم:
ِ
فیّ ـاض عمـل میزایـد ،ایمانـی همراه با تعهـد ،ایمانی که بـاری بر دوش
مؤمن میگذارد ،ایمانی که همراهش عمل است.

َ َّ ذ

آَ

َ ُ

ّ

بنـا کـردم ِ<ا نّ� ال�ي� نَ� �م ن�وا و ع ِملوا الص ِال ت
حا�>ها را در قرآن شـمردن .دیدم با
ایمان
همیـن تعبیـر ،دهها مـورد ،ایمان همراه با عمل صالح آمده اسـت.
ِ
ایمان بیتعهد ،ایمانی که همراه آن احسـاس مسـئولیتی نباشد ،نه
تنها،
ِ

بـه درد دنیـا میخـورد ،نه بـه درد ُعقبی میخورد ،این منطق قرآن اسـت.

ً
تقریبا در همین زمینه است ،آیاتی هم فردا تالوت
(تالوت فردای ما هم
میکنیم و در آن میاندیشیم انشاءاهلل با تد ّبر ،که آن هم همین معنا را
بهصراحت ،با کمال روشنی اعالم میکند ،هیچ جای حرفی باقی نیست).
آنکسـانیکه فـرض میکردنـد ایمان یک چیزی اسـت بـرای منطقۀ قلب
 .1به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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آدمی ،ولو انسان به لوازم و تعهدات ایمان پایبند نباشد ،میتواند
بودن فقط،
در حوزۀ مؤمنین باشـد؛ آنکسـانیکه خیال میکردند با مؤمن
ِ
داشـتن فقط ،بـدون عمل ،بـدون تالش ،بـدون مجاهدت،
یعنـی بـا باور
ِ
نویدهـای خـدا در مورد مؤمنین نصیب انسـان میگـردد؛ آنهاییکه گمان
میکردند بهشت را به یک امر قلبی میدهند و بدون عمل ،حکومت روی
زمین را به یک امر قلبی میدهند نه به عمل؛ آنکسانیکه تصور میکنند
بهطورخالصـه کـه اگر عمل را حذف کنیـم ،از ایمان چیزی باقی میماند؛
اینهـا بایسـتی به ایـن آیات و آیات دیگری که در تالوت بعدی هسـت و
دههـا مـورد دیگـر در قرآن و سراسـر قرآن با دقت بیندیشـند تا ببینند ،آن
ایمانـی ازنظـر اسلام ارزش دارد کـه با عمل ،با مسـئولیت ،بـا تکلیف ،با
تعهد همراه است.
بودن خودت شـک کن .جامعهای
اگر تعهدی احسـاس نکردی ،در مؤمن
ِ
کـه بـه تعهـدات ایمانی عمـل نمیکند ،نام خود را جامعـۀ مؤمن نگذارد.

َ تَ ن َ َت ح�زَ ن َ َ ن تُ ُ َ
ُ ُ
الا َعل نَ
و� ِا ن� ك ن� ت�م
آنکسـانیکه از قرآن شـنیدهاند< :و لا � ِه�وا و لا � �وا و ا��م
ُم�ؤ مِ ن� ي� نَ
�> 1سست نشوید ،غمگین نشوید ،اگر مؤمن باشید از همه برترید؛
آنکسانیکه این صالی عجیب را از قرآن شنیدند ،بعد به واقعیتها نگاه
مؤمنین به قرآن از همه برتر نیسـتند ،بلکه گروکِ ش
میکننـد ،میبیننـد
ِ

2

همه هسـتند و تعجب میکنند که این وعدۀ قرآن پس کو؟ و اگر زمانی
 .1سوره مبارکه آلعمران /آیه 139
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برای انجاز 1این وعده پیدا نکردند ،منتظر ظهور ولیعصر

صلواتاهللعلیه

میمانند .به این عده هم باید خاطرنشان ساخت که بله ،وعدۀ الهی حق
اسـت ،هم در زمان ظهور مهدی موعود

صلواتاهللعلیه

و هم هرجایی که ایمان

صورت ببندد .اما ایمانی که قرآن آن را همراه با عمل میداند ،ایمانی که
آن را از تعهد جدا نمیداند .ایمان ،نهفقط یک امر قلبی.
اگـر فقـط تصدیق و پذیرش در صدق کلمۀ ایمان کافی بود ،من میگویم
ْ
مؤمـن بـه پیغمبـر ابولهـب 2بود یـا ولیدبنمغیـرۀ مخزومـی 3بود .آن
اول
ِ
هوشمندان عرب خیلی خوب میفهمیدند که رسول خدا دروغ نمیگوید،
خـوب میفهمیدنـد که راسـت میگوید .دلیل میخواهیـد؟ دلیلش اینکه
( .1نجز) برآوردن حاجت ،وفاکردن وعده

ُ
عبدالع ّزی فرزند عبدالمطلب ،که به دلیل رنگ سرخ چهرهاش به ابولهب معروف شد.
.2
وی پس از آغاز دعوت پیامبر ،بهشدت با او مخالفت میکرد .هنگام دعوت پیامبر ،پشت
سـر ایشـان راه میرفت و ایشـان را دروغگو میخواند .او که نتوانسـته بود در جنگ بدر
ِ
شرکت کند ،هفت روز پس از شنیدن خبر شکست مشرکین دقمرگ شد .گویند بهدلیل

بیمـار یای کـه داشـت ،دو روز جنـازهاش بـر زمیـن ماند .پسـرانش جنـازۀ او را به نقطۀ
دوردستی از مکه منتقل کرده و از دور بر جنازهاش سنگ انداختند تا دفن گردید .سوره
مسد اشاره به عذاب جاودان ابولهب و همسرش دارد.
 .3او از اشراف و متنفذان قریش ـ قبیلۀ بنیمخزوم ـ و در زیرکی و دانایی زبانزد 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 میتوان سحر نامید.
آیات  11تا  30سوره مبارکۀ مدثر ،به این ماجرا اشاره دارد .او در سال اول هجرتُ ،مرد.
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مینشسـتند بـا همپیالههایشـان تصمیـم میگرفتنـد پیغمبر را
رسـوا کنند .میگفتند برویم بشـنویم ،ببینیم چه میگوید ،عیبهایش را
بگیریم .بعد که میرفتند مینشسـتند ،فردا شـب میآمدند ،میگفتند نه،
این کالم بشـر نیسـت ،این سـخن خدای بشر است .پس قبول میکردند،
تصدیـق میکردند که او از سـوی خدا سـخن میگوید .امـا جنابعالی بعد
از چهـارده قـرن از آن تاریـخ ،او را مؤمـن نمیدانـی .مـن میگویم اگر او
مؤمن نیست؛ به دلیل اینکه این ایمانش ،این قبولش ،این تصدیقش با
تعهدهای متناسب همراه نبوده ،آیا ما مؤمنیم؟ درحالیکه تصدیق ما هم
با تعهدهای متناسب همراه نیست .چه میفرمایید شما؟
اگـر فقـط تشـخیص و ایمـان قلبـی و بـاور کافـی بـود ،عمروعـاص 1باید
ْ
اولشـیعۀ عالـم باشـد .عمروعاصـی کـه ماجـرای غدیرخم را یا به چشـم
دیده ،یا از کسـانی که به چشـم دیدهاند شنیده ،من و شما بعد از سیزده
قـرن و خـردهای ایـن ماجرا را در کتابهـا فقط میخوانیـم .عمروعاصی

 .1عمرو 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 بدیهای گذشـتهاش 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

ً
مجـددا به مصر رفـت و با کشـتن محمدبنابیبکر حکومت
معاویـه داشـت .عمروعـاص
مصر را بهدست گرفت و تا آخر عمر ـ  43هجری ـ در آنجا بود.

ناـمیا

 ۀسلجج  یلمع تادهعت اب هارمه و هدنیاز نامیا

117

کـه دربـارۀ امـام علیعلیهالسلام شـعر میگویـد 1،عمروعاصی که در
دم احتضـار ،در آن حسـاسترین سـاعتها و لحظههایـی کـه برای ذهن
یک انسـان مطرح اسـت ،اظهار ندامت میکند ،اظهار پشـیمانی میکند،
میگویـد دینـم را به دنیـای معاویه فروختم ،با علی که میدانسـتم حق
اسـت ،جنگیـدم 2.پـس عمروعاص بـه نظرم عمیقتر و علمیتر از شـیعۀ
قرن چهاردهم هجری به والیت بالفصل امیرالمؤمنین پی برده و تصدیق
کـرده بـود ،اما آیا شـیعه اسـت؟ شـما میگویید نه .چرا شـیعه نیسـت؟
بـرای خاطـر اینکـه اعتقاد بـه امامـت امیرالمؤمنین تعهدهایـی میآورد.
ْ
اولتعهدش بیعت نکردن با معاویةبنابیسفیان است .عمروعاصی که با
معاویه همدسـت میشـود و با همین علی میجنگد؛ یعنی به تعهدهای
تشـیّ ع ،بـه مسـئولیتها و تکلیفهایـی کـه این بـاور به انسـان متوجه
میکند ،پایبند نمیماند ،شـیعه نیست.
ایـن حرف درسـت اسـت و چون درسـت اسـت ،مـن روی سـخن را باز به
خودمـان برمیگردانـم ،میگویم با همین دلیل ،آیا من و شـما میتوانیم
معتقد باشیم و مطمئن که شیعه هستیم؟ مگر ما به تعهدهای شیعهبودن
 .1قصیدهای به نام ُج ُ
لجلیه که عمروعاص در جواب معاویه سروده است .عالمۀ امینی،
این قصیده را در الغدیر آورده است.
ین ُ
السـماء  /وَ َا َ
وَ َا َ
ین ُمعاو َیة مِ ن َعلی ،شـنهای کنار سـاحل کجا و
الحصا مِ ن ُن
جوم َّ
ِ
ستارگان آسمان کجا؟  /و معاویه کجا و علی کجا؟
 .2تاریخ یعقوبی(احمدبناسحاق یعقوبی ،متوفی قرن 3ه.ق) /دوران معاویةبنابیسفیان/
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عاملیـم؟ مگـر مـا پایبندیـم؟ و سـخن قـرآن دراینباره روشـن و

بیتردیـد و بیابهـام اسـت( .هـم در تلاوت امـروز این معنا هسـت ،هم
ً
صریحا نفی میکند ایمان را از آنکسـانیکه بهطورمطلق
در تلاوت فـردا)
پایبنـد بـه تعهـدات ایمانـی خود نیسـتند .بنابرایـن ایمانی که در اسلام
معتبر است ـ اینها از اصول اعتقادی اسالم و تشیّ ع است ـ ایمان زاینده
و تعهدآفرین اسـت .آن ایمانی اسـت که با تعهدهای عملی همراه باشـد،
اگـر همـراه نبـود ،منتظـر نتیجههایش هم نبـاش ،منتظر نصـرت در دنیا

َّ
َ
آ
َ ُ
نبـاش ،منتظـر امنیـت در دنیـا مبـاش< .ال ذ�ي� نَ� � َم ن�وا َو لم َي� ِبل�سوا يا�ما�ن ُهم ِب��ظ ٍلم
ُ ٰٓ ئ َ َ ُ ُ َ نُ َ ُ ُ تَ نَ
2
اول ِ�ك لهم الام� و هم مه�
وافی
دو�>( .1این آیه و دهها آیۀ دیگر که شاهد و
ِ
به مقصود اسـت ،در این نوشـتۀ ما نیامده ،چون جایی نیسـت و مجالی

نَ ُ �ظُ
َ َ َ
َّ ذ َ آ َ
لم>
نیست< ).ال�ي� ن� �م ن�وا> آنکسانیکه ایمان آوردند< ،و لم ي� ِبل�سوا يا�ما�هم ِب� ٍ
ُ ٰٓ ئ َ َ ُ ُ َ
الا نُ
م�> امنیت
با ستم ،با ستمگری ،ایمان خود را نیامیختند< ،اول ِ�ك لهم
برای آنهاسـت .آن ایمانی که با سـتمگری همراه است ،امنیت برنمیدارد.
پیروزی
آن ایمانی که تعهد در کنارش نیست ،نصرت به مؤمن نمیدهد،
ِ

او را تضمیـن نمیکنـد ،یـاری خدا و یاری ذرات طبیعت و تکوین را برای
او به ارمغان نمیآورد ،خوشـبختی و رسـتگاری دنیا و خالصه یک کالم،
بهشت دنیوی و اخروی را به او نمیدهد.
پندارهـای بیهـودۀ ناشـی از راحتطلبـی ،ضد این را به مـا تلقین میکند.
 .1سوره مبارکه انعام /آیه 82
فی) تمامکننده ،کاملکننده
( .2و 
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یک صفتی اسـت در انسـان که همیشـه دنبال کارهای راحتتر
میرود ،حالت سهولتطلبی ،سهلگرایی در انسان هست .بین دو کار اگر
مخیّ رش کنید ،هرکدام آسانتر است ،هرکدام تالش کمتری ،مایۀ کمتری
ً
معموال
میبـرد ،آن را انسـان انتخـاب میکنـد ،خاصیـت آدم ایـن اسـت،
انسـانها اینجور یاند .این صفت ،این خصلت بشـری ،این ویژگی به ما
میگویـد راه آسـانتر را بپذیـر ،راه کمخر جتـر را ،راه بیتالشتر را .ازطرفی
ایمان مذهبی میگوید بهشتت از دست رفت .برای اینکه هم سهلگرایی
ِ
بهجای مانده باشـد ،هم بهشـت از دسـت نرفته باشـد ،مجبوریم بنشینیم
آدم بیکارۀ
فرمـول درسـت کنیـم ،فرمولهایی کـه نتیجه میدهـد ر
ِ
َفتـن ِ
تنبـل را بـه بهشـت .پای فرمولها میایسـتیم ،گیر هـم میدهیم ،تا آخر

هـم نمیفهمیـم؛ فقـط وقتی به بهشـت نرفتیم ،میفهمیم کـه فرمولها
ً
واقعا این
غلط بود .من میگویم حاال یک تجدیدنظری بکنیم ،ببینیم آیا
فرمولها درست است؟
روایـت درسـت ،روایـت
قـرآن متـن قطعـی خللناپذیـر ماسـت و صدهـا
ِ

ً
قبال بگردم
متقن .امام علیهالسالم در روایتی به این مضمون (فکر کردم
چندتـا از روایتهایـش را حاضر کنم ،اینجا بیـاورم بخوانم ،واقعش این
اسـت که وقت نکردم ،و ِا ّل خیلی در این باب روایت هسـت) شـفاعت ما

نمیرسـد یا نمیرسـد به شـفاعت ما ،مگر بهوسیلۀ کوشـش و ِج ّدوجهد.
غم آینده
غم گذشـته و ِ
حـاال مـا بـا تنبلی ،با زانـوی غم به بغل گرفتن و ِ
را بـا بیغیرتـی خـوردن ـ غمخواری خوب اسـت ،اما غمخـوار یای که با
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پست بیخاصیت،
منفی
بیغیرتی همراه نباشد ـ ما با این حالت
ِ
ِ
مینشـینیم به امید شـفاعت ،درحالیکه خود امام علیهالسالم ،طبق این
روایـت میفرمایـد که شـفاعت ما به آن کسـانی میرسـد کـه ّ
جدوجهد و
کوشش داشته باشند ،درست نقطۀ مقابل آنچه که در مغزهای ماست .و
ازاینقبیل روایات ِالیماشاءاهلل.
امام سجادعلیهالسالم در آن نیمۀ شب ،در مسجد مشغول عبادت کردن است،
مشـغول زار زدن اسـت .آن مردی که طبق برداشـت صحیح از زندگیاش،
یکپارچـه تلاش در راهِ به حکومت رسـانیدن حق و حقیقت اسـت ،نیمۀ
شـب هـم یکپارچـه تلاش در راه عبودیـت و خضوع درمقابل خداسـت؛
اشـک میریزد ،گریـه میکند ،مناجات میکند؛ مناجـات عجیبی که حاال
باور
مجال نیسـت که عرض کنم ،با یک وضع عجیبی .بعد آن مرد خوش ِ
سـادهدل میگویـد :ای پسـر پیغمبـر! تـو چرا؟ تو با آن پدر ،بـا آن مادر ،با
بنـدگان برگزیدۀ خداینـد؛ گریه را برای مـا بگذار .تو که
آن جـد ،کـه همـه
ِ
فرزند پیغمبری ،فرزند علی ،فرزند حسین ،فرزند فاطمۀ زهرا ،تو چرا گریه
میکنی؟ آنوقت امام سجادصلواتاهللعلیه ضمن آنکه از این تِز دفاع میکند؛ تِز
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 میکند ،این اشتباه
را هم از ذهن این شیعۀ عامی بیرون میآورد ،میگوید تو چه میگویی؟
( .1خدر) سستکردن
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ّ

«دع عن َحديث ایب َو ا ّمي َو َجدي» 1بینداز دور صحبت پدر و مادر و

َ َّ ُ

َ
ُ
آن فرمانبران اسـت.
جد را ،که تو فرزند فالنی« ،اجلنة ِللمطیعنی» بهشـت از ِ
این تِز اسالمی و تِز شیعی است در زمینۀ ایمان و عمل.
چرا تأکید میکنم روی این مسـئله؟ برای خاطر اینکه سـالیان درازی کار
شـده و بسـی قر نها کار شـده روی مغز مسلمانان ،تا آنها را قانع کنند به
اینکه عمل برای مسـلمان بودن الزم نیسـت ،تا به آنها بفهمانند که برای
دل پاک الزم اسـت ،نه یک عمل پـاک .کمک کرده به
مؤمـن بـودن ،یـک ِ
ایـن دسـتهای خائن و مـزدور ،راحتطلبیهای ما ،سـهلگراییهای ما،
پرمدعاییهـای مـا ،که مایلیم بهشـت خدا ،به یـک کار کوچک به ما داده
دریافت غلط ،نادانیهای غیر مغرضان،
بشود .و کمک کرده است به این
ِ
غرضی هم نداشتند جز اینکه نادان بودند.
از بعـدِ پیغمبـر ،بعـد از مدت زمان کوتاهی این فکر بهوجود آمد و ترویج
شـد .معاویةبنابیسـفیان خیلـی جالب اسـت .از معاویـه دیگر بیدینتر
کسی را سراغ داری؟ از معاویه بدتر کسی را سراغ داری؟ دیگر بدتر از اینها
چه کسـی را در آن تاریخ و در صدر تاریخ اسلامی میشـود سـراغ گرفت؟
یـک روز دیدنـد که معاویـه وصیت میکند 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 دانهاش قسـمتی از لباس
پیغمبر اسـت .یک روز هم پیغمبر خدا اصالح میکرد سـر و صورتش را،
 .1حدیث شماره 28
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ناخن دورافتادۀ
یـا ناخـن میگرفت ،چنـد دانه از آن ذرات مـو و
ِ
پیغمبر را جمع کردم ،اینها را بگذارید توی کفن من که خدا مرا ببخشد.

1

ز ّکی! معاویه هم به امید شـفاعت پیغمبر حرکت میکند ،کار میکند،
آی ِ
اما در راه چه؟ در راه بهدست آوردن چند دانه موی سبیل و صورت و سر
پیغمبر .خب دست مریزاد! تا آنجاییکه آسان است ،تا آنجاییکه مایهای
نـدارد ،بـه قرآن هم گـوش فرا میدهد ،به قرآن هم احتـرام میگذارد ،اما

تـا آنجاییکـه بـرای خودش نافع اسـت( .که حـاال دراینباره اگـر بخواهم
وارد بشـوم ،بحثهاسـت .احتمال میدهم که فردا مقداری در این زمینه
صحبت کنم).
بههرصورت سـالیانی اسـت ،و سالیان دراز ،روی مغزها دارند کار میکنند
اسلام منهای عمل ،ایمان بدون عمـل ،در دل محبت و ایمان
تـا بگوینـد
ِ

و بـاور و نـه در عمـل ،حرکـت و تلاش و اثـر ،سالهاسـت بـه مـا ایـن را
میخواهند بباورانند .و قرآن همچنان ندایش بلند و زنده و شاداب است

َ

ُ ٓ َ

ُ

ول ِئ�ك ب�الم�ؤ مِ ن� ي� نَ
که <و ما ا ٰ
�> ،2آنکسانیکه این کارها را ندارند( ،که تالوتش
ِ
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.
 .1انساب االشراف (احمدبنیحیی بالذری ،متوفی قرن 3ه.ق) /ج /5ص153
 .2سوره مبارکه نور /آیه 47
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َ

َ

ُ

<اركعوا و اس�ج دوا> رکوع
< ي�ا ا ي�ها ال�ي� ن� �م ن�وا> ای کسانی که گرویدهایدِ ،

َ

ُ

َ َّ ُ

اع�دوا ر�ب كم> عبودیت
کنیـد ،سـجود کنید ،درمقابل خدا خضـوع کنید< ،و ب

َ فَ ُ َ
َ َ َّ ُ
<و ا�علوا ا خل� ي� َر> نیکی بهجا آورید< ،لعلكم
کنیـد و عبـادت پروردگارتـان را،
تُ� ف� ِل َن
حو�> 1مگر موفق گردید ،رستگار شوید .اگر این کارها را بکنید ،فالح
و رسـتگاری و موفقیـت و نجـاح 2هسـت .اما اگـر <�ا َا ُّ� َها َّال ذ�� نَ آ َ
� �م ن�وا> بود،
ي
ي ي
َ َ ُ َ ُ َ َّ ُ َ ف َ ُ خَ
اع�دوا ر�ب كم و ا�علوا ال� ي� َر> نبود ،آیا فالح و رستگاری هست؟
ِ<اركعوا و اس�ج دوا و ب

جوابش با شما.

َ َّ
َ َّ
َ
ف
هاد ِه>
هاد ِه> مجاهـدت کنیـد در راه خـدا< ،ح ق� ِ�ج ِ
اهلل ح ق� ِ�ج ِ
<و ج� ِاهدوا ِ�ی ِ
آنچنانکـه شایسـتۀ مجاهدت اسـت .برای یـک درآمد آفتـاب تا آفتاب

3

چـهکار میکنیـد ،چقـدر تلاش میکنیـد؟ چقـدر مجاهـدت میکنید؟ به
همیـن نسـبت ببیـن برای خـدا چقدر باید تلاش کنی .همـهکار در متن
اسـت ،کار خدا در حاشـیه .وضع زندگی عمومی ما ،نقشـۀ عمومی زندگی
ما این است .همۀ کارها در متن است ،یاد دادن ،یاد گرفتن ،پول گرفتن،
زحمـت کشـیدن ،نمیدانـم ورزش کردن ،همـهکار متن زندگی اسـت ،در
آن حاشـیهها ،آنهـم 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 پایدار یاش ،بایسـتی به نسـبت بزرگی و
 .1سوره مبارکه حج /آیات  77و 78
( .2نجح) پیروزی ،کامیابی
 .3کنایه از یک روز کامل ،یک بیستوچهار ساعت
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عظمـت خـودِ خدا ،از همـۀ تالشها بزرگتر ،پایدارتر ،نسـتوهتر،
خستگیناپذیرتر باشد.

َ

ف

َ َّ

َُ

َ

ُ

هاد ِه هو ا�ج ت� ب�اكم> اوسـت کـه شـما را برگزیـده اسـت
اهلل ح ق� ِ�ج ِ
<و ج� ِاهدوا ِ�ی ِ
ای ملـت اسلام! یعنـی چـه برگزیده؟ یعنی شـما را بهصـورت ُدردانههای
نازپـروردهای گذاشـته کنـار ،گفتـه اینهـا تافتـۀ جدابافتهانـد ،گنـاه هـم
کردنـد ،اشـتباه هـم کردند ،برخلاف فرمان ما هم عمل کردند ،بهشـت به
نام اینهاسـت؟ این حرفی اسـت که یهودیها هم دربارۀ خودشـان مدعی
بودند .اینها اشتباه میکردند ،هر ُمسلِمی هم که اینجور فکر کند ،اشتباه
میکنـد .قـرآن درمقابـل یهودیها ،آنکسـانیکه خیال میکردنـد که َاحبّ ا

و اولیـا و دوسـتان ،بلکـه فرزنـدان خدایند ،بـا لحن خیلـی مالمتآمیز و
زنندهای اعالم میکند که اینهمه ،این دوسـتی ،این والیت ،در گرو این
اسـت کـه بـه فرمان خدا عمل کنید .ما شـما را برگزیدیم ،درسـت اسـت،
ً
قبال برگزیده بودیم .خدا امت اسالم را انتخاب کرد ،اما
بنیاسرائیل را هم
قبل از اسلام بنیاسـرائیل را هم انتخاب کرده بود ،هر دو انتخاب از یک
نوع است؛ بهمعنای انتخاب آمادهترین فرد است برای بزرگترین کار.
بین ده نفر شما نگاه میکنید ،میبینید که این یکی قیافهاش مصممتر،
بدنـش آمادهتـر ،رنگ رخسـارهاش شـادابتر ،پنجـهاش قویتر ،بـازوان و
بار سـنگین را تو باید
سـینهاش سـتبرتر و اسـتوارتر؛ میگوییـد آقا ،ایـن ِ
برداری ،من تو را برای این کار انتخاب کردم؛ اینهم پیشقدم میشـود.
اگـر برداشـت ،اگر توانسـت این کار را بکند؛ یعنـی اراده کرد ـ توان که در
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ّ
مسـل ً
ما ـ تصمیم گرفت و این بار را برداشـت ،آنوقت از
او بود

سـطح َاقران 1باالتر میرود ،میشـود یک فرد زبدۀ برجسـته .اگر برنداشـت
چـه؟ اگـر برنداشـت ،از دیگـران توسـر یخورتر و بدبختتر میشـود .به او
میگوینـد بیچـاره! دیگـران نمیتوانسـتند ،بـه آنها هم نگفتیـم ،اما به تو
گفتیم و تو نکردی .گزینش امت اسلام مثل گزینش امت بنیاسـرائیل،
ازاینقبیـل اسـت .بنیاسـرائیل در زمـان خودشـان و مسـلمانان در زمـان
خودشان ،شایستهترین امتها 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
ترین مسـلمانانند ،امـا اگر نه چطور؟ اگر
بهتریـن و گزیدهترین و شایسـته
ِ
برنداشـتند ،همـان وضعی را دارند که یهود دارا شـدند بـر اثر حمل نکردن

َ نَ ةُ َ �ؤُ �غَ �ضَ
بـار امانـتَ :
<و ضُ�ر ب�َ ت� َع َل�ه ُم ذّال� َّل ةُ� َو َ
المسك�� و ب�ا و ِب�
يِ ِ
ِ
ُ
دنیاشان ،مَ
أواهم َج َه َّن ُم ،آنهم برای آخرتشان.

َُ

َ

اهلل> ،2ایـن برای
ٍب� ِم نَ� ِ

ُ

<هو ا�ج ت� ب�اكم> او برگزیده اسـت شـما را ،انتخاب کرده برای برداشـتن این

َ

َ َ

ََ

ُ ف

ّ

َ

بار< ،و ما �ج ع َل عل ي�كم ِ�ی الدي� ِن� ِم ن
� ح َر جٍ�> در دین ،بر شما سختی و فشار و

صعوبتی هم قرار نداده ،فشـاری نیسـت .اینقدرها سـنگین نیسـت این
بـار ،اینقدرهـا برداشـتنش عـذاب و شـکنجه نـدارد ،قابـل تحمل اسـت.
( .1قرن) جمع قِ رن ،به معنای کفو و همتا .نزدیکان
 .2سـوره مبارکـه بقـره /آیـه  :61و ُمهـر خواری و ناداری بر آنان زده شـد و به خشـم خدا
گرفتار آمدند.
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َ

<و ما �ج ع َل عل ي�كم ِ�ی الدي� ِن� ِم ن
� ح َر ٍج�> بـر شـما در کار دیـن حرجی،
َّ َ َ

ُ

راه� َم> اینهمان آیین پدرتان
<مل ة� ا ب� ي�كم ِا ب� ي
صعوبتی ،فشـاری قـرار نـدادهِ ،

َُ َ ّ

ُ

قَ

ُ

َ ف �ذ

م� نَ� ِم ن
� � ب� ُل و � ي� ه ا> او شما را در گذشته
سل ي
ابراهیم است< ،هو سماك ُم الم ِ

و در این نوبت ،مسـلمان و مسـلِم و تسـلیم خدا نامیده اسـت ـ َ
<و ِم ن�
�ذُ ّر َّ ت� ن�ا ُا َّم ةً� ُم َ ةً َ َ
سلم� لك> ،1این در دعای ابراهیم است در سورۀ بقره ،اشاره به
ِ
ِ �ي ِ
قَ
َُ َ ّ ُ
ف �ذ
المسل َ
اك ُم ُ
م� ن� ِم ن� � ب� ُل و � ي� ه ا> ،این بار را به شما دادیم،
آنجاست ـ <هو سم
ِ ي
این گزینش را نسـبت به شـما به عمل آوردیم ،برای چه؟ تا چه بشـود؟ تا

َ نَ َّ ُ ش َ ً َ َ ُ َ تَ ن ُ َ ٓ
كو�وا ش�هدا َء
ه�دا عل ي�كم و �
<ل ي�كو� الرسول � ي
شما چه کنید و به کجا برسید؟ ِ
َ َ نّ
ال� ِاس>؛ مسـئول مسـتقیم شـما پیغمبر اسـت و مسئول همۀ بشریت
على

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 ادارهکنندگان
ّ
بشریتید ،شما دیدبانان این قافلهاید .ای قافلهساالران به خواب نمانید.

َ

َ

َ

ً ََ

ُ

نَ
كو� ّ
الر ُ
ه�دا عل ي�كم> تـا پیامبر بر شـما گواه و مراقـب و دیدبان
<ل ي�
سول ش� ي
ِ
َ تَ

ن ُ َ ٓ ََ

ّ

باشد< ،و �كو�وا ش�هدا َء على ن
ال� ِاس> و شما بر مردمان و بر بشریت و بر خلقها
و تودههـا مراقـب و نگهبـان و دیدبـان .حـاال کـه اینجـور اسـت ،حاال که
مسـئولیت شـما سنگین است ،حاال که شما ازطرف پروردگار به مأموریتی

فَ َ ق ُ

َّ َ

دشوار دارید گسیل میشوید�< ،ا� ي�موا الص ة
لا�> پس بهپا دارید نماز را .بازهم
فَ َ ق ُ

َّ َ

تکلیـف ،بازهـم تعهد ،ایمان خشـک و خالـی؟! <�ا� ي�موا الص ة
لا�> بهپا دارید
ِ
َ آ ُت

َّ

َ

َق ُ

َّ َ

كا�> و بدهید زکات را<( .ا� ي�موا الص ة
نماز را< ،و ��وا ال�ز ة
لا�> را در یکی از روزهای
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َ

گذشـته معنا کردم) <و ت
اهلل> و متوسـل شـوید به خدا و
اع� ِصموا بِ� ِ
آییـن خدایـی ،پناهنده باشـید به خدا ،متکی باشـید به خـدا ،از هیچکس
دیگـر ،از هیـچ قـدرت دیگر نهراسـید .آنوقتیکه راهها بر شـما فرو بسـته

ُ
َُ َ
ْ
مانـد ،از لطـف و مـدد و یـاوری خـدا مأیـوس نگردیـد< .هو مولاكم> خـدا

سرپرست و نگهبان و همجبهۀ شماست( .معنی مولی ،والیت و ازاینگونه

َ
<ا ُ
هلل
تعبیرات را انشاءاهلل در یک بحث مفصل و مستقلی باید بیان کنم.
ُ
َُ َ
َول ُّ� ا َّل ذ�� َن آ َ
� �م ن�وا> 1یعنـی چـه؟ <هو مولاكم> یعنـی چه؟ علی موالی مؤمنین
ِي ي
اسـت ،یعنـی چـه؟ مؤمنین باید والیت علی را داشـته باشـند ،یعنی چه؟
پرمعنای ُپرمغز عجیبی است .یک روز
این والیت ،این کلمه ،خیلی کلمۀ
ِ

فَ
عم َ
<� ِن� َ
الم ٰ
ولى َو
انشاءاهلل این را با استفاده از تعبیرات قرآنی معنا میکنم).
ن َ نَّ
ص� ُر> چه نیکو موالیی است ،چه نیکو یاوری است پروردگار.
ِ�عم
ال� ي
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 میشود.

َ َّ ذ

آَ

َ

َ

ِ<ا نّ� ال�ي� نَ
� �م ن�وا> 2همانا آنکسـانیکه ایمـان آوردنـد< ،و ها�ج روا> و هجرت
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کردنـد .هجـرت کـردن یعنـی چـه؟ یعنی از مشـهد رفتنـد تهران
ً
ً
اوال ،هجرت
مثال ماندند؟ از شـهری به شـهری مهاجرت کردند و بس؟ نه.
کردن بهمعنای یکباره از همهچیز دسـت شسـتن بهخاطر هدف ،بهخاطر
پیوسـتن به جامعۀ اسلامی ،بهخاطر قبول تعهد در مجموعۀ تشـکیالت
جامعۀ اسلامی محسـوب میشـود .از مکه که بلند میشـدی شما بیرون
حسـاس
میآمدی ،مغازۀ پرمتاع و پرکاالی بهقول امروز یها سـرقفلیدار
ِ
کن آبرو آفرینت ،دیگر در مکه برای تو وجود نداشت .به سود
مشتر یجمع ِ
چپاولگـران خونخـوارۀ متجاوز مکه ،مغازۀ دو ،سـه دربندی 1شـما ضبط
ُ
خانمت
میشد و اموالتان به تاراج میرفت .اگر از مکه تنها آمده بودی و
مسـلمان نشـده بـود ،دیگـر خاطرات زناشـویی گذشـته را ،باید همـه را بر
باد حسـاب میکردی ،تمام شـد ،باید دل میکندی .اگر از مکه میآمدید
مدینه ،پدرتان یا پسرتان در آنجا مانده بود ،عزیزترین عزیزانتان بهصورت
دشـمن خونین شـما در آمده بود؛ هجرت یعنی این .آنکسـانیکه هجرت
میکردند ،همۀ این محرومیتها و ناکامیها را به جان میپذیرفتند.
از سـوی دیگری ،هجرت یعنی برای بنای کاخ عظیم جامعۀ اسلامی یک
خشـت بردن .اآلن مالحظه کنید ،اینجا بناسـت ساخته بشود .فرض کنید
چوب دیگـر ،یا هـزاران قطعۀ آجـر ،اینجا روی
قـرار اسـت کـه صد قطعـۀ
ِ
همدیگر گذاشـته بشـود ،هر بچهای هم یکدانه بردارد بیاید اینجا ،اینجا
سـاخته میشـود .هر انسـانی یکدانه سـنگ بگـذارد ،یـک کاخ باعظمت
 .1دو ،سه دهانه
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بهوجود میآید .جامعۀ اسلامی که در مدینه بهوجود آمده بود،
محتاج بود به عناصر مؤمن ،فعال ،پرتالش ،پرتوان ،سابقهدار ،اسالمفهم،
ُم ِح ّ
ـب و معتقـد بـه ایـن راه ،با دلی سرشـار از ایمان .آنکسـیکه هجرت
میکـرد از مکـه ،از انـس و محبـت و خاطـره و راحتـی و عیـش و نـوش
میگذشـت ،میآمـد به مدینـه .از مکه به مدینه ،ایـن آدم درحقیقت یک
گام بزرگی برداشـته بود در راه بنای آنچنان جامعهای ،به سـهم خودش،
به قدر خودش؛ لذا قیمت داشـت ،تعیینکننده بود .لذا ببینید این آیات
چه میگوید؟

َّ َّ ذ

آَ

َ

َ

ِ<ا ن� ال�ي� نَ
� �م ن�وا> همانا آنکسانیکه ایمان آوردند< ،و ها�ج روا> و هجرت هم
َ

َ

َ

َ َ ن فُ

ف َ

اهلل> بـا جـان و مـال ،بـه جـان و
کردنـد< ،و ج�اهدوا ِب�ا ِ
موال ِهم و ا�� ِس ِهم � ي� س ب� ي� ِل ِ

َ َّ ذ

آَ

مال ،در راه خدا مجاهدت نمودند< ،و ال�ي� نَ
� �ووا> و آنکسانیکه پناه دادند
َ نَ َ

درماندگان بیوطن و آوارگان از خانه به درمانده< ،و �صروا> و آنها را
به این
ِ

ُ ٓ َ َ ُ ُ َ

َ ض

یاری کردند ،همۀ اینها <ا ٰ
ول ِئ�ك ب� ض
ع�> اینها بعضی پیوستگان و
ع�هم اولِ ي� ُاء ب� ٍ

بههمپیوسـتهگان و همجبههگان یکدیگرند .اینها همه یک عنصرند ،اینها

البنیان َي ُش ُّد َب ُ
ؤمننی َک َم َثل ُ
خشت و آجر یک دیوار و یک سقفند؛ « َم َث ُل ُ
عض ُه
امل
ِ
ِ
ِ
ً
2
َبعضـا» .1ایـن آجرهـا را دیدیـد چطور در همدیگر رفتـه ،در این ضربیهای

سقف؛ هر آجری یک مؤمن است ،هر مؤمنی یک آجر است درهمفرورفته
آجر دیگر را نگه داشـته اسـت .در یک سـقف ضربی ،یک دانه آجر
و دهها
ِ
 .1نزدیک به حدیث شماره 1
ّ
محدب که در آن آجرها از قسمت پهنا به هم متصل هستند.
 .2نوعی طاق
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را با زحمت بکش پایین ،دهتا آجر از اطرافش میریزد ،این یکی
نگه داشـته بـود آن دهتـا را ،همچنانیکـه آن دهتا هم به سـهم خود ،این

َ ُ ُ َ

ٓ َ ض

<� ض
ع�> بعضی بههمپیوستگان بعض
ع�هم اولِ ي�ا ُء ب� ٍ
یکی را نگه داشته بود .ب
دیگرند.

َ َّ ذ

آَ

<و ال�ي� نَ
� �م ن�وا> ،اینجـا را دقـت کنیـد ،اما آنکسـانیکه ایمـان آوردند ،باور
َ َ ُ

ّ
مشـج ِر 1راحـت ،دل
قلبـی هـم هسـت ،امـا <و لم ي�ها ِ�ج روا> از خانـۀ ملکـی
َ
ّ
مشـجری هم که نبـود خانههای آنجا ـ 
نکندنـد و هجـرت ننمودنـد ـ حاال

َ َ ُ

<و لم ي�ها ِ�ج روا> هجرت نکردند ،ایمان آوردند ،اما به این تعهد ایمانی عمل

َ
َ ُ
كم م ن� َو َ
لا� ت ِ� ِهم ِم ن� ش��ي ٍء
نکردنـد ،اینهـا چطورند؟ اینها را میفرماید که <ما ل
ي
ِ
َ ّ ُ
جزو شما نیستند ،میان شما
ح ت�ى ي�ها ِ�ج روا> اینها به شـما پیوسـته نیستند،
ِ
َ ّ ُ
و آنها والیت و بههمپیوسـتگی نیسـت ،تا کِ ی؟ <ح ت�ى ي�ها ِ�ج روا> تا وقتیکه

به تعهد ایمانی عمل کنند .ایمان خشک و خالی در دنیا هم اثر نمیدهد
برادر ،در جامعۀ اسلامی هم منشـأ اثر قرار نمیگیرد ،در آخرت که جای

َ
َ ّ ُ
خود دارد< .ما َل ُكم م ن� َو َ
لا� ت ِ� ِهم ِم ن� ش��ي ٍء ح ت�ى ي�ها ِ�ج روا>.
ي
ِ

(خب ،قسمت دنبالۀ این آیه را نوشتم آنجا؟ ننوشتم ،پس همینقدر بس
ً
اتفاقا بنده هم دیگر خسـته شـدم .حاال توجه بفرمایید .تالوتگر
اسـت.
امروز ما جناب آقای روحانی هستند که میآیند ،تشریف میآورند اینجا،
این آیات را میخوانند .اول آیات آخر سورۀ حج را ،یا دو ،سه آیه بر آیات
سـورۀ حج میافزایند ،یا به سـلیقۀ من ـ که حاال به نظرم میآید اینجور
شجر) درختکاری شده
 ( .1
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بهتـر اسـت ـ اول آیـات سـورۀ حج را ،همـان دو ،سـه آیهای که
ترجمه کردیم ،اول آنها را تالوت میکنند و خوب شما گوش کنید .یکبار
دیگر وقتی این آیات را با آن لحن جالب شنیدید ،بیشتر در ذهنتان و در
روحتان جایگیر خواهد شـد .اول آیات آخر سـورۀ حج را میخوانند ،بعد
برمیگردند همین آیهای که من اآلن خواندم ،تا آخر سـوره ،یعنی تا اول

َ ٌ

<� َ
اهلل> ،سورۀ توبه ،همین آیات را هم میخوانند .چون امروز ،اآلن
ب
راء ة� ِم َن� ِ
بیـن دو نمـاز ،وقتیکـه نگاه میکـردم به قرآن ،دیدم که بعـد از این آیه،
دو ،سـه آیه که میگذرد) باز در آنجا یک جملهای هسـت که آن جمله به
درد مـا خیلـی بیشـتر میخورد .آن جمله برای استشـهاد مطلب ما خیلی
جالب است ،حاال همان جمله را برایتان میخوانم .یکی ،دو ،سه آیۀ بعد

َ َ
َّ ذ َ آ َ َ َ
<و ج�اهدوا
میفرماید که <و ال�ي� ن� �م ن�وا و ها�ج روا> ،1که من ننوشتم در این ورقه
ف َ
اهلل> آنکسانیکه ایمان آوردند ،هجرت کردند ،مجاهدت کردند در
� ي� س ب� ي� ِل ِ
َ َّ آ
ُ ٰٓ َ ُ
َ َ
ول ِئ�ك ه ُم
<و ال ذ�ي� َن� � َووا و ن�صروا> آنهاییکه پناه دادند و یاری کردند< ،ا
راه خدا،
ُ �ؤ ن نَ َ قّ ً
و� ح�ا> مؤمن راستین اینها هستند ،غیر اینها چه کسانیاند؟ مؤمن
الم مِ �
دروغین .مفاد آیه این است( .بنابراین چون این آیات جالب است ،همین

ً
بعدا تالوت خواهند کرد).
آیات را
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َ
َّ
َ
ُ
ؤم َ
كان َق َول ُ
ِانما
اهلل َو َرسو ِلهِ
نین ِاذا دعوا ِالى ِ
الم ِ
ُ ٰ
َ
َ
ُ
ِل َیحك َم َب َین ُهم ان َیقولوا َس ِمعنا َوا َطعنا َواول ِئ َك ُه ُم
َ َ َ َُ َ َ َ
المفل َ
خش َ
اهلل َو
حون  َو َمن ُی ِط ِع اهلل و رسوله و ی
ُ ِ
َی َّتقهِ َف ُا ٰولئ َك ُه ُم الفائز َ
ۀ
م�ارکه ن�ور
ون 
سور� ب
ِ
ِ
بحث دربارۀ ایمان ،مسـئلهای اسـت مهم ،که
ایـن مسـئله هـم در زمینـۀ
ِ
تعهـدات یک فرد مؤمن ،گاهگاهی و دلبخواهی نیسـت .اینجور نیسـت
آنکسـیکه میخواهـد خـود را مؤمـن قلمداد بکند ،هرجا که نفع و سـود
شـخصی تجاوزکارانـۀ خـودش ایجاب کـرد ،مؤمن باشـد؛ هرجا به
و بهـرۀ
ِ
تظاهر به عمل ،توانسـت بر َخ ِر مراد سـوار شـود 1،اسـم از
نام ایمان و به
ِ

ایمـان و عمـل بیـاورد ،امـا در آن مـواردی که ایمان و عمل برای او سـود
شـخصی ،سـودِ متجاوزانه و متعدیانه تولید نمیکند ،از نام اسلام و نام
ایمـان و از عمـل به تعهدهای ایمانی روگردان باشـد .اینجا ما این صفت
را ـ که در قرآن بهصورتهای گوناگونی مورد تعرّ ض قرار گرفته است ـ به
 .1کنایه از به مقامی رسیدن ،به هدف خود رسیدن.
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نفعطلبان نسبت دادیم ،گفتیم نفعطلبان اینجورند .همۀ مردم
دنیـا نفعطلبند ،چه کسـی اسـت کـه طالب زیان خود باشـد؟ منظور ما از
نفعطلبان ،آن کسـانی هسـتند که برای نفع شـخص خود ،حاضرند منافع
طلبان متجاوز.
دنیایی را فدا کنند؛ نفع
ِ
سـیرۀ آنهـا ایـن اسـت که ایمـان و عمل را تـا آنجا میخواهند و دوسـت
میدارنـد کـه به سـود شـخص آنهاسـت و با نـام ایمان و تظاهـر به عمل
میتوانند بهرهای ،کامی ببرند .اینگونه افراد ازنظر اسلام مؤمن نیسـتند،
ً
بحث در
صریحا اعالم میکند که اینها ایمان ندارند .بنابراین ما در
آیۀ قرآن
ِ
زمینۀ ایمان ـ که یکی از اوّ لیترین مباحثی اسـت که در سلسـلۀ شناخت
فکری اسلام باید مطرح میشـد و شـد ـ به این نتیجه هم رسـیدیم که
ایمـان بدون تعهد ،بدون احسـاس
اگـر ایمـان همـراه با تعهد اسـت ،اگر
ِ
مسـئولیت ،بدون انجامدادن تعهدها و به تعبیر قرآن ،بدون عمل صالح،
ایمان مجـرد و خشـک و ذهنی مترتب
ایمـان نیسـت و نتایـج ایمـان بـر
ِ
نمیگردد؛ عالوهبراین ،این حقیقت دیگر هم باید مورد نظر باشد که تعهد،
همیشگی و همگانی است.
آنکسیکه مؤمن است و میخواهد مؤمن بماند و از ثمرات مؤمن بودن
بهره ببرد ،درمقابل همۀ احکام خدا باید احسـاس تعهد کند و در همهجا
باید احسـاس تعهد کند .آنکسـیکه معتقد اسـت ایمان به خدا و ایمان
به رسـالت تعهدی میآورد ،آن تعهد این اسـت که همگان ،باید بندۀ خدا
بشـوند و من تا آنجا که میتوانم همه را باید بندۀ خدا بسـازم .ایمان به
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پیغمبر و شهادت به اینکه من ُمقِ رّ  1به رسالت پیامبرم ،این تعهد
را مـیآورد کـه دنبـال پیامبـر و در راه او حرکت بکنم .اگـر من بهاینمعنا
ُمقِ رّ و معترفم ،اگر این تعهد را قبول دارم ،دیگر معنا ندارد که آنوقتیکه
مواجه میشـوم با یک پدیدۀ کوچک که بر خالف مشـی پیامبری اسـت،
برخالف راه پیامبر خداست ،درمقابل آن رگهای گردنم را آنچنان پر کنم،
ً
واقعا نمایش یک مسـلمان ،اما وقتی با
مشـتهایم را آنچنان گره کنم،
یک پدیدۀ بزرگتر ،ولی پردردسـرتر که باز در خالف مسـیر و جهت نبوت

َ
َ
و رسـالت است ،روبهرو شـدم ،مسئولیتم را فراموش کنم .گفت :ا َس ٌد َع َّل
ُ َ ٌ
ُ
َ
شـیر
عامـة ،بـا ضعفـا شـیری ،بـا آدمهای بد ،ولی کمبد ،مثل
ـروب ن
ِ
و ِف احل ِ
ً
اصال حالت سـتیزه
نـر میغـری ،امـا با بدهـای بزرگ ،با بدهـای بدآفرین،

َ ٌ َ َ

ُ

ٌ

نداری! ا َسـد ع َّل َو ف ُ
احلروب ن َ
عامة! این یک شـعر عربی اسـت که بهعنوان
ِ
ِ
مَ َثل سـائر 2بهکار میرود .میگوید به ما که میرسـند شـیرند ،در جنگها
دسـت مسـلح روبرو میشـوند،
کلفت شمشـیر به
که با دشـمنهای گردن
ِ
ِ
شترمر غاند .شترمرغ با کسی جنگ دارد؟ شترمرغ چنگ و دندان دارد؟
موسـمی نیسـت تعهد ،گاهگاهی نیسـت تعهد .نسـبت به زمانی ،نه زمان
دیگر نیست؛ نسبت به شخصی و به شخص دیگر نیست؛ تعهد همگانی و
همهجایی و همیشگی است .قرآن کریم از یهود نام میآورد ،آنکسانیکه
یکجـا میگفتنـد باید بـرادران ما ـ منظورشـان یهودیهاسـت ـ همچون
( .1قرر) اقرار کننده
 .2ضربالمثل ،مثالی که در میان مردم رایج باشد.
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عزیزانـی محفـوظ بمانند؛ اما آنجاییکه پای منافع شخصیشـان
بهکار میآمد ،همین برادران را در جنگها میکشـتند و اسـیر میگرفتند
و میفروختنـد و پولـش را میخوردنـد .قرآن در مقام توبیخ بنیاسـرائیل

َ فَ ُ

َ َ ض

َ تَ فُ

َ َ ض

ا� و �ك� ن
میفرماید< :ا� ت��ؤ مِ ن� ن
ع�> 1به بعضی از دین ایمان
ع� ِ
رو� ِب� ب� ٍ
و� ِب� ب� ِ
الك ت� ِب
دردسـر راحتش مؤمنید و متعهد ،به بعضی دیگر از
دارید ،به آنجاهای بی
ِ

دین بیایمانید؟ بیعقیدهاید؟ مگر میشود اینجور چیزی؟ مگر میتوان
تفکیک قائل شد میان دو سخن و دو فرمان که هر دو از یک مبدأ و یک
نقطه سرچشمه گرفته است.
امـام عظیمالشـأن مـا ،امام باقـر صلواتاهللوسلامهعلیه در آن حدیث معروفی که
ِ

شریف وافی
اولین حدیث باب امربهمعروف و نهیازمنکر است در کتاب
ِ
ـ البتـه ایـن حدیث در کافی 2هسـت ،در کتب معتبرۀ شـیعه هسـت ،اما
وافی جامع کتابهای چهارگانۀ اصلی ماست ،از مرحوم فیض کاشانی 3ـ 
وقتیکـه کتـاب امربهمعـروف و نهیازمنکر را بـاز میکنید ،حدیث اولش
این است .اشاره میکند به همینجور مردمی ،اینها کسانی هستند که به
نمـاز و روزه که بیدردسـر و کممایه هسـت رو میآورنـد ،به امربهمعروف
 .1سوره مبارکه بقره /آیه 85
 .2کافی /کتاب الجهاد /باب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر /ح 1
 .3محمـد کاشـانی (1091-1007ق) ملقـب به ّ
مل محسـن فیض ،فقیـه ،محدث ،متکلم و
فیلسوف نامی .از محضر اساتیدی چون ّ
مل محمدتقی مجلسی ،شیخ بهایی ،میرداماد،

میرفندرسـکی و مالصـدرا  ،بهـره بـرد .از آثار او میتوان به تفسـیر صافـی ،کتاب وافی و
ّ
محجةالبیضاء اشاره کرد.
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و نهیازمنکر که پردردسـر و به ظاهر پرضرر اسـت اقبالی ندارند،
اعتنایی نمیکنند .اینجا امام علیهالسلام دیگر نمیگوید اینها مؤمنند یا
مؤمـن نیسـتند ،نمیگوید فاسـقند یـا منافقند ،اما آیۀ قـرآن اینجا صریح
میگویـد ،آنکسـانیکه آنجـا کـه پـای منافعشـان در میان اسـت ،دین را
نمیخواهند ،اینها مؤمن نیستند.
آنهایـی کـه اگـر حق به جانبشـان هسـت در یـک ماجرایی ،بـه قضاوت و
حکومـت پیامبـر تـن میدهند ،اما آنجایی که حق به جانبشـان نیسـت و
میدانند که علیه آنها حکم خواهد شد ،تن به حکومت و قضاوت پیامبر
نمیدهند ،اینها را قرآن میگوید :آیا ترسیدند؟ آیا در اینها شکی پیدا شد؟
ّ
آیـا اینهـا تردیـد پیدا کردنـد در حقانیت و صحت دین؟
شـق 1دیگرش این

َ َ خ ف َ َ َ فَ

ُ ََ

َ َ

ُُ

است< :ام ي��ا� ن
و� ا ن� ي� يح�� اهلل عل ي� ِهم و رسوله> ،2چیزی در حد کفر ،یا ترسیدند
کـه خـدا و رسـولش بـه آنها ظلم کننـد؟ در همۀ قضایا ،در همۀ مسـائل،
آدم مؤمن ،متعهد اسـت؛ نـه آنجایی که
در همـۀ گوشـهکنارهای زندگـیِ ،

َ
صرفهاش ایجاب میکند.

معاویةبنابیسفیان آنجایی که الزم میشود ،حتی قرآن را بهصورت ورقی
بر روی نیزهها میکند که همه شـنیدید و داسـتانش را میدانید .آنجایی
کـه صرفـه ایجـاب میکند ،دم از قرآن و نماز و دیانت هم میزند .آنجایی
که باید دل یک نفر دوسـت علی را بهسـوی خود جلب کند ،دم از فضائل
( .1شقق) نیمۀ چیزی
 .2سوره مبارکه نور /آیه 50

ناـمیا

 ۀسلجج  تادهعت هب یدنبیاپ و نامیا

140

امیرالمؤمنیـن هـم میزنـد ،وقتیکـه از فضائل علـی میگویند،
اشـک تمسـاح 1هم میریزد .چقدر شـنیدید شـما که معاویه نشسته بود،
عبداهللبنعباس هم نشسته بود ،دیگران هم نشسته بودند ،بعد گفت که
ً
مثال ای فالنبنفالن از فضیلت علی چه بلدی؟ گفت در امانم؟ گفت بله،
در امانـی .بعـد بنـا کرد گفتن ،او هم بنا کرد هایهـای گریه کردن 2.آنجا
کـه الزم اسـت دم از محبـت علـی هـم میزند ،آنجا که الزم اسـت خود را
بندۀ خاص خدا هم معرفی میکند ،آنجا که مجبور است بهخاطر حکومت
کـردن بـر مشـتی مسـلمان ،عواطف آنهـا را حفظ بکند ،احساسـات آنها را
ِ
جریحهدار نکند ،دم از محبوب مردم ،یعنی قرآن و اسالم میزند.
اینهـا جاهایـی اسـت کـه دین به سـود اوسـت ،طبق نفعهای شـخصی و
هوسهای متجاوزانۀ اوسـت .اما آنجا که دین و پایبندی به احکام دین
به زیان اوسـت ،آنجا دیگر دین نمیشناسـد .آنجا که حساب عدل میآید،
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 رسالتها و نبوتها و بعثتهاست؛
وقتـی پـای اینها بـه میان میآید ،معاویه از دین اطالعـی ندارد ،درمقابل
دین تعهدی احساس نمیکند .من معاویه را مثال میزنم تا امکانی باشد
عواطف دروغین ،اشک دروغین ،اشکی که ریاکارانه است و واقعی نیست.
 .1ابراز
ِ

َ
الم َحـن /ابـواب مـا َجـری بعـد قتـل عثمان /بـاب نوادر
ـن وَ ِ
 .2بحاراالنـوار /کتـاب الفِ ت ِ

االحتجاج علی المعاویه /ح524
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کـه مـن و شـما خودمـان را مطرح کنیـم در این میـدان ،با این

ّ
مسلم
محک بیازماییم .بگذار کسـی را مثال بزنم که ازنظر همه روشـن و
است بد بودن او.
میخواهم بگویم اگر قرار است ما یک مقدار از دین را متعهدانه بپذیریم،
مقـدار دیگرش را نپذیریم و خودمـان را مؤمن بدانیم ،اگر یکچنین
یـک
ِ
بناییسـت ،بگذاریـد اول معاویـه را مؤمـن بدانیـم؛ چـون معاویـه هـم
همینجـور بـود .نسـبت به یک مقداری از دین به شـدت اظهـار پایبندی
میکرد .مگر مکرر در بحثها نگفتم که معاویه نماز میخواند ،به جماعت
میخواند ،اول وقت هم میخواند ،امام جماعت هم میشد .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 ،بهحسـب روایاتی که در این باب هست .ایشـان امام
جماعت میشدند.
دین بسیار خوبیست ،دینیست لذتبخش ،دینیست خوب،
خب ،اینجا
ِ
دینیسـت بیضـرر ،دینیسـت محبتجلبکن ،عاطفه جذبکـن ،مردم را
متوجهکـن ،اینهـا که خوب اسـت .امـا این دینی کـه میگوید پیغمبرش

َ
َ َ
اهلل َع َلى ُ
<ل قَ�د َم نَّ� ُ
الم�ؤ مِ ن� ي� نَ� ِا�ذ بَ�ع ث�
برای تعلیم و تربیت مردم مبعوث شده،
ف َ ً
َ ن فُ
َ
َ َُ ُّ ُ
ََ آ ت َ َُ ّ
َ
الك ت� بَ
َ ة 1
ا� َو ا ِلحكم�>
� ي� ِهم رسولا ِم ن� ا�� ِس ِهم ي� ت�لوا عل ي� ِهم � ي� ِا� ِه و ي��ز ك ي� ِهم و ي�ع ِلمه ُم ِ
پیغمبر را خدا برای بشـریت فرسـتاد تا به آنها بیاموزد ،تا بشـریت را ترقی
 .1سوره مبارکه آلعمران /آیه 164
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بدهـد ،تـا بینـش و خرد را در انسـانها قـوی و نیرومند کند .هر
چیزی که با عقل مردم مبارزه میکند ،دین با او مبارزه میکند .هر چیزی
جلوی چشم و درک و عقل و فهم مردم را میگیرد ،دین جلوی تجاوز او را
میگیرد .هر عاملی ،بههرصورتی که نمیگذارد مردم بیندیشـند و بفهمند
و درک کنند ،دین نمیگذارد آن عامل زنده بماند.
دیـن ایـن اسـت ،آن دینـی کـه گفتند مخـدر و افیـون ملتهاسـت ،چیز
عمل پیامبر ما،
قرآن ما نشـانههای آن دین نیسـت .در
دیگری اسـت .در
ِ
ِ
عمـل رهبـران ما ،نشـانههایی از آنچنان دینی وجود ندارد .اسلام که
در
ِ
بـا کفـر میجنگد ،با آنچنان دینی هم میجنگـد .امیرالمؤمنین ما ،رهبر
بزرگ اسلامی ،میگوید :پیغمبران را خدا فرسـتاد تا گنجینههای عقل و

َُ َ
فائ َن
خرد را در درون مردمان و انسانها برشورند و برانگیزندَ « ،و ُيثيروا لم د ِ
ُ
قول»1؛ پس هر چیزی که این دفینهها را دفنتر کند ،نیروی ِخرَد و فکر
الع ِ
انسـانها را زیـر خروارهـا خاک یا زیـر خروارها عصبیت یا پنـدار باطل یا
اختنـاق یـا خفقـان یا هر چیز دیگـر ،مخفی و پنهان بکنـد ،هر عاملی که
اینجور باشـد ،درسـت نقطۀ مقابل فلسفۀ بعثت انبیاست؛ فرقی نمیکند
هرچه میخواهد باشد و در هر زمانی میخواهد باشد.
نبوتها با فکر مردم و با عقل مردم سر و کار دارند ،هرچه این فکر و این
عقل دقیقتر باشد ،نبوتها قابل قبولترند؛ میکوشند تا این فکرها را باال
بیاورند .هر کسـی ،هر عاملی ،هر قدرتی ،هر انگیزهای ،چه در وجود خود
 .1حدیث شماره 11
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انسان ،چه در خارج وجود انسان ،موجب گردد که فکر و عقل و
خرد انسان از رشد و نموّ  1باز بماند ،امکان فعالیت به او داده نشود ،مردم
نتواننـد در سـایۀ مشـعل فکـر و بینشخود ،چیز بفهمنـد ،راه پیدا کنند و
این راه را آزادانه بپیمایند ،هرچه مانع این شـد ،ضد دین اسـت ،برخالف
دیـن اسـت .و معاویـه اینجـوری بود .اینجا که پای روشـن کـردن افکار
ً
اصال نمیفهمد اسلام چه هسـت .آنجایی
مردم به میان میآید ،معاویه
که اسالم به او حکم میکند که گرسنگی را از مردم بگیر ،اختالف طبقاتی
را از میان جامعه بردار ،تبعیض روا مدار ،سـتمگران بیوجدان را بر مردم
ترین مردم انتخاب
مگمار ،مشـاوران و دوسـتان و نزدیکانت را از جنایتکار
ِ
نکن ،مردم را بهسوی جهنم مکشان و دچار عذاب خدا و عذاب دنیا مَ نِما؛
آنجـا کـه پـای این حرفهـا به میان میآمـد ،آنجا که به او گفته میشـد
فشـار را از مردم بردار ،بگذار بفهمند ،آنجا دیگر معاویه با دین فرسـنگها
فاصله داشت.
به ابنعباس میگوید :ابنعباس ،قرآن نخوان .گفت چطور قرآن نخوانم؟
گفت :خب بخوان ،تفسیر نکن .گفت چطور میشود قرآن بخوانم ،تفسیر
نکنـم معاویـه؟ ایـن حرفها چیسـت میزنـی؟ دید مثل اینکـه بد حرفی
زده ـ آن روزهـا ایـن حرفهـا بد مینمود به نظر مـردم ،که قرآن بخوانند،
تفسـیر نکننـد ـ گفت خیلی خب تفسـیر بکن ،اما تفسـیری کـه از طریق
خانـوادۀ خـودت ،از طریـق امیرالمؤمنیـن رسـیده ،آن تفسـیر را بـه مردم
( .1نمی) رشد و بالیدن
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ً
اساسا مردم
نگو 1.نمیخواهد مردم بفهمند قرآن را و نمیخواهد
بفهمند هیچچیز را .هرچه مردم کمتر میفهمیدند به نفع معاویه بود.
لـذا وقتیکـه بـه کارنامـۀ معاویه مراجعـه میکنیـم ،غیـر از ظلمها ،غیر
از آدمکشـیها ،دقـت کنیـد! غیـر از زندهبهگـور کردنهـا ،غیـر از در زندان
بن ُ
ع َدیها 2و رُ شـید َه َجر یها 3،غیر
پوسـاندنها ،غیـر از نابود کـردن ُح ِ
جر ِ
از ایـن جنایتهـای چـارواداری 4بـه امثال میثـم ّ
تمارها 5،کـه همهکس
میفهمـد ،هـر عوامـی هـم درک میکند؛ یک جنایت معاویـه دارد که جز
چشمهای دقیق ،آن جنایت را نمیفهمند .آن جنایت این است که معاویه
باید این کودک نورسیده را ،این جامعۀ اسالمی را ،بیست سال الاقل جلو
ی ُبرد ،این امانتی که به دسـت او سـپرده شـده بود ،این جامعۀ اسالمی
م 
 .1کتاب سلیمبنقیس هاللی /ح 26
 .2حجر در نوجوانی همراه برادرش هانی به مدینه آمد و اسلام را پذیرفت .بعدها جزو
یاران امیرالمؤمنین و از  فرماندهان سپاه آن حضرت بود .حجر که مردم را علنی بر ضد
معاویه میشوراند ،توسط زیادبنابیه دستگیر و بهشام فرستاده شد .معاویه دستور قتل
او را در بیـن راه صـادر کـرد .وی بههمـراه چند تن از یارانش در سـرزمین «مَ رج َعذرا» که
توسط خودش فتح شده بود ،به شهادت رسید.
 .3از یـاران خـاص و اصحـاب سـرّ امیرالمؤمنیـن ،امـام حسـن و امام حسـین بـود .او از
امیرالمؤمنیـن علـم احـواالت مرگ افراد و ابتالئات آینـده را آموخته بود .او همانگونه که
توپای قطعشده و زبانی بریده بر دار رفت و به شهادت رسید.
موالیش به او فرمود ،با دس 
 .4خیلی زشت و زننده
 .5میثمبنیحیی ،غالمی بود که بهدسـت امیرالمؤمنین آزاد و جزو یاران خاص ایشـان
گردید .از آنجا که خرمافروش بود ،به ّ
تمار معروف گشت .عبیدالهبنزیاد 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 میبرد 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؛ ایکاش پولشـان کم میشـد .قلمروشـان کم شـد؟
کشورشـان تجزیه شـد؟ عدهایشـان بیخودی ُمردند؟ ای کاش این کارها
میشد؛ ازلحاظ فکر ،ازلحاظ بینش ،ازلحاظ اخالق ،مردم را عقب برد .این
جنایتی بود که بههیچصورت بخشودنی نبود و نیست .این گناهی بود که
درست دیگری انجامپذیر نبود.
حکومت
عالجش با ده سـال ،بیسـت سال
ِ
ِ
بعد از دوران معاویه ،بیست ،سی سال بعد از او ،عمربنعبدالعزیز 1آمد که
عادل بنیامیه 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 نمیروید ،جز فساد پذیرفته نمیشود.
مردم نادان ،بیهوش ،بدون تأمل و دقت در مسـائل؛ چشـمها باز ،ببینند
بلندگوهـای معاویـه چـه میگوینـد ،همـان را باور کنند ،همـان را معتقد
میشـوند .بنده داسـتانها دارم از جهالت مردم شـام در دوران بنیامیه،
ً
غالبا هم داسـتانهای خوشـمزهای اسـت ،خیلیهایش را هم در بحثها
 .1عمربنعبدالعزیـز در زمـان امام سـجاد حاکم شـهر مدینه بود ،در سـال نودونه هجری
بـه خالفت رسـید و تنها دو سـال حکومـت کرد .در زمان حکومتش از سـختگیر یهای
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
اهلبیت ،لغو منع کتابت حدیث ،سهلگرفتن بر علویان.
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و سخنرانیها و بحثهای تفسیری مکرر گفتهام .یکدانهاش را
هم حاال بگویم بد نیست ،بهصورت یک ُجک بهقول امروز یها.
ببینید کار یک ملت را به کجا میرسانند .در زمان عبدالملک مروان 1،مکه
بهوسـیلۀ حجاجبنیوسـف فتح شد .حجاج سردار بسـیار مقتدر و باعرضۀ
بنیامیه 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 حجاجبنیوسـف ،منتها خدا به
او مهلـت نـداد .حجـاج به جـان عبداهللبنزبیر افتاده بـود ،باالخره مکه را
گرفتند و فتح کردند و از جمله بر کوه ابوقبیس مسـلط شـدند؛ میدانید
کـوه ابوقبیـس یکـی از کوههایـی اسـت که کنار مکه اسـت ،چسـبیده به
مکه .برداشت نامهای 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 جمعـهای بـود ،مردم مجتمع بودند .خطیـب نامه را ُبرد ،گفت
 .1عبدالملک مروان (86-26ق) در سال  65هجری درحالی حکومت را بهدست گرفت که
حجاز و عراق در سـلطۀ آلزبیر بود .او با تکیه بر شمشـیر و با همراهی سـردار خونریزی
چون ّ
حجاجبنیوسـف ثقفی ،بر تمامی سـرزمین اسلامی تسـلط پیدا کرد و بیستویک
سال حکومت کرد.
 .2عبداهللبنزبیـر (73-1ق) نقـش مؤثری در بهراهانداختن 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 هفتا دوسه در لشکرکشی ّ
حجاج به مکه و به آتشکشیدن کعبه کشته شد.
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کـه الحمـدهلل فرماندۀ خلیفه ،حجاج ،بر ابوقبیس مسـلط شـده.
یکهـو از تمـام مـردم صدا بلند شـد .گفتند نهخیر ،ما قبـول نداریم ،قبول
ابوقبیس رافضی 1را زنجیر کنند ،بفرسـتند شام تا ما
نداریم ،بایسـتی این
ِ
باور کنیم .به خیالشان ابوقبیس یک مرد رافضی است در مکه .این است
مایۀ درک و فهم در یک ملت .و ازاینقبیل داستانها فراوان هست.
اینها را چه کسی انجام داده؟ گناه نفهمیدن مردم به دوش کیست؟ ممکن
است شما بگویید به دوش ُشریح قاضی 2است ،به دوش محمدبنشهاب
3
ُ
مزدور اجیر اسـت؛ او
فتی
زهـری اسـت ،به دوش فلان قاضی یا فالن ُم ِ
ِ

ابویوسف قاضی
باید مردم را آگاه میکرد ،بنده هم قبول دارم .البته که
ِ

4

یـا شـریح یـا محمدبنشـهاب ُزهـری ،5یـا دیگـران و دیگـران ،بزرگتریـن
( .1رفض) ترککننده ،اصطالحی که در زمان ائمه به شیعیان ایشان اطالق میشد.
 .2شریحبنحارث 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 نهجالبالغه ،شـریح را به دلیل خرید خانهای هشتاد دیناری سرزنش میکند.
شـریح پس از ورود عبیداهلل زیاد به کوفه ،به او پیوسـت .به دروغ خبر از سلامت هانیبن
عروه داد و قبیلۀ او را از دور قصر عبیداهلل پراکنده کرد و خون امام حسین را حالل شمرد.
( .3فتی) فتوادهنده
 .4ابویوسف یعقوببنابراهیم (182-113ق) ،قاضیالقضات بغداد بود .در جوانی شاگردی
ابوحنیفه را کرد .مدت هجده سـال در زمانهای مهدی ،هارونالرشـید و هادی عباسـی
قاضی شهر بغداد بود.
 .5محمدبنشـهاب ،از علمـای قـرن اول و دوم هجـری اسـت کـه در خدمـت دسـتگاه
حکومت بود .او اولین کسـی اسـت که پس از دسـتور عمربنعبدالعزیز مبنی بر کتابت
حدیث ،مشغول جمعآوری حدیث شد.
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جنایتهـا را انجـام دادنـد ،همچنانیکـه در نامـۀ امام سـجاد به
ابنشهاب خواندیم و دیدیم ،اما میخواهم ببینم محمدبنشهاب ساخته
و پرداختۀ کیست؟ آن قطبی که قدرتهای روحانی ضد دین و ضد قرآن
را میسـازد ،آن قطـب کیسـت؟ جـز قطـب معاویه اسـت؟ پـس گناهان،
بالمآل 1بر دوش معاویه است ،بر دوش عبدالملک مروان است ،بر دوش
سـران طواغیت بنیامیه و بنیعباس و غیرُ ُهم اسـت ،و اینها با این
تمام
ِ
گناهانشان گاهی هم دم از پیروی از قرآن و دین میزنند!
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 نمیکند در هر طبقهای ،در مقام قضاوت نسـبت به
ایـن انسـان چگونـه باید قضاوت کنیم؟ بعضی از جاهـا 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
ً
صریحا میفرماید اینگونه آدمیمؤمن نیسـت .پس ایمانی
بدانیم؟ قرآن
که در طرز فکر اسالمی معتبر است ،ایمان اینجور آدمها ـ که نظیرشان
در روزگار ما الیماشـاءاهلل زیاد اسـت ـ نمیباشـد ،بلکه ایمان اسـتوار آن
مردانی اسـت که همهجا ،با همهکس ،در همهزمان ،بههرصورت محفوظ

َّ َّ ذ َ آ َ

َ َ ُ

ّ

است ،با تعهدش ،با عملش<ِ ،ا ن� ال�ي� ن� �م ن�وا و ع ِملوا الص ِال ت
حا�> تا آخر.

وعدههایی هم که برای ایمان و مؤمنین داده شده برای آن ایمان است ،نه
آخر کار
 .1سرانجام،
ِ
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برای این ایمان .اگر گفتند مؤمنین پیروزند ،آنچنان مؤمنینی را
ً
قطعا! اگر گفتند دست خدا همراه مؤمنان است؛ یعنی
گفتهاند و پیروزند
همـراه آنچنان مؤمنانی اسـت .اگـر گفتهاند طبیعت با مؤمن همکاری و
همراهـی میکنـد ،به آنجور مؤمنی گفتهاند ،نه با مثل من و شـما .پس
مـا کمتریـن فایـدهای که از این بحث میبریم ،این اسـت کـه اگر دیدیم
ایمان ما دارای آثار و خواص و بشـارتهای ایمانی نیسـت ،بشـارتهایی
که قرآن و خدا برای مؤمنین دادند ،تعجب نمیکنیم؛ چون میفهمیم که
آن ایمانی که آن همه نویدها برایش داده شده ،اینها نیست.

(البتـه فـردا در زمینـۀ نویدهایـی که برای ایمان داده شـده اسـت ،با یک
سـیر َت َتبُّ ـع 1قرآنـی ،یـک بحثی داریم که انشـاءاهلل عـرض خواهیم کرد).

َ قَ َ ن َ

آ

َُّ

ا� م ب� ي� ن� ٍت
�ز ن ت
ا�> 2همانا
حـاال ایـن آیات را ترجمه کنم ،گوش کنید< .ل�د ا� ل�ا � ي� ٍ ِ

فروفرسـتادیم آیههای روشـنگر را .این آیههای قرآن ،اینها روشـنگر است.
آنکسانیکه به خودشان اجازه نمیدهند قرآن را بفهمند ،بیچارهها از این

َ

ُ َ

َ

َ ٓ

ُ َق

راط م ت
س�� ي� ٍم> خدا رهنمون
روشنگری محرومند< .و اهلل ي�هد�ي م ن� ي� ش�ا ُء ِا ٰلى ِص ٍ

میشود هرکه را بخواهد بهسوی راه راست .هرکه را خدا بخواهد.
خواسـتن خـدا یعنـی چـه؟ یعنـی یک نفـر را خـدا میخواهد ،یـک نفر را
نمیخواهـد؟ بـا بعضیها یـک نظر خاصی دارد ،آنها را میکشـاند میبرد،
بعضیها را پس میزند؟ اینجور نیسـت قضیه .ارادۀ خدا و مشـیّ ت خدا
( .1تبع) دنبال چیزی رفتن ،پیگیر شدن
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ـ در موارد معمولی البته ـ جز در قالب علتهای طبیعی و عادی
جلوهگری نمیکند .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 راهِ
فهمیدن را روی خودتان بستید ،خدا اراده کرده بود که شما نفهمید .اراده
کردن خدا بهاینمعناست 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؛ نهاینکه نخواستن خدا موجب بشود شما اراده
ّ
مترتب
نکنید ،نه ،شما در اراده کردن آزادید .خدا نخواسته یعنی علت الزم
نشده ،این معنی خدا نخواسته.
ّ
مترتب نشـده ،میگوییم خدا نخواسـته؟
خـب ،چـرا نمیگوییم علت الزم
بخش علتها خدا بود.
برای خاطر اینکه بهوجودآورندۀ علتها و خاصیت
ِ
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 .یعنیچه؟ خدا خواسته بسوزد ،بهاینمعنا که علت طبیعی
برای سـوختن فراهم شـده .علت طبیعیاش چیسـت؟ بودن آتش ،نبودن
مانع ،خواسـتن من ،بردن دسـت .اینیکه میگوییم خدا نخواسـته بسوزد
طبیعی سـوختن فراهم نشـده ،نزدیک آتش
در صـورت دوم؛ یعنـی علت
ِ
نرفتـه یـا دسـت تر بوده یا جسـم تر بـوده یا آتش کم بـوده و ازاینقبیل.
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خب ،چرا آن چیزی که به علتها مربوط است ما به خدا نسبت
میدهیم؟ برای خاطر اینکه خدا آفرینندۀ علتهاسـت ،به این دلیل .این

ٓ

َ
<م ن� ش
ً
مفصال توضیح دادم
�ي�اء>ها در همهجای قرآن ازاینقبیل اسـت ،و
در موارد دیگری به مناسبتهای دیگری ،حاال هم یک اشارهای کردم.

َ َق

َ آَّ

َ

َ

ّ
<و ي�� ن
سول> میگویند ایمان آوردهایم به خدا و به پیامبر،
ولو� �م ن�ا بِ� ِ
اهلل و بِ�الر ِ
َ ََ

<و اط ن
ع�ا> و فرمان بردهایم .این ادعاها را میکنند ،که ادعا کردنش آسـان
ث ُ َ َ َ َ ّ فَ ٌ

ُ

َ

�ذ َ

عد ِلك> پس از این ادعا ،گروهی از آنان
است ،اما <� ّم ي� ت�ول ٰى �ر�ي ق� ِم ن�هم ِم ن� ب� ِ
رو برمیگردانند ،وقتیکه رو برگرداندند ،ـ صحبت از کفار نیسـت ،صحبت
از مرتدین نیسـت که یکهو قهر میکنند ،از عالم اسلام خارج میشـوند،
میرونـد؛ نـه ،صحبـت از همیـن مؤمنیـن معمولی داخل جامعههاسـت،

َ ُ ٓ
ول ئ� َ
ك� ُ
الم�ؤ مِ ن� ي� نَ�>
ِب
جامعههای اسالمی ـ بعد دربارۀ اینها میفرماید< :و ما ا ٰ ِ
َ
َ ُ
<و ِا�ذ ا دعوا ِالى
نیسـتند اینان مؤمنان ،مؤمن نیسـتند .حاال روشـنتر از این،
َ ُ َ َُ
َ َ
اهلل و رسو ِل ِه ِل ي�حك َم ب� ي� ن�هم> چون فرا خوانده شـوند بهسـوی خدا و رسولش تا
ِ
َ
�ذ ف قٌ ن ُ ُ ض نَ
و�> ناگهان
عر�
پیامبر حکم کند و قضاوت کند میان آنان<ِ ،ا ا �ر�ي � ِم�هم م ِ
میبینی که گروهی از آنان روی گردانند .حاضر نیسـتند بروند از پیغمبر
حکم را بشـنوند .آیه بهحسـب ظاهر دربارۀ قضاوت اسـت ،تعبیر حکومت
ً
غالبا ،نمیگویم همیشـه ،بهمعنای قضاوت کردن اسـت ،همان
در قرآن،
چیـزی کـه مـا داوری و قضـاوت بـه آن میگوییم ،اما مضمـون مفاد آیه
عام اسـت ،چنین نیسـت که این دربارۀ کسـانی اسـت که تن به قضاوت
پیغمبـر فقـط نمیدهنـد ،نـه ،آنکسـانیکه تن بـه فرمان پیغمبـر در غیر
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َ

َ َ

ُ َ َ ُ �ذ فَ ٌ

َ

ُ ُ

ض

<و ِا ا دعوا ِالى اهلل و رسول ِه ِل ي�حك َم ب� ي� ن�هم ِا ا �ر�ي ق� ِم ن�هم معر� نَ
و�> ،گروهی از آنان
ِ
ِ
ِ
َ

َ ُ

َُ

َ ُّ َ �أ ت

َ

ُ �ذ

�يه م ِع ن� ي� نَ
�> اگر حق به
رویگردانند ،معرضند< .و ِا ن� ي�ك ن� له ُم الح ق� ي� �وا ِال ِ
جانب آنها باشـد ،بیایند بهسوی پیامبر اطاعتکنندگان ،با اذعان .آنجایی
کـه بناسـت حکـم به نفـع آنها باشـد ،درمقابل دین تسـلیمند؛ آنجایی که
ً
احتماال حکم به زیان آنهاست ،دین را قبول ندارند .اینجا قرآن اینها را به
استیضاح 1میکشد درحقیقت.
چرا آنجایی که به سـود شـخصیتان نیسـت ،دین را قبول نمیکنید؟ یکی

َ ف قُ

َ ضٌ

از سـه چیز اسـت< ،ا � ي� �لو ِب� ِهم م َر�> آیا در دل آنان بیمار یسـت؟ بیماری

نفاق؟ بیماری هوا و هوس؟ بیماری جهل و غرور؟ این بیمار یها در دل

َ

ت
ً
اصال
آنهاست که نمیپذیرند حکم را؟ یا باالتر از این است؟ <ا ِم ار� با�وا> یا
ّ
مردد نیسـتی ،در
در دین شـک کردند اینها؟ اگر شـک در دین نداری ،اگر
ِریب 2نیستی نسبت به دین ،چرا آنجایی که به سودت نیست ،آنجایی که
ً
اصال دین را منکر بشـوی،
برایـت زحمـت دارد ،آنجـا حاضری زیرش بزنی،

َ خ ف نَ َ َ َ
و� ا ن� ي� يح� ف�
یعنی آن حکم را منکر بشوی؟ یا از اینهم باالتر است< :ام ي��ا�
ُ ََ َ َ ُُ
اهلل عل ي� ِهم و رسوله> شـاید میترسـند خـدا و پیامبـر بـه آنـان ظلـم کنند؛ که
این از آن شـککردن باالتر اسـت ،این عین کفر اسـت .اینقدر آدم نداند
و معتقـد نباشـد کـه خـدا و پیامبـر در حکمها به انسـان ظلـم نمیکنند!
( .1وضح) توضیح خواستن
 .2شک ،دو دلی ،دو دل شدن
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آنکسـیکه چنین ترسـی داشـته باشد ،بترسـد که خدا ظلم کند
ً
اصال
بـه او یـا پیامبـر ظلـم بکنـد ،این آدم پیداسـت کـه خدا و پیامبـر را

َ ُ ٓ َ ُ

�ظّ

ول ِئ�ك ه ُم ال ِال نَ
<�ل ا ٰ
مو�> خودشان ظالمند .خدا
نمیشناسـد و قبول ندارد .ب
که به کسی ظلم نمیکند ،اینها هستند که ستم میکنند به خود و ستم
میکننـد بـه حقیقت .اگر مقام باالتری دارند ،سـتم میکنند به خود و به
حقیقت و به مردم؛ اگر رتبه باالتر است بر بشریت بهطورمطلق ،اینها ظالم
و ستمگرند.

نَّ

َ قَ

ُ

َ

كا� � َ
ن
ول الم�ؤ مِ ن� ي� ن�> ،اما مؤمنین چهجورند؟ مؤمنین اینجور نیستند.
ِ<ا�ما

ببینید فرهنگ قرآنی این است .قرآن لغتمعنی دارد ،فرهنگ اختصاصی
دارد .مؤمـن در اصطلاح قرآن بهاینمعناسـت که دارد اینجا بیان میکند:

َ
َّ
�ذ ُ
نَ
كا� قَ� َ ُ
َ
اهلل َو َرسو ِل ِه>
ِ<ا ن�ما
ول الم�ؤ مِ ن� ي� ن�> همانا بود سخن مؤمنان<ِ ،ا ا دعوا ِالى ِ
چون فراخوانده شـدند بهسـوی خدا و پیامبرشُ َ َ ُ َ ،
<ل ي�حك َم ب� ي� ن�هم> تا خدا و
ِ
َ َق
پیامبر میان آنان قضاوت بکند ،سخنشان این بود< ،ا ن� ي��ولوا> که گفتند،
َ
ع�ا َو َا َط ن
<س ِم ن
ع�ا> شـنیدیم و فرمـان بردیـم .که عرض کردم ،شـنیدیم یعنی
فهمیدیم ،نه به گوش شنیدیم؛ شنیدیم یعنی نیوشیدیم ،اصطالح سمع،

َ َ قَ

َّ َ َ ُ َ َ

ٌ

ه�د> ،1سمع و شنوایی در قرآن ،در موارد بسیارش ـ که
<او ال�ى السمع و هو ش� ي
ً
اتفاقـا در حیـن مطالعۀ قـرآن ،بنده به مورد دیگـری برخورد کردم
دیشـب

و البتـه یادداشـت نکـردم ،چون زیاد اسـت ـ بهمعنای فهمیدن اسـت ،نه
بهمعنـای شـنیدن بـا گوش ،با ایـن جارحه و عضو خـاص ،بلکه بهمعنای
 .1سوره مبارکه ق /آیه 37
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فهمیدن است .اینها میگویند ما فهمیدیم؛ یعنی آگاهانه مؤمن
شدیم .همان بحثی که در دورۀ قبل کردیم که ایمان باید آگاهانه باشد.

َ

َ ََ

ع�ا و اط ن
<س ِم ن
ع�ا> پـس از آنکـه ایمـان آوردیم آگاهانـه ،آنوقت اطاعت هم
َُ ٓ

َ

ُ

ُف

ول ِئ�ك ه ُم الم� ِل نَ
ورزیدیـم< .و ا ٰ
حو�> اینهاینـد بـه مطلـوب دسـتیافتگان.
فالح یعنی موفقیت ،پیروزشـدن و به هدف و مقصود دسـتیافتن ،البته
بهمعنـای رسـتگاری ـ یعنـی رَسـتن ـ هـم در بعضـی از لغات آمـده ،اما
ً
غالبا فالح که برای مؤمنین میآید ،با همین معنایی که ما عرض کردیم

َُ ٓ
ول ئ� َك ُه ُم ُ
الم ف� ِل نَ
حو�>
که معنای معمولی لغت است ،متناسبتر است< .و ا ٰ ِ
َ
آنانند آنکسانیکه به هدف و مقصود دست یافتندَ .
<و َم ن� ُ�طع َ
اهلل َو َرسول ُه>
يِ ِ
َ َخ َ َ
آنکسیکه اطاعت کند خدا را و رسولش را< ،و ي�� ش� اهلل> و از خدا بیم برد،
َ َ َّ
ف َ ُ ٰٓ ئ َ ُ ُ ف ئ �ز نَ
و�> آنهایند به منظور و مقصود
�قه> و از او پروا کند�< ،اول ِ�ك هم ال� ِا�
<و ي� ت� ِ
دستیافتگان« .فوز» هم به همین معناست.

دو آیـۀ بعـدی به بحث ما چندان ارتباطی ندارد ،میخواهم برسـیم به آیۀ

َََ

ُ َّ ذ

آَ

بعـدش< .وعد اهلل ال�ي� نَ
� �م ن�وا> ،1اینهـم وعـدۀ خداسـت ،باز بـرای مؤمن و
مؤمن متعهد .دقت کنید ،وعدۀ الهی در این آیه به صراحت میگوید :ما به
حکومت روی زمین برای شماسـت ،ایده و آیین
مؤمنین وعده کردیم که
ِ

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 ،بیدغدغه ،بیتشـویش خواهید زیسـت و خدا را عبادت
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خواهیـد کـرد و رقبـای خـدا را از زمیـن بر خواهیـد انداخت .این
وعدۀ خدایی اسـت در این آیه .اگر چنین وعدهای خدا به مسـلمانان داده
است ،این وعده مربوط به مؤمنین است و مؤمنین متعهد.
بعضی خیلی وسواسـی میشـوند ،جمـود میکننـد 1،میگویند مخصوص
زمـان ولیعصرصلواتاهللوسلامهعلیه اسـت .شـکی نداریم مـا در اینکه زمان ظهور
امـام زمانصلواتاهللوسلامهعلیه 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
میکنید؟ مگر خدا با مؤمنین صدر اسالم این وعده را عمل نکرد؟ همین
آیـه بـود کـه عمل شـد .آمدنـد در مدینه ،آن حکومـت را بهوجـود آوردند.
باللهایـی کـه از تـرس کفار قریش جرأت نمیکردنـد الاله ّ
الاهلل را به زبان

هم حتی بگویند ،بر روی مأذنهها به صدای بلند تکبیر گفتند و الاله ّ
الاهلل
سرودند .آنهایی که مجبور بودند درمقابل سیصد بت غیر انسانی و چندین
بت انسـانی و بتی از نفس خود و شـهوتهای خود و تمایالت نفسـانی
خود ،هر روز و هر شب سجده کنند و عبودیت و اطاعت مطلق؛ اینهمه
شـریک بـرای خـدا قـرار داده بودنـد ،اینهـا آمدنـد در آن سـرزمین امـن و
امان جامعۀ برین 2اسلامی مشـغول زندگی شـدند ،بدون اینکه کمترین
ِ
دغدغهای داشـته باشـند .شریکی برای خدا قرار ندادند ،از کوچک و بزرگ،
 .1تنگنظری
 .2متعالی
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از بیجـان و باجـان ،از خـود و از دیگـران .این آیۀ ما یکبار آنجا
عمل شـده ،هزار بار دیگر هم قابل عملشـدن است ،اما شرطش چیست؟
شـرطش این اسـت که این جمالت اول آیه محقق بشـود که میفرماید،

َ َّ
ُ َ ُ
آ
َ
<و َع َد ُ
اهلل> وعده کرده است خدا ،به چه کسانی؟ <ال ذ�ي� نَ� � َم ن�وا ِم ن�كم َو ع ِملوا
ّ
الص ِال ِت
حا�> بـه آنکسـانی از شـماها کـه ایمـان بیاورند و عمل شایسـته و
صالح کنند؛ یعنی طبق تعهدات این ایمان عمل کنند .به اینها وعده داده

ََ َ

فَ َّ ُ

ف

َ ض

که <ل ي� ت
ر�> که آنان را در زمین جانشین سازد.
س��خ ِل� ن�هم ِ�ى الا ِ

مترجـم ایـن قرآنـی که دسـت من اسـت ،خیلی اشـتباه در
(ایـن جنـاب
ِ

قرآن ایشـان اسـت ،از جمله این اشـتباه را اآلن چشمم افتاد و دیدم؛ ف
<�ى
ِ
َ
الا ض
ر�> را در این سـرزمین معنا میکند و این غلط اسـت .این سـرزمین
ِ
یعنـی جزیرةالعـرب ،ایـن خیلی هنر بود کـه اینها بر جزیرةالعرب مسـلط

ف

َ ض

ر�> یعنی
<�ى الا ِ
بشوند؟ بر چهل ،پنجاهتا مثل جزیرةالعرب مسلط شدندِ .
روی زمیـن .ایـن را تذکـر دادم کـه گاهی یک ترجمههـای اینجوری یک
بدآموز یهایـی دارد .مـا البتـه سـوءظن نداریم به کسـی و نمیگوییم که
گفتهاید در این سـرزمین تا آن سـرزمینهای دیگر را شـامل نشـود؛ یعنی
مؤمنین و عاملین به عمل صالح ،فقط بر سرزمین حجاز میتوانند مسلط
بشـوند ،اما بر سـرزمینهای دیگر ،ری و روم و بغداد و اندلس ،دیگر نه.
میگوییم انشاءاهلل که منظورش این چیزها نبوده).

فَ َّ ُ ف

ََ َ
َ َ َ َ َ َّ
قَ
<كما ت
اس��خ ل ف� ال ذ�ي� َن� ِم ن
� � ب� ِل ِهم> همچنانیکه مؤمنان پیشـین را جانشـین
َ ض

بههرصـورت< ،ل ي� ت
ر�> کـه جانشینشـان سـازد بر روی زمین،
س��خ ِل� ن�هم ِ�ی الا ِ
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ساخته است .ما خیال میکنیم مؤمنین هرجا بودند از اول عالم،
ً
اصال تاریخدانی و جهانبینی عامۀ مسلمانها
همیشـه توسـری خوردهاند،
این است که ایمان یعنی مالزمت با کتکخوری؛ ُمسلِم بودن ،مؤمن بودن،
مالزم با زجرکشـیدن اسـت و شـکنجه شـدن و شکسـت
در راه خدا بودن،
ِ

خـوردن .درسـت نقطـۀ مقابل آنیکه قـرآن میخواهد بگویـد .ما یکوقتی

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 میآید ،در اینباره صحبت کردم) که چطور دین از اولی
که بهوجود آمده تا امروز ،همهاش پیشرفت داشته ،یک قدم عقبنشینی
نداشـته .یکقدم ،به عقیدۀ ما ،دین تا حاال عقبنشـینی نداشـته .آنیکه
خیال میکنند عقبنشینی است ،آن پیشرفت است در واقع.
آن شماسـت و حکومـت آن در دسـت شـما،
بههرصـورت ،روی زمیـن از ِ
همچنانیکه در دسـت پیشـینیان شما بود؛ یعنی مؤمنان دورانهای قبل.

َ َ ُ َ ّ نَ َ َ ُ

َُ

د� ن�ه ُم> ،مسـتقر خواهـد سـاخت دیـن و آییـن و مسـلک و
<و ل ي�م ِك� نّ� لهم ي

َّ ذ

تَ

َُ

مرامشـان را ،آن دیـن و آیینـی کـه <ال ِ��ي ار� ض� ٰى لهم> برای آنان پسـندیده

اسـت ،آن دینی که شایسـتۀ آنها بوده؛ یعنی همین دین اسلام ،که دنیا
و آخـرت را شـامل اسـت و حـال و آینـده را و جسـم و روح را و خالصـه

ن َ َ ف
َ َ ُ َ ّ َ َّ ُ
عد �خ ِو� ِهم
همهجانبـه اسـت ،برای همـۀ نیازهـا کافیسـت <و ل ي� ب� ِدل ن�هم ِم� ب� ِ
َ نً
م�ا> تبدیـل خواهیـم سـاخت پس از خوف و ترس و بیـم آنان ،امنیت و
ا
ِ

امان را .تا چه بشـود؟ در سـایۀ این امنیت چهکار کنند؟ در سـایۀ امنیت
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عصر تابسـتان را کنار باغچه ،بـا قوری چینی و
چایـی
بنشـینند،
ِ
ِ
سماور وَ رشو 1بخورند؟ مسئلۀ امنیت برای اینهاست؟ امنیت داشته باشند

تـا بتوانند راحت َلم بدهند و َلشـی 2کننـد و بیعاری کنند؟ نه .آن امنیت
برای این است که بتوانند در سایۀ آن ،یک گام و ده گام بهسوی 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

َ ُ نَ
دو� ن�ي�
ع�
<� ب
بتوانند متعالی و متکامل بشوند .اینها هر کلمهاش بحثی دارد .ي
ُ ش نَ َ ً
كو� ب� ي� ش� ي� ئ�ا> مرا عبودیت کنند و به من شرک نورزند .البته در آخر آیه
لا ي�� ِر

این را هم تذکر میدهد که «اگر بعد از آنیکه ایمان آوردند ،شرک ورزیدند؛
اینجا فاسق خواهند بود 3».فاسق یعنی از دین به در آمده ،خار جشده.

(امـروز جنـاب آقـای فاطمـی بـا تالوتـی کـه میکننـد ،بـا توجـه بـه این
ورقههایی که دسـتتان هسـت ،آیات هرچه بیشتر دلنشین و جایگزین در
روح میشـود .آقایانی که تشـریف خواهند داشت ـ من خواهش میکنم
همـۀ آقایـان باشـند ،حتـی یـک نفر اگـر ممکن اسـت نرود ،ایـن توصیۀ
ماست همیشه ،پارسال هم این توصیه را میکردم و همیشه شما بعضی
از آقایانـی کـه بلند شـدید ،میخواهم شـوخی کنم با شـما ،نشـان دادید
 .1این سماور از آلیاژی خاص متشکل از مس و نیکل و روی ساخته شده است .جالیی
ماننـد نقـره دارد و در برابـر زنگزدگی مقاوم اسـت .چون این سـماور اولین بار از کشـور
لهستان به ایران آمد ،در ایران با نام پایتخت لهستان ،ورشو نام گرفت.
 .2تنبلی ،بیعاری

َ َ ن َ فَ َ َ َ �ذ َ ف َ ُ ئ َ ُ ُ ف ق نَ
و�>
اس�
ول�ک هم ال� ِ
 .3سوره مبارکه نور /آیه < :55و م� ک�ر ب�عد ِلک �ا ِ
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کـه در مقابـل همـۀ حرفهـای حـق باألخره یک عدهای هسـتند
که گوش نمیکنند .خب ،ما میگوییم اگر کار ندارید بنشـینید ،یک ربع
بنشـینید .چـرا آقایـان پا میشـوند میروند؟ آقـا ،آنهایی کـه دکان دارند،
شاگرد ندارند؛ مدرسه دارند و مدرسهشان دور است و وقت دیر است ،اینها
حق هم دارند ،میتوانند بروند .آنهایی که مدرسه ندارند ،عرض کنم دکان
بیشـاگرد ندارند ،از این اشـکاالت در کارشـان نیسـت ،ده دقیقه بنشینند
دیگر ،استفاده کنند ـ منظورم این بود آقایانی که تشریف خواهند داشت
ً
حتما به این کاغذها نگاه کنند در حین تالوت قرآن).
پـروردگارا! در آنچـه کـه میگوییم و میکنیم 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 دلهای ما هم بزدا.
پروردگارا! به محمد و آل محمد خیرت را از ما دریغ مدار .غرور و آفات و
بدبختیها و نابسامانیها از میان مسلمانها برطرف بگردان.
دشمنان مسلمانان را ،پروردگارا به خودشان مشغول بگردان.

جلسۀ ششم

نویـــدها 1
سهشنبه  2مهرماه 1353
 7رمضانالمبــارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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ُ َ
جاء ُكم ُب ٌ
یا َا ُّی َها ّ
الن ُاس َقد َ
رهان ِمن َر ِّبكم َوا َنزلنا
َ َ َ َّ
َ ُ
ذین َآمنوا باهلل َو َ
نورا ُم ً
یكم ً
َ
اعت َصموا
ال
بینا  فا ّما
ِال
ِ ِ
َ
ُ ََ
بهِ َف َس ُی ِ ُ ُ
ََ
َ َ
هدیهم ِالیهِ
ِ
ضل وی ِ
دخلهم فی رحمةٍ ِمنه وف ٍ
َ
ً
ن
ۀ
ِصراطا ُمست ً
م�ارکه �ساء
قیما 
سور� ب
بحـث دربـارۀ ایمـان درحقیقـت یک بحـث مقدماتیسـت .ما بـرای اینکه
اعتقادی دین ،در ما شوقی برانگیزد،
فهمیدن دین و شناخت اصول اساسی
ِ
بهطور یکه بهصورت ّ
جدی 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 ،ازاینجهت و بدینخاطر بود.
دو ،سه مسئلهای 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
مؤمن
عمل و نه یک باور خشکوخالی در دل و در مغز .دیگر این بود که
ِ
متعهد ،آنوقتی مؤمن اسـت که ایمانش گاهگاهی نباشـد ،فرصتطلبانه
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نباشد ،نفعطلبانه نباشد ،بلکه همیشگی باشد ،همهجایی باشد،
همگانی باشد ،همهجانبه باشد .اینها مسائلی است که در زمینۀ ایمان به
آنها اشاره شد و الزم بود دانستن آنها.
قبـل از آنیکـه وارد اصـل موضوعـات مورد نظـر ،یعنی معـارف اعتقادی
ً
اجبارا آن بحث
اسالم بشویم ،یک بحث کوتاه دیگر هم ضرورت دارد که
را امـروز آغـاز میکنیـم ،فردا هم دنبالۀ آن بحـث ادامه پیدا میکند .اول
تصـور میکـردم کـه ایـن بحـث را در یـک روز به پایـان میرسـانیم ،بعد
کـه غـور 1کـردم ،دیـدم در چهـار ،پنج روز ناگزیـر تمام خواهد شـد .امروز
ً
ً
احتماال به روز
مسـلما بحث میکنیـم ،درصورتیکه زنده بمانیـم،
و فـردا
سـوم نکشـانیم .و آن بحث این است که حاال برای اینکه ما ارزش ایمان
را و نتیجـۀ ایمـان را بدانیـم ،الزم اسـت از مژدههـا و نویدهایـی که خدا
بـه مؤمنیـن داده اسـت ،آگاهی پیـدا کنیـم ،ببینیم خـدای متعال برای
مؤمن ،درمقابل ایمانش و درمقابل عمل شایستهاش و انجام تعهداتش،
ً
متقابلا چـه چیزی را تعهد میکند .انسـانی که عادت به دادوسـتد کرده
اسـت ،بـا مبادلـه زندگی را گذرانیده اسـت ،دوسـت دارد ببینـد مبادلۀ او
بـا خـدا ،به چه صورت اسـت .او ایمان میآورد و بـر اثر آن ایمان متعهد
ً
متقابال دوسـت دارد بداند خدا چه تعهدی درمقابل او بر عهده
میشـود،
میگیرد ،چه مژدهای و چه نویدی به او میدهد .این یک مسئلهای است
کـه ازنظـر مؤمن و ازنظر کسـی کـه میخواهد در وادی ایمـان ،ثابتقدم
( .1غور) فرو شدن ،فرو رفتن.
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و راسـخ و اسـتوار باشـد ،موضوع جالب ،شـیرین ،خواسـتنی و
دوستداشتنیسـت ،امیدبخش به مؤمن است.
تمـام آیاتـی کـه در زمینـۀ ایمان و مؤمن در قرآن هسـت ،مـا جمعآوری
کردیـم .در حـدود هفتصـد آیـه در قـرآن ،دربـارۀ مؤمن و ایمـان و پارهای
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 میگویـم ،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
مژدههایی ،چه عاقبتهای شایسته و مطلوب و دلبخواهی 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
امتیاز بزرگ برخوردار میشـود که این امتیازات همهاش
این سـی ،چهل
ِ
شـدن یک
بـزرگ اسـت ،همـهاش مهم اسـت ،همـهاش برای سـعادتمند
ِ
انسـان ،الزم و واجـب و ضـروری اسـت .یکـی از این سـی ،چهل موضوع،

َ نّ تُ َ
د�
بهشـت اخروی اسـت ،یکیاش آن است .یکی از این نویدها <�ج �ا� ع نٍ
تَ
تَ
َن ُ
ر� ِم ن� � ت ِح� ِه ُم الا�هار> 1است و ازاینقبیل سی ،چهلتا( .دیدم اگر بخواهیم
�
�
ج ي
ما همۀ اینها را بررسـی کنیم ،همانطور یکه عرض کردم ،چهار ،پنج روز
حداقل احتیاج است به اینکه این نویدها و مژدههایی که به مؤمنین داده
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میشود ،مورد بررسی قرار بگیرد .دو تا را امروز ،در این نوشتهای
کـه در دسـت شماسـت مطـرح کردیم .یکـی دو موضوع هم فردا بررسـی
میشود و باقیاش میماند به عهدۀ خود شما که به قرآن مراجعه بکنید.
قبـل از آنیکـه 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
1
جلوی من هم هست ،ده،
همین نوشـتهای که اآلن در اختیار شماسـت،
ِ

ً
مختصرا میخوانم و تشـریح میکنم تا بعد
یازدهتاسـت ،اینها را دانهدانه
برسیم به آیات قرآنی).
اینجـا نوشـتیم برای بهرهمندشـدن از سـعادت همهجانبـه و کامل ،آدمی
به چه چیزهایی محتاج اسـت؟ انسـان برای اینکه سـعادتمند باشـد چه
چیزهایی احتیاج دارد؟ آن چیزهایی که انسان احتیاج دارد تا بهطورکامل
ً
تماما به مؤمن و بر ایمان نوید داده شده .این
و همهجانبه سعادتمند باشد،
ً
واقعا
چیزهایی که ما اینجا نوشتیم ،ده ،دوازده موضوع است .ببینید آیا
اگر یکی از این موضوعات کسر باشد ،انسان میتواند احساس خوشبختی
بکند؟ میبینید 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 ،بهصورت نویدی و مـژدهای بر ایمان و به
مؤمن در قرآن هسـت .چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که ایمان،
باور توأم با عمل ،آنچنانکه فرهنگ قرآنی معین میکند ،مساویست با
ِ
 .1به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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تمام شرایط خوشبختی و سعادت ،ازنظر احتیاجات و نیازهایی
که یک انسان برای خود تصور بکند.
تعصب از برای مذهب و دینداری نیسـت ،آنچه که ما
مسـئله ،مسـئلۀ
ِ
اینجا نوشـتیم بهعنوان شـرایط سـعادتمند شـدن؛ برای یک مادیگرا هم
همینها شرایط سعادتمند شدن است .حاال دانهدانه میخوانیم ،ببینیم
که آیا یک مادی ،اگر چنانچه اینها را داشـته باشـد ،احسـاس خوشبختی
میکند یا نه؟ و بعد که معلوم شد که اینها شرایط سعادتمند شدن است،
آنوقـت برمیگردیم به قرآن ،به سـخن دلنواز قـرآن گوش فرا میدهیم،
میبینیـم تمـام اینهـا را به مؤمن وعـده داده ،به مؤمن نویـد داده ،برای

َ َ َ َ

ُ

مؤمن به ارمغان آورده <و صد ق� اهلل> ،1وعدۀ دروغ نمیدهد 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 میخواهد برسـد ،بداند برای
چـه هدفـی میخواهد تالش بکنـد ،نقطۀ اتمام و پایان راه را از آغاز ببیند
و راه آن را بدانـد .عالوهبراینکـه هدف را میداند و میشناسـد و میفهمد،
بداند که بهسـوی این هدف ،از کدام راه باید رفت تا رسـید و زودتر رسـید
ً
تحقیقا رسـید .آیا شـناخت هدف ،شـناخت پایان ،شـناخت سـرمنزل و
و
شناخت راهی که به سرمنزل منتهی میشود ،عنصر اوّ لی و اصلی سعادت
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انسان نیست؟ در اینجا فرقی بین الهی و مادی نیست ،مادی هم
این را میپذیرد ،قبول میکند ،احساس میکند .در پرانتز نوشتیم هدایت،
ً
حتما بهمعنای
اولین شرط .البته این اول ،دومی که ما اینجا شماره زدیم،
یک ترتیب منطقی نیسـت که شـما بگویید که این دومی را میشـود اول
گذاشـت ،اولی را میشـود دوم گذاشـت .خب بشـود ،ما حاال پشتسـرهم
آوردیم ،ممکن است چیزهایی هم البهالی اینها بشود جا داد.
دو ،و اینکـه پردههـای جهـل و غـرور و پنـدار و هـر آنچیـزی کـه گوهـر
بینش و خردِ او را در حجابی ظلمانی میپیچد و نیروی دیدن و فهمیدن
را از او میگیـرد ،زائـل گـردد .خیلـی چیزهـا نمیگذارد که انسـان بفهمد.
غرور انسان نمیگذارد انسان بفهمد ،جهالتها نمیگذارند انسان ببیند و
بفهمد ،پندارها و خرافات نمیگذارند یک انسـان یا یک ملت ،حقیقت را
درک کنـد و بفهمـد ،نظامهـای جائرانه نمیگذارند که انسـانها بفهمند و
بدانند .حجابها و مانعهای گوناگون ،از درون و از برون ،مانع میشوند
از اینکه انسان ،گوهر عقل و خرد خداداد را بهکار بیندازد و بداند و بفهمد؛
او را در ظلمت نگه میدارند ،انسـان را در زندانی از تاریکیها مینشـانند،
فـروغ درک و فهـم صحیح دور نگـه میدارند .یکی از ارکان
او را از نـور ،از
ِ
خوشـبختی انسـان و از عناصر سعادت انسان ،این است که انسان از این
ظلمتهـا ،از هـر آنچـه برای او ظلمت میآفریند ،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 بهاینمعنایی که باز توضیح داده
شده؛ و اینها دو چیزند.
سـه ،و اینکـه در راه طوالنـیاش بهسـوی سـعادت ،در این راهـی که دارد
طـی میکنـد بهطرف آن سـرمنزل و پایان راه ،از دغدغهها و وسوسـههای
درونی ـ دقت کنید ـ که توانفرسـاتر از عاملهای بازدارندۀ برونی اسـت،
برَهـد .یکوقـت جلوی راه شـما را میگیرند ،میگویند آقا ،ما نمیگذاریم
ً
صریحا به ما گفته که وقتی
از اینجا عبور کنید .تجربه نشان داده ،تاریخ
جلوی راه کسی ،راهرویی را بگیرند ،در پیمودن این راه حریصتر میشود،
شـوقش بیشـتر میگردد ،آتش اشتیاقش شـعلهورتر میشود .اگر بگویند
نمیگذاریم ِبروی ،بیشـتر انسـان فشـار میآورد تا برود ،تا عبور کند .این
عامـل بازدارنـدۀ برونی اسـت .ایـن عامل بازدارنـده خارج از وجود انسـان
است .یکوقت هست که از درون انسان را میپوسانند .در او تردید ایجاد
توان رفتن ،ارادۀ رفتن،
میکنند ،جلوی راه را نمیبندند ،راه باز است ،اما
ِ
تصمیـم حرکـت ،امکان تالش را از انسـان میگیرند ،این بدتر اسـت .چرا
ِ

میروی؟ چه فایدهای دارد؟ شاید نرسیدی ،شاید در راه دزدی رسید ،شاید
گرگـی آمـد ،به چه مجوزی میروی؟ نمیخواهد بروی .خیلی خونسـرد و
دلسوزانه و پیرمردانه و استادانه ،راه هم باز است .این مانع ،این وسوسه،
این دغدغه ،بهمراتب توانفرسـاتر اسـت از آن چوبی که وسط راه بگذارند،
بگویند نمیگذاریم بروی.
ایـن دغدغـه برای غالـب راهروها ،غالب رهروان راههای سـعادت در طول
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تاریـخ بـوده .چقدر به موسـی التمـاس میکردند که میترسـیم
خالف گفته باشـی ،خالف به تو وعده داده شـده باشـد .در قرآن میگوید
که فشار و فقر ،آنقدر زیاد وجود داشت که حتی خواص متزلزل میشدند

َ

نَ

کـه <م ت� ٰى � ُ
اهلل> 1پـس کِ ـی؟ پس کو؟ چه شـد؟ ببینیـد ،حتی خواص را
صر ِ

میلغزاند این تردیدها و تزلز لها و دغدغههای درونی .انسان اگر بخواهد
سعادتمند باشد و به سرمنزل و پایان راهِ 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 .اینهم یکی از چیزهایی است که انسان را به
سـعادت میرساند؛ اینکه در راه طوالنیاش بهسوی سعادت ،از دغدغهها،
وسوسـهها و وسوسـههای درونـی که توانفرسـاتر از عاملهـای بازدارندۀ
برونیسـت برهد .داخل پرانتز نوشـتیم اطمینان و امن .میتوانید بهجای
امـن ،بگذاریـد ایمنی ،فرق نمیکند .امن را ما انتخاب کردیم؛ چون عین
تعبیر قرآنی بود .بد نیسـت این جمله را اینجا تذکر بدهم ،شـاید چند بار

رب ،يـا ّ
رب ،يا ّ
دیگـر هـم گفته باشـم؛ در دعای کمیل میخوانیم «يـا ّ
رب»2؛
ِ
ِ
ِ
َ َ

َ

َ
َ
ّ
وارحى» جوارح
پروردگار من! پروردگار من! پروردگار من! «ق ِو ع ٰىل ِخدم ِتك ج ِ
ُ

َ َ

و اعضای مرا در خدمتت نیرومند کنَ « ،و اشدد عل َ
وانى» دل مرا
العز َمي ِة َج ِ
بـر تصمیـم قادر کن .بتوانم تصمیم بگیـرم ،بتوانم بر ضعفها ،تردیدها،
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شـکها ،وسوسـهها ،دغدغههـا غالـب و فائق آیم ،این انسـان را
پیمودن راه باز میدارد.
زیاد در راه مینشاند ،و از
ِ
چهار ،و اینکه تالش خود را ثمربخش بداند ،امیدوار باشـد که این تالش
به جایی میرسـد .آنکسـانیکه امیدوار نیستند که تالششان و حرکتشان

ّ
مسلم به سرمنزل خوشبختی و رستگاری
به نتیجهای منتهی خواهد شد،
نمیرسـند .مطمئن باشـد که تالشش ثمربخش است ،بداند هر کاری که
میکنـد ،یـک اثر مثبتی بهجا میگذارد ،بداند هر گامی که برمیدارد ،یک
قدم به مقصد نزدیک میشود .در یک بیابانی ،اگر شما بدانید که منزل از
اینطرف است ،میدانید کجا دارید میروید؛ اگرچه دیر شده ،اگرچه تنها
ماندیـد ،از قافلـه عقـب ماندید؛ اسـتوار ،محکم ،با تالش ،با شـور ،حرکت
میکنید ،قدم میزنید ،به جلو میروید .اما اگر راه را گم کردید ،نمیدانید
از اینطرف باید رفت یا از آن طرف باید رفت؛ به هر طرف که راه میافتید،
قـدم برمیداریـد ،میبینید ُسسـتید ،چـرا؟ چون نمیدانیـد که این تالش
ثمربخـش خواهـد بـود .احتمال میدهیـد که همین یک قـدم ،یک قدم
شـما را از منـزل دور میکنـد؛ لذا باز برمیگردیـد از این طرف ،باز میروید
شـرایط اینکه انسـان به
از آن طرف ،باز میروید از آن طرف .پس یکی از
ِ
سـعادت بتواند برسـد؛ آن آدم راهرو ،آن آدم تالشگر ،آن آدم کوشـشگر،
شرطش این است که تالش و کوشش خود را ثمربخش بداند.
پنج ،و اینکه لغزشها و خطاهایش قابل جبران و مورد بخشایش باشد،
اینهم خیلی مهم اسـت .انسـان در طول زندگی و حرکتش اشـتباهاتی
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دارد ،خطاهایی دارد ،اگر هر خطایی که انجام داد ،بهصورت یک
جراحـت غیـر قابـل التیامی بمانـد ،بهصورت 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 بهشـرط آنکه خودش درصدد جبران باشـد،
قابل جبران است؛ اشتباهات او مشروط بر اینکه خود او از آن اشتباهات
پشـیمان باشـد ،قابل صرفنظر 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.
دسـتاویز تکیهگاهـی مـورد اطمینـان
شـش ،و اینکـه در همـه حـال ،از
ِ
برخوردار باشـد .بداند همه جا ،در تمام شـرایط ،یک کمککاری هسـت
ً
جامع راه را در
عینا مثل آدمی که نقشۀ
که میتواند از او استفاده کند.
ِ
جیبش گذاشـته ،وارد راه شـده ،در این جادهها دارد میرود ،اشـتباه هم
ً
احیانـا یکوقتی،
نمیکنـد البتـه ،امـا دغدغه هم نـدارد .میداند که اگر
یکجایـی ،راه را اشـتباهی گـم کـرد و رفت ،این نقشـه در بغلش اسـت،
درمـیآورد نـگاه میکنـد ،از ایـن نقشـه اسـتفاده میکنـد .همـه جا یک
مستمسـک و مسـتعصمی 1وجـود دارد کـه میتواند بـه او چنگ بزند ،از
او استفاده کند.
مسک) (عصم) دست گیرنده ،پناه دهنده
 ( .1
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هفـت ،و اینکـه در مواجهـه با دشـمنها و دشـمنیها از نصرت
و مدد خدا برخوردار گردد؛ اینهم یک شـرط دیگر سـعادت ،خوشـبختی
و کامیابیسـت .البته مادی به خدا معتقد نیسـت ،اما ما با مادی اسـم
خدا نمیآوریم ،میگوییم آقا شما در این تالش مادیتان ،در این تالش
اجتماعیتـان ،در ایـن جهادتان که داریـد انجام میدهید ،اگر بدانید یک
ً
فرضـا مـاورای نیـروی ماده و طبیعت هسـت و آن نیرو با شـما
نیرویـی
همـراه اسـت ،ایـن چطـور اسـت؟ یکچنین چیزی داشـته باشـید شـما،
یکچنـان کمـک و یـاور و مـددکاری بـرای خـود فرض کنیـد ،این چطور
اسـت؟ میبینیـد بـرق از چشـمش میپرد ،میگوید بسـیار خوب اسـت.
چقـدر جالـب اسـت کـه انسـان نیرویی مـاورای نیـروی مـاده و مادیات،
پشـتیبان خـود داشـته باشـد که وقتـی با دشـمنها و دشمنیهایشـان،
توطئههایشـان ،دسیسههایشان ،جالدیهایشـان روبهرو میشود ،معتقد
باشـد و بداند که آن نیروی ماورای ماده کمککار 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 بهوجود آنچنان قدرت مسـلط
و مصیطری ،1ماورای تمام این پدیدهها و متکی به اوست ،ببینید چقدر
در راه سـعادت تندروتر و جالبتر حرکت میکند.
هشـتم ،و اینکه بر جبههها و صفهای مخالف برتری و رجحان 2داشـته
( .1صطر) چیره و غالب
( .2رجح) برتری
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باشـد ،بداند که باالخره برتری و رجحان و ارجحیت برای اوسـت.
اینهـم 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 خنثیکنندۀ تالش اویند،
پیـروز گـردد .آدم همـۀ ایـن تالشها را بکنـد ،بعد هم شکسـت بخورد؟!
ترین عناصر سـعادتمندی
اینکـه به سـعادت نمیرسـد .پس یکـی از مهم
ِ
یک انسـان ،این اسـت که آخرش پیروز بشود ،غیر از این است مگر؟ مگر
مکتبهـای دنیـا بـرای پیـروزی نمیکوبند؟ پس یکـی از عناصر و عوامل
سـعادت انسـانی ،فردی ،اجتماعی و گروهی ،این اسـت که در مواجهۀ با
دشمنها ،باالخره بر آنها پیروز بشود.
دهـم ،و اینکـه عاقبت ،از همۀ سـختیها و فشـارها و بندهـا و حصارها،
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 راهِ هدف ،هم
سـرمنزل هدف ،از ذخیرههایی که بـرای آدمی در این جهان مهیا
در خـود
ِ
گشـته ،بهرهمند و برخوردار گردد .برکات آسـمان و زمین بر او ببارد ،گندم
زمین و قطرۀ باران آسمان و ذخائر دریاها و ذخائر جنگلها و معدنهای
غیرحیاتی الزم برای انسـان و باالتر از همه،
کوهها و همۀ مواد حیاتی و
ِ
منبع و معدن هوش و درک و خرد و اسـتعداد و ابتکار آدمی ،بر روی او
گشوده بشود ،از همۀ اینها استفاده کند .اینهم یکی از چیزهاییست که
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در سعادت انسان دخیل است .و ازاینقبیل 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 میپیوندد ،بعد هم که ُمرد ،بعد هم که این چراغ خاموش
شـد ،بعـد هـم که بـه ظاهر ،با جمادی برابر شـد؛ تازه رشـتۀ اسـتفادهاش
اول پاداشگیـری و اجـر بردنش
اول اسـتراحتش باشـدِ ،
خاتمـه نپذیـردِ ،
باشـد ،اولنقطه و اولقدم راحتی و عیشـش محسـوب بشـود .یک مادی
بعـد از آنیکـه ُمـرد ،برای تمام تالشهای خود ،فقـط نتیجۀ دنیایی قائل
اسـت ،بعـد از دنیـا امید به جایـی ندارد .به همان هم بگوینـد آقا ،بعد از
ردن
آنیکـه شـما ُمردید ،رفتیـد ،فرض محال که محال نیسـت؛ تازه اول ُم ِ
شما ،اول راحتیتان بشود ،این چطور است؟ میبینید که این بزرگترین
رکن سـعادت اسـت .و باالخره اینکه پس از سـپری شـدن دوران زندگی و
پایان یافتن همۀ تالشها ،خود را با پاداشـی شایسـته روبهرو ببیند و در
بهشت نعمت و رضوان بیا َرمَ د.
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 اینهمه را بـه دارندۀ ایمان ،ایمانـی تعهدآمیز
و تـوأم بـا عمل ،نوید میدهد .چطور اسـت؟ قرآن تمـام آن چیزهایی که
عناصر و عوامل سـازندۀ سـعادت و خوشبختی محسوب میشوند ،اینها و
دههـا چیـز غیـر از اینها را به آدمهای باایمان نوید میدهد .میگوید اینها
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بـرای شماسـت .هدایـت را نویـد میدهـد ،نـور را نویـد میدهد،
ایمنـی و اطمینـان و سـکون و آرامـش روح را نویـد میدهـد .ثمربخـش
بودن و ضایع نبودن تالشها را نوید میدهد .و اینهمه را ما اگر با دیدۀ
روشـنی به تاریخ و به گذشـته بنگریم ،در واقعیتهای 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 مقدمهای
کـه از رو خوانـده شـد و پـارهای توضیـح داده شـد .اولیـن آیـه مربوط به
آیات امروز متفرق است ،از یک جا نیست ،از چندین
سـورۀ یونس اسـت.
ِ

َ َّ ذ

آَ

َ َ ُ

ّ

َ

َ ُّ ُ

جاسـت<ِ .ا نّ� ال�ي� نَ� �م ن�وا و ع ِملوا الص ِال ِت
ما�ن ِهم> 1آنکسـانیکه
حا� ي�هد ي� ِهم ر ب�هم بِ� يا� ِ
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 میگذارد ،انجام آن تعهد ،بر دوش گرفتن
آن تعهـد ،عمـل صالح است .آنکسـانیکه ایمان بیاورنـد ،آن باور را پیدا

َ ُّ ُ
کننـد ،بعـد هـم برطبـق تعهداتـش عمـل نماینـدَ ،
ما�ن ِهم>
<�هد ي� ِهم ر ب�هم ِب� يا� ِ
ي
پروردگارشـان ،به سـبب ایمانشـان آنها را هدایت خواهد کرد .خودِ ایمان

موجب میشود که آنها راه پیدا کنند .به چه راه پیدا کنند؟ هم به هدف،
هـم بـه راهها به وسـیلهها .بعضی میگویند آقا ،ما چگونـه میتوانیم به
ایمان
آن سـرمنزل مقصود برسـیم؟ وقتی میکاوی این حرف را ،میبینی
ِ
قدم اول در دلش نیست؛ اگر ایمان باشد ،عمل همراهش نیست .اگر
به
ِ
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عمل بکند ،روشـنی و هدایت نصیبش خواهد شـد ،قدم دوم را
ْ
خود راه بگویدت که چون باید رفت 1.وقتی انسـان
هـم پیـدا خواهد کرد.
ایمـان بـه هـدف و راه آورد و دنبال این ایمان حرکت کرد ،راه خودبهخود،
ِ

َ

َ ُّ ُ

ما�ن ِهم> بهوسیلۀ ایمان ،پروردگار آنها
<�هد ي� ِهم ر ب�هم ِب� يا� ِ
خود را نشان میدهد .ي
را هدایت خواهد کرد ،راه را درمقابل اینها باز میکند.
در قـدم اول هیچیـک از رهبـران و بـزرگان و راهـروان و دنبالـهروان،
نمیدانستند قدم دهم چیست؟ بنده گاهی مثال میزنم ،میگویم در یک
بیابانـی کـه فرض کنید دهها کیلومتر یا بیشـتر ،طول و عرض این بیابان

است ،در یک شب تاریک و ُم َ
ظلم ،نه ماهی ،نه ستارهای ،جنابعالی دارید
تنهـا راه میرویـد ،یکدانه چراغقـوۀ 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 میکنی ،میگویی آقا این
شـمع مـن تا شـعاع یکمتر را بیشـتر روشـن نمیکند ،من همـۀ این ده
ِ
شمع من فقط یکمتر را روشن
کیلومتر را با همین یک شمع بروم؟ این
ِ
میکنـد ،مـن ده کیلومتـر بروم؟ این یک منطقی اسـت که آدم بیاطالع،
بیتجربه ،ناوارد ،ممکن اسـت داشـته باشد ،جوابش چیست؟ جواب این
منطق کور چیست به نظر شما؟ آیا جواب این حرف ،این نیست که آقای
ِ
متـر اطرافت روشـن هسـت یا نـه؟ یک قدم بگـذار جلو ،یک
محتـرم ،یک
ِ
 .1گر 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 میتوانی برداری و میدانی کجا
میگذاری بردار ،اگر یک قدم دیگر درمقابلت روشـن نشـد ،نرو ،اگر شـد،
ً
تدریجا روشـن خواهد شـد و تو
بازهم برو .خواهی دید که تا آخر بیابان،
این راه را خواهی پیمود و به منزل خواهی رسـید؛ غیر از این اسـت؟ آیا

َ

َ ُّ ُ

ما�ن ِهم> خـدا با ایمانشـان آنان را هدایت
<�هد ي� ِهم ر ب�هم ِب� يا� ِ
غیـر از ایـن اسـت؟ ي

خواهد کرد ،خودِ ایمان موجب آن است که انسان راهها را پیدا کند.
در چندین آیۀ دیگر قرآن هم به این مطلب اشـاره هسـت .یک جا در یک
آیـهای ـ کـه اینجا ننوشـتیم ـ میفرماید کـه وقتی سـورهای ،آیهای نازل
بشـود ،کفـار و مخالفـان و منافقـان و بددلهـا و مریضدلهـا میگویند:

َ ُّ ُ

َ ُ �ذ

نً

<ا ي�كم �ز اد�ته ه ِ ِه يا�ما�ا> 1چه کسی از این آیه ،ایمانش زیادتر میشود؟ بعد
قرآن در جواب میگوید که بگو آنکسـانیکه مؤمن هسـتند ،آنکسانیکه
گرویدهاند به راسـتی ،با این آیه و نشـانه ،ایمانشـان بیشتر میشود .خودِ
قلبـی اینهاسـت که موجـب میشـود از این مایـۀ هدایت،
همـان ایمـان
ِ

هدایت بگیرند( .این پرانتزهایی که ما باز کردیم ،بهصورت توضیح داخل
آن چیزی نوشتیم ،اینها را دقت کنید).

قَ
ً
َ ُ ُ ً
ُ َ
َ ُّ َ نّ
َ ُ ُ نٌ
رها� ِم ن� َر ِ�بّ كم َو ا ن��زَ نل�ا ِال ي�كم ن�ورا ُم ب� ي� ن�ا>
ال� ُاس �د ج�اءكم ب�
آیۀ بعدی < ي�ا ا ي�ها

2

هـان ای مردمـان ،از سـوی پروردگارتـان بـرای شـما برهانی آمـد ،دلیلی
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َ ُ ُ ً
ََ
<و ا ن��زَ نل�ا ِال ي�كم ن�ورا
قاطـع و روشـن ،حجتـی ثابت و ثابتکننـده،

م ب� ي� ن�ا> و فرستادیم بهسوی شما نوری آشکارا .منظور از این برهان و نور،
قرآن اسـت و حقایق قرآنی .شـاهد سـخن ما در این آیۀ بعدیاش است،

ُ َ فَ
َ
َ تَ
َ َ
اع� َصموا �ه فَ� َس ُ� خ ُ ُ ف َ
ف َ َ ّ َ َّ ذ َ آ َ
�يه
اهلل و
د�لهم � ي� َرحم ٍ ة� ِم ن�ه و ��ض ٍل و ي�هد ي� ِهم ِال ِ
<�اما ال�ي� ن� �م ن�وا ِب� ِ
ِب ِ ي ِ
ً ُ تَ ق ً
س�� ي�ما> پس آنکسانیکه به خدا ایمان بیاورند و به او متمسک
ِصراطا م

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

ف َ َ ّ َ َّ ذ

آَ

َ

َ َ

َ
اهلل و ت
اع�صموا ِب� ِه> چنـگ زدند ،متمسـک شـدند؛
بشـوید�< .اما ال�ي� ن� �م ن�وا ِب� ِ
فَ َ ُ

ُُ ف َ َ ة

ُ َ فَ �ض

د�لهم � ي� رحم ٍ� ِم ن�ه و � ٍل> خدا آنان را در رحمت و
اگر اینجور شـد�< ،س ي� خِ

ً ُ تَ ً
َ
َ َ
س� ق� ي�ما>
�يه ِصراطا م
فضـل خویـش داخل خواهد کـرد .دنبالـش <و ي�هد ي� ِهم ِال ِ
آنهـا را بهسـوی خـود راهنمـون میشـود ،هدایت میکند؛ از راه راسـت و
نزدیکـی هـم هدایـت میکند ،این هدایت مخصوص مؤمنین اسـت .اگر
ایمان نداشـته باشـید؛ اگر ایمان داشـته باشـید ،اعتصام نداشته باشید،
تعهدات خودتان را درمقابل خدا عمل نکنید؛ بهسوی خدا راه نمییابید،
روشنایی هدایت در دل شما فروغ نمیافکند؛ این مخصوص مؤمنین
آن
ِ
است .سورۀ نساء آیۀ .175

َ َّ ذ َ

َ

ف

آیۀ دیگر< ،و ال�ي� ن� ج�اهدوا � ي� ن�ا> ،این آیۀ معروفی است که بر سر زبانها زیاد

َ َّ ذ َ

َ

ف

ََ

َ َّ ُ

ُ ُ َ َ َّ

َ ََ َ ُ

َ

حس ن� ي� ن�> ،آنکسانیکه
هد ي� ن�هم س ب�ل ن�ا و ِا ن� اهلل لمع الم ِ
است< ،و ال�ي� ن� ج�اهدوا � ي� ن�ا ل ن� ِ
در راه مـا ـ خـدا میگوید ،راه خدا چیسـت؟ ـ و بهخاطـر هدفهای الهی،
اهـداف الهـی ،هـر هدفـی کـه خـدا دارد در ایـن عالـم ،مجاهـدت کننـد،
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بندگی
هدفهای خدایی چیسـت؟ عدالت اسـت ،امنیت اسـت،
ِ
بندگان درمقابل اوسـت ،به رشـد رسـیدن و تکامل بندگان خداسـت ،آباد
شـدن روی زمین اسـت ،آباد شـدن دل انسانهاست ،معمور شدن 1دنیا و
ریل تکامل افتادن تمام موجودات اسـت؛
آخرت آدمیان اسـت ،به خط و ِ
اینها خواسـتههای خداسـت .نبودن ّ
ظن اسـت ،نبودن شرک است ،نبودن
کفـر اسـت ،نبودن ناامنیسـت ،نبـودن ددخویی و ددمنشیسـت ،2نبودن

َ َّ
َ ف
<و ال ذ�ي� نَ� ج�اهدوا � ي� ن�ا>
سرکشی و طغیان است؛ اینها خواستههای خداست.
آنکسانیکه مجاهدت کنند در راه هدفها و خواستههای ما ،خواستههای

ََ

َ َّ ُ ُ ُ َ

هد ي� ن�هم س ب�ل ن�ا> بیگمـان و بیتردید ،راههایمان را به آنها نشـان
خدایـی< ،ل ن� ِ
میدهیم ،گیجشـان نمیگذاریم ،گمراهشـان نمیگذاریم ،آن شـعری که
خواندم مناسب اینجاست،
تو پای به راه در نِه و هیچ مپرس

َ َّ ذ َ

َ ُ

ف

ََ

َ َّ ُ

ُ َُ

ْ
خود راه بگویدت که چون باید رفت

هد ي� ن�هم س ب�ل ن�ا> .در همۀ رشتهها اینجور است .در رشتۀ
<و ال�ي� ن� ج�اهدوا � ي� ن�ا ل ن� ِ
فهم دین ،در رشـتۀ درک دین ،در رشـتۀ تحقیق مسـائل دین ،در مسـائل
اجتماعی ،در مسـائل جهانی ،در همۀ رشـتهها ،هرکسـی وارد هدفهای
الهی شـد ،قدم گذاشـت ،هر قدمی که پیش رفت ،قدم بعد برایش روشن
اسـت .آنکسـانیکه در راه مـا و بهخاطر هدفهای الهـی مجاهدت کنند،
به راههای خود که راههای سـعادت و تکامل انسـان اسـت ،رهبر یشـان
( .1عمر) آباد شده
 .2تندخویی ،وحشیگری
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َ ََ َ ُ

َ َ

حس ِن� ي� نَ
�> و بیگمان خدا با نیکوکاران
میکنیم< .و ِا نّ� اهلل لمع الم ِ
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 میخواسـتم همۀ آیـات را جمع کنم،
ً
اقلا سـه ،چهـار روز دربـارۀ هدایت فقـط باید
اینجـا بنویسـم و بخوانـم،
صحبت میکردم.
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

ُ َ ُ َّ ذ

آَ

ُخ ُ ُ

�ظُّ ُ

َ

ّ

ن
نـور وعـده داده شـده< .اهلل ول ّ� ال�ي� نَ� �م ن�وا ي��ر�ج هم ِم نَ� ال ل ِت
ور> 1خدا
ِي
ِ
ما� ِالى ال� ِ

ولـی را مـن ،همجبهـه ،پیوسـته،
سرپرسـت و همجبهـۀ مؤمنـان اسـت.
ّ
همسطح معنا میکنم و بر سرپرست و دوست و یاور و این چیزهایی که
معمول است ،ترجیح میدهم .چون والیت بهمعنای پیوستگی است ،دو
چیز که به همدیگر پیوستۀ بسته میشوند ،به این میگویند والیت .خدا
ولی 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 .ولی هرجا که هسـتَ ،
<و ُ
اهلل َو ِل ي ُّ�
ّ
َ ٓ
ُ
اهلل> و تعبیراتی که در قرآن هست ،بهاینمعناست؛
الم�ؤ مِ ن� ي� نَ�> 2یا <ا ي
ول�ا َء ِ
نظرتان باشد این.
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ُ َ ُ َّ ذ
نَ �ظُّ ُ ت َ نّ
ُخ ُ ُ
ور> آنهـا را از ظلمتهـا میرهاند و بهسـوی نور
ال�
ى
ل
ا
ما�
ل
ال
�
م
م
ه
ِ
ِ
<�� ِر�ج
ي
ِ
ِ
آَ

<اهلل ول ّ� ال�ي� نَ
� �م ن�وا> خـدا سرپرسـت و همجبهـۀ مؤمنـان اسـت،
ِي

میرسـاند .اینجـا را یـک توضیحـی دادیم کـه این توضیح هم بد نیسـت
بـرای فهمیـدن معنـای ظلمـات .آنـان را از ظلمتهـا ،ظلمتهـای جهل،
ُخرافـه ،غـرور ،نظامهـای تحکمآمیز و ضدانسـانی ،همـۀ آن چیزهایی که
گوهر بینش بشر ،زندان و سیاهچالی محسوب میشود،
برای بشر و برای
ِ
آنـان را از ایـن ظلمتهـا میرهاند و به نور ،چه نوری؟ نور معرفت ،دانش
و ارزشهـای انسـانی میرسـاند .خـدا با مؤمـن ایـن کار را میکند .هرگز
غیـر مؤمـن را ،بیایمـان را ،شـک و تردیدگـرا را ،کافـر ناسـپاس را بـه نور
نمیرسـاند؛ لذا مشـرک همیشـه مضطرب اسـت ،مشـرک همیشه دغدغه
زندگـی تـوأم با اضطراب اسـت ،برایش
دارد ،مشـرک همیشـه زندگـیاش
ِ
نورانیت نیسـت ،معرفت واقعی نیسـت ،شـناخت درست نیست ،به هرجا

َ َّ ذ

َ فَ

برسـد< .و ال�ي� نَ
� ك�روا> ،امـا کفار چطـور؟ کفار یعنی آنکسـانیکه عقیدۀ
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 میکنـم ،اینهـا نشـان میدهد که ریشـۀ لغـت کجاسـت و چگونه
شـده که این کلمه بهاینمعنا بهکار رفته .کافر آن کسـی نیسـت که دین
را قبول نکرده ،کافر یعنی پوشـانندۀ نعمت ،ناسـپاس نعمت ،چرا به این
میگویند کافر؟ خب ،این دین را قبول نکرده ،کافر چرا؟ برای خاطر اینکه
ایـن دیـن ارمغان خـدا بود ،این هدیهای بود از سـوی خدا برای سـعادت
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ناسـپاس نمکنشـناس،
او و همۀ انسـانها؛ این را رد کرد ،این
ِ

َ َّ ذ

َ فَ

ایـن کافرنعمـت؛ لذا بـه او میگویند کافر< .و ال�ي� نَ
� ك� ُروا> آنها که کفر و
َ

ُٓ ُ

ّ �غ ُ

انکار ورزیدند< ،اولِ ي�ا�ؤ ه ُم الطا ت
و�> سرپرسـتان و همجبهگانشان طاغوتها

و متجاوزاننـد .و آنانکـه کفـر و انـکار ورزیدند ،سرپرسـتان و اربابانشـان،

ُخ

َُ

ّ

َ �ظُّ ُ

ن
ال�ور ِالى ال ل ِت
َ ن
ما�> آنان
طاغوتها و سرکشان و تجاوزکارانند .ي
<�� ِر�ج و�هم ِم ن� ِ

را از نور معرفت دور سـاخته ،به زندان ظلمتها و تاریکیها میکشـانند.

ُ ٓ

َ َ

ّ

ُ ف

ال�ار هم � ي�ها خ�ال نَ
<ا ٰ
بُ ن
دو�> آنها همگی مصاحبان 1آتش و در آن
ول ِئ�ك ا
ِ
صحا� ِ
جاودانهاند .سورۀ بقره آیۀ .257

(یک آیۀ دیگر ،یعنی یک فراز دیگر از قرآن باقی است که بخوانم .هم من
خسـته شـدم ،هم وقت دارد میگذرد .بعد هم جناب آقای رضایی ،قاری
عزیزمـان امـروز همین آیات را میخوانند ،از روی نوشـته هم میخوانند،
قـرار بـوده کـه با قـرآن تطبیق کننـد ،ال ُبد تطبیـق کردند و از روی نوشـته
میخوانند .این آیات را با این معناها و ترجمههایی که اینجا نوشته شده
و بنده توضیح دادم ،بعد با صوت دلکش و مؤثر ایشـان که گوش کنید،
میبینید که خیلی در ذهن دلنشینتر میشود).

َ ُ َّ
ً َ ً
آ
�ذ ُ
ك ُروا َ
اهلل ِ�ذ كرا ك ث� ي�را>
< ي�ا ا يّ�ها ال ذ�ي� نَ� � َم ن�وا> ای کسانیکه ایمان آوردهاید< ،ا
َ َ ّ ُ ُ ًَ َ َ
ً
ص�لا> و در هر بامداد و شـامگاه،
خدا را بسـیار یاد کنید< ،و س ِب�حوه ب�
كر ة� و ا ي
ُ َّ
ُ َ ّ ََ ُ
او را به پیراستگی و پاکی بستایید .مگر چه شده؟ <ه َو ال�ذ�ي ي�صل ي� عل ي�كم

2

صحب) همصحبت ،همنشین.
 ( .1
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َ َ ئ َُ ُ

184

لا�ك ت�ه> اوست که بر شما درود میفرستد و فرشتگانش نیز.
وم ِ

ُ �خ َ ُ

�ظُّ ُ

َ

ّ

ن
<ل ي� ر�ج كم ِم نَ� ال ل ِت
ور> تا شما را از ظلمتها برهاند و به نور
چرا؟ ِ ِ
ما� ِالى ال� ِ
و روشـنی رهنمـون گـردد .این قرآن اسـت و این نوید قرآن اسـت .از این
نویدها یک تعداد دیگری هم هسـت که انشـاءاهلل فردا عرض میکنم و
اگر بخواهم همۀ این نویدهای قرآنی را بیان بکنم و آنچه را که قرآن به ما
ّ
مسـلم بیش از ده روز و دوازده روز طول
وعده میدهد ،دانهدانه بشـمارم،

میکشـد ،تا نویدها و مژدههایی که بر ایمان و برای مؤمن اسـت ،بتوانم
بیـان کنـم؛ لـذا فقط فـردا را بحث میکنیم ،اگر الزم شـد ،مجبور شـدیم،

پسفردا هم میگوییم ،و ِا ّل که فردا ختمش میکنیم.

جلسۀ هفتم

نویـــدها 2
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برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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َ
َّ َ َ َ َ َ ُّ ُ
ُ
ُ
اهلل
كر
ذ
ب
لا
ا
اهلل
كر
ذ
ب
م
ه
لوب
ق
الذین آمنوا وتطم ِئن
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ
َ َ ُّ ُ
لوب  ّال َ
ذین َآمنوا َو َع ِم ُلوا ّ
الق ُ
حات
تطم ِئن
الص ِال ِ
ۀ
سن َ
طوبى َل ُهم َو ُح ُ
ٰ
م�ارکه رعد
آب 
م
سور� ب
ٍ
عـرض کردیـم کـه خـدای متعال در قـرآن ،بـه مؤمنین مـژده و نوید همۀ
عناصر سعادت را میدهد .آن چیزهایی که ما بهعنوان عناصر سعادت در
مقام فکر و تصور بهدست میآوریم ،که ده ،دوازدهتای آن را در آن نوشتۀ
قبلـی و تلاوت قبلی بیان کردیم ،اینهـا همه در قرآن ،بهصورت 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
ً
مختصرا میخوانیم و
بردیم .دوتا را هم امروز مطرح میکنیم و آیاتش را
مابقی را هم میگذاریم به عهدۀ خود شما دوستان که روی همان ترتیبی
که بنده در نوشتۀ قبلی منظم کردم ،دانهدانه موضوعات را در نظر بگیرید،
قرآن را که مطالعه میکنید و تالوت میکنید ،آنکسانیکه عربی میدانند
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از متن قرآن ،آنهایی که عربی نمیدانند ،با توجهِ به ترجمۀ قرآن،
سعی کنند آن موضوعات را پیدا کنند.
ً
مثلا یکـی از آن موضوعات ،پاداش اخرویسـت؛ 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 میدهد .یا
ً
مثال برتری و غلبۀ بر دشمن است؛ ببینید در قرآن ،آیا جایی
یکی از آنها
هسـت که خدای متعال به مؤمنین گفته باشـد که شـما بر دشـمنانتان
غلبـه پیـدا میکنید؟ اآلن شـما جایی را سـراغ دارید که قـرآن به مؤمنین
نوید داده باشـد که شـما از دشمنانتان ،از صف مخالفتان ،باالتر و برترید،
درصورتیکه ایمان داشته باشید و به تعهدات ایمان عمل بکنید؟ یا گفته
باشـد که شـما درنهایت بر دشـمنانتان پیروز میشوید ،درصورتیکه در راه
فکرتـان تلاش بکنیـد؟ آیا چنین آیهای در قرآن هسـت یا نـه؟ میتوانند
آقایان جواب بدهند که آیا چنین آیهای هست در قرآن یا نه؟ و اگر کسی
آیهاش یادش است میتواند بخواند اآلن.

َ َنُ

َ َ

ُ ُ ُ

و� ِا ن� ك ن� ت�م م�ؤ مِ ن� ي� نَ
(یکـی از حضار< :و ا� ت� ُم الاعل نَ
�> )1خیلـی خب ،این یک
َ

تَ

َ

تَ َ ن َ َ ن ُ

َ َ

ُ ُ ُ

و� ِا ن� ك ن� ت�م م�ؤ مِ ن� ي� نَ
آیـهاش بـود< ،و لا �ه ن�وا و لا �ح�ز �وا و ا� ت� ُم الاعل نَ
�> ،بله ،این
ِ
دسـت باالتر،
یـک آیه اسـت؛ کـه اگر چنانچه شـما مؤمن باشـید؛ برترید،
ِ
دست نیرومندتر در اختیار شماست نسبت به دشمنانتان .آیههای متعدد
ِ
دیگری هست که وعده میدهد و مژده میدهد به مؤمنین که بر دشمنان
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ً
اساسـا غلبـۀ قاطـع پیـدا میکنند.
و صفـوف مخالـف خودشـان

ُ َ َ �غ َ َ َ ن َ ُ ُ

َ َ

ُ َن َُ

<ك ت� َب� اهلل لا ِل ب� نّ� ا�ا و رسل�>< ،1و ِا نّ� �ج ن�د�ا له ُم ال�غ ِال ب� نَ
و�> .2ازاینقبیل آیات
ي
فـراوان اسـت .اینهـا را در نظـر داشـته باشـید ،قـرآن را که نـگاه میکنید،
مطالعه میکنید ،بهجای اینکه سـعیتان این باشـد که جزء را تمام کنید
یا سوره را تمام کنید ،سعیتان این باشد که قرآن را بفهمید .همچنانیکه
در روایت از امام علیهالسلام اسـت یا از پیغمبر خدا

صلیاهللعلیهوآله

که همت

تالوت قرآن این نباشد که سوره را تمام کنید یا جزء را تمام
شما در حین
ِ
کنید 3.میخواهد تمام بشـود ،میخواهد نشـود ،یک آیه بخوانید؛ با تدبر،
بـا دقـت .ببینیـد آیا در این آیـه ،از این نویدهایی که مـا ذکر کردیم ـ که
برای رسـیدن به سـعادت ،این ارکان و عناصر ضروری و مؤثر هسـتند ـ از
این عناصر چیزی را در قرآن پیدا میکنید که به آنها نوید داده شده باشد؟
مـژده و وعـده داده شـده باشـد یا نـه؟ میخواهم به این وسـیله خودتان
مراجعه کنید به قرآن.
آیات قرآن را موفق بشـوم برای شـما
بنده تا آخر ماه رمضان اگر خیلی از
ِ
ً
مثال فرض کنید پنجاه آیـه را معنا میکنم یا
ترجمـه کنـم و معنـا بکنـم؛
پنجـاه آیـۀ دیگـر را یا شـصت آیـۀ دیگر را معنـا میکنم .قرآن شـشهزار
ً
تقریبا ،بیش از شـشهزار آیه اسـت؛ خودتان باید با قرآن انس
آیه اسـت
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انس
داشته باشید .آنهایی که عربیدان هستند ،سعی کنند این
ِ
خودشـان و رفاقت خودشـان را با قرآن مسـتحکم کنند .آنهایی که عربی
نمیدانند ،ضمن اینکه سعی میکنند عربی یاد بگیرند ،با زبان قرآن آشنا
بشـوند ،قـرآن خوانـدن و فهمیـدن قرآن را هم نگذارند بـرای بعد از آنیکه
عربـی یـاد گرفتنـد ،اآلن هم قـرآن را بخوانند؛ منتهـا ترجمههای خوبی از
قـرآن پیـدا کنیـد ـ که بعضـی از ترجمههـا ازنظر من خوب اسـت و مورد
پسـند اسـت ـ قرآن که میخوانید توجه به آن ترجمهها داشـته باشـید و
دقـت و تدبـر در معانی آیات بکنید ،ببینیـد از این نویدهایی که ما اینجا
ذکر کردیم ،کدامش را در قرآن میتوانید پیدا کنید .بنابراین من امروز دو
موضوع دیگر را که مورد نظر اسـت در این نویدها ،که در قرآن آمده ،ذکر
میکنم .مابقیاش را به عهدۀ خود شما میگذارم 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
میکنید ،با همین قصد ،قرآن بخوانید و آشـنایی و انس و اسـتفادهکردن
از قرآن را به خودتان بیاموزید .قرآن باالخره منبع ال َیزال 1معارف ماسـت.
آنچه که ما داریم ،از قرآن استفاده میکنیم و آنچه که وسایل سعادت و

ّ
مسـلم
روشـن
متن
نیکبختی ما تواند بود هم ،از قرآن باید دربیاید .این
ِ
ِ
در اختیار ما هست ،بر ماست که از او استفاده کنیم.
البتـه اینکـه میگویـم قـرآن ،نمیخواهم منحصـر کنم به قـرآن ،نهاینکه
( .1زول) ال َیزال :تمامنشدنی
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نهجالبالغـه نـه ،یا احادیث صحیح از ائمۀ هدیعلیهمالسلام نه ،چرا؛
از نهجالبالغـه هـم بایـد اسـتفاده کنیم در کنـار قرآن ،از حدیـث هم باید
حدیـث صحیح و درسـت .البتـه قرآن یک
اسـتفاده کنیـم در کنـار قـرآن،
ِ
متنی اسـت که در اختیار همه هسـت و همه میتوانند آن نسـخۀ درست
و صحیح و کاملش را حتی در جیبشـان داشـته باشـند ،اینقدر دسترسی
به حدیث هم نیست ،به نهجالبالغه هم نیست.
بـاری ،در ایـن بـاال نوشـتیم اطمینـان و سـکون و امـن ،کـه اینهـا را مـا
ُ
قریباالفق 1دانسـتیم ،یکی دانسـتیم و منظورمان را از این سه کلمه ذکر
میکنیم و بعد برمیگردیم به آیات قرآن تا ببینیم در این زمینه ،در زمینۀ
اطمینان و سکون و امن ،به ما آیات قرآن چه میآموزند.
آرامش روح و قلب .یعنی چه
اطمینـان یعنـی حالـت طمأنینۀ دل .حالت
ِ
آرامش؟ به چه معنا آرامش در اینجا مورد نظر ماسـت؟ آیا بهاینمعنا که
روح ما هیچگونه تحرکی و تالشی نداشته باشد؟ آرامش بهاینمعنا که در
ِ
دل ما؟ نه ،بلکه آرامش درمقابل
حالت نیمهخواب و نیمهبیهوشـی باشـد ِ
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 درسها را خوب خوانده ،دهبار 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 مقدار یاش را خوانده یا
 .1نزدیک به هم
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به حافظۀ خود چندان اعتمادی ندارد .هر دوتا بناست در جلسۀ
روحی برابری هستند؟ ببینید،
امتحان حاضر بشوند .آیا اینها دارای حالت
ِ
آن نفـر اول وقتیکـه وارد بـه این جلسـه میشـود ،روحـش آرامش دارد،
تالطـم نـدارد ،اضطراب ندارد ،دغدغه و تشـویش نـدارد .میگوید از هرجا
ً
دائما در تالطم اسـت ،مثل زورقی،
سـؤال کننـد ،میدانم .امـا آن دیگری
دریای پرخروشـی افتاده
اقیانوس متالطمی ،یک
قایقـی کـه بر روی یـک
ِ
ِ
باشد ،گاهی به اینطرف ،گاهی به آنطرف ،گاهی از این راه ،گاهی از آن
راه ،بادهـا او را بـه اینطـرف و آنطرف ببرند ،یکچنیـن حالتی دارد روح
درمقابـل یـک قاضی ،همین دو روحیه را میتوانید شـما
آن آدم ناآمـاده.
ِ
اجتماعی
حسـاب کنیـد .در دخالـت در فعالیتهای اجتماعـی و مبارزات
ِ
عظیـم تاریـخ ،همیـن دو حالـت و دو روحیـه را در یـک فـرد یـا در یـک
اجتماع ،میتوانید شما مورد نظر قرار بدهید.
دو نفـر سـرباز وارد میدان جنگ میشـوند ،دارای دو نـوع روحیه .یکی به
خوبی فرماندهیاش ،به تدبیر و کاردانی رؤسـا
سـازوبرگ 1جنگـیاش ،بـه
ِ
ضعف نیروی دشـمن ،به کارآمدی خودش و دوسـتان و
و رهبرانـش ،بـه
ِ
همصفانـش معتقد اسـت .بهعالوه میدانـد نیروهای امدادی در آنطرف،
در پشت جبهه ،منتظرند که در فرصت الزم ،با یک اشاره به میدان بیایند
و کمـک کننـد ،ایـن یکجـور وارد میدان جنگ میشـود .آن انسـانی که
جنگی خودش ،به کارآیی دوسـتانش ،به کاربرد اسـلحهاش،
به تجهیزات
ِ
 .1لباس و تجهیزاتی که به سرباز داده میشود.
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هیچگونه اعتمادی ندارد؛ خود را کوچک میبیند ،دشمن را بزرگ
غرق
میبینـد ،خـود را عریان میبیند ،دشـمن را تا زیر چشـم و تـا دندان
ِ
در زره و سالح میبیند ،این یکجور دیگر وارد میدان جنگ میشود.
اطمینـان نفس،
اینهـا یـک نمونههایی اسـت برای اطمینـان .میخواهم
ِ
بودن نفس یعنی
درسـت برای شـما روشـن بشـود که یعنی چه؛ مطمئن
ِ
چه؛ دل دارای آرامش باشـد ،به چه معنا .آن سـرباز اولی دارای اطمینان
اسـت ،دلـش آرام اسـت .دل آرامبـودن بهاینمعنـا نیسـت کـه در میدان
جنـگ کفشهایـش را میگذارد زیر سـرش و دراز میکشـد و میخوابد و
ُخروپفـش به آسـمان مـیرود ،نه؛ اطمینـان بهاینمعنا نیسـت .اطمینان
بهاینمعنـا نیسـت کـه وسـط میـدان جنگ میگویـد حاال یک سـیگاری
بکشـیم ،یک ُ
ً
خاطر جمع باشـد،
مثال تماشـای منظرهها را بکنیم،
خردهای
ِ
نه ،نهخیر .بهاینمعنا نیست که کمترین حرکات دشمن از نظرش پوشیده
بماند .اطمینان بهاینمعناست که مضطرب نیست ،مشوّ ش نیست ،آینده
برایش روشـن اسـت ،میداند که او پیش خواهد برد ،لذا نمیهراسد .این
دل و این روح ،آرام است؛ مثل یک کشتیای که با وزن زیاد ،با تجهیزات
زیاد ،روی دریای آرامی در حرکت است ،این را میگویند اطمینان .و غیر
مطمئن مثل آن قایق کوچکیست ،مثل آن تختهپارهایست که روی یک
ً
دائما
اقیانـوس متالطمـی ،روی رودخانـۀ متالطمی دارد حرکـت میکند.
ً
دائمـا از ایـن راه ،از آن راه ،پس میرود ،پیش میرود .این دو
مضطـرب،
جور روحیه است.
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ً
تدریجا نزدیک باید بشویم به
یک مثال دیگر برای اطمینان بزنم.
امتحان یک دانشآموز
آن روحیۀ مطمئنی که در قرآن مورد نظر است .از
ِ
شـروع میکنیـم تـا یـک متهـم درمقابـل دادگاه تا یـک سـرباز در میدان
جنگ .یک نمونۀ دیگرش؛ انسـانی که سـر به راهی گذاشته و دارد حرکت
میکند ،دارد بهسوی مقصود و مقصدی میرود ،دهها انگیزه ممکن است
او را از پیمـودن ایـن راه و تعقیـب این هدف بازبدارند .ترس ،یکی از این
انگیزههاسـت؛ رُ عـب ،بیـم ،هراس .از ترس ممکن اسـت ایـن راه را ادامه
گرسنگی بین راه ،ترس از دزد میان راه ،ترس
ترس از چه؟ ترس از
ندهد.
ِ
ِ
از گرگ درندهای که در راه کمین کرده ،ترس از زحمتها و بیخوابیهای
ایـن راه و باالخـره ترس از نرسـیدن .این یک مقولـه از چیزهایی که مانع
میشود از اینکه این راهرو ،راهِ خود را تعقیب کند و پیش برود.
طمع به زندگی راحت؛ که اگر من
طمع به چه؟
طمع یکی دیگرش است.
ِ
ِ
ایـن راه را نپیمایـم ،دنبـال این مقصود حرکت نکنم و نروم ،در رختخواب
نرم خانۀ خودم بخوابم ،پهلوی فرزندان و زن محبوبم به سـر ببرم؛
گرم و ِ

انسـان
ایـن یـک چیـزی اسـت که بـرای یک انسـان معمولـی ،برای یک
ِ
روح ضعیـف ،ایـدهآل اسـت ،محبوب اسـت ،مطلوب
کوچـک ،بـرای یـک
ِ

ُ
خودکشان میکند ،پیداست که حاضر نیست آن را بهآسانی
است ،برایش
پول آنکسـیکه میگوید
طمع به
طمع به زندگی راحت،
از دسـت بدهد.
ِ
ِ
ِ
طمع رسـیدن به مقامهایی
اگر این راه را نرفتی ،این کیسـۀ پول برای تو،
ِ
که اگر این دربهدری را قبول نکردی ،آن مقامها در انتظار توسـت .طمع!
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اینها انگیزههاییست که انسان را از پیمودن این راه باز میدارد،
ترسهـا و طمعهـا؛ ترسهـا را که بشـکافیم ،دهها مقوله پیدا میشـوند؛
طمعها را که بشـکافیم ،دهها مقولۀ دیگر پیدا میشـوند ،راحتطلبیها،
عافیتطلبیها ،فرصتطلبیها ،نفعطلبیها و ازاینقبیل.
خـب ،حـاال یـک راهرویی را درنظـر بگیرید که باالخره ریسـک کرده بهقول
امروز یهـا ،پـا در ایـن راه گذاشـته ،دارد حرکت میکند و مـیرود ،اما آیا
ایـن انگیزههـا تمام شـدند .آیا اینیکه در ایـن راه دارد حرکت میکند ،آن
مزاحمهایـی کـه نمیگذاشـتند وارد این راه بشـود ،از میـان رفتند؟ نه ،از
میان نرفتند .درست توجه کنید! این مزاحمها اول هم نمیگذاشتند وارد
این راهِ دور و دراز بشود؛ حاال هم که وارد این راه شده است ،نمیگذارند
آسوده و آرام این راه را طی کند .هر یک قدم که میرود ،مثل یک خاری،
ّ
دامن لباس او را ،دست او را
پای او را،
ِ
مثل یک قلبی ،مثل یک زنجیری ِ
میگیرند و میکِ شند و از پیمودن راه ،او را باز میدارند .این هی میافتد
اینطـرف ،هـی میافتـد آنطـرف ،هی این خـار دامنـش را میگیرد ،هی
عشـق به فرزند او را بهسـوی خود جذب
آن زنجیر پایش را میکشـد ،هی
ِ
میکند ،هی یاد زندگی راحت او را بهسوی خود میکشاند .از اینطرف از
آنطرف ،انگیزههای گوناگون این انسان را به جانبهای مختلف میبرند،
ایـن آدم میشـود متزلـزل؛ مثل همان زورق ،مثل همـان قایق ،گاهی به
انسان نامطمئن است.
اینطرف ،گاهی به آنطرف ،این
ِ
یک انسـان هم هسـت ،وقتیکه وارد شـد ،وقتی به این راه رسـید ،برای
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خـود یـک انگیزهای ،یک عامل توجهـی بهوجود میآورد که او را
از تمام این انگیزههای کوچک غافل میکند .یک جاذبه و کششی دل او
را میکشـاند کـه این جاذبههـای کوچک ،جاذبۀ فرزنـد ،جاذبۀ زن ،جاذبۀ
زندگـی ،جاذبـۀ پول ،جاذبۀ مقام ،جاذبۀ جـان ،درمقابل آن جاذبۀ بزرگتر
پوچند ،هیچند ،نابودند ،مؤثر نیسـتند .دهها آهنربا یک جسـم کوچک را
به اینطرف و آنطرف جذب میکنند ،اما یک آهنربای قویتر وقتی پیدا
آهن کوچک را ،این براده را میکشـد بهطرف
شـد ،آنچنان جاذبهاش این
ِ
ً
اصال اثرشان خنثی است.
خود که آهنرباهای دیگر

این آدم وقتیکه 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
زیباییهـا و راحتیها و خوشـیها و لذتهـا و عیشونوشها در او اثری

َ َّ تُ َ نَّ ُ ُ َ َّ ُ
طم ِئ� ن� ة� 
آدم مطمئـن < ،ي�ا ا ي��ها ال��فس الم
نمیگذارنـد .ایـن آدم کیسـت؟
ِ
ض َ ةً َ ض َّ ةً
َّ
ر� ي��> .1آنکسی میتواند راه خدا را تا آخر بپیماید،
را� ي�� م ِ
ك ِ
ِار�جِ ع�ي ِا ٰلى ر ِ�ب ِ

بـه سـرمنزل و هـدف منظور و مقصـود نائل آید ،که مطمئن باشـد حالت
اطمینان و سـکون در او باشـد .اطمینان به این معناست؛ یعنی جاذبهای
او را بکشـاند .جاذبـه ایمـان ،جاذبه عالقه به خـدا ،جاذبه عالقۀ به هدف،
آنچنـان او را مجـذوب کند و بهسـوی خود بکشـاند که همـۀ جاذبههای
دیگـر بـرای او هیچوپـوچ و مسـخره بیاینـد ،هیچوپوچ و مسـخره .معنی

جان آرامگرفته ٭ بهسـوی پروردگار خویش باز
 .1سـوره مبارکه فجر /آیات  27و « 28ای
ِ
گرد ،درحالیکه تو از او خشنود و از تو خشنود است».
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زمین با این عظمت که جاذبهاش هر جسمی را بهطرف
ندارد که
ِ
خود میکشد ،این باشد؛ آنوقت فرض بفرمایید یک جسمی ،یک کوهی
ولو کوه هیمالیا ،ولو بزرگترین کوههای عالم ،او هم باز خودنمایی کند؛
یک سـنگی را که شـما پرت میکنید ،کوه هیمالیا آن را بهطرف خودش
بکشـد ،نـه؛ کوه هیمالیـا جاذبه دارد ،اما درمقابل جاذبـۀ زمین ،جاذبۀ آن
صفر اسـت ،خنثیسـت ،عمل نمیکند .کوه هیمالیا و هر جسـمی به آن
اندازه ،آنجایی اثر میگذارد و اجسـام کوچکتر را بهسـوی خود میکشـد
که یک جسـم بزرگتری مثل زمین در کنارش نباشـد .وقتی جاذبۀ زمین
هست ،جاذبۀ کوه هیمالیا چیزی نیست.
روح یک انسان ،همچون جاذبهای قوی عمل کرد،
ایمان به خدا در
وقتی
ِ
ِ
آنچنان او را بهسوی مقصدهای ایمانی میکشاند که جاذبههای کوچک،
درمقابل ایمان
این جاذبههایی که برای افراد بیایمان بزرگ میآیند ،ولی
ِ
کوچکنـد ،ایـن جاذبهها دیگر در او اثری نمیگذاردِ .هی وسوسـه میکند
دل آدم کـه از شـواهد تاریخـی فراوانی که در صدر اسلام هسـت ،مطرح
ِ
کنیم اینجا ،اما میبینم وقت میگذرد ،شـواهد هم بگردید خودتان پیدا
کنید .آن جاذبههای عجیبی که افرادی را کشاندند.
مـن فقـط میخواهـم ایـن دو ،سـه لغـت را معنـا کنـم .اطمینـان؛ پس
اطمینـان یعنـی چـه؟ خالصۀ کالم این شـد که اطمینـان یعنی طمأنینۀ
آرامـش دل انسـان ،دل آرام باشـد .یعنـی چـه آرام باشـد؟
روح انسـان،
ِ
ِ
نهاینکـه بیتحـرک باشـد ،نهاینکه پیش نرود و پیشـرفت نداشـته باشـد؛
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یعنـی جاذبههـای گوناگـون او را بـه اینسـو و آنسـو نکشـاند،
اسـباب زحمت او نشـود .عشقها و مِ هرها و هواها و هوسها ،هرکدامی
بار ایمـان ،آرام و مطمئن ،اما
بـر او حکومـت نکند ،بلکه بر اثر
ِ
سـنگینی ِ
با سـرعت هرچه تمامتر بهسـوی مقصودِ انسـانیت ،مقصودِ خلقت حرکت
کند ،این است معنای اطمینان.

ثُ
<� َّم َا ن��زَ َل ُ
اهلل
بعد ،جملۀ دوم سکون است .سکون هم به همین معناست.
َس َ َ ُ َ َ
ك� ن� ت�ه ع ٰلى رسو ِل ِه> 1خدا سـکینه بر پیغمبر نازل کرد .در پنج ،شـش جای
ي
قـرآن ایـن تعبیـر هسـت که یکـیاش جزو همیـن آیاتی اسـت که گمان
میکنم حاال خواهیم خواند.
از آن آیاتی که مربوط به سـکینۀ نفس اسـت ،مثل اینکه متأسـفانه بنده

اینجـا هیچـی نیـاوردهام( .چـون ازبـس وقت کم اسـت و جا کم اسـت و
ً
فکر این را میکنم که
واقعا ضعیف است ،بنده همهاش
امکانات ما هم
ِ
اگر دوتا آیۀ دیگر بیاورم ،این دو صفحه بشـود سـه صفحه ،چطور این را
پلیکپـی کنیـم .توجه میکنیـد! اینقدر امکانات مـا در این زمینهها کم

و ضعیـف اسـت .ایـن را میگویم کـه بدانید که این اگـر ّ
خطش کمرنگ
ً
مثلا فرض کنید،
درآمـده ،بدانیـد کـه اگر کمرنگ درنمیآمـد ،درنمیآمد!
معمولی اینجوری را با آسانی
ورق
وضع ما حاال اینجوری است .ما دوتا
ِ
ِ

و بهراحتـی نمیتوانیـم بدهیـم ،و ِا ّل بنـده تمام این آیـات مربوط به امن
و اطمینـان و سـکینه را جمـع کردم ،زحمت کشـیدم جمع کـردم ،خیلی
 .1سوره مبارکه توبه /آیه 26
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ً
اقال
هم زحمت دارد ،گشتن و پیدا کردنش خیلی مشکل است،
یکی ،دو ساعت آدم باید بگردد و کار کند تا اینکه آیات را فقط پیدا کند،
اسـتنتاجش بمانـد .بااینکـه آیات را جمـع کردم ،همـهاش دغدغۀ این را
داشـتم کـه اگر چنانچه دو آیۀ دیگر بیاوریـم ،این یکصفحهونیم خواهد
کار مشکلی
شد دوصفحهونیم یا سه صفحه ،و این دیگر پلیکپی کردنش ِ
بـود .ببینیـد امکانـات مـا را ،میخواهیـم این را توجه داشـته باشـید که
امکانات ما در این ّ
حد از ضعف است).
بـاری؛ پنـج ،شـش آیه در قـرآن وجود دارد که در زمینۀ سـکینه اسـت در
ً
مثال یکی در جنگ حنین 1.در جنگ حنین ،بعد از آنیکه
مواقع حساس؛
لشـکریان پیغمبر ،بهخاطر یک غرور بیجا ،بهخاطر 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 گروهِ مغرور
ً
دائما هوشـیاری و حساسـیت برای
بایسـتی غافل بشـود و ضربه بخورد ـ
هر انسـانی و هر امتی و هر ملتی الزم اسـت ،که امیرالمؤمنین

صلواتاهللعلیه

فرمـود :مـن مثـل آن حیـوان گیـج گنگ نیسـتم کـه بخوابم بـا الالیی و

َ

َ َّ

َ

َ

َّ

ُ
اهلل ال ا ُ
طـول اللـدم»،2
خوابـم ببـرد ،نهجالبالغه اسـتَ « ،و ِ
كـون كالض ُبع تنـام ع ٰىل ِ
ِ

ِ

بـا الالیـی گفتنها ،مثـل کفتار؛ میروند َدم ُ
آغلـش الالیی میگویند ،این
ِ

خوابـش میبـرد ،بعـد میگیرندش .میگویـد من آنجوری نیسـتم که با
 .1یکی از غزوات پیامبر اکرم که پس از فتح مکه روی داد.
 .2حدیث شماره 13
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ً
دائما حساسم ـ و سنت خداست
الالیی خوابم ببرد ،غافل بشوم،
ً
دائما حسـاس نباشـد ،بایستی ضربت را ببیند و بخورد .اینها
که آدمی که

�ذ َ َ َ

ُ

َ تُ ُ

<ا اع�ج ب� ت�كم ك ث� َر�كم>،1
غافل شـدند در میدان جنگ ،حق هم داشـتندِ ،

زیاد بودند و این زیاد بودن ّ
عده ،آنها را به اعجاب آورد ،آنها را به شگفتی
ِ

فَ َ تُ

َ

ُ

َ

ً

�غ
غرور
� ع ن�كم ش� ي� ئ�ا> .همین
ِ
آوردَ .عجـب! اینهمـه جمعیتیم ما؟ <�لم � نِ

شـما موجـب شـد کـه در جنگ غافـل ماندید و شکسـت خوردیـد .بعد از
آنیکه شکسـت خوردند از دشـمن ،منتها نه شکسـت قاطع و نهایی ،یک
ً
َ
فورا به خود آمدند .یک عدهای از سربازان خوب،
شکستکی خوردند و خب
جدی مؤمن ،امیرالمؤمنیـن و چند نفر دیگر ،با
عـدهای از سـرداران پایـدار
ِ
هر تالش و کوششی بود ،باالخره لشکریان را که داشتند منهدم میشدند،

ََ ُ َ
ُ َ
ثُ َ َ ن َ
ك� ن� ت�ه علی َرسو ِل ِه>
برگرداندنـد ،آنوقت آنجا پروردگار میگویدّ �< :م ا��ز َل اهلل س ي

خدا آرامش و سکینۀ روح را به شما برگردانید؛ آرامش ،سکینه.
یکجا در آنوقتیست که در زیر آن درخت ،مسلمانان با پیغمبر بیعتشان
را تجدیدکردنـد 2.یکجـا بـرای آنوقتیسـت کـه پیغمبـر از مکـه گریخته
 .1سوره مبارکه توبه /آیات  25و 26
 .2ایـن تجدیـد بیعـت کـه در ماجرای صلـح حدیبیه انجام گرفت ،به نـام بیعت رضوان

َ
اهلل َع ن� ُ
<ل قَ�د َر ض� َی ُ
الم�ؤ مِ ن� ی� نَ�
معروف شد .آیه  18سوره مبارکه فتح به این بیعت اشاره دارد.
ِ
ِ
قُ
نَ ةَ َ َ َ َ ث َ ُ فَ ت ً قَ ً
َّ
نَ َ تَ تَ ش َّ َ فَ َ
فَ َ ن َ
ک��� عل ی� ِهم و ا�ا ب�هم ��حا �ر�ی ب�ا> بـه راسـتی
ِا�ذ یُ� ب� ِیا�عو�ک �ح�
ال��ج َر ِة� �ع ِل َم ما �فی �لو ِب� ِهم �ا��ز َل الس ی

خـدا هنگامـی کـه مؤمنـان ،زیـر آن درخت با تو بیعت میکردند از آنان خشـنود شـد ،و
آنچه در دلهایشـان بود بازشـناخت و بر آنان آرامش فرو فرسـتاد و پیروزی نزدیکی به
آنها پاداش داد.
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طرح
اسـت بهسـوی مدینه ،با هدف تشـکیل جامعۀ اسالمی ،با
ِ
تصمیمهای خطرناکی برای کفار و دشـمنان ،با هزار تصمیم و ارادههای
نیرومند ،با هزار فکر ،پیغمبر آمده بیرون و باید خودش را به مدینه برساند،
شـرط تحقق تمام آن هدفها و آن اندیشـهها ،آن تدبیرهای پیغمبر ،این

اسـت کـه پیغمبر سـالم برسـد به مدینـه ،و ِا ّل اگـر پیغمبـر را در بین راه،
صـورت وقوع
کفـار بتواننـد بکشـند ،نابـود بکننـد ،هیچیـک از آن رؤیاها
ِ
نخواهـد گرفـت .پیغمبر پنـاه برده به یک غاری ،آنجا هـم خدا میفرماید

فَ َ ن َ

ُ َ

ََ ُ ََ

�يه> 1خدا سـکینه و آرامش خود را بر دل پیغمبر،
ك� ن� ت�ه عل ِ
که <�ا��ز َل اهلل س ي

در آن موقعیت حساس فرود آورد .و چند مورد دیگر هست .مؤمن دارای
سـکینه است ،سکینه بهاینمعناست؛ پس سکینه ،آرامش ،سکون نفس،
باز بهمعنای عدم تحرک و خواب رفتن و غافل شدن نیست.
امن روحی
و جملۀ آخر و کلمۀ آخر؛ امن .البته پیداسـت که اینجا مراد،
ِ
امن اجتماعـی .امنیت اجتماعـی البته بهمعنای آن اسـت که
اسـت ،نـه
ِ
همۀ افراد از یک آرامشـی در اجتماع برخوردار باشـند ،تا هرکسـی بتواند
حق خودش را ببرد .و سـکوت ،سـکوتهای اجباری غیر از امنیت اسـت،
ِ
امنیت عبارت اسـت از اینکه همۀ مردم بتوانند با ایمنی کامل به حقوق
و خواسـتههای مشـروع خودشـان نائـل بیاینـد .ایـن امنـی کـه در اینجا
میگوییم ،غیر از آن امنیتی اسـت که در زمینۀ مسـائل اجتماعی و امن
امن روحی ،نداشتن تزلزل ،نداشتن
اجتماعی مطرح است .این امن یعنی
ِ
 .1سوره مبارکه توبه /آیه 40

ناـمیا

203

 ۀسلجج   اهدـــیونن

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 میکند( .ضمن اینکه من آیات را میخوانم ،خواهش
میکنـم کـه به این ورقهها نگاه کنید ،هم بـه ترجمهها توجه بفرمایید و
هم خود آیات را تصحیح کنید .امروز خیلی بد خورده)

َّ ذ َ آ َ

1

َ تَ َ ئ ُّ قُ

ُُ

�ذ

ن ن
ن
اهلل>.
كر ِ
سورۀ رعد آیۀ  28و  ،29دو آیۀ کوتاه؛ <ال�ي�� �م�وا و �طم ِ�� �لو ب�هم ِب� ِ ِ
البته آیه ،دنبالۀ آیات قبل است شاید ،ولیکن ذکر آیات قبلی یکقدری

َّ ذ

آَ

َ تَ َ ئ ُّ قُ

ُ ُ �ذ

نَ ن
ن
اهلل> آنکسانیکه ایمان
كر ِ
طوالنی میکرد< .ال�ي�� �م�وا و �طم ِ�� �لو ب�هم ِب� ِ ِ
�ذ

اهلل> به یاد خدا .ببینید ،این
كر ِ
آوردند و آرامش گرفت دلهای آنان < بِ� ِ ِ
یـاد خدا همان جاذبۀ قویسـت .همان جاذبـۀ قوی که گفتم جاذبههای
کوچـک را محـو میکند ،اثرشـان را خنثی میکند ،همین ذکراهلل اسـت.
چـرا بـه نمـاز اینقـدر اهتمـام کردنـد؟ چـرا گفتند اگـر نماز قبول نشـد،
کارهـای دیگـر قبول نمیشـود؟ چرا مکـه را گفتهاند عمـری یکبار ،روزه
را گفتهانـد سـالی یکبـار ،زکات را گفتهاند برای موردی خاص ،خمس را
همینطور ،بقیۀ عبادات را همینطور ،اما نماز را گفتهاند هر روز ،آنهم
روزی پنجبـار و اگـر زیادتـر کـردی بهتر؛ چـرا گفتهاند؟ بـرای خاطر اینکه
ً
مفصلا چندین جلسـه صحبت کـردهام .ممکن
نمـاز ـ بنـده دربـارۀ نماز
اسـت بعضی از حضار محترم یادشـان باشد ـ نماز کپسول ذکر خداست.
سـرتاپای نمـاز ذکـرُ اهلل اسـت .لذاسـت که خود قـرآن هم بعـد از آنیکه
 .1به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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َ

فَ

َ ُ

َ

هى ع ن� ال� ش
ة ن
میفرماید ِ :ن
ح� ِاء و الم ن�ك ِر> ،1نماز از فحشا
<ا� الصلا� �� ٰ ِ

و منکرات نهی میکند و باز میدارد ،دنبالش میگویدَ :
<و َل ذ� ُكر اهلل َا َ
ك� ُر>
ب
ِ
ِ
یـاد خـدا باالتـر اسـت .این جنبه و ایـن ُبعد از نماز مهمتر اسـت که یاد
خداسـت ،این باالتر اسـت ،بزرگترین 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 اضطرابهـا ،از وسوسـهها ،از دغدغههـا ،از جاذبههای گوناگون،
در همـه کاری ،در همـه راهـی باز میدارد .ایـن دل آرامش پیدا میکند.
مثـل وزنـهای کـه بر روی یک قایق آنچنانی قرار داده بشـود و این آن را
یکقدری سنگین میکند ،یکقدری از تحرک و اضطراب آن کم میکند.
ذکراهلل این است.

َّ ذ

آَ

<ال�ي� نَ
� �م ن�وا> ،آنکسـانیکه( ،ترجمه را اجازه دهید از روی همین نوشـته
بخوانـم کـه باز فرصتی باشـد شـما تصحیح کنیـد) آنانکه ایمـان آوردند
ً
عمدا
و دلهایشـان بـا یـاد خـدا َثبـات و اطمینان یافـت ـ کلمۀ ثبـات را
اینجـا آوردیـم؛ یعنـی آن حالت آرامش ـ بهسـوی خدا هدایت میشـوند.
این «بهسـوی خدا هدایت میشـوند» را بنده در پرانتز نوشـتم ،چرا؟ چون
همانطورکه عرض کردم ،آیه به قبل ارتباط دارد و در آیۀ قبل گفته شـده

َ َ

َ

َ َن

َّ ذ

آَ

ا�  ال�ي� نَ
�يه م ن� ا� بَ
� �م ن�وا> الی
که هدایت میشوند بهسوی خدا< ،و ي�هد�ي ِال ِ

آخـر آیـه .بنابراین هدایت میشـوندی که در پرانتز ما نوشـتیم« ،بهسـوی
ِ
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خـدا هدایـت میشـوند» این ترجمه را ،ایـن با توجه و عنایت به
آیۀ قبلیست ،که هدایت شدن این گروه از آیۀ قبلی استفاده میشود.

َ �ذ

تَ َ ئ ُ

قُ

اهلل �طم ِ� نّ� ال� بُ
لو�> همانا بهوسـیلۀ یاد خدا ،دلهـا طمأنینه و
كر ِ
<الا ِب� ِ ِ

ثبات میگیرد .یاد خدا این خاصیت عجیب را دارد و شـما میبینید که
طمأنینـه و سـکون و ثبـات برای موفقیت یک انسـان چقدر مؤثر اسـت؛
عجیب روحی برخوردار اسـت.
امـکان
مؤمـن ایـن امتیـاز را دارد ،از ایـن
ِ
ِ

َّ ذ َ آ َ

َ َ ُ

ّ

َُ َ ُ

َآ

حا� طو� ٰى لهم و ح نُ
ال ِت
س� م� ٍب�> آنکسانیکه
دنبالهاش <ال�ي� ن� �م ن�وا و ع ِملوا الص ِ
ب
َُ

َ ُ

َآ

ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند< ،طو� ٰى لهم و ح نُ
س� م� ٍب�>( .البته اینجا
ب
بـاز ترجمـهای کـه خود بنـده در این ورقـه آوردم ،آن را اجـازه بدهید که

بخوانـم) آنانکـه ایمـان آوردند و عمل شایسـته کردند ـ عمل شایسـته،
یعنـی آن تعهـدات الزم متناسـب بـا ایمـان را انجام دادنـد ـ فرخنده باد

َُ
امروزشان و نیکو باد آیندهشان .این یک ُم َّ
<طو� ٰى لهم
حصلی 1است که از
ب
َُ َ ُ ُ َآ
َ ُ ُ َآ
<طو� ٰى لهم و ح ن
وح ن
س� م� بٍ�> ،ترجمهاش مختصری
س� م� بٍ�> بنده گرفتم.
ب

بـا ایـن جملـهای که مـن نوشـتهام تفاوت میکنـد ،امـا بهطورخالصه و
ّ
محصلگیری این است :حاالیشان خوب ،فردایشان هم خوب .دنیایشان
نیکـو ،آخرتشـان هـم نیکـو .واقعـش هـم همین اسـت .جامعـۀ مؤمن،
تعهـدات ایمانی عمـل میکند ،دنیایـش هم آباد
آنهـم مؤمنـی که بـه
ِ
اسـت ،آخرتش هم آباد ،دنیایش هم بهشـت اسـت ،آخرتش هم بهشـت
است .این یک آیه.
( .1حصل) نتیجهگیری شده
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بعـد یـک شـرح کوتاهـی نوشـتیم اینجـا کـه دیگـر نمیخواهم
ّ
محاجۀ ابراهیم اسـت بـا قومش .ابراهیم
حـاال همـهاش را بخوانم .بحث
خلیلالرحمان و منادی توحید در روزگاران قدیم و باسـتان ،با مردم خود
ّ
محاجه 1میکـرد .آنها با او بحـث میکردند و او با
و قـوم خـود مجادلـه و
ّ
محاجه را
آنهـا بحـث میکرد و پاسـخ به حرفهای آنها میداد .قـرآن این

َ

َّ ُ قَ ُ ُ

نقـل میکنـد و یاد میکند .میفرماید کـه <و حا�ج ه �ومه> 2و قوم او ـ قوم
ابراهیـم ـ بـا او بـه مجادلـه پرداختنـد ،با او بنـا کردند بحث کـردن .قرآن
نمیگویـد چـه گفتنـد ،چگونه با او بحث کردند ،حرف آنها چه بوده ،اما از
جوابی که ابراهیم به آنها داده و قرآن نقل میکند ،انسـان حدس میزند
کـه حـرف آنهـا چـه بوده اسـت .بنـده اول جـواب را میخوانم ،بعد شـما
خودتان حدس بزنید که آنها به ابراهیم چه میگفتند.

ق

َ تُ ّ نّ ف

<� َ
ّ
محاجه و مجادله
اهلل> ،وقتیکه آنها بنا کردند با ابراهیم به
ال ا �حا�ج و�ی ِ�ی ِ
ق

َ تُ ّ نّ ف

کردنَ �< ،
اهلل> آیا با من دربارۀ خدا مجادله میکنید؟
ال> گفت< ،ا �حا�ج و�ی ِ�ی ِ
َ قَ َ

<و �د ه ن
دا�> و حال آنکه خدا مرا هدایت کرده است؛ یعنی من روشنم ،در
ِ

راه خودم تردیدی ندارم که شـما بخواهید از آن تردیدِ من اسـتفاده کنید

َ قَ َ

دا�> من هدایت شدهام،
و با بحث و جدل مرا از راهم برگردانید< .و �د ه نِ

ّ َ َ
راه یافتهام ،روشنم ،میدانم چه میکنمَ ،
<و لا َا خ� فُا� ما تُ� ش�ر َن
كو� بِ� ِه ِالا ا ن� ي� ش� َاء
ِ
َّ َ ً
ر ب�ی ش� ي� ئ�ا> و از آنچـه شـما شـریک خدا دانسـتهاید ،هیـچ بیمی ندارم ،مگر
( .1جدل) جدال کردن ،ستیزگی( ،حجج) حجت آوردن
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آنکـه خـدا دربـارۀ من چیـزی اراده کند؛ یعنـی درحقیقت از خدا
میترسـم .از حوادثی که خدا در سـر راه من بگذارد و از آیندهای که خدا
برای من در نظر بگیرد ،من واهمه میکنم و بس ،اما از آنهایی که شـما
شـریک خـدا دانسـتهاید ،من واهمهای نـدارم .از اینجـا مختصری معلوم
میشود ،بعد بیشتر معلوم میشود؛ از این جواب بهدست میآید که آنها
به ابراهیم میگفتهاند :ابراهیم بترس از این شرکایی که ما برای خدا قرار
دادیـم ،بترس .اینها خشـکت میکنند ،اینها پـدرت را درمیآورند ،دنیایت
را سـیاه میکننـد ،روزگارت را تلـخ میکنند؛ البد دیگـر! ابراهیم در جواب
میگوید :من از آنها نمیترسم ،هیچ واهمهای از آنها ندارم .از دنبالۀ آیه
و سخن ابراهیم این مطلب روشنتر و آشکارتر میشود.

ً
َ َ َّ ُ َ َ
<و ِسع ر ب�ی ك ّل ش��ي ٍء ِعلما> پـروردگارم بـه همهچیز دانشـش گسـترده اسـت.

ً
ُ َ َ
َ َ
َّ
<علما> از
<و ِسع> گسترده است< ،ر ب�ی> پروردگار من< ،ك ّل ش��ي ٍء> به همهچیزِ ،

حیث دانش .که جملۀ رسا و سادۀ فارسی آن همین میشود که ما اینجا

َ فَ تَ تَ �ذَ َّ
ك نَ
رو�>
نوشـتیم ،پروردگارم به همهچیز دانشش گسترده است< .ا�لا ��
تَ تَ �ذَ َّ
ك ن
رو�> یعنی متوجه نمیشـوید؟
بااینحـال آیـا به خـود نمیآیید؟ <��
حالت به خود آمدن ،پیدا نمیکنید؟ به یاد نمیآیید؟
ملتفت نمیشوید؟
ِ
اینها همه به یک معناست؛ که بنابراین در ترجمۀ فارسیای که بنده اینجا

َ فَ تَ تَ �ذَ َّ
ك نَ
رو�> یعنی بااینحال
نوشتم ،همین میشود که عرض کردم< ،ا�لا ��

آیـا بـه خـود نمیآییـد؟ خب ،هنـوز ادامه دارد سـخن ابراهیم بـا قومش.

کپی
این یک قسـمتیاش بود( .امروز کار ما یکقدری بهخاطر وضع پلی ِ
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این کاغذ مشـکل شـده .درعینحال هم مسـئولیت داریم این را
ً
ضمنا بخوانیم شما تصحیحش کنید،
بخوانیم و صحیح بخوانیم ،این هم
گاهی هم تطبیق کنیم با همدیگر ،بههرحال).

َ َ َ َ فُ
َ ش َ تُ
ك�م>( ،اینجا
<و ك ي� ف� ا خ�ا� ما ا�ر
در دنبال این مطلب ،ابراهیم میفرماید:
َ َ َ َ فُ
<و ك ي� ف� ا خ�ا� ما
خیلـی بد خورده در نسـخۀ مـن ،آقایان تصحیح کنیـد).
ََ ُ ُ نً
َ ش َ تُ َ َت خ ف نَ َ نَّ ُ َ ش َ تُ
َ َُّ
اهلل ما لم ي� ن��ز ِ ل ِب� ِه عل ي�كم سلطا�ا> .اینجا خوب
ا�رك�م و لا ��ا�و� ا�كم ا�ر
ك�م ِب� ِ
روشـن میشـود کـه بـا ابراهیم چه بحـث و مجادلـهای داشـتند .ابراهیم
میگوید چطور ،من بترسـم؟! شـما باید بترسـید .من از آنکسانیکه شما
بیدلیل ،شریک خدا و رقیب خدا در ُملک و حکومت و فرماندهی و خلق
و امـر قـرار دادیـد ،بترسـم ،درحالیکه خدا مرا هدایت کـرده ،برایم مطلب
روشن است؛ و شما از اینکه کسانی را بیدلیل ،بیمنطق ،بیجهت ،بدون
اینکه هیچ موجب عقالیی وجود داشـته باشـد ،شـریک و رقیب و همگام
پروردگار عالم قرار دادهاید ،نترسـید؟ شـما باید بترسـید ،نه من .از اینجا
بحث با ابراهیم میگفتند :بترس! بترس! حاال
معلوم میشـود که آنها در
ِ
از چه کسـی بترس؟ از چه بترس؟ آیا از شـرکای بیجان خدا یا از شـرکای
جاندار خدا یا از هر دو ،اینها دیگر معلوم نیست .کدام شرکا را میگفتند
باید از آنها ترسید ،اینها روشن نیست.
ً
اجماال ،برای خدای متعال انواع و اقسام شریک قرار دادند .گوسالهپرستها
گوساله را ،سنگ و چوبپرستها سنگ و چوب را ،فرعون و نمرودپرستها
فرعون و نمرود را .و دربارۀ توحید که صحبت کردیم ،معلوم میشود که آن
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گوساله و آن سنگ و آن فرعون و آن نمرود ،همه آتشگیرههای
یک آتشند ،همه پلیدیهای یک وادیاند ،فرقی باهم ندارند .بههرصورت،
اینها میگفتند از شـرکای خدا باید ترسـید .حاال شـرکای خدا ،آیا شـرکای
ِانس ،شرکای جن ،شرکای جاندار ،شرکای بیجان و ازاینقبیل؛ این دیگر
معلوم نیست.

َ َ فَ َ

فُ

َ

ُ

<و ك ي�� ا خ�ا� ما ا ش� َر ت
ك�م> چگونـه بترسـم از آنچـه شـما شـریک خدا قرار
َ

تَ خ ف

َ نَّ ُ َ

ُ

دادهاید< ،و لا ��ا� نَ
و� ا�كم ا ش� َر ت
اهلل> و نترسید شما از اینکه برای خدا
ك�م ِب� ِ
َ َُّ

ََ

ُ ُ

نً

شـریک قـرار دادهایـد؟ <ما لم ي� ن��ز ِ ل ِب� ِه عل ي�كم سلطا�ا> چیـزی کـه بر آن هیچ
حجت و دلیلی ندارید .ترجمهای که اینجا نوشتیم این است :چگونه من

از آنچه شـما شـریک خدا قرار دادهاید بترسـم و شـما از اینکه بدو شـرک
آوردهاید نترسید؟ با اینکه شما را هیچ حجت و برهانی در این نیست.

ف َ َ ُّ

فَ قَ

َ َ ُّ

َ

ُ ُ تَ َ

م� ِا ن� ك ن� ت�م �عل نَ
ن ق
مو�> ،ما یا شما؛ من
بعد دنبالهاش <�ا ي� ال�ر�ي � ي� ِ� اح� ِب�الا نِ
ً
روحا ایمن باشم ،امنیت روحی داشته باشم،
سزاوارترم و شایستهترم که

تشویش و دغدغه نداشته باشم ،یا شما؟ منی که دلم به خدا وابسته است
ـ ابراهیـم میگویـد ـ منی که مورد هدایت خدایم ،من بیتشـویشترم یا
تو ،بیچاره؟ که در آن راهی و کاری که در پیش گرفتهای ،حجت و دلیلی

َ ُ َ
ف َ َ ُّ فَ
ُ ُ
ال�ر�ي قَ� ي� ِن� ا َح قّ� بِ�الا ِن
م� ِا ن� ك ن� ت�م
نداری .من که برایم روشن است مطلب�< .ا ي�
تَ َ
عل نَ
مو�> ،کدامیـک از مـا دو گـروه ،من ابراهیم یا شـمای بتپرسـت به
�
ِ

ایمنـی سـزاوارتریم؟ ابراهیم میگفت .بعد در پرانتـز بنده توضیح دادهام:
من که خدا را شناخته و با بصیرت و آگاهی بدو راه یافتهام ،یا شما که بر
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ُ ُ
پندار باطل خود هیچ حجتی ندارید .اگر میدانستید! ِ<ا ن� ك ن� ت�م

�عل نَ
مو�> .یعنی معلوم است نتیجه چیست ،معلوم است جواب چیست،
معلوم است چه کسی محکوم به دغدغه و ترس و دلهره است و چه کسی
محکوم نیست به این بدبختیها و مطمئن است.

َّ
َ
<ال ذ�� نَ� آ� َم ن�وا َو َلم َ
ل�سوا يا�ما�ن ُهم بِ�
�
و در آخر میفرماید که
ي
ي بِ
َ ُ ُ تَ
ه� نَ
دو�> .آنهـا کـه ایمـان آوردهاند و ایمان خود را به ظلم و سـتم
و هم م
�ظُ

ُ ئ َ َُ ُ َ
الا نُ
م�
ول�ك لهم
لم ا ِ
ٍ

نیالودهانـد ،فقـط آنهـا را اسـت ایمنـی و آنهاینـد هدایت یافتـگان .این
دربارۀ امن.
بعـد نوشـتهایم4« :ـ ثمربخش بـودن ».یعنی چه؟ یعنـی نوید چهارم این
راهرو راهِ هـدف و مقصود،
اسـت :ثمربخـش بـودن .یکی از چیزهایـی که
ِ
اگـر داشـته باشـد ،بهتـر میتواند حرکت کند و بیشـتر احتمال رسـیدنش

هسـت ،اگر نداشـته باشـدُ ،کندتر حرکت میکند و احتمال نرسیدنش هم
زیاد است ،این است که کار خود را ثمربخش بداند یا نداند .اگر ثمربخش
گام خود را ،احسـاس کرد که
دانسـت این راه را؛ حرکت خود و کار خود و
ِ

ایـن از بیـن نمیرود ،عملش ضایع نمیشـود ،بر این حرکت ،بر این گام،
یک اثری مترتب میشود ،هر حرکت او یک موجی را ایجاد میکند که او
را بیشتر به منزل میرساند؛ اگر این را معتقد بود ،سریعتر پیش میرود،
بهتر کار میکند ،خستگیاش کمتر است ،راحتتر حرکت میکند .اگر این
را معتقد نبود ،واویال! مؤمن اینجور است ،مؤمن کار خودش را ثمربخش
میداند و قرآن به او این را آموخته است .قرآن ،البته موارد فراوانی دارد؛
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ُ

َ

َ َ َ

َ َ ً

حس ن� ي� نَ�>< ،1ا�ج َر م ن� احس نَ
� عملا> ،2از اول تا
<� ِا ن� اهلل لا ي� ي�ع ا�ج َر الم ِ
آخـر قـرآن الیماشـاءاهلل .مـن یک مـوردش را آوردهام از اول قـرآن که َد ِم

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  ،8ببخشید  143یا 4؛ چون این شمارههای
آیه در این قرآن خیلی ریز و بد نوشته شده است).
ً
قبال تاریخچۀ قبله را در چند کلمه عرض کنم .وقتیکه
آیه دربارۀ قبله است.
مسلمانها در مکه بودند ،رو به خانۀ کعبه نماز میخواندند .قبل از هجرت،
اول ورود
برای نماز ،برای عبادت ،رو به خانۀ کعبه .وقتی آمدند به مدینهِ ،
بـه مدینـه ،رو به بیتالمقدس نماز میخواندند؛ به دسـتور پـروردگار البته.
همـان کاری کـه یهودیها هم میکردند .همانوقت یهودِ مدینه هم رو به
بیتالمقدس عبادت میکردند ،مسلمین هم همینجور .چندی گذشت ،آیه

فَ َ َ َ َ َ

َ

َ

ش َ
رام> 3برگرد طرف خانۀ خدا ،طرف کعبه،
نازل شد�< :و ِ ّل و�ج هك �طر المس�جِ ِد الح ِ

مسـجدالحرام ،و باز مسـلمانها بنا کردند به آنطرف 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
ً
فعال لزومی ندارد که بیان کنیم.
را شرح میدهد ،خودش مفصل است و
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یکی از این آیات ،این است؛ که به مؤمنین میگوید ،به پیغمبر
میگوید؛ که علت اینکه ما ،وقتی شما از مکه آمده بودید ،در اول ورود به
مدینه ،قبلۀ شـما را بهطرف بیتالمقدس قرار دادیم ،این بود؛ خواسـتیم
یک آزمایشـی از شـما به عمل بیاید .شـما قبل از آنیکه مسلمان بشوید،
در مکـه کـه بودید ،پیش از مسلمانشـدن حتی ،بـرای خانۀ کعبه احترام
قائل بودید ،قداسـتی قائل بودید ،بعد هم که مسـلمان شـدید ،نماز شـما
بهطرف خانۀ کعبه بود در مکه ،حاال که آمدهاید مدینه ،ما خواستیم یکهو
ً
موقتا از شـما بگیریـم؛ ببینیم چقدر حاضرید
یـک سـنت آبـا و اجدادی را
خاطر خدا سـنتها را زیرپا بگذارید .خیلی مهم اسـت ،این خودش
برای
ِ
نکتهایسـت .ارتباط به بحث ما ندارد ،اما نکتۀ بسـیار مهمیسـت .شـما
کـه مؤمـن هسـتید ،آیـا بـرای خاطر خـدا حاضر هسـتید یک سـنت آبا و
اجدادی را ،چیزی را که به آن دل بستید ،عالقهمند شدید ،احترام برایش
قائلیـد ،یکهـو زیـر پا بگذارید یا نـه؟ نهاینکه خیال کنیـد نمازهایی که در
مدتی که در مدینه بودید ،اوایل رو به بیتالمقدس خواندید ،این نمازها
را مـا به هیچ میگیریم ،قبولشـان نداریـم ،قبلۀ بیتالمقدس قبلۀ باطلی
بـود؛ نـه ،نهخیر .کارهایـی که کردید ،همهاش در همـۀ مراتب مورد قبول
است .تالشهای شما و سعیهای شما مؤمنان ،هم در مورد قبله و هم
بهطورکلی ،مورد تصدیق و تأیید و مورد پاداش و سپاس خداست .اما این
فاصلـهای کـه انجام گرفت برای این بـود که ما امتحان کنیم .آیه در این
مقوله است .حاال ببینید ما از کجای آیه میخواهیم استفاده کنیم.
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َ َ َ

ق َ َ َّ
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ُ َ ََ

ال� ب�ل ة� ال�ت�ي ك ن� ت� عل ي�ها> 1قـرار ندادیـم ما ای پیغمبر ،آن
<و ما �ج ع نل�ا ِ

قبلـهای را کـه بر آن بـودی ،یعنی بیتالمقدس ،پس آیه کی نازل شـده؟
آنوقتیکـه از بیتالمقـدس بـه کعبه برگشـته بودند ،بهسـوی کعبه نماز
ً
قبال بهسـوی آن رو میکردی،
میخواندنـد .خـدا میگویـد آن قبلـهای که

َ َ َ َ ق َ َ َّ
ُ َ
ال� ب�ل ة� ال�ت�ي ك ن� ت�
یعنـی بیتالمقـدس را برای چه ما قرار دادیم؟ <و ما �ج ع نل�ا ِ
ََ
ً ّ
سـابقا ِ<الا
عل ي�ها> قـرار ندادیـم مـا ،مقـرر نکردیم قبلهای را که بر آن بودی
َ َ
َ
َ َ
َ ن َ تَّ ُ َّ َ َ
سول ِم ّم ن� يَ� ن� ق� ِل ُب� ع ٰلى ع قِ� بَ��يه>
ِل ن�عل َم> مگر برای اینکه معلوم شود <م� ي�� ِب�ع الر
پیروی پیغمبر میکنند از آنان که بهسـوی گذشتگانشـان گرایش
آنان که
ِ
و تمایـل دارنـد و برمیگردنـد به گذشـته ،از هم مشـخص و مجزا شـوند،
معلـوم بشـوند .پس این یک آزمایشـی از شـما به عمـل آورده .ترجمهای
پیشـین تو ،در پرانتز
که از آیه کردیم در این ورقه اینجوری اسـت :قبلۀ
ِ
بیتالمقدس یا بیت َ
الم ْق َدس را ،معین نکرده بودیم مگر برای آنکه پیروان

واقعی پیامبر از دنباله وان سنتهای جاهلی معلوم و ممتاز گردندَ .
<و ِا ن�
ِ
رُ ِ
َ
ّ
َ
نَ َ
َ
َ
ً
ذ نَ َ
ّ
ُ
� هدى اهلل> هرچنـد که بسـی بـزرگ و مهم مینمود
ك� ي� َر ة� ِالا على ال�ي�
كا� ت� ل ب
مگر برای کسانی که خدا هدایتشان کرده است .آنهایی که دلشان هدایت
شـده ایـن کار برایشـان عادی بـود ،معمولی بـود ،میتوانسـتند هضمش
کنند؛ هدایت نشدگان ،نه.

َ

َ

ُ ُ �ض َ

نَ ُ

ن
كا� اهلل ِل ي� ي�ع يا�ما�كم>؛ این جمله مورد استدالل
بعد ،جملۀ بعدی< :و ما
و اسـتناد ماسـت .و خدا هرگز ایمان شـما را ضایع نمیکرد .چنین نبود
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کـه ایمـان شـما و عمل شـما و کار شـما ضایع و باطـل و بیاثر
گام شما،
بماند .برای یک مدتی از زمان درجا بزنید یا پیش نروید .نه! هر
ِ

هر حرکت شـما ،هر قدم شـما ،شـما را یک گام ،یک قدم بهسوی مقصود
نزدیـک کـرده .همـان نسـبت هم کـه مـا در راه تکامل دیدیـم و به هدف

اهلل � نّ َ ئ فٌ َ
َّ َ
ح� ٌم>
ال� ِاس ل َر�و� ر ي
نزدیک شدیم .پس ایمان شما ضایع نیست<ِ .ا ن� 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 میدهـد که شـما کارهایتـان ،ایمانتان،
عقیدهتـان ،عملتـان ضایع نمیگردد ،بیاثر 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 سهلتر و
آسانتر میشود.
فردا بحث ما دربارۀ توحید است.

ب خ�� ش� دوم:

ت
وح�ــد
� ی
توحید در جهانبینی اسالم
توحید در ایدئولوژی اسالم
عبادت و اطاعت انحصاری خدا
روح توحید :نفی عبودیت غیر خدا
توحید و نفی طبقات اجتماعی
تأثیرات روانی توحید

جلسۀ هشتم

توحید در جهانبینی اسالم
پنجشنبه  4مهرماه 1353
 9رمضانالمبــارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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ُ ٰ َ ّ ُ َ َ ُّ َ ّ ُ َ ُ
أخ ُذ ُه ِس َن ٌة َولا َن ٌ
وم
اهلل لا ِاله ِالا هو الحی القیوم لا ت
َ
َ َ َّ َ َُ
َل ُه ما فی َّ
رض من ذا الذی یشفع
ماوات َوما فِی الا ِ
الس ِ
ِ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ ُ َ َ
َ ُ
یدیهم َوما خلف ُهم َولا
ِعنده ِالا ِب ِا ِذنهِ یعلم ما بین ا ِ
َ َ
ُ
یء ِمن ِع ِلمهِ ِا ّلا بما َ
رس ُّی ُه
حیطون ِبش ٍ
ُی
شاء َو ِس َع ك ِ
ِ
َ َ َ َ َ ُُ ُ
َّ
فظ ُهما َو ُه َو َ
الع ِل ُّی
ماوات والارض ولا یؤوده ِح
الس ِ
َ
الع ُ
ظیم 255

ۀ
م�ارکه ب� ق�ره
سور� ب

بهطور 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
ً
ً
ثانیا بهمعنای چه تعهدی و چه عملی در زندگیست.
اوال یعنی چه؟
قرآن،
و البتـه فرامـوش نکردیـد و نکنید بحثهای قبلی را ،که گفتیم باید ایمان
ً
اوال آگاهانه باشـد ،از
بـه هـر فکـری و به هر اصلـی از افکار و اصول دینی،
ً
ثانیا ایمان همراه باشد با
روی فهم و شـعور و آگاهی باشـد ،نه کورکورانه؛
ِ

ً
حتما آن چیزی اسـت که
تعهد .آنچه که ما باید به آن ایمان پیدا بکنیم،
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
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ً
حتما یک تعهدی را بر دوش ما میگذارد.
مربوط به آیندۀ تاریخ،
ً
قهـرا این بحث برای
بـا ایـن مقدمه ،وقتی ما وارد بحث توحید میشـویم،
ما یک بحث تعهدآور اسـت ،و توحید را ما آنچنانی بررسـی میکنیم که
ً
ً
ثانیا ببینیم تعهداتی که توحید بر دوش ما
اوال آگاهانه به توحید برسیم،
میگـذارد ،چیسـت .آیا توحید فقط یک فهمیدن بیمسـئولیت و بیتعهد
دانستن یک حقیقتی است ،بدون آنکه این دانستن بر دوش ما
است؟ آیا
ِ
یک تکلیفی را بار کند؟ یا نه؛ توحید آگاهی و دانستنیست که بهدنبال این
دانسـتن ،تکلیفها ،وظیفهها ،مسئولیتها به انسان متوجه میشوند .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 اسلامی را بیان کنم.
ً
بینی بیشـتری ،با
مسـلما اگر چنانچه کسـانی با دید دقیقتری ،با روشـن
ِ
مطالعـۀ پرفرصتتـری به قرآن مراجعه کننـد ،اقیانوس بیکرانی در زمینۀ
توحید خواهند یافت .بهقدر فرصت محفل خودمان ـ که حتی همۀ آنچه
را هـم کـه خود مـا دربارۀ توحید میدانیم ،نمیتـوان بهصورت خالصه در
این محفل بیان کرد ـ به اندازهای که گنجایش وقت و ظرفیت مجلس ما
هست ،بنده صحبت خواهم کرد.

دــیحوت

 ۀسلجج  السا ینیبناهج رد دیحوت

221

ً
قبال باید تذکر بدهم ،این است که بحث توحید در
(مطلبی را که
ً
احتماال یکقدری
آیـات قرآنـی و با آن سـبکی که ما مطرح خواهیم کـرد،
ً
احتماال یک بحث درسی به نظر بیاید ،نه یک بحث
سنگین به نظر بیاید.
باب سخنرانی .اما من همیشه پیش خودم اینجور فکر میکردم و میکنم؛
ِ
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،
ً
عینا
شـنیدن چیزهای مشکل و محتاج به تأمل و تفکر؛
آماده باشـند برای
ِ
ً
حتما در روز ماه رمضان؛ چون ماه
مثـل کالس درس؟ چـه لزومـی دارد که
رمضـان اسـت و دهانهـا روزه ،گوینـده خـودش را ملزم و ناچـار ببیند که
تفریحی بیشتر بیان
مطالب را سرگرمکنندهتر و شیرینتر و توأم با مسائل
ِ
کند؟ چرا؟ تا کِ ی ما باید در محافل و مجالس عمومی ،امیدِ بهتر و باالتر و
عمیقتر اندیشیدن را نداشته باشیم؟ چرا باید نداشته باشیم؟
بنابراین شما برادران و خواهرانی که در این مجلس هستید و در روزهای
آینده خواهید بود ،نمیدانم 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 ،بهعنوان 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 بحثیسـت که در ذهنتان ناآشـنا میآید ،سـعی نکنید
ً
فورا بهعنوان اینکه این بحث سـنگین اسـت و ثقیل است ،از ذهنتان دور
کنید ،نهخیر؛ سعی کنید که این را با مغزتان آشنا کنید.
و البتـه همانطور یکـه در خیلـی از بحثهـا و سـخنرانیها و درسهـا
گفتیـم ،هرگـز انتظـار نداریـم ،حتی از یک نفـر که آنچه را مـا میگوییم،
بهطـور صددرصـد و حتمـی بپذیـرد ،نـه؛ بلکـه بهعکـس ،انتظـار داریـم از
دوسـتان ،برادران ،خواهران ،در هر حدی که هسـتید؛ آنچه را که به شـما
بهعنوان خوراک و مایۀ فکری داده میشود ـ اگر جاهای دیگر هم اینجور
نیسـتید ،اینجا اینجور باشـید ـ آنچه را که به شـما داده میشـود ،در زیر
البراتوار 1درک و فهم و تشـخیص و اجتهاد خودتان قرار بدهید وخودتان
ِ

َف ّ
َن قَ
ّ َ ذ َن َ تَ
ال� َ
ول
س� ِمعو�
را مصداق این آیۀ شریفۀ قرآن بسازید که <� بَ� ِش�ر ِع ب� ِاد  ال�ي�� ي�
َف ّ َ
َن َ َ َ ُ
عو� احس ن�ه>2به بندگان من مژده بده ،به آنها که سخن را میشنوند و
� َي� ت� ِب�
نیکوترینش را انتخاب میکنند و پیروی میکنند).
ً
فعال ،ممکن
بههرصـورت ،توحیـد را ما از دو دیدگاه مـورد نظر قرار دادیم
است در ضمن تنظیم مطالب ،شعبههای دیگری هم به نظر برسد که الزم
ً
اوال توحید را در جهانبینی اسلام مورد نظر قرار
باشـد تذکر داده بشـود.

ّ
مسـلم ،توحید در جهانبینی اسلام هسـت .توحید در جهانبینی
دادیم.
اسلام چیسـت و به چه معناسـت ،و آیۀ قرآن و زبان رسـا و گویای قرآن،
 .1آزمایشگاه علمی و فنی
 .2سوره مبارکه زمر /آیات  17و 18
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بینی اسلام مطرح اسـت ،چگونه تشریح
توحیدی را که در جهان
ِ
میکنـد؟ بحـث دوم را اینجور گفتیم :توحید در ایدئولوژی اسلام .البته
مختصـر توضیحـی خواهم داد دربارۀ اصطلاح جهانبینی برای آنهایی که
نمیداننـد و بـرای اصطلاح ایدئولـوژی بـرای آنهایی کـه نمیدانند؛ چون
ایدئولوژی سـازندۀ
توحیـد ،هـم جـزو جهانبینی اسلام اسـت ،هم جـزو
ِ
زندگیساز اسالم است.
عالوهبر اینها ،توحید در هریک از مقررات فرعی اسالم ،خودش را مینمایاند
و نشان میدهد .و هرجایی شما یک حکمی و یک قانونی و یک دستوری
را بـه نـام دیـن مشـاهده کردید که در آن توحید لنـگ میزند ،ضد توحید
در آن وجود دارد و توحید در آن نیسـت ،بدانید که این از اسلام نیسـت؛
چون توحید مثل روحی در کالبد تمام مقررات اسالمی هست .مثل هوای
رقیق و لطیفی در تمام اجزای این ساختمان و پیکرهای که نامش اسالم
اسـت ،هسـت .مثل خون پاک و پاکیزه و صاف و تازهای در سراسـر این
کالبد و پیکری که نامش اسلام و دین اسـت ،هسـت؛ در همۀ مویرگها
حتـی هسـت ،یکدانـه حکم را در اسلام شـما نمیتوانید پیـدا کنید که
رنگی و نشـانی از توحید در آن نباشـد .بنابراین بحث امروز دربارۀ توحید
در جهانبینی اسالم است.
جهانبینی اسلام یعنی چه؟ شـما وقتیکه بهعنوان یک انسـان ،به فکر
خودتـان ،بـه درک خودتـان از عالم ،از انسـان ،از جهـان مراجعه میکنید،
یـک تصوراتـی پیـدا میکنید .ممکن اسـت شـما به این فکـر نبودید ،اما
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آنکسیکه به این فکر است ،وقتی دربارۀ جهان میاندیشد ،دربارۀ
انسـان میاندیشـد ،دربارۀ رابطۀ جهان و انسـان میاندیشد ،دربارۀ چیزی
ماورای طبیعت و ماورای انسان و جهان میاندیشد ،یک سلسله تصوراتی
و افکاری پیدا میکند ،این را میگویند جهانبینی .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
چگونگی دیدن عالم ،اسمش جهانبینی است .از اصطالحاتیست که تازه
ِ
چندین سالیسـت در تعبیرات فارسـی دیده میشود و به چشم میخورد.
ً
معموال در اصطالحات عامیانه
جهانبینی بهمعنای وسعت نظر نیست که
بهکار میرود؛ فالنکس آدم جهانبینیسـت ،یعنی وسـیعالنظر است ،نه؛
جهانبینی بهاینمعنا نیست.
بهطورخالصـه جهانبینـی را اینجـوری میشـود تعریف کـرد؛ جهانبینی
یعنی برداشت یک انسان از جهانّ ،
تلقی یک انسان از جهان ،دریافت یک
انسـان از جهان یا از انسـان .گفتیم برداشـت یک انسـان؛ میتوانید شـما
بهجای یک انسان ،بگذارید یک مکتب ،یک مسلک ،یک آیین ،یک رویۀ
اجتماعی برداشـتی از جهان دارد ،این برداشـت اسمش جهانبینی است.
اسالم یک جهانبینیای دارد ،اسالم یک برداشتی از جهان دارد .برداشت
اسلام از جهان را ،آن مقداری که ارتباط پیدا میکند به بحث توحید ما،
ً
مختصرا بیان میکنم.
من
اسلام معتقد اسـت که همۀ این مجموعهای که نامش جهان اسـت ،از
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بـاال تـا پاییـن ،از موجودات ناچیز و حقیر ،تـا موجودات بزرگ و
ترین
چشـمگیر؛ از پسـتترین جاندار یا بیجان ،تا شـریفترین و پرقدرت
ِ
موجـودات جانـدار و دارای ِخـرَد ،یعنـی انسـان ،همـه و همـه ،همهجای
این عالم ،بندهَ ،برده ،آفریده و وابسـتۀ به یک قدرت بسـیار عظیم اسـت.
مـاورای ایـن ظاهـری که من و شـما میبینیـم ،ماورای آنچـه که عینک
دانـش تجربی میتواند به او برسـد ،ماورای همۀ پدیدههای قابل
تیزبیـن
ِ
حـس و قابـل لمس ،یک حقیقتی هسـت از همـۀ حقیقتها برتر ،واالتر،
شریفتر ،عزیزتر و همۀ این پدیدههای عالم ،ساخته و پرداخته و درست
شـدۀ دسـت قـدرت اوسـت .به آن قـدرت باالتـر نامی میدهیم؛ اسـمش
خداست ،اسمش اهلل است.
پـس جهـان یک حقیقتیسـت که بهخودیخود اسـتقالل نـدارد؛ خودش،
خـودش را بهوجـود نیـاورده؛ از داخـل و از درون نجوشـیده؛ بلکـه دسـت
قدرتمنـدی ایـن پدیدههای گوناگون را ـ که هـر روزی که دانش به پیش
مـیرود ،ایـن پدیدهها بیشـتر خود را نشـان میدهند ـ آفریـده و بهوجود
آورده .دسـت قدرتمندیسـت کـه در دل ذره ،آن غوغـا را ایجـاد کـرده و
باالترین جهانهای ناشـناخته ،کهکشـانها و آنسـوی کهکشـانها که
در
ِ
ممکن است میلیاردها برابر آنچه که تا امروز کشف کردیم ،چیزهای قابل
کشفی باشد؛ اینهمه را بهوجود آورده است .این کارخانه ،سازندهای دارد،
این دسـتگاه ،پدیدآورندهای دارد ،تصادفی نیسـت ،بهخودیخود نیسـت.
اسالم جهان را یکچنین چیزی میداند.
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اینها مواد جهانبینی اسالم در زمینۀ توحید است که همینطور

خردخـرد ،کوتاهکوتـاه میگویـم( .در ذهنهـا بسـپارید تـا انشـاءاهلل اگر
ً
مختصرا یک چیزی نوشـتیم ).آن
نوشـتۀ فردا حاضر شـد ،در نوشـته هم
خدایـی کـه باالتـر از جهان و جهانیان اسـت ،آن دسـت قدرتـی که همۀ
موجـودات عالـم را او میگردانـد ،او سـاخته و او دمبـهدم آنهـا را پاینده
داشـته؛ این دسـت قدرتمند ـ که نامش اهلل اسـت ،نامش خداسـت ـ به
تمـام صفـات نیـک و نیکیآفریـن بهطـور اصیل ،بهطـور ذاتـیُ ،م ّت َ
صف

1

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
میگیرد .زندگی او از کسـی گرفته نشـده اسـت ،دانش او از جایی اخذ و
کسـب نشده است و ازاینقبیل.
او صاحباختیار عالم اسـت .عالمیان چه کسـانیاند؟ ذرات عالم درمقابل
او چه هسـتند؟ آیا ذرات عالم وقتیکه سـاخته و پرداختۀ او شـدند ،مثل
ً
اصال قضیه اینجوری
فرزندی که از مادر جدا میشود ،دیگر جدا شدند؟ نه؛
نیست .اینها در هر لحظهای ،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 میتواند تصرف کند ،همه را با نظم
خاصـی آفریـده ،همـه را با سـنتها و قانونهای منظـم و دقیقی بهوجود
آورده .این قانونها را امروز علم دارد کشف میکند ،که البته بحث من در
( .1وصف) 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 فیلسـوفها ،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
از نویسـندگان دانشـمند غیر ایرانیسـت ،به نام اثبات وجود خدا 1ـ کتاب
تجربی
خوبی است ،بد نیست مراجعه کنید ـ چند نفر از دانشمندان علوم
ِ
رفتن در ُکنهِ مخلوقات و موجودات
امروز میگویند با پیشرفت دانش ،با
ِ
و کشـف قانونهای منظم ،ما میفهمیم که جهان را پدیدآورندهایسـت.
ازبـس میبینیـم نظـم وجـود دارد ،ازبـس انتظـام و انضبـاط در کار عالم
هست ،میفهمیم که جهان را آفریدگاری هست و آفرینندهای .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 جهانبینـی اسلام ،توحید یکچنین چیز یسـت؛ توحیـد یعنی جهان
دارای یـک آفریننـده و سـازنده ،و بـه تعبیـری ،دارای یـک روح پـاک و
لطیـف اسـت .جهـان پدیدآورندهای دارد و همۀ اجزای ایـن عالم ،بندگان
« .1اثبات 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 ،علیاکبر مجتهدی
و سید مهدی امین ترجمه شده است.
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و بـردگان و موجـودات تحـت اختیـار آن خـدا و آن پدیدآورنـده
محسوب میشوند .توحید در جهانبینی اسالم این است؛ یعنی وقتیکه
یک مسلمان ،از دیدگاه اسالم به این عالم نگاه میکند ،این عالم را یک
موجـود مسـتقلی نمیبینـد ،بلکه یک موجـودی میبیند وابسـتۀ به یک
قـدرت باالتـر .چـه اثری دارد؟ چـه فایدهای دارد؟ عجیـب تأثیری دارد؛ در
بحثهـای بعـدی که دربـارۀ توحید میکنیم ،آنوقت معلوم میشـود که
ایـن بینـش ،ایـن جهانبینی مخصـوص ،این دریافت و برداشـت از عالم،
این تلقی از جهان و جهانیان ،چه تأثیری دارد در سازندگی زندگی.
ً
عینا همین مطلـب را در آیات
بـه آیـات قرآن مراجعـه میکنیم ،میبینیم
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 ،آیهای که
معروف اسـت به آیةالکرسـی .قسمت اول آیةالکرسـی در این زمینه است،
که حاال تالوت و ترجمه میکنیم و تدبر میکنیم در آن .آیۀ  255است.

1

َ

َ

ُ

َ ّ َُ

حم� ّ
< ب�سم ِ ّ
ح�م ،اهلل لا ِاله ِالا هو> اهلل ،ایـن نامـی کـه معادلی بهصورت
الر ي
ِ ِ
اهللالر نِ

تبیین و تشـریح برایش نمیشـود پیدا کرد؛ چیسـت اهلل؟ خداسـت .خدا

َ ّ َُ

کیسـت؟ آن موجـودی اسـت کـه <لا ِاله ِالا هو> هیـچ معبـودی بـه جـز او
ّ
معظملـه در جلسـاتی کـه سـال  1352و در مسـجد کرامـت مشـهد ،بـه ترجمـۀ اذکار
.1
نمـاز میپرداختنـد ،ترجمـهای قابـل فهـم برای عمـوم مردم از ایـن آیات ارائـه کردهاند.
ششـمین گفتار از مجموعه گفتارهای صهــبا ،با عنوان «ترجمۀ تفصیلی آیةالکرسـی» به
این سخنرانی اختصاص یافته است.
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نیسـت .الـه را معبـود معنـا کنید .اله یعنی هـر آن موجودی که
انسـان درمقابـل او بهصورت تقدیس 1،بهصـورت تعظیم و تکریم ،خضوع
میکند ،اختیار خودش را دسـت او میدهد ،سررشـتۀ زندگیاش را به او
میسـپرد ،او را دسـتباز و مطلقالعنان 2در زندگی خود قرار میدهد ،این
را در اصطالح قرآنی میگویند اله .آنکسانیکه هوای نفس را سررشتهدار
زندگـی خـود میکنند ،الهشـان هوای نفسشـان اسـت .آنکسـانیکه یک
سـرکش متجـاوز را در امور زندگی خود ،دسـتش را بـاز میگذارند،
انسـان
ِ
الهشـان همان شیطان است .آنکسـانیکه به سنتها و عقیدههای پوچ،
بهطور بیقیدوشـرط تسـلیم میشوند ،الهشـان همان سنت و عقیدۀ پوچ
است .هرچه در وجود انسان و در زندگی انسان ،بیقیدوشرط دستش باز
باشد و حکومت و تحکم بکند ،او ِاله است.

َ ّ َُ

اینجـا میگویـد کـه <لا ِاله ِالا هو> هیـچ الهـی ،هیـچ معبـودی بهجـز او
نیسـت .یعنـی چه نیسـت؟ یعنـی در دنیا نیسـت؟ هزاران معبـود بود در
دنیـا ،سیصدوشـصتتا در خـودِ خانـۀ کعبه آویـزان و قرار داده شـده بود،
سیصدوشـصتتا عروسـک .همینقـدر هم عروسـکهای جانـدار در دنیا،
داشـتند فرمانروایی میکردند؛ چطور الهی نیسـت! پـس اینیکه میگوید

َ ّ َُ

<لااله ِالا هو> جز او الهی نیست؛ یعنی اله واقعی نیست ،اله قانونی نیست،
ِ
الـه حقیقـی نیسـت؛ یعنی هرکـس دیگر را غیر از اهلل بـه الوهیت ـ به آن
( .1قدس) پاکشمردن
 .2بیقید و بند

دــیحوت

230

 ۀسلجج  السا ینیبناهج رد دیحوت

معنایـی کـه گفتم ـ به معبودیت پذیرفتید ،گناه کردید ،برخالف
حـق ،عملـی انجـام دادید؛ چون جز اهلل هیچکس شایسـتۀ معبود بودن و
الوهیت نیست.

ُ

َ ّ َُ

الـه یکتـا و یگانـه چیسـت؟
<اهلل لا ِاله ِالا هو> ،خصوصیـت ایـن اهلل ،ایـن ِ

َ َ

خصوصیاتـش را مقـداری میشـمرد< :الح ّى> زنـده اسـت؛ همـه مردهانـد،
دیگران موجودات مرده و ُمردارند ،او زنده اسـت .بیجانها که پیداسـت،
باجانها هم مردهاند .باجانی که روزی نبوده و روز دیگری هم نخواهد بود،
ً
دائما در تهدید است ،موجود زندهای که زندگیاش با
جانداری که جانش
حرکت یک مو ،با جنبش یک مغز گاهی تهدیدِ به فنا و نابودی میشود،
ایـن چهجـور زندگیایسـت؟ زندۀ جـاودان ،زندۀ اصیل ،زنـدۀ حقیقی ،آن
کسیسـت کـه حیـات برای اوسـت و هدیـه و عطیه و موهبت اوسـت به

َ َ

َ قَ ّ

همۀ جانداران ،و او خداست< .الح ّى> آن زنده< ،ال� ي�وم> آن پایدار و پاینده.
آنکسـیکه زندگـی او دائمـی و جاودانه و همیشـگی اسـت .آنکسـیکه
زنـدگان بـه زندگـی او زندهاند و اگر او نباشـد ،اگر او نخواهـد ،اگر او اراده

َ َق ّ

نکند ،یک زنده و یک جلوۀ زندگی در جهان باقی نخواهد بود< ،ال� ي�وم>.

ت َ �أ ُ �ذُ َ ةٌ َ نَ ٌ
<لا � خ� ه ُ ِس ن�� و لا �وم> ُچرت و خواب او را نمیرباید؛ خواب سبک ،چه برسد

به خواب سنگین .او را از خود نمیگیرد ،یعنی چه؟ یعنی لحظهای غفلت،
لحظـهای بیتوجهـی ،در وجـود او و در حیات او راه ندارد .موجودات دیگر،
خداوندگاران دروغین غفلت میکنند از خودشان ،از مردم تحت اختیارشان،
ً
دائما در غفلتند ،آنجاییکه
از جهانی که در قبضۀ آنها هست ،سراپا غفلتند،
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ادعـای آگاهـی و اطلاع میکننـد ،آگاهـی و اطالعشـان دروغین
است .آنچه بر آنان غلبه دارد ،غفلت است و نادانیست.

َ َّ
َ َ
ُ
َ َ تَ َ َ َّ ذ نَ َ َّ ن َ تَ
ك ف� ًرا َو َا َح ّلوا قَ� َ
دار َ
وم ُهم َ
وار  �جَ ه ن� َم يَ�صل نو�ها َو
ال�
اهلل
�
<الم �ر ِالى ال�ي�� ب�دلوا ِ�عم
ب
ِ
ِ
َ قَ ُ
ِب� ئ�س ال�رار> 1که موسیبنجعفرصلواتاهللعلیه این آیۀ قرآن را برای هارونالرشید
خواند .آیا ندیدی آنکسـانیکه نعمتهای خدا را کفران کردند ،ناسپاسـی
کردند ،قوم خود و دنبالهروان خود را به وادی نابودی و نیستی و هالکت و
بدبختی کشاندند؟ کجاست آن وادی بدبختی و نیستی؟ جهنم! خودشان
هـم وارد جهنـم شـدند ،دنبالهروان بیچارهشـان را هم دنبال خودشـان به
جهنم کشـاندند و چه بد جایگاهیست جهنم .موسیبنجعفر

صلواتاهللعلیه

به

هارون میگفت تو از آنهایی 2.خب اگر هارون غافل نباشد ،چرا خودش و
مردمش را به دوزخ بکشاند؟ پس سراسر غفلتند خدایان دیگر.

آنکه او را غفلت نمیگیرد ،حاکم واقعی این جهان است؛ یعنی اهلل< .لا
ت َ��أ خُ��ذُ ُه س نَ� ةٌ� َو لا نَ� ٌ
وم> ،به نظرتان نیاید که ِس َ
ـنة یعنی چرت ،خواب سـبک و
ِ
َنـوم ،یعنـی خـواب معمولـی یا سـنگین را از خدا برداشـتن و نفی کردن،
چـه لزومـی داشـت اینجا؟ چـرا؛ در بحثهـای بعدی خواهیـم دید .چون
هر اشـارهای در توحید ،هر نکتهای در توحید ،اشـاره به نفی الوهیت غیر
خداسـت و اشـاره بـه نقایص غیر خـدا .هرچه دربارۀ خدا اثبات میشـود،
آن چیزهاییست که دربارۀ مدعیان الوهیت نفی میشود .آنچه در توحید
 .1سوره مبارکه ابراهیم /آیات  28و 29
 .2تفسیر نورالثقلین /ذیل آیۀ  28سوره ابراهیم
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گفته میشـود ،آن چیزهاییسـت که در زندگی عملی موحدان و
خداپرسـتان بایـد منعکس بشـود .تمام خصوصیات و دقایـق توحید باید
در زندگی مردم موحد نمونههایش وجود داشته باشد ،که این در بحثها

ت َ �أ ُ �ذُ ُ َ ةٌ َ نَ ٌ
و تالوتهای بعدی میآید .بنابراین <لا � خ� ه ِس ن�� و لا �وم> اشـاره اسـت به

غفلتها ،خوابها ،بیخودیهای خداوندان و خداوندگاران دروغین.

ت َ ف َ
ت َ �أ خُ �ذُ ُ نَ ةٌ َ نَ ٌ َ ُ ف َّ
الا ض
آن اوسـت هر آنچه در
از
>
ر�
ی
�
ما
و
ماوا�
الس
<لا � � ه ِس�� و لا �وم له ما ِ�ی
ِ
ِ
ِ
ِ

آسمانهاسـت و هر آنچه در زمین اسـت؛ لک اوست ،بندۀ اوستَ .
<م ن�
مِ
�ذَ َّ
َ فَ ُ َ ُ ّ �ذ ن
ا ال�ذ�ي ي� ش��ع ِع ن�ده ِالا ِب� ِا ِ� ِه> کیسـت که درمقابل او شـفاعت کند ،وسـاطت
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 میکند ،باز به اذن خدا میکند .پیغمبران که شفاعت میکنند،
اولیا و ائمه و صلحا و مؤمنین و شـهدا که شـفاعت میکنند پیش خدا،
جز به اذن خدا نمیکنند؛ بنابراین آنها هم یک قدرتهایی درمقابل قدرت
خدا ،یک دکانهایی درمقابل خدا نیستند .چنین نیست که آنها هم یک
دم و دسـتگاه جداگانهای درمقابل دم و دسـتگاه خدا باشـند ،نه؛ بندگان
خدا هستندُ ،منتها بندگان مورد لطف و محبت خدا.

َ

�ذَ َّ

َ فَ ُ

َ ُ ّ �ذ ن

<م ن
� ا ال�ذ�ي ي� ش��ع ِع ن�ده ِالا ِب� ِا ِ� ِه> کیسـت آنکه شـفاعت کند نزد او جز به
َ َ

َ

َ

َ

َ فَ ُ

<�عل ُم ما ب� ي� نَ
� ا ي�د ي� ِهم و ما خ�ل�هم> پیـش روی آنهـا هرچـه
اذن و رخصـت او؟ ي
محیط به تمام زندگی انسـانها
هسـت و پشـت سـر آنها ،میداند؛ یعنی
ِ

ٓ
نَ َ
َ ُ
ّ
لم ِه ِالا ِب�ما ش�ا َء> احاطـه ندارند،
<و لا ي� يح�
و موجـودات اسـت،
طو� ِب� ش��ي ٍء ِم ن� ِع ِ
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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 میکنـد .یک صف ،صف
ذرات عالم
صف دیگر ،همۀ
خدا؛ یک صف ،صف موجودات دیگر .در این
ِ
ِ
بنـدگان خداینـد در ّ
بندگی خدا ،بین
حد واحد .میخواهم بگویم از لحاظ
ِ
دو موجـود عالـم هیچ امتیازی نیسـت .ازاینجهت که بندۀ خدا هسـتند،
ازاینجهـت کـه تحـت قـدرت و در قبضـۀ خداینـد ،همه یکسـانند ،همه!
حتـی بزرگتریـن موجـود عالـم ،عزیزترین و ارزشـمندترین انسـان تاریخ؛
یعنـی وجـود مقـدس نبیاکرمصلیاهللعلیهوآلـه ،از لحـاظ بندۀ خـدا بودن ،تحت
اختیـار خـدا بـودن ،عبـد خـدا بـودن ،مثل همـۀ ذرات دیگر وجود اسـت.
همـان انـدازهای کـه آنها تحـت اختیار خداینـد ،همان انـدازه هم پیغمبر
تحـت اختیار خداسـت .اینجور نیسـت که یک نبـیای ،یک مقامی ،یک
انسـان بزرگی ،چون بزرگ اسـت ،چون زبده است ،چون محبوب خداست،
چون عزیز خداسـت ،یک مایهای از قدرت درمقابل خدا داشـته باشـد ،نه؛
بندگان دستبسته و تسلیم پروردگارند و بزرگیشان هم به همین است.

َ

ُ ََ ُ

ً َ ُ

ُُ

در تشـهد نمـاز میخوانیـد «ا َ
شـهد ا ّن َم ّمـدا عبـد ُه َو َرسـوله» ،بندۀ خـدا بودن
را جلوتـر میآوریـد ،شـهادت میدهـم که محمد عبد او ،بنـدۀ او و پیامبر

اوست .اول بنده بودن را ذکر میکنید.

َ َ

ُ

َ َ ضَ

ُّ ُ

َّ

رس ي�ه الس ِت
ماوا� و الار�> گسـترده اسـت تخت قدرت او آسمانها را
<و ِسع ك ِ
َ

َُ ُُ

ف�ظُ ُ

و زمیـن را <و لا ي��ؤ وده ِح� هما> نگاهـداری آسـمانها و زمیـن بر او گران و
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َ ُ َ َ ُ َ �ظ

دشـوار نیسـت< ،و هو الع ِل ي ّ� الع ي� ُم> اوسـت برتر و بلندقدر ،اوست
بـزرگ و پرشـکوه .از ایـن آیـات ،شـما از مجمـوع چـه میفهمیـد؟ غیر از
دقایقی که در آیه هست ،غیر از نکات و ریزهکار یهایی که در هر جملهای
هسـت .کـه یک مقدار یاش را ممکن اسـت شـما بفهمید یـا من بفهمم
و دههـا یـا صدهـا دقیقه و نکتۀ دیگر هسـت که جز بنـدگان برگزیدۀ خدا

ُ

َ ّ ُ

کـس دیگـر نمیفهمـد .از کلمه <اهلل لا ِاله ِالا هو> ،امام سـجاد یک لطایفی،
یـک دقایقی میفهمد که من و شـما نمیفهمیـم .غیر از این دقایق ،غیر
از این نکات ،غیر از مسـائل اجتماعی یا اعتقادی که در اینجا هسـت ،از
مجموعش چه میفهمید؟
از مجمـوع ،بینـش اسلام را در مـورد خـدا ،خـوب بهدسـت میآورید و آن
چیسـت؟ و آن ایـن اسـت کـه در همـۀ منطقـۀ وجـود ،یک قـدرت به نام
کانون دانـش و حیات و نیرو ،به نام خدا.
مرکز قدرت ،یک
خداسـت ،یـک
ِ
ِ
تمـام پدیدهها ،رو به آن قـدرت عظیم و جلیل ،با حال
و در طـرف مقابـل،
ِ

مسـکنت 1،بـا حـال عبودیـت ،با حال بندگـی ،همه و همـه؛ فرقی هم بین
پدیدههـای 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 بیارزش یا یک انسـان بـاارزش ،همگان درمقابـل آن موجود،
دستبسته ،تسلیم ،عبد ،بنده ،بردهاند؛ هر تعبیری که میخواهید بکنید.
البته فهمیدن این موضوع دارای آثار یست در شناخت ایدئولوژی اسالم،
( .1سکن) فقر ،تنگدستی
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در شـناخت طر حهـای عملی اسلام برای جامعـه .بهطور نمونه،
ً
مثال میتوانم این را حاال اشاره کنم که در ذهنتان یک برقی بزند ،بدانید
کـه فلسـفهبافی نمیخواهیـم بکنیم .وقتی دانسـتیم که همۀ انسـانها
فیالجمله درمقابل این قدرت و این مرکز نیرو علیالسوائند 1،دیگر معنی
2
ً
مثال ،در حال غرور و تکبر مجسـمهاش را
نـدارد کـه امپراتور روم ،والِر َین

آنجا بسازند که یک بردهای ،یک غالمی روی پایش افتاده .میگوییم چرا؟
به چه مناسـبت؟ مگر این امپراتور عظیمالشـأن ،غیر از صف بندگان خدا،
صـف دیگـری پیـدا کـرده؟ و مگر این انسـانی که حاال روی پـای امپراتور
افتاده ،دارد او را سجده میکند ،دارد درمقابل او خضوع و خشوع میکند،
غیـر از صـف بندگان ،یک صف پایینتری ،پسـتتری پیدا کرده؟ مگر هر
دوی اینها وابسته به یک صف نیستند ،پس این وضع چرا؟
ببینیـد اگـر ایـن جهانبینـی ،این بینـش ،این برداشـت از جهان نباشـد،
امپراتورهـای عالـم ،قلدرهای تاریخ ،مالکان بزرگ و ثروتمندان و اشـراف
اسیر
عظیمی که در طول تاریخ بودند ،که هزاران و میلیونها بنده و برده و
ِ
قـدرت و مطیـع امـر و فرمان داشـتند؛ اینها میتوانسـتند بگویند آقا ،من
تافتۀ جدابافتهای هسـتم ،من غیر از آن هسـتم ،او باید بیفتد روی پای

 .1برابر ،یکسان
 .2از امپراتوران بزرگ روم بوده است که مسیحیان را مورد آزار و اذیت بسیار قرار میداد.
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 میداد.
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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 خداییسـت که آن خدا ُعرضهاش
کمتر است؛ مثل چیزی که بنیاسرائیل میگفتند .بنیاسرائیل میگفتند
که خدای ما ،خدای عالمَ ،ی ُهوَ ه 1است و َی ُهوَ ه لطفش به بنیاسرائیل بیشتر
اسـت .بتپرستان مشرک هندوسـتان میگفتند که جامعه به چهار طبقه
تقسـیم میشـود ،هر طبقهای یک خدای مخصوصی دارند و از یک جای
مخصوصـی آفریده شـدهاند .اما بینش توحیدی خالص اسلامی میگوید
تمـام ممکنـات و موجـودات از یکجـا ،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 .هیچکس حق
نـدارد سـرش را بـه پای دیگری بگـذارد ،همچنانیکه هیچکـس حق ندارد
پایش را روی سـر دیگری بگذارد .همانطور یکه 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.
آنکسـیکه روی اسـب نشسته است و بندگان و بردگان ،زیر سم اسب او
دست و پا میزنند ،با آن بندگان و بردگان تفاوتی ندارد.
 .1نام خدای تعالی نزد یهود .اسمی است که در تورات بر خدا اطالق شده است که داللت
بر سرمدیت خدای یهود میکند.
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َ ُ ّ �ذ ن

<م ن
� ا ال�ذ�ي ي� ش��ع ِع ن�ده ِالا ِب� ِا ِ� ِه> ،چه کسـی به او نزدیکتر اسـت؟
من او،
چه کسـی درمقابل او یک قدرتی دارد؟ چه کسـی میتواند درمقابل ِ

ّ �ذ ن

<الا ِب� ِا ِ� ِه> ،کسانی میتوانند شفاعت کنند ،اما به
منیّ تی داشته باشد؟ بله ِ
اذن خود او .او هرگز به جباران اذن شفاعت نمیدهد ،به امامان اذن شفاعت
میدهد .او هرگز به مفسـدان اذن نزدیکی و رخصت شـفاعت نمیدهد .به
خاکساران عالیمقام ،آن بندگانی که
انبیا ،به اولیا ،به صلحا ،به شهدا ،به
ِ
زندگی دنیا بر آنها تلخ و زهرآگین گذشـت ،اما روحشـان نیرومند شـد؛ در
راه وظیفـه حرکـت کردند ،بر خودشـان دشـوار و سـخت گرفتند تا بهسـوی
وظیفه یک قدم نزدیکتر شده باشند؛ آنها میتوانند ،آنها میتوانند نزد خدا
شـفاعت کنند .تازه آنها هم علت اینکه میتوانند شـفاعت کنند ،این است
بندگی خدا کردند؛ چون خودشان را تحت قدرت خدا بیشتر قرار
که بیشتر
ِ
دادنـد .هیچکـس مثـل پیغمبر خدا در زمـان پیغمبر عبودیت خـدا نکرده،
هیچکـس مثـل امیرالمؤمنین در زمان امیرالمؤمنیـن عبودیت خدا نکرده،
هیچکس مثل امام سجاد در زمان امام سجاد عبودیت خدا نکرده .اینیکه
باالترین
باالترین مردم است ،امام سجاد
باالترین مردم است ،علی
پیغمبر
ِ
ِ
ِ
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 آیةالکرسیست ـ این معنا برمیآید که پروردگار
عالم ،آن قدرت مطلق است؛ و درمقابلش تمام موجودات ،تمام تکوینات،
 .1مثالی است در معنای تفاخرها و تعصبهای قومی بر یکدیگر.
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همـۀ عالـم ،عبد و مطیع و دستبسـته و تسـلیم هسـتند؛ هرکه
میخواهد به او نزدیکتر بشود باید بیشتر عبد او باشد .این یک آیه.
آیۀ دیگر در سورۀ مریم است ،از سورۀ مریم انتخاب کردیم .آیۀ  88به بعد:

َ ق ُ

تَّ خَ �ذَ َ

ََ ً

<و �الوا ا�� ّ
حم نُ
الر ٰ
� ولدا> گفتند که خدای رحمان فرزندی گزیده اسـت .کفار

بهصورتهای گوناگون این حرف را زدهاند؛ مسـیحیها یکجور ،یهودیها
یکجور ،مشـرکین قریش و مشـرکین عربسـتان یکجور ،مشرکان جاهای
دیگر یکجور .بعضی میگفتند خدا دختر دارد ،بعضی میگفتند پسر دارد،
بعضـی میگفتنـد دختـر و پسـر دارد ،بعضـی میگفتند یکـی دارد ،بعضی

تَّ خَ �ذَ
میگفتند بینهایت دارد ،عائلهمند اسـت! بههرصورت گفتند<ِ :ا��
َ ًَ
ولدا> خدا فرزند دارد .فرزند دارد را ،از چه باب میگفتند؟ این نکته را دقت

َّ
الر ٰ
حم نُ�

کنید که فرزند داشتن خدا ،که مورد ادعای یک عدۀ مشرک یا مسیحی یا
یهودی بود ،بهاینمعنا بود که در میان مخلوقات عالم ،در میان موجودات،
یـک نفـری هسـت که نسـبتش با خدا ،نسـبت بنـده بودن نیسـت ـ دقت
کنید ـ نسبت فرزند بودن است .آقازاده است ،نه غالم؛ اگرچه آقا نیست.

َُ ٌ
َ
یـر پیغمبر فرزند خداسـت،
یهودیهـا کـه میگفتنـد عز یـر بـن اهلل ،یعنـی ُعز ِ
میخواسـتند 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،
چشمی خداست .مسیحیها هم که دربارۀ مسیح این حرف را میزدند،
نور
ِ
کفار هم که دربارۀ الت و مَ نات و ُع ّزی 1میگفتند اینها دختران خدا هستند،

 .1در 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 آقازادههای
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 میکردند .میگفتند
خـدا ،بندگان ،زبـدگان؛ فرزندی ،آقـازادهای ،خدازادهای ،چیزی .آیات سـورۀ
مریم این مطلب را نفی میکند .تا آخر آیات درست دقت کنید.

َ ق ُ تَّ خَ �ذَ َّ ٰ ُ َ َ ً
<و�الوا ا�� الرحم ن
� ولدا> گفتنـد کـه خـدای رحمان فرزنـدی انتخاب کرده و
ُ َ ً ًّ
َ قَ
گرفتـه اسـت؛ <ل�د ِ�ج ئ� ت�م ش� ي� ئ�ا ِادا> هـر آینـه آوردهایـد سـخنی سـهمگین و
سنگین .ببینید تعبیر خدا چیست؛ حرف گِ رانی ،حرف سهمگینی ،عقیدۀ

َ

ً ً

ُ َ
َ
ّ
ً
حقـا سـخنی گـران و
بسـیار خطرناکـی را ارائـه دادیـد< .ل ق�د ِ�ج ئ� ت�م ش� ي� ئ�ا ِادا>

تُ َ تَ فَ َّ نَ ن ُ َ تَ ن ش َ قُّ َ ضُ
تَ ُ َّ
ر� َو تَ ِ خ�� ُّر ا جل� ب� ُ
ال
السماوا� ي���طر� ِم�ه و ���� الا
سـهمگین ارائـه دادیـد�< .كاد
ِ
َ ًّ
هدا> کم مانده بود که آسمانها از یکدیگر بپاشد ،بشکافد ،و زمین از هم
َ ن َ َ َّ ٰ َ َ ً
حم ِن� ولدا> که برای خدای رحمان
ِب َدرد و کوهها در هم فرو ریزد< .ا� دعوا ِللر
فرزندی خواندند و معتقد شدند.

پیداست مسئله خیلی مهم است .خدا آنجور نیست که یک فحشی ،یک
حرف بدی ،به او بر بخورد؛ احساساتی که نیست پروردگار عالم .آنچه که
بهعنوان عقیده به مردم میدهد ،آن چیز یسـت که در تأمین هدفهای
الهـی دخالـت دارد .آنچـه هـم که بهعنوان عقیدۀ فاسـد نفـی میکند ،آن
چیز یسـت کـه اعتقـاد بـه آن ،در تأمین فسـاد جامعه دخالـت دارد .نفی
عقیدۀ فاسد بهمعنای نفی یک رگۀ فساد است در جامعۀ بشری .و اعتقاد
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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
ً
تدریجـا در ضمن بحثهـای توحیدی مفاسـدش
جامعـه ،کـه البتـه ایـن
معلـوم میشـود .ایـن درحقیقت بهانهای اسـت بـرای اینکه بنـدگان ،غیر
اینکه بندۀ خدا میشوند ،بندۀ یکی دیگر هم بشوند.

َ َ ن َ �غ َّ ٰ َ َ َّ �ذَ َ َ ً
حم ِن� ا ن� ي� ت� ِ�خ ولدا> شایسته نیست رحمان را که فرزندی بگیرد،
<و ما ي�� ب� ى ِللر
ُ ُ َ

ف

َّ

َ َ ض

ّ آت

َ

َ

ً

ِ<ا ن� ك ّل م ن� �ی الس ِت
ّ ٰ
� ع ب�دا> همۀ آنچه که در آسمان
ِ
ماوا� و الا ِر� ِالا � ِ�ى الرحم نِ

و زمیننـد ،نیسـتند مگر فراهمآمـدگان درمقابل خدا ،بهعنـوان عبودیت و

ََ َ
َ َّ ُ
ُ
بندگی ،همه عبدِ خدا هستند ،همه بندگان خدایند< .ل ق�د احصاهم َو عدهم
ًَّ
عدا> آنها را احصا کرده اسـت ،قبضه کرده اسـت و شـمرده است شمردنی.
اینهم این آیۀ دیگر که در سورۀ مریم بود.
خب ،پس بهطور خالصه ،بحثی که امروز داشـتیم ،حاصل به این صورت
بود که توحید در جهانبینی اسلام یعنی چه و چیسـت؟ بررسـی توحید
بهعنوان یکی از مواد اصول جهانبینی .فردا میرسیم انشاءاهلل به بررسی
توحید ،بهعنوان یکی از مواد اصول ایدئولوژی اسلام .ببینید با همدیگر
اینها فرق دارند ،این مقدمۀ اوست ،این زمینۀ اوست .بینش اسالمی این
اسـت؛ دنیـا را ،جهـان را ،عالم وجـود را ،اینجور میبینـد .خب ،حاال این
بینش چه الهام میدهد به ما؟ چه خط سـیری ،چه طرحی ،چه نقشـهای
برای زندگی ارائه میدهد؟ آن چیست؟ توحید آنجا چهکاره است؟ «توحید
در ایدئولوژی اسالم».

جلسۀ نهم

توحید در ایدئولوژی اسالم
جمعه  5مهرمــاه 1353
 10رمضانالمبارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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َ
َ َ َّ ُ
َ
َ ّ
اهلل أند ًادا ُی ِح ّبون ُهم
دون ِ
َو ِمن الن ِاس من یت ِخذ ِمن ِ
ٰ َ
َ
ََ ُ
اهلل َو َّال َ
ذین َآمنوا اش ّد ُح ًّبا ِل ّل ِه َولو َی َرى
ك ُح ِّب ِ
َّ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ ّٰ َ ً َ َ
میعا َوا ّن
ذین ظلموا ِاذ یر ون العذاب ان القوة ِلل ِه ج
ال
اهلل َش ُ
َ
ۀ
دید َ
م�ارکه ب� ق�ره
العذاب 
سور� ب
الهی میگوید ماورای آنچه ما میبینیم ،حقیقتی هست برتر و عظیمتر از آنچه
مشاهده میکنیم و اگر آن حقیقت نمیبود ،این پدیدهها صورت نمیگرفت.
مادی میگوید نه؛ ما غیر از آنچه که میبینیم ،نمیتوانیم به چیزی معتقد
و پایبند شـویم .در البراتوارها و آزمایشـگاهها هم هرچه که گشـتیم ،از این
موجودی که شما میگویید اثری و خبری ندیدیم .دعوای مادی و الهی بماند
برای کتابها و بحثهایی که مخصوص این جهت هستند.
مـا عقیدهمـان این اسـت که مادیـون روزگار ما ـ کار بـه دیموکرات تاریخ
مادی ملحدِ دیگر که ده قرن پیش،
نداریم ،ذیمقراطیس 1یا فالن دانشمند
ِ
 .1دیموکرات یا ذیمقراطیس 460-370( ،ق.م) فیلسـوف شـهیر یونانی اسـت .او معتقد
بود که اشیاء از اجزای کوچک غیر تجزیهپذیری به نام اتم تشکیل شده است .اعتقادی
به وجود روح نداشت و آن را وابسته به مغز بشر میدانست؛ فکر میکرد تنها چیزی که
وجود دارد ،اتم و ماده است ،لذا او را مادیگرا مینامند.
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بیسـت قرن پیش ،سـی قرن پیش ،زندگی میکرده ،با او بحثی
مادی زمان ما،
نداریم ،او ُمرد و استخوانش هم خاک شد ـ معتقدیم که
ِ
اگر میگوید 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 میزند .او چون معتقد اسـت که
بنای امروزی جهان و ادارۀ انسـانها و اسـتقرار عدل و برداشـتن تبعیض،
جز در سـایۀ یک طرز فکر مادی و ماتریالیسـتی 1امکان ندارد ،ازایننظر از
مکتب الهیون رو برمیگرداند .اگر چنانچه در وضع فکری آنکسانیکه به
بعضـی از ایسـمهای زمان ما ،از پنجاه ،شـصت سـال پیـش به اینطرف،
گرویدهاند ،درست دقت بکنیم ،یک مطالعهای بکنیم ،مییابیم که مطلب
همینیست که ما عرض کردیم .نه از باب این است که با خدا یک َلجی
دارنـد ،یـا چون اسـتدالل قانعکنندۀ فکری بر وجود خـدا ندارند ،خدا را رد
ً
غالبا اسـتدالل فکری بر آن طـرف قضیه هم
کردهانـد یـا قبـول نکردهانـد.
ً
اصال اسـتداللی وجود ندارد ،نه حاال و نه در گذشـته.
نیسـت ،بر نفی خدا
یک نفر را شـما پیدا نمیکنید که بگوید من میگویم خدا نیسـت به این
دلیـل ،یـک نفـر! در میان تمـام مادیون عالم ،از روز اول تـا حاال ،یک نفر
نیسـت کـه بگویـد من ثابـت میکنم خدا نیسـت به این دلیل .کسـیکه
در ایـن زمینـه سـخنی دارد ،میگویـد مـن برایـم ثابت نشـده که هسـت،
 .1ماتریالیسـم یا مادیگری ،نوعی جهانبینی اسـت که در آن هر چیزی ماورای ماده و
محسوسات انکار شده و هستی برابر با ماده فرض میشود.
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استدالل بودنش را .و قرآن هم به همین
نفهمیدم ،قبول نکردم
ِ

ُ

ّ َ �ظُ ّ َ

حقیقت اشاره میکند<ِ :ا ن� هم ِالا ي� ن� ن
و�> 1اینها فقط دنبال پندار و گمانند،
و ِا ّل نمیتوانند خدا را با دلیل نفی بکنند.

پس بر اثر نداشتن یک فلسفۀ ِخرَدپسند نیست ،بر اثر داشتن یک فلسفۀ
خردپسـند در طرف مادیگری هم نیسـت ،آنچه که هسـت ،این اسـت در
مورد مادی روزگار ما ،و این نکتهایست .علت گرایشش به چیزی که به
آن مکتب مادی میگوید ،این اسـت که خیال میکند ،امروز این مکتب
مـادی ،بهتـر میتوانـد دنیـا را اداره کند .میگوید بهتـر میتواند ظلم را از
بیـن ببـرد ،بهتـر میتواند تبعیـض و نابرابری را نابود کنـد ،بهتر میتواند
ظلم و خودکامگی را ریشهکن و زایل و فانی کند .میگوید دین این کارها
را نمیتوانـد بکنـد .چـرا میگوید دین نمیتواند این کارهـا را بکند؟ برای
خاطر اینکه از دین ،از مفهوم شایع و رایج دین ،چیزی نمیداند ،جز آنچه
که در دست مردم کوچه و بازار ،بهصورت سنتی و تقلیدی مشاهده کرده؛
خالصه از دین خبری ندارد ،اطالعی ندارد .اگر از او بپرسند دین چیست؛
یک سلسـله مظاهری را اسـم میآورد ،میگوید اینها دین اسـت؛ و چون
اینها مخدر است ،چون اینها برادر و برابر با ظلم و ظالم است ،چون اینها
نمیتواند گِ رهای از کار فروبستۀ مردم بگشاید ،2پس رها کن.
پیداسـت که وقتی با یکچنین منطقی انسـان روبهرو میشـود ،بهترین
 .1سوره مبارکه جاثیه /آیه 24
 .2بوَ د آیا که در میکدهها بگشایند  /گره از کار فرو بستۀ ما بگشایند (حافظ)
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پاسـخ و درسـتترین پاسـخ این اسـت که بله؛ اگر دینی را پیدا
کردیـد کـه با ظالم سـاخت ،با مسـتبد همکاری کرد ،بـا مظلوم یکلحظه
کنـار نیامـد ،یـک گره از کار فروبسـتۀ مردم نگشـود ،برای امـروز و فردای
مردم ،خشخاشـیٌ ،
ذرة مثقالی 1،سـود نداشت؛ تو هم ازطرف ما وکیل ،اگر
چنین دینی را پیدا کردی ،هرجا پیدا کردی ،ر َّدش کن ،یکلحظه این دین
را نپذیر .برای خاطر اینکه دین اگر از سـوی خداسـت ،اینجوری نیسـت.

دینـی کـه خدا میفرسـتد َا َلکی که نیسـت ،نشـانه دارد ،خصوصیت دارد،
ُمهر اسـتاندارد دارد ،اگر این مهر اسـتاندارد با یک دینی تطبیق کرد ،آن را

ما قبول میکنیم ،اگر تطبیق نکرد ،قبول نمیکنیم( .که من دربارۀ نبوت
و نبی ،وقتیکه صحبت بکنم انشـاءاهلل در سلسـلۀ بحثهای قرآنی ،این
معنا را آنجا شاید با تفصیل بیشتری به عرض برسانم).

َ قَ َ َ

ُُ َ

َّ

ال� ي� ن� ِت
ن
ن
ا�> 2فرسـتادیم پیامبـران خـود را با
قـرآن میگویـد <ل�د ارسل�ا رسل�ا ِب� ب ِ
َ َنَ

ََُ

َ

ا� و الم�ي�ز نَ
الك ت� بَ
ا�> با آنها مجموعۀ فکری
برهانهای روشـن< ،و ا��ز نل�ا معه ُم ِ

و وسـایل عملی را ،وسـایلی که بتواند میان مردم ،در اختالفاتشـان حکم
کنـد و قضـاوت کنـد ،بهطرف مردم فرسـتادیم .چرا این کارهـا را کردیم؟

ُُ َ

<رسل ن�ا> ،نهفقط یک پیغمبر ،نهفقط موسی ،نهفقط پیغمبر خاتم ،نهفقط

َ َ

ُُ َ

عیسی< ،ارس ن
ل�ا رسل ن�ا> همۀ پیغمبرها با این منظور و با این ایده و با این
َق َ ّ ُ

ق

<ل ي��وم ن
سط> تا انسانها
ال�اس ِب� ِ
ال� ِ
هدف فرستاده شدند .چیست آن هدف؟ ِ
 .1خیلی ناچیز
 .2سوره مبارکه حدید /آیه 25
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بر اسـاس قسـط و عدل و داد زندگی بکنند .دین این اسـت .اگر
دینـی دیـدی کـه در جهـت عکس فلسـفۀ ادیـان حرکت میکنـد ،بدان یا
الهی نیسـت یا خرابش کردند .اگر دیدید برخالف فلسـفه و جهت مشـی
ّ
مسلم زاییدۀ
پیغمبران الهی و رسـوالن الهی دارد مشـی میکند ،بدان که

وحی پروردگاری و پیغمبران نیست .این خیلی روشن است.
ِ
پس ای مادی! ـ روی سخن با آنهاست ـ ای مادی! ای کسی که میگویی
مـن دیـن را دیـدم که از ادارۀ اجتماعات بشـری ناتوان اسـت؛ میپرسـیم
کدام دین را؟ دین اسلام را؟ اسلام راسـتین را؟ وحی محمدی را؟ شـیوۀ
زندگـی حاکمانـۀ علـوی را؟ اینهـا را دیـدی بـا ادارۀ امور انسـانها مغایرت
دارد؟ بیـا ثابـت کـن ،کجایش مغایرت دارد؟ اسلامی کـه میآید تبعیض
را برمـیدارد ،اختلاف طبقاتـی را در بحبوحـۀ اختلاف طبقاتی جهان نفی
میکند ،ثروتهای تقسیم شدۀ به ناحق را رویهم میریزد و سرانه تقسیم
میکنـد ،فرصتهـا و امکانـات برابـر به بشـر میدهد ،حکومت را از دسـت
طواغیت بشـری میگیرد و بهدسـت قانون عادالنۀ خدا میسـپارد ،انسـان
َپسـت را ،انسـان توسـر یخور را ،انسـان بردهگیر و بردهشـو را ،انسانی را که
بـرای خاطـر یک کلمه حـرف ،برای خاطر یک آفرین ،برای خاطر یک فِ لِس

1

پول ،دست به پستترین جنایتها میزد ،این انسان پست و ذلیل و خوار
را تکریم میکند ،باال میآورد ،عزیز میکند ،او را با فضائل اخالقی و انسانی
میآراید .و اینهمه را ،در سایۀ یک نظام عادالنه و متقن تأمین میکند.
 .1پول سیاه و بیارزش
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تربیت فردی هم نیسـت تربیت پیغمبر؛ دسـت یکییکی را بگیر
و ببر گوشۀ صندوقخانه بنشان ،به گوششان ورد بخوان تا درست بشوند،
تا آدم بشـوند ،اینجوری هم نیسـت؛ موعظهگری هم نیسـت که پیغمبر
بنشـیند بـه مردم موعظـه کند؛ مردم اینجوری بد اسـت ،آنجوری کنید؛
نظـام اجتماعیسـت .پیغمبـر ،در فضـای جاهلی آن روز شـالودۀ اجتماع
اسلامی را مثل پوالدی مسـتحکم ،با شـکل و قالبی معیّ ن ،ریخت .بعد
انسانها را آورد در این قالب ،انسانها را آورد در این مسیر و در این مجرا.
و در این مسـیر آوردن همان بود و آدم شـدن و انسـان شدن همان .پس
واقعی اسالم است ،با این خصوصیات
اگر میگویی دین اسالمی که دین
ِ
است ،اینجور میگویی که با ّ
ترقی انسان و با عدالت و با استقرار امنیت
و بـا تأمیـن نیازهای بشـری ،با همدیگر همتراز نیسـتند ،نه؛ این را قبول
نداریم ،این بیانصافی است ،این بیانصافی است.
اگر دانشمندی که در محیط پوشالی مسیحیت رشد کرده است و از مظاهر
دینی ،جز شفاعتهای دروغین مسیح و بخشش گناه و فروختن قبالههای
بهشت با پول ،چیزی ندیده است ،او اگر به خود حق میداد راجع به دین این
حرف را بگوید ،تو که صدسال ،هشتادسال ،پنجاهسال بعد از او داری زندگی
موبیـش دارد خودش را
میکنـی و در دورانـی زندگی میکنی که اسلام ک 
نشان میدهد ،و شیرینترین و عزیزترین جلوههای انسانی را در افق جهان
از خود بروز داده است و میدهد ،تو حق نداری این حرف را بزنی .اگر این
اسـت ُمرادت ،نه ،این درسـت نیسـت .اما اگر میگویی دینهای پوشالی،
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دینهـای دروغـی ،دینهـای خوشظاهـر و بدباطـن ،دینهایـی
کـه مـردم را همهجـا بـه رَخوتهـا و انظالمهـا 1و بدبینیهـا و تفرقهها و
برادرکشیها میکشاند ،دینی که به فقیر میگوید اگر غنا نداری ،اگر پول
نداری ،نمیخواهد در راه پول تالش کنی ،و به غنی میگوید درمقابل آنچه
مذهبی دیگر بده ،کفارۀ همۀ
داری ،یک مقداری به کلیسا یا فالن مؤسسۀ
ِ
ظلمهایـی کـه در راه تحصیـل این پول مرتکب شـدی خواهد بود؛ اگر این

دین را میگویی ،این را ما هم با تو همصداییم و هر دو پیرو قرآنیم < ،ي�ا
َّ َ ً
َ
َ ُّ ن َ َ �أ ُ نَ َ َ نّ
َ َ ُ ّ نَ
َ ُّ َ َّ ذ َ آ َ
و�
ال� ِاط ِل و ي�صد
ه� ِا� ل ي� كلو� اموال
ال� ِاس ِب� ب
ح� ِار و الر ب
ا ي�ها ال�ي� ن� �م ن�وا ِا ن� ك ث� ي�را ِم نَ� الا ب
َ َ
اهلل> 2ای کسانی که ایمان آوردهاید ،بسیاری از عالمان و زاهدان
ع ن� س ب� ي� ِل ِ
َ َ �أ ُ
ك نَ
لو�>،
یهودی و مسیحی اموال مردم را بدون استحقاق میخورند< ،ل ي�
َ
<و َ� ُص ّد نَ َ َ
اهلل> راه مردم را هم بهسوی
به اینهم اکتفا نمیکنند ،ي
و� ع ن� س ب� ي� ِل ِ
تکامل و تعالی می ُ
برند .کاش پولشان را میگرفتند میخوردند ،راهشان را
ی ُبرد .این را قرآن
باز میگذاشـتند .پولش را هم میخورد ،راهش را هم م 
دارد میگوید .ما هم با تو همصداییم ،آن دینی که آنجوری باشـد ،دین
نیسـت .آن دینی که آنجوری باشـد ،هر بیدینیای از آن بهتر است؛ برای
ً
احیانا دیگر کمککار ظلمها و سـتمها نمیشـوند،
خاطر اینکه بیدینیها
اما اینچنین دینی وسـیلهای ،عصایی ،سلاحی در دسـت آنها هم ممکن
است بشود.
ظلم) ستم کشیدن ،پذیرفتن ظلم
( .1رخو) سستی ( ،
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خب ،این بهطور خالصه یک کلیاتی بود در زمینۀ اعتقاد به توحید،
پاسـخ به یک سـؤال ،آیا خدا هست یا خدا
بهصورت یک بینش ،بهمعنای
ِ
نیسـت؟ آیا ماورای این عالم ماده خبری هسـت؟ دسـت قدرتی هسـت یا
نیست؟ در مقام پاسخ به این سؤال گفتم که الهی اینجور میگوید ،مادی
آنجور میگوید و جنگ الهی و مادی را عذر بنه 1و بگذار برای کتابها ،آن
مقداری که به ما ارتباط پیدا میکرد ،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 انشاءاهلل اگر خدا بخواهد.
ایـن مطالبـی که بهصورت ُم ِّ
قدمـی و بهصورت کلیات مطلب باید همگان
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 اسلامی الزم اسـت ،اینهـا را باید
همه بدانند ،باید بفهمند .یکیاش این است؛ من میگویم آقایان ،توحید
خشـک سـاده به یک سـؤال
را کـه مطـرح میکنیـد ،بهصورت یک پاسـخ
ِ
علمی و مغزی مطرح نکنید؛ بلکه بهصورت یک مسـئلهای که دانسـتنش
و ندانسـتنش حیاتیسـت ،تعیینکننده اسـت ،آنجور مطرح کنید .حاال
توضیح میدهم.
 .1بهمعنای 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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یکوقت شما در یک راهی دارید میروید؛ با یک رفیقی ،با یک
همسـفر و همگامـی ،در یـک راهـی داریـد حرکت میکنیـد و میروید ،با
همدیگر بحثتان میافتد .شـما میگویید که آقا ،زمینهای دو طرف این
ً
اصال در اینجا محصولی بهدست نمیآید.
جاده به نظر من شورهزار است،
ً
اتفاقا آمادگی کاملی دارد
او میگوید نه آقا ،زمینهای دو طرف این جاده
برای کشـت فالن چیز .شـما میگویید ،او میگوید؛ شـما دلیل میآورید،
او دلیل میآورد؛ خب ،این بحث چقدر اهمیت دارد؟ دارید میروید دیگر.
اتومبیـل آقایـان بـا سـرعت صدوبیسـت دارد از ایـن جاده رد میشـود .نه
اآلن بناسـت بنشـینید آنجا خاکش را آزمایش کنید ،نه بناسـت یکتکه از
ایـن زمینهـا را بخریـد تا بعـد بیایید اینجا چغندرکاری کنید ،نه بناسـت
استشـهاد و اسـتعالمی را که دربارۀ این زمینها میشـود جواب بدهید،
هیچ اثری برای شما ندارد این سؤال و جواب .همین اندازه؛ پاسخیست
به یک سـؤال ،جوابیسـت درمقابل یک مطلبی که مطرح شـده اسـت و
بس ،هیچچیز دیگری نیسـت .چنانچه شـما گفتی و ثابت کردی که این
خاکهـا لمیـزرع 1و بیحاصـل اسـت ،یـا او ثابت کرد که نهخیـر ،اینجاها
چغندر بسـیار عالی و جالبی درمیآید و سـبز میشـود؛ هرکدام از شـماها
ِ
که حرفتان را ثابت بکنید ،راهتان ،کارتان ،حرکت کنونیتان تغییری پیدا
نمیکند .اینجوری نیسـت که اگر ثابت شـد لمیزرع اسـت ،بگویید خب،
حـاال کـه لمیزرع اسـت پس برگردیـم ،نهخیر؛ به اینجا کاری نداشـتید ،یا
 .1غیر قابل کشت
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اگر ثابت شد که اینجا حاصلخیز است ،بگویید خیلی خب ،حاال
که حاصلخیز است ،بیا دو رکعت نماز پای این زمین حاصلخیز بخوانیم،
نهخیر؛ هیچ تأثیری ندارد .اگر شما غالب بشوید و ثابت کنید حرفتان را،
او غالب بشـود و ثابت کند حرفش را ،هیچگونه تأثیری در حرکت شـما،
در این سفری که دارید میروید ،در آیندۀ شما ،در رفاقت شما ،در هیچی
ندارد .این یکجور بحث ،یکجور سؤال ،یکجور پاسخ به یک سؤال.
یکوقت هسـت که شـما دو نفر ،در ماشـین نشسـتید ،همین ماشـین با
همین سرعت در همین جاده دارد حرکت میکند ،یکهو رفیقتان میگوید
کـه بـه نظـر من این جـادهای که مـا داریم میرویم ،میرسـد به شـمال،
درحالیکه هدف شما جنوب است .شما میگویید نهخیر آقا ،این جادهای
که ما داریم میرویم ،میرسـد به جنوب .او میگوید نه ،شـما میگویید
سر
نه؛ این بحث بین شما دو نفر در میگیرد .اگر او ثابت کند حرفش راِ ،
ماشـین را بایـد برگردانـد ،از اینطرف باید رفت ،اینطرف کاری نداشـتی.
اگـر شـما ثابـت کنیـد حرفتـان را ،بـا همین رویـه ،با همیـن روش ،بلکه
یکخرده هم تندتر ،بایسـتی راهتان را بگیرید و پیش بروید .اآلن همین
دودلی میان شـما و دو زبانی که بهوجود آمد ،اولین اثرش این اسـت که
راننده پایش میرود روی ترمز ،یکخرده ُشلِش میکند؛ ببینیم حاال کجا
میرویم ،باالخره به مقصد میرسیم یا نمیرسیم .این را میگویند سؤال
و جوابی و بحثی که پاسخ آن بحث و نتیجۀ آن بحث ،تعیینکننده است.
بحث توحید اینجوری است.
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آنجـوری کـه مـردم عـادی و معمولی ،یـا بـیکاران اجتماعی و
افـراد غیر مسـئول و غیر متعهـد ،توحیـد را مطـرح میکنند ،فـرق دارد با
آنجـوری کـه یـک آدم متعهـد باید مسـئلۀ توحیـد برایش مطرح بشـود.
یـک آدم غیرمتعهـد و غیرمسـئول توحید را اینجـوری مطرح میکند؛ آیا
خدایی هسـت یا نیسـت؟ خب ،حاال هسـت ،چهکار کنیم؟ نیست ،چهکار
کنیم؟ در وضع زندگی چه تأثیری ،در نظام اجتماعی چه تغییر و تبدیلی
ایجاد میکند؟ اگر خدا بود ،وضع سیستم سرمایهداری فالن قدرت بزرگ
یـا فلان ابرقـدرت چهجوری میشـود؟ رئیسجمهوری که سـر کار آمد در
فلان کشـور ،اگـر معتقـد بـود خدا هسـت ،چهجـوری عمل میکنـد؟ اگر
معتقـد بود خدا نیسـت ،چهجوری عمل میکنـد؟ آیا هیچ فرقی میکند؟
خداشناسـی و خداپرسـتیای که قبول کردن یکطرف در او ،در سرنوشـت
کارتلهـا 1و تراسـتها 2و سـرمایهدار یها و تبعیضهـا ،تفاوتـی و اثـری
نگـذارد؛ آن خداپرسـتی ،آن اعتقـاد بـه توحیـد ،مثل اعتقاد بـه حاصلخیز
بـودن ایـن زمینیسـت که از کنـارش داریـم میگذریم ،برای مـا فایدهای
سیاسـی فالن کشـور،
نـدارد ،اثـری نـدارد .چـه فایـده دارد کـه فالن رهبر
ِ
معتقد به خداست ،درحالیکه خداپرستی برای او فقط یک پاسخی به یک
 .1به شرکتهایی گفته میشود 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 انحصار یمیکنند.
 .2از اتحاد چند شرکت که کاالیی مشابه هم تولید میکنند ،بهوجود میآید .در تراست
سهام شرکتهای عضو ،جدا و مشخص است ،اما امکانات همگی در اختیار تراست قرار
داده میشود.
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خشـک مغز یسـت و نه چیزی باالتر؟ آنوقتی خداپرست
سـؤال
ِ
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 ،حیاتیسـت ،که توحید را برای خاطر
آثارش ،برای خاطر آنچه بر توحید مترتب میشود ،برای نظامی که توحید
پیشـنهاد میکنـد ،بـرای شـکلی از زندگی کـه توحید ارائـه میدهد ،برای
ایـن چیزهایـش مطـرح کننـد و بفهمنـد و درک کنند .این خیلی مسـئلۀ
مهمیست به نظر ما.
مـا بـه خیالمـان میآیـد که توحیـد یک چیز یسـت که فقـط در مغزمان

ّ
مسـلم کنیم؛ به زندگـی که رسـیدیم ،این توحید
بایسـتی روشـن کنیـم،
در زندگـی دیگـر هیـچ اثـری نـدارد؛ اگـر هـم اثر داشـته باشـد ،در زندگی
شخصیست ،در زندگی اجتماعی نیست .بنده موحد هم که باشم ،همان
وضع
سـرمایه و همان اتومبیل و همان شـرکت و همان کارخانه و همان
ِ
رابطۀ با کارگر و همان وضع رابطۀ با زمین را خواهم داشت که اگر موحد
نمیبودم .شما ببینید در کشورهای سرمایهداری َ
عالم ،در این قدرتهای
ِ
عظیمـی کـه نامشـان و آوازهشـان شـرق و غـرب را پـر کـرده ،دو نفـر آدم
سـرمایهدار را ،دوتـا تاجـر بـزرگ را ،دوتا کارخانـهدار بـزرگ را ،دوتا از این
سلطانهای صنایع را بهقول خودشان ،در نظر بگیرید ،یکی را فرض کنید
معتقد است به خدا ،یکی را مادی؛ در رفتار اینها چه تفاوتی هست؟ حاال
اگر چنانچه آنکسـیکه 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 ثروتاندوزی ،در خرج
ثـروت ،در جمـع ثروت چه تأثیری میگذارد؟ این توحید با شـرک تفاوت
چندانی ندارد.
آن توحیـدی کـه اسلام به آن دعـوت میکند ،توحیدیسـت باالتر از حد
یک پاسـخ به یک سـؤال ،به یک اسـتفهام .پس چیست؟ توحید اسالمی
الهامیسـت در زمینۀ حکومت ،در زمینۀ روابط اجتماعی ،در زمینۀ سـیر
جامعـه ،در زمینـۀ هدفهـای جامعـه ،در زمینۀ تکالیف مـردم ،در زمینۀ
مسـئولیتهایی کـه انسـانها درمقابـل خـدا ،درمقابـل یکدیگـر ،درمقابل
جامعـه و درمقابـل پدیدههای دیگر عالم دارا هسـتند ،توحید این اسـت.
توحیـد اسلامی همان َالِفیسـت کـه بعدش ب میآیـد و پ میآید و چ

میآید ،تا ی میآید .اینجور نیست که بگویی خدا یک است و دو نیست
و تمام بشـود قضیه .خدا یک اسـت و دو نیسـت ،معنایش این است که
ً
ً
عموما ،جز خدا کسـی
شـخصا و جامعهات
در تمام منطقۀ وجود خودت
حق فرمانروایی ندارد.
خدا یک اسـت و دو نیسـت ،معنایش این اسـت که تمام آنچه در اختیار
داری از ثروت ،تو و همۀ انسانهای دیگر ،برای خداست ،شما عاریتداران
 .1واحد پول ُخرد ،برابر با یک بیستم لایر که در عهد قاجار و اوایل پهلوی رایج بود.
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و ودیعهدارانی بیش نیستید .چه کسی حاضر است موحد بشود
حاال؟ شما ودیعۀ پول را دارید و بس ،شما عاریهدارید .جنابعالی اگر پولی
ازطـرف رفیقتـان امانت دسـتتان باشـد ،چهکار میکنید؟ 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
ً
اصال بسـوزان؛ منتظر دسـتخط صاحب پول هستید دیگر ،غیر
تومانش را
پول امانت و ودیعه
از این است؟ آیا برای خودتان حقی ،مالکیتی در این
ِ

ُ

ُ

َ

َ

ّ

اهلل َج َعلها َو َ
اس» 1مال را خدا به ودیعه و
قائل هسـتید؟ «املال مال ِ
ِ
دايع ِعند الن ِ
امانت دست انسانها سپرده است .این الزمۀ توحید است.
اگر چنانچه قائل به توحید باشـی ،در جامعه اختالف طبقاتی و تبعیض
ً
اصال معنی ندارد .آن جامعهای که َسـری و َتهی دارد،
معنـی نـدارد دیگر،
باالیی و پایینی دارد ،آن جامعه ،جامعۀ توحیدی نیست .توحید میگوید

ُ ُّ ُ

َ

َ

ُ

که «كلكم ِمن آد َم َو آد ُم ِمن تراب» 2همه فرزندان آدمند و آدم از خاک اسـت.
نزدیکی شـما به خدا و رجحان شـما به تقواسـت و بس؛ هرکسـی بیشـتر

مراقب فرمان خدا باشـد ،او باالتر اسـت .و ِا ّل در یک جامعهای که هزاران
موجـب بـرای تبعیض وجـود دارد ـ میگویی آقا ،فالنی اینجوری اسـت؛
میگویـد خـب فالنـی جـزو اشـراف اسـت ،او حسـاب دیگـری دارد ـ در
جامعهای که اشـراف و غیر اشـراف دارد ،در جامعهای که برخوردار یهای
 .1حدیث شماره 37
 .2حدیث شماره 2
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مردم بهشـدت با یکدیگر متفاوت اسـت و آن برخوردارّ ،
حق خود
میداند .در جامعهای 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 میگیرنـد؛ یعنی چه؟

یعنـی همـه میشـوند بنـدۀ خـدا ،کـه دیـروز گفتـم( .در این ورقـهای که
مربوط به دیروز اسـت ،این جمله را نوشـتیم ).موجودات جهان ،انسـان و
عبودیت او همگان شریک و همترازند.
دیگرها ،بندگان مقهور 1اویند و در
ِ
ً
مشـروحا بیـان کردیـم که هیچکـس و هیچچیـز زیر عنوان
ایـن را دیـروز
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
ً
اصال معنی ندارد .بندگی خدا بهمعنای آزادی از بندگی غیر
دیگـر ببندنـد،
ً
اصال با همدیگر نمیسـازد این دوتا .معنی ندارد که کسی بندۀ
خداسـت،
خدا هم باشد ،بندۀ غیر خدا هم باشد .بندگی خدا یعنی آزادی از عبودیت
بندگی هرچه غیر خدا و هرکس غیر خداست.
و
ِ
فرسـتادۀ سـپاهیان اسلام 2آمد وارد کاخ پرقدرت ساسانی شد .یک عرب
تومان
ژندهپوش ،یک عربی که سرتاپایش را شما حساب کنید ،شاید یک
ِ
مـا نمـیارزد ،وارد کاخ آن کسـی شـد کـه روزی کـه داشـت فـرار میکـرد
و سـپاهیان سلحشـور مسـلمان دنبالـش بودنـد ،هزارتـا کنیـز آوازهخوان
قهر) مغلوب ،شکستخورده
 ( .1
 .2ربعیبنعامر
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فقـط همراهـش داشـت ،غیـر از چیزهـای دیگـر .مطربهـا و
آوازهخوانهایـش هـزار نفـر ،ایـن در حضر 1چهجور یسـت ،وقتی در سـفر
آنجـور باشـد ،آنهـم سـفر فرار ،سـفری کـه دارد از ترس جـان میگریزد.
بدبخت! آوازهخوان کجا میبری؟ شمشیر با خودت ببر.
آدم میترسـد آنهـا هـم تحـت اسـتعمار یهودیهـا بودنـد! (خنـدۀ حضار)
ـ این از خصوصیات سیاستهای شوم پلید صهیونیستیست که مردم را
سـرگرم کنند به همین دِ ِلیدِ لِی کردنها و آوازخواندنها و آوازشـنیدنها
و بـه نامهـای گوناگـون ـ این مـرد ژندهپـوش وارد بـارگاه آنچنان قدرت
عظیم سیاسیای شد .شما فکر میکنید که ترسید؟ فکر میکنید مرعوب
ً
شد؟ فکر میکنید در اندیشۀ مجادله آمد؟
ابدا .آخر درمقابل یک قدرتمندِ
عظیمالشـأنی ،وقتـی یـک آدم ناچیز کوچکی حاضر بشـود ،همۀ همتش
ایـن اسـت ،کـه بلکـه بتواند خـودش را یـکذره متصل کند بـه آن قدرت
عظیـم ،یکخـرده خـودش را بـه او نزدیـک کنـد؛ اگرچه بـا چربزبانی ،با
ّ
تملـق ،بـا اظهار ترس ،با اظهار عبودیت و بندگی .فکر میکنید اینجوری
ً
ابدا .وقتیکه رفت جلو تا درمقابل تخت رسـید ،گویا پایش را روی
شـد؟
تخت یزدگرد هم گذاشت ،برای اینکه دید کاغذ را یزدگرد نمیآید بگیرد از
او .کاغذ آورده بود ،پیغام آورده بود ،دیگران آمدند بگیرند ،گفت به شماها
نمیدهـم ،بـه خودش باید بدهم .آنهم که از جایش بلند نمیشـد بیاید
از این عرب کاغذ بگیرد ،مجبور شـد این برود جلو .رفت ،تا روی تختش
( .1حضر) محل حضور ،شهر ،منزل
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ً
مثلا .گفت شـما برای چه آمدید؟ سـه
رفـت ،کاغـذ را بـه او داد
جمله گفته ،سه جمله که این جمالت بایستی با خطوط درخشندهای در
سـردر کاخ عظیم انسانیت کوبیده بشود تا همه
لوحی نوشـته بشـود و بر
ِ
بدانند شعار اسالم و ایدۀ اسالم چیست .گفت چرا آمدی؟ گفت ما آمدیم

ّ

ُ

« ِلنخر َج الن َ
اس» البته در طی بیاناتی؛ این سـه جملهاش مورد نظر ماسـت.
ِ
ُ

ّ

َ

َ

اهلل» ،ما آمدیم تا انسانها را از بردگی
باد ِا ٰىل ِعباد ِة ِ
الع ِ
خر َج الن َاس ِمن ِعباد ِة ِ
« ِلن ِ
بندگان خالص کنیم و به عبودیت خدای متعال بکشانیم.
بردگـی بنـدگان چیسـت؟ بردگـی بنـدگان ایـن اسـت کـه وقتـی در یکی
از لشکرکشـیهای ایـران و روم ،یکـی از سلاطین گذشـتۀ ایـران ،قبـل از
ساسانیها ،از هخامنشیها ،وقتی دستور میدهد همه بیایند ،آن پیرمرد
میآید میگوید که آقا ،من سـهتا پسـرم دارند میآیند ،در میدان با شـما
همراهنـد ،ایـن یـک پسـرم را بگذارید پهلـوی من بماند ،چـون من پیرم،
ازکارافتـادهام ،اجـازه بدهید این یکی بماند و با شـما نیاید .در مجلس به
او چیـزی نمیگوینـد ،او را از مجلـس بیرون میرانند .بعـد فردا وقتیکه
سپاهیان دارند حرکت میکنند با ستون چهار ،اسبها و سربازها پشت سر
دم دروازه که میرسند ،آن سهتا برادر یکهو میبینند برادر چهارمشان
همِ ،
دو شـقه شـده ،یک شقه اینطرف دروازه ،یک شـقه آنطرف دروازه نصب

شده ،تا دیگر پیرمردها نگویند جوانهای ما نیایند و برای قدرت داریوش
نجنگنـد ،خـود را بـه آب و آتـش نزننـد؛ ایـن بردگی انسـان اسـت .وقتی
انسـانها در یک جامعهای حق نداشـتند که آنچه را میخواهند ،بخواهند
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حتـی ،نمیگویـم بگویند؛ انسـانها در یک اجتماع حق نداشـته
دشمن تبعیض باشند؛ انسانها
باشند که طرفدار و طالب عدالت باشند،
ِ
حق نداشته باشند برای خودشان آزادی را دوست بدارند و بخواهند ،خفقان
ّ
صحه بگذارند؛ وقتی در
و اختنـاق را مثـل وضع طبیعـی بپذیرند و رویش
یکچنیـن جامعـهای انسـانها زندگی کردنـد ،این باالترین و زشـتترین
و تلختریـن انـواع بردگیسـت .ایـن بدتریـن انواع بردگیسـت ،چرا؟ چون
مزوّ رانه 1اسـت .آنهایی که میرفتند یک مشـت انسـان بیگناه را در فالن
نقطه میگرفتند ،سرها را میتراشیدند ،در بالد دیگر میفروختند؛ آنها یک
کار علنی و واضحی انجام میدادند ،اما اینجور با انسـانها بازی کردن،
اینجور فکر و خواسـت و اراده و تصمیم را در انسـان ندیده گرفتن ،او را
پامال کردن ،این بود دیگر.
گفـت آمدهایـم تا شـما را از عبـادت بندگان خالص کنیـم؛ یعنی مردم را
از عبـادت تـو ،ای یزدگـرد! دیگـران را از عبـادت اسـتاندارانت ،دهبانانـت،

َ

بـاد»؛ بعـد کجـا
الع ِ
سـردارانت ،در گوشـه و کنـار خلاص کنیـمِ « ،مـن ِعبـاد ِة ِ
ببریمشـان؟ بنـدۀ تـو که نبودند ،چهجوری باشـند؟ بیبندوبار باشـند؟ نه؛
بنـدۀ خدا باشـند .بنـدۀ خدا بودن یعنی آزاد بودن ،یعنـی آقا بودن ،یعنی
بهسـوی کمال رفتن ،یعنی از وسـایل کمال ،هر اندازه بخواهی اسـتفاده
کردن و بهرهمند شـدن؛ همینجور که در جامعۀ اسلامی اینجوری بود.
در جامعـۀ اسلامی مـردم بنـدگان خدا بودنـد ،نه بنـدگان قدرتها .حتی
( .1زور) ریاکارانه ،فریبکارانه
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در آنوقتیکـه مسـیر جامعـۀ اسلامی انحراف پیدا کـرده بود و
صددرصد اسالم نبود هم ،اینجور بود .حتی در همان سالهایی که فتح
ایران انجام میگرفت ،اثر تربیتهای نبوی و قرآنی در مردم بود .یک نفر
حاکم سیاسـی سـر منبر میگوید ،اگر من کج شـدم مرا راست کنید ،یک
عرب بیابانی از پای منبر بلند میشـود میگوید اگر راسـت نشـدی و کج
شدی ،با این شمشیر تو را راست خواهیم کرد .آیا سربازها و شرطهها به
سـرش ریختنـد؟ او را بهعنوان اخالل در وضـع ،به زندان انداختند ،از بین
ً
ابدا .حرف درسـتی زده بود ،حرف منطقیای زده بود.
بردنـد ،نابـود کردند؟
آزادی بهمعنـای مطلقالعنانـی نـه ،آزادی بهمعنـای تبعیـت از یک قانون
صحیح انسانی ،که در روح انسان ،در آن نظم و در آن اجتماع ،انسان بار
هیچکـس را بـر دوش نبرد ،حتی بار حاکم را .اگر حاکم ازطرف خدا حرف
زد ،بـه الهـام خـدا حـرف زد ،حاکم اسالمیسـت ،حرفش مـورد قبول قرار
میگیرد .اگر به الهام الهی سخن نگفت ،حرف او هم مردود میشود.

ُ
ُ
َ
َ
«ل ُنخـر َج ّ
الن َ
ضيـق ّالدنيـا ِا ٰىل َس َـع ِة ّالدنيـا َو
اهلل َو ِمـن
بـاد ِا ٰىل ِعبـاد ِة ِ
الع ِ
ـاس ِمـن ِعبـاد ِة ِ
ِ
ِ ِ

اآلخ َـر ِة» .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 جامعهای که مردم با بینش درسـت زندگی نمیکنند،
از هرطرف نگاه میکنند ،نزد نگاهشـان چیزی جز دنیا و بهرههای دنیوی
باب
نیست ،از هرطرفی نگاه میکنند مردم ،جز لذایذ دنیوی و منیتهای ِ
دنیا چیزی برایشان مطرح نیست ،هرچه نگاه میکند ،تالشهای کوچک
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منافـع کوچک و پسـت
حیوانـی خـودش را میبینـد و
و ناچیـز
ِ
ِ
و حقیـر و دفعـی و آنـیاش را .در جامعـهای که یزدگـرد بر مردم حکومت
میکرد ،مردم چنین نبود که همه از یزدگرد راضی باشند ،ناراضی هم زیاد
بود؛ اما این ناراضیها چون چشمشان نزدیکبین بود ،چون افق دیدشان
تنـگ و کوچـک بـود ،میدیدند 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 1،دوتا جفتک بیشتر
تـوی کوچـه و خیابان زدن ،همین از او گرفته میشـود؛ و چون برای این
خیلـی ارزش قائـل بود ،چون خیلی همین مختصر را دوسـت میداشـت،
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 وقتیکه انسـان مسـلمان شـد ،همهچیز برای او مقدمه اسـت ،وسیله
است .برای چه؟ وسیلۀ چه؟ وسیلۀ رسیدن به جهانی پهناور ـ نمیگویم
جهان بعد از مرگ ـ جهان فکر و بینش و دیدِ خود انسـان که به وسـعت
خدا وسـیع و گسـترده اسـت .همهچیز برای انسـان وسـیله هستند ،برای
اینکـه انسـان بتواند رضای خدا را بهدسـت بیاورد .زندگـی دنیا ،پول دنیا،
آسـایش دنیـا ،محبتهـای دنیـا ،برایـش ارزش و اصالت نـدارد .آنوقتی

َ
اهلل» .امـا اگر
ـبيل ِ
برایـش ارزش پیـدا میکنـد کـه در راه خـدا باشـد« ،ىف س ِ
 .1خوابیدن ،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 اسلامی؛ 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 دریچهایست که از این دریچه
وقتـی نـگاه میکنـی ،آنطـرف باغها و بوسـتانها و دنیاهـا و گیتیها و
جهانهاست؛ لذا میبیند که فوقش این است که به این دریچه برسد ،از
این دریچه بگذرد ،مهم نیست ،مرگ برایش مسئلهای نیست.
اینهـا جلوههایـی و گوشـههایی از توحید اسـت .البته دربـارۀ توحید خیلی
تیتـر معینتری بایسـتی صحبت کـرد و صحبت
منظمتـر و تحـت عنـوان
ِ
خواهیـم کـرد انشـاءاهلل در روزهـای 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 نمیکنم ،با خط خوشیسـت و میتواننـد آقایان بخوانند)
این درحقیقت یک بینش نویی را در زمینۀ توحید ارائه میدهد .یک بینش
درستی را در زمینۀ توحید بیان میکند .البته جوانب و زوایای بیشتری هم
هسـت که در این نیامده و در نوشـتههای روزهای بعد انشـاءاهلل امیدوارم
که بتوانیم به ترتیب بدهیم .ولی بههرصورت آنچه که اینجا نوشـته شـده
یک ُ
بعدی از توحید اسـت که درسـت آنچه را که در زمینۀ توحید مورد نظر
ً
مخصوصا ،منعکس میکند و بیان میکند.
است ،مورد نظر ادیان و قرآن
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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 آنیکه من این آیات را اینجا
ً
ظاهرا جناب آقای رضایی یا جناب آقای فاطمی،
خواندم ،قاری عزیزمان،
خـودِ آقایـان بههرحـال بهتـر میداننـد؛ تلاوت امـروز را متعهد هسـتند،
میآینـد آیـات را میخواننـد؛ هم ایـن آیات را ،هم آیات دیـروز را ،یعنی
ً
مخصوصـا آیةالکرسـی را ).تکـرار آیةالکرسـی بهعنـوان یک شـعار توحید
خیلی جالب اسـت .که احتمال میدهم علت اینکه اینهمه تأکید شـده
ً
تکـرارا خوانده بشـود در مواردی ،برای این اسـت که این
کـه آیةالکرسـی
ً
حی و قیّ وم باشد
شـعار توحید
دائما در ذهن انسـان زنده و پایدار باشـدّ ،
ایـن خاطـره در ذهـن انسـان .این آیاتـی که امروز اینجا نوشـته شـده از
سـورۀ بقره اسـت .شرح یک منظرهایسـت در قیامت ،که البته به مسئلۀ
ً
کامال روشن
توحید ارتباط تام و تمامی پیدا میکند؛ در ضمن تالوت آیه
میشـود .سورۀ بقره آیۀ  165و .166

َن ً
َ نَ نّ
ال� ِاس َم ن� يَ� تَّ� ِ�خ �ذُ ِم ن� ن
اهلل ا�دادا> از جملۀ مردم کسانی هستند که به
<و ِم�
دو� ِ
ِ
غیر خدا هماوردان و رقیبانی را انتخاب میکنند؛ یعنی برای خدا شـریک

ُ َ
َ ُ
<�ح بّ�و�ن ُهم كح ِّب�
از جنـس بشـر یـا از غیـر جنـس بشـر انتخـاب میکننـد .ي ِ
اهلل> آنها را مانند مهر و محبتی که باید به خدا داشـت ،دوسـت میدارند.
ِ
همینجا یک پرانتزی باز میکند آیه ،چون دربارۀ محبت صحبت نمیکرد،
محبت اینها نسـبت به خدا شـد ،یک پرانتـزی َک َا ّنه 1باز
امـا چـون صحبت
ِ
 .1همانند اینکه
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َ َّ
آ َ َ ُّ ً
<و ال ذ�ي� نَ� � َم ن�وا ا ش�د ُح بّ�ا
میکند ،مثل جملۀ معترضهای ،میفرماید:

ِلل ِه> امـا آنکسـانیکه ایمـان آوردند ،مؤمنان راسـتین و واقعی ،اینها مهر
و محبتشان به خدا بسی شدیدتر است از همۀ این جلوههای ظاهری ،از
همۀ قطبهایی که دل انسـان را مثل کهربا بهسـوی خود جذب میکنند،
از همۀ خدایان دروغین ،از خدای نفس و شـهوت؛ که خودت بگیر برو تا
آن خداهایـی کـه در صـدر و باالی اجتماعات جـا گرفتهاند و جا میگیرند
و جای داده میشوند ،از همۀ اینها خدا برای مؤمن محبوبتر است.

َ َّ ذ نَ آ َ ن َ ش َ ُّ ُ ّ ً ّٰ َ َ َ َ َّ ذ َ �ظَ َ �ذ َ َ َ َ �ذ َ َ َّ قُ َّ َ ّٰ َ ً
و� الع با� ا ن
<و ال�ي�� �م�وا ا�د ح ب�ا ِلل ِه و لو ي�رى ال�ي� ن� لموا ِا ي�ر ن
� ال�و ة� ِلل ِه �ج يم�عا>،

ناگهان منتقل میکند بیان را به صحنهای از قیامت .آن لحظهای را بیان
میکند که خالیق جمع شدهاند ،محشور شدهاند در قیامت ،کفار و بدکاران
و بنـدگان غیـر خدا و بندگان خدا و همۀ پدیدههای موجودِ 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 نمیتوانیم درسـت درک و تصور کنیم ،در این دنیا درسـت
نمیشـود فهمیـد که آنجا چه خبر اسـت .بهطورکلـی همینقدر میدانیم،
امکاناتی که برای شـکنجه ،برای عذاب ،برای بدبختی ،در آنجا قرار اسـت
پیشبینی بشـود ،همه حاضر و آماده شـده .بندگان خوب خدا و بندگان
بد خدا هستند ،بعد ستمگران و ظالمان ناگهان میبینند که تمام قدرت
آن خداست .خیلی چیز عجیبی است .اآلن در این دنیا نگاه
در قیامت از ِ
کنید ،هرکسـی یک قدرتی دارد ،هرکسـی یک کاری میکند .باالنشـینها
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قدرتشـان بیشـتر اسـت ،امـا پاییننشـینها هـم باالخـره قدرت
دارند .هرکسـی به قدرت خودش مینازد ،هرکسـی یک اندازه و مایهای از
ً
مخصوصا آن ستمگر،
توان و نیرو در او هست ،کاری از او بر میآید آخر،
آن ظالم ،که کارش باالتر اسـت ،قدرتش هم بیشـتر است .آن ظالمی هم
که عبادت ظالم را کرد ـ که اینهم ظالم اسـت ،اینهم سـتمگر اسـت ـ
اینهم از یک قدرتی به خیال خود بهرهمند است؛ چون ارتباط پیدا کرده
با یک قدرت باالتر ،مثل روباهی که ُدم خودش را به ُدم شـتر بسـته 1،در
دنیا اینجوری اسـت .اما در قیامت وقتیکه اجتماع میکنند ،هرچه که
نگاه میکنند ،هرکسـی به خود که مراجعه میکند ،میبیند هیچ قدرتی،
هیچ توانی ،هیچ ُعرضهای در او نیسـت ،قدرت یکسـره دسـت خداسـت،

َ

ُ

ُ

َ َ ّٰ

قَ ّ

ستمگر
الواح ِد ال�ه ِار> .2این منظره را در نظر میگیرد،
<لم ِن� الملك ي
ِ
ال�وم ِلل ِه ِ
ِ
ظالم میگوید ،چه سـتمگری که سـتم میکرد به دیگران ،چه سـتمگری

کـه بـه خودش سـتم میکرد و خـودش را بندۀ آن سـتمگر اولی قرار داده
بود ،وقتی نگاه کنند ،ببینند عجب! اینجا همۀ آن حرفها و ادعاها و باد
و ُبروتهـا 3و کاخهـا و زندگیهـا ،همه هیچ و پوچ اسـت ،هیچ کاری از
دست کسی برنمیآید.
آنوقـت آنجـا منظره ،منظرۀ عجیبیسـت .دو گـروه را در نظر بگیرید ،یک
 .1کنایه از وابستگی به بزرگان بیخاصیت.
 .2سوره مبارکه مؤمن /آیه 16
 .3عجب و تکبر و غرور
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گروه ،گروهِ دیگر را عبادت کردند؛ یعنی اطاعت ،اطاعت بیقید و
شرط ،این دو گروه ،روز قیامت روبهروی هم قرار میگیرند ،باهم جنگ و

َ َ َ

َّ ذ َ �ظَ َ

َ �ذ

�ذ َ

منازعه و مخاصمه دارند< .و لو ي� َرى ال�ي� ن� لموا ِا ي� َر نَ
و� الع بَ
ا�> اگر میدیدند
آنـان کـه سـتم کردهانـد ـ در پرانتز ما توضیـح دادیم ،این سـتم را معین
کردیم با سرسـپردگی به غیر خدا .پیروی کردیم در این توضیح از بعضی
از مفسـرین قدیمی شـیعه ـ اگر میدیدند آنان که با سرسـپردگی به غیر
خـدا سـتم کردهاند ،آنگاه که مشـاهده میکنند عـذاب را ،چه میدیدند؟

َ نَّ قُ َّ ةَ ّٰ َ ً
َ َ نَّ َ َ ُ
اهلل ش�د ي�د
آن خداست< .و ا�
<ا� ال�و� ِلل ِه �ج يم�عا> اینکه نیرو و قدرت یکسره از ِ
َ �ذ
ا�> و اینکه عِ قاب خدا سـخت و سـهمگین اسـت .اگر میدیدند ،چه
الع بِ
ّ
مقدر است .در پرانتز به فارسی جوابش را ما ذکر کردیم؛
میشد؟ جوابش

بیگمان از رفتار خود پشـیمان میشـدند .پشـیمان میشـدند که در دنیا
چه ِخرگیر یای 1میکردند ،میرفتند بنده و بردۀ سـتمگرانی میشـدند که
حـاال اینقـدر در قیامـت بیعرضهاند ،اینقـدر از دستشـان کار برنمیآید.
اگـر با چشـم عبـرت مینگریسـتند ،میدیدند در دنیا هم بـه همان اندازه

�ذ تَ َ َ َ َّ ذ

تُّ

َّ ذ

تَّ َ

َ ََُ

َ �ذ

بیعرضهانـد<ِ .ا � ب� ّرا ال�ي� نَ� ا� ب�عوا ِم نَ� ال�ي� نَ� ا� ب�عوا وراوا الع بَ
ا�> آن زمـان کـه
ِ
َ ََُ

َ �ذ

پیشـوایان و سـران ،بیـزاری جوینـد از پیـروان و تابعـان< ،و راوا الع بَ
ا�> و
ً
مثال میگوید ،بار الها! پروردگارا!
عذاب خدا را بنگرند؛ آنوقت دیگر یزدگرد
بیزار از
اینهایـی کـه میدیدی در زمـان من ،من را عبودیت میکردند ،من
ِ
اینهـا هسـتم ،نـه خیال کنی که من عالقهای به آنهـا دارم که اینها من را
 .1گریبانگیری
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شـریک تو قرار میدادند ،غلط میکردند شـریک تو قرار میدادند،
روز یزدگرد دلشان میسوزد،
من از اینها بیزارم .حاال ببینید چقدر رعیت آن ِ
کـه مـا دنیـا و آخرتمـان را به این نامـرد دادیم ،این حـاال در قیامت از ما
بیزاری میجوید .حاال این آیۀ قرآن چه میگوید؟

�ذ تَ َ َ َ َّ ذ َ تُّ

َّ ذ

تَّ َ

َ ََُ

َ �ذ

ِ<ا � ب� ّرا ال�ي� ن� ا� ب�عوا ِم نَ� ال�ي� نَ� ا� ب�عوا و راوا الع بَ
ا�> آنگاه که پیشوایان و سران
ِ

َ َ َ َّ َ
<و ت� ق�طع ت�
بیـزاری جوینـد از پیـروان و تابعـان و عـذاب خـدا را بنگرنـد،
َ
ّ
َ
ا�> و رابطههـا و پیوندهـا میـان آنـان قطـع شـودَ ،
س� بُ
<و ق� َ
ال ال ذ�ي� نَ�
ِب� ِه ُم الا ب
َّ
َ َ َ َ َ َ ً فَ َ َ َ َ
َ َ َُ
تا� َب�عوا> و تابعـان و دنبالـهروان گوینـد <لو ا ّن� ل ن�ا ك ّر ة� � ن� ت� َب� ّرا ِم ن� ُهم كما ت� َب� ّر�ؤ وا
ّ
ِم ن�ا> ایکاش مـا را بازگشـتی بـود بـه دنیـا تا از آنان بیزاری میجسـتیم،
َ
<ك�ذ ل َ
ك يُ�ر� ِيه ُم
چنانچه آنان از ما بیزاری جستند ،یعنی امروز ،روز قیامت.
ِ
ُ َ َُ َ َ ت ََ
را� عل ي� ِهم> بدینگونـه خداونـد کارهـای آنـان را بهصـورت
اهلل اعمالهم حس ٍ
نَ َ نّ
َ ُ خ
ار> و آنان هرگز از
مایۀ حسرتی به آنان مینمایاند< ،و ما هم ِب�� ِار�ج ي�� ِم ن� ال� ِ
آتش برونآیندگان نیستند.
اینجـا مطلبـی که در این آیه مورد نظر بود ،این بود که آنکسـانیکه آنجا
چوب این را
چـوب عبودیت غیر خدا را میخورند،
دارنـد چـوب میخورند،
ِ
ِ
میخورنـد کـه بنده و بردۀ غیر خدا شـدند؛ یعنی چیزی غیر توحید و ضد

تَّ

توحید ،درحالیکه قرآن تعبیرش <ا� ِب�عوا> است ،دنبالهروان ،پیروان.

جلسۀ دهم

عبادت و اطاعت انحصاری خدا
شــنبه  6مهرمــاه 1353
 11رمضانالمبــارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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ُّ َ
َ ََ
ُ ُ َ
ُ َ َ
اهلل
فس ما اسلفت َوردوا ِالى ِ
هنا ِلك تبلو ك ّل ن ٍ
َ َ
َم ُ
فتر َ
ولاه ُم َ
ون 
الح ّ ِق َو َض َّل َع ُنهم ما كانوا ی
َ
َ
ُ
رز ُق ُكم م َن َّ
ُقل َمن َی ُ
رض ا َّمن َی ِملك
الس ِ
ماء َو الا ِ
ِ
َ
َّ
والا َ
بصار َو َمن ُیخر ُج َ
الح َّی ِم َن َ
الس َ
الم ِّی ِت
مع
ِ
َُ ُ َّ َ َ َّ َ َ َُ ُّ َ
الا َمر َف َس َیقولونَ
خرج الم ِیت ِمن الح ِی ومن ید ِبر
وی ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
اهلل َفقل افلا ت ّت َ
ُ
ن
ۀ
م�ارکه ی�و�س
قون 
سور� ب
همانطور یکه عرض کردیم ،بحث توحید در قرآن یک بحث بسیار طوالنی
و مفصلیسـت .میتوان گفت که طوالنیترین و مفصلترین بحثی که در
سراسـر قـرآن انجـام گرفته ،بحث توحید اسـت؛ یعنی حتـی بحث نبوت با
همۀ دور و دراز یاش ،با همۀ داستانها و قضایای پیامبران که در مواردی
بهعنوان عبرتآموزی نقل شده ،باز تکیهای که روی توحید و مسئلۀ وجود
ً
مخصوصا مسئلۀ نفی شرک ،بهصورتهای گوناگون انجام گرفته ،در
خدا و
لحن سخن ،هم از لحاظ
قرآن بهکلی بیمِ ثل و بیمانند است؛ هم از لحاظ
ِ
تعداد آیات .البته به فراخور گسـترش بحث ،مسـائل هم در زمینۀ توحید
فراوانتر و متعددتر میشود .فقط چند مسئلهای را ما در اینجا میتوانیم
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بـا استشـهادِ به آیـات مطرح کنیم ،نه همۀ مسـائلی را که دربارۀ
توحید یا در پیرامون توحید میتوان مطرح و بحث کرد.
مـا بـه نظرمـان اینجور میرسـد که اگـر میپذیریم و قبـول میکنیم که
برداشـت از واقعیت اسـت؛
توحید ،عالوهبراینکه یک بینش اسـت ،و یک
ِ
عالوۀبراین ،یک شـناخت عملزا و زندگیسـاز اسـت .ـ این تعبیراتیست
که در روزهای گذشته تا حدودی روشن و اثبات شد ـ اگر قبول میکنیم
کـه توحیـد ،عقیدهایسـت که متضمـن تعهـدی و مسئولیتیسـت؛ باید

جستجو کنیم ،این تعهد را ،این مسئولیتهایی که در دل توحید ُم َ
نطوی

1

و منـدرج اسـت ،اینهـا را پیدا کنیم و بهصـورت مادهماده و جملهجمله و
فصلفصل ،هرکدامی را تیتری قرار بدهیم و در قرآن یا در مجموعۀ منابع
اسلامی ،یعنـی قـرآن و حدیـث ،آن را تتبّ ـع 2و پیگیری کنیـم .خواهش
میکنـم بـرادران و خواهرانی که سـابقۀ ذهنی نسـبت به بحـث دارند ،که
فکـر میکنـم شـاید همـۀ بـرادران و خواهران یـا اکثریت اینجور باشـند،
دقـت کنیـد کـه کلمات و تعبیراتی کـه بنده میکنم ـ که سـعی میکنم
حسابشده 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 عقیدهای باشـد که بهدنبال
خود تعهدی را و مسئولیتی را و تکلیفی را ،برای معتقدِ به این عقیده به
( .1طوی) پیچیده شده
( .2تبع) بهدنبال چیزی رفتن
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ارمغان میآورد ،پس باید فهمید ،و دانسـت ،که این مسـئولیت
و ایـن تعهـد و ایـن تکلیفهـا چیسـت باالخره .آیـا این تعهـد در همین
خالصه میشود که ما به زبان یا به دل و به فکر ،این عقیده را بپذیریم؟
قلمروی این مسئولیت از
یعنی خودِ اعتقاد ،یک مسئولیتیست؟ یا حد و
ِ
ً
مثال موحد ،یک
منطقۀ فکر و دل بیرونتر میآید ،اما در اعمال شخصی.
سلسـله تکالیفـی را بهمقتضای 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 ازاینقبیـل ،در همیـن حـد خالصـه میشـود؟ یا نه ،تعهـدی که توحید
بـه فـرد موحـد یـا به جامعـۀ موحـد میدهد ،از حـد فرمانهای شـخصی
و تکالیـف فـردی باالتـر اسـت .تعهـدی که توحیـد به یـک جامعۀ موحد
میدهد ،شامل مهمترین ،کلیترین ،بزرگترین ،اوّ لیترین و اساسیترین
مسـائل یـک جامعـه اسـت ،مثل چه؟ مثـل حکومت ،مثـل اقتصاد ،مثل
روابـط بینالملـل ،مثل روابط افـراد با یکدیگر ،که اینهـا مهمترین حقوق
اساسیست برای اداره و زندگی یک جامعه .ما معتقدیم که تعهدِ توحید
بار دوش موحد میشـود ،مسئولیتیست در ّ
تکالیف
حد
ِ
و مسـئولیتی که ِ
اساسی یک جامعه.
حقوق
اساسی و
ِ
ِ
بـا یـک کلمـه مطلـب را عـرض بکنم تا بعـد بپردازیـم به مسـائل ریزتر و
اندام جامعۀ
فرعیترش یا مشخصتر و جزئیترش .در یک کلمه ،قیافه و
ِ

توحیـدی ،بـا قیافـه و اندام جامعـۀ غیرتوحیدی متفاوت اسـت .اینجور
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نیست که اگر در یک جامعۀ توحیدی ،یک قانونی اجرا میشود،
آن قانـون یـا دهتـا مثـل آن قانـون در یک جامعـۀ غیرتوحیدی اجرا شـد،
اجزای
شـکل قرارگرفتن
آنهـم توحیدیسـت ،نه .قـوارۀ جامعۀ توحیدی،
ِ
ِ
اندام عمومی اجتماعی که بر اسـاس توحید و یکتاپرسـتی و
این جامعه،
ِ

یکتاگراییسـت ،با غیر اینچنین جامعهای بهکلی متفاوت اسـت .در یک
کلمه ،آنچه که امروز به آن میگویند نظام اجتماعی.
اجتماعـی جامعۀ توحیدی،
شـکل
سیسـتم اجتماعی و
نظـم اجتماعی و
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
احیانـا متعـارض و متضاد با
یـک چیز یسـت بهکلـی مغایـر و مبایـن 1و

جامعـۀ غیرتوحیـدی؛ در یـک جمله ،مطلب این اسـت .شـما این کلمه را
بشـکافید ،در دل نظم اجتماعی و قوارۀ اجتماعی و اندامهای اجتماعی،
حرفها و بحثها هسـت که میتوان با اسـتمداد از فرهنگهای جدید و
نوین رایج دنیا و بیشـتر با اسـتمداد از قرآن و منابع حدیث ،این مسـائل
ِ
کلی مطلب.
را فهمید و درک کرد .این
ِ
امـا بهطـور جزئیتـر و خصوصیتر و مشـخصتر عـرض کنم ،مـا توحید را
بهصورت یک قطعنامهای که دارای موادی هسـت ،عرض میکنیم و مواد
این قطعنامه را یکییکی بیان میکنیم .قطعنامۀ توحیدی چه موادی دارد؟
همانطور یکـه بعـد از مذاکرات گوناگون بیـن دو گروه ،دو جبهه ،دو آدم،
قراردادهـای الزماالجرا بهصورت قطعنامهای صادر میشـود؛ موحدین عالم
خدای توحید ملزمند که این قطعنامه را
هم ازطرف پروردگارشـان ،ازطرف
ِ
بین) مخالف ،جدا
 ( .1
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مـورد عمـل و اجـرا قرار بدهند .اولین مادۀ ایـن قطعنامه ،در این
تالوت امروز بایسـتی روشـن بشود؛ بنابر اصل توحید ،انسانها حق ندارند
هیچکـس و هیچچیـز جز خدا را عبودیـت و اطاعت کنند ،این اصل اول از
قطعنامۀ توحیدی .البته هیچکس و هیچچیز که گفتیم ،دامنهاش خیلی
وسیع است .ببینید عبودیت و اطاعت کجاها صدق میکند.

َ

ََ َ َ َ ُ
شّ
َ ن آ َ َ َ ن تَ ُ ُ
نَ
طا�> 1آیا من پیمان نگرفتم از شما
ال� ي�
ع�دوا
<الم اعهد ِال ي�كم ي�ا ب���ي �دم ا� لا � ب

و قـرار نبسـتیم بـا شـما ،ای فرزندان آدم کـه شـیطان را عبودیت نکنید؟
دربارۀ شـیطان گاهی درضمن بحثهای گوناگون توضیح دادیم .شـیطان
عبـارت از جنـاب ابلیـس نیسـت یا یک چیز پنهان و مخفی که به چشـم
نمیآیـد ،بـه دسـت لمس نمیشـود ،در همهجای زندگـی آدم هم ممکن
اسـت پیدا باشـد ،فقط این نیسـت .شـیطان یک چیز وسیعیسـت ،یک
شـرآفرین خارج از
مفهوم عامیسـت .شـیطان یعنی نیروهای شـرانگیز و
ِ
وجـود انسـان .نیروهـای شـرآفرین ،اما خارج از محدودۀ وجـود خود آدم،
این میشود شیطان .همچنانیکه نفس را ـ که قرین شیطان است ،نوکر
شیطان است ،آلت دست و آلت فعل شیطان است ـ اگر بخواهیم تعریف
شـرآفرین
کنیـم ،میتوانیم اینجوری تعریف کنیم :نیروهای شـرانگیز و
ِ
درونی انسـان .نفس و شـیطان ،نفس امّ اره ،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
 .1سوره مبارکه یس /آیه 60
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وجـود توسـت و در راهِ تـو اخالل میکند ،شـر میآفریند ،شـعله
برمیانگیزد ،خار راه میشـود ،گرگ و دزدِ راه میشـود یا گرگ و دزدِ راه را
بهوجود میآورد؛ این شیطان است .در بحث مربوط به پیامبری و نبوت،
تدبر در آیات قرآن کریم ،میرسـیم و این آیه
در همین سلسـلۀ تالوت و
ِ
را انشـاءاهلل آنجا ترجمه خواهم کرد برایتان؛ همۀ پیغمبرانی که مبعوث
شـدند ازطـرف پروردگار ،دشـمنانی داشـتند از شـیطانهای جـن و انس.

1

البته این دشمنها را بعد مشخص میکنیم که چه کسانی بودند ،چهجور
آدمهایـی بودنـد ،از چه گروهها و طبقاتی بودند و چرا دشـمنی میکردند.
شیطان این مفهوم عام است.

َ

تَ ُ ُ

َّ

َ

ع�دوا ش
ال� ی� ن
طا�> ،یعنی چه؟ عبودیت نکنید ،سرسپرده و مطیع نگردید
<ا ن� لا� ب

آن نیروهای شرآفرین را .و توحید یعنی این .اینکه میگویم توحید یعنی
ایـن ،نهاینکـه همۀ توحید این اسـت ،نه؛ رقائق و دقایـق 2توحید بهجای
خـود ،رویههـا و بدنههای دیگر توحید که شـاید بعضـی را خود ما هم در
آینـده بحـث کنیـم ،آنهـم بهجای خود ،اینهـم یک بدنه و یـک رویه و
یک نما از اسـتوانۀ توحید اسـت؛ اطاعت نکردن ،عبودیت نکردن ،متحمل
تحمیالت نشدن.

َ َ �ذ َ َ َ
 .1سوره مبارکه انعام /آیه < :112و ک ِلک �ج
رجوع شود به جلسۀ «گروههای معارض».

ُ ّ نَ

َ ُ ًّ ش َ

َ

ن

َ

ّ

�>.
ل� ن ِ
ع نل�ا ِلک ِل � ب� ّی عدوا � ی� ی
اط� ن� ِالا� ِس و ا ِج

ٍِ

( .2ر قق) (دقق) رقت ازنظر معنا مثل دقت است ،ولی دقت جایی استفاده میشود 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 علیهالسلام نقل
کافی شـریف ،اصول کافی ،که امام
شـده در کتب معتبرۀ ما ،از جمله در
ِ
علیهالسلام نقـل میکند بهعنوان حدیث قدسـی ،در چنـد جمله ،در چند
عبـارت ،و آنچـه کـه به نظر من مانده و نزدیکترین و مفصلترین عبارات

َ َ َ ُّ
اسـت این اسـت که « َ ُل َع ّذ َب َّن ُك َّل َر َّ
جائر َل َ
يس
ا
ل
ك
ة
الي
و
ب
ت
دان
سالم
اال
ف
ة
عی
ِ
مام ٍِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
َ
َّ َّ ُ َ
ّ
َ َّ ً َ َّ ً َ َ ُ
عف َو َّن َعن ُكل َر َّ
عیة ف االسالم َ
م َن اهلل َو ان َ
دانت
ل
و
ة
قی
ت
ة
ر
ب
ا
عمال
ا
كان ِت الرعية يف
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُّ
ًَ
ًَ
َّ َّ ُ َ ُ
َ
ظالـة ُمسـيئة» ،1ترجمـۀ
ـت الر
ا
ل
ِبوالي ِـة ك
ِ
عيـة يف انف ِسـها ِ
عـاد ٍل ِم َـن ِ
مـام ِ
اهلل َو ِان كان ِ
ِ
ٍ
اطاعت
حدیـث یـا بهتر این اسـت که مضمـون اجمالی حدیـث را بگویم:
ِ
اطاعـت از آن مرکزی
آن قدرتـی کـه از سـوی خـدا و نمایندۀ خدا نباشـد،
ِ
که آن مرکز ،از مرکز قدرت پروردگار الهام نگرفته باشـد ،این در ّ
حد شـرک
اسـت یـا خود شـرک اسـت؛ برای خاطـر اینکه ولـو مردمی که ایـن کار را
نابسامانی بزرگ
انجام میدهند و مبتالی به این درد ،به این بال ،به این
ِ
اجتماعی هستند ،در کارهای شخصی خودشان آدمهای مرتب و منظمی

ً َ ًَ

باشـندَ « ،ب َّـرة ت ِق ّیـة» باپـروا ،پرهیـزگار ،مراقـب ،امـا ایـن بالی بـزرگ موجب
میشـود کـه خدای متعال نظر لطـف و رحمت را از این امت برگیرد ،آنان

َّ
معذب ،معاقب 2،مبتالی به نقمت 3خود قرار دهد .این حدیث است.
را
 .1امام باقر ،حدیث شماره 32
( .2عقب) شکنجهشده ،عذابشده
( .3نقم) عقوبت ،عذاب
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چرا؟ برای خاطر این اسـت که اطاعت غیرخدا ،عبودیت غیرخدا،
منافیسـت بـا آن هدفـی کـه خدا انسـان را بـرای آن هدف آفریده اسـت؛
منافیسـت بـا تکامـل و تعالـی انسـان ،منافیسـت با آزادی و وارسـتگی
انسـان .آن آزادی و وارسـتگیای کـه مقدمـۀ اوجگیری انسـان اسـت ،که
اگر آن آزادیها نباشـد و اسـارتها بهجای آزادی ،پاگیر و دامنگیر انسان
باشـد ،انسـان نمیتوانـد به آن پـرواز مورد نظـر نائل بیایـد ،نمیتواند آن
اوجـی را کـه خـدا برایـش معین کرده اسـت بگیـرد ،نمیتواند رشـد کند،
نمیتواند به تکامل برسد .مثل گیاهی که رویش سرپوشی گذاشته باشند.
مثل گیاهی که به پایین سـاقهاش یک سـیم محکمی بسته باشند .مثل
منع از رویش را در اطرافش بهوجود آورده باشند.
وسایل
گیاهی که دهها
ِ
ِ
ایـن گیاه نمیتواند رشـد کند ،وقتی رشـد نکرد ،میـوه نمیدهد ،وقتیکه
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 ،یکچنین آفتیسـت برای انسـان .بههرحال 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 برنامهمان را شـروع کنیم ،آیات را ترجمه کنیم ،منظور اساسـی
ایـن اسـت .یکقـدری با آهنـگ توحید در قرآن باید آشـنا شـد .بدجوری
فحص) جستجو کردن ،تحقیق کردن
 ( .1
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مـا در زمینـۀ شـناخت معـارف اسلامی از قـرآن دور افتادیـم یا
سـرگرم شـدیم بـه یک سلسـله پندارهای عامیانه و سسـت کـه در پوچی
و بیاساسـی و بیبنیـادی ،از هـر پوچی ،پوچتر اسـت و تـوأم با خرافات،
ظاهر فریبنده و باطن پوچ،
تـوأم بـا پندارهای باطل ،و همین بود که این
ِ
درمقابـل موجهـای مادیگـری تـاب و توان نیاورد و دیدیـم که چگونه از
بین رفت .یا سرگرم شدیم به این پندارها یا در نقطۀ مقابل ،سرگرم شدیم
اثر بیمسئولیت در زمینۀ توحید.
به استدالالت
ِ
روح بی ِ
خشک بی ِ
فلسـفی بیاثر و خشـکی! ببینید چقدر دربارۀ توحید بحث
چه بحثهای
ِ
کردنـد متکلمیـن و چقـدر ایـن بحثهـا در تشـکیل و ایجاد یـک جامعۀ
توحیـدی بیاثـر بـود .اگـر چنانچـه دربـارۀ یـک مسـئلهای که مربـوط به
زندگیسـت ،صد سـال بحث بشـود ،مگر ممکن اسـت بعد از صد سـال در
زندگی یک اثری نبخشد؟ صدها سال بهصورت خشک ،بهصورت فریبندۀ از
ارتباطات
فارغ از
مغز ازنظر باطن ،بهصورت مجرد ،فارغ،
ِ
لحاظ ظاهر و بی ِ
ِ
بـا دنیـای واقعیـت و خـارج ،بحث کردنـد ،اما اآلن که ما بـرای بنای یک
زندگـی نـو میخواهیـم از توحید مدد بگیریم ،وقتـی نگاه میکنیم به آن
ِ

بحثهـا ،میبینیـم هیچ ارتباطی ندارد؛ بهقول خودمان َک َ
نب
الح َج ِر فی َج ِ
النسان 1.آنهمه بحثها ،آن دور و تسلسل و آن حرفها و خب؛ حاال از
ا ِ
ایـن توحیـد میخواهیم ما برای دنیای خارج اسـتفاده کنیم ،چه داریم؟
درحالیکه اگر به قرآن برمیگشـتیم ،اگر توحید را از قرآن میخواسـتیم،
 .1همانند سنگی در کنار انسان
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قرآن ابعاد و رویهها و اندامهای مختلف این پیکر و این هیکل
را ،ایـن بنـای توحیـد را ،درضمن صدهـا آیه ،با بهترین بیان ،با رسـاترین
شـیوهها بیان کرده .آنوقت معلوم میشـود که زندگی توحیدی و انسـان
موحد کیست.
حاال بههرصورت؛ 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
میکنم فقط.

َ َ

نَ ُ ُ

َ

ً

َ
<و ي�وم � شح� ُرهم �ج يم�عا> ،1سخن از قیامت است؛ آن روزی که گرد آوریم خالیق
ث ُ َ نَ ق

َّ �ذ

َ

ول لل ي� نَ
� ا ش� َركوا> پـس بگوییـم به آنان که شـرک آوردند،
را همـگانّ �< ،م �� ُ ِ
َ نَ ُ َ ن ُ َ ُ ٓ ُ ُ

جای خود ،شـما
برای خدا شـریک قائل شـدند< ،مكا�كم ا� ت�م و ش� َركا�ؤ كم> در
ِ
جای
و شـریکانتان ،بـا حالتـی تحکمآمیـز ،با لحنـی عتابآمیز ،بمانیـد در
ِ
خودتان ،شـما و شـریکان پندار یتان ،آنهایی که رقیب و هماورد و همباز

َ نَ ُ َ ن ُ َ ُ ٓ ُ ُ فَ َ َّ

َ َُ

خـدا دانسـتید< ،مكا�كم ا� ت�م و ش� َركا�ؤ كم ��ز ي� ن
ل�ا ب� ي� ن�هم> میـان آنـان و شـریکان
پنـداری کـه بـرای خدا فرض کـرده بودند ،جدایی میاندازیم .اینجا شـما با

یـک نظـر خیلـی عادی و سـطحی میفهمید که در قیامت این شـریکها،
عقیقی
َل
آنکسـانیکه بـه شـراکت خدا انتخاب شـده بودند ،غیـر از آن ُهب ِ
ِ
بیجـان اسـت ،او کـه دیگـر حشـر نـدارد .او کـه داخـل آدم نیسـت بهقول
معـروف و معمـول ،که بیاورند و بگویند بهجای خود ،بایسـت! یا مَ نات یا
ً
مثال یک دختر یسـت یا
الت ،ـ کـه مَ نـات بت مخصوصیسـت ،مجسـمۀ
 .1سوره مبارکه یونس /آیات  28تا 32
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ً
مثال ،الت فرشتۀ دیگر یستُ ،هبَل همینجور،
یک فرشتهایست
ُع ّ
صحبت فالن مجسـمه در فالن
صحبـت اینهـا نیسـت.
ـزی همینجـور ـ
ِ
ِ
بتخانۀ روم و یونان نیست ،صحبت گوساله در سرزمین هندوئیزم 1نیست،
رقابت با خدا انتخاب شده .به آنها
صحبت آن انسانیست که به شرکت و
ِ
جای خود متوقف بشوید ،ایست!
گفته میشود که در
ِ
معبـودان غیرخدا را
نفی قدرت
اولیـن سـخن عتابآمیزی کـه در قیامت
ِ
ِ
جای خـود! ببینید ،ایـن در قیامت چه
واضـح میکنـد ،همیـن اسـت ،در
ِ
اثری خواهد داشـت؟ به من و شـما دارد اینجوری میگوید؛ میگوید آن
عجم مشرک ،چه
عرب مشرک یا آن
رقیبی که برای خدا تصور کرده بود آن
ِ
ِ

ایرانیاش ،چه رومیاش ،چه حبشـیاش ،چه هندیاش ،چه مصر یاش،
آن رقیبـی کـه بـرای خدا تصور کرده بود و او را به رقابت و شـرکت با خدا
ایست
انتخاب کرده بود ،در قیامت وضعش این است؛ او و پیروانش ،با
ِ
قهرآمیز الهی ،یک کناری میایستند.
خطاب عتابآمیز و
الهی ،با
ِ
ِ

فَ َ
َ
َ ق َ ُ ُٓ ُ
ُ ُ
ال ش� َركا�ؤ هم ما ك ن� ت�م ِا ّي� نا�ا
<��زَ ّي� نل�ا بَ� ي� ن� ُهم> میـان آنـان جدایـی میافکنیـم <و �
تَ ُ نَ
دو�> و شریکان ،رقیبان پنداری ،با ناسپاسی هرچه تمامتر رو میکنند
ع�
� ب
ِ

ِ

بـه پیروانشـان ،میگویند که شـما مـا را عبادت نمیکردیـد در دنیا .مثل
متهمـی کـه از ناچـاری ،برای اینکـه گناه را از گردن خـودش برطرف کند،
 .1آیین باستانی مردم هندوستان است که به مرور مکاتب دیگری از آن نشأت گرفتهاند.
اعتقـاد بـه تناسـخ ،رعایـت مقررات طبقـات اجتماعـی در معاشـرت و ازدواج ،همچنین
ً
مخصوصا گاو ،برخی از اصول این آیین است.
احترام به موجودات زنده،
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به هر وسیلهای ،به هر سخنی متشبّ ث 1میشود .همانطور یکه
در بحـث دیـروز ،در آن مکالمـهای که به نظـرم آیاتش را دیروز خواندیم و

ق َ َّ ذ نَ تُ
اس��ض ِع ف�وا
همانطور یکه در مکالمات دیگری که در قرآن هست؛ <�ال ال�ي��
َّ �ذ نَ تَ َ َ َ ُ َّ َ نَّ
هار> 2تا آخر .آن گروههایی که گمراهیهایشان
ال�
ك�روا ب�ل مكر الل ي� ِل و
ِلل ي�� اس� ب
ِ

متقابـل بـوده ،در قیامـت بـه جان هـم میافتند ،درمقابل هـم صفآرایی
میکنند .آنکسـیکه شـرک ورزیده برای خدا و شـریک گرفته ،میخواهد
گریبان آن شریک را بگیرد و او را به زمین بکوبد؛ بگوید من تو را بهجای
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
ناسپاسی هرچه تمامتر ،عالقهمندان و تابعان و متابعان دنیای خودش
با
ِ

ُ ُ

ّ ن تَ ُ

ع� نَ
دو�> شما ما را
را رد کند ،از آنها بیزاری و تبرّ ی بجوید< .ما ك ن� ت�م ِا ي�ا�ا � ب
فَ َ فَ

َ

ًَ َ َ َ َ ُ

ه�دا ب� ي� ن� ن�ا و ب� ي� ن�كم> ،از زبان شریکان است:
اهلل ش� ي
عبودیت نمیکردید�< .ك� ٰى ِب� ِ

ُّ َ

َت ُ َ ف

میان ما و شما ،خدا به گواهی بس<ِ ،ا ن� ك ن�ا ع ن� ِع ب�اد ِ�كم ل�غ ِا� يل� نَ
�> که ما
ً
اصال ملتفت نبودیم که شما نظر عبودیت و
از پرستش شما غافل بودیم،
بندگی درمقابل ما برای خودتان دارید.

ُ

َ تَ

ُ ُ نَ

َ َ فَ

�فس ما اسل� ت�> اینجاسـت که میآزماید هر نفسـی ،هر
<ه ن�ا ِلك � ب�لوا ك ّل � ٍ
انسـانی ،آنچه را که از پیش به انجام رسـانده اسـت .کارهایی که در دنیا
( .1شبث) چنگزننده
 .2سوره مبارکه سبا /آیه  :33و کسانی که زیردست بودند به کسانی که برتری داشتند،
میگویند« :بلکه نیرنگ شب و روز شما بود».
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انجام گرفته ،آنجا مورد آزمایش و آزمون خودِ انسان قرار میگیرد.

َ تَ

َ َ فَ

ُ ُ نَ

�فس ما اسل� ت�> آنجا میآزماید هر نفسی ،آنچه را که از
<ه ن�ا ِلك � ب�لوا ك ّل � ٍ

َ ُّ

َ

َ

ُ

َّ

اهلل مولاه ُم الح ق ِ�> بازگردانیده میشـوند همگان
پیـش انجـام داده< ،و ردوا ِالى ِ
بهسوی خدا که موال و سرپرست و آقای حقیقی آنهاست.

َ ضَ َ َ ُ

ن َفَ

<و � ّل ع ن�هم ما كا�وا ي�� ت� نَ
رو�> آنچـه را کـه بـه افتـرا و بهتـان میگفتنـد و
میبستند ،از آنان گم و ناپدید خواهد شد .همۀ آن چیزهایی که بهعنوان

یک انگیزهای برای اطاعت غیر خدا در دل انسـان بود ،فراموش میشـود.
همـۀ آن چیزهایـی که بهصورت بهانه و عـذری برای عبودیت غیر خدا در
دل انسان بود و آدم فکر میکرد که در قیامت حربۀ دست او خواهد شد،
ِ
از دسـت انسـان گرفته خواهد شـد .انسـان گاهی اوقات برای اینکه برای
شـرک خود بهانهای بتراشـد و عذری بیندیشد ،فکرها و پندارها و خیالها
ّ
موجه و شـرعی
میکنـد و پیـش خـودش بهانهها پیـدا میکند .عذرهایی
درسـت میکنـد .روز قیامـت کـه روز دادگاه اسـت ،تـا انسـان میآید این
عذرها را اول ،دوم ،سـوم ،چهارم ،پنجم ردیف کرده ،بشـمرد ،میبیند که

َ َ َ
<و ض� ّل
همـهاش نیسـت ،همهاش پوچ ،همـهاش خراب ،همهاش باطـل.
َع ن� ُهم ما ن
كا�وا يَ� ف� تَ� َن
رو�> ،و احتمـال دیگـری در معنـای آیـه؛ انسـان در دنیا
پشـتیبانهاّ ،
متکاها 1برای خود فرض میکند ،همانهایی که عبادتشـان
میکنـد ،همانهایـی که اطاعت و عبودیتشـان میکند ،دلش به آنها گرم
اسـت؛ امـا روز قیامـت اینهمه دلگرمی و پشـتگرمی ،اینهمه حامی و
( .1وکء) تکیهگاه
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َ َ َ
<و ض� ّل
پشـتیبان ،نمیتواننـد بـاری از دوش او بردارنـد ،بیچـاره!
َ
ن َ ف تَ نَ
رو�>.
ع ن� ُهم ما كا�وا ي���
توجـه کنیـد ،اسـتدالالت قـرآن اینجور یسـت .از یک کنار ،از یک گوشـۀ
قضیـه ،مطلب را اثبـات میکند .گاهی خیلی رویاروی اسـتدالل نمیکند،
مغزی خودِ آدم را ،قرآن گاهی برای انسـان فراهم میکند.
اسـتدالل
زمینۀ
ِ
ِ
اینجا خدای متعال در این آیات میخواهد ثابت کند که فقط درمقابل خدا

ُ قُ ُ
قُ
َ َّ ٓ
السما ِء
باید اطاعت و عبودیت کرد؛ از این راه وارد میشود�< .ل َم ن� يَ�ر�ز �كم ِم ن�
َ َ
الا ض
ر�> بگو چه کسی روزی میدهد شما را از آسمان و زمین؟ از آسمان،
و ِ
َ َّ ن َ ُ َّ َ
السمع
باران حیاتبخش و زندگیبخش؛ از زمین ،مواد حیاتی< ،ام� ي�م ِلك
َ َ َ
و الا ب�صار> یا کیسـت آنکسـیکه مالک است شـنوایی و بیناییها را؟ سمع

را با گوش اشـتباه نکنید .اسـم این جارحۀ مخصوص که ما در فارسـی به

آن میگوییم گوش ،در عربی ُا ُذن اسـت .سـمع ،حالت شنواییست ،قدرت
شنواییسـت؛ اگر هم بر این اطالق شـود ،به آن اعتبار اسـت .آنکسـیکه
ً
مثال بریدهاند ،نمیگویند سمعش را بریدهاند ،میگویند ُا ُذنش را
گوشش را
صرَ .ب َ
برید هاند .اسـم این جارحۀ مخصوص سـمع نیست؛ همچنانیکه َب َ
صر
بهمعنای این عضو معیّ ن و مخصوص که ما به آن میگوییم چشم نیست؛
بهمعنـای دیـد اسـت ،بیناییسـت ،آن روح اسـت و ایـن عضو جسـم .اگر
چنانچه به این عضو هم بگویند َب َ
صر ،به اعتبار همان دارا بودن چشم است.

ََ

َ

مثال به چشم کور نمیگویند َب َصر< .ا ّم ن� َ� ُ َّ َ َ
َ
ً
ملك السمع و الا ب�صار> یا کیست که
ي ِ

ملکیت اقتدار اوست ،قوۀ شنوایی و بیناییها؟ آن کیست
مالک و در قبضۀ
ِ
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که به شما این درک و فهم و نیرو را داده؟ کیست که میتواند آن
را از شما بگیرد؟ درحقیقت این آیه دارد اشاره میکند به داشتن بصیرت ،به
داشتن نیروی فهم و ِخرَد ،که ای انسان که بناست حاال فکر کنی و جواب
این سؤال را به ما بدهی ،تو دارای سمعی و دارای بصری.

َ
َ َ ُخ
الح َّ م نَ َ ّ
� الم ِي� تِ�> و کیست آنکه برون میآورد زنده را از مرده.
<و م ن� ي�� ِر ج ُ� �ي ِ
ً
مثال،
زندۀ ظاهری را از مردۀ ظاهری؛ زنی میمیرد درحالیکه حامله است
بعـد بچـۀ او زنـده اسـت ،او را از یک مـادر مرده بیـرون میآورند .احتمال
دیگر؛ از نطفۀ مرده ،از جسـم مرده ،از چیزی که در او جان نیسـت ،زنده
بـه در میآوریـم .از ایـن زمین مـرده ،از زمینی که اگرچـه گنجینۀ هزاران
مادۀ حیاتبخش و زندگیافزاست ،اما خودش مرده است ،از دل او بیرون
آوردیـم شـما را و اآلن هـم داریـم بیرون میآوریم انسـانها را .انسـانها
مایۀ اصلی و ریشـۀ اولیشـان چیسـت؟ جز همین مواد حیاتی و غذایی

َ
که از ارض و از زمین است؟! پس ُ خ
الح َّ م نَ َ ّ
� الم ِي� تِ�> ،با چند احتمال
<�� ِر ج ُ� �ي ِ
ي
َ ُخ

َّ َ

َ

که همۀ احتماالت قابل قبول است< .و ي��ر ج ُ� الم ي� ت� ِم نَ
� الح�ي ّ > و کیست که
ِ
ِ
ِ
به در میآورد ،برون میکشـد ،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 ازاینقبیل تعبیراتی و احتماالتی که به ذهن انسـان میرسـد .بههرحال
نشـانۀ کمـال قدرت پروردگار اسـت؛ یـک چیز زنده را از یـک چیز مردهای
بیرون آوردن ،یک چیز مرده را از یک چیز زندهای خارج کردن ،این نشانۀ
کمال قدرتمندی و قبضۀ نیرومند قدرت خداست.
ِ
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َ

<و م ن� ي�د ب� ُر الا َ
مر> کیسـت کـه امر تکوینی عالـم را تدبیر میکند؟
ِ
کیسـت که این نیروی جاذبه را در زمین قرار میدهد تا انسـان بتواند در
آن زندگـی کنـد؟ کیسـت کـه در زمیـن و در دریا و در کوه ،اسـتعدادهای
زندگی به ودیعه میگذارد؟ کیست که به انسان نیروی استخراج میدهد؟
کیسـت کـه ایـن خورشـید و مـاه و سـتارگان و جهانهـای دور و دور و
دوردسـتتر را با نظم و ترتیب شـگفتآوری بهوجود میآورد؟ کیسـت که
آن مـاه را در یـک حـد معینـی از زمیـن قـرار میدهد ،که اگـر بیش از آن
قـرار مـیداد ،زندگی انسـان در زمین ممکن نبود؛ بهخاطـر اینکه آب دریا
سراسـر سـطح زمین را میگرفت .و اگر دورتر بود ،باز زندگی ممکن نبود؛
بـرای خاطـر اینکـه آب در سـطح زمین باقـی نمیمانـد و در اعماق زمین
فرومیرفـت .کیسـت آنکسـیکه خورشـید را میسـازد ،در حـد معینی از
زمیـن قـرار میدهـد 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 نمیبود،
و ازاینقبیل.
حـاال دربـارۀ هنـر و قـدرت پـروردگار چه بگوییـم! اینقدر ایـن کتابهای

صادرشده و نوشتهشدۀ از دست دانشمندان علوم تجربی َ
عالم در این قرن
ِ
ما ،در قرن بیستم ،اینقدر مطلب زیاد است که مثل من ،یک گویندهای
بخواهد بیاید اینجا بایستد ،باید چندین روز فقط نقل بکند ،که بنده هم

َ َُّ

َ

با این کارها خیلی موافق نیستم< .م ن� ي�د ب� ُر الا َ
مر> ،این سؤال درضمن اینکه
ِ

مشرکان زمان نزول وحی بود ،از من و شما هم در قرن بیستم هست.
از
ِ
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َ

ُ َ
دل
<م ن� ي�د ِب�ر الامر> کیست که دارد همۀ عالم را تدبیر میکند؟ از ِ
دسـت قدرت.
ذرات تـا اعمـاق دنیاهـای دوردسـت را او دارد میگرداند با
ِ

َ

َُّ

َ

<م ن� ي�د ب� ُر الا َ
مر> ،کیسـت؟ بیتعصب ،بیغرض ،آگاهانه فکر کن تا جواب
ِ
فَ َ َ ق

ُ

واقعـی را پیـدا کنـی�< .س ي�� نَ
ولو� اهلل> خواهنـد گفـت <اهلل> .بعضی فکر
نکرده میگویند <اهلل> ،که عقیدهشـان در همان زمان هم این بوده؛ بنده

َ

ف
<� َس َ� ق� نَ ُ
یک ُ
ولو� اهلل> ،میگویم خداست.
خرده فکر میکنم ،دقت میکنم،
ي
این انتظام عجیب عالم تکوین از سوی خداست و بس .این دست قدرت
اوسـت کـه دارد ایـن گردونـه را میگرداند .آنچه که میبینیم و مشـاهده
میکنیـم بـا چشـم طبیعی و چشـم غیرطبیعی و آنچه امـروز نمیبینیم،
لکن دهها سـال دیگر بر اثر پیشـرفت دانش خواهیم دید ،جز زاییدهها و

فَ َ َ ق

َ

ُ

پدیدآمدههای قدرت خدا ،چیز دیگری نیستند <�س ي�� ن
ولو� اهلل>.
فَ قُ

خـب ،حـاال که خداسـت��< ،ل> ،همینجا گریبانشـان را بگیر پیغمبر ما،

َ

ََ

ف
<� قُ�ل> بگو< :ا ف�لا تَ� تَّ� ق� نَ
ای ُم ّ
و�>؟
کمال انسان،
مسـئول
بشـر دعوت ما ،ای
ِ
ِ
آیـا تقـوا و پـروا نمیکنید؟ یعنی چه؟ یعنی پـروا نمیکنید از این خدای
عظیـم ،از ایـن خـدای عظمتآفرین ،که غیـر او را در اطاعت ،در عبودیت
شریک او قرار میدهید؟ ببینید ،اگر تدبیر تکوینی 1عالم به دست اوست،
چرا تدبیر تشریعی 2عالم به دست او نباشد؟ من یکوقتی در آن مسجد،

3

( .1کون) ساختن ،ایجاد کردن
( .2شرع) قانونگذاری
 .3مسجد کرامت ،مشهد مقدس
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تَ َ َ َّ
ك ال ذ�ى بِ� َي� ِد ِه
سـورۀ تبارک را معنا میکردم ،یادتان هسـت؟ <� ب�ار
ُ ُ َ ُ َ َ ٰ ُ ّ ش َ قَ ٌ َّ ذ خَ َ قَ َ تَ َ َ ةَ َ ُ َ ُ َ ُّ ُ
كم َا َ
حس نُ�
د�ر  ال�ى �ل� المو� و الح ي�ا� ِل ي� ب�لوكم ا ي�
الملك و هو على ك ِل � ٍ
یء � ي
َ َ ً
عملا> ،بعـد وارد بیـان کیفیـت تکویـن عالـم و سـماوات و ارضین و این
َ
تَ َ َ َّ ذ
ُ ُ
حرفها شـدم ،اما اولش چیسـت؟ <� ب�ارک ال�ی ِب� ی� ِد ِه الملک>ُ ،ملک یعنی
حکومت ،یعنی قدرت در اختیار اوسـت .کدام قدرت؟ قدرت تکوین برای
اوست ،قدرت تشریع هم برای اوست .آنکسیکه تکوین عالم را میآراید،
چـرا در تشـریع عالـم میـدان بـه دیگری بدهـد؟ آن هم دیگـری که خود،
سـاخته و پرداختۀ اوسـت .آنکسـیکه قوانین و سـنتهای طبیعی را در
جهـان و انسـان ،او بهوجـود آورده و آفریـده ،چـرا َجعل و تشـریع قوانین
مدنی و جزایی و غیره و غیره را به دست افراد ضعیف و عقلهای ناقص
و دانشهـای محـدود و ارادههـای 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
َل
نکنـد؟ امامـت ،والیـت ،چرا نکند؟ چرا امام قرار ندهد؟ چـرا وَ لیِّ مِ ن قِ ب ِ

فَ �ذ ُ ُ ُ ُ ُ
اهلل َر�بّ ك ُم
اهلل 1قرار ندهد؟ بگذارد به عهدۀ عقول ناقص مردم ،چرا؟ <� ِلكم
َ قُّ فَ �ذ َ َ َ
لال ف َ� َا نّ� ٰى تُ� َ
لح قّ� ِالَّا ال�ضَّ ُ
صر ف� َن
و�> .کـه گفتـم دو ،سـه آیـه را اینجا
الح� �ما ا ب�عد ا ِ
نیاوردیم که مورد نظر ما نبود.
چهارم بعـد از ایـن .البته ایـن آیاتی که مـا ترجمه
بعـد میرسـد بـه آیـۀ
ِ

نکردیـم ،در تلاوت ،تالوتگـر عزیزمـان امـروز تلاوت خواهنـد کـرد کـه
ولی از جانب خدا
.1
ّ
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شـما گـوش بکنیـد و بـا توجـه بـه ایـن ترجمههایی هـم که در

َ
قُ َ
ُ ٓ ُ
این قرآنها هست ،استفاده خواهید کرد�< .ل هل ِم ن� ش� َركا ِئ�كم َم ن� يَ�هد�ي ِالى
َّ
الح ق ِ�> ،1پیغمبـر مـا! باز با اینها بهعنوان ارشـاد ،بهعنوان تعلیم و آموزش،
َ
َ َّ
<هل م ن� ش ُ� َر ئ ُ َ َ
هد� ِالى الح ق ِ�> آیا در میان این شریکان
سخن بگو ،بگو
ِ
ِ
كا�كم م ن� ي� ي
پنـداری کـه بـرای خـدا معین کردید و تصور کردید ،کسـی را سـراغ دارید

ّ
مسـلم اسـت
که بهسـوی حق ،انسـانها را هدایت بکند؟ دارید کسـی را؟
ّ
مسلم که عرض میکنم یعنی به اطمینان ،بهاحتمال قوی ـ منظور
که ـ
در اینجا باز بتها و آن سـنگ و چوب و این حرفها نیسـتند .کسـی در
مورد آنها احتمال هدایت نمیداد که اینها مردم را هدایت میکنند .خب
چهجـوری هدایت میکنند؟ پیداسـت که منظـور در اینجا بتهای جاندار
اسـت ،آنکسـانیکه اقتـداری از اقتـدارات و قدرتـی از قدرتهـا در قبضۀ
آنها بوده ،یا مذهبی یا دنیایی که در آن ورق بعدی نوشتیم 2.یعنی مثل
فرعـون ،یعنـی مثل فرض کنید شـریح قاضی در زمـان خودش ،یا هرکس
دیگری در آن زمینه ،در این مایه.

قُ

َ

ُ ٓئ ُ َ

َ

َ

َّ

<�ل هل ِم ن� ش� َركا ِ�كم م ن
� ي�هد�ي ِالى الح ق ِ�> در میان این کسانی که شما رقیب

و شـریک و هماورد خدا قرار دادید ،آیا کسـی هسـت که مردم را بهسـوی
حق هدایت بکند؟ اینجا جواب این مشـرکین چیسـت؟ ممکن است اینها
اصال ّ
ً
ً
حق
اصلا اینهایی که ما انتخاب کردیم ،حق،
در جـواب بگوینـد بله؛
 .1سوره مبارکه یونس /آیه 35
 .2به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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مجسمند خودشان؛ هدایت که هیچ ،باالتر از هدایت هم میکنند.
لذاست که جواب آنها نقل نمیشود .غلط میکنند ،آنها غلط میکنند که

قُ
<�ل ُ
اهلل
برای
ِ
شـریکان خدا هدایتگری قائلند .تو خودت در جوابشـان بگوِ :
َ ّ
َ
هد� ِللح ق ِ�> بگو خداست که هدایت و راهبری میکند انسانها و ِخ َردها
ي� ي
دقایق حق را خدا
را بهسوی حق .چرا؟ برای خاطر اینکه حق را خدا آفریده.
ِ
میداند و خدا مردم را به حق دعوت میکند .کسی که درمقابل خدا بود،
ً
قهرا درمقابل حق ،به چیزی دعوت میکند؛ پس خداست فقط آنکسیکه
به حق فرامیخواند.
رقیبان پنداری
خب ،حاال که معلوم شد خدا بهسوی حق دعوت میکند و
ِ

َ فَ َ َ

َ

َّ

هد� ِالى الح ق ِ�> ،این استنتاجیست که با عقل و خرد
چنین نمیکنند< ،ا�م ن� ي� ي

َ َ ّ َ ُّ َ
َ
<ا فَ� َم ن� َ
هد� ِالى الح ق ِ� ا َح ق� ا ن�
�
و هوش خداداد انسانی باید کرد و استفاده کرد،
ي
ي
ُ َّ َ َ
ي� ت� ب�ع> آیا آنکه بهسـوی حق راهبری میکند ،شایسـتهتر اسـت که متابعت
َ
َ
شود< ،ا َّم ن� لا يَ� ِه ِّد ي� ِالّا ا ن� يُ� ٰ
هدى> یا آنکسیکه خود راه نمییابد ،مگر آنکه کسی
دسـت او را بگیرد ببرد .آخر از چه کسـی باید پیروی کرد؟ دنبال چه کسـی
دنبال خدا که خود آفرینندۀ حق و راهبر بهسوی حق و راهنمای
باید رفت؟
ِ
حق اسـت؟ یا دنبال آنکسـیکه اگر بخواهد به حق برسد ،دست خودش را
هم باید بگیرند و ببرند؟ کوری دگر عصاکش کور دگر شود 1.او میخواهد ما
را هدایت بکند؟ خودش مجبور است هدایت بشود ،کسی باید او را هدایت
 .1جاهل برو ز مرشد بیمعرفت چه فیض  /کوری کجا عصاکش کوری دگر شود (کلیم
کاشانی)

دــیحوت

293

 ۀسلجلج  ادخ یراصحنا تعاطا و تدابع

بکند .حاال اینجا به نظر شـما صحبت از کیسـت؟ این شریکی که
میتواند مردم را هدایت بکند یا نمیتواند ،اگر بخواهد هدایت بشود ،باید
دسـتش را بگیرند ببرند ،این شـریک چهجور آدمی میتواند باشـد؟ چهجور
گاو هندوها و گاوپرستهاسـت؟ یا
موجـودی میتوانـد باشـد؟ آیا مراد آن ِ

مراد آن مجسمهایست که مشرک ُقرَشی 1و غیر قرشی میپرستید؟ یا مراد
آتش مقدس مزدائیان 2است؟ زرتشتیان است؟ یا مراد مجسمههای داخل
ً
مسـلما اینها هیچکدام
کنائس 3یهود یا در بتکدههای روم و یونان اسـت؟
نیسـت .آنیکـه میتوان گفـت رهبری میکند یا نمیکند ،اگـر بخواهد راه
مدعی رهبر یست؛
بیابد ،باید دستش را بگیرند و ببرند ،او انسانیست که
ِ
مدعی آن اسـت که جامعه را به سـعادت میرسـاند .قرآن میخواهد بگوید
خدا انسان را به سعادت میرساند ،خدا انسان را به سرچشمۀ حقیقت نائل
میکند ،انسان را به حق میرساند .آنکسانیکه خودشان از خودشان چیزی

َ َّ

َ ّ

ّ َ

ُ

فَ َ ُ

ندارند ،نمیتوانند< .ام ن� لا ي� ِهد ي� ِالا ا ن� ي� ٰ
هدى �ما لكم> چیست شما را؟ یعنی
َ فَ

تَ ُ

ای مردمی که نمیاندیشید و درک نمیکنید <ك ي�� �حك نَ
مو�> چگونه حکم

میکنید؟ چگونه حکم میکنید؟ چطور برای غیر خدا میدان و مجال قائل
میشوید؟ این یک کلمه دربارۀ توحید.

 .1منسوب به قبیلۀ قریش
 .2آیینی است که در ایران باستان و میان اقوام هند و آریایی رایج بوده است .بعدها این
آیین در ایران بهوسیلۀ زرتشت تغییراتی یافته است .آتش در این آیین نماد پاکی است.
جمع کنیسه ،عبادتگاه یهودیان
.3
ِ
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(البته بحثی که فردا انشاءاهلل 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 ،آنکسانیکه خدانمایی میکنند ،خداگونگی به
خودشان میدهند ،موجوداتی که بتهای جاندار بشر بودند در طول تاریخ.
نفی عبودیت خدانماها ،چه در لباس قدرتهای مذهبی ،در پرانتزَ :احبار و
َ
1
ترف.
رُ هبان ،و چه در لباس قدرتهای دنیایی ،در پرانتز طاغوت ،مَ لُ ،م ِ

در پیشـنهاد اسلام به اهل کتاب ـ که اسالم یکوقتی یک پیشنهادی به
اهل کتاب کرده ـ که در قرآن آن پیشنهاد هست ،نفی اطاعت قدرتهای

قُ َ َ ت َ َ
َ
ا� ت�عالوا ِا ٰلى ك ِل َم ٍ ة�
غیر الهی در آن آیه به این صورت آمده که <�ل ي�ا اهل ِ
الك� ِب
َ ٓ َ نَ ن َ َ نَ ُ َ ّ نَ ُ َ َّ َ َ نُ ش َ ش َ ئ ً َ َ تَّ �خ �ذَ َ �ضُ ن َ �ض ً َ ً
ع�د ِالا اهلل و لا �� ِرک ِب� ِه � ی��ا و لا ي�� ِ ب�ع �ا ب�ع ا ار�با ب�ا ِم ن�
سوا ٍء ب� ي���ا و ب� ي��كم الا � ب
ن
اهلل> ،2که خودتان نگاه میکنید.
دو� ِ
ِ

( .1ملء) بزرگان و برجستگان قوم (ترف) ثروتاندوزان و اشراف قوم
 .2سـوره مبارکـه آلعمـران /آیـه « :64بگو ای اهل کتاب! بهسـوی سـخنی که میان ما
روی قبـول آورید .و آن اینکه :هیچکس جز خـدا را عبادت نکنیم و
و شـما برابـر باشـد
ِ
چیـزی را شـریک او نداریـم و هیچیـک از ما دیگری را بهجای خدا ،رب و سرپرسـت و

مدبر کار خود نگیرید .پس اگر سـر پیچیدند به آنها بگویید :گواه باشـد که ما تسـلیم و
منقاد این رویهایم».

جلسۀ یازدهم

روح توحید :نفی عبودیت غیر خدا
یکشنبه  7مهرماه 1353
 12رمضانالمبارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.

جلسۀ 11
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َّ
َ َ َ ُ
َ
َ
ََ َ َ
اهلل ا َبتغی َحك ًما َو ُه َو الذی ا َنزل ِالیك ُم
افغیر ِ
َ َ َ
تاب ُم َف َّص ًلا َو َّال َ َ ُ
عل َ
الك َ
مون
الكتاب ی
ذین آتیناه ُم ِ
ِ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َّ َ ُ َ
مت َ
َا َّن ُه ُم َن ّزل ِمن َر ّب َك ب َ
رین
الح ّ ِق فلا تكونن ِمن الم
ِ ِ
َُّ َ
ً َ َ ً
َ
ُ
َ
َ
 َوت َّمت ك ِل َمت َر ِّبك ِصدقا وعدلا لا مب ِدل
ل َكلماتهِ َو ُه َو َّ
ۀ
میع َ
الس ُ
الع ُ
م�ارکه نا�عام
لیم  سور� ب
ِ ِ ِ
ً
اوال ،پایۀ
هرچه فکر میکنیم ،از توحید به این آسـانی نمیشـود رد شـد.
ً
ً
ثالثا ،ملت
عملی فردی و اجتماعیسـت.
مهم
ثانیا ،اصل
اعتقادیسـت.
ِ
ِ

مسـلمان موحـد ،از آن خیلـی کـم چیـزی میداننـد ،بلکه میشـود گفت
ِ
چیزی نمیدانند .اگرچه که در مکتبخانهها هم به بچهها میآموزند که
ً
غالبا موحدین از شـناخت وجهههای
خدا یکیسـت و دو نیسـت ،ولیکن
رحلت از این جهان هم ،چیزی درست
گوناگون توحید تا سنین نزدیک به
ِ
نمیدانند .بنابراین مسئلهای با این اهمیت و با این اطالع کمی که مردم
ما از آن دارند ،جا دارد اگر انسان دربارهاش بیشتر صحبت کند.
ً
اتفاقا آیات قرآن هم به فراخور همین اهمیت ،در موارد زیادی ،با لحنهای
گوناگونـی دربـارۀ توحید سـخن گفته .و من اگـر چنانچه تا چند روز دیگر
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هم صحبت کنم دربارۀ این اصل مهم اعتقادی و عملی ،میتوان
از آیات کریمۀ قرآن ،شـواهدی ،آیاتی ،نمونههایی آورد برای روشـن شدن
مطلب مورد نظرمان .حاال اینیکه امروز میخوانیم ،باز توجه به یک نقطۀ
تازهای از توحید دارد که دیروز هم به آن اشـارهای رفت ،امروز مشـروحتر
مورد سخن قرار میگیرد.

ت َ َ َّ ً
َ فَ �غَ َ َ َ َ َ ً َ ُ َ َّ ذ َ ن َ َ ُ
َّ ن َّ
ا� ُم ف�صلا
حم�
اهلل ا ب� ت��غ�ي حكما و هو ال� ي� ا��ز َل ِال ي�ك ُم ِ
الر ي
ح�م ا� ي�ر ِ
سم ِ
الك� ب
< ِب� ِ
اهلل الر ِ
َ
َ
َ
َ
آ
َ
ّ
َ َّ ذ َ تَ ُ
نَ ن ُ ُ نَ �زَّ ٌ ن َ ّ َ َ قّ ف تَ ن نَّ نَ ُ تَ
الك ت� بَ
م�ر�ي ن�  َو
ا� يَ�علمو� ا�ه م� ل ِم� ر ِب�ك ِب�الح ِ� �لا �كو�� ِم� الم
و ال�ي� ن� �� ي� ن�اه ُم ِ
َ ن تُ َ ث َ
تَ َّ
ق ً َ َ ً ُ َ ّ َ َ ت َ ُ َ َّ ُ َ
َ َ ةُ َ ّ َ
ك� َر
م�ع الع يل� ُم  و ِا� � ِطع ا
ما� ِه و هو الس ي
�م ت� ك ِلم� ر ِب�ك ِصد�ا و عدلا لا م ب� ِدل ِلك ِل ِ
ن َ تَّ نَ
َ ف َ ض ُ �ض ّ َ َ َ
عو� ِالَّا ال�ظَّ نَّ� َو ِا ن� ُهم ِالّا ي َ خ�� ُر نَ
صو�> 1و پس
اهلل ِا� ي�� بِ�
م ن� ِ�ی الا ِر� ي� ِ لوك ع ن� س ب� ي� ِل ِ

از چنـد آیـه ،کـه البتـه این آیـات را اینجا ترجمـه کردیم 2و در آخر شـرح

َ
ّ َ ُ �ذ َ
ً َ ت َ �أ ُ
َ َ َ نَّ ُ َ ف قٌ
كر ُ
س� َو ِا نّ�
�يه و ِا�ه ل ِ�
�
م
ل
ا
م
م
لوا
ك
خواهیـم داد مختصـرا< ،و لا �
اهلل عل ِ
ي
ِ
اسم ِ
ِ
َ
ش َّ
ُ
نَ َ ٓ
َ
َ ن َ َ تُ ُ نّ ُ َ ُ ش نَ
كو�> .3خالصۀ
وحو� ِا ٰلى اولِ ي�ا ِ�ئ ِهم ِل يُ��ج ِادلوكم و ِا� اطع�موهم ِا�كم لم� ِر
اط� نَ� ل ي�
ال� ي� ي
مطلب در زمینۀ نقطهنظر امروز ما ،این است که یکوقت کسی را عبادت
میکننـد ،بـه ایـن صورت کـه او را مقدس و دارای نیروهـای مافوق عالم
طبیعت میدانند؛ مثل اینکه بتهایی را یا ّ
قدیسـینی 4را در طول تاریخ،
ً
ابتدائا به نظر میرسـد،
مردمـی عبـادت میکردهانـد .از عبـادت آنچه کـه

 .1سوره مبارکه انعام /آیات  114تا 116
 .2به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
 .3سوره مبارکه انعام /آیه 121
( .4قدس) مؤمن ،پارسا
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همیـن اسـت .عبـادت خدا را هم که میگوییم واجب اسـت ،به
بزرگداشـت روحی و قلبی میآید.
نظـر مـا همین تقدیس و همین حالت
ِ
مثل اینکه مسـیحیها برای مسیح

علیهالسلام

یا برای مادر پاک و پاکیزهاش

مریمصلواتاهللعلیها یک نوع قداسـتی قائل هسـتند ،درمقابل مجسـمۀ پنداری
مسیح یا مریم زانو میزنند ،گریه میکنند ،او را عبادت میکنند ،این یک
رایج همگانی از عبادت.
مفهوم
ِ
غیر از این مفهوم ،یک معنای دیگر ،یا بگویید یک گوشۀ دیگر از همین
مفهـوم وجـود دارد کـه آن را هم عبادت میشـود گفت ،و در قرآن عبادت
بهاینمعنـا 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 ،اینهم نوعی عبادت غیر خداست .حاصل کالم اینکه ،عبادت فقط
این نیست که انسان درمقابل یک موجودی ،بهصورت تقدیس ،بهصورت
احترام قلبی ،بهصورت باالتر دانسـتن ،خم و راسـت بشـود ،سـجده بکند،
به رکوع برود ،او را نیایش بکند ،سـتایش بکند ،دسـتها را بهطرف او با
خضوع دراز بکند؛ فقط این نیست عبادت .کارهای دیگری هم وجود دارد
کـه آن را هـم میتوان گفت عبـادت ،و اینکه میگوییم میتوان گفت ،از

خودمـان مایـهای نمیگذاریـم( .آقا! این پردهها را بکشـید که توی آفتاب
ننشـینید .آقـا! بـا شـمایم ،پردهها را بکشـید ،چرا نشسـتید تـوی آفتاب.
بدتر شـد! درسـتش کنید .توجه بفرمایید ،این یک جملۀ معترضهای بود،
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اینقـدر نمیخواسـتیم طـول و تفسـیر پیدا کند ).یـک کار دیگر
هـم هسـت ـ دنبالـۀ همـان حـرف را دارم میگویم ،کار سـومی نیسـت ـ
کـه آن را هـم میگوییـم عبادت؛ نه ما میگوییم ،قـرآن میگوید عبادت.
بنابرایـن بـرای عبادت یک مفهوم وسـیعتری در فرهنـگ قرآن وجود دارد
که ما باید آن مفهوم وسـیعتر 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
نمیدادند ،سجده نمیکردند درمقابل کسانی یا اشیایی غیر خدا؛ با وجود
غیـر خـدا را میکردهانـد
عبـادت
ایـن ،در عمـل ،در فکـر ،در دل ،در روح،
ِ
ِ
بهمعنای دوم.
معنای دوم عبادت چیسـت؟ معنای دوم عبادت خیلی سـاده اسـت .در
فارسـی لغت دارد .این لغت رایج اسـت بر سـر زبانها و او عبارت است از
عبادت اوست.
اطاعت هرکسی بهصورت مستقل و بیقیدوشرط،
اطاعت.
ِ
ِ
اگـر کسـی را ،یک انسـانی ،یـا یک جامعۀ انسـانی ،بیقیدوشـرط اطاعت
بکنـد ،فرمـان او را در زندگـی خـود ،در جسـم و جان خـود ،در عمل خود،
ُم ّتبَع 1بشـمارد ،او را عبادت کرده .از کجا این حرف را میزنیم؟ با اسـتناد
به آیات قرآن این سخن را میگوییم .این قرآن است که برای ما عبادت را
دنبال آن حرکت کنند.
( .1تبع) پیشوا ،آنچه که به
ِ
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به اطاعت معنا میکندَ .عدِ یِّبنحاتمطایی 1ـ پسر حاتم معروف
کـه البتـه مقـام خود این َعدِ ی ،از پدرش حاتم بهمراتب باالتر و ارجمندتر
است ـ وقتیکه وارد مدینه شد ،رسول اکرم این آیه را بنا کرد خواندن ،به

تَّ خَ �ذ َ َ ُ َ ُ َ
ه�ا�ن ُهم
ح�ارهم و ر ب
مناسـبت اینکـه ُز ّناری 2را بر گردن او آویخته دیـد< ،ا�� وا ا ب
ً
ً
َ ً
س�يح ا� نَ� َمر�يَ َم َو ما ُامروا الّا ل َ� ُ
دو� َ َ
واحدا> .3معنای آیه
ِ ِ ِي ب
اهلل و الم َ ب
ار�با ب�ا ِم ن� نِ ِ
ع�دوا ِالها ِ
ایـن اسـت کـه مسـیحیان و یهودیـان ،احبار و رهبـان خـود را ،عالمان و
زاهـدان خـود را ،و مسـیحبنمریم را پـروردگاران و خدایـان خـود گرفتند،
درحالیکه ،خدای متعال فرمان داده بود به آنان که جز خدای واحد کسی
ّ
عدیبنحاتم رسید ،رو کرد گفت:
را عبادت نکنند .این آیه وقتی به گوش
ای پیامبر خدا ،این حرف درست نیست ،ما کِ ی احبار و رهبانمان برایمان
خـدا و ّ
رب محسـوب شـدند؟ کِ ـی 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 میکننـد؛ یعنی نیایش،
یعنی حالتی توأم با تقدیس؛ یا قلبیست یا قلبی و زبانیست ،یا قلبی و
زبانی و بدنیست ،مثل نماز خواندن .چون عبادت را بهاینمعنا میفهمید
 .1عدیبنحاتم فرزند حاتم طایی اسـت که پس از پدر ،ریاسـت قبیله را بهدسـت گرفت.
در سال نهم هجری با تأثیر از اخالق و رفتار پیامبر مسلمان شد .وی از یاران و محبین
امیرالمؤمنین بود که در جنگهای جمل ،صفین و نهروان حضور داشت و سه فرزندش
را در نبرد صفین تقدیم اسالم کرد .وی در سال شصتوهفت هجری از دنیا رفت.
 .2رشتهای که مسیحیان بهوسیلۀ آن صلیب به گردن میآویختند.
 .3سوره مبارکه توبه /آیه 31
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ّ
عدیبنحاتـم ،وقتـی دید آیۀ قـرآن میگوید که اینهـا عالمان و
زاهدانشـان را عبـادت میکردند ،رب و پروردگار خـود انتخاب میکردند و
برمیگزیدند؛ به نظرش اعتراض آمد ،گفت نه؛ این حرف درسـت نیسـت.
کِ ی ما مسیحیها احبار و رهبانمان را عبادت کردیم؟
ّ
عدیبنحاتم ،پاسخ داد که بله ،درمقابل
پیغمبر اکرم در جواب این تصور
آنها سجده نکردید ـ ُمفادِ فرمایش پیغمبر را عرض میکنم ـ لکن آنچه آنها

ٰ َّ

َ ّ

ً

ً

گفتند ،بیقیدوشرط پذیرفتید؛ « َو ل ِک ُنم ا َحلوا َحراما َو َح َّرموا َحالال» 1حرامهای
خـدا را آنهـا حلال وانمـود کردنـد در نظـر شـما و حاللهای خـدا را حرام
واقع مطلب را بفهمید ،آنچه
وانمود کردند ،و شما بیآنکه در صدد باشید
ِ
آنهـا گفتنـد ،بیقیدوشـرط اطاعتشـان کردید؛ عبادت این اسـت ،پروردگار
و رب گرفتـن یـک موجود این اسـت .که البتـه به همین مضمون از امام
صادقصلواتاهللوسلامهعلیه هـم روایت هسـت ،کسـانی کـه میخواهند ،مراجعه
کنند به نورالثقلین 2در ذیل همین آیه.
بنابـر فرهنـگ قرآنـی ،عبادت از یـک موجود غیر خدایـی ،میخواهد این
موجـود یـک قدرت سیاسـی باشـد؛ میخواهد یک قدرت مذهبی باشـد؛
میخواهد یک عامل درونی باشـد ،مثل نفس انسـان ،تمایالت نفسـانی
و شـهوانی او؛ میخواهـد یـک موجـودی باشـد خـارج از وجـود انسـان،
 .1حدیث شماره 39
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متمرکز سیاسـی یا دینـی ،درمقابل یک زن،
قـدرت
امـا نـه یک
ِ
ِ
درمقابـل یـک نفـر آدمی کـه برای او انسـان یـک احترام بیجایـی قائل
کـردن درمقابل اینهـا یعنی اطاعت
اسـت ،درمقابـل یک دوسـت؛ عبادت
ِ
عبادت او را
کـردن اینهـا .هرکسـی که اطاعت کند از کسـی یا از چیـزی،
ِ
کرده است.
یـک روایـت در اینجـا بخوانـم تا معلوم بشـود کـه این فرهنـگ قرآنی در
ً
مخصوصا منابع شـیعی گسـترده اسـت ،اعم
همهجای منابع اسلامی و
از قرآن و حدیث .روایت از امام جواد

َ

ََ

صلواتاهللوسلامهعلیه

َ َ

اسـت ،که میفرماید:

« َمن ا ٰ
ناط ٍق فقد ع َبده» .1خیلی وسـیعتر اسـت دایرۀ عبادت ،نهفقط
صغى ِا ٰىل ِ
اطاعت کردن ،بلکه حتی شـشدانگ حواس را هم به یکی دادن ،عبادت

اوسـت .خب ،شـما خواهید گفت :پس ما حرفهای درسـت را هم گوش

َ
َّ َ َ
نکنیم؟ لذا دنبال حدیث میفرمایدَ « :فان َ ّ ُ َ
اهلل َع ّز َو َجل فقد َع َب َد
كان الن ِاطق ع ِن ِ
ِ
َ
اهلل» اگر آنکسـیکه سـخن میگوید و شـشدانگ حواس و مشـاعر 2تو را
بهطرف خود جذب کرده اسـت ،از زبان خدا سـخن میگوید ،تو درحالیکه
دل بـه او دادی ،ذهـن بـه او دادی ،فکـر و روحـت را به او سـپردی ،داری

ّ

َ

ََ

َ َ

بليس فقد ع َبد ِا َ
كان الن ِاط ُق َي ِنط ُق عن ِلسان ِا َ
عبادت خدا میکنیَ « .و ِان َ
بليس»
ِ
امـا اگـر چنانچـه آن گوینده دارد از زبان شـیطان سـخن میگوید ،از زبان
ابلیـس دارد حـرف میزنـد ،برخالف منطق و فلسـفۀ فکـر الهی دارد بحث
 .1حدیث شماره 45
( .2شعر) جمع مشعر ،حواس پنجگانۀ ظاهری و حواس باطنی
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میکنـد و حـرف میزند ،و تـو مذعنانـه 1و معترفانه داری گوش
میکنـی ،در همـان حـال مشـغول عبـادت و اطاعت ابلیسـی؛ یعنی خود
ً
اصال .خود همانیکه آنجور دارد حرف میزند شـیطان
او شـیطان اسـت
اسـت ،نمیخواهد بگوییم نمایندۀ شـیطان یا بلندگوی شـیطان ،نه؛ خود
شـیطان ،بهآنمعنایی که شـیطان را گفتیم ،که معنای قرآنی شیطان هم
همان است.
اطاعت کردن از یک موجودی که اینجور باشد ،حتی یک قدرت سیاسی
نیست ،حتی یک قدرت مذهبی نیست ،اطاعت بیقیدوشرط 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 پیرویاش کـردی ،عبادت آن را
کـردی ،قانـون اسـت .از جمله چیزهایی که اگر پیـرویاش کردی ،عبادت
کـردی ،نظـم اجتماعیسـت .از جملـه چیزهایـی که اگـر اطاعتش کردی،
عبادت کردی ،سنتها و آداب است .پس به کدام قانون عمل کنیم؟ آیا
به قانون عمل نکنیم؟ به سنتها و آداب عمل نکنیم؟ از نظمی و نظامی
پیـروی نکنیـم؟ چـرا؛ لکن سـعی کن اینهمه خدایی باشـد تـا تو درحال
اطاعت ،درحال تبعیت ،بندۀ خدا و مشغول عبادت خدا باشی.
ببینید چقدر افق دید انسـان وسـیع میشود .ببینید چطور قضایای تاریخ
( .1ذعن) معترف ،گردننهاده
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بـرای انسـان قابل تفسـیر میشـود .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

َ َ ُ
<و يَ��ض ع
گردن آنها باز کنند .و خودِ قرآن ،بهاینمعنا تصریح میکند یکجا؛
َّ
نَ َ َ
َُ َ َ
َ
الا�غ َ
لال ال�ت�ي كا� ت� عل ي� ِهم> 1تا بار سنگین را از دوش آنان برگیرد
ع ن� ُهم ِاصرهم و
و غلهایی که بر آنان بسته است ،از آنان باز کند.

و توحیـد وقتیکـه بـا این دیـدگاه نگاه میشـود ،وقتی با این نظر ،شـما
ً
اصال
توحیـد را نـگاه میکنیـد ،میبینید یک فکر یسـت ،یک اصلیسـت
برای زندگی؛ مربوط به نظام اجتماعی ،مربوط به جهتگیری انسانها در
همـه حـال ،مربوط به کیفیت زندگی کردن جامعههای بشر یسـت .ببین
خشک
نیست
چقدر این توحید تفاوت دارد با توحیدِ خدا یک است و دو
ِ
ِ
مغز بیروح و ندانسته؛ توحید یعنی این.
بی ِ
حـاال بنـده در آیـات قرآن موارد فراوانی را پیدا کردم ،اگر میخواسـتم همۀ
آنجاهاییکه بهطور وضوح این معنا از آن اسـتفاده میشـود 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 آنجاهاییکـه خـوب
عبادت اوسـت و توحیدِ خالص ،روح
غیر خدا،
بهدسـت میآید که اطاعت
ِ
ِ
ً
منحصرا از خدا اطاعت بکند
دین ،پایۀ دین ،عبارت اسـت از آنکه انسـان،

 .1سوره مبارکه اعراف /آیه 157
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و از برنامـۀ خدایـی و از نظـام خدایـی و از تشـکیالت الهـی .دو
نمونه فقط ،که این مطلب از آن اسـتفاده میشـود ،اینجا ذکر شـده و شما
میتوانید 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 آیههایی را مـن بیایم برایتـان معنا کنـم .خودتان را به
ایـن گنـج بیپایـان و دریای بیکران نزدیک کنید .بنـده مکرر این توصیه
را کـردم و هروقتیکـه ایـن توصیه را نمیکنم ،احسـاس میکنم باری بر
ً
اوال احساس وظیفه میکنم به شما بگویم الزم است به
دوش من است.
قرآن مراجعه کنید .این دریای عظیم ،این اقیانوس بیساحل ،جور یست
که ُهوَ البَحر مِ ن َای َّ
ِّ النواحی َا َت َ
یت ُه؛ 1شـعری بود این ،یک مصرعی از یک

شـعری بـود .از هرطـرف کـه بروید یـک اسـتفادهای میکنید .هرکسـی با
قرآن بنشـیند و برخیزد ،یک اسـتفادهای میکند .هرجوری ،در هر سبکی،
ً
مختصرا این زبـان را بفهمید ،یک
یک مایهای داشـته باشـید کـه بتوانید
بهرهای میبرید و هرچه بیشتر مراجعه کنید ،روشنتر و آگاهتر میشوید.
امیرالمؤمنینصلواتاهللوسالمهعلیه با عبارتی شبیه این عبارت ،در نهجالبالغه نقل

َ
يادة َاو ُنقصان ز َ
َ
رآن ِا ّل َ
جال َس َا َح ٌد َه َذا ُالق َ
ياد ٍة يف ُه ًدى
شده که فرمودند« :ما
قام ِب ِز ٍ
ٍ ِ
َ ُ
َ
قصان ِمن ع ًمى» 2این کالم امیرالمؤمنین اسـت .میفرماید هیچ کسـی
او ن ٍ
ُ
ُ .1هوَ البَحر مِ ن َای َّ
ِّ النواحی َا َت َ
یت ُه َ /ف ُل َّج َت ُه َ
ساح ُل ُه
الم
عروف وَ البرُّ
ِ
او دریاست از هر طرف که به سویش آیی  /و امواجش نیکی و کرانهایش احسان است.
 .2حدیث شماره 14
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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،

َ

ًُ

افزایش پیدا شد ،یک کاستی و کمی پیدا شد؛ « ِز ياد ٍة يف هدى» آن افزونی

ً َ
حتما« .او
در هدایت بود ،یک مقدار راهیابیاش و هدایتش بیشـتر شـد،
َ
قصـان ِمـن ع ًمـى» آن کوردلـی ،آن نابینایـی روح و درک و باطـن او اندکـی
ُن
ٍ
کم شـد و کاسـتی گرفت .جملۀ امیرالمؤمنین ببینید با این بیان شـروع

َ

َ ٌ َ

ُ

میشـود« :مـا جال َـس ا َحـد هـذا الق َ
ـرآن» هیچکـس ،عـام اسـت دیگر ،نیسـت؟
ً
تذکرا ،بااینکه داخل پرانتز بود و حاشیهای بود،
مطلق است .این را گفتم
برای اینکه توجه بدهم به شما ،به همۀ برادران و خواهران.
ایـن مطلـب را چرا تذکـر دادم راجعبه قرآن؟ برای خاطر اینکه بدانید شـما
بـرادران و خواهـران ،کـه دامهای فراوانی ،وسـایل بیپایانی بـرای دور نگه
داشتن مردم از قرآن ،تاکنون در طول زمان تدارک دیده شده و یکی از این
بهانههـا و دامهـا و وسـیلهها که تا امروز هم هنوز هسـت ،هنوز یک عده
جاهـل یـا مغـرض ایـن مطلب را تکرار میکنند ،این اسـت که آقـا! قرآن را
هیچکس نمیفهمد جز ائمۀ معصومینصلواتاهللعلیهم ،ائمۀ معصومین هستند
که قرآن را میفهمند .بنده دربارۀ این جمله فقط یک کلمه میتوانم بگویم،
همانیکـه امیرالمؤمنینصلواتاهللعلیـه دربارۀ کلمۀ خوارج نهروان گفت ،فرمود:

َ

ُ

ُ

ٌ

ّ
باطـل» 1ایـن یک حرف درسـتی اسـت ،امـا منظور گوینده،
«ك ِل َمـة َح ٍـق ُيـراد ِبـا ِ

یـک منظـور رذیالنـه و موذیانـه اسـت .بلـه! ائمۀ ُهـدی بر قرآن مسـلطند،
 .1حدیث شماره 15
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آنچنانکه باالتر از آن تصورشدنی نیست .آنها آن روحها 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 علیهالسلام قرآن را خیلی خوب میداند ،بهاینمعنا نیسـت که بنده
و جنابعالـی یـک کلمـهاش را هـم نمیفهمیم ،یک قشـر 1از قـرآن را هم
نمیتوانیـم بفهمیم .این جمله درسـت اسـت که ائمـۀ هدی

علیهمالصالةوالسلام

آگاهـان و دانایـان بـه قرآنند ،اما منظور گوینده این نیسـت که امام را باال
ببـرد؛ منظـور آنکسـیکه این حرف را میزند این اسـت که تـو از قرآن دور
بمانی ،مثل آن بنده خدایی که میگفتند نماز بخوان ،گفت ای آقا ،اگر نماز
آن بود که موالیم علی کرد ،من چرا دیگر نماز بخوانم .گفت:
گر نماز آن بود کان مظلوم کرد

دیگران را زین عمل محروم کرد

این منطق هم همان منطق اسـت .اگر آنها قرآن را میفهمند ،ما و شـما
الی قـرآن را بـاز کنیـم؟ ای بیچـاره! ای محـروم! ای محروم از
دیگـر چـرا ِ
معـارف قـرآن ،وای بـه حالـت! وای بـه حالـت! وای به حالت کـه قرآن را
نمیفهمـی ،امـا بیشـتر وای بـه حالت اگر آنکـه خودت نفهمـی ،نگذاری
مردم هم بفهمند .اجازه ندهی مردم تشنهکام هم از این چشمۀ فیّ اض و
جوشان بهره ببرند .وای به حالت! وای به حال آنهایی که مردم را از قرآن
دور میکنند ،از قرآن میرَمانند ،به بهانهها و معاذیر 2گوناگون ،نمیگذارند
 .1پوسته
( .2عذر) ،جمع مِ عذار ،بهانهها
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مـردم قـرآن را بـاز کننـد بهقصـد فهمیـدن ،وای بـه حالشـان! و
شـما بدانیـد بـرادران و خواهـران ،کـه امـروز سـر و کار مـا با قرآن اسـت.

ََ ُ ُ َُ َ
همانطور یکـه پیغمبـر خدا فرموده اسـتَ « :فـا َذا َ
تن ك ِق َط ِع
الت َب َسـت عليكـم ِالف
ِ
َّ
َََ ُ
ُ
ُ
رآن» 1آن روزی که فتنهها مثل پارههای شب سیاه بر
الق
ب
م
يك
ل
ع
ف
م
ظل
امل
يل
الل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
زندگی شما سایه بیفکند ،بر شما باد به قرآن ،کِ ی است آن روز؟ فتنههای
تاریـک مثـل شـب را نمیبینیـم؟ راههـای عوضـی را درمقابل چشـمهای
ِ
نابینـا و نزدیکبینمـان مشـاهده نمیکنیم؟ دزدان و غولها و راهز نها را
از هرسـویی و بـه هرشـکلی ،چشـم بینـا نمیبیند؟ پس کِ ـی باید به قرآن
رجوع کرد؟ برای کِ ی است؟ برای وقتیکه امام زمانصلواتاهللعلیه بیاید؟ او که
خودش قرآن ناطق است؛ امروز روز یست 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 میکنم به برادران ،به آنهایی که میتوانند
قرآن را بفهمند؛ یعنی ظاهر جمالت قرآن را ،ترجمههای عربی به فارسی را
ً
حتما مراجعه کنند ،آنهایی که نمیتوانند ،در خودشان
توجه پیدا بکنند که
ایـن امـکان را ،ایـن توانسـتن را ،بهوجـود 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 بیانس با قرآن بگذرد ،مایۀ حسرت است.
قسـمت اول از سـورۀ انعـام اسـت .البتـه لحن قـرآن را باید توجه داشـته
 .1حدیث شماره 3
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باشـید .قرآن مثل کتابهای معمولی ،اینجور نیست که بگوید
فصـل چنـدم دربـارۀ معنای اطاعـت و عبادت ،اینجوری نیسـت .سـطح
بیـان و مطلـب قـرآن و گوینـدۀ قـرآن ،از این سـطحهای معمولی بسـیار
باالتر اسـت .برای پروردگار عالم ،همۀ کائنات و موجودات در یک سـطح
هستند ،لذاست که آنچنانیکه موقعیت وحی ایجاب میکرده ،آیهای در
مـوردی آمـده .از اشـارات آیـه ،از تعبیرات و جمالتی که در آیه هسـت ،از
کیفیت سیاق 1آیه ،مطلب مورد نظرتان را پیدا کنید.

َ فَ َ

َ َ

َ َ ً

�غ
اهلل ا ب� ت��غ ى حكما> آیا جز خدا کسـی را بهعنوان َح َکم بپذیرم و طلب
<ا� ي� َر ِ
کنم؟ َح َکم را در تفاسـیر گفتهاند هم بهمعنای داور اسـت ،هم بهمعنای

حاکـم اسـت .آنکسـیکه انسـان ُحکـم را از او میخواهـد ،یعنـی فرمان
را از او میخواهـد ،یـا داوری را از او میخواهـد؛ بـه هـر دو میگوینـد
َح َکـم .و خـدای متعـال هم بهترین داور اسـت ،هم بهترین حاکم اسـت.

َ َ ُ خَ ُ َ َ

ق
ُ 2
آن خداست
فرمان را هم خدا باید بدهد< ،الا له ال�ل� و الامر> بدانید که از ِ

َ فَ �غَ
اهلل
آفرینـش و فرمـان .خودش آفریده ،خودش هم فرمـان میدهد< .ا� ي� َر ِ
َ َ َ َ ً
َ ُ
<و ه َو
ا ب� ت� ِ�غ ى حكما> آیـا جـز خدا ،حاکمی ،فرماندهی یـا داوری طلب کنم؟
َّ ذ َ ن َ َ ُ
ت َ ُ فَ َّ ً
ا� م�صلا> درحالیکه خداست که این مجموعه را ،قرآن
ال� ي� ا��ز َل ِال ي�ك ُم ِ
الك� ب
را ،با تفصیل ،با تبیین ،بدون اختالط و امتزاج 3،برای شما فرستاده است.
 .1اسلوب و روش ،طرز جملهبندی
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َ

ُ فَ ّ ً
<م�صلا> یعنـی بـدون اینکـه َخلطـی در مباحثـش باشـد ،بدون
سـخن غیر خدا در او مخلوط
اینکه مطالبش قروقاطی باشـد ،بدون اینکه
ِ

ُ فَ َّ ً
لا> یعنی ُمبَیَّ ً
نا ،با تبیین تمام و کامل.
شده باشد< .م�ص

َ َ َن َ َّ ُ َ َ
َ َّ ذ َ آ تَ ُ
الك ت� بَ
مو� ا ن�ه ُم ن��زّ ٌل
<�عل
<و ال�ي� ن� �� ي� ن�اه ُم ِ
ا�> آنها که کتاب را به آنها دادهایم ،ي
َّ
م ن َّ َ
پروردگار تو به
� ر ِ�ب ك بِ�الح ق ِ�> میدانند که این قرآن نازل شده است از
ِ
ِ
َ
َ
َ
ف ت ن نَّ نَ ُ تَ
ً
م�ر�ي نَ�>
حقا از خدا نازل شده ،از سوی خدا آمده�< ،لا �كو�� ِم� الم
حق.
ّ
ّ
مردد
مرددان و دودِ الن مباش ـ خطاب به پیغمبر است ـ مبادا
پس تو از
باشـی! مبـادا متزلـزل و دودل باشـی! تو که میدانی این کتاب از سـوی
ّ
مردد نشو،
پروردگار تو آمده ،خدا کتاب را به تو داده و تو آگاهی ،واقفی؛
قاطع باش.

قًَ َ ً
َ تَ َّ
َ َ ةُ َ ّ َ
<و �م ت� ك ِلم� ر ِ�ب ك ِصد�ا و عدلا> تمام شـد ،بسـته شـد ،تخلفناپذیر شـد

فرمـان پـروردگار تـو ،از روی راسـتی و از روی اسـتواری .فرمـان پروردگار
ً
ً
تدریجا به حد نهایی
تدریجا و
این بود که سلسلۀ نبوتها بیایند ،مردم را
برسـانند ،بعد نبوت آخرین بیاید ،انسـانها را درمقابل یک افق وسـیعی،
درمقابل یک میدان بینهایتی قرار بدهد .وسـیلۀ ِسـیر را ،وسـیلۀ دویدن
را ،وسـیلۀ تکامل هرچه بیشـتر را به آنها اعطا بکند ،تا انسـانها بتوانند

َ نّ َ

�يه را�ج نَ
عو�> 1تـا خدا .این فرمان
در ایـن میـدان تا بینهایت بروند؛ <و ِا�ا ِال ِ ِ

پروردگار ،این َق َد ِر پروردگار ،این کلمۀ پروردگار بود و تمام شد ،بسته شد،

َُّ

َ

ت

ما� ِه> هیچکس نیسـت که تبدیل و دگرگون
تخلفناپذیر شـد< .لا م ب� ِد َل ِلك ِل ِ
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َ َُ

َّ

ُ َ

ل� ُم> و اوسـت
م�ع الع ي
کنـد کلمـات و فرمانهـای او را< ،و هو الس ي
شـنوا و دانا ،شـنوای آهنگ نیازهای باطنی شـما و دانای به راه و رسـم و
شیوۀ الزم برای شما .او میتواند برنامه برای شما طرح کند و بریزد.

َ

تُ

َ

َ َ

ف

َ ض

<و ِا ن� � ِطع ا ث
ر�> ،ببینید چطور ذهن شنونده را آماده میکند .در
ك� َر م ن� ِ�ی الا ِ
جملۀ اول ،در آیۀ اول ،مسئلۀ حکومت و داوری خداست که از همه َاولیتر

است به حکومت و داوری .در آیۀ دوم ،مسئله ،مسئلۀ تخلفناپذیری دین
و فرمان خداست که دشمن و کافر و معاند و معارض ،هر غلطی میخواهد
بکند ،بکند؛ فرمان خدا ُممضیسـت 1و تمام شـده اسـت .در آیۀ سـوم ،این
اسـت کـه از خواسـتها و هواهـا و هوسها نباید اطاعت کـرد ،از خدا باید

َ

تُ

َ

َ َ

ف

َ ض ُ �ض ّ َ َ

َ

اطاعت کرد< .و ِا ن� � ِطع ا ث
اهلل> و اگر پیروی و
ك� َر م ن� ِ�ی الا ِر� ي� ِ لوك ع ن� س ب� ي� ِل ِ

اطاعت کنی از بیشتر مردم روی زمین ،از اکثریت� ُ ،ض ّ َ َ َ
اهلل>
ي
<� ِ لوك ع ن� س ب� ي� ِل ِ
َ َّ
عو� الَّا ال�ظَّ نَّ
�> پیروی نمیکنند مگر
از راه خدا تو را گمراه میکنند<ِ ،ا ن� ي� ت� ِب� َن ِ
گمان راَ ،
<و ِا ن� ُهم ِالّا ي َ خ�� ُر نَ
صو�> و نیستند مگر آنکه تخمین میزنند .با پندار،
بـا تخمیـن ،با گمان ،مردم عمل میکنند .آنکسـانیکه راهها و شـیوهها و
روشهـا را بـرای زندگی مردم جعل میکنند و پیشـنهاد میکنند ،آیا یقین
دارند به صحت این راهها؟ اگر از سادهدلی یقین کنند ،باید آرزو کرد که یک
چهل ،پنجاه سال در دنیا بمانند تا ببینند چگونه نقشههای محکم ،خراب از
آب درآمـد .ببیننـد پیشبینیها چگونه غلط از آب درآمد .یقین هم ندارند؛

ُ

ّ َخ

ِ<ا ن� هم ِالا ي�� ُر نَ
مردم دنیا را،
صو�> ،با تخمین ،با گمان ،با فرضیه و تئوری،
ِ
( .1مضی) رایج شده ،امضا شده ،قطعی شده
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جامعههای بشـری را میخواهند اداره کنند ،با تئوری .اما خدا با
دانش بهمعنای
تئـوری کسـی را اداره نمیکنـد؛ با متن واقعیت ،با علـم و
ِ

َّ َ َ ُ َ َ
ُ َ
واقعی ،انسانها را به راه راست هدایت میکند<ِ .ا ن� َر ّب�ك ه َو اعل ُم َم ن� يَ� ِ�ض ّل ع ن�
ً
1
یقینا پروردگار توست داناتر به حال آنکسانیکه گمراه میشوند از راه
َس ب� ي� ِل ِه>
َ ََُ َ
ُ َ
ه� َ
د� ن�> و او داناتر است به راهیافتگان و هدایتشدگان.
او< ،و هو اعل ُم بِ�الم ت ي
فَ
ََ
ن ُ
ك ن� تُ�م ب� آ� ي� ِتا� ِه ُم�ؤ مِ ن� ي� نَ
<� ُكلوا ِم ّما �ذُ ِك َر ُ
�> .اینجا انسـان با کمال
�
ا
�يه
ل
ع
اهلل
اسم
ِ
ِ
ِ
ِ

ً
ابتدائـا ،میبیند بعد از این مطالب کلی؛ اکثریت مردم را اطاعت
تعجـب،
نباید کرد ،دنبال ّ
ظن 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 حرفهـای کلی ،یکدفعه میگوید 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 تعجبآمیز
میآیـد کـه چه ارتباطـی اینها باهم دارند .البته آنچه کـه بهعنوان ارتباط،
بنـده هـم بگویم ،چیزهاییسـت که از روی تصور خودم میگویم ،شـاهد
قطعـی بـر این نیسـت .میـدان برای فهمهـا و فکرها و درکها باز اسـت؛
مطالعه کنند ،تناسبش را پیدا کنند ،اما به نظر ما هم چیزهایی میرسد.
ً
اوال در نظر پروردگار که باالتر از این عالم و در سـطح و افق مافوق تصور
انسـان قرار دارد ،همانطورکه گفتیم ،همۀ مسـائل در یک سـطحند .برای
خدا مسـائل کلی مربوط به بشـر با مسـائل جزئی تفاوتی ندارند ،همهاش
 .1سوره مبارکه انعام /آیات  117و 118
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یکیست .برای خدا همهچیز یکیست .برای پروردگار عالم ،آنچه
مایۀ سعادت انسان است ،بهعنوان یک فرمان مطرح است ،فرقی نمیکند
این فرمان جزئی باشد ،فرعی باشد ،مربوط به یک نفر باشد یا کلی باشد،
ً
اوال.
عمومی باشد ،مربوط به همۀ بشر باشد؛
ً
ثانیا ،مسـئلۀ ذبح و تذکیه 1را درسـت بشـکافیم .یعنی چه که نام خدا در
هنـگام ذبـح کـردن حیوانـی که میخواهد انسـان او را بخـورد ،باید آورده
بشـود .میدانید که مشـرکان و قبایل و ملتها و امتهایی که از توحید
بینصیب بودند ،در هر مناسبتی ،در هر موقعیتی ،برای هر کاری ،نام آن

سم َ
2
ً
مثال ،همچنانیکه در روایات دارد در
املسيح»
معبودان را میآوردندِ « .ب ِ
مورد مسـیحیها .و میدانیم که بتهای دنیایی ،قدرتهای دنیایی هم،
همیشـه سـعی میکنند 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
ً
قهـرا .وقتی شـما کاری را برای خاطر پـول ،برای خاطر هوای
خداییسـت
نفس ،برای خاطر مسـائلی ازاینقبیل شـروع کردید ،با آن نام ،با آن یاد؛
ً
جهت همان چیزی است که نام و یادِ او را در حین
قهرا جهتش هم،
این
ِ
شـروع این کار بر زبان یا در مغز خطور دادید .کاری که با یاد پول انجام
میگیـرد و بـرای پول ،جهتـش جهت پول درآوردن اسـت .تا آخر آنچنان
( .1ذکو) در لغت به معنای آتش روشن کردن است .در اصطالح به معنای خارج کردن
حرارت غریزی حیوان از بدنش است.
 .2حدیث شماره 38
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ً
اصلا کار در جهتگیری،
ِسـیر میکنـد کـه از آن پـول در بیایـد.
آنچنان حرکت میکند که جز پول هیچچیز دیگری برایش مطرح نیست.
امـا کاری کـه بـا نام خدا ،با یاد خدا شـروع میشـود ،جهتگیر یاش هم
جهتگیری خداییسـت ،جهتگیر یاش هم جهتگیری طبق فرمان خدا
و مناسـب با امر پروردگار اسـت .به ما میگویند که حتی ذبیحه را وقتی

که می ُ
کشـید ،با نام خدا بکشـید .یعنی ضرور یترین ،اوّ لیترین نیاز شما
که خوراک شماست ،بایستی با نام خدا باشد ،برای خدا باشد .شکمت را
هم که ُپر میکنی ،برای خدا باید ُپر کنی .نتیجه این میشـود که شـکم
پر کردن اصل نیسـت ،خدا اصل اسـت .اگر یکوقتی احسـاس کردی که
بخواهی شکمت را ُپر کنی ،از خدا دور خواهی افتاد ،این را رها کنُ ،پرش
نکن ،بگذار گرسنه بماند ،بگذار از گرسنگی بمیری و برخالف جهتگیری
خدایـی حرکتـی از تو سـر نزند .بـرای چه؟ برای خاطر اینکه شـکم ،اگرچه
نیاز اصیلیست ،اما در زندگی تو ،اصل نیست ،در زندگی تو اصل خداست
اهلل» هنـگام کشـتن گوسـفند بـه ما یاد
و جهتگیـری خـدا .ایـن را «بسـم ِ
اهلل» هنگام لقمه زدن و غذا خوردن به ما یاد میدهد.
میدهد« ،بسم ِ
بـا «بسـم اهلل» شـروع کـن ،حتـی غـذا خـوردن را .بـا «بسـم اهلل» شـروع کن،
حتی عمل جفتگیری را .با «بسـم اهلل» شـروع کن ،حتی وارد شـدن ،رفتن،
تـوی خانـهَ ،د ِر دکان ،همـه کار را .یعنـی چـه؟ یعنی تمام
بیـرون آمـدن،
ِ
جهتگیر یهـای زندگـیات برای تأمین هر نیازی ،ولو نیازهای اوّ لی ،باید

لا�� َو نُ� ُس َ َ
نَّ َ ت
ح�ا�يَ َو
ك� و م ي
ي
برطبق فرمان خدا و در جهت سبیلاهلل باشد<ِ .ا� ص ي
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َ

م� نَ
�> 1نمـاز مـن ،عبـادت مـن ،زندگی من ،مرگ
مما� ي� ِلل ِه ر ِبّ� العال ي
ّٰ َ

َ

َ

م� ن�> برای خداست،
من ،بله ،حتی مرگ من ،ابراهیم میگویدِ < :لل ِه ر ِبّ� العال ي

َ

َ َُ

آن مد ّبـر و پـروردگار امـور عالمیان< ،لا ش�ر�ي ك له> که هیچ شـریکی ندارد،
هیچ شـریکی ندارد پروردگار عالم ،در هیچیک از مناطق زندگی من ،حتی
در غـذا خوردنـم .نهفقـط در نماز خواندنـم؛ در حرکاتـم ،در تالشهایم ،در
کوششهایم ،برای خدا شریکی قائل نیستم .این کشور وجود من ،یکسره
در اختیار خدا و قلمرو قدرت و فرمان اوست .ذبیحه را هم که میکشید،
اینجـوری بکشـید .امـا کافر ُقرَشـی بهصورتـی ،کافر غیر قرشـی بهصورت
دیگـری ،وقتـی ذبیحه را میکشـد ،وقتی گوسـفند را میکشـد ،وقتی غذا
میخـورد ،وقتـی زندگـی میکند ،وقتی دکان را بـاز میکند ،نهفقط 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 حکمیسـت ،حکم فقهیسـت؛ البته باید نام خدا
ً
قطعا ،اما شـما این را فرض کنید یک سـمبلی ،سمبل نیازهای
آورده بشـود
اساسـی و اصیل انسـان ،کشـتن گوسـفند؛ این باید با نام خدا باشد؛ یعنی
چه؟ یعنی حتی اساسیترین ،بنیانیترین ،اوّ لیترین ،اصیلترین نیازهایتان
را بـرای خاطـر خـدا بدانیـد ،بـرای خاطـر خدا بخواهیـد .لقمۀ نانـی هم که
میخوری تا گرسنگیات برطرف بشود ،برای خاطر خدا بخور ،برای خاطر خدا
گرسـنگیات را برطرف کن و نیرو در بدنت ِب َدم .خب ،پیداسـت نیرویی که
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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.

فَ ُ

ََ

ّ �ذُ

<�كلوا ِمما ِك َر ُ
�يه> بخورید از آنچه نام خدا بر آن یاد شده است،
اهلل عل ِ
اسم ِ

َ َ ُ َ ّ َ �أ ُ
ن ُ
ك ن� تُ�م ب� آ� ي� ِتا� ِه ُم�ؤ مِ ن� ي� نَ
<و ما لكم الا ت� كلوا ِم ّما
�> اگر به آیات خدا مؤمنید.
ِ<ا�
ِ
ََ
�ذُ ِك َر ُ
�يه> 1چه شـده اسـت شـما را ،یعنی به چه دلیل ،برای چه،
اهلل عل ِ
اسم ِ
ََ
َ ّ ت َ �أ ُ
<م ّما �ذُ ِك َر ُ
�يه> از آنچه نام خدا بر آن برده
اهلل عل ِ
<الا � كلوا> نمیخوریدِ ،
اسم ِ
َ قَ فَ َّ َ ُ
َ َّ َ َ َ ُ ّ َ ض ُ ُ َ
�يه> درحالیکه خدا
<و �د �ص َل لكم ما حرم عل ي�كم ِالا ما
شده است،
ا�ط ِر تر�م ِال ِ
ً
ً
تبیینا ،بیان کرده اسـت برای شـما ،آنچه که بر شـما حرام است،
تفصیال،

َ َ َ ً
<و ِا نّ� ك ث� ي�را
مگر در حال اضطرار؛ غیر از آن ،همهچیز برایتان حالل است.
َ ُ �ض ّ نَ َ ٓ ئ �غَ
لم> بسیاری گمراه میکنند با هوسهای خود ،مردم
ل ي� ِ ل
و� ِب�اهوا ِ� ِهم ِب� ي� ِر ِع ٍ
رف اهوا و هوسهای خود ،مردم را
را ،بدون دانشـی ،بدون بینشـی .با ِ
ص ِ

َ َ َّ َ

ََُ َ

ُ َ

به بیراهه و گمراهی میکشند<ِ .ا نّ� ر�ب ك هو اعل ُم ب�الم ت
پروردگار تو
د� نَ�>
ع� ي
ِ
ِ

همانـا بـه متجـاوزان و تجاوزگران ،داناتر اسـت .اینهایی که مردم را بدون
داشتن علم و دانش ،به بیراهه و گمراهی میکشند ،طبق اشارۀ این آیه،
معتدینند ،تجاوزگران ،اعتداء و دشمنیکنندگان.

َ �ذَ

�ظ

ث َ

َ ُ

اط ن�ه> بـه کنـاری نهیـد آنچـه را کـه گناهش ظاهر اسـت
<و روا ِاه َر ِالا� ِم و ب� ِ
و آنچه گناهش نهان و باطن اسـت .یک کارهایی هسـت که اشـکاالتش،
عواقب سـوئش ظاهر اسـت؛ قتل نفس معلوم اسـت که کار بدی اسـت،
بیجـان کـردن یک جاندار ،بدون اسـتحقاق ،معلوم اسـت کـه کار خالفی
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است؛ این گناه بودنش ظاهر است .یک کارهایی هم گناه بودنش
درسـت ،بارز و ظاهر و نمایان نیسـت ،خیلی از چیزها را انسـان نمیفهمد
که این چقدر بزرگ اسـت؛ سـخن بدون علم گفتن ،دنبالهروی 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 چیزهاییسـت
که آدم خیال نمیکند اینقدر مضرات و عواقب سـوء داشـته باشـد ،نهان
است ،پوشیده است گناه بودنش ،لکن درعینحال ،هر دو را بایستی کنار

َ َ
<و �ذ روا �ظ ِاه َر ِالا ث� ِم
گذاشت؛ هر آنچه را که گناه است ،چه آشکارا و چه پنهان.
َ نَ ُ
الثمند ،گناه بودنشـان
و ب� ِ
اط�ه> بگذاریـد و واگذاریـد آن چیزهایی که ظاهرُ ا ِ
َ
ظاهر اسـت و باطنُاالثمند ،گناه بودنشـان باطن و پوشـیده اسـت<ِ .ا نّ�
نَ ث َ َ ُ �ج�زَ نَ
ا َّل ذ�� نَ� َ
و� �ما ن
كا�وا يَ� ق� تَ�ر ف� نَ
و�> آنکسانیکه گناه را برای خود
�
س
م
�
الا
و�
�
كس
�
ب
ي
ِ
ب
ِ
ي ي
ِ
ِ
دسـتاورد قرار میدهند و کسـب میکنند ،سزا داده خواهند شد به اعمالی

ََ

ّ َ ُ�ذ َ
َ ت َ �أ ُ
َ َ
<و ِا نّ� ُه َل فِ� ٌق
س�> این فسـق است ،از دین برون
نام خدا بر آن یاد نشـده اسـت،
که انجام میدادهاند< .و لا � كلوا ِمما لم ي� كر ُ
�يه> مخورید از آنچه
اهلل عل ِ
اسم ِ
ِ

رفتن است .اهمیت یاد خدا و نام خدا را ،اینجا رویش تکیه میکند.

َ َ

َّ

اط� نَ
<و ِا نّ� ش
بیشـتر تکیۀ ما روی این تکه اسـت .البته از اول این
�>،
ال� ي� ي
ِ
آیاتی که خواندیم تا اینجا ،همینطور قدمبهقدم اشاراتی بود که برای ما

مفید بود ،برای این مطلبی که اینجا بیان کردیم .البته هرچه بیشتر تدبر
کنید ،روشنتر میشود .اما قسمت عمدۀ استدالل و استناد ما همین تکۀ

َ َّ

َّ

َ َ

َ

َ

ٓ

ُ

ُ

آخر این آیه است؛ <و ِا ن� ش
ن
وحو� ِا ٰلى اولِ ي�ا ِ�ئ ِهم ِل ي��ج ِادلوكم> شیطانها
اط� ن� ل ي�
ال� ي� ي
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و قطبهـای شـرارت بـه دوسـتان و همجبهـگان و همبسـتگان
خود الهام میدهند تا با شـما مجادله کنند .شـیطانها و قطبهای فساد

و تباهـیَ ،ایـادی خـود ،اولیای خـود ،همجبهگان و پیوسـتگان خود را پر
میکنند تا بیایند با شما بحث کنند ،سربهسر بگذارند و مجادله کنند .شما

َ َّ ش َّ
َ
نَ
وحو� ِا ٰلى
اط� نَ� ل ي�
�
ال�
تکلیفتان چیست درمقابل این اولیای شیطان؟ <و ِا ن� ي ي
ُ
َ ٓ
َ ن َ َ تُ ُ نَّ ُ َ ُ ش نَ
كو�> اگر شما از آنها
اولِ ي�ا ِ�ئ ِهم ِل يُ��ج ِادلوكم> ،اما شما< ،و ِا� اطع�موهم ِا�كم لم� ِر
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،
آلت
یعنـی قطـب شـرارت ،یا اطاعـت اولیای شـیطان ،یعنـی مزدورانشِ ،
فعلهایـش ،دوسـتانش ،همجبهگانـش ،نوکرانش؛ اطاعـت اینها موجب

َ

ََ ُ

ُ

میشود که شما مشرک بشوید< .و ِا ن� اط ت
ع�موهم> و اگر اطاعت کنیدشان،
َ ُ

َ

ّ
ُ ش نَ
ً
حتما مشرکانید.
كو�>
ِ<ا ن�كم> همانا شما< ،لم� ِر

این یک فصل؛ قسـمت دوم از سـوره ُشعراسـت که آن را دیگر خیلی وقت
نداریـم ترجمـۀ مفصل بکنـم ،یک ترجمۀ خیلی کوتاهـی میکنم که تمام
کنیم .جالبترین و نافذترین بیانات در زمینۀ خیلی از معارف ،چه در قرآن،
چه در حدیث ،بهصورت تصویرها و صحنهساز یهایی از قیامت برای مردم
بیان شـده .یک مطلبی را وقتی میخواهند درسـت برای مسـتمع مجسـم
کنند ـ در احادیث هم همینجور اسـت ـ روشـن کنند تا در اعماق جانش
نفـوذ بکنـد ،صحنـهای از قیامت را برایش تصویر میکننـد که این ماجرا در
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َ َّ ُ َّ
َُ َ
<و ا�ز لِ ف� تِ� ا جل� ن� ة� ِل ُلم ت� ق� ي� نَ�>
آنجا منعکس شده و اینجا ازآنقبیل است.

1

نزدیک و فرا دسـت آمد بهشـت برای باتقوایان .روز قیامت را دارد میگوید،
منتها با لحن گذشته میگوید .مضارع محققالوقوع را در زبان عربی ،با تعبیر

ّ َ َ ةُ َ ن َ َّ

قَ َ

قَ َ

<ا� ت� َر ب� تِ� الساع� و ا� ش� ق� ال�م ُر> 2یعنی خواهد شد.
ماضی میشود بیان کردِ .

َ ُ فَ

َ َّ ةُ ُ َّ ق

<و ا�ز لِ � تِ� ال� ن�� للم ت�� ي� نَ
�> و نزدیـک و فرا دسـت آمـد بهشـت ،در دسـترس،
ج ِ
َ

َ ُ َ

ح� ُم ِلل�غ او�ي نَ
�> و نمـودار و پدیدار شـد دوزخ از
از بـرای متقیـان< ،و ب� ّ ِر�ز ِت� ا جل� ي
َ �غ َ

ُ

برای گمراهان و فریبخوردگان .غِ وا َیت یعنی گمراهی< ،ا و�ي ن�اهم> 3یعنی
فریبشـان دادیـم .غاوین یعنی گمراهـان ،فریبخـوردگان ،گولخوردگان،

َ ق

َُ َ

ُ ُ تَ ُ

َ

ُ

این را میگویند غاوین< .و � ي� َل لهم ا ي� نَ� ما ك ن� ت�م � ب ن
اهلل> گفته
و� ِ
ع�دو� ِم ن� د نِ

َ
ُ ن تُ تَ ُ نَ
دو� ِم ن� ُد ن
و�
ع�
شود به آنان ،به این فریبخوردگان گمراه< ،ا ي� نَ� ما ك��م � ب
ِ

اهلل> کجایند آن چیزها و کسانی که بهجای خدا آنان را عبادت میکردید؟
ِ
کـو؟ آن قطبهایـی که در زندگی به آنها دلبسـته بودیـد و عبادت آنها را

تَ
<� ُ
ع� نَ
دو�>
میکردیـد ،اینهـا کجاینـد؟ اینجـا توجه کنید به کلمۀ عبادت ،ب
آنها را عبادت میکردید .اما ببینیم چه هسـتند آنها ،که اینها عبادتشـان
میکردند تا معنای عبادت معلوم شود.

َ َ ُ نَ ُ َ َ َ

<هل ي� ن�صرو�كم او ي� ن� ت� ِص نَ
رو�> آیا آن معبودان شما ،شما را یاری میکنند؟ یا
َ َ

<� ن� ت� ِص نَ
رو�> یعنی یاری میشوند خودشان.
خود از سـویی یاری میشـوند؟ ي
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معلـوم میشـود این معبودها کسـانی هسـتند که محتـاج یاری
شدنند ،پیداست انسانند .از نوع انسان بودند این معبودها ،نه از نوع سنگ

فَ ُ
ُ
َ َ �ج َ نَ
ف ُ َ �غ نَ
عو�>
اوو�  َو �جُ ن�ود ِا ب�ل�يس ا م
و چوب و بتهای بیجان�< .ك ب� ِك ب�وا � ي�ها هم و ال
پـس بـه رو افکنـده شـوند در دوزخ ،آنها ،آن معبودان و غـاوون و گمراهان

َ ُ

ُ

َ َ َ

و فریبخـوردگان ،دنبالـهروان فسـاد< ،و �ج ن�ود ِا ب�ل�يس ا�ج م نَ
عو�> و سـپاهیان
ابلیس همگی ،هرکسی که به نوعی برای ابلیس کاری کرده ،از برای ابلیس
ُ
خلقاهلل قدمی برداشـته ،بههرصورت،
خدمتـی انجـام داده ،در راه گمراهـی

ُ ف
ق
در قیامـت جایگاه همهشـان جهنم اسـت ،میعـاد آنجاسـت�< .الوا َو هم � ي�ها
َ َ
نَ
مو�> آنگاه در هنگامۀ خصومت با یکدیگر به جان هم میافتند؛ اینها
ي خ�� ت� ِص
به آنها ،آنها به اینها؛ اینها گناه را به گردن آن پیشوایان میاندازند؛ پیشوایان
گنـاه را بـه گـردن اینهـا میاندازند؛ اینها میگویند شـما نامردهـا بودید که
ریسـمان به گردن ما انداختید و ما را دنبال خودتان بردید ،به زور ،به جبر؛
آنهـا میگویند شـما بودید که دنبال مـا راه افتادید؛ هرکدامی ضربهای ،یک

ق

حربهای علیه آن گروه دیگر ارائه میدهند و بیرون میآورند�< .الوا> گویند

َخَ

َ ُ ف

َ

یا گفتند< ،و هم � ي�ها ي�� ت� ِص ن
مو�> درحالیکه در دوزخ مشغول خصومت و جنگ
تَ

ُّ َ

ضَ

ُ

ن
لال م ب� ي� ٍن
�> بودیم ما در
و ستیز بودند؛ <� ِ
اهلل> سوگند به خدا<ِ ،ا ن� ك�ا ل�ف�ي � ٍ

گمراهیای آشـکار .در گمراهی عظیمی بودیم ،در گمراهی آشـکاری بودیم.
بـا آشـکار یاش ،نمیفهمیدیـم گمـراه بودیم ،بـا اینکه اگر یـکذره به خود
میآمدیم ،میفهمیدیم که چه راه غلطی ،چه راه بدی ،چه مسیر خطرناک و
چه عاقبت کشنده و ُمهلکیست .با اینکه اگر یک مقدار فکر میکردیم ،اینها
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معلوم میشد ،درعینحال در این گمراهی ماندیم.

ُّ َ

ضَ

ُ

<� ِ ن ن
لال م ب� ي� ٍن�> سوگند به خدا که ما در گمراهی آشکار بودیم.
اهلل ِا� ك�ا ل�ف�ي � ٍ
�ذ نُ َ ّ

َ

ُ

م� نَ
�> که شـما
کار مـا گمراهـی بود؟ این کارمان؛ ِ<ا �سو�ي كم ِب� َر ِبّ� العال ي
چـه ِ

را برابـر میکردیـم بـا پـروردگار جهانیان .باید از خدا میترسـیدیم ،از شـما
ترسیدیم؛ باید گوش به فرمان خدا میبودیم ،گوش به فرمان شما بودیم؛
بایـد بهسـوی خـدا و برای تقـرب به خدا تلاش میکردیم ،بـرای تقرب به
شـما تالش کردیم؛ باید روزی را از خدا میخواسـتیم ،از شـما خواسـتیم؛

�ذ نُ َ ّ

َ

ُ

م� نَ
�> که شما را برابر قرار دادیم و مساوی با پروردگار
ِ<ا �سو�ي كم ِب� َر ِبّ� العال ي
َ

َ ضَ َّ

َّ ُ

َ

جهانیان< .و ما ا�ل ن�ا ِالا الم�ج ر ن
مو�> گمراهمان نکرد مگر مجرمان و گنهکاران.
ِ
فَ َ

ف

َ

َ

َ

د� ق ٍ� ح يم� ٍم> و دوست
ع� نَ�> دیگر امروز شفیعی نداریم< ،و لا ص ي
<�ما ل ن�ا ِم ن� ش� ِا� ي

فَ َ َ َّ َ

َ َ ً فَ َ

َ

ُ

َ

دلسوزی نداریم�< .لو ا ن� ل ن�ا ك ّر ة� � ن� ن
كو� ِم نَ� الم�ؤ مِ ن� ي� ن�> کاش برگشتی بود ما را

َّ ف �ذ َ َ آ َ ةٌ
ك َل آ� َ� ةٌ�> در این سخن نشانه و آیتی استَ ،
است ،پند بگیرید< ،ا نَّ� ف�� �ذ ل َ
<و ما
ي
ِ ي ِ
نَ
كا� َا ث َ ُ ُ
َ
ك� ُرهم م�ؤ مِ ن� ي� ن�> بیشترینشان مؤمن و دارای ایمان نیستند.

<ا ن� � ي� ِلك ل� ي��> در این ماجرا و صحنه ،نشانهای
به دنیا تا مؤمن میشدیمِ .

ببینیـد اینجـا ،در ایـن آیات ،سـخن از کسـانی بود که مردم آنهـا را عبادت
کرده بودند ،بعد که درست در کوک حرف میرویم 1،میبینیم که عبادتشان
بهاینمعنـا بـوده کـه دنبال آنها راه افتاده بودند ،آنها را برابر با خدا دانسـته
بودند ،آنچه را از خدا باید طلب داشت ،از آنها میخواستند ،آنچه را که برای
خاطر خدا نباید کرد ،مراعات نظر آنها را میکردند.
 .1دقیق شدن روی حرف یا چیزی

جلسۀ دوازدهم

توحید و نفی طبقات اجتماعی
دوشنبه  8مهرماه 1353
 13رمضانالمبارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.

جلسۀ 12
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َ
ٰ ً ََ
َ
َما َّات َخ َذ ُ
كان َم َع ُه ِمن ِالهٍ ِاذا لذ َه َب
اهلل ِمن َول ٍد َوما
ُ ٰ
َََ َََ َ ُ
عض ُهم َع ٰلى َبعض ُس َ
بحان
ك ُّل ِالهٍ ِبما خلق ولعلا ب
ٍ
اهلل َع ّما َیص َ
ۀ
م�ارکه م�ؤ ن
م� ن
فون 
و�
سور� ب
ِ
ِ
نظـر بـرادران عزیز باشـد ،عـرض کردیم کـه توحیـد را درصورتی که ما
اگـر
ِ
بهعنـوان یـک عقیـدۀ عملخیـز و تعهدانگیـز بدانیـم ،ناگزیر یک سلسـله
الزامهـا و تعهدهـا را ایـن عقیـده بـر دوش مـا مینهد ،و گفتیـم که باید
زندگی
ایـن الزامهـا و تعهدهـا را بفهمیم ،و البته ایـن تعهدها مخصوص
ِ
فـردی انسـانها هم نیسـت ،بلکه تکیۀ بیشـتر این تعهـدات روی زندگی
اجتماعیسـت ،روی نظام اجتماعی و شـکل جامعه اسـت؛ یعنی توحید
وقتـی در جامعـهای وارد شـد ،اولکاری که میکنـد ،بنای آن جامعه را با
شـکلی که متناسـب با این عقیده اسـت ،انجام میدهد .بعد از اینکه این
کار انجـام گرفـت ،آنوقـت نوبت میرسـد به اینکه یک انسـان موحد چه
تکالیفی دارد بهعنوان یک فرد.
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بههرصـورت ،ایـن تعهـدات را باید شـناخت و دانسـت .ما تعبیر
کردیـم از مجموعـۀ این تعهـدات به قطعنامۀ توحیـد .گفتیم توحید یک
قطعنامـهای بـه ما میدهد ،یک مجموعۀ قرارداد و الزام را روی دسـت ما
میگذارد .ما برای اینکه بتوانیم انشاءاهلل موحد زندگی کنیم ،الزم است
ً
لی از این تعهدات ،عبارت بود از اینکه
که این تعهدات را فعال بدانیم .اوّ ِ
ً
آن خداسـت؛ این اولتعهد توحید اسـت.
عبودیـت و اطاعـت ،منحصـرا از ِ
ضمـن یکـی دو تلاوت یـا دو ،سـه تالوت ایـن مطلب را بیـان کردیم.
و
ِ
امـروز دومیـن تعهدی که توحید بر دوش موحد میگذارد ،جامعۀ موحد،
فـرد موحـد ،دنیـای موحد ،با این عنوان میتوان مشـخص کرد ،که اینجا

1

نوشـتیم :توحیـد و نفـی طبقات اجتماعی( .البته در این نوشـتههایی که
اول صفحه ،یک عددِ دو بگذارید .چون
در دست شماست ،خوب است که ِ
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
ً
بعدا انشـاءاهلل عرض خواهیم کـرد و چهار و اگر
مطالـب .سـهاش را هـم
بیشتر داشت ،بیشتر).
ً
بعدا
نفـی طبقـات اجتماعـی؛ و بـا یـک عبـارت کوتاه کـه تفصیالتـش را
عـرض میکنیـم ،جامعـۀ توحیدی طبق این اصطالحی که به گوش شـما
آشناسـت ،یک جامعۀ بیطبقه اسـت ،یک جامعهای اسـت که گروههای
انسانها در آن جامعه از یکدیگر َ
برح َسب حقوق و مزایا جدا نشدند .همۀ
 .1به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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سـقف حقوقـی زندگی میکننـد .همه در یک
انسـانها زیـر یک
ِ
مسیر و با یک نوع امکانات و با یک نوع حقوق زندگی میکنند و حرکت
میکننـد .ایـن جامعهایسـت کـه توحید از لحـاظ طبقهبنـدی اجتماعی،
درمقابل دیدِ ذهن ما و تصور ما میگذارد.
بـه تاریـخ کـه برمیگردیـم ،میبینیم اختلاف طبقاتی از جملـۀ دردهای
مزمـن تاریـخ اسـت در همـۀ اجتماعـات .نهفقـط اجتماعـات عقبماندۀ
قبایلی ،نهفقط اجتماعات سرزمینهای دور از تمدن ،بلکه در آن کشورها
و سـرزمینهایی که مادر تمدن بشـری و گاهوارۀ تمدن بشـری هسـتند،
ً
اتفاقـا اختالف طبقاتی با زشـتترین چهرهای و کریهترین
در همانجاهـا
ً
واقعا ستم
صورتی خودش را به ما از البهالی اوراق تاریخ نشان میدهد.
بـزرگ تاریـخ و لکۀ ننگ بزرگ تاریخ بشـر از جمله همین اسـت :اختالف
طبقاتی .یعنی چه اختالف طبقاتی؟ یعنی اینکه انسـانهایی که در این
جامعـه زندگـی میکنند ،اینها همه مثل هم نیسـتند .یک عده محکومند
بـه اینکـه محرومیت بکشـند ،رنـج ببرند ،خدمت گروههـای دیگر را بکنند
و بایـد از ایـن محرومیت و رنج ،گلهای هم نداشـته باشـند .یک عده هم
بایسـتی برخوردار باشـند ،بهرهمند باشـند ،لذت و عیش زندگی برای آنها
باشد ،از همۀ مزایا آنها بتوانند استفاده بکنند و اشکالی هم نداشته باشد.
ً
مثال در هندوستان ،که برای یک مثال ،بهترین جایی که میشود مثال زد
هندوستان است .و میدانید که هندوستان مهد تمدن آریاییست 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 میگویند نژاد آریایی
از سرزمینهای شمالی و سیبریا آمد ،وقتیکه 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.
مهدِ تمدن بشـری یا یکی از مهدهای تمدن بشـری هندوسـتان اسـت و
اختالف طبقاتی غوغاسـت .چهار طبقۀ اصلی اینها قائل بودند .یک طبقه
زیر طبقات دیگر و صدها طبقه در البهالی این چهار طبقۀ اصلی؛ که البته
ِ
تفصیالتـش را بگردیـد در کتابهـای مربـوط بـه تاریخ ادیـان ،آنهایی که
ذوقش را دارند ،عالقهمندند ،بگردند و یکقدری با تد ّبر و تفکر بیندیشند
در توحید و قرآن و مقایسـه کنند .چهار طبقه مردم را تقسـیم میکردند،
طبقـۀ اول َبر َ
باالتریـن طبقات
َهمنـان ،رجـال دینـی و روحانـی ،کـه اینها
ِ
اجتماعـی بودند .طبقۀ دوم سـپاهیان و شـاهزادگان ،اینهـا در طبقۀ دوم
قرار داشـتند .البته بین این دو طبقه اختالفات و تعارضها فراوان بوده،
ً
قبال شاهزادگان طبقۀ باال بودند و روحانیون طبقۀ دوم ،بعد در اثر عواملی
که پیشامد کرد و کشمکشهایی 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 میگذشتیم ،طبقۀ زارعان و کارگران بود ،صنعتگران .این
دو طبقـۀ بـاال که برای اجتمـاع کاری نمیکردند ،برهمـن چهکار میکرد؟
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جز اینکه چندتا ِورد و ذکر بخواند و دسـتهایش را تکان بدهد.
آن خـان و شـاهزاده چـهکار میکرد؟ جز اینکه یکقدری بیشـتر امالک و
قلمرو آقایی برای
یکقدری بیشـتر ثروت و یکقدری بیشـتر و وسـیعتر
ِ
کار این سـرزمین
خودش درسـت بکند .اما صنعتگران و کشـاورزان همه ِ
عظیم را انجام میدادند ،طبقۀ سوم بودند اینها .طبقۀ چهارم مردم عامی
بودند .عامۀ مردم ،یعنی مردم معمولی .البد کاسب ،کسانی که در جامعه
بـه کارهـای دسـتی و کوچک مشـغول هسـتند .زیر این چهـار طبقه ،یک
ً
اصال نیستند ،این
طبقۀ دیگر وجود داشت که آنها میگفتند از نژاد آریایی
چهـار طبقـه ،هـر چهار طبقه از نـژاد آریایی بودند ،آنهـا را میگفتند خارج
از نژاد آرین هسـتند ،پس نجسـند؛ طبقۀ نجسها .البته اینهایی که دارم
عـرض میکنـم ،مربوط به تاریخ اسـت ،اما تاریخی که امتـداد پیدا کرده،
کرده ،کرده ،تا قرن بیستم .در هندوستان آنچه که من اآلن برایتان عرض
کمال اعتبار به قوت خودش باقی بود .شاید
کردم ،تا چند سال پیش ،با
ِ
آقایانی که مطالعه کردند در مسائل هندوستان ،بدانند که طبقۀ نجسها
و پلیدها را گاندی ،رهبر فقید هندوسـتان ،نسـخ کرد و از بین برد ،گفت
نجس چیست؟! خود این نخستوزیر قبلی هندوستان که نِهرو 1باشد و اآلن
 .1جواهر لعل نهرو (1964-1889م) از رهبران مبارز نهضت اسـتقالل هندوسـتان بود .او
کـه دانشآموختـۀ رشـتۀ حقوق دانشـگاه کمبریج بـود ،با دیدن رنج مردم هندوسـتان و
ظلـم انگلیسـیها در جریـان جنـگ جهانی اول ،به نهضت اسـتقالل هنـد و حزب کنگره
پیوست .وی پس از استقالل هند به نخستوزیری انتخاب شد .دخترش ایندیرا گاندی،
با فاصلهای پس از پدر به نخستوزیری هند انتخاب شد.
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هم صبیۀ 1ایشـان رئیس دولتند ،اینها خودشـان جزء برهمنها
هسـتند .خـود نهرو جزو برهمنها بود ،در طبقـۀ باال .پدرش پاندیت نهرو
جـزو برهمنهـا بود .البته این چون ضد مذهبی و غیر مذهبی بود ،بدش
میآمد به او بگویند برهمن و پاندیت ،لقب مخصوص برهمنها را ،به او
بگویند .بههرصورت ،میخواهم بگویم اینها یک چیزهای مربوط به تاریخ
باستان هم نیست خیلی .بعد از آنیکه چهارده قرن یا سیزده قرن و اندی
ظهور خورشیدِ توحیدِ قرآنی میگذشت ،باز در هندوستان ،در آنجاییکه
از
ِ
زایشگاه تمدن بشر یست ،این اختالف طبقاتی وجود داشته.
خب ،حاال منظورم تشـریح اختالف طبقاتیسـت .اینها چهار طبقه بودند و
همانطور که عرض کردیم در البهالی طبقات به گفتۀ جان ناس 2که تاریخ
ادیـان را نوشـته ،دههـا بلکـه صدها طبقۀ فرعی .آنوقـت ،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 وَ قِ س َع َلیهِ َف َ
عل َل وَ

َت َف َ
3
ً
اصال اینها از همدیگر با یک دیوار پوالدین جدا میشدند .چرا جدا
علل.

کاسب معمولی
من
ِ
من کشاورز ندارم؟ یا ِ
بشوند؟ برهمن مگر چه دارد که ِ
من
ندارم؟ یا فالن
ِ
سپاهی بزرگ مگر از چه مزیت طبیعی برخوردار است که ِ
 .1دختر
 .2کتـاب تاریـخ جامـع ادیـان ،نوشـتۀ جـان ناس ،که در آن به بررسـی آیینهـا و ادیان
قدیمی جهان تا عصر حاضر در چهار بخش پرداخته است .ادیان ابتدایی و گذشته ،ادیان
هند ،ادیان خاور دور ،ادیان خاور نزدیک.
 .3و کارهایی ازاینقبیل ،قِ س علی هذا
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عامی معمولی برخوردار نیسـتم؟ اگر این سـؤال میشد ،میدانید
ِ
در جـواب چـه میگفتنـد؟ میگفتند فضولی موقوف! بـرای خاطر اینکه در
اصل تکوین ،شـما دو گروه ،دو جور آفریده شـدید .ارتباط
اصل خلقت ،در
ِ
ِ
عل زید و عمرو ندارد ،شـما دو جور آفریده شـدید.
بـه قانـون و قـرارداد و َج ِ
بـرای خاطـر اینکه َبرَهما ،خـدای بزرگ ،وقتیکه میخواسـت موجودات را
پدید بیاورد ،وقتی میخواست انسان بسازد ،برهمنها را از سر خود آفرید،
خانهـا و سـپاهیان و شـاهزادگان را از دسـتهای خـود ،کشـاورزان را از
ً
اصال
بازوهـای خـود و مـردم طبقۀ عامله را از پاهای خود ،و طبقات نجس
از برهما نیسـتند ،از آن ریشـۀ پاک نیسـتند ،از این نژاد نیسـتند .وقتیکه
طبقـۀ چهـارم از پـای برهما آفریده شـده ،چه حقی دارد خـودش را همپا و
ً
اصال شـما همهتان
همسـر بدانـد بـا برهمن که از سـر برهما آفریده شـده،
دهای از اصل شـریفتری آفریده شـدند،
در خلقت یکسـان نیسـتید ،یک ع 
شایستۀ احترام بیشتری هستند ،موهبت آنها طبیعیست ،برخورداری آنها
ذاتیست ،محرومیت طبقات پایین هم ذاتی است ،این منطق بود.
شـما فکر میکنید که در یکچنین اجتماعی ،آیا امکان دارد که اختالف
طبقاتی روزی برافتد؟! چنین چیزی ممکن است؟ چرا ممکن باشد؟ فکر
میکنیـد اختلاف طبقاتـی را چـه کسـی ممکن اسـت بر بینـدازد در یک
جامعـۀ مختلفالطبقـات؟ آیـا طبقـۀ بهرهمند؟ آیـا طبقۀ برخـوردار میآید
میگوید برای خاطر خدا من از حقوقم گذشـتم؟ اینکه خیال خامیسـت.
البـد اگـر اختالف طبقاتی بخواهد برافتـد در اجتماعی ،طبقۀ محروم باید
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حـق خـودش را بخواهد ،برخـوردار یای که برای او هسـت طلب
زیـادی طبقات بـاال ،طبقۀ پایین
کنـد و اعتـراض کند بـه برخوردار یهای
ِ
بایـد اعتـراض کنـد .طبقۀ پاییـن در یکچنیـن اجتماعی که من ترسـیم
کـردم ،محـال اسـت اعتراض کنـد .چرا؟ برای خاطر اینکه او معتقد اسـت
ً
ً
ذاتا اینجور آفریده شدهاند ،قابل تغییر
اصال
وضع طبیعی اینجور یست،
و دگرگونی نیسـت ،نمیشـود کاری کرد ،اینجور سـاخته شـده؛ اینجور
آفریده شـده .وقتیکه 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 .میگویـد مـن حقم اسـت ،گلیـم بخت کسـی را که بافتند سـیاه،

1

کاریش نمیشـود کرد .ما را از اول سـیاهجامه بافتند ،ما را از اول از نوع
بد رشـتند ،کاری دیگر نمیشـود کرد .شـما یک چیز سـیاهی را ببرید لب
ً
ذاتا
جوی آبی ،لب یک اقیانوسـی ،بنا کنید هی شسـتن و شستن ،وقتی
سـیاه اسـت ،وقتیکـه از اول ،ایـن رنـگ طبیعیاش سـیاه بـوده ،ممکن
اسـت این رنگش از بین برود؟ بلکه گرد و خاکهایش پاک خواهد شـد،
سیاهیاش شفافتر خواهد شد ،بیشتر سیاهی میزند .بنابراین ،در طول
 .1به گوش جان رهی منهیی ندا درداد  /ز حضرت احدی ال اله اال اهلل
که ای عزیز کسی را که خوار یست 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 ،همانطورکه مالحظه کردید ،در این اجتماعات ،این ستم
بزرگ وجود داشت و وسیلۀ عالجی هم برای او نبود.
البته مصلحینی پیدا میشدند ،افکار را عوض میکردند ،دقت کنید به این
نکتهای که عرض میکنم ،تصریح نمیکنم این معنا را ،اما این نشانۀ یک
اختصاصی مخصوص ادیان است .مصلحینی میآمدند ،اول فکر را
فلسفۀ
ِ
عـوض میکردنـد ،اول فرهنگ را دگرگون میکردند ،اول میگفتند که این
فلسفه غلط است ،بر اساس غلط بودن آن فلسفه ،مردم را قانع میکردند
به اینکه این وضع ظالمانه است .برداشت صحیح از تحوالت تاریخی این
است .این درست نیست که ما بگوییم اول وضع عوض میشد ،اول شکل
اجتماعی دگرگون میشـد ،بعد فلسـفهها و افکار دگرگون میگشـت ،نه؛
مصلحینی میآمدند .این تاریخ ماسـت ،تاریخ مشـرق زمین است؛ یعنی،
آنهایـی کـه آنجـور فکر میکردند و آنجور 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
بهوجـود آمدنـد ،مصلحیـن مذهبی ،اول افـکار را عوض کردند ،فلسـفهها
را دگرگون کردند ،بعد که افکار عوض شـد ،فلسـفهها عوض شـد ،آنوقت
زمینـه آمـاده شـد بـرای اینکه وضـع اجتماعی و نظم غلـط اجتماعی هم
دگرگون بشود .باری ،در طول تاریخ اینجوری بوده.
مالحظه کردید ،اینجا هندوستان بود ،ایران هم همینجور بود ،مصر هم
همینجور بود ،چین هم همینجور بود ،هرجایی که شما از تمدنی سراغ
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دارید ،وضع بر همین منوال بود .یعنی چه؟ یعنی گفته میشـد
چـون انسـانها دو گونـه آفریده شـدهاند ،چون از دو سرشـت و دو فطرت
و دو طینت یا بیشـتر آفریده شـدهاند ،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 اینجوری میگفتند.
اسلام آمد اعالن کرد که خدایانی نیسـت ،خدایان غلط اسـت؛ خداسـت.
آنهایـی کـه تصور میکردند کـه دو خدا ،دو گروه انسـان را آفریدهاند ،با دو
گونه تمایزات و مشخصات ،اشتباه کردهاند .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؛

َ ُّ َ

ّ ُ

ُ

َ َّ ُ

َّ ذ

َ َ قَ ُ َ َّ ذ َ

قَ

ُ

< ي�ا ا ي�ها ن
اع�دوا ر�ب ك ُم ال� ي� خ�ل�كم و ال�ي� ن� ِم ن� � ب� ِلكم> .1حاال آیاتی که اینجا
ال�اس ب

تالوت امروز هست ،میخوانیم.
امروز ذکر کردیم در این نوشته و در این
ِ
گفت همۀ انسانها از یک اصل و یک منشأ و یک ریشهاند .همۀ انسانها
بـا یـک نـوع تجهیـزات بـه دنیـا آمدند .همـۀ انسـانها الیـق اوج و پرواز
تکامل بینهایتند .همۀ انسانها میتوانند بزرگ و بزرگ و بزرگتر
بهسوی
ِ
بشـوند .ایـن اسـتعداد در همگان هسـت .البته توجه کنیـد ،موجودات و
بشر معمولی هستند،
انسـانهایی که بهصورت محسوسـی باالتر از سطح
ِ

ّ
ـی حـرف مـن داخل نیسـتند.
یعنـی پیامبـران و امامـان ،آنهـا در ایـن کل ِ
 .1سوره مبارکه بقره /آیه 21
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اینیکـه گفتیـم هـر انسـانی میتواند پـرواز کند و بـه بینهایت
برسـد ،معنایش این نیسـت که انسـان میتواند پیغمبر یا امام هم بشود
با کوشش و مجاهدتش؛ آن یک بحث دیگر یست؛ پیغمبر و امام چگونه
میشود که پیغمبر میشوند یا امام میشوند ،آن یک مطلب بعدیست.
در یـک صحبـت دیگـری ،در یک بحث دیگری ،اگر بتوانیم ،ممکن اسـت
ً
اجماال پیغمبـران و امامانصلواتاهللعلیهم اینها از
کـه مختصر اشـارهای بکنیم.
یک امکانات بیشـتری برخوردارند ،یک ویژگیهایی دارند که اینها در بشـر
معمولـی نیسـت ،البتـه اینها میدانید عدهشـان کم اسـت ،اسـتثناییاند
و سـخن ،روی افـراد جامعههـای بشر یسـت بهطـور عمـوم .البتـه همان
پیغمبران و امامان هم از ریشـه و در منشـأ مادی ،با انسانهای معمولی

َ ُ

َ

ُُ

هیچ تفاوتی ندارند« ،ابوهم آد ُم َو اال ّم َح ّواء».

1

ایـن یـک آموزش اسالمیسـت؛ در سـایۀ توحید به انسـانها تعلیم شـد،
ّ
مسـجل شـد که در متن جامعه اختالف طبقاتی وجود ندارد.
اثبات شـد،
آن جامعـهای کـه اسلام بهوجـود مـیآورد ،آن جامعه گروهگروه نیسـت،
طبقهطبقـه نیسـت ،ممکن نیسـت مردمـی از حقوقی برخوردار باشـند که
دیگران از آن حقوق برخوردار نباشند .در آن جامعه گفته نمیشود که مردم
از دو اصل ،دو منشأ ،دو ریشه یا بیشتر آفریده شدهاند .در آن جامعه گفته
نمیشود که یک نفر از خاک آفریده شده ،آن دیگری فرض بفرمایید که از
مادی همه یک چیز است .بنابراین
نور آفریده شده .از لحاظ مادی ،منشأ
ِ
 .1مصرعی از دیوان اشعار منسوب به امیرالمؤمنین
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توحیـد بهمعنای یـک خدا قائل بودن ،تدبیر و خلق و آفرینش و
ادارۀ جهان را از یک خدا دانستن ،ضامن نفی طبقات اجتماعیست.
البتـه مطلبـی در اینجا هسـت و این اسـت که طبقات اجتماعی ،همیشـه
بهصورتیکه در هندوستان ذکر کردم ،بیان کردم ،نبوده .اینجور نیست که
همهجا یک فلسـفهای به آن صورت داشـته باشـد؛ ایبسا در اجتماعاتی ،در
میان جمعیتها و ملتهایی ،از لحاظ فلسفه و ادعا و بینشهایی که مطرح
میکنند میان مردم ،همه در سـطح واحدی قرار داشـته باشـند ،اما در عمل
اختالف طبقاتی وجود داشته باشد ،همچنانیکه در دنیای امروز ما هست.
ً
ً
مخصوصا
مخصوصا در دنیای سرمایهداری،
امروز در دنیا شما نگاه کنید،
اوج بیشـتری گرفتهاند ،اختالف
در کشـورهایی که از لحاظ سـرمایهداری
ِ
طبقاتی بهنحو بارزی مشـهود اسـت .البته آنجا هرگز نگفتهاند که کارگرها
و کارفرماهـا از دو منشـأ و ریشـۀ َخ ْلقـی و آفرینشـی آفریـده شـدهاند ،نه؛
ً
مثلا فالن کارتل،
آنهـا نمیگوینـد که آقـای صاحب فالن کمپانی عظیم،
بـا کارگـر فلان معدن ،اینها از دو ریشـهاند ،از دو اصلند ،نه؛ اما عملی که
باهم انجام میدهند ،مقرراتی که برای این دو گروه آدم میگذارند ،وضع
رفتـاری کـه در جامعـه میـان ایـن دو نوع انسـان برقرار میکننـد ،چندان
تفاوتـی نـدارد بـا آن مردمـی که معتقد بودند اینها از دو اصل و دو منشـأ
و دو ریشـه آفریـده شـدهاند .بـرای عـدهای امکانات بینهایـت ،برای گروه
دهای ثروت تمام عالم را به نفع خودشان استثمار
زیادی امکانات صفر .ع 
میکنند ،عدهای دسترنج خودشان را هم اجازه ندارند تنها بخورند.
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اختالف طبقاتی بهاینمعنا هم صدق میکند و این در دنیا ،امروز
هسـت .بلکه حتی میخواهم بگویم این اختالف طبقاتی ،رذالتآمیزتر و
موذیانهتر است از آن اختالف طبقاتی آن روز .آنها صاف میگفتند که بله،
مـا بـا همدیگـر تفاوت داریم؛ اینها میگویند که ما برادریم باهم ،همه در
ً
اصال حامی حقوق شما هستیم ،اما در عمل میبینیم که
یک ترازیم ،ما
اینجور نیست ،در عمل همان تمایزها وجود دارد .گاهی در مقام اجرای
مقـررات حقوقـی هم یک تسـاویها و برابر یهایی به چشـم میخورد که
فالنکـس هـم فالن گناه را انجام داده ،مبتال به فالن مجازات شـده ،وَ لو
از طبقۀ باالست ،اما باز که نگاه میکنیم ،میبینیم نه ،ریشۀ مطلب چیز
دیگری اسـت .میبینیم باز همان اختالف طبقاتیها ،باز همان تمایزات
اجتماعی ،به قوت خود باقیسـت .درحقیقت برخوردار یها منحصر اسـت
بـه یـک عـدۀ خـاص ،و یـک اکثریتـی محرومنـد ،و اولچیـزی کـه از آن
محرومند ،یک فهم و درک و رشد کامل و درست است.
اسلام همـۀ اینهـا را نفـی کرده .بنـده بهطورخالصـه ،آنچه را کـه از آیات
قرآن ،در مجموعۀ این کتاب عزیز استفاده میشود در زمینۀ نفی طبقات
اجتماعی؛ اینها را وقتی فکر کردم ،دیدم خیلی زیاد است ،چندتا را اینجا
نوشـتهام .گوشـهای از ایـن آموزشهـا کـه در آیات زیر ،نشـان آن نمایان
است ،بدین قرار است:
خالق و معبود و مد ّبر امور همگان خداست .این یک حرف اسالمیست.
خالـق همـه یک نفر اسـت ،خداسـت .میگویید چه فـرق میکند؟ خیلی

دــیحوت

340

 ۀسلجلج  یعامتجا تاقبط یفن و دیحوت

فرق میکند .اگر چنانچه ما قائل شـدیم که خالق دو تاسـت نه
اینکـه اگـر مـا قائل شـدیم ،بحث طلبگـی نمیخواهم بکنـم ،فرضی ـ آن
اجتماعـی و آن فلسـفۀ دو خدایـی ،دو خدایی بودنـش ،اولین تأثیری که
میبخشـد این اسـت کـه دو گروه در اجتمـاع بهوجود میآینـد .وقتی ما
یک خدایی هستیم ،معنایش این است که مردم جامعه همه یک صفند،
یـک گروهنـد ،یک طبقهاند ،برادر و در کنار همند .کار به الزمۀ این جمله
دارم ،کار بـه لـوازم آن فلسـفۀ منسـوخ باسـتانی نـدارم .میخواهم 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 طبقهاند ،چرا؟ چون
خدایشان یکی است ،آفریدگارشان یکی است.
آیـا خـدا بـه یک عـدۀ از اینها محبت بیشـتری داشـت هنگامی کـه اینها

َ ق َ

َ

ُ َ َّ

نَ

َ ٓ

َ َ ّ ُُٓ

صارى � نُ
ال�هود و ن
ٰ
اهلل و ا ِح ب�ا�ؤ ه> 1یهـود گفتنـد مـا
ال�
را آفریـد؟ <و �ال تِ� ي
ح� ا ب� ن�ا ُء ِ
فرزنـدان خـدا و دوسـتان او هسـتیم ،خـدای متعال در جـای دیگر ،یکی

از جنایتهای اینها را به رخ میکشـد .هم جواب میدهد ،هم شـماتت

قُ فَ

تَ ق ُ

َن ٓ

میکند�< .ل � ِل َم �� ت� نَ
لو� ا� بِ� ي�ا َء> 2اگر شما اینقدر با خدا رفیق و نزدیک و

قوم و خویشـید ،چرا پیغمبرهایش را کشـتید؟ چرا بندگان برگزیدهاش را
 .1سوره مبارکه مائده /آیه 18
 .2سوره مبارکه بقره /آیه 91
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کشتید؟ چرا؟ یهودیها میگفتند که ما بچههای خدا و نزدیکان
خدا هسـتیم ،یک امتیازی داریم .نهخیر؛ اسلام میگوید این حرف غلط

َ ُ َ َّ
قُ
ن �زَ َ تُ َ َّ ُ َ ٓ
م�م ا ن�كم اولِ ي�ا ُء
است .یک جای دیگر میفرماید�< :ل ي�ا ا يّ�ها ال ذ�ي� نَ� هادوا ِا� ع
ّٰ ن ُ ن نّ
ُ ُ
فَ تَ َ نَّ ُ َ تَ
صاد ق� ي� َن
�> 1اگر شماها میگویید با
ال� ِاس ��م�وا الم
و�
و� ِا ن� ك ن� ت�م ِ
ِلل ِه ِم� د ِ

ّ
تمنای مـرگ کنید.
خـدا خیلـی رفیـق و نزدیکیـد ،اگر راسـت میگوییـد،
عزیـز همجبهۀ
محبـوب
خـب ،از ایـن زندگـی پوشـالی برهید ،بـه خدای
ِ
ِ
قوم و خویشـتان نایل بشـوید دیگر ،شـما که از خودتان اسـت آنجا ،بعد

َ َ َ ً

َ ََ َ ّ ن ُ َ
ّ
تمنـای مـرگ کنند.
میفرمایـد< :و لا ي� ت�م ن�و�ه ا ب�دا> محـال اسـت کـه اینهـا

ّ
تمنای مرگ؟!
یهودی و
پس خالق و معبود و مدبر امور همگان خداست .این مسئلۀ خیلی مهمی
است که اگر چنانچه خالق و معبود یکی شد ،ناگزیر انسانها در یک طبقه
مادی واحدی آفریده شـدند .روی این
و یک ترازند .همه از اصل و ریشـۀ
ِ
کلمـۀ مـادی دقت داریـم ،تکیۀ مخصوص داریم؛ از جنبـۀ مادی ،از جنبۀ
سـاختمان بدنی ،همۀ انسـانها از یک اصل و یک ریشـه آفریده شـدهاند.
هیچکـس در آفرینـش از مزیتی که منشـأ برخوردار یهای حقوقی باشـد،
بهرهمند نیست .این را هم دقت کنید؛ نهاینکه از مزیتی برخوردار نیست؛
چرا ،ممکن اسـت انسـانهایی بر اثر شـرایطی ،یک اسـتعداد خاصی پیدا
کنند؛ خب ،یک مزیتی شـد .یک نفر ممکن اسـت از لحاظ شرایط ِخلقتی
جـوری بهوجـود آمده باشـد که نابغه باشـد .ممکن اسـت کسـی از پدر و
 .1سوره مبارکه جمعه /آیات  6و 7
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مادری تولید شده که بااستعداد است .یکی کماستعدادتر است،
یکـی نیرومندتـر اسـت ،یکی ضعیفتر و الغرتر اسـت ،یکی زیباتر اسـت،
یکی زشـتتر اسـت ،پس این اختالفات هسـت ،اما این اختالفات منشـأ
جسـمی
قوای
اختلاف حقوقـی نیسـت .چنین نیسـت که آنکسـیکه از
ِ
ِ
ً
ابدا!
اجتماعی بیشتری برخوردار باشد،
بیشـتری برخوردار اسـت ،از حقوق
ِ
ّ
متنفـذی بـه دنیا آمـده ،از
چنیـن نیسـت آنکـه در یـک خانـۀ اشـرافی و
امکانات بیشتری برخوردار باشد .هرگز! اسالم اگر مدرسه باز میکند ،برای
همـۀ بچههـا بـاز میکند؛ اگـر تعلیم و تربیت میدهد ،بـرای همۀ بچهها
میدهد؛ اگر به انسـانها امکان کسـب و کار و تالش و سـعی در زندگی
میدهد ،به همه میدهد؛ کار اگر میدهد ،به همه میدهد.
ِّ 1
ذیـل ظـل
در جامعـۀ اسلامی بـا حکومـت اسلامی،
مقـررات اسلامی،
ِ
ِ
اینجـور نیسـت که کسـی برای درسخوانـدن ،برای کار کـردن ،برای چیز
فهمیدن ،برای پول در آوردن ،برای کار گرفتن ،برای شاغلشـدن ،حتی تا
باالترین مقامات ،محتاج پارتی باشـد .در جامعۀ اسلامی اینجور اسـت؛
میدانیست وسیع و دارای میلیونها راه درمقابل میلیونها انسان؛ بروند،
همـه اسـتفاده کننـد ،همه در این میدان بهسـوی هدفها و مقصودهای
مـادی و معنـوی بدونـد ،هیـچ اشـکالی نـدارد ،راه جلوی همه باز اسـت؛
برخلاف نظامهـای غیرتوحیـدی ،برخلاف نظامهای جاهلی کـه جاده را
برای بعضی آسـفالته میکنند و برای بعضی ،راهها را پر از خار و سـنگ و
( .1ظلل) سایه
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مانع .بهقول سـعدی سـنگ را میبندند و سگ را میگشایند 1،در
جامعۀ اسالمی اینجور نیست.
ترین مقامات برسند .خب ،شما
همه میتوانند در جامعۀ اسالمی به عالی
ِ

ببینید ،بالل حبشی رسید به مقام مؤذنی ( ِامروزش را نگاه نکن که مؤذن
اسحاق ما احساس حقارت میکند ،و سر وقت
مسـجد امام حسـن ،مش
ِ

ً
غالبا ،مثل اینکه اینجا نیست بشنود ،بعضی روزها میآید ،بعضی
نمیآید
روزها نمیآید) مقام مؤذنی خیلی مقام عظیم و باشکوهیست در اسالم،
مقام ارجمندیست ،همهکس مؤذن نمیشدندِ .بالل سیاه حبشی از منشأ
َپست اجتماعی ،از لحاظ معیارهای جاهلی آن زمان ،این میرسد به مقام
مؤذنی ،این باالترین است ،یکی از باالترین مقامها .سلمان فارسی ازنظر
معیارهای آن روز از یک منشأ پایینتر بود ،چون عربها خودشان را باالتر
میدانسـتند و همۀ انسـانهای دیگر را پایینتر از خودشان .خب ،سلمان
هم که فارسـی بود دیگر ،اهل اصفهان بود .درعینحالی که فارسیسـت،
ّ
مسلم،
غریب است ،از راه دور آمده ،زبان عربی را شاید بد یاد گرفته ،یعنی

حکومت
شاید هم خیلی خوب حرف نمیزده ،ایشان میرسد به والیت و
ِ
یک منطقۀ عظیم ،و ازاینقبیل و ازاینقبیل و ازاینقبیل فراوان.
بنابراین هیچکس در آفرینش از مزیتی که منشـأ برخوردار یهای حقوقی
باشـد ،بهرهمند نیسـت ،ولو اینکه از بعضی مزیتها بهرهمند اسـت .همۀ
مزیتهـا در اختیـار همگان و وابسـته به تالشهای مداوم و کوشـشها
 .1گلستان سعدی
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و مجاهدتهای خود آدمیسـت؛ همهچیز همۀ مقامها ـ عرض
کـردم جـز آن مقامهـای خاصی که برای هدایت و رهبری بشـر ،بهصورت
ً
آن
الهی معین شـده و مهیا شـده ،آنها را نمیگویم فعال ـ همۀ جهان از ِ
آن خـدا ،و آدمیـان همه فقیـران درگاه اویند .همه از او
اوسـت؛ یعنـی از ِ
باید بخواهند ،همه از او باید بگیرند ،همه باید دسـت نیاز بهسـوی او باز
کنند ،و همه در اینجا یکسانند.
امـام سـجادصلواتاهللعلیه هـم که فرزند پیغمبر و فرزنـد امیرالمؤمنین و فرزند
فاطمۀ زهرا و فرزند حسینبنعلی ،علیهمالسالم است ،او هم باید ِبنالد ،زار
خاندان
بزند ،اشک بریزد؛ و میکند این کار را .یک آدم غیر وابستۀ به این
ِ
کار دنیا،
پـاک هـم درمقابـل خـدا همینجور بایـد زار بزند .برای کسـب و ِ
امام باقر

صلواتاهللعلیه

و امام صادق هم میرود بیل میزند .یک آدم معمولی

هم بیل میزند .امام صادق را مثال نزنم ،امیرالمؤمنین

صلواتاهللوسالمهعلیه

هم

کار میکنـد ،کار در دوران قـدرت ،در دوران آقایـی .در زمـان پیغمبر ،یکی
دههای سپاه پیغمبر ،در غالب جنگها و همۀ جنگها
از بزرگترین فرمان 
امیرالمؤمنین اسـت .میرود بیل میزند ،میرود باغداری میکند ،میرود
آبیـاری میکنـد و ازاینقبیـل .ببینیـد ،پول اگـر بخواهید بهدسـت بیاید،
بایـد کار کنیـد ،دانش اگر بخواهی ،باید درس بخوانی ،مقام سیاسـی اگر
تالش الزم را بکنی .و راهِ تالش در مقابل همگان باز است؛
بخواهی ،باید
ِ
همه ،هرکسی تالش کرد ،میرسد.
منطق اسلام این اسـت و البته این منطق را در سراسـر قرآن ،در آیههای
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گوناگـون ،فـراوان ،میتوان بهوضوح پیـدا کرد .باز اینجا هم من
شـما را ارجاع میدهم به قرآن و به متن قرآن .بروید قرآن را باز کنید ،با

َ فَ َ تَ َ َّ َ قُ آ
تدبر در قرآن نگاه کنید که مشمول این آیه نباشیم< ،ا �لا ي��د ب� ن
ال�ر� نَ�
رو�
َ َ قُ
َقف ُ
لو� ا��الها> ،1قفـل بـر دل نباشـیم ،تدبـر کنیم قرآن را .حاال به این
ام ع ٰلى � ٍب

آیات قسمت اول ،مربوط به سوره مؤمنون آیه  84تا  91توجه کنید.

قُ

َ

َ ضُ َ َ

ُ ُ تَ َ

ف

<�ل ِلم ن� الار� و م ن� � ي�ها ِا ن� ك ن� ت�م �عل نَ
مو�> ای پیامبر ،بگو زمین و هر آنچه
ِ

آن کیسـت؟ اگـر میدانیـد .بـه مشـرکین بگو ،به مشـرکینی
در اوسـت از ِ
کـه منطقههـای نفـوذ خدایان خودشـان را تقسـیم میکردند و مشـخص

َ َ ق نَ ّٰ
ولو� ِلل ِه>
میکردند ،بگو زمین و هرچه در آن است متعلق به کیست؟ <س ي��

آن خداسـت .خب ،مشـرکین مکه معتقد به اهلل بودند و
خواهند گفت از ِ
بتها را شفیعانی که پیش اهلل آنها را شفاعت خواهند کرد ،میدانستند.

قُ َ فَ تَ َ�ذ َّ

َ

<�ل ا �لا � ك ن
رو�> بگو پس چرا به خود نمیآیید؟
قُ َ َ ُ

َّ

َّ

َ َ ُ

َ

َ �ظ

ماوا� الس ب� ِع و ر بّ� الع ِش
<�ل م ن� ر بّ� الس ِت
ر� الع ي� ِم> بگو کیست مدبر هفت آسمان
و مدبـر عـرش بـزرگ .معنای عرش چیسـت؟ هفت آسـمان کدام اسـت؟
بعضیهایـش را مختصـر توضیحـی در یک بحثهایی در گذشـته دادیم،
بعضیهایـش را هـم توضیـح ندادیـم ـ اآلن جایـش نیسـت؛ حرفهایـی
هست ،بههرحال یکوقت یک مجالی باشد ،فرصتی باشد ،عرض میکنم.

ُ ُ

َ َ ق نَ ّٰ
ً
آن
خیلی هم مهم نیست اجماال ـ <س ي��ولو� ِلل ِه> خواهند گفت آنها هم از ِ

قُ َ
خداسـت .قدرت و ُملک پروردگار بر آسـمان و زمین گسـترده اسـت�< .ل ا
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فَ تَ َّ ق

�لا � ت�� نَ
و�> بگو پس چرا پروا نمیکنید از این خدا؟ عملتان را و
فکرتان را برطبق گفتۀ او و فرمان او قرار نمیدهید؟

قُ َ

َ

ََ

ُ

ُ

َ

َ َُ ُ

َ

ُ ُ ََ

<�ل م ن� ب� ي� ِد ِه مل ت
�يه> بگو کیست آنکه ملکوت
ىء و هو ي ج�� ي� ُر و لا ي ج��ار عل ِ
كو� ك ِ ّل ش� ٍ
ِ
سـلطنت مطلقـۀ همهچیـز در دسـت اوسـت .آنکسـانیکه
و حکومـت و
ِ

قدرتها 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 میگذاری ،تسـلطت همیـن اندازه اسـت .یک آهـن را از اینجا
برمـیداری بـه آنجـا میگذاری ،دو قطعه را بـا همدیگر جوش میدهی یا
از هم جدا میکنی ،تسـلط تو بر یک قطعۀ آهن همین اندازه اسـت .اما
آنکسیکه بر تمام ذرات اجزای این موجود مسلط است ،حرکت اتمهایش
در اختیـار او و بـه فرمـان اوسـت ،در گیاهان رشـد و نمـو ،در حیوانات و
انسـانها تمام حرکات داخلی وجود آنها و همهچیزشـان خالصه در قبضۀ

قُ َ

َ

ََ

ُ

ُ

َ

ت
ىء> بگو به دسـت
قدرت اوسـت ،او خداسـت�< .ل م ن� بِ� ي� ِد ِه مل
كو� ك ِ ّل ش� ٍ
َ َُ ُ

کیست ملکوت و سلطنت و قدرت همهچیز< ،و هو ي ج�� ي� ُر> و او پناه میدهد،

َ

ُ ُ ََ

�يه> علیرغم او کسی پناه داده نمیشود؛ یعنی از خدا بگریزی
<و لا ي ج��ار عل ِ

ُ ُ ََ

<��ار عل ی� ِه> یعنی این .فرض
و بـه کـس دیگری پناه ببـری درمقابل خـدا ،ی ج
کنید مسـیحیها معصیت خدا بکنند ،به آغوش عیسـی بگریزند و عیسی
پناه بدهد به آنها ،و درمقابل خدا از آنها حمایت کند ،چنین چیزی ممکن

َ ُ
َ َُ ُ
<و لا ي ج�� ُار
نیسـت< .و هو ي ج�� ي� ُر> او پناه میدهد هر موجودی را ،هر انسـانی را
ََ
ن ُ ن تُ تَ َ نَ
مو�>
�يه> علیرغم او ،بر ضد او ،کسی پناه داده نمیشود<ِ ،ا� ك��م �عل
عل ِ
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َ َق

ّ

اگر میدانید .کیسـت که اینجور است؟ <س ي�� نَ
ولو� ِلل ِه> خواهند
ملکوت همهچیز در دسـت خداسـت و آن خداسـت که پناه میدهد
گفت
ِ

قُ ف َ َ نّ تُ َ

و علیرغـم او پنـاه داده نمیشـود هیچکس�< ،ل �ا� ٰى �سح نَ
رو�> بگو پس

چگونه فریب میخورید؟
و لطیـف اسـت که قـرآن روی فریبخوردگی تکیه میکنـد؛ فریبخوردن،
ً
دائما میخواهد مردم غافل نمانند ،فریب نخورند ،چشمشان
غافل ماندن.
را بـاز کننـد .قـرآن مطمئـن اسـت که اگر مردم چشـم را باز کننـد ،نظر او
تأمین میشـود و درسـت هم هسـت .ما هم امروز حرفمان این است .ما
قرآن ما حکومت
هـم میگوییـم اگر دنیا امروز چشـمش را باز بکنـد ،این
ِ
جهانـی پیـدا خواهـد کـرد ،اگر چشـم بـاز بکند؛ منتهـا جهلهـا و غرورها
نمیگذارد و ازطرفی دستهای خائنانه نمیگذارد که چشمها باز بشود.

َ َّ
َ َ تَ ُ
َّ
<و ِا�ن ُهم
<�ل ا� ي� ن�اهم ِب�الح ق ِ�> بلکـه حقیقـت را در اختیـار آنـان نهادهایـم،
ب
َلكا ِ�ذ ب� نَ
ً
حقا آنان دروغگویند .مطلب را برایشان روشن کردیم ،حق را
و�> و

در اختیارشـان گذاشـتیم ،آنهـا بـا این وضعی که از لحـاظ فکری و عملی

ََ
َ تَّ خَ �ذَ
ُ
ن
پیش گرفتند ،بهانه میتراشند ،بهانۀ دروغ میتراشند< .ما ا�� اهلل ِم� ول ٍد>
نگرفته است خدا هیچ فرزندیَ ،
َن
كا� َم َع ُه ِم ن
� ِا ٍله> هیچ معبودی در
<و ما
کنار او و با او وجود نداشته است.
ً
ایضا دقت کنید که محل اتکاء و اسـتناد ،بیشـتر در این قسـمت اسـت،

ً ََ َ
البتـه آیـات قبلی هم داللتی داشـت بر آنچـه که مورد نظر بـود<ِ .ا�ذ ا ل ذ�ه َب�
ُ ُ
َََ
ك ّل ِال ٰ ٍه ِب�ما خ�ل ق�> اگـر بنـا بـود کـه خدایانـی میبودنـد ،هـر خدایـی مخلوق و
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آفریـدۀ خـود را بهسـویی میبرد .یعنـی اختالف ،یعنـی اختالف
طبقاتی میان انسانها ،یعنی برداشته شدن انسجام و وحدت در آفرینش،
آفرینـش جهـان و انسـان .آنیکـه خدای نـوری و خدای ظلمتـی و خدای
انسـانی و خدای طبقۀ باالیی و طبقۀ پایینی قائل اسـت ،این آفرینش را
یک چهلتکۀ جداجدا میداند .اما برطبق نظر توحید ،آفرینش ،یک قطعۀ
منسـجم واحـد اسـت .انسـان و حیـوان و کـوه و فلـک و زمین
متصـل و
ِ
و موجـودات ،همـه و همـه بـا همدیگر اتصـال و ارتباط دارنـد ،همه باهم

�ذ ً َ ذَ َ

ُ ُ

َََ

<ا ا ل�ه َب� ك ّل ِال ٰ ٍه ِب�ما خ�ل ق�> اگر چندین خدا و معبود میبودند،
وحدت دارندِ .

َ ََ
<و لعلا
هـر الهـی ،هر معبـودی ،مخلوق و آفریدۀ خود را بهسـویی میبـرد،
َ ضُ
نَ
ع�> و بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری میگرفتُ .
ع� ُهم َع ٰلى َ� ض
حا�
<س ب�
ب�
ب ٍ
َ ّ َ ف نَ
و�> پاک و منزه و مبرّ است خدا از آنچه که توصیف میکنند.
اهلل عما ي� ِص�
ِ
(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

َ ُّ َ

ّ ُ

بعـدی از سـورۀ بقـره اسـت ،آیـۀ  21و  < .22ي�ا ا ي�ها ن
ال�اس> هان ای مردمان،
ای انسـانها ،خطـاب بـه کیسـت؟ خطاب بـه طبقۀ باال و پایین نیسـت.
خطـاب به انسـانهای سـیاه یا سـفید نیسـت .خطاب به یـک گروهی از

انسـانیت نیسـت ،خطاب به همۀ انسـانیت اسـت .تکیۀ ما رو این کلمه

َ ُّ َ

ّ ُ

ُ ُ

َ َّ ُ

اسـت؛ < ي�ا ا ي�ها ن
ع�دوا ر�ب كم> عبادت و عبودیت
ال�اس> هان ای انسـانها< ،ا ب

َّ
<ال ذ�ى خَ� َل قَ� ُكم> آنکه آفرید شما راَ ،
<و
کنید پروردگارتان را که یکی است،
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َّ ذ َ

قَ
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َ َ َّ ُ تَ َّ ق

ُ

ال�ي� ن� ِم ن� � ب� ِلكم> و همۀ گذشتگانتان را< ،لعلكم � ت�� نَ
و�> مگر که
تقوا پیشـه کنید؛ یعنی این عبادت ،این عبودیت ،موجب تقواسـت .یکی
نیک جالب را ـ تشـریح کـردم برایتان
از چیزهایـی کـه تقـوا را ،آن حالـت
ِ
کـه تقـوا یعنـی چـه ـ آن حالـت مصونیت از گنـاه را ،در روح ،در انسـان،
بهوجـود میآورد ،عبودیت خداسـت .لـذا در جامعهای 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!

َّ ذ

َ َ َ ُ

َ ضَ ف

ً

<ال�ى �ج ع َل لك ُم الار� ِ� ش
را�ا> ،ببینید همهچیز برای همه اسـت .آنکه قرار
َ ضَ ف

ً

داد بـرای شـما ،شـما یعنی کـی؟ انسـانها ،همـه< .الار� ِ� ش
را�ا> زمین را

َّ
َ َّ َ َ
ََ َ
ماء ً
ماء>
گسـترده< ،و الس
ماء ِب� ن� ًاء> و آسـمان را بنایی اسـتوار< ،و ا ن��ز َل ِم نَ� الس ِ
َ
َ
فَ
نَ ث ّ َ ت ق ً َ ُ
را� ِر�ز �ا لكم> بـرون آورد
از آسـمان آب بـاران فرسـتاد�< ،ا�خ َر ج َ� ِب� ِه ِم� ال�م ِ
بهوسـیلۀ ایـن باران از میوهها برای روزی شـما ،نـه روزی طبقۀ خاصی و

فَ
شـما صدقهسـری آنها بخورید ،نه؛ برای همه .حاال که اینجور اسـت�< ،لا
تَ َ ّٰ َ ن ً
ج��علوا ِلل ِه ا�دادا> پس دو خدایی نشـوید ،با دوتا خدا قرار دادن ،با رقیب و
همـاورد بـرای خـدا فرض کردن ،انسـانها را به دو گروه و سـه گروه و ده

فَ تَ َ ّٰ َ ن ً َ َ ن تُ تَ َ
عل نَ
مو�>
گروه تقسـیم نکنید ،همه یک گروهند�< ،لا ج��علوا ِلل ِه ا�دادا و ا��م �
شما که میدانید ،برای خدا شریکان و رقیبان فرض مکنید.
بعد سورۀ حجرات ،این آیۀ معروفی که در زبانها خیلی رایج و دایر است،

َ ُّ َ

ّ ُ

نّ َ َ ق

ُ

�ذَ َ َ ُ ن

آیۀ  < .13ي�ا ا ي�ها ن
ال�اس ِا�ا خ�ل� ن�اكم ِم ن� ك ٍر و ا� ث� ٰى> ای انسانها ،بازخطاب به
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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 امیرالمؤمنین

صلواتاهللوسالمهعلیه

اینجور بیان شده ،مضمون همین آیه است:

ُُ
َا ُ
ّ
الن ُاس من ج َهة ّ
مثال َا ٌ
كفاء
بوهـم َآد ُم َو اال ّم َح ّـو ُاء
ِ ِ ِ ِ
الت ِ
ُ ُ ً
َ َ
<و �جَ ع نل�اكم ش�عو�با
همه یکسـان و برابرند از لحاظ منشـأ و ریشـۀ آفرینش.
َ قَ َ ئ َ َ ف
و � ب� ِا� َل ِل ت�عار�وا> شعبهشـعبه شـدنها و قبیلهقبیلـه شـدنها بـرای تعارف
و شـناخت اسـت( .کـه حاال اینهـم البته مختصر توضیحـی احتیاج دارد

َ
کـه چـون وقت گذشـته ،میگـذارم برای وقت دیگری اگر الزم بود<ِ ).ا نّ�
َت ق ُ
َ
َ ََ ُ
اهلل ا��اكم> ایـن حکـم قاطـع اسالمیسـت در زمینـۀ نفـی
ا
كرمكم ِع ن�د ِ
ِ

طبقـات اجتماعـی؛ گرامیترین شـما در نزد خدا ،باتقواترین اسـت .یعنی
از یک طبقهای بودن ،وابسته به خانوادهای بودن ،وابسته به یک سلسله
و تیـ رهای بـودن ،موجـب گرامیتـر بـودن نیسـت .و تازه نکتـۀ جالبتر و
باریکتر اینجاسـت؛ آنهایی که باتقوا هسـتند ،که باالتر از دیگرانند ،باز از
حقوقی بیشـتری برخوردار نیسـتند .اینجور نیست که آدمهای
امتیازات
ِ
باتقوا یک پول بیشـتری بگیرند ،یک حقوق بیشـتری داشـته باشـند یا از
حقـوق اجتماعی بیشـتری و بهتری برخوردار باشـند ،نـه ،نهخیر؛ اینجور

َ َ

َ ُ

َ

نیست ،بلکه ِ<ا نّ� ا َ
اهلل> پیش خدا عزیزترند .البته تقوا منشأ
كرمكم ِع ن�د ِ
یک آثار اجتماعی هسـت تا یک حدودی ،اما نهچندان؛ بعضی از مشـاغل

و ُ َپستها هست که شرطش باتقوا بودن است ،فقط همین اندازه< .ا نَّ� َ
اهلل
ِ
َ
َ
ع يل� ٌم �خ ب� ي� ٌر> همانا خدا دانا و مطلع اسـت .باز قسـمت دیگر ،یک آیه اسـت
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ََ

َ

آَ َ

مربوط به سـورۀ اسـراء آیۀ < .70و ل�د ک ّر ن
م�ا ب� ن�ی �دم> به یقین که
َ ََ

ُ ف

َ َ َ

حر> آنـان را در خشـکی و
ال� ّ ِر و ب
بنـیآدم را گرامـی داشـتیم< ،و حم نل�اهم ِ�ی ب
ال� ِ

َ َق ُ
<و َر�ز � ن�اهم
دریا برداشـتیم ،حمل کردیم ،وسـیلۀ ِسیرشـان را فراهم کردیم،
َ َّ
ال� ّر َو َ
َ ََ ُ ف َ
الط یّ� ب� ِت
ً
ضمنا شاید اشاره باشد به
حر>
ا�> ـ که این <و حم نل�اهم ِ�ی ب ِ ب
ِم ن� ِ
ال� ِ
وجـود روابـط میان انسـانها؛ که اگر انسـانها نمیتوانسـتند از نقطهای
بـه نقطـۀ دیگر بروند ،این امکان ،ایـن خصوصیت در آنها نبود ،میان یک

َ َق ُ
<و َر�ز � ن�اهم ِم نَ�
جامعۀ انسانی ،ای بسا بنابر فرضی تفرق بهوجود میآمد ـ
َّ
َ
َ فَ َّ ُ
ٰ َ
الط یّ� ب� ِت
على ك ث� ي� ٍر ِم ّم ن�
<و ��ض نل�اهم
ا�> و آنان را از نیکوییها برخوردار کردیم،
ِ
َ ق تَ ف�ض ً
خ�ل� ن�ا �� ي�لا> و آنـان را بـر بسـیاری از آفریـدگان خـود برتـری دادیم .چه
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؟ انسانها را ،نه طبقه و تیرۀ خاصی را.

(عرض ما تمام شـد ،یکقدری هم مثل اینکه وقت گذشـت ،تالوت قرآن
امروز بهوسیلۀ یکی از تالوتگران عزیز ما انجام میگیرد .خواهش میکنم
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.

جلسۀ سیزدهم

تأثیرات روانی توحید
سهشنبه  9مهرماه 1353
 14رمضانالمبارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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در زمینـۀ تأثیراتـی کـه توحیـد در متن جامعـه میگذارد و شـکلی که به
اجتماع بشـری و به اجتماع توحیدی میبخشـد ،بحثهایی انجام گرفت
و البته بحثهای دیگری هم در این زمینه هست که بهجهات گوناگونی
ً
مثال
از ادامۀ آن بحثها صرفنظر شد .و مهمترین این جهات این است؛
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 ،کار یسـت یکقدری
دقیـق و ظریـف ،و باب بحثها و جلسـات عمومی نیسـت .اگرچه که در

َ آت ُ

َّ ذ

آت

ُ

اهلل ال� ي� ��اكم> 2ـ از مال خدا ،مالی که خدا
مال ِ
قرآن با تعبیر <و ��وهم ِم ن� ِ
( .1نتج) نتیجهگیری
 .2سوره مبارکه نور /آیه 33
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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 میدهد،
اینها هسـت ،اما اینکه از مجموع آیاتی که در زمینۀ مال هسـت ،با توجه
به بینش توحیدی ،بخواهیم اسـتنتاج و اسـتفاده بکنیم ،کار یسـت باب
محیطهای علمیتر؛ ظریف اسـت ،دقیق اسـت ،چندان درخور این نیست
کـه مـا بخواهیـم در ایـن صفحههـای پلیکپی بنویسـیم و دسـت آقایان
ً
مثلا دربارهاش بحث کنیـم .آنها را
بدهیـم و اینجـا در ظـرف یک سـاعت
صرفنظر کردیم.
جهـت دیگـرش ایـن بـود کـه بحثهای الزمتـری 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 بحثها 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 ،نمیرسـیم بـه آنجاییکه
ً
مجموعا اینها بود جهات اینکه از ادامۀ
مورد نظر است .اینهم دو جهت.
آن تأثیـرات اجتماعـی توحیـد ،ادامـۀ بحـث در آن زمینـه صرفنظر شـد.
امروز اگرچه بحث ما دربارۀ توحید اسـت ،اما بحثیسـت 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،
باور عمـلزا و تعهـدآور .و البته گفتیم
باور عمـلزا،
یعنـی همـان حالـت
ِ
ِ
کـه بایـد از روی آگاهـی باشـد ،کورکورانـه نباشـد ،مجرد و ُلخـت و دور از
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ً
قبال کردیم .عقیدۀ
عمـل صالح نباشـد .اینها بحثهایی بـوده که
بـه توحیـد ،یک ایمان اسـت .ایمانیسـت آگاهانه برای یـک موحد آگاه،
ایمانیسـت عمـلزا و تعهدآفریـن .تعهدی که توحید بر روی دوش موحد
میگذارد ،بزرگترین تعهدها ،سـنگینترین تعهدها ،مؤثرترین تعهدها در
میان عقاید اسلامی و دینی محسـوب میشـود .تعهد توحید ازطرف یک
سازندگی یک دنیای توحیدی؛
موحد ،درحقیقت خالصه میشود در تعهد
ِ
تعهد توحید از نظر موحد و برای موحد ،عبارت است از تعهدِ زدودن تمام
آثار شرک؛ اینها تعهدات توحید است.
من یک نکتهای 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 طلبـهای شـما بپرسـید که یعنـی چه ،معنای لغویاش چیسـت؛
خواهد گفت یکی کردن .توحید از وحدت است ،از مادۀ وحدت ،از ریشۀ
وحدت؛ یعنی یکی بودن .توحید صیغۀ باب تفعیلش ،بهقول ما طلبهها،
میشود یکی کردن .توحید یعنی یکی کردن ،واحد کردن ،واحد ساختن.
یعنی چه؟ یعنی خدایان متعدد را بهصورت خدای واحد درآوردن ،جامعۀ
غیرتوحیدی را توحیدی کردن ،مغز مشـرک و دل مشـرک را مغز موحد و
دل موحد قراردادن .توحید ،یکی کردن ،همهاش تعهد اسـت .انجام دادن
ً
اصال کلمۀ توحید این اقتضاء و ایجاب را
اسـت در آن ،کار اسـت در آن،
دارد .و این یک نکتهای اسـت که توجه به این نکته موجب میشـود که
در باب توحید ،یک روشنبینی مخصوصی در انسان بهوجود 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 تعیینکنندگـی؛ بهطور یکه هر
اسالمی
یک از عقاید دیگر اسالمی را یا مذهبی را یا هریک از عقاید غیر
ِ
اجتماعـی را شـما در نظـر بگیریـد ،تعهـدش بـه ایـن سـنگینی و بـه این
ً
مثال یک تعهدیسـت یا تعدیل
عظمت نیسـت .برداشـتن فقر از جامعه،
ثـروت در هـر جامعـهای ،یک تعهدیسـت که ممکن اسـت یـک مکتبی
این تعهد را کرده باشـد .برداشـتن جنگ یک تعهدیست که ممکن است
یـک مکتبـی ایـن تعهـد را بر دوش خود گذاشـته باشـد و یـک مردمی با
گِ ـر َِوش بـه آن مکتـب ،گرویـدن بـه آن مکتـب ،این تعهد را به خودشـان
منتقل کرده باشند .اینها درست ،اما توحید با معنای صحیحش ،با معنای
اسلامیاش ،نـه بهمعنـای خرافـی و تنبلمآبانـهاش ،با معنای درسـت و
صحیحـش ،اگـر توحیـد را ما در نظـر بگیریم خدا را یکـی کردن ،حکومت
الهی ،جامعۀ الهی ،قانون الهی ،نظام الهی بهوجودآوردن ،مشتمل بر تمام
این تعهداتیست 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 ایمانیسـت ،آگاهانه اسـت ،همراه با تعهد اسـت،
اعتقادی مذهبی و غیرمذهبی ،سـنگینتر
تعهـدش از تعهـد همۀ مبانی
ِ
ایمان
اسـت و قاطعتـر و جامعتـر و شـاملتر؛ ایـن توحیـد اسـت .اگـر
ِ
توحیـدی بهاینمعناسـت و یـک ایمان صحیح واقعیسـت ،جا دارد که
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مـا بررسـی کنیـم ،ببینیـم تأثیـر این ایمـان ،تأثیر ایـن عقیدۀ
عملزا ،در روان معتقد چه خواهد بود و چه باید باشد .این یک مسئلۀ
مستقلیست .ببینیم کسی که معتقد به توحید شد ،آنکسیکه معتقد
شـد خـدا یـک اسـت در همـۀ زوایـا و گوشـه و کنارهـا و منطقههـای
گوناگون زندگی بشـر ،همچنانیکه خدا یک اسـت در همۀ زوایای عالم
تکویـن؛ کسـی کـه ایـن اعتقاد را پیـدا کرد ،چگونـه تأثیراتی در روح او
بهوجود میآید.
فایدۀ این بحث دو چیز اسـت؛ یکی این اسـت که ما با توحید یکقدری
بیشتر آشنا میشویم .میفهمیم که توحید بهمعنای چه آموزش روحی و
روانیسـت .اگر از توحید یک اسـتنتاج تخدیرآمیزی 1یکوقتی کسی کرد،
میگوییـم آقـا ایـن غلط اسـت ،تأثیر توحیـد آنیکه تو میگویی نیسـت،
آنیکه من میگویم ،آن است .پس توحید را میشناسیم ،این فایدۀ اول.
فایـدۀ دوم ایـن اسـت کـه خودمان را میشناسـیم که موحدیـم یا موحد
نیسـتیم .محکیسـت 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 میگذارد؛ آنوقت میفهمم که وقتی نگاه کردم ،ببینم این تأثیرات
هست یا نیست ،میفهمم که این دارو را درست خوردم یا عوضی خوردم،
 .1سستکنندهای
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درسـتش را بـه من دادند یا تقلبـیاش را به من دادند .اگر دیدم
تأثیـرات مـورد نظـر در من وجود ندارد ،میفهمم آن شیشـۀ دوایی که
آن
ِ
به ما داده بودند ،شیشـۀ دوای تقلبی بود ،درسـت نبود ،اگر درسـتش بود،
تأثیرات دیگری باید میگذاشت .بنده اگر در زمینۀ تأثیرات روانی توحید
هـم بخواهـم صحبت بکنم ،بحث به درازا میکشـد ،طوالنی میشـود .لذا
ایـن را هـم میخواهـم همین امروز تمام کنم تا فردا انشـاءاهلل به بحث
نبوت بپردازیم.
تأثیر روانی توحید در چند جمله خالصه میشـود؛ انسـان موحد از جملۀ
َـل توحیـد میبـرد ،یکـی ایـن اسـت؛
تأثیراتـی کـه روح او از ناحیـه و قِ ب ِ
دارای وسـعت افق دید میشـود .موحد از تنگنظر یهـا ،از کوتهبینیها،
از نزدیکبینیها آسـوده و راحت اسـت .آدم موحد نمیگوید من در این
میدان شکست خوردم یا جبهۀ ما دراینزمینه عقب نشست و کار به زیان
ما تمام شد .او اینقدر نزدیکبین نیست .او میداند که فکر توحیدی به
عمر بشریت،
عمر بشریت؛ با مقیاس
عمر بشر دارای قلمرو است،
درازای
ِ
ِ
ِ
ده سـال و بیسـت سـال و پنجاه سال و صد سـال ،یکلحظه و یکدقیقه
بیـش نیسـت .بـه بیـان دیگر و از دیـدگاه دیگـر ،آدم موحـد افق دیدش
در مسـائل مـادی و نیازهـای پسـت و حقیـر خالصـه نمیشـود ،متوقف
نمیگـردد .آدم موحـد درمقابل خود وقتی نـگاه میکند ،در کنار نیازهای
مـادی ،دههـا نیـاز ،صدها نیـاز از عظیمترین و عزیزترین نیازهای انسـان
را میبیند .تمام ذهنش و فکرش و حواسـش ،منحصر و متوقف نیسـت
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در نیازهای پسـت و حقیر و کوچک ،آنگونه که انسـانهای در
باطـن مـادی ،اگرچـه در ظاهـر الهی ،در ظاهر معنوی ،خودشـان را در آن
محبـوس و زندانـی کردهانـد .آدم موحـد وقتیکـه نـگاه میکنـد ،آینده را
درمقابل خود بینهایت وسیع میبیند .همانطور یکه در یکی از روزهای
گذشته عرض کردم ،موحد برای دنیا آخری قائل نیست .برای خاطر اینکه
آخر دنیا را متصل به آخرت میبیند .آخرت را با دنیا سر و تهِ یک طومار
میدانـد .مـرگ را دیـوار زندگـی نمیدانـد ،پایـان این راه فـرض نمیکند،
بلکه دریچهای و مَ َمرّ ی 1و معبری میداند ،بهسوی دنیایی وسیعتر .اینها
خواص توحید است.
یـک آدم غیـر موحـد ،هرچـه فـداکار ،هرچه مجـذوب ایدههای شـریف و
دم
دم مرگ پایان یافته است .درحالیکه موحدِ ،
انسانی ،همهچیز برایش ِ

آغاز یک زندگی وسـیعتر و یک محیـط جالبتر و دلپذیرتر
مـرگ بـرای او
ِ
اسـت .یـک مـادی اگـر چنانچه خیلی فـداکار بود ،حاضر اسـت خودش را
بیندازد در آنجایی ،در آن منطقهای ،که به نظر او ،عدم و نیستیست .اما
ً
اصال مثل پروانهای ،مثل شـمعی،
یـک آدم موحـد اگر خیلـی فداکار بود،
جـز خودسـوزی ،جـز نیندیشـیدن به مصالح شـخص خـود ،از او انتظاری
نیسـت ،امـا اگـر بـه آن فـداکاری هم نبـود و نشـد ،آنقدر هم نخواسـت
فـداکاری بکنـد ،باز برایش افتادن در آن منطقهای که مادی او را نیسـتی
میدید ،آسـانتر اسـت ،برای خاطر اینکه آنجا را نیسـتی نمیبیند؛ آنجا را
( .1مرر) محل عبور ،گذرگاه
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هم محیط دیگری ،جایگاه دیگری ،منطقۀ دیگری از این منطقۀ
زندگی انسانی میشناسد و میداند.
وسیع
ِ
ِ
از جملـۀ تأثیـرات توحیـد در روان یـک موحـد این اسـت که ریشـۀ ترس
را در او میخشـکاند ،و ایـن خیلـی مهم اسـت .در قـرآن در چندین مورد،
کـه در ایـن تالوتهـای امروز ،یکـی ،دو موردش به سـمع آقایان خواهد
رسـید و مـورد تدبـر قـرار خواهـد گرفـت ،بـه مؤمنین خطاب میشـود که

فَ

تَ خ ف ُ َ

ف

خ
و�> ،1ریشـۀ تـرس از دیگـران را در دل خـود بخشـکانید،
<�لا ��ا�وهم و �ا� نِ

از من بترسـید؛ و کسـی که از خدا ترسـید ،از هیچکس دیگر نمیترسـد.
کسـی کـه موحد بود ،کسـی کـه اعتقاد به قـدرت پروردگار داشـت ،ترس
در او از بیـن مـیرود .و بنـده وقتی نگاه میکنم ،تأمّ ل میکنم ،محاسـبه
میکنـم ،میبینـم ترس اسـت ،بیم و هراس اسـت که دنیـا را و آخرت را
تـرس از فقر موجب میشـود انسـان انفاق
از دارندگانـش سـلب میکنـد.
ِ
ترس از مبتالشـدن و دچارشـدن به ناراحتیها ،موجب میشـود که
نکند،
ِ
ترس از
انسـان تـن بـه جنایتها و فاجعهها و ذلتهـا و خوار یها بدهد.
ِ
اینکـه نتوانـد انسـان دو روز دیگـر ،بیشـتر در این عالم زندگـی کند و چه
ترس از دسـت دادن همین زندگی پسـت که
زندگیای! چگونه زندگیای!
ِ
معلوم نیست دو روز بشود ،سه روز بشود ،سند رسمی که ندادند تا فالن
ترس از دست دادن یکچنین
سال ،تا فالن تاریخ ،شما زنده خواهید بود؛
ِ
زندگی بیاعتباری ،موجب میشـود که انسـان به زندگیها خاتمه بدهد،
ِ
 .1سوره مبارکه آلعمران /آیه 175
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زندگی اجتماعی را تلخ کند یا از بین ببرد .طمعها برمیگردد به
ِ
ترس ،و ترسها ریشـۀ بدبختیها در زندگی انسانهاسـت .شـما در طول
تاریخ نگاه کنید تا ببینید که چه چیزهایی موجب شد که طرفداران 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
حقشناسـی دنبال حق نرفتند .چه چیزهایی موجب شـد که مردمی دست
به جنایات بزرگی بیاالیند ،آنجاییکه میبینید مردمی دسـت به جنایاتی
ً
غالبـا وقتیکـه پیگیری و تحقیق و مطالعـه میکند آدم ،میبیند
آلودنـد.
که منشأ اینهمه ترس است ،ترس!
بعد از آنیکه مسیر جامعۀ اسالمی ،آنچنانکه میدانید همه ،به انحراف
و انحطـاط دچـار شـد ،چـه چیزی موجب شـد کـه مسـلمانها نتوانند به
اسلام واقعـی ،بـه سـوغات و ارمغانـی که خدا بـرای آنها به رایـگان داده
ِ

بود و رسـانده بود ـ نسـل دوم رایگان گرفته بودند ،فداکار یها برای نسـل
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 نمیشناخت ،از مردمانی که اطراف امیرالمؤمنین بودند و
تیررس تعلیمات و آموزشها و سخنان آن بزرگوار ،چه کسی؟ در حجاز
در
ِ
چه کسـی نمیشـناخت معاویةبنابیسـفیان را؟ چه کسـی نمیشـناخت
یزیدبنمعاویـه را؟ چه کسـی نمیشـناخت عبدالملک مـروان را؟ دودمان
بنیامیه را چه کسـانی بودند که ندانند ،نشناسـند ،نیازموده باشند ،تجربه
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تاریخی
نکرده باشند ،سخن قرآن را و سخن پیامبر را و واقعیت
ِ
محکومکنندۀ نسـبت به آنها را نفهمیده باشـند ،لمس نکرده باشـند؟ همه
میدانستند .جز ترس؟ علت اینکه میرفتند تسلیم میشدند ،علت اینکه
همـکاری میکردنـد ،علـت اینکـه مزدور میشـدند ،علـت اینکـه در مقام
مزدوری ،خودشیرینی هم میکردند ،خوشرقصی هم میکردند ،این نبود
جـز تـرس .و ایـن تـرس ،از طبقات پاییـن مردم بگیر تا طبقـات عالیه ،تا
چهرههای معروف ،تا آنهایی که مردم نسبت به آنها امیدها داشتند ،همه
را فرا گرفته بود.
ضعـف نفـس و حقناپذیـری بـود.
عبـداهلل عمـر 1سـمبل بیعرضگـی و
ِ
حقناپذیـری تـوأم بـا بیعرضگـی ،همانطورکه عـرض کـردم ،و ِا ّل عبداهلل

زبیـر هـم حقناپذیر بود .آدم وقتی نـگاه میکند ،در مجموع چهرۀ عبداهلل
قابـل قبولتـر مییابد تـا چهـرۀ آدمی مثل
دژخیـم ضـدِ علـی را بـاز
زبیـر
ِ
ِ
عبداهلل عمر .عبداهلل عمر آدمیسـت که بعد از آنیکه عثمان کشـته شـد،

بـا امیرالمؤمنیـن بیعت نکـرد .چرا بیعت نکرد؟ گفت که من مطلب برایم
کمال
روشـن نیسـت .احتیـاط کـرد ،بـا علیعلیهالسلام بیعـت نکـرد .از روی
ِ
احتیـاط بـرای دیـن ،بـا امیرالمؤمنیـن بیعت نکـرد .چون دید کـه بهقول
ِ
 .1عبداهللبنعمر ،فرزند خلیفۀ دوم اسـت که به دلیل سـن کم ،در غزوات پیامبر حضور
نداشـت .بیشـتر زاهدنمایی میکرد تا زهدورزی .عبداهللعمر از معدود کسـانی بود که با
امیرالمؤمنین بیعت نکرد .هنگامی که حجاج از طرف عبدالملک مروان برای سـرنگونی
آلزبیر به مکه رفت و مکه را به تصرف درآورد ،به شکل ذلتباری با او بیعت کرد .مدتی
بعد هم در سال  73ق به دستور حجاج به قتل رسید.
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خـودش و بـه خیـال خـودش ،همـۀ مسـلمانها در این مسـئله
غرض شـخصی نداشـتی ،اگر دچار غرضها و
اجماع نکردند .خب ،تو اگر
ِ

َ

ُ

ّ َ

َ
َ
هل ِه»
یق اهلدی ِل ِقل ِة ا ِ
مرضهای قلبی نبودی ،این جملۀ «ال تست ِ
وحشـوا یف طر ِ

1

را که از امیرالمؤمنین نشنیده بودی ،اما مضمون این جمله هم از پیامبر،
َ
گوشت نخورده بود؟ ندانسته بودی که در راه خدا ،در راه
از قرآن کریم به
بودن رهروان ،نبایسـتی انسـان
درسـت ،در راه هدایت ،با کم بودن یا زیاد
ِ
راهش را عوض کند و تصمیمش را دگرگون کند ،باید ببیند که راهِ هدایت
اسلامی مؤثـر در زندگی؛ نگاه
مهم
اصل
هسـت یـا نیسـت .چون بـه این
ِ
ِ
ِ
نکـردن به اینکه دیگـران چه میگویند ،اعتنا نکردن به اینکه اکثریتهای
اسـیر جهـل یـا غرض چگونه عمـل میکنند ،چون این اصـل در اختیارش
نبـود ،در دسـتش نبـود ،عامل نبـود ،از امیرالمؤمنین کنـاره گرفت ،بیعت
نکرد از روی احتیاط.
سـالها بعـد از ایـن جریان که امیرالمؤمنینصلواتاهللعلیه به شـهادت رسـیده
بـود ،معاویـه سـالیانی حکومت کرده بـود ،همین عبداهلل عمـر معاویه را
ً
کامال شـناخته بود از نزدیک ،اگر هم آن روز برایش معلوم نبود ،بعد
هم
تاریخ اسالم
سال شرمآور در
معلوم شده بود؛ بعد هم دوران یزید ،آن سه
ِ
ِ
سپری شده بود ،مروانبنحکم 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
 .1حدیث شماره 16
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و قضایا ،در متن حوادث و وقایع تاریخی بوده ،بیاطالع نبوده،
نـاآگاه از آنچه گذشـته اسـت و آمده بر سـر جامعۀ اسلامی نبـوده ،افراد
برایش ناشناخته نمانده بودند ،بنیامیه را خوب شناخته بود؛ درعینحال
ازطرف عبدالملک
حجاجبنیوسـف ثقفی ،جالد دژخیم معـروف بنیامیه،
ِ
مـروان آمـد بـرای فتـح کردن مکه کـه در اختیار عبداهلل زبیـر بود .عبداهلل
زبیر آنجا مقاومت میکرد و با نیروهای عبدالملک مروان که از شام آمده
بودند ،بهشدت میجنگید .دیدند باید این غائله را به پایان برسانند و ختم
کنند .حجاجبنیوسف از همه جالدتر بود ،او را فرستادند .او هم آمد باالی
کوههای اطراف مکه ،منجنیق گذاشت و خانۀ خدا را سنگباران کرد ،عدۀ
زیادی از مردم را کشـت ،بعد هم عبداهلل زبیر را کشـتند و جسـد کشتۀ او
سر دار کردند.
را ِ
نشسـته بـود در خیمـه ،حجاجبنیوسـف مشـغول نامه نوشـتن و گزارش
فتح به شام ،مرکز خالفت .عبداهلل عمر هم جزو مردم مکه بود .مردم َبنا
کردنـد گروهگـروه آمدن و با حجاجبنیوسـف بیعت کـردن .نه این بود که
این مردم حجاج را نمیشـناختند ،میشـناختند .نه این بود که به خوبی
اسلامی او واقف شـده بودند ،همه میدانسـتند
لیاقت
و دیانت و تقوا و
ِ
ِ
ازطرف چه موجودِ پستتر و رذلتری
پست رذلیست و
حجاج چه موجود
ِ
ِ
اینجـا نماینده اسـت؛ اینها را هم میدانسـتند ،امـا درعینحال چون فاتح
اختیار او بود ،چون اگر مردم با او بیعت نمیکردند،
بـود ،چـون قـدرت در
ِ
شمشـیر را بـر آنهـا مسـلط میکـرد؛ از روی تـرس ،گروهگـروه میآمدند با
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حجاجبنیوسف بیعت میکردند .عبداهلل عمر در خالل هزاران نفر
آدم دیگر آمد نزدیک خیمههای حجاج که در بیرون شـهر اردو زده بودند؛
گفـت بگوییـد عبـداهلل عمر آمده ،به خیالش کـه احترامش میکنند ،او را
بـا آغـوش باز میپذیرنـد ،گرم برمیدارند 1،نمیدانسـت که قدرتَ ،طبعش

بیاعتنایـی و بیچشموروییسـت .خیـال میکـرد که چون یـک روزگاری
بـه معاویـه کمـک کرده و به خاندان پیغمبر کمکی نرسـانده ،حاال َقدرش
را میداننـد .نمیدانسـت کـه اینها نمک میخورند و نمکدان میشـکنند.
آمد ،گفت عبداهلل ُع َمرَم .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 خوشآمـدی بکند .گفت
امیر دسـتت را بده با تو بیعت کنم .چه کسـی میگوید؟ عبداهلل عمر .به
چه کسی؟ به حجاج .عبداهلل عمری که به علیبنابیطالب نگفت دستت
احتیاط در دین؛ به حجاج میگوید
را بـده بیعـت کنم ،احتیاط کرد آنجـا،
ِ
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 حجاجبنیوسـف بیعت کرد.
آدم َپست و زبونی که برای خاطر دو روز دیگر زندگیکردن ،آنهم زندگی
کام آخرت،
کردن به این بدی ،زندگی کردنی که تویش نه کام دنیاست نه
ِ

زندگـی کردنـی کـه فقط چنـد کیلو غذا حـرام کردن در آن هسـت و بس،
 .1استقبال کردن
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زندگی کردنی که انسـان را به خدا نزدیک نمیکند؛ و به شـیطان
کردن اینجـوری ،آدم بیاید با
نزدیـک میکنـد .برای خاطـر دو روز زندگی
ِ
حجاج و با پای حجاج بیعت بکند؟ منشأش چیست؟ منشأش چیزی جز
ترس که نیست.
ً
مخصوصا در ماه
لذا در روایات اهل بیتعلیهمالصالةوالسالم و در این دعاهایی که
رمضان وارد شـده و آمده ـ که بنده توصیۀ بسـیار اکیدم به همه ،خواندن
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 سـجاد

ّ

صلواتاهللعلیه

َ

ـ ببینید امام سجاد تعلیماتش اینجور یست ـ میفرماید« :الل ُه َّم ع ِّمرين»،1

ً
اوال دعاخوانها و
ایـن یـک جملـه دعاسـت برایتـان دارم معنـا میکنـم،
دعادوسـتها بفهمنـد که دعا چرا اینقدر مـورد تأکید قرار گرفته ،اینقدر
دعا را سبک برندارند ،اینقدر دعا را با بیفکری و نادانی نخوانند ،یک ُ
خرده
ً
ثانیا ضدِ دعاها بدانند که با چه چیزهایی دارند ضدیت
بـا توجـه بخوانند.
دعای بهمعنای ضـدِ دعا که نداریم ،آنهایی که بهطور
میکننـد .البتـه ضدِ
ِ
مطلـق دعـا را رد میکننـد ،بدانند و بفهمند کـه در تعلیماتی که در دعاها
نهفته است چه چیزهایی هست.

ّ

َ

ُ

ًَ

َ َ

«الل ُه َّـم ع ِّمـرين مـا َ
كان ع ُمـري ِبذلـة يف طاع ِتـك» خدایـا بـه مـن عمـر بده ،زندگی

سال
بده ،اما بهطورمطلق نمیخواهم ،عمر دراز و صد سـال و صدوبیسـت
ِ
 .1دعای مکارماالخالق ،حدیث شماره 31
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ُ

ًَ

َ َ

بیهـوده نمیخواهـم« ،مـا َ
عمر
كان ع ُمـري ِبذلـة يف طاع ِتـك» تا وقتی
ِ
من ،بیدریغ در راه طاعت توست و در راه بندگی تو ،به من عمر بده .آن
عمر درازی
بندگی تو را طوالنیتر بکنـد ،آن را میخواهم.
عمـر درازی کـه
ِ
ِ
ِ
دراز
عمر
مصروف عمل بشـود ،آن را میخواهـم.
مصروف کار بشـود،
کـه
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
َ
ذل ًة يف َ
الل ُه َّم َع ّمرين ما َ
طاعت َك ،فاذا
كان ُع ُمري ب
بیخودی و َا َلکی نمیخواهم« .

ُ

َ ً

َّ

َ

َ

ِ

ِ

ِ

ِ

كان ع ُمـري َمرتعـا ِللشـيطان فاقبضني ِال َ
َ
يـک» خدایـا هروقتیکـه دیدی عمر من
ِ ِ
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 آنکسـیکه انسان و انسانیت را به راه خطا
و راه گناه و راه فساد میکشاند ،شیطان یعنی او ـ هرگاه دیدی عمر من
چراگاه شیطانهاسـت ،دیدی وسیلهایسـت برای اینکه شـیطانها از من
اسـتفاده کنند ،دیدی عمر من مایه و زمینهایسـت برای اینکه جبهههای
مخالـف خـدا از آن بهـره ببرند ،از من بهعنوان تبلیغات اسـتفاده کنند ،از
جهل من اسـتفاده کنند،
آلت فعل اسـتفاده کنند ،از
من بهعنوان حربه و ِ
ِ
تکبر من اسـتفاده کنند ،هروقت دیدی من
غرور من اسـتفاده کنند ،از
از
ِ
ِ
کامیابی بدها و برای ناکامی نیکان و خوبها،
یک وسـیلهای شـدم برای
ِ
ً
عملا بدون اینکه خود بدانم هم حتی ،بندۀ شـیطان
هروقـت دیـدی من

َ

َ َ

اقبضين ِاليك» مرا بهسوی خودت ِببَر ،من این
شدم،
مرتع شیطان شدم« ،ف ِ
ِ
عمر را نمیخواهم؛ این دعاست.
شـما را به خدا ،یک انسـانی که این سـخن را با روح میگوید ،این سخن
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را راسـت میگوید ،این سـخن را از روی توجه به معنا میگوید،
چـه حالتـی در زندگـی پیـدا میکنـد؟ ایـن یـک دعاسـت .به مـا اینجور
میآموزنـد ائمۀ هدی

علیهم ّ
الصالةوالسلام

آن زندگیهایی که وسـیله اسـت برای

اینکه دشمنان خدا کام بگیرند ،مرگ از آن زندگیها خیلی بهتر است.
خـب ،چـرا از مـرگ بترسـی بدبخت! عبداهلل عمـر! چرا؟ خـب ،بگذار زنده
نمانـی .حجـاج بـا تو چـه میکرد؟ حجاج بـه زندگی تو که نمیدانسـتی
ده دقیقه بعد از آن بیعت ننگین زنده هسـتی ،یا ده سـال زندهای و اگر
زنـدهای چگونـه زنـدهای ،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 یکجا تنها گذاشـت ،حسـن را یکجا تنها گذاشـت،
حسـین را یکجـا تنهـا گذاشـت؛ تو از سرنوشـت او ،ای عبـداهلل ،عبداهلل
عمر پند میگرفتی.
عبـداهلل عبـاس خیلـی زندگـی نکرد .دلش پـر از خون بود .پسـرش را که
علیبنعبداهللعبـاس باشـد ،پهلـوی خـودش نشـانده بود بـا او درد و دل
ً
ظاهرا ،گوسـالهای را کشـتند ،جگـرش مریض بود،
میکـرد .یک گاوی را

چهجـوری بودّ ،
تکهپاره بود ،به پسـرش نشـان داد ،گفـت ببین ،جگر پدر
تو از جگر این گوسفند یا گاو یا گوسالهای که کشتیمّ ،
تکهپارهتر است.

پـدر مـن درآمـده در ایـن زندگی .چه شـده بود مگر؟ همان شـهر مکهای
ِ
کـه پناهـگاه عبداهلل عباس از خشـم امیرالمؤمنین و جایگاه آسـایش او
درمقابـل مسـئولیتی کـه امیرالمؤمنیـن بـه او محوّ ل میکرد ،محسـوب
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میشـد؛ همان شـهر مکه شـده بود جهنم عبداهللبنعباس .من
میگویم عبداهلل عباس توحید درسـتی ندارد ،عبداهلل عمر توحید درستی
ندارد ،اگر موحد بودند،
موحـد چـه در پـای ،ریـزی زرش

چه شمشیر هندی نهی بر سرش

امیـد و هراسـش نباشـد ز کـس

همین است معنای توحید و بس

1

راسـت میگویـد ،راسـت میگویـد ،مهمترین تأثیـر روانی توحیـد در روح
یـک انسـان ایـن اسـت کـه در راه خـدا ،در راه تکلیـف ،در راه آنچـه کـه
هدف وجود خود تشخیص میدهد ،از دشمنان این راه نهراسد .نمیگویم
ِ
ضعـف اعصاب نداشـته باشـد ،گاهی دلش هـم اضطرابی پیـدا نکند ،نه؛
بیـم فعـال نداشـته باشـد .تـرس و بیمی که
تـرس فعـال نداشـته باشـد،
ِ
پیمـودن راهِ خـدا بـاز بـدارد ،در وجودِ او نباشـد .ایـن ترسها ،این
او را از
ِ

خوب
بیمهـا ،ایـن هراسهایی که جلوگیر فضیلتهاسـت ،زمینۀ بسـیار
ِ
رشد نامردمیهاست ،رشد جنایتها و فاجعههاست ،این ترسها و بیمها
را به یک کناری بیندازد.
حاال بههرصورت ،این فصلی که ما امروز از قرآن کریم انتخاب کردیم ،برای
اینکه بخوانیم برای شما ،این دو قسمت است :یکی از سورۀ آلعمران است،
همانطور که عرض کردیم که اول آن را تالوت میکنیم ،بعد هم چند آیهای
از سورۀ رعد است .آنکسانیکه قرآن دستشان هست باز کنند ،این قسمتی
که گفتم ،پیدا کنند .آقایانی هم که قرآن ندارند ،توجه کنند ،دقت کنند.
 .1سعدی
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مناسبت
(این مطلب را میترسم فراموش کنم .آقایان امشب به
ِ
شـب نیمۀ ماه رمضان اسـت و والدت امام مجتبیصلواتاهللعلیه اسـت،
اینکه
ِ
ما در این مسـجد ،در همین مسـجدِ نیمهسـاز ،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
ً
ازطرف آخرش یک چیز قطعیای نداریم .بههرحال
مثال،
ُنه بشود نهونیم
ِ
یـک برنامـۀ جوانـی ،یک برنامـۀ تازۀ رقیقی در نظر گرفتیـم که اینجا اجرا
بشـود ،پیاده بشـود .یک قرآنی خوانده بشـود ،یک شـعری خوانده بشـود،
ً
اجماال جلسۀ خیلی دوستانهای ممکن است
سخنرانی کوتاهی بشود،
یک
ِ
باشد .آقایان هرکدام وقت داشتند میتوانند تشریف بیاورند .من فراموش
کردم دیروز بگویم و امروز هم ترسیدم یادم برود ،حاال گفتم).

َّ
آیـۀ چنـد گفتیـم؟  .172بلـه! آیۀ  .172سـورۀ آلعمـران ،آیۀ < ،172ال ذ�ي� نَ�
َ َ ُ ُ قَ
ّٰ َ َّ
تَ
َ
ال� ُ َّ �ذ َ َ َ
ُ َ تَّ قَ َ َ �ظ
رح ِلل ي� ن� احس ن�وا ِم ن�هم و ا��وا ا�ج ٌر ع ي� ٌم>.
عد ما اصا ب�هم
سول ِم ن� ب� ِ
اس��ج با�وا ِلل ِه و الر ِ
البته مقدمات آیه طوالنیسـت ،این قسـمتی هم که بنده انتخاب کردم،
دو ،سه آیهاش مورد نظرم هست .برای اینکه رشتۀ مطلب دستتان باشد،

َّ ذ

َ

ّٰ َ َ

ّ
َ ت
سول> آنکسـانیکه
دو ،سـه آیه از قبلش میخوانم< .ال�ي� ن� اس��ج با�وا ِلل ِه و الر ِ
دعوت
پاسـخ گفتنـد بـه خدا و پیامبر .پاسـخ گفتند یعنی چـه؟ یعنی آن
ِ
پیغمبر را و دعوت الهی را پذیرفتند ،پذیرفتنی فعال .نهفقط در دل بگویند
خـب ،آقـا مـا قبول داریم فرمایش شـما را ،نـه؛ راه افتادنـد دنبال پیغمبر
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خدا .و کِ ی؟ در سختترین و دشوارترین موقعیتها ،دعوت خدا
و پیغمبـر را پذیرفتنـد .و آن کِ ی بـود؟ آنوقتیکه در میدان جنگ زخمی

َ

َ

َُ

قَ

عد ما اصا ب�ه ُم ال� ُ
رح> پس از آنکه قـرح ـ یعنی زخم ـ به
<م ن� ب� ِ
شـده بودنـدِ ،
َّ �ذ

َ َ

ُ َ تَّ قَ َ

َ �ظ

آنان رسـیده بود< .لل ي� نَ
� احس ن�وا ِم ن�هم و ا��وا ا�ج ٌر ع ي� ٌم> آنکسـانیکه نیکی و
ِ
گویان به دعوت
نیکوکاری کردند و تقوا پیشـه نمودند از این گروه پاسـخ
ِ
خدا ،اجر بزرگی ،پاداش عظیمی برای آنان در نظر است.

این آیه مربوط به جنگ احد است .میدانید که در جنگ ُاحد یک عدهای
گریختـه بودنـد و پیغمبـر خـدا اینهـا را صدا مـیزد ،عدهای میترسـیدند،
نمیآمدند و عدهای با اینکه زخمی بودند ،آمدند .امیرالمؤمنین در آن روز
هفتادویک زخم برداشت .هفتادویک شاید کمتر ،بیشتر ،اآلن درست نظرم
نیسـت ،زخمهای زیادی برداشـت و عدۀ دیگری هم از اصحاب پیغمبر به
همیـن صـورت یک ُخرده کمتر .عدهای اسـتجابت کردنـد و دعوت خدا و
رسـول را پذیرفتند و عدهای نپذیرفتند و گریختند .این آیه ،پاداش و مزد

َّ
آن عدهای را که نگریختند و پذیرفتند و اجابت کردند ،بیان میکند< .ال ذ�ي� نَ�
ال َل ُه ُم نّ ُ
ق� َ
ال�اس> ،دقـت کنیـد بـه جنبههـای کلی این آیات ،در میدان جنگ
احد خودمان را زندانی نکنیم ،در ماجراهای صدر اسالم و آنچه که موجب
نزول این آیات بود ،ایدههای قرآنی را محصور و متوقف و منحصر نکنیم.
آنچه که برای ما اهمیت دارد ،ایدۀ آیه است .آیه چه میخواهد بگوید.
و این یک نکتهایست در قرآن که گاهی بنده به مناسبتهایی شاید تذکر
داده باشـم .گاهی در ضمن یک داسـتان با بیان یک جملهای که مربوط
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به آن داسـتان هسـت ،یک اصل کلی اسلامی بیان میشـود ،به
ً
نوح پیغمبر سوار
مثال در داستان حضرت نوح ،آنجاییکه
این توجه کنید.
ِ
کشتی شده ،اهل و عیال خودش را هم سوار کرده ،گرویدگان و مؤمنین
مابقی خالیـق در تهدید قهر توفان الهی
و همجبهـگان را هـم سـوار کرده،
ِ
قـرار گرفتنـد و توفانی دارد میآید ،آب دارد میجوشـد ،امواج مرگخیز از
اطـراف دارد مـردم را غـرق میکنـد ،یک پسـر نوح که جـزو مؤمنین به او
نیسـت ،نیامده سوار بشـود .این یک داستان است ،یک داستان معمولی
دارد بیان میشود ،اما پر از نکتهها و اشارهها.
عمر خیلی زیاد ،اینهم جوانش،
نوح پیغمبر ،پیرمرد ،محاسـن سـفید ،با
ِ
پسـرش ،محبوبش ،به او میگوید که بیا سـوار شـو ،بیا سـوار شـو ،غرق
خواهی شد .او میگوید که نهخیر ،بنده سوار نمیشوم ،غرق هم نمیشوم،
میروم باالی کوه ،به شما هم احتیاجی ندارم .در بین همین صحبتها
و گفتگوها موجی بین اینها حائل میشود و پدر دیگر پسر را نمیبیند و
پسر غرق میشود .قضایا خاتمه پیدا میکند .دل نوح از جنبۀ بشری یک
مقداری ناراحت است ،خب پسرش در این ماجرا از بین رفت .با پروردگار
عالم در میان میگذارد ناراحتی را ،میگوید پروردگارا ،تو وعده کرده بودی
خاندان من را نجات بدهی ،خب پسـرم هم
که اهل من را نجات بدهی،
ِ
کـه از خانـدان من بود ،ایکاش نجات پیدا میکرد .بعد ،از پروردگار عالم

َّ ُ َ �غَ
�يس م ن� َاهل َ
خطاب میرسد< :ا نَّ� ُه َل َ
ك> 1او از خاندان تو نیست<ِ ،ا ن�ه ع َم ٌل ي� ُر
ِ
ِ
ِ
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ٌ �غ
صال ٍح> آن کار
صال ٍح> او یک کردار ناشایسـته اسـت .به
<عمل ی� ُر ِ
ِ
نداریـم ،بـه یک کلمۀ از این داسـتان ـ البته مـن حاال روی یک کلمهاش
دارم تکیـه میکنـم و ِا ّل تکیههـای فراوان هسـت در این داسـتانها و در

نَّ ُ َ َ

َ

َ

هلك> ،به ما یک اصل کلی اسالمی را ارائه
داستان نوح ـ ِ<ا�ه ل�يس ِم ن� ا ِ
میدهـد و تعلیـم میدهد .میگوید دو برادر ناهمفکر با یکدیگر بیگانهاند
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.
خویشـاوندی َن َسـبی و سـببی ،خویشـاوندی مربوط به خون ،ازنظر اسالم
ِ
درجـۀ دوم اسـت ،خویشـاوندی فکـری درجۀ اول اسـت .ببینید ،این یک
اصل اسالمیست.
ِ
بـاز در روایـات هـم که انسـان نـگاه میکنـد ،قرائن فراوانی ،شـواهدی بر
این اصل پیدا میکند .من روایتی دیدم از امام علیهالسالم که میگوید:

َ ُ

َ

ُ

ؤم ُـن اخـو ُ
« ُ
برادر پدر مادری مؤمن اسـت؛ یعنی
بيـه َو ا ّ ِم ِـه» 1مؤمـن
ؤم ِـن ِل ِ
امل ِ
امل ِ
ِ

برادر پدر و مادر یات بهقدر مشـرق و مغرب فاصله
شـما ممکن اسـت با
ِ
داشـته باشـید ،امـا با یـک مؤمنی ،در آنسـوی دنیـا ،برادر پـدر و مادری
همسـان ایمان تو
باشـی؛ با یک همفکر ،با یک همجبهه ،با آنکه ایمانی
ِ
دارد .این یک اصل اسلامی اسـت .در این گزارشهای قرآنی به این نقاط
توجـه کنیـد ،ببینید چه میخواهد بگوید ،چه اصلی را ،چه ایدهای را ،چه
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ً
احیانا صد جای دیگر ممکن اسـت تکرار
واقعیـت تاریخـی را که
بشود ،دارد بیان میکند .حاال این آیه را توجه کنید.

َّ ذ

ق

َُ

ّ ُ

ال له ُم ن
<ال�ي� نَ� � َ
ال�اس> 1ایـن برخـورداران از اجـر و مـزدِ ما ،آنها هسـتند که

قَ
نَّ نّ
ال� َاس �د �ج َ َمعوا
گفتند مردم؛ عدهای به اینها گفتند .چه گفتند؟ گفتند<ِ :ا�
َ ُ ف َ شَ ُ
ا�خ�وهم> بـه اینهـا گفتند که خالیق علیه شـما گرد آمدهاند ،توطئه
لكم �
کردهانـد ،همدسـت شـدهاند ،میخواهنـد شـما را از میـان بردارنـد ،از آنها
بترسید .این را خیرخواهها و مصلحتاندیشها به این گروه مؤمن گفتند.
مؤمنی که پاداش و مزدش را ما در آیۀ قبل گفتیم ،اینجور مؤمنیسـت
کـه وقتـی خیرخواهان و مصلحتاندیشـان به آنان چنیـن گفتند ،آنها در

َ

ً

ف
<��ز َاد ُهم ا� ن
ً
اوال ایمانشان از این مطلب زیاد شد .از
ما�ا>
جواب چه گفتند؟
ي
توطئۀ دشمن ایمان مؤمن زیادتر بشود ،خیلی جالب است .اول ایمانشان

َ ق

َ

َُ

ُ َ ن

َ

س� ن�ا اهلل و ِ� َ
ك� ُل> گفتند :خدا ما را
عم الو ي
زیاد شد ،بعد چه گفتند؟ <و �الوا ح ب

َبس ،و خوب وکیلیست خدا .خوب کسیست که میتواند انسان کارش
را به او بدهد.

َ

َُ

ُ َ ن

َ

س� ن�ا اهلل و ِ� َ
ك� ُل> خـدا مـا را بس اسـت .یعنی چه خـدا ما را بس
عم الو ي
<ح ب

است؟ خدا ما را بس است ،به چندین معناست و همه درست .خدا ما را
بس است و ما را به امداد خود مدد میکند .خدا ما را بس است ،نیروهای
طبیعت را در جهت سیر ما که جهت حق است ،به راه افکنده و میافکند.
کام دنیا نرسیم ،خدا از ما راضی باشد،
خدا ما را بس است ،یعنی ولو به
ِ
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ما را بس؛ و هریک از این معانی و معانی دیگر که َ
<ح ُ
س� ن َ�ا ُ
اهلل َو
ب
نً
فَ َ ُ
ن� َ َ
ك� ُل> را بگیرید ،درست است��< .ز ادهم يا�ما�ا> ،وقتی به آنها گفته شد
عم الو ي
ِ
َ
َ
ف ش ُ
ا�خ�وهم> از مردم بترسـید ،از دشـمنان بترسـید ،ایمانشان زیاد شد،
که <�
<و ق� ُالوا> و گفتندَ :
َ
اهلل َو ن� َ َ
<ح ُ
س� ن َ�ا ُ
ك� ُل> خدا ما را بس و او نیکوترین
عم الو ي
ِ
ب
ف َ ن قَ َ
مس ُ
عم ة� م نَ� اهلل َو فَ��ض ل َلم َ� َ
َ
سهم ٌ
سوء> پس
ٍ ي
وکیل و تکیهگاه است�< .ا��ل ب�وا بِ� نِ� ٍ ِ
ِ
َ
مس ُ
<لم َ� َ
سهم ٌ
سوء> بدی
بازگشتند با نعمتی ازطرف خدا و فضل و افزونی،
ي
هم به آنان نرسـیدَ ،
<و تَّا� َب�عوا ر ض� نَ
اهلل> خشـنودی خدا را پیگیری کردند،
وا� ِ
ِ
َ ُ �ذ فَ �ض َ �ظ
ً
اوال که
<و اهلل و � ٍل ع ي� ٍم> و خدا دارای فضل بزرگیسـت .همین آدمها
جایگاهشـان نعمت خدا شـد ،بدی و ناراحتی و گزند هم به اینها نرسـید
و خوشـحال و مسـرور شـدند .چهجوری خوشـحال و مسرور شـدند؟ قرآن
نمیگوید چهکار شـدند اینها ،فرقی نمیکند ،هرطور شـده باشند ،یا در آن
میدان جنگ شـهید شـده باشـند یا سـالم و آزاد به خانههایشـان برگشته

السـوایه 1.اگـر چنانچه
باشـند ،بـه شـهر مدینه مراجعت کرده باشـندَ ،ع َلی َّ
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

ف َ ن قَ َ

َ ة

َ فَ �ض

اهلل و � ٍل> ،اگر
از ظفـر و پیـروزی ،زود خوب میشـود�< .ا��ل ب�وا ِب� نِ�عم ٍ� ِم نَ� ِ

هم در میدان جنگ به خاک افتاده باشند و شهید شده باشند ،اینجا دیگر

ف َ ن قَ َ

َ ة

َ فَ �ض

اهلل و � ٍل> آنجـا برگشـتند بهطـرف نعمت خدا،
بیشـتر <�ا��ل ب�وا ِب� نِ�عم ٍ� ِم نَ� ِ

نعمـت بـیزوال ،فضل بیپایـان ،فضلی که هیچگونه بدی در آن نیسـت،
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فَ َ َ
راحتـی که هیچ شـائبۀ ناراحتـی و گزند در آن نیسـت �< .نا� ق�ل ب�وا
مس ُ
عم ة� م نَ� اهلل َو فَ��ض ل َلم َ� َ
َ
سهم ٌ
سوء> هیچ بدی به اینها نرسید.
ٍ ي
ِب� نِ� ٍ ِ
ِ
نَّ �ذ ُ
َّ
ال�� نُ ُ خَ ّ فُ َ ٓ ُ
طا� ي�� ِو� اولِ ي�ا َءه> ،این آیه را یادتان باشد ،در خاطر بسپارید،
ِ<ا�ما ِلك ُم ش ي
َّ
نَّ �ذ ُ
ال�� نُ ُ خَ ّ فُ َ ٓ ُ
طا� ي�� ِو� اولِ ي�ا َءه> جز این نیست
زیاد بخوانید و یاد بگیرید<ِ .ا�ما ِلك ُم ش ي
که این گویندگان ،شـیطان هسـتند .شیطان است که میترساند دوستان
خـود را ،میگویـد آقـا ،برایتـان توطئـه چیدنـد ،برایتـان دسیسـه چیدند،
دشـمنها لشـکر گـرد آوردنـد ،منافقیـن بـا کفار قریش همدسـت شـدند،
منافق شمشیری زیر عبایش بستهَ ،بناست تو را بزندَ ،بناست تو را بکشد،
َبناسـت چنین و چنان بکند .آنیکه تو را میترسـاند ،آن شـیطان اسـت.

نَّ �ذ

ُ

َّ َ

ال� ي�ط نُ
ِ<ا�ما ِلك ُم ش
دشمن خدا ،شیطان است و شیطان
ا�> ترسانندۀ تو از
ِ
میترسـاند .امـا تـو را؟ آیـا تو از گفتۀ شـیطان به ترس میروی؟ ترسـیده
میشـوی؟ بسـته به این اسـت که تو چه کسـی باشی .او دوستان خود را
موفق میشـود که بترسـاند .تو اگر دوست او بودی ،میترسی؛ اگر دوست
ً
ضمنا پرمغز و پرمعناست.
او نبودی ،نمیترسی .ببینید چقدر آیه کوتاه و

نَّ �ذ ُ

َّ َ ُ

ُ خَ ّ فُ َ

ٓ ُ

ِ<ا�ما ِلك ُم ش
ال� ي�ط ن
<�� ِو� اولِ ي�ا َءه> که میترساند
ا�> همانا این شیطان است :ي

فَ تَ ف ُ
دوستانش را ـ وقت گذشته میخواهم تندتند ترجمه کنم ـ <�لا خ��ا�وهم>
پس مترسید از آنانَ ،
<و خ� فا� ن
و�> بترسید از من ،فرمان مرا مراعات کنید ،از
ِ
ُ ُ ُ
َ
<ا ن� ك ن� ت�م م�ؤ مِ ن� ي� ن�> اگر شما مؤمن هستید.
عذاب و
ِ
نقمت من بترسیدِ ،
َ
ّ
ُ ف ّنَ ُ َ َ �ضُ ُّ َ ش َ ئ ً
َ
<و لا ي َ�ح�زُ ن� َك ال ذ�ي� نَ� ي ُ�سار نَ
عو� ِف�ی الك� ِر ِا�هم ل ن
� ي� روا اهلل � ي��ا> محزون و غمگین
ِ
مکند تو را ای پیامبر ،آنکسانیکه در وادی کفر سرعت میگیرند و پیش
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َّ ُ َ َ �ضُ ُ َ َ ً
ُ ُ
<�ر�يد
میروند<ِ ،ا�نهم ل ن� ي� ّروا اهلل ش� ي� ئ�ا> آنها به خدا زیانی نمیزنند .ي
ُ َ ّ َ َ َ ُ َ �ظّ ً ف آ
ال��خ َر ِة� َو َل ُهم َع�ذ ٌ َ �ظ
ا� ع ي� ٌم> برای آنان است عذاب بزرگی،
اهلل الا ي ج��ع َل لهم ح ا ِ�ی ِ
ب
خدا میخواهد آنها در قیامت حظ و بهرهای نداشته باشند .البته دیگر فکر
میکنم 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

ب خ�� ش� سوم:

ن� ب� ت
و�
فلسفۀ نبوت
بعثت در نبوت
رستاخیز اجتماعی نبوت
هدفهای نبوت
نخستین نغمههای دعوت
گروههای معارض
فرجام نبوت ()1
فرجام نبوت ()2
تعهد ایمان به نبوت

جلسۀ چهاردهم

فلسفۀ نبوت
چهارشنبه  10مهرماه 1353
 15رمضانالمبارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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َّ
َ
ً
ُ
َ
الا ّم ّی َ
ین َرسولا ِم ُنهم َیتلو َعل ِیهم
ُه َو الذی َب َعث فِی
ّ
َ َ
ّ
الك َ
كمة ِاَون
الح
تاب َو ِ
ِ
آیاتهِ َو ُی َزك ِیهم َو ُی َع ِل ُم ُه ُم ِ
َ َ َ ُ َّ
َ
َ
َ
بل لفی ض ُ
كانوا ِمن ق ُ
بین  وآخرین ِمنهم لما
ٍ
لال م ٍ
الع ُ
ۀ
زیز َ
لحقوا بهم َو ُه َو َ
َی َ
الح ُ
م�ارکه �ج معه
كیم 
 سور� ب
ِِ
بحثی که امروز ما بناست از قرآن تعقیب کنیم انشاءاهلل ،بحثیست دربارۀ
نبوت .و همانطوری که در این نوشـتههایی که دسـتتان هسـت ،مالحظه
میکنید 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
انشاءاهلل بفهمیم .البته میدانند 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 بهاینمعناست که اصل
ً
اصال دین بدون اعتقاد به
بودنش را کسی انکار بکند ،نه؛ بلکه باالتر از اصل،
نبوت معنایی ندارد .دین یعنی آن برنامهای ،آن مسلکی ،آن مکتبی ،آیینی
که بهوسیلۀ پیامآوری ازطرف خدای متعال رسیده؛ پس پیامآور و از سوی

توبن

 ۀسلجلج  توبن ۀفسلف

384

ً
اصال قِ وام دین به این
خدا آمدن ،این جزو عناصر ذاتی دین است،
است .بنابراین در زمینۀ نبوت ،جا دارد که ما بهعنوان یکی از مسائل مهم
و اصولی دین بحث کنیم و صحبت کنیم.
البتـه در زمینـۀ نبـوت ،یـک سلسـله بحثهایـی هسـت که اینهـا رایج و
متداول است .شما هر کتابی را که دربارۀ نبوت نوشته شده باشد ،بردارید
نـگاه کنیـد ،ایـن بحثهـا را در آن خواهید دید و مـا از آن بحثهایی که
ً
معمـوال مطرح میشـود ،یکدانـهاش را ،فقط
در کتابهـا ،دربـارۀ نبـوت
یکـیاش را ،آنهـم بـا یک سـلیقۀ مخصوصی ،در این سلسـلۀ مباحثمان
دربـارۀ نبـوت مطـرح کردیـم و آن همین بحـث امروز ماسـت که موضوع
تالوت امروز است .و ِا ّل بقیۀ مباحثی که در زمینۀ نبوت ،دربارۀ نبوت ،در

پیرامون نبوت ،در نوع کتب کالمی انجام میگیرد ،به نظر ما مسائلیست
که اگرچه در جای خود حرفهای درستی ،بلکه حرفهای الزمیست ،اما
ً
لزوما بهاینمعنا نیست که بنده هم ناچار باشم در این
حرف درست بودن،
ِ
زمان ،در این شـرایط ،با این نیازها ،آن حرف درسـت را اینجا مطرح کنم.
خیلی از حرفهای عالم درست است ـ از اینجا تا چند کلمهاش بهعنوان
یک آموزش عمومیست نسبت به همۀ کارهای فکری و تحقیقیمان که
عـرض میکنـم ـ مـا باید ببینیم در میان درسـتها ،کدام الزم اسـت؟ در
میان الزمها ،کدام الزمتر اسـت؟ در میان الزمترها ،کدام فور یسـت؟ در
میان فور یها ،کدام فوتی و حیاتیست؟ اول آن را بگیریم ،از آنکه فراغت
پیـدا کردیـم ،بحثهـای بعد ،و به همین ترتیـب ،اینقدر پیش برویم ،تا
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بعد برسـیم در آخر کار ،به بحثهایی که اگرچه درسـت هسـت،
اما لزومش ،ضرورتش ،آن اندازهها احساس نمیشود.
دربارۀ بحث نبوت ،درسـت اسـت که سـخن از اینکه نبی دارای چه اندازه
از علوم الهی یا از علوم انسانیسـت ،خودش یک بحثیسـت؛ یا دانسـتن
ایـن مطلـب که آیا پیامبر ما که نمینوشـت و نمیخواند ـ که قرآن ناطق

َ

تَ خُ ُّ ُ َ

َ

�ذ ً َ ت

ُ

ا� الم ب� ِط نَ
م� نِ�ك ِا ا لار� بَ
لو�> ،1پیغمبر نه مینوشت و نه
است< :و لا ��طه ِب� ي� ي
میخوانـد ـ آیـا اینکـه نمینوشـت و نمیخواند ،بـرای خاطر ایـن بود که
نمیتوانسـت؟ یعنی به تعبیر معمولی امروز ،بهکلی بیسـواد بود؟ یا نه،
میتوانسـت ،درعینحال نمینوشـت و نمیخواند؟ خب ،یک بحثیسـت
باالخره؛ یا سـخن دربارۀ اینکه پیغمبر اسلام ،قبل از نبوت و بعثتش ،به

چـه دینـی ،بـه چه آیینـی ،از میان ادیـان و آیینهای عالـم معتقد بود و
عمل میکرد ،البته یک بحثیست ،اما این بحث چقدر برای ما الزم است؟
قبل قبلیاش چقدر برای
بحث قبلیاش چقدر برای ما الزم اسـت؟ بحث
ِ
ما الزم است؟ هیچ الزم نیست.
چیز مربوط به نبوت و مربوط به دین را بلد شـد،
البتـه آدم وقتیکـه همه ِ
مانعـی نـدارد کـه در آخر کار بفهمد کـه پیغمبر قبل از بعثت به چه دینی
متدیـن بـود ،اما هنوز ما اندر خم یـک کوچهایم 2.جامعۀ ما هنوز مفهوم
 .1سـوره مبارکه عنکبوت /آیه  :48و با دسـت راست خود کتابی نمینوشتی وگرنه باطل

ً
قطعا به شک میافتادند.
اندیشان

 .2هفت شهر عشق را عطار گشت  /ما هنوز اندر خم یک کوچهایم (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 نمیدانـد؛ نمیدانـد که به ایـن وضع دچار
است ،مسلمان هدف بعثت محمدی را نمیداند که اینگونه است کارش.
اگـر هـدف بعثـت پیغمبـرش را میدانسـت ،دنبال آن هـدف میرفت .ما
اصولی در زمینۀ نبوت
هنوز در مسـائل اوّ لی ،مسـائل مقدماتی ،مسـائل
ِ
گیریـم ،بپردازیـم بـه مسـائل فرعـی و درجۀ چهـار و پنج؟ لذاسـت که ما
ً
معموال متکلمیـن در کتابها انجام
در بحـث نبوتمـان ،از بحثهایـی که
دادهانـد و انجـام میدهنـد ،هیچکدامش را مطرح نمیکنیم .این شـما و
ایـن کتابهایـی کـه متکلمین نوشـتند ،برویـد و بخوانیـد .و در لزوم آن
بحثهـا هـم تردیـدی نداریـم و در خوبیاش ،امـا باز تردیـدی نداریم که
لزومـش بـه مراتب کمتر اسـت از لزوم بسـیاری از بحثهـای دیگری که
امروز بایستی مطرح بشود ،لذا آنها را ما بحث نمیکنیم.
اولین مطلبی که ما دربارۀ نبوت بحث میکنیم ،فلسـفۀ نبوت اسـت .چرا
باید پیامبری باشد؟ چرا باید کسی از سوی پروردگار کمر به هدایت انسان
ببندد؟ مگر خود انسـان نمیتواند؟ مگر دانش بشـری و اندیشـۀ انسـانی
کافی نیسـت؟ پیغمبر چرا؟ ِپیامآوری میان غیب و شـهود چرا؟ این یک
مسئلهایسـت که بایسـتی ما بدانیم .اگر ندانستیم فلسفۀ نبوت را ،بقیۀ
ً
تقریبا پادرهوا
بحثهایی که دربارۀ نبوت هسـت ،یک سلسـله بحثهای
خواهد بود .پس باید اول بدانیم که نبوت برای چه؟ این بحث اول ماست
 .1پایان ،نتیجه
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دست آقایان هست؛
که امروز در این نوشتههایی که من نوشتم،
ِ
این مسئله را کوتاه ،در جمالتی ،خیلی مختصر آوردیم و آیاتی که امروز
میخوانیم ناظر به این مطلب است.
دربارۀ فلسـفۀ نبوت ،خیلی صحبت نمیکنیم ،یک کلمه اسـت و آن یک
ِّ
حواس انسان ،غرائز انسان و خرد انسان ،برای راهبری
کلمه این است که
و دستگیری انسان کمند ،یک کلمه .یک سلسله موجودات با حواسشان
ممکن اسـت اداره بشـوند .بعضی از حیوانات را شـاید بهاینصورت سـراغ
داریـم ،کـه اینها فقط از حواس خودشـان مایه میگیرند؛ حواس ظاهری.
نوع حیوانات و بیشترشان از غرائز مدد میگیرند برای هدایت شدن ،یعنی
زنبورعسل غریزهاش به او میگوید برو روی گل بنشین ،روی گل خوشبو،
و از عطر آن و از جوهر آن ِب َمک ،بعد برو در خانه و کندو ،خانهها را به آن

ّ
مسـدس 1بسـاز ،و آنجا با ترتیباتی وارد خانه بشوید
صورت ششگوشـه و
و خـارج بشـوید ،و ملکـهای و اعوانـی 2و پاسـبانانی و خالصه یک تمدن
زنبوری داشته باش .اگر شما فکر کنید که یکوقتی زنبورها نشستند دور
هم ،یک کنفرانس بزرگی از سـران زنبورهای کندوها یا منطقهها تشـکیل
شد ،گفتند خانه را چهجوری بسازیم بهتر است؟ یکی گفت هشتگوش،
یکـی گفت چهارگوش ،یکی گفت شـشگوش ،بعـد مطالعه کردند ،دیدند
نه ،شش َ
گوشش مناسبتر است ،اگر فکر کنید اینجوری شده ،باید عرض
( .1سدس) شش پهلو ،شش ضلعی
( .2عون) یاران
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ََ
وحى َر ُّ َ
ك
کنم اشتباه کردید ،یکچنین وضعی پیش نیامده< .و ا ٰ �ب
َ َّ َ تَّ
ُ ت ً َ نَ ش َّ َ َ ّ َ ش نَ ث ُ َّ ُ
ن ُ
�ذ
خ
َ
كلّ
ن
ن
حل ا ِن� ِ
ا�� ى ِم� ا ِجل� ب� ِال ب� ي�و�ا و ِم� ال��ج ِر و ِمما ي� ِ
ِالی ال� ِ
عر�و�  �م كلى ِم� ِ
َّ
ال� َم ت ف َ ُ ُ ُ َ ّ
ك> ،1ایـن وحـی الهیسـت به زنبور .وحـی الهی به
ث ِ
را� �اسلكى س ب� َل ر ِ�ب ِ
زنبور ،نه بهاینمعناسـت که زنبور مینشـیند ،جبرئیل بر او نازل میشـود؛
ساختمان زنبور اینجوری است ،غریزۀ زنبور اینجوری است ،یک کشش
غریـزی هسـت که زنبور را میکشـاند ،مجبور میکنـد ،او نمیتواند غیر از
این کاری بکند ،بهطور طبیعی و بهطور غریزی زنبور مجبور است ،مفطور

2

است بر اینکه خانه بسازد ،بهاینصورت بسازد ،از فالنجا گل و گیاه پیدا
کند ،آنها را ِبمکد .اگر زنبوری تخلف کرد ،بهجای گل و گیاه ،گیاهان بدبو
َ
در کنـدو گـردن بزنند؛ اینها
دم ِ
و عفِ ـن را بـو کشـید و مکیـد ،او را همـان ِ

همهاش فطرتشان است و غریزهشان است.

غریـزه بـرای زنبـور کافی اسـت ،که این آقـای موریس مترلینگ 3نشسـته
سالها فکر کرده در زندگی زنبورها و مورچهها و موریانهها ،نشسته مطالعه
کرده .همین موریانهای که شـما اینقدر از آن مینالی ،این یک اوضاعی
 .1سوره مبارکه نحل /آیات  68و  :69و پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که از پارهای
کوهها و از برخی درختان و از آنچه داربسـت میکنند ،خانههایی برای خود درسـت کن.
سپس از همه میوهها بخور ،و راههای پروردگارت را فرمانبردارانه ،بپوی.
( .2فطر) خلق شده ،آفریده شده
 .3موریـس مترلینـگ (1949-1862م) شـاعر ،نویسـنده و فیلسـوف بلژیکـی اسـت که با
نمایشـنامۀ پرندۀ آبی برندۀ جایزۀ نوبل شـد .او مقالههایی با عنوان زندگی زنبور عسـل،
زندگی موریانه و زندگی مورچه نوشته است.
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دارد در داخـل آن سـقفهای شـما ،در خانـۀ َغصبـی تشـکیالتی
تیر خانهات بنشیند و خانه بسازد ،غصبی
ساخته ،تو که راضی نیستی در ِ
اسـت ،امـا در ایـن خانۀ غصبـی ،او کارها میکند .خانه میسـازد ،به یک
شـکل خاصـی ،بـه یـک ترتیب خاصـی؛ و عجیب این اسـت که اگر شـما
بتوانیـد و میتوانسـتید یک خانهای از خانههـای موریانه یا یک کندویی
ً
مثال ،یا ده قـرن قبل از
از کندوهـای زنبـور عسـل را ،از زمـان توفـان نـوح
توفـان نـوح پیدا میکردید ،میگذاشـتید پهلوی یکی از کندوهای یکی از
ییالقات خوشآبوهوای مشـهدِ این زمان ،میدیدید 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
راهنمایی کیفیـت آفرینش و خلقت
هسـت وحـی فطـرت و وحی غرائز و
ِ
اوسـت که او را میکشـاند ،حرکت میدهد ،راه مینمایاند ،موانع را به او
نشان میدهد تا اینکه این میتواند کار خودش را انجام بدهد ،جز غریزه
چیز دیگری نیست.
انسان هم از غریزه استفاده میکند ،اما کم .اوّ لی که شما به دنیا آمدید،
حکم شما بالنسبت ،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
دسـتور عملی و سـمعی و بصـر یاش را
نـداده بـود مکیـدن را ،یکجایـی
ِ
یـاد نگرفتـه بودیـد ،این غریزۀ شـما بود .هرچه که شـما از مرحلۀ کودکی
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ً
تدریجـا این ابـزار ،این عینک ،این سلاح که نامش
بـاال آمدیـد،
غریزه است ،ضعیف شد ،بیاثر شد ،کمفایده شد؛ چیزی پر اثرتر ،قویتر،
نیرومندتـر ،بـه نـام عقـل و ِخـردِ انسـان ،جای آن را گرفت و شـما ُشـدید
خردمنـد .شـما دیگـر حـاال بـا غریـزه کار نمیکنیـد ،این غریزه نیسـت که
در ُدکانـت را باز کن یا در فالن سـاعت ببند یا
بـه شـما میگویـد آقـا ،برو ِ
مشـتری را اینجـور جـواب بـده یـا درس را اینجور بخوان ،یـا تدریس را
آنجـور بکـن ،اینها غریزه نیسـت ،اینها آموزشهاییسـت که شـما از فکر
و از دانش استفاده کردید و فرا گرفتید و راه زندگیتان را پیدا کردید.
اما آیا این خرد ،این اندیشۀ انسانی ،کفایت میکند که شما را هدایت کند
و به سـرمنزل سـعادت برسـاند؟ عقل بشـر برای هدایت او بسنده هست؟
خـودِ 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 میدهد من
غرض انسـانی،
سـالم بی
صالحیت ندارم در این مورد قضاوت بکنم .خردِ
ِ
ِ
ً
مسـتقال هدایت کنم.
قضاوت میکند که من صالحیت ندارم انسـانیت را
دلیل میخواهید؟ دو جور دلیل داریم .یک دلیل آن اسـت که عقل بشـر
محدود اسـت ،بینهایت نیسـت ،درحالیکـه نیازهای انسـانها بینهایت
است .از  کجا میتواند همۀ نیازها را یک خرد بفهمد ،تا اینکه درمقابل آن
نیازها ،آنچه که جای این نیازها را پر کند ،فراهم بیاورد یا قانون بگذارد؟
نمیتواند عقل انسـان این کار را بکند ،او ضعیفتر اسـت ،ناتوانتر است،
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نارسـاتر اسـت از اینکـه بتوانـد همـۀ دردهـا را بشناسـد و درمان
مناسب را برای همۀ آنها فراهم بیاورد.
دلیـل دیگـر ایـن اسـت که نـگاه کنید بـه واقعیتهای تاریخـی و علمی،
ببینید آیا خردها توانسـتند؟ آیا عقلهایی مثل عقل ارسـطو 1و افالطون

2

افالطـون متفکر ،بعـد از آنیکه
و سـقراط 3توانسـتند بشـر را اداره بکننـد؟
ِ
مینشـیند فکر میکند ،مشورت میکند ،مطالعه میکند ،تحقیق میکند،
مدینۀ فاضلهای ترسـیم میکند که این مدینۀ فاضله فقط به درد ذهن و
داخل صندوقخانۀ خودِ جناب افالطون میخورد؛ به دلیل اینکه یکلحظه
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 مسخرهای میآید.
شـما ببینیـد مکتبهـای عقلـی را و فلسـفی را کـه چطـور درمقابـل هـم
صفآرایی میکنند .ببینید که انسـانیت تا به یک مبدأ و نقطهای فراتر و
باالتـر و عمیقتـر از خرد انسـان متصل نباشـد ،نمیتوانـد راه به هدایت و
سعادت برساند .نبوت معنایش این است؛ یک نیرویی باالتر ،یک هدایتی
 .1ارسـطو ،ملقب به معلم اول و از فالسـفۀ بزرگ یونان باسـتان اسـت .او را واضع علم
منطق دانستهاند.
 .2افالطـون ،از فالسـفۀ بـزرگ یونـان و شـاگرد سـقراط بـود .او در کتابی بهنـام جمهور،
ویژگیهای جامعهای آرمانی را تبیین کرده است.
 .3سقراط از فالسفۀ بزرگ یونان بود که دادگاه آتن او را بهدلیل عدم اعتقاد به خدایان
معبد و ترویج نظراتش محکوم به مرگ کرد.
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قویتـر و عمیقتـر از هدایـت حس ،از هدایت غریـزه ،از هدایت
عقل الزم دارد انسـان .این هدایت میآید چهکار میکند؟ میآید با حس
شـما رقابـت میکنـد؟ میآید با غریزۀ شـما مخالفت میکند؟ میآید سـر
ً
ابدا .او میآید تا عقل را راهنمایی کند ،تا عقل
عقل را به سـنگ میزند؟
عقل دفنشده را از زیر خروارها خاک بیرون بیاورد.
را پرورش بدهد ،تا
ِ
امیرالمؤمنین ما صلواتاهللوسلامهعلیه ،اشـتباهی گفتم ،امیرالمؤمنین
بشریت ـ منحصرش نکنیم به خودمان امیرالمؤمنین را ـ او معلم بشریت
امیرالمؤمنین بزرگ بشریت میگوید پیغمبران را خدا فرستاد ،بنابر
است،
ِ
آنچه که در نهجالبالغه اسـت ،تا اینکه وادار کنند انسـانها را تا به میثاق
پیمان فطرت خود پایبند بمانند و نعمتهای فراموششده را بهیادشان
و
ِ

َُ َ

بیاورند ،بعد « َو ُيثيروا لم د ِ ُ
قول» ،1خردها ،عقلها ،درکها ،شعورهای
فائ َن الع ِ

جامعههای بشری که بهوسیلۀ فرعونها و نمرودها و بزرگها و قدرتمندها
دفن شـده بود ،پیغمبران میآیند تا اینکه این دفینهها را بیرون بیاورند،
ایـن عقلهـای دفـن شـده را برشـورند .فرعون دوسـت نمـیدارد که مردم
دارای عقل باشند ،دوست نمیدارد که انسانها بفهمند؛ چون اگر بفهمند،
او وجـودش باطـل و افسـانه خواهد شـد ،کـه ایـن را در بحثهای بعدی
نبوت به تشریح خواهیم دید انشاءاهلل .فرعون دوست نمیدارد که مردم
نیروی خرد را بهکار بزنند؛ چون اینجور است ،نیروی خرد را دفن میکند،
چهجوری دفن میکند ،بحثهای بعدیست انشاءاهلل .پیغمبران میآیند
 .1حدیث شماره 11
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این دفینهها را ،این خزینهها را ،این گنجهای پنهان و مخفی را
استخراج میکنند ،تصفیه میکنند ،میدهند دست مردم.
پـس پیغمبرهـا بـا نیـروی وحیـی کـه دارنـد ،به جنـگ عقـل نمیروند.
آنیکـه خیـال میکنـد دیـن با عقل منافـات دارد ،یا دین را نمیشناسـد
یا عقل ندارد ،و ِا ّل کسـی که دارای عقل اسـت ،کسـی که عقل را آزموده

و تجربـه کـرده اسـت و دیـن را هـم میشناسـد ،خوب میدانـد که دین
ً
اصال؛
هیچ منافاتی با دانش بشـر و با عقل بشـر نمیتواند داشـته باشـد
و ندارد .آنچه که دین بگوید ،عقلهای صحیح میفهمند و میپسـندند.
آن مـردم نادانـی که به نام دفاع از دین ،گاهی میگویند آقا ،نباید وجه
دین را بخواهی ،نباید در دین استدالل طلب بکنی ،نباید فلسفه در باب
دیـن بخواهی ،خیال میکنند که این حرف ـ فلسـفه خواسـتن ،فلسـفه
قـدر دیـن میکاهد؛ بایـد بدانند که اینجور نیسـت؛ اینجور
گفتـن ـ از
ِ
عقل کامـل عرضه بشـود ،هیچ با
دیـن صحیـح وقتـی درمقابـل
نیسـت.
ِ
ِ
همدیگـر منافـات و تعارضـی ندارنـد .امـروز عقلهـای بزرگ انسـانیت،
توحیـد دیـن را ،نبـوت دیـن را ،نماز دین را ،روزۀ دیـن را ،زکات دین را،
احـکام فرعی دین را میفهمند.
وقتی عقل انسان و تجربۀ دانش بشر الکل را میشناسد ،مضرات الکل را
میداند ،ضربه و لطمۀ آن را بر روی جسم ،بر روی اعصاب ،بر روی روحیه
و بـر روی وضـع عمومی اجتماع میفهمد ،چـرا من نتوانم و جرأت نکنم

نَّ َ خَ ُ َ َ ُ َ َ ن ُ َ َ
لام ر ٌ
الا�ز ُ
�جس ِم ن�
صا� و
که آیۀ قرآن را باقدرت بخوانم؛ ِ<ا�ما ال�مر و الم ي� ِسر و الا� ب
ِ
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ُ

عمل ش
ال� ي� ن
طا� �ا�ج ت� ِن� ب�وه> ،1چرا آیۀ قرآن را مطرح نکنم؟ چرا استناد
ِ
ِ

نکنـم بـه آنچـه که دانش بشـر در ایـن زمینه فهمیـده؟ چرا نگویـم که از
عمل شیطان است؛ یعنی شیطانها هستند که این را به شما میدهند و
خوری آن عر قخور بدبخت استفاده میبرند،
شـیطانها هسـتند که از عر ق
ِ
چرا این را نگوییم؟

اهلل ال ُی ُ ُ
آنیکه شنیدید امام سجادصلواتاهللوسالمهعلیه فرموده « َ
قول»،2
دین ِ
صاب ِبالع ِ
معنایش چیز دیگر است؛ یعنی آیین الهی را با عقل نمیشود کشف کرد.
یعنی چه نمیشـود کشـف کرد؟ یعنی اگر شـما روایتی نداشته باشی که
نماز ظهر چهار رکعت اسـت ،با عقل نمیتوانی بفهمی که نماز ظهر چهار
رکعت است ،حرف بسیار درستی هم هست .اگر خود قرآن نگوید که وقت

َ

َّ َ ُ

َّ

َ

َّ

ُ آ

َ

ال�مس ا ٰلى �غ َس ق� الل�ل َو ق�ر� نَ ف
نماز <ا ِق�م الص ة
� ال��ج ِر> ،3قرآن اگر این را
لوك ش ِ ِ
لا� ِلد ِ
ِ
ِ ي ِ

نگوید ،تو از راه عقل و اندیشـه و خردِ معمولی نمیتوانی بفهمی که کِ ی
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

صـاب ب ُ
اهلل ال ُی ُ
هـم همین اسـت که « َ
العقول» .معنایش این نیسـت که
دیـن ِ
ِ
مـا احـکام دیـن و معـارف دیـن را با بینـش عقل و با عینـک عقل و خرد

 .1سوره مبارکه مائده /آیه 90
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انسـانی نمیتوانیـم ببینیـم ،کـه یک عـده نادان به نـام دفاع از
دین ،با جوش ،با حرارت ،داد میکشند آقا ،برای دین فلسفه بیان نکنید.
چـرا نکنیـم؟ چرا بیـان نکنیم؟ البته همیشـه میگوییم ،تکـرار میکنیم،
اعتـراف میکنیـم که آنچه ما میفهمیـم ،یکهزارم از معارف عمیق دین
نیسـت ،آنیکـه ما میتوانیم 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 میگویم ،یک کلمه نفر
طولی تاریخ بشر،
بعدی میگوید ،یک کلمه نفر بعد از او میگوید .در خط
ِ
وقتیکـه حسـاب میکنیـد ،بعد از دویسـت سـال ،پانصد سـال ،میبینید
انسـانیت ،بشـریت ،به عمق دین بسیار مؤمنتر ،معترفتر ،مذعنتر است
از روزگاری که این فکرها و این اندیشـهها و این تطبیقها برایش پیش
نیامده بود.
بنابرایـن دیـن کـه میآیـد ،برای کوبیدن عقـل نمیآید ،برای نسـخ کردن

1

عقـل و بیـرون راندن عقـل از زندگی نمیآید ،پس دیـن میآید برای چه؟
گیری عقل .عقل هست ،اما وقتی هوس در
برای هدایت عقل ،برای دست
ِ
کنارش باشد ،نمیتواند درست قضاوت کند .عقل هست ،ولی وقتی طمع
پهلـو بـه پهلویش باشـد ،نمیتواند درسـت ببیند .وقتی غـرض در کنارش
است ،نمیتواند درست بفهمد .دین میآید هوسها را ،هواها را ،طمعها
سـالم کامـل را تقویت
را ،ترسهـا را ،غرضهـا را ،از عقـل میگیـرد ،عقل
ِ
نسخ) باطل کردن
 ( .1
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میکند ،تأیید میکند تا او خوب بفهمد .و شما وقتیکه مراجعه
میکنید به اسالم ،میبینید اول تا آخر اسالم ،پر است از جلوههای عقل.

َ فَ تَ ق

َ فَ تَ َ فَ َّ

لو�> ،چقدر داریم <ا �لا � ت��ك نَ
ع� نَ
رو�> ،چقدر
در قرآن چقدر داریم <ا �لا � ِ

ّ ٰ
آ ً
داریم؛ برای اینکه بفهمید ،برای اینکه بدانید ،چقدر داریم ِ<ا ن� �فی �ذ لك ل� ي� ة�
َ
ُ
َّ
َ َ ّ
ـاس
ِلا ِولی الا بل� بِ
ا�> بـرای عقلدارهـا .در روایـات چقـدر داریـم « ِان ِهلِل علی الن ِ
ُ َّ َ
ين» 1دو حجـت خـدا بـر مـردم دارد؛ یکی پیغمبر و یکـی عقل .بازهم
حجت ِ
عقل ،دربارۀ عقل بیش از این دیگر حرف نمیزنیم.
ً
اجماال 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،
نمیتواند خودش را به سـرمنزل سـعادت برساند؛ و وقتی وحی آمد ،عقل
را سـرکوب نمیکند ،همچنانیکه غریزه را سـرکوب نمیکند ،همچنانیکه
حواس ظاهره را از بین نمیبرد ،نه؛ میآید حواس ظاهره را ،غرائز انسانی
و بشری را ،نیروی خرد و اندیشۀ آدمی را تقویت میکند ،تهذیب میکند،
تزکیه میکند ،دستگیری میکند ،به او میآموزد .این وظیفۀ وحی است؛
بنابراین فلسفۀ نبوت این است.
چـون اینجـور 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 آنجاییکه بنده وقتیکه
یکذره گرسـنه ماندم ،دنبال یکلقمه نان نروم ،منتظر باشـم تا دسـتی از
 .1حدیث شماره 42
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غیـب بـر آید؛ نه مـال آنجاییکه 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 آنجاییکـه تکلیف الهـیام را انجـام ندهم،
امربهمعـروف نکنـم ،نهیازمنکـر نکنم ،راه خـدا را نپیمایم ،منتظر باشـم

َ َ َّ
تـا دسـتی از غیـب برون آید و کاری بکند؛ 1برخالف آیۀ قـرآن <ا َر َء ي� ت� ال ذ�ى
َ َ ُ ضُّ َ َ
ُ َ �ذّ ُ ّ
ق
الدي� ن�  فَ��ذٰ ِل َك َّال ذ�ى َي� ُد ُّع يَ ت
سك� ِن�>�< ،2الوا
الم
ي
عام ِ
ال�� ي� َم  و لا ي�ح� ع ٰلى ط ِ
ي�ك ِ ب� ِب� ِ
ّ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
ّ
َ نَ ُ
ُ َ َ
َ ُ ّ ن َ �ذ ُ َ
ن ُ ن
وم الدي� ِن�> 4آیۀ
الم ي
طع ُم ِ
لم �ك ِم نَ� المص ِل ي� ن� و لم �ك � ِ
سك� ِن�>< ،3و ك ن�ا �ك ِ ب� ِب� ي� ِ

ّ
مکذبین دین را آن کسانی میداند از جمله که بر خوراک بینوا ،مردم
قرآن
را تحریص نمیکند .مردم را برنمیشـورانند و برنمیانگیزند بر سـیر کردن
بینوایان و با دیدی وسیعتر و عمیقتر و تعبیری با متن اسالم نزدیکتر،
در برانداختـن ریشـۀ فقـر و گرسـنگی .آن آدمـی که خودش را بـا این آیه
تطبیق نمیدهد ،یک قدم در راهِ از بین بردن گرسنگیها بر نمیدارد ،یک
گام در راه نابـود کـردن ریشـۀ فقـر جلو نمیرود و مینشـیند تا دسـتی از
غیب برون آید و کاری بکند ،اینجور آدمها باید بدانند که اگر دسـتی از
غیب برون آمد ،اول توی مغز خود اینها میکوبد که این وجودهای ضایع
و باطل را بیندازد دورَ ،سقطشان کند .دستی از غیب برون آمدن و کاری

 .1شهر خالیست ز عشاقُ ،بوَ د کز طرفی  /دستی از غیب برون آید و کاری بکند (حافظ)
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کردن هست ،اما اینجاست که من گفتم ،الزم است برای هدایت
دسـت نبیسـت ،دست نبوت است،
انسـان که دسـتی از غیب بیاید و آن
ِ
آن مهارت رسـالت اسـت که میآید انسـانها را هدایت میکند ،با همان
صورتیکه عرض کردیم ،نیروی عقل را در آنها برانگیزد.
آنوقـت چندیـن مسـئلۀ دیگـر اینجا پیـش میآید ،چندین مسـئلۀ دیگر
ً
مختصرا فهرسـت بعضی از اینها را نوشـتم.
اینجا هسـت ،که بنده اینجا

1

یکی این است؛ نبوت چه مفهومی دارد؟ با بعثت و برانگیختگی رابطهاش
کدام اسـت؟ میگوییم نبی مبعوث شـد ،برانگیخته شد ،برانگیخته یعنی
چه؟ مگر انگیزشی در نبوت هست؟ مگر تحرکی هست؟ اینهم یک بحث
است .در مباحث مربوط به نبوت به این بحث برخورد نمیکنیم.
نقطـۀ آغـاز کار انبیـا چیسـت؟ از کجـا شـروع میکنند اصلاح را و کمک
به انسـانها را؟ فرجام تالششـان چگونه اسـت؟ کارشان به کجا میرسد؟
همین؛ الی درخت گذاشتند و ارهاش کردند ،تمام شد و رفت؟ سر یحیی
کار نبوت همین است؟ یا
را پیش آن طاغی بریدند ،تمام شد و رفت؟
ِ
آخر ِ
نه؛ فرجام دیگری ،پایان دیگری برای این آغاز متصوَّ ر و در نظر است ،و در
قرآن به آن اشاره شده و مسائلی هست که البته این مسائل را در روزهای
ً
تدریجـا یکییکی مطـرح خواهیم کرد ،عرض خواهیـم کرد .دربارۀ
آینـده،
فلسـفۀ نبـوت ،همیـن اندازهای که مـن گفتم به نظر خودم کافی اسـت.

البته این کوتاهترین بیانی بود که در این زمینه میشد عرض کنیم( .این
 .1به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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را شـما برادران عزیز خوب گوش کردید انشاءاهلل ،چون میبینم
که خوب گوش میکنید ،انشاءاهلل که خوب هم مطلب دستگیر شد .اگر
کسی گوشهکنار در اینزمینه چیزی برایش روشن نشده ،میتواند از بنده
سؤال کند یا از رفیق بغلدستیاش ،تا اینکه این مطلب روشن بشود که
ً
اساسا فلسفۀ نبوت چیست؟)
آیاتی که در این زمینه هسـت ،آیات بسـیار پرمغز و پرمعناییسـت .بنده
ً
مفصال
اول نظرم این بود که همین آیهای که اآلن تالوت میکنم ،این را
امروز شرح بدهم ،بعد دیدم اگر بخواهم شرح بدهم ،عالوهبراینکه مطلبی
دربارۀ نبوت ،آنیکه میخواسـتم بگویم ،نگفته خواهد ماند ،ممکن اسـت
بـه فـردا یـا پسفردا بیفتد ،خود مفهوم این آیه را هم در این یک سـاعت
نمیتوانم بهطورکامل شرح بدهم .خیلی جالب است ،البته حواله میدهم
ً
1
حتما
ذهن و فکر دوستان خوب را به اینکه این آیه را در پرتوی از قرآن
مراجعه کنند ،نگاه کنند ،آنجا بالنسـبه بحث خوبی در این زمینه هسـت،
بنده فقط به ترجمۀ کوتاهی اکتفا میکنم.

َ ّ ُ ُ َّ ةً

َ ً

<كا� ن
ن
واحد ة�> 2مردمان همه یک امت و یک گروه بودند .دراینباره
ال�اس ام� ِ

ً
مفصلا باهـم بحث دارنـد .یک امت بودند ،امـت خوب؟ یا یک
مفسـرین
اصحاب دعوا یک اشـکالی وارد
امـت بودنـد ،امـت بد؟ بنا بر هـر صورتی،
ِ

ّ ُ ُ َّ ةً

َ ً

نَ
<كا� ن
واحد ة�> اشاره است به اشتراکیت
میکنند .بعضی میگویند
ال�اس ام� ِ

 .1تفسیری نوشته شده توسط آیتاهلل طالقانی
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آغازیـن دورانهای ماقبـل تاریخ .بنده عرض میکنم که
اولیـه و
ِ
شـاهدی بـر ایـن معنـا وجود نـدارد ،جـز اینکه اسـم دوران اشـتراکیت و
آغازیـن ،سـر زبانهاسـت ،مـا حیفمان میآید کـه قرآن ما هـم از آن نمد

نَ نّ ُ ُ َّ ةً َ ً
واحد ة�> اشـارهاش
کالهی نداشـته باشـد 1،فقط همین ،و ِا ّل <كا� ال�اس ام� ِ

اشـتراکیت آغازین و نخسـتین ،بهقـول آقایان
بـه دورانـی که انسـانها با
ِ
زندگـی میکردنـد ،مثـل عرض کنم که حیوانات لختوعـور و گلهوار و در
بیابانها و میرفتند و قهرمانی میکردند و با پنجه سنگ را میتراشیدند
و حیوانـات را میگرفتنـد ،میخوردنـد و گاهـی هـم همدیگـر را ،او را ،ما

َ ّ ُ ُ َّ ةً

َ ً

<كا� ن
مشارالیه بدانیم در این آیه که ن
واحد ة�> ،نه ،نه! ما هرگز سعی
ٌ
ال�اس ام� ِ

نمیکنیم که به قرآنمان یک چیزی از جای دیگر بچسبانیم ،نه؛ همانیکه
از قرآنمـان میفهمیـم ،آن مـا را بس اسـت .مـا آن را بفهمیم ،خیلی هنر
کردیـم ،احتیاجـی نـدارد قرآن ما کـه از حرفهای دیگـران و فرهنگهای
دیگران یک حاشـیهای ،ذیلی ،به آن بدهیم و سـرافرازش کنیم ،نه؛ قرآن
این سرافرازی را نمیخواهد.

ّ ُ ُ َّ ةً

َ ً

نَ
<كا� ن
واحد ة�> را چنـد جـور میشـود معنا کرد ،دوجـور معنایش در
ال�اس ام� ِ
پرتـوی از قرآن هسـت کـه حاال مراجعه میکنیـد و مالحظه میکنید ،یک
معنا به نظر من میرسد که غیر از آن دو معناست که در این ترجمه اشاره

ّ ُ ُ َّ ةً

َ ً

نَ
<كا� ن
حالت
واحد ة�> ،یعنی انسـانها و مردمان همه به یک
کردم.
ِ
ال�اس ام� ِ

برابر و همسان بودند ،ازلحاظ نیازها و ازلحاظ مایهها .همۀ انسانها دارای
معنی بهره و سهم داشتن از چیزی.
 .1ضربالمثلی است به
ِ

توبن

 ۀسلجلج  توبن ۀفسلف

401

یـک سـنخ نیـاز بودنـد و همۀ انسـانها دارای یک انـدازه مایه ،و
واقعیت اجتماعی همیشه همینجور است .همۀ انسانها عقل دارند ،فکر
دارنـد ،هـوش دارند ،حس ششـم دارند ،حواس ظاهـره دارند ،حواس باطنه
دارند .همۀ انسـانها گرسـنگی دارند ،تشـنگی دارند ،هوس جنسـی دارند،
ً
تقریبا از
خانه میخواهند ،لباس میخواهند و ازاینقبیل .نیازها همه برابر؛
یک سنخ ،و مایهها مشابه .یک انسانی در یک تربیت بهتری تربیت شده
باشـد ،مایهاش شـکوفا شـده باشد ،مطلب دیگری اسـت .یک آقازا دهای در
خانۀ اشرافی به دنیا آمده باشد ،معلم سر خانه در شش ،هفت سالگی مثل
کارگر
بلبل به او زبان هندی و چینی یاد بدهد که حرف بزند ،و بچۀ فالن
ِ
در کورهها ،فارسی هم درست در هفت ،هشتسالگی 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.
ً
مثال فالن
معـادن نفتـی که در مناطق فرض کنید که شـمالی ،جنوبـی ،در
کشور وجود دارد ،معلوم نیست که غنیتر و سرشارتر از معادن نفت فالن
نقطهای که استخراجشده نباشد ،نفت آن استخراج شده ،در چراغها میآید،
بنزیـن آن در اتومبیلهـا میآیـد ،همه هم میدانند ،اسـمش هم معروف
است ،نفت آن هنوز بیچاره استخراج نشده ،شاید ُپرمایهتر هم باشد.
پـس انسـانها بهطور طبیعـی و معمولی ،امت واحده بودنـد ،با نیازهای
همسـان ،بـا مایههـای برابـر و مشـابه کـه در ترجمـه ایـن را قیـد کردیم.

فَ َ َ َ

ُ َّ ّ

ن
ث
ن
های برابر ،خدای متعال پیامبران
<� ب�ع� اهلل ال� ِب� ي� ي��> در میان این انسان ِ
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را برانگیخـت ،در ایـن همسـطحها یک انسـان را پـروردگار عالم،
باالتر ،قویتر ،عمیقترُ ،پرشـورتر ،و ُپرمایهتر سـراغ کرد و او را برانگیخت،

َُ ّ
َ ُ �ذ
که چه بکند؟ <م ب� ِش�ر�ي نَ�> مژدهرسانان< ،و م ن� ِ ر�ي نَ�> و بیمدهندگان .مژدۀ چه

میدهند پیغمبران؟ مژدۀ بهشـت میدهند ،مژدۀ سـعادت دنیا میدهند،
مژدۀ مدینۀ فاضله میدهند ،مژدۀ استقرار امنیت و صلح و رفاه میدهند،
مـژدۀ از بیـن رفتـن فقر و نومیـدی و ترس و ناامنـی و جهالت میدهند،
مژده رسـانانند ،و باالخره مژدۀ تشـکیل حکومت فاضل و مدینۀ صالح به
انسـانها میدهند و بعد از آن مژدۀ رفتن به بهشـت و اتصال به رضوان
پـروردگار میدهند ،مـژده میدهند .و بیمدهندگان؛ میترسـانند ،از آتش
جهنـم هـم میترسـانند ،از باریکی پـل صراط هم میترسـانند ،از بدبختی
دنیـا هـم میترسـانند ،از تسـلط
عفریت 1جهـل و فقر هم میترسـانند ،از
ِ
سـقوط در دره و سراشـیب فسـاد هم میترسـانند ،از نابود شدن مایههای
انسانی هم میترسانند ،بیمرسانانند ،بیمدهندگانند.

فَ َ َ ث َ ُ نَّ ّ َ ُ َ ّ
َنَ َ َ ُ
َّ
ُ �ذ
الك ت� بَ
ا� ِب�الح ق ِ�> ،همهاش هم
<� ب�ع� اهلل
ال� ِب� ي� ي� ن� م ب� ِش�ر�ي نَ� و م ن� ِ ر�ي نَ� و ا��ز َل معه ُم ِ

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 نمیتوانـم معنا کنم؛
یعنی فکر میکنم اگر بخواهم باز حق را معنا کنم ،یک ده ،دوازده دقیقه
ً
اجمـاال آنچه کـه مطابق با فطـرت عالم
بایـد مخصـوص آن حـرف بزنـم).
 .1موجود زشت و ترسناک ،در اصطالح عموم مردم به شیاطین و جنیان گفته میشود.
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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 میکند ،آن را میگویند
حـق .کتـاب پیغمبرهـا هـم حـق اسـت ،انسـان را در راه طبیعـیاش ،در
مسیر فطر یاش ،در بستر معمولی و روند تکاملیاش پیش میراند ،جلو
میبرد ،کمک میکند ،کتاب پیغمبرها حق را با خود دارد.

َنَ َ َ ُ

َّ َ

ُ َ

ّ

ف َ

ََف

ف

<ا��ز َل معه ُم ِ ت َ
ا� ب�الح ق� ِل ي�حك َم ب� ي� نَ� ن
�يه> ،تـا آن کتـاب،
ال� ِاس � ي�ما ا�خ ت�ل�وا � ِ
الك� ب ِ ِ
َ

ُ

<ل ي�حك َم>؛ یعنی تا کتاب حکم کند میان مردم ،در آن چیزهایی که دربارۀ
ِ
آن اختلاف میورزنـد با یکدیگر .باالخره مردم دور از اختالف نمیشـوند،
اختالفـات در میـان انسـانها یـک سـنت اسـت و بودنـش الزم اسـت و
نبودنش مضر است .این را بدانید ،بودن اختالف خوب است؛ برای خاطر
اینکـه اختلاف موجـب تکامل اسـت .در زمینـۀ اختالفات البتـه اینیکه
گفتـم نبودنـش مضر اسـت ،در این کلمـه باید تجدیدنظر کنـم ،نمیدانم
مضر اسـت یا نه ،بههرحال ،باید تشـریح و تفسـیر کنم ،بودنش بههرحال
مفیـد اسـت ،نبودنش مضر اسـت را نمیدانم ،آن حـرف را پس میگیرم.
کتـاب میآیـد تا میان مردم حکـم کند ،قضاوت کند ،حکومت کند دربارۀ
چیزهایی که در آن اختالف ورزیدهاند .اینجا چه میفهمیم ما؟ میفهمیم
که حکومتی که انبیا بهوجود میآورند ،حکومت فرد نبی ،حکومت شخص،
حکومت استبداد نیست؛ بلکه حکومت قانون است ،حکومت کتاب است،
نبـی وقتـی میآید ،جامعهای درسـت میکند که حاکـم در آن جامعه ،در
معنا و در واقع ،همان کتاب است؛ یعنی قانون.
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ف َ

ََف

ف

َ َ

َ َ فَ

ف

<ل ي�حك َم ب� ي� نَ� ن
ال� ِاس � ي�ما ا�خ ت�ل�وا ��يه>< ،و ما ا�خ ت�ل� ��يه> دربـارۀ
ِ
َّ َّ ذ

ت ُ

ایـن کتـاب اختالفی بهوجود نیامد ،اختالفی نکردند<ِ ،الا ال�ي� نَ
� او�وه> مگر
آنکسانیکه کتاب به آنها داده شده بود ،آنکسانیکه همین کتاب آسمانی
بـرای آنهـا آمـد ،خودِ آنها دربارۀ کتاب آسـمانی اختلاف کردند .این به ما
چه را نشان میدهد؟ نشان میدهد وجود تحریف را در ادیان آسمانی ،در
میان گفتههای 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 ،دربارهاش اختالف کردند .اختالف کردند ،یعنی چه؟ یعنی یک
خالف واقـع گفتند؛ پس بنابراین هسـتند
تیـپ راسـت گفتنـد ،یک تیپ
ِ
کسـانیکه پیروان یک دینی هسـتند و سـخن دین را میزنند ،اما خالف
واقع میگویند ،اشاره به وجود َنسخ و تحریف در ادیان.

َ

ٓ ُ

َّ

ُ َ ًَ َُ

ال� ي� ن� ت
َت ُ
ا� ب��غ ي�ا ب� ي� ن�هم> از روی دشـمنی و طغیان با یکدیگر،
<م ن� ب� ِ
ِ
عد ما ج�اء�هم ب ِ
فَ َ َ

ُ َّ ذ

آَ

َ

ََف

ف

َّ

�ذ ن

�يه ِم نَ
� الح ق ِ� ِب� ِا ِ� ِه> آنکسـانیکه مؤمننـد،
<�هدى اهلل ال�ي� نَ� �م ن�وا ِلما ا�خ ت�ل�وا � ِ

پاسـخ آنچـه که در آن
گرویـدۀ بـه دیـن حقنـد ،خدا آنها را هدایت کرد به
ِ

َ َ ٓ
َ ُ َ
راط
اختلاف کـرده بودنـد ،بـه اذن و رخصتش< ،و اهلل ي�هد�ي م ن� ي� ش�ا ُء ِا ٰلى ِص ٍ
ُم تَ ق
س�� ي� ٍم> و خـدا هدایـت میکنـد هرکه را بخواهد به راه راسـت( .این یک
قسمت از تالوت امروز است که البته الزم بود مثل اینکه بیشتر دربارهاش
صحبت بکنم در این کلمات آخرشّ ،إل اینکه بنده اآلن احسـاس میکنم
خیلی خسته شدم ،بهطور یکه آیات سورۀ جمعه را هم به همان ترجمهای
که دستتان هست اکتفا میکنم ،دیگر معنا نمیکنم).
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سورۀ جمعه را کسانی که قرآن دستشان هست ،جزء بیستوهشتم

ف َّ
َّ ن َّ
ُ
ّٰ
الس ت َ ف َ ض َ
ك
ح�م ،ي� َس ِبّ� ُح ِلل ِه ما ِ�ی
حم�
الر ي
سم ِ
ِ
ماوا� و ما ِ�ی الا ِر� الم ِل ِ
را بیاورندِ < ،ب� ِ
اهلل الر ِ
ُ
َ
َ
قُ ّ
َ
َ �ظ
َ ُ �ذ ف �ض
ك� ِم> سـورۀ جمعـه اسـت تـا <و اهلل وال� ِل الع ي� ِم>( .که
ال�د ِوس الع�ز �ي�ز ِ الح ي

البتـه ایـن سـوره را بنده تا حاال چند نوبت معنا کـردم؛ هم اینجا ،هم آن
مسـجد ،1به مناسـبتهای گوناگون؛ چون شبهای جمعه این سوره را در
ً
معموال میخوانیم ،برای اینکه مؤمنین و دوستانی که در آن
نماز مغرب
نماز شرکت میکنند ،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 .بهعالوه اینکه من دیگر اآلن خسـتهام .ترجمه هم که کردم ،در
مقدار مورد
همین کاغذهایی که دستتان هست ،ترجمه نوشته شده ،این
ِ
ً
فعال بس است).
نظر ما
پس ما تا حاال چه فهمیدیم؟ فهمیدیم فلسـفۀ نبوت را و اینکه این یک
اصلیست در همۀ ادیان ،بلکه اصل مادر ،که اگر این نباشد ،دین معنی و
مفهوم درستی نمیتواند داشته باشد؛ چون دین آن چیز یست که ازطرف
پروردگار میآید ،بهوسیلۀ پیامآوری ،پیامآورندۀ وحیی.

 .1مسجد کرامت ،مشهد مقدس

جلسۀ پانزدهم

بعثت در نبوت
پنجشنبه  11مهرماه 1353
 16رمضانالمبارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.

جلسۀ 15
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ا َقرأ باسم َر ّب َك َّالذی َخ َل َق َ 1خ َل َق الا َ
نسان ِمن
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َّ
َ َّ َ َ َ
َ
َ َ َ ُّ َ َ
الا َ
كر ُم  3الذی علم ِبالقل ِم
َعل ٍق ِ 2اقرأ و ربك
َ َّ
َ َ َ َ
َ
ك ّلا ا َّن الا َ
َ
نسان
5
م
عل
ی
م
ل
ما
نسان
الا
م
ل
4ع
ِ ِ
ِ
غنى  7ا َّن ا ٰلى َر ّب َك ُّ
َل َی ٰ َ َ ُ َ
الر ٰ
جعى 8
طغى  6ان رآه است ٰ ِ ِ ِ
ۀ
م�ارکه �ج معه

سور� ب
موضوع صحبت امروز ما در این است که پیغمبر و نبی ،در حینی که بار
رسالت و نبوت بر دوشش قرار میگیرد ،بعد از آنیکه پیام خدا را دریافت
میکند ،چه حالتی ،چه کیفیتی ،در خود او و در جهان پیرامونش بهوجود
میآیـد .البتـه پیداسـت کـه با کیفیـات و چگونگـی درونی خـودِ پیغمبر
چنـدان کاری نداریـم؛ اگـر چنانچـه آن را در اینجـا مطـرح میکنیم ،برای
لطیف دقیقی از یک کلمۀ معمولی رایج
خاطر این است که یک استفادۀ
ِ
ً
ضمنا یک ُبعدی از ابعاد
عرف متشـرّ عه 1در نظر هسـت ،که
در قرآن و در
ِ
مسئلۀ نبوت را برای ما روشن میکند.
ً
غالبا وقتی صحبت از آمدن پیغمبری است ،صحبت
میدانید که در قرآن،
 .1آگاه و معتقد به امور دینی و شرعی
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ُ ُ َّ ة َ

ً

از بعثـت اوسـت؛ <ل�د ب�ع ث� ن�ا � ي� ك ِ ّل ام ٍ� رسولا> 1،مـا مبعوث کردیم

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 فایدهاش کدام است و ازاینقبیل.
بعثت بهمعنای برانگیختگیست .برانگیختگی یعنی چه؟ یعنی تحرک ،حرکت
بعد از رخوت و سسـتی و رکود .مردهای که سـالیانی در گورسـتانی خوابیده
و اجزای بدن او خاک شـده ،وقتی با قدرت پروردگار ،در قیامت برمیخیزد،

َ �ذ َ ُ َ

ع�> 2روز برانگیختگیست .انسانی که در
ال� ثِ
میگویند برانگیخته شد< .ه ا ي�وم ب

عادی زندگی اجتماع حرکت میکرد؛ شوری،
جریان
خانه خوابیده بود ،یا در
ِ
ِ
تالشی ،فعالیتی ،برخالف حالت معمولی جامعه در او نبود؛ درحقیقت مثل
تختۀ چوبی ،مثل گیاه بیجانی ،مثل َپ ِر کاهی ،روی سیل معمولی جامعه
افتاده بود و جامعه او را به هرسو میبرد؛ یکچنین آدمی وقتیکه به خود
آمد ،وقتیکه از این حال بیتفاوتی بیرون آمد ،وقتی احساس کرد که این
جریان طبیعی ،این جریان معمولی ،الزم نیست صددرصد برای
مسیر ،این
ِ
او اطمینانبخش و قانعکننده باشـد ،ایبسـا جریان دیگری بتوان سراغ کرد
 .1سوره مبارکه نحل /آیه 36
 .2سوره 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
میگویند برانگیخته شد .در مثالهای کوچکتر و جزئیتر ،از خواب که بیدار
شدید و بلند شدید ،میگویید برانگیخته شد .از سستی و تنبلی و بیحالی
و رخوت وقتیکه خارج شدید و مشغول حرکت شدید ،میگویند برانگیخته
شد؛ این معنای برانگیختگی است؛ بعث یعنی این.
روز قیامت را همانطورکه میدانید ،میگویند «یوم البعث» ،روز برانگیختگی،
روز از
یـا بـه تعبیـر دیگـر ،روز رسـتاخیز .رسـتاخیز؛ آن روز برخاسـتن ،آن ِ
سسـتی و بیحالـی بـرون آمـدن ،آن روز حرکـت ،آن روزی که انسـانها از
لحظهای که از گور بیرون میآیند تا لحظهای که سرنوشت نهایی آنها معین
ً
دائما در تالش ،در سراسیمگی ،در حرکت هستند؛ این را میگویند
میشود،
یومالبعث ،رستاخیز؛ در نبوت یکچنین حالتی وجود دارد.
ً
اساسـا یک بینش نویی بشـود.
میخواهـم بینـش شـما نسـبت به نبوت
ً
مثلا ،وارد
نبـوت را بعضـی اینجـور خیـال میکنند؛ مثـل اینکه واعظی
شـهری میشـود تـا برای مردم آن شـهر یکقـدری مطالبـی از دین یا غیر
دین بیان بکند؛ یا فرض کنیم مسئلهگویی در میان مردمی بلند میشود،
میایسـتد تـا چندتـا مسـئلۀ فرعی بـه آنها بگویـد؛ یا یک سـخنرانی ،یک
ناطقـی ،فـرض کنیـد یـک میتینگبدهی در یـک اجتماعی وارد میشـود
ً
معموال
کـه یکخـرده هایوهوی راه بیندازد و میتینـگ 1بدهد؛ پیغمبر را
 .1اجتماع گروههایی برای گفتگو یا اظهارنظر در مسائل اجتماعی ،سیاسی
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نجیب
روحانی
عالم
آدم
ِ
ِ
ِ
اینجور آدمی فرض میکنند؛ مثل یک ِ

زیـر سـر بـه پایینی ،در میان یـک عده مردم .منتهـا این مردم هم
سـر به
ِ
گاهـی قـدر او را میداننـد ،مردمـان خوبیاند ،بـه اینهـا میگویند مؤمن؛
گاهی قدر او را نمیدانند ،اینها میشوند کافر ،و مشرک به آنها میگویند،
خیال کردیم پیغمبر یکچنین 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
باطـن خود نبـی بهوجود میآید .اول او
در درون و ذات خـود پیغمبـر ،در
ِ
عوض میشود ،اول او از حال رکود و رخوت خارج میشود ،بعد از آنیکه
در روح او ،در باطـن او قیامتـی بـر پـا شـد ،بعـد از آنیکه رسـتاخیزی در
درون ذات نبی و روان او بهوجود آمد ،بعد از آنیکه همۀ مایههای بسیار
سرشار ودیعهنهادۀ ازطرف خدا ،در نبی بیدار شد ،مثل سرچشمهای که در
ِ
هر لحظهای میلیاردها جریان آب از او استخراج میشود و میریزد ـ که تا
قبل از این لحظه ،همۀ این آبها در باطن او مخفی یا پنهان بود ـ بعد از
آنیکه خالصه خودِ نبی مسـلمان شـد ،وقتیکه خود او تحت تأثیر تحول
وحی الهی قرار گرفت؛ بعد همین سرچشـمه ،همین تحول ،همین شـور،
اض جوشـان ،که روح
همین انقالب ،همین رسـتاخیز ،از این چشـمۀ فیّ ِ
نبی و باطن نبیست ،میریزد به اجتماع ،منتقل میشود به متن جامعۀ
بشـری .بعـد از آنیکـه در او تحول بهوجود آمـد ،در جامعه تحول بهوجود
میآیـد .بعـد از آنیکه در باطن او رسـتاخیز عظیمی به پا شـد ،رسـتاخیز
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عظیمتـری در متـن جامعـه برپـا میشـود .بعد از آنیکـه در دل
او انقلاب بهوجود آمد ،به دسـت او ،در جامعـه انقالب بهوجود میآید و
بعثـت بهمعنـای واقعـی تحقق پیـدا میکند .پس میبینیـد که در نبوت
هرچه که هست ،شور و تحول و دگرگونی و بعث و انبعاث 1است.
پیغمبر ،قبل از نبوت به چه وضعیست؟ دو نکته در زمینۀ زندگی هر نبی،
قبـل از نبـوت ،بهطـور متضاد وجـود دارد .البته اینیکـه میگویم متضاد،
نه بهمعنای اینکه یک تضاد واقعی هسـت؛ به نظر ممکن اسـت متضاد
بیاید .یکی اینکه نبی ،اگر چه مبعوث نشـده ،اما از مایههای 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 انسـانهای دیگر نیسـت .اسـتعداد بندگی خدا در او ،آمادگی برای بندۀ
خدا بودن ،به اندازهایست که برای انسانهای دیگر متصوَ ر نیست .همۀ
مایههایـی کـه یـک انسـان را از حضیض 2خاک بودن خـارج میکند و به

نّ ّٰ َ نّ َ

َ

ّ
�يه را�ج ن
تخلق به اخالق خدا
عو�> 3یعنی بندۀ واقعی خدا و
اوج ِ<ا�ا ِلل ِه و ِا�ا ِال ِ ِ
میرساند ،همۀ این مایهها ،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 دیگر یست که در پاسخ آن ،یک جواب خالصۀ
( .1بعث) برانگیخته شدن
( .2حضض) َپستی
 .3سوره مبارکه بقره /آیه 156
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کوتاهـی میتوانیـم داشـته باشـیم ،بهاینصـورت کـه بگوییـم
باالخره برای تحمل بار مسـئولیت نبوت ،اسـتخوانی سـنگینتر ،درشتتر
و مایـهای نیرومندتـر الزم بـوده .بار رسـالت کار یکشـاهی ّ
صنار 1نیسـت.
بـار نبـوت و پیـام خـدا را بـه مـردم رسـاندن و جامعـهای را از جاهلی به
توحیـدی بـدل کردن ،این کار بسـیار باعظمت و بسـیار بار سنگینیسـت
و باالخـره الزم اسـت یـک عـدهای ایـن بـار را متحمل بشـوند .چه کسـی
متحمل خواهد شـد؟ انسـانهای معمولی؟ یا انسـانی که برحسب شرایط
و خصوصیات محیطی ،خانوادگی ،آبوهوایی ،فامیلی ،دارای استعدادها
و امـکان بیشـتری اسـت و چـون خدا میبینـد امکانات بیشـتر را در این
موجـود کمکـش میکند ،فیض بـه او میدهد ،لطف بـه او میکند ،آنچه
وسـیلۀ پـرورش هسـت ،در اختیـار او میگذارد ،تا اینکـه این دو صد من
بار ،بر روی صد من استخوان 2نبی بایستد .او را یک آدمی میکند آمادۀ
ایـن کار .باالخـره اگـر رسـولاهلل این بار سـنگین را برنمیداشـت ،این بار
سـنگین بر زمین میماند ،کار من و شـما نبود برداشـتنش .کار گاندی 3و
 .1کنایه از کمارزش بودن
 .2برگرفته از این ضربالمثل فارسی« :دو صد من استخوان باید که صد من بار بردارد»
 .3ماهاتمـا گانـدی (۱۹۴۸-۱۸۶۹م) رهبـر معنـوی و سیاسـی ملت هنـد ،در راه آزادی از
سـلطۀ امپراتوری بریتانیا بود .او با تأثیر از آیین برهمایی ،بسـیار سادهزیسـت بود و بر
مبارزۀ بدون خشونت تأکید میکرد .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 اینهمـه اسـتخوان الزم اسـت تا بتوانـد این بار
سنگین را ـ که به نام رسالت و نبوت و بعثت نامیده میشود ـ بردارد ،و
این تفصیلش البته خیلی زیاد است .نبی با یکچنین مایههایی در میان
مردم اسـت .این یک نکته ،که خالصۀ نکتۀ اول این شـد؛ که مایههایی
کـه در نبـی وجـود دارد ،در پیغمبـر ،از مایههای مردم معمولی سرشـارتر،
غنیتر ،عمیقتر ،قابل استفادهتر 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
میکنند .از اول مشغول فکر کردن نیست که من چهکار کنم این جامعه
را منقلب کنم ،ممکن است ناراضی باشد و البته ناراضیست .یک انسان
باهـوش ،البتـه ناراضیسـت از وضع اختالف طبقاتی زمـان خود ،از وضع
جهل زمان خود ،از فقر زمان خود ،از ستم زمان خود ،از نادانی زمان خود
اسلامی خالصه ،از جاهلیت زمان خود ،البته ناراضیسـت؛ اما
و با تعبیر
ِ
این نارضایی در حد یک نارضاییسـت فقط؛ در حد ایجاد یک تحول ،یک
انقالب ،ایجاد یک راهی ضد راه معمولی اجتماعی نیست.

 .1پاتریس لومومبا (1961-1925م) رهبر حرکت ضد اسـتعماری کشـور کنگو علیه بلژیک
بود که پس از رسـیدن به نخسـتوزیری ،با توطئۀ سـازمان جاسوسـی آمریکا و بلژیک
توسط رئیسجمهور عزل شد و پس از مدتی اختفا ،توسط سرهنگ موبوتو سهسهسهکو
به قتل رسید.
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شـما موسـیبنعمران را میبینیـد ،علیهالصال ةوالسلام ،در خانۀ
فرعون دارد زندگی میکند؛ به قول یکی از ریشسـفیدهای چند سـال قبل،
رق از
پلو چلوهای فرعون را میخورد ،آقازادگی هم میکند ،در بازار ،روی عِ ِ
نژاد بنیاسرائیل بودن و کسانی که به ایدۀ او ایمان آوردند ،یک نفر را هم
می ُ
کشد ،بعدها که مبعوث به نبوت و رسالت میشود ،در حین برگشتن از
پیش شعیب و از مدین ـ بعد از آنیکه از پیش شعیب و مدین برمیگردد،

آنجا مبعوث به رسالت میشود ـ راجع به آن آدمکشی آن روزش میگوید َ
<و
�ضّ ٓ ّ
َن
ا�ا ِم نَ� ال ال ي� ن�> 1گمراه بودم من .گمراه بودم یعنی چه؟ یعنی نیافته بودم این

فرعونی آن روزگار بوده ،نهاینکه
راهی را که درست بر ضد راه معمولی جامعۀ
ِ

یکی از آحاد فرعونی را ُکشتن گناه است ،نهخیر؛ بلکه میخواهد بگوید آن
روزی که من او را کشـتم ،یک آدمی نبودم که با یک ایدۀ مشـخصی ،یک
صحیح انقالبی را تعقیب بکنم .آدمی بودم میان آدمهای دیگر؛
جهتگیری
ِ
راهرویی بودم میان راهروهای دیگر؛ تالش میکردم ،قاطی تالشهای دیگر؛
حرکـت میکـردم ،در کنار حرکتهای دیگر .امروز عوضشـده راه من ،امروز
تخطئـه میکنم آن حرکت عمومی و مسـیر جمعـی جامعه را؛ یعنی امروز
شدم یک آدمی که رستاخیزی در جامعه برپا میکند .کِ ی؟ بعد از بعثت.

َ ُّ
ّ
یـا پیغمبـر اکرم خـود مـاّ ،
<و ال�ض ٰ
حى>
وسـلم ،آیـۀ سـورۀ
صلیاهللعلیهوآله
مطلب را خوب روشـن میکند .ـ در این نوشـتهها هسـت 2،بنده هم حاال
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معنا میکنم ـ مفسـرین در اینجـا مطالبی گفتهاند ،روایاتی هم
که در ذیل سـوره هسـت ،بنده نگاه کردم ،روایات تأویل اسـت نه تفسـیر.

َ �ضُّ

آنچه روایت در ذیل سورۀ شریفۀ <و ال ٰ
روایات
حى> هست ،مثل صدی نودِ
ِ
ذیـل آیـات قرآن ،تفسـیر ظاهر لفظ نیسـت ،ظاهر لفظ معنـای خودش را
میدهـد ،کـه حاال معنا میکنیم و نوشـتیم آنجا؛ آن تأویل اسـت ،اضافه
کردن یک نکته بر نکات این آیه اسـت ،و ِا ّل خود آیه روشـن اسـت .امام
علیهالصالةوالسلام نمیخواهنـد لفـظ ظاهـر آیـه را برخلاف ظاهر حمل
کننـد ،بلکه ظاهر آیه بهجـای خود محفوظ ،میخواهند یک چیزی اضافه
کننـد .آنچـه را کـه من و شـما در نـگاه معمولی به آیـه نمیفهمیم ،امام
علیهالسلام آن چیز را هم به ما یاد میدهد؛ این اسـمش تأویل اسـت.
ً
ضمنـا یـک قسـمتی از همیـن بحـث امـروز ماسـت کـه تالوت امـروز ما

�ض

<وال ٰ
حى> است.

َ �ضُّ
1
ُ
ٰ
حـی یعنی پیـش از ظهر.
ض
گاه.
ت
چاشـ
روشـنایی
بـه
سـوگند
>
حى
<و ال
ٰ
ببینید ،خود این قسـم خوردن معنیدار اسـت ،خود این قسـم خوردن به
آنوقت ،این معنیدار اسـت .شـاید اشـارهای در آن باشـد ،و پیداسـت که
ضحی اشارۀ به
چون سـخن دربارۀ بعثت و رسـالت پیغمبر اسـت؛ لذا این
ٰ
آن نور یست که بر اثر بعثت پیامبر اسالم و نبوت اسالم ،همۀ آفاق عالم

َ �ضُّ

َ َّ

�ذ َ

را فرا گرفت< .و ال ٰ
حى  و الل ي� ِل ِا ا س�ج ٰى> و قسم به شب ،آنگاه که بپوشاند
َ َّ َ َ َ ُّ َ

َ

قَ

تاریکیاش همۀ آفاق را< ،ما ودعك ر�ب ك و ما � ٰ
لى> .گویا بعد از آنیکه وحی
 .1سوره مبارکه ضحی /آیات  1تا 8
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آغاز شـده بود ،مدتی که گذشـت ،وحی قطع شـد .پیغمبر بعد از
آنیکه آن برانگیختگی در او بهوجود آمده ،آن شـور و هیجان در او پدید
آمده ،با پیامآور وحی خدا ،جبرائیلُ ،انس بسته؛ ناگهان میبیند که وحی

قطع شد؛ بهشدت غمگین بوده .چقدر طول کشیده دوران َفترَت؟ 1اسمش
را میگوینـد دوران فترت .چهـل روز گفتهاند ،بیشـتر هـم گفتهاند ،تا دو،

َ �ضُّ

سه سال هم گفتهاند .بعد سورۀ <و ال ٰ
حى> اولین سورۀ بشارتآمیز یست

قَ
ك َر ُّ َ
کـه بـه پیغمبـر اکرم خطـاب میکند ،میگوید< :ما َو َّد َع َ
ك َو ما � ٰلى>
�ب
َ َ
<و ما ق� ٰ
لى>،
پـروردگارت تـو را رهـا نکـرد ،طـرد نکرد و بر تو خشـم نگرفـت،
َ َ آ

ُ َ

َ َ

خشم نگرفت بر تو< .و لل� ِ�خ َر ة� �خ ي� ٌر لك ِم نَ� ٰ
الاولى> آخرت ،آینده ،برای تو بهتر

است از آغاز ،از گذشته؛ فرجام کارَت بهتر از آغاز کارَت است.

َ َ َ فَ ُ

َ ُّ َ

َ

فَ َ ض

عط�ك ر�ب ك � ت�ر� ٰى> و خواهد داد پروردگارت به تو ،آنقدر که
<و لسو� ي� ي

خشـنود بشـوی .البتـه روایـت در ذیلش هسـت که مراد شـفاعت اسـت؛
درسـت هم هسـت .شفاعت یکی از چیزهاییست که به پیغمبر خدا داده
شده و آنقدر داده میشود که خشنود میشود؛ اما در همین دنیا هم به
پیامبر اسلام آنقدر داده شـد ،تا خشـنود شـد؛ هدایت انسانها ،تشکیل
مدینـۀ فاضلـه ،قهـر و غلبه بر دشـمنهای خونین و سرسـخت ،فتح بالد،
سـیر تکاملی جامعۀ اسلامی ،اینها همه نعمتهای
روی غلتک انداختن
ِ
خدا بود به پیغمبر اسالم.

ََ َ

َ َ

ً فَ آ

بـاری< ،ا لم ي ِج��دك ي� ت� ي�ما �� ٰ
وى> آیـا خـدا تـو را یتیمی نیافت کـه پناه داد؟
 .1زمان بین دو نوبت
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خـدای متعـال تـو را یک یتیمی یافته ،بیکـس ،بیپناه ،پناهت
داده .پدر که نداشـتی ،قبل از والدتت پدرت از دنیا رفته بود ،مادرت هم
سال کوتاهی
که به فاصلۀ کمی از دنیا رفت ،پدربزرگت هم که بعد از چند
ِ
توی
از دنیـا رفـت ،تـو مانـدی و تو ،تنهـا ،زیر کفالت عمویـت ابوطالب؛ و
ِ
یتیـم را کـه از آغاز یتیـم بودی ،همهلحظه پناهت دادیـم ،در آغوش مهر
و محبت خود ،تو را نگاه داشـتیم ای پیغمبر ما .این دارد امید میدهد،
میخواهـد 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؛
ً
ابدا؛
مَ ترس ،واهمه مکن ،مبادا بپنداری که خدا تو را وا گذاشـته اسـت،
خدا تو را وا نخواهد گذاشت ،وقتی آن روز تو را پناه داد.

َ َ ََ َ

ض ٓ ّ ً فَ َ

<و و ج�دك �الا �ه ٰ
دى> و تـو را گمگشـته یافت و هدایت کـرد .اینجا چندتا
روایت هست که البته بعضی از این روایتها ضعیف هم هست ،و چندتا

ٓ ًّ
<و َو َ� َد َ
هم اقوال مفسرین است که قاطی روایتها شده .میگوید َ
ك ض�الا
ج
ِ
َ
ف� َه ٰ
دى> خدا تو را گمگشته یافت و هدایت کرد؛ نه مراد گمگشتگی فکری و

روحیست ،بلکه مراد این است که یکوقتی پیغمبر ،در بچگی ،در کوههای
مکه گمشـده 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 نمیشناخت،
خدا مردم مکه را به تو هدایت کرد؛ به این معانی حمل کردند .این معانی
را ما منکر نمیشویم ،درست دقت کنید ،منظور حرف را دریابید .این معانی
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ً
واقعـا روایت صحیحی برطبـق هریک از
ممکـن اسـت باشـد ،اگر
روی چشم .ممکن است از اصل ،روایتهایی که هست،
این معانی بیاید،
ِ
ضعیف باشـد ،ممکن اسـت صحیح باشـد ،و اگر روایات صحیحی در این
زمینه ،برای هریک از این معنیها بیاید ،البته قابل قبول است و میشود
قبول کرد .اما با وجود اینکه ما هریک از این معانی را طبق روایت صحیح
قبول میکنیم؛ معنای ظاهر آیه غیر از این اسـت .و قبول روایتی که این
معنا را به ما میدهد ،منافات ندارد با قبول معنای ظاهر آیه.
ظاهـر آیـه یـک چیز دیگر اسـت؛ ظاهر آیه ،صـاف و صریح ،فارسـی ،دارد
میگویـد تو گمراه بودی ،گمگشـته بـودی ،تو را هدایت کردیم؛ یعنی چه
ً
ً
ابدا؛
ابدا؛ یعنی آدم منحرفی بودی؟
گمراه بودی؟ یعنی بتپرست بودی؟
ً
ابـدا؛ پس چه؟ یعنـی این صراط مسـتقیمی که با
یعنـی گنـهکار بـودی؟
بعثـت و نبـوت بـه تو ارائه داده شـد ،در اختیار تو نبود .غیر از این اسـت
مگـر؟ آن معـارف ،آن قوانیـن ،آن افـکار ،آن ایدههـا که با آمـدن وحی بر
پیغمبر ،برای قلب مقدس او روشن و آشکار شد ،مگر قبل از نبوت و قبل

ّ
مسـل ً
ما نه .گمگشته بودی یعنی
از بعثت ،برای آن بزرگوار وجود داشـت؟
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 کوههای اطراف مکه ،گم شـدن در
ً
مثال؛ همانطور یکـه در بعضی از روایات و
راه چرانـدن فلان گوسـفندها
نقلها هست .توجه کردید؟!
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َ َ ََ َ

ٓ ئ ً ف َ َ �غ

خـب< ،و و ج�دك �الا �ه ٰ
دى  و و ج�دك عا ِ�لا �ا ن� ٰى> تو را مسـتمند
عیالمندی یافت و تو را بینیاز کرد .منظور از این آیه و طرح این سوره در
این نوشـته چه بوده؟ این بوده که پیغمبر اکرم ،همچنانیکه مفاد ظاهر
آیه اسـت ،گمگشـته بود ،در میان مردم معمولی حرکت میکرد ،در میان
جامعـه راه میرفـت و سـیر میکرد ،اگرچه از وضـع ناراحت بود ،اگرچه از
اینکه آقازادههای قریش ،کنیز فالن آدم تهیدست را بگیرند ،به زور تصرف
کننـد ،رنـج میبـرد و ِح ُ
لفالفضول 1را درسـت میکرد؛ پیمـان جوانمردان.
اگرچـه لحظـهای حتی به خدا شـرک نیاورد و درمقابـل این بتها تعظیم
و تواضـع نکـرد ،اگرچـه لحظـهای 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

دم در ،آقایان خواهش میکنم یکخرده
معمولی زندگی آن جامعه( .از آن ِ
اینطرفتـر بیاینـد که خانمهایی که رفتوآمد میکنند ،بتوانند رفتوآمد

دم در را خواهش میکنم بهقدر عبور یک نفر
کنند .جلو اگر جا هست ،آن ِ
ّ
دم
باز بگذارید .اگر جلو جا هست جلو بیایند ،و ِال که بیرون بنشینند ،آن ِ
ً
حتما جا باز بماند؛ هم حاال ،هم همیشه).
در بهقدر یک نفر
زندگی جمعی آن جامعه زندگی میکند،
جریان
پیغمبر ،در مسیر معمولی
ِ
ِ
 .1حلفالفضول یا پیمان جوانمردان ،پیمانی اسـت که پیامبر در سـن بیستسـالگی با
عدهای از جوانان مکه بستند تا از ستمدیدگان و افراد غریبهای که وارد شهر میشوند و
مورد ستم زورمندان واقع میشوند ،حمایت کنند.

توبن

422

 ۀسلجلج  توبن رد تثعب

ناگهـان وحـی الهی میرسـد .یک تحول عمیـق در وجود او و در
باطن او پدید میآید؛ آنقدر این تحول عجیب اسـت ،آنقدر شـدید اسـت
کـه حتـی در جسـم پیغمبر هم اثـر میگذارد ،در اعصـاب پیغمبر هم اثر
میگـذارد .پیغمبـر اکـرم وقتی در کـوه نور ،اولین شـعلۀ وحی به جانش

ق �أ

<ا� َر > بخوان ،پیغمبر که
خورد ،آتش گرفت؛ دید که پیامآور خدا میگوید ِ

َ َ

چیزی نمیخواندَ « ،و ما اقرا» 1چه بخوانم؟ یا نمیخوانم ،نمیتوانم بخوانم

َ َ

ـ یعنی ما ،مای نافیه باشـد ،یا مای اسـتفهامیهَ « 2و ما اقرا» چه بخوانم؟ ـ

َ َّ
ََ
ق َ �أ َ َ ُّ َ َ
ِ<ا ق� َر�أ ب�اسم َر ّب� َك َّال ذ�ى خَ� َل قَ�  خَ� َل قَ� ِالا ن� نَ
الا َ
كر ُم  ال ذ�ى
سا� ِم ن� عل ق ٍ�  ِا�ر و ر�ب ك
ِ ِ ِ
َ
َ
َ
ّ
َ َّ َ قَ َ
َ
َ ن نَ
َ
سا� ما لم ي�علم> .3آتش به جان پیغمبر میزند ،تحولی
ال�ل ِم  علم ِالا�
علم بِ�
انسـان درسـتبرو ،انسـان
بهوجود میآورد؛ ناگهان در این انسـان متفکر،
ِ
ً
اصال آدم ،آدم قبلی
آماده ،یک انقالبی بهوجود میآورد؛ یک رستاخیزی.

نیسـت .محمد ،محمدِ یکلحظه قبل نبود؛ انسـان یک سـاعت قبل نبود؛
ً
اصال ،یک عنصـر دیگری ،یک جوهـر دیگری .اول،
یـک چیـز دیگـری بود
بعثت در وجود او ،انقالب و تحول در باطن او بهوجود آمد و بعد همین
انقالب منشـأ شـد که بتواند دنیایی را به تحول بکشـد .اگر خودش عوض
نمیشـد ،نمیتوانسـت دنیـا را عوض کند و این درسیسـت بـرای پیروان
 .1البرهـان فـی تفسـیر القرآن(سـید هاشمبنسـلیمان بحرانـی ،متوفـی 1107ه.ق) /ذیـل
تفسیر سوره علق
 .2مـای نافیـه ،قبـل از فعل آمده و معنای آن را منفی میکند .مای اسـتفهامیه ،قبل از
فعل آمده و معنای آن را سؤالی میکند.
 .3سوره مبارکه علق /آیات  1تا 5
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پیغمبر ،تا بدانند که تا خودشـان عوض نشـوند ،نمیتوانند دنیا
را عوض کنند .بدانند که
ذات نایافتـه از هسـتیبخش
ِ

کِ ی تواند که شود هستیبخش

1

تـو که بخشـی و سـهمی از هسـتی خودت نبـردی ،از این شـور الهی و از
نعمت نـور پروردگار ،خـودت چیزی اسـتفاده نکردی،
ایـن فـروغ لطـف و
ِ
مایـهای نبـردی ،به مـردم چه میخواهی بدهی؟ اول آتش بشـو ،گداخته
بشو ،مشتعل بشو ،تا بتوانی زغالها را ،سردها را ،سیاهها را مشتعل کنی
و روشن کنی.
پیغمبـر ،اول آتـش بـه جـان خودش زده شـد ،اول دل خـودش متحول و
شور قیامت در باطن خودش بهوجود آمد که توانست دنیا
منقلب شد ،اول
ِ
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 اینجور
زدنهـای یـکذره ،دو ذره؛ از آن زدنها ،بزننـد چهجور! بعد ،این در همان
زیر شالق ،همان زیر شکنجه ،نه یک دقیقه بعد ،نه یک ساعت بعد ،فریاد

َ ٌ َ ٌ َ ٌ َ ٌ

بزنـد ا َحـد ا َحـد ،ا َحـد ا َحـد! اگـر بخواهیم این را به تعبیر فارسـی برگردانیم،
بخواهیم یک جملهای معادلش پیدا کنیم ،یعنی مرگ بر شـما ،مرگ بر

َ ٌ َ ٌ

شـما ،مـرگ بر شـما ،معنای ا َحـد ا َحد بلال این اسـت 2.پیغمبر بیخودی
 .1عبدالرحمان جامی
 .2شرح نهجالبالغه ابنابیالحدید /نامۀ نهم /قصه غزوۀ بدر
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نمیتواند ابوذر 1درسـت کند ،الکی نمیتواند بالل درسـت کند ،یا
مقداد 2درست کند ،یا عبداهلل مسعود درست کند در اوایل اسالم و بعثت؛
نخستین وحی با پیغمبر
اول خودش متحول شد .حاال ببینیم این نغمۀ
ِ
چه کرده و چه مطالبی دارد.

ق َ �أ
اهلل
سم ِ
که یکی دیگر از قسمتهای تالوت امروزمان سورۀ ِ<ا�ر > است < .بِ� ِ
ق َ �أ
َّ ن َّ
َ ّ َ َّ ذ َ َ َ
اسم ر ِب�ك ال� ي� خ�ل ق�> بخوان به نام پروردگارت ،آنکه آفرید.
حم�
الر ي
ح�مِ ،ا�ر ِب� ِ
الر ِ
ببینید ،یک سلسـلۀ منظمی را شـروع میکند؛ 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
 .1جندببنجنـاده ،بـا کنیـۀ ابـوذر از قبیله غِ فار 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 بخشـشهای حکومت بـه بنیامیه ،ابوذر بـه انتقاد علیه
حکومت روی آورد؛ به همین دلیل به شـام و سـپس به ربذه تبعید شـد .ابوذرغفاری در
سال  31یا  32هجری در همانجا از دنیا رفت.
 .2ایشـان جزو نخسـتین کسـانی بود که اسلام آورد و مورخان اسلامی او را هفتمین
مسلمان برشمردهاند .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 جنگهای 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 منطقهای در یک فرسـنگی مدینه درگذشت و به مدینه
منتقل و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.
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او به خدا میتواند شد ،دل او را به خدا جذب میکند ،سادهترین
موضوع است ،موضوع آفرینش است .بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
آن اوست.
آفرینش برای اوست ،تمام این مظاهر عظیم خلقت از ِ
وقتیکه این مطلب در ذهن جا میگیرد ،یک پله میرود باالتر ،یک چیزی

َََ

ن

َ

ََ

باالتر از آفرینش را ثابت میکند .خ
<�ل ق� ِالا� ن
سا� ِم ن� عل ق ٍ�> انسان را آفرید ،آنهم

انسـان را از علق آفرید .تفاوت میان انسـان و موجودات دیگر چقدر است؟
این را آدم اول ملتفت نیست .در خیابان که دارید میروید ،یک ماشین رد
میشود ،یک انسان رد میشود؛ سوار ماشین که هستید ،دهتا آدم از بغلتان
رد میشوند ،دهتا درخت از بغل ماشینتان عبور میکند ،بهحسب اشتباه در
فرق بین انسان و
رؤیتی که انسان دارد .آدم توجه ندارد ،وقتیکه خیلی به
ِ
غیر انسان دقت نمیکند .خب انسان هم یک موجودیست ،البته موجود
عزیزتر یست ،بهتر یست ،باالتر یست؛ آنها هم یک موجوداتیاند .مردمان
خودکامۀ عالم حتی تا آخر هم فرق انسـان و غیر انسـان را نمیفهمند؛ به
دلیل اینکه هزاران انسان برایشان بهقدر هزاران مورچه قیمت ندارد ،هزاران
مورچه را انسـان با دوزار نفت از بین میبرد ،هزاران انسـان را اینها با یک
حکم ،یک فرمان ،با یک بمب از بین میبرند .کاری نداریم.

انسـان در وهلـۀ ُاولـی ،اهمیت انسـان و تفاوت شـگرفی که بین انسـان و
موجـودات دیگـر هسـت را نمیفهمـد ،اما وقتی دقت کنـد چطور؟ میبیند
اوه ،عجیب است .درهای که میان انسان و میان موجودات دیگر هست ،درۀ
بس عمیقیست .درۀ چه؟ چه ممتازهای ،چه ممیّ زهای انسان دارد که او را
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اینقدر جدا میکند از موجودات دیگر؟ نیروی خرد ،عقل ،شناخت
کلیات ،استنتاج از جزئیات .کاری که نه درخت میکند ،نه سنگ میکند،
نوآوری انسـان نمیبود،
نـه حیـوان میکند؛ ابتکار ،نوآوری .که اگر چنانچه
ِ
انسان همیشه در یک حد میماند ،مثل موجودات دیگر ،که دیروز به زنبور
عسل مثال زدم .نیروی اراده و تصمیم ،اختیار ،آنچه بخواهد انجام میدهد،
برخلاف موجـودات دیگر کـه مجبور به پیروی از غریزۀ خودشـان هسـتند.
آنیکه غریزهاش میگوید ،آن را عمل میکند ،مسئلۀ خواستن نیست .انسان
میتواند درسـت بر ضد غریزۀ خودش عمل کند .غریزۀ انسـان این اسـت که
غذا بخورد ،غریزۀ انسان این است که بتواند شهوت جنسیاش را اشباع کند،
اینها غریزه است دیگر؟ شما میبینید یک انسانی در تمام مدت عمر ،غریزۀ
جنسیاش را حتی یکبار اشباع نمیکند؛ برخالف غریزه است ،ریاضت است.
یـک انسـانی در روزهـای متمادی بـا یک بادام زندگی میکنـد؛ این را فقط
انسان میتواند ،انسان میتواند 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 کردهانـد از بقیۀ
ً
اصال یک چیز دیگر یست انسان درمقابل آنها .البته دانشمندان
موجودات.
مادی هم کموبیش در این اواخر رسـیدند به اینجا ،که میگویند انسـان
نوع
نوع شگفتآور یسـت .اگرچه آنها تفاوتی قائل نیسـتند ،اما یک ِ
یک ِ
1
شگفتآور یست .و تمام این امتیازاتی که در انسان هست ،بر اثر َفیَ ضان
( .1فیض) جوشش
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َ ََ ُ ف
�يه
روح خداسـت در او؛ تجلی روح خدا در انسـان؛ که <و ن� ف��خ ت� � ِ
ِم ن� روح�ي >.1
بـاری ،ناگهـان پیغمبـر را متوجـه میکند به یک چیزی باالتـر از آفرینش
خشـک و خالـی؛ آفرینـش انسـان ،آفرینـش عقل ،آفرینش نیـروی فهم و

ََ

<م ن
� عل ق�> از خـون بسـته و منعقـد ،از کجـا تـا به
درک ،آن هـم از چـه؟ ِ

ِلتراب وَ رَب َ
ِّ االرباب؛ 2چگونه میشـود یک چیزی که جان
کجاسـت؟ ما ل ُّ ِ
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 میشـود این؟ جز این اسـت که

َََ

ن

َ

ََ

ُصنع قوی پروردگار است در عالم؟ خ
<�ل ق� ِالا� ن
سا� ِم ن� عل ق ٍ�> ،پیغمبر ما را در
آغـاز وحی ،متوجه به این نکتۀ بسـیار مهمـش کردند .ببینید ،میخواهد
تحول در او بهوجود بیاید ،میخواهد یک کفشی از فوالد به پایش کنند،
عصایی از فوالد به دستش بدهند تا برود ،آنقدر که دیگر خستگی برایش
مفهومی نداشته باشد .از اول میسازندش با این کلمات.

َََ

ن

ََ

<�ل ق� ِالا� نَ
خ
سا� ِم ن
� عل ق�> آفرید انسـان را از علق ،یعنی خون بسـتۀ منعقد،
ق �أ

َ َ ُّ َ

َ

ُ

ِ<ا� َر > بخوان ،از اینهم باالتر است خدا< ،و ر ب�ك الا َ
كرم> از اینهم بزرگوارتر
ق َ �أ َ َ ُّ َ َ
الا َ ُ
كرم> بخوان و پـروردگار تو
و کریمتـر و بخشـندهتر اسـت<ِ ،ا�ر و ر�ب ك
َّ ذ

َ َّ

قَ َ

بزرگوارترین اسـت< ،ال�ى عل َم ِب�ال�ل ِم> آنکه آموخت بهوسـیلۀ قلم .مسـئلۀ

 .1سوره مبارکه حجر /آیه  ،29سوره مبارکه ص /آیه 72
 .2خاک کجا و پروردگار پروردگاران کجا! کنایه است از ُبعد فاصلۀ میان انسان و پروردگار.
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آمـوزش را در انسـان ،بـاز مطـرح میکند برای پیغمبـر .و این را
شـما میدانیـد کـه اگـر قلم نمیبـود ،اگر نوشـتن نمیبود ،باز بشـر ترقی
نمیکرد .آنچه که پیشـرفت یک نسـل را برای نسـل دیگر میگذارد ،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
علمی مربوط به نسـل قبل،
قلـم .اگـر چنانچه کشـفیات علمی ،تحقیقات
ِ
در اختیار نسـل بعد قرار نمیگرفت ،نسـل بعد نمیتوانسـت چیزی بر او
بیفزایـد ،ایـن را بدانیـد شـما .اگر چنانچـه کتاب ارسـطو در اختیار بوعلی
سینا 1نمیبود ،بوعلی سینا ،بوعلی سینا نمیشد ،که از ارسطو باالتر است
2
ً
ً
مثال ،یا عالمۀ حلی 3،در اختیار شیخ
مثال .اگر کتاب فقهی شیخ طوسی

 .1ابوعلی سینا (428-370ق) در روستایی نزدیک بخارا به دنیا آمد .با استعداد فوقالعاده
ّ
تبحر یافت .ایشـان در علوم مختلف صاحب
در علوم مختلف ازجمله علوم عقلی و طب
تألیف است ،از جمله :قانون در طب اسالمی و شفا در فلسفه ،الهیات ،طبیعیات و منطق.
 .2شیخ ابوجعفر محمدبنحسنبنعلی طوسی (460-385ق) معروف به شیخالطائفه ،در
طوس به دنیا آمد .برای تکمیل تحصیالت به عراق رفت و شـاگردی اسـاتیدی چون شـیخ
مفید و سید مرتضی علمالهدی را کرد .از شیخ طوسی تألیفات بسیاری به جا مانده است از
جمله دو کتاب تهذیباالحکام و استبصار که جزو چهار کتاب اصلی روایی شیعه هستند.
 .3حسنبنیوسف حلی (726-648ق) در خانوادهای اهل علم به دنیا آمد .نزد اساتیدی

ّ
محقـق حلی و خواجه نصیرالدین طوسـی به علمآموزی پرداخت و با کسـب ّ
تبحر
چـون
در علوم مختلف مانند فقه و حدیث ،کالم و فلسفه ،ریاضیات و هندسه ،ملقب به لقب
عالمه شد .عالمه ّ
حلی بعد از درگذشت محقق حلی ،در بیستوهشت سالگی به زعامت
و مرجعیت شیعه رسید .بهواسطۀ مناظرات عالمه با عالمان اهل سنت ،اولجایتو حاکم
مغول ایران ،مذهب شیعه اختیار کرد و نام محمد خدابنده را برای خود برگزید.
ِ
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ّ
محققترند از آن گذشـتگان و
انصـاری 1و میرزای شـیرازی 2ـ که

ّ
ملترند از علمای هزار سال قبل از خودشان ـ اگر کتابهای آنها در اختیار

ّ
مسـلم اینها به
اینهـا نبـود ،محصـول تحقیقات آنهـا در اختیار اینها نبود،
آن حد نمیرسـیدند؛ خیلی روشـن اسـت دیگر .نفر اول پنج تومان دارد،
میدهـد بـه نفـر دوم ،او با پنج تومـان خودش میکند ایـن را ده تومان،
میدهـد بـه نفر سـوم ،آنهم پنج تومان دارد ،میشـود 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
ً
ابدا ،همان پنج تومان هم بهزور
دوم هم نبود ،باز پانزده تومان داشـت؟
داشت .محصول تجربیات و کشفیات گذشتۀ انسان است که به نسلهای
بعد میرسد؛ و به چه وسیله؟ بهوسیلۀ قلم ،بهوسیلۀ نوشتن و کتابت.
 .1شیخ مرتضی (1281-1214ق) از نوادگان جابربنعبداهلل 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 میدهـد .ایشـان پـس از آغاز تحصیـل در دزفول راهی کربال شـد و از محضر
عالمانی چون شیخ موسی کاشفالغطا ،سید محمدمجاهد و حاج ّ
مل احمد نراقی بهره
برد .ایشان پس از وفات مرحوم صاحب جواهر ،مرجعیت و زعامت شیعه را عهدهدار شد.
آثار فقهی ایشان مانند کتاب مکاسب ،هنوز مرجع یادگیری طالب و علماست.
 .2مرحوم آیتاهلل محمدحسن حسینی شیرازی (1312-1230ق) از شاگردان مبرّ ز 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 پایهگذاری 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،

ق َ �أ َ َ ُّ َ َ
الا َ ُ
كرم> بخوان و پروردگار تو بزرگوارترین
در خدا چیزی هست<ِ .ا�ر و ر ب�ك

َ
َّ ذ َ َّ َ قَ َ
َ َّ َ ن
الا� نَ
سا� ما لم
ال�ل ِم> که آموزش داد بهوسـیلۀ قلم< ،علم
اسـت< .ال�ى علم ِب�
َ َ
ي�علم> ،آموخـت بـه آدمـی ،چیزهایـی را که نمیدانسـت .اینها نعمتهای
خداسـت دربارۀ انسـان .خب ،پس انسـان باید شـکر کند این نعمتها 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 بهطرف قلۀ اوج ،پس باید انسـان یک لحظه انحطاط نداشـته باشـد.
انسـان باید دیگر برگشـت و بدبختی نداشـته باشد ،آیا اینجور است؟ آیۀ

بعـدی جـواب میدهدَ ،ک ّ
انـه درمقابل یکچنین توهمی قـرار میگیرد که
اگـر خدا بشـریت را اینجـور میآفریند و تربیت میکنـد و قلم میدهد و
لطف میکند و دربارۀ او کرامت به خرج میدهد؛ اگر اینجور است ،پس
بشـر بایسـتی بدبختی و گمراهی و فسـاد و ضاللت و این چیزها نداشـته
باشد ،آیا اینجور شده؟

َّ

<کلا> ،نه چنین اسـت که میپنداری تو و حرف میزنی .بشـریت وضعش

َّ

ن

َ ََ

َ َ ُ

َ

سا� ل ي�ط�غ ٰى  ا ن� رءاه ت
چگونه است؟ نه؛ ِ<ا ن� ِالا� ن
اس��غ ن� ٰى> .طغیان بشر ،سرکشیها

و گردنکشیهای انسانهای عاجز و طاغوتها درمقابل رحمانها ،صفآرایی
کردنشان ،اینها بشریت را بدبخت کرد .این طغیانها نگذاشت که بشر به
هدایت برسد .این طغیانها و گردنکشیها و سرکشیها نگذاشت که بشر
از مایههای ربوبی حداکثر اسـتفاده را بکند و آنچنانکه خدا میخواسـت
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تربیـت بیابـد ،پـرورش پیدا کند ،بشـود آنچنانکه خـدا برای او
اراده کـرده بـود .طغیانگرها نگذاشـتند .وقتی خودشـان را بینیـاز دیدند،
طغیان کردند ،سرکشـی کردند ،از راه خدایی خارج شـدند .ببینید ،باز دارد
پیغمبر ساخته میشود .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

َّ

آنجا که باید برسد ،نرسیده است؛ به مفهوم <کلا> نرسیده و توجه به اینکه
تقصیر طغیانگران است.
جمـع ثروت،
و طغیـان بـر اثـر احسـاس بینیاز یسـت .اسـتغناء ،غنـاء،
ِ
انباشـتن گنجهـا و ثروتهـا ،گردنهـا را برمیافـرازد ،و وقتـی گردنهـا
برافراشـته شـد ،وقتی قدرتهای غیر خدایی بهوجود آمد و شکل گرفت،
آنوقـت اسـت که بشـریت دیگر به آن سـرمنزل نمیرسـد .ببینیـد ،اینها
الهامهای خداست در آغاز بعث ،اینها همان شعلهایست که پیغمبر خدا
را آتش زد ،مشتعل کرد.

َّ

<کلا> نه چنان است که فرض میکنید .تصور میکنید و انتظار دارید که

َّ

ن

ََ

بشریت به حال سامانیافتگی رسیده باشد؟ نه! ِ<ا ن� ِالا� نَ
سا� ل ي�ط�غ ٰى> آدمی
َ

َ ُ

َ

بیگمان طغیان و گردنکشی میکند< ،ا ن� رءاه ت
اس��غ ن� ٰى> که خود را بینیاز
َّ

َّ َ

ُ

ببیند<ِ .ا ن� ِا ٰلى ر ب�ك ّ
الر�ج ٰ
عى>؛ آیا این طغیانگران عاقبت موفق خواهند شد؟
ِ

نه! باز بازگشـت به پروردگار توسـت؛ عاقبت برای خداسـت ،پایان کار به
سود خدا و جبهۀ خداییست .همان راهی که پروردگار عالم معین کرده،
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باالخره بشـریت در همان راه به سـرمنزل خواهد رسـید ،تردیدی

َ

َّ َ

ُ

نیست<ِ ،ا نّ� ِا ٰلى ر�ب ك ّ
الر�ج ٰ
عى> .و بعد مطالب دیگری در این سورۀ شریفه
ِ
هسـت .بـاری ،ببینیـد این مطالب با چه حقایقـی ،در پیغمبر ما ،انقالب
و تحـول را بهوجـود مـیآورد و همیـن تحـول اسـت کـه در متـن جامعه
منعکس میشود.

َ نَّ
ال��ج م> کـه یک قسـمت از آیاتـش را اینجا ذکر کردیم ما،
بـاز در سـورۀ <و
اشارهای به همین تحول درونی پیغمبر است ،و البته آیات بسیار دیگری
هست که آن آیات را لزومی ندیدم من همهاش را اینجا نقل کنم ،منتها
چـون بحـث ،بحـث بسـیار دقیـق و ظریف و شـیرینی هسـت ،و خود من
برخـورد نکـرده بودم در بحثهایی که مطالعـه کرده بودم به اینکه به این
نکته ،بهدقت رسیدگی شده باشد ،دلم خواست که این نکته را یک قدری
بیشتر توضیح بدهم ،که دانستن او برای عمل کردن هم مفید است.

َ نَّ
َّ ن َّ
ال��ج ِم ِا�ذ ا َه ٰ
وى> 1سـوگند به اختر ،آنوقت که فرود
ح�م ،و
حم�
الر ي
سم ِ
< بِ� ِ
اهلل الر ِ
ضَ َ

ُ ُ

َ

�غَ

صاح ب�كم و ما ٰ
وى> گمراه نگشته دوست و رفیقتان و به باطل
آید< .ما � ّل ِ
نگراییده اسـت .مربوط به مسـئلۀ معراج اسـت ،آنچنانیکه در بسـیاری
از تفاسـیر هسـت .اگرچـه کـه اشـاره میکنـد به تحـول درونـی پیغمبر و

َ نَّ
ال��ج م> این است که پیغمبر
گیرندگی وحی ،اما مناسـبت سـورۀ <و
حالت
ِ
ِ
آنچه که از ماجراهای سـفر شـبانه ،سفر معراجی بیان میکرد ،اینها گوش

َ

َ

ُ َ

َ

نمیکردند؛ آیه در این مقام دارد حرف میزند< .و ما ي� ن� ِط ق� ع ِن� اله ٰ
وى> از روی
 .1سوره مبارکه نجم /آیات  1تا 12
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هوس سخن نمیگوید<ِ ،ا ن� ُه َو ِالّا َوح�ي ٌ يُ� ٰ
وحى> نیست مگر وحیی از
جانب پروردگار رسیده.

َ َّ َ ُ َ

ُ قُ

<علمه ش�د ي�د ال� ٰ
وى> آموخته است به او آن فزوننیرو ،آن دارای قدرت زیاد.
(نمیدانـم در ایـن ترجمـهای که اینجا کردم ،من چـه انتخاب کردم برای

َ

ُ قُ

َ

ُ قُ

وى> .ش
ش
<�د ي�د ال� ٰ
<�د ي�د ال�وی> یعنی آنیکه بسـیار نیرومند اسـت .یکی از

این کاغذها را لطف کنید .بله ،که آن بسی نیرومند به او آموخته است).

ش َ ُ قُ
�ذ َ
ال� ٰ
<م ّر ة�>
<�د ي�د
وى> یعنی بسی نیرومند < .و ِم ّر ة�> آن فرزانۀ خردمند ،بلهِ ،
بهمعنای فرزانگی و خردمندی و حکمت ،که مفسرین گفتهاند اشاره است

بـه جبرئیـل؛ کـه آنچه او نقل میکند ،از قول جبرئیـل نقل میکند و خدا

فَ َ

بهوسـیلۀ جبرئیل به او این چیزها را آموخته �< .ت
اس� ٰ
وى> ،این وحی الهی
فَ َ

به او شده است و او بر سر پای خود راست ایستاده است �< ،ت
اس� ٰ
وى>.
َ َُ

ُ فُ

َ

َ

على> و او در افق برتر و باالتر است< .ا ٰ
<و هو ِب�الا� ق ِ� الا ٰ
على> یعنی برترین ،افق
ث ُ َ َ ن فَ َ َ ّ

هـم که معلوم اسـت .در یک افق برتری قرار دارد پیغمبـرّ �< .م د�ا � ت�دل ٰى>،

َ َُ

ُ فُ

َ

شاید بشود اینجوری معنا کرد؛ <و هو ِب�الا� ق ِ� الا ٰ
على> یعنی در سطح باالتری
قـرار داشـت پیغمبر که توانسـت پیغمبر بشـود .همانیکه عـرض کردیم،

مردم
پیغمبـر قبـل از نبـوت با مایههای سرشـارتری از معمـول ،در میان
ِ

ثُ َ َ ن

فَ َ َ ّ

معمولی زندگی میکردّ �< .م د�ا> پس نزدیک شـد �< ،ت�دل ٰى> پس نزدیکتر
شـد .بنابراینکه منظور پیغمبر باشـد؛ یعنی پیغمبر نزدیک شـد به خدا و

نزدیکتر ،بر اثر عبادتها ،بر اثر ریاضتها ،بر اثر تفکرها و تدبرها و بر اثر
لطفهایی که خدا بهطور اختصاصی به او کرده بود ،روحش به خدا نزدیک
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و نزدیکتـر و آمادۀ گرفتن وحی میشـد .بعضی گفتهاند منظور

تَ َ َّ

از <د�ا> یعنـی جبرئیـل بـه پیغمبـر نزدیک شـد و <�دلی> و بر او آویخت؛
یعنی خودش را رساند به پیغمبر تا اینکه وحی را به او برساند .بههرحال
فرقی نمیکند؛ اما معنای اول به نظر ما نزدیکتر و ظاهرتر است .آن معنا
را هم بنده« ،یا نزدیک گشـت و درآویخت» ،در پرانتز نوشـتهام که اشـاره
بهمعنای دوم باشد .معنای اول را خود بنده بیشتر میپسندم.

فَ

َ ق

قَ َ

َ َ ن

كا� � بَ
<� ن
ا� �وس ي� ِن� او اد� ٰى> ،پیغمبر به خدا نزدیک شد و شد ،پس به فاصلۀ دو
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 متر یاش 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 اندازهای به
خـدا نزدیـک شـد روح مقـدس پیغمبـر ،آنقدر نزدیک شـد کـه دیگر از او
نزدیک نزدیک.
نزدیکتر برای هیچ انسانی متصوَ ر نیست؛
ِ

ث ُ َ َ ن فَ َ َ ّ فَ

ق

قَ َ

َ َ ن

فَ َ

َ

َ

<� ّم د�ا � ت�دل ٰى � نَ
كا� � بَ
وحى ِا ٰلى ع ب� ِد ِه ما ا ٰ
ا� �وس ي� ِن� او اد� ٰى  �ا ٰ
وحى> پـس وحـی
َ �ذَ

فُ ُ

َ �أ

فرسـتاد خدا به بندهاش آنچه وحی فرسـتاد< .ما ك بَ� ال��ؤ اد ما ر ٰى> دروغ

نگفته اسـت دل ،آنچه را که دیده اسـت .آنچه که مشـاهدات دل پیغمبر

نَ ُ َ
َ فَ ُ
مارو�ه ع ٰلى
است ،به پیغمبر دروغ نگفته ،درست دیده ،اشتباهی ندیده< .ا � ت�
ما يَ� ٰ
رى> ،آیا با او جدل میکنید در آنچه دیده است؟
این هم بههرحال آیاتی از سورۀ مبارکۀ نجم .این پایین هم یک جملهای
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نوشـتیم که موضوع بحث فرداسـت .باری ،پس از این انگیزش
درونی و باطنیسـت که راه نبی عوض میشـود و تالشـش رنگ دیگری
ّ
جـد و جهادی مداوم ،میکوشـد .میکوشـد چه بشـود؟ تا
میگیـرد و بـا
در جامعه و در متن زندگی انسـانها رسـتاخیزی و تحولی از بنیاد پدید
آورد .بعـد کـه در خـودش تحولی بهوجود آمد ،سـعی میکنـد در جامعه
تحول ایجاد کند ،و این همان مسـئولیت رسـالت اسـت و پیغمبر برای
این کار است.

جلسۀ شانزدهم

رستاخیز اجتماعی نبوت
جمعــه  12مهرماه 1353
 17رمضانالمبارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.

جلسۀ 16
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َ
رید َان َن ُم َّن َع َلى َّال َ ُ
َو ُن ُ
رض َو
ذین است ِ
ضعفوا فِی الا ِ
ُ ّ َ
جع َل ُه ُم الوار َ
جع َل ُهم َا ِئ َّم ًة َو َن َ
َن َ
ثین َ 5و ن َم ِك َن ل ُهم
ِ
َ
َ
رع َ
الارض َو ُنری ف َ
هامان َو ُج َ
نود ُهما ِم ُنهم
ون َو
ِ
فِی ِ
َ َ
حذر َ
ق
ۀ
م�ارکه �صص
ون 6
ما كانوا ی
سور� ب
تلاوت 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 نوشتهها نگاه
کنید ،بنده یکبار متن عربیاش را بخوانم.

ت َ آ تُ
َّ ن َّ
الم�� ن�  نَ� ت�لوا َع َل� َ
ا� الك ت�ا� ُ
ك ِم ن�
ح�م ،طسم  ِ�لك � ي�
حم�
ي
ي
ب
ِ
الر ی
سم ِ
ب
< ِب� ِ
ِ
ِ
اهلل الر ِ
ً
َ َ َ
نَّ ف َ نَ َ ف َ
َ
َ ف َ نَ َ
الا ض
لح قّ� ِل قَ�وم يُ��ؤ مِ ن� نَ
ٰ
ر� َو �جَ ع َل اهلها شِ� يَ�عا
و�  ِا� ِ�رع
ن� بَ� ِا
و� علا ِ�ی ِ
ٍ
موسى و ِ�رعو� بِ�ا ِ
َ تَ �ض فُ
ن َُ ُّ
ئ فَ ةً ن ُ ُ�ذَ ّ ُ َ ن َ ُ َ َ تَ
نَ
ُف
د� نَ�  َو
ساءهم ِا ن�ه
س�ح�ي�ي ِ�
طا��� ِم�هم ي� بِ�ح ا ب��اءهم و ي�
ي�
كا� ِم نَ� الم� ِس ي
س� ِع� ِ
ُ ّ
نُ ُ َ ن نَ ُ َّ َ َ َّ ذ نَ تُ �ض ف ف َ
الا ض
ر� َو نَ ج�� َع َل ُهم َا ِئ� َّم ةً� َو نَ ج�� َع َل ُه ُ
الوار ث� ي� نَ�  َو ن� َم ِك نَ�
م
�ر�يد ا� �م ن� على ال�ي�� اس� ِع�وا ِ�ی
ِ
ِ
ن َ َ
َ ُ
نَ
َ ُ ف َ ض َ نُ َ ف َ نَ
نَ 1
كا�وا ي�ح�ذ رو�>
هاما� َو �جُ ن�ودهما ِم ن� ُهم ما
و� َو
لهم ِ�ی الا ِر� و � ِر ي� ِ�رع
 .1سورۀ مبارکۀ قصص /آیات  1تا 6
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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 ،مطلبیسـت کـه بهترین
عنوان و تیتر برای آن ،همینیست که در این نوشتهها 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 ،بهوجود آمدن شـور و تالش و انگیزشـی
در باطـن نبـی ،بـا آغاز وحی آغاز میشـود در دل پیغمبـر ،این بندهای که
برگزیـدۀ خداسـت و خـدا او را با توجه به مایههای عمیق و سرشـاری که
دارد ،برای رسـالتی ،مسـئولیتی ،تعهدی بدین عظمت و سـنگینی ،معین
کـرده اسـت .بعـد از آنیکه وحی الهی به یکچنین بنـدهای انجام گرفت،
در روح او و در باطن او ،جوششی و انگیزشی بهوجود میآید ،انقالبی در
روح خود نبی ایجاد میشـود .در زندگی معمولی او ،در آمد و شـدِ او ،در
جهتگیری اجتماعی او ،خالصه در سراسر وجود او ،یک رستاخیزی به پا
آدم بعد از وحی ،آن آدم دیروزی یا
میشود ،یک انقالبی بهوجود میآیدِ .

دو سـاعت قبلی نیسـت .اینیکه بعضی از نویسندگان بیاعتقاد به پیامبر
اسلام ،از این مستشـرقین ـ که بعضیشان شاید هم بیغرض باشند ،اما

ّ
مسلم مغرض هستند ـ در زمینۀ زندگی پیغمبر مینویسند که
بعضیشان
عمـر قبل از بعثتش مطالعه میکـرد ،تفکر میکرد ،تدبر
پیغمبـر در طـول
ِ
 .1به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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میکرد ،و این تفکرات بود که او را رسـانید به انقالبی که ایجاد
وضع ظاهرش ،غلط و دروغ اسـت ،مگر منظورشـان
کرد؛ این حرف با این
ِ
حرف دیگری باشد.
ً
اصال
پیغمبر بر اثر تفکرات و تدبرات ،به انقالب و دعوت اسالمی نرسید.
او بعـد از آنیکـه ایـن دعوت ،ایـن وحی ،این برانگیختگـی در او بهوجود
آمد ،موجود دیگری شـد ،انسـان دیگری شـد ،وضع دیگری پیدا کرد .و نه
آن پیغمبـر ،همـۀ پیغمبرها .موسـی درحالیکه زن و بچهاش را برداشـته
و دارد میآید طرف یک مسـافرت معمولی ،در وسـط بیابان ،در آن لحظۀ
حسـاس ،وقتـی وحی الهی بر او نازل میشـود ،موسـی دیگـر همهچیز از
یادش میرود .موسـی آنوقتیکه رسالت را احساس میکند ،انسانیست
انسـان یکلحظۀ قبل ،در او یک شـور دیگر ،یک جوش دیگر ،یک
غیر از
ِ
انگیـزش دیگـر بهوجـود میآیـد .آن کسـی این حرف را میزنـد که اعتقاد
بـه نبـوت و بعثـت و وحـی و ارتبـاط بـه عالم غیـب ،در مـورد پیغمبران
ندارد .حرفیسـت که مستشـرق بیاعتقاد یا مغرض مینویسـد و میزند،
تحقیق غیر مغرض هم در کتابش ،در نوشتهاش،
نویسندۀ کماطالع و بی
ِ
در گفتهاش آن را تکرار میکند.
بههرصـورت ،بعثـت پس بهمعنای یک انگیـزش ،یک انقالب ،یک تحول،
یک دگرگونی ،یک رستاخیز ،هر تعبیری که مایلید ردیف کنید ،در وجود
پیامبر برگزیده اسـت .بعد از آنیکه این انقالب در او بهوجود آمد،
نبی و
ِ
آنوقت 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
واقعیت اجتمـاع انجام بگیـرد و این همان
یـک وضـع خاصـی ،در متـن
ِ
مطلبیست که ما اسم آن را گذاشتیم رستاخیز اجتماعی نبوت .البته بعد
از آنیکه این تحول را امروز انشاءاهلل شرح بدهیم ،بعد نوبت میرسد به
ً
اتفاقا مربوط
بحثهای دیگری در زمینۀ نبوت .باز یکی از آن بحثها که
بـه فـردا میشـود و پسفردا شـاید ،بحث بسـیار مهمیسـت؛ و آن دربارۀ
هدف رسـالت و نبوت اسـت؛ که این رستاخیز اجتماعی ،برای چه هدفی،
بـه چـه منظوری ،به چـه کاری انجام میگیرد .آن در طی یک بحث یا دو
بحث ،انجام خواهد گرفت .و این البته مسائل دیگری را باز بهدنبال دارد
که اگر چنانچه عمری و فرصتی بهدست بیاید ،در روزهای آینده به برادران
و خواهران عرض خواهم کرد.
و امـا در زمینۀ این رسـتاخیزی که مـا برای پیغمبر فکر میکنیم و تصور
میکنیـم ،چه میشـود گفـت؟ امروز در دنیا کلمۀ انقلاب با مفهومی که
در فرهنگهای نو و جدید دارا هست ،یک کلمۀ مفهومیست ،یک کلمۀ
روشن و بامعناییست .البته خیلی روشن است که منظور از کلمۀ انقالب،
دگرگونی عمیق بنیادی از ریشـه در یک اجتماع.
یعنـی یـک تحول و یک
ِ
در کلمـۀ انقلاب ،بهطـور حتم و لزوم ،زدوخورد نیسـت ،در کلمۀ انقالب،
بهطور حتم و لزوم ،خونریزی و کشـتار نیسـت ،بهطور حتم و لزوم ،دعوا
و درگیـری نیسـت؛ ممکن اسـت دعـوا پیش بیاید ،ممکن اسـت درگیری
بهوجود بیاید ،اما کلمۀ انقالب حامل معنای دعوا و درگیری نیست.
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انقلاب 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
خاصیست .پایههای اینجا را و شالودهها و پیهایی درست کردند ،برطبق
ً
ً
غربـا به فالن
شـرقا به فالن حد،
یـک بنـای مسـتطیل فـرض بفرمایید که
باب شبستان مسجد ،بدون تقسیمبندیهای داخلی؛ آن شالودهریزی
حد؛ ِ
باب این چیزها درسـت کردند .اگر
و پیریزی زیر این دیوارها و پایهها را ِ
بنا بود اینجا بهجای سالن مسجد و شبستان مسجد ،فرض بفرمایید یک
ً
حتما شالودۀ این بنا جور دیگری ریخته میشد،
عمارت مسـکونی بشـود،
پیهـای بنـا جـور دیگری برداشـته میشـد .اگر قـرار بود اینجـا ،در داخل
این شبسـتان ،تقسـیماتی انجام بگیرد ،پنجتا ،دهتا ،بیسـتتا اتاق در آن
ً
مثال ،البد بنا بود که شالوده و پیریزی اینجا
دربیاید ،بهعنوان مسافرخانه
جور دیگری بشود .اآلن چون برای این کار آماده شده ،چون به منظور یک
اجتماع یکسـره سـاخته شـده ،پیریزی و شالوده و شـفتهریزی 1و دیوار و
ِ
پایه به یک شکل خاصیست.
اگر بنا شد که یک ساختمانی را که ساخته و پرداخته و تمام شده است،
ً
مثلا 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
 .1ریختن دوغابی از آهک و خاک و شن یا سنگریزه در پیهای ساختمان
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کنند به یک مرکزی که برای سـکونت خانوادگی نیسـت؛ چهکار
بایـد بکننـد؟ بایسـتی تمـام شـالودهها و زیربناهـا و پایههـا و بنیانها را
صورت خانه
عـوض کنند .نمیشـود بگویند که ما یک رنگـش میزنیم ،از
ِ
بودن خارجش میکنیم ،میکنیمش مسـجد؛ نه! چنین چیزی نمیشـود.
نمیشود بگویند که این دیوارهای وسط را جمع میکنیم ،فرض بفرمایید
بانـک ملی بشـود مسـجدِ فلان ،بـرای اجتمـاع مسـلمانها و نماز و
کـه
ِ
عبادت؛ نمیشـود چنین چیزی .چرا؟ برای خاطر اینکه سـبک پایهگذاری
بنا برای مسـجد سـاخته نشـده .درستشـدن این بنا برای مسـجد احتیاج
ریزی مخصوص ،پایهگـذاری مخصوص ،دیوارکشـی
دارد بـه اینکـه شـفته
ِ
مخصوص ،تقسـیمبندی مخصوص ،سـقفگذاری مخصوص انجام بگیرد.
اگر چنانچه بخواهند بنایی را که به منظور کاری ساخته شده ،تبدیل کنند
بـه بنایـی که به منظـور دیگری و بهکلی مغایر با آن منظور اوّ لی سـاخته
میشـود ،تبدیـل بکننـد ایـن بنـای اول را بـه بنـای دوم ،ناگزیـر باید یک
انقالب انجام بدهند .انقالب یعنی چه؟ یعنی پایهها ،زیربناها ،شالودهها،
قسـمتهای اصلـی ،پیکرهها ،و بنیانهای اساسـی این عمـارت را تبدیل
کننـد بـه پیکرههایـی دیگر ،بـه بنیانهایی دیگـر ،به دیوارهایـی دیگر ،به
بدنههایی دیگر ،به اندامهایی دیگر؛ این اسمش انقالب است.
ً
مثلا فرض کنید کـه پنجاههـزار آدم ،پانصدهزار آدم،
یـک جامعـه ،یعنی
پنجاهمیلیـون جمعیـت ،فرق نمیکند ،یک جامعـه یعنی آن عده مردمی
که دور هم زندگی میکنند با یک خطمشی ،با یک برنامۀ عمومی ،اگرچه

توبن

 ۀسلجلج  توبن یعامتجا زیخاتسر

445

صـدر و ذیـل دارد ،امـا راه ،بهطورکلـی یـک راه و در یـک مسـیر
اجتماعی به هم بسـته.
اسـت ،ایـن را میگوینـد یک جامعه ،یـک واحد
ِ
ایـن جامعـهای کـه عبـارت اسـت از پنجاههـزار ،پانصدهـزار ،پنجمیلیون،
پنجاهمیلیون آدم ،این ،دوجور ممکن اسـت سـاخته بشـود ـ درست دقت
کنید ـ دوجور که میگویم ،بهطورکلی دوجور ممکن اسـت سـاخته بشود،
انواع و اقسامی باز در همین دوجور هست.
بهطورکلی دوجور ممکن است یک جمعیت ساخته بشود ،شکل اجتماعی
بهوجود بیاید .یکجورش این است که در میان پنجاههزار ،یا پنجاهمیلیون
جمعیتـی کـه در فلان نقطـه زندگـی میکننـد ،یـک طبقۀ از مـردم ،یک
اقلیتی از مردم ،حاکم و فرمانفرما و مسلط و سررشتهدار 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 ،بهشـدت از آنها انتقام
بگیرند؛ اگر مردم به آنها گفتند شما باالی چشمتان ابروست ،بهشدت آنها
را ادب کننـد؛ اگـر چنانچـه در میان این جامعه یـک حادثهای 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
اساس در بنیان و ساختمان یک جامعه همین است که
یکجور جامعه.
ِ
اختالف طبقاتی در این جامعه باشد یا نباشد.
اگر ما یک جامعهای را فرض کردیم که اختالف طبقاتی داشت ،اختالف
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طبقاتـی اگرچـه کلمـۀ قلمبهای به گـوش بعضیهـا میآید ،اما
همینیسـت کـه گفتـم ،خیلـی سـاده بـود ،دیدید که چقدر آسـان اسـت
اختلاف طبقاتـی معنایش؛ اگر در جامعهای اختلاف طبقاتی بود ،یعنی
لحاظ حقوق ،باهم برابر نبودند ،از لحاظ امکانات و
مـردم جامعـه ،همه از
ِ
مزایای زندگی ،همه در یک تراز نبودند ،یک عده توانسـتند بیشـتر ببرند،
بهتـر ببرنـد ،بهتـر بگوینـد و زور بگوینـد و آنچه را کـه میخواهند ،همان
را انجـام بدهنـد؛ و یـک عدۀ بیشـتری مجبور بودند چشـم به دسـت آنها
باشند ،گوشبهفرمان آنها باشند ،دستبهبغل و کمر ،درمقابل آنها باشند،
سـجدهبهخاک درمقابل آنها باشـند؛ اگر یک اجتماعی بهاینصورت وجود
پیـدا کـرد ،که به این میگویند اجتماع طبقاتـی؛ در این اجتماع ،اقتصاد
هـم اقتصـاد طبقاتیسـت؛ در ایـن اجتماع ،حکومت هم به سـود طبقات
باالسـت ،طبقاتیسـت؛ در این اجتماع ،حقوق اساسی هم به سود طبقات
باالست؛ یعنی طبقاتیست ،این یکجور اجتماع.
اجتماع یک عده مردم از پنجهزار تا پنجاهمیلیون گاهی بهاینصورت است،
گاهـی هـم نـه بهاینصـورت نیسـت .پس چهجوری اسـت؟ در میـان این
پنجاهمیلیـون مردمـی کـه در این جامعـه دارند زندگی میکننـد ،احدی بر
احدی حق زورگویی ندارد ،نهفقط یک طبقهای باالتر از دیگر مردم نیستند،
نـه هیچکـس! حتی یـک نفر ،در همۀ این اجتماع نمیشـود پیـدا کرد که
اگر گفتی آقا ،تو چرا فالن کار را کردی؟ بگوید دلم خواسته .دلم خواسته،
کس دیگر تسـلط و زمامداری و
در این اجتماع نیسـت .هیچکس بر هیچ ِ
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َ
توسـری زنی؛ و درمقابل،
ق َبری و دزدی و
زورگویـی و قلـدری و ح 
هیچکس درمقابل هیچکس دیگر ّ
خفت ،کوچکی ،ضعف ،زورشنوی ،مظلوم
ِ
ِ
واقـع شـدن ،برایش مفهومی ندارد .همۀ مـردم در آن جامعه از پنجهزار تا
پنجاه و پانصدمیلیون ،مطیع فرمان یک قدرتند و آن قدرت ،باالتر از قدرت
انسان و بشر است .او کیست؟ او خداست .اینهم یکجور.
ساختمان اجتماع است که مردمان،
سـاختمان اجتماع داریم .یک
دوجور
ِ
ِ
همهشـان یا اکثریتشـان َبرده و اسـیرند درمقابل انسانهای دیگر؛ یک نوع
سـاختمان و بنای اجتماعی داریم که مردمان ،همهشـان آزادند از اسـارت
قدرتهـای دیگـر .همانطور یکـه در قِ سـم اول ،وقتـی حسـاب میکنید،
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 نمیگوید و تحمیل نمیکند
و تحکم نمیکند ،در این اجتماع ،اقتصاد همگانیست ،حکومت بهمعنای
زمامداری ،همگانیست ،در اختیار همه است .حقوق اساسی ،همگانیست،
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 میآید ،همه در آن شریکند ،و بهشت است دنیا.
دوجـور جامعـه تصـور میشـود .این دوجـور جامعهای 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 بحثهای ُپر
ِ ُ
آدم
های
وهوی پرمطلب اجتماعی و مذهبیسـت ،و اگر بخواهد یک نفر ِ
ً
ً
ً
مخصوصا
تشریحا؛ آنهم
تفصیال و
گویندهای ،این مطلب را بیان کند ،و
مثل یکچنین محفل و مجلسی که سطح افکار بهشدت باهم متفاوت
در
ِ
است ،بخواهد همه بفهمند یا اکثریت بفهمند ،الزم است که چند ساعتی
دربارهاش بحث کند .من مدام سعی میکنم دست به پایین بیاورم ،سطح
مطلب را نازل کنم ،برای اینکه اکثریت از مطلب سر در بیاورند حداقل).
ایـن دوجـور جامعه؛ یکجـور جامعۀ طبقاتی که در آن ظلم هسـتُ ،جور
هسـت ،اختالف طبقاتی هسـت ،اسـتثمار 1هسـت ،تحکم هست ،قلدری
هست ،تبعیض هست؛ و یکجور جامعۀ بدون طبقه که در آن عدل هست،
ً
مخصوصا روی آزادی تکیه دارم بهجهتی،
انسانیت هست ،آزادی هست ـ
بعضی از اجتماعات بیطبقهای که در دنیا از آن نام برده میشود ،مِ نهای
آزادی ،همهچیز دارد به ادعای خودشـان ـ اجتماع بیطبقهای که رفاه در
ً
مخصوصا آزادی هست ،در آن کسی بندۀ کسی نیست ،در آن
آن هست و
شنوی حرف کس دیگری نیست؛
کسی بردۀ کسی نیست ،در آن کسی زور
ِ
این دوجور اجتماع ،هر دو در تاریخ وجود داشته ،هر دو.
اجتماعـات نـوع اول کـه در آن تبعیـض هسـت ،آنها اجتماعاتیسـت که
یاصره و َاکاسرۀَ 2
عالم و جباران تاریخ ،آن اجتماعات را بهوجود میآوردند.
َق ِ
( .1ثمر) بهره برداری کردن از دسترنج دیگران
 .2جمع قیصر ،لقب پادشاهان روم و جمع کسری ،لقب پادشاهان ساسانی
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و اجتماعـات نـوع دوم ،اجتماعـات آبـاد و آزاد و بیتبعیـض و
انسـانی ،همـان اجتماعاتیسـت کـه انبیـای عظـام الهـی در طـول تاریخ
بهوجـود میآوردنـد .میگویید مگر انبیا جامعه تشـکیل دادند؟ در جواب
میگوییم بله ،انبیا جامعهها تشـکیل دادند .در قرآن نشـانۀ جامعههایی
که انبیا تشـکیل دادند ،فراوان اسـت؛ ماجرای سـلیمان ،ماجرای طالوت،
ماجرای موسـی و آمدنش به سـرزمین مقدس ،ماجرای موسی و تقاضای
بیرون بردن بنیاسـرائیل ،کجا میخواسـت ببردشـان؟ میخواست ببرد تا
جامعه و مدینۀ فاضلهای تشـکیل بدهد .اینها موضوع بحثهاییست که
ممکن است فردا و پسفردا اشاره بکنم ،حاال فقط همین اندازه خواستم
یک اشارۀ کوتاهی باشد.
دوجور جامعه داریم ،هر دوجورش هم در تاریخ بوده .نوع بدش را ،آنیکه
عقل ،آن را بد میداند و انسانیت آن را تقبیح میکند ،همیشه قدرتهای
سیاسی ضد دینی َ
عالم و تاریخ داشتند؛ نوع خوبش را ،همیشه قدرتهای
ِ
ِ
الهی و معنوی تاریخ؛ یعنی انبیا .انبیا که میآیند در یک اجتماعی ،برای
چـه میآینـد؟ میآینـد تا آن نوع اول را تبدیل کنند به نوع دوم ،این روح
حرف بحث امروز ماست.
ً
غالبـا تصـور از انبیـا ،تصور دیگر یسـت .مردم خیال میکننـد که انبیا در
حکیم فرزانۀ دانشـمند
یـک جامعـهای که ظهـور میکنند ،مثل یـک آدم
ِ
بزرگواری ،که یک کوهی از معلومات است ،میآید در جامعه ،یک خانهای
میگیرد ،یک گوشهای مینشیند تا مردم بیایند گروهگروه از خرمن فیض
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او و دانـش او اسـتفاده کننـد .خیال میکننـد که نبی یکچنین
ً
مثال ،فرض بفرمایید وارد یک
آدمیسـت ،یک چنین موجودیسـت .نبی
ً
مثلا ابراهیـم خلیـلاهلل یـا موسـی کلیـماهلل ،وارد یـک
جامعـهای شـده،
جامعهای شده و یک خانهای 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 میآید پیش او ،امربهمعروفش میکند ،نهیازمنکرش
میکند؛ مردم از خدا بترسـید؛ مردم خدا هسـت؛ با آنها اسـتدالل میکند،
بحث میکند؛ یک عدهای را آدم میکند ،بعد هم از دنیا تشـریف میبرد.
خیال میکنند نبی یکچنین چیزی است.
نبی اینجور یها نیسـت؛ نبی وقتیکه در یک اجتماعی مبعوث میشود،
یعنی برانگیخته میشـود و همانطور یکه تشـریح کردم ،در باطن او و در
روح او رسـتاخیزی بهوجـود میآیـد ،ایـن دیگر وقتی آمـد در جامعه ،یک
آدمیسـت که سـر از پا نمیشناسـد ،یک آدمیسـت که آرام و قرار ندارد،
یک انسانیسـت که تبدیلشـده به یک شـعلۀ َجوّ الۀ 1سـوزانی ،در اجتماع
کـه میآیـد ،یـک نگاهـی به وضـع اجتمـاع میکنـد ،میبیند ،هـان! این
ساختمان ،ساختمان غلطیست ،این عمارت بد بنا شده ،غلط پایهگذاری
برخلاف
شـده ،دیوارهـای آن و پیهـای آن و شـفتههای آن نادرسـت و
ِ
فطرت انسـان انجام گرفته؛ میفهمد که این باید عوض
اسـلوب معماری
ِ
ِ
 .1شـعلۀ جوّ اله ،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 ،میفهمد که این عمارت باید تبدیل شـود به یک عمارت
نیکو .یعنی چه؟ یعنی میفهمد که این جامعه ،این جامعۀ طبقاتی ،این
جامعهای 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 بهمعنای قدرت و حکومت خداست؛
توحیـد الهـی بهمعنـای این اسـت کـه همهچیـز ،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،
بندگی دیگر بندگان باشـند .وقتیکه نبی وارد اجتماع میشـود ،با
آزادِ از
ِ
ایـن ایـده ،بـا این هدف ،با این فکـر وارد اجتماع میشـود که آن جامعۀ
توحیدی
طبقاتـی را دگرگـون کنـد ،ویـران کند ،درهم بریزد و یـک جامعۀ
ِ
ظلم تحت حکومت پروردگار عالم بهوجود بیاورد؛
بیطبقـۀ بی
ِ
تبعیض بی ِ
نبی برای این کار میآید.

غیر
معـروف
اگـر میخواسـتم مثـال بزنـم به چهرههـا و شـخصیتهای
ِ
ِ
پیغمبر ،البد باید مثال میزدم به همین چهرههای معروفی که کموبیش
اهل مطالعه میشناسـند ،منتها دوسـت نمیدارم که حاال اسـمهای غیر
مذهبی را در بحثهای مذهبی بگنجانم؛ تا بخواهیم حدودش را معین
کنیـم ،ممکن اسـت وقـت یک مقداری بگـذرد .میآیـد در اجتماع برای
ً
ابـدا؛ نمیگویم میآید
دگرگـون کـردن ،نمیگویم میآید برای خونریزی،
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برای کشتوکشـتار ،هرگز؛ نمیگویم میآید برای اینکه مردم را
به جان هم بیندازد ،هیچوقت؛ اینجور نیست .همانطورکه عرض کردم،
کلمـۀ انقلاب ،کلمـۀ دگرگونـی ،کلمۀ تحول ،در آن جاری شـدن خون از
ً
احیانا در همۀ کارهای معمولی
دماغ یک نفر هم نیسـت .ممکن اسـت
زندگی ،یک خونریزی بهوجود بیاید ،ممکن هم هست نیاید .مگر جنگ
بینالملـل اول بـرای چـه بهوجود آمد؟ یک سـوءقصد کوچک نسـبت به
یـک آقـا ،بـه یک ارباب ،در یک گوشـۀ دنیا ،همۀ دنیـا را به کام مرگ و
جنـگ و آتش کشـید؛ مگر اینجور نبـود؟ ولیعهد اتریش و نمیدانم آن
حرفها .یک سـوءقصد کوچک ممکن اسـت یک دنیا را به آتش بکشـد.
البته در یک انقالب هم ممکن است خونریزی باشد ،ممکن هم هست
جان
نباشـد ،در کلمۀ انقالب خونریزی ،کشـتار ،دودسـتگی ،ریختن به
ِ
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 بنیاسـرائیل را
اینقـدر در فشـار قـرار بدهـی و نباید طبقـات مختلف اجتماعی بسـازی؛
وقتیکـه ایـن را بـه فرعون گفت ،اگر فرعون گفت به َچشـم ،من حاضرم،
فرمایش شـما را میشـنوم ،از آنجا میآیم پایین؛ بعد پیغمبر بنا میکند
ّ
ـاع 1قدرتمنـد خـود اجتماع را سـاختن ،هیچ آبـی هم از آب
بـا دسـت صن ِ
تکان نمیخورد .علت اینکه زدوخورد و درگیری در انقالبهای انبیا پیش
( .1صنع) ماهر ،ظریفکار
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ق� تَا� َل َم َع ُه ر�بّ ّي� نَ
و�
ِ

خداپرستان بسـیاری در رکاب آنها جنگیدند؛
ك ث� ي� ٌر> 1ایبسـا پیامبرانی که
ِ
یا جهاد در اسلام تشـریع میشـود؛ علت این است که آن طبقۀ ّ
مرفه ،آن

طبقهای که لبۀ تیز انقالب بهطرف اوست و امتیازات از او گرفته میشود،

ً
واقعا حقیقت
او حاضر نیسـت به این انقالب .و ِا ّل اگر او آدم بشـود ،اگر
مالی تاریخ،
را بفهمد ،اگر مثل بسـیاری از بزرگان سیاسـی و اقتصادی و
ِ
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
میگرفتند ،اگر تسلیم میشدند ،از آن اوج پایین میآمدند ،پیغمبر هیچ
مجبور نمیشد که دست به کشتار و زدوخورد و این چیزها بزند.
پـس پیغمبـر کـه میآیـد داخل یـک اجتماعی ،بـرای این تحـول میآید.
ً
مثال در
پیغمبـر میآیـد تا دگرگونی ایجاد کند .یعنـی چهکار بکند؟ یعنی
عربسـتان زمـان پیغمبـر ،بگوید که چـرا باید موارد ثـروت در این
جامعـۀ
ِ
جوشـان مال ،بایـد در اختیار یک اقلیّ ت اشـراف
جامعـه ،سرچشـمههای
ِ
باشـد؟ چـرا؟ چـرا بایـد بـردگان و غالمـان ،جفاکِ ـش هوسهـای اربابها
باشـند؟ چرا باید ضعیفان ،جورکش و بارکش تمایالت ولیدبنمغیرهها و
ابوجهلها و ابولهبها باشند ،چرا؟ چرا اینها همه در یک سطح نباشند؟

ّ

ََ

واسـيون کاسـنان ُ
َ
«الن ُاس ُس
شـط»2؛ یک شـانه را دسـت بگیرید ،از اول شانه تا
امل ِ
ِ
 .1سوره مبارکه آلعمران /آیه 146
 .2نزدیک به حدیث شماره 41
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آخـر شـانه ،یـک دانه از ایـن دانههای شـانه را میبینید 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! انسانیّ ت همین است« .الناس
ُسواسيون» برابرند انسانهاَ « ،ک َاسنان ُ
املشط» مثل دندانههای شانه .این ندای
ِ
پیغمبر استُ « :ک ُّل ُکم من َ
آدم من ُ
ُ
َ
ت
و
م
آد
راب» 1انسانها همه فرزندان آدمند.
ِ
ِ
ٍ
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
ّ
مقدرات مکه را هم او ترسیم بکند .فالن آقا
باشند ،استفاده را هم او بکند،
در خانهاش؛ هیچ فرقی
با این خصوصیات ،هیچ فرقی ندارد با آن نوکر پست ِ
باهم ندارند ،از لحاظ عنصر و گوهر انسانی باهم برابرند ،هیچ تفاوت ندارند.
چرا باید میدان برای استفادههای او اینقدر وسیع باشد و این بیچاره حتی
یک بال نتواند در این قفس بزند؟ چرا؟ میدان درمقابل همه باید باز باشد.
ببینیـد اینها داعیههای پیغمبر اسـت .در تمـام جامعههایی 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 بهشکلی
موزون ،بهشکلی زیبا ،بهشکلی عادالنه؛ این یک مطلب .رستاخیز نبوت این
اسـت .هر نبیای که در هر اجتماعی مبعوث شـده و ظهور کرده ،سـر این
ظهور کرده ،این را بدانید .بهطورکلی ،هیچ پیغمبری نبوده که آمده باشد تا
جزئی زندگی را بیان بکند.
برای مردم ،یک مقدار مسائل فرعی و
ِ
 .1حدیث شماره 2
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البتـه پیغمبـران بـزرگ کـه پیغمبـران اولوالعـزم مینامیـم و
بهاینعنـوان آنهـا را میشناسـیم ،اینها قطبهای انقالبـات الهی بودند ،و
پیغمبـران دیگـر ،بعضی میآمدند دنبالۀ انقالب آنها را میگرفتند ،بعضی
میآمدنـد کار آنهـا را تکمیـل میکردند ،بعضی میآمدند کار آنها را به ثمر
میرسـاندند ،بعضـی میآمدند رجعتهایی که بعـد از انقالبهای به ثمر
رسـیدۀ آنهـا بهوجـود میآمـده ،برگردانند ،بـاز یک انقالب نوینـی بهوجود
اوصیـای پیغمبـر مـا ،بعد از رحلـت پیغمبر ما
بیاورنـد؛ همـان کاری کـه
ِ
انجـام میدادنـد؛ کار امیرالمؤمنین ،کار امام حسـین ،کار ائمۀ دیگر ،کار
کار باالخـره صاحبالزمـان ،ولیعصرصلواةاهللوسلامهعلیه.
علمـای امـت اسلام و ِ

ً
معمـوال عادت نداریـم که در وسـط صحبتمان ،بدون
(صلـوات جمـع .ما
اینکـه خودمـان تقاضـا کنیـم ،صلـوات را بلنـد بفرسـتند آقایـان .حاال که
همهمهای بهوجود 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 نوشـتهها و پلیکپیها ).سـؤال میکنیم
مـا ،آقـا چه اشـکالی دارد که نظام جاهلی برقرار باشـد؟ این نظام عادالنه
برقـرار نشـود؟ این پیغمبـری که میآید ،اینقدر زجر میکشـد ،خودش را
بـه آبوآتـش میزنـد 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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در اینجا وجود دارد که شـما آن را مقیاس میگیریدَ ،ا َ
لح ُّق ل َِمن

َغ َلب ،1هرکه غالب شد ،هرکه قدرت بهدست آورد ،نوش جانش ،گوارایش؛
آنیکه توسـر یخور اسـت ،به َدرَک ،میخواست نشود ،میخواست نباشد،
حـاال که هسـت ،بگـذار هرجوری ُترکتـازی 2میکنند بکننـد ،پیغمبر چرا
خودش را به آبوآتش میزند؟ چرا؟
یـک سؤالیسـت دیگـر ،ممکن اسـت شـما بگویید آقا ،کسـی این سـؤال
روح
باطن
را نمیکنـد؛ بلـه ،بـه زبان کسـی این سـؤال را نمیکند ،امـا در
ِ
ِ
غالـب مردمـی کـه درمقابل نابسـامانیها ،وضع نبـوی ندارند ،این سـؤال
هسـت و پاسـخ به این سـؤال داده نشده .علتش این است؛ پیغمبر بیجا
حرکت نمیکند ،پیغمبر بیجهت خود را به آبوآتش نمیزند؛ آنچه که او
زمان خود ،وضع باطل و برخالف فطرت انسـانی
میبینـد از وضـع موجودِ
ِ
و جهانیست؛ آنچه که او میخواهد انجام بدهد ،وضع حق ،یعنی برطبق
فطرت جهانی و انسانیست.
حـق و باطـل؛ ایـن دو کلمـهای کـه شـما در سراسـر قـرآن بسـیار برخورد
میکنید به مواردی که از آنها نام برده شده؛ صفآرایی میان حق و باطل،
مجسـم و مشـخص شـده .یعنی چه حـق و باطل؟ یک
در دههـا آیۀ قرآن
ّ
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 میرود ،این با
 .1حق برای آن کسی است که برتر و مسلط است.
 .2غارتگری
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یک خصوصیاتی ساخته شده و بنا شده .انسان یک خصوصیاتی
دارد ،یـک امکاناتـی دارد ،یـک نیازهایـی دارد ،یک موجودیسـت خالصه
امکانات خاص خودش بهوجود آمده .این
که با یک مقدار خصوصیات و
ِ
را اینجـا داشـته باشـید .این جهانـی هم که انسـان در آن زندگی میکند،
بـاز با یک شـرایطی ،بـا یک خصوصیاتی ،دارای حرکتی و بهسـوی جهتی
ساختمان شده .این عالمی که شما نگاه میکنید و میبینید به چشمتان،
هـر چیـزش یک گوشـهای افتـاده؛ خورشـیدش میلیونها فرسـنگ راه تا
فلان سـیارۀ دیگر دارد ،انسـانش بـا گیاهش ،با حیوانش ،بـا همدیگر به
خداپرسـت خداشـناس ،یک وحدت
ظاهر ارتباطی ندارند؛ این در نظر یک
ِ
ّ
الیتجزا 1است .تمام این عالم یک چیز است ،اجزای این عالم اجزای یک
پیکرنـد .همچنانیکـه یک پیکر ،حرکت مشـابهی در میـان تمام اجزایش
هست ،در این عالم هم همینجور است.
در یک انسان ،معده یک کار میکند ،چشم یک کار میکند ،کبد یک کار
حاصل جمع همۀ این کارها
میکند ،مغز و اعصاب یک کار میکنند ،اما
ِ
یک چیز واحد و مشترکیسـت 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
میکنید ،از باال و پایین و این کره و کرات دیگر ،حاصل جمعش یک چیز

واحـدی درمیآیـد ،یک حرکـت واحدی درمیآید( .یکخردهای الزم اسـت
( .1جزی) پیوستگی غیر قابل گسستن
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دقت کنید ،آن روز هم گفتم ،منتظر نباشید همیشه در بحثها
یـک چیـزی مثـل آب روان بنوشـید و اسـتفاده کنیـد ،یکقـدری محتاج
هضـم بدانیـد ،محتاج فعالیـت بدانید حرفها را ،یکقـدر رویش تأمل و
غیر انسـانی ،چون شـعور ندارند ،چون
دیگر
فکـر کنیـد ).همـۀ موجودات
ِ
ِ
اراده و اختیـار ندارنـد ،خـواه و ناخـواه دارند در این مسـیر ،در این حرکت
عمومی پیش میروند ،انسـان اسـت که دارای اختیار اسـت ،انسان است
اشـیای عالم خودش را کنار بکشـد و
که میتواند لج کند و از این قافلۀ
ِ
به عکس حرکت کند .فقط انسان است که میتواند دنبالهرو این کاروان،
کاروان جهـان کـه گفتیـم یک جهت واحدی دارد ،راه نیفتد و پیش نرود؛
فقط انسان است .بقیۀ موجودات ،اگر هم یکوقتی از مسیر طبیعی خود
خارج بشوند ،انسان خارجشان میکند .اگر چنانچه اورانیوم را بشکافند و
بهجای اینکه از آن برای درمان هزاران درد استفاده کنند ،بمب اتم درست
ُ
بکنند و بیندازند میلیونها انسـان را بکشـند ،اینهم انسان میکند؛ خودِ

ّ
تعدی و تجاوز نمیکند ،آن در
اورانیوم از این مسـیر طبیعی عالم ،هرگز
این راه معمولی دارد حرکت میکند .اگر این مادۀ ِال ِاسدی 1که باید از آن
ّ
مخدری دربیاید و داده
برای شفای دردها استفاده کرد ،بهصورت یک مادۀ
بشود به کام یک جوانی و او را ساعتها گیج و بیخبر از آنچه پیرامونش
 .1دارویی است که طی تحقیقات یک دانشمند سوییسی بهطور اتفاقی بهدست آمد .از
ّ
توهم و هیجانات کاذب اسـت .مصرف این ماده بعد از اینکه
عوارض مصرف آن ،ایجاد

ً
مجددا توسط گروه هیپی در آمریکا رواج یافت.
رو به افول بود،
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میگـذرد بسـازد ،این تقصیر خـودِ آن گیاه ،تقصیر خودِ آن ماده،
تقصیر خودِ آن شیء 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،
عالم وسـیع ،هرکدام عناصر و
کهکشـانها و موجودات ریز و درشـت این
ِ

کاروان وسـیع هسـتند ،همه دارند سـربهزیر به راه خودشان
اجزایی از این
ِ
میروند ،همه دارند میروند؛ فقط این موجودِ شـیطان اسـت ،این موجود
صاحب اختیار است که گاهی خودش
متحرک و فعال است ،این موجود
ِ
راهـش را کـج میکنـد ،به عکس برمیگردد ،چپ و راسـت میرود .گاهی
هـم دسـت موجـودات بیزبـان دیگـر را میکِ شـد ،دنبال خـودش میبرد.
اورانیوم را دنبال خودش میبردِ ،ال ِاسدی را دنبال خودش میبردُ ،مرفین
را دنبال خودش میبردُ .مرفین که باید به سـود بشـر تمام بشـود ،به زیان

بشـر تمام میشـود ،آن گیاه َکذایی که بایسـتی بشر را جان بدهد ،به بشر
انسان از راه برگشتۀ
مرگ میدهد؛ خودش که نمیکند ،این را هم همین
ِ
از مسیر خارج شده انجام میدهد؛ انسان دارای این خصوصیت است.
چون انسان دارای این خصوصیت هست؛ اختیار دارد ،اراده دارد ،میتواند
راه خودش را عوض بکند؛ چون اینجور است ،لذا الزم است قانونی برای
او معین بشود ،خط ِسیری برای او مشخص بشود ،به او بگویند آقا شما
خـط ِسـیر باید حرکت کنـی تا دنبال این کاروان راه افتاده باشـی.
از ایـن
ِ
اگر از این خط سیر تجاوز کردید ،از این نقشهای که برای شما میکشیم
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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 دسـتهجمعی موجودات عالم انجام میگیرد ،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 جزئیسـت از اجزای ایـن پیکرۀ
عظیـم؛ چـون اینجـور اسـت ،چونکه این قانـون منطبق اسـت با فطرت
انسان و جهان ،پس به خیر و صالح او هم تمام میشود.
باطل چیسـت؟ باطل آن خطمشـیی ،آن قانونی ،آن راه و رسمیسـت که
برخالف فطرت جهان و سرشـت انسـان وضع و جعل و انجام شـده باشد.
باطل آنیست که قلدرها و شیطانها و آنهایی که میخواهند از این مسیر
منحرف بشـوند ،آنها درسـت میکنند .پیغمبران همیشـه حق را میآورند
تـا باطـل از میـان برود .آن جامعهای که فرعون درسـت میکنـد ،مردم را
بـه چنـد طبقه تقسـیم میکنـد ،بر یک طبقۀ از آنها فشـار میآورد ،یا یک
طبقه را ّ
مرفه نگه میدارد و بر دیگران سـتم میکند ،آن وضع و آن نظام
و آن مقررات و آن شـکل اجتماعی ،شـکل باطل اسـت .پیغمبرها میآیند
تا آن شـکل باطل را وارونه کنند .میآیند تا آن را متالشـی کنند ،از بین
ببرنـد ،جـای آن را بـه حق بدهند .پس اینکـه پیغمبر خود را به آبوآتش
میزند ،برای خاطر حق اسـت؛ چون حق آن چیز یسـت که او میگوید و
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او میخواهد .برای خاطر حق است که خودش را اینقدر ناراحت
و در معـرض رنـج قـرار میدهـد .برای خاطـر جایگزین کـردن حق بهجای
باطل اسـت که پیغمبران لحظهای تالش را بر زمین نمیگذارند ،فراموش
نمیکنند ،یکلحظه بیکار نمیشـوند و آرام نمیگیرند .مسـئلۀ جایگزین
کردن حق بهجای باطل است ،این تفسیر و تحلیل کار پیامبران است.
خالصهگیـری میکنیـم حـرف را؛ پیغمبرهـا نظام جاهلـی را ـ برای اینکه
طبقاتـی بـودن را ،ظالمانـه بـودن را ،اسـتثمارگرانه بـودن را ،غیر انسـانی
بـودن را ،و ازاینقبیـل نقاط منفی را مشـخص کنیم ،بهترین کلمه ،کلمۀ
فطری غیر انسـانی
جاهلیسـت؛ جاهلیّ ـت ،یعنـی نظـام غیر عادالنۀ غیر
ِ
را ـ میخواهنـد تبدیـل کننـد به نظام الهی ،به قـوارۀ اجتماعی توحیدی؛
میخواهنـد تبدیـل کننـد بـه اینکه جامعـه قلمرو حکومت خدا باشـد ،نه
قلمرو حکومت هوسها و هواها ،این حاصل کار پیغمبرهاست .پیغمبرها
اجتماعی غلط را تبدیل کنند به نظام اجتماعی صحیح،
میآینـد تـا نظام
ِ
شعار توحیدشان هم به همینخاطر است ،مبارزاتشان با طواغیت هم به
همین جهت اسـت .مبارزات طواغیت با آنها هم به همین جهت اسـت.
گفتار مسلسـل خواهد بود ،یـک روزی ممکن
کـه اینهـم فصلـی از ایـن
ِ
اسـت انشـاءاهلل عرض کنیم طبقات معارض با انبیا چه کسـانی بودند و
انگیزههای معارضهشان و مخالفتشان چه بود.
آیاتـی کـه از سـورۀ قصـص در نظر گرفتـم که تالوت بشـود ،همین وضع
جاهلی حکومت فرعونـی و جامعۀ فرعونی را ،و
وضع
را تشـریح میکنـد؛
ِ
ِ
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وضع فرعونی برقرار
وضعی را که موسـی میخواسـت بهجای آن
ِ
کند .ضمن اینکه این دو وضع در مقابل هم مشـخص میشـوند ،نویدی
هـم داده میشـود بـه آنکسـانیکه دنبال وضع موسـوی حرکت میکنند.
نوید داده میشود که باالخره ارادۀ پروردگار بر این قرار گرفته که موسویان
الهیان عالم ،موفق و پیروز بشـوند .علتش
توحیدیان عالم و
عالم ،یعنی
ِ
ِ
هـم روشـن اسـت؛ اینهم باز موضـوع بحث دیگر یسـت 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.
ً
اجمـاال در ایـن چند آیهای که ما اینجا تالوت میکنیم ذکر شـده و
اینهـا

مورد نظر است که حاال ترجمهاش را عرض میکنیم به آقایان( .خواهش
میکنـم بـه ایـن نوشـتهها نگاه کنیـد ،هرکس هم قرآن دارد دسـتش ،به
قرآن نگاه کند).

َ

َ

حم� ّ
اهلل ّ
الر ِن
ح� ِم ،طسم> .1این رمز اول سوره ،البته از جملۀ بحثهای
الر ي
سم ِ
< ِب� ِ
خیلـی کماهمیتیسـت کـه در زمینـۀ بعضـی از آیات قرآن ممکن اسـت
مطرح بشـود؛ که چیسـت این رمزها ،آنجوری که مفسـرین گفتند .کاری

ت َ آ ُ

ُ

ا� ِ ت
<�لك � ي� ت
ا� الم ب� ي� ِن�> این است آیههای کتاب روشن
به کارش نداریمِ .
الك� بِ
نَ

ََ َ

نَ َ

َ ف َ

َّ

موسى و ِ�رع نَ
ٰ
و� ِب�الح ق ِ�> بر تو میخوانیم بخشی
و روشنگر �< ،ت�لوا عل ي�ك ِم ن� � ب� ِا

از داستان مهم موسی و فرعون را .بخشی از آن ماجرای مهم بناست بیان
 .1سوره مبارکه قصص /آیات  1تا 6
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بشـود .روش قـرآن بر این اسـت که در هر قسـمتی کـه ماجرای
پیغمبـری را نقـل میکنـد ،از هر ُبعدی که به داسـتان نـگاه میکند ،یک
منظـور خاصـی دارد و بـه تناسـب همـان منظـور اسـت کـه یک قسـمت
مخصوصـی از ایـن داسـتان را انتخاب میکند بـرای نقل کردن .اینجا یک
قسـمت خیلـی کوتاهـی را ذکـر میکنـد ،برای این اسـت که یـک منظور
خاصی دارد و آن ،مسـئلۀ غلبۀ حق بر باطل اسـت .البته آن قسـمتهای
داستانش را ما در این بحث امروز نخواهیم آورد و نیاوردیم.

َّ
بخشـی از داسـتان مهم موسـی و فرعـون را بر تو فرومیخوانیـم < ِب�الح ق ِ�>
<ل قَ�وم يُ��ؤ مِ ن� نَ
و�> به
برطبق حق ،برطبق حقیقت ،دور از افسـانه و اسـطورهٍ ِ ،
سود مردمی که ایمان میآورند .اینیکه بر تو بیان میکنیم و میخوانیم،
بیفایده و کماثر نیست ،بلکه برای مؤمنینی که به تو گرویدهاند ،بهشدت

مؤثر و مفید و سـودمند اسـت .آنها وقتیکه این داستان را با این بینش،
شـنیدند و سـنت الهی را در این زمینه فهمیدند ،راهشـان را مشـخص و

َّ ف َ َ َ

ف

َ ض

معین میکنند .خالصۀ مطلب این است که ِ<ا ن� ِ�رع ن
ر�> فرعون
و� علا ِ�ی الا ِ
در زمین برتری ُجسـت ،بزرگی طلب کرد برای خودُ ،ع ُلوّ گرفت ،یعنی چه

برابر انسـانها ،یکهو بلند شـد ،نشست روی آن
سـطح
علو گرفت؟ در این
ِ
ِ
طاقچه ،خودش را باالتر از دیگران گرفت .همه برابر بودند ،همه همسطح
بودند ،او برتری گرفت بر دیگر بندگان.

َّ ف َ َ َ

ف

َ ض

ِ<ا ن� ِ�رع ن
ر�> در روی زمین برتری و بزرگی به خود بست و برای
و� علا ِ�ی الا ِ
َ َ َ َ َ

َ ً

مردم
خـود برگزیـد< ،و �ج ع َل اهلها ش ِ� ي�عا> خـودش را در درجـۀ بـاال گذاشـت،
ِ
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زمیـن را هم تقسـیمبندی کـرد ،طبقهبندی کـرد ،گروهگروه کرد.
یـک عـده را نزدیکتـر به خـودش؛ طبقۀ هامان و طبقاتی مشـابه او ،یک
فرعونی
طبقه پایینتر ،یک طبقه پایینتر ،طبقاتی درسـت کرد در جامعۀ
ِ

َ َ
س��ض ع فُ� ئ فَ ةً ُ
طا��� ِم ن�هم>؛ عالوهبراینکه طبقاتی و
ِ
خود و در روی زمین خدا < .ي� ت ِ

دارای گروههای مختلف کرد جامعه را ،بهخصوص روی یک طبقه فشار را

َ تَ �ض فُ
س� ِع�> مستضعف میساخت گروهی از آنها را .بنده اینجا
بیشتر کرد < ،ي�

َ تَ �ض فُ
س� ِع�> یک معادل فارسی به نظرم رسید که نوشتم ،یک طبقه
برای < ي�
را مورد ستم و در پنجۀ ضعف و ناتوانی گرفت؛ استضعاف .استضعاف را
نمیشـود گفت مظلوم سـاختن ،که البته مورد سـتم را بنده نوشتم؛ برای
ً
معموال مسـتضعفین را بهمعنای مظلوم شمردهشـدگان معنا
خاطر اینکه
میکنند .در پنجۀ ضعف نگه داشـت اینها را ،در میان جامعه امکانات را
از اینهـا گرفـت ،قدرتها را از اینها گرفت ،اینها را ضعیف کرد و در ضعف

َ َ
س��ض ع فُ� ئ فَ ةً ُ
طا��� ِم ن�هم> عدهای از مردم جامعه را و یک طبقۀ
ِ
نگه داشـت < .ي� ت ِ

از اینها را بهشدت در پنجۀ ضعف و ناتوانی نگه داشت ،انداختشان به کام

َ تَ �ض فُ
س� ِع�> ضعیف شـمرد اینهـا را ،خوار گرفت
ضعـف ،بـه کام ناتوانی < ،ي�
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 کتابهای اجتماعی آشنا باشید؛ در دنیا،
ً
ً
کامال میبینید و
مخصوصا ،این مطلب را
در این کشـورهای جهان سـوم
درک میکنید .همۀ امکانات رشد و ترقی در انحصار یک عدۀ مخصوصی
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قـرار میگیـرد ،دیگـران نمیتواننـد رشـد کننـد ،نمیتوانند نفس
بکشـند و اگر رشـدی هم کردند ،رشدشـان در خدمت و اسـتثمار آن طبقۀ

َ َ
س��ض ع فُ� ئ فَ ةً ُ
طا��� ِم ن�هم> در ضعف و ناتوانی و بهشدت تحت
ِ
برگزیده است < .ي� ت ِ
فشار گرفت گروهی از آنها را.

ُ�ذَ ّ َ ٓ ُ

و فشـارش هـم ایـن بـود کـه < ي� ِب� ُح ا ب� ن�ا َءهم> جوانهـای آنها را میکشـت.
نمیگذاشت نسل جوان اینها رو بیایند ،احساس میکرد که در میان اینها
حرکتی و هیجانی هست و میدانست که آنکسیکه بتواند این حرکت و
هیجان را به آخر برساند ،نسل جوان است .و چون در آن دوران و در شرایط
اجتماعی آن روزگار ،ز نها 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 میدانید ،در نقلها و روایاتی که دراینباره
رسـیده ،شـنیدیم و خبر داریم که میدانسـت که در میان همین جوانها،
موسـایی بناسـت پدید بیاید و آن موسـی اسـت که عاقبت ،جهان را بر او
دگرگـون و منقلـب خواهـد کرد .یا بـه خصوصیت میدانسـت ،آنچنانکه
ظاهـر روایـات اسـت ،که کاهنی گفته بود :فرزنـدی به این خصوصیات به
دنیا خواهد آمد که نامش موسی است .یا به خصوصیات نمیدانست ،آدم
روشنبینی بود ،میفهمید ،میفهمید که باالخره در میان این نسل جوانی
که در جامعۀ فرعونی ،میان بنیاسرائیل 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 میترسید؛ لذا جوانها را میکشت.
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ن ٓ ُ

< ي� ت
س�ح�ي�ي ِ�سا َءهم> و زنانشان را زنده نگه میداشت؛ یا برای اینکه

فاسـد کنـد اینهـا را ،یـا برای اینکه نسلشـان را به فحشـا بکشـاند ،یا برای
لامت َن َسبشـان را از بیـن ببرد؛ یعنی دخترهای بنیاسـرائیل
اینکـه آن َس
ِ
ً
ظاهرا با پسـرهای آنها ازدواج نمیکردند ،میخواسـت که جوانی نباشـد،
دخترها باشـند تا نسـل قاطی بشود و بنیاسرائیل هضم بشوند در جامعۀ
فرعونـی ،در جامعـۀ مصـر هضم بشـوند ،حل بشـوند ،از بیـن بروند .چون
همینطور یکه یکوقتی در آیات اول سـورۀ بقره به یک مناسـبت گفتم،
نابسامان ناموزون فرعونی
چهارصد سـال بنیاسـرائیل در میان آن جامعۀ
ِ
استقامت کرده بودند و ایدههای شریف خودشان را نگه داشته بودند.
خب ،این جبههبندی میان این دو گروه؛ ازطرفی فرعون یکچنین وضعی

نّ ُ

ُف

د� نَ
نَ
�> همانا و به یقین او
دارد که در آخر آیه میگوید<ِ :ا�ه
كا� ِم نَ� الم� ِس ي

از مفسـدان و فسـادانگیزان بـود .فسـادِ در فطـرت ایجاد میکرد ،فسـاد در
جامعه ایجاد میکرد ،فسـاد در جهان ایجاد میکرد ،که در آن آیۀ دیگر در

َ ث َ َ نَّ َ َ ُ ُ ُ
ر� ل ُ� ف�س َد ف��ها َو ُ�هل َ
َ
<و ا�ذ ا تَ� َو ّل ٰى َس ٰ ف َ ض
اهلل لا ي ِ�ح ّب�
ك الحر� و ال�سل و
سورۀ بقرهِ :
عى ِ�ی الا ِ ِ ي ِ ي ي ِ
فَ َ
ال�ساد> .1خاصیت امثال فرعون این است که در زمین فساد ایجاد میکنند،

معنوی این
رسـیدن ذخیرههای
تباهـی بـار میآورنـد ،از بار آمدن و به ثمر
ِ
ِ
عالم ،به انواع و اقسام جلوگیری میکنند ،یا اگر چنانچه به ثمر میرسانند،
بهصورت غلط و نادرستی به ثمر میرسانند ،و فرعون هم ازاینقبیل بود.
 .1سـوره مبارکه بقره /آیه  :205و چون برگردد (یا ریاسـتی یابد) کوشـش میکند که در
زمین فساد کنند و کِ شت 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

َ نُ ُ

جهـت قـرار گرفتـه اسـت؟ <و �ر�يد> و میخواهیم ما ،یعنی سـنت و ارادۀ

َ نُ ُ َ ن نَ ُ َّ َ َ َّ ذ نَ تُ �ض ف ف َ
الا ض
ر�>؛ نمیگوید َو
تکوینی ماسـت< ،و �ر�يد ا� �م ن� على ال�ي��
اس� ِع�وا ِ�ی ِ
َ
ا َردنـا ،آنوقـت دربـارۀ بنیاسـرائیل ایـن اراده را کردیـم ،نه ،برای همیشـه
اسـت ،همیشـۀ تاریخ .خواسـتهایم مـا و میخواهیم که منـت گذاریم بر

همـان مسـتضعفان ،بـر همـان طبقـهای کـه در پنجۀ قهر و اسـیر چنگال
ضعـف و ناتوانـی بودهانـد ،بر سـر آنها میخواهیم منـت بگذاریم و آنها را

َ ُ ُ َ َ
<و ن�ر ي�د ا ن� ن� ُم نَّ�
از آن پستی نجات بدهیم ،از استضعاف خارجشان کنیم.
َ
َ َ َّ ذ نَ تُ �ض ف ف َ
َ ن َ َُ
الا ض
<و ج��علهم
ر�> بر مستضعفین زمین منت گذاریم،
على ال�ي�� اس� ِع�وا ِ�ی ِ
َ ئ َّ ةً
روی اجتماع ،از تابع بودن ،به پیشروی و زمامداری
ه
دنبال
از
را
آنها
،
>
�
ا ِ�م
ِ
و متبوع بودن برسـانیم ،مسـتضعفین زمین را ،مسـلط کنیم بر اکاسـره و

َ

عالـم ،بر قدرتمندان زورگوَ .
<و ن�� َع َل ُه ُم الوار ث� ي� نَ
قیاصـرۀَ 1
�> و آنان را وارثان و
ج
ِ
میراث َبران خیرات زمین قرار بدهیم؛ اینهم ارادۀ ماست.

َ نُ َ ّ َ ُ ف َ
ر�> آنان را در زمین متمکن و مستقر سازیمَ ،
الا ض
<و نُ�ر َ
<و �م ِك نَ� لهم ِ�ی ِ
ِ �ي
نَ َ ُ َ ُ
ف َ نَ
هاما� و �ج ن�ودهما> و نشان بدهیم به فرعون ،به هامان .اینها نمایشگر
و� َو
ِ�رع
دو طبقهاند ،فرعون اگرچه مربوط به طبقۀ عالیه اسـت ،اما چون شـخص
برجسـتۀ طبقـۀ عالیـه اسـت ،مَ َثـل طبقۀ ممتازهای اسـت کـه هامان هم
تحت اختیار اوسـت ،تحت اسـتثمار اوسـت .و هامان ،سمبل و نمایشگر
یـک طبقـۀ دیگری اسـت ،طبقهای که همۀ امکانات و نیروهایشـان را در
جمع قیصر ،لقب پادشاهان روم
جمع کسری ،لقب پادشاهان ساسانی؛
.1
ِ
ِ
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خدمـت فرعـون به کار میبرند ،همانیکه در تعبیرات قرآنی گویا
از آنهـا بـه ملأ تعبیر میشـود ،که راجع به مأل در آینـده صحبت خواهیم

َ ُ

َ ُ

کرد انشاءاهلل< .و �ج ن�ودهما> و سپاهیانشان ،آنکسانیکه در راه آنها تالش

میکننـد ،بـدون اینکه از آنها خیـری ببینند ،ولی بههرحال در خدمت آنها

هسـتند .نشـان بدهیـم بـه آنهـا< ،م ن� ُهم> از ایـن مسـتضعفین< ،ما ن
كا�وا
ِ
ي َ�ح�ذَ نَ
رو�> آنچـه از آن پرهیـز داشـتند .همانیکـه فرعون از آن میترسـید،
آن را بر سـرش بیاوریم؛ همانیکه هامان از آن گریز و پرهیز داشـت ،آن
را بـر سـرش بیاوریم؛ یعنـی این قدرتها را از آنها بگیریم ،بدهیم دسـت
مسـتضعفین ،بدهیم دسـت خاکنشینان ،بدهیم دسـت مستمندان .که
البته همیشـه مسـتمندان در هر جامعهای اکثریت آن جامعه را تشـکیل
میدهند .اینهم ارادۀ پروردگار.

ََ َ

ُّ ُ

َ َ ض

بعد البته وارد میشود به مسائل دیگری <و اوح ي� ن�ا ِا ٰلى ا ِم م ٰ
ع�يه>،1
ر� ِ
وسى ا ن� ا ِ
کـه نشـان میدهـد قـدرت پـروردگار را .در آن آیۀ دیگری هم که از سـورۀ
صف انتخاب کردیم برای شما آقایان؛ در آنجا ،مسئله این است که اشاره
میشود باز به غلبۀ نظام الهی بر نظام جاهلی ،که البته به جنبۀ غلبهاش
بحـث امروز کاری نداریم .به این جنبـه کار داریم که درمقابل
مـا در ایـن
ِ
توحیدی حق
جاهلـی موجود ،وقتی نبی میآید ،یک نظـام الهی و
نظـام
ِ
ِ
نظام
ارائه میدهد و کوشش میکند در تمکین آن نظام و در استقرار آن
ِ

حـق( .کـه البتـه این آیات را هم ترجمـهاش را اینجا نوشـتیم .بنده دیگر
 .1سوره مبارکه قصص /آیه 7
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ً
تقریبا انرژ یام هم تمام شـد .خواهش میکنم
وقتم تمام شـد،
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
دقیقهای ،یک ربعی بنشینند و تالوت قرآن را هم گوش کنند).
رو طواغیت قرار نده.
پروردگارا! به محمد و آل محمد ما را دنباله ِ
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.
دستها و عنصرهای مخالف قرآن قطع و ریشهکن بگردان .دشمنان اسالم
در هر نقطهای از نقاط عالم که هستند سرافکنده و زبونشان بگردان .انصار
دینت ،یاران قرآنت در هر نقطهای که هستند پیروز و مظفر و سربلندشان
بفرما .پایان و فرجام کار به سود ما قرار بده.

جلسۀ هفدهم

هدفهای نبوت
شــنبه  13مهرماه 1353
 18رمضانالمبارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.

جلسۀ 17
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َ
رسلنا ُر ُس َلنا ب َ ّ
الك َ
َل َقد َا َ
تاب َو
نات َو ا َنزلنا َم َع ُه ُم ِ
الب ِی ِ
ِ
الح َ
المیزان ل َی َ ّ
َ
سط َو َا َنز َلنا َ
دید فیهِ
قوم الن ُاس ِب ِ
ِ
الق ِ
َ ٌ َ ٌ َ َ ُ ّ َ َ َ
عل َم ُ
اهلل َمن َی ُ
نص ُر ُه َو
نافع ِللن ِاس و ِلی
بأس شدید و م ِ
ُ ُ َُ َ
اهلل َق ٌّ
الغیب ا َّن َ
وی َع ٌ
ۀ
م�ارکه حد ی�د
زیز 
رسله ِب
 سور� ب
ِ ِ
َ َق َ َ ن ُ ُ َ ن َ ّ ن ت َ َ ن َ َ َ ُ
َ
الك ت� بَ
ا� َو الم�ي�ز نا�
ا� و ا��ز نل�ا معه ُم ِ
آیۀ سورۀ حدید این است< :ل�د ارسل�ا رسل�ا ِب� ب
ال� ِي�� ِ
َ َ ن �زَ ن َ َ َ ف َ �أ ٌ ش َ ٌ َ َ ن ف ُ نّ َ َ َ
ُ
وم نّ ُ
ل َ� ق� َ
ق
عل َم ُ
اهلل َم ن� يَ� ن�ص ُر ُه
�يه ب� س �د ي�د و م� ِا�ع ِلل� ِاس و ِل ي�
سط و ا� ل�ا الحد ي�د � ِ
ال�اس بِ� ِ
ال� ِ
ِي
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َُُ ُ
ّ َ ق ّ ٌ
و رسله بِ�ال�غ ي� بِ� ِا ن� اهلل � ِوی ع�ز �ي�ز > .و اما آیۀ دوم که در سورۀ مبارکۀ اعراف هست،
َ تُ َ ن ف ٰ �ذ ُّ ن َ َ نَ ةً َ ف آ �خ َ ة نّ ُ ن َ َ ق َ َ
ال ع�ذ با�ی
آیۀ  156و < ،157و اك� ب� ل�ا � ي� ه ِ ِه الد� ي�ا حس�� و ِ�ی ال� ِ ر ِ� ِا�ا هد�ا ِال ي�ك �
ُ ُ َ ن َ ش ٓ ُ َ َ َ َ َ ت ُ َّ ش َ فَ َ َ تُ ُ َّ �ذ َن َ تَّ ق نَ َ ُ �ؤ ت َن �زَّ ةَ
كا� َو
ص� ب� ِب� ِه م� ا�اء و رحم�ت�ي و ِسع� كل ��ي ٍء �ساك� ب�ها ِلل ي�� ي���و� و ي� �و� ال
ا ي
َ
َ
َّ ذ نَ ُ آ ت ن ُ �ؤ ن نَ َ ّ ذ نَ َ تَّ نَ َّ َ نَّ َّ ُ ّ َّ ّ ذ َ نَ
َ ُ
دو� ُه َم ت
ك�و بً�ا ِع ن�دهم ِف�ی
ال�ي�� هم بِ�� ي� ِا��ا ي� مِ �و�  ال�ي�� ي�� بِ�عو� الرسول ال� ِب��ي الا ِم�ي ال� ي� ي جِ��
ُ ن َ َ ُ ُّ َ ُ ُ َّ ّ ت ُ َ َ َ
َ ف َ َ ُ َ
تَّ ة َ ن َ �أ ُ ُ
ا� َو ي�ح ّ ِر ُم عل ي� ِه ُم
ال� ِ
ورا� و ِالا ج�� ي� ِل ي� م ُرهم بِ�المعر ِ
و� و ي� ن�هاهم ع نِ� الم�ك ِر و ي ِ�حل لهم الط يِ� ب� ِ
َُ َ َ
ا خَل��ا�ئ ث َ� َو َ��ضَ ُع َع ن� ُ
وه َو نَ� َصر ُ
لال َّال� كا�نَ ت� َع َل�هم ف َ�ا َّل ذ�� نَ� آ� َم ن�وا � ِه َو َع�زَّ ر ُ
الا�غ َ
وه َو
و
م
ه
صر
ا
م
ه
ِب
ي
ِي
ِ
ب ِ ي
ت�ي
َ
ٓ
ّ
ُ
ُ
ّتَ َ ُ نّ َ ذ ن َ َ ُ
نَ
ول ئ� َك ُه ُم ُ
حو�> .این دو آیه و چندین آیۀ دیگر در
الم ف� ِل
ا� ب�عوا
ال�ور ال� ي� ا��ز ِ َل معه ا ٰ ِ
قرآن کریم بیانکنندۀ هدف انبیای عظام الهی است.
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رشتۀ صحبت در زمینۀ نبوت به اینجا رسید که نبی ،آن برانگیختۀ
باطن خود رسـتاخیزی هم
خدایی ،وقتیکه وارد اجتماع میشـود ،مانند
ِ
در اجتمـاع بهوجـود مـیآورد .در متـن جامعه هم تغییـر و تحوّ لی ایجاد
منظور
میکنـد .مـا میخواهیم این مطلـب را امروز بفهمیم که مقصود و
ِ
از ایـن ایجـاد تحـوّ ل و بهطورکلـی از همـۀ فعالیتهـای پیغمبـران الهـی
چیسـت؟ این یک مسئلهایسـت که دانستن آن از جهاتی برای ما مفید،
بلکه الزم است .پیغمبر چه هدفی را تعقیب میکند؟ دنبال چه مقصودی
و چه مطلوبی می َ
دوَ د؟
هـدف اوّ لـی پیغمبـر ،هدف اصلـی پیغمبر یک چیز اسـت ،در نیمهراه آن
هدف ،هدفهای دیگری هم برای پیغمبر مطرح میشود که در میان این
هدفهای دیگر ،یکی از همه مهمتر و برای پیغمبر جاذبهدارتر است .اما
ً
عموما در چند کلمه قابل خالصهکردن
هدف اصلی و اوّ لی پیغمبران الهی،
اسـت؛ پیغمبـران بـه این جهان میآیند تا انسـان را به سـرمنزل تعالی و
ّ
مقدرش برسانند .انسان بهعنوان یک موجود که دارای استعدادها،
تکامل
ِ
دارای قوهها و انرژ یهای فراوان هست ،میتواند چیزی باالتر ،برتر ،عزیزتر
و شریفتر از آنچه هست بشود.
ً
ً
حال
دائمـا در
دنیایـی خود،
اساسـا انسـان از اول والدت ،از آغـاز تکویـن
ِ
ِ
دائما در حال ّ
ً
ترقیکردن و تکاملپیدا کردن اسـت .در
کاملشـدن اسـت،
وضع جسم و پیکر ظاهری انسان ،این مطلب را به خوبی مشاهده میکنید.
طفل نوزاد ،فاقد بسیاری از خصوصیات یک انسان کامل است .فاقد
یک
ِ
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دندان است ،فاقد دست نیرومند است ،فاقد ّ
فک قویست ،فاقد
پاهاییسـت کـه بتوانـد ِب َ
ـدود ،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
ّ
مسـلم ،از خارج به او چیزی
از چنـدی ،اینهمـه برای او بهوجود میآید.

نمیدهند؛ همان ّ
فک کوچک اوسـت که قوی و نیرومند میشـود ،همان
دسـت ضعیف اوسـت که نیرومند و بزرگ و قوی میشـود ،همان پاهای
کوچـک و ظریـف اسـت که بهصـورت گامهای اسـتواری درمیآید ،همان
اعصاب ضعیف اسـت که بعد نیرومند میشـود ،همان مغز ناتوان اسـت
کـه بعـد بهصـورت کشـفکنندۀ مهمتریـن و پیچیدهترین مسـائل زندگی
درمیآیـد ،از خـارج بـه او چیـزی نمیدهنـد ،خودِ اوسـت ،اسـتعدادهای
ً
تدریجا ،به مـرور زمان ،با
اوسـت ،توانهای نهفته و پوشـیدۀ اوسـت کـه
ُ
1
قرار گرفتن در شرایط خاص ،در او گل میکند ،شکوفا میشود ،به منصۀ
ظهور و بروز میرسد .در خود او استعدادِ سخن گفتن بود که بعد سخنگو
میشـود .در خودِ او اسـتعداد چیز فهمیدن ،متفکرشـدن ،دانشمندشـدن
ً
حال کاملشدن است.
دائما انسان در
بود که بعد اینهمه میشود؛ پس
ِ
چیزهایی که نبوده و بعدها میشود؛ نیرومند نبود ،بعد نیرومند میشود؛
دارای عقل نبود ،بعد دارای عقل میشود؛ دارای تجربه نبود ،بعد آن را دارا
میشود و ازاینقبیل.
 .1جلوهگاه ،جای ظاهرشدن چیزی
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در مسـائل مربـوط بـه پیکر ظاهری انسـان ،همانطور یکه همۀ
ً
دائما
شـما حاال توجه پیدا کردید و تصدیق میکنید ،میبینید که انسـان
در حال کاملشدن است؛ یعنی در حال فراهمآوردن و دارا شدن چیزهایی
ً
قبلا آنهـا برایش فراهم نبـود و دارای آن چیزها نبـود .در معنویات و
کـه
ً
عینا به همین قرار اسـت .یک دنیا
روحیات و فضایل انسـانی هم مطلب
استعداد در انسان نهفته است ،انسان را میشود به یک معدن بسیار قوی
و عمیق و سرشار تشبیه کرد که این معدن را وقتی استخراج کنید ،در آن
بسـیاری از چیزها میبینید ،تا اسـتخراج نکردید ،یک موجودیسـت ،یک
زمینیست خشک و بیحاصل و بدون هیچ جلوۀ زیبای زندگی.
ً
معموال در این گونه موارد ،انسان را تشبیه میکنم
بنده یک مثالی میزنم
پشـت در ،مالحظه
به این موزاییکهایی که میریزند کنارۀ حوض ،درگاهِ
ِ
کردیـد؟ موزاییـک میریزنـد .اوّ لـی کـه ایـن موزاییـک را میریزنـد ،قالب
میبندند و این ماده را آنجا پهن میکنند و خشـک میشـود؛ وقتی شـما
نـگاه میکنیـد ،در آن هیچ نشـان زیبایی و لطافت نمیبینید .یک جسـم
تیـرهای ،کثیفـی ،بیجلوهای ،بی ُ
حسـنی آنجا هسـت .بعد نوبت میرسـد
به اینکه این را مالش بدهند ،بسـابانند ،زیر دسـتگاههای مخصوص یا با
دست ،بنا میکنند اینها را سابیدن و مالش دادن .یک مقداری که از این
سـابیدن گذشـت ،شـما ناگهان میبینید که نهفقط این جسم تیره ،بر اثر
سابیده شدن شفاف شد ـ که این چیز طبیعیای است ،خیلی از چیزها را
که تیره است ،میسابی شفاف میشود ـ نه ،عالوۀبراین ،در این چیزهایی
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بوده که شـما خبر نداشـتید ،حاال که سـابیدیدش ،میفهمید که
سـنگهای زیبـا ،الوان ،نقشهای گوناگـون ،رنگهای جالب و دلپذیر ،در
شـکم و بطن این جسـم تیره وجود داشـته ،که اینها را شـما ممکن نبود
زیبایی آن بهره ببرید ،ممکن نبود که با آن وسـیلۀ
ببینید ،ممکن نبود از
ِ
ّ
تجملی فراهم کنید؛ حاال که سـاییده شـد ،همۀ این سـنگها درآمد .یک
موزاییک ساییدۀ قشنگ را وقتی جلویتان میگذارید ،میبینید یک
قطعه
ِ
ً
واقعا ،درحالیکه قبل از ساییدن هیچی
نقشونگار زیباست ،قشنگ است
نبود .استعدادهای درونی انسان را تشبیه کنید به همان ذرات درخشندۀ
متن بطن این موزاییک تیره وجود دارد.
جالب زیبایی که در
ِ
ِ
ایـن انسـانی که شـما میبینی ،ایـن موجود نتراشـیده ،نخراشـیدهای که
در بـازار ،در خیابـان میبینـی ،این بچۀ کوچکی که حـرف نمیتواند بزند،
یکذره لطافت ،جز برای پدر و مادرش ،برای کسی دیگر ندارد ،همینی که
شـما نگاه میکنید ،این یک معدن غنی و سرشـار اسـت؛ در او مایهها از
لطف هسـت ،در او جلوهها از زیبایی هسـت و اینها اسـتعدادهای انسـان
است؛ همانی که به زبان شاعرانۀ قدیمی گفتند:
طیران 1مرغ دیدی ،تو ز پایبند شهوت
بـه در آی تا ببینـی ،طیران آدمیت

2

همانـی کـه بـاز بـه زبانهـای گوناگون شـعری و غیر شـعری و عارفانه و
 .1پرواز
 .2سعدی
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دیگرها ،برای ما ،از قدیم گفتند و درسـت اسـت و صحیح است.
گفتند که جلوههای انسانی ،انسان را از فرشته و ملک باالتر میبرد ،انسان
را سرچشمۀ فیّ اضی از خوبیها ،زیباییها ،استعدادهای بهظهور رسیده و
نیروهای جالب و جاذب میکند؛ یعنی میکند انسان کامل ،انسان درست،
انسان تکاملیافته و متعالی .هدف واقعی انبیا این است که انسانها را
اینجـوری بکنـد ،همانـی که در تعبیرات قرآنی که اینجا نوشـتیم ،به نام
تزکیـه و تعلیـم از او نام برده شـده اسـت .انسـانها را از صفـات بد پاک
کننـد ،از هوسـرانیها دور کننـد ،از نمودارهای زندگی َددمنشـانۀ حیوانی
آنها را نجات بدهند .گفت:
ُ
یوسـفان
ای دریـده پوسـتین

گرگ برخیزی از این خواب گِ ران

1

آنهایی که با ظاهر انسانی کار گرگ را میکنند ،آنهایی که با چهرۀ زیبای
آراسـتۀ انسـانی بـه ظاهـر ،کار َددهـا 2،سـگها ،و وحشـیها و غولهـا را
میکنند ،آنها را نمیشـود گفت انسـانند .آن انسـانی که برایش خونریزی
لذتبخـش اسـت ،آن انسـانی کـه برایـش از بین بـردن جان انسـانهای
دیگر یک وسـیلۀ تفریح اسـت ،آن انسانی که برایش تماشای محنتهای
دیگران محنتآور نیسـت ،آن انسـانی که غم دیگران را میبیند و غمش
نیست ،این انسان ،انسان نیست ،ظاهرش هر چه میخواهد باشد؛ خیلی
دانشـمند اسـت؟ خیلی ثروتمند اسـت؟ خیلی قدرتمند اسـت؟ خیلی به
 .1مولوی
 .2جانور درنده
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کدام
ظاهـر َتروتمیـز و اتوکشـیده اسـت؟ همۀ اینها باشـد ،هیچ
ِ

اینها انسـانیّ ت نیسـت؛ اتوکشیدگیسـت ،دانشـمند بودن است ،قدرتمند
بودن است ،انسان بودن چیز دیگری است.
انبیا میآیند تا انسانها را پاک کنند .شما در محیط دعوت انبیا از َددمنشی
اثـری نمیبینیـد ،از جلوههـا و نمودارهـای زندگی حیوانی و وحشـیانه در
زندگی نبوت ،شما خبری و اثری مشاهده نمیکنید؛ در آنجا هرچه
محیط
ِ
عجز 1بزرگ نبوت اسـت.
نور صفا و انسـانیّ ت اسـت و این هنر و ُم ِ
هسـتِ ،
مـردم بـرای معجز نبوت ،میگردنـد پی کارهای خار قالعـاده ،کارهایی که
بهطورمعمول ،انجام نمیگیرد در مسـائل طبیعی؛ شـکافتن فالن دیوار یا
فالن جسم یا آمدن درخت ،بسیار خوب ،آنها هم باشد ،حرفی نیست ،اما
معجزۀ بزرگ نبوتها عبارت است از ساختن انسانهای خوب و ُمتِ َح ّلی

2

به فضایل؛ این بزرگترین معجزۀ نبوتهاست ،شوخی نیست.
وقتی انسـان نگاه میکند ،میبینـد مردمی که همهگونه اقتضای جنایت
سـاب دعوت اسلام قرار میگیرند ،آن
و فسـاد در آنها هسـت ،وقتی زیر
ِ
دسـتگاه سـاینده که پیغمبر به کار میاندازد ،وقتیکه روی اینها میافتد،
جانی دیروز ،همان
وحشـی دیروز ،همان
انسـان یکهو میبیند که همان
ِ
ِ
آدم نتراشـیده ،نخراشـیدۀ دیروز ،که شـما هیچ رویش حساب نمیکردید،
شد یک انسان بسیار باعظمت.
عجز) عاجزکننده ،به عجز درآورنده
 ( .1
( .2حلی) زینت یافته ،آراسته شونده
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ابوذر چه کسـی بود؟ ابوذر جز یک مرد خشـن بیابانگرد بیاعتنا
ت بیخبر از انسانیّ ت ،چیز دیگری بود مگر؟ ابوذر یک آدمی بود
به انسانیّ ِ
که شما دههزارتایشان را اگر جلوی خودتان ببینید ،برایتان اهمیت ندارد
که هر دههزار نفرشـان با یک زلزله تلف بشـوند و فنا بشـوند .آدمی که نه
میفهمد ،نه میخواهد بفهمد ،نه یکذره نشانۀ لطف انسانی در او هست،
نـه یـکذره آثار عالقهمندی به خوب شـدن در او هسـت ،پابرهنه ،کثیف،
خشـن ،توی صحرا بزرگشـده؛ یکچنین آدمی درمقابل شـما قرار بگیرد،
نـه شـما ،هر مصلِح بزرگی ،هر انسـان باعظمتی ،چقـدر دل برای اینگونه
بزرگ عالم ،آنهایی که خودشـان را
مصلحیـن بهاصطالح
آدم میسـوزاند؟
ِ
ِ
مصلِح و مصلِح بزرگ میدانند ،از آدمهای حسـابیتر از آنها هم مینالند
که قدر ما را ندانستند ،ما را نشناختند ،ما را نفهمیدند .دلشان میخواهد
کـه پروانهوار انسـانها 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 یکچنین افـرادی ،وقتیکه
ً
اصال ارزشی برای اینها قائل نمیشوند.
آنگونه افراد قرار بگیرند،
پیغمبر همین موجود را ،همین سـنگ سـیاه را ،همین صخرۀ نتراشـیده،
سـاب وحی
نخراشـیدهای را ،که اسـمش ابیذر اسـت ،این را میآورد زیر
ِ
و دعوت ،از او یک انسـانی میسـازد ،که هیچ فضیلتی از فضایل انسـانی
نیست که در او نشانی از آن نباشد؛ معجزۀ بزرگ پیغمبر این است .از او
چیز این مَ ن ،این مَ نی که برای
چیز خودش ،همه ِ
انسانی میسازد که همه ِ
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مـردم معمولـی ،محور تمام فعالیتهاسـت ،همهچیـز این من،
ِ

هضمشده ،حلشده ،فداشده ،قربانشدۀ در راه هدف است؛ میتوانید پیدا
کنیـد اینجـور آدمـی؟ ما همهچیز را بـرای خودمان میخواهیـم ،یا برای
آنچـه کـه به خود ما وابسـته اسـت؛ بـرای دکانمان؛ بـرای عنوانمان؛ برای
فرزندانمـان؛ بـرای نام نیکمان ،باالخره به خودمان برمیگردد .ابیذر تمام
آنچـه کـه بـه خودش برمیگردد ،فـدا میکند برای خدا ،بـرای هدف ،برای
آن جهتی که در راه آن جهت دارد حرکت میکند .انسـانی آنجور ،تبدیل
دعوت
وحی نبوت،
میشود به انسانی اینجور .چه چیزی میکند این را؟
ِ
ِ
نبوت؛ از سنگهای سیاه و تیره ،آیینههای صاف و روشن میسازد و این
هدف نبوت است ،انسان درستکردن.
ِ
نظام صحیـح ـ که میرسـم به این حـرف؛ در
درسـت اسـت کـه تشـکیل
ِ

کـردن حـرف یا رد کـردن ،عجله نکنیـد تا حرف را
تصمیـم گرفتـن و قبول
ِ
تمام کنیم ـ درسـت اسـت که تشـکیل یـک نظام ّ
مرفه ،یـک نظام آزاد و

آبـاد ،چیـز بسـیار جالبیسـت ،امـا میخواهم ببینـم ،حاال یک نظـام آبادِ
ّ
مرفهِ همراه با برابری و عدالت اجتماعی و نبودن طبقه تشـکیل شـد،
آزادِ
عالی جالب ،مشـغول زندگی شـدند ،که چه؟
انسـانها در آن جامعۀ نوی
ِ
بعدش؟ مکتبهای مادی ،برای انسـان ،انسـانیّ ت ،بعد از دوران رسـیدن
به جامعۀ ایدهآل ،چه هدفی در نظر گرفتهاند؟ هدف انسـانیّ ت چیسـت؟
انسـانها 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 میخواهیم چهکار کنیم؟
خـب ،زحمـت میکشـیم این مسـجد را درسـت میکنیم ،بعد که مسـجد
تمـام شـد ،هدفـی باید داشـته باشـیم ،هدف این اسـت که مـردم بیایند
ً
مثال نماز بخوانند یا سخنرانی بشنوند یا غیروذلک .معنی ندارد که
اینجا،
ما بگوییم که میخواهیم مسجد بسازیم ،های ،هوی ،سر ،صدا ،مسجد را
ساختیم ،باال بردیم ،تمام که شد ،حاال میخواهیم چهکار کنیم؟ هیچی،
بعدش هیچ هدفی نداریم ،این مسـخره اسـت ،این پاشکستن در نیمهراه
است ،مکتبهای مادی پایشان همه در نیمهراه شکسته است ،همه.
مکتبهـای مـادی میگوینـد دنیـا را آبـاد کنیـم ،فقـر را براندازیـم ،جهل
را براندازیـم ،جامعـۀ عالـی درسـت کنیـم ،جامعۀ انسـانی درسـت کنیم،
جامعهای که در آن ظلم نباشـد ،طبقات نباشـد ،اسـتثمار نباشد ،تبعیض
نباشـد .خیلی خب ،درسـت کردیم ،حاال انسـان میخواهد در این جامعه
چـهکار کنـد؟ جـواب ندارنـد .در این جامعـه ،انسـانیّ ت میخواهد به کجا
برسد؟ پاسخی ندارند .میخواهد بخورد و بخوابد؟ میخواهد راحت زندگی
زندگی راحت ،یعنی راحت بهدست آوردن
بکند ،همین؟ انسان برای فقط
ِ
و راحت خوردن و راحت پس دادن ،برای همین بایستی مجاهدت کند و

میت مکاتب مادی لنگ است.
هدفش همین باشد؟ اینجاست که ُک
ِ

1

هدف عالی ،پیراسـته
مکاتب الهی میگویند نه ،هدف بعد از این اسـت.
ِ
شـدن انسـان اسـت؛ هدف عالی ،انسان شدن بنیآدم اسـت .بنیآدم غیر
 .1کمیت لنگ بودن کنایه است از ناقص و ناتوان بودن.
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انسـان اسـت ،بنیآدم همین موجودیسـت که روی دوتا پا راه
مـیرود ،بـا اینهمـه داعیـه ،ایـن بنیآدم اسـت ،اما انسـان شـدن یعنی
همۀ این فضایل و سرچشـمههای اسـتعداد در وجود او به جریان بیفتد.
میگویی بعدش چه؟ میگوییم َبعد ندارد ،انسـان نامحدود اسـت ،بهقدر

نّ ّٰ َ نّ َ

�يه را�ج نَ
عو�> 1وقتیکه
قـدرت خـدا نامحدود اسـتَ ،بعد نـدارد<ِ .ا�ا ِلل ِه و ِا�ا ِال ِ ِ
آخر ندارد؛ این اسـت ایدۀ خداپرسـتان
انسـان در روند تکامل افتاد ،دیگر ِ
ً
دائما
و فکـر موحدیـن عالـم و ادیـان عالـم .همینطـور پیشـرفت اسـت،
ً
ً
آخر و نهایت
دائما اوج است،
پیشـرفت اسـت،
دائما تکامل و تعالیستِ ،
ندارد و انبیا برای این میآیند.
انبیا میآیند تا انسانها را از بدیها ،از پستیها ،از جهالتها ،از رذیلتهای
اخالقی ،از پوشیده ماندن استعدادهای درونی خالص کنند ،نجات بدهند،
انسـان کامـل و متعالی بسـازند؛ این هدف اوّ لی انبیاسـت؛ لذا در
آنهـا را
ِ
قـرآن چنـد جا آمـده ،که البته بنده آیاتش را اینجا ذکر نکردم امروز ،چون

َ

ََ

ق َ َ ُ َ
َ
ُ
ً
قبال یکی از آیاتش گذشته بود< .ل�د م نّ� اهلل على الم�ؤ مِ ن� ي� ن�> 2خدا منت نهاد
�ذ َ َ َ ف

َ ن فُ

ً

َ

بـر مؤمنـان<ِ ،ا ب�ع ث� � ي� ِهم رسولا ِم ن
� ا�� ِس ِهم> کـه برانگیخـت در میـان آنان،
َ

ََ

آ ت َ َُ ّ

<� ت�لوا عل ي� ِهم � ي� ِا� ِه و ي��ز ك ي� ِهم> آیـات خـدا را بـر آنـان
پیامبـری از خودشـان ،ي

َ َُ ُّ ُ

فرو بخوانـد و تزکیـه کنـد آنان را ،پاک ،پیراسـته< ،و ي�ع ِلمهم> و بیاموزد به
آنـان .پیراسـتن ،آراسـتن ،از رذیلتهـا پاککردن ،به فضیلتها انسـان را
 .1سوره مبارکه بقره /آیه 156
 .2سوره مبارکه آلعمران /آیه 164
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آرایـش دادن ،ایـن هـدف انبیاسـت .لذا میبینید کـه پیغمبر ما

َُ

َ

ُ ُ ّ َ
ـكار َم اال
خلاق» 1مبعوث شـدم تا مـکارم اخالق را،
میفرمایـد« :ب ِعثـت ِل ِت َـم م ِ
ِ
اخالق زیبا را ،اخالق خوب را تمام کنم ،این حرف اول.
امـا حـرف مهمتـر ،حرف دوم اسـت .حـرف اول ،حرفیسـت که زیـاد زده
میشود ،بعضیها هم خیلی دوست میدارند این حرف تکرار بشود؛ برای
خاطر اینکه اگر مسـئله ،مسـئلۀ پیراسـتن بود ،فقط تهذیب 2و تزکیه بود،
یک نفر هم میگوید 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

میرویم گوشـۀ صومعه ،مشـغول رهبانیت ،آنجا مشغول تهذیب و تزکیۀ
نفـس میشـویم و خودمـان ،خودمـان را نجات میدهیم .اگر توانسـتیم،
در گوش او هم سخنی میگوییم و از خود
کسی آمد ،قابلیتش را داشتِ ،
بیخودش میکنیم ،او را هم میکنیم آدم.
ایـن حـرف ،به همین جهت کـه میتواند بهانهای باشـد از برای تنبلیها،
نارسـاییها ،جانعزیز یها ،عافیتطلبیها ،سـهلگراییها ،چون میتواند
بهانـهای بـرای این صفتها باشـد ،خیلی تکرار میشـود؛ هم مردم از این
خوششان میآید ،هم رهبران از این حرف خوششان میآید .آنکسانیکه
مسـئولیتهای ارشـاد و تعلیم بر دوش آنهاسـت ،از این سخن خوششان
 .1حدیث شماره 6
( .2هذب) پاکیزهکردن ،پاک داشتن
 .3جنگ هفتادودو ملت همه را عذر بنه  /چو ندیدند حقیقت ره افسانه زدند (حافظ)
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کـردن مـردم کار یسـت بیدردسـر ،کار یسـت
میآیـد .تهذیب
ِ
بیاشـکال ،کار یسـت که به گاو و گوسـفند انسـان لطمهای و صدمهای
در گوششان زمزمۀ عاشقانه بنوازد،
ندارد ،یک عدهای را انسان جمع کندِ ،
اینها را از خود بیخود کند ،تهذیب کند ،تزکیه کند .برای مردم هم آسان
است؛ یعنی به نظر آسان میآید ،البته آسان که نیست.
لـذا تـا ایـن جـای حرف معروف اسـت؛ از اینجـای حرف بـه آنطرف ،غیر
معـروف اسـت ،از اینجـای حـرف بـه آنطرف گفته نمیشـود ،چیسـت از
اینجای حرف به آنطرف؟ این اسـت سـؤال :انبیا برای پیراستن و آراستن
مـردم از چـه راهی اسـتفاده کردنـد؟ چهکار کردند؟ آیـا آمدند پیش مردم،
خلوت
دانهدانه گوش افراد را گرفتند ،دست افراد را گرفتند ،تنها بردند در
ِ
خانه و صندوقخانه و مدرسـه و مکتب ،بنا کردند آنها را تعلیم و تربیت
دادن؟ آیـا انبیـا مثل زاهدان و عارفان َ
عالم نشسـتند در خانقاهِ خودشـان
تـا مـردم بیاینـد ،حال معنوی آنها را ببیننـد و با آنها همعقیده و همراه و
همگام بشـوند؟ آیا انبیا مثل فالسـفۀ عالم مدرسـه باز کردند ،تابلو زدند،
دعـوت هـم کردنـد؛ هرکـه میخواهـد از مـا حرف یـاد بگیرد ،بیایـد اینجا
پیـش مـا حرف یاد بگیرد ،اینجوری بودند؟ یا نـه ،انبیا معتقد به تربیت
فردی نیسـتند ،انبیا معتقد به دانهدانه انسانسـازی نیستند ،انبیا معتقد
بـه کارهـای اتوکشـیده و نظیـف نیسـتند؛ که خیـال کنی مثل سـقراط و
افالطون ،مینشست ابراهیم خلیلالرّ حمان یا موسی یا عیسی یا پیغمبر
ما ،در مدرسه ،مردم میرفتند از او استفاده میکردند ،اینجوری نیستند،
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و البتـه اولیـا مثـل انبیـا؛ کـه در بـاب امامـت خواهـم گفت که
امام صادق ما هم ،آنجوری است .خطاست اگر کسی خیال کند که امام
صادق مینشسـت روی منبر ،چهارهزار شـاگرد پای منبرش مینشسـتند؛
همچنانیکـه بعضـی از افـراد بیتوجـه ،اینجـوری تعبیـر میکنند .چون
چهارهـزار نفـر آدم را ،ابن ُ
رجالی معروف قدیم ،جزو
عقـده ،عرض کنم کـه
ِ
شـاگردان و رُ وّ ات 1حدیث امام جعفر صادق

علیهالسلام

شـمرده ،عدهای خیال

ً
مثال فرض کنید در یک
کردند که این چهارهزار نفر میآمدند مینشستند،
محوطـهای دو برابـر ایـن محوطه ،چهارهزار نفر آدم مینشسـتند ،آقا امام
صادقصلواتاهللعلیـه روی منبـر حدیـث میگفتنـد ،مسـئله میگفتنـد ،موعظه
میکردند ،خیال میکنند اینجوری بود.
نـه امـام جعفـر صادق ،نه جـدش پیغمبر اسلام و نه همۀ انبیـای عالم،
روششـان این روشها نبوده؛ مدرسـهبازی و موعظهکاری و تربیت فردی،
کار انبیـا نیسـت .انبیـا فقـط یـک پاسـخ دارند به این سـؤال ،کـه چگونه
الگوهای
میتوان انسـانها را سـاخت؟ چگونه میتوان انسانها را برطبق
ِ
صحیـح الهـی تربیـت کرد؟ یک جـواب دارنـد ،آن جواب این اسـت ،انبیا
ِ
محیط متناسب ،محیط سالم ،محیطی
میگویند برای ساختن انسان باید
ِ
که بتواند او را در خود بپروراند ،تربیت کرد و بس .انبیا میگویند دانهدانه
نمیشود قالب گرفت ،کارخانه باید درست کرد .انبیا میگویند اگر بخواهیم
ما یکییکی آدمها را درسـت کنیم ،شـب میشود و عمر میگذرد؛ جامعه
( .1روی) جمع راوی
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الزم اسـت ،نظامی الزم اسـت ،باید در منگنۀ یک نظام ،انسانها
بهشکل دلخواه ساخته بشوند و بس ،فقط همین است و بس.
انبیـا میگوینـد 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 میکند 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 لذتبخش عالیای میدهد،
چیـز جالبیسـت دیگـر ،چرا؟ برای خاطـر اینکه این نهال احتیـاج دارد به
هوایـی در فالنقـدر درجه ،به رطوبتی فالنقـدر درصد از هوا ،به خاکی به
فالنشـکل ،به شـرایط دیگری ،دهها شـرایط دیگر؛ و این شرایط در طبس
جمع اسـت ،این شـرایط در خوزسـتان جمع اسـت ،این شـرایط در مشهد
جمع نیسـت .چهکارش میشـود کرد ،شـما برو هزاران اصله نهال خرما را
بـردارِ ،ب َکـن بیـاور اینجا ،بکار توی زمین ،آبـش هم بده ،هوایش هم بده،
مگر میشود؟
شـما فقـط یـک کار میتوانـی بکنی ،یک کار فقط میشـود کرد و آن این
است که یک دانه درخت خرما را بیاورید اینجا در باغچۀ خانهتان ،یا یک
پرتقال را در اتاق ببرید ،زحمت بکشید ،مراقبت بکنید ،کود بهش بدهید،
آب بهـش بدهیـد ،اینقـدر رویش کار بکنید تا بعـد از مدتی یا علی مدد!
یکی ،دوتا خرما بده؛ بگویی بله ،ما در مشهد هم نهال خرما آوردیم ،دوتا
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دانـه ،سـهتا دانه خرمـا گرفتیم ،خب چرا ایـن کار را بکنیم؟ چرا

این کار را بکنیم؟ ما اگر میتوانسـتیم ،محیطی خرماپز ،خرما تربیت ُ
کن
تشکیل میدادیم ،درست میکردیم ،الزم به اینهمه مراقبت نبود ،الزم به
اینقدر خون جگر نبود ،الزم به اینقدر وسواس نبود ،تازه دوتا دانه خرما
نمیداد ،خروارهاُ ،تنها خرما میداد .آیا عاقالنه نیست که انسان بهجای
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.
محیط متناسب،
البته روشن است ،زحمتی و خون دلی که برای ساختن
ِ
انسـان بایسـتی متحمل بشود ،به مراتب بیشـتر است از زحمتی که برای
یـک دانـه نخـل خرما ،یـک دانه اصلۀ خرما ،انسـان متحمل میشـود .آن
زحمت خیلی بیشتر از این است ،اما فایدهاش را حساب کن ،بازدهاش را
حساب کن .اینجا شما زحمت میکشی روی یک فرد ،یک دانه آدم درست
میکنـی ،آنجـا یـک جامعـه درسـت میکنی ،یـک نظام درسـت میکنی،
میلیونها انسان ،نسلها بشر میسازی ،انبیا کارشان این بود.
ایـن مطلبـی کـه گفتـم ،از حرفهاییسـت کـه رویـش ایسـتادیم ،از
حرفهاییست که رویش اصرار داریم و معتقدیم که باید پیروان نبوتها
ایـن حـرف را بفهمنـد .ایـن مسئلهایسـت کـه بایـد روی آن تدبـر کنید،
بهآسـانی از رویش رد نشـوید ،به آیات قرآن مراجعه کنید ،به تاریخ انبیا
مراجعه کنید ،به روایتی که در باب نبوتها هسـت ،مراجعه کنید ،دقت
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کنید ،تدبر کنید ،نه زود قبول کنید ،نه زود رد کنید؛ مطلب خیلی
مهم است .همۀ اشکالها همینجا درمیآید .یک عدهای نمیتوانند این
را بفهمند که انبیا میخواسـتند محیط متناسـب و مسـاعد درسـت کنند،
خیـال میکننـد انبیا میخواسـتند دانهدانه آدم درسـت کننـد ،درحالیکه
دانهدانه آدم درستکردن از شأن انبیا به دور است.
آنیکه ما از قرآن میفهمیم این است که انبیا پاسخشان به این سؤال که
چگونه میشـود انسـانها را ساخت؟ یعنی پیراسـت و آراست ،پاسخشان
بـه ایـن سـؤال این اسـت که باید جامعـۀ الهی ،جامعـۀ توحیدی ،محیط
محیط متناسـب ،نه یکیاش ،نه
متناسـب درسـت کرد ،تا انسـان در این
ِ
خودی خود،
دهتایش ،نه هزارتایش بلکه گروهگروهش سـاخته بشـوند به
ِ
طبیعی نور نیّ ر معارف اسالمی.
با حرارت
ِ

�ذ

ٓ نَ

َ فَ

َ ََ َ

ّ َ َ ُ

ف

َف

ً

د� نَ
ال�اس ي� خ
اهلل و ال� ُ
ِ<ا ا ج�ا َء � ُ
�تح  و را ي� ت� ن
وا�ا>1؛ در محیط
لو� � ي� يد� نِ� ِ
صر ِ
اهلل ا� ج
جاهلـی مکـه ،پیغمبـر وقتـی میخواهـد آدم درسـت بکند ،مجبور اسـت
یکییکی درست کند؛ برای خاطر اینکه از برای ایجاد آنچنان نظامی ،یک
ً
قبال دانهدانه
سنگ زاویه و زیربنا الزمند ،اینها
عده خواص الزمند ،یک عده
ِ
درست میشوند؛ این منافات ندارد با نقشۀ کلی انبیا .پیغمبر برای اینکه
سـنگهای زاویۀ جامعۀ مدنی را درسـت بکند و بتراشـد ،مجبور اسـت در
سـازی فردی بکند؛ یکدانه ابوذر؛ یک عبداهللمسـعود ،یکی دیگر،
مکه آدم
ِ
یکی دیگر و ازاینقبیل ،صد نفر ،دویسـت نفر فوقش آدم درسـت میکند.
 .1سوره مبارکه نصر /آیات  1و 2
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اینها میشوند سنگهای بنا از برای تشکیل جامعۀ مدنی آینده،
یعنی جامعۀ توحیدی و اسلامی .پیغمبر آنجا آنجوری یکدانه یکدانه
آدم درست میکند ،با چه زحمتی ،با چه رنجی ،با چه خوندلی! پدرها مانع
میشوند پسرها چیز بفهمند ،پسرها دل به دنیا میبندند ،نمیآیند دنبال
پیغمبـر حـرف یاد بگیرند ،هرکسـی که یک مقـداری گرایش پیدا میکند،
رنجهـا و زحمتها و خوندلهاسـت .این کارها همـه انجام میگیرد ،اما
وقتی نوبت به مدینه میرسد؛ آن جامعۀ الهی و اسالمی در مدینه تشکیل
میشود ،پیغمبر در رأس آن جامعه است و حاکم به احکام و فرمانهای

خداسـت .آنجا ،آنوقت خدای متعال اینجوری حرف میزند<ِ :ا�ذ ا ج� ٓا َء نَ� ُ
صر
َ فَ
َ َ َ تَ نّ
ال� ُ
ال� َاس
�تح> چون به یاری و پیروزی خدا برسد و فتح بیاید< ،و را ي��
اهلل و
ِ
َف ً
َ خُ
د� نَ ف
وا�ا> و ببینی مردم را که فوجفوج به دین خدا داخل
ي�
لو� � ي� يد� نِ� ِ
اهلل ا� ج
میشوند .این حاصل مطلب در زمینۀ هدفهای انبیاست.

خالصـه میکنـم مطلب را ،که خالصه را هم البته اینجا نوشـتیم ،خالصۀ
مطلـب ایـن اسـت :انبیـا دو هـدف دارنـد ،دو هـدف مهـم؛ یکـی هـدف
اساسیسـت ،سـاختن انسـان ،پیراسـتن انسـان از بدیها ،آراستن انسان
بـه نیکیهـا و فضیلتها و خوبیها؛ خالصه انسـان را انسـان کردن؛ این
هـدف بـاال ،امـا هدف دیگری که انبیا دارند ،که در نیمهراه 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 میشـود .ما فقـط دو آیه را اینجا
ذکر کردیم ،منتها الزم است تدبر کنید در این دو آیه ،الزم است یکقدری
دقت کنید و تأمل کنید.
آیۀ اول همانطورکه عرض کردیم ،از سـورۀ حدید اسـت .بنده آیه را فقط

َ قَ َ َ

ُُ َ

ترجمـه میکنـم و مختصر توضیحی میدهم< .ل�د ارس ن
ل�ا رسل ن�ا> 1به یقین
َّ

ال� ي� ن� ِت
ا�> همراه با دالیل روشـن و روشـنگر.
فرسـتادیم پیامبران خود را < ،بِ� ب ِ
حرف انبیا ،حجتهای انبیا ،حجتهای روشـن اسـت ،چیزی نیسـت که

آدم عاقـل و متفکـر نفهمـد؛ میفهمنـد ،حرف انبیا را همـه میفهمندَ .
<و
َنَ َ َ ُ
الك ت� بَ
ً
مکررا
ا�> و فروفرستادیم با انبیا کتاب را .کتاب چیست؟
ا��ز نل�ا معه ُم ِ

اصل دیـن از آنها
گفتیـم ،کتـاب یعنـی مجموعـۀ معـارف و مقرراتی کـه
ِ
تشـکیل میشـود ،آموزشهـای دینـی و معـارف دینی ،این کتاب اسـت؛
ایدئولـوژی دیـن .کتـاب را میتوانیم با یـک تعبیری ،با
جامـع
خالصـه،
ِ
ِ
مختصر مسامحهای ،2تطبیق کنیم با آنچه که امروز در عرف مکاتب جدید
به آن میگویند ایدئولوژی ،یعنی اصول و معارف سازنده ،اصول فکری که
در زمینههای عملی ،اثر محسوس دارد و سازنده است.
 .1سوره مبارکه حدید /آیه 25
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َ

با آنها فرستادیم کتاب را ،این یک< .و الم�ي�ز نَ
ا�> با آنها میزان هم
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 وسـیلهای که
ً
ضمنا معلوم
بـا او میتـوان تعادل و توازن اجتماعی بهوجـود آورد .اینجا
میشـود کـه نظـر به اجتماع اسـت؛ اگر پیغمبـر قرار بود کـه در رأس یک
جامعـهای قـرار نگیـرد و جامعـهای را تشـکیل ندهـد ،میزان میخواسـت
چـهکار؟ آنچـه که بتواند تعـادل و توازن اجتماعی برقرار کند میخواسـت
چهکار؟ یک وسیلهای با پیغمبر فرستادهاند که آن میتواند تعادل و توازن
اجتماعی ایجاد کند ،چیسـت آن وسـیله؟ دسـتگاههای قضایی الهی ،این
ضامن اجرا،
یکی است ،مقررات قضایی ،این یکی است ،اجراکنندۀ قانون،
ِ
میـزان میتوانـد با این هم تطبیق کنـد .مقرراتی وجود دارد و ضامن اجرا
و شـاهد اجرای مقرراتی .همانی که امروز در عرف کشـورهای دموکراسـی،
بـه آن میگوینـد قـوۀ مجریـه کـه عبارت اسـت از دولـت به اصطلاح .در
کشـورهایی که دولتی هسـت و مجلسـی هسـت و قانونگذاری هسـت و
اجراکننـدهای ،قـوۀ مجریه آن چیز یسـت 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

ُ
االمام»
یکـی از چیزهایـی کـه میزان را معنـا کردند ،میفرماید کـه «
امليـزان ِ
 .1تفسیر نورالثقلین /ذیل آیه  25سوره حدید
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ً
کامال ،تطبیق میکند ،الهـام میگیریم ما
و دیـدم درسـت اسـت
از ایـن حدیث .میزان امام اسـت ،امام آن کسیسـت کـه در جامعه ،باید
حق را از باطل جدا کند ،اوسـت که باید صفها را مشـخص کند ،اوسـت
کـه بایـد تعـادل و توازن اجتماعی را برقرار کنـد ،چرا؟ چون حاکم جامعه
اسـت .البتـه برداشـتهای غلـط عامیانه هم از این جملـه و از آن حدیث
ممکن اسـت کسـانی داشته باشـند ،ما به آن برداشتها کاری نداریم ،ما
همینجور که خودمان میگوییم ،همینجور معتقدیم .امام میزان است،
معیار اسـت ،بدیها و خوبیها با او سـنجیده میشود ،راهها با او تطبیق
میشـود ،بهعالوه ،اوسـت که ناظر اسـت در اجتماع به اینکه از توازن و
تعـادل ،مـردم خارج نشـوند؛ و بر مقررات نظـارت میکند ،روایت هم این
را تأییـد میکنـد .پس میزان یعنی آن وسـیلهای کـه با او تعادل و توازن
اجتماعی برقرار بشود ،اینهم با پیغمبر فرستادیم.
ً
اصال خود
چرا این کارها را کردیم؟ کتاب میخواست چهکار کند پیغمبر؟
پیغمبر الزم بود برای چه؟ میزان میخواسـت چهکار؟ کتاب میخواسـت

وم نّ ُ
وم نّ ُ
ال�سط>< .ل َ� ق� َ
چـهکار؟ علتش ایـن اسـت؛ <ل َ� ق� َ
ق
ق
سط>
ال�اس ِب� ِ
ال� ِ
ِي
ال�اس ِب� ِ ِ
ِي
را بهحسـب عبارتپردازی فارسـی و ترجمه ،دوجور میشـود معنا کرد که

َق َ ّ ُ

ق

<ل ي��وم ن
سط>؛ که ما یکجورش
ال�اس بِ� ِ
ال� ِ
هـر دوجـور البته یک معنـا داردِ .
را انتخـاب کردیـم اینجـا معنـا کردیـم ،آن معنـای دیگـرش را هـم عرض

َق َ ّ ُ

ق

<ل ي��وم ن
سط> تا انسـانها زندگـی عادالنه بر پا کنند ،در
ال�اس ِب� ِ
ال� ِ
میکنـمِ .

پرانتـز نوشـتیم :و محیـط عدالت و برابری .انسـانها زندگـی عادالنه را بر
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پا کنند؛ این یک معنا ،یک معنای دیگر این اسـت :تا انسـانها
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 عربیّ ،إل اینکه مفاد هر دو معنا یکی اسـت .این
َ
کان َیکونهایش 1کسی ایرادی،
را خواستم توضیح بدهم که در بعضی از
اشکالی به نظرش نیاید.

َق َ ّ ُ

ق

<ل ي��وم ن
سط> ،حاصـل معنایـش ایـن اسـت که انسـانها در یک
ال�اس ِب� ِ
ال� ِ
ِ
محیـط عادالنـه زندگـی بکنند ،در یک جامعه و نظام عادالنه زندگی کنند،
ً
اصال .پـس پیغمبر آمده برای چه؟ برای تشـکیل
پیغمبـر بـرای ایـن آمده
نظام و محیط عادالنه .آمده تا دنیا را عادالنه درست کند ،آمده تا جامعه
ً
اصلا برای این آمده پیغمبـر ،و البته در
و نظـام عادالنـه بهوجود بیـاورد،
نظـام عادالنه اسـت که انسـانها فرصت پیدا میکننـد به تکامل و تعالی

َق َ ّ ُ

ق

<ل ي��وم ن
سط>.
ال�اس بِ� ِ
ال� ِ
برسند؛ ِ

َ َنَ َ

َ

َ

بعـد دنبالـش میفرمایـد کـه <و ا��ز نل�ا الحد ي�د> آهـن را هم فرسـتادیم .بله!
صـرف موعظهکردن؛ مردم بیایید
صرف حرف زدن ،به ِ
آهـن هـم آوردیم؛ به ِ
نظـام عادالنه درسـت بکنید ،به همین کافیسـت؟ بهفـرض نظام عادالنه
درست کردند ،شیطانها و گرگها و دزدها و درّندهها مگر میگذارند این
نظام عادالنه باقی بماند؟ آهن را هم لذا فرسـتادیم ،برای چه فرسـتادیم؟
ِ

برای اینکه از ارزشهای اصیل بهوسـیلۀ آهن دفاع بشـود .که باز مراجعه
 .1اصطالحی که منظور از آن دقت در ظرایف ترجمۀ لغات عربی است.
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کردیـم بـه کتـب حدیث ،میبینیم که آیـه را وقتی معنا میکند

َ َنَ َ

َ

َ

السالح»1؛
امام علیهالسالم ،به اینجا که میرسد <و ا��ز نل�ا الحد ي�د> ،میگویدِّ « :
شمشـیر ،نیـزه ،اسـلحه ،کـه از آهن اسـت .خـدای متعال در کنـار دعوت
نبـوت از سلاح یاد میکند .در کنـار موعظهگری که برای پیغمبرها فرض
میشـود ،در کنـار ایـدۀ تشـکیل نظـام توحیـدی و الهی ،از اسـلحه و قوۀ

َ َنَ َ

َ

َ

قهریـه یـاد میکند پروردگار عالـم< ،و ا��ز نل�ا الحد ي�د> و فرسـتادیم آهن را ،و

ف

َ �أ ٌ

َ

ٌ

�يه ب� س ش�د ي�د> که در آن است
بهقول امام علیهالسالم اسلحه و سالح راِ �< .

َ َ فُ ّ

آسـیب و صالبتی سـخت< ،و م ن� ِا�ع ِل ن
ل� ِاس> و سـودهایی برای مردم .خیلی
َ َ َ

ُ َ

َ ُ ُ َ ُُ َُ

َ

فایـده دارد بـرای مـردم< ،و ِل ي�عل َم اهلل م ن
� ي� ن�ص ُره و رسله بِ�ال�غ ي� بِ�> و تـا معلـوم
شـود ،خدا بداند .تعبیر خدا بداند ـ خدا که میداند ـ معنایش این اسـت

َ
ُ
که مشخص بشود ،معلوم بشود ،در خارج معین بشودَ ،
<م ن� يَ� ن�ص ُر ُه َو ُر ُسل ُه
َ
ِب�ال�غ ي� ِب�> آنکسـانیکه یـاری میکننـد خـدا را و پیامبرانـش را به غیب ،با
ایمـان بـه غیـب ،با داشـتن ایمان به غیب ،یـا ندیده؛ خدا را کـه ندیدند،

َّ
بعضیها پیغمبر را هم ندیدند؛ ایمان به او بیاورند و او را یاری کنند<ِ .ا ن�
َ قَ ٌّ َ ٌ
اهلل � ِوى ع�ز �ي�ز > همانا خدا نیرومند و شکستناپذیر است.

ً
ضمنـا ببینیـد ،ایـن دنبالههـای آیـات خیلـی معنـیدار اسـت .اینیکـه

اهلل قَ�و ٌّى َع�ز � ٌي�ز >< ،ا نَّ� َ
اهلل َسم� ٌع َعل� ٌم>< ،ا نَّ� َ
میبینیـد آخـر هر آیهای <ا نَّ� َ
اهلل
ِ
ِ
ي
ي
ِ
ِ
�غَ فُ ٌ َ
ح� ٌم>؛ اینهـا همینطـور تصادفـی نیسـت که آخر یک بیت شـعری،
�ور ر ي
یک قافیهای باالخره انسـان پیدا کند ،آنجا بچسـباند ،اینجوری نیسـت.
 .1امیرالمؤمنین ،حدیث شماره 21
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تناسـب
هـر جملـهای از ایـن جمالت که در آخـر آیهای آمده ،با
ِ
مضمـون آیـه ،یـک معنایـی و یک نکتـهای را حامل اسـت ،توجه کردید؟

َ

َ قَ ٌّ

بنابراین در این آیۀ شـریفه هم ،مطلب هم همین اسـت<ِ .ا نّ
� اهلل � ِوى>،

خیال نکنید که پیغمبرها آمدند و نمیتوانند این جامعهای را که ترسیم
کردیم ،بهوجود بیاورند و اقامۀ مردم به قسط بکنند ،نه ،خدا که فرستندۀ
آنهاسـت ،قویسـت .نترسـی از اینکه بـا پیغمبران خدا مبـارزه و معارضه

َ ٌ
ً
اخیرا به
میکننـد ،بکننـد< ،ع�ز �ي�ز > خدا شکسـتناپذیر اسـت .عزیز را بنـده
شکستناپذیر معنا میکنم .آنچه که در معنای عزیز در لغت آمدهَ ،الغال ُ
ِب

َّالذی ال ُی َ
غلب ،اسـت .عزیز یعنی آنکسـیکه غلبه پیدا میکند ،اما کسـی
بر او غلبه پیدا نمیکند .تعبیر فارسـی که برای این پیدا کردیم ما ،کلمۀ
شکستناپذیر است که هم زیباست ،هم خالصه است .خدا نیرومند است
و شکستناپذیر ،این یک آیه.
و امـا آیـۀ سـورۀ اعـراف؛ در آیات قبل صحبت موسیعلیهالسلام اسـت .ما به
مقدمات این ماجرایی که این آیه دنبال آن آمده ،کاری نداریم ،چون این
آیه را میخواستیم معنا بکنیم ،یک آیه هم از جلوترش آوردیم که مطلب
روشن باشد.
سـخن از مؤمـن یـا مؤمنینیسـت کـه بـا خـدا دارنـد حـرف میزننـد ،چه
میگویند؟ حاال دقت بکنید ،آیه را گوش بکنید تا برسیم به جاهای مورد

ُّ
َ ً
َ ُ
اك�� َل ن�ا> 1بنویس برای ما پروردگارا ،ف
<� ي� ه�ذِ ِه الد ن� ي�ا َح َس ن� ة�
نظر .میگویند< :و ت ب
 .1سوره مبارکه اعراف /آیات  156و 157
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َ ف آ
د�ا ا َل� َ
نّ ُ ن
ك>
و ِ�ی ال� ِ�خ َر ِة�> در ایـن دنیـا و در آن جهـان نیکی را<ِ ،ا�ا ه ِ ي
َ �ذ ُ
ق
<� َ
ص� ُب�
مـا راه یافتیـم بهسـوی تو.
ال> خدا در پاسخشـان فرمـود< ،ع با� ي� ا ي
َ َ ٓ
ِب� ِه م ن
� ا ش�ا ُء> عذابم را میرسـانم به هرکه بخواهم و اراده کنم .البته ارادۀ

خدا َکترهای 1و الکی هم نیست ،یکی را دلش بخواهد عذاب کند ،یکی را
نخواهد عذاب کند ،نه ،ارادۀ پروردگار هم تابع معیارها و مالکهاییست
آدم بد و بـدکاره را ،خدای متعال عذاب میخواهد
کـه خـودش قرار دادهِ .

ُ

َ

َ ٓ

ص� ُب� ِب� ِه م ن
ُ
صیب
� ا ش�ا ُء> آسیب میرسانم؛ نهاینکه آسیب ،همان ُا
بکند< .ا ي
ُ

ص� ُب�> یعنی مورد اصابت قرار میدهم ،منتها در تعبیر فارسی
است ،نه< ،ا ي
کلمۀ آسیب را آوردیم؛ آسیب میرسانم بهوسیلۀ این عذابم هرکه را اراده

ُ َ َ
َ َ َ َ َ
رحمـت مـن ،همهچیـز را فرا گرفته و بر
کنـم< ،و رحم�ت�ي و ِسع ت� ك ّل ش��ي ٍء> و
ِ
فَ َ َ

ُُ

َّ �ذ َ َ َّ ق

ك� ب�ها لل ي� ن� ي� ت�� نَ
و�> خواهم برنوشت رحمتم
همهچیز گسترده است�< ،سا ت ِ

َ ُ �ؤ ت نَ �زَّ ةَ
كا�> زکات میدهندَ ،
<و
را بر آنکسانیکه تقوا پیشه میکنند< ،و ي� �و� ال
َّ ذ َن ُ آ ت ن ُ �ؤ ن نَ
و�> و آنانی که به آیههای ما ایمان میآورند.
ال�ي�� هم بِ�� ي� ِا��ا ي� مِ �
َ
َ َّ
َ َّ َ ّنَ
ُّ َ
چه کسـانی؟ <ال ذ�ي� نَ� يَ� تّ� ِب� ن
ال� ب��ي َّ الا ِم�ي ّ > آنان که پیروی میکنند از
سول
الر
عو�
ِ
باخبر ُامّ یُ .امّ ی را همان صورت ُامّ ی ترجمه کردیم؛ چون در معنای
پیامبر
ِ
ُامّ ی اختالف است .بعضی میگویند ُامّ ی یعنی بیسواد؛ بعضی میگویند

ُامّ ی یعنی عوام ،تودهای ،آنیکه مربوط به تودۀ مردم است ،نسبت به مادر
فقط دارد ،تحت تأثیر فرهنگها قرار نگرفته؛ بعضی میگویند ُامّ ی یعنی
ّالقـری ،مربـوط به ُام ُ
اهـل ُام ُ
ّالقر یسـت ،یعنی مکه؛ چـون این اختالفات
 .1بیخودی ،بی پایه و دلیل
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بود ،بنده نخواستم تحقیقی دراینزمینه ارائه داده باشم ،این بود

ُ
َ َّ ذ َ نَ ُ
دو�ه>
که همان کلمۀ ُامّ ی را معنا کردیم< .الا ِّم�ي > آن پیامبر ُامّ ی< ،ال� ي� ي ِج��
ف تَّ
َ ت ً نَ ُ
ال� ِة
ورا� َو
<� ي�
شـده،
نوشـته
خود
نـزد
در
م>
ه
کـه مییابنـد او را< ،مك�و�با ِع�د
ِ
ن
بشـارت
الا ج�� ي� ِل> در کتاب تورات و کتاب انجیل ،که اینها ،این دو کتاب،
ِ
ِ
آمدن پیغمبر را دادند.

َ �أ ُ ُ
َ ف
عرو�>
خصوصیت این پیغمبر چیست؟ از اینجایش دقت کنید < .ي� م ُرهم ِب�الم ِ
آنان را امر میکند به نیکیها ،به فضیلتهای شناخته شدۀ درمقابل عقل

َ َ

ُ

ُ َ

َ

و برای فطرت انسان< ،و ي� ن�هاهم ع ِن� الم ن�ك ِر> نهی میکند آنها را از منکرات،

َ ُ َُُ

َّ ّ

چیزهای ناشناختۀ از نظر عقل و فطرت انسانی< ،و ي ِ�ح ّل له ُم الط ي� ب� ِت
ا�> حالل
ِ

میکند ،ممکن میسـازد ،روا میسـازد برای آنان طیبات و چیزهای خوب

َ َُ ُ ََ

خَ ئ َ

را ،هرچیز خوبی در دین هست< ،و ي�ح ّ ِرم عل ي� ِه ُم ال� ب� ِا� ث�> و چیزهای پلید را بر

آنان حرام میکند ،یعنی آنها را محروم میکند ،دستشان را کوتاه میکند
از چیزهای بد ،و جامعۀ اسالمی اینجوری است.
در جامعـۀ اسلامی 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

َ َُ ُ ََ

خَ ئ َ

هیچکس نیست< .و ي�ح ّ ِرم عل ي� ِه ُم ال� ب� ِا� ث�> یا دم دستشان نیست ،یا بهصورت
قانونهای الزامی از دسترسشان خارج شده.

َ َ �ضَ ُ َ ُ

ُ

<و ي� ع ع ن�هم ِا َ
صرهم> برمـیدارد از دوش آنـان بـار گرانشـان را .از جملـۀ
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خصوصیـات پیغمبـر ایـن اسـت کـه بـار گـران را برمـیدارد ،بار
گـران جهالتهـا ،بـار گران سـنتهای غلط ،بـار گران نظامهـای پلید غیر
انسـانی ،بار گران دیکتاتور یها و اسـتبدادها و زورگوییها و اسـتثمارها،

َ َ �غ

َّ

نَ

ََ

هـر بـار گرانـی را از دوششـان برمـیدارد< .و الا َ
لال ال�ت�ي كا� ت� عل ي� ِهم> غل و
زنجیرهایی که به پای اینهاست باز میکند .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؟ غلها و زنجیرهای اسارتها ،غل و زنجیر زورشنویها،
غـل و زنجیر سـنتها و مقررات و تحکمات بشـری؛ پیغمبـر میآید اینها
را بـاز میکنـد .اینها چیسـت جز تشـکیل یـک نظام انسـانی و توحیدی.

َ َ �غ

َّ

نَ

ََ

ف َ َّ ذ

آَ

لال ال� كا� ت� عل ي�هم �ال�ي� نَ
<و الا َ
� �م ن�وا بِ� ِه> پس آنکسـانیکه ایمان آورند و
ِ
ت�ي
َ َ َّ ُ
َ تَّ َ ُ ّ َ َّ
ن
�
ال
را یاری کنند< ،و ا� ب�عوا ال�ور ذ�ي

َ نَ َ ُ

بگرونـد بـه این پیامبر< ،و ع�ز روه> او را بزرگ بدارند و ارجمند< ،و �صروه> او

ُن

ََ ُ

ا��ز ِ َل معه> نور و فروغ روشـنگری که با او

ُ ٓ
ول ئ� َ
ك
نازل شده ،یعنی این قرآن ،آن را پیروی کنند ،دنبالهروی بکنند< ،ا ٰ ِ
ُه ُم ُ
الم ف� ِل نَ
حو�> آناننـد پیروزمندان ،آناننـد برخورداران از فالح و به هدف و
مقصد رسیدگان.

جلسۀ هجدهم

نخستین نغمههای دعوت
یکشنبه  14مهرماه 1353
 19رمضانالمبارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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ُ
َََ ْ َََْ
ك ّل ُأ َّمةٍ َّر ُس ًولا َأن ْاع ُب ُدوا َ
اهلل َو
ِ
ولقد بعثنا فِی ِ
ْ َ ُ َّ
الط ُاغ َ
وت َفم ْن ُهم َّم ْن َه َدى ُ
اهلل َو ِم ْن ُهم َّم ْن
اجت ِنبوا
ِ
َْ
َ
َ
َ
َ ُُ
ّ ُ َ
َّ ْ
َحقت َعل ْیهِ الضلالة ف ِس ُیر وا فِی الأر ِض فانظر وا
َ َ
ن
َ َ َ ُ ُْ َ ّ َ
ۀ
م�ارکه �حل
ك ْیف كان ع ِاق َبة المك ِذ ِبین  36سور� ب
بسم اهلل الرّ حمن الرّ حیم
تالوت امروز را تالوت کنیم .آیۀ اول از سورۀ
آیات
اول توجه بفرمایید تا
ِ
ِ
نحل اسـت که سـورۀ شـانزدهم اسـت در جزء چهاردهم؛ آیۀ سیوششـم

َ َ قَ َ َ ث ن ف ُ ّ ُ َّ ة َ ً
َ
سولا َا ن� ُ
اع� ُدوا َ
اهلل َو ا�ج ت� ِن� ُب�وا
هسـت ،میفرمایـد کـه <و ل�د ب�ع��ا � ي� ك ِل ام ٍ� ر
ِ ب
َ
َ
َ
َ
ف َ ض ف ُ
ّ �غ تَ فَ ُ َ َ َ
ُ َ ن ُ َ ن َ قَّ ت َ َ �ضّ ُ ف
ر� �ا�ن�ظ روا
الطا
و� � ِم ن�هم م ن� هدى اهلل و ِم�هم م� ح�� عل ِ
�يه ال لال ة� � ي
س�روا ِ�ی الا ِ
َ فَ
نَ ق َ ةُ ُ َ
ك ّ�ذِ ب� ي� نَ
�> .قسمت دوم از سورۀ مبارکۀ اعراف هست که
عا� ب�� الم
ك ي�� كا� ِ
امروز
فصل خیلی مبسـوطی اسـت از این سـوره ،آنچه که مربوط به بحث
ِ
ماسـت .منتهـا به آن مفصلی نمیتوانسـتیم ما آیـات را نقل کنیم .آیات
آیـات مورد نظر مـا ،بنده یک قسـمتیاش را فقط
خیلـی مفصـل بـود ،آن
ِ
ذکـر کـردم کـه همـان را برایتـان ترجمه میکنم .شـرح گفتگـوی پیغمبر
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گرامـی پروردگار ،حضرت هود هسـت بـا قومش .قبلش هم یک
آیهای راجعبه حضرت نوح هست که منظور ما در نقل این دو آیه تأمین

ً
َ
<ل قَ�د َا ن
رسل�ا ن�وحا ِا ٰلى
خواهد شد؛ اگر توجه بفرمایید .قسمت اول این است:
َ َ ُ
فَ ق َ قَ
قَ
ن �غَ ُ ُ نّ َ خ فُ َ َ ُ َ �ذ َ َ َ
ُُ
وم ع�ظ ي� ٍم>.
�
ا�
ع
م
ك
�
ل
ع
ا�
�
ا
�
�
ا
ه
ر
�
له
ا
�
م
م
ك
ل
ما
اهلل
وا
د
اع�
وم
�
ي
ي
ِ
ي
ٍ
ِ
ِ
ب
ب
ٍ
�ومِ ِه ��ال ي�ا ِ
ي

از اینجـا بنـده بـاز ایـن آیـات بعـدی را ذکر نکـردم؛ برای اینکه برسـیم به
داسـتان حضـرت هـود و قـوم عاد .دو ،سـه آیهای را در اینجـا من در این
کاغذ نیاوردم؛ چون محل استشهاد ما نبود ،آیات بعدش باز مورد احتیاج

ً ق َ قَ
َ ُ
َ
وم
عاد ا خ�اهم هودا �
مـا بـود .لـذا آیهای که ذکر کردیم ،این اسـت< :و ِا ٰلى ٍ
ال ي�ا � ِ
َ َ �أُ َّ
قَ
َ َ ُ
ََ
ُُ
ّ ََ َ
ن �غَ ُ ُ َ فَ تَ تَّ ق نَ
و�  ق� َ
المل ال ذ�ي� نَ� ك ف�روا ِم ن� �ومِ ِه ِا ن�ا ل ن�راك
ال
اهلل ما لكم ِم� ِا ٍله ي�ره ا�لا ���
اع�دوا
ب
َ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
ٌ
َ
َ
ق َ ق
َ ّ َ
َ ف ةَ
َ
لك نّ� َر ٌ
سول ِم ن� َر ِبّ�
ف� ي� َس ف�اه ٍ ة� َو ِا ن�ا ل ن��ظ ن�ك ِم نَ� الكا ِ�ذ ب� ي� نَ�  �
ال ي�ا � ِ
وم ل�يس ب�ی س�اه� و ِ �ي
َ نَ ُ َ ّ ُ�غ ُ
سالا� َر ّ�ی َو َا ن َ�ا َل ُكم ن�اص ٌح َا ٌ
ِت
م� ن�> تا آخر آیات.
ر
م
ك
م��  ا ب� ِل
ي
العال ي
ِ
ِ
ب
منظور ما از بحث امروز ،بیان این مطلب است که اولین نغمۀ دعوت انبیا
چه بوده اسـت؟ در سـایۀ بحثهای چند روز گذشـته ،برای آنکسـانیکه
توجه کرده باشـند و دقت این مطلب برای ما روشـن شـد که انبیا در این
عالم چهکاره هستند ،برای چه منظوری آمدهاند ،کار خود را چگونه ادامه
میدهند ،مقصود خود را ازچه راهی تأمین میکنند .این مطالب درضمن
بحثهای گذشـته باید روشـن شده باشـد و اگر میبینید که خدای نکرده
روشـن نشـده ،باید یکبار دیگر به آن نوشـتهها مراجعه کنید و اگر بازهم
ابهامی بود و روشـن نشـده بود ،گناه من اسـت که نوشـتهها را یا ناقص
ً
اوال ،اینکه انبیا برای
نوشـتم یا گنگ ،و ِا ّل باید در این نوشـتهها دربیاید:
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چـه کاری میآینـد و آن کاری کـه بـرای آن میآینـد ،فایـدهاش
چیسـت ،و آن کاری که برای آن میآیند ،چگونه تأمینش میکنند .اینها
بحثهایی بوده که گذشته.
بحث امروز این اسـت؛ آن کاری که انبیای عظام الهی میخواهند انجام
بدهنـد؛ یعنـی ایجـاد حکومـت و جامعـه و نظـام توحیـدی و برانداختن
نظـام جاهلـی و شـرکآمیز و ایجـاد رسـتاخیز عظیمـی در متـن اجتماع،
این کارها را ـ که هدفهای انبیاعلیهمالسلام اسـت ـ از کجا شـروع میکنند؟
مسـئلۀ نقطۀ شـروع ،مسئلۀ بسیار مهمیسـت .در همۀ فعالیتهایی که
برای یک انسـان ،یا برای یک گروه ،یک جامعه ،مطرح میشـود که فالن
عمل را انجام بدهیم ،فالن طرح را پیاده کنیم ،فالن برنامه را اجرا بکنیم؛
برای یک گروهی گاهی این مطلب پیش میآید ،برای یک مشـت انسـان
وابسـته به فالن فکر یا فالن مسـلک پیش میآید ،برای یک ملت پیش
میآید ،برای یک فرد گاهی پیش میآید؛ این ایدهها و کارهای مهمی که
پیش میآید ،این مسـئله هم جزو مهمترین مسـائلش اسـت ،که از کجا
این کار را شروع کنیم؟ نقطۀ شروع بسیار مهم است.
اگـر چنانچه نقطۀ شـروع درسـت و بهجا انتخاب شـد ،امیـدواری برای به
نتیجه رسـیدن این کار و این طرح و این برنامه زیاد اسـت؛ اما اگر نقطۀ
شـروع بد انتخاب شـد ،نهاینکه آن بار به منزل نمیرسـد و آن کار سـامان
نمیگیرد ،نه؛ ممکن اسـت بگیرد ،ممکن اسـت آن بار به منزل برسـد ،اما
به دشـواری خواهد رسـید .نقطۀ شروع ازاینجهت بسیار مهم است که تا
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حـدود زیـادی ،با درصـد زیادی ،متکفل 1و متضمـن موفقیت آن
کار یست که از این نقطه قرار است شروع بشود.
ً
اوال ،ارزشیابی کار اینها ایجاب میکند که ما نقطۀ شروع
در مورد کار انبیا،
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 میکردند .عالوۀبراین ،برای ما آموزنده است .ما اگر دیدیم که انبیا به
سبک خاصی و شیوۀ معینی همگی عمل کردهاند ،این برای ما میتواند یک
درسی باشد ،به حکم آنکه پیرو انبیا و دنبالهرو مکاتب و راه آنها هستیم .از
چندین نظر بنابراین مفید است که ما این مسئله را تعقیب کنیم.
انبیای عظام الهی آنطور یکه در این کاغذ 2هم نوشتیم برای شما نقطۀ

شـروع کارشـان عبارت بود از بیان ُل ّ
ب و مغز و اسـاس و روح مکتبشـان.
انبیا در شـروع انقالب و رسـتاخیز اجتماعی و عقیدتی ،با مردم مجامله

3

نکردند هرگز .چنین نبوده است که یک مدت زمانی مردم را سرگردان کنند
بـا یـک حرفهای دیگری ،با یک شـعارهای دیگـری ،و بعد از آنیکه 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.
( .1کفل) ضامن ،متعهد
 .2به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
( .3جمل) ،تملق و چرب زبانی کردن

توبن

 ۀسلجلج  توعد یاههمغن نیتسخن

507

چیز
همانطور یکه در روزهای گذشته تشریح کردیم ،توحید همه ِ
مکتب انبیا

علیهمالسلام

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 بهمعنای ایجاد یک محیط الهی ،یک جامعه و نظام الهی ،یک نظام
عادالنه ،یک نظام بیطبقه ،یک نظام بدون استثمار ،یک نظام بدون ظلم،
بهمعنای تشکیل یکچنین نظامیست و این همان محیط متناسبیست
که دیروز میگفتیم برای پرورش موجود انسانی ،الزم و ضرور یست.
توحیـد همهچیـز مکتـب انبیـا اسـت .اعتقـاد بـه توحیـد و وجـود خدا و
وحدانیـت خـدا هـم تأمینکننـدۀ هـدف نهایـی و غایی انبیاسـت ،و هم
اینکه آن محیطی را که برای انسانسـازی الزم میدانند ،برای پیادهکردن
کارخانـۀ آدمسـازی؛ توحیـد بهتریـن و گویاترین شـعار اسـت؛ برای خاطر
اینکـه جامعـۀ توحیـدی یعنـی جامعـهای کـه در آن ،خـدا فقـط آقایی و
خدایی میکند .هیچکس غیر خدا در آن خدایی نمیکند .هیچ موجودی
در جامعـۀ توحیـدی ،تحمیل و تکلیف و قانونگذاری برای دیگران ندارد.
هیـچ موجـود دیگـری در جامعـۀ توحیـدی ،مـردم را بـه اطاعت خـود فرا
نمیخواند ،حتی پیغمبر؛ حتی پیغمبر که نمایندۀ خداست.

ُ
َ َ َ َ َ َ ن تَ قُ تَ
ل� ل نّل�اس تَّ خ
َ
َ �ذ ق َ ُ
ا���ذ نو�� َو ا ِّم َ ِا َله ي� ِن� ِم ن� ِن
دو�
<و ِا �ال اهلل ي�ا ع�يسى با� ن� مر�ي م ا ا�� � ِ ِ ِ ي �ي

اهلل> 1خـدای متعـال بـه عیسـی خطاب میفرسـتد؛ آیا تو بـه مردم چنین
ِ

ق
<� َ
ال
آموختـهای ،یـاد دادهای کـه تـو را و مـادرت را خدا و معبـود بدانند؟
 .1سوره مبارکه مائده /آیه 116
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نَ َ

س ب�حا�ك> منزهی تو پروردگارا ،من هرگز چنین آموزش غلطی،
آموزش بدی نمیدهم ،هرگز .من پناه میبرم به تو از اینکه آنچه که حق

ن ُ ن تُ قُ تُ ُ فَ َق َ تَ ُ
م�ه
نیست و درست نیست ،آن را به مردم یاد بدهم؛ ِ<ا� ك�� �ل�ه ��د ع ِل
تَ َ
ف نَ
�عل ُم ما � ي� ��فس�ي > 1تا آخر آیه.

آیۀ دیگری در این زمینه هست که البته مناسبتر از این است ،اینکه هیچ

ن

ً

ع�ادا لى> .2مضمون آیه این
پیغمبری حق ندارد که مردم را بگوید که <كو�وا ب

ن

ً

است ،اگر بخواهید در کشفاآلیات پیدا کنید< ،كو�وا ِع ب�ادا يل�> در آیه هست؛
میتوانید از این جمله در کشفاآلیات پیدا کنید .هیچ پیغمبری حق ندارد
به مردم بگوید :مردم شما بندهها و بردههای من باشید .البته پیداست که
ً
صریحا نمیگوید به مردم ،مردم بردۀ من و غالم من باشید؛ منظور
پیغمبر
این است که حق ندارد هیچ پیغمبری ،حتی مردم را به فرمان خود ،بدون
قیدوشـرط ،دعوت کند؛ یعنی آنیکه فقط حق خداسـت .وقتیکه پیغمبر
اینجوری بود ،وقتی بندۀ برگزیدۀ خدا حق ندارد در قلمرو حکومت و ملک
وحی پروردگاری ،نمیتواند مردم را
خدایی تصرفی بکند ،وقتیکه پیامآور
ِ
به اطاعت خود ،با قطعنظر از خدا فرابخواند ،تکلیف دیگران معلوم اسـت.
زورگویان تاریخ ،قلدرانی که در طول زمانۀ عمر بشری،
قدرتهای سیاسی،
ِ
در ایـن مـدت ممتـدِ دراز ،بر مردم تحمیل داشـتند ،تکلیف داشـتند ،بار بر
دوش مردم داشتند ،اینها همه برخالف توحید ،عملی انجام دادند ،توحید
ً
حتما تو آن را میدانستی ،تو آنچه را در نفس من است میدانی.
 .1اگر گفته بودم
 .2سوره مبارکه آلعمران /آیه 79
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اینهمه را نفی میکند؛ این معنای توحید اسـت .معنای توحید

ّ
مسـلم اسـت کـه در این
ایـن اسـت و اگـر کسـی از توحیـد این را نفهمد،
مسئله یا مطالعه نکرده یا فهم الزم را نداشته .جزو واضحات توحید قرآنی
ایـن اسـت؛ توحیـدِ در عبادت ،توحیدِ در اطاعـت؛ که البته در بحث توحید
ً
مختصرا اشـاره کـردم .انبیا وقتیکه وارد یک جامعهای میشـوند ،تا
بنـده
ست دوست و دشمن خبردار میشود 1که قضیه چه
میگویند ال ِال ه ِا ّلاهللَ ،ش ِ

خبر است .توجه میکنید! مسئلۀ خیلی مهمیست این.
اهمیت مسـئله اینجاسـت که حساسـیت و درک مردم زمان پیغمبران و
عدم وجود این درک در مردم زمانهای بعد ،مثل من و شما ،این معلول
چیسـت؟ پیغمبرها تا آمدند ،از قدم اوّ لی که وارد شـدند ،دوستانشـان و
دشمنانشـان مشـخص شـدند .پیغمبر ما از روز اوّ لی که از کوه نور و غار
گورسـتان فضیلتها ،بنا کردند
حاصل آن
سـرزمین بی
حرا فرود آمد و در
ِ
ِ
ِ
رفتـن و نغمـۀ توحیـد سـر دادن ،از همـان اول بنـا کردنـد بـا او مخالفت
کردن؛ منتها مخالفتها شـکلهایش گوناگون بود .از اول دشـمنهایش
مشـخص شـدند ،از اول آنکسـانیکه باید پیغمبر را بکوبند ،فهمیدند که
باید بکوبند ،بر کسـی پوشـیده نماند .همچنانیکه هرکسی از آن طبقهای
که باید بپذیرند ،درکش ،شعورش ،فهمش ،توفیقش بیشتر بود ،او هم از
اول و هرچه زودتر فهمید که پیغمبر چه میگوید و به چه فرامیخواند.
بنابراین از اولی که پیغمبر ما مبعوث شد ،هم دوستانش ،طرفدارانش،
 .1ضربالمثلی به معنای اطالع یافتن و آگاه شدن.
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آن کسـانی کـه او از آنهـا حمایـت میکـرد و بـرای آنهـا بود ،هم
اینها؛ و هم دشمنها ،آن کسانی که پیغمبر بنا بود توی سر آنها بزند ،هر
دو گروه فهمیدند که پیغمبر حرفش چیسـت در این دنیا ،چه میخواهد
بگویـد .حرفـی کـه بنـده و جنابعالـی هنـوز درسـت نفهمیدیم .مـا باید
بنشـینیم ،بنـده اینجـا جـان ِب َکنم ،داد بکشـم ،از واضحات اسلامی برای

شـما بیـان کنم ،مطالبی که ،نمیگویم بـرای اولینبار ،اما بههرحال تازه،
بیسـابقهتر ،یکقـدری کمسـابقهتر از خیلـی از مطالـب دیگر اسـت .این
مطلبـی کـه مـا باید اینجا بایسـتیم ،با شـما حـرف بزنیم تا ثابـت کنیم،
شـهری آن
اسـتدالل کنیم ،روشـن کنیم؛ مطلبیسـت که عرب بیابانی یا
ِ
روزگار بعثت پیغمبر ،در اولین جمله قضیه را میفهمید.
ِ
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
دیگر
اول اول فهمید .ولیدبنمغیرۀ مخزومی ،آقای قریش ،ابوجهل 1،آقای
ِ
ِ
قریش و همچنین امیةبنفالن و دیگران و دیگران ،آقایان قریش ،اول ،این
ه ِا ّلاهلل ،اینیکه میگوید
مطلـب را فهمیدند .فهمیدند اینیکه میگوید ال ِال 

خدایـی ،معبـودی جـز اهلل نیسـت ،فقـط به یک مسـئلۀ اعتقـادی دعوت

 .1ابوالحکـم عمروبنهشـام کـه پیامبـر او را ابوجهـل نامیـد .وی اقدامات بسـیاری برای
جلوگیری از انتشـار اسلام کرد ،ازجمله طراحی نقشـۀ ناموفق قتل پیامبراکرم با مشارکت
طوایف مختلف .او سرانجام به همراه عدهای از سران شرک ،در جنگ بدر به هالکت رسید.
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نمیکند ،بلکه به یک مسئلۀ اجتماعی نیز دعوت میکند؛ و آن،
نبودن امیةبنخلف 1است ،نبودن ولیدبنمغیره است ،نبودن عاصبنوائل

2

اسـت ،نبودن فالنی اسـت ،فالنی اسـت ،فالنی است ،نبودن آقایان قریش
است؛ این را اول فهمیدند؛ چون فهمیدند ،با  آن مخالفت کردند.
شما خیال میکنید که علت مخالفت کفار قریش ،سردمداران کفر و ضاللت
بـا پیغمبـر ،جـز همین مطلب که مقام خـود و موقعیت اجتماعی خود را
در خطر میدیدند ،چیز دیگری بوده؟ آیا برای بتها دلشـان میسـوخت؟
اینقدر اینها مؤمن بودند؟ ما ندیدیم در طبقات باالی اجتماعی ،در هیچ
دلسـوز فـداکار برای دین ،برای
واقعی
مؤمن
زمانـی ،اینکه مردمی باشـند
ِ
ِ
ِ
مقدسـات ،هـر دینـی و هر مقدسـاتی ،هرکسـی هم در طول زمـان گفته،
بیخود گفته ،تجربه نشان داده که دروغ میگوید .در طبقهای مثل طبقۀ
ً
اصال معنی ندارد
عاصبنفالن و امیةبنفالن و ولیدبنفالن ،در آن طبقه
کسـانی باشـند که اینقدر وابسـته و دلبسـته باشـند به دینشان ،که حاال

 .1امیةبنخلـف رئیـس تیـرۀ بنیجمـح 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 میگرفت .او همراه یکی از فرزندانش در جنگ بدر به
دست مسلمانان کشته شدند.
هاشـم َسـهمی بـزرگ تیـرۀ بنیسـهم قریش و از دشـمنان سرسـخت
 .2عاصبنوائلبن
ِ
پیامبر اسلام 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 کردهاند.
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ً
مثال
چون پیغمبر به بتهایشـان جسـارت کرده ،اینها پیغمبر را

َلتوپار بکنند ،مخالفت بکنند ،معارضه با آن بکنند .آنقدر ایمان قویای
در آنها وجود ندارد و نمیتواند داشـته باشـد .البته اعتقادکی بود ،تعصب
بود ،ولی مسائل اجتماعی باالتر از همه بود.
میدیدند توحید کاخ آقایی و ریاسـت آنها را ویران خواهد کرد .میدیدند
نفـی ِاالهـان ،نفی خدایـان؛ یعنی ایجاد جامعۀ توحیـدی و ایجاد جامعۀ
توحیدی ،بهمعنای حکومت انحصاری خدا و اطاعت انحصاری از خدا.
میدیدنـد کـه توحیـد یعنـی برابـری انسـانها درمقابـل پـروردگار عالـم.
میفهمیدنـد کـه اگر کسـی و جامعهای و نظامی بر اسـاس توحید باشـد،
در آن نظام تبعیض نیسـت ،اختالف طبقاتی نیسـت ،ظلم نیست؛ اینها را
میفهمیدند و چون میفهمیدند و حاضر نبودند با آنچنان نظامی بسازند ،با
آن مخالفت کردند .عین آنها فرعون است ،مانند آنها نمرود است ،مانند آنها
رؤسای بنیاسرائیلند در زمان عیسی ،مانند آنها ماجرای عاد و ثمود است،
مانند آنها تمام پیغمبرانی هستند که قرآن بهصورت سندی متقن و محکم
از آنها یاد کرده .پیغمبر وارد اجتماع که میشود ،میگوید که هیچ خدایی
جز خدا نیسـت ،اولین کلمۀ او ،این کلمه اسـت ،تا این کلمه را میگوید،
بنا میکنند مقابل آن صفآرایی کردن ،مخالفت کردن ،ضدیت کردن ،او را
نابود کردن حتی؛ در مواردی به نابودی او هم کار منجر میشد.
اولین نغمۀ دعوت انبیا و نقطۀ شـروع کارشـان اعالم توحید است ،حرف
آخـر را اول میزننـد .مکاتـب و احزاب سیاسـی در دنیـا ،آنهایی که با خدا
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و دیـن ارتباطـی ندارنـد؛ حرفی ندارند که مدتها مـردم را دنبال
نخودسـیاه بگردانند ،مدتها سرشـان را با شـعارهای پوچ و توخالی گرم
کننـد ،سـالیان درازی مـردم را بـا آرزوهـای بیخودی 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 میکننـد .از اول به مردم میگویند منظور ما چیسـت؛ هم
به آن طبقات عالیه میگویند ،هم به آن طبقات پایین .از اول میگویند:
میخواهیم آن باالییها را بیاوریم پایین ،پایینیها را بیاوریم باال ،باهم
برابرشان کنیم؛ از اول این را میگویند.
فایدۀ اینجور گفتن چیست آقا؟ چه عیب دارد که انبیا اول مردم را َدوَ ل

2

بدهند؟ مدتی مردم را سر بدوانند ،مدتی حرفهای پوچ بزنند ،مدتی آنچه
را که نمیخواهند ،به مردم وانمود کنند که میخواهیم ،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 میخواهد هرکسی که به او میگرود ،هرکسی که وارد منطقه و محیط
او میشـود ،از اول بدانـد کـه به کجا میرود و دنبـال چه کاری میرود .آن
بیابانی بیاطالع ازهمهجا هم ،وقتی میآید پیش پیغمبر مسـلمان
عرب
ِ
ِ
 .1ایـن ضربالمثـل مواقعـی بـهکار میرود که فردی در دعوایی که به او مربوط نیسـت،
ضرر ببیند؛ یا در یک دعوای ساختگی مالی را از دست بدهد.
 .2تأخیر در اجرای کاری
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میشـود ،از آن سـاعت اول میداند چه میخواهد ،دنبال مجهول
مطلق نیست ،میفهمد چه میخواهد؛ برای همین است که آنجور تحمل
تاب آنهمه رنج و شـکنجه
میکند و صبر میکند .برای همین اسـت که
ِ
و سـختی را مـیآورد ،چـون میداند چهکار میکند .و همیشـه در مبارزات
و مصادمـات 1و سـتیزهها ،در تمـام طـول تاریخ و همه جـای عالم ،اگر آن
شخصی که اقدام میکند ،آگاه نباشد ،اگر نداند که چه میخواهد ،اگر نداند
دارد دنبال چه مقصودی و چه معشوقی میدود ،در آن لحظات اول خسته
خواهد شد و این خیلی امر طبیعیست.
یـک عـدهای دارند میدوند با شـور و شـوق زیادی ،جنابعالـی هم بیکار
داری راه مـیروی در خیابـان ،میبینـی دارنـد میدونـد ،مـیدوی .خـب،
یـک چنـد قدمـی کـه رفتی ،بـا خودت حـق داری بگویـی و خواهی گفت
ً
حتمـا کـه خـب ،من چرا مـیدوم؟ کجا مـیروم آخر؟ حـاال دویدیم ،یک
سـاعت هم نفس زدیم ،آخرش چه؟ خب این فکر در تو سسـتی بهوجود
میآورد؛ اما آنها میدانند کجا میدوند .آنها فرض کنید مسـافری هسـتند
که ماشینشـان دارد حرکت میکند ،دارند میدوند به ماشـین برسـند .آنها
توی فالن دکان برسـند ،هدف برایشـان روشـن
جنس
میدوند تا به فالن
ِ
ِ
است .آنها تا آنجا نرسیدند ،خسته نمیشوند ،خسته هم بشوند ،خودشان
را با زحمت میکشـانند تا آنجا ،بسـته به اینکه چقدر آن هدف برایشـان
قیمت داشـته باشـد .اما شـما که نمیدانی برای چه داشـتند میدویدند،
( .1صدم) برخورد با یکدیگر
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نمیدانـی که هدفشـان چه بـود ،همینطور الکـی افتادی دنبال
ً
فورا با خـودت فکر
اینهـا و راه رفتـی ،یـک مدتـی هـم دویـدی البته ،امـا
میکنـی ،اگـر هم فکر نکنی بـه فکرت میدهند ،به ذهنـت میدهند این
دل چه کسـی؟ آدم آنجا سـرد
فکـر را ،کـه آقـا چرا؟ بـرای چه؟ برای
خاطر ِ
ِ
میشود ،مگر اینکه آگاه باشد ،مگر آنکه از روی بصیرت رفته باشد.
علت اینکه میبینیم جوان پشت پا میزد به همۀ چیزهایی که برای یک
انسـان راحت و آسـوده،
جـوان قیمـت و اهمیـت دارد؛ میبینیـم که یک
ِ
پشـت پـا مـیزد بـه همۀ آن چیزهایی که وسـیلۀ آسـودگی و آسـایش او
بود و متأسـف نمیشـد؛ یاسـر و سـمیه ،آن زن و مرد ،آن پدر و مادر ،آن
دو مسـلمان نمونه ،پشـت پـا میزدند به همۀ زیباییهـای زندگی و جان
میدادنـد ـ پدر و مادر عمار ـ چقدر پرشـکوه اسـت ایـن زندگیها ،علتش
این بود که از روی بصیرت بود.
بنده یک نوشـتۀ فارسـیای خواندم چندی پیش ،به نظرم یکی ،دو ،سـه
سـال قبل از این ،دربارۀ عمار و یاسـر بود ،از یک نویسـندۀ مصر یسـت.
یکی ،دوتاهم اشتباه در آن پیدا کردم ،اما بسیار کتاب جالبی است .اآلن

یـادم نمیآید اسـمش را( ،هر کس اآلن یـادش میآید بلند بگوید تا همه
عمار یاسـر و پدر و مادرش ،یاسر
بشـنوند ).یک کتابیسـت در شـرح حال
ِ
و سـمیه ،گمانم از طه حسـین 1اسـت ،یا از یکی از همین نویسـندههای
 .1نویسنده ،ادیب و روشنفکر مصری ،که با وجود نابینایی در کودکی ،موفق به دریافت دکترا
از دو دانشـگاه ملی قاهره و سـوربن فرانسـه شـد .او کتابهای بسیاری نوشته که از میان
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مصـری اسـت ،آقای احمدِ آرام 1به فارسـی ترجمه کـرده ،ترجمۀ
بسـیار جالبـی هـم هسـت .البتـه عرض کـردم یکـی ،دو تا اشـتباه در آن
ً
مجموعا بسـیار جالب اسـت .آقـا ،این کتاب
کتـاب مـن دیدم ،اما 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 میکند وضع ایمان یاسـر را که این یاسـر
چگونه شد که ایمان آورد؛ و عمار و مجاهدتشان .اول زن ایمان میآورد،
بعد شـوهرش را مؤمن میکند؛ غوغاییسـت ،ماجراییسـت .خب ،از روی
بصیرت اگر نباشد ،تحمل نمیکنند.
علـت آنکـه ادیـان ،از اول سـخن آخر را بیـان میکننـد و میگویند ،دلیل
اینکـه از اول میگوینـد مـا برای چه آمدیم ،پردهپوشـی نمیکنند ،همین
اسـت؛ برای این اسـت که افرادِ گرویده و وابسـتۀ به دین ،از روی آگاهی،

آنها ،کتابی که در رابطه با زندگینامۀ خود نوشته ،به نام االیام ،شهرتی بسیار یافته است.
 .1اسـتاد احمـد آرام ( )1377-1283یکـی از پیشـروان و چیرهدسـتان فـن ترجمه اسـت
کـه حـق عظیمـی در ارائـۀ ترجمۀ متقـن و امین دارد .ایشـان بعـد از فار غالتحصیلی 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 فعالیتهای فرهنگی شـد .استاد
یکـی از نخسـتین مؤلفـان کتابهای درسـی و آموزشـی بود.ایشـان بیـش از  140عنوان
کتاب از زبانهای انگلیسـی ،فرانسـه و عربی به فارسی ترجمه کردهاند 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 آنیکه 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 میرسـند .آدم متدیـن و آدم
ضد دینی ،هر دو ّ
کانه باورشان آمده که دین یعنی نفهمیدن ،دین یعنی
ً
اصال فکر نکردن .به ظاهر میگوییم و میگویند
چشـم و گوش را بسـتن،
متدینیـن ،کـه اصـول دین استداللیسـت ،در اصول دین بایسـتی کسـی
تقلیـد از کسـی نکنـد ،امـا جـرأت داری تقلید نکـن ،جـرأت داری در یک
ً
فورا
گوشـۀ از اصـول دیـن ،یکذره از تقلید بیـا اینطرفتر ،ببیـن چگونه
ضربهفنی خواهی شـد .باورمان آمده همه که دین یعنی بدون بصیرت و
بـدون آگاهـی و بدون درک و چشمبسـته و متعبدانه در یک راهی رفتن.
چـون شـنیدیم و میدانیـم که در فروع دین بایـد به متخصص رجوع کرد
و متخصص را شناخت و دنبالش رفت ،خیال کردیم که دین همهجایش
همینجـور اسـت ،درحالیکـه درسـت بـه عکس اسـت ،درسـت به عکس
است ،صدوهشتاد درجه با همدیگر اینها فرق دارد.
ً
اساسـا با آگاهی و بصیرت اسـت .به هیچکس نمیگویند حاال شـما
دین
ً
ً
ابدا؛ در عالم
عجالتـا قبـول بکن ،بعد خواهـی رفت ،تحقیق خواهی کـرد،
دین این حرفها نیست .اگر هم به فرض قبول بکنی ،تا وقتی دلت قبول
ً
واقعا قبول نکـردی .اگر هم تو دین
نکـرده اسـت و از روی آگاهـی نبوده،
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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
انسـان بابصیرت ،مقام برتر و باالتر قائل
بصیرت ارزش قائل اسـت ،برای
ِ
آغاز توجه به خدا ،آگاهانه توجه
اسـت .برای اینکه میخواهد همگان ،از
ِ
داشته باشند .برای این منظورهاست که انبیا از اول منظور خودشان را و
هدف آخرشان را بیان میکنند.
مطلـب دیگـری کـه در ایـن زمینـه میتوانیم از آن اسـتنباط و اسـتنتاج
بکنیـم و نتیجـه بگیریم ،این اسـت .آنچه را کـه نتیجهگیری میکنیم در
این بحث ،دو ،سـه مورد اسـت؛ یکیاش همین بود که اآلن عرض کردم،
مسـلمان نـاآگاه را قبـول
کـه دیـن آگاهـی و بصیـرت را اصـل میدانـد و
ِ
نمیکند .نکتۀ دوم این اسـت که پیروان انبیا ،آنکسـانیکه خود را وارث
نبوتها میدانند ،نهفقط علما ،البته علما وارثان انبیائند ،اما همۀ الهیون
عالم به یک معنا وارثان انبیا محسوب میشوند ،هرکسی که در راه توحید
مشی بکند و توحید را بهعنوان یک قطعنامهای 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 میخواهند وارد بشـوند؟ از کجا
میخواهند شروع کنند ،بهتر ،و قاطعتر و نتیجهبخشتر از آن نقطهای که
انبیا از آنجا شروع کردند؟
مـا چـرا امـروز وقتیکـه صحبـت دیـن میشـود ،اول توحیـد را مطـرح
نمیکنیم؟ چرا؟ این یک سؤالیست که باید بشود ،مگر غیر از این است؟
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آنجـا کـه سـخن از دین میرود ،صـدی چندش سـخن از توحید
مـیرود؟ مـا چرا بـرای متدینکردن مردم خود ،جامعۀ خـود ،دنیای خود،
ازآنجاییکـه انبیـا شـروع کردنـد ،شـروع نمیکنیم؟ مـا میخواهیم مردم
دنیـا را بـه دیـن اسلام معتقـد کنیم؛ از راهـی غیر از راهی کـه انبیا وارد
شـدند ،وارد میشـویم؛ بایـد توحیـد را مطـرح کنیم ،همـان توحیدی که
انبیـا مطـرح کردنـد .اگر نتوانیـم در افق جهانی ،در سـطح بینالمللی ،آن
رسـتاخیز را بهوجـود بیاوریم ،کـه البته به این آسـانیها هم نمیتوانیم؛
الاقل میتوانیم در سطح بینالمللی و در افق جهانی ،به مردم بگوییم که
هدف و مقصد انبیا ،ایجاد آنچنان رستاخیز یسـت؛ این را که میتوانیم
بگوییم .چرا این را مطرح نمیکنیم؟
ً
ً
عمال؛
فکـرا و
چـرا گوینـدگان دینـی بهجـای آنکـه از توحید شـروع کنند،
میپردازنـد بـه مسـائل فرعـی و درجۀ دو و سـه؟ این خیلی مسـئلۀ قابل
ً
غالبا به ما گفته میشـود آقا! اگر اعتراضی به
توجه و قابل اهمیتیسـت.
بعضی از تبلیغات مذهبی دارید ،چرا با خود مبلغین در میان نمیگذارید؟
جواب این اسـت که ما مبلغین را کجا پیدایشـان کنیم؟ آنکسـانیکه ما
ایراد داریم در کیفیت القائات و بیاناتشـان ،کجا پیدایشـان کنیم؟ چقدر
ضمانت اجرایی دارد ،نصیحت دوستانه و خیرخواهانۀ ما؟
ً
غالبـا مرا
البتـه ایـن را بگویـم مـن بـه شـما ،آقایانـی کـه اینجا هسـتید،
ً
غالبـا آشـنایید .ممکن
میشناسـید؛ بـا فکرهـای مـن ،با بحثهـای من،
اسـت عدۀ کمی باشـید که برایتان تازگی داشـته باشد این محفل ما ،و ِا ّل
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غالب کسـانی که اینجا هسـتید ،بحثهای ما را مدتهاییسـت
بودیـد؛ در آن مسـجد ،در ایـن مسـجد .بنده بهشـدت معتقـدم به اصالت
تبلیغات مذهبی و به اصالت و لزوم سـردمداران مذهب ،یعنی روحانیت
عظیمالشـأن شـیعه؛ بنـده خیلی دوسـت میدارم روحانیـت را و معتقدم
بـه ضـرورت روحانی .بنده معتقـدم اگر روحانیت ـ البتـه کلمۀ روحانیت
کلمۀ غلطی اسـتها ،چون شـایع و متداول است ،من میگویم ،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 مسـلمانها از اینهم زارتر خواهد شـد .و باالخره الزم اسـت
یک عدهای کمربسـتۀ درک معارف اسلامی و بیانش باشـند و آن همین
جامعۀ علمی و مذهبی است .فالن جوان ،فالن کاسب ،فالن کسی که در
رشتۀ اختصاصیاش این کار را قرار نداده ،البته گاهی ممکن است فکری
بکند ،تحقیقی بکند ،آن را بیان هم بکند یا بنویسد ،خدا هم آنکسانیکه
این خدمات را برای اسالم میکنند ،تأیید و حفظ بکند ،اما او همیشگی
نیسـت؛ او آماتور 1اسـت در این کار ،آدم حرفهای الزم اسـت .الزم اسـت
کسـی حرفهاش 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
 .1غیر حرفهای ،مبتدی
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اینجا هسـتید ،دوسـتان جوان من ،کسـانی که میدانید من از
روی تعصـب حـرف نمیزنـم و روی واقعبینی حـرف میزنم ،جای تردید
نباشد .وجود واحدی به نام روحانیت الزم است ،از الزمترین الزمهاست،
امـا ایـن حق را هـم داریم ما و به خودمان میدهیم که به آنکسـانیکه
امـروز در ایـن صـراط ،در ایـن کسـوت 1قرار دارنـد این مطلـب را بگوییم؛
ضمـن اینکـه قبـول میکنیـم ،عدهای هـم همانجور که مـا میخواهیم
ً
واقعا همانجور که باید و
عمل میکنند ،عدهای از روحانیون و مبلغین،
ً
اصال بههیچصورتی
شاید عمل میکنند؛ یک عدهای هم هستند که اینها
توجه پیدا نمیکنند 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 سـاعتها بحـث کنـد در اینکـه نکیـر و منکـر وقتـی در قبر
میآینـد ،بـه چـه صـورت میآیند؟ طـرف راسـت آدم میایسـتند یا طرف
چپ آدم میایستند یا روبهرو میایستند؟ یا چه هستند اینها؟ مسئلهای
کـه دانسـتنش و ندانسـتنش یـک ذره تأثیر ندارد در مسـلمان بودن آدم،
انجام تعهدات اسلامی ما ،هیچ تأثیر ندارد،
هیـچ تأثیـر نـدارد در عمل و
ِ

و ازاینقبیـل مسـائل بسـیار اسـت .اینهـا را در عِ داد 2ضروریـات دین هم
( .1کسو) لباس ،پوشش
( .2عدد) شمار ،شماره
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میآورنـد ،مثـل مسـائل دسـت اول دیـن هـم اینهـا را مطـرح
اصل
میکنند ،اما هرگز حاضر نیستند به این مسئله بیندیشند که توحید،
ِ
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 میگیریـم 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
میتوانیـم بگوییـم کـه رسـتاخیز انبیا این اسـت ،هدف انبیا این اسـت،
راهشـان این اسـت ،تشریح بکنیم ،این کار را که میتوانیم بکنیم .دربارۀ
پیغمبر آخرالزمان اگر بحث بشـود ،ترجیح داده میشـود به مسـائل درجۀ
ً
مثال مسئلۀ سایه نداشتن آقا رسول خدا
پنج در زندگی آن بزرگوار،
چهار و
ِ
[پرداخته شود] .روایتی دارد در خصال صدوق ،که رسول خدا

صلیاهللعلیهوآلهوسلم

وقتی میرفت ،از پشت سر میدید؛ البته این را مرحوم صدوق ،خودشان
در پاورقـی میگوینـد که منظور این اسـت که رسـول خدا ازبس هوشـیار
ً
دائما
بـود ،ازبـس باهـوش و مراقب بود ،مثل آدمی کـه دوروبر خودش را
میبینـد .بعضیهـا هسـتند گیج و گول راه میرونـد در خیابان ،یکی هم
پشت سرشان ادا و شکلک در میآورد؛ یک ساعت هم دنبالش راه بروی،
نمیفهمـد .بعضیهـا هـم این کارها مشـکل اسـت ،پشـت سرشـان .آدم
باهوشیسـت ،متوجه اسـت ،مراقب تمام دوروبر خودش هست ،کمترین
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اشـارهای ،کمترین حرکتی ،اطرافش ،دوروبرش ،پشـت سرش ،او

را بـه خـود جلـب میکند .میگوید پیغمبر آدم باهوشـی بود ،آدم َک ِّیس.

1

ّ
حـرف صـدوق اسـتها ،حـرف محمدبنعلیبنبابویه ّ
محدث
قمی اسـت،
هزاروصد سـال قبل و از بزرگترین علمای شـیعه و کسـی که کتابهای
او از هزار سـال پیش تا حاال ،همیشـه در اوج شـهرت بوده ،همین عیون
اخبـار الرّ ضـا ،اکمالالدین ،من ال َی ُ
حضر ،چه ،چه ،چه ،خصال ،امالی ،دهها
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
ّ
محدث
اظهارنظـرش ،بـا انتقادش ،با نظر فالن آدم دربارهاش ،با نظر فالن
دیگـر دربـارهاش ،اینهـا را مطـرح کننـد ،بحث کننـد؛ اما اینکـه نبی اکرم
ً
اصال برای چه آمده بود؟ پیشـنهادش دربارۀ شـکل اجتماع چه بود؟ دربارۀ
حکومـت ،پیغمبـر چـه میگفت؟ نظر پیغمبـر دربارۀ کیفیـت تربیتهای
انسانی چه بود؟ آیا تربیت فردی را کافی میدانست یا تربیت اجتماعی را
ً
اصال مطرح نیست ،همین است.
الزم میدانست؟ دربارۀ اینها؛ آنچه که
امروز روزی نیست که دنیای اسالم طاقت تأخیر در این مسائل را داشته
وقـت زیاد را مـا نداریم ،امروز آن فرصـت را نداریم ،امروز
باشـد .امـروز آن
ِ
بیمار ما محتضر اسـت ،محتضر ،سـاعتش دیر اسـت .امروز باید هرچه را
ِ
که الزمتر است ،جلوتر بیندازیم؛ آنیکه یکذره از این لزومش کمتر است،
( .1کیس) خردمند ،هوشیار
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یکذره عقبتر .دم و ساعت امروز ،برای ما معتبر و زیاد و مهم
است.
دست
مفصل گستردۀ کالمی دربارۀ خصوصیات معارف
بله ،آن بحثهای
ِ
ِ
دوم و سـوم و چهـارم اسلامی را بگذاریـد بـرای آن روزی کـه کار دیگری
نداشـته باشـیم ،الاقل این کارهای اوّ لی را حل کرده باشـیم .سـخن آخر
ً
اقلا از اینکه
اینکـه اگـر چنانچـه ایـن نصیحـت را از مـا قبول نمیکنـی،
بهترین مردم آن
نصیحـت کردیـمَ ،ب َدت نیایـد؛ اینهم یک مطلب دیگـر.
ِ
کسیست 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 نمیخواهم تفصیـل بدهم ،یکی

َ َ قَ َ َ

ف

ُ ُ َّ ة َ

ً

سورۀ نحل است و آیهاش این است< :و ل�د ب�ع ث� ن�ا � ي� ك ِ ّل ام ٍ� رسولا> 1و همانا

برانگیختیـم در هـر امتـی پیامبری .حرفش چه بود این پیامبر و رسـول؟

َ

ُُ

َ َ

َ ُ

ّ �غ َ

اع�دوا اهلل و ا�ج ت� ِن� ب�وا الطا ت
و�> که عبودیت
حرفـش و پیامـش این بـود< :ا نِ� ب
حرف اول پیغمبرهاسـت.
کنیـد خـدا را و دوری بگزینیـد از طاغـوت؛ این
ِ

َ ن ُُ
اع�دوا
اوّ لی که میآیند ،هنوز از گرد راه نیاسـوده ،حرفش این اسـت< :ا ِ� ب
َ َ تَ ن ُ ّ �غ تَ
و�>.
اهلل و ا�ج � ِ� ب�وا الطا
طاغـوت رقیـب خداسـت .طاغوت آنیسـت که شـاخ به شـاخ ،مقابل خدا
و فرمـان خـدا میایسـتد ،هر که هسـت .گاهـی این طاغوت خـودِ تویی؛
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َ َّ

فسـك التي َب َ
«اعـدى عـد ّوك ن ُ
ين َج َنبيـك» ،1گاهـی طاغـوت همان دل
ِ

هرزه َ
درای 2توسـت .گاهی طاغوت همان هوس روز و شـب توست .گاهی
طلبـی یـک آدم طاغـوت اوسـت ،تکبـر یک انسـان طاغوت اوسـت.
آقایی
ِ
گاهـی هـم قدرتهای خارج از وجود انسـانند .قدرتهایی که همینطور
دایرهوار وسیع میشود ،وسیع میشود و باال میرود .بههرحال پیغمبرها
وقتیکـه آمدنـد ،گفتند خدا ،نه طاغوت .اول جملهای که گفتند این بوده
کـه عبـادت کنیـد و عبودیـت کنید خـدا را و اجتناب کنیـد ،دوری کنید،
بیاعتنایی کنید به طاغوت.

فَ
َ َّ َ َ
َ ُ َ
<�م ن� ُهم َم ن� َه َدى ُ
�يه
اهلل> بعضیشان را خدا هدایت کرد< ،و ِم ن�هم م ن� ح ق� ت� عل ِ
ِ
�ضَّ َ ُ
ال لال ة�> بعضیشان کسانی بودند که ضاللت و گمراهی بر آنان قرار گرفت.
فَ
نَ ق َ ةُ ُ َ ّ
ف َ ن �ظُ
َ فَ
ف َ ض
المك�ذِ ب� ي� نَ�>
عا� ب��
س�روا ِ�ی الا ِر�> در زمین سیر کنید�< ،ا� روا ك ي�� كا� ِ
<� ي
ببینیـد عاقبـت آنکسـانیکه ضاللـت بر آنان قـرار گرفته بـود و پیغمبر را
تکذیـب کردنـد و هدایـت او را نپذیرفتنـد چگونه شـد .ببینیـد تمدنهای
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

 .1حدیث شماره 4
 .2بیهودهگو ،پرگو
قدیمـی قبل از میلاد حوزۀ بینالنهریـن بودهاند .با افول
 .3بابـل و آشـور از تمدنهـای
ِ

تمدن بابل ،تمدن کلدانی جایگزین آن شد.
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شـد .اینهـا را قـرآن میگویـد؛ ببینید امتها 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 میآمده؛
چون زود باید از بین میرفتند ،نمیشده بگذارند به مرور ُدهور 1و ایام که
ً
مثلا قـوم عاد به َدرَک واصل بشـود .آنجا عذاب برایشـان نازل میکردند؛
وزش بادی ،زلزلهای ،توفانی ،چیزی ،از بینشان میبردند.
امـا بهطورکلـی تا آخر دنیا این اسـت؛ هـر جامعهای ،هر امتی که بر روال
دیـن حرکـت نکنـد و برطبق دیـن حرکت نکند ،نابود خواهد شـد .نهاینکه
آدمهایـش همـه خواهنـد مرد ،نه؛ نابود شـدن امت ،بهمعنای نابودشـدن
تشـکیالت ملی آنهاسـت .جذب میشوند ،هضم میشوند ،جزو ملتهای
ً
اصال از بین میرود .امروز شـما ملیت کلده را
دیگر میشـوند ،ملیّ تشـان
معین کنید کجاسـت؛ ملیت آشـور را معین کنید کجاسـت؛ ملیت بابل را
معین کنید کجاست .این تمدنهای بزرگ تاریخ ،اولین تمدنهای بشری

فَ ُ
َ َ
اینهایند ،کجایند اینها؟ کجا هستند؟ هیچ خبرشان هست؟ <�ا�ن�ظ روا ك ي� ف�
َ
كا� ق َ ةُ ُ َ �ذّ َ
عا� ب�� المك ِ ب� ي� ن�> .این در سورۀ نحل بود ،حاال سورۀ اعراف.
ن ِ
َ َ قَ َ َ ف ُ ُ َّ ة َ ً
در سـورۀ نحـل ،بهطورکلی میگویـد< :و ل�د ب�ع ث� ن�ا � ي� ك ِ ّل ام ٍ� رسولا> در همۀ

امتها پیغمبر فرسـتادیم ،اما در سـورۀ اعراف ،دانهدانه پیغمبرها را ذکر

ً قَ
ََ َ
میکنـد .اول از نـوح شـروع میکند ،میفرمایـد< :ل ق�د ا َرس نل�ا ن�وحا ِا ٰلى �ومِ ِه>
( .1دهر) روزگار ،عهد و زمانه
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فَ ق

قَ

ُُ

َ

نوح را بهسـوی قومش فرستادیمَ ��< ،
اع�دوا اهلل> ،ببینید
وم ب
ال ي�ا � ِ
ُ ُُ

َ

ع�دوا اهلل> عبودیت کنید
اولیـن حرفش این اسـت ،گفـت ای قوم مـن! <ا ب

�غَ ُ

َ ُ

خدا را< ،ما لكم ِم ن
� ِا ٍله ي� ُره> شما را معبودی جز او نیست؛ معبود حقیقی
فُ َ َ

نّ َ

ُ َ �ذ

َ �ظ

َ

َ
خ
وم ع ي� ٍم> مـن میترسـم بـر شـما از عذاب
یعنـی<ِ .ا� ي� ا�ا� عل ي�كم ع با� ي� ٍ
روزی بـزرگ .بعـد قومـش به او جـواب دادند ،گفتند که قبـول نمیکنیم
و چـه و چـه و چـه و ماجـرای توفان؛ اینهایش محل بحـث ما نبود ،تا باز
میرسد نوبت به عاد.

َ

َ

ً

ُ

عاد ا خ�اهم هودا> 1فرستادیم بهسوی قوم عاد ،برادرشان هود
میفرماید< :و ِا ٰلى ٍ

را .کـه قـوم عاد جزو آن اقوام قدیمی و باسـتانیاند ،شـاید قبل از تاریخ،
که درسـت کشـف نشده ،روشن نشـده که اینها کِ ی و در چه زمانی بودند؛

ً
َ تَ ن ت نَ
و� ِم نَ� ا ِجل� ب� ِال بُ� ي� تو�ا
بعد از توفان نوحند ،برای خیلی قدیم قدیمهایند< .و �� ِح�
ف
ً
ه� َن
ظاهرا ،که اینها در میان کوهها خانه
�> ،2دربارۀ این قوم عاد است
� ِار ي
میسـاختند ،بعیـد نمیدانـد 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

ق

قَ

ُُ

َ

َ ُ

�غَ ُ

را میگفتَ �< ،
اع�دوا اهلل ما لكم ِم ن
� ِا ٍله ي� ُره> گفت ای مردم ،خدا را
وم ب
ال ي�ا � ِ

بپرستید و عبودیت کنید که شما را جز او خدایی نیست.
ً
ضمنا ببینید با این بیان چقدر غلط و باطل میشـود فرضیۀ آنکسـانیکه
 .1سوره مبارکه اعراف /آیات  65تا 71
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میگویند توحید و بهطور کلی دین ،بر اثر وضع طبیعی انسانها
ً
تدریجا به توحید
و از روی جهالت و نادانی انسـانها بهوجود آمد و دین
رسید .میگویند اول اقوام مشرک بودند ،بعضی از این جامعهشناسهایی
که از بر حرف میزنند .خیلی بد است آدم از بر حرف بزندها 1،مثل کسی
ً
مثال مسـجد امام حسـن مجتبـی را توصیف بکنـد ،توصیف
کـه بخواهـد
ایـن بنـا را بکنـد ،یکبـار هم حتـی نزدیک این بنـا نیامده باشـد .بنا کند
توصیـف کـردن :بلـه ،بنـده مسـجد امـام حسـن را اینجور میبینـم ،این
سنگهای مرمر تمام این ازارهاش 2را پوشانده ،لوسترها چطور وصلشده،
این دیوارها را با چه زیبایی نقش و نگار کردند .ندیده ،شنیده مسجد امام
ً
مثال ،فرض کنید ،خیال کرده باید اینجوری
حسـن جمعیت زیاد میرود
باشـد ،روی حدسـیات؛ درحالیکـه وقتـی وارد شـد ،میبینیـد نهخیـر ،نه
سقف دارد ،نه دیوار دارد( .خندۀ حضار)
در مسـائل جامعهشناسـی ،اگـر بـدون مطالعـه و از بـر کسـی حـرف زد،
تفسـیر تاریخ
همینجور در میآید ،مایۀ خنده و مسـخره اسـت .راجعبه
ِ
حرف میزنند ،بدون مطالعۀ یک قسمت مهمی از تاریخ ،راجعبه مسائل
پدیدههـای دیـن و مذهـب و ایـن چیزها حـرف میزنند ،بـدون توجه به
ادیان تاریخ میگویند .خب ،این دینیسـت که در شـاید دهها هزار سـال
معروف در میان روایات را درسـت و
قبـل بـوده ،یـا اگر چنانچه آن تاریخ
ِ
 .1با چشم بسته و از حفظ صحبت کردن
 .2قسمتی از دیوار اتاق یا ایوان که از طاقچه تا روی زمین باشد.
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معتبر و حجت بدانیم ،که هفتهزار ،هشـتهزار سـال از هبوط
آدم گذشـته اسـت ،شـاید شـش ،هفتهزار سـال قبل فرض کنید که این
بـوده .و اینهـا میبرنـد تاریخچـه را بـا تشـریفات؛ که اول شـرک بود ،بعد
توحید پدید آمد؛ درحالیکه نه ،میبینیم از روزگار قدیم ،از دوران باستان
توحید بوده.

َ فَ تَ َّ ق

بههرحال< ،ا �لا � ت�� نَ
و�> آیا ایقوم من ،پروا نمیکنید؟ توحید را به اینها
میخواسـت بقبوالنـد و بفهماند .حاال اینجا ،مـن گفتگو و مذاکرۀ قومش
را بـا حضـرت هـود ذکر کردم .از روی قرآن میخوانـم و ترجمۀ مختصری

ق

َ َ ُ َّ ذ َ

َ فَ

قَ

میکنمَ �< .
ال الملا ال�ي� ن� ك�روا ِم ن� �ومِ ِه> آن مأل و برجستگانی که از قوم او
نّ َ َ َ ف َ ف َ ة

<ا�ا ل ن�راك � ي� س�اه ٍ�> ما تو را در سفاهت
کافر بودند ،به او اینجور میگفتندِ :

<و ا نّ�ا َل نَ��ظُ نُّ� َ
َ
ك ِم نَ� الكا ِ�ذ ب� ي� نَ
�> و ما تو را از دروغگویان
و نابخردی میبینیمِ ،
میپنداریـم .ایـن جزو اتهاماتیسـت و پندارهای دروغیسـت که نسـبت
بـه داعیان حق ،همیشـۀ زمان بوده .بنـده یکی از بحثهایم دربارۀ نبوت،
همیـن اسـت ،فصل آخر شـاید باشـد؛ تهمتهایـی که بـه پیغمبرها زدند
ازچه قبیل بوده و چه چیزهایی بوده؛ یک بحث جنبی و حاشیهایاسـت
البته .میگویند تو آدم نابخردی هستی ،متهمش میکنند به نادانی.

ق

قَ

َ َ

َ ف َ ةٌ

<� َ
وم> گفـت ای قـوم مـن< ،ل�يس ب� ي� س�اه�> در من نابخردی نیسـت،
ال ي�ا � ِ
َ
َ
َ
م� نَ
<و لٰ ِك نّ� َر ٌ
�> بلکه مـن پیامبری از پـروردگار جهانیانم.
سول ِم ن� ر ِبّ� العال ي
�ي
درمقابـل اتهام آنها ،سـخن ناشایسـت آنها ،سـخن حق خـود را تکرار کرد.

َ ََ
ُ ُّ ُ
ت َّ
<و ا ن�ا
سالا� ر ب�ی> کـه میرسـانم به شـما پیامهای پـروردگارم را،
<ا َب� ِل�غ كم ِر
ِ
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َ

م� نٌ
�> من برای شما خیرخواهی امانتدارم .خیر شما
اص ٌح ا ي
لكم � ِ
را میخواهم ،رشد شما را میخواهم ،پیشرفت شما را میخواهم که شما

َ َ ُ َ ٓ ُ
ُ َ
ُ
را به خدا و توحید دعوت میکنم< .ا َو ع ِ�ج ب� ت�م ا ن� ج�ا َءكم ِ�ذ ٌكر ِم ن� َر ِ�بّ كم ع ٰلى َر ج� ٍل
ُ ُ �ذ َ ُ
ِم ن�كم ِل ي� ن� ِ ركم> آیا در شگفت شدید از اینکه یادآوری ازطرف پروردگارتان
بهسـوی شـما آمد ،بهوسـیلۀ مردی از خود شما ،تا شما را بترساند؟ یعنی
از اینکه یک انسـانی از انسـانهای معمولی ،در همین کسـوت شـما ،در

همین لباس شـما ،به مقام نبوت و پیامبری برسـد ،تعجب میکنید؟ َ
<و
ُ
�ذ ُ
كروا> ،آنوقت اینها را به یک مسـئلۀ تاریخی توجه میدهد؛ َ
<و ا�ذ كروا
ا
�ذ َ َ َ ُ

َُف

َ

قَ

ن

وم � ٍ
وح> به یاد آورید که خدا شـما را جانشـینان
ِا �ج علكم خ�ل� َاء ِم ن� ب� ِ
عد � ِ
َ َ ُ ف

خَ

َ َ ةً

�ز
ق
ل� ب�صط�> شما را
ساخت پس از قوم نوح ،آن قوم گنهکار< ،و ادكم ِ�ی ال� ِ

ف َ �ذ ُ
كروا آ� َ
لاء
در آفرینش ،در خلقت و در اندام ،نیرو و قدرت بیشتری داد�< .ا
َ َ َّ ُ ُ
نَ
حو�> شاید به موفقیت و
اهلل> به یاد آورید نعمتهای خدا را< ،لعلكم ت� ف� ِل
ِ
پیروزی و رستگاری برسید.

َ

َ
ق
ً
فـورا میفهمد که عبـادت انحصاری
<�الوا ا ِ�ج ئ� ت� ن�ا> ،ببینیـد ،دشـمن هـم
ق

َ

َ

َ َُ

َ َ َ ُ

ع�د اهلل وحده> آیـا تـو آمـدهای نـزد مـا تا
خـدا یعنـی چـه�< .الوا ا ِ�ج ئ� ت� ن�ا ِل ن� ب

َ ُُ آ ُن

َ نَ َ�ذ َ

نَ
ع�د � ب�ا�ؤ �ا> و
مـا فقـط خدا را بپرسـتیم و عبودیت کنیم؟ <و � ر ما
كا� ي� ب
آنچـه را کـه پـدران ما عبودیت آن میکردهاند ،آنهـا را کناری بگذاریم؟ از

ف َ�أ ت

تَ ُ ن

بتهـای بیجـان و بتهای جاندار هر دو �ِ �< .ن�ا ِب�ما � ِعد�ا> آنچه که بدان

ُ َ
ّ ق
<ا ن� ك ن� ت� ِم نَ� الص ِاد� ي� نَ�>
ما را وعده و وعید میدهی ،آن را برای ما بیاور؛ ِ

اگر راست میگویی.
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ٌ َ �غَ �ضَ
ُ
ق َ قَ قَ َ َ َ ُ
ال �د َو�ع عل ي�كم ِم ن� َر ِ�بّ كم ِر�جس و
<�
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ٌب�> گفت بیگمان بر شما

قـرار گرفتـه اسـت پلیـدی و خشـم .پلیـدی و خشـم ،پلیـدیای در وجود
خودتان و خشمی از ناحیۀ پروردگارتان شما را فراگرفت؛ بدبخت هستید.

َ تُ
ف َ
نَ
َ ُ آ ُ ُ
َ ُ
سماء َس ّم ي� ت�موها ا ن� ت�م َو � ب�ا�ؤ كم>
<ا ج�� ِاد
لو� ن��ي > آیـا با مـن مجادله میکنیـد؟ <� ي� ا ٍ

دربارۀ نامهای پوچ و بیمغزی که خود شما و پدرانتان نام بر آنها گذاشتید،
آن نامها 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

نَ َّ

ُ

ُ

لطا�> که خدا دربارۀ آن هیچ سلطانی ،یعنی
میکنید؟ <ما ��ز َل اهلل ِب�ها ِم ن� س
نٍ
هیچ قدرتی ،نازل نکرده است ،یا هیچ حجتی؛ هر دو را نوشتهایم ،حجت
یعنی دلیل و برهان .و سلطان ،هم بهمعنای قدرت میآید ،هم بهمعنای
حجـت ،یعنـی دلیـل و برهان؛ اینجا هر دو معنا میتواند 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
زبـون عاجـز ناتـوان را که هیچ قدرتی خدا به آنها نداده اسـت در کنار خدا
ِ

ف َ ن َ �ظ

نّ َ َ ُ

ُ َ �ظ

میگذارید�< .ا� ت� ِ روا ِا�ی معكم ِم نَ� الم ن� ت� ِ ر�ي نَ�> منتظر باشید ،من نیز با شما از
منتظرانم .اینها را گفت ،بعد عذاب پروردگار نازل شد.

جلسۀ نوزدهم

گروههای معارض
دوشنبه  15مهرماه 1353
 20رمضانالمبارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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َ
َ
یاطین ِ َ
َو َك ٰذ ِل َك َج َعلنا ِل ُك ّل َن ّ
الج ِّن
بی َع ُد ًّوا ش
الا ِنس و ِ
ِ ٍ
ُ َُ َ ُ ً ََ
َ ُ ُ
َ
ول غر ورا ولو
یوحی بعضهم ِا ٰلى ب ٍ
عض زخرف الق ِ
َ َ ُّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
فتر َ
ون  َو ِل َت ٰ
صغى
شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما ی
نون بالآخ َرةِ َول َی َ
ذین لا ُیؤم َ
ِا َلیهِ َا ِفئ َد ُة َّال َ
رض ُوه
ِ
ِ ِ
ِ
ُ ُ َ
َ َ َ
قتر َ
ۀ
م�ارکه نا�عام
فون 
سور� ب
و ِلیقت ِرفوا ما هم م ِ
ُ نَ َ ُ ًّ َ
َ ضُ
َ َ �ذ َ َ َ
ن
ع� ُهم ِا ٰلى
اط� نَ� ِالا� ِس َو ا ِجل� ِنّ� ي�وح�ي ب�
آیات  112و < :113و ك ِلك �ج ع نل�ا ِلك ِ ّل � بِ� ٍ�ي ّ عدوا ش� ي� ي
َ ض �زُ �خ ُ فَ قَ �غُ ً
َ تَ �غ َ َ ف َ ُ
رورا َو َلو ش� َاء َر ُّب� َك ما فَ� َع ُ
لوه فَ��ذَ ُرهم َو ما يَ� ف� تَ� نَ
�يه ا� ِئ�د ة�
ول
رو�  و ِل�ص ٰى ِال ِ
ب� ٍ
ع� ر� ال� ِ
َّ ذ نَ ُ �ؤ ن نَ آ �خ َ ة َ َ ضَ
َ ف
ُ ُ ق تَ ف نَ
و�>ُ ( .خب یکقدری امروز ـ به
ر� ُوه َو ِل يَ� ق� ت� ِر�وا ما هم م�� ِر�
ال�ي�� لا ي� مِ �و� بِ�ال� ِ ر ِ� و ِل ي�
قدر ده دقیقه ـ وقت تأخیر شده ،ازطرف آخر هم بنا داریم انشاءاهلل وقتمان
ً
فعال
کونیم تمام بکنیم ،این است که بقیۀ آیات را
را منضبط کنیم؛ یعنی ی 
تالوت نمیکنیم ).گفتیم که نبوت یک رسـتاخیز اجتماعیسـت ،و گفتیم
کـه از اصـول ایـن رسـتاخیز ،یکـی عبارت اسـت از نفی طبقـات اجتماعی؛
بهاینمعنی 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.
همانطور یکـه از اسلام مـا اطلاع داریـم و البتـه همـۀ ادیـان آسـمانی
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ً
اساسـا در اسلام فرض نشـده ،تصور نشده؛ صورتی
همینجورند،
کـه یک نفـری ،بهخاطر ضعیف بودن ،بهخاطر بیقـدرت بودن ،نتواند حق
مشـروع خـود را بگیـرد .یکچنیـن فرضی ،جزو فرضهـای وجود حکومت

َ ََ
ُ ٌ
اسالمی و تشکیالت توحیدی و الهی نیست .لذا میفرماید که «لن ُتق ّد َس ا ّمة
َّ
ُ َُ
الضعیف َح َّق ُه َغ َیر ُم َت َ
عتع»1؛ یعنی اگر در یک اجتماعی دیدید انسانی
فهیا
ذ
الیؤخ
ِ
ٍ
ضعیف است ،یعنی در رأس یک قدرتی ،یک ُپستی از پستهای سیاسی
و اجتماعی نیسـت ،یکچنین آدمی ،یک انسـان معمولی ،این نمیتواند
حق خود را بدون لکنت زبان بگیرد؛ بدانید که یکچنین 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؛ اینهم به درد نمیخورد .آیا یک نفر آدمی
که در خانۀ خود یک فرزند این خانه است ،یک بچۀ این خانه است ،برای
گرفتن غذای خود که حقیست که برای خودش فرض کرده ،میرود طرف
آشپزخانه و طرف غذا و معدن و منبع غذا ،هیچ احساس شرمی ،احساس
ّ
مسلم نه.
حقارتی ،احساس َس ِربار بودنی میکند؟

در یـک جامعـه ،آنجـوری کـه اسلام بـه مـا میآمـوزد و یـاد میدهـد و
میخواهـد همانجـور هم عمل بکند ،وضع اینجور یسـت .همه فرزندان
یک محیط و اعضای یک پیکرند ،بدون هیچگونه تفاوت و تمایزی؛ یعنی
حاکم اسلامی مثـل امیرالمؤمنینصلواتاهللعلیه در جامعۀ اسلامی همانقدر
 .1حدیث 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.
ترین مقامات نمیتواند بر یک انسـان معمولی،
در جامعۀ اسلامی ،بزرگ
ِ
زور و قلدری و حتی درشـتگویی بکند .بهطور یکه حتی در آن زمانی که
مسـیر جامعۀ اسلامی عوض شـده بود و برطبق عقیدۀ ما از محور خالفت
الهـی و اصلـی ،یعنی محور امامـت امیرالمؤمنینصلواتاهللوسلامهعلیه دور افتاده
بود ،حتی در همان زمان هم ،یک اسـتاندار ،یک نفر قدرتمند وقتیکه در
یک منطقۀ دوری از پایتخت اسلامی ،پسـرش ،نه خودش ،به یک عرب،
عرب باهمت بلند میشود ،این راه دور را
در بیابان یک شالق میزند ،این
ِ
ّ
تظلم .خلیفه مینویسـد به
طـی میکنـد ،میآیـد مدینه برای دادخواهی و
اسـتاندار که اسـتاندار و پسـرش هر دو بیایند؛ نمیگوید پسـرت را بفرست
ً
فعال مریضم ،نه ،خود اسـتاندار هم
تـا او هـم در جـواب عذر بیاورد ،بگوید
بیاید .استاندار و پسرش هر دوتا میآیند .خلیفه وقتیکه از آنها میپرسد
که چرا این عرب را آزار کردی و به او تازیانه زدی؟ پسـر اسـتاندار میگوید
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
شلاق زدی؟! اگر در بیابان خلوت زدی چهکار کند؟ تو اگر نزده بودی ،این
انگیـزه در او بهوجـود نمیآمـد کـه اینهمـه 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
را بخوابانیـد .داد و بیـداد عمروعاص بلند شـد ـ اسـتاندار عمروعاص بود ـ
من را چرا؟ پسرم میگویی زده ،من را چرا میزنید؟ 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
مـیزد 1کـه ایـن عرب را در بیابـان بزند؛ بخوابانیدش .این برای کِ ی اسـت؟
این برای آنوقتیسـت که اسلام از مسـیر خداخواسته جدا شده بود .برای
سر کار بودند که
آنوقتیست که
سر کار نبود؛ آن کسانی ِ
امیرالمؤمنین ما ِ
ِ
ما برای آنها حق خالفت قائل نیستیم ،درعینحال اینجور بود.
خب ،این جامعۀ اسالمیست .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
ً
عینا برسـید.
خواهم گفت ،خودِ شـما پیش از گفتن من ،به همان نتیجه
این جامعهایسـت که اسلام میخواهد و مانند اسلام اسـت همۀ ادیان
توحیدی عالم .جامعهای که در آن زور نباشد ،قلدری نباشد ،جمع ثروت در
ِ
امیرالمؤمنین
کنار محرومیتها و مستمندیهای طبقات مستمند نباشد.
ِ

ََ ُ ًَ َ ًَ ّ
جان ِبا
همین مکتب و همین دین میفرماید :که «ما رایت ِثروة م
وفورة ِال َو یف ِ
ٌ َ َ
َح ّق ُمض ّیع» 2من هیچجا ثروتی را انباشـته ندیدم ،مگر آنکه در کنار آن حق
ِ

 .1کنایه است از بسیار بیتاب و بیقرار بودن
 .2نزدیک به حدیث شماره 18
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ضایعشـدهای را دیدم .اگر بنا باشـد سـرانه تقسـیم کنند ،به آقای
راک فِ لِر 1اینقدر نمیرسد .اینیکه میبینید اینقدر رسیده ،برای خاطر این
است که او سهم خودش را با سهم ده میلیون انسان دیگر ،بیست میلیون
انسان دیگر ،رویهم گذاشته ،شده اینقدر .یک دهمیلیونیُ م برای او است،

َ

ً

ً ّ

ٌ

َ َ

یک صدهزارم برای او است؛ «ما َرا ُ
يت ِث َروة َم َ
جان ِبا َح ّق ُمض ّيع».
وفورة ِال َو ىف ِ

جامعـۀ اسلامی ،جامعـۀ ایـدهآل ازنظر منطـق ادیان توحیـدی ،یکچنین
جامعهایست :در آن زور نیست ،در آن زورگو نیست ،کسی زور نمیگوید ،اگر
هم بخواهد بگوید ،نمیگذارند بگوید .اگر کسی بخواهد اختالف طبقاتی را
در جامعهای که با نظام اسالمی ساخته شده رواج بدهد ،نمیگذارند بدهد؛
چرا؟ چون نظام ،نظامی بود که پیغمبر درست کرده بود .این خیاطهای ماهر
را دیدید ،وقتی لباسی را درست میکنند ،میبینید این لباس پارهپوره شده،
تمام قسـمتهای لباس سوراخسـوراخ شـده؛ اما درزهایش باز نشده ،قوارۀ
لباس ازدستنرفته .جامعۀ اسالمی را ِهی سوراخسوراخش کرده بودند ،اما
قوارۀ جامعه ازدسـتنرفته بود .خیاطش پیغمبر اسـت؛ معمار و ّ
صناعش،
دسـت توانگر رسولاهلل است .نظام خداخواستۀ خداساختۀ پیغمبرساخته،
اینجور نظامیسـت .در آن زور نیسـت ،قلدری نیسـت ،اسـتثمار نیسـت،
استبداد نیست ،حکومت مطلقۀ یک انسان یا جمعی انسان ،بر انسانهای
 .1جـان راک فلـر یکـی از بزرگترین سـرمایهداران آمریکا بود .مرکـزی که به نام خودش
ایجاد کرد ،بعدها با نفوذ جریانهای صهیونیستی در آن نقش مؤثری در حوادث سیاسی
جهان ایفا کرد .برای مثال میتوان به رابطۀ نزدیک محمدرضا شاه با این مرکز اشاره کرد.
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دیگر نیست .در یکچنین جامعهای که خدا میخواهد و میگوید
که باید انسانها بدینشکل مجتمع بشوند ،جهل نیست ،ناآگاهی نیست،
خرافهپرستی 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 ،نمیرسـم به کارهای
دیگـران بپـردازم؛ بـرای خاطـر اینکه همـه باهم ،همه اجـزا و اعضای یک
پیکر و اندامهای یک بدنند ،مگر میتوانند اینجور بگویند؟ در آن جامعه
تنبلی نیست ،در آن جامعه تفرق و اختالف نیست ،در آن جامعه تعبد و
کورکورانه حرکتکردن دنبال زید و عمرو و َبکر نیست؛ یکچنین جامعهای
را پیغمبر میخواهد بسـازد .درسـت توجه کنید ،یادتان باشد خصوصیات
آن جامعـهای کـه پیغمبـر میخواهد آن جامعه را با دسـت قدرتمند خود
و بـا آمـوزش و الهام وحی خدا بسـازد .این جامعـه ،خصوصیات بزرگش،
خطوط اصلیاش ،وجود علم و آگاهی ،وجود عدل و دادگری ،طبقۀ واحد،
نفـی طبقـات اجتماعـی ،نفی اسـتثمار ،نفی جمع ثروت ،نفی اسـتبداد و
حکومت مطلقه ،نفی طرفداری از باطل و الزام و اجبار طرفداری از حق
و حقیقت است ،اینها مشخصات این جامعه است.
نقطۀ اصلی حرف من اینجاست که به بحث امروز من ارتباط پیدا میکند.
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اگـر پیغمبری در یـک جامعۀ جاهلی بیاید ،حرف خودش را هم
بزند ،هدف خودش را هم بگوید و بگوید که میخواهد چگونه جامعهای و
دنیایی بسازد ،بگوید میخواهد نظام اجتماعی را چهجوری ترتیب بدهد،
اگـر ایـن حـرف را پیغمبر بزند ،چه کسـانی بـا او در ایـن اجتماع جاهلی
مبارزه خواهند کرد؟
گفتم پیغمبر چهجور جامعهای میخواهد 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 زندهاند.
زنده هستند برای خاطر اینکه میتوانند یک عده مردم را بدوشند ،میتوانند
از نیروهای یک عده انسان بیگناه ،به ناحق استفاده کنند .اگر بنا شد آنها
بـا آن انسـانها در یـک ردیـف ،در یک طبقه قرار بگیرند ،پس از چه کسـی
اسـتفاده کنند؟ بعد از این چه کسـی را بدوشـند؟ اینها مخالف میشـوند.
دیگر از کسانی که مخالف خواهند بود با دعوت این نبی و با اقامۀ چنین
جامعـه و نظامی ،آن ثروتاندوزانند ،آن مالجمعکنانند .آنهایی که مایلند
الی دستمال بستۀ فالن پیرزن محروم،
پول را از کیسۀ این ،از کیسۀ آن ،از ِ
سـر گذر بکشـند بیـرون و در کیسـههای
دخل
از تـهِ دخـل فلان بقـال کم
ِ
ِ
نهایت خودشان بریزند .آنکسانیکه مایلند با تأسیس مؤسسات
بزرگ و بی
ِ
ربح 1پول ،همۀ کاسبیهایی
رباخواری ،با ایجاد سیستم رباخواری و گرفتن ِ
که وجود دارد و همۀ تجارتها و همۀ فعالیتهای اقتصادی را ،در نتیجه
( .1ربح) سود ،منفعت
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به سود خودشان بکنند .مگر اینجور نیست؟ جنابعالی شغلتان
چیست آقا؟ شما یک کاسبی هستید در این بازار؛ هرچه کاسبی میکنید،
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
میدهی ،پس ببین برای چه کسی داری میدوی.
وقتیکـه سیسـتم ،سیسـتم رباخوارانـه بود ،وقتی بنا شـد در یک جامعه
همـه ربـا بدهنـد و گروهی ربا بگیرنـد و بخورند ،پس بنابراین کاسـبیها
همه به سود مؤسسات رباخواری است .اگر بنا شد در یکچنین جامعهای
ـ که ثروت و ثروتاندوزی شغل شریف مشروع یک عده انسان است که
میخورند و آقایی میفروشـند ـ یک پیغمبری بیاید ،یک مصلحی بیاید،
بگویـد کـه آقـا ثروتاندوزی ممنوع؛ خب پیداسـت که ایـن با آن پیغمبر
مخالفت خواهد کرد؛ خیلی طبیعی است .پس اینهم یک گروه.
یـک گـروه ثروتاندوزاننـد کـه با ایـن نبی مبـارزه خواهند کـرد .یک گروه
حکام مسـتبدند که با این دعوت نبوی و رسـالت الهی مبارزه خواهند کرد؛

ّ

الالـهالاهلل» وارد یک جامعهای شـد ،بهصورت واقعی،
بـرای خاطـر اینکه تا « ِ
معنایش این است که فرعون از آن جامعه برخاست ،بیرون رفت؛ یا رفت،

ّ

الالـهالاهلل» این اسـت دیگر .اگر
یـا یکـی از آحـاد عـادی مردم شـد .معنـی « ِ

ّ

الالهالاهلل» بهصورت واقعیِ خود منشـأ سـازندگی جامعه بشود ،آن
بنا شـد « ِ

ّ

الالهالاهلل» تشـکیل میشـود ،در رأس مخروطش
جامعـهای کـه بر اسـاس « ِ
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خداسـت نـه فرعون .خـدا قرار دارد نه فرعـون و هامان ،نه نمرود،
ّ
شـداد 1،نه معاویه؛ پس خیلی روشـن اسـت که فرعون و نمرود و دیگر
نه
قدرتهای مستبد تاریخ ،با دعوت انبیا دایر بر تشکیل اینچنین جامعهای،
بهشدت مبارزه کنند .اینهم یک طبقه از مبارزین و معارضین نبوتها.
یک طبقۀ دیگر هم احبار و رهبانند ،آنکسانیکه با مغزهای مردم سر و کار
دارند .آنکسانیکه باید برای خاطر آموزشی که به مردم میدهند ،موقعیت
اجتماعی خودشـان را حفظ کنند ،و اگر این آموزش ،یک آموزش صحیح،
یک آموزش زندگیسـاز ،یک آموزش آگاهگرانه ،یک آموزش روشـنگر باشد،
بقـای آن آقایی ،آن ریاسـت معنـوی ،آن برخوردار یهای مادی و حیثیتی،
برای این طبقه هم امکان نخواهد داشت؛ لذا سعی میکنند طبقۀ احبار و
رهبـان تاریـخ ،که مردم را در ناآگاهی نگه دارند .عیسـیبنمریم مبارزهاش
ِ
بـا احبـار و رهبـان بـود ،قبل از آنیکـه به امپراتور روم برسـد؛ کـه در زمان
خودش نرسیده بود .آنکسانیکه نمیخواستند دعوت عیسوی و مسیحی
منحط آن زمان پا بگیرد ،چه کسـانی بودند؟ احبار یهود
یهودی
در جامعۀ
ِ
ِ
بودند ،عالمان یهود؛ بااینکه عیسی را خوب میشناختند.
 .1فرزند عاد بود که پس از مرگ پدر ،فرمانروای قوم عاد شد .او درمقابل توصیفاتی که
حضرت هود از بهشت برایش میکرد ،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 جویهایی 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 اسلام ،آنکسـانیکه مایل نبودنـد نهضت نبوی،
نهضت محمدی و بعثت اسالمی پا بگیرد و ریشه بگیرد ،چه کسانی بودند؟
زالل
تعلیمات درسـت میآمـد ،آن
آنکسـانیکه اگـر پیغمبـر میآمـد ،آن
ِ
ِ
کن اسلام میآمد ،ذهنها را سرشـار میکرد،
لذتبخش و تشـنگیبرطرف ِ
چشـمها را باز میکرد ،ابهامها و جهالتها را برمیداشـت ،دیگر برای آنها
مجال آقایی و زندگی نبود .معلوم اسـت ،آنجا که اسلام باشد ،بافتههای
االحبار 1و عبداهلل ّ
کعب َ
سلام 2،رنگی و رونقی ندارد .پیداسـت آنوقتیکه

خورشید حقیقت بتابد بر محوطۀ مغزها و افکار انسانها ،دیگر خرافات و
تاریکیهایشـان بهخودیخود زایل میشـوند و از بین میروند؛ لذا تا نبی
میآید؛ جامعۀ نبوی که بر اسـاس آگاهیسـت ،بر اسـاس اطالع و دانش
و روشـنبینی و آزادفکـری و روشنفکر یسـت ،جامعۀ الهـی و توحیدی،
تـا نغمـۀ اینچنیـن جامعهای سـاز میشـود ،جـزو اولیـن گروههایی که
 .1ابواسـحاق کعببنماتـع 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 .بهدلیـل آشـنایی با کتابهـای علمای یهودی به کعباالحبار شـهرت یافت .او
روایات دروغین بسـیاری را ،با این ادعا که نقل شـده از تورات اسـت ،بیان کرده که به
اسرائیلیات معروفند.
 .2عبداهللبن ّ
سلمبنالحارثاالسـرائیلی ،از احبار و بزرگان یهود بنیقینقاع بود که بنا به
نقلی در سـال اول هجری اسلام آورد .او و کعباالحبار در زمان خلیفۀ سـوم از نزدیکان
و مشـاوران خلیفـه بودنـد ،کـه همیـن امر باعـث ایجـاد انحرافهای بسـیار در حکومت
جامعـۀ اسلامی شـد .عبـداهلل در زمـان معاویه هم از نزدیکان دربار او بـود و از بیعت با
امیرالمؤمنین خودداری کرد.
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آگاهی مردم
احساس خطر میکنند ،احبار و رهبانند؛ آنهایی که
ِ
بـه زیانشـان اسـت ،آگاهی مردم به زیان خودشـان و به زیـان قدرتهای
مؤتلفشـان اسـت .هم خودشـان ضرر میبینند ،هم قدرتهایی که با آنها
مؤتلفنـد ،اگرچـه قدرتهای مذهبی نیسـتند ،قدرت سیاسـیاند ،آنها هم
ضرر میبینند؛ اینها هم احساس خطر میکنند.
همانطور یکـه در آن نامـۀ امام چهارم صلواتاهللعلیه به محمدبنشـهاب
ُزهری خواندم ،که امام علیهالسالم از محمدبنشهاب زهری یک تصویری
میکشد که ما امروز در قرن بیستم ،وقتی برمیگردیم به تاریخ و ائتالف
نیروهای مذهبی و سیاسـی را برای کوبیدن ملتها و از بین بردن رشـدها
کردن حقوق تودۀ مردم مالحظه میکنیم ،امروز تازه
و استعدادها و پامال
ِ
همان چیزی را میفهمیم که امام سجاد آن روز تشریح کرده در آن نامه.

َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ّ َ َ َّ َ َ
لت ل ُـه
ـال و سـه
«و اعلـم ان ادن مـا کت
مـت َو اخـف َمـا احتملـت ان آنسـت وحشـة الظ ِِ
َ َ َ
حنی ُد َ
حنی َد َن َ
جاب ِت َ
ک َل ُه َ
الغ ّی ب ُد ُن ّو َک ِم ُنه َ
وت َو ِا َ
عیت» 1اینها نامهایسـت
طر یق ِ ِ ِ
که در تحفالعقول هست ،شرح و تفسیر این نامه طول میکشد( .بهعالوه،

ً
تفصیال خوانـدم و معنا کـردم .آقایانی
بنـده چنـد مـاهِ قبـل ،این نامـه را
کـه مایلنـد ،کتاب شـریف تحفالعقـول ،در کلمـات امام سـجاد

صلواتاهللعلیه

مسـلِم الزهری» ـ که محمدبن ُ
«کتابـه علیهالسلام الی محمدبن ُ
مسـلِم و
 .1حدیث شماره  ،29و بدان که کمترین چیزی را که پنهان داشتی و سبکترین 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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محمدبنشـهاب یک نفرند ،به نام ُمسـلِم پدرش و به نام شهاب،
جـد پـدرش ،نامیده میشـود؛ محمدبن ُ
مسـلِم و محمدبنشـهاب ـ این را
ً
اتفاقا این کتاب ترجمه هم شـده ،کتاب تحفالعقول دو ،سـه
پیدا کنید،
ترجمه شده تا حاال ،مراجعه کنید و این را انشاءاهلل پیدا کنید و کسانی
که مایلند بخوانند)1.
بـاری ،پـس یکـی از گروههایـی کـه از آمـدن نبی ،وحشـت و هراسشـان
مذهـب غیـر واقعی و
برمـیدارد ،همیـن گـروه سـردمداران مذهـب ،امـا
ِ
مذهـب خرافـی خواهند بـود .اینها هم کسـانی بودند کـه درمقابل بعثت
انبیـا ،درمقابل دعوتهای آزادیبخش ،بهشـدت مقابلـه میکردند ،مبارزه
میکردنـد .نمونـهاش را در قضیـۀ دعـوت اسلام هـم داریـم ،در ماجرای
ابراهیم خلیلالرّ حمان هم داریم ،که همۀ خدمۀ بتخانهها وقتیکه دیدند
بتها شکسته شده ،گفتند کی اینها را اینجوری کرده؟ و بنا کردند های
و هـوی و داد و بیـداد راه انداختـن ،و همانهـا بودنـد که نمـرود را وادار
کردنـد کـه ابراهیـم را در آتـش بیفکند .مـردم معمولی کـه از بتخانه خبر
نداشتند؛ کاهن دارد بتخانه ،خدمتگزار دارد .همانها بودند که در ماجرای
ظهـور موسـیبنعمران در جامعـۀ فرعونـی ،به فرعون دلـداری میدادند و
دلگرمش میکردند که ما به سـحر خودمان ،به کهانت 2خودمان ،سـحر او
ّ
معظـم رهبـری در زیـر فصـل  ،59حلقۀ سـوم «انسـان
 .1شـرح ایـن نامـه توسـط مقـام
250ساله» آورده شده است.
( .2کهن) ادعای با خبری از اسرار غیبی ،فالگویی
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علیهالسلام

گیران با حضرت عیسـی را تشـکیل میدادند
بزرگترین معارضان و جبهه
ِ
و مانـع از دعـوت عیسـی میشـدند .نـگاه کنیـد ،ایـن انجیـل معمولـی،
همیـن انجیلهایـی که در دسـت هسـت ببینید ،با همـۀ تحریفها ،این
چیزها هسـت ،این قسـمتهای تاریخیاش میتواند برای ما بازگوکنندۀ
واقعیتهـای تاریخـی آن زمان باشـد .و باز همینهـا بودند که در دعوت
اسلام ،ایـن داسـتانهای فراوانـی که شـنیدیدِ ،هی بیایند سـؤال مطرح
کننـد ،امتحـان بکننـد ،افـراد را به جـان پیغمبـر بیندازند؛ قضیـۀ مباهلۀ
نصارای نجران را راه بیندازند و ازاینقبیل و ازاینقبیل؛ مردم را نسبت به
آنچه که دارند از مایههای پوسیده و قدیمی دلگرم و پایبند کنند.
وقتیکه یک فکر تازهای مطرح میشود در یک جامعه و بناست که مسیر
افکار انسانها بهسوی درک و شعور و آگاهی بیشتر حرکت بکند ،طبیعت
مطلب این اسـت ،طبیعت انسـان این اسـت که انسـانها از پیر و جوان،
دنبال این جریان فکری جدید باید راه بیفتند و راه میافتند .حرف تازه را
انسـانها بیشـتر میخواهند؛ آنچه که برای ذهنشـان قابل قبولتر هست،
آن را بیشتر قبول میکنند؛ بهعالوه که چراغ کذب را نبوَ د فروغی 1.خرافات
کذب است ،تحریفها و تبدیلهای مذهبی ،کذب است .اگر چنانچه یک
 .1خواجه نصیرالدین طوسی در جواب اتهام کفر به وی این دو بیت را سرود:
نظام بینظام 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 استداللیای این خرافات را ،پوچی َ
اش
را ،موهوم بودنش را ثابت کند ،مردم به آسانی قبول میکنند.
امـا همیـن طبقۀ احبـار و رهبان بودهاند در طول تاریخ که باوجود روشـن
بـودن بیـان انبیـا ،نگذاشـتند مردم به انبیـا بگروند .باوجود اینکـه انبیا با
سـلطان مبین ،با حجت آشـکار آمدند ،همهجا نور با خود همراه داشـتند،
همهجا انسانها را روشن کردند ،هیچوقت مغلقگویی 1نکردند ،هیچوقت
اصطالحات فیلسوفمآبانه به مردم تحویل ندادند ،فلسفهبافی نکردند برای
مردم ،صاف و راسـت و صریح حرف زدند با مردم؛ باوجود این ،مردم باید
خیلـی زود قبـول میکردنـد ،مردم بایـد خیلی زود صحت و ِاتقان 2سـخن
پیغمبـران خـدا را درک میکردند .علت چیسـت که اینقدر عناد و تعصب
و لجاجـت بـه خرج داده میشـد ،و دعوت انبیا بهزودی و آسـانی پذیرفته

نمیشد؟ چرا؟ همین َک َهنِه و احبار و رهبان و همان طبقهای که قرآن از آنها
به نام احبار و رهبان یاد میکند ،اینها مانع میشدند .مردم را میخواندند
پایبنـدی هرچه بیشـتر به سـنتهای فکـری غلط و پندارهـای خرافی
بـه
ِ
موروثـی .اینهـا هم از آمدن پیغمبر وحشـت میکردند ،چون میدانسـتند
پیغمبر اگر آمد ،اگر نبی مبعوث شد ،اگر آن جامعه بهوجود آمد ،که در آن
جامعه آگاهی هسـت ،در آن جامعه نور هسـت ،در آن جامعه رشـد فکری
َّ
متعلم ،آنجـا دیگر میدانی
هسـت ،در آن جامعـه همـۀ مردم یـا عالِمند یا
( .1غلق) مشکل ،دشوار ،بسته
( .2تقن) محکم ،استوار
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برای بیسوادها و ازخودراضیها و عزیزان بیجهت و مردمانی که
مایلند انسانها در ناآگاهی و خرافت بمانند برای اینها دیگر جایی نیست
شـدت هرچه تمامتـر با انبیا ،با
در آن جامعـه .ایـن اسـت که اینها هم با
ِ
دعوتهای الهی ،با بعثتهای تاریخی ،مبارزه کردند.
شـد چهارطبقـه .بنـده تـا اینجاییکـه صحبـت کـردم ،از قـرآن اسـتنادی
نکـردم ،فقـط همین اندازه تشـریح کردم که انبیا میآینـد چگونه دنیایی
درسـت کنند ،آن دنیا را برای شـما تشـریح کردم که چگونه دنیاییسـت،
چگونه جامعهایسـت .بعد گفتم که از یکچنین جامعهای ،چه کسـانی
میترسند ،پیداست از جامعهای که در آن جمع کردن ثروت ممنوع باشد،
ثروتاندوزان میترسند .از اجتماعی و نظامی که اختالف طبقاتی در آن
گناه باشد ،ممنوع باشد ،منسوخ باشد ،طبقات باال میترسند .آنکسیکه
عـادت کـرده به اینکـه در طبقات عالیه زندگی بکند ،ایـن اگر دید نظامی
بر سـر کار خواهد آمد که او را پایین میآورند ،او را با افراد خاکنشـین
همسـطح میکنند ،یا افراد خاکنشـین را با او همسـطح میکنند ـ فرق
نمیکنـد ،بـرای او یکسـان اسـت ،او در صورتـی آقـا میتوانـد بمانـد که
آقایی آقاها
بردگانی باشند ،و ِا ّل اگر همه هم آقا باشند ،باز او آقا نیست.
ِ
به این اسـت که فقط خودشـان آقایند و دیگران بردهاند ،و ِا ّل اگر بردهها

گرانی آقاهـا برای خاطر
شـدند آقـا ،آقا میشـود زیـاد ،آقا میشـود ارزان،
ِ
کمیاش اسـت .این جامعهای که بهوجود میآید یا او را پایین میآورد،
در سطح بردهها میزند؛ یا بردهها را باال میآورد ،در سطح او قرار میدهد؛
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عزیز بیجهت بودن میافتد .او هم
آقا زیاد میشود ـ پس او از
ِ
مخالفت میکند.
آن قـدرت اسـتبدادی مطلـق ،آنیکـه دلـش میخواهـد به تعبیـر مرحوم
میرزای نائینی

رضواناهللتعالیعلیه

نبیه ُ
ُ
ُ
شـاء وَ حاکم
االمَّ ةَ 1،ف ّعال ما َی
در مقدمۀ َت

ُ َ

َ ّ َف َ

ما ُیرید 2باشـد؛ آنیکه میخواهد به تعبیر قرآن <لا ي� ئ
س� ُل عما ي��ع ُل>3باشـد،
هرکاری میکند ،هرچه میگوید ،هرجا میرود ،کسی نپرسد چرا؛ آنهم با
دعوت انبیا و با حکومت نبی ،خیلی میانۀ خوشـی نخواهد داشـت؛ برای
خاطـر اینکـه میدانـد اگر نبی آمد ،اول کسـی که ضربه میخورد اوسـت.
اینهم یکطبقه ،طبقۀ احبار و رهبان را هم که شرح دادیم.
ایـن چهارطبقـهای کـه مـا بـا تحلیل ذهنی برای شـما معین و مشـخص
ً
اتفاقا در قرآن اسمشـان هسـت ،منتها اسـم افـرادی که در طبقۀ
کردیـم،
سـران و رؤسـا و خوانین و سـردمداران قدرتها و نظامها ،کسـانی که در
این ُپستها هستند ،در قرآن بهعنوان مأل از آنها یاد شده و به آنها اشاره

 .1میرزا محمدحسـین نائینی (1355-1277ق) در شـهر نائین به دنیا آمد .بعد از اسـتفاده
از محضـر علمـای اصفهـان ،راهـی نجـف اشـرف و درس میرزای شـیرازی شـد .ایشـان با
شـکلگیری نهضـت مشـروطه در ایران ،طرفـداری خود را از آن اعالم کـرد و کتاب «تنبیه
الم ّلة» را به رشتۀ تحریر درآورد .ایشان در این کتاب دالیلی بر اثبات والیت
االمة و تنزیه ِ
مطلقـۀ فقیـه در عصر غیبت میآورند .مرحوم نائینی عالوهبر ایفای نقش مؤثر در نهضت
مشروطۀ ایران ،شخصیتی تأثیرگذار در برابر سلطۀ استعمار انگلستان بر کشور عراق بودند.
 .2هر آنچه بخواهد انجام میدهد و هرگونه که اراده کند حکم میکند.
 .3سوره مبارکه انبیا /آیه  :23در آنچه انجام میدهد چون و چرا راه ندارد.
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َ فَ

قَ

شدهَ �< .
ال الملا ال�ي� ن� ك�روا ِم ن� �ومِ ِه> ،1مأل ،آن مردمی که چشمها

را پـر میکننـد؛ َی َ
ئون َ
مل َ
العین ،آن انسـانهای با جـاه و جالل ،آنهایی که
وقتـی راه میرونـد ،زر قوبرقشـان ،کورشـو ،دورشویشـان 2،هر انسـانی را
درمقابلشـان خاضع و کوچک میکند .مأل ،آن چشـمپرکنها ،یکطبقه از
معارضیـن انبیـا اینهایند .مثل چه کسـی؟ در نظـام جاهلی فرعونی ،مثل

َ ق

ف َ

َ

ً

نُ
نُ
َ
� يل� صرحا>3؛ کارچاقکن و قلیانچاقکن
هامان< .و �ال ِ�رعو� ي�ا هاما� با� نِ

آقای فرعون است و به قیمت این کارچاقکنی ،به قیمت این کارسازی و
نوکـری برای فرعون ،آقای تمام غیر فرعونیهاسـت ،غیر فرعونها .گفت:
مگسـی را که تو پرواز دهی شـاهین اسـت 4.هامان همان مگسیست که
فرعون پروازش داده و کار شاهین را میکند .ضعیف است ،بدبخت است،
یـک آدم تنهاسـت ،عالجـش 5از یـک آدم برمیآید ،اما با اتـکا به فرعون،
همـهکاره اسـت؛ لـذا وقتیکه در خیابـان راه میرود ،اگر شـما نگاه کنید،
میبینیـد کـه ّ
ً
اصال
کانـه نـور اطـراف او آنچنان ُت ُتق 6میکشـد که انسـان

 .1سوره مبارکه اعراف /آیه  :66سران قومش که کافر بودند ،گفتند.
 .2عدهای پیشـاپیش حرم پادشـاه پیاده میرفتند و عبارت کورشـو ،دورشـو ،میگفتند؛
یعنی چشمها را ببندید و ازجاده کنار بروید.
 .3سوره مبارکه مؤمن /آیه « :36و فرعون گفت ای هامان ،برای من کاخی بلند بساز»
 .4بنده خویشتنم خوان که به شاهی برسم  /مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است
(سعدی)
 .5زدن کسی با شمشیر
 .6چادر و پرده بزرگ
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طاقـت نمـیآورد به او نگاه کند .کورشـو ،دورشـو ،بروید ،بیایید،
کیست؟ هامان دارد میآید.
ً
مثال مغیرةبنشعبه 1است ،زیادبنابیه 2است،
جاهلی معاویه،
یا در نظام
ِ
اینهـا همـان مألنـد .اطراف تخت معاویـه را آنچنان قرص و اسـتوار نگه
مشاور همراه ببیند،
میدارند که معاویه هرچه نگاه میکند ،دوست ببیند،
ِ
خیرخواه ببیند .در قرآن از این طبقه به مأل تعبیر شـده؛ از طبقۀ اشـراف
به مترفین ،آنکسـانیکه مبتال به ُترَف هسـتند ،اشـرافیگری ،ثروتهای

زیـادی که منشـأ بدبختیهـا و جنایتها و حق ُ
کشیهاسـت؛ ُترَف .آیهای
کـه حـاال اینجا برایتان نوشـتیم و تلاوت خواهیم کـرد ،همین مطلب را
میگوید؛ میگوید 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؛ اینهم یک طبقۀ دیگر.
 .1مغیرةبنشعبه 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 بنیساعده بود .پس از
شهادت امیرالمؤمنین ،به دربار معاویه راه یافت .انتخاب یزید به ولیعهدی پیشنهاد او بود.
 .2زیادبنابیه ،مادرش سـمیه نام داشـت ولی نام پدرش روشـن نبود ،لذا به زیادبنابیه
معروف بود .در زمان خلیفۀ دوم ،ابوسـفیان او را به خود منتسـب کرد ،اما با سـرزنش
فـوری امـام علـی روبـهرو 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 اسلام ،او را برادر خود
خواند.بعدهـا حاکـم بصـره و کوفه شـد و شـیعیان امیرالمؤمنین را بهشـدت 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

َ

َ

ً

َ

َ ُ

نّ
ح�ار و ّ
َ
ث
ا�> ،1که آیهاش را اآلن
الر ب
ه� نِ
نام قرآن یاد میکند<ِ ،ا� ك� ي�را ِم ن� الا ب ِ
گمان من
معنـا میکنیـم برایتان .و آن طبقۀ قدرتهای اسـتبدادی را به
ِ
گمـان من با تعبیر طاغوت از
ـ اینجایـش را احتمالـی دارم میگویم ـ به
ِ
آنهـا یـاد میکند .اگرچه که طاغوت یک کلمۀ عام اسـت؛ همانطور یکه
دیروز پریروز گفتم ،طاغوت یعنی آن قدرت طغیانگر درمقابل خدا؛ ممکن

اسـت نفـس خود تو طاغوت باشـد ،که این حدیث را هـم خواندم « َا َ
عدی
َ
فس َ
ـک ّالتی َب َ
ین َج َ
َع ُـد ّو َک َن ُ
َ 2
یـک
نب
جـان تـو ،همان نفـس تو ،همان
همـان
؛
»
ِ
ِ
هوا و هوس تو ،همان فرزند تو ،همان زن تو ،همان دوست محبوب تو،
ممکن اسـت طاغوت تو باشـد ،ممکن هم هست قدرتهای بزرگ باشند.
طاغوت بنابراین معنای عامی دارد؛ اما ازآنجاکه میبینیم در قرآن طاغوت
را همهجـا مقابـل اهلل و دارای شـغلها و شـأنهای بسـیار مهمی قلمداد
باالترین مقامهای یک نظام جاهلیسـت.
میکند ،میفهمیم که طاغوت
ِ

َّ
َ َّ ذ نَ َ
<ال ذ�� نَ� آ� َم ن�وا ُ� ق� تا� نَ ف َ
ك فَ�روا يُ� ق� ِتا� نَ
لو� ف� ي� َس ب� ي� ِل
اهلل و ال�ي��
ي ِ
یکجا میگوید :ي
لو� � ي� س ب� ي� ِل ِ
ّ
الطا�غ ِت
و�> ،3مؤمـن در راه خـدا ،کافـر در راه طاغـوت ـ طاغـوت درمقابـل
َّ
خداسـت ـ پیکار و مبارزه میکند .یک جای دیگر میگویدُ :
<اهلل َو ِل ُّی ال ذ�ي� َن�
ِ
ٓ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ّ
نَ �ظُّ ُ ت َ نّ َ َّ ذ نَ َ
آَ ُخ ُ ُ
ك فَ�روا اولِ ي�ا�ؤ ه ُم الطا�غ ت
و� ي خ�� ِر�ج و�ن ُهم ِم نَ�
ور و ال�ي��
�م ن�وا ي�� ِر�ج هم ِم� ال ل ِ
ما� ِالى ال� ِ
 .1سوره مبارکه توبه /آیه 34
 .2حدیث شماره 4
 .3سوره مبارکه نساء /آیه 76
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�ظُّ ُ

ال�ور ِالى ال ل ِت
ن
ما�> .1از اول تـا آخـر قـرآن ،در حـدود هشـت مـورد
ِ
گمان میکنم کلمۀ طاغوت بهکاررفته؛ در هفت جای قرآن کلمۀ طاغوت
بهکاررفته ،سـبک تعبیرات اینجوری اسـت که وقتی انسان نگاه میکند،
فوقانی
بـه نظر میرسـد که مـراد از طاغوت ،همان قدرتهای اسـتبدادی
ِ
در رأس باشد.
بـاری ،ایـن چهارطبقه معارضین انبیایند؛ نهفقط در زمان موسـی ،نهفقط
در زمان پیغمبر ،نهفقط در زمان ابراهیم ،در همۀ زمانهای تاریخ .هرجا
سـخن حقـی پدیـد آمد ،هرجا داعیـه و نغمۀ دعوتی به پیـروی از انبیای
خـدا و کتابهـای آسـمانی بهوجود آمـد ،این چهارطبقه صف بسـتند؛ یا
همزمـان ،یـا یکـی پـس از دیگـری .ایـن قاعدۀ کلیسـت .و اینجـا نکتۀ
آموزندۀ این آیات کریمه است .اجازه بدهید که آیات را بخوانم ،وقتمان
دارد تمام میشود.

َ َ �ذ َ َ َ ن َ 2
<ك�ذ ل َ
ً
ك>
اوال در آیۀ اول ،در قسمت اول میفرماید که <و ك ِلك �ج عل�ا> ،
ِ
یعنـی اینچنیـن .یعنـی چـه اینچنین؟ یعنـی مثل تـو .همچنانیکه در

ُ نَ

َ َ
ٍِ
َ
َ ُ ًّ
<��اط� نَ� ن َ
الا� ِس و ا ِجل� ِنّ�> که
پیامبری قرار دادیم< ،عدوا> دشمنی ،مخاصمی ،ش ي ي ِ

مـورد خـودت ،ای پیغمبـر میبینـی ،همچنیـن <�ج ع ن
ل�ا ِلك ِ ّل � ب��ي ّ > بـرای هر

این دشـمنها ،شـیطانهای انس و جن هستند .معنای شیطان را گفتم،
اینهـم مؤیدش اسـت .شـیطان یعنـی قدرتهای شـرآفرینی که خارج از
 .1سوره مبارکه بقره /آیه 257
 .2سوره مبارکه انعام /آیه 112
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وجود انسانند .یک نوعش همین ابلیسیست که به آدمعلیهالسالم،
آدم ابوالبشر ،سجده نکرده .آن شیطان ،بدنامترین شیطانهای عالم است،
بدنامی شـیطانهای دیگر هم پای اوسـت بیچاره .هر فسـادی ،هر غلطی
که هر شیطانی ،اعم از انسی و ّ
جنی در عالم میکند ،مردم بدنامیاش را،
لعنتش را ،پای آن ابلیس مینویسـند و از او میدانند ،درحالیکه بعضی
از این شیطانها استاد آن شیطانند.

َ ُ ًّ َ

ن

َ ُ ُ

َ

َ ض

اط� نَ� ِالا� ِس و ا جل� نّ� ي�وح ب� ض
ع�> ایـن شـیطانهایی کـه
ع�هم ِا ٰلى ب� ٍ
<عدوا ش� ي� ي
�ي
ِ ِ

دشـمنان پیغمبر هسـتند ،بعضیشـان به بعض دیگر الهام میدهند ،یاد
میدهنـد .گاهـی طبقـۀ احبار و رهبان به طبقـۀ مأل درس میدهد ،گاهی
طبقۀ مأل به احبار و رهبان درس میدهد ،گاهی مترفین به هر دو طبقه
ً

آمـوزش میدهنـد و غالبا هر سـه طبقه از طاغوت الهـام میگیرند .ي
<�وح�ي
َ ُ
ع� ُهم ا ٰلى َ� ض
ع�> بعضـی از ایـن دشـمنها به بعضـی دیگر الهام و آموزش
ب� ض ِ ب ٍ
�زُ �خ ُ فَ قَ
ول> با سخنان زیبا و آراسته و خوشظاهر ،با سخنان
میدهند < ،ر� ال� ِ
خوشظاهـر .بنـده این سـخنان خوشظاهر را در یـک فصلی از فصلهای
مربـوط بـه نبـوت در آینده عرض خواهم کرد .اینقـدر خوشظاهر ،فرعون

�ذَ ن َ ق ُ

ٰ
موسى> ،1بگذاریـد بکشـم من این موسـی را ،خب
میگویـد کـه < رو� ي� ا� ت�ل
نّ َ

فُ َ ُ َ ّ

َ ُ

د� ن�كم> ،میگوید میترسم موسی دین
چرا؟ چرا بکشی؟ ِ<ا� ي� ا خ�ا� ا ن� ي� ب� ِد َل ي
شـما را خراب کند .این حرف فرعون اسـت .فرعون میترسـد که موسـی

ُ فَ
بیایـد دین مـردم را خراب کند .یکچنین سـخنان خوشظاهری�< ،ز �خ ُر�
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�غُ

قَ

ً

ول> سخنان خوشظاهر < ،رورا> از روی ایجاد غرور و جهالت،
ال� ِ
مردمان را و یکدیگر را مغرور میکنند.

َ َ

فَ َ ُ ُ

ٓ َ ُّ َ

<و لو ش�ا َء ر�ب ك ما �علوه> اگر خدا میخواست و اراده میکرد ،اینها این کار
را نمیکردنـد ،امکانـات پیـدا نمیکردنـد .اگر خدا میخواسـت ،تمام این
طبقات معارض را در یکلحظه خاکسـتر کند و بر باد بدهد ،میتوانسـت؛
امـا خـب ،سـنت الهـی بر این نیسـت ،قانـون خدا بـر این نیسـت .قانون
الهـی ایـن اسـت که آنها دشمنیهایشـان را بکنند تا مؤمـن از غیر مؤمن
بازشـناخته بشود .جاده یک ُ
خردهای ناهموار باشد تا آدمهایی که رانشان،
ساقشـان ،قویسـت ،میتواننـد بدونـد ،میتواننـد برونـد ،اینهـا شـناخته
بشـوند ،روشـن بشوند .در جادۀ ِاسفالته ،که همه میتوانند این چند قدم

َ َ

ٓ َ ُّ َ

فَ َ ُ

راه را برونـد< .و لو ش�ا َء ر�ب ك ما �علوه> اگـر خـدای تو میخواسـت ،پروردگار

تـو اراده میکـرد ،اینهـا نمیتوانسـتند این دشـمنیها را بکنند ،اما خدای
متعال هرگز برخالف سنتی که خود قرار داده در عالم ،ارادهای نمیفرماید.

فَ �ذَ ُ َ

َفَ

<� رهم و ما ي�� ت� نَ
رو�> رهایشـان کـن بـا هر آنچه که افتـرا میبندند و دروغ

میگوینـد .یعنـی چـه رهایشـان کن؟ یعنی بـه گفتههای آنهـا غمگین و
دلگیر مشو ،سست مشو ،راهت را از دست مده.

َ َ

َ

َ ف َ ُ َّ ذ

ُ

آ

�يه ا� ِئ�د ة� ال�ي� نَ� لا ي��ؤ مِ ن� نَ
و� بِ�ال� ِ�خ َر ِة�> ،1نتیجۀ این سخنها آن است،
<و ِل ت�ص�غ ٰى ِال ِ
این سـخنهای خوشظاهر و فریب و غرورآمیز ،نتیجهاش این اسـت که
دروغین
دلهایـی کـه بـه آخرت ایمـان ندارند ،تحـت تأثیر این تبلیغـات
ِ
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خوشظاهر قرار بگیرند .آن تبلیغاتی که علیه دعوت انبیا میشود،
تبلیغاتی که علیه سخن حق و نغمۀ راستین توحید میشود ،این تبلیغات
دروغیـن ،ایـن تبلیغات فریبنده و خوشظاهر ،دلهایی را فریب میدهد،

َ َ �غ َ َ ف َ ُ َّ
�يه ا� ِئ�د ة� ال ذ�ي� نَ� لا
به خود جذب میکند ،اما دلهای چه کسی را؟ <و ِل ت�ص ٰى ِال ِ
آ
يُ��ؤ مِ ن� نَ
و� بِ�ال� ِ�خ َر ِة�> دلهای آنکسـانیکه به آخرت ایمان و باوری ندارند؛ لذا
آنیکـه بـه آخرت ایمـان دارد ،به این زودی اسـیر و فریبخوردۀ تبلیغات

َ ف َ ُ َّ ذ

َ َ

َ

ُ

آ

�يه ا� ِئ�د ة� ال�ي� نَ� لا ي��ؤ مِ ن� نَ
و� ِب�ال� ِ�خ َر ِة�> تا گوش فرا
دروغین نمیشـود<.و ِل ت�ص�غ ٰى ِال ِ
َ َ ضَ ُ

دهـد بدان ،دلهای آنکسـانیکه ایمان به آخـرت نمیآورند< ،و ِل ي�ر�وه> و

َ َقَ ف

ُ ُقَ ف

تا این دلها از این سخنها خشنود بشود< ،و ِل ي�� ت�ر�وا ما هم م� ت�ر� نَ
و�> و تا
ِ
ِ
انجام بدهند ،مرتکب شـوند ،آنچه را که مرتکب میشـوند .ببینید ،در این
ً
اجماال اشـاره کرده که همۀ پیغمبرها دشـمنانی دارند ،دشمنان جن و
آیه
انـس ،آشـکار و پنهان ،و این دشـمنها به یکدیگر الهـام میدهند ،درس
میدهند ،همدیگر را یاد میدهند .در این آیات فقط همین است؛ بعد از
ایـن آیـات ،آیاتـی از سـورۀ مؤمن را که بنده حـاال از روی قرآن ،دیگر پیدا
نمیکنـم ،بخواهـم پیـدا کنم طول میکشـد ،وقت تمام میشـود از روی
همین کاغذِ نوشته میخوانم.

َ َ قَ َ َ

1

آ ت

ٰ
موسى بِ�� ي� ِا� ن�ا> 2همانا فرستادیم موسی را همراه با آیتهایمان،
<و ل�د ارس نل�ا
َ ُ

ُ

لطا� م ب� ي� ٍن
�> با حجتی یا با قدرتی آشـکار .آن قدرت
نشـانههایمان< ،و س
نٍ
 .1به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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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 .بهطرف 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 میآید مطلب؛ مسـائل
اجتماعـی بـا ایـن اهمیـت ،در محکمات آیـات ،در ظواهر آیـات ،به این
ِ

ف َ

روشـنی .به جنگ چه کسـی؟ بهسـوی چه کسـی؟ ِ<ا ٰلى ِ�رع نَ
و�> ،بهسوی
َ

َ

ن
هاما�> ،بهسوی هامان ،وزیر فرعون ،از رؤسای
فرعون .دیگر چه کسی؟ <و

مملکـت فرعـون ،از اشـراف چشـم پرکن ،همـان مأل .دیگر چه کسـی؟ َ
<و
ق� نَ
ارو�> ،قـارون کیسـت؟ قارون یـک ثروتمند اسـت ،قارون یـک پولدار

اسـت ،قـارون رئیس که نیسـت ،قارون سـلطان جامعه که نبـود ،فرعون
ً
اصال قارون برای بعد هم بود ،اما درعینحال میگوید بهسـوی
کـه نبـود،
او نیـز فرسـتادیم ،بـه جنـگ او فرسـتادیم .یعنی برای موسـی ،فرعون و
قـارون یکیانـد ،همچنانیکه بـا فرعون میجنگـد ،همچنانیکه با هامان
میجنگد ،با قارون هم میجنگد.
اگرچه که قارون جرمش این است که گنج کرده ثروتها را ،اموال مردم را
سر یک سفرهای که بهقدر پنجاه نفر غذا گذاشتهاند،
برای خود جمع کردهِ ،
پنجـاه نفـر از ایـن میخورنـد ،سـیر میشـوند ،زیاد هـم میمانـد ،این آقا
چهارزانو زده ،یا پاهایش را باز کرده ،غذای چهلونه نفر را گذاشته جلوی
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خـودش؛ خـب معلوم اسـت که غذای چهلونه نفـر را یک نفری
نفـر دیگر ،غذای
نمیخـورد ،امـا نمیگـذارد دیگران هـم بخورند .چهلونه
ِ
نفر دیگر را حبس کرده،
یک نفر را میخورند ،این یک نفر ،غذای چهلونه ِ
کاش زهرمار میخورد ،حبس کرده؛ قارون اینکاره است .قارون ثروتهای
عمومی را حبس کرده؛ لذاست که موسی به جنگ او هم میآید.
عجیـب این اسـت کـه بااینکه فرعـون در رأس حکومت اسـت ،یک طبقه
ً
اصال ارتباط
است؛ هامان در کنار اوست ،طبقۀ دیگر یست؛ قارون به آنها
ندارد ،ثروتمند اسـت ،گنجور اسـت ،طبقۀ دیگر یسـت؛ بااینکه سـه طبقه
هسـتند ،جوابشـان یک جواب اسـت ،هر سـه درمقابل موسیعلیهالسلام یک

َ ّ
فَ ق
ساح ٌر ك�ذ بٌا�>
موضـع میگیرند ،یک حرف میزنند ،چه میگوینـد؟ <��الوا ِ
فَ َ
ُ
َّ
گفتند جادوگری دروغگو و دروغپرداز اسـت�< .ل ّما ج� َاءهم ِب�الح ق ِ� ِم ن� ِع ن� ِد ن�ا>
وقتی حقیقت را از سوی ما به این معارضان ،موسی بیان کرد و آورد ،چه
بن نهال
گفتند؟ آیا ساکت نشستند؟ آیا نشستند تا موسی بیاید و بیخ و ِ
وجودشـان و درخت پوسـیدۀ حیاتشـان را قطع بکند؟ هرگز؛ همچنانیکه
موسی نظام پیشنهادیاش پنجه به زندگی آنها میزد ،آنها هم پنجول به

ق ُ ق ُ َ ٓ َّ
آ
َ ُ
سـر و صورت موسـی کشیدند ،چه گفتند؟ <�الوا ا� ت�لوا ا ب� ن�ا َء ال ذ�ي� نَ� � َم ن�وا َمعه>

پسـران جوان آن کسـانی را که ایمان آوردند و گرویدند به موسی.
بکشـید
ِ
آنکسـانیکه به فکر این نبی تازهوارد ،این فکر نو و روشـن و زندگیسـاز
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 جرقـهای نزند،
جوانهایشان را بکشید.

َ

َ

ن

ُ

ح�وا ِ� َ
<و ت
ساءهم> و زنـده بداریـد ز نهایشـان را .حـاال چـرا زنـده بداریـد
اس� ي
ز نها را؟ شـرحی دارد .برای اینکه نسلشـان مخلوط بشـود ،برای اینکه به
شباع از غرایز بکنند ،برای اینکه
فحشـا کشـیده بشـوند ،برای اینکه آنها را ِا
ِ
توسر یخور بشوند؛ وجوهی دارد در این.

ف َ ّ ف ضَ
َ ُ
َ
لال> ،ایـن نقشـهها و
�
الكا�ر�ي ن� ِالا � ي�
امـا بعـد میفرمایـد کـه <و ما ك ي�د ِ
ٍ
دسیسـهها را کشـیدند ،امـا دسیسـههای کافـران در ضاللت اسـت؛ یعنی
گمراه اسـت ،به نتیجه نمیرسـد .مثل تیر یسـت که شـما بیندازید طرف
یک دشمنی ،یک نفری ،یک هدفی ،باد بیاید تیر را گم کند از این مسیر.
تیـر میزننـد ،امـا بادهـای سـنت خدا میآید ایـن تیرها را از ایـن آماج و
هـدف دور میکند .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 ،بهخصوص طبقۀ قارون،

َ

َ َ

ف قَ َ ة

نَ �ذ

میفرمایـد< :و ما ارس نل�ا � ي� �ر ي� ٍ� ِم ن
� � ي� ٍر> 1نفرسـتادیم در هیـچ آبـادیای،
ّ ق

ُ ف

بیمدهنـدهای و نذیـری؛ یعنـی پیغمبـری را<ِ ،الا � َ
ال م ت� َر�وها> مگـر آنکـه

نّ
ُ ُ
رس تل�م
مترفین آن ،اشراف و ثروتمندان و گنجوران آن قریه گفتند<ِ :ا�ا ِب�ما ا ِ
ف نَ
رو�> ما به آنچه که شما آوردید کافریم ،قبول نداریم .دلیلشان چه
كا�
ِب� ِه ِ
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َ ق

نَ

َ

ًََ

َ َ

ً

ح� ا ث
بـود که قبـول نمیکردنـد؟ <و �الوا � نُ
ك� ُر اموالا و اولادا> ما پول
بیشـتر از شـما داریم ،فرزند بیشـتر از شما داریم ،به پیغمبر میگفتند .به

َ

نَ

ُ َ �ذَّ

َ

چه دلیلی؟ ببینید چقدر سطح فکرش پایین است< .و ما � نُح� ِب�مع ب� ي� ن�> ما
عذابشدگان نخواهیم بود.
و اما آیۀ آخر که از سورۀ توبه است ،مربوط به طبقۀ احبار و رهبان است.

َ َ ً
َ
آَ
َ ُّ َ َّ ذ
ح� ِار َو
< ي�ا ا ي�ها ال�ي� نَ� �م ن�وا> 1ای کسـانی کـه ایمـان آوردید<ِ ،ا نّ� ك ث� ي�را ِم نَ� الا ب
َ َ �أ ُ نَ َ َ نّ
ُّ
ه� ن
اط ِل>
ا�> همانا بسیاری از عالمان و زاهدان< ،ل ي� كلو� اموال
ال� ِ
ال� ِاس ِب� ب
الر ب ِ
َ َ ُ ّ نَ َ
و� ع ن� َس ب� ي� ِل
بیگمـان میخورنـد اموال مردم را بدون اسـتحقاق< ،و ي�صد
اهلل> ،پولشـان را هـم میخورنـد ،از راه خـدا هـم آنهـا را بـاز میدارنـدَ .
<و
ِ
َّ
مجـددا طبقۀ مترفین ،پـول جمعکنندگان ،گنجـور را میگویدَ :
ً
<و
ال ذ�ي� نَ�>
َ
ال��ضَّ ةَ�> آنکسانیکه گنج میکنند طال و نقره راَ ،
ك��ز نَ ذَّ َ َ ف
ّال ذ�ي� نَ� يَ� ِن
<و لا
و� ال�ه َب� و ِ
فَ َ ش ّ ُ َ �ذ َ
ُ ف ق نَ ف َ
ا� ا يل� ٍم> مژده
ي� ن� ِ��و�ها � ي� س ب� ي� ِل ِ
اهلل> در راه خدا انفاق نمیکنند �< ،ب� ِ�رهم ِب�ع ٍب

بده آنها را به عذابی المانگیز و دردآور.

ما بنابراین در این چند آیه و در دهها آیۀ دیگر قرآن ،نشان این چهار طبقه
را میبینیم و دشمنیهایشان را میشناسیم.
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ً َ َ
ودی ٌة ب َق َدرها َف َ
َا َنز َل م َن َّ
سالت َا َ
احت َم َل
ماء ماء ف
الس ِ
ِ
ِ ِ
َ
ّ
َ
ً
َ
َّ
َ
ابت َ
یل ز َبدا ً
الس ُ
غاء
یوقدون علیهِ فِی الن ِار ِ
رابیا َو ِم ّما ِ
ُ ُ َ َ
َ َ َ ٌََ ُُ َ
ك َذ ِل َك َ
الح ّق
ضرب اهلل
ی
تاع زبد ِمثله
ِحلیةٍ او م ٍ
ِ
َ َ َ َّ َّ َ ُ َ َ َ ُ ُ ً َ َّ
َ َُ
الباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع
َو ِ
َ
َ ُ ُ
َ
ّ
ك َذل َك َیضر ُب ُ
اهلل
رض
ِ
الن َاس ف َیمكث فِی الا ِ
ِ
َ َ
ۀ
م�ارکه رعد
الامثال 
سور� ب
(آقایانـی کـه قـرآن دستشـان هسـت ،آقایانـی هـم کـه دستشـان از ایـن
ورقههای پلیکپی شـده هسـت ،روی این ورقهها نگاه کنند ،آیات را بنده
تالوت میکنم ،بعضی از اعرابهای آیهها درست نیست ،اینها را با قلم
درست کنید.
ً
ضمنـا توصیـهای هـم که به دوسـتان میکنم این اسـت که اگـر چنانچه
احساس میکنید که داخل شبستان جا نیست ،از بیرون تشریف نیاورید
داخـل شبسـتان؛ بـرای خاطر اینکه جا تنگ میشـود ،ادامـۀ صحبت یک
قدری مشـکل میشـود .اگر دوسـتان و برادرانی که در شبسـتان هسـتند،
ً
اجماعا یک
بیرون هسـتند ،آماده هسـتند که ما حرفمان را شـروع کنیم،
صلواتی بفرستند).
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خـب ،آقایـان خواهـش میکنـم بـه آن ورقههایتان نـگاه کنید،
ـ آنهایـی کـه دارنـد ـ بعضی از اعرابهـای آیات ،مختصر اشـتباهی دارد،
من تالوت میکنم و شما اگر چنانچه غلطی میبینید ،درست کنید.

قُ
ُ قَ ّ ُ َ ن �زَ َ َ َّ ٓ ٓ فَ َ َ ٌ
ُ ُ َ َ َُ
ُ
السما ِء ما ًء �سال ت� ا ِود َي� ة�
الواحد ال�هار  ا� ل ِم ن�
<� ِل اهلل خ� ِال ق� ك ِ ّل ش��ي ٍء و هو ِ
َ
ٓ
ف َ تَ َ َ َّ ُ �زَ َ ً ً َ ّ ق نَ َ َ ف نّ
َ ٌ
قَ َ
ال� ِار با� تِ��غ ا َء ِح يَل� ٍ ة� او َم ت� ٍاع �ز َب�د
�يه ِ�ی
را� ي�ا و ِمما ي� ِو�دو� عل ِ
بِ��د ِرها �اح�مل الس ي�ل ب�دا ب
َ ف َ َ ّ َ �زَّ َ ُ فَ َ �ذ َ ُ ُ ف ٓ ً َ َ ّ َ ن فَ ُ نّ
ُ َ َّ َ
ُ ُ َ �ذ َ َ �ض
ال� َاس
اطل �اما ال ب�د � ي� ه ب� �ج �اء و اما ما ي���ع
ال� ِ
ِم ث�له ك ِلك ي� ِر بُ� اهلل الح ق� و ب
َّ
َّ ُ ُ
فَ َ ُ ث ُ ف َ ض َ �ذ َ َ �ض ُ ُ َ ث َ َّ ذ نَ تَ
لح ن
س� ٰى َو ال ذ�ي� نَ�
اس��ج با�وا ِلر ِب� ِهم ا
� ي�مك� ِ�ی الا ِر� ك ِلك ي� ِر ب� اهلل الام�ال  ِ ل�ي��
ٓ
َ
ُ
ف َ ض َ ً َ َُ ََ ُ فَ َ
َُ َ َ َ َُ
َ َ تَ
ول ئ� َ
ك َل ُهم ُ
سوء
لم ي�
س��ج ي� ب�وا له لو ا نّ� لهم ما ِ�ی الا ِر� �ج يم�عا و ِم ث�له معه لا� ت�دوا ِب� ِه ا ٰ ِ
ُ
َ َ �أ ُ َ َ َّ َ َ
1
المهاد>
سا� و م واهم �ج ه ن� ُم و بِ� ئ�س ِ
ا ِلح بِ
آیات بعدی مربوط به سـورۀ مبارکۀ صافات اسـت .کسـانیکه قرآن دارند،
سورۀ صافات را پیدا کنند.

َ َ قَ َ َ قَ
نَ َ َ
َ
َ َُ
نَ ُ َ
رسل� نَ�  ا�نَّ ُهم َل ُه ُم َ
و ِا نّ� �جُ ن�د ن�ا
الم ن�صورو�
ِ
<و ل�د س ب�� ت� ك ِلم ت� ن�ا ِل ِع ب� ِاد�ا الم ي
َ َ ُ فَ َ فَ
فَ َ َ َ َ ُ َ َّ
َ فَ َ
و� يُ� ب� ِص نَ
َل ُه ُم ال�غ ِال ب� نَ
رو�  ا� بِ�ع�ذ بِا� ن�ا
ح� ٍن�  و ا ب� ِصرهم �س
و�  � ت�و ّل ع ن�هم ح ت�ى ي
ُ �ذَ
فَ َ
َ تَ َ َ َ ُ َ ّ
َ ت فَ َ َ
َ تَ
نَ
ح� ٍن�  َو
لو�  � ِا�ذ ا ن��زَ َل ِب�ساح ِ� ِهم �
ي�
ساء ص ب� ُاح الم ن� ر�ي نَ�و �و ّل ع ن�هم ح ت�ى ي
س�ع ِ�ج
َ
َ
َ
نَ َ ّ َ َ ّ َ َ
ف ف
نَ
ُ
نَ 2
الع�زّ ِة� ع ّما يَ� ِص ف�و�>
ا ب� ِصر � َسو� يُ� ب� ِص
رو�  س ب�حا� ر ِب�ك ر ِب� ِ
پیغمبران با آن هدف بسـیار عالی و مترقی که در روزهای قبلی تشـریح
فرهنـگ دوران نـور و دوران آگاهی بشـر ،یعنی
کردیـم و در مقیاسهـای
ِ
قـرن بیسـتم ،آن هدف مترقیترین هدفهاسـت؛ یعنـی هدف یک طبقه
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کـردن و برابـر کـردن انسـانها 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 جامعهها قدم نهادند.
یـک سلسـله فعالیت و تلاش و جهاد حاصل زندگی پیغمبران خداسـت.
اول بعثـت ،دیگـر راحـت نخوابیـدن ،دیگر در بسـتر آسـودگی نغنودن،
از ِ

1

دیگر روی خوشـی و آسـایش را ندیدن و یکسـره جهاد کردن .این خالصۀ
سرگذشـت پیغمبـران الهیسـت .در آخـر زندگـی هـم آنطور یکـه از آثـار
مذهبـی دانسـتهایم ،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.
هیچکـدام ثروتـی ،ولو انـدک نیندوخته؛ هیچکدام در آخـر زندگی ،مانند
رهبـران دنیایـی و دنیادار ،کاخ و تشـکیالت و ثروتهـای انبوه از خود به
جا نگذارده؛ این خالصۀ زندگی پیامبران و سـفیران و مأموران و رسـوالن
الهیست؛ اینها را دانستیم.
سـؤالی پیش میآید .آنجوری که در ذهن ما هسـت و در تاریخ نبوتها
میخوانیـم ،پیغمبـران ،همـه با تالشهـا و جهادها زندگـی را گذراندند و
بسـیاری هـم شـربت شـهادت نوشـیدند ،پـس کار اینها ،آیـا کار بیثمر و
بیفایـدهای بـود؟ آیا پیغمبران در تاریخ شکسـت خوردند؟ آیا آنطور یکه

در ذهن سادهدالن َ
عالم هنوز هم هست و قدرتهای ضد انبیا هم بدشان
ِ
 .1چشم از خواب گرم نکردن.
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نمیآید 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 اینجور اسـت؟ ما معتقدیم که
اینجـور نیسـت .مـا معتقدیم که این مأموران عزیز خدا ،که سلسلهشـان
از آدم و نوح و ابراهیم آغاز شـد ،و زبدگان آفرینش در این سلسـله ،یکی
پس از دیگری آمدند ،اینها نهفقط شکست نخوردند ،نهفقط ناکام نشدند،
نهفقـط 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 دویدهاند و تالش کردهاند ،هیچکس 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 میکنیم.

دو مطلب و دو مبحث در اینجا موجود اسـت( .خواهش میکنم برادرانی
که این سلسـلۀ مطالب را ،از روزهای قبل شـنیدند ،درسـت دقت کنند تا
مهم از بحث هم پیوسـته شـود به بحثهای قبلی ،و برادرانی
این فصل
ِ

که گویا روزهای دیگر نبودند و امروز آمدند ،همین مبحث را خوب توجه
ً
مسـتقال یک مبحثیسـت که باید فهمید و دانسـت.
کنند باز ،که خودش
ولی باید توجه کنید).
دو مطلب ما در اینجا داریم ،یکی اینکه این سلسلهای که به نام نبوت و
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رسالت معروف است ،یعنی قافلۀ پیغمبران از آدم تا خاتم ،اینها
چـهکار 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
انشاءاهلل .بهقول خودتان اگر مراجعه کنید ،میبینید که دوست میدارید
ایـن مطلـب را بفهمید .این یک چیز یسـت که دانسـتنش برای ما مفید
است ،با همان معیاری که همیشه به دست شما دادم.
مفیـد اسـت بهاینمعنـا کـه نهفقـط معلوماتمان زیـاد میشـود ،خیلی از
حرفها هسـت که معلومات انسـان را زیاد میکند ،اما برای انسـان مفید
نیست .هیچ عیبی ندارد که اآلن همۀ این جمعیت آگاه باشید که اجزای
ریز سـنگهایی که در کوههای آتشفشـانی کرۀ ماه هست ،اینها چهجوری
ِ
ترکیب شده .بدانید بد است؟ اما آیا مفید است؟ نه .بسیاری از معلوماتی
کـه مـا دنبالـش میدویم ،یا مـا را دنبالـش میدوانند ،ازاینقبیل اسـت.
بعد از آنیکه نشستیم ،گوش کردیم ،حرف زدیم ،مطالعه کردیم ،تحقیق
کردیـم ،قلـم زدیـم ،عمرمـان را به آخـر رسـاندیم ،بعد که نـگاه میکنیم،
میبینیـم انبوهـی از معلومات پوچ ،معلومـات بیفایده ،نه یکقدم ما را
به بهشت نزدیک کرد و به رضواناهلل ،نه یکقدم 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 میکنم ،مفیـدِ بهمعنای واقعیسـت؛ نهفقط
آگاهـی مـیآورد ،بلکه آگاهی و تعهد میآورد .ازآنقبیل ایمانهاییسـت
کـه روز سـوم و چهـارم و پنجـم مـاه اینجـا برایتـان تشـریح میکـردم و
میگفتم .مسـئلۀ اول این اسـت که این سلسـلهای 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 نمیتوانسـت راه و
چاه را بشناسـد ،موجودی که غریزه هم در او آنقدر توانا و راهگشـا نبود،
این موجود را آوردند در سطح یک موجودی که فرشتگان آسمان هم باید
1
ّ
توحش و نادانی ،آوردند در
از او بیایند چیز بیاموزند .بشـر را از حضیض

حـد یک انسـان متمـدن که اگر بخواهد برطبق تعلیمـات آنها عمل بکند،
عالیترین ،زیباترین ،شیواترین جلوههای خلقت در زندگی او بروز خواهد
کرد .انبیا انسانها را مثل یک شاگرد مدرسهای ـ سعی میکنم مطلب را
به سـطح خیلی پایین تنزل بدهم ـ که هیچ چیز ،حتی الفبا را نمیداند،
یـک سـال رویش زحمت کشـیدند ،آمد بـه کالس دوم ،امـا معلم کالس
اول ،در همین اثنا 2،وقتیکه او رسـیده بود به کالس دوم ،جان خودش
را سـر ایـن کار گذاشـته بـود .یـک دوران دیگـر زحمـت کشـیدند ،آمد به
( .1حضض) فرود ،پستی
خالل
میان ،در
( .2ثنی) در
ِ
ِ
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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 میرسـانید ،جـان خودش را از دسـت داد و از دنیـا رفت و زندگی را
بـد گذرانـد .کالسکالس ،قدمقدم ،مرحلهمرحله ،ایـن بچۀ کوچک را ِهی
آوردنـد بـاال ،آوردند باال ،آوردند باال؛ اآلن که شـما نگاه میکنید ،میبینید
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 میکنیـد معلمها نیسـتند ،معلمهـا کجایند؟ یکـی در اثنای کالس
ً
مثال ،میآورد باال ،جان داد.
اول ،وقتیکه داشـت این شـاگرد ُکندذهن را
آن دیگری را همین شـاگردها ،درحالیکه داشـتند از او چیز میآموختند،
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 .معلمها 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 نمیخواست؟ او میخواست که این شاگرد از خاک سیاه
به اوج قلۀ فرهنگ و دانش و معرفت برسـد ،و حاال مگر نشـده اینجور؟
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پس معلمها ناکام نمردند .درسـت اسـت که مردند ،درست است
که به زندگی ّ
مرفه 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
نـادان نـاآگاه ،این راه را به صعوبت ،به سـختی ،به زحمت باال
دانشآمـوز
ِ
برود تا برسد به آن اوج قله و حاال رسیده.
انبیـا همینجـور 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 مایههـای الزم را
بدهند و این کار انجام گرفت؛ اگرچه که در اثنای راه ،یک عدهای از این
پیغمبرها با وضعی فجیع ،با شـکلی رقتبار کشـته شدند ،از دنیا رفتند و
این عاقبت را ندیدند .و بازهم دارد بشریت به پیش میرود.
سـال قبل آمادۀ شـنیدن سخن حق اسالم است.
امروز دنیا بیشـتر از هزار
ِ
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 ،عجلاهللتعالیفرجهالشـریف غایب میشـود از
نظرهـا ،و بهعنـوان یـک امامـی که بسـاط را باید در مردم پهـن کند ،پهن
انقالبی شمشـیر به
مصلح
نمیکنـد ،آن روز بشـر آمـادۀ پذیرش یک امام
ِ
ِ
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دست نبود ،و اگر آن بزرگوار میخواست قیام کند و انقالب کند

ّ
مسلم نمیتوانست با شرایط نامساعد آن زمان،
و جامعه را به هم بریزد،
یک جامعهای آنچنانکه میخواهد بسازد.
تجربـۀ امامـان بزرگوار خاندان پیغمبر به اینجا رسـیده بود که این جامعه
بهقـدری خـراب شـده ،بهقـدری دسـتهای ظالـم و سـتمگر قدرتهـای
طاغوتـی ،از بنیامیـه و بنیعبـاس روی ایـن مزرعـه بـد کار کردهانـد و
سمپاشـی کردهانـد و فاسـد کردهانـد ،که دیگر گیاه سـالم در آن نمیتوان
رویانید؛ لذا امام علیهالسالم از نظرها مخفی میشود .آن روزی که میآید
چطور؟ آن روزی که ظهور خواهد کرد ،که ما نمیدانیم ده سال دیگر است
یا دههزار سال دیگر ،هیچ معلوم نیست ،آن روزی که امام ظهور میکند،
بشـریت به آمادگی رسـیده ،آماده اسـت که سـخن حق اسلام را بشنود و
بپذیرد .آماده است که جامعۀ مرتفع و رفیع اسالمی را بر روی دوشهای
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 دنبالهروان انبیا هستند.
بنـده در بحـث امامـت ،فلسـفۀ امامت را کـه بیان بکنم ،تشـریح میکنم
که امام علیهالسلام فلسـفۀ وجودیاش چه هسـت؛ روشـن میکنم این
را .بنابرایـن انبیـا در تاریـخ ناموفـق نبودنـد و مـا میبینیم کـه هر روزی
کـه بشـریت پیـش رفتـه و بر عمر خـود افـزوده ،یکقدم بـه اوج ترقی و
تکامل و تعالی نزدیکتر شده .چه میخواهیم دیگر غیر از این؟ انبیا چه
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میخواهنـد؟ پـروردگار عالم میخواهد این مایۀ نپخته و خام را
با حرکتی طبیعی ،بهسـوی سـرمنزل طبیعی و فطر یاش ،یعنی تکامل و
ّ
مسلم بشریت به آن نقطۀ
تعالی برساند .این را پروردگار عالم اراده کرده و
کمال نهایی خواهد رسید .و این جبر تاریخ است؛ جبر تاریخ یعنی این و
به این صورت ،درست گفته.
اینهـا بحثهـای دقیقیسـت ،خواهش میکنم دقت کنیـد ،روی الفاظ و
کلمات .مسـیر بشـر بهسـوی تعالی و تکامل و بهسوی بهشت موعود این
جهانیست؛ یعنی روزگاری را انسانیت به خود خواهد دید که در آن روزگار
ظلم نباشـد ،بدی نباشـد ،زشـتی نباشـد؛ همهچیز برطبق دلخواه انسانیت
باشد .خلقت انسان اینجور یست و خلقت جهان؛ که این موجود در مسیر
خود ،باالخره به یکچنین سرمنزلی خواهد رسید؛ باید برسد .در آن دورانی
که بشریت همه چیز را که برای تکاملش الزم است ،آماده خواهد داشت،
آنوقت وارد بسـتر ترقی و تکامل و تعالی میشـود و با سـرعت و سـیری
هرچـه تمامتـر بهسـوی اهلل ،یعنـی کمال مطلق ،حرکـت میکند .و هرچه
از اول تاریـخ بشـری تـا ایـن زمـان ما پیش آمدیم ،بهسـوی آن سـرمنزل
نزدیکتر شـدیم؛ این جبر تاریخ اسـت .خلقت انسـان اینجوری اسـت و
خلقـت جهـان ،خـدا اینجور آفریده که انسـانها بهسـوی ترقـی و تعالی
پیش میروند ،خواهوناخواه .خواهوناخواه را البته بایستی درضمن مطالب
بهدسـت بیاورید که یعنی چه خواهوناخواه ،که بعد وقتی با بحث بعدی
ملزم کنیم ،روشن میشود یعنی چه .البته ارادۀ انسانها بهشدت دخیل
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اسـت و خواسـت انسانهاست که انسـانها را به ترقی میرساند
و این خواست خواهد بود.

ّ
مسلمات
این یک اصلیست از اصول اسالمی ،در جهانبینی اسالم این از

عاقبت بشـر برطبق نیکیسـت .چرا؟ چون خدای متعال زمین و
اسـت که
ِ
آسمان را برطبق حق آفریده؛ انسان را هم با فطرت حقجو آفریده ،انسان
چون دارای اراده اسـت ،باید در راهی که مطابق با فطرتش اسـت حرکت
کند تا به آن سـرمنزل برسـد .چه کسـی میتواند این راه را به او ارائه کند
و بگویـد چـهکار اگـر بکنـی ،برطبق فطرتـت عمل کردی؟ انبیـا؛ انبیا برای
این میآیند .میآیند که راه فطرت را به انسان بنمایانند؛ یعنی سیر او را
عاقبت نیک تسـریع کنند ،تسـهیل کنند .بنابراین انسانها دارند
بهسـوی
ِ
پیـش میرونـد ،بشـریت دارد روزبـهروز بـه سـعادت و به سـرمنزل نیکی
نزدیکتر میشـود و این بهخاطر حرکتیسـت که انبیا به او دادند .انبیا او
را حرکـت دادنـد؛ اگـر یک مقـداری تأخیر انجام گرفته در اواسـط تاریخ و
در هـر قطعـهای و مرحلهای از مراحل تاریخ ،بهخاطر دور ماندن نسـبی از
تعلیمات انبیاسـت ،اما باالخره این سـیر را داشـتند .این یک مطلبیست
بهطور کلی.
در مسئلۀ اول اینجور نتیجه میگیریم ،میگوییم که انبیای عظام الهی،
اگرچـه کـه تکتکشـان با محرومیتهـا و ناکامیها مواجه شـدهاند ،اما
درمجموعِ ،سیر بشریت بهسوی ترقی و تعالی بوده و عاملش انبیا بودند.
انبیا بودهاند که انسـان را بهسـوی آن سـرمنزل مقصود و بهسـوی 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؛ آنیکه بیشتر مورد توجه است برای خیلیها ،این مسئلۀ
دوم است که من این را روشنش کنم برایتان .مسئلۀ دوم این است که
وقتی پیغمبری در جهان نهضتی بهوجود میآورد ،انقالبی و رسـتاخیزی
برپـا میکنـد ،آیا میتـوان گفت که این انقالب عاقبـت خوبی دارد یا نه؟
میتوان امیدوار بود به اینکه پایان این کار نیکیست؟ یا نمیشود امیدوار
بود؟ قاعدۀ کلی چیست اینجا؟
سـخن حقی
بعضـی میگوینـد مـا هرچه نـگاه میکنیـم ،میبینیم هرجا
ِ
از زبانـی در آمـد ،هرجـا نغمـۀ حقیقـت از سـویی به گوش رسـید ،باالخره
بـه نتیجـه و ثمـر نرسـید و خفه شـد .از این یـک تجربهای درسـت کردند،
میگویند تجربۀ تاریخ بشر به ما همیشه نشان داده که انبیا ناکام شدند،
حاال ولو بهطور کلی شـما میگویی که کامیاب شـدند ،باشـد ،اما باالخره
انقالبی که درسـت کردند ،نتوانسـتند به ثمر برسانند .یکجا نتوانستند که
حق را به حکومت برسانند و باطل را نابود کنند .خب بنابراین چهکار کنیم
ما؟ ما هم بعد از این دستی بلند نکنیم ،از آستین در نیاوریم ،راه انبیا را
بودن خودشان،
تعقیب نکنیم؛ وقتی انبیای عظام الهی ،خودشان در زمان
ِ
نتوانستند کاری انجام بدهند ،و باالخره همیشه باطل بر حق ـ ولو بهطور
موسـمی و مرحلـهای ـ غلبه پیدا کرده ،پس حقجویـان و حقگویان عالم
تیغها را غالف کنند ،بروند بگیرند بخوابند ،بدانند فایدهای ندارد .مگر یک
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دستی از آستینی بیرون بیاید ،دست قدرتی ،دست غیبیای 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 میبرند.
این همان منطقیسـت که همیشـه قلدرهای روزگار دوسـت میداشـتند
کـه مـردم عقیدهشـان این عقیده باشـد؛ یعنی مردم معتقد باشـند که آقا
هیچگونـه تالشـی ،هیچگونه فعالیتی ،هیچگونـه مجاهدتی در راه حق به
نتیجه نخواهد رسید .این را همیشه جباران عالم میخواستند.
بلوفهای سیاسـی سـران دولتهای دنیا که شـما در روزنامههای حاوی
اخبـار جهانـی زیـاد میخوانید ،بـرای همین منظور اسـت .فالن آدمی که
چنـد سـاعت یـا چنـد روز دیگـر باقـی نمانده کـه تخت حکومتـش ویران
بشـود و از اوج ریاسـتجمهوری بیاید پایین و یک آدم معمولی بشـود،
همان چند روز قبلش هم بلوف میزند؛ ما دشمنان خودمان را میکوبیم،
مخالفینمـان را از بیـن میبریم ،ما به حکومت ادامه میدهیم؛ کمااینکه
همیـن اواخـر در دنیـا و در یک سـطح خیلـی عظیم جهانـی ،خودتان به
قدرت با آن عظمت ،یکهو
چشم خودتان دیدید ،خواندید ،خبر شدید ،یک
ِ
میآیـد پاییـن ،بهصـورت یـک آدم معمولـی در میآید ،امـا اندکی قبل از
ایـن فعـل و انفعال و تحویل و تحول ،میگوید نمیتوانند ،نمیتوانند ،ما
را نمیتواننـد دسـت بزنند ،مقام مـا از بین نمیرود ،بعد میبینیم از بین
رفت .این بلوفها به همین منظور است .همیشه مایلند به مردم اینجور
حالی کنند که از دسـت شـماها کاری برنمیآید ،برای خاطر اینکه قدرت
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مـا یک قدرتیسـت که شـما تصورش را نمیتوانیـد بکنید .همۀ
امکانات و وسایل در اختیار ماست و شما ندارید.
وقت تاریخ
خیـال میکنیـد اینها امروز در دنیا بهوجود آمـده؟ نه ،در همه
ِ
بـوده .ایـن خیلی جریان جالب و خوشـمزهای اسـت در تاریـخ که من هر
وقـت یـادم میآیـد ،تعجـب میکنم از زبردسـتی منصور عباسـی .منصور
عباسـی میدانید بزرگترین و مقتدرترین خلیفۀ بنیعباس بود و دومین
ً
دینی آن روز
اتفاقـا در زمان منصور ،از اطـراف جامعۀ
خلیفـۀ بنیعبـاس.
ِ
مخالفتها شـروع شـده بود .ازجملۀ کسـانیکه منصور را بهشـدت تحت
فشار قرار داده بودند ،محمدبنعبداهلل و ابراهیمبنعبداهلل ،دو فرزند عبداهلل
محض 1بودند .این دو نفر بهشدت با منصور مبارزه میکردند .منصور عاجز
شده بود .با اینکه همهچیز در اختیار منصور بود و این دو برادر فداکار ،جز
ایمان و یک مشت مؤمن چیزی در اختیار نداشتند ،درعینحال درمقابل
تلاش و فعالیـت و مبـارزۀ بیامـان اینها ،منصور دسـت و پایش را گم
کرده بود .شـایعات فراوان ،دایر بر قدرت و صالبت دسـتگاه منصوری در
 .1عبداهللبنحسـن مثنـی معـروف بـه عبداهلل محـض؛ از اینرو که پدرش حسـن مثنی
فرزند امام حسـن و مادرش فاطمه دختر امام حسـین بود ،او را علوی محض (خالص)
میخواندند .دو پسر از فرزندان او به نامهای محمد ـ معروف به نفس زکیّ ه ـ و ابراهیم
علیه منصور دوانیقی به مخالفت برخاسته و در محلی مخفی بودند .منصور برای اطالع
از جای آنها بر عبداهلل محض بسـیار سـختگیری میکرد 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 میشد ،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 آیینـهای دارم که به این آیینه
وقتی نگاه بکنم ،میفهمم که ابراهیمبنعبداهلل کجاسـت و وای به حال
آن آدمی که من در آیینه نگاه کنم ،ببینم ابراهیم در خانۀ آن است یا با
او دارد فرار میکند .داستان آیینه؛ همانیکه قبل از منصور به هزار سال،
دو هزار سـال ،این پادشـاهان جباری که در تاریخ بودند ،جمشید و کی و
کی ،این جام جهاننما ،به این صورت چیزی را درست کردند .البد اینهم
بـه همـان منظـور بـوده کـه دشـمنان بدانند و تصـور کنند کـه هیچوقت
نمیتواننـد خـارج از دیـد این قدرتها یک کاری را انجام بدهند .حتی به
اینجاها متوسل شده بودند.
بنابرایـن جبـاران عالـم از خدای دو جهـان میخواهند ـ خدایـی که به او
اعتقـاد ندارنـد ـ کـه مردم اینجـور تصور کنند که نبوتهـا و انبیای عظام
الهـی و سـفیران حـق و حقیقـت ،همیشـه محکـوم بـه شکسـت بودهاند.
از خـدا میخواهنـد مـردم تصـور کننـد و خیـال کنند کـه هیچگونه نغمۀ
حقپرسـتانه درمقابـل طبیعـت این عالـم جواب مسـاعد و مثبت نخواهد
داد .از خـدا میخواهنـد مـردم مأیوس باشـند از اینکـه هیچگونه نهضتی
درمقابـل باطـل رشـد کنـد و به ثمر برسـد و شکسـت نخورد؛ امـا آیا واقع
مطلـب همینجـور اسـت؟ چون یک عـده مغزهای تحت تأثیـر و بیخبر،
اینجـور تصـور کردهانـد ،چـون مـردم گمان کردند کـه انبیـا و دنبالهروان
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انبیا و امامان همیشـه شکسـت خوردهاند و هر نهضتی در دنیا
شکست خواهد خورد ،آیا ما هم مجبوریم قبول کنیم؟ از قرآن صرف نظر
عکس این منطق را بـه ما بازگو میکند
کنیـم؟ سـخن قرآن را که درسـت
ِ
نشـنویم ،سـخن پندارهای باطل را بشـنویم؟ نه؛ ما این کار را نمیکنیم.
مـا بـه قرآن مراجعه میکنیم ،از قـرآن درس میگیریم که فرجام نبوتها
چیسـت و نهضـت انقالبی پیغمبران و دنبالهروانشـان چـه اثری میتواند
داشـته باشـد .ایـن را از قرآن یاد بگیریم ،بعـد برمیگردیم به ّ
نص 1تاریخ،
میبینیم تاریخ هم گواهی میکند این مطلب را.
ً
مجددا
قـرآن مثـل میزنـد در همیـن آیاتـی کـه تلاوت کـردم و حاال بـاز
تالوت میکنم و ترجمه میکنم؛ به ما میگوید که نه! در دنیا حقیست
و باطلیسـت ،حـق میمانـد ،باطل نابود میشـود .از کوهها در رودخانهها
آب سـیالن و جریان پیدا میکند ،کف بر روی آب ظاهر میشـود ،کفها
میمیرد ،آبها میماند ،باطل همان کف است که خواهد مرد ،آب همان
حق است که خواهد ماند.
تـا اینجـا آنچنانـی کـه قرآن بـه ما میآمـوزد و واقعیت تاریخـی هم آن را
تأییـد میکنـد ،هـر یـک از نبوتهایی کـه در این عالم ظهور کرده اسـت،
از اول تـا آخـر ،علاوه بـر اینکـه در سلسـلۀ نبوتهای تاریخ یـک فعلی را
انجـام دادهانـد ،یـک قدم بشـر را به پیش بردهاند ،خـود آنها هم به خودی
خـود دارای امـکان موفقیـت بودهانـد .اینجور نیسـت که منصور عباسـی
( .1نصص) متن
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پـر میکـرده تـو گوش مـردم ،که میگفـت مردم ممکن نیسـت،
ممکن نیست که درمقابل قدرت من بتوانید کاری از پیش ببرید؛ اینجور
نیست قضیه .آنجوری نیست که قدرتهای تاریخ در طول زمان به مردم
فهماندنـد و تلقیـن کردهاند کـه درمقابل قدرتهای دنیایـی که بر باطلند،
حق ،مجال نفس کشـیدن نخواهد داشـت .نه؛ اینجور نیسـت ،بلکه عکس
این است .انبیا همهجا امکان موفقیت داشتهاند ،پیروان انبیا هم همهجا
ّ
مسلم هم موفق خواهند شد؛ اما به دو شرط ،دو تا
امکان موفقیت دارند،
شرط دارد ،ـ اینجاست که گفتم ارادۀ انسان دخیل است در ساختن آینده
تاریخ ـ این دو شرط اگر وجود داشته باشد ،همۀ نهضتهایی که بر اساس
دین ،بر اسـاس فکر قرآنی و اسلامی ،در طول تاریخ انجام گرفته و انجام
خواهـد گرفـت ،تا ابد موفق خواهند شـد و پیروز خواهند شـد؛ احتیاج به
ً
حتما انجام بگیرد تا طرفداران
معجزه هم نیست .الزم نیست تا معجزهای
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 نبوتها میبینید 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 میبینید 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 میخوانـم ،زیربنای فکری اسـت و آیات فـراوان دیگری
هـم هسـت کـه مطلب را بیـان میکند .دو آیـهاش را برایتـان میخوانم.

َ

تَ

َ

تَ َ ن َ َ ن ُ

َ َ َ

ُ ُ

ُ

َ

یک آیه این است< :و لا �ه ن�وا و لا �ح�ز �وا و ا� ت� ُم الاعل ن
و� ِا ن� ك ن� ت�م م�ؤ مِ ن� ي� ن�> .1اینجا
ِ

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

تَ

را نمیفهمیـم ،نـه؛ واضح ،روشـن< .لا � ِه ن�وا> یعنی ای مسـلمانان سسـت

َ

تَ َ ن

َ َنُ

َ َ

نشـوید< ،و لا �ح�ز �وا> و اندوهگیـن مگردیـد< ،و ا� ت� ُم الاعل نَ
و�> شـما باالترید،
دسـت شـما باالتر است ،شـما پیروزمند خواهید بود ،شما بر دشمن غلبه

خواهید کرد ،فکر شما باالخره بر اورنگ 3حکمرانی جهان خواهد نشست؛

ُ ُ ُ

شرطش چیست؟ ِ<ا ن� ك ن� ت�م م�ؤ مِ ن� ي� نَ
�> اگر مؤمن باشید ،اگر ایمان داشته

باشید ،اگر ایمان وجود داشته باشد ،این هست.
شما میگویید آقا من دیدم ،امام صادقصلواتاهللعلیه با طاغیۀ زمان خود ،آنهمه
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 .2به آیاتی اطالق میشود که الفاظ و عبارات آن ،دارای معانی متعدد است؛ بهگونهای
که از ترجمه و ظاهر آنها مراد و مقصود به دست نمیآید .این آیات را با مراجعه به آیات
محکم ـ آیاتی که معنایی واضح و روشن دارند ـ معنا میکنند.
 .3تخت 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 تشـیّ عش،
مثـل بنـده و شـما بودنـد ،مثـل ما بودنـد ،بیصبر بودنـد ،کم ایمـان بودند.
تاریخ قرار دادۀ پروردگار بتواند
سنت
شما میخواستید امام صادق برخالف
ِ
ِ
عجزی و دسـت
به حکومت برسـد؟ همین خودش دلیل بر این اسـت که ُم ِ
غیبیای در زمینۀ فتحها و پیروزیها بنا نیسـت ظاهر بشـود .اگر قرار بود
معجـزی بشـود ،معجـزی میشـد که امـام صادق بـه حکومت برسـد .امام
صادق باالخره به دست طاغیۀ زمان خودش کشته شد؛ موسیبنجعفر هم
همینجور .بر اثر این بود که دوستان و پیروان ،به قدر کافی ،آنقدر که الزم
باور همراه با تعهد ،آنقدری که باید و شـاید
اسـت صبر نداشـتند ،ایمان و
ِ
در روح آنها ذخیره نشده بود .امروز هم اگر آنجور باشد ،نتیجهاش شکست
اسـت ،شکسـت اسلام ،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 میجنگد و خندق حفر میکند ،این صبر آن مسلمان است.

َ

َّ َ

َّ

ع� ن�وا ب�الص ب�ر و الص ِة
ت
لا�> 1بهوسیلۀ حربۀ صبر بر دشمنان پیروز شوید ،بهوسیلۀ
ِ<اس� ي ِ
ِ

صبـر هدفهـای 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؛
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صبر .ما صبر را هم بد معنا میکنیم .ما خیال کردیم صبر به این
اسـت که حاال بنشـینیم ببینیم چگونه خواهد شـد .بنده میگویم به شـما
چگونه خواهد شـد ،نمیخواهد بنشـینیم ببینیم .اگر بدون فعالیت ،بدون
تلاش ،بـدون تپش نشسـتی ،عاقبت ،بدبختی اسـت ،ذلت اسـت ،خواری

ُّ ن َ آ
َ
ال��خ َر ةَ� �ذ ل َ
ك ُه َو ا خُل� نُ
سرا�
است ،بیدینی است و بیدنیایی است�< .خ ِس َر الد� ي�ا و ِ ِ
ُ ُ
الم ب� ي� ن�>1؛ اما اگر با صبر پیش رفتی ،عاقبت هم دین است و هم دنیاست.

ایـن عاقبتـی اسـت که قرآن به ما میگوید .این آیات برای سـوره اعراف
اسـت که اگر میخواسـتم بنویسم مفصل میشـد ،باید بروید نگاه کنید،
رویـش تأمّ ـل کنید .آنچه که من میگویم ،دلـم میخواهد بهعنوان یک
ً
واقعا دقـت کنید ،اگـر میبینید با
طـرز فکـر مذهبـی به آن عمـل کنید،
موازین اسلامی سـازگار اسـت ،بهعنوان یک طرز فکر بپذیرید .این قرآن
اسـت ،در سـورۀ اعـراف آیـۀ  120بـه ایـن طرف ،بلکـه قبـل از اینها ،آیۀ
مـورد نظـر مـن ،آیـۀ  126و  127اسـت .مطلب بـا ماجرای فرعـون مطرح
میشود و موسی ،که موسی میآید و دعوت الهی را بیان میکند ،فرعون
نمیپذیـرد ،قبـول نمیکنـد و نهتنهـا قبـول نمیکنـد ،بلکه حتی موسـی
را تهدیـد میکنـد .بعـد از همـۀ این حرفها ،سـاحران فرعونـی میآیند،
سحرشـان درمقابل معجزۀ موسـایی کاری از پیش نمیبرد و باالخره آنها
خودشـان ایمـان میآورنـد .فرعـون آنهـا را تهدید میکند ،میگوید شـما
را خواهـم کشـت .چـرا به موسـی ایمان آوردیـد؟ اینها همـه میگذرد،
 .1سورۀ مبارکۀ حج /آیه 11
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بعـد از ماجـرای جادوگـران فرعونـی و شکسـت آنان از موسـی،

َ ق َ َ �أُ ن قَ ف َ نَ
وم ِ�رعو�> مأل ،سران و سرداران
آنوقت اینجوری است< :و �ال المل ِم� � ِ
َ
َ
َ
َ
ٰ َ ق َ ُ
ومه ِل يُ� ف� ِسدوا
و بـزرگان قـوم فرعون به فرعون چنین گفتنـد< :ا ت��ذ ُر موسى و �
ف َ
الا ض
ر�> آیـا تـو رهـا میکنی ،ول میکنی موسـی و قومش را ،مؤمنین
ِ�ی ِ
1

بـه او را ،حزبـش را ،جمعیتـش را ،که در زمین فسـاد بکنند؟ اخاللگری

َ َ �ذَ َ َ َ آ َ َ َ

بکنند؟ ولشان میکنی؟ به فرعون میگفتند< ،و ي� رك و � ِله ت�ك> و تو را و

خدایان تو را کناری بگذارند؟ اینجوری اسـت؟

ق

<� َ
ال> ،فرعون درمقابل این سخن و این تشکیک گفت نه؛ موسی را از بین

خواهم برد .یک حملۀ سـخت را برای موسـی تدارک دید ،یک طرح تازهای

ق َ َُّ
ال َس ن� ق� ِت� ُل
بـرای کوبیـدن حزب موسـویان در مصر طرح کـرد ،آن چه بـود؟ <�
ن َُ
ن َُ
ق َ َ نُ قَ تّ ُ َ ن َ ُ َ نَ تَ
َ ن َ ُ َ نَ تَ
ساءهم>
س�ح�ي�ي ِ�
ساءهم> .فرعـون گفـت <�ال س�� ِ�ل ا ب��اءهم و �
س�ح�ي�ي ِ�
ا ب��اءهم و �
گفت من موسی را وا نخواهم گذاشت ،اجازه نمیدهم آنچه میخواهد بکند،
بلکه جوانانشان را خواهم کشت و زنانشان را زنده نگاه خواهم داشت؛ این
نقشۀ جدیدی است .فرعون بعد از آنیکه با موسی همهگونه مبارزه کرده و

فکر میکرده که موسی از بین خواهد رفت ،حاال به این نتیجه رسیده که نه،
حتی ساحران و جادوگرانش هم به او ایمان میآورند و سحر با معجزه پهلو
نزند به فکر انجام یک شدت عملی میافتد .طرح ،طرح شدت عمل میشود،
میگوید باید شدت عمل به خرج بدهیم ،چهکار کنیم؟ همۀ جوانهایی که
گرویده هستند به موسی ،اینها را خواهیم کشت .همۀ ز نهای آنها را زنده
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نَ َ

ت
ح�ى> زنده گرفتن ،زنده نگاه داشتن .البد برای
خواهیم گرفت�< .س� ی
فحشا یا برای اینکه نسلشان را خراب بکنند یا برای چیزی ازاینقبیل .خب،
کار سـخت شـد دیگر ،حزب موسـی قرار گرفتند درمقابل نقشـۀ طرح شدت
اسـتخوان پیالن میلرزد ،اینجا
عمل دسـتگاه فرعونی .اینجا جاییسـت که
ِ
جاییسـت که دلهای قرص و محکم متزلزل میشـود ،مگر شـوخی است؟
کسی مثل فرعون بگوید من پدری از آنها خواهم سوزاند ،نقشهای برایشان

َ ُ قَ ّ َ ٓ ُ

دارم که یک جوان برایشان نگذارم< ،س ن�� ِت� ُل ا ب� ن�ا َءهم> جوانهایشان را خواهم

ُکشت .اینجا جایی است که بایستی موسویان شارژ بشوند ،باید در همین
لحظۀ حساس و خطرناک احساس شکست نکنند.
یک جملهای یادم آمد از یکی از بزرگان تاریخ خودمان ،برای همین صد سال
ً
تقریبا ،پنجاه ،شـصت سـال قبل ،یک جملهای را از او نقل میکردند در
قبل
این مبارزات مشـروطه و اینها ،نام او بر سـر زبانهاست خیلی ،میگویند او
به یارانش ،به دوستانش میگفت بجنگید ،مبارزه کنید ،در همان وقتیکه
ً
قطعا
میبینید کار سـخت اسـت ،بازهم مبارزه کنید ،تا وقتیکه ببینید که
ً
قطعا شکست
شکست خواهید خورد ،برسید به آنجاییکه ببینید که اآلن دیگر
ً
حتما شکست میخورید،
خواهید خورد ،وقتی رسیدید به آنجاییکه دیدید
بازهم مبارزه کنید ،آنوقت پیروز خواهید شد و این حرف درستیست .یک
ملتـی ،یـک جمعی ،یـک فردی که میخواهد برای صالح و رسـتگاری خود
تالش کند ،یکوقتی امیدوار است به اینکه این تالش به ثمر خواهد رسید،
وقتی شدت عمل زیاد میشود ،امید او هم کم میشود ،اگر تالش را از دست
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ّ
مسل ً
ما دیگر تالشش به نتیجه نخواهد رسید ،اما اگر همانجا
داد،
هم تالشش را بکند ،آنقدر ادامه بدهد ،آنقدر پیش برود تا وقتیکه ببیند
ً
یقینا خنثیسـت ،اگر در همان وقتیکه میبیند تالش
دیگر این تالشـش
خنثیست ،بازهم تالش بکند ،آن تالش موفق است.
موسـی از ایـن نقشـه دارد اسـتفاده میکنـد بـرای بسـیج بنیاسـرائیل.
ً
حتمـا شکسـت خواهنـد خـورد ،چون
بنیاسـرائیل در وقتیکـه میبیننـد

فرعون عازم اسـت که همۀ جوانهای آنها را ُ
بکشـد؛ درمقابل نقشـۀ جدید
فرعونـی ،موسـی هم نقشـۀ جدید خودش را ارائه میدهـد .چه میگوید؟
وقتـی درمقابـل این وضع قرار میگیرند ،فرعون اینجور میگوید؛ موسـی

َ

ق
ٰ ق
<� َ
ً
متقابال درمقابل این اعالن فرعونی به
موسى ِل�ومِ ِه> 1موسی
ال
میگوید،
َ

َ

قومـش گفـت<ِ :ا ت
اص�روا> از خـدا یاری بخواهید و صبر کنید.
اهلل و ِب
س� ي
ع� ن�وا ِب� ِ
ادامه بدهید ،مقاومت کنید ،تالشتان را نیمهکاره نگذارید ـ امید در اینها

ُ
َ
َ َ ضَ ّٰ
ور ث�ها َم ن� ي� ش� ُاء ِم ن�
میدمد ـ چرا؟ ِ<ا نّ� الار� ِلل ِه> زمین از آن خداسـت ،ي
<� ِ

ِع ب� ِاد ِه> آن را میدهد و میگذارد برای آنکه از بندگانش که بخواهد .یعنی
بندۀ خدا ماییم ،موسی به بنیاسرائیل میگوید شما بندۀ خدایید ،بندگان

فرعون کارشـان به نتیجه نخواهد رسـید .زمین برای بندگان خداسـتَ .
<و
ق َ ةُ ُ َّ ق َ
العا� ب�� ِللم ت�� ي� ن�> فرجام کار ،پایان کار از آن مردم باتقواست.
ِ

ایـن قـرآن اسـت ،واقعیـت تاریخی هم همین را به ما میرسـاند و نشـان
میدهد .همان ابراهیمی که روزی در آتش میاندازندش ،روزی میبینیم
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که در مکه و خانۀ خدا جامعۀ توحیدی تشکیل میدهد و تا قر نها
بعـد از خـودِ او ،آن جامعـه میماند .موسـی که یـک روز اینجور با فرعون
درگیری دارد و تحت فشـارند بنیاسـرائیل ،روز دیگری میبینیم که دستور

قَ

ُُ

ُ قَ َّ َ ةَ

َ ضَ

دخـول در ارض مقدسـه بـه او داده میشـود؛ < ي�ا �وم خ
اد�لوا الار� الم�دس�>،1
ِ

بروید آنجا و آنجا جامعۀ الهی و توحیدی تشـکیل بدهید .عیسـیبنمریم
کـه در مـدت اقامـت کوتاهـش بر روی زمیـن و در میان انسـانها ،تالش
و فعالیتـش بـه ثمرۀ ظاهری نمیرسـد ،بعد از آنیکـه از روی زمین عروج
میکند و از میان مردم میرود ،بعد از یکی دو قرن ،بزرگترین قدرتهای
جهـان آن روز در اختیـار فکر مسـیح قـرار میگیرد؛ یعنـی امپراتوری روم،
ِ
امپراتـوری عظیـم روم در اختیـار فکـر مسـیحی قـرار میگیـرد و امپراتور،
خودش مسیحی میشود و مؤمن به دین مسیح میشود.
پیغمبـر مـا کـه در مکـه آنقدر مورد فشـار بود ،سـیزده سـال شـدیدترین
شـکنجهها و وضعهـا را برایـش فراهـم کردنـد ،بعـد میآیـد مدینـه ،آنجا
حکومتـی تشـکیل میدهـد ،جامعـهای بهوجود مـیآورد ،نظامی مسـتقر
میکنـد و انسـانها را بهسـوی کمـال سـوق میدهـد و دشـمنان بنیادی
خودش را ُخرد میکند ،بر زمین میزند ،اما در سـایۀ چه؟ در سـایۀ ایمان

َ

تَ

َ تَ َّ ق

ص�روا و � ت��وا> ،2اگر
و صبـر .هروقتیکـه ایمـان بـود و صبـر بـود ،ب
<� ٰلى ِا ن� � بِ
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ایمان همراه با عمل و صبر وجود داشـت ،آنوقت اسـت
تقوا در
ِ

که پیروزی میآید .و این یکی از سـنتهای َ
عالم اسـت ،سـنت پروردگار
در تاریـخ اسـت .دیـروز هم همینجـور بوده ،امروز هم همینجور اسـت،
فـردا هـم همینجـور خواهد بود .همـۀ قدرتهای دینی ،اگر توانسـتهاند
بهصـورت قدرتـی دربیاینـد یـا باقـی بمانند ،در سـایۀ ایمان و صبـر بوده.
امروز هم آنکسانیکه دوست میدارند قرآن ،اسالم ،توحید ،نبوت ،اصول
مقـدس اسلامی ،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.

ُ
َ ٓ
نَّ َ ضَ ّٰ
ور ث�ها َم ن� ي� ش�ا ُء
�
ه
ل
اگر مایۀ ایمان و مایۀ صبر در ما نیرومند شد<ِ ،ا� الار� ِل
ي
ِ
ِ
م ن� ع�اده َو ق َ ةُ ُ َّ ق َ
العا� ب�� ِللم ت�� ي� ن�> ،اما بدون ایمان و بدون صبر نمیشود.
ِ ِب ِِ
ِ
این پاسخیسـت که ما به این دو سـؤال میدهیم .سؤال اول این بود که

ً
ً
مجموعا
مجموعا موفق شـدند یا ناکام شـدند؟ میگوییم
آیا انبیای الهی
موفـق شـدند ،همـۀ انبیا .به دلیل اینکه میخواسـتند بشـر را باال بیاورند
و بـاال آوردنـد .البتـه بنده در مجالس و محافـل گوناگونی که در درس ،در
تفسیر ،در بحثهای بعد از نماز ،این مطلب را مطرح کردم ،هرباری یک
مثـال مـیزدم ،اگـر بخواهـم همۀ آن مثالهـا را بزنم طول میکشـد ،یک
مثالش را برایتان گفتم؛ بچۀ دبستانی.
انبیا در مجموع موفق شدند و کامیاب شدند ،ناکام نشدند .و اما هر دانهدانه
انقالبی الهی و توحیدی ،آیا
از پیغمبـران ،یعنـی هر تکتک از نهضتهای
ِ
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آنها موفق شدند یا نه؟ میگوییم اینجا یک قاعدۀ کلی وجود دارد.
صبر کافی بودند ،موفق
قاعدۀ کلی این اسـت که هرکدامی دارای ایمان و
ِ
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.

ً
قبلا ایـن مطلب را بگویـم؛ چون میترسـم فراموش کنم و
(اجـازه بدهیـد
خسـته هم میشـوم ،ممکن اسـت نتوانم بگویم .آقایان ،این سـفارش به
دوستان وابستۀ به این مسجد شد ،خود من هم البته بیمیل
من ازطرف
ِ
نبودم بگویم؛ در زمینۀ کمک به این مسجد که در جلسات قبلی ،اوایل ماه،
یکوقتـی گفتیـم ،بـا وضعی که پیش آمده برای آن حیاط پشـت و جایی
بـرای خانمهـا و مَ َمرّ رفت و آمد خانمها ،و همچنین برای تشـکیالت برق
اینجا که مالحظه کردید چقدر وضع برقمان نامرتب است ،یکهو وسط کار
ما را میگذارد ،احتیاج به کمکهای 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 نمیدانم این کارها از مردم پول بگیرم .این از کارهاییست
که برای من بسیار مشکل است و درست هم بلد نیستم واقعش ،میبینید
ً
اجماال خواستم این
عمل حاالی من نشان میدهد ،اما
که بلد نیستم ،خودِ
ِ
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 کمکهای نقدی آقایـان را بپذیرند.
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خواهـش میکنـم کمک نقدی یا تعهدات را به آنها مراجعه کنید
و بـه خـود مـن مراجعـه کنید و همـت کنند دوسـتان .این پولیسـت که
برای یکچنین کاری خیلی کم است ،اگرچه که خب فینفسه پول زیادی
هسـت .ایـن کار انجـام بگیـرد .این چیزی بـود که آخر بحث میخواسـتم
بگویم و وسط بحث هم شاید یکقدری بیتناسب بود ،اما چون دیدم که
ً
حتما فراموش میکردم ،اآلن یکهو
احتمال فراوانی دارد که فراموش کنم و
یادم آمد ،گفتم اآلن که یادم آمده بگویم .خب حاال یک صلوات بفرستید
تا من آیات را بخوانم .صلوات حضار)

قُ

ُ

ُ

َ

ُ

<� ِل اهلل خ� ِال ق� ك ِ ّل ش��ي ٍء> 1بگو خدا آفرینندۀ همهچیز است .چون او آفریده،

او میتوانـد بگویـد عاقبتش چه خواهد شـد .چون بعـد میخواهد دربارۀ
ً
قبال میگویـد ما آفریدیم ایـن جهان را،
عاقبـت حـق و باطـل حـرف بزند،

قُ
ُ ُ ُ
اهلل خ� ِال ق� ك ِ ّل
مـا بلدیم سـنتها و قانونهـای تاریخ را ،از ما بشـنوید <� ِل
َ
ُ
َ َُ
الواحد> اوسـت یکتا و یگانه،
ش��ي ٍء> بگو اهلل آفرینندۀ همهچیز اسـت< ،و هو ِ
قَ ّ َ ُ
<ال�هار> قدرتمند و نیرومند.
َنَ

َّ ٓ

ٓ

<ا��ز َل ِم نَ
� السما ِء ما ًء> ،دارد برایتان مثل میزند .بهقدری زیباست این آیه از

لحاظ جملهبندی عربی ،متأسـفانه کسـانی که با زبان عربی آشنایی ندارند،
ً
قبلا نمیگوید من دارم
ایـن زیبایـی را هم نمیتوانند درسـت لمس کنند.
مثل میزنم ،شما که گوش میکنید ،نمیفهمید این یک تمثیلی است و
به کجا میخورد ،ملتفت نمیشـوید ،آخرش میفهمید چه خبر اسـت ،دارد
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فَ

َ
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ٓ

َّ ٓ

مثل میزند< .ا��ز َل ِم نَ� السما ِء ما ًء> از آسمان آبی فرو فرستاد ،بارانی،

َ َ ةٌ قَ َ

ود ي�� ِب��د ِرها> رودخانههـا و جویبارهایـی بـه اندازههـای گوناگـون
<�سال ت� ا ِ
جریـان پیـدا کـرد .رودخانههـای کوچـک ،رودخانههـای بـزرگ از آب باران

فَ َ َ

َّ

ََ ً

ً

جاری شـدند �< .ت
را� ي�ا> این سـیلی که در رودخانهها جریان
اح�م َل الس ي� ُل �ز ب�دا ِب

پیدا کرد ،بر دوش خود کفی برآمده و برجسـته را حمل کرد .شـما وقتیکه
کنار رودخانهای که آب سیل را دارد میآورد میایستید ،آنچه که میبینید
آب نیست ،کف است ،آب در زیر کف است ،این کفها همینطور برجسته
و خروشـان بـر روی ایـن آبی کـه در رودخانه جار یسـت ،آب سـیل ،دارند
خودنمایی میکنند .شما کف میبینید ،زیر کف آب است.

َ ّ

ق

ََ

ف

ّ

برویم جای دیگری ،مثال دیگر این اسـت< :و ِمما ي� ِو� نَ
�يه �ی ن
ال� ِار> آن
دو� عل ِ ِ
چیزهایـی کـه در آتـش آنها را میگیرانند ،مثل مـواد معدنی و مثل آهن،

ٓ

َ ةَ َ

<ا ب� ت ِ��غ ا َء ِح يل� ٍ� او م ت� ٍاع> بـرای اینکه آرایشـی درسـت
کـه در آتـش میگذارنـد؛ ِ
کنند ،طال را در آتش میگذارند تا اینکه زینتآالت درست کنند ،آهن را در
آتش میگذارند تا اینکه اشـیایی درسـت کنند ،مس را در آتش میگذارند
تـا اینکه چیزهایی درسـت بکنند .ایـن چیزهایی که در آتش میگذارند تا

َ ٌ
از آن حلیه و پیرایه 1و زیور و متاع و کاال درسـت بکنند ،در آنها هم <�ز َب�د
ُُ
ِم ث�له> کفی هسـت همچون کف آب رودخانه .آنجا هم وقتیکه این آهن
را ذوب بکنند ،میبینند که بر روی آن کف هست ،آنهم یک کفی دارد،
 .1حلیـه :جمع حلی ،حلی زیوری اسـت از سـنگهای معدنی .پیرایـه :آنچه زرگران برای
زینت زنان میسازند.

توبن

593

 ۀسلجلج  ( توبن ماجرففف

طال را که ذوب بکنند ،آنهم یک کف مخصوصی دارد .آنجا کف
بر روی آب بود ،اصل چه بود؟ مادۀ حیاتبخش چه بود؟ آب یا کف؟ آب.
اما چه در ظاهر به چشـم میخورد؟ چه جلوهگری میکرد؟ چه خودش را
بیشتر نشان میداد؟ 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 چهکاره اسـت؟ یک
چیز طفیلی ،یک چیز زیادی ،اما کدام بیشـتر به چشـم میآید؟ آن کف،

َ َ
نه آن طال و نه آن آهن .اینها درست شد ،بالفاصله میگوید< :ك�ذ ِلك يَ��ض ِر بُ�
ُ َ َّ َ
اط َل> خدا حق و باطل را اینجور نشـان میدهد به شـما ،مَ َثل
ال� ِ
اهلل الح ق� و ب
ف َ َ ّ َ َّ َ ُ
حـق و باطـل را خـدا اینجـور میزند بـرای شـما؛ <�اما ال�ز ب�د> یعنی آنیکه
شما دیدی که نمایان است ،همان کف ،آن باطل است .آنیکه 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

ف َ َ ّ َ َّ َ ُ فَ َ �ذ َ

ُ فٓ

خواهـد بـود�< .اما ال�ز ب�د � ي� ه ُب� �ج �ا ًء> امـا آن کفهـا بـه بیهـوده و تلـف و
پوچـی خواهـد رفـت ،نابود خواهد شـد .کف روی رودخانه همیشـگی که

نیسـت .یکلحظه هسـت ،لحظۀ دیگر نیست .آب را وقتیکه در مزرعهات
باز کردی ،از رودخانه آنچه که برای تو میماند ،آب اسـت نه کفَ ،ک َفش

فَ َ َّ

َّ َ ُ فَ َ �ذ َ

ُ فٓ

از بیـن مـیرود�< .اما ال�ز ب�د � ي� ه ُب� �ج �ا ًء> امـا آن کـف مـیرود بـه نابـودی

ََّ

َ فَ ُ ّ َ فَ َ

ُ ُ ف

َ ض

و پوچـی< ،و اما ما ي� ن��ع ن
ر�> امـا آنچـه بـرای مردم سـود
ال�اس � ي�مك ث� ِ�ی الا ِ
میبخشـد ،یعنـی آن آب ،یعنی آن آهـن ،یعنی آن طال ،آن مکث میکند
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َ �ذ َ َ �ض ُ ُ َ
م� َ
الا ث
ال>
و میماند در زمین ،آن نابود نمیشود< .ك ِلك ي� ِر ب� اهلل
خـدا مثـل را اینجـور برای شـما میزنـد .میخواهد بگوید حـق میماند.
دعـوت انبیـا حق اسـت ،نهضت انبیا حق اسـت و آن میماند .باطلهایی
که درمقابل انبیا سینه سپر میکنند ،خودشان را نشان میدهند ،سرکشی
میکنند ،هرزهپویی میکنند ،آنها َک َفند ،آنها حباب روی آبند ،نابودشـدنی

هستند .این مثلیست که خدا میزند.
دنبالـۀ آیـه همیـن مثـل را پیـاده میکنـد در زمینـۀ مبـارزات اجتماعـی

َّ �ذ

ّ

َ

ُ

اس��ج با�وا ِل َر ب�ه ُم الح ن
مسـلمانان .میفرمایـد < ِلل ِ ي� نَ� ت
س� ٰى> بـرای آنکسـانیکه
ِِ
اجابت کنند پروردگارشـان را نیکوترین عاقبتها و پاداشهاسـت .عاقبت
نیکو برای آنهاست .فرجام کار برای کسانیست که نهضت انبیا را اجابت

َ

َ ّ ذ نَ َ َ تَ
َُ
س��ج ي� ب�وا له> امـا آنکسـانیکه اجابت نمیکنند و به
میکننـد< .و ال ِ�ي�� لم ي�
َ َ َ َُ

ف

َ

َ

ً

راه باطـل گام میگذارنـد ،آنهـا <لو ا نّ� لهم ما �ى الا ض
ر� �ج ِم ي�عا> اگـر همۀ روی
ِ
ِ
َ

َُ ََ ُ

زمین برای آنان باشد< ،و ِم ث�له معه> همان اندازه هم اضافه و سرریز داشته

َفَ َ

باشـند< ،لا� ت�دوا ِب� ِه> حاضرنـد آن را فدیـه بدهنـد و خودشـان را از مخمصه
نجـات بدهنـد .شـما ایـن را در تاریخ ندیدید؟ ندیدیـد درگیر یهای حق و
باطـل را کـه چگونه رهبران و سـران باطـل ،مثل طوماری پیچیده شـدند؛
آنوقت اگر میتوانسـتند ،حاضر بودند همۀ دنیا را بدهند و خودشـان را،

ُ ٓ

َ َُ

ٓ

ٰ
سا�> برای آنان
جانشـان را ،مقامشـان را ،نگاه بدارند< .اول ئ�ك لهم سو ُء ا ِلح ِب

َ َ �أ ُ
واهم َ َه نَّ� ُم> جایگاه آنان دوزخ استَ ،
<و ِب� ئ� َس
است بدترین حسابها< ،و م
�ج
ُ
المهاد> و چه بد جایگاهیست .این آیات سورۀ رعد.
ِ
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آیـات سـورۀ صافـات را هم معنا کردیم در این نوشـتهها ،آنهم

ََ

َ

َ

َ
الم َ
كل َم تُ� ن�ا لع�اد ن�ا ُ
َ ق َ َق
1
ً
قبال فرمان ما
رس يل� نَ�>
ِِب ِ
همیـن را میگویـد< .و ل�د س ب�� ت� ِ
بـرای بنـدگان مرسـل ما ،یعنـی پیامبران ،از پیش گذشـته و تمام شـده.
ً
قبال تصمیم مقتضی و الزم را در مورد آنها گرفتیم .آن تصمیم چیسـت؟

َّ ُ َ ُ

َ

نَ
صورو�> یار یشـدگان آنها هسـتند .آنها فقط ازطرف ما یاری
ِ<ا�نهم له ُم الم ن�
َ َّ ُ َ ن َ ُ

َ

میشوند< .و ِا ن� �ج ن�د�ا له ُم ال�غ ِال ب� ن
و�> سپاهیان ما هستند که پیروز میگردند.
عـرض کردم شـرطش همـان ایمان اسـت و صبر .در میدانهـای پیغمبر،

رسـول خـدا مـردم را به صبر فرا میخوانـد .در میدانهـای امیرالمؤمنین،
امیرالمؤمنین مردم را به صبر فرا میخواند .همیشه میگفتند 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 پیشرفتهای فرهنگی
و پیشرفتهای اقتصادی و پیشرفتهای سیاسی ،این دو عامل را ،عامل
ایمـان را و عامـل صبـر را ،امـروز هـم در پیش بگیرند ،جامعۀ اسلامی از
لحاظ فرهنگی و از لحاظ سیاسـی و از لحاظ اقتصادی بر کفار و دشـمنان
دین غلبه خواهد کرد.
مسـلمانها گمـان نکنند که ُمهـر باطلۀ بدنامی ،عقبماندگـی ،فقر ،ذلت
بـه پیشـانی اینهـا خورده اسـت ،نه .گمـان نکنند که دشـمنان ضد دین و
ضد اسلام در اطراف عالم ،که همین قدرتهای معارض جهانی هسـتند،
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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 اسلامی ،اگـر تودههـا و ملتهای مسـلمان و خالصه اگر
امـت عظیم اسلامی 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
زمانها .این حاصل بحث امروز ماسـت .خواسـتم بدانید شـما که فرجام
نبوتها به نیکیست .خواستم بدانید از قرآن این مطلب را که نبوتها و
قیامشان باالخره پیروزمند خواهند بود و ما امروز دنبالهروی پیغمبرانیم،
چـرا ملتهـای اسلامی احسـاس ضعف بکنند؟ چرا؟ چرا شـما احسـاس
حقارت بکنید؟ چرا گمان میکنید که همیشه دشمنان دین میتوانند بر
ملتها و کشورهای اسالمی پیروز شوند؟ چرا؟ نه؛ اینجوری نیست ،بلکه
درست به عکس است ،منتها شرطش این است که ما ایمان و صبر داشته
ً
عمال برده باشیم ،معنای
باشیم .پس از جلسۀ امروز این استفاده را الاقل
صبر را بدانیم و ایمانمان را هم سعی کنیم در خودمان کامل کنیم.
بحـث امـروز ما تمام شـد .خواهش میکنم توجه کنید ،قسـمت عمده و
مهم برنامۀ ما از حاال به بعد اسـت .بنده همینجا یک تذکر بدهم .بنده،
قبل از آنیکه تالوت قرآن بهوسـیلۀ تالوتگران عزیز ما شـروع شـود ،این
آیـات را برایتـان ترجمـه میکنـم ،مقدمهچینی میکنم تـا وقتی که قرآن
را میخواننـد ،شـما معنایـش را بفهمیـد .جنـاب آقای فاطمـی تالوتگر
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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 دنبالهروان پیامبران قرار بده.
پـروردگارا! بـه محمـد و آل محمد ،مایۀ قوی و غنی از ایمان و صبر در ما
بهوجود بیاور.
پروردگارا! ما را از ثمرات ایمان و صبر برخوردار بگردان.
پـروردگارا! بـه محمـد و آل محمد ،ملتهای مسـلمان و مسـلمانان همۀ
جهان بر دشمنانشان پیروز بگردان.
پروردگارا! به محمد و آل محمد ،آن کسانی که در هر نقطهای 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 نقطهای از جهان ،هر یک از مردمانی
و انسـانهایی که به سـود مسـلمانان و به سود اسالم و به سود افکار عالیۀ
اسالمی تالش و فعالیتی را تعقیب میکنند ،موفق و ّ
مؤیدشان بگردان.
پـروردگارا! دسـت دشـمنان دیـن را از کشـورهای اسلامی و از ملتهـای
اسالمی کوتاه و مقطوع بفرما.
لجـوج دین و
سرسـخت
دشـمنان
پـروردگارا! بـه محمد و آل محمد ،دسـت
ِ
ِ
ِ
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 دنبالهروان محمد
و آل محمد قرار بده.
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پروردگارا! هر روز از عمر ما را از روز قبلی آگاهتر ،عالمترّ ،
جدیتر،
مؤمنتر و صبورتر بگردان.
پـروردگارا! بـه محمد و آل محمد ،همۀ مظلومان و سـتمدیدگان جهان را
مورد حمایتت قرار بده.
همۀ ظالمان و ستمگران جهان را نابود و سرکوب و منکوب بگردان،
دلهای ما را به سوی خودت هدایت بفرما،
روحهای 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 بیگناه را در هر نقطهای از نقاط
عالم که هستند ،به زودی زود ،خالصی عنایت بفرما.
پـروردگارا! بـه محمـد و آل محمـد ،همۀ خواسـتهها و آرزوهای صحیح و
معقول و منطقی جامعۀ مسلمانان را برآورده بفرما.
و همۀ گرفتاریهای شخصی و فردی را از میان مسلمانان برطرف بگردان.

(مطلبی که میخواستم عرض بکنم ،یکی همین موضوع مسجد است که
میخواستم تکرار کنم و عرض کنم که ما از کمکهای معمولی که گاهی
در مساجد استفاده میشود ،نخواستیم استفاده کنیم).

تویکم
جلسۀ بیس 
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سور� ب
و ِذكرى ِلا ِولی الا ِ
رسـوالن خود در میان
دیـروز عـرض کردیـم که وعدۀ پـروردگار به انبیا و
ِ
مـردم ،یـک وعـدۀ امیدبخـش و نویدآمیز یسـت؛ یعنـی خـدای متعـال
وعـده کـرده اسـت که پیغمبـران خـود را و حامالن بار امانت رسـالت را،
و همچنیـن همـۀ دعوتکنندگان بهسـوی دین و حـق و حقیقت را ،هم
در ایـن دنیـا پیـروز کنـد بـر دشمنانشـان و هـم در آخـرت اجـر و ثـواب
ً
مجموعـا آنچه دربارۀ پیـروزی انبیا
و پـاداش بـه آنها ببخشـد .و

علیهمالسلام

میتـوان بیـان کـرد ،خالصـه کـردم در دو مطلـب ،یکـی اینکـه وقتی ما
سلسـلۀ نبوتهـای تاریـخ را از اول تـا آخـر مالحظه میکنیـم ،میبینیم
ً
مجموعا این معلمین بشـر ،موفق و کامیاب شـدند .درسـت است که
که
بعضـی از اینهـا در اثنـای دعـوت یـا حتـی تا پایـان دعوت ،بـا بعضی از
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ناکامیهـا و ناسپاسـیها ازطرف مردم روبهرو گشـتهاند ،اما در
مجموع که حساب میکنیم ،میبینیم که پیغمبران عزیز ،از اول تا آخر،
آن کاری را کـه میخواسـتند انجـام بدهند ،انجام دادند .و تشـبیه کردم
پیغمبرهـا را بـه معلمینـی کـه دانشآموزی را از اول تـا آخر میخواهند
تربیـت کننـد ،یکـی پس از دیگری .شـش تـا معلم ،ده تا معلـم ،پانزده
تـا معلـم ،از درجـات پاییـن تا درجات بـاال ،این بچـه را میخواهند ِهی
دستبهدسـت 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 میگذارد و او را در پیمودن آن کمک
میکنـد ،اگرچـه کـه معلـم کالس اول ،رسـیدن ایـن دانشآمـوز به اوج
کمال را نمیبیند و قبل از آن درمیگذرد ،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 دانشآموز را ببیند ،ما میگوییم 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 :میگوییم یک
سر
بار بسـیار
سـنگین طاقتفرسایی را قرار اسـت که از اینجا ببریم تا آن ِ
ِ
ِ
سـر
مسـجد .این بار را یک نفر نمیتواند روی کول بگیرد و از اینجا تا آن
ِ
مسـجد ،بـه تنهایی و بدون کمک دیگری ببـرد .همۀ افراد هم نمیتوانند
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باهـم کمـک کننـد ،یکباره ایـن بار را بردارنـد و ببرند تا آخر .یک
راه باقی میماند و آن این اسـت که یک نفر از این زورمندان چندگانهای
کـه اینجـا آمـاده هسـتند تا ایـن بـار را بردارند ،این بـار را از اینجـا بردارد
سـر
ببـرد تـا یـک متری ،نفـر دوم بیاید این بار را از یک متری بردارد ببرد
ِ
دو متـری ،نفـر سـوم بـه همان ترتیـب ،نفر چهـارم به همـان ترتیب ،نفر
بیسـتوهفتم ،بیستوهشـتم ،سیام ،سـیوچندم؛ این بار خواهد رسید
ً
مثال من ایسـتادم تا آنجا ،حدود
آخر این شبسـتان ،که از اینجایی که
به
ِ
ً
مثال ،راه اسـت .این مقدار مسـافت ،این راه طی شد،
سیوسـه ،چهار متر

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 ،ایبسا جان خود
را هم از دست دادند .اینقدر 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 حاصلجمعی که در اینجا هسـت این اسـت :یک
قربان یک مرحلۀ این راه طی شدن ،و یک منزل ،این بار به
جان عزیز به
ِ
منتهای راه نزدیک شدن.
زورآور تناوری هسـتند که هرکدامشـان یـک متر این
انبیـا همـان مردان
ِ
علیهالسلام
بار هدایت بشـر را و رسـانیدن نسـل
بار را جلو بردند .نوح
آمد ،این ِ

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؟ میبینید که کرده.
پیغمبـر بعد از او میآیـد ،او این بار را از او تحویل میگیرد،
بعـد از نـوح،
ِ
یـک متـر هـم او جلو میبرد .سـومی میآید ،یک متر هـم او جلو میبرد.
خاتماالنبیا

صلیاهللعلیهوآلهوسـلم

تشـریف میآورد و مبعوث به رسـالت میشـود،

ّ
مقدری رسـیده اسـت ،در جادهای میاندازد
معین
او این بار را که تا حد
ِ
که روی غلطک اسـت و پیش خواهد رفت ،بشـریت به بلوغ رسیده است.
بنابراین انبیا از اول تا آخر موفق شدند.
پایان کار ،آخرین سـفیر الهی که در این کاغذها هم نوشـتیم
بعد هم در
ِ

1

کـه مسـئلۀ ظهـور ولیعصرصلواتاهللعلیـه یـک نویدیسـت بـه همـۀ الهیون و
ّ
ملیـون عالـم در ایـن زمینـه ،آخریـن مأمـور خـدا که مـا او را امـام زمان

خودمـان میدانیـم و همـۀ ّ
ملیون 2عالم منتظر او هسـتند ،میآید و این
دنبال کار کیسـت؟ دنبال
بار را میرسـاند تا آن نقطۀ آخر .کار امام زمان
ِ
کار نوح ،دنبال کار ابراهیم ،دنبال کار موسی ،دنبال کار عیسی ،دنبال کار
پیغمبـر خـودِ مـا و دنبال کار امامان پاک از اهلبیت پیغمبر .اگر چنانچه
ایـن بـار بـه آخر نمیرسـید ،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
 .1به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
 .2طرفداران 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 میخواسـت ببیند ،درسـت اسـت که یحییعلیهالسلام سرش برای
طاغیۀ زمان بریده شد و به هدیه رفت ،اینها درست ،اما اینها هیچکدامی
قیمت
شکسـت نخوردند ،چرا؟ برای خاطر اینکه این بالیا و مصائب را به
ِ
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 ،عالوۀبراین ،موفقیتهایی هم در دنیا نصیبشـان شـده اسـت ،آن
موفقیتهـا عبـارت از ایـن بـوده کـه توانسـتند جامعهای بر اسـاس فکر
توحیـدی و مکتـب پیشـنهادی خـود بهوجـود بیاورنـد .نمونـۀ واضحش
پیغمبر خودِ ماسـت که بر اسـاس فکر اسلامی و طرز فکر قرآنی و الهام
پـروردگار ،جامعـهای و مدینـهای ،مجتمعـی و نظامـی بهوجود آورد و از
قبیل پیغمبر اسـت بسـیاری از انبیای گذشـته ،که باز دیروز اشاره کردم.
ایمـان آوردن امپراتـوری روم بعـد از رفتن عیسیسـت ،تشـکیل جامعۀ
فاضلـۀ بنیاسـرائیل بعـد از رحلـت موسیسـت .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 بنیاسـرائیلی
بهنـام سـلیمانبنداود همـۀ عالـم را بهصـورت یـک جامعـۀ توحیدی و
جامعۀ الهی دور یکدیگر و دور یک محور جمع کرده .پس بعضی از انبیا
یک موفقیتها و کامیابیهایی هم در زمان حیات خودشان داشتند که
این کامیابیها خالصه میشـده 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
میشوند و بعضی دیگر ناکام میشوند؟ چرا همه نمیتوانند جامعۀ الهی
و توحیـدی را تشـکیل بدهنـد؟ و چـرا فقط بعضی این امـکان و توفیق را
بهدست میآورند؟ جواب در یک جملۀ کوتاه است؛ همهجا موفقیتهایی
که مردان و رهبران و بزرگان الهی کسب کردند ،در گرو ایمان و صبر بوده
اسـت ،و همهجـا ،آنجاییکـه رهبران بزرگ الهـی و داعیان حق و حقیقت
شکست خوردهاند ،بر اثر نداشتن مایۀ کافی از ایمان یا از صبر بوده ،بدون
مؤمنین به
بـرو برگـرد .همهجا همینجور بوده .هرجـا اطرافیان پیغمبر و
ِ
معارضان دعـوت پیغمبر ،صبر به
او ،در مبـارزۀ بـا دشـمنان و معانـدان و
ِ
خرج دادند ،پیش بردند .اقتضای فتح و پیشـرفت در دعوت انبیا هسـت؛
چون انبیا برطبق حق سخن میگویند ،برطبق حق حرکت میکنند ،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 میزنند؛ بنابراین
مایـه و اقتضـای موفقیـت در نهضت انبیـا و در انقلاب پیغمبران بهطور
کامـل موجـود اسـت .اگر تو میبینـی 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 میخورد یـک جا؟ برای خاطر
اینکـه پیـروان پیغمبـر ،یا ایمان کافی یا صبر کافـی ندارند ،صبر به خرج
نمیدهند .و ِا ّل آیۀ قرآن ،همان آیهای که دیروز تالوت کردیم میگوید که:

َ َ قَ َ َ قَ
َ
َ َُ
َ َُ
نَ
نَ ُ َ
رسل� نَ�  ا�نَّ ُهم َل ُه ُم َ
صورو�  َو ِا نّ� �جُ ن�د ن�ا له ُم
الم ن�
ِ
<و ل�د س ب�� ت� ك ِلم ت� ن�ا ِل ِع ب� ِاد�ا الم ي
ال�غ ِال ب� نَ
و�>ُ .1جند ما ،سپاه ما ،مردم ما غالبند ،این سخن خدا تخلفناپذیر
ِ

اسـت .اگـر یـک جا دیدی گوینـدگان کلمۀ حق مغلوب شـدندِ ،بدان ُجند
خدا نبودند ،شـرایط ُجند خدا بودن در آنها نبوده .دیگرانی که این غلبه را
تدارک دیدند ،این شکسـت را تدارک دیدند و زمینهاش را درسـت کردند،
ُجنـد خـدا نبودنـد .جامعـۀ اسلامی ،آن روزی کـه جند خدا باشـد ،پیش
میبرد ،آن روزی که عقب میماند ،جند خدا نیسـت ،سـپاه خدا نیسـت،
لشکر خدا نیست.
حاصل در دو کلمه خالصه میشـود ،علت شکسـتها از سـویی و غلبهها
و پیروز یهـا از سـوی دیگـری ،هرجا پیروان پیغمبـر ایمان کامل و یقین
 .1سوره مبارکه صافات /آیات  171تا 173
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کامل در خود بهوجود آوردند ،و سـر سـخن حق خود ایسـتادند،

ّ
مسـلم موفق شـدند و پیش بردند؛ شکسـت در کارشان نیست .دیروز یک
تاریخ قریب به معاصر
بزرگان همیـن
چیـزی عـرض کـردم ،از قول یکی از
ِ
ِ
خودمـان ،که به دوسـتانش میگفت :آنوقتیکـه میتوانید ،مبارزه کنید،
وقتـی کـه دیدید دارید شکسـت میخوریـد ،بازهم مبارزه کنید تا برسـید
ً
حتما شکسـت خواهید
بـه آن لحظـهای کـه دیگر یقین میکنید که هان،
ً
حتما
خـورد ،بـاز هـم مبـارزه کنید .وقتـی در آن لحظهای که یقیـن دارید
شکسـت میخورید ،باز به تالش و کوشـش و مبارزۀ خودتان ادامه دادید،
ً
تقریبا نظیر همین
آنوقت پیروزی و فتح نصیبتان خواهد شد .آیۀ قرآن

َ ّ
َ تَّ ٰ �ذَ تَ َ َ ُّ
ً
الر ُس ُل َو �ظ ن�وا
تحقیقا .میفرماید کـه< :ح�ى ِا ا اس� ي�اس
مطلـب را میگویـد ،یا
َ َّ ُ قَ ُ �ذ
ا�نهم �د ك ِ ب�وا> ،1تا جایی رسید فشارها و لطمات و ضربات جبهۀ معارض
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 فهمیدهاند .یقین داشـتند که خدا
ً
حتما پیروز خواهید شـد؛ یک جایی میرسـید کار که
به اینها گفته شـما
اینها فکر میکردند مثل اینکه اشـتباه فهمیدهاند ،خدا چنین وعدهای به

َ �ظَ ّ َ َّ ُ قَ

ُ �ذ

ٓ ُ نَ

ن

آنهـا نـداده بـوده< .و ن�وا ا�نهم �د ك ِ ب�وا ج�ا َءهم � ُ
صر�ا> در همـان لحظهای که
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لطمات دشمن ،جبهۀ حق
بر اثر شـدت فشـار و شـدت ضربات و
ِ
ً
حتما دیگر دارد نابود میشـود ،از
و جبهۀ دین احسـاس میکرد که هان،
بین میرود ،دشـمن دارد غلبه پیدا میکند ،راهها روی او بسـته است ،در
همـان لحظـه ،چون بازهم اسـتقامت میکرد ،چـون بازهم تالش میکرد،
نصرت و یاری خدایی فرا میرسید؛ این آیۀ قرآن است.
داعی
مـا خیـال میکنیـم کـه اگـر در طول تاریـخ بعضـی از نهضتهـای
ِ
بهسوی حق شکست خورده ،اگر زیدبنعلی 1در مسجد کوفه به پیشانیاش
تیـر آمـده و افتاده ،اگـر محمدبنعبداهلل ،صاحب نفس زکیه 2،در مبارزه با
 .1او در زمـان امامـت حضرت صادق و خالفت هشـامبنعبدالملک ،بهعنوان نخسـتین
علویای 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 آنگاه علم قیام را برافراشـت .یوسـفبنعمر 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 میفرمایند« :او
به حق قیام کرد و در راه حق کشـته شـد و اگر او پیروز میشـد ،خالفت را به صاحبان
آن مسترد میساخت».
 .2محمدبنعبـداهلل الحسـن ،ملقـب بـه نفـس زکیه از فضالی بنیهاشـم بـود .در اواخر
دولـت بنیامیـه ،بنیهاشـم با یکدیگـر توافق کردند با «نفس زکیـه» بهعنوان 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 یکییکی 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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علی حسنی ،شهیدِ فخ 1،در
منصور شکست خورده؛ اگر حسینبن ِ
نزدیکی مدینه با همۀ یارانش کشته شده؛ اگر ابراهیمبنعبداهلل 2در کوفه
یا بصره به قتل رسیده؛ پس این برای ما یک تجربۀ عمومی باید بهوجود
بیـاورد کـه مـا بگوییم هرجایی نهضت حقی علیه باطل برپا شـد ،محکوم
به شکست است .یک عده مردم نادان و بیخبر از منطق قرآن ،تصورشان
ایـن اسـت .عـرض کردم این تصور ،مثل آب گوارایـی به دل قدرتمندان و
طاغیان تاریخ مینشیند .از خدای دو جهان میخواهند که مردم اینجور
فرض کنند و تصور کنند .و البته پیداست که این طرز فکر را خود آنها هم
ترویج میکنند .اما این برخالف واقع است ،این طرز فکر.
اگـر زیدبنعلی آنجا شـهید میشـود ،بـا آن وضع ناکام ،ایـن دلیل بر این

 .1حسینبنعلیبنحسـن ،از نوادگان امام حسـن اسـت که در زمان امامت امام کاظم
در مدینه زندگی میکرد .با سختگیری خلیفۀ عباسی و حاکم مدینه ،عدهای 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 روبـهرو و پـس از مجاهدت به شـهادت رسـیدند .سـر ایشـان و صد تـن دیگر از
بدنهایشـان 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 بزرگتر از حادثۀ فخ نبود».
 .2ابراهیمبنعبداهلل برادر نفس زکیه ،در ابتدا به نام برادرش از مردم بیعت میگرفت و
وقتی برادرش به شهادت رسید ،بهسوی خود دعوت کرد .او در بصره قیام و شهر را سریع
تصرف کرد .عدهای از مردم کوفه او را به این شهر دعوت میکردند .ابراهیم در راه کوفه
با سپاه خلیفۀ عباسی مواجه شد و به شهادت رسید.
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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 ُم َس َّ
ـلم 1است جهان به پذیرش آن در آینده ،اما تالش

میخواهد ،فعالیت میخواهد ،عدهای باید پای آن صبر کنند ،عدهای باید
برای به کرسی نشاندن آن خون دل بخورند .ماجرای زیدبنعلی به ما این
درس را میدهد ،این درس را نمیدهد که حق محکوم به زوال است ،چرا

ّ
مسلم ،امام صادق
اشـتباه میکنند؟ زیدبنعلی حرفش حق بوده

صلواتاهللعلیه

هم امضا کرده بود مبارزۀ زیدبنعلی را با دستگاه ُهشامبنعبدالملک ،آن
مبـارزۀ عجیـب را اجازه داده بودند به او ،تاریخ ناطق بهاینمعناسـت .این
بزرگـوار هـم رفـت ،کارهـا را هم خوب روبـهراه کرد ،منتها یـک عده مردم
دشـمن بیدار،
مغرض تحت تأثیر تبلیغات سـوء
نادان ناآگاه یا
جوی
بهانه
ِ
ِ
ِ
ِ
در لحظـۀ الزم او را مخـذول 2کردنـد و تنهـا گذاشـتند .ایـن درس را مـا از
آن ماجـرا یـاد میگیریـم که حرف اگر حق باشـد ،حتی بـه حقانیت حرف
زیدبنعلی ،باز اگر پیروانش ،طرفدارانش او را تنها گذاشتند ،اگر در راه او
و در پای او کوشش و مجاهدت نکردند ،شکست میخورند ،اگر مجاهدت
( .1سلم) تسلیم
( .2خذل) خوار و ذلیل شده
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کردنـد ،پیـش میرونـد .همۀ حرفهـای عالم همینطور اسـت.
شما چقدر در دنیا افراد را ،ایدهها را ،مکتبها را سراغ دارید که پیروانش،

دوسـتانش بـر اثر کوشـش ،مجاهـدت ،آن مکتب را به ُکرسـی نشـاندند؟
چطـور حرفهـای باطل ،حرفهـای ناحق ،حرفهای برخالف سـنت عالم
طبیعـت انسـان ،بـر اثـر کوشـش و مجاهدت به ُکرسـی مینشـیند ،اما
و
ِ

حرف حق بر اثر مجاهدت به کرسی نمینشیند؟ این چه حرفی است؟ اما
بعضی همین حرف چرندِ باطل را میگویند دیگر.
امیرالمؤمنین

صلواتاهللعلیـه

در یـک خطبـه از نهجالبالغـه ،درخطبـی ،از جمله

ً
کامال روشـن میفرماید .مـن البته
در یـک خطبـۀ کوتـاه ،ایـن مطلـب را
نمیخواسـتم امروز خیلی تفصیل بدهم و تفصیل هم نمیدهم ،بیشـتر
میخواهـم ایـن آیـات را معنـا کنـم ،اما حـاال ایـن خطبه را هـم برایتان
میگویـم .خطبهایسـت که چند بار تـا حاال در محافل گوناگون خواندهام
بـرای برادرانـی کـه بودند .امیرالمؤمنین ماجرای پیشـرفتهای سـپاهیان

َ ََ ُ ّ َ َ َ
سـول
اسلام را در زمان پیغمبر شـرح میدهد .میفرماید که «و لقد كنا مع ر ِ
َ ُ ُ َٓ َ َ ٓ
بنا َءنـا َو ا َ
خواننـا َو َا َ
عمامنـا» ،1میگویـد مـا در کنـار پیغمبـر و
اهلل نقتـل آباءنـا و ا
ِ
ِ
در رکاب پیغمبـر کـه بودیـم ،اینجوری عمل میکردیـم؛ در میدان جنگ
کـه میرفتیـم ،پدرهای خودمـان را ،فرزندان خودمان را ،بـرادران خودمان

را ،عموهـای خودمـان را که در جبهۀ کفر و شـرک بودند ،میکشـتیم .اگر
عمـوی مـا ،پـدر ما ،پسـر مـا ،برادر مـا ،در زیر پرچم کفـر میآمد به جنگ
 .1حدیث شماره 17
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پیغمبـر ،مـا که با پیغمبر رفته بودیـم ،نمیگفتیم این برادر من
اسـت ،این را نکشـم؛ این پسـر من اسـت ،این را نکشـم؛ بیدریغ همه را
درو میکردیم در راه خدا .بعد هم که اینها را میکشـتیم و برمیگشـتیم،
در دل متزلـزل نمیشـدیم کـه ایدادِ بیداد دیدی! ما بـرای خاطر این دین
تازه ،این فکر تازه ،این فرزند دلبندمان را کشتیم ،نه .ایمان ما بر اثر این

ّ

ً

ً

َ
ُ
َ
ّ
حاد و قاطع کم نمیشد ،زیاد میشد« .ما َيز يدنا ذ ِلك ِال اميانا َو تسليما»
اقدام
ِ

ً َ َّ َ
ایـن مجاهـدت مـا بر ایمان ما و تسـلیم ما میافـزودَ « ،و ُم ِض ّيـا َعلى اللق ِم َو
ََ
َ ً
بـرا َع َلى َم َ
ض
ص
ـض االل» ایـن مجاهـدت ما موجب میشـد کـه ما در کارهای
ِ
ِ
دشـوار ،قاطعتـر عمـل بکنیـم ،بـر دردها و سـوزشهای مجاهدت بیشـتر

صبـر بکنیم .خـب ،بعد بنا میکند امیرالمؤمنین شـرح میدانهای جنگ

َ ّ ً
ُ
َ
هاد َ
الع ُد ّو َو َل َقد َ
كان َّالر ُجل ِم ّنا َو اآلخ ُر
ج
يف
ا
را بهطور خالصه آنجا گفتن« .و ِجد
ِ
ِ
ِ
َُ ّ ََ َ َ َُ َ َ ََ َ
َ
َ ُ ُ َُ
صاح َب ُـه ك َأس
سـان انف َسـهما ا ّ ُيمـا َيسقي ِ
الن تصـاول الفحل ِ
ين يتخال ِ
ِمـن عد ِونـا يتصـاو ِ
َ
نون» .که نمیخواهم اینها را شـرح بدهم که سـرباز جنگی ما در میدان
امل ِ
جنگ چگونه به دشمن میپرید ،چطور با او درگیر میشد و گالویز میشد.
چطور بهسوی مرگ سبقت میگرفتند سربازان ما و شجاعان و سلحشوران
اسلام ،اینهـا را کاری نـدارم .بعـد در آخـر همیـن خطبه ـ کـه کوتاه هم

َ َ ََ َ ُ َّ َ َ َ َ
هسـت خطبـه ـ میفرمایند که « َف َل ّمـا َر َاى ُ
بـت َو ا َنزل
اهلل ِصدقنا انـزل ِبعد ِونا الك
َ َ َ َّ
الن َ
صـر» اینقـدر مجاهـدت کردیم تا خدا دید که ما راسـت میگوییم،
علينـا
ً
واقعا مؤمنیم ،با عمل خود نشان دادیم
دید بهراسـتی مسـلمانیم ما ،دید
ایمـان عمیـق خـود را ،وقتی اینجـوری عمل کردیم ،آنوقت سـرکوبی بر
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دشـمنان ما و نصرت و پیروزی برای ما از سـوی خدا نازل شـد.

َ
َ ُ
یکـی دو ،سـه ،جملـۀ دیگر میفرمایند ،بعـد میفرمایند که « َو ل َعمـري لو ك ّنا
مـود َو َل َ
ٌ
قـام ل ّلديـن َع ٌ
َنـأيت مـا َا َت ُ
اخض َّ
يتم مـا َ
الميـان عـود» .ایـن را امیرالمؤمنین
ل
ـر
ِ
ِ
ِ
ِ
زیر بار
در زمـان خالفتـش میگوید ،آنوقتیکه با یک مشـت آدمهـای از ِ
تنبـل عافیتطلـب روبهرو بـوده ،که وقتی میگفت بیایید برویم به
رو
ِ
در ِ
جنـگ معاویـه ،عذر میآوردند؛ وقتی بنا بود بروند به جنگ طلحه و زبیر،
هزار جور توجیه شـرعی برای نیامدن خودشـان درسـت میکردند؛ خالصه
آدمهـای عافیتطلـب ،زندگیطلب ،آسـایشطلب ،دور از معارف الهی ،با
یک چنین آدمهایی روبهرو بود .ضعیف ،پست ،سست ،زبون ،تن به ذلت
داده ،بـا راحـت خو گرفته ،با یکچنین آدمهایی طرف بود امیرالمؤمنین.

َ

َ ُّ َ

ََ

به آنها میگوید که « َو ل َعمري» به جان خودم قسم« ،لو كنا نأيت ما ات ُيت» اگر ما
آن روز با پیغمبر همان کاری را میکردیم که شـما امروز دارید میکنید،

ّ

َ

ٌ َ

َ

ٌ

َ
َ
َ
الميان عود» یک پایه از پایههای
ين عمود و ل اخض ّر ِل ِ
ای مسلمانان! «ما قام ِللد ِ
دین برپا نمیایستاد ،یک شاخه از شاخههای ایمان سرسبز نمیشد.
شما از این خطبه چه میفهمید؟ سخن امیرالمؤمنین که چیزی جز سخن
پیغمبـر نیسـت ،آن راهی کـه علی میرفت ،همان راهیسـت که برادرش
پیغمبر میرفت .چرا در آن روز پیغمبر خدا آنجور پیشرفت کرد و چرا در
زمـان امیرالمؤمنیـن کارها آنجور متوقف ماند؟ چـرا؟ امیرالمؤمنین دارد
بیان میکند ِسرّ ش را .میگوید چون آن روز ما صبر کردیم در میدانهای
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 میمانیم .یک مسـئلۀ خیلی سـاده و
روشن؛ دو دوتا ،چهارتا .این تحلیل اجتماعی امیرالمؤمنین است.
بـاری ،خالصـۀ مطلب این میشـود کـه پیغمبـران الهـی ،عالوهبرآنکه در
سلسـلۀ نبوتها کارشـان توأم با پیروز یسـت ،در پایان کار ،فتح و فرجام
ابدی و نهایی با آنهاست؛ در همین دنیا هم پیغمبران ،فتح و پیروزی و

ّ
مسلم
دست یافتن بر خواستههای خود و خواستههای مکتبشان برایشان
اسـت ،اما بهشـرط اینکه پیروانشـان ،همراهانشـان ،ایمان بیاورند ،ایمان
واقعـی بـه خرج بدهند ،کمـک بکنند و در میدانهای مبارزه و جهاد صبر
کنند؛ بهشرط ایمان و صبر ،این حاصل کالم است.
حاال به آیات قرآن برمیگردیم .بنده امروز از چند جای قرآن کریم آیاتی را
انتخاب کردم که البته نوشتهاش فردا به دست شما خواهد رسید و دیدم
کـه بیـش از اینهـا در قـرآن آیات نویدبخش هسـت .یکی در سـورۀ مؤمن

ّ ََ ُ
اسـت ،که آن آیات را حاال اینجا الزم نیسـت بخوانم ،میفرماید<ِ :ا ن�ا ل ن� ن�ص ُر
ُ ُ َ َ َّ ذ َ آ َ ف َ ُّ ن َ َ َ َ ق ُ َ ُ
رسل ن�ا و ال�ي� ن� �م ن�وا ِ�ی الح ي� ِةا� الد� ي�ا و ي�وم ي��وم الا ش�هاد> .اجازه بدهید بخوانم آنها را،
عیب ندارد .حیفم میآید که این آیات را امروز معنا نکنم؛ چون فردا هم

ّ ََ ُ
که نمیرسـم معنا کنم .سـورۀ مؤمن آیۀ  51بهحسب این قرآن<ِ .ا ن�ا ل ن� ن�ص ُر
ََ ُ
ُر ُس َل ن�ا َو َّال ذ�� نَ آ َ
� �م ن�وا> ،1الم <ل ن� ن�ص ُر> بـرای حتمیّ ـت و تحقیق اسـت و تأکید،
ي
ِ
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نّ

<ا�ا> هم به همین معنای تحقیق و تأکید است .یعنی ما بهطور
ِ

ُُ َ

حتم و بدون تردید یاری میکنیم< ،رسل ن�ا> پیامبران خودمان را .آیا فقط

َ َّ ذ

آَ

پیغمبـران را؟ نـه< ،و ال�ي� نَ
� �م ن�وا> مؤمنان را نیز .مؤمنـی که در راه پیغمبر

حرکت میکند ،این وعده برای او هم هسـت .انسـانهای پاکنهادی که

َ َّ
<و ال ذ�ي� نَ�
دنبـال دعـوت انبیا راه میافتند ،این وعده برای آنها هم هسـت،
آ� َم ن�وا> .کجـا یار یشـان میکنیـم؟ ف َ ُّ ن
<� ي� الح ي� ِةا� الد� ي�ا> در همیـن زندگـی دنیا،
ِ
همینجـا مـا یـاری میکنیـم آنهـا را ،نمیگذاریم بـرای بعـدَ .
وم َ� ق�ومُ
<و َ� َ
ي ي
َ ُ
الا ش�هاد> و همـان روزی کـه گواهـان برپا میایسـتند .که البتـه این را که
گواهان برپا میایستند ،در بعضی از تفاسیر به روز قیامت تفسیر شده.
یـک حدیثـی در ذیـل ایـن آیـۀ شـریفه هسـت کـه امـام علیهالسلام بـه
جمیلبـن َ
درّاج ،برطبـق آن حدیـث میفرمایـد که منظـور از نصرت خدا به
پیغمبران ،نصرتشان در عالم رجعت است 1.یعنی بعد از اینکه حضرت ولی
الهی همهجانبه در این عالم بهوجود
عصرصلواتاهللعلیـه میآیـد و آن حکومت
ِ
میآید و پرچم قرآن و اسلام بر سراسـر عالم کوفته میشود و همۀ مردم
بهسـوی دیـن و خـدا و توحیـد حرکـت میکنند ،حکومت واحـدۀ الهی به
وجـود میآیـد ،بعـد از آن پیغمبـران و انبیا و اوصیا و شـهدا و صلحای از
مؤمنیـن را خـدای متعال زنده میکند؛ طبق آیاتی که از قرآن تعبیر شـده
بهاینمعنـا ،و روایاتـی که تصریح شـده بهاینمعنا ،کاری به بحث رجعت
حـاال نـدارم .امـام در این روایت میگوید که این برای رجعت اسـت ،این
 .1امام صادق ،تفسیر نورالثقلین /ذیل آیه  51سوره مؤمن
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آیـه مربـوط بـه رجعـت اسـت و نصرت بـرای رجعت اسـت .بنده
اینجـور تصـور میکنم که امام علیهالسلام نمیخواهند این جملهای را

ف

ُّ ن

َ

<� ي� الح ي� ِةا� الد� ي�ا> ،این را تعبیر کند به رجعت .امام نمیخواهد
که میگوید ِ
بگوید آنیکه خدا گفته اسـت که ما در زندگی دنیا آنها را یاری میکنیم؛

َ َ َق ُ َ

ُ

<�وم ي��وم الا ش�هاد> تعبیر
یعنـی در
ِ
رجعـت در زندگی دنیا .گمـان میکنـم ي
میشود به رجعت و نه به قیامت ،قیامت که چه یاری کردنی؟! در روزگار
رجعـت خـدای متعال پیغمبران را یـاری میکند؛ این را بهصورت احتمال
ً
احتماال استنباط میکنم .علی ّ
حال 1،ولو
عرض میکنم و از این روایت
ای ٍ

ف

َ

ُّ ن

<� ي� الح ي� ِةا� الد� ي�ا> ،بهطور
ما از این استفاده هم صرفنظر بکنیم ،خود کلمۀ ِ
ظاهر ،به قرینۀ آیاتی هم که بعد میآید ،نشان میدهد که خدای متعال
زندگی دنیا،
وعدۀ صریح میدهد به پیغمبران و به مؤمنان که در همین
ِ
ما شما را یاری خواهیم کرد.

َ َ

َ فَ ُ �ظّ

َ �ذ َ ُ ُ

َ َ َق ُ َ

ُ

<�وم ي��وم الا ش�هاد> کِ ی اسـت؟ گواهان کِ ی
م� نَ� مع ِ ر�تهم> ،ي
<�وم لا ي� ن��ع ال ِال ي
ي
برمیخیزند؟ آنوقتیکه سـتمگران را معذرتخواهیشـان سودی نخواهد

َ ُ َ ً
َ َ َ �أ ت َ ضُ آ
ا� َر ّ َ
ك لا يَ� ن� ف�ع ن� ف�سا
<�وم ي� � ي� ب�
ع� � ي� ِت ِ�ب
داد .یـک آیـۀ دیگری هسـت در قرآن ،ي
قَ
نُ َ تَ ُ آ
ك ن� � َم نَ� ت� ِم ن
� � ب� ُل> ،2که آنهم تعبیر شده به روزگار آمدن ولی
يا�ما�ها لم �
َ
َ َ ُ ُ ّ نَ ةُ
ع��> بر سـتمگران است
عصر ،ممکن اسـت اینهم همان باشـد< .و لهم الل
ٓ ّ
َ َُ
لعنت< ،و لهم سو ُء الد ِار> برای آنهاست منزلگاه بسیار شوم و بد.
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بعـد برای اینکه شـاهدی بر اینکه مـا پیغمبران را یاری میکنیم،
بیاورد ،ماجرای موسی را مثال میزند؛ چون قبل از این آیه ،از اوایل سورۀ
ً
صحبت حضرت موسیست و مبارزاتش با فرعون ،لذا اینجا هم
غالبا
مؤمن،
ِ
که وعدۀ نصرت به همۀ پیغمبران میدهد ،بهعنوان یک نوع ،یک مصداق،

َ َ قَ آ تَ

ُ

ُ

وسى اله ٰ
یـک نمونـه میفرمایـد< :و ل�د �� ي� ن�ا م ٰ
دى> مـا به موسـی راهیافتگی و

َ َ َ آَ
ٰ ُ
اله ٰ َ َ َ ث َ
ئ
الك ت� بَ
ا�> کتاب را برای
<و ل ق�د � ت� ي� ن�ا موسى
هدایت دادیم.
دى و اور� ن�ا ب� ن��ي ِاسرا� ي� َل ِ

بنیاسرائیل به میراث نهادیم .بنیاسرائیل صاحب کتاب ،صاحب مجموعۀ
معـارف و مقـررات الهـی باقی ماندند و این نشـان میدهـد که اینها موفق
شدند ،و ِا ّل اگر کفار و طاغیههای زمان بر بنیاسرائیل پیروز میشدند ،اجازه

نمیدادند که آنها برطبق کتاب آسـمانی خود عمل کنند؛ کتاب را از میان

ُ ً َ �ذ

ُ

َ

آنها ضایع میکردند< .هدى و ِ ٰ
ا�> که این کتاب هدایت است،
كرى ِلا ِول ي� الا بل� ِب
راهیابیست و آگاهیست برای صاحبان عقل و خرد.

فَ

اص�ر> ،بعـد کـه ایـن مطلـب تمـام میشـود ،بـه پیغمبر خاتـم خطاب
<� بِ

فَ

اص�ر> پس حاال تو هم صبر کن ،اسـتقامت کن،
میکند ،میفرماید که <� ِب

َّ َ َ

َ ٌ

اهلل ح ق�> بیگمان وعدۀ
با انگیزههای انحطاطآفرین مقاومت کن<ِ .ا ن� وعد ِ
خدا حق اسـت .این وعدهای که خدا داده ،گفته شـما پیروز خواهید شـد،

َ َ قَ َ َ قَ
َ َُ
نَ ُ
رسل� نَ�
آن وعدهای که در سورۀ صافات بود< ،و ل�د س ب�� ت� ك ِلم ت� ن�ا ِل ِع ب� ِاد�ا الم ي
 ا�نَّ ُهم َل ُه ُم َ
نَ
صورو�> ،و همچنین وعدههای دیگری که در قرآن هست؛
الم ن�
ِ

ّ
مسلم تو پیروز خواهی شد ای پیغمبر،
اینها حق است ،اینها درست است.

فَ

اص�ر> باید صبر کنی ،باید
برطبق وعدۀ خدایی؛ اما شرطش صبر استِ �< .ب
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مقاومت و اسـتقامت کنی ،باید از راه این سـتیزۀ مقدسی که در
پیش گرفتهای برنگردی.

فَ
نَّ َ َ
عد اهلل َح قٌّ� َو تَ ف ذَ ن َ
اس��غ ِ�ر ِل�� ِب�ك> بر گناهانت استغفار کن .البته گناه
اص�ر ِا� و
<� ِب
ِ
باب پیغمبر اسـت ،ازاینقبیل گناههای ما نیسـت .پیغمبر
پیغمبر ،گناهِ
ِ
ّ
مسـلم .به نص آیـات قرآنی و به حکم عقـل ،پیغمبر گناه
معصـوم اسـت
نمیکنـد .ایـن ذنـب از نـوع ذنبها و خطاهاییسـت که برای انسـانی در

آن حـد خطاسـت ،گرچـه اگر بنده و شـما همان کار را بکنیـم ،هیچ خطا

َ َ
اس��غ ف�ر ل ذَ� ن�� َ
ك>
نیسـت .آن گناهان را میگوید ،آن ذنبها را میگوید< .و ت ِ ِ ِب
پوزش بخواه و طلب غفران کن و طلب جبران کن برای خطاهای کوچک

َ َ ّ َ
َ
الع ش� ّ َ
�حمد َر ّ َ
�
ك
�ب
ب
ِ
گذشـتهات< ،و س ِب�ح ِب
ِ
ِ
ِ
ِ�ي

كار> تسـبیح بگو ،سـتایش کن
و ِالا ب� ِ

پـروردگارت را در هـر شـامگاه و هـر صبحگاه .این آیه خیلی روشـن به ما

میآموزد که پیغمبران فرجام کارشان نصرت خداست.
ً
مختصرا بخوانم .سورۀ انبیا
و اما آیات سورۀ انبیا را؛ آنهم باز همینطور
در جزء هفدهم است ،بعد از سورۀ طه .خیلی عالیست آیات سورۀ انبیا.
مـن توصیـه میکنم به دوسـتانی کـه با قرآن انس دارند ،سـورۀ انبیا را با
دقـت بخواننـد .از اول سـوره خـدای متعـال مرتب دارد میگویـد که انبیا
پیروز خواهند شـد ،دشـمنان انبیا سـرکوب خواهند شـد ،در این دنیا هم
پیش از آن دنیا عذاب خواهند شـد؛ این را همینطور از اول سـوره مرتب
دارد میگوید .بعد که یک مقداری این مطالب را تکرار میکند ،میپردازد
به تاریخ .داستان موسی را نقل میکند ،پیروزی موسی و شکست قدرت
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ضـد موسـی؛ داسـتان ابراهیـم را نقـل میکند ،پیـروزی ابراهیم
و موفقیـت ابراهیـم و شکسـت قدرتهای ضـد ابراهیم؛ داسـتان نوح را،
داسـتان سـلیمان را ،داسـتانهای دیگـر را .همـۀ ماجراهایـی کـه در این
سـوره نقل شـده ،بهاینصورت اسـت که پیغمبر پیشـرفت میکند ،موفق
میشـود ،پیـروز میشـود و ضـد پیغمبر ،ضد انقالب نبـی ،ضد حرف نوی
پیغمبـر ،یعنـی ارتجـاع ضد نبـوت ،مغلوب میشـود ،منکوب میشـود و
شکستخورده میشود ،و این سنت تاریخ است.

َ

َ َ

قَ َ َ

ّ

ًن

َ

میفرماید که <و ما ارس ن
ل�ا � ب�لك ِالا ِر ج�الا �وح�ي ِال ي� ِهم> ،آیات اول سوره است،

1

میگوید پیش از تو ما پیغمبرانی فرسـتادیم و به آنها وحی دادیمَ .
<و ما
َ َ ن ُ َ َ ً َ �أ ُ
ك نَ َّ َ
لو� الطعام> آنها را بهصورت مَ َلک و فرشته قرار ندادیم
�ج عل�اهم �ج سدا لا ي�
َ

ن

َ

د� ن�> خالدین ،خالد
که جسد نداشته باشند و طعام نخواهند< ،و ما كا�وا خ�ا ِل ي

ثُ
<� َّم
و جاودانـه و همیشـگی هـم نبودند .آنها هـم یکوقتی مردهاند ،امـا
ثُ َ
َ َ ق ُ َ َ
<� ّم
صد� ن�اه ُم الوعد> وعدۀ خود را برای آنها راست کردیم ،وعدۀ پیروزی را.
َ َ نَ ٓ
َ َ ق ُ َ َ فَ َ ن َ ُ
صد� ن�اه ُم الوعد �ا ج�� ي� ن�اهم> نجاتشان دادیم< ،و م ن� � ش�ا ُء> و هرکه را خواستیم
ََ
َ َ َ نَ ُ ف
سر� ي� نَ�> متجاوزان را هالک کردیم< .ل ق�د
با آنها نجات دادیم< ،و اهلك�ا الم ِ
َ َ َ ُ
ت ً ف �ذ ُ ُ َ فَ تَ ق نَ
لو�> حاال بهسوی شما هم ای مؤمنین،
ع�
ا ن��ز نل�ا ِال ي�كم ِك�ا ب�ا � ِ
�يه ِ كركم ا�لا � ِ
َ
کتابی و قرآنی فرسـتادیم که در اوسـت ذکر و آگاهی و یادآوری شـما< ،ا
فَ تَ ق نَ
لو�> تعقل نمیکنید؟ نمیاندیشید؟
ع�
�لا � ِ
َ
َ
َ َ ق َ
م�ا م ن ق َ ة
ً
واقعا سـرود
� �ر ي� ٍ�>؛
بعد میرسـد به آیۀ یازده ،میفرماید< :و كم �ص ن ِ
 .1سوره مبارکه انبیاء /آیات  7تا 18
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فتـح پیامبـران اسـت ،سـرود مهیجیسـت کـه نشـان میدهـد
پیغمبـران چگونـه بـا کمکهای غیبی الهی که در بطن این عالم هسـت،
و نـه کمکهـای غیبـی بهصورتـی کـه مـردم عامـی دلشـان میخواهد و
دوسـت میدارند که یک دسـتی از غیب بیاید بکوبد توی سـینۀ دشـمن،
نه؛ کمکهای غیبی که در بطن خود این جهان نهفته اسـت ،برابری دارد
بـا سرشـت عالم و سرشـت بشـر و جهـان ،با این کمکهـای غیبی ،چقدر

َ َ

قَ َ

قَ َ ة

پیغمبران را پروردگار عالم موفق ساخته< .و كم �ص ن
م�ا ِم ن� �ر ي� ٍ�> و چقدر و

َ
چهبسا در هم شکستیم ،در هم شکستیم آبادی و جامعهای را که <كا�ن ت�
�ظ َ ةً
ِالم�> که ستمگر بود.
جامعـۀ سـتمگر ،نظـام سـتمگر ،تمـدن سـتمگر ،آن جامعـهای کـه در
سـاختمانش سـتم به کار رفته ،طبقهبندی بهوجود آمده ،استثمار درست
شـده ،بهرهکشـی 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

قَ
َ َ
كم قَ� َص ن
<� َص ن
م�ا
م�ا> یعنی در هم شکستیمُ ،خرد کردیم< .و
هم شکستیم.
َ
آ
ً
�أ
َ
َ
َ
قَ َ ة نَ �ظ َ ةً َ ن ن َ َ ق
ِم ن� �ر ي� ٍ� كا� ت� ِالم� و ا� ش� �ا ب�عدها �وما ��خ ر�ي َن�> و پس از آنها مردم دیگر ،گروه
دیگر ،طبقۀ دیگر را بر سر کار آوردیم و پدیدار کردیم.

ِ

فَ َ
�أ
فَ َ َ
<�ل ّما ا َح ّسوا بَ� َس ن�ا>؛ شرح فالکت ستمگران در حین دیدن عذاب خدا�< ،ل ّما
َ َ ّ َ �أ َ
احسوا ب� س ن�ا> همین که احساس کردند خشم و غضب ما را ،آن ستمگران،
ً
مثال فرض کنید عذاب آسمانی نازل شد ،یا از باب اینکه
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 ،همینکه احساس

�ذ ُ

َ

ُ �ض

کردنـد خشـم مـا را<ِ ،ا ا هم ِم ن�ها ي�رك نَ
و�> ناگهـان از آن آبادیهـا ،از آن
تمـدن ،از آن جامعـه پـای به گریز نهادند ،بنا کردند گریختن و فرار کردن.
تَ ُ
ُ
ُ فُ ف
َ
�يه> برگردید به ّ
تنعمگاههایتان.
<لا�رك�ض وا> مگریزید< ،و ار ِ�ج عوا ِا ٰلى ما ا ت� ِر� ت�م � ِ
برگردید به آن کاخهایی که در آنها متنعم بودید ،برگردید به میان جامعه

و شـهری کـه در آن شـهر آقایی و فخـر میفروختید ،کجـا میگریزید؟ َ
<و
َ َ َّ ُ
ُ
ار عوا ا ٰلى ما ُا ت�ر ف� تُ�م ف� َ َ
ساك ِن�كم> .برگردیـد بـه مسـکنهایتان< ،لعلكم
ِ
�يه و م ِ
ِ�ج ِ
ِ
تُ ئَ
س� نَ
لو�> شاید بخواهند شماها را استیضاح کنند ،شاید بخواهند از شما
�
ق
َ َ نّ ُ ّ �ظ
م� نَ
�> گفتند وای بر ما،
سؤال کنند ،کجا میروید؟ <�الوا ي�ا و�يل ن�ا ِا�ا ك ن�ا ِال ي
فَ َ ت َ َ ُ
وای بر ما که ما ظالم و ستمگر بودیم�< .ما �ز ال ت� ِ�لك دعواهم> همین بود
ً
َ َّ َ َ ُ َ
دا خ�ام َ
د� ن�> و همینگونه سخن میگفتند تا
ص�
ِ ي
سخنشان< ،ح ت�ى �ج ع نل�اهم ح ي
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 میکند .چرا اینجوری
شده؟ چرا باید ستمگران نابود بشوند و ستمکشان جای آنها را بگیرند؟ چرا
ً
حتما پیش برود و معاندانش سـرکوب بشـوند ،چرا؟
بایـد دعـوت پیغمبـر

َ

ََق َ

َّ ٓ َ َ ضَ َ

َ َُ

لاع ب� ي� نَ
�> ما آسـمان را و
علت این اسـت< :و ما خ�ل� ن�ا السما َء و الار� و ما ب� ي� ن�هما ِ

َ َ َ َ َّ َ َ ً
زمین را و آنچه در میانۀ آنهاست ،به بیهوده نیافریدیم< .لو ا َر ند�ا ا ن� ن� ت� ِ�خ �ذ لهوا
َ تَّ خَ �ذ ن ُ ن َ ُ نّ ن ُ نّ ف
َ
ن
اع يل��> اگر میخواستیم کار بیهودهای انجام دهیم،
لا�� �اه ِم� لد�ا ِا� ك�ا � ِ

البتـه انجـام میدادیـم؛ از پیـش خود این کار را میکردیـم ،اگر کنندۀ این
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کار بودیم ،اما هرگز نمیکنیم .پروردگار عالم کار بیهوده نمیکند،
برطبـق باطـل عمـل نمیکند ،بـه پوچی عمـل نمیکند .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
سیر این آسمان و زمین و هر آنچه در این آسمان و زمین است
یعنی خط
ِ
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 شـدهاند میرسـاند ،آن
خط ِسـیر ،حق اسـت .هر وسـیلهای که انسـانها را به آن سرمنزل برساند،
آن وسیله حق است .اینها دیگر در آیۀ قرآن تصریح نمیشود .مفاد آیه این
است؛ یعنی با تدبر در آیه ،خیلی روشن است؛ و بنای قرآن بر این است که
ً
غالبا خیلی از چیزهایی که فهمیده میشود و روشن است و عقل انسانها
میرسد ،آنها را دیگر تصریح نمیکند.

َ نَ ق�ذ فُ

َّ ََ

اط ِل> بلکـه مـا در هم
ال� ِ
<�ل �� ِ � بِ�الح ق ِ� على ب
بعـد دنبالـش میفرمایـد کـه ب
میکوبیـم بهوسـیلۀ حـق ،باطل را .ایـن راه حق ،این طریقـۀ صحیح ،این

طریقۀ فطری و سرشتی انسان و جهان ،این باالخره بر باطل پیروز خواهد

فَ َ َ ُ ُ

شد .بلکه پیروز میگردانیم حق را بر باطل �< ،ي�دم�غ ه> پس این حق ،باطل

ف َ �ذ ُ َ

ٌ

را بهکلـی محـو و نابـود میکنـدِ �< .ا ا هو �ز ِاه ق�> آنگاه باطل را میبینی که

َ َ ُ

َ

ّ تَ ف

دارد از بین میرود ،رو به نابودیسـت< .و لك ُم الو�ي ُل ِمما � ِص� نَ
و�> آنوقت
شـما ای سـتمگران ،شـما ای ظالمان ،شـما ای باطلگرایان و ناحقان ،بر

َ َ ُ

َ

ّ تَ ف

شماست وای ،بر شماست بیچارگی و نابودی< ،و لك ُم الو�ي ُل ِمما � ِص� نَ
و�> از
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آنچه که توصیف کردید و بیان کردید.
قرآنی بسیار جالب و زیبایی ـ که الزم است
بعد البته دنبالش باز با سبک
ِ
انسـان انـس بگیـرد بـا قرآن تـا این نکات جالـب و زیبای قرآن را درسـت
ً
غالبا کسـانی که ملتفت نمیشـوند این لطافتها و ریزهکار یها و
بفهمد.
ظرافتهای قرآن را ،با قرآن انس ندارند .اگر انسان انس پیدا کند با قرآن،
لحن کالم قرآن به گوشش آشنا میشود ،میفهمد قرآن چگونه دارد حرف
میزند ـ راجع به این مسـئله بحث میکند و صحبت میکند؛ آمدن حق،
رفتـن باطـل ،پیـروزی حق ،شکسـت باطل ،بعد راجع به خلقت آسـمان و
ً
تمسک میکند به اینکه پروردگار عالم مالک آسمان است،
مجددا
زمین،
ّ
مالک زمین است ،حاکم بر تمام اقطار عالم وجود اوست ،پس در زندگی
انسـانها هـم او بایـد حکمفرمایی 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 میکردند ،بر باطل بودند و محکوم
به نابودیاند .خواهش میکنم 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 آنها
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.

تودوم
جلسۀ بیس 

تعهد ایمان به نبوت
پنجشنبه  18مهرماه 1353
 23رمضانالمبارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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َّ َّ
َ
َ ُ
هاجر وا َو َ
َ
َ
َ
َ
موال ِهم َوانف ِس ِهم
ا
ب
دوا
جاه
و
نوا
آم
ذین
ال
ِان
ِ ِ
َ
ُ ٰ
َ
ُ
اهلل َو ّال َ
ذین َآووا َون َصر وا اول ِئ َك َبعض ُهم
فی َس
بیل ِ
ِ
َ ُ
ذین َآمنوا َو َلم ُ
ولیاء َ
عض َو َّال َ
َا ُ
هاجر وا ما لكم ِمن
ی
ب
ٍ
ِ
َ َ ُ
لای ِتهم ِمن َش ٍ َ ّ ُ
َ َ
هاجر وا َو ِا ِن استنصر وكم
یء حت ٰى ی ِ
و ِ
ُ
ّ َ َ ُ َّ ُ ّ َ َ
وم َب َینكم َو َب َین ُهم
فِی الد ِین ف َعلیك ُم النصر ِالا ع ٰلى ق ٍ
عم َ
ٌ َ ُ
لون َب ٌ
ۀ
اهلل بما َت َ
م�ارکه نا� ف�ال
صیر 
 سور� ب
میثاق و ِ
ً
حتما باید مطرح بشـود و ما اگر چنانچه
مسـئلهای در ذیل مباحث نبوت
آن را نفهمیدیم و بلد نشـدیم ،بسـیاری از این مباحثی که در باب نبوت
ً
تقریبا اثر عملی نخواهد داشت .این بحث آخری یک
مطرح است ،برای ما
ضامنیست برای به عمل کشیده شدن و در زندگی آمدن بحثهای قبلی.

َ َ َ ُ َ ً
ُ
شه ُد ا َّن َم ّمدا َرسول
چیست این بحث آخری؟ این است؛ ما که میگوییم «ا
اهلل» شـهادت میدهم که محمد پیامبر خداسـت ،اعالم میکنم 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 میدهم ،چه
تعهدی را بر دوش من میگذارد؟ آیا این عقیده ،این شهادت ،این تشهد،
ً
اصال تعهدی ایجاد میکند برای من یا نه؟
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یکوقت هست که شما میفرمایید من شهادت میدهم و قبول
ُ
ُ
دارم که فرض بفرمایید گل نرگس خوشبوتر است از گل محمدی؛ اینهم
یـک مطلبیسـت دیگر .بعضیها همیـن را نمیدانند ،بعضیها به عکس
این معتقدند .جنابعالی هم ،یا درست یا نادرست معتقد شدید که این
ُ
ُ
گل ،عطرش شـامّ هنوازتر و بهتر اسـت از آن گل .خب ،حاال این شـهادت را
کـه شـما دادیدُ ،ث َّم مـاذا ،بهقول ما طلبهها ،بعدش چـه؟ هیچ .میبینید
ُ
ُ
که اگر چنانچه آدم شـهادت بدهد و قبول کند که این گل از آن گل بهتر
ُ
ُ
اسـت ،یا بهعکس قبول کند که آن گل از این گل بهتر اسـت ،هیچ اثری
در زندگی ما ندارد ،هیچ تعهدی در زندگی ما ایجاد نمیکند.
مثال دیگر بزنم؛ در دنیای مسـیحیت یک نفری در رأس مقامات روحانی
قـرار دارد بـه نـام پـاپ ،کـه میدانید این پـاپ فقط یک مجسمهایسـت
درحقیقت که مردم باید به او احترام کنند .نه یک نظریۀ تازهای در عقاید
مسیحیت ابراز میکند ،نه یک حکم تازهای در احکام مسیحیت ،مختلف
با احکام قبلی ابراز میکند ،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 آدمهای تجملپرست 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 میکنیم ،اگر یک مسـیحی مطلع
پـاپ کنونـی از دنیا رحلت کـرده و فالنکـس بهجای او
باشـد کـه جنـاب
ِ
نشسته ،یا معتقد نباشد ،در زندگی او هیچ تأثیری ندارد .اگر چنانچه یک
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مسـیحی بگوید من شـهادت میدهم که پاپ موجودِ زمان من،
آقـای زید اسـت ،این شـهادت هیچ تعهدی برای او نمـیآورد؛ یعنی حال
ً
مثال
پیر ازکارافتادهای که در گوشۀ دهات است و
او با حال آن مسیحی ِ
خبر ندارد که این پاپ قبلی فوت کرده و کسی بهجای او آمده ،حال او با
پیر آن گوشهافتادۀ بیخبر یکسان است .همچنانیکه او در وضع
حال آن ِ
زندگیاش بعد از مردن پاپ قبلی تغییری حاصل نشـده ،در وضع زندگی
این آقایی که میداند پاپ فوت کرده و دیگری جایش نشسـته ،در وضع
زندگـی اینهـم ،هیچگونه تغییری بهوجود نمیآید .شـهادت میدهم که
امروز پاپ فالنکس است ،این شهادت هیچ تعهدی را ایجاد نمیکند.

َ

ُ ََ ُ َ ً

ُ

آیا اینکه من در تشـهد نمازم میگویم «ا َ
شـهد ا ّن َم ّمدا َرسـول اهلل» ،در مأذنۀ
شهر و والیتم بهعنوان یک شعار عمومی ،بهعنوان نمایشگر سیمای کلی

َ

ُ ََ ُ َ ً

ُ

این جامعه ،گفته میشود «ا َ
شهد ا ّن َم ّمدا َرسول اهلل» ،این شهادت به نبوت،

ِّ
تشـهد،
ایـن ایمـان بـه نبوت و اعلام این ایمـان ،تعهدی بر دوش من ُم
بـر دوش آن جامعـهای کـه ایـن تشـهد بهعنوان شـعار او گفته میشـود،
میگذارد یا نمیگذارد؟ سؤال این است.
جـواب ایـن اسـت که بلی ،میگـذارد .چه تعهدی بـر دوش پیرو پیغمبر و
پذیرنـدۀ دعـوت میگذارد؟ در یک کلمـه ،این تعهد را من خالصه میکنم؛
انسـان معتقد به نبوت نبی ،بر دوش میگیرد،
تعهدی که ،مسـئولیتی که
ِ
مسئولیت به منزل رساندن بار
عبارت است از دنبالهگیری از راه نبی و قبول
ِ
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نبی .خیلی آسان ادا میشود این کلمات ،اما خیلی مسئولیتش
ً
اساسا امت نبی و شاهد نبوت بودن هم همین است.
سنگین است؛ و
یـک عـده مـردم خیـال میکنند که اگـر گفتند مـا قبول داریـم که فالنی
پیغمبـر اسـت ،همینکـه پذیـرش نبـوت او را در دلمـان ،بهوسـیلۀ زبـان
اعلام کردیـم ،کار مـا تمام شـد ،خودمان را از مرز جهنم وارد مرز بهشـت
کردیم .درسـت گوش کنید ،ببینید آیا این عقیدهای که من میگویم ،در
مغز شـما هم هسـت یا نیسـت؟ من کاری ندارم که چه کسی این عقیده
را دارد ،چـه کسـی نـدارد .بعضـی خیال میکنند که انسـانها داشـتند در
آتش قهر و غضب خدا میسـوختند ،بعد مسـئلۀ نبوت خاتماالنبیا مطرح
شـد؛ عـدهای از ایـن کسـانی کـه در منطقـۀ عـذاب و محوطـۀ غضب خدا

َ

ُ ََ ُ َ ً

ُ

بودند ،گفتند «ا َ
شهد ا ّن َم ّمدا َرسول اهلل» شهادت میدهم که محمد پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله ّ
خداستّ ،
وسلم ،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 نزدیکتر میشوند به سرچشمۀ
رحمت؛ اگر روزه گرفتند ،یکخرده نزدیکتر میشـوند؛ اگر خمس و زکات
دادنـد ،یکخـرده نزدیکتر میشـوند؛ اگـر امربهمعـروف و نهیازمنکر هم
کردنـد ،یـکذره نزدیکتـر میشـوند؛ کارهـای دیگر هـم اگر انجـام دادند،
آنوقت میرسند به سرچشمۀ رحمت؛ اگر انجام ندادند هم ،باز باالخره در
منطقۀ رحمتند .توجه کردید؟ بعضی اینجور خیال میکنند.
نتیجۀ این طرز فکر این است که اگر امروز ،یک نفر آدم در شناسنامهاش
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نوشت مسلمان ،پیرو پیغمبر اسالم ـ آنوقتیکه در شناسنامهها
مینوشـتند ،حاال که نمینویسـند ـ یا در سؤال و جوابی که از او میشود،
میپرسـند آقـا مذهب و دین شـما چیسـت ،گفت اسلام؛ بهصـرف اینکه
اسلام را معیـن کـرده ،مسـیحیت را معیـن نکـرده ،مادیگـری را معیـن
نکرده ،یهودیگری را معین نکرده ،فالن دین دیگر را معین نکرده ،بهصرف
همینیکه در این اشیا و چیزهای گوناگونی که به نام دین برایش مطرح
است ،روی اسالم انگشت گذاشته ،میگویند 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 میدهند .این حرفیست و فکر یست رایج
در ذهن مردم.
ما میگوییم این حرف درسـت نیسـت؛ ایمان به پیغمبر الزم اسـت ،اما
ایمـان بـه پیغمبـر ،تعهداتـی را با خـود بهدنبال میآورد ،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 میکند ،متعهد نشد ،هیچگونه از مسئولیتهایی را که قبول نبوت
پیغمبر بر دوش انسـان میگذارد ،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 نمیدانم ،کاری هم ندارم بدانم؛ اما در معیارهای این
جهان ،بهعنوان قضاوت ،بهعنوان اینکه ما بتوانیم حکم کنیم روی ایمان
یا عدم ایمان یک انسان ،این آدم را باایمان نمیدانیم.
البتـه ایـن را هم اضافه بکنم که بیان این کلمه و اظهار اعتقاد بهحسـب
ظاهـر ،اگرچـه کـه جان و مال انسـان را محفـوظ مـیدارد بهقولمعروف،
که البته یکقدری مسـامحه هسـت در این کلمه ،یعنی انسـان را داخل
منطقۀ اسالمی میکند ،اما بحث سر این نیست که ما ببینیم آیا جان و
مال انسـان محفوظ اسـت یا نه ،میخواهیم ببینیم مؤمن است یا مؤمن
نیسـت .ما روی معیارهای قرآنی که آیاتش را اآلن برایتان معنا میکنم،
میگوییم آن انسانی که به تعهدات ایمان پایبند نباشد ،او مؤمن نیست.
ایمان به نبوت
مؤمن آن وقتیسـت که به تعهدات و مسـئولیتهایی که
ِ
برای انسان میآورد ،پایبند باشد.
ایـن تعهـد چیسـت؟ ایـن تعهد این اسـت که مـن ببینم پیغمبـر چهکار
بـار عظیمـی را پیغمبر میخواسـت
میخواسـت در ایـن دنیـا بکنـد ،یک ِ
بـردارد ،یک سـنگ عظیمی را پیغمبر میخواسـت از جـا بکند ،یک بنیان
عظیمی را پیغمبر میخواست بنا کند ،من هم در زمان خودم نگاه کنم،
ً
کامال برداشـته شـده
ببینـم آیـا آن بـاری کـه پیغمبر میخواسـت بردارد،

اسـت؟ آن سـنگی که پیغمبر میخواست از زمین قلع 1کند و َ
ً
کامال
بکند،
ً
کامال
کنده شده است؟ آن بنیانی که پیغمبر میخواست بریزد و بسازد آیا
( .1قلع) از ریشه برآوردن
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سـاخته شـده اسـت؟ اگر دیدم جواب منفیست ،یعنی آن بار بر
زمین اسـت ،آن سـنگ کنده نشـده ،آن بنیان ساخته نشده ،بکوشم تا آن
کاری که او میخواسـت بکند ،بکنم .بکوشـم تا این بار را من بردارم .اگر
اسـتخوان من ضعیف بود ،اگر زورم نرسـید ،آن مقداری که میتوانم ،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 ،دهتا آجر هم نمیتوانـم بیاورم بچینم آنجا؟ نمیتوانم یک
مقـدار از شـالوده و پـیاش را هـم بکنـم؟ نمیتوانـم مقدمـات کار را هم
فراهم بکنم؟ اگر بگویم نمیتوانم ،دروغ است.

بـه ایـن تعهـد پایبند باید باشـد ،و ِا ّل اگـر به این تعهد پایبنـد نبود ،دروغ
اسـت کـه بگویـد من شـهادت میدهم کـه او پیغمبر خداسـت .این یک
شـهادت سطحیسـت .شهادت میدهم که او پیغمبر است ،اما نمیتوانم

شهادت بدهم که من معتقدم به پیغمبری او ،مثل منافقین؛ <ا�ذ ا � ٓا َء َ
ك
ِ ج
َ ُ َ َ ُ نَّ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ش َ ُ نَّ ُ ف
ُ ن ف ق نَ
و� ق�الوا نَ� ش� َه ُد ِا نَّ� َك َل َر ُ
الم ن� ِا� ق� ي� نَ�
اهلل و اهلل ي�علم ِا�ك لرسوله و اهلل ي��هد ِا�
الم� ِا��
سول ِ
َلكا ِ�ذ ب� نَ
و�>1؛ میآمدنـد میگفتنـد یا رسـولاهلل ما شـهادت میدهیم که تو
پیغمبر
پیغمبـر خدایـی؛ خـدا میگویـد بله ،ما خودمـان میدانیم که تـو
ِ
ّ
حرف بهجای خودش
مسـلم،
مایی ،این مطلب برای ما روشـن ،ازنظر ما
ِ
راست؛ اما شهادت میدهیم که آنها در این شهادتشان دروغگو بودند؛ در
دل قبول ندارند این مطلب را ،به زبان دارند میگویند.
 .1سوره مبارکه منافقون /آیه 1
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تعهد رسالت ،ساختن یک دنیایی به شکلیست که اسالم گفته
اسـت؛ این تعهد رسـالت اسـت .رسـول که میآید ،میآید تا جهانی را با
قـوارهای کـه اسلام پیشـنهاد میکنـد ،بسـازد .پیغمبر برای ایـن مبعوث
میشـود تـا شـکل زندگـی و نظـام زندگـی انسـانها را بهصورتـی که خدا
شکل
میگوید ،درست کند .اگر شما در زمان خودتان دیدید که بشریت با
ِ
خدافرموده زندگی نمیکند ،دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعۀ الهی
محروم است ،دیدید که مکتبهای گوناگون دارند بشریت را به اینسو و
آنسو میکشند و اسالم برای گوشۀ مغز و گوشۀ دل انسانها باقی مانده
و بس ،وظیفۀ شـما و تعهد شـما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر
میدهید این است که بکوشید تا دنیا را به شکل اسالمفرموده در بیاورید؛
این مسئولیت و تعهد نبوت است.
همانطور یکه در این ورقهها نوشته شده ،که مطالعه کردید یا میکنید؛
اسلام یـک فکـر نویی میآورد ،بر اسـاس این فکر نو ،یـک جبههبندی نو
بهوجـود میآیـد ،یک صفبندی جدید بهوجود میآیـد .و ما مکرر به این
ً
اساسـا دین ،بهمعنای ایجاد
نتیجه رسـیدیم ،با مطالعۀ در آیات قرآن ،که
یک جبههبندی و صفبندی جدید است.
وقتیکه انسانها دارند زندگی میکنند در یک جامعۀ جاهلی ،پیغمبر که
میآید در این جامعه ،انسـانهای همه مطیع و رام را ،انسـانهای همه
به یکسـو و یکجهت را دو دسـته میکند؛ یک دسـته را از این غِ وایت،
گمراهی ،سرگشـتگی نجات میدهد ،راهشـان را عوض میکند ،میشـوند
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دو دسـته .بهاینمعنـا کـه گفتـم ،پیغمبرهـا عامـل اختالفنـد؛
بهاینمعنـا پیغمبرهـا عامـل دوییّ تنـد .یادتان باشـد بهاینمعنا که گفتم
یعنی چه ،تا اگر خواستید جایی نقل کنید ،نگویید فالنکس میگوید که
پیغمبر عامل اختالف اسـت .بهاینمعنا پیغمبر عامل اختالف اسـت ،به
کدام معنا؟ به اینجور که همه دارند مثل واگنهای یک قطاری میروند
طرف سراشـیب سـقوط ،پیغمبـر میآید از عقب این واگنهـا را میگیرد،
بعضی از واگنها خودشان را از دست پیغمبر جدا میکنند ،میروند طرف
سراشیب سقوط ،یک عده از این نگاهداری پیغمبر استقبال میکنند ،بین
واگنها اختالف میافتد.
ایـن قافله دارند میرونـد بهطرف دزدها ،دارند میروند بهطرف مرگگاه،
دارنـد میرونـد بهطـرف زلزلهخیـز ،پیغمبـر میآید ،میگویـد نروید ،یک
عـدهای بـه حـرف او گـوش میدهنـد و نمیرونـد ،یـک عـدهای گـوش
نمیدهنـد و میرونـد ،پـس میشـوند دو جبهـه ،اختلاف .بهاینمعنـا،
پیغمبرها میآیند در میان اجتماعات اختالف و دوییّ ت ایجاد میکنند،
منتهـا دوییّ تـی در میـان جامعـهای کـه یکپارچـه گمـراه بـود .میآینـد
میگوینـد برگردیـد طـرف خـدا ،بیـن آن یکپارچههـا اختلاف میافتـد،
بعضـی برمیگردند ،بعضی برنمیگردند.
پس یک جبهۀ جدیدی ،یک صفبندی جدیدی ،یک موضعگیری متقابل
جدیـدی بـا آمدن پیغمبـر در جامعه به وجود میآید .پیغمبر یکطرف در
یـک صف ،دشـمنان و معارضان و معانـدان پیغمبر هم یکطرف ،در یک
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صـف دیگـر .بـه این دو صفـی که دارم ترسـیم میکنم ،درسـت
توجـه کنیـد .پیغمبر اول تک و تنهـا بوده ،همه در آن صف مقابل بودند،
پیغمبر کوشش کرده ،تالش کرده ،یکییکی ،دوتا دوتا ،تا باالخره توانسته
یـک صفـی را درمقابـل آن صـف گمـراه و دوزخـی تشـکیل بدهـد؛ صفی
درمقابـل صـف ضاللت بهوجود بیاورد .دو صفنـد درمقابل هم؛ یک صف،
صف پیغمبر است ،یک صف ،صف دشمنان پیغمبر است.
پیغمبـر چـهکار میخواسـت بکند؟ میخواسـت مردم را به بهشـت ببرد؛
بهشـت این جهان و بهشـت پس از مرگ ،هر دو .چون میخواهد مردم
را بـه بهشـت ببـرد ،مـردم باید با او بیاینـد ،اگر با او نیامدند ،به بهشـت
نمیرسـند .درسـت اسـت این مطلب؟ پیغمبر میخواهد انسانها را ببرد
به سرمنزل سعادت ،اگر با او نیایند ،اگر با او همراه و همگام نشوند ،به
سـرمنزل سـعادت نمیرسـند .این درست یادتان باشـد .حاال بین این دو
صف ،یک نفری است ،نگاه به پیغمبر میکند ،میبیند حرفهای درست
میزنـد ،هرچـه گـوش میدهد ،میبینـد حرف پیغمبر حرف خوبیسـت؛
صف
ازطرفـی میبینـد اگـر بیایـد در صـف پیغمبـر ،مجبور اسـت بـا آن
ِ
روبـهرو ،بـا همدیگـر معارضه کننـد؛ دلش نمیآید بـرود در صف روبهرو،
چـون میبینـد کـه میرونـد طـرف جهنـم ،دلـش نمیآید بیایـد در صف
پیغمبـر ،چـون میبینـد کـه صف پیغمبـر دردسـر دارد .چـهکار میکند؟
امان آرامی را انتخاب میکند،
امن
میآیـد بیـن ایـن دو صف ،یک نقطۀ
ِ
ِ
یک خیمهای آنجا میزند و مینشـیند ،این چهکاره اسـت؟ شما بگویید.
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بستر راحت
آیا این آدمی که در میانه نشسته ،بین دو صف در
ِ
غنوده ،این به بهشـت خواهد رسـید یا نه؟ پیداسـت که نه ،چون پیغمبر
میخواهـد بـرود به بهشـت ،کسـانی میرونـد که بـا او راه بیفتند ،او که
بـا پیغمبـر راه نیفتـاده .هرکـس بین دو صف اسـت ،با پیغمبر نیسـت،
هرکـس بـه پیغمبـر نپیوسـته اسـت ،بـر پیغمبر اسـت؛ هرکس بـا علی
نباشـد ،بر علیسـت؛ هرکس با حق نباشـد ،بر حق است .این را قرآن هم
بـه مـا میگویـد ،اما زبان گویای روشـن امام علیهالسلام هم که خیلی

َ ُ
نزدیکتـر اسـت بـه فهم ،بـرای ما بیـان میکنـد .میگویـد « ّ
ـاك ُت اخو
الس ِ
ّ
الـراىض» 1ایـن حدیـث را یـاد بگیریـد ،آدرس حدیـث هم بحاراالنـوار ،جلد
َ

َ ُ

ََ

ُ

مواعـظ اسـتّ « ،
الـراىض َو َمـن ل َيكـن َم َعنا َ
السـا ِك ُت اخـو ّ
كان علينا» آنکسـیکه

درمقابـل وضـع باطل سـاکت اسـت ،برادر آن کسیسـت که بـه آن وضع
راضیسـت .دیگر نمیگویند آنکسـیکه راضیسـت ،او چهکاره اسـت ،او

َ

َ

ض ب َعمل قوم ف َ
َ َ َ
هو ِم ُهنم .هرکسـی که به کار یک جمعی،
معلوم اسـت ،من ر ِ ِ ِ
ٍ

به زندگی یک مردمی راضی باشـد ،از خود آنهاسـت؛ او را هم میبرند به
همان آخوری میبندند که آنها را ببندند .اینیکه ساکت است ولو در دل
ناراضیست اما این نارضایی را اعالم نمیکند ،او هم برادر آن کسیست

َ

ُ

ََ

که راضیست .بعد دنبالش « َو َمن ل َيكن َم َعنا َ
كان علينا» هرکه با ما نیست،

بر ماسـت .بین این دو صف ،جایی را اسلام فرض نکرده.
آنکسـانیکه مثـل اصحـاب عبداهللبنمسـعود ،از جملـه همیـن جنـاب
 .1حدیث شماره 23
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ربیعبن ُ
خ َثیـم 1ـ اگـر ایـن قبـر برای او باشـد در خراسـان ـ که در
جنگ صفین گفتند ما حاضر نیستیم با امیرالمؤمنین همراه بشویم ،چون
او خون مسلمانها را بناست بریزد .و آمدند عافیتطلبانه از او تقاضا کردند
که آنها را بفرستد در مرزها تا مرزداری بکنند ،اینها کور خواندند .اینها خیال
چندم رم است که
کردند که جنگ بین یزدگرد سوم و نمیدانم هراکلیوس
ِ
اگر اینها هرکدام غالب بشوند ،برای دین و دنیای آدم هیچ فایدهای ندارد!

قرار عـدم دخالت در جنگ
قـرار عـدم تعرّض ببنـدد،
عافیتطلبانـه انسـان
ِ
ِ
ببندد ،بیاید یک گوشـهای بنشـیند .خیال کردند جنگ بینالمللیسـت که
چند تا ملت دارند باهم جنگ میکنند سـر قدرت و حکومت؛ هر کشـوری
کـه بتوانـد خـودش را کنار نگه بداردُ ،برده .دیگـر نفهمیدند جنگ بین حق
و باطـل ،یـک جنگ اجتنابناپذیر اسـت .ندانسـتند کـه در جنگ بین حق
و باطـل ،اگـر بـا حق نبودی ،با باطلی .با باطل بودن بهاینمعنا نیسـت که
ً
حتما با حق بجنگی ،بلکه حتی آن صورتی که برای حق نجنگی هم داخل
است در مفهوم با باطل بودن؛ این را اینها نفهمیدند .نبوت میآید صفوف
را مشخص میکند ،میگوید آنکسانیکه با ما هستند بیایند،
گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما

سرگیرد و برون رود از کربالی ما

2

 .1مردی زاهد و عابد بوده اسـت و از تابعین بهشـمار میآید .آنگونه که در کتاب وَ َق َعة
صفیـن آمـده اسـت ،بـه همراه عـدهای دیگر نـزد امیرالمؤمنیـن آمـده و میگویند که در
حقانیت این جنگ شـک دارند و از امام تقاضا میکنند آنها را برای مرزبانی و مبارزه با
کفار به یکی از مرزها بفرستد.
 .2نیّ ر تبریزی
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بـرود ،بـا مـا نیسـت دیگـر .آنکسـیکه حسـینبنعلی ،در بین
راه او را طلـب میکنـد کـه بیـا بـا ما کمک کـن ،میگوید َیابنَرسـولاهلل
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 میبینیـد کـه محدثیـن مـا مینویسـند و میگویند آن بیسـعادت،
ً
واقعا بیسعادت .و ای بدبختمردمی که چون او،
راست هم میگویند،
هموارۀ زمان بیسـعادت باشند؛ ای بیسعادت! پیغمبرها میآیند معین
میکنند راه را ،میگویند این است ،اگر مردی ،اگر دنبال حقی ،اگر برای
خدایـی ،اگـر شـهادت میدهـی 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 آنوَ ر کـردی ،یعنـی مـن ندیدم ،اما در همان حال تسـبیح
دسـت گرفتی ،گفتی شـهادت میدهم شـما پیغمبرید ،شهادت میدهم
دور تسـبیح هم
شـما پیغمبرید ،شـهادت میدهم شـما پیغمبرید ،یک
ِ
گفتی ،این فایدهای ندارد ،هیچ نگو و بیا ،بر زبان نیاور این ذکر را ،عمل

َ َ
َُ َق ً َ
تَ ف َ نَ
َ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ ن َ تَ ق نَ
اهلل ا ن� ت� ق�ولوا ما لا
ولو� ما لا ��ع
کن < .ي�ا ا ي�ها ال�ي�� �م�وا ِلم ��
لو�  ك ب� َر م� ت�ا ِع ن�د ِ
تَ� ف� َع نَ
لو�>1؛ چرا آنی را که بر زبان میگویی معتقدم ،عمل نمیکنی؟ وای

بـر مـن ،حال خودم را دارم میگویم .بزرگگناهیسـت که انسـان چیزی
را بـه زبـان بگویـد ،عقیدهای را اظهار کند ،اما عمـل نکند به آن .چرا من
 .1سوره مبارکه صف /آیات  2و 3
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بگویم پیرو پیغمبر خدا هسـتم ،درحالیکه پیرو ابیجهلم؟ چرا
بگویم من دنبال اسلامم ،درحالیکه دنبال شـرکم؟ چرا بگویم علویام،
درحالیکه معاویه و بوجهلیام؟
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
بار
میگویـد ،ضـد راحتـی و تنعـم و رفاه شخصیسـت ،هرچـه میگویدِ ،
مسـئولیت بردوشگذارنده اسـت ،هرچه میخواهد ،تالش است .از دروغ
بدش میآید ،از رشـوه ناراحت میشـود ،از هدیهای که بوی رشـوه بدهد
ناراحت میشـود .در راه خدا و برای خدا ُمتِ ِّ
دماغی
نمر 1اسـت .یک پلنگ
ِ
عجیبـی در راه خـدا دارد .در راه خـدا و حکـم خـدا بـه هیچکـس رحـم
نمیکنـد ،بـرادرش هـم کـه میآیـد از او پـول میخواهـد از بیتالمـال،
آهـن گداختـه میگـذارد طرف مشـتش .یـک نفر اینجـوری در اجتماع؛
سـختگیر ،دقیق ،محتاط در اجرای احکام و حدود الهی و اسلامی ،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 میدهد و آن شـرط
این است که میگوید به علی کمک نکن ،به من کمک کن ،کمکی هم
که از تو میخواهم ،کمک زیادی نیسـت ،گاهی من را تعریف کن ،بس
است .خب شما را به خدا ،شما از این دو نفر سراغ که میروید؟ کدام را
نمر) خشمگین ،پلنگدماغ
 ( .1
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قبـول میکنیـد در این زمان و در ایـن قطعۀ از تاریخ؟ حاضری
رفتـن بـا او ،بـودن بـا او ،عمـل کردن بـه فرمان او؛ دردسـر،
آنکسـیکه
ِ
مسـئولیت ،حرکت ،تالش دارد ،با او باشـی؟ حاضری از آنکسـیکه 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 میبینی
دلت پرواز میکند بهسـوی راحتیها ،تنعمها ،عیشها ،پولها ،مقامها،
آبرومندیهـا ،نـاز و فخرفروختنهـا بـه ایـن و آن ،ولـو در غیـر راه خـدا
باشـد ،بـدان اگـر آنجـا بودی ،از آن کسـانی بودی که خیلـی اگر مالحظه
میکـردی ،شـبانه ،یواشـکی ،با همسـایهها خداحافظی نکرده ،اسـبت را
سـوار میشـدی ،به زن و بچهات هم میگفتی من در شـام منتظر شـما؛
یا علی مدد! طرف شـام میرفتی ،علی را تنها میگذاشـتی ،همچنانیکه
خیلی از چهرههای موجه آن زمان گذاشـتند.
عبداهللبنعبـاس پسـرعموی امیرالمؤمنیـن و پسـرعموی پیغمبـر ،راوی
اینهمه حدیث ،مفسر قرآن ،چهرۀ موجه بین شیعه و سنی ،همین کار
را بـا علـی کـرد ،که امیرالمؤمنیـن در نهجالبالغه دوتـا نامه و دو خطاب
دارد بـه عبـداهلل عبـاس .مگـر عبـداهلل عباس چه کسـی بـوده؟ همینکه
چهارتا حدیث از او ،از قول پیغمبر نقل کردند ،شیعه و سنی هم قبولش
دارنـد ،همـه قبولش دارند .صحابـی پیغمبر هم نبـوده ،درعینحال همه
قبولش دارند ،و این یک نکتهایسـت .اگر صحابی پیغمبر بود و شـیعه
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و سـنی قبولش داشـتند ،مهم نیست ،مثل سلمان ،مثل ابیذر،
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
یکقدری مطالعه میکردم ،دیدم جناب عبداهلل عباس جزو همراهیان و
ً
غالبا
اطرافیان خلیفۀ دوم اسـت ،خیلی هم به او عالقه داشـت ،اینهم
دنبـال جنـاب عمـر بود .آدمی جـزو تابعین باشـد ،زمـان پیغمبر را درک
نکرده باشـد ،درعینحال هم شـیعه ،هم سـنی او را قبول داشـته باشـد،
َ
یال َ
لع َجب! 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 درحالیکه حاکم و استاندار بصره بود ،پولهای بیتالمال را برداشت
دِ در رو! کجا؟ مکه؛ در حرم امن و امان پروردگار .البد برد پولها 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
میگفت؟ تمام احادیث دسـت اول در فضیلت علی را او نقل میکرد ،به
یـاد علـی اشـک میریخـت ،از اینکه با علی بـوده ،خاطرهها نقـل میکرد،

اما آیا من و شـمای زیرک و َک ِّیس قبول میکردیم ایشـان شـیعه اسـت؟
میگفتیـم آقـا بـرو ایـن دام بـر مـرغ دگر نِـه 1،برو؛ تـو اگر شـیعه بودی،

ُ َ
َ
حـان ُي َ
كـر ُم َّالر ُجـل او
وقـت امتحـان باید خودت را نشـان میدادیِ « .عنـد ِاال ِمت ِ
 .1برو این دام بر مرغ دگر نه  /که عنقا را بلند است آشیانه (حافظ)
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ُ

ُ
1
حـوال ع ِل َـم َج ِ ّ
جـال» .2تـو اگـر شـیعۀ علـی
الر ِ
ـب اال ِ
ي ِ
ـان» « ،يف تقل ِ
واه ِـر ِ
خـون دل نمـیدادی؛ با فـرار کردن خـودت اینقدر
بـودی ،علـی را آنقـدر
ِ
نالـۀ علـی را بیـرون نمـیآوردی ،کـه علی آنجـور نالـه زد از رفتن عبداهلل
عبـاس؛ تـو از همـۀ خویشـاوندانم به من نزدیکتر بودی ،مـن امید به تو
داشتم ،من متکی به تو بودم ،پسرعمویت را در این شرایط تنها گذاشتی
و رفتـی؟! نامهایسـت کـه علـی در نهجالبالغـه ،خطـاب به عبـداهلل دارد،
منتهـا مرحوم رضیرضواناهللعلیـه در نهجالبالغه 3،چون زمان بنیعباس زندگی

َ
تـاب ل ُـه ِا ٰىل َع ُبـداهلل
میکـرده ،یـا ترسـیده یا خجالت کشـیده بنویسـد « ِمـن ِك ٍ
ُ
َُ ٰ َ
َّ
عض ع ّم ِال ِه» 4نوشـته که امام علیهالسلام
عباس» ،نوشـته « ِمن ِك ٍ
تاب له ِاىل ب ِ

به یکی از عامالنش ،استاندارانش نوشته ،ننوشته این استاندار چه کسی
بوده .وقتیکه این نامه را میخوانید ،خب معلوم است که عبداهلل عباس
مربوط به عبداهلل
بـوده ،بهعلاوه ،غیر نهجالبالغه ،جاهای دیگر نقل کردند
ِ
عباس است؛ که پسرعمویت را تنها گذاشتی ،چه کردی و چه کردی.
بـاری ،تعهـدِ قبول و پذیرش نبوت این اسـت :دنبال نبـی راه رفتن ،قبول
تکلیـف او را کـردن ،آنچنانیکـه او میخواهـد ،عمـل نمـودن .من دیگر
 .1حدیث شماره 19
 .2حدیث شماره 20
 .3ابوالحسن ،محمدبنحسین ( 406-359ق) ملقب به سید رضی در بغداد به دنیا آمد.
ایشـان همراه با برادر بزرگترش ،سـید مرتضی علمالهدی ،نزد شـیخ مفید پرورش یافتند.
این عالم وارسته بیشتر به واسطۀ تألیف کتاب نهجالبالغه شهرت یافتهاند.
 .4نامۀ چهلویکم نهجالبالغه
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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 اسلام

َّ َّ ذ َ آ َ

َ

َ

<ا ن� ال�ي� ن� �م ن�وا و ها�ج روا> 1آنکسانیکه ایمان آوردند و هجرت کردند
چیستِ .
و جهاد کردند با مال و جانشان .برای زمان پیغمبر است ،نهاینکه بخواهم
بگویـم بـرای زمانهـای دیگری نیسـت ،نـه ،این حکم کلیسـت .در مورد
زمان پیغمبر دارد گفته میشـود ،که مسـئلۀ هجرت هم آنجا مطرح بوده؛
هجرت به جامعۀ اسالمی .آن روز یک عدهای مسلمان میشدند ،طرز فکر
پیغمبر را قبول میکردند ،اما حاضر نبودند از مکه بیایند بیرون ،میگفتند

خب ،چرا بروم بیرون؟ مکه مغازۀ دو ،سه دربندی 2دارم ،تلفن شمارۀ رُ ند
عالی دارم ،مشتر یهای شناخته و دانسته دارم ،قوم و خویش و رفیق و
همپیاله دارم ،اینها همه را بگذارم بروم پهلوی پیغمبر؟ خب چرا؟ ایمان
الزم است؟ ایمان دارم ،صد بار هم میگویم ،در دلم ،به زبانم ،یواش که
کسـی البته نشـنود ،خدا یکیسـت ،پیغمبر هم برحق اسـت .نماز از من
میخواهـد پیغمبـر ،میخوانـم ،روزه میخواهد ،عوض سـی روز ،شـصت
روز میگیـرم ،چـرا بـروم مدینه؟ بعضی اینجوری فکـر میکردند .هجرت
در آنجـا الزم بـود .جامعۀ اسلامی نوبنیاد بود ،باید میرفتند ،باید تقویت
میکردند و باید آن جامعه را درمقابل دشمنانش آسیبناپذیر میساختند؛
لذا هجرت شرط قطعی قبول ایمان بود.
 .1سوره مبارکه انفال /آیات  72تا 74
 .2دو ،سه دهانه
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آَ

َ

َ

ِ<ا نّ� ال�ي� نَ
� �م ن�وا> آنکسانیکه باور کردند و گرویدند< ،و ها�ج روا> و
َ

َ

َ

َ َ ن فُ

موال ِهم و ا�� ِس ِهم> و با مال و جانشـان،
هجـرت کردنـد به مدینـه< ،و ج�اهدوا ِب�ا ِ

َ َّ
<و ال ذ�ي� نَ�
هـر دو ،مجاهـدت کردنـد در راه خـدا و همچنیـن ازطـرف مقابل
آَ
�ووا> آنکسـانیکه اینها را ،که بیسرپرسـت و بیخانمان بودند ،در مدینه
ُ ٰٓ ئ َ َ ضُ
َ َ َ
ع� ُهم َاولِ � ُاء َ� ض
ع�> اینها
<و ن�صروا> و یار یشـان کردند< ،اول ِ�ك ب�
پناه دادند،
ي ب ٍ
جبهگان بعض دیگر هستند .اینها همان مؤمنینی
بعضی پیوستگان و هم
ِ
هسـتند کـه مثـل آجرهای توی هم فرو رفتهاند .یک بنیـان را نگاه کنید،
این عمارت را نگاه کنید ،آجرها تو هم رفته ،چوبها تو هم رفته ،اجزای
یـک عمـارت با سـایر اجزا درهمپیوسـته و گرهخـورده ،مؤمنین در جامعۀ
اسالمی همینجورند؛ همه بههم پیوسته و جوشیده و گرهخورده هستند.
اولیـا یعنـی ایـن ،والیت یعنـی این ،پیوسـتگی کامل ،الصـاق و التصاق

1

کامل ،این والیت است.

َ َّ آ
ُ ٰٓ ئ َ َ ضُ
ع� ُهم َاولِ � ُاء َ� ض
<و ال ذ�ي� نَ� � َم ن�وا>
ع�> آنها بعضی اولیای بعضی دیگرند.
<اول ِ�ك ب�
ي ب ٍ

ـ اینجا را گوش کن ـ اما آنکسانیکه ایمان آوردند ،در دلشان باور کردند

َ َ ُ

کـه تـو پیغمبـری ،امـا <و لم ي�ها ِ�ج روا> اما هجرت نکردنـد ،تعهد ایمان را بر

َ
َ ُ
َ َّ ُ
كم م ن� َو َ
لا� ت ِ� ِهم ِم ن
� ش��ي ٍء ح ت�ى ي�ها ِ�ج روا> شما با اینها هیچ
دوش نگرفتند< ،ما ل
ي
ِ

پیوستگی و ارتباطی ندارید ،تا وقتیکه هجرت کنند .تا هجرت نکردند و
آنجا هستند ،بیگانۀ از شما هستند .هیچ رابطه و پیوند اسالمی و برادری
میان شما نیست.
( .1لصق) به چیزی چسبیدن و به آن پیوستن
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منتها یک حکم دیگری در کنارش هست؛ همانهایی که در آنجا
هستند ،اگر چنانچه با گروه دیگری جنگشان افتاد و از شما یاری خواستند،
شما البته باید بروید آنها را یار یشان 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 ،آنکسـیکه آن مسـلمان دارد با
او میجنگـد ،با شـما پیمان صلح بسـته باشـد؛ دراینصـورت کمک به آن
ً
اوال
مسـلمان هم دیگر واجب نیسـت .اینجا چه میفهماند این آیه به ما؟
میفهمانـد کمـک بـه مسـلمان ،در هر نقطـهای از جهان که باشـند واجب
ً
ثانیا میگویـد آن مسـلمانی که هجرت
اسـت ،ولـو هجرت نکـرده باشـند.
نکـرده اسـت ،به جامعۀ اسلامی مهاجرت نکرده ـ که البته امـروز در دنیا،
اسلامی بهاینمعنا نداریم ـ به جامعۀ اسلامی نیامده ،در دارالکفر
جامعه
ِ
باقی مانده ،این آدم اگر با یک نفر یا یک دسته کافر جنگش افتاد و شما
بـا آن کافـر پیمـان صلـح دارید و عدم تعـرّض ،حق نداریـد بروید به کمک
برادر مسلمانتان .چرا؟ چون هجرت نکرده ،چون برادر شما نیست ،مهاجرت

َ

َ َ ُ ف ّ

فَ َ َ

َ َ ُ َ َ َُ

ٌ

ُ

َّ

ّ َ

قَ

اس� ن�صروكم �ی الدي� ن� �عل ي�ك ُم ن ُ
نکرده بهسوی شما< .و ِا ن� ت
وم> ،مگر بر
ال�صر ِالا ع ٰلى � ٍ
ِ
ِ
ِ
م� ث� قا�> که میان شـما و آنها تعهد
<� ي� ن�كم و ب� ي� ن�هم ي
قومی ،بر زیان مردمی که ب

عم نَ َ
اهلل �ما تَ� َ
َ ُ
ص� ٌر> و خدا به آنچه میکنید ،بیناست.
لو� ب� ي
و پیمانیست< .و ِب
َ َّ ذ

َ فَ

َ ُ ُ َ

ٓ َ ض

<و ال�ي� نَ� ك�روا ب� ض
ع�> آنهایـی کـه کافرنـد ،بعضـی همجبهگان
ع�هم اولِ ي�ا ُء ب� ٍ
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پیوسـتگان بعـض دیگرند .نـگاه نکـن در دو اردوگاهند ،اما در
و
ِ

ّ تَ ف َ ُ تَ ُ ن ف ت نَ ةٌ ف َ ض فَ ٌ
ر� َو �ساد
دشمنی با شما ،هماردو و همجبههاند<ِ .الا ��علوه �ك� ِ���� ِ�ی الا ِ
َ
ك ب� ي� ٌر> اگـر ایـن را انجـام ندهیـد ،فتنـهای در زمین خواهد شـد و فسـاد
بزرگـی .شـاید مراد این باشـد که اگـر این جبههبندی و ایـن صفبندی را
مراعات نکنید ،اگر ندانید و ندانسـته باشـید که صف شـما درمقابل صف
دشـمنان خدا ،یک صف مشـخص و ُمنحاز یسـت 1و اگر ندانید که هرکه
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
ً
احتماال.
حکم خدا در میان اجتماع است،

َ َّ ذ

آَ

َ

َ

<و ال�ي� نَ
� �م ن�وا> آنکسـانیکه ایمـان آوردهانـد< ،و ها�ج روا> و مهاجرت کردند

ـ ایـن آیـه را هم دقت کنید که آیه شـاهد جالبیسـت بـرای این مطالبی

<و َّال ذ�� نَ� آ� َم ن�وا> آنکسـانیکه ایمان آوردهاندَ ،
که عرض کردیم ـ َ
<و ها�جَ روا>
ي
َ َّ
َ َ ُ ف َ
<و ال ذ�ي� نَ�
اهلل> مجاهدت کردند در راه خدا،
هجرت کردند< ،و ج�اهدوا � ي� س ب� ي� ِل ِ
ُ ٰٓ ئ َ ُ ُ ُ �ؤ ن نَ ّ ً
آ
َ َ
و� َح ق�ا>
� َووا َو ن�صروا> آنکسانیکه پناه دادند و یاری کردند< ،اول ِ�ك هم الم مِ �

اینهایند مؤمنان راسـتین .درسـت فهمیدی؟ مؤمن راستین این است .اما
آنیکـه ایمـان آورده اسـت و مهاجـرت و مجاهـدت و پنـاه دادن و نصرت

ُ

َ

نمودن از او سر نزده است ،او چیست؟ ه ُم ُ
ؤمنون غ َیر َح ٍق؛ مؤمنین الکی،
امل ِ

مؤمنین دروغی .این مفاد آیه است .تا آخر آیات.
( .1حوز) در اصطالح به معنای مستقل است.
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یک کلمه هم از آن آیات سورۀ آلعمران عرض بکنم ،چون الزم
اسـت که آن را شـرح بدهم مختصری ،چرا که فهمیده نمیشـود منظور

َ
اهلل م� ث� قَا� نَّ ّ َ
<و ا�ذ َا خَ��ذَ ُ
ال� ِب� ِي� ي� ن�>1؛ در این آیهای که آنجا ترجمهاش
ي
ما چیستِ .

کـردم و دیگـر ترجمـه نمیکنـم ،ایـن مطلـب را میخواهد بیـان کند که
مـا از پیغمبران گذشـته ،حتـی تعهد گرفتیم ،گفتیم بـه آنها ،به پیغمبر
ً
مثلا بـه موسـی ،گفتیـم آنیکه به تـو دادیم ما ،اگـر بعد از تو
گذشـته،
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

َُ ُ َ
بعـد از خـودش ایمان بیاورد ،عالوهبراین ،او را یاری هم بکند؛ <ل ت��ؤ مِ ن� نّ�
َ َ َ ُ نَّ
بِ� ِه و ل ت� ن�ص ُر�ه> نصرتـش باید بکند.

بعـد میگویـد کـه حـاال نصـرت پیغمبـر چیسـت؟ نصـرت پیغمبـر ایـن
ً
مثلا ،چگونه پیغمبر ما را یاری میکنـد؟ اینکه به امتش،
اسـت؛ موسـی
دوسـتانش ،یارانش ،سـفارش میکند :مبادا ،مبادا ،مبادا اگر این پیغمبر

ق َ ََ ق ُ
ال اا� َر تر�م>
با این نشـانهها آمد ،مخالفت با او بکنید .خب نصرت اسـت�< .
خـدا بـه ایـن پیغمبرها گفت آیـا اقرار کردید؟ قبول کردیـد این تعهد مرا؟
ایـن پیمانـی کـه دارم از شـما میگیـرم که بـه پیغمبران بعـد از خودتان
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ََ ق ُ َ َ ُ َ
ُ
ایمـان داشـته باشـید ،بـا ایـن شـرط< ،اا� َر تر�م َو ا خ��ذ ت�م ع ٰلى �ذ ِلكم

ً
عینا همین پیمان را از امتتان هم گرفتید تا روز قیامت؟ یعنی
ِاصر�ي >،
یهودیهای عالم ،اآلن ازطرف موسیبنعمران مورد مؤاخذۀ این میثاقند،
اآلن موسـیبنعمران بـه زبـان حال و قالّ ،
کانه دارد بـه آنها میگوید :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.

ب خ�� ش� چ�هارم:

ولا ی� ت�
والیت

پیوندهای امت اسالمی
بهشت والیت
در پیرامون والیت ()1
در پیرامون والیت ()2
در پیرامون والیت (( )3هجرت)

توسوم
جلسۀ بیس 

والیت
جمعــه  19مهرماه 1353
 24رمضانالمبارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.

جلسۀ 23
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ََ
ُ
یا َا ُّی َها َّال َ
ذین َآمنوا لا ت ّت ِخذوا َع ُد ّوی َو َع ُد َّوكم
َ َ ُ َ َ
َ َ َ
َ َ
الم َو ّدةِ َوقد كفر وا ِبما
لقون ِال ِیهم ِب
اولیاء ت
َ َّ َ َ ّ ُ َ
َُ
َ َ ّ ُ
خرجون الرسول و ایاكم ان
جاءكم ِمن الح ِق ی ِ
ُ
ُ
ُ
ك ُنتم َخ َر ُ
جتم ج ً
هادا فی
اهلل َر ِّبكم ِان
ؤمنوا ِب ِ
ت ِ
ِ
ُ ّ َ َ
َ َ ََ
ابت َ
الم َو ّدةِ َوانا
ون ِال ِیهم ِب
غاء َمرضاتی ت ِسر
َسبیلی َو ِ
َ َ
ُ ََ
َ َ
خف ُیتم َوما َا َعل ُنتم َو َمن َی َ
فع ُله ِمنكم فقد
اعل ُم ِبما ا
ۀ
َ َّ َ َ َّ
مم� ن
م�ارکه ت
ح�ه
بیل 1
سور� ب
ضل سواء الس ِ
مسئلهای که امروز ما اینجا مطرح میکنیم ،مسئلهایست به نام والیت.
مسـئلۀ والیـت ،بـه آن صورتی که مـا مطرح میکنیم و از قرآن اسـتنباط
ً
غالبـا کمتـر مطرح میشـود .البته اسـم والیـت و کلمۀ والیت
میکنیـم،
بـا گوش شـیعه آشناسـت .در دعاهای ما ،در خواسـتههای مـا از خدا ،در
روایات ما ،در افکار رایج و عمومی ما ،مسئلهای به نام والیت ،با قِ داست
و احتـرام تمـام و بـا آرزوی تأمیـن چیـزی بـه نام والیت ،توأم اسـت .ما
همیشـه بهعنـوان شـیعه خـود را دارای والیت میدانیـم ،و اگر یکقدری
شـیعه ،وسواسـی و دقیق و محتاط باشد ،همیشه از خدا میخواهد ،آرزو
میکنـد کـه خـدا او را بـا والیـت بدارد و با والیـت بمیرانـد و والیت را به
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او بفهمانـد .بنابرایـن کلمـهای به نام والیت به گوش آشناسـت.
علی ّ
النهایـه 1،بنـده دربـارۀ ایـن کلمـه و مفهـوم والیـت ،خیلـی از ریشـه
میخواهم حرف بزنم .میرسیم به والیت علیبنابیطالب

علیهالصالةوالسالم

اما

ً
فعال در مراحل قبل از آن میخواهم حرف بزنم .والیت را از قرآن و از آیات
کریمۀ قرآن میکشـیم بیرون ،اسـتنباط و اسـتخراج میکنیم و میبینید
مترقـی جالبیسـت اصل والیـت ،و یـک ملت ،یک
مـدرن
اصـل
کـه چـه
ِ
ِ
ِ
جمعیـت ،پیـروان یک فکر و یک عقیده ،اگر دارای والیت نباشـند ،چطور

ّ
معطلند .این را درک خواهید کرد و احساس خواهید کرد.
بیخودی ِول

در سـایۀ این بحث بهخوبی میشـود فهمید که چرا کسـی که والیت ندارد،
نمازش نماز و روزهاش روزه و عباداتش عبادت نیست .بهخوبی میشود با
ایـن بحـث فهمید که چرا جامعهای و امتی که والیت ندارد ،اگر همۀ عمر
ّ
تصـد ِق تمام اموال بگذراند ،باز الیق غفران و لطف خدا
را بـه نمـاز و روزه و
نیسـت .و خالصـه در سـایۀ این بحث ،معنـای احادیث والیت را میشـود
فهمید ،ازجمله این حدیث معروفی که از چند نفر از ائمهعلیهمالسالم رسیده و

َ َ َّ َ ُ ً َ َ َ
قام ليل ُه َو
بنده بعضی از جمالت و کلماتش را اینجا تکرار میکنم« :لو ان رجال
َ
صام َن َار ُه َو َت َص َّد َق َ
َ
مال ِه َو َح َّج َج َيع َد َ َ َ
اهلل َف ُيوا ِل َي ُه َو َي َ
كون
ب
عرف َو َالية َو ِ ِّل ِ
ميع ِ
هر ِه و ل ي ِ
ِ
ِ ِ
َ َ
َ َ
ج ُيع اعما ِل ِه ِبدالل ِت ِه» 2اگر کسی تمام عمر را روزه بگیرد ،نهفقط ماه رمضان را،
تمـام شـبها را تـا به صبح بیدار بماند ،تمام اموالـش را در راه خدا بدهد،
 .1سرانجام
 .2حدیث شماره 33

یالو

 ۀسلجلج  یالو

658

ولی خدا والیت نداشته باشد ـ دقت کنید در این تعبیر ـ با
اما با
ّ
ولی خدا را نداشته باشد ،اینچنین
ولی خدا والیت نداشته باشد ،یا والیت ّ
ّ
آدمی ،همۀ آنچه که انجام داده است ،بیهوده و بیثمر و خنثیست.
چیز جدای از بحث نبوت
مسـئلۀ والیت در دنبالۀ بحث نبوت اسـت ،یک
ِ
نیست .مسئلۀ والیت ،درحقیقت تتمه و ذیل و خاتمۀ بحث نبوت است.
حـاال خواهیـم دیـد کـه اگر والیت نباشـد ،نبوت هـم ناقـص میماند .لذا
ناچاریم که یک مختصری تکرار کنیم بحثهای گذشته را در زمینۀ نبوت،
کلیاتش را بگویم برای شـما تا برسـیم یواشیواش ،از حاشیه وارد بشویم
متن مسئلۀ والیت .البته این را هم بگویم که طرح این مسئله ،بسیار
در
ِ
دشـوار اسـت و بیان این مسـئله ،بسـی دشـوارتر اسـت؛ برای خاطر اینکه
مسائل ضعیف و سست و غیرمنطقی در زمینۀ والیت ،در ذهنهای
آنقدر
ِ
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 میخواهی بگویی،
یکی از دو اشکال پیش میآید؛ یا اشتباه میشود به همان حرفهایی که
در ذهنها هست ،یا احساس بیگانگی میشود نسبت به آنچه که بهعنوان
والیت گفته میشـود ،در دو گروه؛ لذا خیلی دشـوار و مشـکل اسـت این
بحث .اما من از فضل پروردگار متعال اسـتمداد میکنم و سـعی میکنم
که بتوانم این بحث را در ظرف دو ،سـه روز انشـاءاهلل تمام بکنم .و شـما
برادرها هم دقت بکنید ،توجه بکنید ،از یکنواختی بحث کسـل نشـوید تا
من بتوانم بحث را بهطور کامل تعقیب کنم.
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پیغمبـر خـدا بـرای چـه میآیـد؟ گفتیم کـه پیغمبر میآیـد برای
ّ
تخلقدادن انسانها به اخالقاهلل ،میآید
بهتکاملرساندن انسان ،میآید برای
بـرای کاملکـردن و بهاتمامرسـاندن مکارم اخالق .آنچـه که گفتم مضمون

َُ

َ

ثت ِل ِ ّت َم َم َ
احادیث اسـت؛ « ُب ِع ُ
خالق» ،1پیغمبر برای سـاختن انسـانها
ِ
كارم اال ِ
میآید ،برای به قوام رساندن این مایهای که نامش انسان است ،میآید.
از چـه راهـی و از چـه وسـیلهای پیغمبـر اسـتفاده میکند برای سـاختن
انسـان؟ چهجوری انسـانها را پیغمبر میسـازد؟ مدرسـه درست میکند؟
مکتب فلسـفی درسـت میکند؟ پیغمبر صومعه و جایگاه عبادت درسـت
میکند؟ گفتیم که نه؛ پیغمبر برای سـاختن انسان ،کارخانۀ انسانسازی
درسـت میکند .پیغمبر ترجیح میدهد که ده سـال ،بیسـت سـال ،دیرتر
موفق بشـود؛ اما آنچه میسـازد ،یک انسـان و دو انسان و بیستتا انسان

کامل
انسـان
نباشـد؛ کارخانۀ انسانسـازی درسـت کند که بهطور خودکار
ِ
ِ
پیغمبرپسند تحویل بدهد .پس پیغمبر برای ساختن انسانها و به قِ وام
آوردن مایۀ انسان ،از کارخانۀ انسانسازی استفاده میکند.
کارخانـۀ انسانسـازی چیسـت آقـا؟ کارخانۀ انسانسـازی ،جامعه و نظام
اساسی توجه و تکیۀ حرف است.
اسالمیست .اینجا آن نقطۀ پیچ ،نقطۀ
ِ
همه میگویند پیغمبر ،انسـان میخواهد بسـازد ،همـه میگویند پیغمبر
بـرای تعلیـم و تربیـت میآید و همه این را میفهمنـد؛ آنچه باید فهمید،
آنچه که با دقت باید فهمید ،این است که پیغمبر یکییکی گوش انسانها
 .1حدیث شماره 6
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را نمیگیرد به یک کنج خلوتی ببرد ،در گوششان زمزمۀ مِ هر خدا
بنوازد .پیغمبرها مکتب علمی و فلسـفی تشـکیل نمیدهند تا یک مشت
شـاگرد درسـت کننـد ،این شـاگردها را بفرسـتند تا مـردم را در اقطار عالم
هدایت کنند .پیغمبر کارش از این قرص و قائمتر ،اسـتوارتر و ریشـهدارتر
اسـت .چهکار میکند؟ یک کارخانهای که از آن کارخانه جز انسـان بیرون
نمیآید ،میسازد و آن کارخانه ،جامعۀ اسالمیست.

1

جامعۀ اسلامی چیسـت؟ چهجـور عنصر و ماهیتیسـت؟ اینهـا بحثهای
دیگریسـت .حاال برای اینکه این گوشـۀ مطلب هم مختصری روشـن شده
باشـد ،میگویم؛ البته در روال بحث ما خیلی حرف مربوطی نیسـت .جامعۀ
اسالمی یعنی آن جامعهای ،آن تمدنی که در رأس آن جامعه خدا حکومت
میکنـد ،قوانیـن آن جامعه ،قوانین خداییسـت ،حدود الهـی در آن جامعه
جاری میشود ،عزل و نصب را خدا میکند ،در مخروط اجتماعی ـ اگر بهشکل
مخروط فرض کنیم و ترسـیم کنیم ،همچنانیکه معمول و مرسـوم عدهای
از جامعهشناسهاسـت ـ در رأس مخروط خداسـت و پایینتر از خدا ،همۀ
انسانیت و همۀ انسانها .تشکیالت را دین خدا بهوجود میآورد ،قانون صلح
و جنگ را مقررات الهی ایجاد میکند ،روابط اجتماعی را ،اقتصاد را ،حکومت
را ،حقوق را ،همه و همه و همه را دین خدا تعیین میکند و دین خدا اجرا
میکند و دین خدا دنبال این قانون میایستد؛ این جامعۀ اسالمیست.
 .1برای اطالع بیشتر دربارۀ مباحث مربوط به حکومت اسالمی ،شرایط و شاخصهای حاکمان
اسالمی و حکومت در دوران غیبت ،میتوانید به کتاب «والیت و حکومت» مراجعه کنید.
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مثـل کجا آقا؟ مثـل مدینه .همچنانیکه پیغمبر آمد در مدینه یک
جامعهای تشکیل داد .خب در مکه هم بودند ،میتوانستند متفرق بشوند در
اقطار بالد ،آنجا خدا را هم عبادت کنند ،نه ،این کافی نبود .آمدند مدینه ،یک
جامعهای تشکیل دادند ،در رأس آن جامعه خدا حکومت میکرد .نایب خدا که
ً
عمال چه کسی بود؟ پیغمبر .مقررات را چه کسی درست
حکومت میکرد آنجا،
میکرد؟ چه کسی وضع میکرد؟ چه کسی جعل میکرد؟ پیغمبر .قوانین را
چه کسی اجرا میکرد؟ چه کسی وادار میکرد مردم را که اجرا کنند؟ پیغمبر.
در یکچنیـن جامعـهای که همه چیز از خداسـت ،نمـاز جماعت و خطبۀ
پس از نماز جماعت ،با سـرود میدان جنگ یکیسـت .در همان مسجدی
کـه پیغمبـر خدا در آنجا میایسـتاد و اقامۀ نماز جماعـت میکرد و برای
مـردم منبـر میرفـت و صحبـت میکـرد و درس میداد و تزکیـه و تعلیم
میکرد ،در همان مسجد بود که َع َلم جهاد را میآوردند ،پیغمبر میبست،

میداد دسـت اسـامةبنزید 1،میداد دسـت فالنبنفالن که برویدِ « ،ا َنط ِلقوا
َ َ
اهلل» 2با نام خدا حرکت کنید ،دشمن را فالنجا گیر بیاورید ،فالن
اسم ِ
عل ِ
کار را بکنید .در همین مسـجد بود که پیغمبر خدا حد جاری میکرد .در
 .1اسـامةبنزید ،فرزند زیدبنحارثه ،غالم آزاد شـدۀ پیامبر ،و ام َّایمن کنیز حضرت آمنه،
مادر رسـولخدا بود .پیامبر پس از بازگشـت از حجةالوداع ،او را در جوانی ،فرماندۀ سـپاه
مسـلمین برای نبرد با رومیان کرد .در زمان امیرالمؤمنین ابتدا با امام بیعت کرد ،لکن
در جنگهای امیرالمؤمنین حضور نداشت .به دلیل ندامت از این کوتاهی در اواخر عمر،
امام باقر در حدیثی توصیه کردهاند که دربارۀ او جز خیر گفته نشود.
 .2حدیث شماره 7
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همیـن مسـجد بـود که دادگسـتری پیغمبر تشـکیل میشـد .در
همین مسجد ادارۀ کار و اقتصاد پیغمبر تشکیل میشد .در همین مسجد
زکات جمع میشد و پخش میشد .هم درس بود ،هم نماز و نیایش بود،
هم سـرودِ میدان جنگ بود ،هم مال و اقتصاد بود ،و خالصه همه چیز،
هم دنیا و هم آخرت ،یکپارچه و یککاسه ،تحت رهبری پیغمبر ،در خانۀ
خـدا؛ ایـن جامعـۀ اسالمیسـت .پیغمبرهـا میآیند یکچنیـن جامعهای
انسان کامل
درسـت کنند .در این جامعه هرکه بیاید ،انسـان میشود .اگر
ِ
هـم نشـود ،مجبور میشـود به رفتار انسـانها حرکت کنـد .هرکه بخواهد
خـوب باشـد ،در جامعـۀ پیغمبر میتواند خوب باشـد؛ در جامعههای غیر
الهی اینجوری نیست.
در جامعههای غیر اسلامی و غیر الهی ،آدمها میخواهند خوب باشـند،
نمیتوانند؛ شما دلت میخواهد متدین باشی ،نمیتوانی .دلت میخواهد
ربـا ندهـی و ربا نخوری ،میبینی نمیشـود .زن دلـش میخواهد از عفت
اسلامی خـارج نشـود ،محیـط ،او را در فشـار میگـذارد .همـۀ عوامـل و
انگیزهها انسان را از یاد خدا دور میکند .عکس و نمایش و تفصیالت و
رفتوآمدهـا و معاملات و گفتگوها ،همه انسـان را از خدا دور میکند و
عکس قضیه
ذکر خدا را از دل انسـان بیگانه میکند .در جامعۀ اسلامی
ِ
اسـت .در جامعۀ اسلامی ،بازارش ،مسـجدش ،دارالحکومهاش ،رفیقش،
خویشـاوندش ،پـدر خانـواده ،جوان خانواده ،همه و همه انسـان را به یاد
خـدا میاندازنـد ،بهطـرف خدا میکشـانند ،با خدا آشـتی میدهند ،با خدا
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رابطه ایجاد میکنند ،بندۀ خدا میسازند و از بندگی غیر خدا دور
اسالمی زمان پیغمبر ،پنجاه سال ادامه پیدا میکرد،
میکنند .اگر جامعۀ
ِ
همان رهبری بر سر کار میماند ،یا بعد از پیغمبر ،علیبنابیطالب

علیهالسالم

با همان رهبر یای که پیغمبر معین کرده بود ،جای پیغمبر مینشسـت،
شـما این را مطمئن باشـید ،بعد از پنجاه سـال ،همۀ آن منافقین تبدیل
مؤمنین واقعی .اگر میگذاشـتند که حکومت نبوی و علوی
میشـدند به
ِ
دنبـال یکدیگـر ادامه پیدا بکند ،آن جامعۀ انسانسـاز ،بهطور قهری ،همۀ
آدمهای غِ شدار 1را هم بیغِ ش میکرد ،همۀ دلهای منافق را هم مؤمن
میسـاخت ،همـۀ کسـانی کـه روحشـان با ایمان آشـنا نبـود نیز آشـنا با
خدا و باایمان میشـدند ،این طبع قضیۀ مربوط به جامعۀ اسالمیسـت.
پیغمبرها میآیند یکچنین چیزی درسـت کنند .وقتی این درسـت شـد،
مثـل کارخانـۀ انسانسـازی ،یکییکـی نـه ،دهتا دهتـا نه ،صدتـا صدتا نه،
گروهگـروه و خیلخیـل ،مردم مسـلمان میشـوند ،هم مسـلمان ظاهری،
در ظاهر امور مسـائل اسلامی و هم مسـلمان و مؤمن قلبی و واقعی و
باطنی .این درست شد؟ پس پیغمبر برای یکچنین کاری میآید.
گفتـم والیـت را از ریشـه میخواهیـم بحث بکنیم .اولی کـه پیغمبر فکر
اسلامی را مـیآورد؛ اولـی که دعوت پیغمبر شـروع میشـود ،آیا پیغمبر
یکتنـه ،میتوانـد یـک جامعـه را اداره بکنـد؟ آیا یک جامعه ،تشـکیالت
نمیخواهد؟ عدهای که این تشکیالت را اداره بکنند ،نمیخواهد؟ سربازی
 .1عیبدار

یالو

664

 ۀسلجلج  یالو

کـه از ایـن جامعـه دفـاع کند و دشـمنان این جامعـه را بهجای
خود بنشـاند ،نمیخواهد؟ کسـانی که با پیغمبر یاری کنند و دعوت نبی
را نشـر بدهنـد ،الزم نیسـتند؟ میبینیـم کـه چـرا .همه کار بایـد از طریق
بیشترین فعالیتهایشان
اسـباب معمولی انجام بگیرد .پیغمبرها هم در
ِ
از اسـباب معمولی اسـتفاده کردهاند .پیغمبر وقتیکه میآید ،برای اینکه
بتوانـد جامعـۀ مـورد نظر را که همان کارخانۀ انسانساز یسـت ،تشـکیل
جمع بههمپیوستۀ متحد ،دارای
بدهد؛ برای این کار احتیاج دارد به یک
ِ
گام استوار،
ایمان راسخ ،از اعماق قلب مؤمن و معتقدِ به این مکتب ،با
ِ
ِ

پویا و جویای آن هدف .یکچنین جمعی را پیغمبر اول کار الزم دارد .لذا
پیغمبر بنا میکند این جمع را فراهم آوردن و درست کردن .با آیات قرآن،

ُ ُ

َ

َّ َ

َ ة َ َ �ظَ ة َ َ َ ة

وع ِ� الحس ن� ِ�> ،1با مواعظ
با مواعظ حسنه< ،ادع ِا ٰلى س ب� ي� ِل ر ِ�ب ك ِب�ا ِلحكم ِ� و الم ِ
حسنه ،با آیات قرآن ،با نفوذ کالم نبوی ،دلهای مسلمانی را در اول کار،
در اطراف خود بهوجود میآورد .اینها یک جمعیتی را تشـکیل میدهند.
پس پیغمبر اول کار ،وقتیکه دعوت خود را مطرح میکند ،یک جمعیت
بهوجود میآورد ،یک صف بهوجود میآورد ،یک جبهه درمقابل جبهۀ کفر
استوار
ایجاد میکند .این جبهه از چه کسانی تشکیل شده؟ از مسلمانان
ِ
َ ُ
َ ُُ ُ
ُ
الئ» 2هیچ
مؤمن معتقدِ
اهلل ل َومة ِ ٍ
نافذالقلب .از آنکسـانیکه «ال تأخذهم ِف ِ
ِ
 .1سـوره مبارکه نحل /آیه  :125با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با
آنان به شیوهای که نیکوتر است مجادله نمای.
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مالمـت مالمتکننـدهای آنهـا را از راه خـدا بر نمیگردانـد .اینها
ِ
مسلمانهای گام اولند.

(خیلی خالصه و فشرده دارم میگویم برای ذهنهایی که مایلند درک کنند.
احساس میکنم خیلی هم احتیاج به تشریح و توضیح ندارد؛ بهعالوه که
ً
اصال دور میافتیم ،اصل
اگر بخواهم خیلی توضیح بدهم ،از رشتۀ سخن
حرف از بین میرود .اگر روزهای دیگر دیدم احتیاج است ،ممکن است باز
ً
فعال بگذارید اصل مطلب را بگویم).
تشریح کنم بیشتر.
یـک عـده و یـک جبهـه را پیغمبـر بهوجـود مـیآورد ،اینهـا در میـان چه
ً
مثال مسلمانان
جامعهای دارند زندگی میکنند؟ در میان جامعۀ جاهلی.
صدر اسالم در میان جامعۀ جاهلی مکه ،اینها آنجا دارند زندگی میکنند.
اگر بخواهند این جریان باریک ،که به نام اسالم و مسلمین بهوجود آمده،
جاهلی ُپرتعارض و ُپرزحمت باقی بماند ،اگر بخواهد
در میـان آن جامعـۀ
ِ
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 مسـلمانها را باید آنچنان بههم متصل و مرتبط
کنند که هیچ عاملی نتواند اینها را از یکدیگر جدا کند .بهقول امروز یها
حزبی بسـیار شـدید و سختی را ،باید
و فرهنگهای امروزی ،یک انضباط
ِ
در میان این افراد مسـلمان برقرار کنند .باید اینها را هرچه بیشـتر بههم
بچسـبانند ،هرچه بیشـتر بههم بجوشـانند و گره بدهند ،و هرچه بیشـتر
از جبهههـای دیگـر ،از جریانهـای دیگـر ،از انگیزههای مخالـف ،دور نگه
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دارنـد؛ چـون اینهـا در اقلیتنـد .جمعیتی کـه در اقلیتند ،ممکن
است فکرشان تحتالشعاع فکر اکثریت ،قرار گیرد .عملشان ،حیثیتشان،
شخصیتشان ،ممکن است در البهالی حیثیتها و شخصیتها و عملهای
ً
احیانا مخالف با آنها هستند گم بشود ،نابود بشود ،هضم
بقیۀ مردم ،که
بشـود ،از بین برود .برای اینکه اینها هضم نشـوند ،برای اینکه اینها نابود
نشـوند ،بـرای اینکـه اینها بتوانند بهعنوان یک جمعـی باقی بمانند ،تا در
اسـتوار اینها بنا بشـود و اداره بشـود
آینده ،جامعۀ اسلامی با دسـتهای
ِ
و ادامـه پیـدا بکند و اینها یاوران پیغمبر باشـند ،برای اینکه اینها بتوانند
بمانند ،اینها را هرچه بیشتر به همدیگر متصل میکنند و هرچه بیشتر از
سایر جبههها جدا میکنند.
مثل چه؟ مثل یک عده کوهنوردی که از یک راه صعبالعبور کوهستانی
دارند عبور میکنند .ده نفر آدم در میان برفها ،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 میشود به همدیگر
بچسـبید ،کمربندهایتان را بههم ببندیدُ ،ج ُ
داجدا و تکتک حرکت نکنید
که اگر تنها ماندید ،خطر لغزیدن هست؛ اینها را محکم به یکدیگر جوش
میدهنـد .غیـر از اینکـه به همدیگر جوش میدهنـد ،میگویند خیلی بار
با خودتان برندارید ،به اینطرف و آنطرف نگاه نکنید ،فقط سرتان به راه
کار خودتان باشـد .به همدیگر هم محکم اینها را
خودتان و حواسـتان به ِ
 .1معبر و گذرگاه
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میبندنـد و کمرهـا و دسـتها را ،کـه اگر یک نفـر از اینها افتاد،
اگر دو نفر افتاد ،بقیه بتوانند او را نگه دارند .حالت بههمبسـتگی شـدید
کوهنـوردان ،نشـاندهنده و نمایشـگر حالت بههمبسـتگی و جوشـیدگی
مسـلمانان آغاز کار اسـت .این بههمبستگی یک اسمی دارد یا نه؟
شـدید
ِ
آغاز دین ،که به همدیگر جوشـیدند ،به
پیوسـتگی مسـلمانان جبهۀ
این
ِ
ِ
همدیگـر گـره خوردند ،از هم جداییپذیر نیسـتند ،با دیگر جبههها بهکلی
منقطعند ،با خودشان هرچه بیشتر چنگدرچنگ و دستدردستند ،آیا در
قرآن و حدیث نامی دارد یا نه؟ بله؛ این نام ،والیت است ،والیت.

ُ
هنوز خیلی مانده برسـیم به والیت علیبنابیطالبعلیهالسلام و اینکه « َو َالیة
َ
َ
بنایبطالـب ِحصنی» .1بـه آن بعـد از یکـی دو سـاعت صحبـت کـردن
ع ِیل ِ
میرسیم .هنوز به آنجاها نرسیدیم ،باید گوش کنید.

لی قرآنی؟ در اصطلاح اوّ لی قرآنی،
پـس والیـت یعنی چه در اصطلاح اوّ ِ
والیت یعنی بههمپیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی
که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند ،در یک راه دارند قدم
برمیدارنـد ،بـرای یک مقصود دارند تالش و حرکت میکنند ،یک فکر را و
یک عقیده را پذیرفتهاند .هرچه بیشتر این جبهه باید افرادش به همدیگر
متصل باشـند و از جبهههای دیگر و قطبهای دیگر و قسـمتهای دیگر
خودشـان را جـدا و کنـار بگیرنـد ،چـرا؟ بـرای اینکـه از بین نرونـد ،هضم
نشوند .این را در قرآن میگویند والیت.
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آغاز کار را ،با این پیوستگی و جوشیدگی
مسلمان
پیغمبر جمع
ِ
ِ
بهوجـود مـیآورَد ،اینها را بـه همدیگر متصل میکند ،اینهـا را باهم برادر
میکنـد ،اینهـا را بهصورت یک پیکر واحد درمیآورد ،بهوسـیلۀ اینها امت
اسلامی را تشـکیل میدهد ،جامعۀ اسلامی را بهوجود میآورد .از پیوند
اینها با دشمنها ،با مخالفین ،با معاندین ،با جبهههای دیگر که در آیات
فـردا انشـاءاهلل خواهیـد دید جلوگیری میکند .مابیـن اینها و جبهههای
پیوسـتن به جبهۀ
پیوسـتن بـه جبهۀ یهود ،از
دیگـر جدایـی میاندازد ،از
ِ
ِ
پیوسـتن به جبهۀ مشـرکین ،اینها را باز میدارد و هرچه بیشـتر
نصارا ،از
ِ
سـعی میکنـد صفـوف اینها را فشـرده و بههمجوشـیده بکنـد .برای چه؟
بـرای اینکـه اگـر اینهـا بـه این حالت نباشـند ،اگر والیت نداشـته باشـند،
اگـر بههمپیوسـتۀ صددرصد نباشـند ،میان آنها اختلاف بهوجود بیاید ،از
برداشـتن بار امانتی که بر دوش آنهاسـت ،عاجز خواهند ماند .نمیتوانند
این بار را به سرمنزل برسانند.
البتـه بعدهـا کـه جامعۀ اسلامی به یک امـت عظیمی تبدیل میشـود،
بازهـم والیـت الزم اسـت .اینکـه در یـک امـت چگونه والیت الزم اسـت
جای مطلـب بیاییم به
و بـرای چـه الزم اسـت را ،بسـط میدهـم .همین
ِ
والیتـی کـه شـیعه میگوید ،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 اوّ لی که
به مدینه آمده بودند.
مثـال دیگـری هـم دارد یـا نـه؟ بلـه .کِ ـی؟ جمع کوچـک تشـیّ ع در زمان
آغاز اسلام .شـما خیال
خالفتهـای ضدشـیعی و ضداسلامی در تاریـخ
ِ
میکنید که شـیعه به آسـانی میتوانست بماند؟ شـما خیال میکنید که
حربههای تبلیغاتی ازطرفی ،خفقان و اختناق ازطرفی ،زندانها و شکنجهها
و کشـتنها ازطرفـی ،ممکـن بـود اجازه بدهد که یک جمعـی بماند؟ یک
جمـع فکـری مثل شـیعه ،که اینقدر با قدرتهـای زمان خودش معارض
و موجـب دردسـر آنهـا بود ،چطور شـد که مانـد؟ برای خاطـر والیت ماند.
یک بههمپیوسـتگی و همجبهگی عجیبی میان شـیعۀ زمان خالفتهای
اسـمی ،ائمهعلیهمالسلام ایجاد کرده بودند تا در سـایۀ این والیت ،بتواند این
جریان تشیّ ع در میان جریانهای گوناگون دیگر محفوظ بماند.
شما یک رودخانۀ عظیمی را در نظر بگیرید ،از چندین طرف آب وارد این
رودخانه میشـود .آبها با جریانهای تندی دارند حرکت میکنند .سـطح
رودخانه ناهموار اسـت ،گرداب بهوجود میآید ،آبها روی هم میغلطد،
انـواع جریانهـای مخالف در این رودخانه ،در این بسـتر دارند همینطور
در همدیگر فرومیروند ،همدیگر را خنثی میکنند ،روی سر هم میزنند،
ایـن آب دارد پیـش میرود .البهالی این جریانهـا ،در میان این آبهای

َ
نظیف روشـن،
تمیز
شـیرین
آب
ِ
کـدِ ر و غبارآلـود و گلآلـود ،یـک جریـان ِ
ِ
ِ
مسیل عجیب پیش
دارد راه خود را ادامه میدهد و در این بستر سیل و
ِ
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مـیرود .ایـن جریـان باریک ،اتفاق میافتـد ،در بعضی از دریاها
و رودخانهها ،شـاید بعضی دیده باشـند ،دو رنگ آب ،دو نوع آب در کنار
هـم دارنـد حرکـت میکنند ،بر اثر عوامل طبیعی که وجود دارد ،که آنها را
نمیخواهـم بگویم .در میان این مسـیل عجیبـی که جریانهای تند دارد
حرکـت میکنـد ،یک جریان آب باریک ،دارد در میان این جریانهای تند،
میرود و سالم میماند و میرود .عجیب این است ،هرگز قاطی نمیشود،
هرگـز رنگـش خـراب نمیشـود ،هرگـز طعـم آبهای شـور و تلـخ دیگر را
نمیگیرد ،همان طعم شیرین ،همان رنگ شفاف ،همان خلوص و صفا و
بیکدورتی را ادامه میدهد و نگه میدارد و پیش میرود.

شـما َ
عالم اسلام را در زمان خلفای بنیامیه و بنیعباس تشـبیه کنید به
همین رودخانهای که انواع جریانهای فکری و سیاسی و عملی گوناگون،
در آن علیه همدیگر داشتند راه میرفتند و حرکت میکردند .از اول تا آخر که
نگاه میکنید ،جریان تشیّ ع را میبینید .میبینید یک آب باریکی است .در
میان این توفان عجیب ،چیز ناچیز و ُخردی به نظر میرسد و به نگاه میآید،
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 آبهای 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 ولیای که والیت
را در میـان مـردم و در میـان پیروان خود توصیه میکند ،آنها را به همدیگر
میبنـدد ،آنهـا را باهـم مهربان میکند ،والیت را ترویـج میکند ،اینهم به
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والیت زمان پیغمبر .والیت شـیعی ،آن والیتی که
همـان معنای
ِ
اینهمه روی آن تأکید شده ،یک ُبعدش این استُ ،بعدهای دیگر هم دارد،
آنها را هم میگویم .هنوز همۀ مطلب این نیست که گفتم ،این یک بعد و
یک جانب از مطلب است .والیت یعنی بههمپیوستگی.
مؤمنین را اولیای یکدیگر میداند قرآن ،آنکسانیکه دارای ایمان راستین
هسـتند ،همجبهگان و پیوسـتگان یکدیگرند و میگویند شـیعه .از شیعه
تعبیر مؤمن میشـود در روایات .شـما در کلمات فقهای اقدمین 1هم که
ِ
نگاه کنید و در خیلی از روایات ،در بعضی از مناصب اسالمی شرایطی را
ذکر میکنند ،از جمله میگویند اسالم ،بعد از اسالم ،ایمان .میگوید آقا،
ایمان یعنی چه؟ منظور از ایمان یعنی دارا بودن طرز فکر خاص شـیعه.
یعنی اسالم را از دیدگاهی که شیعه میبیند ،دیدن ،با منطقی که شیعه
اثبات میکند ،اثبات کردن ،این معنای ایمان اسـت .ما میبینیم که در
زمان ائمهعلیهمالسالم اینجوری شیعیان را با یکدیگر منسجم ،بههمپیوسته،
برادر و متصل سـاختهاند تا بتوانند جریان شـیعه را در تاریخ حفظ کنند؛
و ِا ّل شـیعه هـزار بـار از بیـن رفتـه بـود؛ هـزار بـار افـکار ،هضم شـده بود.
همچنانیکه بعضی از فِ رَق دیگر همینجور شدند ،رنگ از دست دادند ،از
بین رفتند ،نابود شدند.
بههرصورت این یک بعد از ابعاد والیت است ،که انشاءاهلل فردا یک بعد
دیگرش را ،که آن شاید از جنبهای اهمیتش بیشتر است و چون بعد از این
( .1قدم) گذشتهتر ،پسین
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ً
حتما باید بیان بشود ،عرض خواهم کرد و آن والیت ولیاهلل
ُبعد
ولی خدا یعنی چه؟ والیت
است .والیت شیعیان باهم معلوم شد؛ والیت
ّ
علیبنابیطالـب یعنـی چه؟ والیت امـام صادق یعنی چه؟ اینیکه من و
شـما امروز باید والیت ائمه را داشـته باشـیم ،یعنی چه؟ که یک عدهای
خیـال میکننـد والیـت ائمه ،یعنی فقـط ائمه را دوسـت بداریم؛ و چقدر
اشـتباه میکنند؛ چقدر اشـتباه میکنند! فقط دوسـت داشتن نیست ،و ِا ّل

مگر در َ
معصومین خاندان پیغمبر
عالم اسالم کسی پیدا میشود که ائمۀ
ِ
دشمن اینها
را دوست ندارد؟ پس همه والیت دارند؟ مگر کسی هست که
ِ
باشد؟ مگر همان کسانی که در صدر اسالم با آنها جنگیدند ،همه دشمن
بودند با آنها؟ خیلی هایشـان دوسـت میداشـتند اینها را؛ اما برای خاطر
دنیـا حاضـر بودند با آنها بجنگند .خیلیهایشـان میدانسـتند اینها دارای
چـه مقامـات و چه مراتبیاند .وقتی خبـر رحلت امام صادق را به منصور

1

پیش چه کسـی؟ پیش
دادند ،منصور بنا کرد گریه کردن .تظاهر میکرد؟
ِ
ربیع حاجب 2میخواست
نوکرهای خودش میخواست تظاهر کند؟ پیش
ِ
ِ
 .1عبداهللبناحمـد ملقـب بـه منصـور ،از آنجا که بسـیار بخیل و حسـابگر بود ،به منصور

ّ
سـفاح در 136ق به خالفت رسـید و تا سـال
دوانیقی شـهرت یافت .پس از مرگ برادرش
 158حکومت کرد .عالوهبر به شـهادت رسـاندن امام صادق ،قیامهای محمد نفس زکیه
و بـرادرش ابراهیـم را سـرکوب کـرد .او ابومسـلم خراسـانی را بـه قتل رسـاند و حکومت
بنیعباس را بر تمام مناطق اسالمی استوار ساخت.
حاجب او بود .از سـال
 .2ربیـع ،خدمتـکار مخصـوص منصور دوانیقی و به تعبیر آن روز
ِ

153ق تا آخر زندگی منصور در این پست به او خدمت میکرد.
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ً
ً
واقعا حیفش آمد
واقعا دلش سوخت،
تظاهر بکند؟ تظاهر نبود،
که امام صادق بمیرد .اما چه کسـی او را کشـت؟ خودش! خودش دستور
داد که امام صادق را مسـموم کنند؛ اما وقتیکه خبر رسـید که کار از کار
گذشته ،قلبش تکان خورد منصور .پس منصور هم والیت داشت؟!
از همین قبیل ،اشتباه است آنکسانیکه میگویند 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 هارونالرشید ،منصور،
معاویـه ،یزیـد ،از همـه شـیعهتر بودند پس .آیـا رُ قبـای امیرالمؤمنین در
سـقیفه ،نمیدانسـتند حـق بـا علیسـت؟ همه میدانسـتند ،پس شـیعه
بودنـد؟ آیـا آنکسـانیکه بـا امیرالمؤمنین در افتادند ،محبت نداشـتند به
ً
غالبـا محبت داشـتند ،پس شـیعه بودند؟ پس والیت داشـتند؟
او؟ چـرا،
نـه آقـا ،والیـت غیر از این حرفهاسـت .والیت باالتر از اینهاسـت .والیت
علیبنابیطالب و والیت ائمه را اگر فهمیدیم چیست ،آنوقت حق داریم
به خودمان برگردیم ،ببینیم آیا ما والیت داریم یا نه؟ آنوقت اگر دیدیم
نداریم ،از خدا بخواهیم و بکوشیم که والیت ائمه را بهدست بیاوریم.
سـر خودشـان را کاله بگذارند .بهصرف اینکه
یک عدهای خوششـان میآید
ِ
 .1عبداهللبنهـارون ،ملقـب بـه مأمـون ،با قتل برادرش امین ،در سـال  198ق به حکومت
داناتریـن خلفـای عباسـی بهشـمار میآیـد .برای کنتـرل علویان ،امـام رضا را
رسـید .او از
ِ

ولیعهد خود معرفی کرد و امام را از مدینه به خراسان فراخواند .او سعی داشت با شکست
امـام در مناظرههـای علمی ،جایگاه ایشـان را نزد مردم تنـزل دهد ،لکن هر بار حقانیت و
اعلمیت امام بیش از پیش معلوم میشد .مأمون تا سال  218ق حکومت کرد.
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ً
واقعا دارند،
محبـت دارنـد به ائمه ،خیـال میکنند والیت ائمـه را
بهصرف اینکه اعتقاد دارند به ائمه ،خیال میکنند والیت یعنی همین .این
نیست والیت ،از این باالتر است والیت ،که البته شرح خواهم داد فردا ،که
والیت با ائمۀ هدیعلیهمالسالم به چه معناست .چهجوری میشود ائمه

علیهمالسالم

ولی خودمان بدانیم و ما والیت آنها را داشته باشیم .آنوقت میفهمیم
را ما ّ
که چقدر داعیههای والیت ،ناآگاهانه و برخالف واقع است.
همیشـه در ایـام عیـد غدیـر ،معمـول اسـت ،ایـن را میخواننـد مـردم:

َ

ُ

َّ

َ

َ

َ

ََ

َ

امل ِت َم ِّسـکنی بو َالی ِة عیلبنایبطالب عل ِیه ّ
«ا َحلمد ِهلِل الذی َج َعلنا ِم َن ُ
السلام» .1بنده
ِِ
ٍ
ِ ِ

َّ
غالبـا اینجـور میگویم ،میگویـم نگوییـد « َا َحل ُ
ً
مـد ِهلِل الذی
بـه دوسـتانم
َج َع َلنـا» ،میترسـم دروغ باشـد ،بگوییـدَ « :ا ّلل ُه َـم َ
اجعلنـا ِم َـن ُ
امل ِت َم ِّسـکنی ِب ِو َالی ِـة
َعلبن َایبطالـب َع َلیه َّ
السلام» خدایـا مـا را از متمسـکین به والیت قرار بده.
ِ
ٍ
ِِ ِ

ببینیم هسـتیم یا نه .آنوقت خواهیم رسـید به این مطلب .آنهم یک
ُبعد دیگر از ابعاد والیت اسـت.
آنچه که امروز گفتم ،در این کلمات خالصه میشود؛ والیت امت مسلمان
و والیت آن جبههای که در راه خدا و برای خدا میکوشد ،بهاینمعناست
و به این است که میان افراد این جبهه ،هرچه بیشتر اتصال و پیوستگی
بهوجود بیاید .هرچه بیشتر دلهای اینها بههم گره بخورد و نزدیک بشود
و هرچه بیشتر ،از قطبهای مخالف ،از کسانی که بر ضد آنها میاندیشند
و بر ضد آنها عمل میکنند ،جدا بشود .این معنای والیت است.
 .1حدیث شماره 44
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بنده فکر میکنم سـوره ممتحنه را میشـود بهاینمعنا ،اسمش را
گذاشـت سـورۀ «والیـت» .آیات سـورۀ ممتحنـه این معنا را بهخوبی روشـن
میکند .حاال توجه کنید تا من همین آیاتی که خواندم ،برایتان معنا کنم.

َ ُ َ َّ آ
َّ ن َّ
ح� ِم ،ي�ا ا يّ�ها ال ذ�ي� نَ� � َم ن�وا> 1ای کسانی که ایمان آوردهاید< ،لا
حم�
الر ي
سم ِ
< ِب� ِ
اهلل الر ِ
تَ َّ �ذ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ َ ٓ
� ت� ِ�خ وا عدوی و عدوكم اولِ ي�ا َء> دشمن من و دشمن خودتان را اولیا ،ولیها
نگیرید .اینجا البته در ترجمه ،بد ترجمه نکرده :نباید کافران را که دشمن
من و شـمایند ،یاران خود برگرفته .بد نیسـت ،این تعبیر میسـازد با آن
معنایـی کـه در ذهـن مـا هسـت .بعضیها معنـا میکنند :دشـمن من و
دشـمن خودتان را دوسـت خود مگیرید؛ این معنای کاملی نیسـت .فقط
ولی خودتان نگیرید؛
مسـئلۀ دوسـتی و محبت نیست ،باالتر از اینهاست.
ّ
یعنی همجبهۀ خودتان ندانید ،یعنی خودتان را در صف آنها قرار ندهید،
یعنـی در دل ،خودتـان و آنهـا را در یـک صـف فـرض نکنیـد ،آنکسـیکه
دشـمن خدا و دشـمن شماست ،در کنار خودتان ندانید او را ،بلکه روبهرو
و دشمن و معارض با خودتان ببینید.

تُ ق

َ َ َّ

َ

<�ل� نَ
و� ِال ي� ِهم ِب�المود ِة�> ،همجبهه و همصف ندانید که پیام دوستی به آنها
َ قَ

َ فَ

ٓ

َّ

ُ

بدهیـد< .و �د ك�روا ب�ما ج�ا َءكم ِم نَ
� الح ق ِ�> درحالیکـه میدانیـد اینهـا کافر
ِ
شـدهاند بـه آنچـه کـه از حق و حقیقت ،پروردگار برای شـما فرو فرسـتاده

ُخ

َ

َ ّ

ُ

<��ر�ج نَ
و� ّ
الر َ
سول و ِا ي�اكم> پیامبر و شـما را از شهر و دیارتان بیرون
اسـت ،ي ِ
َ

تُ

َّ ُ

اهلل ر ِ�ب كم> بهخاطـر اینکـه شـما ایمـان میآورید به
میکننـد< ،ا ن� ��ؤ مِ ن�وا ِب� ِ
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پروردگارتان ،به اهلل ،که پروردگار شماست .دشمن من و دشمن

ُ ُ َ ُ
ً َ
خودتان را ،همجبهه و یار و یاور مگیرید؛ ِ<ا ن� ك ن� ت�م �خ َر�ج ت�م ِ�ج هادا ف� ي� س ب� ي� يل� َو
ر� ت
ا� ت��غ ٓا َء َم ض
کوشش برای من خارج شدید
و
مجاهدت
و
جهاد
راه
در
اگر
>
�
ا�
بِ
ِ
ي

ً
ً
واقعا
واقعا راست میگویید ،اگر
و برای بهدست آوردن خشنودی من ،اگر
در راه من تالش و مجاهدت میکنید ،حق ندارید آنکه را دشـمن من و
دشمن شماست ،همجبهه و یار و پیوستۀ خودتان قرار بدهید.
البته این سـوره ،بسـیار سـورۀ جالب و مهمیسـت .در یک صفحۀ دیگر از
منظور خدا کـدام کفار
همیـن آیاتـی کـه میخوانیم ،روشـن میکند کـه
ِ

ً
مطلقا
است .نمیگوید با همۀ کفار طرح دوستی نریزید ،نمیگوید با کفار،
رابطهتان را قطع کنید ،نه؛ بعد میگوید که با کدامیک از گروههای کافر.
تقسـیم میکند گروههای کافر را ،که اگر رسـیدیم ممکن اسـت آن آیه را

تُ

َ

َ َ َّ

هـم فـردا برایتان معنـا کنمِ �< .س ّر نَ
و� ِال ي� ِهم ِب�المود ِة�> در نهان و خفا ،محبت

َ ََ َ َ
َ َ ُ
َ َ ُ
<و ا ن�ا اعل ُم بِ�ما ا�خ ف� ي� ت�م َو ما اعل ن� ت�م>
و مـودت خـود را به آنان تحویل میدهیـد.
مـن داناترم به آنچه شـما پنهـان میکنید ،پنهان کردهاید و آنچه آشـکار

َ َ

َف َ ُ

ُ فَ َق

ضَ َ َ ٓ

َّ

ساختهاید< .و م ن
� ي��عله ِم ن�كم ��د � ّل سوا َء الس ب� ي� ِل> هرکس از شما که این
کار را انجام بدهد ،با دشـمنان خدا طرح دوسـتی و یاوری بریزد ،خودش

فَ َ َ َ
را همجبهـۀ آنهـا بداند و نشـان بدهـد ،هرکس این کار را بکنـد �< ،ق�د ض� ّل
َ ٓ َّ
سوا َء الس ب� ي� ِل> راه میانه را گم کرده است .از راه میانه گمراه شده است.

بعد از آن ،برای خاطر اینکه مسلمانها ،از لحاظ فکری هم قانع بشوند که
چرا باید با کفار قطع رابطه کرد ،معرفی میکند اینها را .البته بد نیست این
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حاطببن َ
ی َبلتعه
اب 
تذکـر را بدهم که آیات ،شـأن نزولش ،دربـارۀ
ِ ِ ِ

اسـت .حاطببنابیبلتعـه یـک مسـلمان یک ُ
خـرده کم ایمانی بـود .این،
وقتیکه پیغمبر اکرم میخواست 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 مردِ ِرنـدی 1به خرج داد.
حاال که ما کنار پیغمبر هستیم ،در رکاب پیغمبر ،جهاد هم که میکنیم،
ً
احتیاطـا یک نامهای هم
ثـواب مجاهدیـن در راه خـدا را هم که میبریم،
بنویسـیم به کفار ،اینجا دوسـتی و وفاداری خودمان را نسـبت به آنها هم
اعلام کنیـم؛ چـه ضرری دارد؟ اگـر در میدان جنگ با آنها روبهرو شـدیم،
البتـه کمکشـان نمیکنیـم .امـا حاال چـه مانعی دارد که مـن یک نامهای
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 بهقول رایج بچهها ـ هم
خرمـا را .آقـا و کدخـدا باهم دعوا میکردند ،گفت کدام راسـت میگویند؟
گفت هم آقا راست میگوید ،هم کدخدا! هر دو طرف را داشته باشیم.
یـک نامـهای 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
میان
دوست و مهربان است .نامه را هم داد به زنی ،این زن هم گذاشت
ِ
توی لباسهایش ،راه افتاد طرف مکه.
گیسهایش یا
ِ
 .1زیرکی ،زرنگی
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پیغمبـر عزیـز و گرامـی ،بـا وحـی خـدا از ماجـرا مطلـع شـد.
بیـن راه رفتند آن زن را
امیرالمؤمنیـن را و یکـی ،دو نفـر دیگر را فرسـتاد،
ِ
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 میکنی برای دشـمن؟ گفت :یا رسـولاهلل ،من آنجا دوسـتانی دارم،
خویشـاوندانی دارم ،میترسـم آنها مورد زحمت قرار بگیرند ،خواسـتم این
نامه را بنویسم که شاید دل آنها یکقدری نسبت به من نرم بشود .آیه در
جواب میگوید :اشتباه نکنید ،دل آنها با شما نرم نخواهد شد .آنکسانیکه
از لحاظ فکری ضد شـما هسـتند ،آنکسـانیکه دین شـما ،ایمان شما به
زیان آنهاسـت و آنها همت بر نابودی دین و ایمان شـما گماشتهاند ،اینها
هرگز با شـما مهربان و دوسـت نخواهند بود .این آیۀ بعدی این مطلب را

ن َ ث قَ ف ُ
وكم> اگر دست بیابند بر شماَ ،
<� ن
كو�وا
بیان میکند ،میفرماید<ِ :ا� ي����
ي
َ ُ َ ٓ
لكم اعدا ًء> دشمن شما خواهند بود.
ای حاطببنابیبلتعـۀ نـادان! خیـال نکـن اگـر حاال اینجا یـک کمکی به
پاس کمک تـو را میدارند ،نه به خدا .کمکشـان کردی،
آنهـا کـردی ،فـردا
ِ
دست ظلم و جور
بیشـتر بر تو مسـلط میشـوند .کمکشان کردی ،بیشـتر
ِ

َ ن َ ُ َ ٓ
عد ًاء> دشمن شما خواهند بودَ .
<و
<�كو�وا لكم ا
را بر روی تو میگشایند .ي
َ ُ
كم َا�د�َ ُهم َو َا َ َ ُ
ّ ٓ
لس ن� ت�هم ِب�السو ِء> دسـت و زبـان خـود را به بدی بر روی
يَ� ب� ُسطوا ِال ي�
ِ
يِ ي
شـما میگشـایند .دستشـان را میگشایند ،شما را بیشـتر تحت فشار قرار
میدهنـد ،زبانشـان را بـه بـدی بـه روی شـما میگشـایند ،شـما را تحقیر
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میکنند ،شما را بیحیثیت و بیشرافت میکنند ،شما را بهعنوان
انسـان قابل نمیشناسـند .حاال دارید کمکشان میکنید ،خیال نکنید
یک
ِ

َ َ ّ َ تَ

فُ

این کمکها به دردتان خواهد خورد< .و ودوا لو �ك� نَ
رو�> ،فردا اگر بر شما
مسـلط بشـوند ،همیـن یکذره عقیـدۀ قلبی را هـم نمیگذارند شـما نگه
دارید ،دوست میدارند که شما کافر بگردید .خیال نکنید که آزاد و راحت
میگذارند شما مسلمان بمانید و به وظایف اسالمیتان عمل کنید.

بعـد آیـهای و یـک جملـۀ قاطعـی راجعبـه قـوم و خویشهـای آقـای
حاطببنابیبلتعـه و قـوم و خویشهـای همـۀ حاطببنابیبلتعههـای
تاریـخ بیـان میکنـد .شـما بـرای خاطـر فرزندانتـان ،بـرای خاطـر قـوم و
خویشهایتـان ،بـرای خاطـر آقازادهتان ،بـرای خاطر آسـایش نزدیکانتان،
دوستی بندگان ضعیف خدا و
حاضرید با دشمن خدا بسازید؟ برای جلب
ِ
جلب منافع خودتان و نزدیکانتان ،حاضرید از فرمان خدا بگذرید ،با دشمن
خـدا دوسـتی کنید؟ مگر چقـدر این ارحام و اوالد بـه درد آدم میخورند؟
مگر این جوانی که شـما برای خاطر شـغلش ،برای خاطر بورسـش ،برای
خاطـر کاسـبیاش 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!
حاطببنابیبلتعه برمیدارد با کفار ،با دشمنان پیغمبر روی هم میریزد،
برای خاطر اینکه خویشـاوندانش ،ارحامش ،اوالدش آنجا آسـیب نبینند!
مگـر ایـن ارحـام و اوالد چقدر بـه درد آدم میخورند کـه آدم برای خاطر

یالو

680

 ۀسلجلج  یالو

َ
آنها عذاب پروردگار و َس َخط 1الهی را متوجه خودش بکند< .ل ن�
تَ فَ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ
� ن��عكم ارحامكم و لا اولادكم> ارحام و خویشاوندان شما و فرزندان شما،
َ َ ق َ ة َف

َ َ ُ

ال� ي�ام ِ� ي�� ِص ُل ب� ي� ن�كم> روز قیامت میان
<�وم ِ
به شـما سـودی نمیبخشند ،ي

َ
شـما و آنهـا جدایـی میافکند .یا اینجوری بخوانیم و معنا کنیم؛ <ل ن�
تَ ن فَ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ
وم ق َ ة
كم َ� َ
ال� ي�ام ِ�> در روز قیامت ارحام و اوالد به
���عكم ارحامكم و لا اولاد
ِ
ي
َ َ ُ
شـما سـودی نمیبخشد َ .ف
خدای
<�� ِص ُل ب� ي� ن�كم> جدا میکند میان شما را
ي
ِ
َ
ُ
َ
َ َ
َ
َ ّ َ
وم َ� ف� ُّر َ
روز قیامـتَ َ .
�يه> 2آن
صاح بَ� تِ� ِه و ب� ن� ِ
�يهو ا ِم ِه و ا ب� ِ
الم ُرء ِم ن� ا�خ ِ
<� ي ِ
�يهو ِ
ي
روزی کـه انسـان از بـرادر خـود میگریـزد ،از پـدر و مادر خـود میگریزد،
نـور دیـدگان عزیز خـود میگریزد .همین
از همسـر مهربـان و فرزنـدان و
ِ
بچـهای کـه امـروز اینقدر غمش را میخوری ،بدان که روز قیامت ،تو از
او گریـزان ،او از تـو گریـزان و هـر دو از همـۀ خالیق دیگـر گریزان ،همه
از هـم میگریزنـد ،وقـت ندارنـد ،مجال ندارنـد بههم برسـند ،از حال هم

بپرسند< .ل ُك ّل امر ئ ُ َ َ �ذ َ �أ ُ
�يه> هرکسی در آنروز ،یک کاری
� ِم ن�هم ي�وم ِئ� ٍ ش� نٌ� ي��غ ن� ِ
ِ ِ ِ ٍ

گرفتـاری
دارد ،یـک سـرگرمیای دارد ،یـک گرفتـار یای دارد کـه همـان
ِ
خـودش او را بـس .در روز قیامـت انسـان اینقـدر خودش گرفتار اسـت
کـه بـه گرفتـاری دیگران نمیرسـد ،حتـی فرزندش .یک خاری به دسـت
فرزنـدت مـیرود ،حاضـری دنیـا و آخرتـت را قربانش کنـی؟ بیچاره! روز
قیامت از او خواهی گریخت .اگر ما بفهمیم منطق قرآن را در این زمینه،
( .1سخط) غضبی شدید که عقوبت وعذاب در پی دارد.
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بداننـد آنکسـانیکه بـرای خاطر آسـایش و راحتی فرزندانشـان
حاضرند به سـعادت دنیا و آخرت پشـت کنند ،و حاضرند به بدبختیها و
شـقاوتها و تیرهروز یهـا 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 بهسوی جهنم میکشاند و تو که حاضر نیستی کمترین
آسـیبی بـه خودت برسـد ،بـرای خاطـر او بزرگتریـن آسـیبها را تحمل
میکنی؛ چقدر با توسـت؟ چقدر برای توسـت؟ چقدر به تو سود میدهد؟
کجا در قیامت باری از بارهای سـنگین تو را حاضر اسـت بر روی دوش

َ تَ فَ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ ق
ال� ي� َام ِ ة� يَ� ف� ِص ُل
خودش بگذارد ،کجا؟ <ل ن� � ن��عكم ارحامكم و لا اولادكم ي�وم ِ
عم نَ َ
اهلل �ما تَ� َ
َ َ ُ َ ُ
ص� ٌر>؛ خدا به آنچه میکنید داناست.
لو� ب� ي
ب� ي� ن�كم و ِب
قَ
َ َ َّ ذ نَ َ َ ُ
نَ َ ُ ُ َ ٌ َ َ َ ةٌ ف
� معه>؛ این آیات ،قسمت پر اوج
راه�م و ال�ي�
<�د كا� ت� لكم اسو ة� حس ن�� � ي� ِا ب� ي
این آیاتیست که خواندم .به مؤمنین میگوید :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

َ ّ تُ

َ َُ

اهلل وحده> ،بیایید داخل منطق فکری
آشـتی وجود دارد و آن <ح ت�ى ��ؤ مِ ن�وا ِب� ِ
ً
صریحا میگوید :مؤمنین ،شما هم مثل ابراهیم عمل کنید.
ما بشوید.
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قَ
نَ َ ُ ُ َ ٌ َ َ َ ةٌ ف
َ َّ ذ نَ َ َ ُ
� معه> و آنکسـانیکه بـا او بودهاند،
شـما سرمشـقی نیکـو اسـت< ،و ال�ي�
نّ ُ َ �ؤُآ
َ
ق
همراهانش<ِ ،ا�ذ �الوا ِل ق�ومِ ِهم> آن زمان که به قوم خودشان گفتند<ِ ،ا�ا ب�ر� ا
ُ
َ ّ تَ ُ نَ
اهلل> و
ِم ن�كم> ما بیزاران و مبرّ ایان از شما هستیم< ،و ِمما � ب
دو� ِ
ع�دو� ِم ن� نِ
ََ
نیز بیزاریم از هر آنچه که جز خدا میپرستید و عبودیت میکنید< ،ك ف� نر�ا
راه� َم> بیگمـان ابراهیـم بـرای
<�د كا� ت� لكم اسو ة� حس ن�� � ي� ِا ب� ي

ُ
َ َ َ نَ ن َ َ نَ ُ ُ َ َ ةُ َ َ �غ�ض ٓ َ َ ً
ال�
ِب�كم> به شما کفر ورزیدیم< ،و ب�دا ب� ي���ا و ب� ي��كم العداو� و ب

ا ُء ا ب�دا> میان ما

َ َّ
<ح ت�ى
و شـما ،دشـمنی و بغض و کینه برای همیشه نمایان و آشکار شد،
تُ��ؤ مِ ن�وا � َ َ ُ
اهلل وحده> تا وقتیکه به خدای یکتا ایمان آورید.
ِب ِ
نَ َ ُ ف ُ َ ٌ َ َ َ ةٌ
ََ
كا� لكم � ي� ِهم اسو ة� حس ن��> 1بـرای شـما مؤمنین ،در
قـرآن میگویـد< :ل ق�د
َ َ َ َ آ
نَ َ ُ
وم ال� ِ�خ َر>
ال�
<ل َم ن�
كا� ي�ر�ج وا اهلل و ي
ابراهیم و یارانش سرمشقی نیکوستِ ،
َ
بـرای آنکسـانیکه امیـد به خـدا و روز قیامت دارندَ ،
<و َم ن� َ� تَ� َو َّل ف�ا نَّ� َ
اهلل
ِ
ي
ُ َ �غَ ن ُّ َ ُ
م�د> هرکـس پشـت کنـد و از ایـن دسـتور رو بگرداند و اعراض
هو ال ِ�ی الح ي
کند ،خدای متعال غنی ،ستوده و پسندیده است ،و بر دامن کبریاییاش
ننشـیند گرد 2.اگر تو با دشـمنانش سـازش کنی ،دامن انسـانیت و شـرف
تـو لکـهدار خواهد شـد و خـدا زیانی نمیبیند .این جملـه را از ابراهیم به
یاد داشته باشید؛ ابراهیم و یارانش به کفار و منحرفین معاصر خودشان

نّ ُ آ ُ

ُ

<ا�ا ب� َر��ؤ ا ِم ن�كم> ما از شما بیزار هستیم.
میگویندِ :

مردم منحرف زمان خود همینطور صحبت کردند.
امام سجاد و یارانش با
ِ
 .1سوره مبارکه ممتحنه /آیه 6
 .2گر جمله کاینات کافر گردند  /بر دامن کبریات ننشیند گرد (بابا افضل کاشانی)
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در بحاراألنـوار حدیثـی اسـت کـه میگویـد :یحییبنامطویـل،

1

حـواری امـام چهارم ،در مسـجد مدینـه میآمد و رو به مردم میایسـتاد.
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
بنیامیـه بودنـد ،پـس چه بودند؟ بزدالنـی بودند که برای خاطر عاشـورا و
دور آلمحمد را
کربلا ،از تـرس خفقانی که بنیامیه بهوجـود آورده بودند،
ِ
خالی گذاشته بودند؛ ولی افراد معتقدی بودند.
یحییبنامطویل درمقابل همین مردم میایستاد و همین سخن قرآنی را

ُ ََ

ُ

َ

َ ُ

ُ

تکرار میکردَ « .يقول كفرنا بكم َو َبدا َبيننا َو َبينك ُم َ
الع َ
داوة َو َ
الب ُ
غضاء» 2ما به شما
ِ

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 میگفت .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 شیعهای
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 میگوید« :كفرنا ِبكم

 .1یحیـی 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.
 .2حدیث شماره 40
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َ ُ
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ُ

َو َبدا َبيننا َو َبينك ُم َ
الع َ
داوة َو َ
الب ُ
غضاء»؛ و یحییبنامطویل از اصحاب
بسیار خوب و زبدۀ امام سجاد بود.
عاقبـت کار ایـن مسـلمان ُزبده این بـود که حجاجبنیوسـف 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 اسـتوانههای اساسـی کاخ تشـیّ ع را بعد از امام سـجاد ،فراهم و استوار
ساخته بود.

توچهارم
جلسۀ بیس 

پیوندهای امت اسالمی
شــنبه  20مهرماه 1353
 25رمضانالمبارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.

جلسۀ 24
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َ َّ ُ َ َ َ َّ
یا َا ُّی َها َّال َ
ٰ
صارى َا َ
ولیاء
الن
ذین َآمنوا لا تت ِخذوا الیهود و
َّ
ُ َ َّ
َ ُ
عض ُهم َا ُ َ
عض َو َمن َی َت َول ُهم ِمنكم ف ِان ُه ِم ُنهم
ب
ولیاء ب ٍ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ َ
مین  فت َرى ال َ
وم الظ ِال َ
هدی الق َ
ذین فی
ِان اهلل لا َی ِ
ٰ َ
ُ
َ َ
َ
ََ ٌ ُ
خشى ان
قولون ن
فیهم َی
ق ِ
سارعون ِ
لوب ِهم مرض ی ِ
ُ َ َ َ َ َ َ
ُ َ َ ٌَ ََ َ
مر ِمن
ا
تصیبنا د ِآئرة فعسى اهلل ان یأتِی ِبالف ِتح او ٍ
َ
َ ُ
ناد َ
ِع ِ َ ُ
مین 
صبحوا َع ٰلى ما ا َس ّر وا فی انف ِس ِهم ِ
ندهِ فی ِ



سور� م�ارکه ئ
ۀ
ما�ده
ب

( ً
اوال قبـل از آنیکـه شـروع کنیـم بـه بحـث ،یـک حدیثـی را از پیغمبر
خدا

صلیاهللعلیهوآلهوسـلم

بهخاطـر دوسـتان و بـرادران مـیآورم .در آن حدیـث

َ َ ُ َ َ َ َ ً ََ
َ َ ُ 1
امـر ًء ع ِمـل ع َملا فا تقنه»
از قـول پیامبـر خـدا اینجور نقل شـده« :ر ِحـم اهلل
یعنـی خـدا رحمت کند کسـی را کـه هر کاری انجـام میدهد ،محکم و
متقـن انجـام بدهد .در کارها محکـمکاری بکند؛ یعنی فکر احتماالت را
هـم در کارهـا بکنـد .احتمال خاموشـی برق ،احتمال خرابـی میکروفن،
احتمال دهها حادثۀ دیگر از این قبیل .پیشـامدِ امروز ،یک درسـی شـد
ً
قبال به فکـر پیشـامدهای احتمالی
بـرای مـا .چقـدر خوب اسـت که مـا
 .1حدیث شماره 8
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باشـیم .مـوالی مـا امیرالمؤمنین
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صلواتاهللوسلامهعلیه

در خطبـهای از

نهجالبالغـه همیـن مطلـب را بیـان میکننـد ،میفرمایند :مـن مثل آن
توی النـه نمیخوابم تا صیـاد بیاید مرا
گیـج بیهوش نیسـتم،
حیـوان
ِ
ِ
بگیـرد ،بلکـه از پیشـامدها ،از آنچـه کـه بـرای مـن پیشآمـده و اتفـاق
افتـاده ،بـرای فهم مسـائل بعـدی اسـتفاده میکنم ،تجربـه میاندوزم.
و ایـن یـک درسیسـت بـرای مـا کـه در همـۀ مسـائل زندگـی ،از آنچه
گذشته است ،تجربهها 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 آنجاییکـه الزم بدانـم کـه ادامـه پیـدا کند
تفصیـل خواهـم داد ،تـا یـک روز دیگـر یـا دو روز دیگر ادامـه میدهم تا
بحث والیت
بـاب
مطلب روشـن بشـود .بهطـور خالصه ،آنیکـه در دنبالۀ
ِ
ِ
الزم است عرض بشود ،این است که یک جامعۀ اسالمی و یک جمعیتی
که بهعنوان امت اسلامی تشـکیل شـدند؛ یعنی با مقررات الهی و با طرز
فکـر الهـی و بـا قانونگـذاری و اجـرای قانون بهوسـیلۀ قـدرت الهی ،این
جمعیت دارند اداره میشوند ،که امت اسالمی اسمش را میگذاریم ،این
امت اسلامی اگر بخواهند والیت داشـته باشـند ،به آن معنای قرآنی که
والیـت در ذهنهای
دیـروز گفتـم ـ یواشیواش میرسـیم بـه آن معنای
ِ
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 اسلامی و شـیعی .میرسـیم حاال به آنجا؛
ً
فعال از والیت قرآنیست ـ اگر بخواهند برسند به آن والیت
اما حاال بحث
قرآنـی ،آن والیتـی کـه در قـرآن مطـرح شـده ،امت اسلام بخواهـد آن را
تأمیـن کنـد برای خودش؛ دو جهـت را باید مراعات کند .یکجهت ،جهت
ارتباطات داخلیست ،در داخل جامعۀ اسالمی؛ یکجهت ،جهت ارتباطات

خارجیسـت ،یعنی رابطۀ َ
عالم اسلام و امت اسلام و جامعۀ اسلامی با
جوامع دیگر.
در زمینـۀ ارتباطـات داخلـی ،امت اسلام آنوقتـی دارای والیت بهمعنای
قرآنیسـت کـه کمـال همبسـتگی و اتصـال و ارتبـاط و اتحـاد صفـوف و
فشـردگی هرچـه بیشـتر آحاد و جناحهـای گوناگـون را در خودش تأمین
کند .هیچگونه تفرّ ق و اختالفی در سرتاسـر امت عظیم اسلامی نباشـد.
صفهای گوناگون در داخل این امت تشکیل نشود.
اگر چنانچه دو واحد در داخل امت اسالمی با همدیگر به جنگ برخاستند،
ً
مثال فرض کنید که یک گروهی در شـرق ممالک اسلامی با یک گروهی
در شمالشـرقی ممالک اسلامی ،اگر بنا کردند با همدیگر محاربه کردن و
جنگیدن ،قاعده بر این است ،دستور قرآنی بر این است که بقیۀ مسلمانها
هرچه میتوانند 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
( .1خصم) دشمنیکننده و دشمنیکننده علیه یکدیگر
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اسـت ،درحالیکـه حـرف این یکی حرف حقی اسـت ،و آن آدمی
که طرفدار زور است ،حاضر نیست که تن به حرف حق بدهد و به سخن
حـق بگرایـد؛ در اینطـور جایی ،تمام عالم اسلام باید یکدسـت بشـوند،
همدسـت بشـوند ،بروند سراغ آن زورگو و او را ساکت کنند .با او بستیزند
تا او را بر سر جای خود بنشانند.

َ

ٓ ئ فَ

قََ

ُ

ا� ِم نَ� الم�ؤ مِ ن� ي� نَ
آیۀ قرآن است< :و ِا ن� طا ِ�� ت� ن
� ا� ت� ت�لوا> 1اگر دو طایفه ،دو گروه
ِ
فَ َ

َ َُ

صلحوا ب� ي� ن�هما> بین این دو
از گروههـای مسـلمان با یکدیگر جنگیدنـد�< ،ا ِ

فَ

ََ

ُ

ََ

ُ

گروه مسلمان را اصالح کنیدِ �< .ا ن� ب��غ ت� ِاحداهما على الا�خ َر ٰى> اگر میان این

دو گروه ،یک گروه بر دیگری ظلم کرد ،بغی و تجاوز و تعدی روا داشت و

فَ ق ت ُ

َّ

تَ

زور گفت و قلدری خواسـت بکندِ ��< ،ا�لوا ال�ت�ي � ب��غ�ي > با آنکه زور میگوید

َ ّ تَ

َ

ت
َ
اهلل> تا مجبور بشـود برگردد به فرمان خدا ،ناچار
مر ِ
بجنگید< ،ح�ى ��ف�ي ء ِا ٰلى ا ِ

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 خارجیَ ،
عالم اسلام باید

سـعی کنـد ،امـت اسلامی باید سـعی کند روابط خـود را بـا دنیای غیر
مسـلمان و غیـر ایـن امـت جـوری تنظیم کند کـه یکذره تحـت فرمان
آنهـا قـرار نگیـرد ،یکذره تحـت تأثیر افکار آنها قرار نگیـرد .یک مختصر،
سیاسـت مسـتقل ،تحـت تأثیـر سیاسـتهای آنهـا از اسـتقالل نیفتـد.
ِ
همجبهگـی و پیوسـتگی ملـت مسـلمان بـا آنهـا بهکلـی ممنوع اسـت؛
 .1سوره مبارکه حجرات /آیه 9
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درصورتیکـه ایـن پیوسـتگی موجـب بشـود که امت مسـلمان
تحـت تأثیر قرار بگیرد.
داسـتان معروفـی اینجـا هسـت ،که بنـده حـاال تفصیلـش را نمیگویم،
روایتیست که در نوع کتب معتبرۀ شیعه ،این روایت ذکر شده .مربوط
بـه زمـان امام باقر

صلواتاهللعلیه

اسـت که سـکۀ َ
عالم اسلام را از کشـور روم

میآوردنـد و او یـک تهدیـدی کـرد و اینها ماندند درمانـده؛ آنوقت امام
علیهالسلام ارشـاد کرد دسـتگاه خالفت را .خیلی عجیب اسـت ها! این
تنها نکتهایسـت ـ یکی ،دو مورد اسـتثنایی ـ که بنده میبینم که ائمۀ
هدی

علیهمالسلام

مختصـر روی خوشـی بـه دسـتگاه خالفـت نشـان دادنـد.

یکـیاش اینجاسـت .امام راهنمایی کرد دسـتگاه خالفـت را و فرمود که
سـکه را اینجـوری میریزیـد .بلـد نبودنـد سـکه زدن را ،انـدازه نقرهها را
نمیدانسـتند از کجـا فراهـم کننـد و چهجـوری تأمین کننـد ،اندازۀ یک
درهم و نیم درهم و اینهایی که بایسـتی برطبقش سـکه زده بشود؛ امام
راهنماییشان کرد.
بنابرایـن از لحـاظ روابـط خارجـی ،یـکذره تأثیرپذیـری از جناحهای ضد
ً
مخصوصا ضد اسلامی ،ممنوع است .حق ندارد
اسلامی یا غیر اسلامی،
جامعـۀ اسلامی و امـت اسلامی که پیوند خـودش را با دنیـای خارج از
اسلام ،جز بهصورت فرادسـت بودن ،باالدست بودن ،برقرار کند؛ یعنی اگر
چنانچـه یـک رابطهای میان امت اسلامی و امتی غیر مسـلمان ،بنا شـد
ً
مثلا فرض کنید از قبیـل ماجرای تنباکو
برقـرار بشـود ،رابطۀ اسـتثماری،
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و کمپانی رژی 1که آقایان میدانید و شـنیدیدَ ،
عالم اسلام حق
ِ
نـدارد ایـن رابطـه را ببنـدد .یا فـرض بفرماییـد مثل آن سلاطین و حکام
مغولی هندوستان که اجازه دادند دولتهای خارجی بیایند آنجا کمپانی
ِ
تأسـیس بکنند ،عملی برخالف والیت َ
عالم اسلام انجام دادند .جایز نبود
این کار که بگذارند کمپانی بیاید؛ چون میدانسـتند یا اگر نمیدانسـتند،
ً
مثال هند شرقی 2،وقتیکه
بایست میدانستند ـ باید بدانند ـ که کمپانی
وارد آن منطقه شـد ،وارد آن سـرزمین شـد ،چه بالیی به روزگار آن مردم
پی آن شبهقارۀ عظیم
درخواهد آورد و چگونه سرطان استعمار را تا رگ و ِ
خواهـد گسـترانید .بایـد میفهمیدنـد اینها را ،نفهمیدند .و َ
عالم اسلام و
امت اسالمی اجازه نمیدهد هرگز اینگونه روابط را.
توجه داشـته باشـید .اینکه میگوییم با دولتهای غیر مسلمان و با امم
غیر مسلمان رابطهها قطع است ،نه بهاینمعناست که عالم اسالم و امت
اسلامی در انزوای سیاسـی به سـر خواهد برد ،نه؛ مسـئله مسئلۀ انزوای
 .1در 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 بهطور سالیانه ،در انحصار این شرکت قرار میگرفت.
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.
 .2کمپانی هند شرقی یک شرکت سهامی عام انگلیسی بود که با دریافت امتیازنامهای از
ملکۀ انگلستان و امتیازاتی انحصاری از فرمانروای هندوستان ،توانست به سود سرشاری
دسـت پیـدا کنـد .ایـن کمپانی کمکـم به بهانۀ دفـاع از اموال خود و ...نیـروی نظامی در

ً
عمال این کشور بزرگ را جزو مستعمرات بریتانیا ساخت.
هندوستان مستقر کرد و
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سیاسـی نیسـت که خیال کنید َ
عالم اسالم با هیچکس نه رابطۀ
بازرگانی دارد ،نه رابطۀ سیاسـی دارد ،نه روابط دیپلماسـی دارد ،نه سـفیر
میفرسـتد ،نـه سـفیر میگیرد ،نه ،اینجور نیسـت ،روابـط معمولی دارد.
والیـت بـا آنها ندارد ،پیوسـتگی با آنها ندارد .پیونـد جوهری و ماهوی 1با
آنها ندارد .آنجوری نخواهد بود که اگر آنها خواستند ،بتوانند عالم اسالم
را تحـت تأثیـر خودشـان قـرار بدهنـد .والیت پـس دو رویـه دارد ـ والیت
قرآنـی ـ یـک رویـه اینکـه در داخل جامعۀ اسلامی همۀ عناصر بایسـتی
بهسوی یک هدف ،بهسوی یک جهت ،با یک راه ،با یک گام قدم بردارند.
در خـارج از جامعـۀ اسلامی ،امـت اسلامی بایسـتی با همـۀ بلوکها و
جناحهای ضد اسالمی ،پیوندهای خود را بگسلد.
والیت بهاینمعنا را که در
اینجا یک نکتۀ دقیقی وجود دارد که میرساند
ِ
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
ً
تعبدا ،یا
قرآنی مربوط میشـود .ممکن اسـت چهار نفر آدم حاضر باشـند
ً
تعبدا یک چیزهایی راجعبه والیت بشـنوند و
نسـل گذشـته حاضر باشـند
قبـول کننـد ،امـا این جوانی که میخواهد بفهمد و با قرآن مربوط اسـت،
باید دقت کند که والیت شیعی از کجا درمیآید.
اینیکه ما ارتباط با امام را اینقدر مهم دانستیم ،اینیکه ما فرمان امام
زندگی جامعه نافذ دانسـتیم ،این برای چیست؟ از کجا
را در همۀ شـئون
ِ
 .1امر مربوط به اساس و ریشه و ذات هرچیز و هرکار
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در میآید؟ اینجا قرآن با ما حرف میزند ـ آن نکته ،همینیست
کـه دارم میگویـم ـ اگـر بخواهـد یک جامعـهای و یک امتـی ،که والیت
قرآنی را بهاینمعنا داشـته باشد ،یعنی بخواهد تمام نیروهای داخلیاش
در یـک جهـت ،بهسـوی یـک هـدف ،در یک خط بـه راه بیفتـد و بخواهد
تمـام نیروهـای داخلیاش علیه قدرتهای ضد اسلامی در خارج بسـیج
بشـود ،احتیاج دارد به یک نقطۀ قدرت متمرکز در متن جامعۀ اسلام ،به
یـک نقطـهای 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،
بان
و او تمـام جوانـب مصالـح و مفاسـد را بداند تا بتواند مثـل یک دیده ِ
نیرومنـد قویدسـتی و قویچشـمی ،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 برمیآید ،از من چه برمیآید ،از انسانهای دیگر چه برمیآید،
تا به هرکسی آن کاری را که برای او الزم است ،بگوید عمل بکن.
ً
مثال در مقام تشـبیه ،اگر بخواهم تشـبیه کنم؛ این کارگاههای قالیبافی
را دیدهایـد؟ یـک عـده نشسـتهاند دارند قالـی میبافند ،هرکسـی دارد کار
دم
میکنـد ،هـر بچهای یا هر بزرگی که نشسـته آنجـا ،دارد نخ میبافد تا ِ
غروب دو ،سه تومان بگیرد .هرکدام دارند نشاطی و کاری را اینجا به خرج

میدهنـد .اگـر چنانچه این کارها هماهنگ نباشـد ،اگر یک فکر و چشـم
و قـدرت باالتری نباشـد کـه مدام ،آن متن قالی را برطبق آن دسـتورهای

یالو

 ۀسلجلج  مالسا تما یاهدنویپ

696

خـاص بخوانـد ،تـا اینها بدانند چه نخـی را به کار ببرند و چهجور
بزنند و چهجور ببُ رند ،اگر یکچنین قدرت متمرکزی وجود نداشـته باشـد،
طرف راسـتش ،حکایت از
ایـن قالـی چهجـوری در میآیـد؟! میبینید که
ِ
طرف چپش ،حکایـت از غرب میکنـد! آنطرفش صحبت
شـرق میکنـد،
ِ
از قالـی ُکـردی میکند ،آنطرف صحبـت از قالی ترکمنی میکند! نقشها
ً
اصال یک چیز هجوی درمیآید.
بیترتیب،
نظـم قالـی ،اینیکه شـما میبینید اینطرف 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
ً
اوال
همۀ چیزها منظم و همه چیز بهجا ،برای چیست؟ برای این است که
دسـتور مشـخص اسـت ،یک نفر هم نشسته ،با صدای بلند دارد میگوید،
نمیدانم دوتا از آن باال بیا در پایین ،آن نخ را از آنطرف بزن ،آن یکی را
از آنطرف ببُ ر .که بنده هرگز نشنیدهام و بلد نیستم ،قالیفروشها بلدند.
قالیفروشها هم بلد نیستند ،قالیبافها بلدند .توجه کردید؟
در جامعـه اگـر بخواهد همۀ نیروها بـهکار بیفتد و همه در یکجهت بهکار
بیفتد و هیچیک از نیروها هرز نرود و همۀ نیروهای جامعه بهصورت یک
قدرت متراکمی ،به مصالح جمعی بشریت به کار بیاید و جامعه بتواند مثل
مشـت واحدی باشـد ،درمقابل جناحها و صفها و قدرتهای 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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اسلام .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 یکچنین موجودی را چه میگذاریم؟ امام.
امـام یعنـی آن حاکـم و پیشـوایی که ازطـرف پـروردگار در جامعه معین
میشـود .اینیکـه میگویـم ازطـرف خدا یعنـی چه؟ یعنی یا خـدا به نام
و نشـان معین میکند ،مثل اینکه امیرالمؤمنین را ،امام حسـن را ،امام
حسـین را ،بقیـۀ ائمـه را معیـن کـرده؛ خـود پیغمبر هم یک امام اسـت؛

نّ

ُ َ

ّ

ً

خود پیغمبر هم یک امام است؛ ِ<ا�� ج� ِاعلك ِل ن
ل� ِاس ِاماما> ،1خدای متعال به
ي
ابراهیم میگوید ،من تو را امام قرار دادم .امام یعنی آن پیشـوا و حاکم

و رهبر در یک جامعه.
یکوقـت ایـن امـام را خدا با نام و نشـان معین میکنـد ،میگوید بعد از
علیهالسلام
ً
مثلا باشـد .یکوقت امـام را خدای
پیغمبـر بایـد علیبنابیطالب

متعـال بـه نـام معین نمیکنـد ،به نشـان معین میکند .مثـل چه؟ مثل

ً
َُ
ً َ
فرمایش امام علیهالسلامَ « ،2ف َا ّما َمن َ
دين ِه
كان ِم َن الفق ِ
حافظا ِل ِ
فس ِـه ِ
صائنا ِلن ِ
هاء ِ
ُ ً ََ َ ُ ُ ً
واله َف ِل َلع ّ
وام َان ُي َق ِ ّل ُ
طيعا ِ َلمر َم ُ
دوه»؛ امام معین کرد دیگر ،اینهم
ما ِلفا عل هواه م
ِ
ِ
امام منصوص 3است ،خود امامیست،
امام است .آن فقیهی که جانشین
ِ

 .1سوره مبارکه بقره /آیه 124
 .2امام حسن عسکری ،حدیث شماره 46
( .3نصص) تعیینشده از طریق آیات و روایات
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منتها امامیسـت که با نام معین نشـده ،با نشـان معین شـده،
هرکسـیکه ایـن نشـان بـر او تطبیـق کرد ،او میشـود امام؛ کلمـۀ امام را
خواستم معنا کنم برایتان .امام یعنی پیشوا ،یعنی حاکم ،یعنی زمامدار،
یعنی آنکسیکه هرجا او برود ،انسانها دنبالش میروند؛ که باید از سوی
خدا باشد ،عادل باشد ،منصف باشد ،بادین باشد ،بااراده باشد و ازاینقبیل
حرفهایی 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 اسالمیسـت ،زنـده بماند ،موفـق بماند ،همیشـه پایدار باشـد ،باید
چـهکار 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 همهُ ،بعـد دیگر والیت یعنی چـه؟ یعنی ارتباط
مستحکم و نیرومند هر یک از آحاد امت اسالم ،در همه حال ،با آن قلب
ارتباط چه؟ ارتباط فکری و ارتباط عملی .یعنی درست از او سرمشق
امت.
ِ
گرفتـن ،درسـت در افـکار و بینشها دنبال او بودن ،و درسـت در افعال و
رفتار و فعالیتها و حرکتها او را پیروی کردن.
پس والیت علیبنابیطالب یعنی چه؟ یعنی در افکارت پیرو علی باشی؛
در افعالـت پیـرو علـی باشـی ،تـو را بـا علیبنابیطالب

علیهالسلام

رابطـهای

نیرومنـد ،مسـتحکم ،خللناپذیـر پیونـد زده باشـد ،از علـی جـدا نشـوی؛
این معنای والیت اسـت .خوب فهمیدید والیت چیسـت؟ اینجاسـت که
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ُ َ

َ

َ َ
ّ
صن»
بنا ِب ِ
طال ٍ
ـب ِح ِ
میفهمیـم معنـای این حدیـث را« ،واليـة ع ِل ِ

1

ِ
ََ َ َ َ
والیت علیبنابیطالب حصن و حصار من است ـ از قول خدا ـ «فن دخل
حصني َام َـن مـن َ
ع
ـذاب» هرکـه داخل این حصار شـد ،از عذاب خدا مصون و
ِ ِ ِ ِ
ِ
مأمون خواهد ماند .بسیار حرف جالبیست .یعنی چه؟ یعنی مسلمانها،

پیروان قرآن ،اگر هم از لحاظ فکر و اندیشه و هم از لحاظ عمل و تالش
و فعالیـت ،متصـل بـه علیبنابیطالـب باشـند ،از عـذاب خـدا مصون و
محفوظند .مگر جز این است؟ مگر غیر از این است؟ اگر علیبنابیطالب
امروز شناخته بشود ،بعد که شناخته شد ،بنده و جنابعالی مثلش عمل
کنیم ،آنوقت والیت پیدا میکنیم؛ والیت یعنی این.
بندهای که قرآن را قابل فهمیدن نمیدانم ـ البته بنده میدانم ،خدا نکند
من قرآن را قابل فهم ندانم ،آنیکه نمیداند ـ آن بنده خدایی که قرآن را
قابل فهم نمیداند ،این چطور میتواند بگوید من والیت علیبنابیطالب
دارم و از لحـاظ فکـری بـا علـی مرتبطـم ،درحالیکـه علیبنابیطالـب در

َّ
ُّ
َ َ َ َّ َ
هـذا ُالق َ ُ ّ
اص ُح الـذي ال َي ُغش َو
خطبـۀ نهجالبالغـه میگوید« :و اعلموا ان
رآن ه َو الن ِ
ّ ُ َّ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
رآن ا َح ٌد ِال َ
اهلـادي ّالـذي ال ُي ِض ّـل َو ُ
هـذا ُالق َ
قام
كـذ ُب َو مـا جال َس
امل َح ِـدث الـذي ال َي ِ
ِ
ًُ َ ُ
َ َ ُ
َ
َ
َ ُ
قصان ِمن ع ًمى» .2امیرالمؤمنین اینجور
قصان ِز ياد ٍة يف هدى او ن ٍ
عنه ِب ِز ياد ٍة او ن ٍ
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 .2حدیـث شـماره  ،24بدانیـد که قرآن همان نصیحتگری اسـت کـه خیانت نمیورزد ،و
هدایتگری اسـت که گمراه نمیسـازد ،و گویندهای اسـت که دروغ نمیگوید .هرکس با
قرآن نشست ،این کتاب الهی یا چیزی بر او افزود یا از او کاست یا بر هدایت او افزود،
یا از کوردلیاش کاست.

یالو

 ۀسلجلج  مالسا تما یاهدنویپ

700

بـه قـرآن دارد مـردم را حوالـه میدهـد ،اینجور دارد مـردم را به
قـرآن سـوق میدهـد ،آن بندۀ خـدا که میگوید قرآن را نمیشـود بفهمی،
ایـن والیـت علیبنابیطالـب دارد؟ هرگز نـه .علیبنابیطالب برای خاطر
خـدا ،حاضـر اسـت از تمـام وجـودش بگـذرد ،عمـل علیبنابیطالب این
اسـت؛ این باباحاضر نیسـت از یک مثقال از پولش ،از جانش ،از حیثیت
اجتماعـیاش ،از راحتـیاش ،از آقایـیاش بـرای خاطـر خـدا بگـذرد ،این
والیت علیبنابیطالب دارد؟ والیت علیبنابیطالب 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،
دقیقتریـن و ظریفتریـن معناییسـت که دربارۀ والیت میشـود تشـریح
کرد ،میشود بیان کرد؛ از قرآن هم این درمیآید .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
ولـی یعنی آن قطب ،یعنی آن قلب ،یعنی آن حاکم و
ولی ـ
و اتصـال بـا
ّ
ّ
امام ـ به همۀ این چیزها اشاراتی رسا شده ،حاال دقت کنید تا مطلب به
دست بیاید.

تَ تَّ �خ �ذُ
َ ُّ َ َّ ذ َ آ َ
< ي�ا ا ي�ها ال�ي� ن� �م ن�وا> 1ای کسانی که ایمان آوردهاید< ،لا �� ِ
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ٰ
صارى
ال�
ال�هود و
وا ي
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ٓ

اولِ ي�ا َء> یهود و نصارا را ،یهودیان و مسیحیان را اولیای خود مگیرید.
اولیا جمع ولی اسـت ،ولی از والیت اسـت؛ والیت یعنی پیوسـتگی ،ولی
یعنـی پیوسـته و پیونـد زده .یهود و نصارا را پیوندخوردگان و پیوسـتگان

َ ُ ُ َ

ٓ َ ض

<� ض
ع�> آنها بعضی اولیا و
ول�ا ُء ب� ٍ
ع�هم ا ي
بـا خـود مگیریـد ،انتخـاب مکنیـد .ب
همجبهگان و پیوسـتگان بعضی دیگرند .نگاه نکنید که بلوکهایشـان از
ضدیـت با اصالتهای شـما ،همه یک
همدیگـر جداسـت؛ در معنـا ،برای
ِ

َ ضُ
َ َّ ُ
ع�> بعضی همجبهۀ بعضی دیگرندَ .
ع� ُهم َاول� ٓا ُء َ� ض
<و َم ن� يَ� ت� َولهم
<�
ي ب ٍ
جبههاند .ب
ن ُ
تولی کند با آنـان ـ ّ
كم> هرکـس ّ
تولی یعنی والیت را پذیرفتن ،از باب
ِم�

ّ
تفعل ـ هرکسی که قدم در وادی والیت آنها بگذارد و پیوند بزند خودش را

ف َ نَّ ُ

ُ

با آنها ،مرتبط کند خودش را با آنها ،رابطه برقرار کندِ �< ،ا�ه ِم ن�هم> بیگمان

َّ

َ

قَ َ �ظّ

َ

َ

م� ن�> و خدا مردمان ستمگر
هد ي� ال�وم ال ِال ي
او خود از آنان است<ِ .ا ن� اهلل لا ي� ِ
را هدایت نخواهد کرد.

فَ َ

َّ ذ

ف قُ

َ ضٌ

<� ت� َرى ال�ي� نَ
� � ي� �لو ِب� ِهم م َر�> آنکسـانیکه در دلهایشـان بیمـاری هسـت،
فَ َ

َّ ذ

ف قُ

َ ضٌ

ترجمه کردیم بیماردالن �< ،ت� َرى ال�ي� نَ
� � ي� �لو ِب� ِهم م َر�> آنکسـانیکه در دل،
ُ

ف

بیمـاری و مـرض دارنـد ،آنهـا را میبینی؟ < ي�سار نَ
عو� � ي� ِهم> میشـتابند در
ِ
دشـمنان دیـن ،قناعت نمیکنند بـه اینکه برونـد طرف آنها،
میـان جبهـۀ
ِ
بلکه میشتابند؛ قناعت نمیکنند به اینکه تا پهلویشان بروند ،میروند تا
دشمن دین میسازی؟
آن اعماق جبههشان .اگر بپرسی آقا چرا اینقدر با
ِ
بـا کسـی کـه میدانـی ضـد دین اسـت ،چـرا ضدیت کـه نمیکنـی هیچ،
دوسـتی هم به خرج میدهی؟ اگر این را از او بپرسـی ،در جوابت چنین
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ٓئ ٌ

<�� ن
ص� ب� ن�ا دا ِ� َر ة�> میگویند میترسیم یک
ولو� �� ش� ٰى ا ن� � ي
میگوید :ي
آسـیبی به ما برسـد؛ اگر دوسـتی نکنم ،میترسـم به من آسـیبی برسانند

نَ خ َ تُ
ص� َب� ن�ا
یـا برسـاند .چقـدر به گوش آدم آشناسـت ایـن حرفها ��< .ش� ٰى ا ن� � ي
ٓئ ٌ
دا ِ� َر ة�> میترسیم برایمان دردسری درست بشود ،میترسیم برایمان اسباب
زحمتی درست بشود؛ ببینید چه کلمات آشناییست ،همین است نَ خ
<�� ش� ٰى
َ ن تُ َ ٓ ئ ٌ
ص� ب� ن�ا دا ِ� َر ة�>.
ا� � ي
َ
ُ َ َ �أ ت َ فَ َ
فَ
خـدا در جـواب اینهـا چه میگوید؟ میفرمایـد�< :ع َسى اهلل ا ن� ي� ِ� ي� ِب�ال� ِ�تح او
َ
مر ِم ن
� ِع ن� ِد ِه> امیـد اسـت که خدا پیـروزی را نصیب جبهـۀ مؤمن کند ،یا
ا ٍ
یـک حادثـهای از پیـش خـود ،به سـود آنـان پدیـد آورد .بعد کـه این کار

فَ ُ

َ

ََ

ف َ ن فُ

ن

َ

م� ن�> ،تا این بدبختهایی
ص�حوا ع ٰلى ما اس ّروا � ي� ا�� ِس ِهم � ِاد ي
بشود ،آنوقت �< ،ي� ِب
که با آنها سـاخته بودند ،پشـیمان بشـوند ،روسـیاه بشـوند ،بگویند دیدی
چـه غلطـی کردیم ،اگر میدانسـتیم که جبهۀ مؤمن اینجـور پیروزمند و

نیرومند خواهد شد ،با دشمن دین ،با دشمن خدا نمیساختیم؛ خودمان
را بیآبرو نمیکردیم.

َ َق

َّ ذ َ آ َ

<و ي�� ُ
ول ال�ي� ن� �م ن�وا>؛ بعد از آنیکه آنها خودشان را مفتضح کردند و با دشمنان

َ
سـاختند ،مؤمنین چه میگویند؟ آنکسـانیکه ایمان آوردند میگویند< :ا
َ َ َ
َّ ُ َ َ َ ُ
ه�ؤُ لاء َّال ذ�� نَ� َا ق� َ
ما�ن ِهم ِا�نهم لمعكم> ،مؤمنین ،بیچارهها در بهت
�
ا
هد
اهلل
�
موا
س
ي ِ
بِ ِ �ج
ِ ي
و حیـرت فـرو میرونـدِ ،ا! همینهـا بودنـد ،این چهرههـای خوشظاهر و
ّ
موجه ،قسـم میخوردند ،با سـوگندهای غِ الظ و شـداد 1که ما با شماییم.
غلظ) جمع غلیظ ،درشتُ ،پرمایه( ،شدد) جمع شدید
 ( .1
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هروقـت با آنها حرف میزدیم ،هروقت به آنها چیزی میگفتیم،
میگفتند بله ،ما هم با شما همعقیدهایم ،ما هم با شما اختالفی نداریم،
ما هم همین حرفی که شـما میزنید ،میزنیم؛ در مقام بیان ،اینجور با
آدم حرف میزدند؛ بعد معلوم شد که دلهای اینها مریض بوده و علیرغم
ظاهر نیکشان ،دلهای چرکین و سیاه و نفاقآمیز داشتند .مؤمنین آن روز

َ
میگویند عجب! ببین چه َق َسـمی میخوردند اینها .همانهایند اینها؟ <ا
َ َ َ
ه�ؤُ َّ ذ َ َ ق َ
ما�ن ِهم> آیا همینها هستند ،آنهایی که سوگند
ِ
اهلل �ج هد ا ي� ِ
لاء ال�ي� ن� ا�سموا ِب� ِ
َ
ُّ َ َ َ ُ
<ا�نهم لمعكم> که با شما
میخوردند به خدا ،سوگندهایی سخت و غلیظ؟ ِ
َ َ َ ُُ
هسـتند .بـا شـما همعقیـده و همفکرنـد< .ح بِ�ط ت� اعمالهم> پوچ و بیهوده
فَ
<� َا َ
ص�حوا خ� ِاسر�ي نَ
�> زیانکار گشـتند،
و نابود شـد کارهایی که کرده بودند؛
ب
زیانکاران واقعی.
خـب ،این راجعبـه ارتباطات خارجی ،حاال راجعبـه ارتباطات داخلی دقت

َ َ َّ
ُ َ
کنید�< .ا َا ُّ� َها َّال ذ�� نَ آ َ
<م ن� يَ� تر�د ِم ن�كم ع ن�
� �م ن�وا> ای کسانی که ایمان آوردید،
ي
ي ي
د� ن ِ� ِه> اگر شما از دین خود باز بگردید ،اگر این بار رسالت و مسئولیتی را
ي

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؛
بار خدا به سـرمنزل خواهد
تصـور باطلـی خواهـد بود این خیال؛ نـه ،این ِ
کس دیگری خواهد برد ،جمعیت دیگری این
رسـید ،منتها سـعادتش را
ِ
افتخار نصیبشان خواهد شد که این بار را به منزل برسانند.

َ

َ تَ َّ

ُ

َ

د� ن ِ� ِه> هرکه از شما از دین خود بازگردد و مرتد شود،
<م ن� ي�ر�د ِم ن�كم ع ن� ي

یالو
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ُ قَ

وم> خواهد آورد خدا مردمی را ـ این مردم همان
<�سو� ي� ِ� ي� اهلل بِ�� ٍ
مـردم ایـدهآل اسلامیاند .آن جامعۀ ایدهآل اسلامی ،از لحاظ پیوندها و

فَ فَ
رابطههای داخلی و خارجی اینجورند که در این آیه آمده است ـ <� َسو�
اهلل � قَ� ُ ُّ ُ
َ �أ ت ُ
وم ي ِ�ح ب�هم> خـدای متعـال جمعیتـی را پدیـد خواهـد آورد که خودِ
ي� ِ� ي� ِب ٍ
َ ُ ّ نَ ُ
خدا آنها را دوست میدارد< ،و ي ِ�ح ب�و�ه> آنها هم خدا را دوست میدارند .ما
هم خدا را دوست میداریم؟ نه! این یکذره محبتی که شما گاهی اوقات
میگویـی ای خـدا قربانـت بـروم ـ که هیـچ احتیاجی به اینجـور قربانی

گفتـن هـم و قربانـی کـردن هم نـدارد خدا ـ و تـازه دروغ هـم میگوییم
ما ،قربان خدا بههیچصورت حاضر نیسـتیم برویم ،این دوسـتی نیسـت.

ُ ُ ُت ّ

قُ

َ ف َ تَّ

ن ُ

ُ

ُ

محبت خدا�< ،ل ِا ن� ك ن� ت�م �ح ب� نَ
و� اهلل �ا� ِب�عو� ي� ي� ِبح� ب�ك ُم اهلل> 1است .این قرآن
ِ
اسـت .اگر خدا را دوسـت دارید ،از من که پیغمبرم متابعت کنید تا خدا

ُ ُّ ُ َ ُ ّ نَ ُ

<�ح ب�هم و ي ِ�ح ب�و�ه>؛ یعنـی اینهـا صددرصـد
هـم شـما را دوسـت بـدارد .پـس ي ِ
تسلیم فرمان خدا بودند ،که مورد محبت خدا بودند.
خـب ،ایـن یـک خاصیـت و صفـت ،کـه مهـر و محبـت میان آنـان و خدا

َ �ذ َّ َ َ

ُ

طرفینیسـت< .ا ِ ل ٍة� على الم�ؤ مِ ن� ي� نَ
�> فروتـن هسـتند درمقابـل مؤمنان؛ این

کمال رابطه و پیوند صمیمانه است .درمقابل مؤمنین ،درمقابل این
نشانۀ
ِ
تودۀ مسـلمانی که انباشـتهاند متن جامعۀ اسالمی را ،هیچگونه نخوتی،

2

هیچگونـه غـروری ،هیچگونه توقع زیـادیای ،هیچگونه داعیۀ بیخودی و
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پوچـی در آنهـا وجـود نـدارد .یعنـی وقتیکه درمقابل مـردم قرار
میگیرند ،جزو مردمند ،با مردمند ،در راه مردمند ،برای مردمند ،خودشـان
را از میان مردم بیرون نمیکشـند ،در برج عاج قایم نمیشـوند که از دور

َ َّ َ َ
مردم را ببینند و برای مردم گاهی دلسوزی هم بکنند؛ در مردم< ،ا ِ�ذ ل ٍة� على
َ َ
ُ
الم�ؤ مِ ن� ي� نَ�>؛ خود را فروتن و کوچک میکنند درمقابل مؤمنان به خدا< .ا ِع ّ�ز ٍة�
ََ
ف
الكا�ر�ي نَ
�> ـ نقطۀ مقابل ـ درمقابل کافران و دشمنان دین و مخالفان
على ِ
َ َّ
قـرآن< ،ا ِع�ز ٍة�> هسـتند؛ یعنـی تأثیرناپذیر ،یعنی سـربلند ،یعنی حصاری از
فکر اسالمی دور خود پیچیده و کشیده که هیچ نفوذی از آنها نپذیرند.

ُ

ف َ

<�� ِاه نَ
اهلل>؛ خاصیت دیگرشان این است که در راه خدا جهاد
دو� � ي� س ب� ي� ِل ِ
يج

و مجاهـدت میکننـد ،بیامـان ،بـدون قیدوشـرط ،همچنانیکـه در آیـه

َ

َ خ ف َ َ َ ةَ ئ

هست< .و لا ي��ا� ن
لا� ٍم> از مالمت هیچ مالمتگری هم نمیهراسند
و� لوم� ِ
و نمیترسـند .دیگـر حـاال چه جـور مالمتگری ،خودتان فکـر کنید ـ دیگر

�ذ َ

فَ �ض

ُ ت

َ

َ ٓ

�يه م ن
� ي� ش�ا ُء> این
اهلل ي��ؤ � ِ
نمیتوانـم توضیـح بدهم ،خسـتهام ـ < ِلك � ُل ِ

ٌ
َ ُ
واسع
فضل و لطف و تفضل خداسـت که به هرکه خواهد ،میدهد< ،و اهلل ِ
َ
ع يل� ٌم> خدا گشادهدست ،گشودهدست و داناست.
بعد راجعبه ارتباط و پیوند اجزای جامعۀ اسالمی با آن قلب ،با آن قدرت،
با آن امام ،با آن پیشوا ،آیۀ بعدی دنبال آیات قبلی میآید ،ببینید چقدر
متناسـب و زیباسـت .ببینید که تدبر در قرآن چقدر آدم را روشـن میکند
نسـبت به این مسـائلی که فکر میکرده قرآنی نیسـت ،قرآن چگونه رسـا
حرف میزند .روابط خارجی را گفت ،پیوندهای داخلی را گفت ،حاال قلب
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پیوندهـای داخلـی را بیان میکند؛ یعنی پیشـوا را ،رهبر را ،امام

نَّ

َ ُّ ُ

ُ

قائم امر ،آنکسـیکه تمام نشـاطها
<ا�ما ولِ ي�ك ُم اهلل> ،ولی و
را ،میگوید ِ
ِ
و فعالیتهای جامعه و امت اسلامی به او باید برگردد و از او باید الهام

بگیرد ،خداسـت .خب خدا که مجسـم نمیشـود بیاید بین مردم بنشـیند

َ َ

ُُ

امر و نهی کند ،دیگر چهکسـی؟ <و رسوله>؛ پیداسـت که بین رسـول و بین
خدا هرگز رقابت و تنازع و تنافر 1هم که نیست؛ رسول ،رسول اوست باز.

ٌ
خداست و رسولش ،خب ،رسول که همیشه باقی نمیماند؛ <ا نَّ� َ
ك َم ِيّ� ت� َو
ِ
َ
<و َّال ذ�� َن آ َ
و�> 2بعد از رسول چه؟ بعد از رسول هم داریم؛ َ
ِا�نّ ُهم َم ِيّ� ت� َن
� �م ن�وا> آن
ي
مؤمنان .کدام مؤمنان؟ هرکسی که ایمان آورد کافی است؟ نه ،نشانه دارد.

َ َّ ذ َ ُ ق

َ

َّ َ

َ ُ ت

َّ

َ

لا�> اقامۀ نماز میکنند< ،و ي��ؤ � نَ
و� ال�ز ة
مو� الص ة
<ال�ي� ن� ي�� ي� ن
كا�> میدهند زکات
َ ُ

راك نَ
عو�> ،واو را حالیه گرفتند مفسـرین؛ درحالیکه در رکوعند،
را< ،و هم ِ

در حـال رکـوع زکات میدهنـد .یعنـی چـه کسـی؟ یعنـی امیرالمؤمنین،
علیبنابیطالب ،بهعنوان ولی معین میشود.
حـاال شـما یکوقـت ایـن را از آیـه اسـتفاده میکنیـد ،واو را واو حالیـه
میگیرید ،خیلی هم خوب؛ اگر به فرض در اینهم تشکیک بکنید ،بگویید
نه ،مطلق مؤمنین را میخواهد بگوید که دارای این خصوصیت هسـتند.

بنده سؤال میکنم :سمبل و رمز برای یکچنین ّ
کلیتی چه کسی میتواند
باشـد در جامعۀ اسلامی؟ غیر از علیبنابیطالب کسـی را سـراغ نداریم.
نفر) از یکدیگر بیزاری و دوری جستن.
 ( .1
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در آن جامعۀ اسلامی ،آنکسـیکه میتوانسـت سمبل اینگونه
ایمانـی متقن و محکمی باشـد ،علیبنابیطالب اسـت؛ ولو فرض
جنـاح
ِ
ِ
کنیـم کـه آیه به آن حضرت هم ناظر نباشـد ،اگرچه کـه بهخاطر واقعیت
تاریخیای که نقل شده ،ناظر است.
البته توجه آقایان باشـد ،این تذکر را من الزم شـد که بدهم راجعبه بحث
باب امامت یا والیت یا تکیۀ روی
دیروز یا بحث امروز؛ ما بحثمان اگر در ِ
شـیعه اسـت ،جنبۀ مثبت قضیه در نظر ماسـت ،نه جنبۀ منفی قضیه .ما
همینطور که مکرر گفتیم ،الزم میدانیم که شـیعه خودش را بشناسـد،
فکر خودش را بشناسد ،ایمان خودش را هرچه بیشتر راسخ و نافذ بکند،
این را معتقدیم.
ما که داریم بحث میکنیم ،میخواهیم تشیّ ع را اثبات کنیم ،نمیخواهیم
دیگـران را نفـی کنیـم .نمیخواهیم بیخودی اختالف فکری و سـلیقهای
باز درسـت کنیم ،نه .اما شـما الزم است بفهمید که چگونه درک میکنید
تشـیّ ع را؟ تشـیّ ع کـه میگویـم ،نگو بـا خودت که آقا حاال اسلام را ثابت
کنید ،تشیّ ع باشد بعد ،نه؛ آن تشیعی که من میگویم ،غیر از اسالم چیز
دیگری نیسـت ،اسلام غیر از تشـیّ ع چیز دیگری نیست .اسالم را ده جور
میبینند بینندگان ،یکجور دیدن ،دیدنیسـت که تشـیّ ع میبیند ،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 میگوییم؛ به خیال خودمان و به نظر خودمان،
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اصـول ایدئولوژیکی اسلام اسـت اینها که داریـم بحث میکنیم
و بیـان میکنیـم .و گمان نمیکنم شـما هم اگر فکـر کنید ،برخالف این
نظـری داشـته باشـید .بنابراین مسـائل مثبـت و جنبههـای مثبت قضیه
مورد نظر ماست.
ما اسلام را آنچنانکه در مکتب تشـیّ ع میفهمیم و میشناسـیم ،داریم
بیـان میکنیـم .کار نداریـم حـاال بـه جناحهـای دیگری که ممکن اسـت
ً
فعال ،دعوا
جـور دیگـری بشناسـند و بفهمند ،بحـث هم نمیکنیم با آنهـا
هـم نداریـم ،تعـارض هم نداریم ،برادر هم هسـتیم ،دسـت دوسـتی هم
میدهیم ،چرا؟ چون دشمن داریم ،چون بیرون خانه دشمن ایستاده .ما
دو برادر اآلن حق نداریم توی سـر و کلۀ هم بزنیم .اینهم طریقۀ ماسـت
که خواسـتم عرض کنم که آقایان بدانید؛ بحث راجعبه تشـیّ ع و شـیعه،
بهخاطر اصالت شیعه است ،بهخاطر اینکه ما معتقدیم به تشیع ،بهخاطر
این است که اسالم را از دیدگاه تشیّ ع میبینیم ،نه بهخاطر این است که
ً
ابدا ،این اختالف را
میخواهیم بین شـیعه و سـنی اختالف ایجاد کنیم،
هم حرام میدانیم.

نَّ َ ُّ ُ ُ ُ َ َ ُ
َّ ةَ َ ُ �ؤ ت نَ �زَّ ةَ ُ
سول ُه َو َّال ذ�ي� نَ� آ� َم نُ�وا َّال ذ�ي� نَ� يُ� ق� ي� نَ
كا� َو هم
مو� الصلا� و ي� �و� ال
ِ<ا�ما ولِ ي�كم اهلل و ر
راك نَ
عو�>؛ خب ،حاال اگر والیت را مراعات کردیم ،چهکار میشود؟ اثری
ِ
هـم دارد بـرای مـا؟ اگـر والیـت را کـه دارای سـه ُبعـد شـد تا حـاال؛ یکی
حفظ پیوندهای داخلی ،یکی قطع پیوند و وابستگی به قطبهای متضاد
خارجـی ،ایـن دوتـا ،یکی هـم حفظ ارتبـاط دائمی و عمیق بـا قلب پیکر

یالو

709

 ۀسلجلج  مالسا تما یاهدنویپ

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

َ َ

َََ َ

َ َ َ

َُ

شـد؟ آیـۀ قـرآن جواب میدهد بـه ما؛ <و م ن
� ي� ت�و ّل اهلل و رسوله> آنکسـیکه
قبـول والیـت کنـد بـا خـدا و با رسـولش و با کسـانی که ایمـان آوردهاند،
ِ
بـا مؤمنـان ایـن پیوند را مراعـات کردند و حفظ کردند و نگسسـتند ،اینها
غالبنـد ،پیروزمنداننـد 1.از همه پیروزتر همینها هسـتند و اینهایند که بر
همۀ جناحهای دیگر غلبه خواهند داشت.

م�وا ف َ� ِا نَّ� ِح�ز َ� اهلل ُه ُم ال�غ
 .1ادامۀ آیۀ َ < :56و ّال ذ�ی� نَ� آ� ن
ب ِ

َ

ِال ب� ن
و�>.

توپنجم
جلسۀ بیس 

بهشت والیت
یکشنبه  21مهرماه 1353
 26رمضانالمبارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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َ َّ
َ
َّ َ َ
ذین ان َم َّك ّن ُ
َ
رض َا ُ
الصلاة َوآت ُوا
قاموا
الا
ی
ف
م
اه
ل
ا
ِ
ِ
ِ
ُ َ ٰ
َ
َ
َّ
كاة َو َا َمر وا ب َ
المنك ِر َو ِل ّل ِه
وف َون َهوا َع ِن
الز
المعر ِ
ِ
َُ ُ
ۀ
ح�
مور 
م�ارکه ج
سور� ب
ِ
عاقبة الا ِ
موضوعـی کـه در دنبـال بحثهـای گذشـته ،در زمینۀ والیـت قابل تذکر
ً
اوال یک معرفی اجمالی از جامعۀ دارای والیت و فرد دارای
دادن است؛
ً
ثانیا نقش دورنمایی اسـت از جامعهای که در آن جامعه
والیت اسـت،
والیت وجود دارد .در یکی دو روز گذشته که در این زمینه بحث کردیم،
دسـت ما آمد از تدبر در آیات قرآن ـ البته این تدبر با اسـتمداد
آنچه به
ِ
و اسـتنتاجی بـود کـه بر اثـر رابطۀ با معـارف اهلبیـت در زمینۀ والیت
در ذهـن مـا وجـود داشـته اسـت ،بنابراین آنچـه که عـرض کردیم ،یک
خالصهگیـری ،هـم از قرآن اسـت ،هـم از حدیث ـ خالصـهای که از این
حرفهـا بهدسـت آمد ،این شـد کـه والیت دارای چند ُبعد اسـت ،دارای
چند جلوه است.
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یکی این است که جامعۀ مسلمان ،وابسته و پیوستۀ به عناصر
خارج از وجود خود نباشد ،پیوستگی به غیر ُمسلِم نداشته باشد .و البته
توضیح دادیم که این پیوسـته نبودن و وابسـته نبودن یک حرف اسـت،
بهکلـی رابطـه نداشـتن ،یک حرف دیگر اسـت .هرگـز نمیگوییم که عالم
اسالم در انزوای سیاسی و اقتصادی به سر ببرد و با هیچ یک از ملتها
و کشورها و قدرتهای غیرمسلمان رابطهای نداشته باشد؛ نه ،این نیست
مطلب .مسـئله ،مسـئلۀ وابسـته نبودن اسـت ،پیوسـته و دنبالهرو نبودن
پای
اسـت ،در قدرتهای دیگر هضم و حل نشـدن است ،استقالل و روی ِ
خود ایستادن است خالصه.
یک جلوۀ دیگر و یک بدنه و رویۀ دیگر از والیت ،عبارت است از انسجام
و اتصـال و ارتبـاط بسـیار شـدیدِ داخلـی میـان عناصـر مسـلمان؛ یعنـی
آنوقتیکه جامعۀ اسالمی مطرح است برای بحث ما و ذهن ما ،آنچه که
والیـت به آن میگویند ،عبارت اسـت از یکپارچـه بودن و یکجهت بودن
جامعۀ اسلامی .همانطور یکه در احادیث نبوی و غیر نبوی هسـت که

َُ

َ ّ

َ ُ

َ

راحهـم ك ِمثـل َ
ؤم َ
نين يف ت ِ َ
« َمثـل ُ
اجل َس ِـد» 1مثل یک پیکر واحدی ،مثل
امل ِ
واد ِهـم و ت ِ ِ
ِ
یک عمارت واحدی ،مثل اجزای بههم پیوستۀ یک بنایی؛ مسلمانها باید
پیوستۀ بههم ،جوشیدۀ بههم ،گره خوردۀ بههم و خالصه ،دست واحدی
باشـند درمقابل دسـتهای دیگر و درمقابل تعارضها و دشـمنیهایی که
ً
کامال مشاهده کردید .باز از
پیش خواهد آمد .این مطلب را در آیۀ دیروز
 .1حدیث شماره 9
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َ �ذ َّ َ َ

ُ

َ َ َّ َ َ

ف

الكا�ر�ي نَ�> ،1در
آیات سورۀ مائده است که <ا ِ ل ٍة� على الم�ؤ مِ ن� ي� ن� ا ِع�ز ٍة� على ِ
یـک آیـۀ دیگر از قـرآن ،همین مطلب باز بهصورت واضحتری بیان شـده،

ُ َ َّ ٌ َ

َ َّ ذ

ََ ُ َ ّٓ ََ

ُ فّ ُ َ ٓ َ َ ُ

سول اهلل و ال�ي� نَ
� معه ا ش ِ�دا ُء على الك� ِار رحما ُء ب� ي� ن�هم> .2وقتـی درمقابـل
<محمد ر ُ ِ
جبهـۀ خارجـی قـرار میگیرند ،تـو از آنها چیـزی اسـتوارتر و خللناپذیرتر
نمیبینیّ ،
تأثرناپذیرتر و نفوذناپذیرتر نمیبینی ،مستقل؛ اما در جبهههای
ً
اساسـا درسـت نیسـت ،چون جبههبنـدیای در
داخلـی ـ کـه تعبیر جبهه
داخـل وجـود ندارد ـ در داخل ،میـان بدنهها و جناحهای این پیکر عظیم
اسلامی هیچگونه نفوذناپذیری نیسـت ،خلل و ّ
تأثرناپذیری نیسـت؛ بلکه
بهعکـس ،همـه روی هـم اثـر میگذارند ،همـه یکدیگر را بهسـوی خیر و
نیکـی جـذب میکنند ،همـه یکدیگر را توصیۀ به پیروی هرچه بیشـتر از
حـق میکننـد ،همـه یکدیگـر را توصیـۀ به پافشـاری هرچه بیشـتر در راهِ
مقاومت هرچه بیشـتر درمقابل انگیزههای شـر و فسـاد و انحطاط
حق و
ِ
میکننـد ،همـه همدیگـر را نگه میدارنـد .و همانطور یکـه آن روز مثال
زدم ،مثـل ده نفـر کوهنـوردِ کوهپیمای ورزیده ،کـه در این پیچوخمهای
کوه دارند میروند ،در این کورهراههایی که اگر یک کلوخی ،یک سنگی از
زیر پای یک کوهنورد در رفت ،کافیسـت که او را با مغز در اعماق درّه و
صدمتری و دویسـتمتری و پانصدمتری سـقوط بدهد ،در اینجا ،راه برای
سـالم ماندن همۀ افراد این اسـت که کمرهای اینها را با ریسـمانی هرچه
 .1سوره مبارکه مائده /آیه 54
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قویتـر 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 ،ضعیفتر 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 .اینهم یک جلوۀ دیگر از جلوههای والیت اسـت که
جامعۀ اسالمی بهاینصورت است.
یک جلوۀ دیگر از جلوههای والیت که باز در روزهای قبل گفتیم که بسیار
مهم اسـت و از همه مهمتر این اسـت و ضامن بقای والیت بهمعناهای
اول و دوم هم همین اسـت؛ این اسـت که جامعۀ اسلامی نیازمند یک
مرکز ادارهکننده با شـرایطی خاص اسـت .چون جامعۀ اسلامی 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 درمقابـل جبهههای خارجـی جلوهگری بکنند،
بـدون تمرکز
چـون ایـن وحدت در جامعۀ اسلامی الزم اسـت؛ و وحدت،
ِ
نیروی ادارهکننده ممکن نیست .اگر چنانچه بر هر گوشهای از گوشههای
عالم اسالم ،یک عاملی ،یک قدرتی ،یک قطبی حکومت بکند ،اجزای
این
ِ
( .1جذب) کشیدن یکدیگر به سوی هم
مسک) خود را نگاهدارنده ،چنگ درزننده
 ( .2
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این پیکر از یکدیگر وا میروند ،از هم جدا میشـوند ،در یک راه
ً
عینا مثل این میشـود که ارگانیسـم اعصاب ادارهکنندۀ
حرکت نمیکنند.
ً
مثال دو دستگاه فرماندهی
انسان ،از وضع کنونی تبدیل پیدا کند به اینکه
اعصـاب در وجود انسـان باشـد؛ یکی برای طرف راسـت ،یکـی برای طرف
چـپ .حـاال کـه هـر دوتا یکیسـت ،بنـده اگر بخواهـم این دسـتهایم را
بهطـور هماهنگـی تـکان بدهم ،میتوانـم .چون هردو دسـت از یک مرکز
دارنـد الهـام میگیرنـد .آن آقایی که سـتونی را میخواهد بـردارد و بگذارد
مرکز
آنطـرف ،وزنـهای را بردارد بگذارد آنطرف ،هردو دسـت ،چون از یک
ِ
فرماندهی فرمان میبرند ،باهم کار میکنند ،متناسب باهم کار میکنند.
ایـن دسـت میآیـد از ایـن طـرف میگیـرد ،ایـن دسـت هم از ایـن طرف
میگیرد ،هردو به یکطرف فشـار میدهند ،بعد با همدیگر بلند میکنند
فرماندهـی اعصاب بدن دوتا شـد در انسـان ،یکی
وزنـه را .امـا اگـر مرکـز
ِ
برای طرف راسـت ،یکی برای طرف چپ؛ اینجا دسـت راسـت و چپ ،دیگر
باهم هماهنگی نخواهند داشت .دست راست برای گرفتن این وزنه و بار
سنگین ،پنجههایش را باز کرده ،حاال دست چپ چون از مرکز دیگری دارد
فرمان میگیرد و الهام میبرد ،در همان حال این پنجهها را هرچه بیشتر
دارد بههم فشـار میدهد .دسـت راسـت به دسـت چپ میگوید همکاری
ً
اصال گوشش بدهکار نیست .در
کن ،تو هم اینطرف وزنه را بگیر .نهخیر،
همان حالی که این دسـت آماده اسـت که این بار را بردارد و بگیرد ،این
توی هم رفته ،منقبض ،منجمد،
دسـت بهکلی تبدیل شـده به یک مشتی
ِ
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ً
اصال .یک جای دیگر
بههیچصورت حاضر نیست این بار را بگیرد
میرسند به یک دشمنی ،این دستی که مشت بوده حاال میخواهد بخورد
توی سر آن دشمن؛ به این دست دیگر میگوید 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 میکند .میگوید
باز باز باشم .خب این با مشت فرود میآید،
نهخیر ،بنده حاال میخواهم ِ
ً
اصال آمادگی ندارد برای خوردن بر سـر آن دشـمن .سـرکار ببینید که
این

اگـر چنانچـه بدن انسـانی ،از دو مرکز فرماندهی ،اعصابـش فرمان بگیرد،
الهام بگیرد ،این بدن چه وضع مسـخرهای پیدا میکند .آنجا که بناسـت
یـک بـاری را بـردارد نمیتواند .آنجا که بناسـت یک چیـزی را از جایی به
جـای دیگـری منتقل کند ،باز نمیتواند .آنجاییکه قرار اسـت دشـمنی را
دفع کند ،باز نمیتواند.
جامعۀ اسلامی اگر بخواهد دشـمنان را بهجا ،بهوقت و خوب دفع بکند؛
یـک گوشـۀ جامعـۀ اسلامی امروز به فکـر دفع کردن دشـمن بیفتد ،یک
گوشـۀ دیگـر پسفـردا بیفتد ،باز فایـدهای ندارد .اگر چنانچـه یک جامعه
آن واحد ،همۀ
و یـک پیکـر میخواهـد با دشـمن خـود بسـتیزد ،بایـد در ِ
جناحهـای ایـن جامعـۀ اسلامی با آن دشـمن روبـهرو و مواجه بشـوند.
امروز این به فکر بیفتد ،فردا آن به فکر بیفتد ،روز سوم آن جناح دیگر و
 .1ضربه 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 ّ
مل نقل کرده ،این
ماجـرا را ،بهوجـود مـیآورد و پیـش میآورد ،و َک َلک همـه را خواهد کند؛

همچنانیکه این تجربه ،نه یک بار ،نه دو بار ،ده بار الاقل در تاریخ اسالم
اتفاق افتاده.
پـس اگـر جامعۀ اسلامی بخواهد بهوقـت ،منافع را جذب کنـد؛ بهوقت،
ضررها و زیانها را دفع کند؛ در داخل ،با یکدیگر اجزای مالئم 2و پیوستهای
باشند ،در خارج ،درمقابل 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
عناصر فعال و بانشاط این جامعه ،نشاط
درون خود داشـته باشـد تا همۀ
ِ
فکری خود ،نشاط عملی خود ،فعالیتهای زندگی خود ،دشمنکوبیهای
خود ،دوستنواز یهای خود را از آن مرکز الهام بگیرند.
آن مرکـزی کـه در بطـن جامعه و متن جامعۀ اسلامی ،همـۀ جناحها را
الیق به شـأن خودش مشـغول میکند ،از
اداره میکند ،هرکسـی را به کار
ِ
تعارضهـا جلوگیـری میکند ،نیروها را به یک سـمت هدایت میکند؛ او
 .1حکایتیست در دفتر دوم مثنوی معنوی مولوی ،با عنوان :تنها کردن باغبان صوفی و
فقیه و َع َلوی را از همدیگر .در این حکایت یک صوفی و فقیه و َع َلوی (از سادات) وارد
باغی میشـوند .باغدار برای بیرون راندن این سـه نفر از باغش ،این سـه را با ترفندی از
هم جدا و به دست خودشان مجازات میکند.
( .2ملء) موافق و مناسب طبع
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بایـد از سـوی خـدا باشـد ،باید عالِم باشـد ،باید آگاه باشـد ،باید
مأمـون و مصـون باشـد ،بایـد یـک موجـود تبلوریافتـهای از تمـام عناصر
سازندۀ اسالم باشد ،باید مظهر قرآن باشد؛ اسم او را چه میگذاریم؟ اسم
ولـی .پـس والیت در جامعۀ اسلامی ،بـه آن دو صورتی
او را میگذاریـم
ّ
که عرض کردم ،ایجاب میکند که ولیای در جامعه وجود داشـته باشـد.
اینهم یک بعد و یک بدنه و یک رویۀ دیگر از ابعاد مسـئلۀ والیت .این
توضیح بحثهای گذشته بود.
مسئلهای که بعد از این پیش میآید ،این است که بنده و جنابعالی آیا
دارای والیت هستیم یا نه؟ من و شما ممکن است دارای والیت باشیم،
ً
مجموعـا جامعۀ ما دارای والیت هسـت یا نیسـت؟ مگـر فرق میکند
آیـا
آقا؟ بله ،ممکن است یک عضوی بهخودیخود سالم باشد ،اما سالم بودن
ً
اوال نه بهمعنای سـالم بودن همۀ بدن اسـت ،این یک مطلب،
یک عضو،
ً
ثانیا یک عضو سالم اگر در یک بدن غیر سالم قرار گرفت ،نمیتواند همۀ
محسـنات یـک عضـو سـالم را دارا باشـد ،ایـن دو نکتـه .اول ببینیم یک
انسـان با والیت چهجور آدمیسـت ،تا بفهمیم آیا شـخص بنده ،شـخص
ِ
جنابعالی ،دارای والیت هستیم یا نه .اگر چنانچه ثابت شد ،روشن شد
انشـاءاهلل 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؛
نهاینکه 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 بیوالیت.
آیـا ایـن انسـان مسـئولیتش تمام شـده اسـت؟ همینکه خـودِ او دارای
والیت است ،ولو در جامعۀ محروم و عاری از والیت زندگی میکند ،این
زندگـی ،یک زندگی مطلوب اسـت؟ و آیا اگر کسـی خـودش دارای والیت
بـود ،امـا در یـک جامعـهای زندگـی کـرد کـه آن جامعه بیوالیت اسـت،
والیتـی جامعـه مسـئولیت احسـاس نکـرد ،همین عدم
و او درمقابـل بی
ِ
احساس مسئولیت ،والیت خود او را هم مصدوم و خراب نمیکند؟ اینها
ً
مخصوصا جوان
یک تیترهاییسـت که شـما مرد مسـلمان ،زن مسـلمان،
مسـلمان باید رویش فکر کنید .ممکن اسـت بنده آنقدر فرصت و مجال
تک اینها را برایتان شـرح بدهم ،و اگر بخواهم
نداشـته باشـم که هر تک ِ
تک اینها را برای شـما شـرح بدهم تا اینکه همۀ افرادی که اینجا
هر تک ِ
هستند ،مطلب را درست بفهمند ،این الزم دارد که هر یکی از این تیترها
ً
مثال بحث کنیم ،و من وقتم اینقدر نیست.
را یک روز
ً
اوال ببینیـم یـک انسـان دارای والیـت ،چگونـه
مسـئله ایـن اسـت کـه
انسانیسـت؟ من چهجوری باشـم ،دارای والیتم؟ چهجوری باشم ،دارای
ً
ثانیا ببینیم چگونه باشـیم ما ،جامعه ،هیئت
والیت نیسـتم؟ این یکی؛
اجتماعی انسـانهایی که یک جا جمع شـدند ،تا دارای والیت باشـیم و
ِ
چگونـه دارای والیـت نخواهیـم بـود؟ در چه صورتی یـک جامعه ،جامعۀ
ّ
متولـی و موالیسـت 1،بهصورتـی که اسلام دسـتور داده و در چه
ولـی و
ّ
ّ
متولی :سرپرست ،موالی :یار و یاور
.1
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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 میکنم ،بـرای اینکه
هریـک از آقایـان در ذهنتـان بگنجانیـد .آنهایـی که اهـل دقت و تأمل و
یادداشـت کردننـد ،یادداشـت کنند .خودتان بروید فکـر کنید .خودتان از
اندوختههای ذهنی اسلامی و از متون موجود اسلامی اسـتفاده کنید.
معنای نتیجۀ قضاوت در این مسـائل را بهدسـت بیاورید ).مسئلۀ سوم،
داشـتن
آیا یک انسـانی که دارای والیت اسـت ،تکلیف خودش با والیت
ِ
شـخص خودش تمام شـده دیگر؟ تکلیف ندارد که جامعۀ دارای والیت
بسازد؟ اینهم یک مسئله.
مسئلۀ چهارم اینکه اگر یک آدمی خودش دارای والیت بود ،در یک جامعۀ
محـروم از والیـت زندگـی میکرد و احسـاس تکلیفی نمیکـرد که جامعه
را دارای والیـت بکنـد ،آیـا ایـن احسـاس تکلیف نکردن ،والیـت خود او را
مخـدوش نخواهد کرد؟ همینیکه در فکر نیسـت کـه دیگران را هم دارای
والیت درست کند ،همین به فکر نبودن ،آیا خودِ این ،والیت او را ضعیف
نکرده ،مخدوش نکرده ،خراب نکرده؟ اینهم یک مسئلۀ دیگر است.
ایـن مسـائل را بایـد بحـث کنیـم .حاال مـن یکی ،دوتـا از اینهـا را مطرح
میکنـم ،بحـث میکنـم ،صحبت میکنـم .البته وقتیکه این بحث شـد،
جالب
عالی
مترقـی
معنای
آنوقـت مقایسـه کنیـد در ذهن خودتـان این
ِ
ِ
ِ
ِ
تنبل از
آدم
ِ
خردپسندِ قرآنفرمودۀ حدیثگفتۀ والیت را ،با آن معنایی که ِ
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گرای سهولتطلب ،برای والیت پیش
طلب سـهل
بگریز راحت
کار
ِ
ِ
ِ
خودش تصور میکند.
بـودن یک آدم به این اسـت که
عـدهای خیـال میکننـد کـه دارای والیت
ِ
آدم در مجالـس اهلبیـت گریـه کند فقط .خیال میکنند که دارای والیت
پشـت سـرش
بودن به این اسـت که وقتی اسـم اهلبیتعلیهمالسلام میآید،
ِ
ً
حتمـا «علیهمالسلام» را بگویـد؛ فقـط همیـن و بس .خیـال میکنند که
دارای والیت بودن به این اسـت که محبت اهلبیت در دل انسـان باشـد،
همین و بس .بله ،محبت اهلبیت را داشـتن ،واجب و فرض اسـت .نام
ایـن بزرگـواران را بـا عظمت بردن ،بسـیار جالب و الزم اسـت .به نام اینها
مجلس بهپا کردن و از عزا و شادی آنها درس گرفتن ،عزای آنها را گفتن،
شـادی آنها را گفتن ،گریسـتن بر بزرگوار یهای آنها ،بر شـهامتهای آنها،
بر مظلومیتهای آنها ،همۀ اینها الزم است ،اما همۀ اینها والیت نیست؛
والیـت از ایـن باالتـر اسـت .آنیکـه در مجلـس سیدالشهدا
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کار
کار خوبی میکند که اشـک میریزد ،اما ِ
مینشـیند و اشـک میریزدِ ،
بودن والیت.
بدی میکند که اشک ریختن را کافی میداند برای دارا
ِ
درست بفهمید چه میگویم .آنکسانیکه ذهنشان تحت تأثیر تلقینات و
القائات مغرضانه یا جاهالنۀ بعضی از دسـتهای مزدور و مغرض اسـت،
گریستن بر سیدالشهدا کسی مخالف
درست دقت کنند .گفته نشود که با
ِ
است ،نه .اگر هم کسی مخالف باشد ،ما مخالف نیستیم ،ما طرفداریم.
مـا میگوییم که گریسـتن بر امـام حسین
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قبر حسـینبنعلی
یـک ملـت را نجات بدهد .توّ ابین 1رفتند
سـر ِ
ِ
نشستند ،بیستوچهار ساعت یا چهلوهشت ساعت یا سه روز فقط گریه
کردند .نتیجۀ آن گریه چه شد؟ نتیجۀ آن گریهها این شد که پیمان مرگ
و خـون باهم بسـتند .گفتند میرویم در این میـدان جنگ ،برنمیگردیم،
عهد میکنیم که زنده برنگردیم .این است گریۀ امام حسین .کسی با این
مخالف نیست.
بـا نـام حسـینبنعلیصلواتاهللعلیه و امیرالمؤمنینعلیهالسلام را بـا عظمت بردن،
هیچ عاقلی مخالف نیسـت ،نه هیچ شـیعهای؛ سـنی هم مخالف نیست،
کافـر هم مخالف نیسـت .هرکسـی بشناسـد اینها را ،تصدیـق میکند که
نـام اینهـا را باید با عظمت برد .شـب بیستوسـوم اینجـا گفتم من برای
کسـانی که بودید ،خانوادهای که میراثشـان شـهادت است ،خانوادهای که
عزیزتریـن یادگارشـان فداکاری و جانبازی در راه خداسـت ،خانوادهای که
تمـام امکاناتشـان ،همـۀ وجودشـان وقـف و خالـص برای خداسـت ،این
خانواده را انسان با عظمت یاد نکند؟ باید بکند.
صرَد و مسیّ ببن َ
 .1گروهی بودند متشکل از شیعیان کوفه ،به سرکردگی سلیمانبن ُ
ن َجبه،
کـه از عـدم یـاری امام حسـین در کربال پشـیمان شـده و به جهت خونخواهـی آن امام
جهت توبۀ از غفلت گذشـتۀ خود ،به توّ ابین مشـهور
از بنیامیه ،قیام کردند .ایشـان به
ِ
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 توّ ابین ( 65ق) نخستین قیام علیه
دولت بنیامیه ،پس از واقعۀ کربال است.
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بنده به شما قول میدهم ،شما بروید در اروپا ،در امریکا ،در هر
اسالم شما را
جای از اسالمبیگانهای ،آنجاییکه نام
بلد 1کفرستانی ،در هر
ِ
ِ

هم نشـنفته باشـند ،بگویید یک آدمی بود ،اسـمش علیبنابیطالب 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 اینهمـه افتخـارات در زندگیاش هسـت ،اینها کف میزننـد ،احترام
میکننـد ،تجلیـل میکننـد ،تعظیم میکننـد و نام او را بهصـورت یادبود
عزیـزی از شـما در ذهـن نگه میدارند؛ این مخصوص شـیعه نیسـت که.
جنابعالـی حـاال خیلی هنر کردی کـه وقتی میگویـی علیبنابیطالب،
علیهالسلام دنبالـش میگویـی؟ خیلـی کار مهمی انجـام دادی؟ و خیال
میکنی که والیت یعنی همین؟ بسی اشتباه بزرگ .آن والیتی که انسان
را به بهشـت میبرد ،این نیسـت .البته گریه کردن بر امام حسـین یکی از
دور اصل بسیار مهم والیت ،میتواند
گوشهها ،شعبهها ،بخشهای بسیار
ِ
ً
واقعـا از روی جهالـت و انشـاءاهلل از روی
بهحسـاب بیایـد .یـک عـدهای

جهالـت ،نـه از روی غـرض ،این مسـائل را مطـرح میکنند .مسـئلۀ گریه
را ،مسـئلۀ عـرض کنـم که دشـمنیهای زبانی با دشـمنهای اهلبیت را،
نـه دشـمنیهای فکـری ،مسـائلی ازاینقبیـل را مطرح میکنند ،مسـائل
سـطحی باب والیت و تشـیّ ع را مطرح میکنند و منحصر میکنند والیت
ِ
را بـه اینهـا ،و شـگفتا کـه والیتفهمهـا و والیتشـناسها و والیتدارها
 .1شهر
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را با همین حربه میکوبند؛ این خیلی خوشـمزه اسـت .منحصر
میکننـد والیـت را در یـک نِطاق 1و محدودۀ تنگ و کوچکی که شایسـتۀ
این اصل مهم اسالمی نیست.
عملی هرچه بیشـتر و
والیت در یک انسـان ،بهمعنای وابسـتگی فکری و
ِ
ِّ
ولی خدا را بشـناس ،آنکسـیکه
ولی را پیدا کن،
ولیسـت.
روزافزونتر با
ّ
ّ
ولـی ّ
حقانـی 2جامعـۀ اسالمیسـت ،او را مشـخص کن ،بعـد از آنیکه
او
ّ
ً
شـخصا از لحاظ فکر ،از لحاظ عمل ،از لحاظ روحیات ،از
مشـخص کردی،
لحاظ راه و رسم و روش ،خودت را به او متصل کن ،مرتبط کن ،دنبالش
دوسـتی
تالش او ،جهادِ تو جهادِ او،
تالش تو
راه بیفت ،حرکت بکن .اگر
ِ
ِ
ِ
دشـمنی تو دشمنی او ،جبههبندیهای تو جبههبندیهای
تو دوسـتی او،
ِ
آدم
او باشـد؛ تو دارای والیتی .دو کلمه و آسـان .فهمیدید که چه گفتم؟ ِ

ولی همفکر
ولی را بداند ،با
ولی را بشناسـد ،فکر
دارای والیت این اسـت؛
ّ
ّ
ّ
ولی همعمل بشـود ،دنبـال او راه بیفتد،
ولی را بشناسـد ،با
بشـود ،عمـل
ّ
ّ
ً
ً
ولی کند ،این با والیت است.
عمال پیوسته با
فکرا و
خودش را
ّ
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 علیبنابیطالب
اسـت و یـک قطـره اشـک هـم بـرای امیرالمؤمنیـن میریزیم ،ولـو اینکه
( .1نطق) منطقه
 .2منسوب به حق
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عملمان ضد عمل علیست ،فکر و اندیشهمان ضد فکر و اندیشۀ
علیسـت .ما اسـم این را گذاشـتیم والیت؟ برای خودمان یک افسانهای،
یک اسطورهای ،یک خرافهای درست کردیم و دل خودمان را به آن خوش
کردیم ،خودمان را دانستیم از جملۀ مَ والی علیبنابیطالبعلیهالسالم و دارای
والیـت ،و خوشـحال کـه تمام آنچه بـرای موالی علیبنابیطالب هسـت،
ّ
مسـلم و قطعی میدانیم .این خیلی جفاسـت ،این
برای خودمان آنها را
خیلـی ظلم اسـت به حـق علیبنابیطالب .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.
اینیکـه امـام صادق

صلواتاهللوسلامهعلیه

موالیـان خـود را ،آنکسـانیکه دارای

والیتند ،قدرشـان را میشناسـد ،برایشـان احترام قائل میشـود ،والیت را
ولی ما اوسـت؛
با عمل میداند ،میگوید :آنکسـیکه دارای عمل اسـت،
ّ
آنکسیکه دارای عمل نیست ،عدوّ ما اوست؛ این بر همین اساس است.
چون والیت را امام صادق آنجوری معنا میکند ،چون والیت در فرهنگ
امام صادق فرق دارد با والیت در فرهنگ آن جاهل یا مغرضی که به نام
امام صادق دارد زندگی میکند .باهم 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 عقبماندگی و دوری از اسالم
و دوری از دنیا و آخرت نمانیم ،چرا؟ میترسم خودمان را به امید بهشت،
دوزخ دنیـا نگـه داریـم ،و آنوقتیکـه جان میدهیـم که وقت
عمـری در
ِ
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آمال دور و دراز ماست ،آنجا هم از بهشت
مجسم شدن آرزوها و
ِ
والیت یک انسـان ،پیوستگی و
خبری نباشـد؛ چقدر مایۀ حسـرت اسـت.
ِ
ولی؛ باید وابسته و پیوسته باشد ،این یک.
وابستگی مطلق اوست به
ّ
و اما والیت یک جامعه به چیسـت؟ والیت یک جامعه به این اسـت که
ً
ولی ،این یک؛
اوال مشخص باشد ،بدانند که این است
ولی در آن جامعه،
ّ
ّ
ً
ثانیـا منشـأ و الهامبخـش همۀ نیروها ،نشـاطها ،فعالیتهای آن جامعه
باشـد .قطبی باشـد که همۀ جویها و سرچشـمهها از او سرازیر میشود.
مرکـزی باشـد کـه همۀ فرمانهـا را او میدهد و همۀ قانونهـا را او اجرا
میکند .نقطهای باشـد که همۀ رشـتهها و نخها به آنجا برگردد ،همه به
او نـگاه کننـد ،همـه دنبـال او برونـد .موتـور زندگـی را او روشـن بکند در
ایـن جامعـه ،راننده و پیشقراول کاروان زندگی در جامعه ،او باشـد .این
جامعه ،جامعۀ دارای والیت است.
امیرالمؤمنینصلواتاهللعلیـه بعـد از پیغمبر ،بیسـتوپنج سـال زمام اجتماع را
در دسـت نداشـت .جامعۀ اسالمی بعد از پیغمبر ،بیستوپنج سال دارای
ً
شخصا دارای والیت بود،
والیت نبود؛ تمام شد رفت .در آن جامعه ،سلمان
ً
ً
شخصا دارای والیت بود ،آن دیگری
شخصا دارای والیت بود ،مقداد
ابیذر
ً
شـخصا دارای والیت بود ،اما جامعۀ اسلامی چطور؟ جامعۀ اسالمی بعد
از پیغمبر ،بیستوپنج سال دارای والیت نبود .بعد امیرالمؤمنین رسید به
حکومت ،جامعۀ اسالمی شد دارای والیت .چقدرش؟ همانقدری که علی
در آنقدر ،در آن بخش ،در آن قسمت ،منشأ و الهامبخش و بستر فرمانها
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والیت یک اجتماع به
و مقـررات و معرفتهـا و شـناختها بود.
ِ
ایـن اسـت .هروقتیکه امام در جامعـه حکومت میکند ،آنوقتیکه امام
منشأ امر و نهی در جامعه میشود ،آنوقتیکه همۀ رشتهها از امام ناشی
ً
عملا جامعـه را اداره میکند ،آنوقتیکه
میشـود ،آنوقتیکـه امام دارد
پرچـم جنـگ را امـام میبندد ،آنوقتیکـه فرمان حمله را امـام میدهد،
آنوقتیکه قرارداد صلح را امام مینویسـد ،آنوقت جامعه ،جامعۀ دارای
والیـت اسـت؛ و در غیـر اینصـورت ،جامعه دارای والیت نیسـت .اینهم
جامعۀ دارای والیت.
حاال اگر والیت دارید ،شکر خدا بکنید؛ اگر ندارید ،دنبالش راه بیفتید .اگر
اینچنین نعمتی بر سـر شـما هسـت ،خدا را شکر کنید .بزرگتر از نعمت
والیـت ،نعمتـی نیسـت .تشـریح میکنم حـاال برایتان که چطـور بزرگتر
از والیـت نعمتـی نیسـت .اگـر نداریـد ،دنبالـش راه بیفتیـد ،تأمین کنید
والیت را در شـخص خودتان و در جامعۀ بشـری .سـعی کنید که علیوار
زندگی کنید ،سعی کنیم که دنبال علی راه بیفتیم ،سعی کنیم که میان
ولی خداسـت ،پیوند برقرار کنیم .اینها کوشـش دارد،
خودمان و علی که
ّ
تلاش دارد ،مجاهـدت دارد ،خـون دل خـوردن دارد .و بگویـم به شـما که
ائمـۀ هدی

علیهمالسلام

بعـد از شـهادت امیرالمؤمنین ،یکسـره در راه والیت

کوشـیدهاند ،یکسـره .تمام تلاش ائمه برای این بوده کـه والیت را زنده
کننـد .جامعـۀ اسلامی را احیـا کننـد ،ایـن نهالـی را که به نام انسـان در
گوارای
این مزرع ،در این باغسـتان ،در این نهالسـتان غرسشـده ،با آب
ِ
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آفرین والیت ،زنده و سرسبز و بالنده کنند .این
بخش حیات
جان
ِ
ِ
تالش ائمه بوده ،از راهش ،با شکل الزم.
والیـت یک جامعه تالش کردن ،معنایش این نیسـت که بنشـینیم
بـرای
ِ
مـدام چانـه بجنبانیـم و مـدام لقدهنـی کنیـم و فحـش به زیـد و عمرو
بدهیم ،به این و آن .با این کارها والیت درست نمیشود ،با این کارها از
والیت دورتر میافتیم .راهش این است که تالش کنیم برای قدرت دادن
ولیای که
ولیای که خدا گفته .دیروز معین کردم که
ولی اسالم ،به
به
ّ
ّ
ّ
ولـی را خدا با نام میگوید،
خـدا گفته ،چهجوری اسـت .دیروز گفتم یک
ّ
ولی را خدا با نشان میگوید .یکوقت هست علیبنابیطالب
یک
ّ
حسنبنعلی

علیهالسلام

حسینبنعلی

علیهالسلام

علیبنحسین

علیهالسلام

علیهالسالم

تـا آخـر

ائمه ،به نام و خصوصیات مشـخص میشـوند؛ یکوقت هسـت که نه ،با
ولیای که با نام مشـخص شـده اسـت،
نام مشـخص نمیشـوند ،خود آن
ّ

ً
ً
َُ
ً َ
دين ِه ُما ِل ًفا َع ٰىل َه ُ
میگویدَ « :ف َا ّما َمن َ
واه ُمطيعا
كان ِم َن الفق ِ
حافظا ِل ِ
فس ِه ِ
صائنا ِلن ِ
هاء ِ
َ
ولیسـت؛ اینهم از طرف
ولی،
مـر َمـواله» ،1اینجـوری مشـخص میکنـد.
ل
ّ
ّ
ِ ِ
خداسـت ،آنهم ازطرف خداسـت .منتها او را با اسـم معین کردهاند ،این
را بـا اسـم معیـن نکردهاند ،ایـن را خصوصیاتش را گفتهاند .شـما خودت
حسـاب کـردی ،اندازه کـردی ،قواره گرفتی ،الگو را گذاشـتی ،دیدی درآمد
ً
مثال .توجه کردید؟ وقتیکه انسان
حضرت آیتاهللالعظمی آقای بروجردی
بنا داشـت که قوانین اسلامی و مقررات الهی را در جامعه ،بهصورتی که
 .1حدیث شماره 46
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والیـت حکم میکند ،زنـده و احیا بکند ،آنوقت میگردد راهش
را پیدا میکند .میگردد ،روشها و شیوههایی که دنیا بر دوش انسان و
بر گردن انسـان میگذارد ،آنها را یاد میگیرد .حاال ما بحث در شـیوهها و
روشها نداریم ،اصلش را بحث میکنیم.
آنوقت اگر جامعهای دارای والیت شـد ،چه میشـود؟ خوب است در یک
کلمـه بگویـم :مردهایسـت که دارای جان خواهد شـد .همیـن یک کلمه
کافیسـت .یک مرده را شـما در نظر بگیرید ،این بیجان افتاده آنجا .مغز
دارد ،کار نمیکنـد .چشـم دارد ،نمیبینـد .دهان دارد ،غـذا را هضم و بلع
نمیکند .معده و کبد و جهاز هاضمه 1دارد ،اما غذا را جذب نمیکند .رگ
دارد ،خـون در آن نمیگـردد؛ خون دارد و در آن نمیگردد ،چرا؟ چون جان
ندارد .دست دارد ،اما همین مورچۀ ریز را هم از خودش دفع نمیکند .پا
دارد ،حاضر نیست از آفتاب به سایه برود ،نمیتواند .یک مرده دیگر ،یک
مـرده .جـان که دمیده شـد ،مغـز کار میکند ،اعصاب کار میکند ،دسـت
میگیـرد ،دهـان میخـورد ،معـده هضم میکند ،دسـتگاه گـوارش جذب
میکنـد ،خـون میچرخد و میگـردد ،نیرو را به همۀ بدن میرسـاند ،بدن
را گـرم میکنـد ،او را در تلاش میاندازد ،راه میرود ،دشـمن را میکوبد،
دوستیها را جلب میکند ،خود را هرچه بیشتر کاملتر و آبادتر میکند.
اهمیت والیت در یک جامعه ،بگذارید مقابل
این مَ َثل را در مقام فهمیدن
ِ
چشمتان .پیکر مردۀ انسان را بردار ،یک جامعۀ انسانی را بگذار سر جایش؛
 .1دستگاه گوارش
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روح را بـردار ،والیـت را بگـذار سـر جایـش .جامعـهای که والیت
نـدارد ،اسـتعدادها در ایـن جامعه هسـت ،امـا یا خنثی میشـود ،به هدر
میرود ،نابود میشود ،هرز میشود یا بدتر ،به زیان انسان بهکار میافتد.
مغز دارد و میاندیشـد ،اما میاندیشـد برای فسادآفرینی ،میاندیشد برای
انسانکشـی ،میاندیشـد بـرای َ
عالـم سـوزی ،میاندیشـد در راه بدبخـت

کردن انسـانها ،میاندیشـد بـرای محکم کردن پایههای اسـتثمار و ظلم
و اسـتبداد .چشـم دارد انسـان ،اما آنچه باید ببیند ،نمیبیند ،و آنچه باید
نبیند ،میبیند .گوش دارد ،اما سخن حق را نمیشنود ،اعصاب ،سخن حق
را به مغز نمیرسـاند .مغز فرمانی برطبق حق به جوارح و اعضا نمیدهد.
جـوارح و اعضـا عملـی برطبق حق در عالم انجام نمیدهند .شـرایط عالم
اجازۀ کار برطبق حق به انسان نمیدهند .این جامعۀ بیوالیت است.
در جامعۀ بیوالیت ،چراغها نهفقط شعله نمیکشند و روشنیشان بیشتر
نمیشـود ،همـان یـکذره روغنی هـم که دارد ،مدام تمام میشـود ،تمام
میشـود ،تا بهکلی خشـک میشود .روغنهایی که پیغمبر پای چراغها و
مشـعلهای هدایت ریخته بود ،دیدی چطور خشـک شـد؟ دیدی روزهای
بعد از وفات پیغمبر ،شعله میکشید ،منوّ ر میکرد ،روشن میکرد؛ روغنش
دسـت والیت باالی سـر این مشـعلها و
را پیغمبـر ریختـه بـود ،اما چون
ِ
چراغها نبود ،چطور روغنش ته کشـید ،ته کشـید ،خشـک شـد ،بد شـد،
بدبـو شـد ،پردود شـد ،کمنور شـد ،بـه زمان عثمـان رسـید و تحویل داده
شـد به معاویه؛ دیدید چه شـد؟ همان چیزهایی که فاطمۀ زهرا

سلاماهللعلیها
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بـه ز نهـای مهاجر و انصـار گفت ،و گوش نکردنـد روزهای اول.
غافل آن روز
مسـلمان
همـان پیشبینیهایـی کـه فاطمۀ زهرا کرد ،مردم
ِ
ِ

نتوانستند بفهمند و گوش نکردند .همانها تمام انجام گرفت .همان «سیف
صارم» 1همان شمشـیر خونریز ،همان تیغی که اصالتها و فضیلتها را
ِ
میکشت ،همان دستی که انسانها را و انسانیتها را خفه میکرد؛ اینها
همـهاش را فاطمـۀ زهـرا گفته بـود ،قبل از فاطمۀ زهرا هـم پیغمبر گفته
بـود .اینها میدیدنـد ،اینها میفهمیدند ،گفتند ،جامعۀ اسلامی نفهمید.
گوشها سنگین شد ،کر شد .امروز هم صدای فاطمۀ زهرا هنوز به گوش
میرسد .ای گوشهای حساس و هوشیار میشنوید؟
جامعۀ دارای والیت ،جامعهای میشـود که تمام اسـتعدادهای انسانی را
رشـد میدهـد .همـۀ چیزهایی که بـرای کمال و تعالی انسـان ،خدا به او
داده ،اینها را بارور میکند .نهال انسـانی را بالنده میسـازد .انسانها را به
ولی یعنی
تکامل میرساند .انسانیتها را تقویت میکند .در این جامعه،
ّ
حاکم ،همان کسی که همۀ سررشتهها به او برمیگردد ،جامعه را از لحاظ
مشی عمومی ،در راه خدا و دارای ذکر خدا میکند .از لحاظ ثروت ،تقسیم
عادالنـۀ ثـروت بهوجـود میآورد .سـعی میکنـد نیکیها را اشـاعه بدهد،
سعی میکند بدیها را محو و ریشهسوز کند.

َّ ذ

َ َّ ّ ُ ف

َ ض

َ
ر�> ،2آیۀ قرآن اسـت؛ آنکسـانیکه اگر در زمین
<ال�ي� ن� ِا ن� مك ن�اهم ِ�ی الا ِ
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َّ ةَ
َق
ّ
لا�> ـ ذکر خدا ،نماز سـمبل است
متمکنشـان سـازیم< ،ا� ُاموا الص

َّ ةَ
َق
لا�>
خدایی یک جامعـه ـ <ا� ُاموا الص
گیری
بـرای ذکـر خدا و توجه و جهت
ِ
ِ
نمـاز را بهپـا میدارنـد ،بهسـوی خـدا میرونـد ،جهتگیر یشـان را برطبق

َ آ تَ ُ

َّ

َ

جهتگیـری خدافرمـوده و خدادسـتورداده قـرار میدهنـد< .و ��وا ال�ز ة
كا�>،
ِ

تقسـیم عادالنـۀ ثـروت ،زکات میدهنـد .بـه احتمالی و بـه گمانی که در
ذهن من اسـت ،زکات در قرآن دامنهاش خیلی وسـیعتر است از آنچه که
در ذهنهـا وجـود دارد .احتمال میدهم من ،البته این احتمال اسـتها،
هنوز یقین هم درسـت ندارم خودم ،شـما هم بهعنوان یک مطلب یقینی
تلقـی نکنیـد ایـن را ،احتمـال میدهم که اصطالح زکات در قرآن ،شـامل
همـۀ انفاقـات و صدقـات مالـی باشـد .قرائنـی هم البتـه پیدا کـردم ،نه
بهقـدری کـه یقیـن کنم به ایـن مطلب و بهطـور قاطع بگویـم .بههرحال
یکچنین احتمالی در ذهنم است.

آ تَ ُ �زَّ ةَ
ّ
مسلم بهمعنای این است که تعدیلی در ثروت
كا�> و بهطور کلی،
<��وا ال

ایجـاد میکننـد ،بـا توجه به روایاتی که در باب زکات هسـت که میگوید

َ ََ

َ

ف

عرو�> ،اشـاعۀ نیکیهـا،
زکات موجـب تعدیـل ثـروت اسـت< .و امروا ِب�الم ِ

َ نَ َ

َ

ُ

َ

� الم ن�ك ِر> ،ریشـهکن کردن منکرها .ما
گسـتردن کارهای خوب< ،و �هوا ع نِ

خیـال میکنیـم امربهمعـروف و نهیازمنکر بهمعنای این اسـت که بنده،
بـه جنابعالـی امـر کنـم که شـما فالن کار بـد را انجام ندهیـد ،فالن کار
خـوب را انجـام بدهیـد .فقـط همیـن امر کـردن و گفتـن .درحالیکه امر
کـردن و گفتـن ،یکـی از جلوههـای امربهمعـروف و نهیازمنکر اسـت .به
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امیرالمؤمنیـن گفتنـد کـه بـا معاویـه چـرا میجنگـی؟ حدیثش
مفصل است نمیخوانم .گفت برای خاطر اینکه امربهمعروف و نهیازمنکر
واجب اسـت .خوب گوش بدهید ،اسـتنتاج کنید .آقا در جنگ صفین با
معاویـه چـهکار داری آخر؟ برو طرف کوفه ،آنهم برود طرف شـام .فرمود
کـه خـدا امربهمعروف و نهیازمنکر را واجب کرده اسـت .امام حسـین از

ُ ُ َ

َ

َ

َ

امل ِ َ
هنى عن ُ
مدینه بلند میشود ،آقا کجا میروی؟ «ار يد ان ُآم َر ب َ
املنك ِر»
ِ
عروف و ا ٰ ِ

1

میخواهـم امربهمعـروف و نهیازمنکـر کنـم .ببینید چقدر دایـره و دامنه
وسـیع و چقدر از نظر ما کوچک و ضیق و تنگ اسـت .بههرحال وقتیکه
والیـت در جامعـهای بـود ،اینهـا هـم انجام میگیـرد ،اقامۀ صلاة ،ایتای
زکات ،امربهمعـروف ،نهیازمنکـر و خالصه ،پیکـر بیجانی ،جان و روح و
حیات مییابد.

 .1حدیث شماره 26
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َ
َ
ُ َ ُ َ ُّ
َّ َ
هلها ِاَوذا
مانات ِا ٰلى ا ِ
ِان اهلل َی ُأم ُركم ان تؤدوا الا ِ
َ َ ُ
متم َب َ ّ
َح َك ُ
العدل ا َّن َ
اهلل
ین الن ِاس ان تحكموا ِب َ ِ ِ
َ
نع ّما َیع ُظ ُكم بهِ ا َّن َ
میعا َب ً
كان َس ً
صیرا  یا
اهلل
ِ ِ
ِِ ِ
َ َ َ ُ َّ َ َ ُ
َ
َا ُّی َها َّال َ
ذین َآمنوا ا ُ
طیعوا اهلل واطیعوا الرسول و ا ِولی
َ َ ّ َ
ُ
َ
ناز ُ
نكم َفان َت َ
اهلل
عتم فی ش ٍ
مر ِم
یء ف ُرد ُوه ِالى ِ
ِ
الا ِ
ُ ُ ُ
َ
َّ
اهلل َو َ
الآخ ِر
وم ِ
ؤمنون ِب ِ
سول ِان كنتم ت ِ
الی ِ
َوالر ِ
َ َ َ ٌ َ َ َ َ ً
ن
ۀ
م�ارکه �ساء
حس ُن تأویلا 
ذ ِلك خیر و ا
سور� ب
مطلبی که امروز در دنبالۀ بحثهای گذشته ،در نظر گرفتیم که مطرح بشود،
بیان چند مسئله از مسائلیست که در پیرامون مسئلۀ والیت ،به این مسائل
برخـورد میکنیـم .اینهـا جـزو آن ترکیـب اصلـی و بیان موضع این مسـئله
نیسـت .دربـارۀ والیـت و اینکه والیت چه هسـت و از کجای قرآن اسـتفاده
میشود و دارای چند ُبعد و چند رویه و چند جانب هست ،بحث همانی بود
ً
قبال عرض شد .منتها یک سلسله مسائلی هست که برای مسئلۀ والیت،
که
مسائل فرعیست؛ اگرچه که خود این مسائل ،هرکدامی در جای خود ،یک
مسـئلۀ اصولـی و تعیینکننده اسـت ،که مثـل یک اصلی ،بایـد از آن برای
جهتگیریهای اسالمی و برای تعیین خطمشی جامعۀ مسلمان استفاده
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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 انشاءاهلل فردا عرض خواهیم کرد.
یکی این است که خب ،شما ثابت کردید از روی قرآن که حفظ پیوستگیهای
داخلی و نفی وابسـتگیهای خارجی؛ تکرار میکنم :حفظ پیوسـتگیهای
داخلی و نفی وابسـتگیهای خارجی برای یک جامعۀ مسـلمان ،متوقف
اسـت بـر اینکـه یـک مرکزیتی ،یـک قدرت متمرکـزی در جامعۀ اسلامی
وجود داشـته باشـد تا همۀ نشـاطها و فعالیتها و همۀ جهتگیر یها و
موضعگیر یهای قطبها و جناحهای مختلف این جامعه را ،او رهبری و
ولی با تشـدید یاء ،یعنی فرمانروا؛ یعنی
اداره کند؛ و اسـم این ولیسـت.
ّ
آنکسـیکه همـۀ نیروهـا از او بایـد الهـام بگیـرد و همۀ کارها بـه او باید
برگردد و خالصه ،آنکسیکه مدیریت جامعۀ اسالمی ،هم از جنبۀ فکری
ولی اسـت .اینهـا را از قرآن
و هـم از جنبـۀ عملی با اوسـت ،این اسـمش
ّ
ولی جامعه اسالمی کیست؟ آیا ما
ثابت کردیم .حاال بفرمایید ببینیم که
ّ
یک حرف خالصهای در این باب داریم که اگر به ما گفتند که بسیار خب،
ولی میتواند باشـد؟ کدام
ولی را؛ چه کسـی
حاال میخواهیم بشناسـیم
ّ
ّ
قدرتـی اسـت کـه همۀ نیروهـای جامعۀ اسلامی 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،
گاهگاهـی عـرض کـردهام و شـما هم میدانیـد ،چنین نیسـت که مطلب
 .1به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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نامعلومی باشـد .میخواهیم از لحاظ اسـلوب منطقی و تسلسل
طبیعی مطلب ،این را هم بررسی کرده باشیم.
ولی واقعی
قرآن پاسـخش در اینجا یک کلمه اسـت ،میگوید آنکسـیکه
ّ
جامعـۀ اسالمیسـت ،او خداسـت .حاکـم در جامعـۀ اسلامی ،جز خدای
کس دیگری نیست .این مطلبیست که توحید هم همین را به ما
متعال،
ِ

ّ
مسلم میکرد ،حاال میبینید که
میگفت ،نبوت هم همین اصل را برای ما
والیت هم این مطلب را به ما میگوید .اینجا این جمله را به اشاره عرض
کنـم و بگـذرم؛ همیشـه باید اصـول یک مکتب و یک مسـلک همینجور
باشد که هر یک از اصلها ،نتیجهای بدهد که اصلهای دیگر آن نتیجه را
میدهد .اینجور نباشد که از یکی از اصول مکتب ،ما یک استنتاجی بکنیم
که ضد آن را از اصل دیگری اسـتنتاج میکنیم ،و متأسـفانه در اسلامی
دالن مسلمان امروز هست ،همینجور در
که در ذهن و دل بعضی از ساده ِ
میآید .از بعضی از اصولش چیزهایی استنتاج و استنباط میشود ،درست
ضد آنچه که از بعضی از اصول دیگرش استنباط میشود.
بنابرایـن آنکسـیکه در جامعـۀ اسلامی ،حـق امر و نهـی و فرمان و حق
اجرای اوامر و حق فرمان دادن و معین کردن خطمشی جامعه و خالصه،

حق تحکم در همۀ خصوصیات زندگی انسـانها دارد ،خداسـتَ ،
<و ُ
اهلل َو ِل ي ُّ�
ُ
الم�ؤ مِ ن� ي� نَ
ولی و اولیا داشت ،در قرآن تتبع 2کردم
�> .1بنده آیاتی که تعبیر
ّ
 .1سوره مبارکه آلعمران /آیه 68
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ً
تقریبـا یـک مطالعـۀ اجمالی کـردم ،دیدم ایـن تعبیر
و همـه را
ولی و یاوری ندارند،
ولی جامعۀ اسالمیسـت ،مؤمنین جز خـدا
کـه خدا
ّ
ّ
خدا حاکم همۀ امور بشـر باید باشـد ،این یک مسئلهایسـت که در قرآن
ّ
مسـلمات اسـت .البته توجـه دارند برادرها ،لکـن در عین حال خوب
جزو
است که توجه بدهم من برای بعضی که ممکن است در ذهنشان مطلب
سر سلطۀ تکوینی پروردگار نیست؛ آن بهجای خود
مخلوط بشود؛ صحبت ِ
محفوظ ،معلوم اسـت که خدای متعال گردش زمین و آسـمان را به ارادۀ
سـر این اسـت کـه قوانین زندگی
قاهـرۀ 1خویش تنظیم میکند .صحبت
ِ
انسـانها و روابـط فـردی و اجتماعـی جامعۀ بشـر هم باید از خـدا الهام
اسلامی قرآنی و
الهی
بگیرد؛ یعنی حاکم و فرمانروای قانونی ،در جامعۀ
ِ
ِ
ِظ ّل 2نظام اسلامی ،که ما تعبیر میکنیم از آن همیشـه به نظام علوی،
و ایـن تعبیر یسـت کـه دلـم میخواهـد در ذهنهـا بماند؛ نظـام علوی،
حکومـت علـوی ،ایـن نظامی که نامش را نظام علـوی میگذاریم و نظام
اسلامی میگذاریم و جامعۀ قرآنی میتواند نامی برای ما برای آن باشـد؛
در یک چنین جامعهای و در یک چنین نظامی ،حاکم فقط خداست.
خب ،اینجا میرسیم به یک مطلب دیگری؛ آقا ،یعنی چه حاکم خداست؟
خـدای متعـال کـه با مردم روبهرو نمیشـود تا امر و نهی بکند ،انسـانها
احتیاج دارند که یک انسانی بر آنها حکومت بکند ،یک انسانی الزم است
( .1قهر) غالب ،چیره
( .2ظلل) سایه
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که سررشـتۀ کار انسـانها را بهدسـت بگیرد .اینکه میگویم یک
یک آن تکیه ندارم ،رهبری دستهجمعی را نمیخواهم نفی
انسانی ،روی ِ
کنم ،نه؛ انسان الزم است که سررشتۀ کار انسانها را بهدست بگیرد؛ و ِا ّل

اگر چنانچه در میان جامعۀ انسـانی و بشـری ،فقط قانون باشـد ،ولو آن
قانون از طرف خدا باشـد ،امیری نباشـد به تعبیر امیرالمؤمنینعلیهالسلام که
حاال عرض میکنم ،فرمانروایی نباشد ،یا یک هیئتی نباشد که فرمانروایی
بکنـد ،خالصـه ناظـر بر اجرای قانون اگر در جامعۀ بشـری نباشـد ،انتظام
جامعۀ بشری باز هم بههم خورده است .این انسان چه کسی باشد؟
ً
عمال
آن انسـانی یا انسـانهایی که قرار اسـت بر بشـر و جامعۀ بشـری،
ً
ً
عمال والیـت جامعه را به
ولـی جامعـه باشـند،
عملا
فرمانروایـی بکننـد،
ّ
عهـده بگیرنـد ،اینهـا چه کسـانی باشـند؟ پاسـخ مکتبهـای گوناگون به
این سـؤال ،گوناگون بوده .پاسـخ واقعیتهای تاریخی هم به این سـؤال

َ

ََ

گوناگـون بـوده .یـک عـدهای گفتهانـد :ا ُمل ُ
لـک ِ َلـن غلـب؛ هر کسـی غالب
شـد ،یعنی حکومت جنگل .یک عدهای گفتهاند هرکسـی که دارای تدبیر
بیشتری است .یک عدهای گفتهاند هرکسی که از طرف مردم مورد قبول
دودمان چنینوچنان باشد.
باشـد .یک عدهای گفتهاند هرکسـی که از آن
ِ
یک عدهای سـخنان دیگری گفتهاند ،منطقها و ممشـاها 1و سـلیقههای
دیگری ابراز کردهاند.

نَّ َ ُّ ُ
ك ُم ُ
اهلل َو
مکتـب دین به این سـؤال ،این اسـت کـه ِ<ا�ما ولِ ي�
پاسـخ دیـن و
ِ
( .1مشی) رفتار ،مشی
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ُُ

ً
عمال در جامعه ،زمام فرمان را و امر و نهی را
رسوله>1؛ آنکسیکه
به دسـت میگیرد از سـوی پروردگار عالم ،رسول اوست .لذا در جامعهای،
وقتیکـه 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 .وقتیکه پیغمبر از دنیا
رفت ،تکلیف چیست؟ وقتیکه پیغمبر خدا مثل همۀ انسانهای دیگر از
دنیا رفت و جان به جانآفرین تسلیم کرد ،آنجا چهکار کنیم؟ باز آیۀ قرآن

َ َّ ذ

آَ

پاسـخ میدهد به این مطلب؛ <و ال�ي� نَ
ولی شـما هسـتند.
� �م ن�وا> مؤمنان
ّ
ولی و حاکم جامعۀ
مکتب دین ایمـان آورد ،او
کـدام مؤمنـان؟ هرکـه به
ّ
ِ
نفوس مؤمن ،حاکم
اسالمیست؟ خب ،اینکه الزم میآید که به عدد همۀ
ِ
داشـته باشـیم! چـهکار کنیم در اینجـا؟ مؤمنانی که نشـانۀ خاصی دارند.
پیداسـت کـه آیـۀ قرآن ضمـن اینکه میخواهد یک کسـی را معین بکند،
معلوم مشـخصی را ،رویش انگشـت بگذارد ،بگوید
انسـان
میخواهد یک
ِ
ِ

ً
ضمنا میخواهد معیار را هم به دست بدهد .دقت
حاکم شما این است؛
گذار اسالم مشخص
کنید! میخواهد آن انسانی که در نظر شارع و قانون
ِ
اسـت ،او را میخواهـد بر مردم حکومت بدهـد ،اما درضمن ،معیار را هم
میخواهد 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

َ َّ ذ

آَ

پروردگار؛ لذا میگوید <و ال�ي� نَ
ایمان
� �م ن�وا> آنکسـانیکه ایمـان آوردهاند،
ِ
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آَ

درسـت آوردهانـد ،کـه الزمـۀ اطلاق�< 1م ن�وا> این اسـت که ایمان
درسـت مـراد باشـد ،نه ایمانهـای ظاهری .آنکسـانیکه در طـول زندگی
خود نشان دادند که ایمان آوردند ،آنکسانیکه با عمل خود ،ایمانشان را

َّ

آ

ذ َ َ
ً
واقعا مؤمن باشند.
امضا کردند؛ پس <ال�ي� ن� �م ن�وا> ،شرط اول این است که
َّ ذ َ ُ ق

َ

َّ َ

مو� الص ة
شرایط دیگری هم دارد< ،ال�ي� ن� ي�� ي� ن
لا�> آن مؤمنینی که نماز را اقامه
میکننـد ،نهاینکـه نمـاز میخوانند .نمـاز خواندن یک چیز اسـت ،نماز را
بهپاداشـتن یک چیز دیگر است .اگر میخواستند بگویند نماز میخوانند،
میتوانستند بگویند ُی َ
ص ّل َ
ون؛ تعبیری است هم کوتاهتر ،هم موجزتر.

2

اقامۀ صالة در یک جامعه ،معنایش این است که روح نماز در جامعه زنده
بشـود ،جامعه جامعۀ نمازخوان بشـود؛ و میدانید کـه جامعۀ نمازخوان،
یعنی آن جامعهای که در تمام گوشـه و کنارهایش ،ذکر خدا و یاد خدا،
بهطـور کامـل موج میزند و میدانید که جامعهای که ذکر خدا و یاد خدا
در آن مـوج بزنـد ،در ایـن جامعـه هیچ فاجعـهای انجـام نمیگیرد ،هیچ
جنایتـی ،هیـچ خیانتی ،هیچ لگدی به ارزشهای انسـانی در این جامعه
انجام نمیگیرد .آن جامعهای که در آن ذکر خدا موج میزند ،مردم متذکر
خدا هسـتند ،جهتگیـری ،جهتگیری خداییسـت ،در این جامعه ،همه
کار مردم ،برای خدا انجام میگیرد.
ِ
علـت دزدیهـا ،علـت زبونیهـا ،علـت ظلمها ،علـت تن به ظلـم دادنها
( .1طلق) تعمیم ،شامل کردن
 .2کوتاه و مختصر
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ّ
تعدیهایـی 1که انجـام میگیرد ،همچنین
ـ از دو طـرف ـ علـت
ً
تمامـا دوری از یاد
علـت تـن بـه تعـدی دادنهایی کـه انجـام میگیـرد،
خـدا و ذکـر خداسـت .آن جامعـهای کـه ذکـر خـدا را دارد ،حاکمش مثل
علیبنابیطالب

صلواتاهللعلیـه

اسـت ،کـه ظلـم نمیکنـد و ظلـم را میکوبـد.

محکومـش مثـل ابیذر غفار یسـت ،که با اینکه کتک میخـورد ،با اینکه
تبعید میشود ،با اینکه تهدید میشود ،با اینکه غریب و بیکس میماند،
اما زیر بار ظلم نمیرود ،از راه خدا برنمیگردد .این جامعهایسـت که در
آن ذکر خدا هست ،این جامعهایست که در آن اقامۀ صالة هست.
مؤمنـی کـه در جامعـه اقامۀ صالة کند؛ جهت جامعه را بهسـوی خدا قرار

َّ ذ

ُق ُ

َّ َ

بدهد ،ذکر الهی را در جامعه رایج و مستقر کند؛ <ال�ي� نَ� ي�� ي�م نَ
و� الص ة
لا�>.
َ ُ ت

َّ

َ

ولی< ،و ي��ؤ � نَ
و� ال�ز ة
كا�> تقسـیم عادالنۀ
به اینجا هم خاتمه پیدا نمیکند
ّ
ثروت بکنند ،زکات بدهند ،اهل انفاق در راه خدا باشند ،دنبالش میگوید

َ ُ

َ

راك ن
عو�> درحالیکه راکع هستند زکات را بدهند .این اشارۀ به یک
<و هم ِ
مورد و یک داستان خاص است .شنیدهام ،بلدم آن حرفی را که بعضی از

َ ُ

راك نَ
عو�> ،معنایش این اسـت
مفسـرین دیگر گفتهاند ،گفتهاند که <و هم ِ
که اینها همیشـه در حال رکوع باشـند ،و اشـاره به قضیۀ خاصی نیسـت.

َ ُ
راك نَ
عو�>
اما
روح عربیت و عربیدانی این احتمال را نفی میکند< ،و هم ِ
ِ
یعنـی در حـال رکـوع زکات میدهند .اینهم مؤید همان مطلبیسـت که
دیروز عرض کردم ،که به احتمالی به ذهن من میآید؛ که گمان میکنم
( .1عدو) تجاوز کردن
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ْ
زکات مطلـق انفاقـات اسـت؛ چون انگشـتری کـه امیرالمؤمنین
در حـال رکـوع داد ،زکات اصطالحـی نبود ،انفاقی بود در راه خدا ،و اطالق

َ ُ ت َ َّ

َ َ ُ

َ

و� ال�ز ة
راك ن
زکات شده< ،و ي��ؤ � ن
عو�> یعنی یک انسان ،آنقدر دلبستۀ
كا� و هم ِ

به مساوات 1باشد ،بهقدری عالقهمند به انفاق باشد ،بهقدری برایش دیدن
فقـر و فقیـر دردآور باشـد کـه صبـر نکنـد نمازش تمام بشـود ،این سـائل
انگشـتر تنها و منحصر خـودش را ندهد ،بگوید
بـرود ،فقیـر دیگری بیاید.
ِ
میگذارم بعد میدهم .بهقدری جاذبۀ این انسـان زیاد اسـت برای انفاق،
محو در راه انجام این تکلیف است که امان ندارد که صبر
آنقدر این آدم
ِ
کنـد ،مجـال ندارد که تحمل کند .فقیری دیده ،فقری دیده ،جلوهای دیده
که خدا آن جلوه را دوسـت نمیدارد ،او هم دوسـت نمیدارد ،چیزی هم
ندارد جز انگشتر؛ لذا در حال نماز ،درمیآورد میدهد به سائل.
ایـن اشـاره بـه یـک ماجـرای مخصـوص و مشخصیسـت در تاریـخ کـه
ایـن را امیرالمؤمنین

صلواتاهللعلیـه

بهوجـود آورده؛ یعنـی ایـن بزرگـوار در

حـال نمـاز بـوده ،فقیـری آمـده و این بزرگـوار انفـاق کرده ،آیه نازل شـده
اسـت .پـس همانطور یکـه مالحظـه میکنید ،آیـه دارد بهطور اشـارهای
ولی امر معین میکند؛ ولی نه بهصورت
علیبنابیطالبعلیهالسالم را بهعنوان ّ
معیـن کـردن زورگویـان تاریـخ ،که وقتـی معاویه فرض کنیـد میخواهد
برای خودش جانشین معین بکند ،میگوید این پسر جانشین من است،
فرزند من که هست ،باید که به این مقام ،او بعد از من برسد .اما خدای
( .1سوی) برابری ،یکسانی
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متعال اینجوری برای پیغمبر جانشین معین نمیکند؛ میگوید
کـه علیبنابیطالـب بایـد بعـد از پیغمبـر به حکومت برسـد ،چون مالک
ایمان کامل به خدا ،اقامۀ
حکومت در او هسـت به نحو شـدید .چیسـت؟
ِ
صلاة در جامعـه ،دلبسـتگی به انفاق و ایتـاء 1زکات تا حد از خود بیخود
شـدن .ضمـن اینکـه نصب میکند خلیفـه را ،ضمن اینکـه معین میکند
خلیفـه را کـه علیبنابیطالبعلیهالسلام اسـت ،ملاک را ،منـاط 2را ،فلسـفۀ
خالفت او را هم روشـن میکند .این آیۀ قرآن اسـت .بنابراین در اسلام،
ولی امر آن کسیست که فرستادۀ خداست ،آن کسیست که خودِ خدا او
ّ
حسب طبیعت
را معین میکند؛ چون فرض این است که هیچ انسانی به
ِ
خلقت و آفرینشش ،حق تحکم بر انسانهای دیگر را ندارد.
تنهـا کسـی کـه حق تحکـم دارد ،خداسـت و چون خـدا حق تحکـم دارد،
مصلحت انسـانها ،این حق را به هرکه بخواهد ،بدهد
خدا میتواند طبق
ِ
و میدانیـم کـه کار خـدا ،بیرون از مصلحت نیسـت ،دیکتاتوری نیسـت،
کار خدا طبق مصلحت انسانهاست؛ چون طبق
قلدری و زورگویی نیستِ ،
مصلحـت انسانهاسـت ،پـس بنابرایـن او معیـن میکند ،ما هم تسـلیم
میشویم .او معین میکند پیغمبر را ،معین میکند امام را ،بعد از امام
معیـن میکنـد آن کسـانی را که بـا معیارها و مالکهـای خاصی تطبیق
بکنند .آنکسـیکه این صفت را داشـته باشـد ،این صفت را داشـته باشد،
( .1أتی) دادن
( .2نوط) مالک ،مقصد
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ایـن صفـت را داشـته باشـد ،صفاتـی را معین میکنـد ،میگوید
اینها بعد از ائمۀ هداةِ معصومین ،حاکم بر جامعۀ اسالمی هستند .پس
ولی است ،پیغمبرش ولیست ،امامها
ولی را خدا معین میکند؛ خودش
ّ
ّ
ولـی هسـتند .امامهای خانـدان پیغمبر تعیین شـدهاند ،دوازده امام ،در
ّ
رتبۀ بعد ،آنکسـانیکه با یک معیارها و مالکهای خاصی تطبیق بکنند
و جور بیایند ،آنها معین شدهاند برای حکومت و خالفت .مسئله در مورد
ولی در اسالم این است .البته این یک آیه بود که من برایتان ذکر
تعیین
ّ
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 انسانها را به دوزخ میکشانند .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
جامعـهای کـه در آن جامعه ،مردم قدر مردان نیک را ندانند ،آن جامعهای
که مردم در آن جامعه ،معیارهای نیکی را عوضی بگیرند ،در آن جامعهای
ناصح مشـفق آنها ،او را
کـه مـردم نتواننـد آنکس که ُمصلح آنان اسـت و
ِ
بشناسـند ،این جامعه چقدر باید رویش کار شـده باشـد تا به اینجا رسیده
باشـد و یکچنین وضعی پیدا کرده باشـد؟ تبلیغات زهرآگینی که ازطرف
( .1شعشع) درخشان
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دسـتگاههای قـدرت ظالمانـه و جائرانه در میان جامعۀ اسلامی
انجـام گرفـت ،بهقـدری 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 یکچنین حالتی درآمده بودند .لذا بود که در قر نهای دوم
ً
تقریبـا ،آدم وقتی بـه تاریخ نگاه میکنـد ،میبیند فجایع
و سـوم هجـری
دسـتگاه قـدرت و خالفـت را ،و میبینـد بیاعتنایـی و بیتفاوتی مردم را،
حیـرت میکنـد .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 همانهایند؟ اینها
همانها هسـتند که حاال در شـب عروسـی خلیفۀ عباسـی ،خرج گزافی را
که میتوانست یک جناح عظیمی از جامعۀ اسالمی را اداره کند ،میبینند
کـه دارد خرج چه عیّ اشـیهایی میشـود ،بـرای چه کارهایـی دارد مصرف
میشـود ،چگونه دارد بیتالمال مسـلمین صرف مسائل شخصی میشود.
کار به درست و نادرستش ندارم ،مسائل شخصیست؛ پولیست برای هزار
نفر آدم ،یک نفرآدم این پول را فقط صرف خودش بکند ،نمیگوییم صرف
عیاشـی خودش بکند ،نهخیر ،صرف نماز و روزۀ خودش بکند ،جایز اسـت
ایـن کار؟ و میدیدنـد کـه در متـن واقعیت جامعۀ اسلامی ایـن کار دارد
غافل بیخبر.
انجام میگیرد و درعینحال،
ِ
شـاید یکوقتـی گفتـه باشـم ایـن را که در شـب عروسـی جعفـر برمکی،
وزیـر محبـوب هارونالرشـید ـ یـک جوان بیستوهشـت ،نه سـاله ،سـی
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سالهای بوده جعفر برمکی .آنوقتیکه جعفر برمکی از دنیا رفت،
سـیوچهار ،پنج سـالش بود ،آنوقتیکه کشـتند او را .در اوج محبوبیت
دامـاد میشـود جعفـر ،هارونالرشـید هم عالقـۀ وافری به جعفـر برمکی
شب عروسی ،دیدند
دارد ـ بهجای ُنقل که بر سر عروس و داماد میپاشند
ِ
قدر جناب برمکیها و هارونالرشید ،یک چیزهایی
مهمانهای
ِ
گرامی عالی ِ
بر سـر عروس و داماد پاشـیده شـد .وقتیکه رفتند نزدیک برداشتند؛ خب
ریختند برداشـتند ،دوتا ،سـهتا ،پنجتا برداشـتند ،دیدند بله ،اینها نقل که
نیست ،سکه هم نیست ،درست دقت کردند؛ قوطیهای ظریفیست بهقدر
یـک بنـد انگشـت ،جعبه اسـت اینهـا ،از طالی نـاب این جعبه را درسـت
کردنـد ،بعـد کـه جعبه را باز میکـردی ،از داخلش یک کاغـذی درمیآمد،
کاغـذ بسـیار نـازک و رقیقـی ،این کاغـذ را که باز میکـردی ،میدیدی که
عجب! یک ورقۀ بزرگ شد .میخواندی ورقه را ،میدیدی که در این ورقه،
فرمان مالکیت فالن قسـمت از کشـور ،به شـما داده شـده .فرمان اقطاع

1

است ،فرمان تیول 2است.
در یک شب واحد خدا میداند ،پانصدتا ،هشتصدتا ،هزارتا فرمان تیول در
کاغذهای بسیار نازک ،در قوطیهای طال بر سر یک عروس و داماد ریخته
شـد و کسـانی برداشـتند که خلیفه نمیدانسـت که اینها که خواهند بود،
( .1قطع) قطعه
مالیات آن
 .2واگذاری زمین و ملک به کسـی از طرف پادشـاه که آن شـخص از طریق
ِ
ملک برای خود ،درآمدی فراهم میآورد.
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ً
وسیع فالن ناحیه میافتاد
دشت
مثال فرض کنید که امالک فالن
ِ
ِ
بـه یک بچه ،میافتاد دسـت یک مسـت ،میافتاد دسـت یـک چاقوکش،
میافتـاد دسـت یـک آدم بیعرضـه .اینهـا را که دیگر خلیفه نمیدانسـت،
ریختـه بود ،هرکه هرچه برداشـتَ ،چپُ و ،1برداشـتند ،رفتنـد ،خوردند ،بردند.
امـا در آن ناحیـهای کـه حاال اقطاعش دسـت این آدم افتـاده ،چقدر مردم
پامال خواهند شد ،چقدر ثروتها از بین خواهد رفت ،چقدر حقوق ضایع
خواهد شد ،نابود و پامال خواهد شد ،اینها را که فکر نمیکردند .در همان
احوال ،اختالف طبقاتی به این حد است ،در همان احوالی که این بذل و
بخششها دارد انجام میگیرد ،این اسرافها و ُت َرفها 2دارد انجام میگیرد؛
یحیای علوی 3در کوههای طبرسـتان ،با ظلم و با سـتم داشت میجنگید،
ِ
درحالیکه خودش و عیالش فقط یک پوشش داشتند ،که وقت نماز شوهر
میگرفت میپوشید ،بعد میداد به زن تا او ستر بدن بکند و نماز بخواند.
خانـدان پیغمبـری کـه بـا ظلم میجنگیدنـد ،در یکچنین وضعی به سـر
میبردند و این مردم میدیدند و بیتفاوت بودند.
 .1به یغما برد ،تاراج
 .2خوشگذرانی
 .3یحییبنعبداهلل ،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 فضلبنیحیـی 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 زندانهای هارون به شهادت رسید.
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عرضم به هارون نیسـت ،از هارون گلهمندی نیسـت .هارون اگر
این کارها را نکند ،هارون نیست .طبقۀ هارون حکم میکند که تا وقتیکه
این طبقه وجود دارد ،اینجور کاری انجام بدهد؛ از او که گلهمندی نیست.
گلهمنـدی از مردمیسـت کـه آن حساسـیت صدر اسلام را فراموش کرده
بودند ،آن هوشـیاری و درک را که در صدر اسلام داشـتند ،از دسـت داده
بودند ،درمقابل این وضع ،احساس تکلیف نمیکردند ،احساس مسئولیت
نمیکردنـد ،دردشـان نمیآمـد؛ این برای چیسـت؟ از بـس تبلیغات مضر
موذیانـۀ رذالتآمیـز روی مـردم کار کـرده بـود .این دسـتهای تبلیغی و
دسـتگاههای تبلیغی در اقطار 1جامعۀ اسلامی و کشور اسالمی ،سالیانی
روح مـردم ،روی روحیـۀ مردم مـدام کار کرده بود،
روی مغـز مـردم ،روی
ِ
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 میکند.

َ

ُ

ََ

َ

ُ

َ

ط�عوا ّ
الر َ
سول> از
ط�عوا اهلل> ،2از خدا اطاعت کنیـد< ،و ا ي
آیـۀ قـرآن میگوید <ا ي
َُ

َ

ُ

فرمـان از میان خودتان.
صاحبان
مر ِم ن�كم>
ِ
ِ
رسـول اطاعـت کنید< ،و ا ِولیالا ِ
نـادان مسـلماننام ،خیال میکند
جاهل
صاحبـان فرمـان یعنی چـه؟ آن
ِ
ِ
صاحب فرمان ،یعنی هرکسی که میتواند فرمان بدهد ،هرکسی که زورش
میچربد برای فرمان دادن؛ میگوید این اولیاالمر است .ما میگوییم نه،
( .1قطر) گوشهها ،اطراف
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اولیاالمر او نیست .اگر بنا باشد که هرکه میتواند فرمان بدهد،
اولیاالمر باشد و ازطرف قرآن به رسمیت شناخته شده باشد ،خب در فالن
کوهستان ،فالن دزدِ قدارهبندِ سبیل از بناگوش دررفته هم فرمان میدهد،
او هم در آنجا همهکاره است؛ پس آنجا اولیاالمر است؟ و اطاعت فرمان
او واجب است؟
آنکسـیکه به همگان فرمان میدهد که سـه روز و سـه شـب ،فقط ز نها
بیاینـد از خانههـا بیـرون و مردها حق ندارنـد از خانه بیایند بیرون ـ این را
یکـی از همیـن بـزرگان صفویه ،بهحسـب نقل بعضی از تواریخ ،اگر راسـت
باشـد ،در زمـان صفویـه بـاب کرده بود و باب شـده بود در اصفهان .شـاهد
عینـی ماجـرا یک [کتاب] تاریخی نوشـته؛ حاال نمیدانم آن تاریخ مسـتند
ِ
هسـت یا نیسـت ـ فقـط ز نها بیایند بیـرون ،در تیمچهها و کاروانسـراها
و دکانهـا و بازارهـا و همهجـا و همهجا ،ز نها و دخترها بیایند کار کنند،
مردها نیایند .آیا مرد در این شهر نباشد؟ خب ،ز نها راحتند بدون نامحرم؛
نهخیر ،خودِ ارباب و دوسـتان و رفقا و اطرافیانش ،آنها بیایند .مردمی که
مـادر ،خواهرشـان در بازارند ،آنها حق ندارنـد بیایند ،اینها بیایند .خب ،این
فرمان این ،فرمان خداست؟
اولیاالمر است؟ از این میشود اطاعت کرد؟
ِ
اولیاالمری که شـیعه معتقد اسـت ،آن اولیاالمر یست که منشور فرمان
را ،خدا به نام او کرده باشد ،این را میخواهیم ما .آن انسانیست که اگر

ُ

<م ن�كم> است ،جزو انسانهای دیگر است ،اما والیت را از خدا گرفته
چه ِ
باشد ،که صاحب والیت کبری خداست ،از خدا گرفته باشد.
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حاال هارونالرشـید با آن وضعش ،با آن ُع ُنق منکسـرهاش 1،با آن
بذل و بخشش و اسرافش ،با آن آدمکشیاش ،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 ِالیماشاءاهلل کارهای دیگر،
خب ،این را ابوحنیفه میگفت که این اولیاالمر است .با امام جعفرصادق
سـر نزاع و جنـگ و دعوا ،برای همین بود کـه میگفتند آقا
هـم همیشـه
ِ
شـما چـرا با اولیاالمـر زمانت درمیافتـی؟ اولیاالمر زمـان ،یعنی همین
هارون کذایی ،توجه کردید؟
پس منطق شیعه در این مسئله ،بسیار منطق ظریف و دقیقیست .ضمن
اینکه نصب خدا را از قرآن احساس و استنباط میکند ،معیارها و مالکها
را هم به دسـت مردم میدهد تا مردم فریب نخورند .نگویند خیلی خب،
علیبنابیطالـب روی سـر مـا ،روی چشـم مـا ،قبولـش داریـم ،حاال هم
جانشـین علیبنابیطالـب ،هارونالرشـید اسـت .بله ،اینجـوری نگویند.
کمااینکه این حرف گفته میشـد .بنیعباس یک سلسـلهای داشـتند که
ً
احیانا به علیبنابیطالب هم میرسید یا به پیغمبر میرسید!
این سلسله
نگویند علیبنابیطالب را قبول داریم ،جانشینیاش هم باالخره رسید به
هارونالرشـید ،همینطور رسـید به تسلسـل تـا به هارونالرشـید .منصور
عباسـی میگفت که امام حسـن را ما قبول داریم ،خلیفه ،اما ایشان پول
 .1عنق منکسره در لغت به معنای گردن شکسته است ولی در اصطالح به آدم بداخالق
و عبوس گفته میشود.
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گرفتنـد و خالفـت را فروختنـد .منطق منصور عباسیسـت 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.
روی
روی سر،
حرف آنهاست .پس علیبنابیطالب را قبول هم میکردند،
ِ
ِ
حسب ظاهر ،اما درعینحال منافاتی نمیدیدند
چشم هم میگذاشتند بر
ِ
بین حکومت علیبنابیطالب و حکومت هارون عباسی.
شیعه میگوید نه ،این حرف درست نیست .شیعه میگوید تو که حکومت
علیبنابیطالـب را قبـول داری ،بایـد معیارهـای خالفـت و والیت را هم
قبول داشـته باشـی .باید قبول داشـته باشـی که علیبنابیطالب بهخاطر
ولی انتخاب شـده؛ پس اگر کسـی ،در
جمع بودن این معیارها به عنوان
ّ
او این معیارها نبود یا ضد این معیارها در او بود ،این آدم حق ندارد که
جانشین علیبنابیطالب ،خودش را معرفی کند .حق ندارد والیت شیعه
ولیامـر بـودن را ،ادعـا کند و کسـی حق ندارد بپذیـرد از او .این اولین
را،
ّ
مطلبی که در این زمینه ،در پیرامون مسئلۀ والیت پیش میآید.
البتـه مطلـب دوم را هـم اینجا اشـاره کردیـم و آیهاش را هم نوشـتیم.
والیت خدا برای چیسـت؟ اگر کسـی این را سؤال کند ،بگوید آقا ،به چه
والیت امـر در اختیار خدا و برای خداسـت؟
دلیـل شـما میگوییـد :چـرا
ِ
چرا؟ جوابش این اسـت که این ،ناشـی از یک فلسفۀ طبیعیست که در
جهانبینی اسلام مشـخص و معین شـده اسـت .در جهانبینی اسلام،

َّ
َ َ
َ
<و ل ُه ما َسك نَ� ِف�ی الل ي� ِل
چیز عالم از قدرت پروردگار ناشـی میشـود،
همه
ِ

یالو
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َ َّ

ن
1
آن
هار> هر آنچه در روز و شـب آرمیده و سـاکن اسـت ،از ِ
و ال� ِ
خداسـت .خب ،کسـی که همۀ پدیدههای خلقت برای اوست و حکومت
تکوینـی بـر همهچیـز در اختیـار او اسـت ،حکومـت قانونی و تشـریعی
ِ
هم باید در اختیار او باشـد ،چارهای نیسـت .اینهم مطلب دوم اسـت،
تـا برسـیم به مطالـب بعدیش .حاال توجه کنید من ایـن آیات را تندتند
معنا کنم.

نَّ َ َ �أ ُ ُ ُ َ تُ �ؤَ ُّ َ ن ت َ
هلها> 2همانا خدا شما را فرمان میدهد
ا� ِا ٰلى ا ِ
ِ<ا� اهلل ي� مركم ا ن� � دوا الاما� ِ
َ �ذ َ َ تُ َ نَ نّ َ ن تَ ُ
َ
دل>
الع
�
موا
حك
که امانتها را به اهلش برگردانید< ،و ِا ا حكم�م ب� ي�� ال� ِاس ا� �
ب
ِ
ِ
میـان مـردم داوری و حکومـت و قضـاوت میکنیـد ،برطبق عدل
و چـون
ِ

َ

َ ن ّ َ �ظُ

ُ

و داد ،حکومت و قضاوت بکنید<ِ ،ا نّ
� اهلل ِ� ِعما ي� ِع كم ِب� ِه> همانا پروردگار

َ
چه نیکو چیز یست که شما را بدان پند میدهد و موعظه میکند<ِ ،ا نّ�
ًَ ً
َن َ
َ
ص�را> همانا پروردگار شنوا و بیناست .آنچه را که به شما
اهلل
م�عا ب� ي
كا� س ي
فرمـان میدهـد ،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 میدهد و میبخشاید.
این از آیۀ اول که دربارۀ امانت صحبت میکند ،و میگوید امانتها را به
اهلش بدهید ،درحقیقت یک زمینهچینی برای آیۀ دوم است .امانت فقط
این نیسـت که یک تومان من دسـت شـما دارم ،این یک تومان را به من
 .1سوره مبارکه انعام /آیه 13
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ترین نمونههای امانت ،این است که آنچه امانت
برگردانید .مهم
ِ
خداست در میان مردم ،آن را انسان به جایش برساند و به اهلش برساند.
اطاعـت انسـان کـه میثـاق و پیمـان خـدا بـا آدمیسـت ،آن را در جایش
مصـرف کنـد و خـرج کنـد ،اطاعت از خدا بکند و از آنکـه خدا فرموده که
اطاعت بشود .این مهمترین مصداق امانت است.

َ ُ
آَ
َ ُّ َ َّ ذ
ط�عوا
بعـد میفرماید < ي�ا ا ي�ها ال�ي� نَ� �م ن�وا> ای آنکسـانیکه ایمـان آوردهاید< ،ا ي
َ َ ُ َّ
سول> ،و اطاعت کنید از پیامبر خداَ ،
َ
الر َ
<و
ط�عوا
اهلل> اطاعت کنید از خدا< ،و ا ي
ُ
ُ
َ
مر ِم ن�كم> اطاعت کنید از صاحبان فرمان از میان خودتان؛ آنکسانیکه
ا ِول�يالا ِ

تز اسلامی با بعضـی از تزها و
در میـان شـما صاحبـان فرماننـد .ایـن جـا ِ
مایز 1و محل افتراقش معلوم میشود .تز اسالمی نمیگوید
ایدههای دیگرِ ،
که حکومت ،روزی خواهد بود که الزم نباشـد ،نه؛ ایدۀ اسلامی پیشبینی
نمیکنـد آن روزی را کـه در جامعـه ،دولـت و حکومـت نباشـد ،نهخیـر؛
درحالیکـه بعضـی از مکتبها پیشبینـی میکنند آن روزی را که جامعه،
جامعـۀ ایـدهآل اسـت و یکی از خصوصیاتش این اسـت کـه دیگر دولت و
حکومت در آن جامعه نیست؛ نه؛ اسالم این را پیشبینی نمیکند.
خـوارج ،زیـر بهانۀ حکومت الهی بـود که میگفتنـد علیبنابیطالب باید

ّ

نباشـد .میگفتنـد «ال ُح َ
هلِل» حکومـت برای خداسـت .امیرالمؤمنین
کـم ِال ِ
َ ُ

ُ

ٌ

سـخن درستیست،
باطل» 2سـخن،
در جواب این میگوید «ک ِل َمة َح ٍق ُیراد ِبا ِ
ِ

( .1میز) جداکننده
 .2حدیث شماره 15
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ً
واقعا خداسـت ،آنکسـیکه مقررات را میدهد و سررشـتۀ
حاکم

ُ َ ّ
ً
کم ِال
واقعا خداست ،اما شما میگویید «ال ح
زندگی را به دست میگیرد،
ََ ّ
ِهلِل» یـا میگوییـد «ال ِا
هلِل» قانـون و حکومت برای خدا ،مجری قانون
مـرة ِال ِ
کیسـت؟ آنهـم شـما میگوییـد کـه غیر خدا ،کسـی نباید مجـری قانون

َّ

ّ

َ

ُ
میر» ،باالخره
اس ِمن ا ٍ
باشـد؟ بعد لذا در جواب این سـخن میگوید« :البد ِللن ِ
انسـانیت و جامعۀ بشـری امیر الزم دارد ،حاکم و فرمانروا الزم دارد .این
طبـع انسانیسـت کـه باید زندگـیاش با یک مجـری قانون همراه باشـد؛
بودن قانون کفایت نمیکند ،باید کسـی باشـد تا اینکه این قانون را اجرا
کند و نظارت کند بر اجرای دقیق و صحیح این قانون ،همین را میگوید

َُ

َ

ُ

مر ِم ن�كم> ،منتهـا اولیاالمـر ،آیـا مطلـق اولیاالمـر اسـت؟ هر که
<و ا ِول�يالا ِ
فرمان راند درست است؟ گاهی میشود در یک جا دو نفر فرمان میرانند
ضد یکدیگر ،هر دو اولیاالمرند؟ گاهی میشـود یک آدمی فرمان میراند
کـه عقـل و خـرد انسـانی ،فرمانرانـی او را نفـی میکند؛ باز هـم اولیاالمر
اسـت؟ اینجاسـت که بین ما و طرز فکر تسـنن ،یک اختالف اساسی پیدا
میشـود .ما میگوییم اولیاالمر ،صاحب فرمان ،آن صاحب فرمانیسـت
کـه بـا معیارهـای الهـی تطبیق بکنـد .درحالیکـه آنها این چنین شـرطی
ً
عمال که نمیکنند ،حاال در کتب فقهیشـان چیسـت ،مراجعۀ درسـتی
را
نداشـتم ببینـم .آنیکـه شـایع اسـت در افـواه و در زبانها ،این اسـت که
نه ،هرکسـی که به مقام فرمانرانی و فرمانروایی رسـید ،برایشـان محترم و
معتبر است.
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تَ َ ُ ف َ

<� ِا ن� � ن�ا�ز ت
ع�م � ي� ش��ي ٍء> پـس اگـر در چیـزی منازعـه و اختالفـی

فَ ّ ُ َ
ُ ُ
َ َّ
سول> برگردانید آن را به خدا و پیامبر<ِ .ا ن� ك ن� ت�م
داشتیدُ �< ،ردوه ِالى ِ
اهلل و الر ِ
آ
تُ
و� �اهلل َو َ
وم ال� ِ�خ ِر> اگر شـما مؤمن به خدا و روز واپسـین هسـتید،
��ؤ مِ ن� نَ ِب ِ ي
ال� ِ
�ذ َ َ
َ َ َ نُ ت َ �أ ً
� � و�يلا> دارای عاقبت بهتر یست.
ك �خ ي� ٌر> این نیکوتر است< ،و احس
< ِل
نیک فرمانروایی نیکان و عواقب
ببینید ،مردم را متوجه میکند به عواقب
ِ
سوء فرمانروایی بدان .اینهم یک آیه.
دنبالهاش آیۀ سـوم اسـت .طعن به کسانیسـت که از این فرمان کلی سر

َ َ تَ َ َّ ذ

َ ُ

َ َ َّ ُ آ َ

ُن

َ

َ

میپیچند< ،ا لم � َر ِالى ال�ي� نَ� ي��ز ع ن
مو� ا�نهم �م ن�وا ِب�ما ا��ز ِ َل ِال ي�ك> آیا نمینگری به
آنکسـانیکه میپندارنـد کـه ایمـان آوردهانـد به آنچه که بر تو نازل شـده

قَ

ُن

َ

َ

است ،به آیین تو< ،و ما ا��ز ِ َل ِم ن
� � ب� ِلك> میپندارند که بر آیین تو و آیین
پیش خودشـان ،خودشـان را
پیشـینیان تو ،ادیان آسـمانی ،ایمان دارند؛
ِ
مؤمـن فـرض میکننـد؛ با اینکه خودشـان را مؤمن فـرض میکنند ،کاری

نَ َ
از آنها سر میزند که منافی با ایمان به خداست ،آن چیست؟ ُ
يدو� ا ن�
<�ر�
ي
َ ّ
َ
َ
الطا�غ ِت
و�> میخواهند تحاکم کنند به طاغوت ،یعنی برای حل
يَ� ت�حاكموا ِالى

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

ُ

َ َ

ََ

َ

َ

ّ �غ

يدو� ا ن� ي� ت�حاكموا ِالى الطا ِت
<�ر� ن
و�> ،میکوشند ،میخواهند
با ایمان است ،ي
َ قَ ُ

َ

َ

فُ

تحاکـم کننـد نزد طاغـوت ،درحالیکه <و �د ا ِمروا ا ن
� ي�ك�روا ِب� ِه> درحالیکه

بـه اینهـا فرمـان داده شـده اسـت کـه به طاغـوت کفر و انـکار بورزنـدَ ،
<و
ُ ُ ش َّ
ُ َ ُ �ض َّ ُ ضَ ً َ ً
ال� ي� ن
ع�دا> و شیطان میخواهد که آنان را گمراه
ي�ر�يد
طا� ا ن� ي� ِ لهم �لالا ب� ي
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کند ،گمراهی و سرگشـتگی بسـی دور .من احتمال میدهم این
شـیطان ،همان خود طاغوت اسـت ،چیز دیگری نیست .اینها میخواهند
شیطان طاغوت ،این شیطانی که با
سراغ طاغوت بروند ،غافل از اینکه این
ِ
عنوان طاغوت در قرآن شناخته میشود ،آنها را از راه راست دور میکند تا
از گمراهیها ،از وادیهای تِیهِ  1سرگردانی ،سرشان را در میآورد .طاغوت
آنهـا را ،شـیطان آنهـا را از جـاده آنچنـان دور میانـدازد کـه برگشتنشـان
راسـت
کار یکذره ،دوذره نیسـت ،خیلی به دشـواری دیگر برگردند به راه
ِ
هدایت .این آیۀ قرآن است.
البته مطلب بعدی که اینجا نوشتیم ،عین آنچه که نوشتم عرض میکنم.
والیت خدا و پذیرش آن از طرف مؤمنان ناشی از یک فلسفه است که در
جهانبینی اسالم مقرر گردیده و بنابراین یک امر طبیعیست .که اینیکه
ولیامر خداسـت ،این یک فلسـفۀ
ما میگوییم از خدا باید اطاعت کرد و
ّ

ََ
َ
<و ل ُه ما َسك نَ� ِف�ی
طبیعی روشنی دارد .چون همهچیز برای خداست .که آیۀ
ِ
َ
َّ َ نّ
هار>2؛ این مطلب را درست روشن میکند.
ال�
الل ي� ِل و
ِ
انشاءاهلل فردا باز دنبالۀ این بحث را ادامه میدهیم.

( .1تیه) بیابانی که بنیاسرائیل در آن سرگردان شد.
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برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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ف ِاذا ق َرأت القرآن فاست ِعذ ِب ِ
اهلل ِمن الش ِ
یس َل ُه ُس ٌ
َّ
لطان َع َلى َّال َ
جیم  ِا َّن ُه َل َ
ذین َآمنوا َو َع ٰلى
الر ِ
َّ َ
َّ ُ ُ
َر ّبهم َی َت َوَّك َ
لطان ُه َع َلى َّال َ
ذین َی َت َولون ُه
لون  ِانما س
ِِ
ن
ُ
َ
َو َّال َ
ۀ
ذین هم بهِ ُ
م�ارکه �حل
شركون 
م
سور� ب
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ِ
و اما مطلبی که امروز با این آیات میخواهیم ثابت کنیم ،شرح بدهیم،
ایـن اسـت :بعـد از آنیکـه فهمیدیـم کـه هر مسـلمانی و هر آنکسـیکه
ولی زندگی خـود و فرمانروا و صاحباختیار
مدعـی بندگی خداسـت ،باید
ّ
فعالیتها و نشـاطهای سراسـر دوران عمر خود را ،از سـوی خدا بداند ،از
ولیای که خدا میگمارد و معین میکند ،سر بسپارد،
خدا بخواهد ،به آن
ّ
ولیاهلل بدهد .خالصۀ کالم ،در همۀ فعالیتهای زندگی،
دست اطاعت به
ّ
فقط خدا را حاکم و فرمانروا بشناسـد و هر آنکسـیکه خدا به جانشـینی
خود برگزیده است .البته این بحث را هم کردیم که آنکسانیکه خدا آنها
را بـه جانشـینی خود برگزیده ،چه کسـانی هسـتند؛ و گفتیـم که انبیایند
و پـس از انبیـا ،اولیاینـد .همانهایـی کـه شـما بـه نـام اولیا هـم آنها را
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میشناسید؛ یعنی حاکمان و فرمانروایان الهی .منتها گفتیم که
ولی و حاکم الهی ،یا با نام و نشان ،هردو معین میشود ،یا اینکه با نام
ّ
معین نمیشـود ،با نشـان معین میشـود .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،
ً
ً
ً
ثالثا
ثانیا این کار اسـمش چیسـت؟
اوال خـود ایـن آدم چه حکمی دارد؟
این عمل نتیجهاش کدام است؟
اینها بحثهاییست که عرض کردیم در پیرامون والیت است .اگرچه وقتی
عملی اسلام
پذیرفتیم در ذهنمان ،قبول کردیم ،بعد جزو اصول مسـلمۀ
ِ
بهشمار خواهد آمد .اگرچه در زمینۀ بحث دربارۀ اصل والیت ،این مسائل
میشود مسائل فرعی ،پیرامونی و جنبی ،اما خودش اصولیست.
در قـرآن کریـم ،هـر والیتی غیـر از والیت خدا را بهعنـوان والیت طاغوت
معرفی کردهاند .آنکسیکه تحت والیت خدا نباشد ،تحت والیت طاغوت
اسـت .طاغـوت یعنـی چـه؟ طاغوت از مـادۀ طغیان اسـت .طغیان یعنی
زندگی انسـان
سرکشـی کـردن ،از آن محـدوده و دایـرۀ طبیعـی و فطـری
ِ
ً
مثلا فرض بفرمایید انسـانیت بـرای کامل شـدن پدید آمده
فراتـر رفتـن.

اسـت ،آنکسـیکه انسانیت را از کامل شدن بیندازد ،طاغوت است .فرض
فطری
بفرماییـد انسـانها بایـد بـا آییـن خـدا زندگی کننـد ،این یک امـر
ِ
طبیعی و مطابق با سرشت انسانهاست ،اگر کسی انسانها را جوری بار
بیـاورد ،کاری بـا آنهـا بکند ،تصرفی روی آنها انجام بدهد که اینها با آیین
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ً
دائما
غیر خدا زندگی بکنند ،این آدم طاغوت اسـت .انسـان باید
در ِج ّد 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
راحتطلبی ،به عافیتجویی ،تشویق و ترغیب بکند ،او طاغوت است.
انسانها باید سر به فرمان خدا باشند ،هرچیزی که انسان را از فرمان خدا
کناری ببرد ،خارج بکند ،موجب شود انسان درمقابل خدا عصیان بورزد ،او
طاغوت است .پس طاغوت ،اسم خاص نیست ،که بعضی خیال میکنند
که طاغوت ،اسـم برای یک ُبتیسـت .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 راحتطلبانۀ معمولی توست؛ گاهی آن بت،
آن مراد توسـت؛ گاهی آن بت ،آن کسیسـت که تو دسـتت را توی دست
او گذاشـتی و چشـمت را بسـتی و سرت را پایین انداختی تا هرجا که تو
را میبرد ،ببرد .گاهی این بت ،طال و نقره است ،بیجان است ،فلز است؛
گاهی هم انسـان اسـت ،جاندار اسـت ،نظام اجتماعیسـت ،قانون است؛
طاغوت ،بنابراین ،یک اسم خاص نیست ـ البته در زمینۀ طبقهبندیهای
اجتماعـی در بحـث نبوت عرض کردم ،آنجوری که آدم اسـتنباط میکند
در میـان آیـات قرآنـی ،در کنار مأل و مترفین و احبار و رهبان ،طاغوت آن
مقام باالتر اینهاسـت .آن یک تعبیر دیگر یسـت و جای دیگر یسـت که
ً
فعال 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

یالو

 ۀسلجلج   تیالو نوماریپ رددد

768

طاغوت باهم چهکارهاند؟ آیا نسـبتی دارند باهم؟ بله ،از نسـبت،
باالتر دارند.
شـیطان ،همـان طاغـوت اسـت؛ طاغوت ،همان شـیطان اسـت .آیۀ قرآن
میگویـد ایـن را ،میخواهـم آیـه را بخوانم برای اسـتنتاج لفظی فقط ،تا
معلـوم بشـود کـه طاغوت مساویسـت با شـیطان .آیـۀ قـرآن میفرماید

َّ ذ

آَ

ُق ت

ف َ

که <ال�ي� نَ� �م ن�وا ي�� ِا� نَ
اهلل> 1آنکسـانیکه ایمـان آوردهاند ،مؤمن
لو� � ي� س ب� ي� ِل ِ

َ َّ ذ نَ َ
ك فَ�روا يُ� ق� ِتا� نَ
لو� ف� ي�
شـدهاند ،مقاتله و ستیزهشـان در راه خداسـت< ،و ال�ي��
ّ
الطا�غ ِت
و�> آنکسـانیکه به دین ،کفر و انکار ورزیدهاند؛ مقاتلهشـان،
َس ب� ي� ِل
فَ ق ت َ
ول� َاء
ستیزشـان ،جنگشـان در راه طاغوت است .بعد میفرماید که <�� ِا�لوا ا ي
ش َّ
طا�> با اولیا و همجبهگان و پیوستگان و وابستگان شیطان ستیزه
ال� ي� نِ
َّ َ َ ش َّ
َ ضَ ف ً
ال� ي� ن
ن
ع��ا> که مکر شیطان،
طا�
و مقابله و مقاتله بکنید<ِ ،ا ن� ك ي�د
كا� � ي
ِ
تدبیر شیطان ،حیلۀ شیطان ،ضعیف است .در این آیه میبینید که طاغوت
بهجای شـیطان و شـیطان بهجای طاغوت ،نام برده شـدهاند .شـیطان هر
عنصر یست که از خارج ِاز وجود آدمی ،او را به کارهای شرارتآمیز و به
کارهای فسـادآمیز ،به انحطاط ،به َپسـتی ،به زبونی ،به ظلم ،به بدی ،به
کجی وا میدارد؛ به او میگویند 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 میگوینـد شـیطان .یکـی از مصداقهـا و
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آدم صفیاهلل ،قدِ مخالفت
نمونههایش ،ابلیس است که درمقابل ِ

و اسـتقالل علـم میکنـد و آن حرفهـا را میزنـد و من و شـما هرچه که
در عمرمـان لعنـت میکنیم ،به آن بیچاره ،شـیطان اوّ لی لعنت میکنیم؛
درحالیکه شـیطان فقط او نبوده ،از او شـاید شـروع نشده به او هم ختم
نشـده است .شیطانها إلیماشـاءاهلل در عالم زیادند .لمس هم میشوند،
به دسـت هم میآیند ،به چشـم هم میآیند ،انسـان با آنها گاهی معاشـر
هم هسـت .شـیطان ،شـیطان است .هرچه که انسان را از راه خدا بهسوی
فساد و شرارت و بدی و انحطاط بکشاند ،شیطان است.
هـر والیـت غیـر خدایی ،والیت شـیطانی و طاغوتیسـت .آنکسـیکه در
ولـی حقیقـی زندگـی نمیکند ،بایـد بداند که تحـت فرمان
تحـت فرمـان
ّ
طاغوت و شـیطان زندگی میکند .ممکن اسـت بپرسـید آقا ،تحت فرمان
شـیطان و طاغـوت زندگـی کردن و تـن به فرمان او دادن ،چه مفسـدهای
مگـر دارد؟ اینهـم یکی از نکات آیات امروز اسـت .قرآن در این زمینه به
ما چند جواب میدهد.
جواب اول این اسـت که اگر تن به والیت شـیطان دادی ،شـیطان بر تمام
انرژیهـای سـازندۀ ّ
ثمربخش وجود تو مسـلط خواهد شـد.
خلا ِق آفرینندۀ
ِ
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 .هرچـه در وجـود تـو ،از نیـرو و از ابتـکار و از فعالیتهای سـازنده و از
جلوههای درخشنده وجود دارد ،تحت قبضۀ طاغوت و شیطان درخواهد آمد.
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وقتیکـه تـو تمام وجودت در قبضۀ او درآمد ،آنوقت او بهآسـانی
میتوانـد تـو را در همـان راهـی کـه خـودش میخواهد ،بـه همانجایی که
خودش میخواهد ،با همان وسیلهای که خودش میخواهد ،بکشاند و ببرد؛
و پیداست که شیطان و طاغوت انسان را به نور و معرفت و آسایش و رفاه و
معنویت رهنمون نمیشود .او برایش این چیزها هدف نیست برای شیطان
و طاغـوت ،مصالـح شـخصی خـودش هدف اوّ لیسـت ،و میخواهـد آنها را
تأمین کند؛ پس تو را در راه مصالح شخصی خود بهکار میاندازد.
اگر دقت کنید ،این سلسلهای که عرض کردم ،این کلمات و این جمالت
را ،که حسابشـده اسـت ،تحت هر جملهای معنایی هسـت ،خواهید دید
کـه چقـدر بـا واقعیتهای تاریخـی ،از آغازی که مـا از تاریخ خبری داریم
تـا امـروز تطبیـق میکند .اگر تن به والیت طاغـوت دادی ،تمام نیروها و
انرژ یهـا و ابتکارهـا و اسـتعدادهای تو در قبضۀ طاغوت واقع میشـود و
وقتیکه در قبضۀ طاغوت واقع شد ،به سود تو بهکار نمیافتد ،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 اوست و تو هم که خودت
را دادی به دست او ،میکشد هرجا که خاطرخواه اوست.

1

 .1رشتهای بر گردنم افکنده دوست  /میکشد هرجا که خاطرخواه اوست
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این آیۀ قرآن است ،این آیهای که از سورۀ نساء میخوانم برایتان،
بسـیار آیۀ قابل توجه و قابل تدبر یسـت .خود بنده بااینکه عادت ندارم،
یعنـی کمتـر عـادت دارم که قرآن را بـدون توجه و تدبر بخوانم ،گاهی که
یک تدبر بیشتری اعمال میشود و یک چیز تازهای در قرآن پیدا میکنم
و احسـاس میکنم؛ بیشـتر تأسـف میخورم که چرا ما بازهم کم در قرآن
تدبـر میکنیـم .ایـن آیـهای کـه اینجا نوشـتهایم ،معنا کردیم ،شـرح هم

َ َ ُ

ق

َ

َ

تَ َ َّ

َُ ُ

عد ما � ب� ی� نَ
میدهم حاال< 1.و م ن� ي� ش� ِا� ق� ّ
الر َ
� له الهدی> 2هرکسی که با
سول ِم ن� ب� ِ
ِ

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

َ
<و َ� تَّ��ع �غَ � َر َس��ل ُ
ً
الم�ؤ مِ ن� ي� نَ�>
که قبال برایتان ترسـیم کردیم ،منشـعب کند ،ي ِب ي ب ي ِ
به غیر راه مؤمنان و جامعۀ اسلامی و هدفهای ایمانی راهی را پیروی

مسلمان صحیح و باهدف و باجهت کنار بکشد،
جمع
بکند ،خودش را از
ِ
ِ

نُ َ ّ

تَ َ ّ

<�و ِل ِه ما �ول ٰى> همان چیزی را که خودِ او بر گردن افکنده است ،بر گردنش
استوار میکنیم .همان والیتی را که خود او به دست خود پذیرفته است،
زندگی بیچارهاش قرار میدهیم .به دست خودش به آن منطقه
رنگ ثابت
ِ
ِ

َّ
رفته بود و آنجا سکنی گرفته بود ،او را همانجا ،پاشکسته میکنیم<ِ ،ا ن�
َ ن فُ
اهلل لا ُ��غَ ّ� ُر ما � قَ� َ َّ ُ َ ّ
َ
وم ح ت�ى ي��غ ِي�روا ما بِ�ا�� ِس ِهم> .3خـود تـو رفتـی زمامت را دادی به
ي ِي بِ ٍ
 .1به پلیکپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
 .2سوره مبارکه نساء /آیه 115
 .3سوره مبارکه رعد /آیه 11

یالو

 ۀسلجلج   تیالو نوماریپ رددد

772

شـیطان ،پس بگذار این زمام در دسـت شیطان بماند ،این سنت
ماست ،این قانون آفرینش است .این برای این دنیایت ،برای آن دنیایت

َ نُ

َ َ َّ

صل ِه �ج ه ن�م>؛ از اینجا هم که چشـم بسـتی ،یکسـره خواهی
چیسـت؟ <و � ِ
رفت به سـراغ دوزخ قهر پروردگار و عذاب جاودانۀ الهی .وقتی انسـان به
ً
عینا همینجور است.
تاریخ نگاه میکند ،میبیند
مسائل مهم اجتماعی
این مسائل ،مسائلیست که خیلی مهم است ،اینها
ِ
است .ما روی قرآن ،از دیدگاه این مسائل ،خیلی کم کار کردهایم و اینها
را بـا تاریـخ اسلام خیلی کم تطبیق دادیم .و چقدر خوب اسـت که افراد
ً
مخصوصا تاریخی
صاحب تدبر ،در مسائل اجتماعی و
عالقهمند به قرآن و
ِ
قـرآن ،بیشـتر دقـت و تدبر کننـد؛ بعد اینها را بـا واقعیتهای تاریخی که
تطبیق بدهند ،معلوم میشـود که کدام تفسـیرها و توجیههای تاریخی،
مطابق با واقع اسـت .این تکۀ تاریخی ،یک تفسیر یسـت برای این آیه.
ً
مخصوصا ،تاریخ
البته میدانید بنده دأبم 1نیسـت که در اینگونه محافل
بگویم؛ امروز میخواهم یکقدری تاریخ بگویم.
شـهر کوفـه از شـهرهای خیلـی عجیب تاریخ اسلام اسـت .شـما از کوفه
چندجـور خاطـره بـه یاد داریـد .اینهایی که میگویم ،تازگـی ندارد راجعبه
کوفـه .به یادتان هسـت که کوفه آنجاییسـت 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 ،بهقول آقایان.
( .1دأب) عادت ،خوی
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بـاز خاطرتان هسـت که اهـل کوفه در جنگهـای 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 آنجاییکه رسـید .بـاز یک جای دیگـر بهخاطرتان
هسـت کـه همین مردم کوفـه بودند که امیرالمؤمنین از دسـت اینها گِ له
و شـکایت میکردکـه چـرا وقتـی میگویـم بیاییـد جنـگ ،نمیآییـد؟ باز
همینهـا بودنـد که بزرگانشـان ،نامه نوشـتند ،رفتند خدمت امام حسـن
مجتبی

صلواتاهللعلیه

که آقا بیا ،ما این شهر را دربست میدهیم در اختیار تو

و ایشـان تشـریف نیاوردند .باز همینها بودند که بزرگانشان نامه نوشتند
بـه حسینبنعلی

علیهالسلام

َ َّ ُ َ

ََ َ

که «انه ل َ
يس علينا ِا َمام» 1امامی نداریم ،پیشـوایی

نداریم ،حاکمی نداریم و خدا این طاغیه را بر ما مسلط کرده ،و شما بیا.
و راست هم میگفتند سلیمانبنصرد ،حبیببنمظاهر ،مسلمبنعوسجه

2

و غیرهذلـک .و بـاز همینهـا بودنـد کـه آمدنـد در یک جنگ بسـی نابرابر
و نامتعادلـی ،درمقابـل حسینبنعلیعلیهالسلام صـف کشـیدند و آن فاجعه
انجام گرفت .باز همینها بودند که بعد از اندکی ،یک ماجرایی در تاریخ

 .1حدیث شماره 27
 .2این سـه از بزرگان شـیعیان کوفه محسـوب میشدند .حبیب و مسلم خود را به کربال
رسـانده و در رکاب امام حسـین به شـهادت رسیدند و سـلیمان بعدها قیام توّ ابین را به
راه انداخت.
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بهوجود آوردند که در تاریخ اسلام جزو نمونههای بسـیار نادر و
پرشکوه است؛ ماجرای توّ ابین .رفتند بهقصد اینکه بروند جانفشانی کنند
و توبۀ نرسـیدن به ماجرای عاشـورا و واقعۀ کربال .باز همینها بودند که
غالـب انقالبهـای زمان بنیامیه و زمان بنیعبـاس ،بذرش در میان آنها
کاشـته میشـده و سـبز میشـده و به ثمر میرسـیده؛ چقدر فدایی دادند،
چقـدر کشـته دادنـد ،چقدر کارهـای نمایان و دارای جلـوه و جلوهبخش و
جلوهگر از خودشان بروز دادند .و باز همینها بودند که میبینید سستیها
و تنبلیهـا و ضعفهـا و ناتوانیهای روحی و فکری ،در آنها در بعضی از
قضایا به چشم میخورد.
ایـن چیسـت مگـر؟ این آدمهـا مگر دو جـور ،دو روحیه ،دو رو داشـتند؟

َ َ
َ
َ َ َ
تل َو
اخل
هـل
ا
يا
ة
الكوف
هـل
همانهایـی کـه زینب کبری به آنهـا میگوید« :يا ا
ِ
ِ
َ
در» ،1مردمان ّ
غداری 2آنها را یاد میکند .این یک مسئلهایست ،مسئلۀ
الغ ِ

کوفـه یـک مسئلهایسـت .بـه نظـر من مطالعـۀ روی کوفـه و یک بحثی
دربـارۀ روانشناسـی شـهر کوفـه در تاریخ ،بسـیار بحث جالبی اسـت ،اگر
کسـی اهل این کار باشـد .متخصصین ،جامعهشـناسها ،روانشـناسها
بنشینند راجعبه کوفه صحبت کنند ،فکر کنند ،بحث کنند ،ببینند این چه
موجود عجیبی است؛ یکجا آنهمه شگفتی از لحاظ نشان دادن جلوههای
عظیـم انسـانی ،یکجـا اینهمـه سسـتی و تنبلی و بیعرضگی .چیسـت
 .1حدیث شماره 47
( .2غدر) حیلهگر
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مگر؟ دو طبقهاند کوفیها؟ دو جنبه و دو رو دارد جامعۀ کوفه؟
رسای امیرالمؤمنین،
متین
کوفه یک منطقهایست که زیر فرمان کلمات
ِ
ِ
آنچنان سـاخته و آبدیده شـده ،که هرچه میپرورد ،هرچه سـبز میکند
ً
اصال
نهال قابل تربیت اسـت.
ایـن مـزرع ،یک سـبزه ،یک پروریـده و یک
ِ
بزرگ حماسـهآفرین تاریخ
زمینـه و آبوهوا انسانسـاز اسـت .لذا مـردان
ِ
شـیعه ،ازهمهجا بیشـتر ،حتی از مدینه بیشـتر ،در کوفهاند .بر اثر چه؟ بر
اثر تعلیمات و تلقینات امیرالمؤمنین در مدت همان چهار سـال .شـوخی
نیسـت ،مثل علیبنابیطالبی در یک شـهر حکومت کند .درست است که
این حکومت ،در ظرف چهار سـال ،در سـطح جهان اسلام ناکام بوده ،اما
ً
ً
مسلما تأثیرات
مسلما کامیاب بوده است .در جامعۀ کوفه
در سطح کوفه
شگرف و عجیبی داشته است .کوفه بنابراین شده یک مهد تشیع ،زادگاه
اصالتها و فضیلتهای شیعی .درست است؟
اما هرجا که زادگاه اصالتهاسـت ،الزم نیسـت که همۀ کسـانی که آنجا
هستند ،افراد اصیل و بافضیلت و ایدهآلی باشند .یک طبقۀ مردم ،همیشه
در یـک جامعـۀ پرشـور و پرخـروش ،نمایشـگر شـور و خـروش آن جامعه
هسـتند .در میـان میلیونهـا نفر آدم ،گاهی چنـد دههزار ،حتی چند هزار
انسـان ،یک عمل قهرمانانهای از خودشـان انجام میدهند که نام آن چند
میلیون ،به قهرمانی و شـورآفرینی و حماسـهآفرینی در دنیا ثمر میشـود.
یک طبقه در میان مردم کوفه بودند که اینها جالب بودند .نه که یک طبقه
بهاصطالح جامعهشناسانه ،نه؛ یک قشری ،یک جمعی ،یک گروهی ،یک
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رگهای از مردم اینجوری بودند .اما تودۀ مردم ،عامۀ مردم ،مثل
مـردم همهجـای 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 حکومتهای زمان بودند؛ همیشه بدترین عناصر ،رذلترین
فرماندارها ،پسـتترین آدمهای خودشـان را ،نوکرها و جالدهای خودشان
را میگماشتند بر سر آن شهر ،و کاری با آن مردم میکردند 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 بهطور ناخودآگاه ،بیتوجه ،یک
کشش بیشتری بهطرف فساد و انحطاط پیدا کنند.
بـرای خاطـر چـه میکردنـد؟ بـرای خاطر آن گـروه مبارز ،آن گـروه زبدهای
کـه در ایـن شـهر بود و در شـهرهای دیگر نبـود .برای خاطـر اینکه بکوبند
پاک پاکنهادِ بزرگ ،ممکن بود بتوانند از
زمینهای را که این انسـانهای
ِ
آن استفاده بکنند .برای خاطر اینکه آنها نتوانند استفاده بکنند ،میرفتند
زمینـه را بهکلـی خراب میکردند .تبلیغات مسـموم میکردند ،مردم را در
فشار میگذاشتند ،در اختناق میگذاشتند ،مردم را از لحاظ مالی ضعیف
میکردند ،خالصه با انواع وسایل ،مردم شهر کوفه را در یک شرایطی قرار
دیگر مردم شـهرها در آن شـرایط ،نبودند .و بر اثر همین بود
میدادند که
ِ
جائر ّ
غدار ،یک
ظالم
های
ِ
های دستگاه ِ
که عامۀ مردم ،تحت تأثیر فعالیت ِ
ِ
کارهایی از ایشان سر میزد که این کارها ناشایست بود؛ اما منشأش بدی
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مردم آن شهر نبود .این یک شرح کوتاهی راجعبه کوفه .در این
زمینـه اگـر کسـانی بتوانند فکـر کنند مطالعه کننـد ،در تاریخ ،به نظر من
چیزهای جالبی گیرشان میآید.
میخواهـم آیـه را معنـا کنـم برایتـان .حجاجبنیوسـف را خلیفـۀ اموی،
عبدالملـک ،فرسـتاد کوفه ،چون میدانسـت که هیچکـس چون حجاج از
ترین
آفرین کوفه برنمیآید .جالدترین و پست
گر حماسه
عهدۀ
مردم شورش ِ
ِ
ِ
ِ

نوکرهای خودش را فرستاد و او حجاجبنیوسف بود .حجاجبنیوسف آمد،
نیمۀ شب وارد شهر شد ،کسی نفهمید که حجاج آمده است ،حاکم قبلی
ً
ظاهـرا بیرون کرده بودنـد ،یا مثل بیرون کـردن .یکصد نفر
را هـم مـردم

مرد شمشـیرزن یا سـی ،چهل نفر ،همراهش آورده بود (امروز میخواهیم
تاریخ بگوییم .بنده وقتی تاریخ میگویم کمتر خسـته میشـوم .روزهای
آخر ماه رمضان است ،بنده هم خسته ،شما هم خسته؛ میخواهیم تاریخ
بگوییم ).آمد آدمهایش را اطراف مسجد کوفه ،که در آن زمزمۀ محرابیان
و متحجـدان و مقدسـان بـه گوش میرسـید ،گماشـت .خـودش هم یک
گوشـه ،کناری در میان جمعیت خزید .دسـتورهای الزم را به غالمانش و
نوکرانش داد.
اول اذان صبـح ،جمـع آمدنـد ،گرد آمدنـد تا نماز
مـردم در مسـجد کوفـهِ ،
صبـح را بـا امام بخواننـد .برای عبادت و نماز آمدند .اما معلوم میشـود،
آنچنانکـه بایـد ،آگاهانه عبادت نمیکردند .دلیلش هم همینیسـت که
عـرض میکنـم .حجاجبنیوسـف آمد .بـدون اینکه مـردم بفهمند که وارد
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مسجد شده ،که برای چه آمده و چه منظوری دارد .آمد از البهالی
جمعیت خزید ،بدون اینکه جلبتوجه کسـی را بکند یکدفعه خودش را
انداخـت روی منبـر ،رفت آن باال .مسـجد کوفه را هم دیدهاید چقدر بزرگ
است .مردم اول ملتفت نشدند .اینهم نشسته بود روی منبر ،بدون اینکه
یـک کلمـه حـرف بزنـد .یکدفعه یـک نفر سـرش را بلند کـرد ،دید حجاج
روی منبر اسـت ،البته نشـناخت .گفت این کیه روی منبر؟ قیافۀ عجیبی
هم درسـت کرده اسـت .عمامهای از خز و سـرخ رنگ بر سر بسته ،لثامی

1

هم روی صورت بسـته ،یعنی این تحتالحنک 2عمامهاش را باز کرده ،تا
روی بینی بسـته ،بهطور یکه فقط چشـمهای او پیداسـت .دیدند هیکل
عجیبیسـت .مرد مسـلحی با شمشـیر و عبا و عمامۀ قرمزرنگ اینجوری
روی منبر ،در مسـجد کوفه ،نشسـته؛ و سکوت ،جلبتوجه مردم شد .این
بـه آن گفـت ،آن بـه ایـن گفت ،یکدفعـه تمام این جمعیتـی که متفرق
بودند در مسـجد ،چشمشـان افتاد و توجهشـان جلب شـد .و یواشیواش
کشانده شدند بهطرف منبر ،ببینند این کیست.

نُ َ ّ تَ َ ّ
درست توجه کنید آیۀ قرآن چه میگوید�< .و ِل ِه ما �ول ٰى> ،میگوید آنکسیکه
از راه ایمان و مؤمنین ،به کناری برود ،بندی را که به گردنش افکنده است،
دور گلویش قرص میکنیم .خب تو مسـلمان بودی ،روی منبر مسـجدت
یـک آدمـی نشسـته کـه نمیشناسـیاش .چرا مـیروی آنجا مینشـینی؟
 .1نقاب ،رویبند
 .2ادامۀ عمامه که پس از گذراندن از زیر چانه ،بر روی شانه میاندازند.
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میرفتی باال ،میگفتی آقا شـما کی هسـتید؟ خودتان را معرفی
کنید؟ نفر اول ،نفر دوم ،نفر سـوم از او سـؤال میکردید .اگر این سـؤال را
میکردند ،وضع جور دیگری بود .اینها سستی به خرج دادند .اینها حالت
بیارادگی و ضعف نفس به خرج دادند ،نشستند تا او حرف بزند.
بعـد کـه دیـد همۀ مردم دارند به او نـگاه میکنند ،گفت :گویا مردم کوفه
مرا نمیشناسند .مردم نگاهی بههم کردند ،خب ،معلوم بود نمیشناسند.
گفـت بنـده اآلن خـودم را بـه شـما معرفـی میکنـم .عمامـه را از سـرش
برداشـت .این لثام هم برداشـته شـد .یک نگاهی کرد به مردم ،یک شـعر
عربی خواند،

ّ
َّ
َا َنـا ُ
ابـن َجلا و َطلا ِع الثنایـا

الع َم َام ُـة َ
ِاذا َا َض ُـع َ
عرفـوین
ت
ِ

1

عمامـهام را کـه بردارم ،مرا میشناسـید .بعضی نگاه کردند ـ یک بار دیگر
پچ
این سابق آمده بود کوفه ـ یکی ،دو نفر گفتند به نظرم حجاج است .پچ ِ
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 نشسـتهاند .اینجا ،یک نفر با
خـودش نمیگویـد که خب بابا ،حجاج یک مـرد ،من هم یک مرد؛ او باال
ضعف نفسشان
نشسته ،من هم پایین ،هرچه او دارد من هم دارم .مردم
ِ
گرفت اینجا.
 .1شرح نهجالبالغه ابنابیالحدید /ذیل حکمت ،475
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گفت که :ای مردم کوفه من سـرهایی را میبینم که مانند میوۀ
رسـیده ،بر گردنها آویخته شـده و وقت چیدنش رسـیده اسـت .میبینم
الزم اسـت یک مقداری سـر از این تنها 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 نمیکرد؛ چون
اگـر منفجر میکرد ،کسـی نمیماند تـا این بر آنها حکومت بکند؛ الزم بود
یک عدهای زنده بمانند ،همه را که نمیکشـت .اگر همه را میکشـت ،بر
چه کسـی حکومت میکرد؟ بر در و دیوار؟ چه لذتی دارد؟ برود در بیابان
حکومت کند؟ این مطلب را مردم فکر نمیکردند.
گفت :میبینم سـرها بر گردنها آویزان اسـت .وقت چیدن و جداکردنش
رسـیده .خب من حاال تشـخیص میدهم که سـر چه کسـی را باید چید.
بلنـد شـو غلام .غالمش را صدا زد ،غالمش بلند شـد ،روی منبر ایسـتاد.
گفـت :نامۀ امیرالمؤمنین را بخـوان برای آقایان .غالم نامۀ امیرالمؤمنین
را ،البتـه میدانیـد که امیرالمؤمنین یعنی جنـاب عبدالملک مروان! نامۀ
عبدالملـک مـروان ـ خلیفه ـ را باز کـرد و بنا کرد خواندن .اولش این بود:

َ
َ َ
امل ِ َ
بسـماهللالرمحنالرحمیِ ،مـن امیراملؤمنین َع ُبد َ
هـل الکوفـة ،یـا اهـل
لکبنمـروان ِایل ا ِ
َ ٌ ََ ُ
الم علیکم .ای اهل کوفه سالم بر شما .تا اینجا را خواند ،یکدفعه
الکوفة س
حجـاج رو کـرد بـه غلام ،گفت :سـاکت ،آرام بگیر .آرام گرفـت .رو کرد به
مردم ،گفت :خیلی بیتربیت شدید شما .امیرالمؤمنین دارد به شما سالم
میکند ،شـما جواب سلامش را نمیدهید .غالم از سـر بخوان .غالم بنا
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َ
ُ
امل ِ َ
امیراملؤمننی َع ُبد َ
هل الکوفة،
کرد از سر خواندنِ ،من
لکبنمروان ِایل ا ِ
َ َ
َ ٌ َ ُ
لام َعلیکـم .یکدفعـه از تمـام مسـجد صدا بلند شـدَ :و َعیل
یـا اهـل الکوفـة س
ُ
ؤمننی َسالم .جواب سالمش را دادند .حجاج یک تبسم رضایتبخشی
امیرامل ِ

ً
واقعا هم کار
بـر لبانـش نقـش بسـت ،در دلش گفت که کار تمام شـد .و
تمام شد .کار مردم کوفه همانجا تمام شد.

ُ ّ َ ّ
تَ َ َّ َ َ ُ ُ
َ َ ن ُ ش ق ق َّ
الر َ َ
دى َو َ� تَّ��ع �غَ � َر َس��ل ُ
الم�ؤ مِ ن� ي� نَ� ن� َو ِل ِه ما ت� َول ٰى>
<و م� ي�� ِا� ِ�
عد ما � ب� ي� ن� له اله ٰ ي ِب ي ب ِي
سول ِم ن� ب� ِ

امیرالمؤمنیـن او ،کـه امیرالکافریـن و
حجـاج را قبـول کردیـد؟ بـه سلام
ِ
امیرالفاسقین است ،جواب گفتید ،خیلی خب ،حاال که میخواهید او را،
باب 1حجاجید ،خدا بـا معجزه ،حجاج را
حجـاج برای شـما .حاال که شـما ِ
برنمـیدارد ،و زینالعابدینعلیهالسلام را بهجـای او بگذارد .همان حجاج برای
شـما ،تا وقتیکه دیگر حجاج را نخواهید .تا وقتیکه خود شـما حجاج را
میپسـندید ،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 میداشتم که ده تکه تاریخی دیگر بگویم
برایتان؛ عوض بیسـتوهفت روز گذشـته که تاریخ برایتان نگفتم .تاریخ
درس است.
خوشتر آن باشد که وصف دلبران

گفتـه آیـد در حدیـث دیگران

تفسیر قرآن است .قرآن را در تاریخ پیدا کنید .و بدانید که
تاریخ،
ِ
 .1مطابق سلیقه ،مورد پسند
 .2اقبال الهوری
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مرد خردمندِ جهاندیده را

عمـر دو بایسـت در این روزگار

تـا بـه یکـی تجربـه اندوختـن

بـا دگـری تجربـه بردن بـهکار

1

و تجربـۀ تاریـخ ،همـان عمر قبلی ماسـت .در تاریخ دقت کنیـد ،با تاریخ
یک خردهای مأنوس بشـوید .اما بکوشـید که از تاریخ ،آنچه که در دلش
ً
صرفا به یک قصه سرودن ،یک داستان گفتن ،اکتفا نکنید
هست ،بگیرید.
از تاریـخ .ببینیـد چه میخواهد بگوید تاریـخ برای ما .ماجرای حجاج چه
به ما میگوید 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 مـیداد ،بـا فجیعترین

ً
وضعی خودش به درک رفت .اینهم بد نیسـت بدانید که « َمن َا َ
ظالا
عان ِ
َ َّ َ ُ ُ َ َ
سـلطه
یـه» ،2اینهـم یـک سـنت دیگـر اسـت .تاریخ را ببینید که چه
اهلل عل ِ
درسی برای ما دارد ،چه حرفی برای ما دارد ،چه پیامی ،چه پندی .با کمال
دقت در تاریخ غور کنیم؛ آنوقت خواهیم دید که آیۀ قرآن برای ما معنا
میشـود .بنده این تاریخ را گفتم ،ارتباط و اتصالش با آیۀ قرآن ،به عهدۀ
ذهن خود شما.

ف َ �ذ قَ َ �أ تَ قُ
ال� آر� نَ
�> 3چـون خوانـدی قـرآن را،
آیـات را معنـا کنـم برایتـانِ �< .ا ا �ر �
َ ش َّ
فَ
ن َّ
<� تَ �ذ
الر�ج ي� ِم> پس از آسـیب شـیطان مطرود ،به خدا
طا�
�
ال�
اس� ِع بِ� ِ
اهلل ِم ن� ي ِ
 .1سعدی
 .2حدیث شماره  ،10هرکه ستمگری را یاری کند خدا همان ستمگر را بر او مسلط کند.
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پناهنده شـو .حاال که قرآن را خواندی ،حاال که معارف اسلامی
را آموختـی ،ای بـرادر ،تا حـاال که نمیفهمیدی ،حاال که فهمیدی ،خود را
از آسیب شیطانی که میخواهد تو قرآن را ندانی و نفهمی ،محفوظ بدار.
یعنی چه محفوظ بدار؟ سـعی کن معرفت قرآنیای که در دل تو انباشـته

فَ َ
اس�ع�ذ
اسـت ،از تو نسـتاند .راه عمل را و راه
فهم بیشـتر را بر تو نبندد؛ <� ت ِ
ِ
َ ش َّ
َّ ُ
ن َّ
الر�ج ي� ِم> از شر شیطان مطرود<ِ ،ا ن�ه
طا�
اهلل> پناهندهشو به خداِ ،
ِب� ِ
<م ن� ال� ي� ِ
َ
َل َ
نٌ
لطا�> .مگـر میتوانـم به خدا پناهنده بشـوم؟ مگـر میتوانم از
�يس ل ُه ُس
نٌ
�يس َل ُه ُ
شر شیطان بگریزم؟ بله< ،ا نَّ� ُه َل َ
لطا� َع َلى َّال ذ�ي� نَ� آ� َم ن�وا َو َع ٰلى َر ب�ّهم يَ� تَ� َو َّك نَ
لو�>
س
ِ
ِِ
شرآفرین فسادآفرین را ،تسلط و نیرویی نیست بر
همانا شیطان را ،قدرت
ِ
آنکسانیکه مؤمن بشوند به اهلل و بر اهلل توکل و اتکا کنند .آنکسانیکه
تحـت والیـت خـدا خودشـان را قـرار میدهند و میکوشـند و میشـتابند
بهسوی منطقۀ والیت اهلل ،شیطان بر اینها تسلطی ندارد.

نَّ

ُ

نُ ُ َ َ َّ ذ

َ َ َ َّ نَ ُ

ِ<ا�ما سلطا�ه على ال�ي� نَ
� ي� ت�ولو�ه> همانا تسـلط شـیطان بر آن کسانیست که
والیت او را پذیرفتهاند .تسـلط حجاج بر آن کسانیسـت که سـخن درشت
او را پذیرفتهاند .ریسـمان گردن خود را با دسـت خود به دست او دادهاند.

نَّ

ُ

نُ ُ

َ َ َّ ذ َ َ َ َ َّ نَ ُ

<ا�ما سلطا�ه> فقط و فقط قدرت و سلطۀ شیطان< ،على ال�ي� ن� ي� ت�ولو�ه> بر آن
ِ

َ َّ ذ َ ُ

ُ

َ

کسانیست که والیت او را پذیرفتهاند< ،و ال�ي� ن� هم ب� ِه م ش�ر ن
كو�> و آنکسانیکه
ِ
ِ
َ َ

ُ

ق

َ

او را شـریک برای خدا گرفتهاند< .و م ن� ي� ش� ِا� ق� ّ
الر َ
سول> آنکسـیکه جدایی
ِ
َ

تَ َ َّ

َُ ُ

عد ما � ب� ي� نَ� له اله ٰ
دى> بعد از آنیکه راه
<م ن� ب� ِ
کند ،ستیزهگری کند با پیامبرِ ،

هدایـت بـرای او روشـن و نمایـان شـد ،از راه پیامبر جدا بشـود ،به تعهد
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اظهـار نبـوت و ایمان به نبوت و شـهادت بر نبوت ،تن و
ایمـان
ِ
ِ

�غَ

َ َ َّ

َ

ُ

َ

گردن نسپرد< ،و ي� ت� ِب�ع ي� َر س ب� ي� ِل الم�ؤ مِ ن� ي� ن�> و پیروی کند راهی جز راه مؤمنان

نُ َ ّ

تَ َ ّ

راستین را�< ،و ِل ِه ما �ول ٰى> هر آن چیز و هر آنکس را که به والیت پذیرفته

نُ َ ّ

ولی
ولی و فرمانروا میسازیم�< ،و ِل ِه> فرمانروای او میسازیم،
است ،بر او
ّ
ّ

تَ َ ّ

او میسـازیم< ،ما �ول ٰى> هـر آنچـه را کـه خـود او به والیت پذیرفته اسـت،

َ نُ

َ َ َّ

َ

َ

ً

<و �ص ِل ِه �ج ه ن� َم> و سـرازیرش میکنیـم در دوزخ< ،و َ
ص�را> و چـه بـد
ساء ت� م ي
فرجام و سرانجامیست دوزخ.

َّ

َ

َ ف َ ُ

َ

<ا ن� اهلل لا ي��غ ِ� ُر ا ن� ي� ش� َرك ِب� ِه> 1خدا نمیگذرد از آنکه به او شرک ورزیده شود.
ِ
برگردید به بحث توحید و معنای توحید و شـرک ،ببینید شـرک چیسـت؟
توحید کدام است؟ و آنیکه خدا از آن نمیگذرد ،چه گناهیست که خدا

َّ

َ

َ ف َ ُ

َ

<ا ن� اهلل لا ي��غ ِ� ُر ا ن� ي� ش� َرك ِب� ِه> .اگر بخواهم باریکتر و دقیقتر
از آن نمیگذرد؟ ِ
بشـوم ،بازهم حرف هسـت .خدا مغفرت خود را شـامل حال آنکسـیکه
غیر
شرک را پذیرفته است ،نمیفرماید .آنکسیکه مشرک شده ،در والیت
ِ
خدا داخل شـده ،منطقۀ نفوذ خدا را به غیر خدا سـپرده؛ آن جراحتهایی
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 نمیکند.
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 بهوجود میآید .وقتیکه هموار شـد ،مغفرت و
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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،
آنوقت 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

َ َ �غ ف ُ ُ نَ �ذ َ َ َ ٓ
و� ِلك ِلم ن� ي� ش�ا ُء> اما کمتر
لطمه و لگد گناه جبران نخواهد شد< .و ي� ِ�ر ما د
و پایینتـر از ایـن ،گناهان دیگر را برای هرکـه بخواهد ،مورد مغفرت قرار
میدهد .که البته خواست خدا هم َکترهای نیست .آنکه توبه بکند ،آنکه

جبران بکند ،آنکه بهسوی خدا برود ،او را خدا میخواهد که مورد مغفرت

َ َ

ُ

سر شرک ـ هرکسی برای خدا
قرار بدهد< ،و م ن� ي� ش� ِرك بِ� ِ
اهلل> ـ باز برمیگردد ِ

فَ قَ

ضَ َ ضَ

ً

ًَ

ع�دا> از راه هدایت ،خیلی،
شریکی قائل شود و هماوردی��< ،د � ّل �لالا ب� ي
خیلی دور گمراه شده است.
یکوقـت هسـت کـه از جاده شـما گم میشـوید در بیابان؛ امـا فقط یک
کیلومتـر جـدا شـدید .یکوقـت در کویـر از جـاده گـم میشـوید و دههـا
کیلومتر از جاده جدا شـدید ،آسـان نیسـت برگشتن از آن .تالش بیشتری
میخواهد ،هوشـیاری بیشتری میخواهد ،راهنمای قویتری میخواهد.
آنکسـانیکه برای خدا شـرک ورزیدهاند ،همینجور از راه راسـت و میانه

فَ قَ

ضَ َ ضَ

ًَ

ً

ع�دا> دچار
و هدایـت ،خیلـی ،خیلـی ،خیلـی دور شـدند��< ،د � ّل �لالا ب� ي

َ

َ

ن

ّ ن ثً

ن
دو� ِه ِالا ِا�ا�ا>،
سرگشتگی و گمراهی بسی دوری شده است<ِ .ا ن� ي�
دعو� ِم ن� ِ

یک روایتی در ذیل این کلمه هسـت که ،کسـانی که اهل حدیث هسـتند
مراجعه کنند ،ببینند ،بنده نقل نمیکنم.
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ن

ّ ن ثً

ن
دو� ِه ِالا ِا�ا�ا> جز خدا هر آنچه را که میخوانند ،جز
ِ<ا ن� ي�
دعو� ِم ن� ِ
َ

َ

َ ّ َ

نً َ

ً

ن
دعو� ِالا ش� ي�طا�ا مر�يدا> و نمیخوانند جز خدا ،مگر
زنانی چند نیستند< .و ِا ن� ي�
شـیطانی سـرکش و دور از فضیلـت و عـاری از نیکی را .مَ ریـد را ما اینجا
سـرکش معنا کردیم؛ اما میتوانید کنار سـرکش ،بنویسـید عاری از نیکی

َََ ُ

ُ

و فضیلت ،اینهم یک معنای مرید است< ،لع ن�ه اهلل> شیطانی که مطرود

َ ق

خداسـت< .و � َ
ال> ،از اول هـم قـرارش را شـیطان بـا خـدا گذاشـته ،جبهۀ

شـیطان بـا جبهـۀ خدا بهطـور طبیعت و خصلت ،آشـتیپذیر نیسـتندَ .
<و
ق� َ
ال>؛ طبع شـیطانصفتها و شـیطانها را دارد میگوید ،همۀ شـیطانها
ً َف ض ً
َ نَ
َ ق َ َ َ تَّ خ �ذَ نَّ
ً
ن
رو�ا>
ص� ب�ا م�
�
ك
اد
�
ع
�
م
�
و طبقۀ شیطان،
ي
اساسا همینجورند< ،و �ال لا ِ�� ِ ِ ب ِ
تعهـد کـرده و گفتـه اسـت کـه من از بنـدگان تو ای خـدا ،نصیبی مقرر و

سهمی مفروض برای خود جدا خواهم کرد؛ یعنی عدهای از بندگان تو را از
راه راست به گمراهی میکشانم ،عقل آنها را میگیرم ،بینش و خرد آنها را
کور میکنم ،بهجای اینکه در والیت تو باشند ،تحت والیت و فرمانروایی

<و َل ُا ض� َّل نَّ� ُهم> آنهـا را به شـدت گمـراه میکنمَ ،
خـود ،آنهـا را درمـیآورمَ .
<و
ِ
َ ُ َ ّ َ َّ ُ
لام ِن� ي� ن�هم> آنها را به شدت پایبند آرزوهای دور و دراز میکنم.
َ ُ َ ّ َ َّ ُ
روی کلمۀ <لام ِن� ي� ن�هم> یکقدری تکیه کنید .آرزوهای دور و دراز ،آنچه که
یک انسـان را از هر تالشـی در راه خدا باز میدارد .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 فالنقدر 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 میکند،
پشت را دوتا میکند و انسان را به زانو درمیآورد؛ آرزوهایی که اگر دندان
طمعـش را کنـدی انداختـی دور ،یکهـو میبینی آزادی ،میبینی سـبکی،

َ َ ُ ّ َّ
<و لا َم ِن� َي� ن� ُهم>
میبینی هیچ قیدوبندی دست و پای تو را نبسته در راه خدا؛

آنها را پایبند آرزوهای دور و دراز خواهم کرد.

َ َ آ ُ َّ ُ فَ َ ُ َ ّ ُ َ آ �ذ َ َ ن

َن
ّ
عام> به آنها دستور خواهم داد تا گوش چهارپایان
<و ل�مر�هم �ل ي� ب� تِ�ك ن� � نا� الا� ِ
را بشـکافند .نمونهای از یک سـنت جاهلی و غلط ـ البته ممکن است راز
و رمز بزرگتری 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 میدهـم که یک حـرف نوتر از آنچه کـه دارم عرض میکنم،
در این کلمه باشـد ،شـما هم فکر کنید ـ ظاهر قضیه این اسـت ،سـنت
جاهلـی آن زمـان ،در زمـان پیغمبر ،حکم میکـرد که گوش این حیوان را
ً
مثال فرض کنید رزق
ببرند ،قیچی کنند ،بشکافند ،تا اینکه به این وسیله،
و برکت و سلامت را برای او تأمین کنند .یک سـنت جاهلیسـت .این را
یـک سـمبلی برای سـنتها و فکرها و شـیوهها و برنامههـای غیر خدایی
ذکر میکند اینجا .ببینید چقدر مسخره است ،ببینید چقدر پوچ است این
سـنت ،سـنتهای شیطانی همهاش همینجور است .در نظر خودِ پیروان
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این سنت ،که پوچ نیست ،اما در نظر آدم عاقل پوچ است.

َ َ آ ُ َّ ُ فَ َ ُ َ ّ َ

َ َ

�غ ّ
اهلل> به
<و ل�م َر�نهم> ایـن جملـه خیلی جالب اسـت< ،و ل�م َر�نهم �ل ي� ِي� ُر ن� خ� قل� ِ
آنها فرمان میدهم که خلقت و فطرت و سرشت خدایی را دگرگون کنند.
آن انسـانهایی که تحت فرمان من هسـتند ،خدایا ،آنکسـانیکه من از
منطقۀ حکومت و والیت ،تو پروردگارا ،صید میکنم و به شـورهزار والیت
خود میبرم ،دستور میدهم به آنها ،وادارشان میکنم تا خلقت و فطرت
الهی را کنار بگذارند ،دور بشـوند از آن خط سـیری که تو برای آنها معین
کـردی .قانـون بـرای آنهـا میگـذارم ،قانون خلاف فطرت؛ دسـتور به آنها
میدهـم ،دسـتور خلاف طبیعت؛ راه جلوی پایشـان میگـذارم ،راهی که

َ َ آ َّ
<و ل� ُم َر�ن ُهم
آنها را بهسوی سرمنزلی غیر سرمنزل طبیعی انسانی میرساند،
فَ َ ُ �غَ ّ َّ َ َ
ً
محققا ،تا بهطور حتم و اکید،
اهلل> دستور به آنها خواهم داد
�ل ي� ِي� ُر ن� خ� قل� ِ
خلقـت تـو را ،آفرینـش تو را ،فطرت خـداداده را دگرگون سـازند .این عهد
شیطان با خداست.
شـیطان بـا خـدا ،پیمانـش اینجـور پیمانـی اسـت ،پیمان لـج ،و پیمان
طومار
عنـاد درمقابـل خدا .ما اینجوریم خدا! همۀ شـیطانها ،این لوحۀ
ِ
برنامهشـان اسـت .همـۀ شـیطانهای عالـم کارشـان همیـن کار اسـت.
مطمئن باشید که اگر مردمی با فطرت و سرشت خداداد بخواهند زندگی
کننـد ،شـیطان نمیگذارد؛ شـیطانی کـه بر آنـان والیـت دارد ،نمیگذارد،
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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میکنـد ،چـون بدون او ،کارش نمیگذرد شـیطان ،شـیطانیّ تش
لنگ میشود .لذا دنبالش ،خدا میفرماید که ـ خطاب به من و شماست ـ

َ

نَ ً
َ َ َ تَّ �خ �ذ ش ّ
طا� َو يّل�ا ِم ن� ِن
اهلل> هرکسی که بهجای خدا شیطان را به
ال� ي�
دو� ِ
<و م ن� ي�� ِ ِ
فَ قَ

َ

ُ

نً ُ

ً

والیت بپذیرد��< ،د �خ ِس َر �خ سرا�ا م ب� ي� ن�ا> زیانی بسـیار آشـکار و نمایان کرده

َ ُ ُ

<� ِعدهم> شـیطان به اینها وعده میدهد ،آیندهتان،
اسـت ،خسـارت کرده .ي

َ ُ ُ

َ َُّ

<� ِعدهم و ي�م ن� ي� ِهم> و آنها را مبتال به آرزوها
عمرتان ،زندگیتان؛ همه دروغ ،ي

َ

َ ُ ُ

َّ

ُ ّ �غُ

ً

و پندارهای دور و دراز میکند< ،و ما ي� ِعده ُم ش
ال� ي� ن
طا� ِالا رورا> و شیطان جز
غرور و فریب و دروغ ،وعدهای به انسـان نمیدهد .و شـیطان به آنان جز
وعدههـای غرورانگیـز و فریبنـده نمیدهـد؛ اینهم یک آیـه .آیۀ بعدی را

ُ َ ُ َّ ذ َ آ َ

هم دیگر <اهلل و ِل ّی ال�ی� ن� �م ن�وا> ،ترجمهاش را نوشتهام اینجا؛ با یک مختصر
شرحی .خواهش میکنم مراجعه کنید.

توهشتم
جلسۀ بیس 

در پیرامون والیت (( )3هجرت)
چهارشنبه  24مهرماه 1353
 29رمضانالمبــارک 1394

برای دریافت صوت جلسه
روی این نشان بزنید.
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َ
َ
ََ ُ
َ
رض ُمراغ ًما
اهلل َی ِجد فِی الا ِ
بیل ِ
ومن ی ِ
هاجر فی س ِ
َ
َ
ُ
َ ً َ َ َ ً ََ َ ُ
اهلل
هاج ًرا ِالى ِ
كثیرا وسعة ومن یخرج ِمن ب ِیتهِ م ِ
ُ َّ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ََ
اهلل َو
دركه الموت فقد وقع ا
جر ُه على ِ
ورسو ِلهِ ثم ی ِ
َ
اهلل َغ ً
كان ُ
ن
ۀ
فورا َر ً
م�ارکه �ساء
حیما 
سور� ب
مسئلۀ هجرت مربوط میشود 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 رابطـهای بـس قـوی و نیرومند ،میان همۀ افرادِ صـف مؤمن با آن
نقطۀ مرکزی و قدرت متمرکز ،که ادارۀ جامعۀ اسلامی به عهدۀ اوسـت؛
ولی ،حاکم ،پیشـوا .آنوقـت در کنار این ،بحث کردیم
یعنـی امام ،یعنی
ّ

َّ
ولی و پیشـوا کیسـت در جامعۀ اسلامی .جواب ما را قرآن داد<ِ ،ا ن�ما
که
ّ
َ
َ
ّ
ّ
ُ
ُ
آ
نَ َّ ةَ َ ُ �ؤ ت نَ �زَّ ةَ َ ُ
ُ
نَ
َولِ ُّ�ک ُم ُ
عو�>،1
راك
اهلل َو َرسول ُه َو ال ذ�ي� نَ� � َم ن�وا ال ذ�ي� نَ� يُ� ق� ي�مو� الصلا� و ي� �و� ال
كا� و هم ِ
ی
 .1سوره مبارکه مائده /آیه 55
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که اشاره کردیم به ماجرای امیرالمؤمنینصلواتاهللعلیه .اگر ما والیت
را توانسـتیم بـا ایـن وسـعت بفهمیـم و مسـئله را در حـد مسـائل فرعی
والیـت و درجـۀ دوی والیـت خالصـه نکنیـم ،آنچنانیکه بعضـی ،بدون
توجه خالصه میکنند ،آنوقت مسـئلۀ هجرت یکی از دنبالههای مسـئلۀ
والیت خواهد شد .چرا اینجور میگوییم؟ برای خاطر اینکه اگر الزم باشد
ولی خدا زندگی بکند ـ که این را اصل والیت
هر انسانی در والیت خدا و
ّ
به ما میآموخت ـ اگر پذیرفتیم که میباید انسان همۀ نیروهایش ،همۀ
نشـاطهای جسـمی و فکـری و روانـی او ،بـا ارادۀ ولـیِّ الهـی و والی مِ ن
َل اهلل 1بهکار بیفتد و خالصه ،انسان باید با جمیع عناصر وجودش بندۀ
قِ ب ِ
خدا باشد ،نه بندۀ طاغوت؛ اگر این مطالب را ما قبول داریم و میپذیریم،
پـس ناچـار ،ایـن را هـم بایـد قبول کنیـم که اگر یـک جایی وجـود ما و
فرمان والیت الهی نبود،
هسـتی ما و همۀ نیروها و نشـاطهای ما ،تحت
ِ
بلکه تحت فرمان والیت طاغوتی و شیطانی بود ،تعهد الهی ما این است
که ما خودمان را از قیدوبند والیت طاغوت رها کنیم ،نجات بدهیم ،آزاد
والیت اهلل .خارج شـدن از آن والیت
کنیم و برویم تحت سـایۀ پرمیمنت
ِ
ظالم و وارد شدن به آن والیت عادل ،اسمش هجرت است .میبینید که
مسـئلۀ هجرت ،یکی از مسائلیسـت که در دنبالۀ والیت مطرح است .لذا
ً
قبال
ما اول بحث گذاشـتیم «».4؛ یعنی در پیرامون والیت ،سـه مطلب را
ذکر کردیم ،این مطلب چهارم است.
 .1از نزد خدا
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چـرا باید انسـان از تحـت والیت طاغوت و شـیطان بگریزد؟ این
سـؤالی که مطرح میکنم ،بسـیار قابل توجه اسـت .دلم میخواهد وقتی
ً
فـورا همین
مـن سـؤال را مطرح میکنم ،شـما دوسـتانی که میشـنوید،
سؤال من را در البراتوار ذهنتان ،آنچنان تجزیه و تحلیل کنید ،که بتوانید
یـک جوابـی بـر طبق آموختههـا و اندوختههای اسلامی و مذهبی به آن
بدهیـد .بعـد اگر جواب شـما ،با جواب مـن ـ جوابی که من خواهم داد ـ
یکـی نبـود و مغایـر بـود ،آنوقـت ،جـای صحبت من و شـما باقیسـت.
سـؤال این اسـت :آیا نمیتوان در والیت طاغوت بود و مسـلمان بود؟ آیا
نمیشـود ما فرض کنیم؛ یک مسـلمانی را که تحت والیت شیطان باشد،
اما بندۀ رحمان زندگی بکند؟ چنین چیزی میشود یا نه؟ آیا ممکن است
درآنجاییکه ،بر سراسـر آفاق و مناطق زندگی انسـان ،یک عامل غیر الهی،
مشـغول فرمانرواییسـت؛ جسـم انسـان را یک عامل غیر الهی دارد اداره
میکنـد ،فکر انسـانها را یک عامـل غیر الهی دارد اداره میکند ،روحیه و
احساسـات افراد جامعه را همان عامل دارد به اینسـو و آنسـو
عواطف و
ِ
میکشـاند؛ درحالیکه انسـان در قبضۀ قدرت اینچنین عوامل طاغوتی و
شـیطانی زندگی میکند؛ درعینحال بندۀ خدا باشـد ،مسـلمان باشـد؛ آیا
چنین چیزی ممکن است یا ممکن نیست؟ خواهش میکنم این را شما
در صـدد جـواب بربیایید .نمیخواهد بلند جـواب بدهید ،در مغزتان برای
این سـؤال جوابی آماده کنید ،ببینید میشـود یا نمیشود؟ برای اینکه ما
بدانیم میشود یا نمیشود ،باید یکقدری خود این سؤال را تحلیل کنیم،
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تفسـیر کنیم ،تا جواب روشـن بشـود .ما میپرسیم ،آیا میتواند
کسی تحت والیت شیطان باشد و مسلمان باشد ،یا نمیتواند؟ این دوتا
سؤال ،درحقیقت 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» ،آنوقت معلوم
میشـود که والیت شـیطان یعنی چه؟ والیت شیطان معنایش این است
کلی شـیطان کـه بارها گفتم ـ بـر تمام
کـه شـیطان ـ بـه همـان معنـای
ِ
نیروهـا و اسـتعدادها و ابتکارهـا و کارهـا ،در وجود آدمی مسـلط باشـد.
آنچـه انسـان انجـام میدهد ،در آن خط مشـیی باشـد که شـیطان معین
کرده اسـت ،آنچه میاندیشـد ،در آن راهی باشـد که شیطان مایل است یا
ترسیم میکند؛ مثل آدمی که در جریان یک رودخانهای افتاده باشد .یک
آب تنـدی دارد در بسـتر سـیلی از کوهسـار میآیـد ،یک نفـر آدم میافتد
تـوی ایـن رودخانـه ،البته مایل نیسـت که به صخرههـای تنومند و تناور
اصابـت بکنـد و سـرش بشـکند ،البتـه مایل نیسـت که با ایـن آب برود و
تـوی باتلاق بیفتد ،البته مایل نیسـت که در البـهالی امواج این آب خفه
بشود و غرق بشود؛ اما بااینکه مایل نیست ،این جریان تندِ آب ،او را دارد
بیاختیار میبرد .دسـت و پا هم میزند ،خود را به اینطرف آنطرف هم
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میچسـباند ،به هرچیزی هم متشـبّ ث میشـود ،اما جریان آب،
جریان تندیست ،بیاختیار او را میبرد.
والیـت طاغـوت و والیـت شـیطان ،یکچنیـن چیز یسـت؛ لـذا آیـۀ قرآن

َ َ َ

ُ َ ئ َّ ةً َ

َ َ

ّ

دعو� ِالى ن
ن
ال� ِار> 1پیشوایان و رهبرانی وجود دارند
میفرماید< :و �ج ع نل�اهم ا ِ�م� ي�

کـه پیـروان و افـراد تحت فرمان خـود را بهطرف آتش دوزخ میکشـانند،

َ َ َ َ َّ
بهطـرف بدبختـی میکشـانند .آیۀ دیگر قرآن میفرماید که <الم ت� َر ِالى ال ذ�ي� نَ�
ُ
َ َّ ن َ تَ
ك ف� ًرا َو َا َح ّلوا قَ� َ
َ َ َّ َ َ نَ َ َ قَ ُ
دار َ
وم ُهم َ
وار  �ج ه ن� َم ي�صلو�ها و ِب� ئ�س ال�رار> 2آیـا
ال�
اهلل
�
ب�دلوا ِ�عم
ب
ِ
ِ
نمینگـری بـه آن مردمی که نعمت پروردگار را کفران کردند؟ این نعمتی
کـه کفـران کردند ،چه بوده؟ همهچیزی میتواند باشـد .نعمت قدرت ،که
مظهـر قـدرت پروردگار اسـت ،قدرتهـای دنیوی ،نعمت سررشـتهداری و
ادارۀ امور هزاران انسـان ،نعمت در دسـت داشتن استعدادها و اندیشهها
و نیروها و انرژ یهای فراوان از انسانها ،اینها همهاش نعمت است ،این
سرمایههاییست که میتوانست برای انسانیت منشأ خیر باشد.
انسـانهایی که در اختیار آن مردمی که در این آیه مورد اشـاره هسـتند،
قـرار گرفتهانـد ،میتوانسـتند ایـن انسـانها ،انسـانهای بزرگـی باشـند،
میتوانسـتند بندگان زبدۀ خدا باشـند ،میتوانسـتند به عالیترین مدارج
کمـال برسـند؛ اینها این نعمتها را کفـران کردند ،در راهی که باید ،بهکار

َ َ َ ّ قَ َ ُ

َ َ

وار> خودشان به
نینداختند .بعد دنبالش میفرماید که <و احلوا �ومهم دار ب
ال� ِ
 .1سورۀ مبارکۀ قصص /آیۀ 41
 .2سوره مبارکه ابراهیم /آیات  28و 29
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درک ،قوم خود را و مردم تحت فرمان خود را هم به دیار نیستی

َ َ َّ َ َ نَ

و نابودی و هالکت کشـاندند�< ،ج ه ن� َم ي�صلو�ها> و کشـانیدند به جهنم ،که

َ

َ

قَ ُ

در آن سرازیر و افکنده خواهند شد< ،و ِب� ئ�س ال�رار> و چه بد جایگاه و محل

استقرار یست.
ایـن آیـه را موسیبنجعفرصلواتاهللوسلامهعلیه بـرای هـارون خواندند ،به هارون
فهماندند که تو همان کسـی هسـتی که قومت را و خودت را به بدترین
ً
صریحا
بارتریـن جایگاههـا خواهـی افکند .برای هـارون
منزلـگاه و هالکت
ِ
این معنا را خواندند موسیبنجعفر .سؤال کرد مگر ما کافریم؟ منظورش
این بود که یعنی ما معتقد به خدا و به پیغمبر و به دین نیستیم؟ امام
علیهالسالم در جوابش این آیه را خواندند تا بفهمانند به او که کافر فقط
آن کسـی نیسـت که راسـت و صاف و صریح میگوید نهخیر خدا نیست،
ً
مثال افسـانه اسـت ،این یکجور کافر
نهخیر قرآن دروغ اسـت یا پیغمبر
ً
صریحا حرف خودش را میزند و آدم
است و این بهترین نوع کافر است که
او را میشناسد و موضعگیری خودش را با او درست تنظیم میکند.
کافـر بدتـر آن کسیسـت کـه ایـن نعمتهـای عظیمـی را کـه در اختیـار
ِ
اوسـت ،کفـران میکند ،در غیر مجـرای صحیحش بهکار میافکند؛ نهفقط
خـود را ،کـه همـۀ انسـانهای تحـت فرمان خود را میکشـاند بـه جهنم.
والیت طاغوت ،یکچنین چیزی است.
آنکسـیکه تحـت والیـت طاغـوت زندگـی میکنـد ،درحقیقـت او گویـی
اختیـاری از خـود ندارد .نمیگویم بهکلی بیاختیار اسـت ـ حاال آیۀ قرآن
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را که معنا کردیم ،تفسیر مطلب روشن میشود در قرآن ـ اما در
جریان سیل دارد میرود .میخواهد دستوپایی بزند ،نمیتواند .میخواهد
ِ
از راه جهنـم برگـردد ،میبیند همۀ اطراف دارند بهطرف جهنم میروند ،او
را هم با خودش میکشانند .آنجاهایی که جمعیت زیادی هست ،رفتید؟
گاهـی دلـت میخواهـد از اینطرف بـروی؛ جمعیت بیاختیـار تو را مثل
پر کاهی میبرد .میخواهد خوب باشـد ،خوب زیسـت کند ،انسان زندگی
کند ،مسـلمان بماند و مسـلمان بمیرد ،نمیتواند؛ یعنی جریان اجتماعی
او را دارد میکشد و میبرد ،آنچنان میبرد که دستوپایی هم نمیتواند
بزند .اگر دستوپایی هم بزند ،جز هدر دادن یک مقدار انرژی ،کار دیگری
از پیـش نبـرده .نهفقـط نمیتواند دسـتوپا بزند ،دردناکتر این اسـت که
گاهی نمیتواند بفهمد حتی.
این ماهیهایی که در دریا صیدشان میکنند ،نمیدانم دیدید یا نه .گاهی
هزاران ماهی در میان یک توری دارند کشـانده میشـوند بهطرف سـاحل،
از آن وسـطهای دریـا ،از چنـد کیلومتری دریا ،این تـور دارد همۀ اینها را
میکشد جلو ،ملتفت نیستند .اگر به آن ماهی بگویی :کجا میروی؟ فکر
میکنـد دارد مقصـدی را بـا اختیـار مـیرود؛ اما در واقع بیاختیار اسـت؛
صاحب تور است.
مقصد او همانجاست که مقصد آن صیادِ
ِ
نامرئـی نظـام جاهلـی ،آنچنـان انسـان را میکشـد ،آنچنـان
ایـن تـور
ِ
بهطرفهایی که هدایتکنندگان آن تور مایلند ،آدم را میکشـاند که آدم
نمیفهمـد کجـا میرود .گاهی هم خیال میکند کـه دارد میرود بهطرف
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سـرمنزل سـعادت و رسـتگاری ،غافل از اینکه نه ،دارد میرود به

َ َ َّ َ َ نَ َ

َ

قَ ُ

<�ج ه ن� َم ي�صلو�ها و ِب� ئ�س ال�رار>.

خب ،این والیت ،والیت طاغوت اسـت ،والیت شـیطان اسـت .این جملۀ
اول ،از دو جملهای که سؤال از آن تشکیل میشد .گفتیم آیا میتوان در
والیت طاغوت زیست و مسلمان زیست؟ میتوان؟ حاال در والیت طاغوت
ً
اجمـاال یعنـی چـه .تفصیلـش را هـم اگـر بخواهیم
زیسـتن را فهمیدیـم
بفهمیم ،میتوانیم برگردیم باز به تاریخ.

شـما ببینیـد در زمـان بنیامیـه و بنیعبـاس ،چقدر َ
عالم اسلام بانشـاط

حرکـت کـرده ،ببینیـد چه موج عظیمـی از معلومـات و دانشها در میان
جامعـۀ اسلامی آن روز پدیـد آمـده ،چـه اطبـای بزرگـی پیدا شـدند ،چه
قحـط زباندانـی و معرفتهـای عمومی
مترجمـان عظیمـی در آن روزگار
ِ
جهانی ،در عالم اسلام پیدا شـدند و آثار عظیم فرهنگهای قدیمی را به
عربی ترجمه کردند و نشـر دادند در میان مسـلمانها .در همۀ رشتهها ،از
تاریخ و از حدیث و از علوم طبیعی و از طب و از نجوم و حتی از هنرهای
جزو نمونههای بسـیار برجسـته؛
زیبا و ظریف ،مسـلمانها آن روز شـدند
ِ
درست است؟ بهطور یکه اآلن هم وقتی یک آدمی مثل «گوستاو لوبون»

1

فرانسوی یا فالن نویسنده و مستشرق دیگر ،که چشمش به همین ظواهر
 .1گوستاو لوبون (1931-1841م) جامعهشناس و مشرقپژوه فرانسوی که مطالعات گستردهای
دربارۀ مسلمانان و تمدن اسالمی داشته است .آثارش نظرات متعصبانه کمتر دارد .تمدن
هند ،تمدن مصر ،تمدن عربی در اندلس و تمدن عرب ازجمله کتابهای اوست.
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فقـط خیـره میشـود ،وقتی نـگاه میکند ،قر نهای دوم و سـوم
و چهارم اسلامی را قرن تشعشـع اسلام میداند« .آدام مِ تز» ،1یک کتابی
نوشته به نام تمدن اسالم در قرن چهارم هجری ،یک مرثیهخوانی عجیبی
میکنـد در ایـن تمدنـی که به نظر او عظیم اسـت .یـک تمدن عظیمی را
در قرن چهارم هجری تشـریح میکند .یک نفر مستشـرق فرانسـوی ،یک
مستشرق اروپایی ،بهطورکلی ،وقتیکه نگاه میکند به آن قر نهای سوم
و چهـارم و دوم هجـری ،هنوز چشـمهایش خیره میماند .برای چیسـت
این؟ برای خاطر این است که فعالیتها و انرژ یها و نشاطهای عجیبی
در آن روز ،از جامعۀ اسالمی بروز کرده .اما من از شما سؤال میکنم ،آیا
اینهمه نشاط و فعالیتی که آن روز انجام گرفت ،بالمآل به سود جامعۀ
اسالمی و انسانیت تمام شد؟ میپرسم از شما.
ده قـرن دارد از آن روزگار میگـذرد .تعصبـی نداریـم نسـبت به آن روزگار.
درمقابـل دنیـای غیر مسـلمان میتوانیم بگوییم که بلهَ ،
عالم اسلام بود

که آن دانشگاهها را بهوجود 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 ،آنهمه نیـرو و انرژی ،بهجا و بهموقع 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
 .1آدام متز (1917-1869م) 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 بهعنوان یک جامعهای
قرن پیشـمان آنهمه تشعشـع داشـته ،امروز در دنیا نمیدرخشیم
که ده
ِ
و جلوه نمیکنیم؟ چرا؟ آیا جز به این است که آنهمه نشاط و فعالیت،
اگرچه فعالیت انسانی بود ،اما زیر نگین طاغوت بود؟ گفت:
من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
که گاهگاه بر او دسـت اهرمن باشد

1

ایـن اهرمنهـا بودنـد کـه با جامعۀ اسلامی 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 بهجـای اینهمه فعالیت طبیعـی و ریاضی و
نجومـی و ادبـی و فقهـی و تجویـدی و غیره ،اجـازه میدادند که حکومت
سر کار بیاید ،نشاطها
سر کار بیاید ،اجازه میدادند که امام صادق ِ
علوی ِ
و نیروها را امام صادق در اختیار بگیرد ،ولو از لحاظ علمی ،از لحاظ ادبی،
از لحاظ این مسـائلی که امروز دنیا به آنها میبالد و افتخار میکند ،صد
سال هم عقب میماندند ،باز به سود انسانیت بود .انسانیت رشد میکرد،
اسلام گل میکـرد ،انرژ یهـا و اسـتعدادها در راه صحیح بـهکار میرفت.
کتاب ترجمه کنند ،طب و پیشـرفت علمی را به منتها درجه برسـانند ،اما
از لحـاظ اخالقـی و اخلاق اجتماعـی ،آنقـدر ضعیف باشـند که اختالف
جزو افسانههای تاریخ به شمار بیاید؟
طبقاتی آنها هنوز هم
ِ
 .1حافظ
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ً
عینـا مثـل تمـدن کثیـف ننگیـن دنیـای معاصـر مـا .قدرتهای
بـزرگ جهانـی میبالنـد بـه اکتشـافات علمیشـان ،میبالند بـه اختراعات
محیّ رالعقولشان ،کالهگوشۀ افتخارشان را به خورشید میرسانند 1که ما فالن
دارو را کشـف کردیـم ،فلان فرمـول را بهوجـود آوردیم ،فلان کار را کردیم،
این از لحاظ علمی؛ اما از لحاظ انسـانی و اخالقی ،هنوز که هنوز اسـت در
پیش تاریخی دارند زندگی میکنند .هنوز ثروتهای
دورانهای هزاران سال
ِ
افسـانهای در کنـار گرسـنگیها و فقرهای افسانهایسـت ،هنـوز بهرهمندی
انسـان
یـک درصد بسـیار کوچـک در دنیـا ،از امتیازاتی که برای میلیونها
ِ
گرسنه است در کشورهای محروم ،وجود دارد .اینها به این میبالند ،و این
ً
عینا همان وضع تمدن عظیم اسالمیسـت در قرن دوم و سـوم و چهارم؛
همین مطلب است ،آن روز هم همینجور بود .پیشرفت علمی بسیار ،اما
اشـرافیگری و تعیّ ش و بیخبری از فضیلتها و انسـانیتها و اصالتها؛
اختالف طبقاتی بهنحو شـدید ،گرسـنگیهای مرگآور درمقابل سیر یهای
مـرگآور ،در آن روز هـم بـه چشـم میخورد و دیده میشـد .بـر اثر چه بود
اسلامی آن روز با آنهمه نشـاط و فعالیت
ایـن بدبختیهـا؟ چـرا جامعـۀ
ِ
علمیاش ،نتوانست گلی در بوستان فضیلتها و انسانیتها باشد؟ چرا؟
اآلن هم وقتیکه ما بگردیم در تاریخ قرن دوم و سوم هجری ،آنکسانیکه
 .1کالهگوشه :جاه و جالل ،کنایه از عظمت و سرافرازی
زقدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم  /از التفات به مهمانسرای دهقانی
کالهگوشه دهقان به آفتاب رسید  /که سایه بر سرش انداخت چون تو مهمانی (سعدی)
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میتوانیم نامشان را همراه با شرف و افتخار ،یاد بکنیم ،آنکسانیکه
میتوانیم اسمشـان را در لیسـت مردان افتخارآفرین عالم ،تحویل مقامات
جهانـی بدهیـم ،آن کسـانی هسـتند کـه با همـان نظام متمدن ،بهشـدت
خنیس 1است که در بازار به دارش میکشند و می ُ
جنگیدند؛ ُم َع ِّلیبن ُ
کشند،
یحییبنامّطویل است که دست و پایش را قطع میکنند و زبانش را میبرند،
محمدبنابی ُ
عمیر 2اسـت که صد تازیانه به او میزنند ،یحییبنزید 3اسـت
که او را در کوههای خراسـان در هجدهسـالگی میکشـند ،زیدبنعلی اسـت
ّ
معلیبنخنیـس کوفـی از اصحـاب خـاص امـام صـادق و وکیـل امام در امـور نفقات
.1
ّ
خانوادۀ ایشـان بود .حاکم مدینه به بهانۀ آگاهی از شـیعیان ،معلی را دسـتگیر و تهدید
ّ
معلی در پاسخ چنین گفت« :مرا به کشتن تهدید میکنی؟! به خدا سوگند
به قتل کرد.
اگر شـیعیان امام صادق زیر پای من باشـند ،پا از روی آنان برنمیدارم و اگر مرا بکشـی
مرا خوشبخت و خود را بدبخت ساختهای ».و در این راه به شهادت رسید.
 .2محمدبنابیعمیر َ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 میکند تا نام و نشانی یاران امام کاظم را افشا کند .طبق نقلی او را
صـد تازیانـه میزننـد تا لب باز کند ،لکن کالمـی نمیگوید .هم در زمان هارون و هم در
زمان مأمون به بهانههای مختلفی که ریشـه در عدم همکاری ایشـان با دسـتگاه خالفت
داشته ،بارها به زندان افتاده است .ایشان در سال  217قمری از دنیا رفت.
 .3یحییبنزید فرزند زیدبنعلیبنالحسـین اسـت .در قیام پدرش علیه هشـام ،حضور
داشـت و پس از شـهادت او در  121هجری از عراق بهطرف 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 ،جنازهاش را بر دار کردند و تا زمان قیام ابومسلم بر دار بود.
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که چهار سـال جنازهاش را روی دار نگه میدارند .آنکسـانیکه ما
افتخارآفرین
امروز میتوانیم نامشان را با افتخار بدهیم به لیست چهرههای
ِ
جهـان بشـریت ،اینهاینـد ،و اینهـا آنروز بـا این تمدن پرشـکوهی که آقای
گوستاو لوبون از آن یاد میکند و اسم میبرد ،هیچ رابطهای نداشتند؛ بلکه
ضـد آن تمـدن بودنـد .پس میبینید که وقتی والیت طاغوت و شـیطان بر
جامعهای ،بر انسـانهایی حکمفرمایی میکند و زمام کارشـان را در دسـت
دارد؛ انرژ یهایشان به کار میافتد ،استعدادهایشان به جریان میافتد ،اما
چهجـور؟ آنجـوری کـه امروز در دنیای متمدن بـهکار افتاده و آنجوری که
قرن پیش در عالم اسالم بهکار افتاده بود .آنجوری که در
در ده قرن ،یازده
ِ
منطقها و ارزشهای اصیل و معیارها و میزانهای انسانی ،یک پول سیاه
قیمت ندارد ،این والیت طاغوت است.
آنوقت در والیت طاغوت ،مسـلمان زیسـتن میشـود؟ مسـلمان زیسـتن
چیسـت آقا؟ مسـلمان زیسـتن ،یعنی تمام امکانات و انرژ یها و نیروها
و قدرتهـا و اسـتعدادهای یـک انسـان ،دربسـت در اختیـار خدا بـودن.
همهچیزشـان ،مالشـان در اختیار خدا ،جانشـان در اختیار خدا ،فعالیت و
حرکت روزانهشـان در اختیار خدا ،خواب شبشـان در اختیار خدا ،اندیشه
و فکرشـان در اختیـار خدا .آیا مثالی میتوانیـد برایش بزنید؟ بله .هم در
اجتماعاتـی بهصـورت جامعه و مدنیت مثـال داریم ،هم در گروهها مثال
داریـم؛ در گروههـای عصیانگـری که از نظامهـای طاغوتی آمدند بیرون و
گریختند و هجرت بهسوی خدا کردند ،مثال داریم.

یالو

 ۀسلجلج   تیالو نوماریپ رددماریپ رد

806

اوّ لی ،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 برمیداشتی ،در راه خدا بود .آنجا یهودی و مسیحیاش
هم تحت فرمان اسالم اگر زندگی میکرد ،زندگیاش ،زندگی اسالمی بود.
مسیحی تحت ذمّ ۀ اسالم هم،
یهودی تحت ذمّ ه 1هم،
در جامعۀ اسالمی،
ِ
ِ
در راه اسلام حرکت میکند .از لحاظ اعمال شـخصی ،یهودیسـت؛ اما از
لحـاظ یـک عضـو اجتماعی ،یک مسـلمان اسـت .خیلی مسـلمانتر از آن
مسـلمانی که در نظام جاهلی زندگی میکند .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 برمیآید ،در راه خدا بود؛ عواطف و احساسات در راه خدا؛
موبیش همینجور
ایـن بـرای یک جامعه .در زمـان امیرالمؤمنین هـم ،ک 
بود .برای خاطر اینکه امیرالمؤمنین

صلواتاهللعلیه

خودش ازاینجهت که حاکم

ولـی خدا بود ،با پیغمبر فرقی نداشـت؛ اما وارث بدجامعهای بود.
الهـی و
ّ
وارث نابسـامانیها بـود ،وارث پریشـانیها بـود ،و خـود پیغمبـر هـم اگر
ّ
مسـلم با
بهجـای امیرالمؤمنیـن بود و بعد از بیسـتوپنج سـال آمده بود،
همان مشکالت امیرالمؤمنین روبهرو بود؛ این در اجتماعات.
و امـا در گروههـا ،گروه شـیعیان اطراف ائمهعلیهمالسلام در طـول تاریخ .ماه
رمضان تمام شد ما به بحث امامت به تفصیل نرسیدیم ،و ِا ّل دنبال بحث

 .1ذمّ ـه در لغـت بهمعنـای امـان و عهـد اسـت .به اهل کتابـی که به شـرایط ذمه ملتزم
میشوند و از طرف حکومت اسالمی در امان هستند ،اهل ذمّ ه گفته میشود.
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والیـت ،بحـث امامت را میکـردم .آنوقت اگر میتوانسـتم این
بحث را بکنم ،به شـما میگفتم که شـیعه در زمان ائمه چهجور واحدی
بوده .نشان میدادیم که امام علیهالسالم روابط و مناسباتش با شیعه و
شیعه ،روابط و مناسباتش با جامعۀ پیرامون خودش از چه قرار بوده؛ این
معلوم میشـد .حاال بهطور اجمال عرض میکنم .شـیعه به ظاهر در نظام
طاغوتـی زندگـی میکـرد ،اما در باطن درسـت در جهت ضد نظام طاغوتی
حرکت میکرد .مثل آن گروه بسیار اندکی که با حسینبنعلی

صلواتاهللوسالمهعلیه

بودند در کربال .اینها درسـت این سـیل را شـکافته بودند و آمده بودند در
خلاف مسـیری که سـیل آنهـا را هدایت میکـرد .بنابرایـن در تاریخ یک
نمونههایـی داریـم .هـم در جامعـه ،هـم در گروههـا .اما افـراد معمولی،
بهطورکلی فرد ،نمیتواند مسـلمان باشد؛ بهطورکلی وجودش ،امکاناتش،
انرژ یهایـش ،همـۀ قوّ ههـا و نیروهایـش و اسـتعدادهایش ،تحت فرمان
ً
قبال ترسیم کردم ـ جامعۀ
خدا باشد؛ درحالیکه در آنچنان جامعهای که
طاغوتی ـ زندگی بکند ،چنین چیزی ممکن نیست .اگر در محیط طاغوتی
و نظام طاغوتی ،یک نفر زندگی بکند ،یک کسری از مسلمانیاش باالخره
در راه طاغوت است ،یک بخشی از زندگیاش باالخره بندۀ طاغوت است،
صددرصد بندۀ خدا نمیتواند باشد.
حدیث شریفی در کافی با چندین عبارت نقل شده است .کتاب اصول کافی
شـریف ،که از معتبرترین و قدیمیترین کتب شـیعه است ،این حدیث را
با چند زبان نقل کرده ،اینیکه من میخوانم یکی از آن چند زبان اسـت.
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ً
ظاهرا
میتواننـد آقایـان مراجعـه کنند به کافـی ،کتاب الحجـة،
ُ
1
اهلل َع ّز وَ َج ّل ب َ
عنوان بابش هم این باشد :باب مَ ن َ
یر امام مِ َن اهلل؛
غ
دان
ِ
ِ
میفرمایـد از قـول امام علیهالسلام و امام از قـول خدا ،که خدای متعال

َ َ ُّ
فرمودهُ َ « :ل َع ّذ َب َّن ُك َّل َرع َّية ف االسلام َ
جائر َل َ
اهلل َو ِان
ا
ل
ك
ة
الي
بو
ت
دان
ِ
يس ِم َن ِ
مام ٍِ
ِ
ِ ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ َّ ُ َ
ُّ
َ َّ ً َ َّ ً َ َ َ ُ
عف َـو َّن َعن ُك ّل َرع َّية ف االسلام َ
َ
دانت ِب َو َالي ِة ك ِل
ل
و
ـة
ي
ق
ت
ة
ـر
ب
ـا
عمال
ا
ـت الر ِعيـة يف
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
كان ِ
ِ
ِ
ِ
ًَ
ًَ
َ َُ َ ُ
َ
ظالـة ُم ِسـيئة»2؛ عجیـب حدیثی
ـت ّالر ِع ّيـة يف انف ِسـها ِ
عـاد ٍل ِم َـن ِ
مـام ِ
اهلل َو ِان كان ِ
ِا ٍ
ولی اهلل زندگی
است این .این حدیث میگوید آن مردمی که تحت والیت
ّ
میکننـد ،اهـل نجاتند؛ اگرچـه در کارهای شـخصی و خصوصی ،قصورها
و تقصیرهـا و گناههایـی هـم گاهی داشـته باشـند ،آن مردمـی که تحت
والیـت شـیطان و طاغوت زندگـی میکنند ،اهل بدبختی و عذابند؛ اگرچه
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 زبانها همین معنا را میدهد .حدیث هم در اصول کافیسـت .تازه
ً
غالبا سـند احادیث را هم
مراجعـه نکـردم ،بـه نظرم میرسـد ـ چون بنـده
مقیـدم نگاه کنم ـ فکرمیکنم سـندش هم سـند خوبـی بود .مدتی پیش
دیدم اآلن یادم نیست.
بنده تشبیه میکردم همیشه این حدیث را ،میگفتم مثل اینکه ماشینی
ً
مثال فالن نقطۀ معین ،به قصد نیشـابور؛ اگر
شـما سـوار شـدید ،بهقصد
 .1کسی که خدا را اطاعت کند ،تحت سلطۀ حاکمی که از طرف خدا نیست.
 .2حدیث شماره 32
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ً
حتما به
چنانچـه این ماشـین دارد طرف نیشـابور میرود ،شـما
هدف میرسـید ،اگر این ماشـین بهجای اینکه برود طرف نیشـابور ،دارد
ّ
ً
مسـلم اسـت که شـما به
مثال طرف سـرخس ،طرف قوچان ،خب
میرود

هدف نمیرسـید .حاال در آن ماشـینی که دارد میرود بهطرف نیشـابور و
شـما را بـه هـدف میرسـاند ،اگر در ماشـین ،مردم با ادب ،بـا مهربانی ،با
رفتـار خـوب ،با آداب انسـانی باهم معاشـرت کردند ،چه بهتـر ،اگر هم با
آداب انسانی و انسانیت و نیکی و احسان باهم معاشرت نکردند ،باالخره
به نیشابور میرسند ،به هدف میرسند؛ اگرچه در بین راه ،یکقدری بدی
کردند ،آن بدیها هم البته یک سـزاهایی خواهد داشـت ،یک آثاری ،یک
نتایجی خواهد داشت .آن نتایجش را هم مجبورند متحمل بشوند؛ اما به
هدف میرسـند .برخالف آن ،ماشـینی که باید شـما را به نیشابور برساند،
دارد بـه نقطـۀ مقابـل نیشـابور میرود ،اگـر چنانچه در این ماشـین ،همۀ
افـراد بـا ادب ،بـا نزاکت ،با احترام با همدیگر رفتار کنند ،با خوشـرویی با
همدیگر عمل کنند ،و میبینند این ماشـین دارد بهجای نیشـابور ،میرود
بـه طـرف قوچان ،درمقابـل این حادثـه و این پدیده ،هیـچ عکسالعملی
نشان نمیدهند؛ اینها خیلی آدمهای خوبیاند ،خیلی مهربانند با هم ،اما
آیا به هدف خواهند رسید یا نه؟ پیداست که نه.

مام ِم َن
در مثـال اول ،راننـده ،یک رانندۀ امین بود ،یک رانندۀ راهبلد بودِ « ،ا ٍ
ُ
َ
ـت َّالر ِع َّية
ِ
اهلل» بـود ،آنها را رسـاند به هدف؛ اگرچـه بداخالق بودندَ « ،و ِان كان ِ
َ
ًَ
ًَ
ظالـة ُم ِسـيئة» .در مثـال دوم ،راننده ،راننـدۀ راهبلدی نبود ،رانندۀ
عمالـا ِ
ِف 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

ّ
مسلم به هدف نخواهند رسید؛
مقدم کرده بود ،داشت میرفت آنجا؛ اینها
اگرچـه در داخـل ماشـین ،مردم باهم خیلی هم مهربـان ،خیلی هم گرم،

َ

َُ

َ

ً َ ًَ

َ
عمالـا َب َّـرة ت ِق ّيـة»؛ اما
ـت ّالر ِع ّيـة ِف ا ِ
خیلـی هـم خوشاخلاق باشـندَ « ،و ِان كان ِ
ََُ ّ

باالخره «لع ِذ َب َّن» به عذاب خدا دچار خواهند شد ،به هدف نخواهند رسید.
بنابراین در یک جامعهای که با والیت طاغوت اداره میشود ،مثل همان

ماشـینی کـه بـا رانندگـی آدم غیـر امین و غیـر بلد دارد رهبری میشـود،
انسانها به هدف نخواهند رسید و نمیتوانند مسلمان بمانند.
چـهکار کننـد؟ چـهکار کننـد؟ اینجا آیۀ قـرآن جواب میدهـد .آیۀ قرآن به

لا� َك ُة� �ظ
الم ئ
این چهکار کنند ،جواب میدهد ،میفرماید< :ا نَّ� َّال ذ�� نَ� تَ� َو فّ� ُاه ُم َ
م
ال
ِ
ِ
ي
ِ
�ي
َ ن فُ
ا�� ِس ِهم> 1آنکسـانیکه فرشـتگان ،جـان آنان را قبـض میکنند ،درحالیکه
این بیچارهها بر خویشتن ستم میکردهاند؛ آن مردمی که بر جان خود ،بر
آیندۀ خود ،بر همهچیز خود ستم کردند و حاال دارند میمیرند ،فرشتههای

ق

خدا ،مأمورین پروردگار دارند اینها را قبض روح میکنند�< ،الوا> فرشتگان

ف

ُ ُ

بـه اینهـا میگوینـد �< ،ي� َم ك ن� ت�م> در چـه وضعـی بودیـد؟ کجا بودید؟ آدم

چنیـن خیـال میکند که فرشـتۀ آسـمان وقتـی میبیند ایـن آدم اینقدر
وضعـش خراب اسـت؛ مثـل آن آدمی که آمده ،آن طبیبـی ،یا آن جراحی
ً
مثال یک بیماری را جراحی کند ،میبیند خیلی اوضاعش خراب
که آمده
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است ،خیلی وضع این بیمار تأسفآور و یأسآور است ،میگوید:
مگر تو کجا زندگی میکردی؟ چرا این جور یست وضعت؟ من این چنین
اسـتیناس 1میکنم که مالئکه از خرابی حال این بیچاره ،از بدی روحش،
از بدبختی و عذابی که در انتظار اوست ،تعجب میکنند ،به او میگویند:
مگـر تـو کجـا زندگـی میکـردی بیچـاره؟ شـما کجا بودیـد کـه اینقدر به
خودتـان ظلـم کردیـد ،داریـد از دنیا میرویـد ،ظالم بر نفـس دارید از دنیا

ق

ف

ُ ُ

میروید؟ <�الوا � ي� َم ك ن� ت�م> کجا بودید؟ چگونه بودید شما؟

ُ نّ ُ تَ �ض َ ف َ ف َ
ق
الا ض
ر�> ما در زمین ،در
در جواب میگویند�< ،الوا> گویند< :ك�ا م
س� ع� ي� ن� ِ� ي� ِ
جزو تودۀ بیاختیار
میان مردم که زندگی میکردیم ،مستضعف بودیم ،ما
ِ
بودیـم .مسـتضعفین آن گروهـی هسـتند در جامعـه کـه اختیـار جامعه
دسـت آنها نیسـت ،اینها مسـتضعفند .در خطمشـی جامعه و در رفتنش،
در حرکتش ،در سکونش ،در جهتگیر یاش ،در فعالیتش هیچ اختیاری
ندارنـد .همانطورکـه دیـروز گفتم ،مـیرود آنجا که خاطرخواهِ کِ شـندگان
ریسـمان اسـت .همینطور میروند بیچارهها ،از خودشان اختیاری ندارند
که به کجا بروند و چه بکنند.
یـک مشـت بچـۀ کوچـک دبسـتانی را فـرض کنیـد ،کالس اول دبسـتان
ـ آنهـم نـه در سـنین هفتسـاله ،کـه بچههای هفتسـاله ،امروز چشـم
و گوششـان خیلی بیشـتر از این حرفها باز اسـت ـ بچۀ چهار ،پنجسـاله
را بگذارنـد مدرسـه ،مکتبخانـه ،مثـل مکتبخانههـای سـابق ،بنده یادم
( .1انس) انس داشتن ،کنایه از نزدیککردن مفهومی به ذهن
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میآید .از مکتب که میآمدیم بیرون طرف خانه ،دسـتهجمعی،
ً
اصلا نمیفهمیدیـم کجـا داریـم میرویم .بچهها ملتفت نیسـتند چی به
ً
مثلا فرض کنید ،یک بزرگتری بـا یک چوبی؛ از
کجاسـت .یـک مبصری
اینطرف بروید ،از آنطرف بروید ،زیر ماشین نروید ،یا زیر ماشین بروید!
ً
اصال
ـ یکوقـت هـم دلش میخواهـد اینجوری بشـود (خندۀ حضـار) ـ
ً
مثال،
ملتفت نیستند کجا میروند ،یکدفعه میبینند در خانۀ خودشانند
ً
مثال .حاال اگـر این مبصر
میبیننـد در خانـۀ آن یکـی دانشآمـوز دیگرنـد
ً
مثال
دلش خواست اینها را ببرد یکخوردهای در خیابان بگرداند ،میبینند
فالنجا هستند.
مسـتضعفین زمیـن آن کسـانیاند کـه در یک جامعه؛ خبـری از جریانات
جامعه ندارند .نمیدانند چی به کجاسـت ،نمیفهمند کجا دارند میروند.
و از اینجـا کـه دارنـد میرونـد ،بـه کجـا خواهنـد رسـید و چه کسـی دارد
اینهـا را میبـرد و چگونـه میشـود نرفـت و حـاال کـه نرفتیم ،بعـد چهکار
ً
ً
اصال ملتفت نیسـتند؛ همینطور سرشـان
اصلا نمیفهمند،
بایـد بکنیـم،
را انداختهاند پایین ،مثل بالتشـبیه ،بالتشـبیه ،بالتشبیه؛ اسب ّ
عصاری.

1

بالتشـبیهِ اسـب البته(.خندۀ حضار) چشـمهایش را بستند ،همهاش دارد
قـدم میزنـد ،همـهاش دارد راه مـیرود .همینطور هی مـیرود ،میرود،
میرود ،دور میزند ،دور میزند ،دور میزند؛ اگر این حیوان بنا بود چیزی
ای ثابت ،آسـیاب
 .1اسـبی که در آسـیابهای قدیمی ،با حرکت خود در یک مسـیر دایره ِ
را به حرکت درمیآورد.
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بفهمـد ،بـا خـودش تصـور میکـرد کـه حاال بایـد حـدود پاریس
دم غـروب
و آنجاهـا باشـیم اینهمـه راه رفتیم(.خنـدۀ حضـار) بعـد کـه ِ

ً
اصال
چشمش را باز میکنند ،میبیند همانجاییست که اول صبح بوده.
نمیداند کجا رفته ،نمیفهمد کجا دارد میرود وقتی دارد حرکت میکند.
اکثریـت تودۀ بیاطالع مردم .البته
مسـتضعفین اینهاینـد در یک جامعه،
ِ
در غیر جامعههایی که با نظام صحیحی اداره میشـوند ،آن جامعههایی
کـه بـرای گوهر انسـانی قیمت قائلند نه؛ آن جامعههایی که برای انسـان
و ارادۀ انسـان کرامـت قائلنـد نه؛ آن جامعهای که رهبرش پیغمبر اسـت،

َ

ُ ف

َ

ش
مر> ،1بااینکه پیغمبر اسـت ،بااینکه
اما قرآن به او میگوید< :و � ِاورهم ِ� ي� الا ِ

احتیاجـی بـه مشـورت مـردم ندارد ،بـاز فرمان داده میشـود کـه با مردم
مشـورت کند ،آنها را عزیز بشـمارد ،آنها را بزرگ بشـمارد ،به آنها شخصیت
بدهد؛ این جامعهها نه؛ یکچنین تودهای ندارد ،اما در جامعههایی که با
نظام فردی ،با نظام ظالمانه ،با نظام جاهالنه و ازاینقبیل اداره میشود،
اکثریت مردم مستضعفین هستند.

ُ نّ ُ تَ �ض َ ف َ ف َ
الا ض
ر�> مـا جزو مسـتضعفین بودیم .ما را
میگویند< :ک�ا م
س� ع� ي� ن� ِ� ي� ِ

همینطـور کشـاندند ،بردنـد ،انداختند ،لگدمال کردنـد ،کثافتمال کردند،
نفهمیدیـم ،حـاال هـم داریـم میمیریـم .این عـذر و جواب مسـتضعفین

ق
ُ ّن ُ تَ َ
س��ض ع ف� ي� نَ� ِف� ي�
اسـت .ببیـن مالئکه به آنها چـه میگویند حاال�< .الوا ك�ا م
َ
الا ض
ر�> گویند ما در زمین مستضعف بودیم؛ جزو افراد ضعیف گرفتهشده،
ِ
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بیاختیـار ،بیتـوان بودیـم .مالئکـه جـواب میگویند .ببینیـد،
ً
کامال برابر است،
معلوم میشود منطق مالئکه با منطق خردپسند انسانی
عقـل آدم هـم همیـن را میگویـد .بهقول 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

َ َ تَ ُ

ق

َ ةً فَ ُ

َ ضُ

ف

واسع� � ت�ها ِ�ج روا � ي�ها> بابـا آنجا
اهلل ِ
میگوینـد�< ،الوا> ،گوینـد< :الم �ك ن� ار� ِ

مسـتضعف بودید ،زمین پروردگار هم منحصر به همانجا بود؟ همۀ دنیا
خالصه شـده بود در همان جامعهای که شـما در آن جامعه ،مسـتضعفانه
زندگی میکردید؟ سـرزمین خدا گسـترده نبود تا شـما از این زندان خارج
بشـوید ،برویـد بـه یـک نقطـۀ آزادی؟ به یـک نقطهای کـه بتوانیـد خدا را
عبـادت بکنیـد ،بـه یک نقطـهای که بتوانیـد نیروهایتـان را در راه صحیح
بهکار بیندازید ،به یک نقطهای که مستضعف در آن نقطه نباشید ،در دنیا

َ َ تَ ُ َ ضُ

ق

َ ةً

واسع�> آیا نبود زمین خدا گسترده
اهلل ِ
چنین جایی نبود؟ <�الوا ا لم �ك ن� ار� ِ

فَ ُ

ف

و وسیع؟ <� ت�ها ِ�ج روا � ي�ها> تا در زمین خدا هجرت کنید ،و جای دیگر بروید؟

دیگـر جـواب ندارند بدهنـد ،چه بگویند بیچارهها ،معروف اسـت که حرف
حساب ،جواب ندارد .لذاست که قرآن ،در فرجام و سرانجام این بیچارهها

فَ ُ ٓ

َ

اینجـور میگویـد�< :ا ٰ
ول ِئ�ك> آن مسـتضعفین ،آنهایـی که نیرویشـان و

فَ ُ ٓ
ول ئ� َ
ك>
اختیارشـان دسـت طاغوتها بود که آنها را به جهنم میبردند�< ،ا ٰ ِ
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َ َ نَّ ُ َ َ ت َ ً
َ �أ ُ
ص�را>
پس آنان< ،م واهم> جایگاهشـان کجاسـت؟ <�ج ه�م و ساء� م ي
و چه بدبرگشتگاه و سرانجامگاهیست برای انسان؛ اینهم آخر کار.
البتـه یـک اسـتثنا دارد ،همـه نمیتوانند هجـرت کنند ،همـه نمیتوانند
خودشان را از آن بند نظام جاهلی نجات بدهند؛ یک عدهای ناتوانند ،یک
عدهای پیرند ،یک عدهای کودکند ،یک عدهای زنانی هستند که امکان این

َّ ُ تَ
س��ض َع ف� ي� نَ
�> مگر
کار برایشان نیست .لذا اینها مستثنی میشوند<ِ ،الا الم
َ ّ

َ

الر ج�ال و ِن
آن ضعیفان و ناتوانانّ َ ِ ،
لدا�> مرد ،زن ،فرزندان که،
ال� ِ
الو نِ
<م ن� ِ ِ
ساء و ِ

نَ َ ً
َ تَ
َ َ تَ نَ
دو�
ح�ل ة�> که چارهای ندارند ،کاری از آنها بر نمیآید< ،و لا ي�ه�
<لا ي�
ط�عو� ي
س� ي
َ ً
س ب� ي�لا> راهی پیدا نمیکنند بهسـوی منطقۀ نور ،بهسـوی منطقۀ اسلام و
ف َ ُ ٰٓ َ
ول ِئ�ك> پس
عبودیت خدا راهی پیدا نمیکنند ،نمیتوانند کاری بکنند�< ،ا
ُ َ َ فُ َ َ ُ
َ َ
اینهایی که کاری نمیتوانند بکنند< ،عسى اهلل ا ن� ي�ع�و ع ن�هم> امید است که
خدای
خدا از آنان عفو کند .ببینید ،عین عبارت قرآن است؛ امید است که
ِ

َ

ُ َ فُ ًّ �غَ ف ً

نَ
كا� اهلل ع�وا �ورا> و
متعال از آنان عفو کند ،اینجور اسـت تکلیف< .و

خدا عفوکننده و دارای مغفرت است.
بعد برای اینکه آنکسـانیکه خطاب هجرت به آنهاسـت ،احسـاس نکنند،
خیـال نکننـد کـه هجرت بـرای آنها مایـۀ بدبختی و زیان خواهد شـد ،که
چگونه خواهد شد ،میتوانیم ،نمیتوانیم؟ به جایی دست پیدا میکنیم،

َ َ

ُ

ف َ

اهلل> آنکسـیکه
نمیکنیـم؟ در جـواب میفرمایـد< :و م ن� ي�ها ِ�ج ر � ي� س ب� ي� ِل ِ

َ

ف

َ ض ُ �غَ ً َ

ً َ َ َ ةً

ر� مرا ما ك ث� ي�را و سع�> مییابـد
<��د ِ� ي� الا ِ
مهاجـرت میکنـد در راه خـدا ،ي ِج
در زمین ،جوالنگاهی بسـیار و سـرزمینی گسـترده .میبیند عجب پروازی

یالو
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میشـود کـرد در دنیـا؛ عجـب بـه کام دل ،پر و بالـی میتوان زد
در جامعـۀ اسلامی ،تـا حـاال پر و بال مـا و پرواز ما ،وقتیکـه خیلی اوج
میگرفتیم ،تا سـقف قفس بود .عجب آفاقیسـت ،عجب پهناور! در مکه،
بیچاره نمازش را بهزور میخواند ،اگر خیلی ِح ّدت 1میکرد ،در مسجدالحرام
نوش جان میکرد .دیگر
دو رکعـت نمـاز میخواند ،بعد هم مفصـل کتک
ِ
نهایـت مسـلمانی ایـن بود ،نه بیشـتر از این .بعد که هجـرت کرد ،آمد به
سـرزمین آزاد ،بـه هـوای آزاد ،بـه جامعۀ اسلامی ،به تحـت والیت اهلل و
قون ِا َلی َ
ساب َ
الخیرات است،
رسولاهلل؛ دید عجب جاییست اینجا ،اینجا َی َت ِ

اینجا با آیۀ قرآن و تقوا و عبادت ،مرتبۀ افراد ،مشخص و معلوم میشود.
هرکه بیشتر برای خدا حرکت بکند ،عبادت بکند ،تالش بکند ،جهاد بکند،
انفاق بکند ،او عزیزتر است در این جامعه.
دیـروز اگـر میفهمیدنـد یـک درهم در راه خـدا در مکه داده ،سـیخداغش
میکردند و زیر شکنجه آتشش میزدند؛ وقتیکه بیایی در راه خدا مهاجرت
ُ
مدینة الرَّ سـول ،ای مسـلمان صدر اسلام ،آنوقت میبینی
کنی بهسـوی
که چه جوالنگاهیسـت ،چه جای پرواز یسـت ،چطور انسـان میتواند به

َ َ

ُ

ف َ

اهلل> هرکـه مهاجرت میکند
کام دل ،پـر و بـال بزنـد< .و م ن� ي�ها ِ�ج ر � ي� س ب� ي� ِل ِ

َ

ف

َ ض

ر�> یعنی بهسـوی جامعۀ الهی و اسلامی ،مییابد
<��د ِ� ي� الا ِ
در راه خدا ،ي جِ

ُ �غَ ً َ

ً َ َ َ ةً

در زمیـن <مرا ما ك ث� ي�را و سع�> جوالنگاهی ،پروازگاهی فراوان و وسـعتی،
گشایشی ،گستردگیای.
( .1حدد) تندی ،تیزی

یالو

817
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حـاال اگـر چنانچـه در راه خـدا حرکـت کـردی از مکـه ،از دارالکفر
بهسـوی دارالهجـرة حرکـت کردی ،در بیـن راه جانت را خـدا گرفتُ ،مردی،
اینجا چطور است؟ میگویند آنوقت 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 بهقدر وسع بکوشم

1

و اسلام ایـن را میخواهـد .اسلام میخواهـد کـه هرکسـی بهقـدر توان
خودش ،آن مقداری که میتواند و مسـتطیع اسـت و اسـتطاعت دارد ،در
راه خدا حرکت کند.

َ

َخ

َ

ُ

ً َ

َ َ

اهلل و رسو ِل ِه> آنکسـیکه از خانـۀ خـود خـارج
<م ن� ي�� ُر ج� ِم ن� ب� ي� تِ� ِه مها ِ�ج را ِالى ِ

ثُ
<� َّم
میشـود ،درحالیکـه دارد مهاجرت میکند بهسـوی خدا و پیامبـرش،
فَ قَ َ قَ َ َ ُ َ َ
ُ َ تُ
ُ
اهلل> پس
دركه الم
و�> بین راه ،مرگ او را درک میکند��< ،د و�ع ا�ج ُره على ِ
ي� ِ
ً
بیگمان پاداش او بر عهدۀ خدا و بر ذمۀ خداستَ ،
<و نَ ُ �غَ ف ً َ
ح�ما>
كا� اهلل �ورا ر ي
و خدا آمرزنده و دارای بخشایندگیست.
ایـن نکتـه را توجـه کنید که چون امروز دیگر روز آخر بحث تالوت و قرآن
ً
تقریبا نیمهکاره میماند .ایـن نکته را عرض کنم،
مـا هسـت ،ایـن مبحث
هجرت از دارالکفر ،از والیت غیر خدا ،از والیت شیطان و طاغوت به کجا؟
والیت اهلل ،تحت والیت امام؛ تحت والیت
به دارالهجرة ،داراالیمان ،تحت
ِ
پیغمبر و ولیِّ الهی باید هجرت کرد ،این هجرت اسـت .حاال اگر چنانچه
 .1سعدی

یالو
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یکچنیـن منطقـهای در عالم نبود ،چهکار بایـد کرد؟ در دارالکفر
جزو
بایـد مانـد؟ یـا باید به فکـر ایجاد دارالهجـرة افتاد؟ خـود پیغمبر هم
ِ
مهاجریـن بـود دیگر ،مگر نبود؟ پیغمبر هم هجرت کرد؛ اما قبل از آنیکه
ً
تقریبا وجود نداشـت ،پیغمبر با هجرت
پیغمبر هجرت بکند ،دارالهجرهای
خود ،دارالهجرة را ایجاد کرد.
گاهـی الزم میشـود کـه گروهی از انسـانها با هجرت خود ،نقطۀ شـروع
هجرت را آغاز کنند ،جامعۀ الهی و اسالمی را بنیانگذاری کنند ،بهوجود
بیاورنـد ،دارالهجـرة ایجـاد کننـد ،آنوقـت مؤمنیـن به آنجا هجـرت کنند.
حاصل مطلب دربارۀ هجرت است.
غرض ،این
ِ

ف
�هرس�تها
فهرست آیات
فهرست روایات

فهرست آیات

ّ َ َ

ُ

ّ َ َ َ

عبد َو ِاياك نست ُ
ِاياك ن ُ
عين  5سوره� ا�تحه
ف

81

َ ُ َ َّ ُ
يا َا ُّي َها ّ
اعبدوا َر َّب ُك ُم َّالذي َخ َل َق ُكم َو َّال َ
الن ُاس ُ
ذين ِمن ق ِبلكم ل َعلكم
َ َّ َ
ق
348 ،336
تتقون  21سوره�� ره
ب

َ َّ
َ َ َ ُ ُ َ َ
ناء َو َا َنز َل م َن َّ
ماء َف َا َ
ماء ً
ماء ب ً
ً َ َّ َ
خر َج
الس ِ
ِ
الذي جع َل لكم الارض ِفراشا و الس ِ
ً َ ُ َ َ َ ّٰ َ ً َ َ ُ َ َ
َّ
عل َ
سوره � ق�ره
مون 22
رات ِر زقا لكم فلا تجعلوا ِلل ِه اندادا و انتم ت
ب
ِبهِ ِم َن الث َم ِ



عبارات پررنگتر:
بخشهایی از آیات
ّ
معظمله در
که
جلسات خواندهاند.

349

َ
ُ ُ
َو ِاذ ُق ُلتم يا موسى َلن َنصب َر َعلى َطعام ِ َ ُ َ َ َّ َ ُ
خرج لنا ِم ّما ت ِنبت
ٍ
ِ
واح ٍد فادع لنا ربك ي ِ
َ َّ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ ُ
ُ
َ
َ
َ
بدلون الذي ه َو
فومها َو عد ِسها َو ب َص ِلها قال ا تست ِ
الارض ِمن َب ِ
قلها َو ِقث ِائها َو ِ
ً َ َّ َ ُ
َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ّ َّ ُ
َادنى ب َّالذي ُه َو َخ ٌ
الذلـة
ير
اهبطوا ِمصرا ف ِان لكم ما سالتم و ض ِربت عل ِيهم ِ
ِ
ِ
َ َ َّ
َ ُ
َ َ ََُ َ ُ َ َ
َ
ُ
َ
اهلل وَ
آيات ِ
و المسكنة و باؤ ِبغض ٍب ِمن ِ
اهلل ذ ِلك ِبانهم كانوا يكفر ون ِب ِ
َ ُ َ َّ ّ َ َ
عت َ
الح ّق ذل َك بما َع َصوا َو كانوا َي َ
ق
َ
سوره�� ره 125
دون 61
ب
يقتلون الن ِبيين ِبغ ِير ِ ِ ِ
َ َ ً ُ
ُ َ
ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ
يار ِهم
ث َّم ا ُنتم هؤ ِ
خرجون فريقا ِمنكم ِمن ِد ِ
لاء تقتلون انفسكم و ت ِ
ُ ُ
َ َ َ ََ
ُ
ُ
ُ
فادوهم َو ُه َو ُم َح َّر ٌم
دوان َو ِان َيأتوكم اسارى ت
تظاهر ون عل ِيهم ِب ِ
الا ِثم َو الع ِ
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ََ ُ
َ ُ َ
َ
يكم ا ُ َ َ ُ
عض َفما َج ُ
زاء َمن
عل
ِ
عض ِ
خراج ُهم ا فت ِ
تاب َو تكفر ون ِب َب ٍ
ؤمنون ِب َب ِ
الك ِ
ّ
ُ
ُ
َ َّ
َ
يامـةِ ُي َر ّد َ
الق َ
زي فی َ
ٌ
الحياةِ ّالدنيا َو َي َ
َ َ ُ
ون ِالى اش ِد
وم ِ
يفعل ذ ِلك ِمنكم ِالا ِخ ِ
عم َ
َ َ ُ
ق
غافل َع ّما َت َ
َ
138
سوره�� ره
لون 85
ب
العذ ِاب و ما اهلل ِب ِ ٍ
َ َ
ُ َ ََ َ َ ُ
ُ
كفر َ
َ َ ُ
ون ِبما
ؤم ُن ِبما ا ِنزل علينا و ي
َو ِاذا
قيل ل ُهم ِآمنوا ِبما ا َنزل اهلل قالوا ن ِ
قت َ
الح ُّق ُم َص ّد ًقا لما َم َع ُهم ُقل َفل َم َت ُ
راء ُه َو ُه َو َ
لون َانب َ
َو َ
اهلل ِمن َق ُ
بل ِان
ِ ِ
ِ
ياء ِ
ِ
ُ ُ
ق
ؤم َ
340
سوره�� ره
نين 91
ب
كنتم ُم ِ
ً َ
َ َُُ َ
َ ََ َ َ َ ّ
ُ َ
َو اذ َ
جاعلك ِل ّلن ِاس ِاماما قال َو ِمن
ابتلى ِا
ِِ
مات فات ّم ُه ّن قال ِانِي ِ
براهيم ر ّبه ِبك ِل ٍ
ُ
َ
ّ
َُّ
َ
ق
هدي الظ ِال َ
697
سوره�� ره
مين 124
ب
ذ ِر ّيتي قال لا َينال ع ِ
َ
ً َ َ َ
َُّ َُ ً
َ َّ َ َ ُ َ َ َ
ناسكنا َو تُب
سل َمـة لك َو ا ِرنا َم ِ
ين لك َو ِمن ذ ِر ّي ِتنا ا ّمـة ُم ِ
ربنا و اجعلنا م ِ
سلم ِ
َ َ َّ َ َ َ َّ
اب َّ
ق
الت ّو ُ
الر ُ
126
سوره�� ره
حيم 128
علينا ِانك انت
ب
َ َ َ َّ ُ
ً
ُ َُ ً
َ َ
طا ل َتكونوا ُش َهد َاء َع َلى ّ
الرسول
الن ِاس و يكون
َو كذ ِلك َج َعلناكم ا ّمة َو َس ِ
َ َ َّ
َ ُ َ ً
ُ َ َ َ ّ َ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ
َ
الرسول
القبلـة التي كنت عليها ِالا ِلنعلم من يت ِبع
َعليكم شهي اد َو ما َج َعلنا ِ
ذين َه َدى ُ
م َّمن َي َنق ِل ُب َعلى َع ِق َبيهِ َو ِان كانَت َل َك َ
بير ًة ِا ّلا َع َلى َّال َ
اهلل َو ما
ِ
َ َ َ َ ُّ
َ
ُ
َ
اهلل ب ّ
َ
ايمانكم ا َّن َ
كان ُ
اهلل ِل ُي َ
الن ِاس ل َر ُؤ ٌف َر ٌ
حيم  143قد نرى تقل َب
ضيع
ِ
ِ
َوجه َك فی َّ
ماء َف َل ُن َو ِّل َي َّن َك ِق َبل ًـة َترضاها َف َو ّل َو َ
المسج ِد َ
طر َ
جه َك َش َ
رام
الس ِ
الح ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ََ َ
ُ
ُ ُ َ َ ّ ُ َ ُ َ َ ُ َ َّ َّ َ ُ ُ
مون َا َّنهُ
عل َ
الكتاب لي
َو َحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره و ِان الذين اوتوا ِ
َ ُّ
عم َ
َّ َ َ ُ
غافل َع ّما َي َ
213 ،211
سوره � ق�ره
لون 144
ب
الحق ِمن ر ِب ِهم و ما اهلل ِب ِ ٍ
َ
ذين َآم ُنوا ْاس َت ُ
يا أ ُّي َها َّال َ
الصلاةِ إ َّن ا َّلل َه َم َع َّ
الص ْبر َو َّ
عينوا ب َّ
الصاب َ
رين 153
ِ
ِ
ِ
ِ
ق

سوره�� ره
ب

583

ٌ
صيبة قالوا ا ّنا ل ّٰله َو ا ّنا ا َليهِ راج َ
ذين ِاذا َا َ
َا َّل َ
صاب ُتهم ُ
سوره � ق�ره
عون 156
م
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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َ ً
َ َ َّ ُ
َ َّ
َ
َ
اهلل َو َّال َ
ذين َآمنوا
اهلل اندادا ُي ِح ّبون ُهم ك ُح ِّب ِ
دون ِ
َو ِمن الن ِاس من يت ِخذ ِمن ِ
ََ ُ َ ٰ
ً ََ
ذين َظ َلموا اذ َي َر َ
َا َش ُّد ُح ًّبا ِل ّل ِه َو َلو َي َرى َّال َ
ون َ
العذ َاب ا ّن الق َّوة ِل ّل ِه َجميعا َو ا ّن
ِ
اهلل َش ُ
َ
ذين ُّاتبعوا ِم َن َّال َ
العذاب ِ 165اذ َت َب َّر َا َّال َ
ذين َّات َبعوا َو َر َا ُوا َ
ديد َ
العذ َاب َو
ِ
ِ
َ ً َ ََ
َ ََ َ
َ َ َّ َ َّ
َََ
ُ َ
الا ُ
ذين ات َبعوا لو ا ّن لنا ك َّرة ف َن َت َب ّرا ِم ُنهم
سباب  166و قال ال
تق ّط َعت ِب ِهم
َ
ُ َ َ
َ َ َ َّ ُ ّ َ َ ُ
رات َعل ِيهم َو ما ُهم
ريه ُم اهلل اعمال ُهم َح َس ٍ
كما تبر ؤا ِمنا كذ ِلك ي ِ
جين م َن ّ
ق
 266تا 269
سوره�� ره
الن ِار 167
ب
خار َ ِ
ِب ِ
َ َّ
َ ُ َ َ َ َ َّ
َ
سل َو ُ
الن َ
اهلل لا ُي ِح ُّب
فس َد فيها و ي ِهلك الحرث و
رض ِل ُي ِ
َو ِاذا ت َولى َسعى فِی الا ِ
َ
الف َ
ق
466
سوره�� ره
ساد 205
ب
َ َ َ
َُ ً
َ ً َ َ َ َ ُ َّ
َ ّ
النب ّي َ
ين ُم َب ّ ِش َ
رين َو ا َنزل َم َع ُه ُم
نذ
رين َو ُم ِ
كان الن ُاس ا ّمـة ِ
واحدة فبعث اهلل ِ ِ
ّ
َ ََ
َ ّ َ ُ
َ َ َََ
ين ّ
حك َم َب َ
الك َ
اختلف فيهِ ِالا
اختلفوا فيهِ و ما
الن ِاس فيما
تاب ِبالح ِق ِلي
ِ
َ ُُ َّ ُ َ ً
َّ َ ُ
غيا َب َين ُهم َف َه َدى ُ
َ
اهلل َّال َ
ُ
ذين َآم ُنوا ِلماَ
عد ما جاءتهم الب ِينات ب
الذين اوتوه ِمن ب ِ
ََ
ُ َ
الح ّق باذنهِ َو ُ
اهلل َيهدي َمن َي ُ
قيم 213
اختلفوا فيهِ ِم َن َ ِ ِ ِ ِ
شاء ِالى ِص ٍ
راط مست ٍ
ق

سوره�� ره
ب

 399تا 404

َ ُ
َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ّ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ
ذين خلوا ِمن ق ِبلكم َم َّس ُته ُم
ام ح ِسبتم ان تدخلوا الجنة و لما ي ِأتكم مثل ال
َ
ّ
َ ّ َ َ َّ ُ
َ ُ َ َّ
ُ
َ ُ
سول َو ال َ
اهلل
الض ّر ُاء َو ُز ِلزلوا حتى يقول الر
البأساء و
ذين َآمنوا َم َعه َمتى نصر ِ
َ
َ َّ َ َ
ق
اهلل ق ٌ
170
سوره�� ره
ريب 214
ب
الا ِان نصر ِ
َ ّ ُ َ َ ُّ َ ّ ُ َ ُ
وم َل ُه ما فی َّ
ُ
أخ ُذ ُه ِس َن ٌة َو لا َن ٌ
ماوات َو ما
اهلل لا ِاله ِالا هو الحي القيوم لا ت
الس ِ
ِ
َ َُ َ َ َ
َ َ َّ َ َ ُ َ ُ ّ
َ
َ َ
يديهم َو ما خلف ُهم
فِی الا ِ
رض من ذا الذي يشفع ِعنده ِالا ِب ِا ِذنهِ يعلم ما بين ا ِ
ّ
َ َ
َ َ
َ َ َ ُ
كرس ُّي ُه َّ
ماوات َو الارض
يء ِمن ِع ِلمهِ ِالا ِبما شاء و ِسع
حيطون ِبش ٍ
َو لا ُي
ِ
الس ِ
ق
َُُُ ُ ُ
العل ُّي َ
ُ َ
الع ُ
 229تا 237 ،234
سوره�� ره
ظيم 255
ب
َو لا يؤده ِحفظهما َو ه َو ِ
ُّ ُ
َ ّ َ َّ َ َ
ك َفر وا َاول ُ
ُ َ ُّ َّ َ َ ُ
ياؤ ُه ُم
ور و الذين
ِ
خر ُج ُهم ِم َن الظل ِ
مات ِالى الن ِ
اهلل و ِلي الذين آمنوا ي ِ
ُ َ َ
َ ّ َ ُّ ُ
صحاب ّ
ّ
َُ
ُ ُ
ُ
الن ِار ُهم فيها
وِئٰٓلك ا
مات ا
ور ِالى الظل ِ
خرجونهم ِمن الن ِ
الطاغوت ي ِ
خال َ
ق
553 ،183 ،181 ،127
سوره�� ره
دون 257
ب
ِ

فهرستها

تایآ تسرهف

825

َ َ َ
َ َ َّ ُ
َ ُ
سول بما ُانز َل ِا َليهِ ِمن َر ّبهِ َو ُ
لائك ِتهِ َو
آمن الر
اهلل و م ِ
ؤمنون ك ٌّل َآم َن ِب ِ
الم ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُك ُتبهِ َو ُر ُس ِلهِ لا نف ّرق َب َ
ين ا َح ٍد ِمن ُر ُس ِلهِ َو قالوا َس ِمعنا َو ا َطعنا غفران َك
ِ
ِ
َ َّ َ َ
َ
ُ
ق
َ
95 ،94
سوره�� ره
ربنا و ِاليك المصير 285
ب
ُ
ُ ُ ُ ّ َ َ َ َّ
ُ
نوب ُكم َو ُ
ُ
غفر َل ُكم ُذ َ
ُ
اهلل
حببك ُم اهلل َو َي ِ
قل ِان كنتم ت ِحبون اهلل فات ِبعوني ي ِ
آ
َغ ٌ
فور َر ٌ
704
ن
عمرا�
حيم  31سوره� ل

آ
ُ
اهلل َو َّ َ َ َ َّ َ َّ َ
طيعوا َ
الكاف َ
ُقل َا ُ
ن
عمرا�
رين  32سوره� ل
الرسول ف ِان ت َولوا ف ِان اهلل لا ُي ِح ّب ِ


68

َ َ
َ ُ َّ َ
َ
كل َمـةٍ َس ٍ َ
عب َد ا َّلا َ
ُقل يا َا َ
اهلل َو
واء َبيننا َو َبينكم الا ن ُ ِ
تاب تعالوا ِالى ِ
هل ِ
الك ِ
َ َ َّ َ ُ
ُ َ َ ً َ َّ َ َ ُ َ ً َ ً
اهلل ف ِان ت َولوا فقولوا
دون ِ
شرك ِبهِ شيئا َو لا يت ِخذ بعضنا بعضا اربابا ِمن ِ
لا ن ِ
َ
آ
ّ
َ
َ
294
ن
عمرا�
سلمون  64سوره� ل
اشهدوا ِبانا ُم ِ
َ َ َّ َ َّ َ ُ َ َ َّ
ا َّن َا َولي ّ
ذين َآمنوا َو ُ
النب ُّي َو َّال َ
اهلل َولِ ُّي
هذ
ا
و
عوه
ب
ات
ذين
ل
ل
براهيم
ا
ب
اس
الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آ
ؤم َ
ُ
741 ،181
ن
عمرا�
نين  68سوره� ل
الم ِ
َ
َ ََ َ
َ َ ُ َ َ ُّ َ ُ
ُ ُ
الن ُب َّوة ث َّم َيقول ِل ّلن ِاس
الكتاب و الحكم و
ما كان ِلبش ٍر ان ُي ِؤت َيه اهلل ِ
ً
ُ
ك ُنتم ُت َع ّل َ
لكن كونوا َر ّب ِان ّي َ
مون
ين ِبما
ِ
اهلل َو ِ
دون ِ
كونوا ِعبادا لي ِمن ِ
ِ
آ
ُ
ك ُنتم َت ُ َ
الك َ
508
ن
تاب َو ِبما
عمرا�
درسون  79سوره� ل
ِ
َ َّ ّ َ َ َ ُ ُ
َ ُ َّ َ ُ
َو اذ َا َخ َذ ُ
جاءكم
تاب َو ِحكمةٍ ثم
اهلل ميثاق الن ِب ِي
ين لما آتيتكم ِمن ِ
ِ
ك ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ٌ
َ
ّ ٌ
َ ُ
ُ
َ َ ُ ّ
ُ َُ
َ
نص ُرن ُه قال ا ا َقر رتم َو اخذتم
ؤمن ّن ِبهِ و لت
رسول ُم َص ِدق ِلما َم َعكم لت ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ ّ
ََ
قال َف َ
الش ِاه َ
دين 81
اشهدوا َو انا َم َعكم ِمن
َعلى ِذلكم ِاصري قالوا ا َقر رنا
آ
ن
عمرا�
سوره� ل

650

َ َ َّ َ َ ُ
َ
َ
َ
مد ُدكم َر ُّب ُكم ب َخ َ
مسةِ
ور ِهم هذا ُي ِ
ِ
بلى ِان ت ِ
صبر وا و تتقوا و يأتوكم ِمن ف ِ
آ
لائ َكـةِ ُم َس ّو َ
آلاف ِم َن َ
588
ن
عمرا�
مين  125سوره� ل
الم ِ
ٍ
ِ

فهرستها
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826

َ َ َّ ُ
َ ُ ُ ّ َ
ً ُ َ َ ً َّ ُ
يا َا ُّي َها َّال َ
ذين َ
اهلل ل َعلكم
ضاعفة َو اتقوا
الر َبوا اضعافا م
وا
ل
أك
ت
لا
نوا
آم
ِ
َ َ َّ َ
َ َ
َ َّ ُ ّ َ َّ ُ َّ
ُ
َ
ُ
َ
لكافرين  131و اطيعوا اهلل و الرسول
فلحون  130و اتقوا النار التي ا ِعدت ِل ِ
ت ِ
ُ
مون َ 132و سارعوا الى َمغف َرةٍ من َر ّب ُكم َو َج َّن َع ُ
رض َها َّ
رح َ
َل َع َّل ُكم ُت َ
ماوات
الس
ةٍ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ َ ُ
َّ
قون فی َّ
ذين ُينف َ
الكاظ َ
قين َ 133ا َّل َ
رض ُا ِع َّدت ِل ُلم َّت َ
مين
و الا
الس ّر ِاء َو الض ّر ِاء َو ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ََ
َ َ
ُ
ّ
َ
العافين عن الناس َو ُ
نين َ 134و ال َ
حس َ
َ
اهلل ُي ِح ّب ُ
ذين ِاذا فعلوا
الغيظ َو
الم ِ
ِ
ِ
ُ
َ َ َ َ
ِ َ ً َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ
غف ُر
نوب ِهم َو َمن َي ِ
فاحشة او ظلموا انفسهم ذكر وا اهلل فاستغفر وا ِلذ ِ
ََ َ ُ َ َ
ُّ َ َّ ُ َ
وِئٰٓلك َج ُ
مون ُ 135ا َ
عل َ
زاؤ ُهم
اهلل َو لم ُي ِص ّر وا َعلى ما فعلوا و هم ي
الذنوب ِالا
َ
َ َ َ
َّ ٌ َ
َ ٌ
الا ُ
َ
نهار خا ِل َ
عم ا ُ
دين فيها َو ِن َ
جر
حتها
غف َرة ِمن ر ِّب ِهم َو َجنات تجري ِمن ت ِ
م ِ
آ
العام َ
 43تا 58
ن
عمرا�
لين  136سوره� ل
ِ

آ
ُ ُ
َو لا َتهنوا َو لا َت َ ُ َ ُ َ َ َ
ؤم َ
ن
عمرا�
نين  139سوره� ل
حزنوا َو انت ُم الاعلون ِان كنتم ُم ِ
ِ
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َ ّ َ َ ََ ُ ّّ َ َ ٌ َ َ َ
َ َُ
َ َ َّ
َ
اهلل
بيل ِ
و كا ِين ِمن ن ِب ٍي قاتل معه ِربيون كثير فما وهنوا ِلما اصابهم في س ِ
آ
َو ما َض ُعفوا َو َما َ
استكانوا َو ُ
اهلل ُي ِح ُّب ّ
الصاب َ
453
ن
عمرا�
رين  146سوره� ل
ِ
َ َُ َ َ ُ َ َّ ً َ َ َ
َ َ ّ
َفبما َر َ
لب لانفضوا ِمن
حمةٍ ِم َن ِ
ِ
اهلل ِلنت لهم و لو كنت فظا غليظ الق ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
مر ف ِاذا عزمت فتوكل علي
َحو ِلك فاعف عنهم َو است ِ
شاورهم فِی الا ِ
غفر لهم و ِ
آ
اهلل ا َّن َ
الم َت َ ِوّك َ
اهلل ُي ِح ُّب ُ
813
ن
عمرا�
لين  159سوره� ل
ِِ
َ
ً
َ ََ َ
َ ُ
َل َقد َم َّن ُ
اهلل َع َلى ُ
فيهم َرسولا ِمن انف ِس ِهم َيتلوا َعل ِيهم
الم ِ
ؤمنين ِاذ بعث ِ
َ ُ َ
ّ
َ َ
َ َُ ّ
الك َ
بل لفي
كمة َو ِان كانوا ِمن ق
الح
تاب َو ِ
آياتهِ و يز ِ
ِ
ك ِيهم َو ُي َع ِل ُم ُه ُم ِ
آ
َض ُ
ن
عمرا�
بين  164سوره� ل
ٍ
لال م ٍ

483 ،141

ّٰ
َ َُُ َ
َّ
َّ َ َ
رح ِل َّل َ
الق ُ
ذين َا َ
حسنوا ِم ُنهم َو
عد ما اصابهم
سول ِمن َب ِ
الذين استجابوا ِلل ِه َو الر ِ
َّ َ َ َ ُ ُ ّ ُ َّ ّ َ َ َ َ َ ُ َ َ
اخش ُ
َّات َقوا َا ٌ
جر َع ٌ
وهم
ظيم  172الذين قال لهم الناس ِان الناس قد جمعوا لكم ف
ً
َ َُ ُ َ َ َ ُ َ َ
َف َ
انق َلبوا ب ِن َ
اهلل َو
زاد ُهم ايمانا َو قالوا حسبنا اهلل و ِنعم الوكيل  173ف
عمـةٍ ِم َن ِ
ِ
َّ
ٌ َّ
َ ُ َ
َ
َ
مس ُ
َفضل َلم َي َ
ظيم ِ 174انما
سهم
سوء َو ات َبعوا ِرضوان ِ
ضل ع ٍ
اهلل و اهلل ذو ف ٍ
ٍ

فهرستها
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َّ
ُ
ُ َ ُ َ ٓ َ َ
ُ
ُ ُ
ؤم َ
نين 175
خافوهم َو
يطان ُيخ ّ ِوف ا ِوليا َء ُه فلا ت
ِذلك ُم الش
خافون ِان كنتم ُم ِ
ِ
َ َ ً ُ ُ ُ َّ
ُ َّ َ
ُ
َ
َ َ ُ َ َّ َ ُ
اهلل الا
فر ِان ُهم لن َي ُض ّر وا اهلل شيئا يريد
و لا يحزنك الذين ي ِ
سارعون فِی الك ِ
ًّ
َ َ َ
آ
الآخ َرةِ َو َل ُهم َعذ ٌاب َع ٌ
عمرا�  372تا 379
ن
ي
ظيم  176سوره� ل
جع َل ل ُهم َحظا فِی ِ
َّ َ َّ َ
ُ
َ
ا َّن في َخلق َّ
آيات ِلاولِی
رض َو ِ
ِ
ماوات َو الا ِ
هار ل ٍ
الس ِ
اخت ِ
يل و الن ِ
ِ
لاف الل ِ
َ
َ
ّ
ً
ً
ّ
ُ
ُ
َ
َ
اهلل قياما َو قعودا َو َعلى ُجنوبهم َو َي َتفكر َ
َ َ
الالباب  190ال َ
ون في
ذين َيذكر ون ِ
ِِ
ِ
ً ُ َ َ َ
َ َ
َ َّ
ََ َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ّ
باطلا سبحانك ف ِقنا عذاب الن ِار
رض ربنا ما خلقت هذا ِ
ماوات و الا ِ
لق الس ِ
خ ِ
َ
ّ
َ
َ
َ 191ر َّبنا ِا َّن َك َمن ُت ِ ّ َ َ َ َ َ َ ُ َ
نصار َ 192ر ّبنا
دخ ِل النار فقد اخزيته و ما ِللظ ِالمين ِمن ا ٍ
َ
ُ ً
َّ
ُ َ ّ ََ َ
اغفر َلنا ُذ َ
نوبنا
ناديا ُينادي ِل
ِاننا َس ِمعنا م ِ
لايمان ان ِآمنوا ِب َر ِّبكم ف َآمنا ر ّبنا ف ِ
ِ
آ
َ َ َ َّ َ َ َ
َ ّ َّ
 102تا 106
ن
عمرا�
برار  193سوره� ل
َو ك ِفر عنا َس ِ ّي ِ
ئاتنا و توفنا مع الا ِ
َ
َ
ُ َ ُ ُ
ين ّ
الامانات الى َاهلها َو اذا َح َك ُ
ا َّن َ
متم َب َ
الن ِاس ان
اهلل َي ُام ُركم ان ت َؤ ّدوا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ًَ ً
ُ
ُ
َ
اهلل نع ّما َيع ُظكم بهِ ا َّن َ
َّ َ
َ
اهلل كان سميعا بصيرا  58يا
ِ ِ
دل ِان ِ ِ ِ
تحكموا ِبالع ِ
ُ
َ َ َ ُ َّ َ َ ُ
َ
ناز ُ
نكم َفان َت َ
َا ُّي َها َّال َ
ذين َآمنوا َا ُ
عتم
مر ِم
الا
ي
ول
ا
و
سول
الر
وا
طيع
ا
و
اهلل
وا
طيع
ِ
ِ
ِ
َ َ ّ َ
ُ ُ ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
الآخ ِر ذ ِلك
في ش ٍ
وم ِ
ؤمنون ِب ِ
سول ِان كنتم ت ِ
يء ف ُرد ُوه ِالى ِ
اهلل و الي ِ
اهلل َو الر ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ً
مون ا ّن ُهم َآمنوا بما انزل ال َ
زع َ
ذين َي ُ
حس ُن َتأويلا  59ا لم َت َر ِالى ال َ
َخ ٌير َو َا َ
يك َو
ِ ِ
ِ
َ
َ ُ
ُ َ
ُ
َ َ
َ
َ ّ
َ َ َ
اغوت َو قد ا ِمر وا ان َيكفر وا
ما ا ِنزل ِمن ق ِبلك ُيريدون ان َيتحاكموا ِالى الط ِ
ُ َ ُ َّ ُ َ ً َ ً
ُ ُ َّ
ن
 753تا 760
ِبهِ َو يريد الشيطان ان ي ِضلهم ضلالا بعيدا  60سوره� ساء
ُ
َ
نون َحتَّى ُي َح ّك َ
َفلا َو َر ّب َك لا ُيؤم َ
موك فيما ش َج َر َب َين ُهم ث َّم لا َي ِجدوا في
ِ
ِ
ِ
ً
ّ
َ
َ ُ
ََ ً ّ َ َ َ
ن
ُ
َ
َ
46
انف ِس ِهم حرجا ِمما قضيت و يس ِلموا تسليما  65سوره� ساء
َ َّ َ َ
ّ
ك َف ُر وا ُيقات َ
ذين َآم ُنوا ُيقات َ
َّال َ
لون في َ
لون في َ
اغوت
س
ذين
ال
و
اهلل
بيل
س
ِ
ِ
ِ
بيل الط ِ
ِ
ِ
ً
َّ َ َ َّ
َ ٓ َّ
َ
َ
ن
َ
يطان كان ضعيفا  76سوره� ساء
ف ِ
يطان ِان كيد الش ِ
قاتلوا ا ِوليا َء الش ِ
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َّ َّ َ َ َ ّ ُ ُ َ َ ُ
َ ُ
ُ
َ ُ
فيم ك ُنتم قالوا ك ّنا
ظالمي انف ِس ِهم قالوا
لائكـة ِ
ِان الذين توفاهم الم ِ
َ
َ َ َ ُ َ ُ
رض اهلل َ ً َ ُ
ُم َ
ضع َ
ست َ
هاجر وا فيها
رض قالوا ا لم تكن ا
ِ ِ
فين فِی الا ِ
واسعـة فت ِ

فهرستها

تایآ تسرهف

828

َ
َ ُ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ ً
الم َ
ضع َ
ست َ
صيرا ِ 97ا ّلا ُ
فين ِم َن ّ
جال َو
فاوِئٰٓلك مأواهم جهنم و ساءت م
الر ِ
ِ
ُ
َ
ً
َ
ً
ّ
دون َسبيلا  98فا َ
طيعون حيلـة َو لا َي َهت َ
َ
ساء َو الولدان لا َي َ
وِئٰٓلك َع َسى
ست
الن ِ
ِ
ِ ِ
ً
َ
َ
َ ُ َ ُ ًّ
َ َ ُ
َ
ُ َ َُ َ ُ َ
اهلل
بيل ِ
اهلل ان يعفو عنهم و كان اهلل عفوا غفورا  99و من ي ِ
هاجر في س ِ
ً َ
َ
َ ُ
الا ِ ُ َ ً َ ً َ َ َ ً َ َ َ ُ
اهلل َو
َي ِجد فِی
هاجرا ِالى ِ
رض مراغما كثيرا و سعـة و من يخرج ِمن ب ِيتهِ م ِ
ً
َ ُ َ ً
ُ َّ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ
اهلل غفورا َرحيما 100
اهلل َو كان
دركه الموت فقد وقع ا
جر ُه على ِ
رسو ِلهِ ثم ي ِ
ن

سوره� ساء

 813تا 817

َّ َ
ُ
عد ما َت َب َّي َن َل ُه ُ
ؤم َ
الهدى َو َي َّتبع َغ َير َسبيل ُ
نين
شاق ِق
الرسول ِمن َب ِ
َو َمن ي ِ
الم ِ
ِ
ِ
ً
ُ ّ َ َّ ُ
َّ َ
غف ُر َان ُي َ
صلهِ َج َه َّن َم َو َ
شر َك ِبهِ َو
ساءت َمصيرا ِ 115ان اهلل لا َي ِ
ن َو ِلهِ ما ت َولى َو ن ِ
ً
ً
ََ
َ َ َ َ ُ َ َ ُ
َي ِ ُ
اهلل فقد َض َّل َضلالا َبعيدا ِ 116ان
شرك ِب ِ
غفر ما دون ذ ِلك ِلمن يشاء و من ي ِ
َ
ً
ً
ّ
َ ّ َ
َ
يطانا َمري ًدا َ 117ل َع َن ُه ُ
اهلل َو قال
دعون ِالا ش
دونهِ ِالا ِاناثا َو ِان َي
َيدعون ِمن ِ
ً
ً َ َ ُ َّ َّ ُ َ َ ُ َ ّ َ َّ ُ َ َ ُ َّ
َ َ َّ َ َّ
َ
آم َرن ُهم
باد َك نصيبا َمفر وضا  118و لا ِضلنهم و لام ِنينهم و ل
لات ِخذن ِمن ِع ِ
َّ
َ
َ َ ُ َ ّ ُ َّ َ َ
الش َ
الانعام َو َل ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ
يطان
اهلل َو َمن َي ّت ِخ ِذ
فليب ِتكن آذان
آم َرن ُهم فل ُيغ ِّيرن خلق ِ
ِ
ً
ً
ً
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
اهلل فقد خ ِس َر خسرانا ُمبينا َ 119ي ِع ُدهم َو ُي َم ّن ِيهم َو ما َي ِع ُده ُم
دون ِ
َو ِل ّيا ِمن ِ
ُ ّ ُ ً
َّ
ن
 771تا 789
الشيطان ِالاغر ورا  120سوره� ساء
ً ََ
ً
َ ُ
ُ َ
جاء ُكم ُب ٌ
يا َا ُّي َها ّ
الن ُاس َقد َ
رهان ِمن َر ِّبكم َو ا َنزلنا ِاليكم نورا ُمبينا  174فا َّما
ُ َ َ
ذين َآمنوا باهلل َو َ
َ َ
َّال َ
دخ ُل ُهم في َر َ
اعت َصموا بهِ َف َس ُ
هديهم
ف
و
نه
م
حم
ي
ـةٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضل و ي ِ
ٍ
ً َ ً
َ
ن
179 ،178
ِاليهِ ِصراطا ُمستقيما  175سوره� ساء
ّ ُ
َ
َ
َ ُ َ َّ
ُ َ
النصارى َن ُ
حن َا ُ
اهلل َو ا ِح ّب ُاؤ ُه قل ف ِل َم ُي َع ِذ ُبكم
َو قال ِت اليهود و
بناء ِ
ُ َ َ ُ َ َ ٌ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ّ ُ َ َ ُ ٰ
ُ
شاء َو ِل ّل ِه
غفر ِلمن يشاء و يع ِذب من ي
نوبكم بل انتم بشر ِممن خلق ي ِ
ِبذ ِ
َ
ُ ُ
لك َّ
الارض َو ما َب َين ُهما َو ِا َليهِ َ ُ
ئ
44
المصير  18سوره ما�ده
م
ماوات َو ِ
الس ِ
َ َ َ َّ
َ َ َ ُ َ ُ
ُُ
َ
َ َ
َ َ
رض ُ
اهلل لكم َو لا ترت ّدوا َعلى
المق ّد َسة التي كتب
وم ادخلوا الا
يا ق ِ
َ ُ ََ َ
ئ
خاس َ
588
رين  21سوره ما�ده
دباركم فتنق ِلبوا ِ
ا ِ

فهرستها

تایآ تسرهف

829

ّ َ َ َُ َ ً
َ َ َ َ َُ َ َ
ّ
قاتلا ِانا
قالوا يا موسى ِانا لن ندخلها ا َبدا ما داموا فيها فاذهب انت َو ر ّبك ف ِ
ُ
َ
ئ
74
قاعدون  24سوره ما�ده
هاهنا ِ
ذين َآمنوا لا َت َّتخ ُذوا َ َ َّ
َ ٓ َ ُ ُ َ ٓ َ
يا َا ُّي َها َّال َ
عض َو
ِ
اليهود َو النصارى ا ِولياء بعضهم ا ِوليا ُء ب ٍ
َ َّ
َ
ُ َ َّ ُ
َّ َ
مين َ 51ف َت َرى َّال َ
الظال َ
الق َ
ذين
هدي
وم ِ
َمن َيت َول ُهم ِمنكم ف ِانه ِم ُنهم ِان اهلل لا َي ِ
ُ
ٰ َ ُ
َ َ
َ
ََ ُ
صيبنا دائ َرة َف َع َسى ُ
اهلل
قولون ن
فيهم َي
خشى ان ت َ ِ
في ق ِ
سارعون ِ
لوب ِهم مرض ي ِ
َ َ َ َ َ َ
َ
َ ُ
َ ُ
ناد َ
مين
يصبحوا َعلى ما ا َس ّر وا في انف ِس ِهم ِ
مر ِمن ِع ِ
نده ف ِ
ان يأتِي ِبالف ِتح او ا ٍ
َّ َ ُ
َ َ
َ َ ُ
ذين َآمنوا َا ُ
لاء َّال َ
قول َّال َ
ذين َا َ
يمان ِهم ِان ُهم ل َم َعكم
هؤ ِ
 52و ي
اهلل َجهد ا ِ
قسموا ِب ِ
َ َ َ ُ
ئ
خاس َ
عمال ُهم َف َا َ
 700تا 703
رين  53سوره ما�ده
ح ِبطت ا
صبحوا ِ
َ ُّ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ
ُ َ
نكم َعن ِ َ َ َ
وم ُي ِح ُّب ُهم
يا ايها الذين آمنوا من يرتد ِم
دينهِ ف َسوف يأتِي اهلل ِبق ٍ
َ
َ
َ
َ َ
َ
الكاف َ
َو ُي ِح ّب َون ُه َا ِذ ّلةٍ َع َلى ُ
َ
اهلل َو
ؤم
نين ا ِع ّزةٍ َعلي ِ
بيل ِ
رين ُي ِ
الم ِ
جاهدون في س ِ
َ َ ََ
ُ
واس ٌع َع ٌ
اهلل ُيؤتيهِ َمن َي ُ
لائ ٍم ذ ِل َك َف ُ
ليم 54
لا َيخافون ل
شاء َو اهلل ِ
ومة ِ
ضل ِ
ئ

سوره ما�ده

715 ،705 ،703

َّ َ ُّ ُ ُ ُ َ َ ُ
َ
َ َّ َ َ ُ َ َّ
ذين َآم ُنوا َّال َ
سول ُه َو َّال َ
الزكاة
ذين ُيقيمون الصلاة و يؤتون
ِانما و ِليكم اهلل و ر
ُ
َ
ئ
793 ،743 ،708 ،706
راكعون  55سوره ما�ده
َو هم ِ

َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
زب اهلل ُه ُم الغال َ
َ َّ
سول ُه َو َّال َ
بون 56
و من يتول اهلل و ر
ِ
ذين َآمنوا ف ِان ِح َ ِ
ئ

سوره ما�ده

709

ُ َ َ
َ
َ ُّ َ َّ َ َ َّ َ َ
مر َو َ
زلام ر ٌ
الخ ُ
الا ُ
جس ِمن َع َم ِل
يس ُر َو الانصاب و
يا ايها الذين آمنوا ِانما
الم ِ
ِ
َ
ُ
ّ
َ َ ُ َ
َّ
ُ
َ
ئ
393
فلحون  90سوره ما�ده
يطان فاجت ِن
بوه ل َعلكم ت ِ
الش ِ
َ
َ َُ َ َ
اهلل َو ا َلى َّ
عالوا الى ما َا َنز َل ُ
الرسول قالوا َح ُ
َو ِاذا قيل لهم ت
سبنا ما َو َجدنا َعليهِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
َ ُ ُ
َ َ َ َ ً َ َ َ
ئ
آباءنا ا َو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا َو لا يهتدون  104سوره ما�ده 107
َّ
َ َ ََ ََ َ ُ َ ّ
َ ُ
َ ُّ َ
َ
َ
ين ِمن
و ِاذ قال اهلل يا عيسى ابن مريم ا انت قلت ِللن ِاس ات ِخذوني و ا ِم َي ِاله ِ
َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
ُ ُ
قول ما َل َ
يس لي ِب َح ّ ٍق ِان كنت
اهلل قال سبحانك ما يكون لي ان ا
دون ِ
ِ
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َ َ
َُ َ َ
َّ َ َ ّ
ُ ُُ ََ
َ
َ
فس َك ِان َك انت َعلا ُم
قلته فقد َع ِلمته تعل ُم ما في نفسي َو لا اعل ُم ما في ن ِ
ُ
ئ
508 ،507
يوب  116سوره ما�ده
الغ ِ
َّ َ َّ
ن
ميع َ
الس ُ
َ َُ َ َ َ
النهار َو ُه َو َّ
الع ُ
ليم  13سوره ا�عام 761 ،756
يل و
ِ
و له ما سكن فِی الل ِ
َ ّ َ
ُ
َ َّ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ّ ّ
َ َ َ َ َ ُ
كون ِبهِ ِالا ان
شر
و حاجه قومه قال ا ت
حاجوني فِی ِ
اهلل و قد هد ِان و لا اخاف ما ت ِ
ً َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ
َ َ َ ّ َ ً َ َ َ ّ ُ َّ َ
يء ِعلما ا فلا تتذكر ون  80و كيف اخاف
يشاء ربی شيئا و ِسع ربي كل ش ٍ
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ َّ ُ َ َ ُ
َ َ ُ
اهلل ما لم ُين ّ ِزل ِبهِ َعليكم ُسلطانا
ما اشركتم َو لا تخافون انكم اشركتم ِب ِ
َ َ ُّ َ َ َ َ ُّ َ
ُ ُ َ َ َ
ن
من ِان كنتم تعلمون  81سوره ا�عام  206تا 210
الا
فاي الفريق ِ
ين احق ِب ِ
َ
َُ ُ ُ َ َُ ُ َ
من َو ُهم ُم َهت َ
َّال َ
الا ُ
دون 82
ذين َآمنوا َو لم َي ِلبسوا ايمانهم ِبظ ٍلم اوِئٰٓلك لهم
ن

سوره ا�عام

210 ،118

َ
ُ َ
ُ
َ َ
َ
َ
الج ِّن يوحي َبعض ُهم ِالى
َو كذ ِلك َج َعلنا ِلك ِ ّل ن ِب ٍ ّي َع ُد ًّوا ش
ياطين ِ
الا ِنس و ِ
ُ َُ َ ُ ً َ
َ َ ُّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
فتر َ
َ
ون 112
ول غر ورا َو لو شاء ربك ما فعلوه فذرهم و ما ي
ب ٍ
عض زخرف الق ِ
ن

سوره ا�عام
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َ
نون بالآخ َرةِ َو ل َي َ
ذين لا ُيؤم َ
َو ِل َتصغى ِا َليهِ َا ِفئ َد ُة َّال َ
رض ُوه َو ِل َيقت ِرفوا ما ُهم
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ
ن
557 ،535
ُمقت ِرفون  113سوره ا�عام
َ ً ُ َّ َ َ َ ُ
َ َ
َ ََ َ
تاب ُم َف َّص ًلا َو َّال َ
الك َ
ذين
اهلل ابتغي َحكما َو ه َو الذي ا َنزل ِاليك ُم ِ
ا فغير ِ
َ َ َ َ َ َّ َ َ ٌ
َ ّ َ َ ّ َ َ َ َّ َ ُ َ
َ ُ
مت َ
رين
مون ان ُه ُمن ّزل ِمن ر ِبك ِبالح ِق فلا تكونن ِمن الم
الكتاب يعل
آتيناه ُم ِ
ن

 114سوره ا�عام

312 ،311 ،299

َ ُ
ًَ َ ً
َ
دلا لا ُم َب ّد َل ل َكلماتهِ َو ُه َو َّ
ميع َ
الس ُ
الع ُ
ليم 115
َو ت َّمت ك ِل َمـة َر ِّب َك ِصدقا و ع
ِ ِ ِ ِ
ن

سوره ا�عام
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َ َّ َ َّ َّ
ُ َ َ
َ
الا ِ ُ ّ َ َ َ
عون ِالا الظ َّن
اهلل ِان يت ِب
َو ِان ت ِطع اكث َر َمن فِی
بيل ِ
رض ي ِضلوك عن س ِ
َ َ
َّ َ َ َ ُ َ َ
َ
َو ان ُهم ا ّلا َي ُ َ
بيلهِ َو ُه َو اعل ُم
ِ
ِ
خرصون ِ 116ان ر ّبك ه َو اعل ُم َمن َي ِض ُّل عن َس ِ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ب ُ
ك َر ُ
ؤمنين َ 118و
اهلل عليهِ ِان كنتم ِب ِ
المهتدين  117فكلوا ِم ّما ذ ِ
آياتهِ ُم ِ
اسم ِ
ِ
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َ ُ
َ َ َ َ ُ
َ
ُ
َ ُ َّ َ ُ
ك َر ُ
اهلل َعليهِ َو قد ف ّص َل لكم ما َح َّر َم َعليكم
ما لكم الا تأكلوا ِم ّما ذ ِ
اسم ِ
َّ َ ً َ ّ َ َ
ُ ُ َ
ّ
َ َ
َ
هوائ ِهم ِبغ ِير ِع ٍلم ِا ّن َر ّب َك ُه َو
ِالا َما اضط ِر رتم ِاليهِ َو ِان كثيرا ل ُي ِضلون ِبا ِ
َ
َ
الم َ
باط َن ُه ِا َّن َّال َ
عت َ
َا َعل ُم ب ُ
الا َثم
الا ِثم َو ِ
ذين َي ِ
كسبون ِ
ظاه َر ِ
دين َ 119و ذر وا ِ
ِ
َ َ
َ
َ
ن
َس ُي َ
 313تا 318
جز ون ِبما كانوا يقت ِرفون  120سوره ا�عام
َ َ
َ َ َ َّ ُ َ ٌ َ َّ
ّ َ ُ َ
َ َ ُ
َ
ذكر ُ
يوحون
ياطين ل
سق َو ِا ّن الش
اهلل عليهِ و ِانه ل ِف
اسم ِ
و لا تأكلوا ِمما لم ي ِ
َ
ُ
عت ُ
موهم ا َّن ُكم َل ُمشر َ
لوكم َو ان َا َط ُ
ن
سوره ا�عام
كون 121
جاد
يائ ِهم ِل ُي ِ
ِ
ِ
ِالى ا ِول ِ
ِ
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َُ َ َ
َ َ ُ َ ّ َ َ َُ ُ َ َ ُ َ
ُ
آيات َر ِّب َك
هل ينظر ون ِالا ان ت ِأتيهم الم ِ
لائكـة او َيأت ِ َي ر ّبك او َيأت ِ َي َبعض ِ
َ ُ َ
ُ
َ
ً
َ
َ
ُ
َ
ُ
َي َ
آيات َر ِّب َك لا َينف ُع نفسا ايمانها لم تكن َآم َنت ِمن قبل او
وم َيأتي َبعض ِ
َ
َ
ّ َ
َ ًُ َ
ن
618
ايمانها خيرا ق ِل انت ِظر وا ِانا ُمنت ِظر ون  158سوره ا�عام
ك َس َبت في ِ
َ َ َ
َ
ٰ
ُ
ُ َ
العال َ
َ
ريك ل ُه َو
مين  162لا ش
حياي َو َمماتي ِل ّل ِه َر ِّب
قل ِا ّن َصلاتي َو ن ُسكي َو َم
بذل َك ُام ُ
ن
سل َ
رت َو َا َنا َا َّو ُل ُ
316
مين  163سوره ا�عام
الم ِ
ِ ِ ِ
ُ َ
َ
َ َ ُ
َ َ َ
رض في س َّتةِ َا ّيام ُث َّم َ
اهلل ّالذي َخ َل َق َّ
استوى َعلى
ماوات و الا
ِا ّن َر ّبك ُم
ِ
الس ِ
ٍ
َّ
َّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ ً َ َّ َ َ َ َ َ َ ُّ
َ
الن َ
رات
غشي الليل النهار يطلبه حثيثا و الشمس و القمر و
رش ُي ِ
الع ِ
جوم ُم َسخ ٍ
َ
َ َ َُ َ ُ َ َ
ف
بار َك ُ
الا ُمر َت َ
العال َ
311

مين 54
اهلل َر ُّب
سوره اعرا�
مرهِ الا له الخلق و
ِبا ِ
َ َ ُ
ّ
َ
َ َ َ
ً َ
َل َقد َا َ
وم ُ
اهلل ما لكم ِمن ِالهٍ غ ُير ُه ِاني
اعب ُدوا
رسلنا نوحا ِالى ق ِ
ومهِ فقال يا ق ِ
َ ُ ََ ُ
ف
يكم َعذ َاب َي َ
526 ،504

ظيم 59
اخاف عل
سوره اعرا�
ٍ
وم ع ٍ
ً َ َ
َو الى َ ُ
اهلل ما َل ُكم من الهٍ َغ ُير ُه َا َفلا َت َّت َ
اعب ُدوا َ
وم ُ
قون
ٍ
ِ ِ
ِ
عاد اخاهم هودا قال يا ق ِ
ف

65
سوره اعرا�

527 ،504

ّ َ ُ ُ
َ َ ُ َّ َ َ
راك في َس َ
ك َفر وا من َقوم ا ّنا َل َن َ
فاهـةٍ َو ِانا ل َنظ ّن َك ِم َن
قال الملا الذين
ِ هِ ِ
ِ
ف
الكاذ َ
551 ،529

بين 66
سوره اعرا�
ِ
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ُ ُّ ُ
َ
ٌ
َ ٌ
َ َ
ّ
العال َ
وم َل َ
مين  67ا َب ِلغكم
لكني َرسول ِمن َر ِّب
يس بي َسفاهـة َو ِ
قال يا ق ِ
َ ّ ََ َ ُ
ف
ناص ٌح َا ٌ
529 ،504

مين 68
ِر
سوره اعرا�
سالات ربي َو انا لكم ِ
ِ
َ ُ
َ
َ
ُ
ُ ُ ُ
َُ
َ
نذ َركم َو اذكر وا ِاذ
ا َو َع ِج ُبتم ان
جاءكم ِذ ٌكر ِمن ر ِّبكم َعلى ر ُج ٍل ِمنكم ِلي ِ
َ َ َ ً َ ُ
َ َُ
َ ََ ُ َُ َ َ َ
اذكر وا َ
اهلل
لق بصطـة ف
وم ٍ
جعلكم خلفاء ِمن ب ِ
آلاء ِ
عد ق ِ
نوح و زادكم فِی الخ ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
اهلل َو َ
َل َع َّل ُكم ُتفل َ
عب َد َ
كان َي ُ
حون  69قالوا ا جئتنا ِل َن ُ
عب ُد آباؤنا
حد ُه َو نذ َر ما
ِ
ِ
َّ ُ
َ َ َََ ََ ُ
َ
َ
ُ َ
الص ِاد َ
نت ِم َن ّ
قين  70قال قد وقع عليكم ِمن ر ِبكم
ف ِأتنا ِبما ت ِع ُدنا ِان ك
َ
َ
ٌ َ َ َُ
َ ُ َ ُ ُ
كم ما َن َّز َل ُ
اهلل
سماء َس َّم ُيتموها انتم و آباؤ
جادلونني في ا ٍ
ِر
جس َو غض ٌب ا ت ِ
ف
بها من ُسلطان َف َ
الم َنت ِظ َ
انت ِظر وا ِانّي َم َع ُكم ِم َن ُ
530

رين 71
سوره اعرا�
ِ ِ
ٍ
َ
َ
َ
ون َا َت َذ ُر موسى َو َق َ ُ
رع َ
الم َل ُا من َقوم ف َ
رض َو َيذ َر َك
ومه ِل ُي ِ
ِ ِ
فسدوا فِی الا ِ
َو قال َ ِ
َ ََ َ َ
ساء ُهم َو ا ّنا َف َوق ُهم قاهر َ
بناء ُهم َو َن َ
ستحيي ِن َ
قال َس ُن َق ِّت ُل َا َ
ون 127
و ِآلهتك
ِ
ِ
َ
َّ َ َ
قال موسى ل َقومهِ َ
رض ِل ّٰل ِه يور ُثها َمن َي ُ
استعينوا ب ِ َ
شاء ِمن
اصبر وا ِان الا
ِ ِ
اهلل و ِ
ِ
ِ
ف
العاق َب ُة ِل ُلم َّت َ
586

قين 128
سوره اعرا�
ِع ِ
بادهِ َو ِ
َ َ َ
ُ َ
ًَ
ُ
ّ
يك قال َعذابي
الآخ َرةِ ِانا ُهدنا ِال
هذهِ ّالدنيا َح َسنة َو فِی ِ
َو اكتب لنا في ِ
ُ َ
ذين َي َّت َ
يء َف َس َا ُ
كت ُبها ِل َّل َ
شاء َو َر َ
ُا ُ
صيب بهِ َمن َا ُ
قون
حمتي َو ِس َعت ك َّل ش ٍ
ِ
َّ َ َ َّ َ َّ َ َّ
َ
َ ُ َ َّ
كاة َو َّال َ ُ
الن ِب َّي
ؤمنون  156الذين يت ِبعون الرسول
الز
و يؤتون
ذين هم ِب ِ
آياتنا ُي ِ
ُ َ
ً
َ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
ُ
الانجيل َي ُأم ُرهم ب َ
الا ِ ّم َّي ّالذي َيجدونه َمكتوبا ِعندهم فی التوراةِ َ
وف
و
ِ
المعر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ
َّ
َ ُ َّ ُ ََ ُ َ
َو َي ُ
الخبا ِئ َث َو َي َضعُ
ّ
بات و يح ِرم عل ِيهم
نهاهم َع ِن
المنك ِر َو ُي ِح ُّل ل ُه ُم الط ِي ِ
َ ُ َ َ َ
َ
غلال َّالتي كانَت َع َليهم َف َّال َ
ذين َآمنوا ِبهِ َو َع ّز ر ُوه َو
َع ُنهم ِاصرهم و الا
ِ
َ َ ُ َ َّ َ ُ ُّ
ف
الن َور َّالذي ُانز َل َم َع ُه ُا َ
َ
وِئٰٓلك ُه ُم ُ
نصر وه و اتبعوا
فلحون  157سوره اعرا�
الم ِ
ِ
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َ َّ
َ َ َّ
ٌ
َّ َّ َ َّ َ
كر وا َفاذا ُهم ُمبصر َ
َ
ون
يطان تذ
ِان ال
ِ
ذين اتقوا ِاذا َم ّس ُهم ِ
ِ
طائف ِمن الش ِ

ف

201
سوره اعرا�
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ُ
ُ َ ُ
َ َ َ َ َ َ
اهلل َو َاصلحوا َ
نفال ل ّٰله َو َّ
الرسول َف َّات ُقوا َ
ذات َب ِينكم
ِ
نفال ق ِل الا ِ ِ
ِ
يسئلونك ع ِن الا ِ
َ َّ
ُ ُ
ذين اذا ُذك َر ُ
َ َ َُ
ؤم َ
نين ِ 1ا َّن َما ُ
َو َا ُ
اهلل
ِ
ؤمنون ال َ ِ
الم ِ
طيعوا اهلل َو رسوله ِان كنتم ُم ِ
ً
َ
ُ
ُ
ايمانا َو َع َلى َر ّبهم َي َت َوَّك َ
آيات ُه َ
َوج َلت ُق ُ
لون 2
زاد ُتهم
لوب ُهم َو ِاذا ت ِل َيت َعل ِيهم
ِ
ِِ
َ
َ َ ًّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
َا ّلذين يقيمون الصلاة َو ِم ّما ر زقناهم ي ِنفقون  3اوِئٰٓلك ه ُم ُ
ؤمنون حقا
الم ِ
َُ ََ ٌ َ َّ َ َ ٌَ َ ٌ َ
ن
ك ٌ
 63تا 85
سوره ا� ف�ا ل
ريم 4
غفرة و ِر زق
لهم درجات ِعند ر ِب ِهم و م ِ
َ
َ َ ُ
َ
اهلل َو َّال َ
ِا َّن َّال َ
ذين َآمنوا َو َ
َ
ذين
هاجر وا َو جاهدوا ِبا ِ
بيل ِ
موال ِهم و انف ِس ِهم في س ِ
َ ُ
َ
َ َّ َ َ َ َ ُ
ُ َ َ ُ ُ َ ٓ َ
هاجر وا ما لكم
َآووا َو ن َصر وا اولئك بعضهم ا ِوليا ُء ب ٍ
عض و الذين آمنوا و لم ي ِ
َ َ ُ
َ َ ُ
لاي ِتهم ِمن َش ٍ َ َّ ُ
َ َ
نصر وكم فِی ّالد ِين ف َعليك ُم
هاجر وا َو ِا ِن است
يء حتى ي ِ
ِمن و ِ
ُ
َّ ُ ّ َ َ
ٌ
عم َ
ميثاق َو ُ
لون َب ٌ
اهلل بما َت َ
صير 72
وم َب َينكم َو َب َين ُهم
النصر ِالا على ق ٍ
ِ
نف

سوره ا��ال
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ّ َ َ َُ ُ
ٌَ
َ
الارض َو َف ٌ
َو َّال َ َ َ َ ُ ُ َ ٓ َ
ساد
عض ِالا تفع
لوه تكن ِفتنة فِی ِ
ذين كفر وا بعضهم ا ِوليا ُء ب ٍ
َ ٌ
نف
648
كبير  73سوره ا��ال
ذين َآووا َو َن َصر وا ُا َ
هاجر وا َو َ
اهلل َو َّال َ
َو َّال َ
ذين َآمنوا َو َ
جاهدوا في َ
وِئٰٓلك
س
بيل ِ
ِ
َ َ ّ ً َُ َ ٌ
ٌ َ
ن
ف
ُه ُم ُ
ٌ
649 ،131
غف َرة َو ِر زق كريم  74سوره ا��ال
ؤمنون حقا لهم م ِ
الم ِ
َ ُ ُ ََ
َ َ ُ
اهلل في َم َ َ َ َ َ َ ُ َ
َل َقد َن َص َر ُك ُم ُ
عج َبتكم ك َثرتكم فلم
ين ِاذ ا
ِ
واطن كثيرةٍ و يوم حن ٍ
َ
ُ َ ُ َ ًَ َ ََ ُ ُ َ ُ
رض بما َر ُح َبت ُث َّم َو ّل ُيتم ُمدب َ
رين 25
ِ
غن عنكم شيئا و ضاقت عليكم الا ِ
ت ِ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُث َّم ا َنزل ُ
ؤم َ
اهلل َسكين َت ُه َعلى َرسو ِلهِ َو َعلى ُ
نين َو ا َنزل ُجنودا لم ت َر وها َو
الم ِ
َ َّ َ َّ َ َ
ت
الكاف َ
ك َفر وا َو ذ ِل َك َج ُ
201
رين  26سوره� و ب�ه
عذب الذين
زاء ِ

ُ
َ َّ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ً
الم َ
سيح َ
اهلل َو َ
ابن َم َري َم َو ما ا ِمر وا
دون ِ
اتخذوا احبارهم َو رهبانهم اربابا ِمن ِ
ً
َ
ً َ ّ َُ ُ َُ َّ ُ
ت
ِا ّلا ِل َي ُ
شركون  31سوره� و ب�ه 302
عبدوا ِالها ِ
واحدا لا ِاله ِالا هو سبحانه عما ي ِ
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ََ ُ َ َ َ
َّ َ ً َ َ
موال ّ
ُّ
يا َا ُّي َها َّال َ
ذين َ
الن ِاس
هبان ليأكلون ا
الا
ن
م
ثيرا
ك
ن
ا
نوا
آم
ِ
ِ
حبار َو الر ِ
ِ
َّ
َ َّ
َّ َ
َ
َ
َ
َ
ب ِ َ َ ُ ّ َ َ َ
َ
َ
الفضة و لا
كنز ون الذهب و ِ
اهلل َو الذين ي ِ
بيل ِ
ِ
الباط ِل و يصدون عن س ِ
َ
ََّ
َ
ُ
ت
ُ
َ
َ
561 ،250
ليم  34سوره� و ب�ه
بيل ِ
اهلل فب ِشرهم ِبعذ ٍاب ا ٍ
ي ِنفقونها في س ِ
ّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
َ
ين ِاذ ُهما فِی
ِالا تنصر وه فقد نصره اهلل ِاذ اخرجه الذين كفر وا ثان ِ َي اثن ِ
َ َ
ُ
َ
ََ
اهلل َم َعنا َف َا َنز َل ُ
حزن ا َّن َ
اهلل َسكين َت ُه َعليهِ َو ا ّي َد ُه
صاح ِبهِ لا ت َ ِ
الغار ِاذ َيقول ِل ِ
ِ
َ َ َ ُ
َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ
َ َ
ُ
ّ
ُ
َ
اهلل ِهيَ
ِب ُج ٍ
نود لم تر وها و جعل ك ِلمـة الذين كفر وا السفلى و ك ِلمـة ِ
العليا َو ُ
ت
اهلل َع ٌ
ُ
زيز َح ٌ
202
كيم  40سوره� و ب�ه

ً
ُ َُ ُ
ُ َ
ٌَ َ
َ ُ
ايمانا َف َا َّما َّال َ
ذين َآمنوا
هذهِ
َو ِاذا ما ا ِنزلت سورة ف ِم ُنهم َمن َيقول ا ّيكم زادته ِ
ً ُ َ َ
َ
َ َ
ت
178
بشر ون  124سوره� و ب�ه
فزاد ُتهم ايمانا َو هم يست ِ
َ
َ
َُ
الص ِال ِ َ
ِا َّن َّال َ
ذين َآمنوا َو َع ِم ُلوا ّ
حت ِه ُم
ايمان ِهم تجري ِمن ت ِ
هديهم ر ّب ُهم ِب ِ
حات ي ِ
َّ
ن
ّ
َ ُ
178 ،176
سوره� و�س
عيم 9
ی
الانهار في َجن ِ
ات الن ِ
َ ُ َ
َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ً ُ َّ َ ُ
ُ
ُ
ذين َا َ
قول ِل َّل َ
شركوا َمكانكم ا ُنتم َو ش َر ُكاؤكم
و يوم نحشرهم جميعا ثم ن
َ ً
َ َ
َ ُ
َ
َ َ
ُ
ك ُنتم ا ّيانا ت ُ َ
اهلل شهيدا
ف َز ّيلنا َب َين ُهم َو قال ش َر ُكاؤ ُهم ما
ِ
عبدون  28فكفى ِب ِ
ُ
ُ ُ َ
ُ َ َ
ُ
ك ّنا َعن ِع َ
باد ِت ُكم َل ِ َ
فس
َب َيننا َو َب َينكم ِان
غافلين  29هنا ِلك تبلوا ك ّل ن ٍ
َ َ
َ َ
سل َفت َو ُر ّدوا ا َلى اهلل َم ُ
فتر َ
ولاه ُم َ
ون 30
الح ّ ِق َو َض َّل َع ُنهم ما كانوا ي
ما ا
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َ ُ
ماء َو الا ِ ّ َ
ُقل َمن َيرزقكم ِم َن ّ
ّ َ َ
خر ُج
الس ِ
رض امن ي ِملك السمع و الابصار و من ي ِ
َ َ
َ
قولون ُ
الم ّي َت م َن َ
َ َّ َ َ ّ َ ُ
اهلل
الح ِ ّي َو َمن ُي َد ِّب ُر الا َمر ف َس َي
خر ُج َ ِ ِ
الحي ِمن الم ِي ِت و ي ِ
ن
َف ُقل َا َفلا َت َّت َ
 282تا 289
سوره� و�س
قون 31
ی
َّ
َّ ُ
صر َ
الح ُّق َفما ذا َب َ
َفذل ُك ُم ُ
لال َف َانَّى ُت َ
عد َ
اهلل َر ُّب ُك ُم َ
فون 32
الح ّ ِق ِالا الض
ِ
ن

سوره� و�س
ی
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َ
َ ََ
ُ َ
الح ّق ُقل ُ
ُ َ ُ َ َ
َ َ
لح ّ ِق اف َمن َيهدي ِالى
اهلل َيهدي ِل
قل هل ِمن شر ِكائكم من يهدي ِالى ِ ِ
َ َ َ ُ
َ َ ُ
ّ َ
َ َ ُ َ َّ َ
حك ُم َ
ون 35
الح ّ ِق ا َح ّق ان ُيت َب َع ا َّمن لا َي ِه ّدي ِالا ان ُيهدى فما لكم كيف ت
ن

سوره� و�س
ی

292 ،291

َ
َ َ َّ ُ َ َ
َ َ َ َ
َ َ َ
قال يا ُ
نوح ِا َّن ُه َل َ
لن ما ل
يس لك ِبهِ
هلك ِانه ع َم ٌل غ ُير ِ
يس ِمن ا ِ
صال ٍح فلا تسئ ِ
ّ َ ُ َ َ َ َ
الجاه َ
374
لين  46سوره هود
ِع ٌلم ِانِي ا ِعظك ان تكون ِم َن ِ
َو اصبر َفا َّن َ
حس َ
جر ُ
اهلل لا ُي ُ
ضيع َا َ
211
نين  115سوره هود
الم ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ ُ َ
َ ّ َ َ
ّ َ ُ
استيا َس ُّ
صرنا ف ُن ِ ّج َي َمن
الر ُس ُل َو ظ ّنوا ان ُهم قد ك ِذبوا جاءهم ن
حتى ِاذا
ُ
َ
َ
ّ
ف
المجر َ
وم ُ
شاء َو لا ُي َرد َب ُ
َن ُ
609
سوره� وس�
مين 110
ی
أسنا ع ِن الق ِ
ِ
َ َ َُ َ
َ
َّ َ َ
َل ُه ُم َع ّق ٌ
بات ِمن َب َ َ َ
اهلل لا ُيغ ِّي ُر ما
اهلل ِان
ِ
مر ِ
ِ
ين يديهِ و ِمن خ ِلفهِ يحفظونه ِمن ا ِ
َُ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ
ُ
َ
ّ َُ
وم سوءا فلا َم َر ّد ل ُه َو ما لهم
وم َحتى يغ ِّير وا ما ِبانف ِس ِهم َو ِاذا اراد اهلل ِبق ٍ
ِبق ٍ
وال  11سوره رعد
ِمن ٍ

دونهِ
ِمن ِ
َ ٓ
ُ
َ
ُ ُ َ َ َّ َ ُ
ُقل َمن َر ُّب َّ
دونهِ ا ِوليا َء لا
رض ق ِل اهلل قل ا فاتخذتم ِمن ِ
ماوات َو الا ِ
الس ِ
َ َ ُ َ
َ ً
َ
َ َ ُ
فعا َو لا َض ًّرا ُقل َهل َي َ
صير ام َهل
ست ِوي الاعمى و الب
كون ِلانف ِس ِهم ن
مل
َي ِ
ُّ ُ ُ َ ّ ُ َ َ َ ّٰ ُ َ َ َ َ
ََ َ َ
َ َ
َت َ
شاب َه الخ ُلق
كاء خلقوا كخ ِلقهِ فت
ست ِوي الظلمات و النور ام جعلوا ِلل ِه شر
َ
ُ
ُ َ
ُ ُ
ك ّل َش ٍ ُ
الق ّه ُار َ 16ا َنز َل م َن َّ
ُ
ماء ً
ماء
الس ِ
الواحد
يء َو ه َو ِ
َعل ِيهم ق ِل اهلل ِ
ِ
خالق ِ
َ َ
دون َع َليهِ فی ّ
يل َز َب ًدا راب ًيا َو م ّما يوق َ
احت َم َل َّ
سالت َاود َي ٌـة ب َق َدرها َف َ
الس ُ
الن ِار
ف
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ َّ َّ
ُ َ
اهلل َ ّ
كذل َك َيضر ُب ُ
ابت َ
الز َب ُد
الباطل فاما
تاع َز َب ٌد ِمثله
الحق َو ِ
ِ
غاء ِح َليـةٍ او َم ٍ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َف َي َ
َ ّ
كذل َك َيضر ُب ُ
ذه ُب ُج ً
اهلل
رض
ِ
فاء َو ا ّما ما َينف ُع الن َاس ف َيمكث فِی الا ِ
ِ
َ َ
َ َ ََ
ذين َلم َي َ
ذين َ
الحسنى َو َّال َ
مثال ِ 17ل َّل َ
استجابوا ِل َر ّبه ُم ُ
ستجيبوا ل ُه لو ا ّن
الا
ِِ
َ
ُ
َ
َ
ً
َ
َ
َل ُهم ما فی الارض َجميعا َو مثل ُه َم َع ُه ل َ
افت َدوا بهِ اوِئٰٓلك ل ُهم ُ
ساب َو
سوء ِ
ِ
ِ
ِ
الح ِ
ِ
َ ُ َ َ َّ
ُ
َ
َ
ُ
 591 ،566تا 594
المهاد  18سوره رعد
مأواهم جهنم و ِبئس ِ
771
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َ َ ُ َّ َ َ
ك َفر وا َلو لا ُانز َل َع َليهِ َآي ٌة من َر ّبهِ ُقل ا َّن َ
اهلل ُي ِض ُّل َمن َي ُ
و يقول الذين
شاء َو
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ َ َ َ ُّ ُ ُ
َ
َ َ
َ
اهلل
كر ِ
كر ِ
اهلل الا ِب ِذ ِ
يهدي ِاليهِ من اناب  27الذين آمنوا و تطم ِئن قلوبهم ِب ِذ ِ
َ َ ُّ ُ
لوب َّ 28ال َ
ذين َآمنوا َو َع ِم ُلوا ّ
َُ َ ُ ُ َ
الق ُ
آب
تطم ِئن
الص ِال ِ
حات طوبى لهم و حسن م ٍ
 29سوره رعد

205 ،204

ُ ً
َ
َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ
َ َ
وم ُهم َ
فرا َو َا َح ّلوا َق َ
دار َ
وار َ 28ج َه ّن َم
الب
ك
اهلل
ت
عم
ن
لوا
د
ا لم تر ِالى الذين ب
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ
ئس الق ُ
صل َونها َو ب َ
797 ،231
راه�م
رار 29
ي
سوره ا� ی
ب
ِ
َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ
خت فيهِ ِمن ر وحي َف َقعوا َل ُه ساج َ
دين  29سوره ح�ج ر 427
ف ِاذا سويته و نف
ِ
َ َ
ُ ّ ُ َّ َ ً
ََ
اجتن ُبوا ّ
َ
سولا َان ُ ُ
َ
اغوت ف ِم ُنهم
الط
َو لقد َب َعثنا في ك ِل امـةٍ ر
اعبدوا اهلل َو ِ
ِ
َّ َ َ
َ ُ
َ
َّ َ ُ َ
ََ
ُ
رض فانظر وا
َمن هدى اهلل َو ِم ُنهم َمن َحقت عليهِ الضلالـة فسير وا فِی الا ِ
ن
َ َ
َ
الم َك ّ ِذ َ
عاق َب ُة ُ
526 ،525 ،503
بين  36سوره� حل
كيف كان ِ
َّ
ً
َ َّ
َو َاوحى َر ُّب َك ا َلى َّ
َ
بال ُبيوتا َو ِم َن الش َج ِر َو ِم ّما
الن
ِ
الج ِ
حل ا ِن ات ِخذي ِمن ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ُ
ً
َ
ّ
ُ
ُ
َ
َُ
َ
رات فاسلكي ُس ُب َل َر ّب ِك ذللا َي ُ
خر ُج
عرشون  68ث ّم كلي ِمن ك ِ ّل الث َم ِ
ِ
ي ِ
َّ
َ َ َ ً َ
َ ٌ ُ َ ٌ َ ُ
لوان ُه فيهِ ش ٌ ّ
وم
طونها شراب مخت ِلف ا
ِ
ِمن ُب ِ
فاء ِللن ِاس ِان في ذ ِلك لآيـة ِلق ٍ
ن
َ َ َ َّ َ
388
يتفكر ون  69سوره� حل
َ َّ
يس َل ُه ُس ٌ
الشيطان َّ
َ َ َ ُ َ َ َ
جيم ِ 98ا َّن ُه َل َ
لطان
اهلل ِمن
ف ِاذا ق َرأت القرآن فاست ِعذ ِب ِ
الر ِ
ِ
َّ َ
َّ ُ ُ
ذين َآمنوا َو َعلى َر ّبهم َي َت َوَّك َ
لطان ُه َع َلى َّال َ
َع َلى َّال َ
ذين َي َت َولون ُه َو
لون ِ 99انما س
ِِ
ن
َّ َ ُ
َ
ُ
782
شركون  100سوره� حل
الذين هم ِبهِ م ِ
ّ َ ُ
َ َ
َ َ َ ُُ ُ َ ٌ
الايمان َو
طم ِئ ّن ِب
كره و قلبه م
عد ِ
اهلل ِمن َب ِ
َمن كف َر ِب ِ
ِ
ايمانهِ ِالا من ا ِ
ًَ َ
ُ
َ َ
ِ َ َ َ َ
اهلل َو َل ُهم َعذ ٌاب َع ٌ
ظيم 106
فر َصدرا ف َعل ِيهم غض ٌب ِم َن ِ
لكن من شرح ِبالك ِ
ن

سوره� حل

101

َّ
ََ َ َ
دع الى َس َ َ
الموع َظـةِ َ َ
ُ ُ
الح َ
حس ُن ِا ّن
جاد ُلهم ِبالتي ِهي ا
كمةِ َو َ ِ
الح َسنةِ َو ِ
بيل ر ِّبك ِب ِ
ا ِ
ِ
ََ َ ُ َ َ
ن
َ َ
الم َهت َ
بيلهِ َو ُه َو َا َعل ُم ب ُ
664
ل
دين  125سوره� ح 
ر ّبك ه َو اعل ُم ِب َمن ض َّل عن َس ِ
ِ
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َّ
َ ََ
َ َ ُ
َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ
َّ َ َ
بات َو
حر َو ر زقناهم ِم َن الط ِّي ِ
و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم فِی الب ِر و الب ِ
ً
َ ََ َ
َ
َ َّ ُ َ
351
ثير ِم ّمن خلقنا تفضيلا  70سوره اسراء
فضلناهم على ك ٍ
َّ
َ
َّ ُ َ َ
َّ َ ُ َ َ
َّ َ
َ َ
ا ِق ِم
جر
الصلاة ِل ُد ِ
لوك الش ِ
يل و قرآن الف ِ
جر ِان قرآن الف ِ
مس ِالى غس ِق الل ِ
ً
َ
394
كان َمشهودا  78سوره اسراء
ً
ِا َّن َّال َ
ذين َآمنوا َو َع ِم ُلوا ّ
حات ِا ّنا لا ُن ُ
جر َمن َا َ
ضيع َا َ
حس َن َع َملا 30
الص ِال ِ
ف

سوره که�

211

َ
ُاوِئٰٓلك َل ُهم َج ّن ُ
ات َعدن َتجري من َت ُ َ ُ ُ َ َّ َ
ساو َر ِمن
ِ
ِ
ٍ
حت ِهم الانهار يحلون فيها ِمن ا ِ
ً ُ ً
َ َ
َ َ
ندس َو ا َ
ُ
َ
ست َبرق ُم َّت ِك َ
رائ ِك
ئين فيها َعلى الا ِ
ذه ٍب َو َي َلبسون ِثيابا خضرا ِمن ُس ٍ ِ
ٍ
ََ ً
َ َّ
َ
ف
الث ُ
165

واب َو َح ُسنت ُمرتفقا 31
ِنعم
سوره که�
َ َ َ َ
َُ ُ
ً
ُ
ُ
عمالا َّ 103ال َ
عي ُهم فی َ
ذين َض َّل َس ُ
الحياةِ ّالدنيا َو
رين ا
قل َهل نن ِّب ُئكم ِبالاخس
ِ
ً
بون َا َّن ُهم ُيحس َ
حس َ
ف
ُهم َي َ
54

نون ُصنعا 104
سوره که�
ِ
ُ َ ً
َ ُ َّ َ َ َّ ُ َ ً َ َ
ُ
ماوات َي َت َف َّط َ
كاد َّ
يئا ا ًّدا َ 89ت ُ
رن
الس
و قالوا اتخذ الر
حمن َولدا  88لقد ِجئتم ش ِ
ً
َ
َ
ُ
ً
َ
َ َ َّ
ُ َ َ َ ُّ َ ُ َ ُّ
حمن َولدا َ 91و ما َي َنبغي
الجبال َه ّ ا
ِمنه و تنشق الارض و ت ِخر ِ
د  90ان دعوا ِللر ِ
َ َ َ َ ً
َ َ
ُ
الارض ا ّلا آتي َّ
ك ُّل َمن فی َّ
َّ
الر ٰ
حم ِن
حمن ان َي ّت ِخذ َولدا ِ 92ان
الس ِ
ماوات و ِ ِ ِ
ِ
ِللر ِ
ً ََ َ
ً
َ
ُ
240 ،239
د  94سوره مر�ی م
حصاهم َو َع ّد ُهم َع ّ ا
َعبدا  93لقد ا
ّ ََّ ٌ

َ

ًَُ

َ

َو ِاني لغفار ِل َمن َ
صالحا ث ّم اهتدى  82سوره طه
تاب َو َآم َن َو ع ِم َل ِ

52

َ
َ َ َ َ َ َ ّ
َ َ َ َ ّ
ً
ُ
كر ِان ك ُنتم لا
رسلنا قبلك ِالا ِرجالا نوحي ِال ِيهم فسئلوا ا
و ما ا
هل ِ
الذ ِ
ً
َ َ
َ ُ َ َّ
مون َ 7و ما َج َع ُ
عل َ
عام َو ما كانوا خا ِل َ
الط َ
دين 8
لناهم َج َس اد لا يأكلون
ت
َ َ َ ََ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ
َ
ُّ َ
ُ َ
ُ َ
سرفين  9لقد انزلنا
ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم و من نشاء و اهلكنا الم ِ
ً
َ ُ
َ
َ َ
تابا فيهِ ذ ُكر ُكم َا َفلا َتعق َ
لون َ 10و كم ق َصمنا ِمن ق َريـةٍ كانَت
ك
ِ
ِ
ِاليكم ِ
َ ً َ َ َ َ َ َ ً َ َ ََ َ
أسنا اذا ُهم منها َي ُرك َ
ضون
ظالمـة و انشأنا بعدها قوما آخ
رين  11فل ّما ا َح ّسوا َب َ ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ساك ِنكم ل َعلكم تسئلون  13قالوا
ارجعوا ِالى ما ا ِترفتم فيهِ َو َم ِ
 12لا تركضوا و ِ
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ً
َ َ
َ
عواهم َحتّى َج َع ُ
لك َد ُ
َ ّ ُ ّ
ظال َ
لناهم َحصي اد
مين  14فما زالت ِت
يا َويلنا ِانا كنا ِ
َ َ َ
َ َ َ َّ َ َ َ
َ
لاع َ
خام َ
بين  16لو ا َردنا ان
دين َ 15و ما خلقنا الس
ماء َو الارض َو ما َبين ُهما ِ
ِ
َ ّ ََ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ َ َ ُ
ّ
ُ ّ
َن َّت ِخذ لهوا ل ّات َخ ُ
الباط ِل
قذف ِبالح ِق على ِ
فاعلين  17بل ن ِ
ذناه ِمن ل ُدنا ِان كنا ِ
َف َي َ ُ ُ َ ُ
يل م ّما َتص َ
ن
زاه ٌق َو َل ُك ُم َ
 621تا 624
سوره ا� ب� ی�اء
فون 18
الو ُ ِ ِ
دمغه ف ِاذا ه َو ِ
فع ُل َو ُهم ُي َ
لا ُي َ
سئ َ
ن
سئ ُل َع ّما َي َ
سوره ا� ب� ی�اء
لون 23

550

سوره ح�
ج

584

سوره ح�
ج

 123تا 127

صاب ُ
َو م َن ّ
عب ُد َ
اطم َا َّن بهِ َو ِان َا َ
اهلل َعلي َحرف َف ِان َا َ
صاب ُه َخ ٌْير َ
الن ِاس َمن َي ُ
ته
ِ
ٍ
ِ
َ َ ُّ َ َ َ َ َ ُ َ ُْ
َ
ٌ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
جههِ خ ِسر الدنيا و الا ِخرة ذ ِلك هو الخسران المبين 11
ِفتنة انقلب علي و ِ

َ
َ
َّ َ َ َ ُ َّ
ذين ان َم َّك ّن ُ
َّال َ
كاة َو َا َمر وا ب َ
رض َا ُ
وف
الز
ا
و
آت
و
لاة
الص
وا
قام
الا
ی
ف
م
اه
ِ
ِ
المعر ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ُ َ َ ّٰ
َُ ُ
سوره ح�
734 ،733
ج
مور 41
و نهوا ع ِن المنك ِر و ِلل ِه ِ
عاقبة الا ِ
َ َ َّ ُ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ
اعبدوا َر َّب ُكم َو َ
اركعوا َو ُ
اسجدوا َو ُ
افعلوا الخ َير ل َعلكم
يا ايها الذين آمنوا
َُ َ ُ َ َ َ َ ََ ُ
َ َ
ُ
ّ
َ
هادهِ هو اجتباكم و ما جعل عليكم
اهلل حق ِج ِ
ت ِ
جاهدوا فِی ِ
فلحون َ 77و ِ
َّ َ َ ُ
َ َُ َ ّ ُ
ّ
سل َ
اك ُم ُ
مين ِمن َق ُ
بل َو في
الد ِين ِمن َح َر ٍج ِملـة ابيكم ِابراهيم هو سم
الم ِ
فِی ِ
َ َ َّ ُ َ ً َ َ ُ
َّ َ
يكم َو َتكونوا ُش َهد َاء َع َلى ّ
الن ِاس َف َا ُ
الصلاة
قيموا
هذا ِليكون الرسول شهيدا عل
َ
ُ
َ ُ َّ
عم َّ
َ
الن ُ
عم َ
المولى َو ِن َ
ولاكم َف ِن َ
صير 78
اهلل ُه َو َم
و آتوا
الزكاة َو اعت ِصموا ِب ِ
ُ ُ َ َ
َ ٰ ُ َ َ
ُ
َ ُ
عل َ
قولون ِل ّل ِه قل ا فلا
مون َ 84س َي
قل ِل َم ِن الارض َو َمن فيها ِان كنتم ت
َ َ َّ
السماوات َّ
ون ُ 85قل َمن َر ُّب َّ
كر َ
َ
الس ِبع َو َر ُّب َ
ظيم 86
تذ
الع ِ
ِ
رش الع ِ
ُ َ َ ََ ُ ُ َ
قولون ل ّٰله ُقل َا َفلا َت َّت َ
َ
يء َو ُه َو ُي ُ
جير
كوت ك ِ ّل ش ٍ
قون  87قل من ِبي ِدهِ مل
َس َي
ِ ِ
ُ ُ َ َ
َ ُ ُ َ
سحر َ
َ
عل َ
قولون ِل ّٰل ِه ُقل َف َانَّى ُت َ
ون َ 89بل
مون َ 88س َي
جار َعليهِ ِان كنتم ت
و لا ي
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ََ ُ
َ
الح ّق َو ان ُهم لكاذ َ
بون َ 90ما ات َخذ ُ
كان َم َع ُه ِمن
اهلل ِمن َول ٍد َو ما
ِ
اتيناهم ِب َ ِ ِ
ً ََ َ
َ
ُ ُ
َََ َ َ ُ ُ َ َ
اهلل َع ّما
عض ُسبحان ِ
ِالهٍ ِاذا لذه َب ك ّل ِالهٍ ِبما خلق َو ل َعلا بعضهم على ب ٍ
َيص َ
فون  91سوره م�ؤ ن
م� ن
و�
ِ

 345تا 348
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َ
ً ّ
َ
َ
ُ
ضلهِ َو َّال َ
عف ِف َّال َ
ذين
ذين لا َي ِجدون ِنكاحا َحتى ُي ِ
َو َليست ِ
غن َي ُه ُم اهلل ِمن ف ِ
َ ً
َ َ َ ُ ُ َ
ُ
َ ُ
َ َ
الك َ
فيهم خيرا
تاب ِم ّما َملكت ايمانكم ف ِ
َيبتغون ِ
كاتبوهم ِان ع ِلمتم ِ
َّ
ََ ُ ََ
ُ َ ُ
ُ
غاء ِان
الب ِ
كرهوا فت ِ
مال ِ
َو آتوهم ِمن ِ
ياتكم على ِ
اهلل الذي آتاكم و لا ت ِ
َا َر َ
الحياةِ ُّالدنيا َو َمن ُيكر ُ َ َ َّ َ
دن َت َح ُّص ًنا ِل َت َبتغوا َع َر َض َ
عد
هه ّن ف ِان اهلل ِمن َب ِ
ِ
اكراهه َّن َغ ٌ
ن
فور َر ٌ
355
حيم  33سوره� ور
ِ
ِِ
ُ َ
َل َقد َا َنزلنا آيات ُم َب ّينات َو ُ
اهلل َيهدي َمن َي ُ
قيم 46
شاء ِالى ِص ٍ
ٍ ِ ٍ
راط مست ٍ
ن

سوره� ور

149

َ
َ َ ُ َ َ َّ َ ٌ
َّ
َ ّ
عد ذ ِلك َو ما
سول َو اطعنا ث ّم َيت َولى فريق ِم ُنهم ِمن َب ِ
َو َيقولون َآمنا ِب ِ
اهلل َو ِبالر ِ
ُا َ
ن
ؤم َ
وِئٰٓلك ب ُ
151 ،122
نين  47سوره� ور
الم ِ
ِ
َ ُ
َ
ريق م ُنهم ُمعر َ
حك َم َب َين ُهم اذا َف ٌ
ُ
ضون َ 48و ِان
اهلل َو َرسو ِلهِ ِلي
ِ
ِ
َو ِاذا دعوا ِالى ِ
ِ
َ
ٌ َ
َ
َ ُ َ ُ ُ َ ُّ
َ َ ُ
َ
خافون
لوب ِهم َم َرض ا ِم ارتابوا ام َي
يكن لهم
الحق َيأتوا ِاليهِ ُم ِ
ذعنين  49ا في ق ِ
َ َ َ
ُ ََ
َ
َّ
َ َ ُُ َ ُ َ ُ ُ ّ
َ
َ
ان َيحيف اهلل عل ِيهم و رسوله بل اوِئٰٓلك هم الظ ِالمون ِ 50انما كان قول
َ
َ
ُ
َ
المؤم َ ُ
اهلل َو َرسو ِلهِ ِل َيحك َم َب َين ُهم ان َيقولوا َس ِمعنا َو ا َطعنا َو
نين ِاذا دعوا ِالى ِ
ُ ِ
َ
َ
اهلل َو َي َّت َف ُا َ
ُ َ ُ
المفل َ
حون َ 51و َمن ُيطع َ
وِئٰٓلك
اهلل َو َرسول ُه َو َيخش َ قهِ
اوِئٰٓلك ه ُم ُ ِ
ِِ
ُ
ن
 152تا 154
الفائز ون  52سوره� ور
ه ُم ِ
ُ
َ َ َ َ َّ
َ
َو َع َد ُ
اهلل َّال َ
نكم َو َع ِم ُلوا ّ
رض
ذين َآمنوا ِم
حات ليست ِ
خلفن ُهم فِی الا ِ
الص ِال ِ
َّ
َ َ َ َّ
َ ٰ َ
َ
ذين من َقبلهم َو َل ُي َم ّك َن َّن َل ُهم َ
ضى ل ُهم َو
دين ُه ُم ال ِذي ارت
ِ
ك َما استخلف ال َ ِ
ِِ
َ ًَ ُ َ
َ َ ًَ َ َ
َ َ
ك َف َر َب َ
ُ
َ ّ َ َّ
عد
شركون بی شيئا و من
ل ُي َب ِدلن ُهم ِمن ب ِ
عد خ ِوف ِهم امنا يعبدونني لا ي ِ
َ َُ َ ُ
ن
156
سوره� ور
الفاسقون 55
ذ ِلك فاوِئٰٓلك ه ُم ِ
َ َ ُ

ً ََ

ّ ّ

قال ف َعلتها ِاذا َو انا ِم َن الضال َ
ش
سوره� عراء
ين 20

416

الج َّن ُة ِل ُلم َّت َ
قيل َل ُهم َا َ
َ
قين َ 90و ُب ّر َز ِت َ
َو ُا ِزل َف ِت َ
الج ُ
لغاوين َ 91و َ
ين ما
حيم ِل
ِ
َ ُ
َ
دون  92من دون اهلل َهل َي ُ َ ُ َ َ
عب َ
ُك ُنتم َت ُ
بكبوا
نصر ونكم او َينت ِصر ون  93فك ِ
ِ ِ
ِ
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ُ
ختص َ
َ
بليس َا َ َ
َ
الغاوون َ 94و ُج ُ
نود ِا َ
مون
فيها ُهم َو
جمعون  95قالوا َو هم فيها َي ِ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
العال َ
ك ّنا َلفي َض ُ
مين َ 98و ما
بين ِ 97اذ ن َس ّ ِويكم ِب َر ِّب
اهلل ِان
 96ت ِ
ٍ
لال م ٍ
َ َ
ََ
المجر َ
َ
مون َ 99فما َلنا ِمن ِ َ
َا َض ّلنا ِا ّلا ُ
َ
َ
ميم  101فلو
ديق ح ٍ
شافعين  100و لا ص ٍ
ِ
َ َ ً
َ
َ َ َ
َ َّ َ َ
ك َّر ًة َف َن َ
ؤم َ
كون ِم َن ُ
كان اكث ُر ُهم
نين ِ 102ا ّن في ذ ِلك ل َآيـة َو ما
ان لنا
الم ِ
ؤم َ
ش
سوره� عراء
نين 103
ُم ِ
َ

َ

ُ

ً

نحتون ِم َن الجبال بيوتا فار َ
ش
سوره� عراء
هين 149
َو ت ِ
ِ ِ
ِ

 321تا 323
527

َ
َ
المبين َ 2نتلوا َع َل َ
ُ
الكتاب ُ
يك ِمن ن َب ِإ موسى َو
طسم ِ 1تلك آيات ِ ِ
ِ
ً
َ َ
َ
َ َ َ ّ َ
َ
َّ َ َ َ
رض َو َج َع َل اهلها ِش َيعا
ِفرعون ِب
ؤمنون ِ 3ان ِفرعون علا فِی الا ِ
وم ُي ِ
الح ِق ِلق ٍ
َ
َ
َ
ً
ُ
َ
ّ
َ
بناء ُهم َو َي َ
َ َ
ستحيي ِن َ
طائفة ِم ُنهم ُيذ ّب ُح ا َ
كان ِم َن
ساء ُهم ِان ُه
ضعف ِ
يست ِ
ِ
َ َ ََ
َ
ريد َان َن ُم َّن َع َلي َّال َ ُ
دين َ 4و ُن ُ
فس َ
ُ
جعل ُهم
رض و ن
ذين است ِ
الم ِ
ضعفوا فِی الا ِ
ُ ّ َ
َ
َ
رع َ
الارض َو ُنر َی ف َ
جع َل ُه ُم الوار َ
َا ِئ َّم ًة َو َن َ
هامان
ون َو
ِ ِ
ثين َ 5و ن َم ِك َن ل ُهم فِی ِ
ِ
َ َ
ُ
َ َ
حذر َ
َو ُج َ
ون َ 6و َا َ
نود ُهما ِم ُنهم ما كانوا ي
رضعيهِ
وحينا ِالى ا ِ ّم موسى ان ا ِ
َ َ َ ّ ّ َ
َ
َ
جاع ُ
فت َع َليهِ َف َالقيهِ فی َ
لوه
الي ِّم َو لا تخافي و لا ت
يك َو ِ
ف ِاذا ِخ ِ
حزني ِانا راد ُوه ِال ِ
ِ
ق
رس َ
ِم َن ُ
الم َ
 462 ،439تا 468
لين  7سوره� صص
ق
يامـةِ لا ُي َ َ
َ َ ّ
َ َ َ ُ َ َّ ً َ
الق َ
النار َو َي َ
نصر ون  41سوره� صص
وم ِ
و جعلناهم ا ِئمـة يدعون ِالي ِ


797

َ َ
َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َ
الق ُول َر َّبنا ُ
غو ُ
لاء َّال َ
غوينا َا َ
ذين َا َ
يناهم كما غ َوينا
هؤ ِ
قال الذين حق عل ِيهم
َت َب َّرأنا ا َل َ
ق
يك ما كانوا ا ّيانا َي ُ َ
321
عبدون  63سوره� صص
ِ
ِ
َ
َ ُ ُ
َ
َّ َ َّ َّ َ َ
َ َ
حشاء َو
ِ
الصلاة تنهى َع ِن الف
تاب َو ا ِق ِم الصلاة ِان
ا
تل ما ا ِوح َي ِاليك ِم َن ِ
الك ِ
َ
َ
َ
َ
َ
صن َ
اهلل َيعل ُم ما ت َ
كب ُر َو ُ
اهلل ا َ
ُ
ن
204
ک� ت 
عون 45
و�
سوره ع� ب
المنك ِر َو ل ِذ ُكر ِ
َ
ُ َ َ
َ ُ ُّ ُ
مين َك ِا ًذا َلا َ
رتاب
تاب َو لا تخطه ِب َي ِ
َو ما كنت تتلوا ِمن ق ِبلهِ ِمن ِ
ك ٍ
المبط َ
ن
385
ک� ت 
لون 48
و�
سوره ع� ب
ُ ِ
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ذين َ
جاه ُدوا فينا َل َنهد َي َّن ُهم ُس ُب َلنا َو ا َّن َ
حس َ
َو َّال َ
اهلل َل َم َع ُ
نين 69
الم ِ
ِ
ِ
ک� ت
ن
و�
سوره ع� ب

181 ،180

َّ َ َ َ ّ َ َ َ
ََ َ َ َ ّ َ ً
َ
َ َ
نيفا ف َ َ
لق
لد ِين ح
ِ
فا ِقم وجهك ِل ِ
طرت ِ
اهلل التي فطر الناس عليها لا تبديل ِلخ ِ
َ ّ ُ َ
َ َ َ
الق ّي ُم َو َ َ َ ّ
79
اس لا يعلمون  30سوره روم
لك ّن اكث َر الن ِ
اهلل ذ ِلك ِ
ِ
ِ
الدين ِ
َ
َ َ ّ َ ُ ُ
َ ََ َ ُ
كتاب ِ َ
وم َ
الع َ
عث
و قال ال
ذين اوتوا ِ
الب ِ
لم َو ِ
اهلل ِالى ي ِ
الايمان لقد ل ِبثتم في ِ ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ ُ
البعث َو ّ
َفهذا َي ُ
410
لكنكم كنتم لا تعلمون  56سوره روم
ِ
وم َ ِ
َ َََ ُ َ َ ُ
َ َ
سول ُه َو َص َد َق ُ
َو َل ّما َر َا ُ
الا َ
اهلل َو
حزاب قالوا هذا ما وعدنا اهلل و ر
ؤمنون
الم ِ
ً
َ ُ ّ
ً َ
َ ُُ
ا�
167
رسوله َو ما زادهم ِالا ايمانا َو تسليما  22سوره اح�ز ب 

َ ً َ ً َ َّ ُ ُ ًَ َ
ُ
ً
يا َا ُّي َها َّال َ
كرة َو اصيلا ُ 42ه َو
ذين َآم ُنوا اذك ُر وا اهلل ِذكرا كثيرا  41و س ِبحوه ب
ُّ ُ
ُ
َّ ُ َ ّ َ َ ُ
َ
َ ّ
يكم َو َم ِ َ ُ ُ ُ
كان
ور َو
الذي يصلي عل
خر َجكم ِم َن الظل ِ
مات ِالى الن ِ
لائكته ِلي ِ
ً
المؤم َ َ
ا�
183
نين رحيما  43سوره اح�ز ب 
ِب ُ ِ
َ َ
َ َ
َّ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َّ
َ
ذين ُ
قال َّال َ
هار ِاذ ت ُأمر وننا ان
الن
و
يل
الل
كر
م
ل
ب
وا
ر
كب
است
ذين
ل
ل
فوا
ضع
است
و
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ُ َ ً َ َ َ ُّ َّ َ َ َ ّ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َُ
اهلل و نجعل له اندادا و اسر وا الندامـة لما راوا العذاب و جعلنا الاغلال في
نكفر ِب ِ
ّ
َ
�أ
َّ َ َ
عم َ
جز َ
ك َفر وا َهل ُي َ
ون ِالا ما كانوا َي َ
284
سوره س�
لون 33
عناق الذين
ب
ا ِ
ّ َ
َ
قال ُم َترفوها ا ّنا بما ُارس ُلتم بهِ كافر َ
َ َ
َ َ َ
ون 34
ذير ِالا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
و ما ارسلنا في قريـةٍ ِمن ن ٍ
�أ
حن ب ُم َع َّذ َ
َ ُ َ َُ َ ً َ َ ً َ َ ُ
َ
560
سوره س�
بين 35
ب
و قالوا نحن اكثر اموالا و اولادا و ما ن ِ
َّ
َ َ َ َ َ ُ
الش َ
يطان ِا َّن ُه َل ُكم َع ُد ٌّو ُم ٌ
يكم يا َبني َآد َم َان لا َت ُ
بين 60
عب ُدوا
ا لم اعهد ِال
سوره  ی�س

278 ،277

َ
ََ
المنصور َ
َ ُ
رس َ
لين ِ 171ا َّن ُهم َل ُه ُم َ
باد َنا ُ
الم َ
ون 172
َو لقد َس َبقت ك ِل َمتنا ِل ِع ِ

ف
سوره صا� ت 
ا�

َّ َ َ
ف
َ
الغالبون  173سوره صا� ت 
ا�
َو ِان ُجندنا ل ُه ُم ِ

619 ،608 ،595
608 ،595 ،190
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َ
َ َ َ َّ َ ُ َ َّ
ُ َ َ َ
ََ
وف ُيبصر َ
ون  175ا ف ِب َعذ ِابنا
بصرهم فس
ى
فتول عنهم حت
ِ
حين َ 174و ا ِ
ٍ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ستعج َ
َي َ
ساء َص ُ
المنذ َ
باح ُ
لون  176ف ِاذا ن َزل ب َ
ساح ِتهم ف َ
رين َ 177و ت َول َع ُنهم
ِ
ِ
ِ
َ
َ َّ
َ َ
َ
َ
َ َ َ َ
الع ّزةِ َع ّما
بصر ون ُ 179سبحان ر ِّبك ر ِّب ِ
بصر ف َسوف ُي ِ
حين َ 178و ا ِ
حت ى ٍ
ف
َ
َ
566
ي ِصفون  180سوره صا� ت 
ا�
َ ّ
الط َ
اجت َن ُبوا ّ
ذين َ
عبدوها َو َانابوا ِا َلى اهلل َل ُه ُم ُ
َو َّال َ
اغوت َان َي ُ
باد
البشرى ف َب ِشر ِع ِ
ِ
َ َ
اهلل َو ُا َ
حس َن ُه ُا َ
الق َول َف َي َّتب َ
ذين َي َ
ذين َهد ُاه ُم ُ
وِئٰٓلك َّال َ
َّ 17ال َ
عون َا َ
وِئٰٓلك
ست ِمعون
ِ
ُ ُ ُ َ
222
لباب  18سوره� ز مر
هم اولوا الا ِ
َّ َ
َ
ٌ َّ ُ
706
ِانك َم ِّيت َو ِانهم َم ِّيتون  30سوره� ز مر
ََ
ُ ُ َ َ ّٰ
َ َ ُ
َ
اهلل ِم ُنهم َش ٌ
الواح ِد
يء ِل َم ِن الملك الي
وم ِلل ِه ِ
بار ز ون لا َيخفى على ِ
يوم هم ِ
َّ
267
ار  16سوره م�ؤ ن
م�
القه ِ
هامان َو قار َ
َ
رع َ
رسلنا موسى بآياتنا َو ُسلطان ُمبين  23الى ف َ
َو َل َقد َا َ
ون
ون َو
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ُ
َ
ٌ َ
قالوا ُ
جاء ُهم ب َ ّ
اقتلوا َا َ
ك َّذاب َ 24ف َل ّما َ
بناء
ندنا
ساحر
الح ِق ِمن ِع ِ
فقالوا ِ
ِ
َ ّ
َ
استحيوا ن َ ُ
َ ُ
ذين َآمنوا َم َع ُه َو َ
َّال َ
لال 25
ساءهم َو ما كيد ِ
ِ
الكافرين ِالا في ض ِ
م�
سوره م�ؤ ن
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َ َ ُ َ َّ ُ ّ َ ُ َ ُ َ ّ َ َ ُ َ َ
َ
َ َ َ ُ َ
دينكم او ان
ون ذر وني ا ُقتل موسى و ليدع ربه ِاني اخاف ان يب ِدل
و قال ِفرع
َ
َ
ُيظه َر فی الارض الف َ
ساد  26سوره م�ؤ ن
555
م�
ِ
ِ ِ
ُ
َ
ّ
َ
ً
َ
َ
ُ
رع ُ
قال ف َ
هامان ابن لي َصرحا ل َعلي ابل ُغ الا َ
م� 551
سباب  36سوره م�ؤ ن
ون يا
َو ِ
ِ
ُّ َ َ َ َ ُ َ
الا ُ
نص ُر ُر ُس َلنا َو َّال َ
ذين َآمنوا فی َ
ِا ّنا َل َن ُ
شهاد َ 51ي َ
وم لا
الحياةِ الدنيا و يوم يقوم
ِ
َ ّ
مين َمعذ َر ُت ُهم َو َل ُه ُم َّالل َ
سوء ّالدار َ 52و َل َقد َآتينا َ
عن ُة َو َل ُهم ُ
موسى
َينف ُع الظ ِال َ ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
سرائيل ِ َ
ُ ً َ
َ
لباب 54
الهدى َو ا َورثنا َبني ِا
الكتاب  53هدى و ِذكرى ِلا ِولي الا ِ
عد اهلل َح ٌّق َو َ
َفاصبر ا َّن َو َ
مد َر ّب َك ب َ
است ِ َ َ َ َ ّ َ
بكار
ِ ِ
الع ِش ِ ّي َو ِ
ِ
غفر ِلذ ِنبك و س ِبح ِبح ِ ِ ِ
الا ِ
 616تا 620
 55سوره م�ؤ ن
م�
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َ
َ
َ ّ َ ُ
يات َنا ُّالدنيا َن ُ
موت َو َنحيا َو ما ُي ِهل ُكنا ِا ّلا َّالد ُ
هر َو ما ل ُهم
َو قالوا ما ِهي ِالا ح
بذل َك من علم ان ُهم ا ّلا َي ُظ ّن َ
ث
246
سوره� ا� ی�ه
ون 24
ِ
ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
ج
َ ُ
َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ
345
لوب اقفالها  24سوره محمد
ا فلا يتدبر ون القرآن ام على ق ٍ
ً
َ َّ َ َ َ ُ َ ّ ُ َ َ ُ ّ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َّ ً
َ ٌ َ ُ
راهم ُركعا ُس َّجدا
اهلل و الذين معه ا ِشداء على الكف ِار رحماء بينهم ت
ُم َح ّمد رسول ِ
ً
َ َ َ ً
َ
ُ
سيماهم في ُوجوههم من َا َثر ُّ
جود ذ ِلك
اهلل َو ِرضوانا
الس ِ
ِِ ِ
َيبتغون فضلا ِم َن ِ
ِ
َُ
َُ
َّ
َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ ُ َ َ ََ
استغلظ
نجيل كز ٍرع اخرج شطاه فآز ره ف
َمثل ُهم فِی التوراةِ َو َمثل ُهم فِی ِ
الا ِ
ُ ُ
َ
ُ ُ ُّ
َ َ
الك ّف َار َو َع َد ُ
اهلل َّال َ
ذين َآمنوا َو
الز ّر َاع ِل َيغيظ ِب ِهم
عجب
فاستوى َعلى ِ
سوقهِ ي ِ
ً
ف
الصالحات م ُنهم َم ً َ ً َ
َ
715 ،56
غف َرة َو اجرا عظيما  29سوره�� تح
ِ
ع ِملوا ّ ِ ِ ِ
َ
َ ََ ََ
َ
َ
طائ َفتان ِم َن ُ
صلحوا َب َين ُهما ف ِان َبغت ِاحد ُاهما َعلى
ؤم
نين اقتتلوا فا ِ
الم ِ
َو ِان ِ ِ
َ ََ
َ َّ َ َ َ
َ
ُ
َ ُ َّ َ
صلحوا َب َين ُهما
اهلل ف ِان
الاخرى ف ِ
فاءت فا ِ
مر ِ
قاتلوا التي تبغي حتى تفيء ِالى ا ِ
العدل َو َاقسطوا ا َّن َ
قس َ
اهلل ُي ِح ُّب ُ
ب َ
691
طين  9سوره ح�ج ت 
را�
الم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ
ّ ََ
ُ ُ ً َ
ُ
َُ ّ
بائ َل
يا ا ّي َها الن ُاس ِانا خلقناكم ِمن ذك ٍر َو انثى َو َج َعلناكم شعوبا َو ق ِ
َ
َّ َ َ ُ
ُ
َ
ل َت َ
تقاكم ا َّن َ
ليم َخ ٌ
بير  13سوره ح�ج ت
اهلل َع ٌ
اهلل ا
عارفوا ِان ا
را�
ِ
ِ
كر َمكم ِعند ِ


َّ

َ َ

َ َُ َ

َ َ َ

َ

350 ،349

ُ َ

ٌ

الس َ
ِان في ذ ِلك ل ِذكرى ِل َمن كان له ق ٌ
لب او القى ّ
سوره153 � 
ق
مع َو ه َو شهيد 37

ُ
َ
َّ
َ
َ
نط ُق َعن َ
الهوى ِ 3ان
صاح ُبكم َو ما غوى َ 2و ما َي ِ
جم ِاذا هوى  1ما ض َّل ِ
َو الن ِ
ِ
ُُ َ
َ َّ َ ُ َ ُ ُ
القوى  5ذو م َّرةٍ َف َ
ُه َو ِاّلا َو ٌ
استوى َ 6و ُه َو ِبالاف ِق الاعلى
حي ُيوحى  4علمه شديد
ِ
َ
ََ
َ َ َ َ َ َ َ
ُ َّ َ َ َ َ َّ
َ
بدهِ ما اوحى  10ما
ين او ادنى  9فاوحى ِالى ع ِ
 7ثم دنا فتدلى  8فكان قاب قوس ِ
ن
ََ
ََ َ ُ
َ
الف ُ
434 ،432
م
سوره �� 
ؤاد ما َرأى  11ا ف ُتمار ون ُه َعلى ما َيرى 12
كذب
ج
َّ َ ُ َ َّ َ
َ
ق
321
الساعـة َو انشق الق َم ُر  1سوره� مر
ِاقت َربَ ِت
َ
َ
رسلنا ُر ُس َلنا ب َ ّ
الك َ
َل َقد َا َ
الميزان ِل َي َ
قوم
تاب َو
نات َو ا َنزلنا َم َع ُه ُم ِ
الب ِي ِ
ِ
َ ٌ
الن ُاس بالقسط َو َا َنز َلنا َ َ
ّ
ناف ُع ِل ّلن ِاس َو
الحديد فيهِ َب ٌأس شديد َو َم ِ
ِ ِ ِ
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َ ََ ُ َ َ ُُُ َ ُ ُ َُ َ
الغيب ا َّن َ
اهلل َقو ٌّي َع ٌ
زيز  25سوره حد ی�د
ِليعلم اهلل من ينصره و رسله ِب
ِ ِ
ِ
 491 ،473 ،247تا 496



عيسى ابن َم َري َم َو َآت ُ
ُث َّم َق َّفينا َعلى آثار ِهم ب ُر ُس ِلنا َو َق َّفينا ب َ
الا َ
نجيل َو
يناه ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ً
َّ َ َّ َ ُ َ َ ً َ َ َ ًَ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
هبانيـة ابتدعوها ما كتبناها
لوب الذين اتبعوه رأفة و رحمـة و ر ِ
جعلنا في ق ِ
َ
َ
ّ
َ
اهلل َفما َر َعوها َح َّق ر َ
عاي ِتها َف َآت َينا ّال َ
ابت َ
ذين َآمنوا ِم ُنهم
َعل ِيهم ِالا ِ
ضوان ِ
غاء ِر ِ
ِ
َ َ ُ َ َ
َ
ك ٌ
42
فاسقون  27سوره حد ی�د
اجرهم و
ثير ِم ُنهم ِ
ََ

ََُ

َ ََ

ُ

َّ

َ َ ٌ َ

كت َب اهلل لا ِغل َب ّن انا َو ر ُسلي ِ 21ان اهلل قو ّي ع ٌ
زيزسوره م�ج ادله
ِ

190

َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ َ ٓ َ ُ َ َ
ََ
َ َ َ
يا َا ُّي َها َّال َ
الم َو ّدةِ َو قد
لقون ِال ِيهم ِب
ذين َآمنوا لا ت ّت ِخذوا عد ِوي و عدوكم ا ِولياء ت
ُ
َ َّ َ
ََ
ُ َ ُ
َُ َ َ ّ ُ
اهلل َر ِّبكم
خرجون
ؤمنوا ِب ِ
الرسول َو ِا ّياكم ان ت ِ
كفر وا ِبما جاءكم ِمن الح ِق ي ِ
ُ ّ َ َ
ً
َ َ
ُ ُ َ ُ
ابت َ
الم َو ّدةِ َو
ون ِال ِيهم ِب
غاء َمرضاتي ت ِسر
ِان كنتم خ َرجتم ِجهادا في َسبيلي َو ِ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ
ََ َ َ
واء َّ
نكم َف َقد َض َّل َس َ
عل ُ
بيل 1
الس
م
له
فع
ي
ن
م
و
م
نت
عل
ا
ما
و
م
يت
خف
ا
ما
ب
م
انا ا
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
بسطوا ِاليكم ا ِيد َي ُهم َو ا ِلسنت ُهم ب ّ
ِان َيثقفوكم َيكونوا لكم اعد ًاء َو َي ُ
الس ِوء َو
ِ
َ ُ َ
َ َ ُ
َّ َ َ ُ
كفر َ
فوكم َيكونوا َل ُكم َاعد ًاء َو َي ُ
بسطوا ِاليكم ا ِيد َي ُهم
ون ِ 2ان يثق
ودوا لو ت
ّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ َ ُُ
َ َ
َو ا ِلسن َت ُهم ِبالس ِوء و ودوا لو تكفر ون  2لن تنفعكم ارحامكم و لا اولادكم
َُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ
َ َ ُ ُ ٌَ
الق َ
َي َ
سوة
صير  3قد كانت لكم ا
فصل بينكم و اهلل ِبما تعملون ب
وم ِ
يامـةِ َي ِ
ّ َُ ُ ُ
ٌ
َ
عب ُد َ
براهيم َو َّال َ ُ
نكم َو ِم ّما َت ُ
َ
ون ِمن
وم ِهم ِانا برآؤا ِم
َح َس َنة في ِا
ذين َم َعه ِاذ قالوا ِلق ِ
ُ َ ً َّ ُ
َ
ك َفرنا ب ُكم َو َب اد َب َيننا َو َب َين ُك ُم َ
العد َاو ُة َو َ
ؤمنوا
الب
اهلل
غضاء ا َب اد َحتى ت ِ
دون ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ َ
َ َ ُ َ
ُ َ
َ َ َ ّ َ
َ
َ
يء
اهلل ِمن ش ٍ
اهلل وحده ِالا قول ِابراهيم ِلابيهِ لاست ِ
غفرن لك و ما ا ِملك لك ِمن ِ
ِب ِ
َ
َ
َ
َ
َ
يك ا َنبنا َو ال َ
يك َت َوّكلنا َو ال َ
َر َّبنا َعل َ
الم ُ
يك َ
سوره مم� ن
ت
ه  675تا 684
ح� 
صير 4
ِ
ِ
َ َ ُ
ٌ
ََ
ُ ٌَ
َ
رجوا َ
كان َي ُ
الي َ
اهلل َو َ
الآخ َر َو َمن
سوة َح َس َنة ِل َمن
فيهم ا
وم ِ
لقد كان لكم ِ
َ َ َ َّ َ َّ َ ُ َ َ
الح ُ
الغن ُّي َ
سوره مم� ن
ت
682
ح�ه
ميد 6
يتول ف ِان اهلل هو ِ
َ َ
َ
َ َ ً َ
قولون ما لا َت َ َ
َ
يا َا ُّي َها َّال َ
اهلل ان تقولوا ما
ذين َآمنوا ِل َم ت
فعلون  2ك ُبر َمقتا ِعند ِ
فع َ
ف
لا َت َ

لون 3
سوره ص�

641
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َ
ُ
ُي َس ّب ُح ل ّٰله ما فی َّ
َ
الق ّد ِ َ
رض َ
كيم 1
الم ِل ِك
ماوات َو ما فِی الا ِ
الس ِ
زيز الح ِ
وس الع ِ
ِ ِ ِ ِ
سوره� ج

معه

405

ُ

َ َ

َ

َ َ ُ َ ُ
ضل ِ ُ
َ
ذ ِلك ف ُ
ظيم  4سوره� ج
ضل الع ِ
اهلل يؤتيهِ من يشاء و اهلل ذو الف ِ

معه 405

َ َ ُ َ َّ ُ َ ٓ ّٰ
َ َ
َّ
ُ
َ ُّ َ َّ َ
الن ِاس ف َت َم ّن ُوا
دون
قل يا ايها الذين هادوا ِان زعمتم انكم ا ِوليا ُء ِلل ِه ِمن ِ
َ َ
ُ ُ
قين َ 6و لا َي َت َم َّن َون ُه َا َب ًدا بما َق َّد َمت َايديهم َو ُ
صاد َ
اهلل
الموت ِان كنتم ِ
ِ
ِ
َ ٌ ّ
الظ ِال َ
341
مين  7سوره� ج معه
عليم ِب
َ ُ َ َّ َ ُ
َ َ ُ َّ َ َ ُ
اذا َ َ
المناف َ
اهلل َيعل ُم ِان َك ل َرسول ُه َو
اهلل و
قون قالوا ن
جاءك ُ ِ
ِ
شهد ِانك ل َرسول ِ
َ
َ
ف
َ
ّ
ُ
َ
ُ
ن ق
اهلل ي َ
ناف َ
شهد ِان ُ
635
سوره م�ا�� ن
كاذبون 1
و�
قين ل ِ
الم ِ
َ
َ َ َّ
َ ُ َ
ُ ُ
الم َ
دير ّ 1الذي َخ َل َق َ
یء َق ٌ
وت َو
الملك َو ُه َو َعلى ك ِ ّل ش ٍ
بار َك الذى ِب َي ِدهِ
ت
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ َ
الع ُ َ ُ
حس ُن َع َم ًلا َو ُه َو َ
ياة ِل َيبل َوكم ا ُّيكم ا َ
290
زيز الغفور  2سوره ملك
الح
َ َ ُ

َ َ ُ ُ

ّ

َ
الم َص ِل َ
قالوا لم نك ِم َن ُ
سكين  44سوره مد�ر 397
الم
ين َ 43و لم نك ن ِ
طع ُم ِ
ُ ّ ُ َ ّ

ّ

ث

ين  46سوره مد�ر
وم ِ
َو كنا نك ِذ ُب ِب َي ِ
الد ِ

ث

397

الم ُرء ِمن َاخيهِ َ 34و ُا ِّمهِ َو َابيهِ َ 35و ِ َ َ َ
وم َي ِف ُّر َ
َي َ
ُ ّ
امر ٍئ
صاحب ِتهِ و بنيهِ ِ 36لك ِل ِ
ومئذ َش ٌ
680
سوره ع�س
أن ُيغنيهِ 37
ب
ِم ُنهم َي َ ِ ٍ
َ َّ ُ َ

َّ

َّ ُ

َّ

ً

َ ً

ف

ُ ُ َ
سوره�� ر 197
رض ّيــة 28
ج
راض َيـة َم ِ
ارجعي ِالى ر ِب ِك ِ
يا ايتها النفس المطم ِئنة ِ 27

َّ
َ
َ ُّ
َ
ُ َ َ َ
َّ َ َ ُ َ
َ
لآخ َرة خ ٌير لك
يل ِاذا َسجى  2ما َود َعك ر ّبك َو ما قلى َ 3و ل ِ
و الضحى  1و الل ِ
َ َ َ
ًَ
ُ
عطيك َر ُّب َك َف َترضى َ 5ا َلم َيج َ
َ
دك َيتيما فآوى َ 6و
4و ل َسوف ُي
ِم َن الاولى
ِ
ًََ
ًّ َ
َ َ
َ َ
ض
 417تا 421
عائلا فاغنى  8سوره �حی
َو َجدك ضالا ف َهدى َ 7و َو َجدك ِ
َ
َ َ ُّ َ َ
اقرأ باسم َر ّب َك َّالذي َخ َل َق َ 1خ َل َق الا َ
الا َ
كرم
نسان ِمن َعل ٍق ِ 2اقرأ و ربك
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َّ
َ َّ
َّ
َ ََ
َ َ َ َ
َ
َ ّ َّ
َ
الانسان ليطغى
الانسان ما لم يعلم  5كلا ِان ِ
 3الذي عل َم ِبالقل ِم  4عل َم ِ
استغنى  7ا َّن الى َر ّب َك ُّ
َ 6ان َر ُآه َ
 422تا 432
ق
الرجعى 8
سوره عل�
ِ ِ ِ

فهرستها
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َ
ُ
َ ََ َ
يت َّالذي ُي َك ّ ِذ ُب ب ّ
الي َ
الدين َ 1فذ ِل َك ّالذي َي ُد ُّع َ
تيم َ 2و لا َي ُح ّض َعلى
ا را
ِ
ِ ِ
َ
397
ن
سكين 3
الم
سوره ماعو�
عام ِ
ط ِ
ِ
ً
َ
َ ََ َ ّ َ َ ُ َ
جاء َن ُ
صر ِ َ َ ُ
ِاذا َ
اهلل افواجا 2
دين ِ
اهلل و الفتح  1و رايت الناس يدخلون في ِ
ن

سوره� صر

489

فهرست روایات

البنیـان ُی ِس ُ
ؤم ِن َ
 .1پیامبـر اکـرم؟ص؟ َ
ینـم َک َم َثـل ُ
ین ِف َیمـا َب َ ُ
«م َث ُـل ُ
ـک
امل ِ
ِ
ِ
ً
ً ُ ُّ ُ ُ
ُ ُ
َبعضه َبعضا َو َیشد َبعضه َبعضا» مثل مؤمنین در میان هم بهمنزلۀ
ساختمانی است که اجزایش همدیگر را حفظ میکنند و محکم

عل� �ا�وا� ف
ا� الاول �فی احاد ی� ث� ت
(عوال� ئ
ئ
ال��قه/
نگـه میدارنـد.
الم� ق ب ب ب
الل�الی /ب� ب
المسلک ث ن
129
ال�ا�ی /..ح )107

ُ ُّ ُ
َ َُ
اهلل َا َ
ذه َب َن َو َة َ
«ا َّن َ
آبائا َو کلکم
 .2پیامبر اکرم؟ص؟ ِ
الع َر ِب َو تک ّب َرها ِب ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ََ َ َُ
اهلل اتقاکم» خداوند نخوت عرب
راب َو ا َکر ُمکم ِعند ِ
ِمن آدم و آدم ِمن ت ٍ
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 میباشـد و

گرامیترین شـما پرهیزکارترین شـما میباشـد �( .ن
حارالا�وار /ت
ا�
ب
ک� ب
ف
الا� ق
وا� المکارم خ
الا� ن
454 ،257
ا�  /56ح )10
ی
لا� /ب� ب
ما� و الک�ر /با� ب

عبارات پررنگتر:
بخشهایی از روایت
ّ
معظمله در
که
جلسات خواندهاند.

َّ
ََ ُ ُ َُ َ َ
اللیـل ُ
َ َ ََ َ
ظل ِـم
امل ِ
 .3پیامبـر اکـرم؟ص؟ «ف ِـاذا التبسـت علیکـم ِالفتن ک ِقط ِـع ِ
َََ ُ
ُ
شب تار ،شما را فراگرفت
رآن» پس هرگاه فتنهها چون
ِ
فعلیکم ِبالق ِ

ق آ
به قرآن رو آورید( .کا�فی /ت
ال�ر� ن� /ح )2
ا� ال�ف�ض ل
ک� ب

310

فهرستها
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َ
َ
«ا َ
ین َج َنب َ
فس َ
ـک ّالتی َب َ
عـد ٰی َع ُـد ّو َک َن ُ
یـک»
 .4پیامبـر اکـرم؟ص؟
ِ
دشـمنترین دشـمنانت ،همـان نفـس خـود توسـت کـه میـان

سـینهات جـای دارد �( .ن
ف
حارالا�وار /ت
الا� ن
وا� مکارم
ا� ی
ب
ما� و الک�ر /با� ب
ک� ب
الا� ق
خ
ا� مرا�ت ب� ن
553 ،525
ال��فس /ح )1
لا� /ب� ب

ُّ
َ ُ َّ
َ ُ َ َّ
َُ ٌ
عیـف فهیـا َحق ُـه ِم َـن
 .5پیامبـر اکـرم؟ص؟ «لـن تقـد َس ا ّمـة ال ُیؤخـذ ِللض ِ
َ
َ َ َ
الق ِو ِ ّی غ َیر ُمتعتع» امتی که در آن حق ضعیف از قدرتمند بی هراس
ٍ
و لکنـت زبـان گرفتـه نشـود ،بـه پاکی و قداسـت نخواهد رسـید.

�ؤ ن ن ن ۀ
ام� آ� ن� ح�ض
(�تح� ق
ا� ما روی ن
ام�رالم م� ی��� /
ع� ی
فالع�ول /ب� ب

َ

َُ

ت
ر� ب�ه مالک شا� ت�ر) 536

ُ ُ ّ َ
خلاق» بـرای بـه کمال
ـکار َم اال
 .6پیامبـر اکـرم؟ص؟ «ب ِعثـت ِل ِت َـم م ِ
ِ

رسـاندن مکرمتهای اخالقی برانگیخته شـدم �( .ن
حارالا�وار /ت
ا�
ب
ک� ب
ف
الا� ق
وا� مکارم خ
حس� ا خل� ق
الا� ن
ن
659 ،484
ل� /ح)1
ا�
ی
لا� /ب� ب
ما� و الک�ر /با� ب

َ
«انطلقـوا باسـم اهلل َو ب َ َ
 .7پیامبـر اکـرم؟ص؟ َ
ّ َ
اهلل»
سـول ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ـاهلل و علی ِمل ِـة ر ِ

روانه شوید با نام خدا و با استعانت از او و بر سنت رسول خدا.

ن

ا� �فی دعاء ش
(س� ن� ا�یداود /ت
رک� ن� /ح )2614
الم� ی
ا� ا جل�هاد /ب� ب
ک� ب
ب

َ َ َ

661

ً ََ ََُ

«ر ِح َم ُ
 .8پیامبـر اکـرم؟ص؟ َ
اهلل ً
امـراء ع ِمل ع َملا فاتقنه» خدا رحمت
کنـد هرکسـی را کـه هـر کاری انجـام میدهـد ،محکـم و متقن

ال��ف�ض �ل /ق
ق
انجام بدهد .ش
(�واهد ت
م�دمه)
ال� ن��ز �ی ل ل�واعد ت ی

688

نین یف َت ّ َ َ ُ
راحهم َک ِمثل َ
ؤم َ
 .9پیامبـر اکرم؟ص؟ َ
«م َث ُـل ُ
اجل َس ِـد
ِ
امل ِ
واد ِهم و ت ِ ِ
ِ
اشـتکی َب ُ
عض ُهـم َتداعـی سـائ ُر ُهم ب َّ
ِا َذا َ
الس َـهر َو ُ
احل ّمـی» مثال مؤمنان در
ِ
ِ
ِ
مهـرورزی و دلسـوزی بـه هـم ،چـون یک بدن اسـت ،کـه چون
عضـوی از آن بیمـار شـود همـۀ آن دچار بیخوابـی و تب گردد.

ن
(� ن
حارالا�وار /ت
الا� ن
ا� �فی خ� قل� الارواح
وا�
ب
سا� و الروح /..ب� ب
ا� السماء و العالم /با� ب
ک� ب
ق
ال� ن
714
د� /..ح )29
� ب�ل ب

فهرستها
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َ

849

ً َّ َ ُ

ََ

ظالا َسلطه ُ
 .10پیامبر اکرم؟ص؟ َ
«من ا َ
یه» هرکه ستمگری
اهلل عل ِ
عان ِ

ة
را یاری کند خدا همان ستمگر را بر او مسلط کند .ن(�ه� ف
صاح�/
جال�
ح)2945

782

َُ َ َ َ
ست ُ
َ َ
یاء ُه ل َی َ
أدوهم
 .11امیرالمؤمنین؟ع؟ «ف َب َعث ِف ِهیم ُر ُسله َو وات َر ِال ِهیم ا ِنب َ ِ
َ
َ َ ُ َ ّ ُ َ َّ َ َ َ َ ّ َ َ
َّ
َ
بلیغ َو ُیثیروا ُلم
میثاق ِفطر ِت ِه و یذ ِکروهم م ِ
نس ِنعم ِت ِه و یتجوا عل ِهیم ِبالت ِ
َ
ُ
قـول» در چنیـن زمانهای بود که خداوند رسـوالن خود را
د ِ
فائ َـن الع ِ
برانگیخـت ،و پیامبرانـش را پیدرپی به سـوی مردم فرسـتاد ،تا
از آنان بخواهند که عهد فطرت الهی را ادا نمایند ،و نعمتهای
فرامـوش شـدۀ خـدا را به یادشـان آورند ،و با ابلاغ احکام الهی
حجت را بر ایشـان تمام کنند ،و توانمندیهای پنهان عقلهای

ن
ط� ۀ�  ،1در ب� ی� ن
ک� ف� ی� ت�
ا� ی
ص�حیصالح� /خ ب
جال�لا�غه ب
آنـان را برانگیزانند�( .ه� ب
عل� ب� ث
آ� ف�ر�ی ن� ش� و ت
392 ،142
ع� ت� نا� ب� ی�ا)

َ َّ َ
َ َ َ
َ
َ
وارحی
 .12امیرالمؤمنین؟ع؟ «یا ر ِّب یا ر ِّب یا ر ِّب ق ِو عیل ِخدم ِتک ج ِ
َو ُ
اشـدد َع َلی َ
وانـی» پـروردگارا ،پـروردگارا ،پـروردگارا،
العز َمی ِـة َج ِ
اعضـای مـرا در مسـیر خدمتـت توانا کن و نیـروی درونی مرا بر

تصمیم نیرومند بساز .ف
(م� تا� ی�ح ا جل� ن� ن
کم�ل)
ا� /دعای
ی

170

َّ
«و اهلل ال َا ُ َ َّ َ ُ َ
ـدم
الل
طـول
 .13امیرالمؤمنیـن؟ع؟ َ ِ
کـون کالض ُب ِـع تنـام علی ِ
ِ
َح َّت َیص َل ا َلهیا طال ُبا َو َیت َلها ُ
راصدها» به خدا سوگند ،من همچون
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
کفتار نیسـتم که با آهنگ مالیم میخوابد تا شـکارچی سر رسد

ن
ص�حیصالح/
جال�لا�غه ب
و غافلگیـرش کرده ،طعمۀ خودش سـازد�( .ه� ب
�خ ۀ
200
ط�� )6
ب

َ َ
َ
ـرآن َا َح ٌـد ِا ّل َ
جال َـس َه َـذا ُالق َ
یـاد ٍة او
قـام ِب ِز
 .14امیرالمؤمنیـن؟ع؟ «مـا
َ
َ
ُنقصـان ز َ
قصـان ِمـن ع ًمـی» و کسـی بـا ایـن قـرآن
یـاد ٍة یف ُه ًـدی او ُن
ٍ
ٍ

فهرستها
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ننشست مگر اینکه چیزی بر او افزود و یا از او کاست ،بر هدایت

�خ ۀ
ن
ط��
ص�حیصالح /ب
ج ال�لا�غه ب
او افزود ،و یا از کوردلیاش کاسـت�( .ه� ب
ق آ
ظ
 176در ب� ی� ن
307
مواع� و �ف�ض ل �ر� ن�)
ا�

ٌ َ َ َّ ُ ُ َ ّ
ُ
َ ُ ّ
کم ِال ِهلِل
باطل نعم ِانه ال ح
 .15امیرالمؤمنین؟ع؟ «ک ِل َمة َح ٍق ُیراد ِبا ِ
ََ ّ
َ َّ َ
َ َّ ُ ُ َّ ّ
َو ِلک َّن َه ُؤ ِ َ
َ
فاج ٍر»
میر ب ٍر او ِ
اس ِمن ا ٍ
الء یقولون ال ِامرة ِال ِهلِل و ِانه ال بد ِللن ِ
سـخن حقی اسـت ،که با آن خواسـتار امر باطلی هسـتند .آری
درست است ،فرمانی جز فرمان خدا نیست ،ولی اینان میگویند
زمامـداری جـز بـرای خدا نیسـت درحالیکه مـردم را چارهای جز

ن
ص�حیصالح/
جال�لا�غه ب
داشـتن زمامـداری نیـک یـا بـد نیسـت�( .ه� ب
�خ ۀ
758 ،308
ط��)40
ب

ّ َ َ
ُ
َ
َ َ
هل ِه ف ِا َّن
یق اهلدی ِل ِقل ِة ا ِ
 .16امیرالمؤمنین؟ع؟ «ال تست ِ
وحشـوا یف طر ِ
ُ َ ٌ
ّ َ َ
َ
َ
مائ َد ٍة ِش َـب ُعها َق ٌ
صیر َو جوعها طو یل» ای مردم!
الن
ـاس ق ِـد اجت َمعـوا علی ِ
در راه هدایت از کمی رهروانش وحشت مکنید ،که مردم بر سر
سـفرهای نشستهاند که زمان سـیری آن اندک ،و مدت گرسنگی

ۀ
ن
ط�ه  ،201در موع�ظ �
ص�حیصالح� /خ ب
ج ال�لا�غه ب
آن بـس طوالنـی اسـت�( .ه� ب
مردم ب�ه پ� ی�روی ا�ز راههای هدا ی� ت�)

365

َ ََ ُ ّ َ َ َ
آباءنا َو َا َ
اهلل؟ص؟ َن ُقت ُل َ
بناءنا
سول ِ
 .17امیرالمؤمنین؟ع؟ «و لقد کنا مع ر ِ
َ ّ
ً
ً
ً َ َّ َ
َو ا َ
ُ
خواننـا َو َا َ
ـک ِال امیانـا َو َتسـلیما َو ُم ِض ّیـا َعلی اللق ِـم
ذل
ِ
عمامنـا مـا َیزیدنـا ِ
َ
َ
َ
ً
ً
ُ
َ
َ َ َ
ّ
هـاد َ
َ َ
الع ُـد ّو َو ل َقـد َ
کان َّالر ُجـل ِم ّنـا َو
ـض اال ِل َو ِجـدا یف ِج ِ
ِ
و صبـرا علی مض ِ
َ
َ ُ ّ ََ َ َ َُ َ َ ََ َ
َ ُ
َ
سان انف َس ُهما ا ُّ ُیما َیسیق
الن تصاول الفحل ِنی یتخال ِ
اآلخ ُر ِمن عد ِونا یتصاو ِ
املنـون َ َف َّـر ًة َلنـا ِمـن َع ُد ّونـا َو َم َّـر ًة ِل َع ُد ّونـا ِم ّنـا َف َل ّمـا َر َای ُ
صاح َب ُـه َک َأس َ
اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ ّ َ َ
َ
ََ
اسـتق َّر ِاالسلام م ِلقیـا
صـر َح ّتی
ِصدقنـا ا َنـزل ِب َع ُد ّ ِو َنـا الکبـت و انـزل علینـا الن
َ ٌ َ
َ ُّ َ
َ ّ
ََ ُ
َُ َ ُ ََّ ً َ َُ َ ََ
مود َو ل
ین ع
ِجرانه و متب ِوئا اوطانه و لعمری لو کنا نأیت ما اتیت ما قام ِللد ِ
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َ

ٌ

851

ُ

َ َ َ َّ

َ ً َُ

َّ َ َ ً

َ
َ
ُ
تب ُعنا ندما» ما مسلمانان
المیان عود َو امی ِ
اخض ّر ِل ِ
اهلل لتحت ِلبنا دما و لت ِ
با رسول خدا ّ
صلیاهللعلیهوآله بودیم ،پدران و فرزندان و برادران و

عموهای خود را میکشـتیم ،و این امر تأثیری در ما نداشـت جز
آنکه ایمان و تسلیم و حرکت در صراط مستقیم حق و شکیبایی
بـر دردهـای ناگـوار و تلاش ما در جهـاد با دشـمنان را میافزود.
مـردی از مـا و مـردی از دشـمن چونـان شـیران نر با هـم گالویز
میشـدند و هر یک میکوشـید دیگری را از پای درآورد ،تا کدام
یک جام مرگ را به کام دیگری بریزد .یکبار ما بر دشـمن چیره
میشـدیم و یکبـار دشـمن بـر ما غلبـه میکرد .و چـون خداوند
صداقت ما را دید دشمنمان را به خواری نشاند و نصرت خویش
را بر ما فروفرسـتاد تا آنکه اسلام مانند شـتری که سینه و گردن
بر زمین مینهد تا بیارمد اسـتقرار یافت و در محل خویش جای
گرفـت .به جانم سـوگند اگر ما آن روز چنـان میکردیم که امروز
شما میکنید ستونی از دین برپا نمیگشت و شاخهای از درخت
ایمان سبز نمیشد .به خدا سوگند از این سستیها به جای شیر
خون خواهید دوشـید و ندامتی جانکاه را در پی خواهید داشـت.

ن
م�ار�ز تا� ن
ام�ر)
دورا� پ� ی� ب
ط�ه  ،56در ب�ه ی�اد ب
ص�حیصالح� /خ ب
جال�لا�غه ب
(�ه� ب

613

ََ ُ ًَ َ َ ّ
وفور ًة ِال َو ِب ِان ِبا َح ٌق ُم َض َّی ٌع»
 .18امیرالمؤمنین؟ع؟ «ما رایت ِنعمة م
هیچ نعمت فراوانی ندیدم مگر آنکه در کنارش حقی ضایع شده

ن

سا�� ة� /علی ة
ن
ة
هام� ت
باشد( .الامام علی ت
ال�ار�ی خ�)
صو�
العدال� الا� ی

َ

538

ُ َ

«عند ِاال ِمتحان ُی َ ُ َ ُ
ُ
ان» به هنگام
 .19امیرالمؤمنین؟ع؟ ِ
کرم ّالرجل او ی ِ
ِ

�غ
آزمودن اسـت که مرد گرامی یا خوار داشـته میشود ( .ررالحکم و
دررالکلم /ف
ال�صل ث
ن
645
مسو� /ح )7
ال� نا�ی و ا خل�

فهرستها
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َ َ ُّ
َ
لـم َ
حـوال ِع ُ
واهـر ّ
جـال»
ج
اال
ـب
ل
ِ
الر ِ
ِ
 .20امیرالمؤمنیـن؟ع؟ «یف تق ِ
ِ ِ
در دگرگونـی اوضـاع و احـوال گوهـر مـردان شـناخته میشـود.

ن
ت
حکم� )217
ص�حیصالح/
جال�لا�غه ب
(�ه� ب

645

َ
َ ٌ
«ا َنز َلنـا َ َ
الس َ
لاح َو
 .21امیرالمؤمنیـن؟ع؟
فیـه َب ٌأس شـدید َی ِعن ِّ
احلدیـد ِ
َغ َیر َ
ذلک» .معنای آیۀ «و فرو فرستادیم آهن را درحالیکه در آن
قوت سـختی اسـت» یعنی سلاح و شـبیه آن از وسایل جنگی.

�ذ

آ

ت(� ف�س�ر ن� ث ق
ل� ن� /ی�ل � ی�ه  25سوره حد ی�د)
ورال�� ی
ی

495

َ ُ
ّ َ َ
َ ُُ ُ
الئ»
اهلل ل َومـة ِ ٍ
ـوم ال تأخذهـم ِف ِ
 .22امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ِ«ا ِن ِلـن ق ٍ

همانا من از گروهی هستم که سرزنش مالمتگری آنها را در راه

ف
ق
ن
ط�ه 192معرو� ب�ه �اصعه)
ص�حیصالح� /خ ب
جال�لا�غه ب
خـدا باز نمیدارد�( .ه� ب


664

َ َ
قال علیه السالم َل َ
حن َف بن َقیس ّ
«الس ِاک ُت
 .23امیرالمؤمنین؟ع؟ «و
ِ
ِ
ٍ
َ ََ
َ ُ
َا ُخو َّ
الرایض َو َمن ل َیکن َم َعنا کان علینا»» آنکسیکه درمقابل وضع

راضی به آن وضع اسـت و هرکه با ما
باطل سـاکت اسـت برادر
ِ

ض ة
نیست بر ماست �( .ن
ظ
حارالا�وار /ت
ا�
ب
وا� المواع� و الحکم /ب� ب
ا�الرو�� /با� ب
ک� ب
ظ
ن
639
رالموم� ی� ن�؟ع؟)
ام�
مواع� ی

َّ
َ َ َ َّ َ
هـذا ُالق َ ُ ّ
اص ُـح الـذی ال
 .24امیرالمؤمنیـن؟ع؟ «و اعلمـوا ان
ـرآن ه َـو الن ِ
َ ّ ُ َّ
َ
ُ
ََ
ُ ُّ
اهلـادی ّالـذی ال ُی ِض ّـل َو ُ
کـذ ُب َو مـا جالـس
املح ِـدث الـذی ال َی ِ
َیغـش َو ِ
َ
َ
یـادة َاو ُنقصـان ز َ
َ
ـرآن َا َح ٌـد ا ّل َ َ ُ
هـذا ُالق َ
قصـان
یـاد ٍة یف ُه ًـدی او ُن
ِ
قـام عنـه ِب ِز ٍ
ٍ
ٍ ِ
َ
ِمـن ع ًمـی» بدانیـد که قـرآن همان نصیحتگری اسـت که خیانت
نمـیورزد ،و هدایتگری اسـت که گمراه نمیسـازد ،و گویندهای
اسـت کـه دروغ نمیگویـد .هرکـس با قرآن نشسـت ایـن کتاب
الهی چیزی بر او افزود و یا از او کاسـت :بر هدایت او افزود ،و

فهرستها
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ن
ط�ه  ،176در ب� ی� ن
ا�
ص�حیصالح� /خ ب
جال�لا�غه ب
یا از کوردلیاش کاست�( .ه� ب
ف�ض ت ق آ
699
ل� �ر� ن�)
� ی�

ََ ٌَ َ َ ُ َ ُ َ َ
ـیف
 .25حضـرت فاطمـۀ زهرا؟اهس؟ «فن ِظـرة ر یثمـا تنتج
..و ا ِبشـروا ِب َس ٍ
ـطوة ُم َ
بداد ِم َـن ّالظ ِال َ
عت ٍـد ِ َ َ
ین»
اسـت ٍ
شـام ٍل َو ِ
ـرج ِ
صـار ٍم َو َس َ ِ
ِ
غاش ٍـم و ِب ٍ
انتظار کشید تا این فساد در پیکر اجتماع اسالمی منتشر شود.

..بشـارتتان بـاد به شمشـیرهای کشـیده و بـرّ ا ،و حملـۀ جائر و
سـتمکار ،و درهـم شـدن امـور همـگان و خودرأیـی سـتمگران!

ق
ف
م� ال�ظ
ة
ک� ت
ن
عل�ها ن
ا� ما و�ع ی
ا� �ار�ی خ� �اطم� / ..ب� ب
ب(�حارالا�وار /ت ب

لم / ..ح 733 )9

ً
ً
ً
َ َّ َ َ ُ َ ً
ظالا
 .26امام حسین؟ع؟ «و ان ل ا
فسدا َو ال ِ
خرج ا ِشرا َو ال َب ِطرا َو ال ُم ِ
َ
ُ
ُ
َو ِا َّنـا َخ َر ُ
جـت ِل َط َلـب ِاالصلاح یف ا َّم ِـة َج ّـدی؟ص؟ ار ُیـد ان ُآم َـر ب َ
عـروف
امل ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ َ َ ّ َ
َ َ
ُ َ
َ
نکر َو َا َ
بنایبطا ِل ٍب؟ع؟» من
یل
ع
یب
ا
و
ی
د
ج
ة
سـیر
سـیر ِب ِ
ِ ِ
و اهنی ع ِن امل ِ

بـرای سرکشـی و عـداوت و فسـاد کردن و ظلم نمـودن از مدینه
خارج نشـدم .بلکه ،جز این نیسـت که من بهمنظور اصالح امر
امت جدم خارج شدم ،میخواهم که امربهمعروف و نهیازمنکر
نمایم و مطابق سـیرۀ جدم رسـول خدا و پدرم علیبنابیطالب

ک� ت
ن
وا� ما ی خ���تص ب� ت�ار�ی خ�
ا� �ار�ی خ� ال ی
حس� ن� /با� ب
رفتـار نمایـم .ب(�حارالا�وار /ت ب
وص��ته لمحمد ب� ن� ن
735
ح� ف� ی�ه)
ا�  / 37ی
ال ی
حس� ن� ب� ن�علی /ب� ب

َ
َ
ٌ َ َ َ َ َّ َ َ َ
«ا َّن ُـه َل َ
اهلل ان ی َم َعنا
یس َعلینا ِامـام فا ِقبل لعـل
 .27امـام حسـین؟ع؟
َُ
ک َع َل َ
ب َ
احل ّ ِق َو اهلدی» ما امام نداریم ،تو بهسـوی ما بیا ،شـاید
ِ

خدا ما را بهوسـیلۀ تو به حق هدایت و نزدیک نماید �( .ن
حارالا�وار/
ب
خ
773
ا�  /37ح )2
وا� ما ی���تص ب� ت�ار�ی خ� ال ی
حس� ن� ب� ن�علی /ب� ب
با� ب

ُ َ َّ َ َ َ
 .28امـام سـجاد؟ع؟ َ
هیـات َه َ
«ه َ
دیـث ایب َو
هیـات یا طـاوس دع عن ح
ُ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ ّ ً
شـیا»
ا ّمی َو َج ّدی خلق اهلل اجلنة ِلن اطاعه و احسـن و لو کان عبدا حب
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هیهات هیهات ،طاوس اسم پدر و مادر و جدم را مَ بَر ،خدا بهشت
را آفریـده بـرای بنـدۀ مطیع و نیکوکار گرچه غالمی سـیاه باشـد.

ن ق آ
ف
ة
حس� ن�� /صل �فی �ز هده)
(م�ا� ب� �ل با�
علی� ن�ال ی
ا� امام� با�یمحمد ب
ب
یطال� /ب� ب

121

َ َ َ َّ َ َ
مـت َو َا َخ َّـف َمـا َ
احت َم َ
دن َمـا َک َت َ
لـت
 .29امـام سـجاد؟ع؟ «و اعلـم ان ا
َ َ َ َ َ
َ
حنی َد َن َ
حش َـة ّالظ ِال َو َس َّـه َ
لت َل ُه َطر َیق الغ ّی ب ُد ُن ّو َک ِم ُنه َ
وت
ان آنسـت و
ِ ِ ِ
ِ
حنی ُد َ
جاب ِت َ
ک َل ُه َ
َو ِا َ
عیت» و بدان که کمترین چیزی را که پنهان

داشـتی و سـبکترین 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.

(�تح� ق
فالع�ول /و ن
لمحمد� ن�مسلم �ز هری)
حس� ن�
ب
علی� ن�ال ی
م� کلام ب

545

َ
العقول ّ
صاب ب ُ
اهلل َع َّز َو َج ّل ال ُی ُ
 .30امام سجاد؟ع؟ ِ«ا َّن َ
الن ِاق َص ِة َو
دین ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ
َ َ ُ ُ ّ َّ
الباط َل ِة َو َ
سلمی َفن َسل َم لنا َس ِل َم
الفاسد ِة و ال ی
امل
ِ
قاییس ِ
اآلراء ِ
صاب ِال ِبالت ِ
ِ
ُ
ََ
َو َم ِـن اقتـدی ِبنـا ه ِـد َی» بهراسـتی دین خـدای عز و جل با عقلهای
ناقص درک نمیشـود و با آرای باطله و قیاسهای فاسـد بهدست
نمیآید .وسیلۀ درک آن تسلیم است ،هرکس به ما تسلیم شود،

لد� ن� و
سـالم ماند و هرکس به ما اقتدا کند ،هدایت یابد( .اکمال ا ی
عم�� /ا� �ا� ما َا�خ �ر �ه س�دالعا�د� ن� ن ق �غ ة ق ئ
ال� ة
ت�مام ن
م� و�وع ال ی� ب�� ب�ال�ا�م /ح 394 )9
ب ی
ب ب ی
ب ب ب ب

َ َ َ
ًَ
 .31امـام سـجاد؟ع؟ َ
«و َع ِّمـرین مـا َ
ـک ف ِاذا
کان ُع ُمـری ِبذلـة یف طاع ِت
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ َ ً َّ
َ
َ ُ ُ
ک ِا َّل»
سـبق مقت
کان عمـری مرتعـا ِللش ِ
ـیطان ف ِ
اقبضنی ِالیـک قبـل ان ی ِ

فرمان تـو را میبـرم عمـر ده ،و آنگاه که
مـرا تـا آن زمـان کـه
ِ
زندگیام جوالنگاه شـیطان گشـت بر آن ُمهر پایان ِبنِه پیش از

(صح��فه س�ج اد ی�ه /دعای ب� ی� ت
س�م ،در
آنکه تیر خشمت بهسویم شتابد.
ی
ا� ق
ا� مکارم خ
ب� ی� ن
لا�)

368
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َ
بـار َک َو َتعـایل َ ُل َع ّذ َب َّـن ُک َّل َر َّ
«قـال ُ
اهلل َت َ
عی ٍـة ِف
 .32امـام باقـر؟ع؟
ِ
َ
ّ
ُ
َّ َّ ُ
َ
َ
َ َ
جائـر ل َ
ـت الرعیـة
یـس ِم َـن ِ
اهلل َو ِان کان ِ
مـام ِ ٍ
سلام دانـت ِبوالی ِـة ک ِل ِا ٍ
ِاال ِ
َ
َ
ّ
َ
َ َّ ً َ َّ ً َ ُ
عف َـو َّن َعـن ُکل َر َّ
عیـة ف االسلام َ
دانـت ِب َو َالی ِـة
ل
و
ـة
قی
ت
ة
ـر
ب
ـا
عمال
ا
یف
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ًَ
ًَ
َّ َّ ُ
َ ُ
َ
ظالـة ُمسـیئة»
ـت الر
عیـة یف انف ِسـها ِ
عـاد ٍل ِم َـن ِ
مـام ِ
اهلل َو ِان کان ِ
ک ِل ِا ٍ

خـدای تبـارک و تعالی فرموده اسـت :بهتحقیـق عذاب میکنم
هـر رعیتـی را که در اسلام با پیروی پیشـوای سـتمگری که از
جانـب خدا نیسـت ،دیـنداری کند ،اگرچه آن رعیت نسـبت به
نیکوکار پرهیزگار باشـد؛ و بهتحقیق عفو میکنم از
اعمال خود
ِ
هـر رعیتـی که در اسلام با پیـروی از پیشـوای عادلی از جانب
سـتمگر
خـدا دیـنداری کنـد ،اگرچـه آن رعیت نسـبت به خود
ِ

م� ن َ ّ
ة
ّ �غ
بدکردار باشد( .کا�فی /ت
ا� �فی ن
امام
ا� الح�ج � /ب� ب
ک� ب
دا� اهلل ع�ز و ج�ل ب� ی�ر ٍ
ن
م� اهلل /ح )4

808 ،279

َ َ َّ َ ُ ً َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ
میع
 .33امـام باقـر؟ع؟ «لـو ان رجال قام لیلـه و صام ناره و تصـدق ِب ِ
َ
َ
کـون َج ُ
مال ِـه َو َح َّـج َج َ
یـع َد َ َ َ
وال َی ُـه َو َی َ
یـع
اهلل ف ُی ِ
عـرف َو َالیـة َو ِ ِّل ِ
ِ
هـر ِه و ل ی ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َاعمالـه ب َداللتـه الیـه مـا َ ُ َ
اهلل َجـل َو َع َّـز َح ٌّـق یف َثواب ِـه َو ال َ
کان
کان لـه علی ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
االمیـان» همانـا اگر مردی شـبها را به عبادت بهپا خیزد
هـل
ِ
ِ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
ثواب خدای جل و عز حیق نیست و او از اهل امیان نباشد( .کا�فی /ت
ا�
ک� ب
الک�ر� /ا� ئ
ما� و ف
الا� ن
657
دعا�م الاسلام /ح )5
ی
ب ب

َ
َ
امل ِ َ
 .34امـام باقـر؟ع؟ ِ«ا َّن َ
اهلل َع َّـز َو َج ّـل َخ َل َـق ُ
نان
اجل ِ
ؤمنین ِمن طین ِـة ِ
ُ
َ
روح ِـه َف ِلذ ِل َ
امل ِؤم ُـن َاخـو ُ
ـک ُ
َو َا َ
بیـه َو ا ّ ِم ِـه»
ی
جـر
امل ِؤم ِـن ِل ِ
فهیـم ِمـن ر ِیـح ِ
ِ
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خدای عز و جل مؤمنین را از طینت بهشتی آفرید و از نسیم روح
خویش در آنها جاری ساخت ،ازاینرو است که مؤمن برادر پدر و
مادری مؤمن است( ،زیرا طینت بهمنزلۀ پدر و نسیم بهجای مادر

ف
ا� ا�خ ةو� الم�ؤ ن
ت
الا� ن
م� ی� ن� /ح )2
است)
ا� ی
ما� و الک�ر /ب� ب
(کا�فی/ک� ب

375

ُّ
َّ
الن َّب؟ص؟ ف َ
َ َُ ّ ُ َ
هر
احل ّ ِر یف َص ِ
ِ
الة الظ ِ
 .35امام صادق؟ع؟ «کان املؤ ِذن ی ِأت ِ
َ َ
ُ
َ ُ َُ
بـرد»» بلال در گرمـای ظهـر خدمت
ف َیقـول لـه َرسـول ِ
بـرد ا ِ
اهلل؟ص؟ «ا ِ
پیامبـر؟ص؟ میآمـد کـه اذان بگویـد ،پـس رسـول خـدا؟ص؟ به او

(م� لا�ح�ض ره ف
ال� ق� ی�ه/
میفرمـود« :خنـک کن ما را ،خنک کن ما را» ن ی
ق
ة
ة
80
الصلا� /ح )672
ا� موا� ی� ت�
وا�
الصلا� و حدودها /ب� ب
با� ب

َ
َ َ
«س َـا ُ َ َ
اهلل َع َّـز َو َج ّـلَ :
 .36امـام صـادق؟ع؟ َ
«و
ـول ِ
لت ابـا ع ِ
بـداهلل عـن ق ِ
َ
َ
ً
ً َ َّ َ َّ ّ
ُ
امل ِؤم َ
میر ُ
َر ّ ِتـل ُالق َ
قـال َا ُ
ـعر
ـرآن َترتیلا» .قـال،
نینَ :ب ِّینه ِتبیانا َو ال ُتذ ُه هذ ِ
الش ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َو ال تنث ُره ن َثر َّالرمل َو ل ِکن افزعوا ق َ
القاس َیة َو ال َیکن ه ّم ا َح ِدکم ِآخ َر
لوبک ُم ِ
ِ
ِ
الس َ
ّ
ـورة» عبداهللبنسـلیمان گویـد :از حضـرت صـادق؟ع؟ در مورد
ُ َ َ ً
آیـۀ َ
ـرآن ترتیلا» پرسـیدم .حضرت فرمـود :امیرالمؤمنین
«و َر ّ ِت ِـل الق
صلواتاهللعلیـه فرمـوده :یعنـی او را خـوب بیـان کـن و همانند
شـعر آن را بهشـتاب مخوان ،و مانند ریگ (هنگام خواندن) آن را
پراکنده مسـاز ،ولی دلهای سـخت خود را بهوسـیلۀ آن به بیم و
هراس افکنید ،و همت شما این نباشد که سوره را به آخر رسانید.

ق آ
ق آ
ک� ف�ض
ت
الصو� ال ن
حس� /ح)1
ال�ر� ن� ب�
ا� ت� تر� ی�ل
ا� � ل ال�ر� ن� /ب� ب
(کا�فی /ت ب

190

َ
َ َ
َ
َ َ ََ
یـه
اهلل اعطـی َمـن اعطـی ِمـن ک
 .37امـام صـادق؟ع؟ «ا َت َـری
رام ِت ِـه عل ِ
َ ُ
ََ
َ
َ
َ ََ َ َ ََ َ
اهلل َی َض ُع ُـه ِع َنـد
یـه ال َو ِلک ّـن املـال مـال ِ
ـوان ِب ِـه عل ِ
و منـع مـن منـع ِمـن ه ٍ
َّالر ُج َ
ـل َود ِائـع» آیـا اینگونه مینگری کـه آنچه خدا به هرکه داده،
ِ
احترام به اوسـت و آنچه به هرکه نداده برای خوار داشـتن
برای
ِ
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اوسـت؟ نه ،ولی مال از آن خداسـت و نزد کسـی امانت مینهد.

(� ن
وا� ال قح� ق
ا� ش
و� الم�ؤ ن
حارالا�وار /ت
ا�  /78ح )6
ب
م� ی� ن� /ب� ب
الع� ةر� /با� ب
ک� ب

257

َ
«ف ُقلنا ِا َّن َع ِال ًـا َلنا ؟ع؟ َنانا َو َز َع َـم َا َّن ُکم َت َ
قولون
 .38امـام صـادق؟ع؟
ُ َ ً ُ ُ َ َ َ َ َ
َ َ
ُ َ
َ
َ َ
اهلل اعل ُم
العـال هـذا َو ِ
بائکـم شـیئا ال ِی ّـب لنـا ا کلهـا .فقـال َمـن هـذا ِ
علی ذ ِ ِ
ّ ََ ُ
َ َ َ
ّ
عل ُـم َمـن َخ َل َـق ُ َ َ
قـول ب ِ َ
سـیح؟ع؟»
اهلل ِانـا لن
ـاس و ا
اهلل َصـدق َو ِ
ِ
الن ِ
سـم امل ِ
گفتم :ما یک عالمی داریم که ما را از خوردن خوراکیهای شـما

نهی فرموده و معتقد است که شما موقع ذبح دامها نام کسی را
میبرید که گوشـت دام را بر ما حرام میکند .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 میگوییم بسمالمسـیح؟ع؟( .کا�فی/
تک� ذ ئ
ا� �ذ ب� ئا�ح اهل ت
315
ا� /ح )15
الک� ب
ا� ال� ب�ا�ح /ب� ب
ب

َ
َ
َ َ ُ
«امـا َو اهلل مـا َد َع ُ
بـاد ِة انف ِس ِـهم َو لـو
وهـم ِایل ِع
 .39امـام صـادق؟ع؟
ِ
َ
ً
َ
َ
ََ
ّ
َ ً
ُ
َد َع ُ
جابوهـم َو ِلکـن ا َحلـوا ُلـم َحرامـا َو َح َّرمـوا عل ِهیـم حلاال
وهـم مـا ا
َف َع َب ُ
دوهم من َح ُ
یث ال َی ُ
شـع َ
رون» به خدا سـوگند که علما و راهبان،
ِ
مـردم را بـه عبـادت خویش نخواندند و اگر هـم میخواندند آنها
نمیپذیرفتند ،ولی حرام خدا را برای آنها حالل و حاللش را حرام
کردند .بنابراین آنها ندانسـته و نفهمیده ایشـان را عبادت کردند.

�ذ

آ

ت(� ف�س�ر ن� ث ق
ل� ن� /ی�ل � ی�ه  31سوره ت�و�به)
ورال�� ی
ی

303

ّ َ َ ً َ
 .40امـام صـادق؟ع؟ َ
«ارت َّـد ّ
الن ُ َ َ ُ
بوخال ٍـد
ین؟ع؟ ِال ثالثـة ا ِ
ـاس بعـد احل َس ِ
ابن ُا ّم َّالطو یل َو ُج َب ُیر ُبن ُمطعم ُ َّث ا َّن ّ
ُ
الن َاس َ ِلقوا َو َک ُثروا َو َ
الکاب ِ ُّل َی َ  ُ
کان
ٍِ ِ
ِ
ی  ِ
ُ
َ َ ُ ُ ّ َّ
ُ ََ
َ ُ
دخ ُل َم َ َ
اهلل َو َیقول کفرنا ِبکم َو َبدا َب َیننا
یل ی
سـول ِ
سـجد ر ِ
ِ
یی ابن ا ِم الطو ِ
َو َب َین ُک ُم َ
الع َ
داو ُة َو َ
الب ُ
غضاء» پس از حضرت حسین مردم مرتد شدند

فهرستها
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مگر سـه نفر ابوخالـد کابلی ،یحییبنامالطویـل و جبیربنمطعم
سـپس زیـاد شـدند و دیگـران بـه ایـن سـه نفـر ملحـق گردیدند.
یحییبنامطویـل داخل مسـجد پیغمبر میشـد و میگفت :ما از

شما بیزار شدیم و دشمنی بین ما و شما آشکار گردید �( .ن
حارالا�وار/
ب
تک�ا� ت�ار�ی خ� علی� ن�الحس� ن��/ا� احوال �ز ن
م� ا خل� ف
ما�ه ن
683
ل�اء /ح )29
ب
ی ب ب
ب

 .41امـام صـادق؟ع؟ ّ
ـواء َک َاسـنان ُ
«الن ُ
ـاس َس ٌ
شـط»
امل ِ
ِ

مـردم چـون

دندههای شانه برابرند�( .تح� ق
ق
ا� ما روی ن
الصاد� /روی
ع� الامام
فالع�ول /ب� ب
ق
ن
ن
453
ع�ه �فی �صار ه�ذه المعا�ی)

َ ً َ
َ
َ َ ّ
ُ َّ
اس ُح ّج َت ِنی ُح ّجة ظ ِاه َر ًة َو
 .42امام کاظم؟ع؟ «یا ِهشام ِان ِهلِل عل الن ِ
َ ً
َ ً َ َ َّ ّ َ ُ َ ُّ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ
الباط َن ُة َف ُ
العقول»
باطنة فاما الظ ِاهرة فالرسل و اال ِنب
یاء َو اال ِ ّئة َو ا ّما ِ
ُح ّجة ِ
ای هشـام ،خـدا بـر مـردم دو حجت دارد :حجت آشـکار و حجت
پنهـان ،حجـت آشـکار رسـوالن و پیغمبـران و اماماننـد و حجت

ک�ا� ق
الع�ل و ا جل�هل /ح )12
پنهان عقل مردم است( .کا�فی /ت ب

396

َ َ
َ
َ
َ َ ّ
َ ّ
جعف ٍـر َعـن
بن
الرضـا عـن موس ِ
بنموس ِ
 .43امـام رضـا؟ع؟ «عـن ع ِیل ِ
احل َس َ
ُ
لی َعـن َع ّیلبن ُ
َج َعفر بن ُ َ
م َّم ٍـد َعـن ُ َم َّم ِدبن َع ّ
بن َع ِ ٍ ّل
ین ع ِـن احل َس ِ
ِ
ین ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
َ
َ َ
َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ َ ّ
ـب؟ع؟ ع ِـن الن ّ
بی؟ص؟ عـن جبرئیـل عـن میکائیـل عـن
بنایبطا ِل ٍ
عـن ع ِ ِل ِ
ِِ
َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َ ّ َ
بنایبطا ِل ٍب
ِاسرافیل ع ِن الل ِوح ع ِن القل ِم قال یقول اهلل عزوجل «والیة ع ِیل ِ
َ
َ َ َ َ
َ
ِحصین َفن دخل ِحصین ا ِم َن ِمن عذایب»» حضرت علیّبنموسـی از
پدرش از آباء بزرگوارش از علیبنابیطالب؟ع؟ از رسول خدا؟ص؟ از
جبرئیل از میکائیل از اسرافیل از لوح از قلم روایت کرد که گفت:
عز و ّ
خداوند ّ
جل میفرماید :والیت علیبنابیطالب برج و باروی

محکم من است پس هرکس در آن داخل شود از عذاب من ایمن

ع� ض
ض
(ع� ن
ا� �خ ب�ر ن�ادر ن
الر�ا /ح )1
خواهد بود .ی
و� ا�خ ب�ار الر�ا /ب� ب

699 ،667
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َ
ّ
َ
«ا َحل ُ
مـد ِهلِل ّالذی َج َع َلنا ِم َن ُ
الیة َعل
 .44امـام رضا؟ع؟
امل ِت َم ِّسـکنی ِب ِو ِ
ابن َایبطالب َع َلیه َّ
السالم» خدا را سپاس که ما را از چنگزنندگان
ِ
ِ
بـه والیـت علیبنابیطالـب قـرار داد .ف
(م� تا� ی�ح ا جل� ن� ن
ا� /اعمال ماه
�غ
674
د�ر)
ع�د ی
�ذیالح�جه /اعمال رو�ز ی

«من َا َ
صغی ایل ناطق َف َقـد َع َب َد ُه َفان َک َان ّ
 .45امـام جواد؟ع؟ َ
الن ِاط ُق
ِ
ِ
ِ ٍ
َ ََ
َ ّ ُ َ ُ َ
َعـن ِ َ َ َ َ َ َ َ
بلیـس فقـد
سـان ِا
اهلل فقـد عبـد اهلل و ِان کان الن ِاطـق ی ِنطـق عـن ِل ِ
ِ
َ
َع َبـد ِا َ
بلیـس» 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.

(�تح� ق
ف الع�ول /روی ن
محمد� ن�علی)
ع�
ب

304

ً
َ
َُ
ً َ
«ف َا ّما َمن َ
حافظا
 .46امام عسـکری؟ع؟
کان ِم َن الفق ِ
فس ِـه ِ
صائنا ِلن ِ
هاء ِ
ُ ً َ َ ُ ُ ً
طیعا ِ َل َ ُ َ َ ّ
وام َان ُی َق ِ ّل ُ
دوه َو ذ ِل َ
ک ال َی ُ
کون
دین ِه م ِالفا عیل هواه م
ِل ِ
ِ
مر مواله ف ِللع ِ
ّ
ُ
َ
ّ
َ
َ
هاء الش َیعة ال ج َ ُ
یعهم» امام عسکری از قول امام صادق
ِال َبعض فق ِ ِ ِ
میفرماینـد« :و امـا آنکـس 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

تف
س�ر ن
ن
حس� عسکری/
سو� ب�ه امام
شیعه ،نه همۀ آنان ،نیست» (�� ی
م� ب
�ذ ی�ل آ� ی� ت
730 ،697
م�ارکه ب� ق�ره)
ا�  78و  79سوره ب

َ َ
َ َ َ َ
اخلتل َو َ
الغدر َا َت َ
بکون
 .47حضـرت زینـب؟اهس؟ «یا اهل الکوف ِة یا اهل
ِ
ِ
َ
َ ََ
َّ َّ ُ
َ ُ
الرنة» ای اهل کوفه ،ای اهل خدعه و
فال َرقا ِت ّالد َمعة َو ال َه َدا ِت
بیوفایی! آیا گریه میکنید! هرگز اشک چشم شما خشک نشود

ک� ت
ن
وا� ما
ا� �ار�ی خ� ال ی
حس� ن� /با� ب
و نالههای شـما آرام مبـاد .ب(�حارالا�وار /ت ب
خ
774
ا�  /39حد ی� ث� )1
ی���تص ب� ت�ار�ی خ� ال ی
حس� ن� ب� ن�علی /ب� ب

سخنرانی مستمرِّ سی جلسهای داشتم.. .آن
حسن مشهد
بنده یک ماهِ رمضان در مسجد امام
ِ
ِ
ً
استثنائا همۀ این سی سخنرانی
زمان به ضبط سخنرانیها خیلی اهمیت داده نمیشد؛ اما
ضبط شده

است1381/4/4 .

در این سخنرانیها کوشیده شد که مهمترین پایههای فکری اسالم ،از سازندهترین و زندهترین
ابعادش ،در خالل آیات رسا و روشن قرآن جستجو شود .و آنگاه ضمن تشریح تبیینی که
شیوۀ تدبر و تعمق در قرآن را به شنوندگان بیاموزد ،پایههای مزبور در این آیات ،مشخص و

پیامبر خدا و ائمۀ معصومین؟مهع؟
نشان داده شود و در موارد الزم ،از روایات صحیح صادر از
ِ

برای توضیح و تأکید ،بهرهگیری گردد ،تا ضمن اینکه آیاتی از قرآن مورد تأمل و تدبر و فهم
قرار گرفته ،اصلی از اصول اسالم ،آنهم از دیدگاهی عملی و زایندۀ تعهد و تکلیف و بهعنوان
یکی از نقاط طرز تفکر و ایدئولوژی اسالم ،تبیین گردیده

باشد .مقدمۀ مؤلف

اینها پایههای فکری برای ایجاد یک نظام اسالمی بود؛ اگرچه ما آن موقع امیدوار نبودیم که
نظام اسالمی شش ،هفت سال دیگر محقق شود .میگفتیم اگر پنجاه سال دیگر هم ایجاد
نشود ،باالخره پایههای فکریاش

اینهاست1381/4/4 .

فروشگاه اینترنتی
محصوالت صهـبا
jahadi.ir

مــا بایــد از گناهانمــان اســتغفار کنیــم .فایــدۀ بــزرگ
خــود خــارج میکنــد .مــا گاهــی در مــورد خودمــان
دچــار اشــتباه میشــویم .وقتــی بــه فکــر اســتغفار
میافتیــم ،گناهــان ،خطاهــا ،خیرهســریها،
پیــروی از هــوای نفــس کــه کردیــم ،تجــاوز از حدود
کــه انجــام دادیــم ،ظلمــی کــه بــه نفــس خودمــان

حدیث بیستویکم از کتاب

چــه کردهایــم؛ آن وقــت دچــار غــرور ،دچــار نخــوت،
دچــار غفلــت نســبت بــه خــود نمیشــویم .اولیــن
فایــدۀ اســتغفار ایــن اســت .بعــد هــم خــدای متعــال
وعــده فرمــوده اســت کــه آنکســیکه اســتغفار کنــد،

َ

اگر انســان رابطۀ خود با خدا را درســت کرد،
خداوند رابطۀ او با مردم را درست خواهد کرد.
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اهلل ��ی ما �بَ �ی �ه َو �بَ �ی نَ� ال� ِاس»
اهلل اصلح
«م ن� اصل َح ��ی ما �ب �ی �ه و �ب �ی � ِ

کردیــم ،ظلمــی کــه بــه دیگــران کردیــم ،جلــوی
چشــم مــا زنــده میشــود و بــه یادمــان میآیــد کــه

یعنــی بهعنــوان یــک دعــای حقیقــی از خــدای
ً
متعــال حقیقتــا آمــرزش بطلبــد و از گنــاه پشــیمان
َ َ
اهلل توّ ابً ــا رَ حیمً ا»(نســاء)64/
باشــد« ،لَوَ جَ ـ ُـدوا
خــدای متعــال توبهپذیــر اســت .ایــن اســتغفار،
بازگشــت بهســوی پــروردگار اســت؛ پشــت کــردن
بــه خطاهــا و گناهــان اســت .و خداونــد میپذیــرد؛
اگــر اســتغفار ،اســتغفار حقیقــی

ّ
به سبک ساخت یک جلسۀ یکپارچه در محضر مقام معظم رهبری

پنج گفتار حضرت آیةاهلل خامنهای در باب اسـتغفار و تـوبه در ماه مبارک رمضان

اســتغفار ایــن اســت کــه مــا را از غفلــت نســبت بــه

ّ
به سبک ساخت یک جلسۀ یکپارچه در محضر مقام معظم رهبری

خانواده ،کلمهای طیّ به است .کلمۀ طیّ به هم خاصیتش این است که وقتی یک
جایی بهوجود آمد ،مرتب از خود برکت و نیکی میتراود و به پیرامون خودش
نفوذ میدهد .کلمۀ طیّ به همان چیزهایی است که خدای متعال آن را با همان
اساس صحیح به بشر اهدا کرده79/12/15 .

خانواده یک اجتماع کوچک است که اول از زن و شوهر شکل میگیرد؛ بعد با
آمدن فرزندان گسترش مییابد؛ از فرزندان باز فرزندانی بهوجود میآیند و مثل

باشــد1386/6/23.

درختی که شاخ و برگ میکند ،بارور میشود .خدای متعال ،دوستدار این
اجتماعات کوچک است81/11/30 .
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مؤمــن انقالبی ،ابوالقاســم صدیقی

عزيــز و صميمــى مــا ــــ كــه نــه نفــر از خانوادهشــان در ايــن حادثــه از بيــن

رفیــق صمیمــی و قدیمــی جنــاب حجتاالســام آقــای حــاج شــیخ

مؤمــن انقالبی ،شــیخ عباس پورمحمدی

در دورانــى كــه مــا در ايرانشــهر بوديــم ،آقــاى «صديقــى» رفيــق قديمى و

بــا انــدوه و تأســف ،خبــر درگذشــت روحانــی مبــارز و پارســا و مردمــی،

انسان وقتی اقیانوس را از نزدیک میبیند ،یک طور است؛ ولی در اعماق اقیانوس،
ً
عوالم دیگری مشاهده میکند.. .در مورد امام هم واقعا همینطور است۸۴/۳/۱۰ .
ای کاش ٔ
همه مردم ،به خصوص نسل جوان کشور میتوانستند زیباییها و

كمپرســى ،نــان و ميــوه و گوشــت بيــن مــردم توزيــع مىكردنــد.

در بیانات آیتاهلل خامنهای

در نظر دارم آن درکی را که در طول زمان ،بهعنوان یک شاگرد و پیروِ این مرد بزرگ

تــاش و خدمــت همــراه بــا اخــاص و ســامت نفــس و بیاعتنایــی

1382/10/26

امامݠمخیین

درخشندگیهای شخصیت امام را آنطورکه خواص و نزدیکان ایشان حس و لمس
ً
کردند و دیدند ،ببینند .حقیقتا امام یک شخصیت جذاب بود۷۸/۶/۲۷ .

عبــاس پورمحمــدی رفســنجانی را دریافــت کــردم .زندگــی سراســر

رفتنــد و ايشــان خيلــى داغدار شــدند ــــ از عناصــر خــوب بــم بودنــد و بــا

برشهایی از زندگی و ٔ
سیره مبارزایت

احساس کردم و دیدم و لمس کردم ،به شما ،بهخصوص جوانان منتقل کنم.

۷۸/۳/۱۴

بــه جلوههــا و زخــارف مــادی ،خصوصیــت برجســتۀ ایــن روحانــی
کمنظیــر در همــۀ دورانهــای حیــات اوســت .در دوران اختنــاق

ابوالقاسم صدیقی

طاغوتــی ،بــا شــجاعت و صراحــت ،پرچــم نــام و راه امــام راحــل را بــر

شیخݠ ع ݠݓٮاس پورمحݠمدی

دوش داشــت و در دوران نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ،پیشــرو
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برشهایی از زندگی و سیرۀ مبارزاتی حاج شیخ عباس پورمحمدی
و شرح ارتباط و دوستی ایشان با حضرت آیتاهلل خامنهای

دوستی ریال
قیمت:و 60000
خامنهایای
و شرح ارتباط
وســیع بــود .در همــۀ دورانهــا هرگــز از مــردم و بهخصــوص
ایشان با حضرت آیتاهللگســتره

طبقــات محــروم جــدا نشــد و هرگــز جــز راه خــدا نپیمــود.
9 786006 27542 0

رحمت و غفران الهی شامل حال او باد.
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