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 پيشگفتار 

 شهيد از نوشتارهايى و گفتارها از اى مجموعه شماست روى پيش كه كتابى
 نهـاد  و رهبـرى  مسـئله  واليت، موضوع پيرامون تاس بهشتى دكتر اهللا آيت

 در و بـوده  روحانيت سلك در خود بهشتى دكتر اينكه به توجه با. روحانت
 گيـرى  شـكل  در و داشـته  فعـال  مشـاركتى  اجتمـاعى  هاى فعاليت مديريت
 نقشـى  اسالمى جمهورى نظام بنيادين نهادهاى و ايران مردم انقالبى نهضت
 نوشـتارها  و گفتارهـا  ايـن  طى كه نظراتى نقطه و اديدگاهه نموده، ايفا مؤثر

 مصـدر  اينكه نخست: است بسيار اهميتى داراى جهت دو از شود مى مطرح
 واقعيتهـاى  از كـه  اسـت  شناسـى  زمـان  بـين  روشـن  دينى عالم مباحث اين

 كند مى تالش اساس اين بر و دارد گسترده دركى و عميق تحليلى اجتماعى
 ماخـذ  و منـابع  بـه  مراجعـه  بـا  را ها زمينه اين در مطرح پرسشهاى پاسخ تا

 شـناخت  بـراى  را راه اينكه ديگر و كند استخراج و استنباط اسالمى انديشه
 بنيانگـذاران  و اسـالمى  انقـالب  رهبـران  از يكى انديشه ابعاد از بخشى بهتر

 .سازد مى هموار اسالمى جمهورى
ـ  در كـه  نوشتارى و گفتارها مورد در توجه شايان نكته  آمـده  كتـاب  ناي

 جمع در غالبا و اسالمى انقالب از پيش فضاى در آنها از بخشى كه است اين
 



 بـه  و اند بوده مناسبى دينى دانش داراى كه است شده مطرح افرادى
 مـردم  عمـوم  بـراى  انقالب از پس سالهاى در كه گفتارهايى نسبت
 .است برخوردار بيشترى نظرى بار از شده ايراد
 تـالش  آمـده  كتاب اين در كه گفتارهايى نظيمت در سنت، به بنا

 امانـت  حفـظ  رعايت منظور به اصالحات ميزان كمترين تا گرديده
 ميـان  در و اسالم در روحانيت" عنوان با كه نوشتارى. شود اعمال

 در 1341 سـال  در بـار  نخسـتين  كـرد  خواهيد مالحظه "مسلمين
 شـركت  توسط روحانيت مرجعيت درباره بحثى نام با اى مجموعه
 آيت مرحوم از ديگر مقاالتى كنار در كه شده منتشر انتشار سهامى

 اهللا آيـت  مرحـوم  زنجانى، مجتهد موسوى ابوالفضل سيد حاج اهللا
 بازرگـان،  مهـدى  مهنـدس  مرحـوم  مطهـرى،  مرتضى استاد شهيد

 مرتضـى  سـيد  اهللا آيـت  و طالقـانى  محمـود  سيد اهللا آيت مرحوم
 در همـاهنگى  بـه  تنهـا  آن يشويرا در كه رسيده چاپ به جزائرى

 نيـز  گفتارها ايراد مكان و زمان درباره. است شده اكتفا الخط رسم
 طى كه شود آورده الزم اطالعات امكان حد در تا است شده سعى

  .است گرديده ذكر گفتار هر ابتداى در پانوشتى
 عبـدالرحيم  آقـاى  جنـاب  ويراستاران تالش از دارد جا پايان در

 بسـيار  حوصـله  و صبر با كه معينى محسن آقاى جناب و مرودشتى
 آنها ويرايش زحمت و پرداخته موجود نوارهاى با گفتارها انطباق به
 .كنيم سپاسگزارى اند داشته برعهده را
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 *واليت

 و بيسـت  شـب  با است مقارن ما هفتگى تفسير بحث جلسه امشب،
 القـدر  ليلـة  هـم  روايات از برخى طبق بر شب اين. رمضان ماه ميك

 علــى مؤمنــان، اميــر متقيــان، مــوالى شــهادت شــب هــم و اســت
 بـه  را قـرآن  تفسـير  معمـولى  و جارى برنامه امشب لذا. السالم عليه
 كـه  بود مناسب. كرديم تبديل شب اين مقتضاى با متناسب اى برنامه
 ارتبـاط  السـالم،  عليه على، االىو مقام به تر مستقيم ما بحث امشب
 مقـدس  مقـام  بـا  بحـث  مناسـبترين  كـه  رسيد نظرم به. باشد داشته

 السالم، عليه على، ما چون باشد؛ واليت درباره توضيحى حضرتش،
. شناسيم مى مؤمنه و مؤمنٍ لكلِّ مولى عنوان به و اهللا ولى عنوان به را
 و بيـت  اهـل  و علـى  موالى شيعيانْ گوييم مى وقتى بدانيم نيست بد

 .دهـد  مـى  معنى چه هستند، اجمعين، عليهم اللّه سالم طاهرين، ائمه
 

                                                           
 .است گرديده ايراد 1355 تا 1349 سالهاى بين در كه قرآن تفسير مباحث مجموعه  از*
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 چـه  بـه  اسـت  باايمـان  زن هـر  و مرد هر موالى على گوييم مى وقتى
 آمده ما زبان به اسالم تعاليم از كه عربى كلمات اين معناى معناست؟

 هـر  .باشد روشن ما براى بايد دهد مى تشكيل را ما اسالمى فرهنگ و
 بـرد،  مـى  كار به كه را كلماتى اين يك يك بايد مسلمانى زن هر و مرد
 ممكـن  كلمـات  ايـن  اگرنـه  و ببـرد،  كار به مستند و روشن معنايى با

 .بشود مسلمان مرد و زن براى انحرافى زمينه و لغزشگاه است
 نسـل  از پاك امامان و السالم، عليه على، اينكه چه؟ يعنى واليت

 منـد  بهـره  آنهـا  واليـت  از مـا  اينكـه  چه؟ يعنى دهستن ما موالى وى
 چـه  مـا  از كلمـه  ايـن  عنـوان  تحـت  آنهـا  معناسـت؟  چه به هستيم
 جزو كه واليتى آن فهميم؟ مى چه كلمه اين از امروز ما اند؟ خواسته
 مـذهب  در بخصـوص  كه واليتى آن است؟ كدام است اسالم اركان
 ايـن  است؟ مكدا است مذهب اين محور و شده تكيه آن روى شيعه

 باشـد  شيعه مسلمان نفر يك كه شود مى مگر. است الزم ها شناسايى
 بايـد  و بدانـد  بايـد ! ندانـد  را كلمـات  اين كامل و درست معناى و

 .باشد واليت راه در قلب صميم از تا بيابد بايد و بفهمد
  

  »واليت «واژه معناى
 كـه  يگـرى د معانى و دارد اصلى معنى يك عربى زبان در» واليت «كلمه
 كلمـه  اصـلى  معنى. اند معنى اين هاى شاخه و اند گرفته ريشه اصل اين از

 چيـز،  دو بودن هم پهلوى و گرفتن قرار يكديگر پى در يعنى وِالء و والء
 از بعضـى  بـا  مـا  اتفاقـاً . نكنـد  جدا هم از را دو اين چيز هيچ كه طورى به
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 شـما . داريـم  آشـنايى  خودمان دينى زبان همين در كلمه اين مشتقات
 نمـاز،  احكـام  از يكـى  همچنين و وضو، احكام از يكى كه خوانيد مى

 و وضـو  اعمـال  و افعال يعنى وضو و نماز در مواالت. است مواالت
 فاصـله  آنها ميان ديگرى چيز هيچ كه طورى به بيايند، پى در پى نماز
 زبـان  در كلمـه  اين اصلى معناى اين. نكند جدا هم از را آنها و نشود

 بـه  وقتـى  نزديـك،  چنـين  پيونـدى  و واليت و والء اين. است ربىع
 دو وقتـى . كنـد  مى پيدا تجلياتى آيد مى بشر اجتماعى و فردى زندگى

 آنهـا  ميـان  خـارجى  عامل هيچ كه شوند پيوسته چنان يكديگر به نفر
 و تـرين  ساده و اولين. يابد مى تجلياتى پيوند اين وقت آن نشود، فاصله

 صـداقت  مفـردات،  در راغـب  تعبيـر  به و دوستى آن، تجلى نخستين
 قلـب  صـميم  از كـه  اى دوستى حسابى؛ و درست دوستى يعنى. است

 .واليت و وِالء والء، شود مى اين. باشند داشته دوست را يكديگر
 است انسان نفر دو غش و غل بى دوستى واليت، از مرحله يك

 ايـن . گرنـد يكدي ولى اينها. هستند دوست قلب صميم از هم با كه
او و اوست ولى ايـن . اين موالى او و اوست موالى اين. اين ولى 

 پيونـد  اين. است تجلى نخستين اين. اين موالى او و اوست موالى
. شـود  مى همراه خويشاوندى پيوند با رود، مى باالتر كه درجه يك
 نيـز  خونى پيوند و نزديكى انسان، دو دوستى رابطه بر عالوه يعنى
 و عجـين  اينهـا  خـون  بـا  محبـت  آن گـويى . شود مى فهاضا آن به

 و «.است خويشاوندى و خويشى معناى به والء اين. است آميخته
 والء اين به وقتى» .اللّه كتاب فى ببعض اولى بعضهم االرحام اولو

 



 واليت، رهبري، روحانيت   12

 منشـأ  و بدهنـد  بيشـترى  جان حقوقى دستگاه و سيستم يك در وِالء و
 بـه  شـود،  يكـديگر  بـه  نسـبت  مـردم  افراد ميان در حقوق سلسله يك

 درجـه  نخسـتين  هـم  آن دارد؛ وجـود  فقه در كه شود مى تبديل واليتى
 از. اسـت  خـود  فرزندان ولى پدر،. فرزند بر پدر واليت قبيل از واليت،
 دائمـاً  چـون  شوند، مى آشنا ولى اسم با روند مى مدرسه به ها بچه وقتى
 پيونـد  آن اينجـا  در. آموز دانش فالن ولى فالن، آقاى كه نويسند مى نامه

. شـود  مـى  تقويـت  حقـوقى  پيونـد  نـوعى  با خونى، پيوند آن و محبت
 فرزنـدان  بـه  نسـبت  پـدر . است دوجانبه حقوقى پيوندهاى اين معموالً
 آنهـا،  حقـوق  به نسبت آنها، اموال به نسبت تواند مى يعنى دارد؛ واليت
. كنـد  قـدرت  اعمـال  و نظـر  اعمـال  آنهـا  تربيت روش تعيين به نسبت

 برابـر  در پـدر  همـين . نيست طرفه يك اختيارات اين اما دارد، اختياراتى
 بـر  واليـت  كـه  هسـتند  پـدرها  از خيلـى . دارد نيـز  تعهداتى فرزندش
 ايـن . زاست خسارت بسيار امر اين. فهمند مى طرفه يك را خود فرزندان

 و اسـالم  قوانين نظر از پدر اگر. است بد بسيار پدر واليت از غلط فهم
 اعتبار به شده، شناخته فرزندان ولى ديگر قانونى سيستمهاى از بسيارى
 بـر  فرزنـد  آينـده  و فرزند برابر در سيستمها همين در كه است تعهداتى
 تعهدات اين و حقوقى مسايل اين دايره ولى. است شده گذارده او دوش
 كـه  هـم  اشخاصـى . است محدود بسيار فرزند و پدر ميان حقوقى متقابل

 ايـن  از كـه  درجـه  يك و گام يك. محدودند گيرند مى قرار دايره ناي در
 يعنـى  اجتمـاعى  واليت. رسيم مى اجتماعى واليت به برويم باالتر واليت
 يك در نظامى و اقتصادى و سياسى زندگى در مشترك سرنوشت داشتن
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 ملـت  واحـد  چـه  باشد، قبيله واحد واحد، اين چه اجتماعى؛ واحد
 مخصوصاً وِالء، و والء نوع اين. باشد انسانى جامعه واحد چه باشد،

 مردم و اول درجه در اعراب، هدايت براى كريم قرآن كه موقعى در
 اعراب گويم مى اينكه. كرد ايفا مهمى نقش آمد، بعد درجه در جهان

 در پـس  بـود؛  عربستان منطقه قرآن نزول منطقه يعنى اول، درجه در
 بايسـت  آنهـا  بعـد . شـدند  مى مند بهره هدايت اين از آنها اول درجه
 . شدند مى ديگران براى هدايت و رسالت اين حامل
  

 اسالم از پيش اعراب ميان در واليت
 اجتمـاعى  واليـت  مسأله آمد، عربستان سرزمين در قرآن كه موقعى
 زن از قبيلـه،  يك افراد. كرد مى ايفا مردم آن زندگى در بزرگى نقش

. بودنـد  برخـوردار  اى قبيله وِالء و والء از بزرگ، و كوچك و مرد و
 هـر  و مقـام  هـر  كس، هر طرف از قبيله اين افراد از يكى اگر يعنى

 را خودشان قبيله اين افراد تمام گرفت، مى قرار تجاوز مورد قدرتى،
 مســؤوليت احســاس. شــناختند مــى مســؤول تجــاوز ايــن برابــر در

 بسـيار  اعراب ميان در اى قبيله والء و قبيله چهارچوب در اجتماعى
 و سـاله  ده جنگهـاى  عربها ميان در كه شنويد مى شما اگر. بود شديد
 خيلـى  آنكـه  عين در مطلب اين آمد، مى پيش ساله سى و ساله بيست
 پيوستگى هم به آن و است، مهم بسيار مطلبى نشانه اما است زشت

 وجود قبيله يك در كه است اجتماعى تضامن و متقابل مسؤوليت و
 يا يك طرف از فردش كوچكترين اينكه محض به بيلهق يك. داشت
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 متجـاوز  قبيله آن با بايست گرفت، مى قرار تجاوز مورد ديگر قبيله چند
 آن عربهـاى  يعنى. است قوتى نقطه اين البته. جنگيد مى نفس آخرين تا

 داريـم  كـار  و سـر  آنهـا  با ما كه امروزى هاى جامعه از بسيارى از زمان
 بـر  گروهى، بر قشرى، بر اگر كه نبودند غيرت بى قدر اين. بودند غيورتر
 تكـان  آب از آب بيايد، وارد فشارها باالترين جامعه، زبدگان بر صنفى،
 منتهـا . اجتمـاعى  تضامن: بود قوت نقطه يك اين. نبود طور اين. نخورد
 خصــلت تضــامن اصـل . پســنديد نمـى  را تضــامن ايـن  محــور اسـالم 
 خودش ولى بود غلط معيار و مالك بود؛ غلط محور است؛ اى برجسته
 و اسـت  وسـيع  بسـيار  سـرزمينى  عربستان كه دانيد مى. بود عالى بسيار
 زمـان  آن در. دارد وسـعت  مربـع  كيلـومتر  ميليـون  سه به نزديك شايد

 هفـت  خانواده يك كه شد مى گاهى. داشت كم بسيار اى سكنه عربستان
 جـا  همـان  و نـد كرد مـى  پيدا مناسبى جاى اى گوشه در نفرى، هشت يا

 گاهى ديگر انسانى گروه نخستين و خانواده اين ميان. كردند مى زندگى
 فاصـله  كيلـومتر  دويست يا صدوپنجاه، صد، پنجاه، چهل، سى، بيست،

 جوى، حادثه كوچك، اى حادثه حتى آمد، مى پيش اى حادثه اگر لذا. بود
 ــ  هفـت  هخـانواد  اين از راهزنها، با خورد و زد درنده، حيوانات حمله
. شـد  مـى  بيچاره ماند مى زنده يكى هم اگر. مردند مى همه نفرى هشت
 و پشـت  نفر بيست يا شش، پنج، چهار، ديروز تا كه نفر يك اين چون
 زور او بـه  توانسـت  مى كس هر كه صاحب بى آدمى شد مى داشت، پناه

 نحـو  بـدين  اگـر  عربسـتان  اى قبيلـه  اجتمـاعى  نظام در فرد اين. بگويد
 دادش به كس هيچ شد مى مريض اگر. شد مى بخت تيره كرد ىم زندگى
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 او بـه  نـان  لقمـه  يك كه نبود كس هيچ شد مى گرسنه اگر. رسيد نمى
 لـذا . رسيد نمى او داد به كس هيچ كرد مى حمله او به كسى اگر. بدهد
 اى قبيلـه  ولـو  قبيلـه،  يـك  بـه  تـا  رفـت  مى و افتاد مى راه آدمى چنين

 سـالم  گفـت،  مـى  رسـيد  مى وقتى. برسد ،عضو نفر بيست با كوچك
 بـه  در هستم آدمى گفت، مى! بفرماييد السالم، عليكم گفتند، مى. عليكم

 عربسـتان  اى قبيلـه  نظام در حالت اين در. خواهم مى پناه پناه؛ بى و در
 سـوگند  و بسـت  مى پيمان قبيله آن با فرد اين. داشت وجود مقرراتى

 ايـن  وابسته اعضاى از عضوى اردادقر و پيمان اين پرتو در. خورد مى
» موال «اصطالحات از برخى در را اين. قسم هم و حليف شد؛ مى قبيله
 قبيلـه  آن واليـت  و والء از و شد مى قبيله آن موالى او يعنى. نامند مى

 كمتـرين  فـرد  اين به كسى اگر بعد به ساعت آن از. شد مى برخوردار
 كـه  كـرد  مـى  دفاع طور همان وى از دفاع براى قبيله كرد، مى تجاوزى

 قـراردادى  واليـت  يك اين. خود اعضاى از يكى حقوق از دفاع براى
 كـه  نفر يك. داريم حقوقى سيستمهاى در هم امروز را آن مشابه. بود

 و اسـت  برخـوردار  ايـران  تابعيت از طبيعى طور به است االصل ايرانى
 كـه  نفـر  يـك  امـا . باشد او حدود و امنيت حقوق، مدافع بايد حكومت

 ايـران  بـه  اسـت،  آلمـانى  يـا  روسى يا چينى مثالً و نيست ايرانى اصالً
 قـرارداد  و شـد  پذيرفته تقاضايش اگر كند؛ مى تابعيت تقاضاى و آيد مى

 كـه  طـور  همان حكومت فردا از شد، امضاء حكومت و او ميان تابعيت
 مسؤول است، خود ايرانى اصيل واقعى اتباع حقوق از حمايت مسؤول

 در آواره عـرب  يك جديدِ تابعيتِ .هست هم فرد اين حقوق از يتحما
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 او ترتيـب  ايـن  بـه . شد مى كسب واليت و والء قرارداد با روز آن نظام
 گفـت  و آمد اسالم. بود برخوردار قبيله آن اعضاى حقوق همه از تقريباً
 والء و مـواالت . بـرود  برتر قبيله دايره از بايد واليت و وِالء و والء اين

 هـر  مسلمان، هر. اسالمى جامعه به باشد مربوط بايد متقابل، مسؤوليت
 يعنـى  اتوماتيـك  طـور  بـه  اسالم قبول اصالً ـ كرد قبول را اسالم كس

 بـه  مسـلمان  فـرد  رـه رتيبـت نـاي به. اسالمى جامعه تابعيت پذيرفتن
 كـرد  مى پيدا را اسالم جامعه تابعيت عمالً شد مى مسلمان اينكه محض

 او حـدود  و حقـوق  نگهبـان  و حافظ بايد اسالمى حكومت و هجامع و
 مـردان  و زنـان  ؛»بعـض  اوليـاء  بعضـهم  المؤمنات و المؤمنون« .شد مى

 مـوالى  يكديگرنـد؛  مـوالى  يكديگرند؛ ولى يكديگرند؛ اولياى مسلمان
 واليت، ترتيب اين به. دارند يكديگر به نسبت تولّى و تولّي يكديگرند؛

 اينجا. شد تبديل وسيع اجتماعى حقوقى مسايل سلسله يك موضوع به
 اسـالمى  جامعه نمو و رشد و اسالم پيشرفت با. دارد وجود جالبى نكته
 جديد مسأله يك دوردست، سرزمينهاى در اسالم وتـدع رشـگست و

 اسـالمى  جامعـه  و حكومت راىـب) خارجى و داخلى سياسى (سياسى
ـ  آن و آمد، پيش ـ  نـاي  مبلّغـان  و كننـدگان  دعـوت  و داعيـان  كـه  ودـب

 ضـعيف  ارتبـاطى  وسايل اـب. رفتند مى رـدورت فرسخ پنجاه هـب اسالمى
 مسلمان نـاي به نسبت فردى رـاگ اسالم، سريع رشـگست اـب و روز آن
 مركـزى  حكومـت  كـرد،  مى تجاوز سوتر آن رسخـف صد در ادهـافت دور
 و پتركـو  هلـى  كه روز آن! هيچ بكند؟ او راىـب وانستـت مى كارى هـچ

 داد خبـر  سـيم  بـى  اينكـه  محـض  بـه  تـا  نبـود  كـوپتردار  هلـى  ژاندارم
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 مورد مسلمان يك اسالمى، حكومت مركز از طرفتر آن فرسخ صد در كه
 متجـاوز  سركوبى براى مركزى حكومت مأموران فوراً گرفته، قرار تجاوز
 و كـرد  اضـافه  قيـد  يـك  آمد اسالم قانون كه اينجاست در. كنند حركت
 بـه  و آمـد » مهاجرت «قيد. كند مهاجرت و شود مسلمان سك هر گفت،
 و نظـامى  و سياسـى  والء و مـواالت  پـس  آن از. شـد  اضـافه  اسالم قيد

 جامعه و مهاجر مؤمن ميان باشد، متقابل مسؤوليت با همراه كه اجتماعى،
 مـؤمن . نبـود  برخـوردار  حق اين از غيرمهاجر مؤمن. شد برقرار اسالمى

 متقابـل،  محبـت  يعنـى  والء، حـداقلِ  اول، درجـه  والء آن از مهاجر غير
 مؤمنـان،  سـاير  و خـودش  ميـان  متقابـل  دوسـتانه  حقوق متقابل، رفاقت

 بنـابراين، . شـد  نمى برخوردار تابعيت سياسى حقوق از اما بود؛ برخوردار
 حقـوق  از كـه  مسـلمانى : كـرديم  مـى  پيـدا  مسلمان نوع دو ما پس آن از

 كـه  مسـلمانى  و اسـت،  رخـوردار ب اسـالمى  حكومـت  و جامعه تابعيت
 و متقابـل  حقـوق  از يعنـى  نيست؛ برخوردار واليت از اما هست مسلمان
 مسلمان. نيست برخوردار اسالمى جامعه و خودش ميان مشترك تضامن
 حـد  همـين  در مسأله اكرم پيغمبر زمان تا. شد پيدا اينجا از واليت منهاى
 مسـأله  يـك  عليـه،  سالمه و اللّه صلوات اكرم، پيغمبر رحلت از بعد. بود

 اينكـه  يعنـى  حزبـى  واليـت . بـود  حزبـى  واليت آن و آمد، پيش جديد
 احزاب و ها دسته اين از يك هر شدند؛ دسته پنج پيغمبر از بعد مسلمانان

 پيـدا  گـرايش  گروهـى  يـا  فردى به امت زمامدارى و حكومت مسأله در
 در ودنـد، ب انصـار  و مدينـه  اعراب عمده قسمت كه خزرج،. بودند كرده

 در مهـــاجرين از تـــن چنـــد. درآمدنـــد عبـــاده بـــن ســـعد حـــزب
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 و مهـاجرين  از تـن  چنـد . درآمدنـد  خطـاب  بن عمر و ابوبكر حزب
 در. بودند اساسى احزاب اينها. بودند السالم عليه على حزب در انصار

 منفردينـى . جنباندند مى گوشى و سر ديگرى كسان هم برها و دور آن
 از شـود  مـى  عبـارت  واليت و والء مسأله نجااي در. داشتند وجود هم

 اعضـاى  ميان متقابل مشتركِ مسؤوليتِ و متقابل تعهد و تضامن پيوند
 سياسى واليت اين مقتضاى به. اجتماعى و سياسى دسته و حزب يك
 و سياســى فعاليــت چهــارچوب و دايــره در كــه جديــد اجتمــاعى و

 متقابـل  عهـدآور ت پيوند نوعى گرفت، مى قرار حزبى اسالمى اجتماعى
 يـا  حـزب  در پيونـد،  ايـن  حكـم  به. آمد مى پديد حزب اعضاى ميان

 حزبـى  كامـل  انضـباط  بـا  بايـد  كـه  اعضـايى  و هست رهبرى گروه،
 با شد همراه اينجا در واليت بنابراين،. باشند رهبر اين پيرو و رو دنباله
 على شيعه روى دنباله و پيروى و تبعيت آن و حزبى، بسيار مسأله يك

 سياسى پاك فعال دسته در كه متعهدى مسلمانان آن يعنى على؛ از ودب
 نسبت و داشتند قرار على جانبه همه و معنوى و اخالقى و اجتماعى و
 آنهـا  به نسبت هم )ع(على و داشتند تبعيت و پيروى تعهد )ع(على به

 مالحظـه  بـاز . داشـت  رهبـرى  و زمامدارى و پيشوايى و امامت تعهد
 و جـدى  خيلى. است جدى خيلى اى مسأله واليت همسأل كه كنيد مى
 بـه  واليت، مسأله اهميت مورد در فشرده خيلى دانم مى الزم! اوج در
 سرنوشـت  با مسأله اين كه نزديكى ارتباط و كردم عرض كه معنا اين
 .بدهم توضيح مقدارى داشت، اسالم امت

 معـه، جا اين چيز همه نگويم اگر كه آمده وجود به اى نوساخته جامعه
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 عربسـتان  سـرزمين  در جامعه اين مختصات از زيادى درصد الاقل ولى
 ايـن  زمامدار و رهبر. است تازه و جديد و نو روز، آن دنياى در اصالً و

 ارتبـاط  و پيونـد . اسـت  عليه، سالمه و اللّه صلوات اكرم، پيغمبر جامعه،
 و قلبـى  محبـت  معنـاى  بـه  والء از جامعـه،  ايـن  اعضـاى  با رهبر اين
 و االطاعــة الزم زمامــدار معنــاى بــه والء بــه و شــده، آغــاز ميمىصــ

 اطيعـوا  «مسـأله  اصالً آمد، پيغمبر وقتى. است يافته خاتمه الطاعة واجب
 مدينه دوران به مربوط» الرسول اطيعوا «آيات تمام. نبود مطرح» الرسول
 صميميت و محبت و عشق آنجا. نيست حرفها اين مكه دوره در. است
 پيغمبـر  پيـروان  مكـه  در. نيست نيازى الرسول اطيعوا فرمان به و است

 انـدك  هـم  آنهـا  تعـداد . دارنـد  دوستش قلب صميم از و اويند دلباخته
 هنـوز  و اسـت  محدود و معين حدى در هم اجتماعى مسؤوليت. است

 و بـرود  باال خيلى مسؤوليت دايره تا اند نرسيده انسانى اجتماعى نظام به
 اطيعـوا  «مكّى آياتِ از يك هيچ در لذا. كند يداپ دامنه و گسترش خيلى

 رابطـه  كـه  اسـت  وقتى به مربوط ها«الرسول اطيعوا «.بينيم نمى» الرسول
 كه پيشوايى: رسيد پيشوايى حد به عشق حد از پيغمبر و مسلمانان ميان
 آغـاز  صـميمى  محبت معنى به واليت از يعنى،. كنند اطاعت او از بايد
 كـه  رهبـر،  ايـن . يافت پايان رهبرى با همراه اجتماعى واليت به و شد
. رود مـى  دنيـا  از شده، گذاشته دلها درونى عشق در اش رهبرى هاى پايه
 داشـته  رهبـر  حيـاتش  ادامـه  براى بايد شك بدون اسالمى جامعه حاال
 قـرار  رهبـر  جـور  چهـار  جامعه اين برابر در رهبرى؟ نوع چه اما. باشد
 و كنـد  ايفا را پيغمبر نقش همان ندتوا مى درست كه رهبرى يك: گرفته
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ــه عشــقش شخصــيتش، ــت، ب ــابقه حقيق ــاك س  اش، درخشــنده و پ
 پيغمبـر  جانشين درست دهد مى اجازه او به انكارناپذيرش، فضيلتهاى

. نيسـت  بيشـتر  يكـى  هم رهبرى چنين. گيرد نمى وحى فقط او. باشد
 بـررس  يـك  عنـوان  بـه  را ايـن . گويم نمى شيعه يك عنوان به را اين

: است فرد به منحصر و نيست بيشتر يكى واقعاً. گويم مى اسالم تاريخ
 آمدنـد  منصفانه وقتى هم مسلمان غير مورخان بينيد مى لذا و. )ع(على
 كـه  هسـت  انسـان  يـك . گفتنـد  را همـين  زدند، ورق را اسالم تاريخ
. اسـت  )ع(علـى  هـم  آن كند، ايفا را نقش اين پيغمبر از بعد تواند مى
 ايـن  كنـد  ايفا را نقش اين بتواند رهبر اين اينكه شرط. لاو درجه اين

 و تيـره  اگر. نشود آلود گل و تار و تيره موجود سياسى زمينه كه است
 در را رهبـرى  عمالً توانست نمى رهبر اين ديگر شد مى آلود گل و تار

 كـه  سفارشهايى در حياتش، زمان در پيغمبر نگرانى همه. بگيرد دست
 همـين  بـه  مربـوط  فرمود، مى السالم عليه على برىره و واليت درباره
 چـه  علـى  زمامـدارى  مسـأله  بود نگران پيغمبر كه شنويد مى اگر. بود
 علنـاً  و آورد برمى فرياد اگر كه نبود اين پيغمبر نگرانى بدانيد شود، مى
 جـان  بـه  مردم» !است من جانشين و خليفه على مردم، آى «گفت، مى

 بود اين پيغمبر نگرانى. نيست جور اين! هن. كردند مى سوءقصد پيغمبر
 آلـود  گـل  سياسـى  زمينـه  يك با مبادا )ع(على زمامدارى اعالم اين كه

 بـدون  ولـى . دربيايـد  عمل و اجرا مرحله به نتواند بعد و شود روبرو
 و كنـد  ايفـا  را عـالى  نقـش  ايـن  توانسـت  مـى  كه رهبرى تنها ترديد

 .بود )ع(لىع باشد داشته را امت رهبرى پيغمبر همچون
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 بـا  تفـاوتش  تا كنم اشاره رهبرى اين مختصات از مورد چند به بايد
 )ع(علـى  رهبـرى  در. شـود  روشـن  خـوب  بعـدى  گانه سه رهبريهاى
. شدند مى نزديك رهبرى كانون به عالقه و عشق با زبده پاكِ مسلمانان

 از بـار  يـك . است زنده ها دوره تمام در اسالمى اجتماعى دقيق نكته اين
 است تاريخى مسأله يك واليت مسأله آيا كه پرسيدند هامبورگ رد من
 تـاريخ  سر داريم ما حاال و شده تمام ديگران و )ع(على بين اختالف و

 تـاريخى  شخصش گفتم است؟ زنده مسأله يك اينكه يا زنيم، مى حرف
 زمامـدار  علـى  اگـر ! بفرماييد توجه خوب. است زنده روحش اما است
 شـوند؛  مـى  نزديـك  عالقـه  و عشق با قدرت مركز به زبده، پاكان شود،
 نتيجه، در. شوند مى دور اتوماتيك طور به قدرت مركز از آبرو بى ناپاكان
 و مانـدن  پاك شرايط بهترين از زبده، پاكان آن اداره تحت متوسط مردم

 ايـن  طبيعـى  نتيجـه  ايـن . شـوند  مى برخوردار داشتن سعادتمند زندگى
 را زبـده  پاكـان  بتوانـد  كـه  بـود  مركزى قدرت، مركز اگر. است مطلب
 نتيجـه  بيفتـد،  زبـده  پاكـان  اين دست به امور عقد و حل و كند جذب
 نزديكتـر  پاكى به سعادت، از است عبارت متوسط مردم براى اش عملى
 فساد در و آبرو بى پاكان به نسبت خودكارش نتيجه و شدن؛ پاكتر شدن،
 علـى  زمامدارى. است شدن نهروا ها بيغوله و ها گوشه به شده، ور غوطه
 بـا  پيغمبر از بعد زمامدارى از درجه يك اين. بود زمامداريى چنين يك

 و شـوند  قدرت مركز جذب پاك زبدگان كه بود اين بعد درجه. آثارش
 دعوتشان بخواهند اينكه بدون خود، به خود امور عقد و حل نتيجه، در

ــد ــا كنن ــل ي ــارف و تحمي ــق و تع ــد، تملّ ــه كنن ــاآن دســت ب ــد ه  .افت
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 و فضـيلت  رشـد  بـراى  مسـاعد  زمينـه  از خـود،  به خود متوسط، توده
 خود شده، ور غوطه فساد در ناپاكانِ و شوند، مى برخوردار سالم زندگى

 مختصـات  و آثـار  از تـا  چنـد  اينها. شوند مى رونده ها بيغوله به خود به
 كـه  روزى هـر . اسـت  اجتمـاع  در ها على زمامدارى ضرورى و طبيعى
 زمامدار آن كه درصدى هر با شود، زمامدار اى جامعه هر در على هنمون
 ايـن  و خصوصـيتها  ايـن  هـم  درصـد  همـان  بـا  است، نزديك على به

 يـك  در چـه  كوچـك،  واحد يك در چه كند؛ مى پيدا تحقق مختصات
 هـم  بـه  و تحـزب  يـك  درجـه  رهبرى، يك درجه افراد. بزرگ جامعه

 همـواره  پيغمبـر،  خداى و مبرپيغ از بعد يك درجه واليت، و پيوستگى
 از خواهيـد  مى اگر مسلمانها، اى كه دادند باش هشيار مسلمانها جامعه به

 واليـت  ايـن  برخـوردارى  شـرط  شويد، برخوردار درست اسالم نهضت
 ركـن  واليـت  گـوييم  مـى  قاطعيت و صراحت كمال با هم ما همه! است

 خواهيم مى است؟ واليت كدام سر اـم بحث واليتى؟ چه اما. است نـدي
 از كجاسـت؟  اش ريشـه . فهميـد  بايد چگونه را درست واليت اين ببينيم
 مسـأله  دربـاره  كه كسانى از بيش خيلى ما آمد؟ كجا به و شد شروع كجا

 بـه  و داريـم  حساسيت نويسند، مى و گويند مى موطنى صورت به واليت
 لعمـ  بـه  نيسـت،  هـا  گفتن به واليت معتقديم منتها،. دهيم مى اهميت آن

 نصوصى به استناد با بايد امشب كه اى نتيجه آن است اين و. هاست كردن
 زمامـدارى  مسأله اين كه كنيد مى مالحظه. برسيم آن به اولياء اين خود از
. دارد اهميـت  چقـدر  پيـامبر  از بعـد  پيـروى،  و رهبرى پيوند و رهبرى و

 واليــت ايــن گــرو در اســالم مقــدس نهضــت كامــل و صــحيح ادامــه
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 عنصـر  آن مسـلمانها،  زمامـدار  كـه  اسـت  ايـن  بعـدى  لـب مط. است
 را زبده پاكان بتواند كه است اسالمى نيرومند مغناطيس آن درخشنده،

 بـه  امـت،  زمامـدارى  كار در و كند جذب خود سوى به خود به خود
 باشـد  بين و علنى كه تجاوزى اسالمى اصول و اسالمى قوانين حريم
 ايـن  نگهبـان  و حـامى  او كـه  شـود  تلقى چنين عكس، به بلكه نكند،
 اما نيست، دلربا چندان شوى مى نزديك او به وقتى يعنى،. است قانون

 زمامـدارى . كنـد  نمـى  ايجـاد  اسـالم  به نسبت گستاخى او با نزديكى
 عمـر  و ابـوبكر  بـه  كسى اگر. است زمامدارى نوع اين عمر و ابوبكر
 آنجا را )ع(على درخشان سيماى آن توانست مى شايد شد، مى نزديك

 مقدارى لذا. ببيند را عثمان بازى و ولنگ آن توانست نمى اما كند، پيدا
 محفـوظ  اينهـا  زمامـدارى  با توانست مى اسالمى اجتماعى انضباط از

 برجسته زبدگان آن چون كه بود اين زمامدارى اين بزرگ عيب. بماند
 از اسـالمى  جامعه شدند، نمى نزديك قدرت مركز به خودكار طور به
 ببينيـد؛  وقـت  آن. مانـد  مـى  محـروم  زبـدگان  ايـن  اداره ارزنده شنق

 آنچنان فضيلتها رشد براى اجتماعى محيط يك خودكار نتايج دومرتبه
 فسـاد  در ناپاكـانِ  ــ  اسـت  خطرنـاكتر  اين ـ و شد نمى آماده بايد كه

 اجتمـاع  همان در بلكه شدند، نمى رانده ها بيغوله به هم شده ور غوطه
 كه بود عمر همين زمان در كه همچنان. بود خطرناك ناي. پلكيدند مى
 .شد گذارده شام در معاويه حكومت پايه
 كـه  داشت را اى جذبه و درخشندگى آن نه كه بود حكومتى سوم درجه 
 اى جذبه و انضباط آن نه و گفتيم، حكومت زمامدار به نسبت اول درجه در
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 يعنـى، . رديمكـ  ياد آن از دوم درجه حكومت مورد در كه داشت را
ــر ــد ه ــودش چن ــاد در خ ــه فس ــود، ور غوط ــا نب ــه ام ــر و خان  مق

 و مسـايل  بـا  برخـوردش  كيفيـت  اش، زمامدارى نوع اش، زمامدارى
 ميدان كه بود چنان اسالم، جامعه در اجتماعى و سياسى رويدادهاى

 بـا  اگـر  عثمان. بود عثمان حكومت اين. كرد مى باز فاسدها براى را
 شـرابخواره  نيسـت؛  ور غوطـه  فسـاد  در يزيد مثل شود مقايسه يزيد

 روابـط  اش، زمامـدارى  نوع اما نيست؛ قمارباز نيست، زناكار نيست،
 بـراى  كه است طورى اجتماعى، والء و والء نظر از مردم و او ميان
 . كند مى فراهم را مساعدى زمينه فاسد بازيگرهاى بازىِ

 بـه  علنـى  و يكسـره  كـه  اسـت  حكومتى حكومت، از چهارم نوع
 معاويـه  حكومـت  اين! نيزه سر بر قرآن با هم آن آيد؛ مى اسالم جنگ
 كـه  اسـت  كسـى  معاويه. آيد مى اسالم جنگ به اسالم پرچم با. است
 بـراى  زمينـه  كه كرد مى احساس تنها نه شد مى نزديك او به كسى اگر
 فاسدپسند قدرت مركز كرد مى احساس بلكه شده، آماده فاسدها رشد
 تشكيالتى كارهاى با قدر اين رفقا اميدوارم. است سادف مروج و است

 را رهبرهـايى  و زمامـدارها  چنين مخرب تأثير كه باشند داشته آشنايى
 موجـود  معاويـه . باشـند  ديـده  العـين  رأى به و كرده درك اجتماع در

 و المؤمنين خال را او هستند دور او از كه مسلمانهايى كه است پليدى
 و دانند؛ مى يك درجه مقدس و مسلمان و يناميرالمؤمن و وحى كاتب
 درخشـان  خورشـيد  پرتـو  در دورند، وقتى چون! باشند دور كاش اى

 محفـوظ  آنهـا  بـراى  دينـى  پايبنـديهاى  سلسـله  يك كم دست اسالم
 نزديــك فســاد عنصــر ايــن بــه كــه وقتــى بــه واى ولــى. مانــد مــى
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 از بود دهآم شام منطقه به كه اين با كار اول از عاص عمرو اين! شويم
 كه بود دريافته حتى كثيف عاص عمرو چون گرفت؛ مى فاصله معاويه

 واقعيت يك اين. شود مى گستاختر فساد در شود نزديك معاويه به اگر
 يـك  چگونه كه ام كرده لمس و ام ديده مان جامعه در خودم من. است
 به اينكه محض به فاسد، درصد پنج و هفتاد آدم يك يا فاسد نيمه آدم
 درصـد  دائمـاً  شود مى نزديك فساد در ور غوطه قدرتِ مراكز از ىيك

 تواند مى اميرالمؤمنين كه بيند مى وقتى كسى چنين. رود مى باال فسادش
 داخـل  در و بكِشـد  سـرش  پشت را امتى مؤمنان فرمانرواى عنوان به

 باشـد،  ور غوطـه  تبـاهى  و خودخـواهى  و فسـاد  در گونه آن اش خانه
 پـس  رهبرى خطرناكترين. كند مى پيدا جرأت! نمنك من چرا گويد مى
 توانيد مى دوستان شما حاال. بود او خاندان و ابوسفيان رهبرى اسالم از

 شهادت تا پيغمبر وفات زمان از سياسى، نظر از را )ع(على موال نقش
 تيره سياسى محيط اگر اول، درجه در. كنيد تفسير راحت حضرت آن
 بايد. كند تالش خودش زمامدارى براى دباي على نشود، آلوده و تار و

 زمامـدار  و حضـرت  آن شدن زمامدار. دارد برنمى تعارف! كند تالش
 تفاوت خيلى اسالمى نهضت و اسالمى امت براى حضرت آن نشدن
 و جنگهـا  تمـام  از پيغمبر، از بعد داشتن زمام براى على كوشش. دارد

 نگهبـان  او. تاسـ  واجبتر پيغمبر عصر در زدنهايش شمشير و جهادها
 اگـر . نشـود  آلـوده  سياسـى  محـيط  اينكه شرط به ولى است، نهضت
 آن نگـران  پيغمبـر  كه اثرى همان يعنى شد، مى آلود گل سياسى محيط
ــود ــيش ب ــى پ ــد، م ــر آم ــالش ديگ ــى ت ــده عل ــذا. نداشــت اى فاي  ل
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 و آيـد  مـى  پيغمبـر،  عمـوى  عبـاس،  نـزد  پيـامبر  وفـات  از پس ابوسفيان
 صـورت  بـه  زمامـدارى  و رياسـت  و خالفـت  سـت ا قرار اگر گويد، مى

 و پيغمبـرى  عمـوى  و بزرگتـرى  كه توست حرف حرف باشد، جانشينى
 عبـاس . اسـت  نسـبت  نزديكتـرين  پيغمبـر  بـا  نسبتت و چنانى و چنينى
 بـودم  تـو  سياسى رقيب جاهليت دوره در من مگر! بابا كن ول گويد، مى
 بـه  بگـذار  و بـاش  نداشته ما كار به كار! باشم اينها سياسى رقيب حاال كه

 بـن  علـى  يـا  گويـد،  مى و آيد مى )ع(على سراغ به بعد. برسيم تجارتمان
 چنـين  اسـالم  در ات سابقه پيغمبرى، عم پسر پيغمبرى، داماد تو ابيطالب،

 بـه  يـا  بـرود  بيـرون  قـريش  خانـدان  از زمامـدارى  چـرا  اسـت؛  چنان و
 وقـت  آن تـه الب! برسـد  قـريش  خانـدان  گروههاى دورترين و ترين پست
! كـن  قيام گويد، مى )ع(على به. قاطع صورت به نه اما بود، كار سر ابوبكر

 پـر  مسـلح  مـردان  از تو براى را سرزمين اين تمام من كن، اشاره يك تو
 دنبـال  بـرو  كـه  اسـت  ايـن  مكّار ابوسفيان اين به )ع(على پاسخ. كنم مى

 اسـالم  الحـ  بـه  تـو  دل كـه  دانم مى من! بزن گول را ديگرى برو! كارت
 علـى  كه نيستى آن پى در هرگز تو هستى؛ ديگر كار فكر در تو نسوخته؛
 بـراى  نشـود  تمام گران كس هيچ براى اگر على زمامدارى شود؛ زمامدار

 بـه  ابوسـفيانها  بايـد  علـى  حكومت در. شود مى تمام گران تو امثال و تو
 تواننـد  مـى  ابوسـفيانها  كه است عمر و ابوبكر حكومت در. روند ها بيغوله

 شـود  زمامـدار  على اينكه مسأله بنابراين،. برسند هم اسالم فرمانروايى به
 يـا . كنـد  كوشـش  آن براى نبايد موال ديگر و شود مى منتفى خود به خود
  عثمـان؛ يـا افـرادي مثـل     مثل افرادى يا شوند، زمامدار عمر و ابوبكر بايد
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 و )ع(علـى  نقـش  بايـد  خـود  بـه  خود است؟ بهتر كدامش. ابوسفيان
 احتمـالى  حكومتهـاى  برابـر  در را حكومـت  آن كه باشد اين اتباعش
 كـه  بينيـد  مـى  البالغـه  نهـج  هـاى  خطبه در شما اگر. كنند تأييد ديگر
 آن گيـرى  موضـع  بـا  عمـر  و ابـوبكر  برابـر  در )ع(علـى  گيرى موضع

 برابر در حضرت آن گيرى موضع و دارد فرق عثمان برابر در حضرت
 دليـل  همـين  بـه  دارد، فـرق  معاويه برابر در اش گيرى موضع با عثمان
 او منطـق  در. نيست بترسد قدرتها برابر در كه اين اهل )ع(على. است
 نوع چند اين ميان از ببيند بايد او كه است اين مسأله. ندارد راه ترس

 سـه  آن از يـك  كـدام  نيست ممتازش اولِ نوعِ آن كه حاال زمامدارى،
 دوم نـوع  از پـس  و دوم، نـوع  شك ونبد. دارند تقدم حق ديگر نوع

 شـد  قرار اگر. نيست تحمل قابل چهارم نوع اما. سوم نوع شك بدون
 نزديكتـر  او بـه  قـدر  هـر  مسـلمانى  هـر  كه باشد كسى امت زمامدار

 !واويالست ديگر اين بشود، دورتر اسالم از شود مى
 كـردم  عـرض . آمـد  پـيش  مرجعيـت  از صحبت شب يك اتفاقاً
 كـه  مرجعيـت  درجـات  از يـك  هر در و است دين پيشواى مرجع،
 و او بـه  قدر هر مسلمانها كه شود انتخاب كسانى ميان از بايد باشد

 به قلبيشان پايبندى شوند مى نزديكتر او عمومى و خصوصى زندگى
 بـه  ارادتمـان  باشيم دورتر او از قدر هر كه مرجعى. شود بيشتر دين
 او بـه  نسـبت  ارادتمان شويم نزديكتر او به قدر هر و است بيشتر او

 !ارزد نمى من براى پول يك شود، كمتر
 آقايان از برخى با صحبتى بروجردى، اللّه آيت مرحوم فوت از بعد
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 در كه گفت آنها از يكى. طالب تربيت مورد در بود برجسته علماى
 كه عليه، رحمةاللّه يزدى، حائرى عبدالكريم شيخ حاج مرحوم عصر
 اللّـه  رحمـة  قمـى،  ابوالقاسم شيخ حاج مرحوم حضرت آن زمان در

 طـالب  مـا  بـود،  اى برجسته فضيلتى و علمى شخصيت قم در عليه،
 فضـيلت  و اخـالق  عملى درس برجسته عالم دو اين رفتار از حوزه
 مــا فضـيلت  شـديم  مـى  نزديكتـر  آنـان  بـه  قـدر  هـر  و گـرفتيم  مـى 

 حـاج  مرحـوم : بـود  قـرار  بـدين  وضعيت زمان آن در. شد بيشترمى
 درجـه  فـرد  تقريبـاً  و برجسته آقايى عليه، رحمةاللّه قمى، لقاسمابوا
 قـرار  يزدى عبدالكريم شيخ حاج مرحوم. بود قم كوچك حوزه اول
 رقيـب  و كننـد  تـدريس  و اقامت آنجا در و بيايد قم به اراك از بود

 عكـس . باشـند  ابوالقاسـم  حاج مرحوم روحانى و اى حوزه رياست
 شديم تا دو كه خدا شكر ترويج بال،استق بود؟ چه مرحوم آن العمل

 رفتـار ! دهـيم  انجـام  را خـود  وظيفـه  توانيم مى بهتر و بيشتر حاال و
 بـود،  مشـابه  هم ابوالقاسم حاج مرحوم به نسبت شيخ حاج مرحوم
 بشـود  نزديكتر اينها به وقتى اى طلبه هر يا عامى هر كه است معلوم
 و درآمـدن  دخـواهى خو از اش نتيجه. است برادرى آنها ميان بيند مى
 بـرايش  اينكـه  جاى به. است كردن زندگى فضيلت و ايمان پرتو در

 .آيد مى راه اين به لذا و بيند مى خودش كنيم تعريف
 تمـام  ــ  نباشـد  برخـوردار  خصوصـيت  ايـن  از رهبـر  و زمامدار اگر
 يعنى .برخوردارند على خاندان و على واليت از على خاندان و على شيعيان
 باانضباط حزبىِ عضو يك مثل و هستند آنها تشكيالت در داخل يعنى اين چه؟
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 باشد او از فرمانى هر. كنند مى تعهد احساس رهبرى مقام اين به نسبت
 در افراد، اين به نسبت را خود هم رهبرى آن. كنند مى اجرا دل و جان با
 برابـر  در را آنهـا  بتوانـد،  كه آنجا و داند مى مسئول باشند، اى گوشه هر
 كه بود واليتى پيوند اين. گذارد نمى حيران و سرگردان اجتماعى سائلم

 ميـان  شود، زمامدار پيغمبر رحلت از بعد نتوانست )ع(على آنكه از پس
 و امامـت  نسـل  در هم بعد و آمد وجود به زبدگان گروه و حضرت آن
 و تشـكّل  بـا  همـراه  نهضـت  و كرد پيدا ادامه همچنان امامت شجره در

 و ارتبـاط  نوع همين هم مجتبى امام. آمد وجود به شيعه دتعه و رهبرى
 ارتبـاط  نـوع  همـين  هـم  سيدالشـهدا  حضـرت . دارد شيعه با را واليت
 هـم  بـاقر  امـام  طـور؛  همـين  هـم  سـجاد  امـام  دارد؛ شـيعه  با را واليت
 طـور؛  همين هم )ع(كاظم امام طور؛ همين هم )ع(صادق امام طور؛ همين

 نزديك مجموعاً اش زندگى دوران در )ع(ظمكا امام اگر. عسگرى امام تا
 اى عده و او ميان اينكه براى چيست؟ براى كشد مى زندان سال هفت به

 جامعـه  اجتمـاعى  زندگى در امر واليت. هست واليتى پيوند چنين يك
 آن بـه  كن، چنين دهد مى دستور يكى به كه رهبرى. است رهبر اسالمى
 كنـد  مـى  سـؤال  او از كـس  هـر  كه رهبرى. كن چنان گويد مى ديگرى
 اجتمـاعى  رويـدادهاى  بـا  برخـورد  در اجتمـاعى،  مسائل در ما تكليف
 اسـت،  زمامـدار  او. باشد ساكت اينكه نه بدهد، پاسخ انسان به چيست،

 معمولى فارسى كتابهاى همين الاقل دوستان. است تشكيالت يك رهبر
 ديـد  اين از ،را آنها ترين مبتذل حتى اند، نوشته ائمه حال شرح در كه را

 فــالن. كنيــد مــى پيــدا را مســائلى چــه ببينيــد بخوانيــد؛ و كنيــد نگــاه
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 امـام  بـراى  روز، آن اسـالم  پهنـاور  عـالم  براسـاس  جـا،  فـالن  از كس
 كـه  آورد مـى  پـول  كند؟ چه كه آورد مى پول. آورد مى پول )ع(عسگرى

 جنبشـى  اسـت،  نهضـتى  بـراى  پول اين! هرگز كند؟ خوشگذرانى امام
 امـام  محـورش  و دارد وجـود  اسـالم  عـالم  در كه است لىتشك است،

 بايد پول اين. دارد هايى هزينه و مخارج نهضت اين. است )ع(عسگرى
 دسـتور  امـام  جـا  يـك . غيرمسـتقيم  يـا  مستقيم برسد؛ الزم مصارف به
. بخوانيـد  را هـا  نامه اين ـ توست پيش كه مطلب فالن گويد مى دهد مى
 فـالن  ــ  رمـزى  هاى نامه. شده نوشته ولىمعم كتابهاى همين در ها نامه
 توسـت  پـيش  كه مطلب فالن نويسد مى او به امام است، آبادان در كس
 چـه  واليـت  و امامـت  نـوع  ايـن  از شـما . والسـالم  ببـر،  جـا  فالن به
 همـان  عصر در. است دينى حركت متشكل دستگاه يك اين فهميد؟ مى
 تحـت  تـا  آورند مى سامرا به را )ع(عسگرى امام كه زمامدارانى و خلفا
 كنـار  و گوشه در دست چيره و زبردست مريدبازها از اى عده باشد، نظر
 بـه  و انـد  گسـترده  پوسـتها  تخت و پوستها و دارند ها خرقه اسالم عالم

 پيونـد . گويـد  نمـى  چيـزى  آنهـا  بـه  هم كس هيچ و مشغولند مريدبازى
 يـك  امـا . پيـرو  و ولى ميان متقابل تعهد تعهدآور؛ است پيوندى واليت
 چـون ! بزرگ خطرى. كند مى تهديد را مخفى متشكل نهضت اين خطر

 بـار  و بنـد  بـى  يـا  ايمـان  سسـت  مـردم  مشت يك است، سرى نهضت
 معمـولى  وظـايف  بـه  خواهنـد  مـى  كـه  بار، و بند كم الاقل يا منحرف،
 به. چسبانند مى نهضت اين به را خود آيند مى نكنند، عمل هم مسلمانى

 »...آخه «گويد، مى نخوانديد؟ سروقت را نمازتان راچ شود مى گفته آنها
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 را چيز همه بخواند؟ وقت اول نماز نبايد شيعه مگر چه؟ يعنى آخه
 حـرف  نهضـت  بودن سرى بهانه به و است سرى گفت شود نمى كه
 ملعـونٌ : شـود  مـى  بلنـد  امـام  و رهبـر  فرياد و داد كه اينجاست. نزد

 لعنـت  باد، لعنت! النجوم شتبكت حتى المغرب ةَصال اَخّر من ملعون
 آسـمان  در هـا  ستاره تا بياندازد عقب را مغربش نماز كه كسى بر باد
! اسـت؟  بـودنى  شـيعه  جور چه اين! بيايند در شبكه يك صورت به

 .نيستند ما حزب عضو اينها. نيستند ما هاى شيعه اينها
 دارد، تشـكيالتى  انضـباط  و تشكيالت كه حزبى در كنيد، مالحظه

 بايـد  حـزب  اين رهبر شوند، پيدا تقلبى و دار شيشه خرده اعضاى اگر
 موقع آن در. كند اخراج حزب از را آنها و كند رسيدگى آنها وضع به

. موقـع  آن معيارهاى و موقع آن مالكهاى با بوده نهضتى شيعه نهضت
 آن. اســت نبــوده خبــرى موقــع آن در امــروز تشــكيالت سيســتم از

 اينگونـه  رعايـت  بـوده  سـرى  اينكه راىب. است بوده سرى تشكيالت
 دشـوار  كار اين. بوده الزم زمان آن مقياسهاى با تشكيالتى انضباطهاى

 و مالكهـا  نـوع  يـك  آيد مى نهضت رهبر بكند؟ چه نهضت رهبر. بود
 دار شيشـه  خـرده  اعضاى و تقلبى اعضاى اخراج براى را هايى ضابطه

 كـه  را رواياتى شما. دنيستن ما شيعه اينها گويد مى و دهد مى دست به
 روايتى سند اعتمادترين قابل عنوان به كه هست، كافى كتاب در الاقل
 مالحظـه ) نيسـت  مـا  از (»مِنّـا  لـيس  «اينكـه  درباره شده، تلقى شيعه

 و كــنم آورى جمــع را اينهــا روزى شـاءاهللا  ان دارم بنــا مــن. بفرماييـد 
 روايـات  ايـن  شما. بگذارم دوستان اختيار در مجموعه يك صورت به
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 عمـد  بـه  ركعـت  يك نمازش كه كسى نيست ما از. ببينيد را» مِنّا ليس«
 در. نپـردازد  درهم، يك ولو را، زكاتش كه كسى نيست ما از شود؛ ترك
 از غيرتقلبى، عضو عنوان به تواند مى كه اى شيعه آن بينيد مى روايتها اين

 را ايترو دو من. كيست باشد، برخوردار اصيل و مصنوعى غير واليت
 بيان را آن فارسى ترجمه بعد و خوانم مى را عربى متن اول. كنم مى نقل
 بـوده  چـه  مـا  ائمـه  نظر در واليت مفهوم و معنى شود معلوم تا كنم مى

 دو ايـن  اينكه از قبل. است آمده» واليت «كلمه روايت دو هر در. است
 نكـردم  ايراد را بحث اين من. كنم مى ذكر را اى نكته بخوانم، را حديث

 آغـاز  واليـت  مسأله سر بر ديگران با را جدلى بحثهاى فردا ما رفقاى تا
 را بحـث  ايـن  من. دانم نمى صحيح و پسندم نمى را كار اين هرگز. كنند
 كه خواهرانى و برادران و اول، درجه در ما خود براى اوالً تا كردم ايراد

 و ماســال تــاريخ و اســالم ديــدگاه از واليــت مفهــوم دارنــد، تشــريف
 كوشـش  خودتـان  دايـره  در اقـالً  بعد و ود،ـش روشن اسالمى نصوص

 بعد تا بكنيد، پياده را واليت اين فعالً جدل و جنجال و جار بدون كنيد
ـ  ايمان، كتاب كافى، اصول در. رسيمـب ديگران به  امـام  از حـديث  نـاي

 مـن  بـه  السـالم  عليه باقر امام: گويد مى جابر. است آمده السالم عليه باقر
 مـا  گوينـد  مـى  و انـد  بسـته  شيعه به را ودـخ كه اينها ابر،ـج اى فرمود،
 اهـل  مـا  بگوينـد  زباناً كه كنند مى اكتفا اندازه همين به آيا هستيم، شيعه
 از كـه  كسى مگر نيست ما شيعه كه خدا به قسم داريم؟ دوست را بيت
 مـردم  نميا در شيعيان جابر، اى. برد خدا فرمان و باشد داشته پروا خدا
ــا ــن ب ــا اي ــناخته عالمته ــى ش ــدند م ــا: ش ــع ب ــى، و تواض ــا فروتن  ب
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 نمـاز،  با خدا، فراوان ياد و فراوان ذكر با درستى، و امانت با خداترسى،
 همسـايگان؛  وضع و كار به رسيدگى با مادر، و پدر به نيكى با روزه، با

 ؛يتيم همسايگان بدهكار، همسايگان بيچاره، همسايگان فقير، همسايگان
 از را خـود  زبـانِ  با كردن؛ قهر قرآن با نه خواندن، قرآن با راستگويى، با

 از ؛)نگفـتن  سـخن  نيكـى  بـه  جـز  مردم درباره يعنى خير (بستن مردم
 مـا  شـيعيان  هاى قبيله و ها عشيره ميان در اگر. برداشتن دست ولنگارى

 مـردم  امـين  كه كسى و بود مردم امين شيعه اين شد، مى پيدا شيعه يك
 سراغ كنند درست واقعى امناى هيأت خواستند مى جا هر. بود شيعه ودب

 مـا  خـدا،  پيغمبـر  پسر اى كردم عرض كه گويد مى جابر. رفتند مى اينها
 جـابر ! شناسـيم  نمى گوييد مى شما كه اوصافى اين با را كس هيچ امروز
 تخفيـف  امـام  نـداريم  اينجورى شيعه گويد مى كه حاال بود كرده خيال
 كـه  اسـت  همـين ! بـروى  عوضى مبادا جابر، اى فرمود امام اما !دهد مى

 دارم؟ دوسـت  را على من بگويد كه است كافى شخص براى آيا! گفتم
 خـدا  رـپيغمب نـم گفت مى كسى رـاگ. نيست رـباالت پيغمبر از كه على
 مقـامش  و اسـت  بهتـر  علـى  از خدا رـپيغمب كه اين با دارم، دوست را

 كرد نمى دنبال را پيغمبر روش و راه و پيغمبر سيره عمالً اما است، باالتر
 هـيچ  پيغمبـر  بـه  نسـبت  او دوسـتى  كـرد،  نمى عمل پيغمبر منش به و

 پـروا  خـدا  از! اسـت  همـين  مطلـب  بنابراين،. نداشت او براى اى فايده
 خواهيـد  آن بـه  عمـل،  راه از خواهيد مى را خدا ثواب اگر! باشيد داشته
 وجـود  خويشـى  و قـوم  و خويشاوندى ىاحد ميان و خدا ميان. رسيد
 آنهاسـت  بـاتقواترين  جـل  و عز خداى نزد بندگان ترين محبوب. ندارد
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 سوگند جابر، اى. خدا طاعت و فرمانبردارى به آنها ترين كننده عمل و
 و طاعـت  راه از مگـر  يافت توان نمى تقرب تعالى، و تبارك خداى به

 دوست خاطر به صرفاً و عمل بدون كند خيال كسى اگر. فرمانبردارى
 برائتها اينگونه ما با. است اشتباه در گريزد مى جهنم آتش از ما، داشتن
 در كس هيچ. نيستيم بيمه جهنم آتش برابر در اينجور ما. ندارد وجود
 لنا فهو مطيعاً للّه كان من «فرمول اما. ندارد سندى و حجت خدا برابر
او خداسـت  فرمانبردار كس هر ،»ولى  در اينكـه  بـراى  ماسـت؛  ولـى 

 كـس  هـر  .»عدو لنا فهو عاصى للّه كان من و «.هست تعهد ما واليت
 تنـال  مـا  و «:ديگـر  فرمـولى  بـاز . ماست دشمن كند، را خدا نافرمانى
 شود برخوردار ما واليت از تواند مى كسى ؛»الورع و بالعمل اال واليتنا

 ايـن  از فقـط  .شود وارد پرهيزگارى و ورع و اسالم به عمل راه از كه
 .رسيد بيت اهل واليت به شود مى راه

 حب «گويد مى كسى باز آيا فهميد؟ مى چه حديث اين از دوستان،
 كه است اى حسنه على دوستى يعنى ؟»سيئة معها تضر ال حسنة على
 اينها آمده؟ كجا از اينها! رساند نمى آسيب انسان به آن با گناهى هيچ

 فـالن  در ام؛ درنياورده خودم از من هك را اين آقا، گويد، مى چيست؟
 خـود  زمان در گويم مى من! بيچاره اى. هست پيش سال هزار متنِ
 ايـن  بـا  امـام  پيش، سال شصت و دويست و هزار يعنى باقر، امام
 فالن در حديث اين گويى مى تو حاال بوده، روبرو تقلبى هاى شيعه
 دويست و هزار به تقلبى شيعه تاريخ! هست پيش سال هزار كتاب

 مـال  هـايش  ريشه مصنوعى واليت اين. رسد مى پيش سال هفتاد و
 زبانهـا  سـر  بـر  مصـنوعى  واليـت  وقـت  آن اگـر . اسـت  وقت آن
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 وهللا وهللا «فرمود نمى سوگند با بار چندين تأكيد اين با )ع(باقر امام نبود
 چيـز  واليـت  شود مى معلوم .»الورع و بالعمل اال واليتنا تنال ما و وهللا

 سـليقه  كـج  بايـد  خيلـى  آدم. است معلوم محبت معنى. است ديگرى
 نداشـته  دوسـت  را بـاقر  امـام  يا باشد نداشته دوست را على كه باشد
 و آمـدن  در اينها حزب در يعنى واليت. نيست واليت اين ولى. باشد
 از امـروز  مـن  گويـد  مى كه كس آن. داشتن تعهد آنها رهبرى برابر در

 جمـع  را خـود  حواس برخوردارم، عليه، هاللّ سالم زمان، امام واليت
 ايـن  برابـر  در من كه است اين حرف اين معنى. گويد مى چه كه كند
 خواهد؟ مى چه پنهان رهبر اين و. مسئولم و دارم تعهد پنهان رهبر

 همـين  از ششـم  روايـت . هست باب همين در هم ديگرى روايت
 معشر يا ال،ق «.است )ع(باقر امام از هم روايت اين كافى كتاب بخش
. شـيعه  جمعيـت  بـه  خطـاب  اينجـا  بود جابر به خطاب آنجا» الشيعه

 آن بايـد  شـما  محمـد،  آل شيعه جماعت اى فرمود باقر امام گويد، مى
 شـما  بـه  برگردند تندروها كه باشيد معتدلى متكاى و معتدل گاه تكيه

 سـعد  كـه  انصار از يكى. برسند شما به بشتابند ها مانده عقب بپيوندند،
 گروهـى  فرمود، كيست؟ تندرو و تالى شوم، فدايت گفت، داشت امن

 خودمان درباره خودمان ما كه گويند مى چيزهايى ما درباره كه هستند
 رو دنبالـه  آن گفت،. نيستيم آنها از هم ما نيستند، ما از اينها. گوييم نمى
 جسـتجوگرى  آدمهـاى  آن فرمود، كيست؟ بپيوندد ما به بايد كه آن و
 بـه  را آنهـا  تواند مى راستين شيعه اين. گردند مى حق و خير لدنبا كه

ــاند حـــق و خيـــر ــر از و برسـ ــاداش و اجـ ــوردار الهـــى پـ  برخـ
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 و خـدا  از برائت ما با خدا به قسم فرمود، و ما به كرد رو بعد. باشد
 خويشـى  و قـوم  خـدا  ميـان  و ما ميان. نيست خدا عذاب از برائت
 مـا  خـود . بدهد قرار سند خدا بربرا در را ما تواند نمى كسى. نيست

 ديگـران  حـاال . شويم مى نزديك خدا به اطاعت و عبادت راه از هم
 از كـس  هر! شوند نزديك خدا به ما راه از عبادت بدون خواهند مى
. اسـت  سـودمند  برايش ما واليت باشد خدا فرمانبردار و مطيع شما
 ندارد؛ سودى برايش ما واليت باشد خدا نافرمان كه شما از يك هر

 مـا . داشـتن  تعهد يعنى بودن ما حزب و واليت دايره در اينكه براى
 .نداريم اسمى عضويت كارت واليت، در

 زمينه در را شما فكر نتواند اى نوشته يا بحثى هيچ ديگر اميدوارم
 بـر  اگـر  كـه  اسـت  واليت نوع اين. كند منحرف حساس مسأله اين

 را آن فطرتش نطقم كردى، عرضه جويد مى را حق كه جستجوگرى
 معتـدل  گـاه  تكيه آن بايد شما فرمايد مى امام كه است اين. پذيرد مى

 هـا  افتـاده  عقـب  و ها مانده عقب و بپيوندند شما به تندروها كه باشيد
 تواند مى عملش و فكرش كه است شيعه نوع اين. برسند شما به هم

 .باشد نمونه جستجوگر فرد براى
 



 *تبرّى و تولّى واليت،

 آل سـوره  از 28 آيـه  اسـت،  تفسير و بحث مورد امشب كه اى هآي
 و المؤمنينَ دونِ مِنْ اولياء الكافرينَ المؤمنونَ يتَّخِذِ ال «:است عمران

 و تقيـةً  مـنهم  تتقـوا  ان اال ء شـى  فـى  اللَّـه  من فليس ذلك يفعل من
ذِّركمحي او دوركُمص فى ما تُخفوا ان قل. المصيرُ اللَّه الى و نفسه اللّه 
تبدوه يعلمه و اللّه و االرضِ فى ما و السمواتِ فى ما يعلم علـى  اللَّه 
 مـا  و محضَـراً  خيـرٍ  من عمِلَت ما نفس كُلُّ تَجِد يوم. قديرٌ ء شى كلِّ

 نفسـه  اللّه يحذّركُم و بعيداً اَمداً بينه و بينها انّ لو تَود سوء من عملت
 و اللّـه  يحبِبكُم فاتّبعونى اللَّه تُحِبونَ كُنتم اِن قُلْ. ادِبالعب رئوف اللَّه و

غفرلكُمي كُمو ذُنوب اللّه غَفور اطيعوا قُلْ. رحيم  فـان  الرسـولَ  و اللّـه 
 عنـوان  بـه  را كـافران  مؤمنـان،  1»الكـافرينَ  اليحـب  اللّـه  فانّ تولّوا

 

                                                           
 .است گرديده ايراد 1355 تا 1349 سالهاى بين در كه قرآن تفسير مباحث مجموعه  از*
 .32 تا 28آل عمران، ـ 1
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 نـزد  ديگـر  بكند را ارك اين كس هر و. مگيرند خود همصفان و اولياء
 پروايـى  آنها از اينكه مگر ندارد؛ خدا با اى رابطه ندارد؛ جايگاهى خدا

 و دارد مــى برحــذر خــود از را شــما خــدا و. بيمــى و باشــيد داشــته
 هايتـان  سينه در آنچه اگر بگو،. خداست سوى به سرانجام و بازگشت
 در را نچـه آ دانـد؛  مـى  را آن خـدا  كنيـد،  آشـكار  يا كنيد پنهان نهفته،

 روز همـان . تواناست چيز هر بر خدا و داند، مى است زمين و آسمانها
 و يابـد؛  مـى  حاضـر  داده انجام نيك كار آنچه كس، هر انسانى، هر كه

 اى فاصـله  بد كار آن ميان و او ميان خواهد مى داده، انجام بد كار آنچه
 خـدا  كـه  حالى در دارد، مى برحذر خود از را شما خدا. باشد طوالنى
 دوسـت  را خـدا  اگـر  بگو،. است مهربان و دلسوز بندگانش به نسبت
 را شـما  گناهـان  و بـدارد  دوست را شما خدا تا باشيد من پيرو داريد

 و بريـد  خـدا  فرمـان  بگـو، . است مهربان و آمرزشگر خدا و بيامرزد،
 . ندارد دوست را كافران خدا گرداندند، رو اگر. پيامبر فرمان

 در كـه  جلساتى در نشده، بينى پيش صورت به ما تفسيرى بحث نظام
 واليـت  مالحظه قابل و اساسى و پرارزش بحث به را ما شود، مى تشكيل اينجا
 مفصل طور به اينجا در شبها از يكى در هم گذشته سال كه آيد مى يادم .كشاند
 پـرارج  بحـث  بـر  عـالوه  امشـب  بحث. كرديم بحث مسأله اين پيرامون
 هـم  اسالم خارجى و داخلى سياست در آن نقش و هتقي بحث با واليت،
 در تفصـيل  بـه  تقيـه،  از بحـث  در. است زمينه دو هر در آيه. دارد ارتباط
 سـخن  تفصيل به هم واليت بحث در .شد بحث جلسه چند جلسات اين
 بـراى  را بحثهـا  همان فشرده امشب، آيات مناسبت به بنابراين،. شد گفته
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ـ  تـا  كنم مى بازگو دوستان  بودنـد  جلسـات  آن در كـه  دوسـتانى  راىب
 فشـرده  و اجمـالى  عرضـه  نبودند كه دوستانى براى و باشد يادآورى
 دون مـن  اوليـاء  الكافرين المؤمنون يتخذ ال «:گويد مى اول آيه. مطلب

 بـه  مؤمنـان،  عوض در و مؤمنان جاى به را كافران مؤمنان، ؛»المؤمنين
 اجتمـاعى  زنـدگى  پالكيهاىهم و همپيمانها و همصفان و اولياء عنوان
 زنـدگى  همپيمانـان  عنوان به مؤمنان جاى به را كافران مؤمنان،. نگيرند

 اجتمـاعى  و سياسـى  مشترك سرنوشت آنها با كه كسانى و اجتماعى
 سهيم و شريك آنها اجتماعى و سياسى جهتگيرى در و مگيرند دارند
 مگـر  شود، مى بريده خدا با اش رابطه بكند را كار اين كه هر و. نشوند
 صـورت  ايـن  در باشـيد؛  بيمنـاك  و باشـيد  داشـته  بيمى آنها از اينكه
 . ندارد اشكالى آنها با سياسى پيوند چنين داشتن

  
 كافران با مؤمنان همكارى و پيوند

 و مـؤمن  اجتماعى و سياسى همكارى پيوند داشتن بحث، موضوع
 شـرايط  در. اسـت  عـادى  غيـر  شرايط در و عادى شرايط در كافر

 از را آنها كه شكلى به غيرمسلمان، و مسلمان سياسى پيوند عادى،
 ديـد  از. اسـت  ممنـوع  بپيونـدد،  هـم  بـه  سياسـى  سرنوشـت  نظر

 اصـالت  بايد گروه، چه و باشد تنها چه مسلمان اسالم، ايدئولوژى
 تـك  تـك  بـا  جملـه  ايـن  بـه . كنـد  رعايت را خود سياسى زندگى
 مسـلمان،  اجتمـاعى  و سياسى زندگى اصالت. كنيد دقت كلماتش
 از مسـلمان  گـروه  هـر  و مسلمان هر براى اساسى و مهم اى مسأله
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 و تـابع  كـه  كسـانى  بـا  زنـدگى  ديگران، با زندگى. است اسالم ديدگاه
 يـك . دارد حالـت  دو نباشند، اسالمى ايدئولوژى به مؤمن و كننده دنبال
 و مسلمان اجتماعى زندگى سرنوشت دادن پيوند حد در كه است وقت

 پيوستن حد در است؛ مشترك زندگى انتخاب حد در است؛ غيرمسلمان
 يـك  و. اسـت  مشـترك  رهبرى و مشترك تشكيالت مشترك، جمع به

 فـرد  يك ميان خاص رابطه داشتنِ حد در بلكه نيست حد اين در وقت
 ديگـر،  عبارت به. است ديگر مستقل گروه و فرد با مستقل گروه يك يا

 گروه يك مسلمان، غير و مسلمان يك اعىاجتم و سياسى زندگى پيوند
 داخلـى  سياسـت  شمار در وقت يك غيرمسلمان، گروه يك و مسلمان
 در را كشـور  دو. اسـت  خـارجى  سياست حوزه در وقت يك و است،
 مـردم . كشـورند  دو اينها. هلند كشور با رومانى كشور مثالً بگيريم؛ نظر

 رومانى، جمعيت و فرد رومانى، حزب يگانه يا رومانى احزاب رومانى،
 بـر  كـه  دارنـد  اجتمـاعى  مناسبات و روابط سلسله يك يكديگر با اينها
 بـه  مربـوط  مسائل. دهد مى تشكيل را رومانى داخلى سياست هم روى
 مردم رومانى، مردم رهبران با مردم توده يكديگر، با رومانى مردم روابط
 و ورزكشا حزب، رهبران با آنها همه و حزب اعضاى با حزب از خارج
 و مؤسسـه  مـدير  رومـانى،  داور و معلـم  و پزشـك  و مهندس و كارگر

 اينها. است داخلى سياست قلمرو در اينها همه رومانى، مؤسسه كاركنان
 سياسـت  مسـائل  اسـت؟  سياسـت  از بخش كدام مسائل دهنده تشكيل
 مـردم  گروههـاى  پيونـد  و هـم  بـا  رومانى مردم يك يك پيوند. داخلى

ــانى ــا روم ــم، ب ــك ه ــو ي ــت عن ــتگى و والي ــى همبس  در و سياس
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. اسـت  داخلـى  قلمـرو  در سياسـى  زنـدگى  نظر از گرفتن قرار هم كنار
 افـراد  از برخى با حكومتشان طريق از يا شخصاً يا رومانى، مردم همين
 طريـق  از يـا  شخصـى  صـورت  به هلند كشور يا هلند حكومت يا هلند

 كوچـك  هرهاىشـ  از يكى در شما مثالً،. دارند روابطى هلند، حكومت
 كـاال  ايـن . رسـد  مـى  فـروش  بـه  هلنـد  ساخت كاالى بينيد مى رومانى
 بـين  اجتمـاعى  مناسبات نوع يك بايد. است نرفته آنجا به جورى همين
 وجـود  دو آن بـين  اقتصـادى  مناسـبات  سلسـله  يك و هلند و رومانى
 در شـهرى  فروشگاه فالن در و شود وارد هلند از كااليى تا باشد داشته

 سـاخت  كـاالى  فـالن  بينيـد  مـى  هـم  هلند در. برسد فروش به رومانى
 و اجتمـاعى  مناسـبات  سلسـله  يـك  بايـد . رسـد  مى فروش به رومانى
 بـه  كاال اين تا باشد داشته وجود رومانى و هلند بين اقتصادى و سياسى
 كـه  دهد مى نشان رفته، هلند به كه رومانى شده ساخته كاالى. برود آنجا
 كننـده  مصـرف  با كاال اين سازنده كارخانه و گركار بين رابطه نوع يك

 اگـر . خارجى سياست سياست؟ كدام قلمرو در اما دارد؛ وجود هلندى
 رومـانى  روسـتاى  كننـده  مصـرف  دسـت  به و آمده هلند از كااليى هم

 از ديگـرى  كاالى يا پول بايد. است نيامده طورى همين هم اين رسيده،
 كـاال  آن تا بشود هلند ملت كيسه وارد و برود بيرون رومانى ملت كيسه

 يـك  هم اين. بدهند رومانى كننده مصرف دست به و بگيرند آنجا از را
 اقتصاد قلمرو در اما است، اقتصادى و اجتماعى و سياسى مناسبات نوع

 سياسـت  قلمرو نام به داريم قلمرويى پس. خارجى سياست و خارجى
ـ  و داخلـى؛  مناسـبات  داخلـى،  اقتصاد داخلى،  نـام  بـه  داريـم  ىقلمروي
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 يك داخلى، قلمرو در. خارجى مناسبات و خارجى سياست عنوان به و
 همبسـتگى  رومـانى،  مليت داراىِ ديگرِ فرد با رومانى، مليتِ داراىِ فردِ

 دارنـد،  اجتمـاعى  زنـدگى  در مشـترك  سرنوشت و اجتماعى و سياسى
ـ  جامعه يك رومانى جامعه راستى به اگر. نامحدود صورت به هم آن  هب
 قلمـرو  و رومـانى  مرزهاى داخل در كه كسانى اگر و باشد، پيوسته هم

 كـه  بدهند تشكيل امت يك راستى به كنند مى زندگى رومانى حكومت
 مسـائل  در خـود  به خود است، زندگى هدف يك و امامت يك داراى
 و مشـترك  سرنوشـت  يكديگر با زندگى عادى و مهم و درشت و ريز

 از فـرد  يـك  بـر  كه اى ضربه كمترين. كنند مى پيدا ناپذير گسست پيوند
 گويى شود؛ مى منتقل امت آن پيكر تمام به بيايد وارد رومانى امت افراد
 ضـربه  ايـن  از ناشى ارتعاشات. كند مى حس را ضربه اين امت آن تمام
 بـاخبر  حكومـت . شـود  مى نمايان پيكر آن دهنده تشكيل ذرات تمام در
 هـم  رومـانى  جامعـه  عـادى  عضـو  .آيـد  برمى دفاع صدد در و شود مى

 دفاع براى آمادگى و دهد مى نشان احساسات و عاطفه و شود مى باخبر
 پيونـد  داخلى، سياست قلمرو در. دهد مى نشان همكارى و همدردى و

 اصـيل،  اسـت  پيونـدى  دارنـد  قـرار  قلمـرو  آن در كه كسانى همه ميان
 ايـن  نفـوذ  رهداي از كه نيست اى گوشه هيچ و شامل، فراگيرنده، محكم،
 و المؤمنـون  «شـود  مـى  ايـن . واليـت  شـود  مـى  اين. بماند خارج پيوند

 مسـلمان  يـك  بـر  مسلمان يك واليت» .بعض اولياء بعضهم المؤمنات
 بـاب  يـك  از اينها اصالً. است همين هم امام و امت ميان واليت. ديگر
 و پيوسـته  هـم  بـه  هـم،  كنار در متوالى، چنان امام و امت يعنى. هستند
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 امـت  بـه  امـام  هـم . نـدارد  معنـى  آنهـا  ميان جدايى كه هستند سبيدهچ
 بـه  زنـدگى  شؤون تمام در امام هم. چسبيده امام به امت هم و چسبيده

 وارد امـام  بـر  كه اى ضربه كمترين. امام به امت هم و است متصل امت
 كنج در كه هم امت از بينوايى ناله. كند مى درد احساس امت همه بشود
 ايـن . اسـت  امـام  گـوش  شنود مى كه گوشى اولين بشود، لندب اى خرابه
 مـردم،  تمـام  ميـان  داخلـى،  قلمرو در. امام و امت ميان واليت شود مى

 نفـوذ  بـا  كامـل  همبستگى قوى، و ضعيف مرد، و زن بزرگ، و كوچك
 كـه  تولّى، شود مى اين. واليت شود مى اين. دارد وجود وسيعى و عميق
 بايـد  فارسى زبان در اما است،» تولّي «يتعرب قاعده به آن صحيح تلفظ
. اسـت  كـرده  عادت تلفظ اين به زبان فارسى چون گفت،» تولّى «همان
 محبـت،  (دارد انعكـاس  قلـب  در هـم  كـه  تـواليى . تـولّى  شود مى اين

 انعكـاس  عمـل  در هـم  ،)غـش  و غل بى و پاك و صاف دوستى مودت،
 اش تجلّـى  تـرين  عـالى  و) ايثـار  مرز تا يكديگر از دريغ بى حمايت (دارد
 داشتن مقدم 1.»خَصاصه بهم كانَ لو و انفسهم على يؤثرونَ و «.است ايثار
 بـرادر  برابـر  در ايثـار  يا امام، و رهبر برابر در ايثار. خودم نياز بر برادر نياز

 سياسـت  قلمـرو  در ايـن . ديگـر  مسـلمان  مؤمن خواهر و مسلمان مؤمن
 وجـودم  تمام با مسلمان منِ اينكه هالزم و همبستگى اين مقتضاى. داخلى

 بـه  بسـتگى  براى جايى ديگر كه است اين باشم، بسته مسلمان شماى به
 بيگانـه،  با همبستگى براى خالى گوشه. ماند نمى باقى من در مسلمان غير

 هـم  بـا  مـا  كـه  شـكلى  آن بـه  او، بـا  رابطـه  و سِرّ و سر نوع يك داشتن
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 يعنـى  ام؛ گسسته غيرمسلمان از ودخ به خود من. ماند نمى باقى داريم،
 و مشترك سرنوشت و مشترك زندگى و مشترك پيوند او با توانم نمى

 بـا  قلـبم  يعنـى  ،»تبرّى «شود مى هم اين. باشم داشته مشترك سياست
 آهنـگ  او با نه دارم، سِرّ و سر بيگانه جامعه عضو با نه نيست؛ بيگانه
 واليـت  و داخلـى  هتج در واليت مقتضاى. دارم پيوستگى و پيروى

 در ولـى  اسـت،  كلـى  قـانون  يـك  ايـن . است اين خارجى جهت در
» مگـر  «.اسـت  چيـز  چـه  ها»مگر «اين ببينيم. آيند مى ها»مگر «كنارش
 همان و امت همان سياسى مصلحت و سياست آنكه مگر: يك شماره
 بـه  وسـيله،  صـورت  بـه  كـه  كند ايجاب مسلمان پيوسته هم به گروه

 كـار  به من هدف خدمت در بايد كه نيرويى رتصو به ابزار، صورت
 حسنه مناسبات غيراسالمى امتهاى از امتى يا گروه فرد، با شود، گرفته
 بـا  مشـخص  ميـدانى  در همكـارى  پيمان باالتر، اين از يا كنم؛ برقرار

 فقط را همكاريى چنين و پيمان چنين. باشم داشته مشخص مسؤوليتى
 چنـين  تشـكيل  حق امت اعضاى. ببندد دارد حق امت رهبرى فقط و

 امـت  ميـان  همكـاريى  پيمـان  چنـين  يك اگر. ندارند همكاريى پيمان
 غيـر  متشـكل  دسته و گروه با مسلمان، متشكل دسته و گروه اسالمى،
 اسـت؟  هدفى و جهت چه به شود، بسته مسلمان غير امت و مسلمان
 همان مصالح حفظ جهتش. است اسالم امت اهداف به رسيدن هدفش
 داراى همكاريهـا  و پيمانهـا  و قراردادهـا . اسـت  مسلمان دسته و امت

. اسـت  معلـوم  ميـزان  و معيـار  و حدود معين، قالب مشخص، جهت
 رهبرى، صالحيت در كيست؟ صالحيت در ميزان و معيار و قالب آن تعيين
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 دسته، اين گروه، اين كه گروهى آن صالحيت در امام، صالحيت در
 چنـين  بسـتن  حـق  جنـاح  يـا  فـرد . كنـد  مـى  هدايت را امت اين يا

 دست كارى چنين به جناحى يا فرد اگر. ندارد بيگانه با را قراردادى
 .است جرم اسالمى ايدئولوژى نظر از زد

 بـا  قـراردادى  دارند حق رومانى مردم از گروه يك يا فرد يك آيا 
 هلنـديها  از گروه يك با يا هلند امت با يا هلند دولت با يا هلند مردم
 نظـر  از كننـد،  منعقـد  را قـراردادى  چنـين  آنها اگر آيا و كنند؟ منعقد
 خطـر  و آفـت ! هسـت  نيسـت؟  جرم رومانى اجتماعى نظام و قوانين
 و سياسـى  احاطـه  آن معمـوالً  جنـاح  يـا  فرد اينكه براى چرا؟ . است

 خـدمت  بـه  و رود مـى  سـرش  كـاله  لذا ندارد؛ مسائل به را اجتماعى
 بـا  اينهـا  رهبرى را همكاريى قرارداد ينچن اگر اما. آيد مى در ديگران
: اينكـه  اول» مگـر  «بنابراين،. نيست كار در خطرى چنين ببندد، بيگانه
 صـالح  گـروه،  و تشـكيالت  يـا  دسـته  يا امت، رهبرى و امامت مگر

 فـرد  با معين چهارچوبى در كه بداند آن در را امتش صالح و نهضت
 معـين،  زمـانش  اشـد؛ ب داشته همكارى قرارداد غيرمسلمان گروهى يا

. معـين  چيـزش  همه معين، اش بردارى بهره شكل معين، عملش ميدان
. نشـود  سـؤال  اصـالً  زمينـه  ايـن  در و ندارد اشكالى هيچ قرارداد اين

 اسـالم  نهضـت  طـول  در عليـه،  سـالمه  و اللّـه  صلوات اكرم، پيغمبر
 »مگر «اين. دارد گوناگون گروههاى با قبيل اين از متعددى قراردادهاى

 ايـن  در گيرنده تصميم. است خارجى سياست قلمرو قلمرو، اين. اول
 .است گروه امامت يا امت، امامت بلكه ، جناح نه است فرد نه قلمرو
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 خطـرى  معـرض  در را خود گروهى يا فرد كه است اين دوم» مگر«
 قـدرت  يـك  جانـب  از حال هر به و فرد، يا گروه يك جانب از فورى
 را تكليـف  رهبرى تا باشد نداشته دسترسى هم رهبرى به و ببيند بيگانه
 در اسـالمى،  امـت  از جناحى گروهى، فردى، ديگر، بيان به. كند روشن
 بيگانـه  قـدرتى  امتى، دولتى، گروهى، فردى، كننده تهديد خطر معرض

 حضـور  امامـت  و امـام  خـود  اگـر  كنـد؟  چه بايد او. است گرفته قرار
 حضـور  امامـت  و امـام  نـده نماي اگر. شد مى تكليف كسب او از داشت
 حضور اينها مورد، اين در اما. شود تكليف كسب او از بايد باشد داشته
 تصـميم  فـوراً  جنـاح  يـا  گـروه  يـا  فـرد  اين خود بايد. نيستند و ندارند
 دفـع  براى .است دوم» مگر «همان اين بگيرند؟ تصميمى چه اما. بگيرند
 خوشى دمِ يك انهبيگ قدرت اين به توانند مى ظاهرى صورت به خطر،
 دفـع  راه در. كـرد  بايـد  چه كه شود مشخص وضع بعد تا بدهند نشان
 امـت  همـه  متوجـه  خطـر  اصالً كه گاهى يا جناح، گروه، فرد، از خطر
 حتمـاً  مواقع اين در آگاه رهبرىِ البته نشده، باخبر رهبرى هنوز و است
 باخبر او تا كشد مى طول ساعت دو كنيد فرض حاال ولى شود، مى آگاه

 يـا  فرد متوجه كه خطرى از گيرى پيش جهت ساعت، دو اين در بشود،
 را امـت  يـا  گـروه  يـا  فـرد  و اسـت  اسالمى امت همه يا جناح يا گروه
 تصـميم  موقت صورت به تواند مى جناح يا گروه يا فرد كند، مى تهديد
 يك بدهد، نشان همراهى و همگامى نوع يك بيگانه قدرت با كه بگيرد
 و امامـت  يـا  شـود،  برطـرف  خطـر  تـا  بدهـد  نشان موقت سازش نوع

 ايـن  .دهد انجام را الزم عمل و بگيرد را الزم تصميم و شود باخبر رهبرى
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 .دوم» مگر «هم
 مـرز  اصـالً  كـه  بـود،  رهبرى و امامت عمل ميدان در اول» مگر«
 شـكلى  هـر  به و بداند صالح شرايطى هر با رهبرى و امامت. ندارد

 اما باشد، داشته بيگانه با همكارى قراردادهاى واندت مى بداند، مناسب
 .نيافتد خطر به اسالمى امت و اسالم مصالح از اى ذره اينكه شرط به
 بـه  توانند مى امت از جناحى يا گروه يا فرد كه است اين دوم» مگر«

 خـود  كه اى بيگانه قدرت با ظاهر، صورت به هم آن موقت، صورت
 و همكـارى  نـوعى  يابنـد  مـى  او كننـده  تهديـد  خطـر  معرض در را

 بدهنـد  نشان و باشند داشته موقتى عملى همكارى احياناً و همگامى
 با نتوان كه باشد دارتر ريشه اين از خطر اگر. كنند برطرف را خطر تا

 و حكومـت  و امامت بايد وقت آن رفت، آن با مقابله به تاكتيك اين
 .برآيد عالج درصدد و بشود خبر مركزى قدرت
 بـه  گفـتم  تفصـيل  ايـن  بـا  من كه را مطالبى اين همه اول آيه اين
 و تـولّى  بـه  اسـت  مربوط اول هاى جمله. كند مى بيان فرمول صورت
ــرّى ــان تب ــاء الكــافرين المؤمنــون يتخــذ ال «.امــت مي  دون مــن اولي

 و واليـت  دارنـدگان  و اوليـاء  عنـوان  به را كافران مؤمنان، ؛»المؤمنين
 و مـؤمن  ميان. مؤمن با مؤمن ميان است اى هرابط واليت. نگيرند تولّى
 مسـأله  ايـن  .»رسوله و اللّه من برائة «:است برائت نيست؛ واليت كافر
 در اسـت،  ايمـان  ركـين  ركـن  بلكه و ايمان، اركان از يكى واليت كه

 كسى اگر ؛»ء شى فى اللّه من فليس ذلك يفعل من و «:آمده آيه همين
 كـدام  امـا . نيسـت  كامـل  خـدا  با شا رابطه اصالً نباشد كامل واليتش
 اسالم اركان از ركنى كه واليتى آن كه دادم توضيح عرايضم در واليت؟
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 و مسـلمان  ميـان  نافـذ  دارِ ريشـه  قـاطعِ  محكمِ پيوند: چيست است
 در را اول» مگـر  «.متقـابالً  امت و امام و امام، و امت ميان ، مسلمان

 ؛»تُقيه منهم تَتَّقوا ان االّ «:دهآم آيه اين در دوم» مگر «.نياورده آيه اين
 آنهـا  ناحيـه  از خطرى و باشيد داشته بيمى كافران از شما اينكه مگر
 سازش يك آنها با كه ندارد عيبى صورت اين در. كند تهديد را شما

 كـه  نـرود  يادتان اما. كنيد برطرف را خطر تا بكنيد موقتى و مختصر
 فرد ميان رابطه مبادا. دنشو آن از بيش و باشد خطر رفع حد تا فقط

 مسـلمان،  غيـر  گـروه  و مسـلمان  گـروه  يـا  مسلمان، غير و مسلمان
 خطـر  معـرض  در را مسـلمان  گـروه  يا مسلمان فرد كه شود طورى
! دهـد  قـرار  بيگانـه  نظام و روش و رهبرى و سياست در شدن هضم
 فوراً قرآن لذا. ندارد اشكال باشد موقت خطر دفع حد در اگر گفتيم
 كـه  گفتيم .»نفسه اللّه يحذّركُم و «:گويد مى و گيرد مى را انانس جلو
 خـدا  كـه  نرود يادتان اما. ندارد عيبى كند تهديد را شما خطرى اگر

 فـى  مـا  تُخفـوا  ان قُـل  «.دانـد  مـى  و بينـد  مـى  و شماست سر باالى
او صدوركُم تُبدوه علمهي و اللّه علَماالرض فى ما و السموات فى ما ي 

 پيونـد  هـم  بـا  چطـور  آيـات  اين ببينيد .»قدير ء شى كل على لّهال و
 خـالف  كـه  كـارى  در را مسلمان دست ضرورت حكم به تا! دارند
 فـوراً  كنـد،  مـى  بـاز  سانتيمتر چند است، خالف ظاهر به و نمايد مى

 ؛»نفسـه  اللّـه  يحـذّركم  و «:گويـد  مـى  گشادبازى از جلوگيرى براى
 گشـادبازى  همان اين! ممنوع بازىگشاد. هست خدا كه نرود يادتان
 تقيـه  كننـده،  زنـده  تقيـه . كـرد  تقيـه  مسأله با شيعه جامعه كه است
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 بـه  شد تبديل آگاه، هوشيار نهضت يك سياست فراز ترين عالى عنوان به
 تقيـه  شد و كرد اخته را بود شيعه جامعه در مرد چه هر و كننده، اخته تقيه

 زيركانـه  سياسـت  سـايه  در تالشـى  معنـاى  بـه  تقيه. آور مرگ و ميراننده
 كـه  آنجـا  كنـد،  گـرى  پنهـان  باشـد  گرى پنهان بايد كه آنجا كه صحيحى

 رو همواره را نهضتى و جنبش و كند آشكار كار كرد، آشكار كار شود مى
 نشـايد  حـق  گفـت،  مـى  كه اى تقيه به شد تبديل دارد، نگه زنده پيش، به

 دوران در توانست مى كه اى تقيه! شيعه تقيه شد اين! لحاف زير جز گفت
 اى تقيـه . ننـگ  مايـه  بـه  شد تبديل باشد، شيعه آبروى دنيا، در افكار رشد
 غاصـب  خليفـه  خانـه  در را شـيعه  امـام  تقيـه،  عنوان تحت حتى كه شد

 و آورد، درمـى  دارد مـالى  تمنـاى  و توقـع  او از كـه  كسى عنوان به شيعه،
 تمنـاى  او از و وقـت  خليفه پيش آمد بود، سنگين اش عائله امام گويد مى

 روى از گويـد  مى كرد؟ را كار اين امام چرا آقا، گوييم مى! كرد مالى كمك
 خـوب،  ؟!بود چه براى تقيه اصال ؟!ماند چه ديگر! تقيه اين بر مرگ. تقيه
 بـراى  بالفاصـله  لذا! هيچ بماند؟ باقى چيز چه كه كرد كارى محافظه امام
 و... نفسـه  اللّه يحذّركم و «:گويد مى نيايد پيش ندهكش گشادبازيهاى اينكه
 تخفـوا  ان «!نـرود  يادتان. خداست پيش عاقبتتان و آخر ؛»المصير اللّه الى
 فـى  مـا  و السـموات  فـى  مـا  يعلم و اللّه يعلمه تبدوه او صدوركم فى ما

 و غيـب  او بـراى  كـه  اسـت  خدايى .»قدير ء شى كل على اللّه و االرض
 دلـت  تـه  شـما  كـه  دانـد  مـى  او. نـدارد  معنـى  آشكار و نهان و شهادت
 روى اگـر . پـايى  نهضـت  و پـايى  امـت  و پـايى  هـدف  يا كردى خودپايى
 نـوايى  بـه  خـودت  كـه  بود اين خاطر براى دادى نشان دشمن با خوشى
 دور خطـر  از را نهضـت  و امـت  كيـان  كـه  بود اين خاطر براى يا برسى

 



 واليت، رهبري، روحانيت   50

 يوم «.گذاشت شود نمى هكال خدا سر. داند مى خدا را اين نگهدارى؛
ما نَفس كُلُ تَجد ملَتما و محضراً خَير مِن ع مِلَتسـوء  مِن ع  دتَـو 
 رئـوف  اللّـه  و نَفسـه  اللّـه  يحـذِركُم  و بعيـداً  اَمداً بينه و بينها اَنَّ لو

 آن. شـود  مى برمال چيز همه و گردى برمى خدا پيش روزى .»بِالعباد
 كار هم هركه بيند؛ مى رو در رو كرده، نيك كار نچهآ انسانى هر روز
 خجالـت  كـرده  بـد  كـار  كـه  كسى آن. بيند مى رو در رو كرده بدى
 ايـن  و مـن  ميـان  كـاش  اى گويـد،  مى شود؛ مى ناراحت و كشد مى

 .ديدم نمى را اينها هرگز تا بوده فراوانى زمانى فاصله بازخواست
 



 *اصيل واليت

 سـوره  از 71 آيه تا 59 آيه شود مى سيرتف و تالوت امشب كه آياتى
 .است عمران آل

 لَـه  قـالَ  ثُم تُراب مِنْ خَلَقَه آدم، كَمثَلِ عِنداللّهِ عيسى مثَلَ اِنّ «
 فيه حاجك فَمن. الممتَرينَ مِنَ فَالتَكُنْ ربك مِن الحقُّ. فَيكونُ كُن
 نِسائنا و ابنائكُم و ابنائَنا نَدع تَعالوا فَقُل العلمِ مِنَ جائَك ما بعدِ مِن
 علـى  اللّـهِ  لَعنَـت  فَنَجعـل  نَبتَهِـل  ثُم انفُسكم، و انفسنا و نِسائكُم و

 لهو اللّه انّ و اللّه اال اله من ما و الحقُّ القَصص لَهو هذا اَنَّ. الكاذبين
ـ . بالمفسـدينَ  علـيم  اللّـه  فـانَّ  تَولّـوا  فـان . الحكـيم  العزيزُ  يـا  لقُ
 و االاللّـه  نَعبـد  اَالّ وبيـنكم،  بيننا سواء كَلِمة الى تعالوا الكتابِ، اهلَ

تّخِذَ و شيئاً به النُشرِكتولّوا فان اللّهِ، دونِ من ارباباً بعضاً بعضُنا الي 
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 ما و ابراهيم فى تُحاجونَ لم الكتابِ، اهل يا. مسلمون باَنّا اشهدوا فقولوا
 هـوالء  انـت  هـا . اَفالتعقلـون  بعـده،  مـن  اال االنجيـلُ  و التوريةُ انزلتِ

 اللّـه  و علـم  به لكم ليس فيما تحاجون فَلم علم به لكم فيما حاججتُم
 كـان  لكـن  و نصرانياً ال و يهودياً ابراهيم كان ما. التعلمون انتم و يعلم
 للـذينَ  بـابراهيم  النـاس  اولى اِنّ. المشركينَ من كان ما و مسلماً حنيفاً
هذا و اتبعوه و امنوا الذينَ و النبى اللّه ت. المؤمنينَ ولىدمـن  طائفـة  و 
 اهـل  يا. يشعرونَ ما و انفسهم اال يضلّونَ ما و يضِلُّونَكُم لو الكتاب اهل

 لَـم  الكتـابِ،  اهـل  يـا . تَشـهدونَ  انتُم و اللّهِ باياتِ تكفرونَ لم الكتابِ،
 ».تَعلمونَ انتُم و الحقَّ تكتمونَ و بالباطلِ الحقَّ تَلبسونَ
 آفريـد  خـاك  از را او كه است آدم وضع نظير خدا نزد عيسى وضع

 از تـو . توسـت  خـداى  جانـب  از حق. شد و! شو گفت، او به سپس و
 كـه  آگـاهى  و علـم  آن دنبـال  بـه  اگـر . ترديدند دچار كه مباش كسانى
 بياييد بگو رخاست،ب مباحثه به زمينه اين در تو با كسى باز آمده، برايت

 را شـما  خـود  و خودمـان  شما، زنان و زنانمان شما، پسران و پسرانمان
 دروغ كـه  بگـذاريم  آنهـا  بـر  را خـدا  لعنـت  و كنـيم  دعـوت  مباهله به
 خـدايى  آفريـدگار  خـداىِ  جـز . است حق داستان همان اين. گويند مى

 گرداندنـد،  روى حـق  ايـن  از اگر. كاردان واالى آن خداست و. نيست
 اهـل  اى بگو. هستند كسانى چه تبهكاران و كنندگان فساد داند مى داخ

. اسـت  يكسـان  و يكى شما و ما ميان كه بياييد اى كلمه سوى به كتاب،
 و نـدهيم  قـرار  او شريك را چيز هيچ و نپرستيم را خدا جز آنكه يعنى

 رب خــدا، جــاى بــه و خــدا كنــار در را ديگــر برخــى مــا از برخــى
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 گرداندند روى حقيقت اين از آنها اگر و. مگيرند خود خداوندگار و
 اى. تسـليميم  حق برابر در و مسلم ما كه باشيد گواه بگوييد، آنها به

 آنكه با كنيد مى گفتگو و بحث ابراهيم مورد در چه براى كتاب، اهل
! نداريـد  فكـر  و عقل آيا شده؟ نازل ابراهيم از پس انجيل و تورات
 آگـاهى  و علـم  اش دربـاره  كـه  ديـد كر مـى  بحث چيزهايى در شما

 و علـم  موردش در كه كنيد مى بحث چيزى درباره چرا پس داشتيد،
 بـود  يهودى نه ابراهيم. دانيد نمى شما و داند مى خدا نداريد؟ آگاهى

 حق غير آنچه از گردان روى و حنيف بود انسانى بلكه نصرانى، نه و
. نبـود  شـركان م از او. بـود  حـق  برابـر  در تسـليم  و مسلم او. است

 اين و. شدند او پيرو كه بودند همانهايى ابراهيم به مردم ترين پيوسته
 اهـل  از گروهـى . اند مؤمنان ياور و همپيمان خدا، و مؤمنان و پيامبر
 گمـراه  را خـود  كه حالى در كنند، گمراه را شما دارند دوست كتاب
 ورزيد مى كفر خدا آيات به چرا كتاب، اهل اى. دانند نمى و كنند مى
 به را حق چرا كتاب، اهل اى هستيد؟ آن حقانيت گواه خود آنكه با

 و دهيـد  مـى  قـرار  حـق  حجـاب  را باطـل  چـرا  پوشـانيد؟  مى باطل
 دانسته؟ هم آن كنيد، مى پوشى حق
  

 خدا؟ عيساى يا مخلوق عيساى
 قـبالً  آنهـا  از بسـيارى  پيرامون ما كه آمده گوناگونى مطالب آيات اين در

 عـرض  خالصـه  صـورت  بـه  بـاز  را بحثها آن. ايم داشته ىمفصل بحثهاى
 اول آيـه . دارد تازه بحث به احتياج آنچه به برسيم تا شوم مى رد و كنم مى
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 را او خـدا  كه است آدم وضع نظير خدا نزد )ع(عيسى وضع كه است اين
 انسـان  آفـرينش  دربـاره  ما. داد شدن و بودن فرمانِ او به و آفريد خاك از

 در آيـات  گـروه  اولين كه آياتى مناسبت به اينجا، در فصيلت به شب چند
 يعنـى  دارد؛ اشـاره  بحـث  همـان  بـه  آيه اين. كرديم بحث بود، زمينه اين

 اسـت؛  اعجـازآميز  پديـده  يـك  پـدر  داشـتن  بدون عيسى آفرينش اينكه
. بـود  سـابقه  بـى  پديـده  يك كه نخستين انسان خود پيدايش شبيه چيزى
 بـه  كـه  بود سابقه بى و نو پديده يك نخستين نانسا پيدايش كه طور همان
 يـك  پـدر،  داشـتن  بـدون  مـادر،  از عيسى پيدايش داد، رخ خداوند اراده
 اسـت،  اعجـازآميز  ندارد؛ دومى نمونه كه است نمونه بى و سابقه بى پديده

 او، چـون . اسـت  عـادى  امرى جهان، و طبيعت معمار قدرت برابر در اما
 بـه  اسـتثنايى  هـاى  نمونـه  آوردن پديـد  از آورده، پديد را جهان اصل كه

 بحـث . نيست ناتوان و عاجر هرگز خاص هدفهاى براى و خاص منظور
. كـرد  بحث خدا مسأله درباره بايد. نيست درست اصالً مسايل اين درباره
 در دسـتش  كه است خدايى او آيا. داريم خدا از برداشتى چه ما ديد بايد
 قوانين برابر در دستش كه است دايىخ يا است بسته طبيعت قوانين برابر

 آفريـدگار . اسـت  قـانون  ايـن  آفريـدگار  خـود  او نيسـت؟  بسته طبيعت
 بـه  اصـول  ايـن  بـاب  در. نيسـت  هـا  منـدى  قـانون  اسـير . هـا  مندى قانون

. ايـم  كـرده  بحـث  تفصـيل  بـه  مـوارد  بعضـى  در و مختلف هاى مناسبت
 انـد  كرده بزرگ را پدر بدون عيساى پيدايش كه مسيحيان اين به بنابراين،

 پـدر  خـدا  خـود  حتمـاً  آمـده  دنيا به پدر بدون عيسى كه حاال اند گفته و
 اى رابطـه  خاص، خويشاوندى رابطه نوع يك خدا و عيسى ميان و اوست،
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 از بگـو  اينهـا  به اند، شده مدعى را خدا با ديگر موجودات رابطه جز
 كـه  اسـت  ايـن  عيسى درباره مطلب حق. برداريد دست سخنان اين

 .خداست آفريده و مخلوق عيسى
 مصـوب  اعتقادنامـه  مـتن  كـه  كـردم  نقـل  آقايان براى گذشته هفته 

 اواسـط  حدود در) تركيه (نيقيه در مسيحيت مذهبى دينى عالى شوراى
 بـا  پـيش،  سـال  ششصـد  و هـزار  حـدود  يعنـى  ،)ميالدى)چهارم قرن

 خـدا؛  از خـدا  خداسـت؛  پسر عيسى كه معتقديم ما گويد مى صراحت
 موارد در قرآن اينكه! خداست مخلوق عيسى بگويد كه كسى باد ملعون
 دنيـاى  عجيـب  تكيـه  علـتش  كـرده،  تكيـه  مطلـب  ايـن  روى مختلف

 اعتقادنامـه  يـك  در مسيحيت عالى شوراى. است نكته اين بر مسيحيت
 اعتبارش و دارد اعتبار جهان مسيحيان اكثر ميان در امروز تا كه رسمى،

 از بـيش  كـه  (كاتوليـك  كليسـاى  شـوراى  و اسـت  باقى خود قوت به
. گويند مى چنين) هستند كاتوليك كليساى در جهان مسيحيان چهارم سه
 وقتى بنابراين،. كردند تأكيد را مسأله اين مجدداً باز اواخر همين در آنها
 مخلـوق  عيسـى  بگويـد  كـه  كسـى  بـاد  ملعـون  گوينـد  مى شوراها اين

 عيسى. كنيد مى اشتباه آقا، كه ندك تكيه مرتب قرآن كه دارد جا خداست،
 قـرآن  بـاز  كـه  است اين. العاده فوق مخلوق يك ولى خداست، مخلوق

 تـو  بـر  خـدا  جانـب  از كـه  است همان حق ،»ربك من الحق «گويد، ى
 نداشـته  زمينه اين در شكى كمترين ،»الممترين من تكن فال «.شد وحى
 كـه  كنم چه حيانمسي اين با اما ندارم، شك پيامبرم كه من خوب،. باش
 منطقى بيان با را مطلب قدر هر و رود نمى گوششان به گويم مى چه هر
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 شـيوه  بـا  اينهـا  با خداست؟ پسر عيسى گويند مى باز كنيم مى باز برايشان
 و زد حـرف  ايشان با منطق با شود نمى كه مردمى با. بگو سخن احساس

 بـا  بايـد  هسـتند،  گذشـته  احساسـات  بر متكى تلقينات سلسله يك اسير
 اينهـا . اميد و بيم چيست؟ احساسى شيوه. شد روبرو احساسى هاى شيوه
 هـيچ؛  كـه  كردند رها را مطلب دنبال آنها اگر. بياور اميد و بيم ميدان به را
 . كن دعوت نفرين به را آنها نكردند رها را مطلب دنبال همه اين با اگر اما

  
 مباهله

 فرمول يك صورت به قرآن در مورد دو در نفرين به دعوت شيوه اين
 مسـأله  در اينكـه  سر بر مباهِلِه، در يكى است؛ آمده مشكل كننده حل

 ان كـه  لِعـان،  حقـوقى  داسـتان  در هـم  يكـى  و كيست، با حق مسيح
 لعـان  بحث با دوستان از بعضى شايد. گفت خواهيم وقتش به شاءاللَّه
 همسـرش  ىمـرد  كه است جايى در لعان. باشند داشته آشنايى اجماالً

 خـود . كنـد  مـى  مـتهم  بيگانـه  مرد يك با نامشروع رابطه داشتن به را
 عربـى،  در. لعـان  يعنـى  اصـالً  مباهلـه . است لعان نوع يك هم مباهله

 اينكـه  قـرصِ  پا و پر پيروانِ اگر. دارند معنى يك» مالعنه «و» مباهله«
 تعبير (شد گوشت به تبديل و شد متجسد خدا و خداست پسر مسيح
 وجـود  هـم  مسيحيت امروزى عبارات متن در گوشت به شدن تبديل
 كُميت كه حاال خوب، بسيار بگو كردند، پافشارى مطلب اين بر) دارد
 نفـرين  و دعـا  ميـدان  بـه  اسـت،  لنگ استدالل و منطق ميدان در شما

 !كنـيم  نفـرين  داريـم  دوسـت  كـه  را كسانى نزديكترين بياييد. درآييد
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 هسـتند،  مـا  مسـتقيم  وابسته كه كسانى و زنانمان، پسرانمان، خودمان،
 عـذاب  تـو،  رحمت از دورى تو، لعنت بارالها، بگوييم و شويم جمع
 آنها پيغمبر! روند مى دروغ راه داستان اين در كه باد گروهى آن بر تو،
 تـا  بودند احساس اسير بيشتر كه هم، آنها و كرد دعوت كار اين به را

 نـه، : گفتند. كردند نشينى عقب و ندكرد خالى را سنگر منطق، رو دنباله
 اينكـه  بـراى  بـود،  مناسـب  بسـيار  تاكتيـك  ايـن . كنيم نمى جرأت ما

 شـروع  جزيره شبه در آرام آرام اسالم شروع از قبل مسيحيت تبليغات
 بـه  طـرف  آن و طـرف  ايـن  در مسيحى كوچك پايگاههاى و بود شده

 بـه  تىپرس بت شرك از را مشركين داشت مسيحيت و بود آمده وجود
 را مـردم  اين تا آمد اسالم. داد مى سوق پرستى گانه سه شرك نوع يك
 راهـش  سـر  بـر  مسيحيت اما كند، دعوت واقعى يكتاپرستى سوى به

 سـر  بـر  بايـد . دارد خاصى هاى گيرايى مسيحى، تبليغات. داشت قرار
 چنـين  بـا  نيفتـاد  كارگر منطق اگر و منطق، با اول. ايستاد گيراييها اين

 نشـينى  عقب دعوتى چنين برابر در مسيحت اينكه محض به .تاكتيكى
 منطـق  به بيشتر توجه براى را ديگران افكار نشينى عقب همان كرد، مى

 مسيحيت ورزيده مبلّغان گروه. شد هم طور همين. كرد مى آماده اسالم
 اعتقاد زمينه در را او و كنند مباحثه پيامبر با تا بودند آمده مدينه به كه

 از را اسـالم  گسـترش  و كننـد  محكوم ديگران نظر در حيحص مذهبىِ
 صـحنه  چنـين  برابر در كنند، متزلزل آميز جدال هاى مباحثه اين طريق

 پيـروزى  نشينى عقب اين و. كرد نشينى عقب ناچار به انگيزى احساس
 . بود اسالم نهضت براى اى ارزنده بسيار
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 در مـردم  از درصد چند ببينيد، خودمان عصر همين در دوستان شما
 زمينـه  در خصـوص  به هستند؟ منطقى و حسابى حرف رو دنباله بحثها

 را احساسـات  و داد رنگ و آب آن به كمى الفاظ با شود مى كه مسائلى
 كـار  از واقعـاً  منطق حربه و شود مى لنگ واقعاً منطق كُميت برانگيخت،

 گونـاگون،  مسـايل  در خودمـان،  عصـر  همـين  در شخصـاً  من. افتد مى
 نـوع  ايـن  از را عصـرمان  دكانـدارهاى  اغفالگرانـه  ناجوانمردانه ادهاستف
 مـردم  احساسات شود مى راحتى به كه مسايلى در احساسى، هاى حربه

 هـم  هنوز مار و» مار «قصه. ام ديده مكرر كرد، تحريك مسايل آن در را
 احساسـات  تحريك نظر از كار كه مسايلى در خصوص به است؛ زنده
 از ماالمال قلبشان اجماالً كه وسيعى هاى توده ميان در واقعاً. است آسان
 اللّـه  سـالم  (طـاهره  صـديقه  مهر گرو در قلبشان است، )ع(على مهر
 العـاده  فـوق  محبـت  تـأثير  تحت زندگى آغاز از قلبشان است،) عليها
 احساسـات  ايـن  از اسـت، ) ع (حسـين  امام مقدس ساحت به نسبت
 را حسـين  واقعـاً  كـه  معنـا  يـن ا بـه  پاك (پاك، اما جاهالنه ولو پاك،

 ،)دارد دوست را على واقعاً دارد، دوست را فاطمه واقعاً دارد، دوست
 بـرانگيختن  و تحريـك  بـراى  اى زمينـه  عنوان به پاك احساسات اين از

 بن حسين هدفهاى و فاطمه، هدفهاى على، هدفهاى عليه مردم همين
 شود مى مگر ايطشر گونه اين در. شود نمى كه ها استفاده سوء چه على
 فكـرش ! نيسـت  بـدهكار  منطـق  به كسى گوش! گفت سخن منطق با

 تبليغـىِ  تاكتيكهـاى  از اسـتفاده  جز اينجا در. نيست آماده تحليل براى
 ديگرى راه هيچ احساسى اغفالگرانه تاكتيكهاى آن مقابل در احساسى
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 از بخشـى  مسـيحيتِ  رهبـران  برابـر  در )ص(پيغمبـر . نـدارد  وجود
 كـه  گيرد مى قرار وضعى در) كليسا مالهاى (خودش مانز عربستانِ
 مخـالف  احساسـات  بـر  آنهـا  شـود،  مى روبرو آنها با منطق با هرچه

 كـه  كـرد  مى كارى بايد پيامبر. كنند مى تحريك و گذارند مى انگشت
 بـا  خدا، فرمان به پيامبر. كنند خالى جا احساسى ميدان يك در اينها

 بـر  خدا نفرين: كند مى دعوت لعنت و لعن ميدان به را آنها قاطعيت
 خـالى  جا و ترسند مى اينها وقت آن! روند مى دروغ راه به كه باد آنها
 چنـين  در تـرس  از ناشـى  كـردنِ  خالى جا كه داريد توجه. كنند مى

 را او. زنـد  مـى  هـم  بـر  را حريـف  وضع. دارد ىتأثير چه اى صحنه
 .دساز مى آماده منطق براى را زمينه و دهد مى شكست
 هـم  قرآن و اسالم پيغمبر مگر، كه است شده سؤال من از مكرر

! هرگز كند؟ استفاده نفرين و دعا از خواسته باطل و حق اثبات براى
 بـا  اول پيغمبـر،  و قـرآن  ببينيد. چيست صحنه اين سابقه ببينيد شما
 شـرايطى  چـه  تـأثير  تحـت  و چرا پيامبر و آمده ميدان به زبانى چه

 ناجوانمردانه يا حريف، كه شرايطى در. است تهرف اسلحه اين سراغ
. است برده بين از منطق كاربرد براى را فكرى هاى زمينه جاهالنه، يا
 جـا  منطق صاحب فرماييد؟ مى اى توصيه چه شما شرايطى چنين در
 اينكـه  يـا  بسـپارد؟  مـارگير  دست به را زمينه و برود و كند خالى را

 بيـرون  مارگير دست از را هزمين جالب تاكتيك يك با منطق صاحب
 كارگر او منطق مجدداً مساعدتر شرايط و بعدى مرحله در تا بياورد
 كنيـد؟  مـى  توصيه را كدام باشد؟ تر ثمربخش اش روشنگرى و بيافتد
 نيسـت  ايـن  بـراى  مباهلـه . است صحيح دوم روش كه است معلوم
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. كنـد  نفـى  و اثبـات  نفرين و دعا با را باطل و حق بخواهد قرآن كه
 و بزنـد  هـم  بـه  را حريـف  نقشـه  كـه  است آن براى مباهله داستان

 ميـدان  بـه  و كند آزاد و برهاند حريف دام از را انسانى استعدادهاى
 . شد هم طور همين البته و. بياورد منطق تأثير
 هست )ع(على موال مورد در هم لطيفى نكته مباهله داستان اين در

 كنـيم،  دعوت را پسرانمان بياييد بگو: گويد مى قرآن كه است اين آن و
 نكتـه  اين... بيايند تا كنيم دعوت را خودمانيها كنيم، دعوت را زنانمان
. است بيت اهل درباره كلى طور به بلكه )ع(على درباره تنها نه لطيف

 دنبـال  بـه  كه اند كرده نقل عموماً حديث راويان و مفسران و مورخين
 حسنين، و )ع(على همسرش و عليها، اللّه سالم زهرا، پيامبر، آيه، اين

: ابنائنـا . نفـر  پـنج  همـين . آمدنـد  مباهلـه  صحنه به عليهما، اللّه سالم
. آورد پسرانش عنوان به را حسين و حسن پيغمبر بياوريم، را پسرانمان

 عليهـا،  اللّـه  سالم زهرا، زنان، عنوان به پيامبر بياوريم، را زنانمان: نسائنا
 فقـط  ها خودمانى عنوان به پيامبر. بيايند بگوييم را ها خودمانى. آورد را

 اينها ميان خاصى اضافىِ استثنايىِ رابطه چه. )ع(على: آورد را نفر يك
 پيـامبر  ديگـر  همسـرانِ  بينيم مى صحنه اين در كه دارد وجود پيامبر و
 حتـى  ندارند؟ حضور انفسنا عنوان به نيز ديگر مردان و نسائنا عنوان به
 بـه  ولى است پيامبر داماد نيز عثمان باشد، هم پيامبر دامادى قصه اگر
 همسـر  مباهلـه  موقع در كه است درست. شود نمى دعوت صحنه اين

. اسـت  محفـوظ  هنـوز  دامـادى  ارتباط باالخره اما كرده، وفات عثمان
 برجسـته  ممتـازِ  پيوسـتگىِ  نـوعى  دادن نشـان  نظـر  از مباهله داستان
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. اسـت  اى مالحظـه  قابـل  و جالـب  نداستا پيامبر، و تن چهار اين ميان
 )ع(على اينكه علت بپرسيم كه است اين به پيوند اين صحيح فهم منتها،

 پيـامبر  بـه  عليهـا،  اللَّـه  سالم زهرا، اگر چيست؟ است تر وابسته پيامبر به
 پيـامبر  به عليهما، اللَّه سالم حسنين، اگر چيست؟ علتش است تر وابسته
 بسـى  مـا  جامعـه  بـراى  مطلـب  ود ايـن  چيسـت؟  علـتش  ترند وابسته

 زنـده  شـاهد  عزيز، خواهر و برادر. است شده بار مصيبت و پرخسارت
 وجـود  بيـت  اهـل  دودمـان  خود در نيست تنى پيوند پيوندها اين اينكه
 بـرادرِ  عنصـرِ  يك عليه، اللَّه سالم نقى على امام برادر جعفر، مگر. دارد

 مطرود كذّاب، جعفر انعنو به او چرا نيست؟ بيت اهل به وابسته متصلِ
 مطـرود  چـرا  اسـت؟  ملعـون  چـرا  نيست؟ سالله اين از او مگر است؟
 بـه  او از شيعه يك عنوان به خودت چرا زنى؟ مى كنار را او چرا است؟
 عقيدتى پيوند اصيل پيوند چون كنى؟ مى ياد بدى به كذّاب جعفر عنوان
 بـر  رآنقـ  خواندم، امشب كه آياتى همين در كه است اين جالب. است
 ؛»اتبعـوه  للذين بابراهيم الناس اولى انّ «:گذارد مى انگشت فرمول همين
 راه كـه  هستند كسانى او واليت صاحبان و ابراهيم به افراد ترين پيوسته

 اولـى  انّ «كـه  كنـد  نمى بيان چنين را فرمول هرگز اينجا در. رفتند را او
 تـرين  پيوسـته  گويـد  مـى ن .»لَذريتـه  «يا» احفاده و لَاوالده بابراهيم الناس
 كسـان  ابراهيم ذريه و نسل در. هستند او نسل و ذريه ابراهيم به انسانها
 نـه  امـا  هسـتند، » ابـراهيم  بـه  افـراد  ترين پيوسته «عنوان مشمول زيادى

 مرحلـه  بـه  تبعيت پرتو در هم ذُريه. تبعيت عنوان به بلكه ذريه، عنوان به
 پــس. نســب و انتســاب پرتــو در نــه رســد، مــى پيوســتگى و واليــت
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 كسانى چه على به نسبت افراد ترين شيعه. است تبعيت فرمول فرمول،
 چـه  )ع(صـادق  امام به نسبت افراد ترين شيعه» .اتبعوه للذين «هستند؟
 كسـانى  چه بيت اهل واليت دارندگان» .اتبعوه للذين «هستند؟ كسانى
 همين نيد،ك مالحظه. است قرآن فرمول اين» .اتبعوهم للذين «هستند؟
 كتـاب،  قـرآن،  صـحيح  مطلـب  خواسـتيم  اينكه محض به كه جاست
 و صـداها  وقـت  آن بگـوييم،  واليت خود زمينه در را عترت و سنت

 بـه  احساسى جو! است افتاده خطر به واليت كه شود مى بلند فريادها
 بـار  مصيبت اين. نيست بدهكار منطق به ديگر گوشها و آيد مى وجود
 باشـد،  نجـات  و سـعادت  كليد بايد حق به كه ىواليت وقت، آن. است
 انحرافـى  مفهـوم  چـون  و واليـت،  خود نه و است واليت بدل چون

 تبـديل  بختـى  تيـره  عامـل  بـه  متأسـفانه  واليت، خود نه است واليت
 ايـن  زمينـه  در خوشـبختانه . دنيا آن در چه و دنيا اين در چه شود؛ مى

 در اسـت،  صحيح ىموضعگير و صحيح فهم نيازمند حتماً كه مسأله،
 استناد به كه آمده پيش جالبى فرصتهاى داشتيم تفسير كه سالهايى اين
 از شـيعه،  كتابهـاى  معتبرترين از كه صريحى روايات استناد به و قرآن
 بـراى  واليـت  صحيح مفهوم كرديم، نقل دوستان براى كه كافى، قبيل
 يتـى وال بى و داشتن واليت سر بر بحث كه بدانيد تا شود روشن شما

 منحرف اصيلِ غير واليت و داشتن اصيل واليت سر بر بحث نيست؛
 و ارتباط مباهله آيه پس. است كردن صحيح اصيل واليت جانشين را

 حسـنين،  و عليها، اللَّه سالم زهرا، ،)ع(على ميان را ممتازى پيوستگى
 ايـن  كـه  كنيـد  توجـه  امـا . كنـد  مـى  بيـان  پيامبر به عليهما، اللَّه سالم
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. اسـت  پيغمبـر  دوم نسـخه  علـى  كـه  است اين خاطر به ممتاز گىپيوست
 بـه  پيوسـتگى  ايـن . كنـد  مـى  عمل او مثل و كند مى فكر پيامبر مثل يعنى
 بـا  را خـود  كـه  اسـت  بـانويى  عليها، اللَّه سالم زهرا، كه است اين خاطر

 صـديقه  اگـر . است ساخته سراپا آورده، خدا جانب از پدر كه معيارهايى
 دليـل  همـين  بـه  است، طيبه اگر است، زكيه اگر است، رهطاه اگر است،
 از بخشـى  البتـه ... پيغمبرنـد  عالقه مورد اندازه آن تا حسنان اگر و. است
 طبيعـى  ايـن  و دارد، دوسـت  را هايش نوه پيغمبر. است طبيعى عالقه اين

 بـاالخره  انسـان  و اسـت  شده تصويب اسالم در طبيعى عالقه اين. است
 اينكه و است حساب يك داشتن دوست اما. دارد تدوس را هايش بچه

 بـه  حسـنين . اسـت  ديگر حسابى شوند» الجنة اهل شباب سيدا حسنان«
 اعتبـار  به حسنين. نيستند» الجنة اهل شباب سيدا «بودن پيغمبر نوه اعتبار
 بـا  درسـت  تولّـد،  روزهـاى  نخسـتين  از كـه  جواننـد  عنصـر  دو اينكه

 همـواره  زنـدگى  طـول  در و انـد  فتهيا پرورش اسالم و قرآن معيارهاى
 الهـى  اجتمـاعى  اسـتثنايى  موهبـت  ايـن  از و اند بوده معيارها اين مراقب

 تـو  علـى،  دوستدار اى تو. هستند الجنه اهل شباب سيدا بودند برخوردار
 تـو  دوسـتى  كه مكن فكر حسنين، دوستدار اى تو و فاطمه، دوستدار اى

 نذرشـان  سـفره  مـثالً ! كنـى  ننذرشا چيزى كه است اين به آنها به نسبت
 حرفهـا  اين اهل آنها. نيست آنها دوستى اين... كنى نذرشان چلچراغ كنى،

 نمودار كجا در آنها به تو دوستى. باشد چيزها اين به دوستيشان تا نيستند
 و تـو  فكـر  تـو،  انديشـه  تو، عقيده تو، رفتار آن و جا، يك فقط شود؟ مى

 نزديكتـر  اينهـا  بـه  عملـت  و انديشـه  و عقيـده  قـدر  هـر . توسـت  عمل
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 دارتر ريشه تو در آنها صحيح راستين دوستى كه است آن نشانه باشد
 اطاعـت  جـز  اى ثمـره  و بـازده  آنها واليت و بيت اهل محبت. است
 آن در كـه  لذاسـت . ندارد خدا معصيت از بيشتر پرهيز و خدا بيشتر
 واليـت  لَّـه، وال واللَّه: زند مى فرياد و بانگ )ع(على امام كافى روايت

 خـدا  از كس هر. كند مى اطاعت را خدا كه كسى آن جز ندارد را ما
 معصيت را خدا كس هر و است برخوردار ما واليت از كند اطاعت

 اگـر . اسـت  پيوسته هم به دو اين. نيست برخوردار ما واليت از كند
 آخـرينش  كه تاست پنج اسالم اركان گويد مى حديث آن در بينيد مى
 صـحيح  اسـت،  واليت مهمترينش گويد مى بعد و داند ىم واليت را

 پيوسـتگى،  ايـن  همـراه  چـون  اسـت  مهمتـرين  واليـت  ايـن . است
 مسـير  در را خود يعنى گروه يك به انسان پيوستن. است سازندگى
 هـم  بيـت  اهل واليت مورد در. دادن قرار گروه آن دقيقتر سازندگى

 درسـت  يـت وال ايـن  از وارونـه  مفهـوم  يـك  چرا. است طور همين
 هـم  كنـيم،  مى بدنام را تشيع هم دهيم؟ مى مردم خورد به و كنيم مى

 در نابجـا  گسستگيهاى هم كنيم، مى محكوم منطقها برابر در را شيعه
 صورت به را عالى بسيار مطلب يك هم كنيم، مى ايجاد اسالمى امت
 قـرار  انديشـمند  انسـانهاى  ديـده  برابر در فهم قابل غير معماى يك
 ! كنند مى فرار دين از جوانها چرا كه زنيم مى داد هم بعد دهيم، مى

  
  اعتقادى مسائل در تقليد جواز عدم
 مباهلـه  اينها با .»الحق القصص لهو هذا انّ «:كه كند مى تكرار مجدداً قرآن
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 ،»الحـق  القصـص  لهـو  هـذا  انّ «كه بود اين نتيجه بود؟ چه نتيجه كردى؟
 يكـى  خـدا  ،»اللَّـه  اال الـه  من ما و« .است همين عيسى درباره حق مطلب
 ايـن  اينكـه  از بعـد » .الحكـيم  العزيـز  لهو اللَّه انّ و «.نداريم تثليث است؛
 از بايـد  گذشـت،  تثليـث  مرحله از مسيحيت با فكرى درگيرى و گفتگو
 شـرك  از مسـيحيت  كـردن  پاك اينكه براى. بگذرد هم ديگر مرحله يك

 شـرك  نـوعى  از كـردن  پـاك  از رديگ مرحله يك پرستى گانه سه و تثليثى
 تـا  بياييـد  كتاب، اهل اى گويد مى فوراً باشد، داشته همراه به هم را ديگر
 باشـد،  اخـتالف  مـورد  شما و ما ميان نبايد كه مطلبى مورد در كم دست
 قـرار  او شريك را كسى ،»شيئاً به نشرك ال و اللَّه، اال نعبد اال «.كنيم اتفاق
 يعنـى . كنـد  مـى  بـاز  را مطلـب  بعد. است ستهسرب مطلب اينجا تا. ندهيم
 يتخـذ  ال و «:دارد را تفسـيرى  عطـف  حكم كه كند مى عطف را اى جمله
 بتهـاى  هـم  خودمـان  داخـل  در بياييـد  ؛»اللَّـه  دون من ارباباً بعضاً بعضنا
 و باشـيم  نداشـته  اجتماعى و گروهى و ميهنى و ملّى و خانگى و داخلى
 كـه  را اسـالمى  توحيـد  يعنـى، . نباشـيم  ديگر برخى پرستنده ما از برخى

 آيـد،  مـى  بشـر  زنـدگى  زوايـاى  تـا  كه است گسترده پرش و بال قدر آن
 كامـل  توحيـد  حتـى  تثليـث  گذاشـتن  كنـار  بـا  گويد، مى. كند مى عرضه
 االن مـا  شـود؟  نمـى  كامل توحيد تثليث گذاشتن كنار با چرا اما. شود نمى
 از اينكـه  بـراى  هسـتيم،  مبـتال  توحيد ضد به اما نداريم تثليث آيينمان در
 و چشـم  مسلمان، من اگر اسالم، سازنده زيربنايِى وسيعِ عالى توحيد ديد

 گـويى  شـوم  تسـليم  ديگـر  انسان يك حرف به حساب بى و بسته گوش
 توحيـــد از گــويى  ام؛ كــرده  را او عبــادت  گــويى  ام؛ شــده  او عبــد 
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. حسـاب  ىرو از امـا  كنـى  اعتمـاد  بايد افراد حرف به. ام شده منحرف
 در اتفاقـاً  كـه  بفرماييـد  دقـت  خوب چه؟ يعنى تقليد اما كنم؛ مى تقليد
 ممتـازِ  فقيـه  دينـىِ  عـالمِ  يـك . دارد وجـود  ها نمونه اين ما عصر همين
 ممكـن  البتـه . اى كرده انتخاب تقليد مرجع عنوان به را معلومات داراى
 باشـد، ن عـادل  يا اعلم او و باشى كرده اشتباه آقا اين تشخيص در است
 حـرام،  و حـالل  شـناختن  براى. است درست فرمولت و كار اصل ولى
 و حالل از سنت و كتاب مطالعه و اجتهاد با توانى نمى خودت تو چون
 را، كارشناسى را، مجتهدى كه است اين ات وظيفه بياورى، در سر حرام

 كارشـناس  بهترين هم آن باشد، كارشناس و درستكار كه را متخصصى
 اسـاس  بـر  تو كار اينجا تا. كنى مراجعه او به و كنى نتخابا را، موجود
 اى جلسـه  در كنيـد  فـرض  حـال . نيسـت  بحثـى  آن در و است فرمول
 اعتقـادى  مسـأله  يـك  دربـاره  كالهى فرد يك با معمم يك و اى نشسته
 اسـتفتاء  گوييـد  مى آيا چيست؟ او برابر در شما واكنش گويد؛ مى سخن
 فـالن  زمينـه  در تو كه حرفى بپرسيم لعظمىا اللَّه آيت حضرت از و كنيم
 منحـرف  بگوييـد  را اين اگر نه؟ يا است درست زنى مى اعتقادى مسأله
 اعتقـادى  مسـأله . ايـد  شـده  اسـالم  توحيـد  از انحـراف  دچار و ايد شده

 آن هـم  اگـر . نيست تقليد جاى آنجا. دارد برنمى تقليد مرجع از استفتاء
 اعتقـادى  مسـأله  فـالن  زمينـه  در را خـود  نظر تقليد مرجع عنوان به آقا

 و تقـدم  بـر  دليلى. نظر يك هم آقا اين نظر و است نظر يك آن نوشت،
 قرآن و كتاب نه. ندارد وجود آقا اين برابر در آقا آن سخن قاطع ارزش
 خـودش  بايـد  كسـى  هر اعتقادى مسائل در. سنت نه و گويد مى را اين
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 اگـر  اعتقـادى  مسأله اين در ،مسلمان انسان اى تو بنابراين،. كند تحقيق
 كه جوابى به ندارى حق هستى، تحقيق و انديشه و فكر شايسته خودت
 را آن و بـدهى  اثـر  ترتيـب  نوشـته  عقيدتى مسأله در تقليد مرجع فالن

 ببينى بايد تو. كنى رد او سخن استناد به را ديگرى فرد حرف و بپذيرى
 فكر دارى، رشد قدر اين و رسد مى عقلت اگر. چيست نفر دو آن داليل
 كنـار  را مسـأله  نـدارى،  را رشد اين اگر. كن انتخاب را نظر يك و كن

 خـدا،  مـورد  در. كنى اجتهاد خودت بايد اساسى مسايل در البته! بگذار
 فهميـده  استدالل با بايد خودت اساسى مسايل اين در معاد، امام، پيامبر،
 و كـردن  گسـترده  در. نـدارى  تقليد، مرجع از حتى تقليد، حق و باشى

 هسـتى  مطالعـه  اهـل  اگـر . ندارى تقليد حق باز هم مطالب اين تفصيل
 و وقـت  و نيسـتى  مطالعـه  اهـل  اگـر . برسـى  اى نتيجه به تا كن مطالعه
 تقليـد  اين. كن تقليد اينكه نه بگذار كنار را مسأله ندارى، را اش آمادگى
 مـردم  افلمح از محفلى كدام پرسم، مى شما از. است توحيد از انحراف
 آقـا  فـالن  از خطـى  دست و آمد پيش آن در بحثى چنين اگر كه ماست
 اسـت؟  توحيدى چقدر نظر اين از ما جامعه نشود؟ بسته دهانها آوردند
 صـحيح  و درسـت  عملـى  فرعـىِ  مسائل در تقليد: است روشن فرمول
 عقد بايد من باشم، داشته معامالت بايد من بخوانم، نماز بايد من. است

 اينهـا  نخورم؛ يا بخورم را غذا اين بدانم بايد من باشم، داشته جازدوا و
 بـاره  ايـن  در را خـدا  حكـم  خواهم مى و است من عملى احتياج مورد
 احتياج مورد چون يا باشم تحقيق و اجتهاد اهل خودم بايد يا لذا. بدانم
  مسـايل  در. بپرسـم  كارشـناس  يـك  از بايـد  ناچـار  اسـت  مـن  عملى
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 كـار  هـم  احتيـاط  تقليـد؛  يـا  اجتهـاد  يـا : است روشن فرمول عملى
 جـا  تقليـد  آنجـا  چطـور؟  عقيدتى مسايل در اما! است فيل حضرت
 جـا  عقيـدتى  مسـايل  در تقليـد  اگر. است اسالم ضد بلكه و ندارد،
 گويـد  مى قرآن كند؟ مى پرخاش قدر اين خودى بى قرآن چرا داشت،
 خواند، مى آنها بر را ما آيات كه فرستيم مى آنها براى پيامبرى ما وقتى
 مـا ) 6(؛»مهتَدونَ آثارِهِم على انّا و اُمة على آبائنا وجدنا انّا «گويند مى

 قـرآن . رويـم  مـى  همانهـا  دنبـال  بـه  و ديـديم  راهى در را پدرانمان
 اگـر  حتى) 7(.»اليهتدون و شيئاً اليعقلون آبائهم كان اولو «:گويد مى
 انتقـاد  آنهـا  به نبايد قرآن كرد، نمى كار درست پدرانشان عقل و فكر
 كـه  هـوا  دو و بـام  يـك . كردنـد  مـى  تقليـد  آنها باالخره چون كند،
 زمينـه  در اعتقادش در ندارد حق مسيحى گويى مى تو اگر! شود نمى
 مسايل در دارد حق مسلمان چطور باشد، پاپ مقلّد پيامبرى، و خدا

 كـه  اجعىمر از كنم مى تعجب من باشد؟ خودش پاپ مقلّد اعتقادى
 خطاى اين متوجه چطور آنها! آورند مى كاغذ بر قلم ها زمينه اين در

 زمينـه  در كـه  دارد حقـى  چـه  مرجـع  يك ؟!نيستند خودشان بزرگ
 او بـه  را حـق  اين كسى چه بنويسد؟ استفتاء جواب اعتقادى مسايل
 از اسـت  گفتـه  كسـى  چـه . كنيـد  انتقـاد  مراجع از رفقا، است؟ داده

 از غيـر  انتقـاد . انتقاد گويم مى توهين، گويم نمى د؟نكني انتقاد مراجع
 است داده حق تو به كسى چه بپرسيد او از. كنيد انتقاد. است توهين
 تـو  از اسـتفتاء  اگـر  بنويسـى؟  استفتاء جواب اعتقادى مسأله درباره
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ــاره ــادى مســأله درب ــام عمــل اســت، صــحيح اعتق  مســيحيانى تم
 

 مسـلمان  ايـن  كه اعتقادى همان. است درست هستند پاپ پيرو كه هم
 گويى مى آنجا تو. دارد پاپ به نسبت مسيحى آن دارد تو به نسبت شيعه
 و سران و بزرگان از پيروى عقيدتى مسايل در كه است اين قرآن فرمول
 كنـى؟  مـى  عمـل  فرمول اين ضد خودت چرا پس ندارد؛ معنى رهبران
 ببينيـد . اسـت  اسـالم  توحيـد  از انحـراف  اين. نرويد را بيراهه اين شما

 منحـرف،  مراجعـه  ايـن  قـرآن ! دارد اى گسترده ميدان چه اسالم توحيد
 بعضـنا  يتخـذ  ال و «:گويـد  مى و شمارد مى توحيد ضد را علما به حتى
 رهبـانهم  و احبارهم اتخذوا «دارد ديگر آيه در .»اللَّه دون من ارباباً بعضاً
 بلكـه  مسـيح،  تنها نه هااين» .مريم بن عيسى المسيح و اللَّه دون من ارباباً
. گرفتنـد  خـود  اربـاب  را زاهـدان  و قديسـان  و علمـا  رهبـان،  و احبار
 فالنـى  از بپرسيم؟ كسى چه از آمده؛ پيش اعتقادى مسأله يك گوييم مى
 چـه  اما ما؛ چشم باالى تقواست، يكپارچه آقا آن! تقواست يكپارچه كه

 آگاه آدم او اگر ؟بپرسيم اعتقادى مسأله و كنيم مراجعه او به گفته كسى
 بـه  بيخود برادر، گويد مى كنيد مى مراجعه وى به وقتى باشد، باتقوايى و

 كسـانى  آن از يـا  كـه  بدانيد داد، جواب شما به اگر. كرديد مراجعه من
 لذت و اند مريدبازى خط در و اند كرده قهر دنيا عادى لذات با كه است

 يزيد بپره آنها از بايد كه اند، داشته مقدم ديگرى لذت هر بر را مريدبازى
 يـا  كنـد  مى ياد آنها از عدالت معروف روايت در )ع(امام كه همانها از ـ

 آگاه باتقواى اگر ولى. خورند نمى ما درد به هم باز كه اند، نادان و جاهل
 اى؛ آمـده  من پيش سؤال اين براى بيخود دخترم، پسرم، گويد مى باشد،
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 رسـد  مـى  خـودت  فكـر  اگـر  ،اسـت  اعتقـادى  مسـأله  يـك  مسأله اين
 

 مطالعـه  بـرو  اسـت،  كـافى  مسأله اين فهم براى ات مطالعاتى هاى زمينه و
 آن مـورد  در. است قرآن فرمول اين. بگذار كنار را آن نيست هم اگر كن،
 بـن  علـى  از را سـنى  روايـت . انـد  كرده روايت سنى هم و شيعه هم آيه،
 كـه  مسـيحيانى  از ديگر يكى از يا حاتم بن على از يا ـ كنند مى نقل حاتم
 و احبـارهم  اتخـذوا  (دوم آيه آن نزول از بعد گويد، مى. بود آورده اسالم

 و آمـد  پيـامبر  نـزد ) مريم بن عيسى المسيح و اللَّه دون من ارباباً رهبانهم
 را قديسـين  و رهبـان  و احبـار  و پاپهـا  ايـن  ما اللَّه، رسول يا كرد عرض
 روزه و نمـاز  آنهـا  بـراى  مـا  كنيم؛ نمى جدهس آنها برابر در ما پرستيم؛ نمى
 آدم كـه  اين به است منحصر خداپرستى غير كه كرد مى خيال. گزاريم نمى
 نمـاز  اينـان  بـراى  آنهـا  واللَّـه  نـه،  فرمـود،  پيـامبر . كند سجده او برابر در

 را آنهـا  بسـته  گـوش  و چشـم  ولكـن  گرفتنـد،  نمى روزه و خواندند نمى
 اينهـا  و كردنـد  مى حرام سند بدون را خدا لحال آنها و كردند مى اطاعت
 تسليم اينها و كردند مى حالل سند بدون را خدا حرام و كردند، مى گوش
 فـالن  گفتنـد  مى اينها كه است آمده ديگر روايتى در. شدند مى آنها حرف
 كـه  آوردى مـى  را خودشان الهى كتاب از آيه يك وقتى است؛ حرام چيز
 اينطـور  آقا بگذار، كنار را آيه گفتند مى نهاآ است، حالل چيز آن گفت مى
 چـه  هـر  خـوانيم،  مى آيه چه هر. هستيم طور همين هم ما االن! فرمايد مى

 طـور  ايـن  آقـا  بگـذار؛  كنار را حديث و آيه گويند مى خوانيم، مى حديث
 مـا،  ائمـه  از شـيعه  طريـق  از روايت اين عين ).عقيده مسأله در (فرمودند
 بـر  را آن مـا  ائمـه  كه هست مضمون همين به معين،اج عليهم اللَّه سالم
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ــروى ــه پي ــرادران كوركوران ــل ب ــنت اه ــان در س ــه زم ــاى از ائم  ماله
 

 طـور  آن آيـه  هـم  پيغمبـر  عصر در. كنند مى تطبيق خودشان دربارى
 شـما  گـوش  بـه  چنـدبار  روايـات  ايـن  دانـم  نمى. است شده تطبيق
 را آنهـا  و يسـت ن شـيعه  روايـات  جزو اينها اينكه مثل اصالً! خورده
 تثليـث،  زدن كنار از پس كه است اين جالب! گفت مردم براى نبايد
 هنـوز  و نشـد  تمـام  توحيـد  تثليـث،  زدن كنار با كه كند مى بيان آيه

 هم را فرمول از خارج كوركورانه تبعيتهاى بايد. است ناتمام توحيد
 بعضاً بعضنا يتخذ ال و «.بشوى نزديك اسالم توحيد به تا بزنى كنار
 اشـهدوا  فقولـوا  تولوا فان «:است اين ما راه بگو» .اللَّه دون من ارباباً
 كـه  بدانيد بگو بيايند، راه اين از خواهند نمى اينها اگر ،»مسلمون بانا
 شـدن،  عصـبانى  بـدون  ؛»ديـن  لـى  و دينكم لكم «و حقيم تسليم ما

 بـدون  اخـالق،  ضـد  مضر منحرفِ درگيريهاى بدون ناراحتى، بدون
 جاهالنـه  دشـنامهاى  ديگـران  ولـو  دشنام، بدون شتم، بدون توهين،
 مـرّوا  بـاللّغو  مـرّوا  اذا و سالما قالوا الجاهلون خاطبهم اذا و «.بدهند
 . نشويد منحرف هرگز گفتگو و بحث صحيح راه از .»كراماً

 





 *غدير واقعه گوناگون ابعاد بررسى

 مِن اليك اُنزلَ ما بلّغْ الرسولُ، ايها يا «.الرحيم الرحمن اللّه بسم
كفَما تَفعلْ لَم اِنْ و رب بلّغت رسالَتَه و اللَّه كعصِمالنّـاسِ  مِنَ ي 
 1.»الكافرينَ القوم اليهدى اللّه انَّ
 فرسـتاده  سويت به خداوندگارت جانب از آنچه پيامبر، اى«

 كمـال  مرحلـه  بـه  را رسـالتت  نكـردى،  اگر كن؛ ابالغ شده
 خـدا . دارد مـى  نگـه  مـردم  گزند از را تو خدا و اى نرسانده

 راسـت  راه بـه  را حقيقـت  و حـق  منكـر  ديـده  كفـران  مردم
 ».كشاند نمى

 

 بـرادران  شما همه به است پربركت عيدى بحق كه را امروز خجسته عيد

 واقعـه  يـك  يـادبود  غـدير  عيـد  .گـويم  مـى  تبريك صميمانه عزيز خواهران و
 

                                                           
 .است گرديده ايراددر آبادان  1351ين سخنراني در سال  ا*
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 هـاى  چهـره  از تـوان  مى كه است اسالم امت تاريخ در بزرگ تاريخى
 ايـن  مـا  كه سالهايى در. گفت سخن آن مختلف هاى جنبه و گوناگون
 سال چند آن در گرفتيم، مى جشن هامبورگ مسجد در را بزرگ جشن

 بـه  خـوب . گفـتم  مـى  سخن من خود به خود ساله همه بودم آنجا كه
 بـراى  يا كنم تكرار را مطلبى نشدم ناچار سال هيچ در كه دارم خاطر

 غير اى مسأله را غدير عيد سخنرانى موضوع مطلب، تكرار از اجتناب
 فكـر  خـودم  بـا  همـواره . دهم قرار السالم، عليه على، موال و غدير از
 غـدير  درباره مردم همان براى بخواهم و بگذرد سالها اگر كه كردم مى

 عيـد  موضوع كه اى مسأله چون نيست، تنگ سخن قافيه بگويم سخن
 بسيار اى مسأله بلكه نيست افتاده پا پيش جزئى ألهمس يك است غدير
 يافتـه  مأموريت خدا فرمان به پيامبرى كه است اين مطلب. است مهم
 اسـالم  مبناى بر اى نمونه جامعه پيش قرن چهارده پرغوغاى جهان در

 اى جامعـه . اسـت  انقالبى جامعه يك معنا تمام به كه اى جامعه. بسازد
 تـا  كـه  خـدايانى . است كرده دگرگون كامالً را موجود وضع كه است
 خانـه  يعنى يكتاپرستان، خانه در و اند داشته قرار عزت اوج در ديروز
 شده سرنگون رستاخيز و قيام آن با بودند، شده داده جا ناحق به كعبه،

 از پاسدارى عنوان تحت ديروز تا كه مردمى. اند شده انداخته دور به و
 شـده  تحريـف  حـج  مناصب داشتن هدهع بر يا بت، و بتكده و بتخانه

 همه از عربستان، سياست و اقتصاد زمام داشتن دست در يا جاهليت،
 ثـروت  هـم  داشـتند،  رياسـت  هـم  و بودند برخوردار زندگى مواهب
 ايـن  بـا  داشـتند،  حسـاب  بـى  بازيهـاى  هـوس  امكانـات  هـم  داشتند،
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 تحـت  ديـروز  تـا  كـه  آنهـا  و افتادنـد  زمـين  به عزت اوج از رستاخيز
 زيـر  وجدانشـان  حتى و بردند مى رنج و كشيدند مى زجر آنان حكومت

 پرتـو  در و آمدند باال رستاخيز اين با شد، مى لگدمال ستمگران اين پاى
 بـر  امـروز  بـاتقوا،  هشـياران  ،»اتقكـم  عنداللّـه  اكـرمكم  انّ «عالى قانون

 است؛ شده عوض فكر. كنند مى فرمانروايى ديروز تقواى بى فرمانروايان
 راه از كـه  ديـروز  ربـاخواران . اقتصادى فكر و اجتماعى فكر دينى، رفك

 و خـوار  را آنهـا  و مكيدند مى را بضاعت بى مردم شيره حرام رباخوارى
 جـرأت  اسـت  كـار  سـر  بـر  كه قدرتى برابر در امروز ساختند مى زبون
 بـه  تمـامتر  چـه  هـر  صـراحت  بـا  قـرآن  وگرنه كنند، رباخوارى ندارند

 بحـربٍ  فـأذَنوا  «برنداريـد  ربا از دست اگر گويد مى و آيد مى ميدانشان
 اصـالً . كنيـد  پيغمبـر  و خـدا  با جنگ اعالم يكسره 1،»رسولِهِ و اللَّه مِنَ

 ربـاخوار  يك با. است انقالبى تعبيرات تعبيرات، اين خود كنيد مالحظه
 پيغمبـر . اسـت  شـده  عـوض  چيز همه يعنى گفتن سخن آهنگ اين با

 و توحيـد  پايـه  بـر  خدا، وحى بر اتكا با و خدا مانفر به اسالم بزرگوار
 زدن كنـار  پايه بر و انسانى عالى ارزشهاى به احترام پايه بر يكتاپرستى،

 چنين حاال. است ساخته نو اى جامعه ديروز، انسانى ضد ارزشهاى همه
 عمـرش  پايان روزهاى و ها هفته ماهها، كه است گرفته الهام بنيانگذارى

 ايـن  بـا  را نوبنيـاد  جامعه اين اينكه نگران. است گرانن. شود مى نزديك
 از پس تواند مى كسى چه و سپرد كسى چه دست به بايد نو خصلتهاى

 درجـه  يـك  حتـى  آن بـا  همـراه  كه اى اداره كند؛ اداره را جامعه اين او
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 بـزرگ  نگرانـى  ايـن . نيايد وجود به نهضت مسير در انحرافى زاويه
 ديـدگاه  از مـردم  ايـن  قيمـت  دانيد مى. نيست شوخى مسأله،. است

 نخسـتين  كـه  بدر، نبرد صحنه در است؟ چقدر جامعه اين بنيانگذار
 از الهى قيام اين دشمنان و مسلمان كنندگان قيام ميان مسلح برخورد
 رخ مكه و مدينه ميان راه در بدر چاههاى كنار در و بود مكه اشراف

 نزديك صفى (فتند،گر قرار هم برابر در صف دو كه موقعى در داد،
 كمتـرين  با نفر سيصد به نزديك صفى و مجهز و مسلح نفر هزار به

 موقـع  آن در ،)قـوى  ايمـانى  بـا  امـا  جنگى، تجهيزات و سالح حد
 كنند مى نقل طور اين نويسان سيره. برداشت دعا به دست اكرم پيغمبر

 اينـك  بارالهـا،  كـرد،  عرض و برداشت دعا به دست اكرم پيغمبر كه
. انـد  گرفتـه  قـرار  سرسـخت  مشـركان  برابـر  در تـو  راستين نبندگا

 نـابود  مشـركان  ايـن  دست به امروز پاك، بندگان اين اگر خداوندا،
 خـداى  پرسـتش  براى زمينه ديگر بروند بين از نبرد اين در و شوند
 كـه  مردمـى  ايـن  قيمـت . ماند نخواهد باقى زمين اين روى در يكتا

 آنهـا  ارزش. است بزرگى قيمت چنين يك پرداخته و ساخته پيغمبر
 بايـد  سـاخته  پيغمبـر  كـه  اى جامعه. است عالى سطح چنين يك در

 پيغمبر. باشد مكرمت و فضيلت و عدالت و پرستى حق نمونه جامعه
 . است كار اول هنوز اما رسيده، هم نتيجه به برداشته، را قدمهايى

  
 اسالم پيامبر نهضت ويژگيهاى

 كه ام كرده يادآورى دوستان به را نكته اين مكرراً اجتماعى بحثهاى در من
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 امروز، تا بشريت تاريخ كل در دنيا، ساز جامعه انقالبى نهضتهاى ميان در
 انجام نفر يك دست به اش سازى جامعه و رهبرى و آغاز كه نهضتى تنها

 ايـده  و ايـدئولوژى  يـك  كه نهضتى. است اسالم مقدس نهضت گرفته
 عناصـر  كـه  شـود  موفق اش كننده عرضه رهبر و كند عرضه را جديدى
 قـدرت  گرفتن دست در از قبل پررنج دوران طول در را جامعه سازنده

 را اش اسالمى فاضله مدينه آنها كمك با بعد و بسازد) مكه دوران يعنى(
 و بيـاورد  وجـود  به شده ساخته عمل و عقيده جديد نظام اساس بر كه

 چنـين  اسـالم  از پيش هن باشد جامعه آن آمدن وجود به شاهد خودش
 مـادىِ  نهضـتهاىِ  ايـن  در حتـى . اسالم از بعد نه و داريم سراغ نهضتى

 در و بودند اجتماعى و اقتصادى عدالت خواستار كه اقتصادى اجتماعىِ
 خـود  نظـام  مبنـاى  بـر  را اى جامعـه  شـدند  موفق دنيا در اخير قرنهاى
 بود، ديگرى كس ايدئولوژى كننده عرضه بود، يكى كننده شروع بسازند،
 ايـن . ديگـر  شخصى هم جامعه سازنده و بود، ديگرى كس كننده دنبال
 چطـور  دهـد  مـى  نشان كه است اسالم تاريخ برجسته هاى نقطه از يكى

 نيـروى  از و بـوده  مربوط وحى بشرى فوق سرچشمه به اسالم نهضت
 توجـه  با حتى كه ـ اى نمونه جامعه چنين يك. است گرفته امداد غيبى،

 ـ ندارد دومى نمونه هم امروز تا رفته كار به ساختنش براى كه ىزمان به
. گيـرد  مـى  قـرار  خطـر  معـرض  در اش الهـى  پيشـواى  و رهبر مرگ با

 بـار  درسـت  را مسـلمانها  اين نتوانست پيغمبر مگر پرسند، مى ها بعضى
 پـس  كه كند تربيت حسابى آدم قدر آن بود نتوانسته پيغمبر مگر بياورد؟

ــرگش از ــران م ــه نگ ــاخته جامع ــن نباشــد؟ اســالم نوس ــؤال اي  را س
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 را اى نكتـه  بـدهم  پاسخ سؤال اين به اينكه از قبل. اند كرده من از مكرر
 دسـت  دم و زنـده  مثالهاى به مطالب فهماندن در گاه ما. كنم مى عرض
 و اجتمـاعى  جنبـه  كـه  اسـالمى  مطالـب  از بخـش  آن براى. داريم نياز

 رشـد  و تاريخ عصر در كه را دستى دم مثال تنها من دارد، سازى جامعه
 دنيـا  سوسياليسـتى  هـاى  جامعـه  ببرم كار به توانم مى و دارد قرار تاريخ
 اسـالم  امـت  و جامعـه  از غيـر  جهـان،  در كه است اين علتش. هستند
 مسيحيان. نداريم باشد، شده ساخته عقيده و ايده مبناى بر كه اى جامعه
 هـم  كليسـا  مشـتركند،  عليـه،  للَّها سالم مسيح، حضرت به اعتقاد در دنيا
 هرگـز  دنيـا  مسـيحيان  جامعه اما آورند، مى جا به هم مراسمى روند، مى
 قـرون  در پاپهـا  اقتـدار  دوران در حتـى . است نبوده سياسى واحد يك

 قلمـرو  از كـه  داشـت  وجود نشينى مسيحى سرزمينهاى دنيا در وسطى،
 صـورت  بـه  ىمسـيحيت  جامعـه  دنيـا  در. بود بيرون پاپ سياسى قدرت
 باشـد  داشته ادارى و حكومتى و سياسى وحدت كه اى يكپارچه جامعه
 بـه  مربـوط  مطالـب  فهمانـدن  بـراى  بخواهم من اگر پس. نداريم سراغ
 دور، بسيار تاريخ در ولو مسيحيت، جامعه از اجتماعى مسائل در اسالم
 مـا  .ترتيب همين به هم ديگر هاى جامعه. افتيد مى اشتباه به بياورم، مثال
 از پـس  قـرن  سـيزده  كه شناسيم مى را جامعه يك اخير قرن اين در تنها

 يـك  از فقـط  و ايدئولوژيك، جامعه يك ساختن نظر از توانست اسالم
 بـا  فراوانـى  هـاى  جنبه از البته اينها. بدهد انجام اسالم مشابه كارى نظر،
 مـاديگرى  جامعـه  ايـن  و است خداپرستى جامعه آن. دارند تفاوت هم

ــه آن .اســت ــه اســت اى جامع ــاال ارزش ك ــه را ب ــوا و فضــيلت ب  تق
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 اسـت  اى جامعه اين و پذيرد، مى را اقتصاد نقش و تأثير چند هر دهد، مى
 همـه  منكـر  چند هر دهد، مى اقتصادى نيازهاى و پول به را اول نقش كه

 يعنـى  نظـر،  يك اين از اما. دارند فرق خيلى هم با اينها. شود نمى فضيلتها
 نمونـه  بشـريت  تـاريخ  در اند، ايدئولوژيك جامعه يك نمونه ينكها نظر از

 . است سوسياليستى هاى جامعه همين اسالمى جامعه براى دوم
 منطـق  بـا  تـوأم  سوسياليسـم  مسلك دانند، مى دوستان كه طور همان
 دوم نيمـه  در انگلـس،  همكـارى  بـا  بعد و ماركس وسيله به ديالكتيكى

 عرضـه  اروپـا  در پيش، سال بيست و صد حدود در يعنى نوزدهم، قرن
 شـوروى  سـرزمين  در سـال  هفتـاد  تقريبـاً  از پس و گذشت سالها. شد

 جامعـه  اين در. شد ساخته همكارانش و لنين دست به اى جامعه چنين
 جامعـه  لنـين،  سوسياليسم به ايمان اساس بر بايد مردم كه سوسياليستى

 تربيـت  و يمتعلـ  وسـائل  و موجبـات  كه عصرى در كنند، نگهدارى را
 چـاپ  كـه  عصـرى  در كرده، پيشرفت اسالم عصر به نسبت بار صدها
 دانشـگاهها  و ها دانشكده هست، منظم مدارس هست، نشريات هست،
 لنـين  ببينـيم  عصرى چنين در هست، پيشرفته صنعت و تكنيك هست،

 بـه  نسـبت  بسـازد  سوسياليسـتى  عقيدتى جامعه يك است خواسته كه
 از نمونــه دو منظــور ايــن بــراى مــن. نگــرد مــى چگونــه كــارخودش
 ماكسـيم  نوشـته  از نقـل  نمونـه  دو هـر . كنم مى نقل را لنين سرگذشت

 در را نوشـته  اين او. اوست رفقاى و لنين معاصران از كه است گوركى
 در موقـع  همـان  در و نوشـته  وى يـادبود  عنـوان  بـه  لنـين  مـرگ  سال

 نشريه در نوشته اين فارسى ترجمه. است شده منتشر شوروى نشريات
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 مـاه  سه ـ دو و سال يك حدود يعنى ،1970 سال در لنين مرگ سالگرد
 ماكسـيم . اسـت  شـده  منتشـر  تهران در شوروى سفارت طرف از قبل،

 شـما : گفت. بود كرده دعوت نهار به مرا لنين روزى «:گويد مى گوركى
 روز آن اقتصـاد  در دودى ماهى (كرد، خواهم ضيافت دودى ماهى با را

 ترخـان  حـاجى  از) اسـت  شـده  مى محسوب اشرافى وراكىخ شوروى
 به را خود چشمان و افكند سقراطى پيشانى در چينى سپس. اند فرستاده
 خــود اربــاب بــراى گــويى: افــزود چنــين و ســاخت متوجــه ســويى

 و كـنم  امتنـاع  اگـر  كننـد؟  ترك را عادت اين كه كنم چكار! فرستند مى
 گرداگردمـان  در همـه  گـر، دي طـرف  از. خـورد  برمـى  ايشـان  به نپذيرم
 چـه  ايـن  از» .رسـد  نمـى  مـن  به خوردن دودى ماهى نوبت. اند گرسنه

 يـك  كـار  قـوم،  يـك  افكار و آداب و خلقيات كردن عوض فهميد؟ مى
 در حتـى  نيسـت،  سـال  پـنج  و سـال  دو و سـال  يك و روز دو و روز

 يدتأي با اسالم بزرگوار پيغمبر كه بوده اين خدا قانون. انقالبى نهضتهاى
 جامعـه  موجـود،  سـنتهاى  طبـق  بـر  امـا  الهى، وحى به اتكاى با و الهى

 كيمياگر مثل را مردم و كند معجزه پيغمبر نبوده قرار. بسازد را مسلمانها
 طبـق  بر مردم بود قرار. گويد مى را همين هم قرآن. بكند عوض يكباره
 در كار اين مگر اما. شوند عوض پيغمبر دست به متعارف اصول همين

 اى پارچه كه است رنگرزى خم مگر شود؟ مى انجام روز دو و روز كي
 سـازى  آدم! باشد گرفته ديگر رنگ و بياورند در بعد و بگذارند آن در را
 صـدها  سـازى  جامعه است؛ مشكل فردى سازى آدم! است مشكلى كار
 . انقالبى نهضت يك در حتى است، آن از مشكلتر برابر
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 نقل لنين از گوركى هم را مطلب ينا كنم؛ مى نقل ديگر نمونه يك
 زمامـدار  بـود  توانسته لنين كه موقعى در لنين، عمر اواخر در. كند مى

 يـاد  بـه  «:گويد مى گوركى. است جالب خيلى نقل اين. باشد شوروى
 و سـرور  بـا  مـدتى  خوانـد،  جـايى  را مـاركف  سخنان وقتى كه دارم

 نفـر  دو فقـط  روسـيه  در بـود  نوشـته  ماركف. خنديد خاطر بشاشت
 و كشيد آهى خنده آن از پس. كاالنتاى و لنين: دارد وجود كمونيست

 اينها فهميد؟ مى چه اين از» !است خردمندى مرد عجب راستى گفت،
 يـك  تـاريخ  از متقن قطعى سند. نيست هم روزنامه خبر نيست، قصه

 كـنِ  رو و زيـر  انقـالبِ  يـك  بـازده  و اسـت  تـاريخ  عصر در جامعه
 گويد مى و دهد مى نشان ما قرن در را اجتماعى و اقتصادى و عقيدتى

 . اند نشده عوض آسانى اين به آدمها كوششها، همه با انقالب، اين در
 نگـران  عليـه،  سـالمه  و اللَّه صلوات اسالم، پيغمبر فهميد مى حاال
 رهبرى عنوان به و داند مى يابد، مى كند، مى احساس پيغمبر. چيست
 عـده  اسـالم  انقـالب  بـا  كـه  بينـد  مـى  نگر ژرف و تيزبين دانا، الهى،

 و اسـالم  بـه  هـم  بقيـه . است ساخته خالص زبده مسلمان معدودى
 هـم  رمضان ماه خوانند، مى را مسلمانى نماز اند، آمده اسالمى جامعه
 و جنـگ  ميـدان  بـه  حتـى  دهند، مى هم زكات حتى گيرند، مى روزه
 ساختمان آيا اام زنند، مى هم شمشير اسالم براى و روند مى هم جهاد
 خالص ساختمان آنها عادت و خلق و روح و جان و جسم و درون
 كه شدم موفق آيا دانم نمى من. نكنيد تعجب! نه است؟ اسالمى سره
ــا ــن ب ــال اي ــاريخى مث ــن عصــرمان ت ــتان در را تعجــب اي  از دوس
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 سـراغ  بـه  تـا  بگوييـد  نشـدم،  موفـق  اگر. نشدم موفق هم باز يا ببرم بين
 زمانمـان  به نزديك هاى نمونه همين من خود براى. بروم ديگرى مثالهاى
 بزرگتـرين  ايـن  كـه  است نگران اسالم پيغمبر چطور. بود روشنگر بسيار
 اطـراف  بـه  پيغمبـر  كرد؟ خواهد نگهدارى كسى چه او از پس را ميراث
 انسـان  يـك  فقط همه بر مقدم كند مى نگاه بار هر و كند مى نگاه خودش
 اسـت،  اسـالم  انقـالب  نسـل  از اصوالً كه انسانى باشد؛ مى شرايط واجد
 نيـز  را سـال  ده همـان  از سال چند و شده مسلمان كه بوده ساله ده چون
 از قبـل  سـال  چند كه است كسى او. است شده بزرگ پيغمبر دست زير

. علـى : اسـت  كـرده  رشد اسالم بزرگوار پيغمبر خصلتهاى با هم را بعثت
 محمـد  خانـه  بـه  كـه  بود كودك يلت،بافض هوشمند آگاه زبده انسان اين

 كـه  شـد  سـاله  ده. گذرانـد  پيغمبـر  پـاك  خانه در را كودكى دوران. رفت
 چـه . پـذيرفت  را اسـالم  كـه  بـود  مردى اولين. شد شروع اسالم نهضت
. طمـع  بـى  دغل، بى باصميميت، باصفا، مخلص، خالص، پذيرفتنى؟ اسالم

 سـاالرى  در طمـع  نـه  دارد، ثـروت  در طمع نه دارد، رياست در طمع نه
 فرمـان  از اصـالً  شـما ! خدا راه در خالص. ندارد طمعى هيچ. دارد لشكر
 بـه  كـه  كنيـد  فكر كنيد؛ نظر صرف پيغمبر تصميم از كنيد، نظر صرف خدا
 بـود،  سـاخته  دل خـون  آن بـا  را اى جامعه ديگر، رهبر يك پيغمبر، جاى
 بـا  و دارنـد  ىآشـناي  اسـالم  سرنوشت تاريخ با كه آنها با و شما با آمد مى
 و كـرد  مى مشورت هستند آشنا كردم عرض كه هم اجتماعى حقايق اين
 دارد نگـه  خـوبى  به را ميراث اين من از پس تواند مى كسى چه گفت مى
 را كسـى  چـه  نشود؟ منحرف تا دارد نگه مسيرش در را اسالم نهضت و
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 سـنى  و شيعه قصه! باشيد منصف على؟ از غير كنيم معرفى توانيم مى
 ترجمه ديگر بار و كردم تالوت سخن آغاز در كه اى آيه. نيست رحمط
 خداوندگارت جانب از آنچه پيامبر، اى «:است اين كنم مى تكرار را آن
 را رسـالتت  نكـردى  اگر. برسان مردم به و كن ابالغ شده وحى تو بر

 آيا گزندى؟ چه» .دارد مى نگه مردم گزند از را تو خدا. اى نكرده تمام
 بگويـد،  و بگيرد را السالم، عليه على دست، اگر كه بود نگران پيغمبر

 نگرانـى  كننـد؟  ترور را على مردم» ...مواله على فهذا مواله كنت من«
 نگرانـى  پيغمبـر . نداشـت  مـردم  از ترسـى  چنـين  او. نبود اين پيغمبر
 نيايـد  كـار  سر بر على اگر كه بود نگران طرف اين از. داشت ديگرى
 چـه  بـه  اسالمى، نوخاسته و نوساخته جامعه يعنى گرانبهايش، ميراث

 بـه  را على اگر كه بود نگران سو آن از و شد، خواهد دچار سرنوشتى
 مسأله. دارد سياسى العمل عكس كند منصوب زمامدارى به خدا فرمان
 بـود  ممكن كه امر اين سياسى العملهاى عكس از پيغمبر كه است اين
. بود بيمناك بياورد وجود به ماسال نهضت مسير در سياسى بحران يك
 .دارد نياز شرح مختصرى به مطلب اين

 و سـيادت  و رياسـت  عربستان محيط در اكرم پيغمبر زمان تا
 و سياسـى  بزرگ گوناگون منصبهاى. رسيد مى ارث به زمامدارى
 آن در كه است دينى هم اسالم آيا. بردند مى ارث به را اجتماعى
 شـود  فـوت  تقليـدى  مرجـع  اگر مثالً شود؟ برده ارث به منصبها

 بعـدى  برجسته عالم آن يا است، تقليد مرجع وى پسر گويند مى
ــه را ــالً ك ــد اص ــت ص ــا پش ــا آن ب ــه آق ــت غريب ــع اس  مرج
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 ممتـاز  فـرد  آن. شـود  نمـى  برده ارث به منصبى اسالم در دانند؟ مى تقليد
 سـر  بـر  را علـى  و بگـذارد  كنار را وى تا ندارد پسرى پيغمبر. است على
 :شود مى شروع ها نق نق بياورد كار سر را على اينكه محض به. بياورد ركا
 است اين براى! چيست براى زحمت همه اين كه شد معلوم باالخره بله،«
 و» !بگيـرد  را سـيادت  و رياسـت  اين دامادش نيست پسرش كه حاال كه
 حسـن  امـام  كـه  اسـت  همـان  ايـن ! اسـت  خطرنـاك  اسـالم  بـراى  اين
 چيـزى  چنين مبادا تا جنگيد و زد هم به معاويه با آن اطرخ به اسالم، عليه
 بـه  امـام  تـا  بـود  منتظـر  و كرد صبر هم معاويه. شود مد اسالم جامعه در

 و بانشـاط  و زنـده  )ع(حسـن  امـام  كـه  ديد اما. كند رحلت طبيعى مرگ
 تـا  كـرد  مسموم را امام لذا است، مرگ آستانه در خودش و است شاداب
 را خالفـت  و كنـد  معـين  خود جانشين عنوان به را ديزي قدرت، با بتواند

 بـا  بـار  اول را كـربال  نهضـت  السالم، عليه حسين، امام بعد. بكند موروثى
 حسـين،  امـام  كه است مهم قدر اين. است مهم مسأله. كرد آغاز شعار اين
 شـهيد  راه ايـن  در بايـد  يارانش و خاندان با عليه، اللَّه سالم الشهداء، سيد

 اسـالم  بـه  مهرى چنين خواست نمى پيغمبر! نيست شوخى لهمسأ. بشوند
 از را آن دهيـد  اجازه. نيست استنباط كنم مى نقل كه مطلبى اين. شود زده

 بـزرگ  مفسـر  شـد،  تـالوت  كـه  اى آيـه  همين تفسير در. كنم نقل تاريخ
 قرن در شيعه مفسرين و علما بزرگان از كه طبرسى، عالمه مرحوم شيعه،
 بعـد . هسـت  مختلفـى  اقوال آيه اين نزول شأن در دگوي مى است، ششم
 ابـن  عـن  عمير ابى بن عن باسناده تفسيره فى العياشى روى و «:گويد مى
 امـر  :قـاال  عبداللَّه، بن جابر و عباس ابن عن صالح ابى عن الكلبى عن اذينه
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 السـالم  عليـه  عليـاً  ينصب ان سلّم، و آله و عليه اللَّه صلى محمداً اللَّه
 و آلـه  و عليـه  اللَّه صلى اللَّه، رسول فتخوف. بواليته فيخبرهم .للناس
 اللَّـه  فاوحى عليه ذلك فى يطعنوا ان و عمه ابن حابى: يقولوا ان سلم
 چـون  كـردم،  نقـل  را نص 1.»غديرخم يوم بواليته فقام اآليه، هذه اليه
. بمانـد  يادگـار  بـه  نصـوص  ايـن  دارم دوسـت  و هست نوار بينم مى
 از: كنـد  مى نقل روات اين از سندش با تفسيرش در شىعيا گويد، مى

 صـحابه  از دو هـر  كـه  انصارى، عبداللَّه بن جابر و عباس بن عبداللَّه
 على كه داد فرمان اسالم پيغمبر به خدا گفتند،. هستند پيغمبر بزرگوار

 موالى على كه دهد اطالع آنها به و بگمارد جانشينى به مردم براى را
 پسـر  بـه  هـم  رياسـت  بگوينـد  كـه  شـد  نگران خدا پيغمبر. آنهاست
 ايـن  خدا. زنند طعنه اسالم در وسيله اين به و رسيد ارث به عمويش

 ايـن  از پس خدا! مباش نگران پيغمبر، اى كه فرمود وحى او به را آيه
 .داشت خواهد مصون طعنه اين گزند از را اسالمى جامعه اعالم،

 اين نزول شأن شيعه علماى قطف نه كه كنند توجه دوستان اينكه براى
 جماعـت  و سنت معروف علماى بلكه اند، كرده ذكر غدير داستان مورد در را آيه
 علمـاى  از كـه  رازى فخـر  امام از را سخنى اند، گفته را مطلب همين هم

 كبيـرش  تفسـير  در او. كنم مى نقل است ششم قرن اشعرى و سنى بزرگ
 گفتـه  سـخن  نـوع  ده آيـه  ايـن  نزول شأن در گويد، مى آيه اين تفسير در

 و السـالم،  عليـه  ابيطالب بن على فضل فى اآليه نزلت: العاشر «...است شده
 وال اللهـم  مـواله،  فعلـى  مواله كنت من: قال و بيده اخذ اآلية هذه نزلت لما
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 لـك  هنيئـاً  فقـال  عنه، اللَّه رضى عمر، فلقيه. عاداه من عاد و وااله من
 بن قول هو و. مؤمنة و مؤمن كل موال و ىموال اصبحت ابيطالب، يابن

 آيه اين كه است اين دهم قول: گويد مى» .على بن محمد و... عباس
 اين وقتى. است شده نازل السالم، عليه ابيطالب، بن على فضيلت در
 هـر  فرمـود،  و كرد بلند و گرفت را على دست پيغمبر شد نازل آيه
. اوسـت  زمامـدار  و سـرور  و مـوال  هـم  على اويم، موالى من كس

 دار دشـمن  و دارد دوست را على كه باش كسى دوستدار! خداوندا
 اى گفت، و كرد مالقات را على عمر،! باشد على دشمن كه را كسى
 مـوالى  و مـن  مـوالى  تو ديگر امروز! تو بر باد گوارا ابوطالب، پسر
 از عباس، بن عبداللَّه قول مطلب اين و. هستى باايمان زن و مرد هر

 . است تابعين از السالم عليه باقر امام و بهصحا
 و بزرگـوار  رهبـر  راه سـر  بـر  اسـالم  تـاريخ  در كـه  كنيد مى مالحظه

 دوجانبـه  بحرانـى  آن و آمـده  وجـود  به اى مسأله اسالم بزرگوار پيشواى
 وقتـى  ولـى . اسـت  آسـان  حلـش  و است جانبه يك بحرانها گاهى. است
. اسـت  دوراهـى  سر بر يامبرپ. شود مى مشكل حلش شود دوجانبه بحران
 را نهضـت  اين بتواند كه كيست نشود، منصوب زمامدارى به )ع(على اگر

 زمامـدارى  بـه  السـالم  عليه على اگر دارد؟ نگه خودش مسير در درست
 .هست داخلى سياسى بحرانهاى پيدايش نگرانى شود، منصوب
 از ديگـرى  بخش بود كجا از پيغمبر نگرانى بدانند دوستان اينكه براى
 اقامـت  مكه در پيغمبر كه سالهايى آخرين در. كنم مى نقل را اسالم تاريخ
 تـا  مكه فتح از ـ هجرت هشتم سال در مكه فتح از پس بخصوص داشت،
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 طـول  سـال  دو بـه  نزديـك  عليـه،  سـالمه  و اللَّه صلوات پيغمبر، رحلت
 را اسـالم  و آمدنـد  جزيرةالعرب اعراب از بسيارى سال دو اين در. كشيد

 آن و قبيلـه  ايـن  از نمايندگى هيأتهاى روز هر گاهى و هفته هر. ذيرفتندپ
 اسـالم . كنند مذاكره اسالم قبول درباره پيغمبر با تا آمدند مى مدينه به قبيله
 ايـن  در اسـالم  امـا . داشـت  سـريعى  گسترش اخير سال دو آن طول در

 آنـان  بـود؟  كـرده  نفـوذ  چقدر شدند مسلمان سال دو اين طى كه مردمى
 خيلـى  كننـد؟  عوض را اسالم از قبل اسالمى ضد عادات توانستند چقدر
 خانـه  در پيغمبـر  از بعـد  السـالم،  عليه على، چرا ببينيد تا كنيد دقت (!كم

 فهـذا  مواله كنت من: فرمود اعالم غدير روز در پيغمبر كه اين با نشست،
 شـرايط  ببينـيم  بايـد ) .عـاداه  مـن  عـاد  و وااله مـن  وال اللهم مواله، على

 بـود  نگران بود، خدا فرستاده اينكه با پيغمبر، اوالً كه بود چگونه اجتماعى
 منصـوب  را على اينكه از بعد ثانياً، كند؛ منصوب سمت اين به را على كه
 دنبـال  بـه  علـى  آمد، ميان به سقيفه حوادث و فرمود رحلت خود و كرد
 بـن  عبـاس  يختار از را مطلب اين. كرد رها را آن بلكه نرفت، سمت اين

 را عربـى  مـتن  نشـويد  خسته اينكه براى. كنم مى نقل مروزى عبدالرحيم
 سـالمه  و اللَّـه  صـلوات  پيغمبـر،  رحلت از پس گويد، مى. كنم مى ترجمه
 مدينـه  اهـل  ميـان  در مگر نماند پايدار عرب طوايف ميان در اسالم عليه،
 هرشـ  سـه  ايـن  جمعيـت  عـده  كنيد مى فكر اما. طائف اهل و مكه واهل
 نكنيـد  خيال! شدند نمى نفر هزار بيست رفته هم روى است؟ بوده چقدر

 جمعيـت  مقابل در بوده تهران جمعيت مثل مثالً شهر سه اين جمعيت كه
ــران ــه هــم روى شــهر ســه ايــن. اي ــرهــزار بيســت حــدود در رفت   نف
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 كـرده  خالى اسالم بار زير از شانه و شده مرتد مردم ساير. داشته جمعيت
 كردنـد  مى زندگى نجد در كه را عرب قبايل يك يك نام مورخ اين. بودند
 ديگـر  هـاى  منطقـه  تمـام  كوچـك،  منطقه سه اين جز به. است كرده ذكر

 مـورخ  ايـن  بنـابراين، . بودنـد  بـدوى  نيمه و بدوى قبايل اين نفوذ تحت
 و قـوم  رسـيدن  رياسـت  بـه  و خويشـى  و قـوم  مسأله اينكه با گويد، مى

 دسـت  پيغمبـر  مرگ از پس اطراف مردم حال اين با نشد، عملى خويش
 سـالمه  و اللَّـه  صـلوات  پيغمبر، اگر كنيد حساب حاال. كشيدند اسالم از

 اش زنـدگى  سـاعات  آخرين از قبل حتى و كرد مى سخت پافشارىِ عليه،
 همـه  كـه  شـكلى  بـه  نشاند، مى خود جاى بر را السالم، عليه على، رسماً

 را او زمامـدارى  و رياسـت  و تهگذشـ  كـار  از كار ديگر كه كنند حساب
 سلسـله  و كـرد  مـى  را كـار  ايـن  پيغمبـر  اگـر  كـرد،  مـى  تثبيت هم عمالً

 از خـارج  مـردم  ارتـداد  به هم طائف و مدينه و مكه داخل در اختالفاتى
 اصل وقت آن شد؟ مى چه وقت آن شد، مى ضميمه كوچك منطقه سه اين

 .است الماس نهضت تاريخ در مسأله يك اين. شد مى فدا اسالم
 آنچنـان  اسـالم  اينكه براى شرايط پيغمبر، رحلت رسيدن فرا با
 كرسى بر عمالً نگرانى بدون بتواند السالم عليه على و شود پايدار

 كـه  شـرايطى  در لـذا، . نيامـد  بنشـيند،فراهم  اسالم امت زمامدارى
 آيـه  اسـت،  نگـران  زمامدارى به على نصبِ اصلِ مورد در پيغمبر
 نگـران  نكـن،  درنگ مطلب اعالم در خدا، رسول اى: آيد مى قرآن
 تـو  از پـس  عمـالً  على اگرچه! كن اعالم را حقيقت اين تو! نباش

ــدار ــود، زمام ــى نش ــو ول ــالم را آن ت ــن اع ــرا؟! ك ــون چ ــا چ  ب
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 مشخصـات  عالى اصل الاقل السالم، عليه على، موال زمامدارى اعالم
 كسى است رارق اگر كه شود مى اعالم پيغمبر وسيله به امت زمامدار
 امـروز  من اقالً و باشد كسى چه صفات صفاتش باشد امت زمامدار

 داشته عينى و زنده و عالى سندى بگويم سخن شما با خواهم مى كه
 چــه بايــد اســالم امــت زمامــدار مســلمانان، اى بگــويم كــه باشــم

. ناميد اسالم امت زمامدار اصالً را او بتوان تا باشد داشته خصلتهايى
 حتـى  يعنـى . اسـت  رسالت تبليغ اين. است بزرگى رزشا اين خود
 آن زمامـدارى  اعـالم  بـا  نشود، زمامدار عمالً السالم، عليه على، اگر

 ابـالغ  مـردم  به روشنى به اسالم تعاليم از ديگر بخش يك حضرت
 . باشد بايد چه زمامدار تعيين ضابطه كه است اين آن و شد

 صـورتى  بـه  را كريمـه  آيه اين معنى بتوانيد اينك دوستان اميدوارم
 اى «.كنيد درك و هضم خوب شائبه، نوع هر از دور به و پذير فطرت
 اگـر . كـن  ابـالغ  شده فرستاده تو بر خدايت جانب از را آنچه پيغمبر،
 ايـن  ناحيـه  از! نبـاش  نگـران . اى نكرده تمام را رسالتت نكردى ابالغ
 مـردم  آن گـران ن اگر اما و. رسد نمى اسالم امت و تو به گزندى ابالغ
 » .الكافرين القوم اليهدى اللَّه اِنّ كه بدان هستى، پيشه كفران كافر

 رـغدي انـداست ردم،ـك رضـع بحث آغاز در كه طور انـهم
ـ  وانـت مى اگونـونـگ هاى رهـچه از را  اميـدوارم . كـرد  ررسىـب
 بدهيد نشان عالقه و كنيد همت السالم عليه على روانـپي اـشم
 اال و باشـيد،  علـى  شـيعه  بتوانيـد  تا اسيدـبشن خوب را على و

 علـى  قبـر  شيعه. هستيد على اسم شيعه بلكه نيستيد على شيعه
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 بـه  كه هستيد شمايلهايى شيعه. هستيد على بارگاه و گنبد شيعه. هستيد
. بشناسـد  درسـت  را رهبـرش  بايـد  على رو دنباله. كشند مى )ع(على نام

 تهيـه  را آنها. است شده نوشته يدىمف كتابهاى زمينه اين در خوشبختانه
 را آنهـا  كنيـد  توصـيه  همسـرانتان  بـه  و فرزنـدانتان  به. بخوانيد و كنيد

 ـ بشناسيم خواسته، خودش كه طور آن را على توانستيم ما اگر. بخوانند
 بنـده  خـدا،  بنـده  علـى  ــ  خواهد مى دلشان اى عده امروز كه طور آن نه

 هـر  اش زنـدگى  دوران در كه اى بنده خدا، عبادتكار بنده خدا، پرهيزكار
 ما به مسلمانى و اسالم درباره عالى آموزش يك اش زندگى از اى گوشه
 علـى  ايـن  به دل ته از كرديم سعى و شناختيم را على اين اگر دهد، مى

 ايـن . رويـم  مـى  او دنبـال  بـه  كمـى  خـود  به خود باشيم، داشته ارادت
 سـعادت  بـر  شتـأثير  باشد، كه هم قدر هر على، از ما عملى روى دنباله
. بـود  خواهد زياد خيلى ما آخرت و دنيا سعادت و ما اجتماعى و فردى
 !باش على رو دنباله و پيرو و شيعه براستى على، شيعه اى

 صـميمانه  دوسـتان  گرمـى  و صـفا  و محبـت  از سـخن  پايان در
 بـا  بتواند است نوبنياد كه مؤسسه اين اميدوارم. كنم مى سپاسگزارى

 كننـده،  سرگرم صرفاً نه و سازنده، و مؤثر و مفيد هاى رنامهب اجراى
 جوانان ساختن بخصوص اسالم، صبغه به شهر اين مردم ساختن در
 نسل به بخصوص و همگان، به. باشند داشته مؤثرى نقش شهر، اين

. كننـد  حـس  هم خود دوش بر را رسالت كه كنم مى توصيه جوانتر،
 دسـت  به تا بكوشيد خودتان ،بخواهيد خودتان كنيد، همت خودتان
 .بركت و تأييد خدا از حركت، شما از. آوريد



 *رهبرى با آل ايده اى جامعه ساخت

 آنهـا . بگذاريد تنها را من شويد؛ دور من از گفت، پيغمبر بعد و... 
 آن نوشـتن  و مانـد  تنهـا  خودش حال به و كرد دور خودش از را

  ...كاغذ
 زيربنـاى  نخسـتين  بـاب  در مفصـل  و جالب خيلى بحث يك
 سياسى جو تا كرد كوشش بسيار )ص(پيغمبر كه است اين تشيع

 فرسـتادن  بيرون مثل چيزهايى. كند آماده على زمامدارى براى را
 نتيجــه بــه عمــالً ولـى . اســت قبيــل ايـن  از همــه اســامه جـيش 
. برسد نتيجه به زمامداران كوششهاى همه كه نيست چنين.نرسيد
 مسلمانان تصفيه كه بود اين پيغمبر اميد .نرسيد نتيجه به هم اين
 هـم  بـاز . گيرد انجام اسالم سياسى استقرار مرحله در منافقان از
 مثـال  كمونيسـتى  جامعـه  از مثـال  شـاهد  بـراى  هستم ناچار من
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 جهـت  ايـن  از آوردن مثـال  شاهد اين ام، كرده عرض مكرر من. بياورم
 نهضـت  و ليستىسوسيا بگويم است بهتر يا كمونيستى جامعه كه است

 جامعـه  يـك  خواهد مى كه است نهضتى تنها اسالم از پس سوسياليسم،
 دو اصالً ما. بياورد وجود به مشترك ايدئولوژى يك اساس بر را سياسى
 ـ سيزده در اسالم جامعه يكى: شناسيم مى تاريخ در ايدئولوژيك جامعه
 اند ردهك نقل من براى. سوسياليستى جامعه هم يكى و قبل، قرن چهارده

 مؤسسـات  طـرف  از اى نشريه لنين، سال صدمين يادبود مناسبت به كه
 مـن  و بـود  جـالبى  مطلب حاوى كه بوده شده پخش شوروى تبليغاتى

 در آنجـا  در. بخـوانم  عينـاً  و كـنم  پيدا را نشريه اين بعد كه هستم مايل
 آمده مطلب اين او از قدردانى و او ارزش و او اهميت و لنين از ستايش

 و رفـتم  لنـين  نـزد  روزى گويـد  مى لنين نزديك ياران از يكى كه تاس
 كه زد حرفى) كند مى نقل مالنكوف از ظاهراً كه (ما رفيق فالن كه گفتم
 و جامعـه  اين تمام در گفت. آمد سنگين من گوش بر خيلى حرف اين
 كمونيسـت  يك فقط ما كمونيستى نوخاسته و نوزاد و نوبنياد كشور اين

! هـيچ  بقيـه . اسـت  لنـين  هـم  او و هست، واقعى اليستسوسي و واقعى
 كوشـش،  همـه  اين با كه بود سنگين خيلى حرف اين من براى گويد مى
 مـؤمن  يـك  فقط ديگران، سوى از كشورسازى همه اين تالش، همه اين

 گويـد  مى. است لنين هم او كه هست كمونيسم و سوسياليسم به واقعى
 ايـن  گفـت،  و برخاست بعد و كرد انديشه و فكر خودش با مدتى لنين
 ايـن  حـاال ! اسـت  نگفتـه  راه بـى  هم خيلى است، باهوشى آدم ما رفيق

ــخن ــا س ــواهى روى از ي ــندى و خودخ ــوده خودپس  روى از يــا ب
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 يـك  در كـه  نهضـتى  كـه  يافتـه  مى در هم لنين خود اينكه و بينى واقع
 نفـوذ  از گيـرى  پيش گيرد، مى قرار بحرانى سياسى شرايط در و بحران

 عـاليترين  در حتـى  هـيچ،  كـه  نهضت صفوف داخل در طلبان رصتف
 كـه  دانيـد  مى دوستان. نيست آسانى كار هم نهضت رهبرى هاى هسته

 اول جهـانى،  جنـگ  بحـران  در يعنى بحران، يك در شوروى نهضت
 سـالها  از البته. رسيد رشد مرحله به انقالب 1917 سال در. شد شروع
. رسـيد  رشـد  مرحلـه  بـه  سـال  اين در اما بود، شده كار آن روى قبل
 بـه  چطـور ! بابا اى بگوييم، و بنشينيم اتاق اين در آقايان و بنده اينكه

 اسـالمى  جامعـه  داخل به اصالً اينها تا دادند ميدان معاويه و ابوسفيان
 يـك  ولـى . گويـد  مى راحتى به آليست ايده فرد را» چطور «اين بيايند،
 گاهى كه داند مى شده بزرگ ملع ميدان در كه بين واقع رئاليست آدم
. اسـت  ناپـذير  اجتنـاب  امـرى  نهضت يك مسير در دادنها، ميدان اين

 از استفاده با قرن، چندين از پس ببينيد كه آوردم مثال را ،اين بنابراين
 سياسـى  حركـت  يـك  براى بيستم قرن اوائل در كه گوناگونى وسايل

 در را مطلبى چنين جامعه آن سازنده رهبر از بوده، ميسر ايدئولوژيك
 و اسـالم  عصر به برگرديم حاال. كنند مى نقل جامعه آن خود نشريات
 شـرايط  ببينيـد  تـا  خـارج  و داخـل  سهمگين دشمنان و وسيله فقدان
 . است بوده مشكلتر چقدر و تر سنگين چقدر
 راه از جلـوگيرى  كنـيم،  مى صحبت دوستان شما با كه اى لحظه اين تا
 خصـوص  به نهضت، يك در طلب فرصت يا منافق گروههاى و افراد يافتن
 باشـد،  قدرت گرفتن دست در و رسيدن ثمر به حال در نهضت كه وقتى
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 كـه  جنبشى و تالش و كوشش امروز تا ما. دشوار بسيار است كارى
. اسـت  الهـى  اسـالم،  نهضت. نداريم سراغ باشد رهيده خطر اين از

 قـرار  ولى. است ربرخوردا الهى تأييد از و است الهى رهبرش يعنى
 اجتماعى متعارف قوانين و اسلوبها و سنتها همين با كه است اين بر

 آسـا  معجزه نهضت آن بود قرار اگر واالّ. برسد ثمر به و بشود شروع
 شـك  بدون. نبود الزم مكه در پيغمبر رنج همه آن ديگر برسد ثمر به

 و بيايد وجود به موجود مالكهاى همين اساس بر نهضت است قرار
 ايـن . الهـى  گاه گاه تأييد با الهى، اى ايده با الهى، رهبرى با كند؛ رشد
 گروههـاى  نفـاق . آنهـا  نقـش  و منافقـان  دربـاره  بود كوتاهى بحث

 وجود به اسالم براى خطرهايى چه بعداً آنها اينكه و منافقان اساسى
 بحثهـاى  سلسـله  يـك  روزى اگر كه دارد چندقرنه تاريخى آوردند
 فكر كردن روشن براى بشود، ديدگاه اين از اسالم يختار در تاريخى
 ...بود خواهد مؤثر و مفيد بسيار دوستان

 روايـات  از ما كه است اين) س (زمان امام درباره جالب هاى نكته از 
. قيامت به است نزديك امام ظهور كه آوريم مى دست به طور اين اسالمى
 مجمـوع  از. اسـت  انزمـ  آخـر  در ايشان ظهور يعنى. طورند اين روايات
 و تجـارب  تمـام  آنكـه  از بعـد . آيد مى دست به طور اين اسالمى روايات
 و گيـرد  مى انجام آلودگيها از پاك جامعه ساختن در بشر هاى كوشش تمام
 بـاال،  درصدى با كدام هيچ و رسد مى ثمر به درصدى يك با فقط كدام هر
 و غيرعـادى  ىصورت به آنوقت رسد، نمى ثمر به درصد، صد به رسد چه
 الهـى  رهبـرِ  رهبـرىِ  بـا  موجود، سنتهاى از خارج صورتى به العاده، فوق
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. فهميم مى مطلب دو مسأله اين از. شود مى ساخته آل ايده جامعه موعود،
 آل ايـده  جامعه پى در بايد كنيم، مى تالش انسانها ما كه مادام اينكه يكى

 در اگـر  اما شود، وبخ خيلى مان جامعه كنيم كوشش بايد يعنى. نباشيم
 اتفاقـاً . نشويم دلسرد ديديم، آنجا يا اينجا كوچك، نقصى نهضتمان كار
 كـه  اسـت  همين اسالم لواى زير در دوستان كوششهاى معايب از يكى
 آن دنبـال  بـه  كنند، مى كوشش اسالم چهارچوب در كه دوستانى غالب
 مـال  جامعه آن اينكه از غافل هستند زمان امام پرداخته و ساخته جامعه
 كـه  بـدانيم  امـا  نايستيم، كوشش از بايد زمان اين در. است وقت همان

 جامعـه  آن ولى سازد مى را فعلى جامعه از بهتر اى جامعه ما كوشهشاى
 در بايـد  دليـل،  همـين  بـه  پـس، . ساخت نخواهد هرگز را درصد صد
 ينا از كه است اين. پرداز خيال نه باشيم بين واقع كوششها از گيرى نتيجه
 بشـر  اينكـه  بـدانيم  بايـد  ديگـر  نظر از. بگيريم را نتيجه اين ما بايد نظر

 اين. نيست جهت بى است، آل ايده جامعه آن پى در جانش قلبش، دلش،
 عيـب . نكنـيم  تلقى غيرطبيعى را اين. ماست طبيعى خواستهاى از يكى
 نيست، تحقق قابل طبيعى صورت به كه است اين فقط ما خواست اين
 كـه  اسـت  ايـن  الهى ناموس چون و. پذيرد تحقق آسا معجزه يدبا بلكه

 نظام و طبيعت نظام محور بر بشرى زندگى ممتد دوران در بشر زندگى
 جامعه باشد كار سر طبيعت نظام اين است قرار كه مادام بچرخد، عادى
 آن در آيـد؟  مـى  وجـود  بـه  وقت چه. آمد نخواهد وجود به زمانى امام

 جهـان  دور و رسد سر به دور اين است قرار كه ادني زندگى از ساعاتى
ــر ــرا ديگ ــد ف ــن. رس ــزى اي ــت چي ــه اس ــن ك ــه از م ــاره آنچ  درب
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 هسـت  مـا  روايـات  در موعـود  رهبـر  دسـت  به شده ساخته جامعه
 . فهمم مى

 سـاخته  عـادى  راه از زمـان  امـام  جامعه آيا:] حاضران از يكى[
  العاده؟ فوق و غيرمتعارف شكل به يا شود مى

 همـه  ايشـان،  سـازى  جامعـه  حضرت، پيروزى حضرت، ظهور اصالً
 آن از اى نمونـه  گـويى  تـو . صغراست قيامت گويى تو است؛ غيرمتعارف

 وجـود  بـه  دور ايـن  پايـان  در اسـت  كلـك  بى و حقّه بى كه ديگر دنياى
 آن شـرح  از مـن  كـه  شـويم  مى طبيعى قيامت دو وارد اينجا البته. آيد مى

 آن در تكامـل،  مسير در موجود يك معموالً طبيعى نظام در. دارم اجتناب
. بعدى دور مراحل نخستين به است شبيه خيلى قبلى دور مراحل آخرين
 اسـت،  طبيعـت  نظام دور كه دور، اين از خواهيم مى وقتى گويى بنابراين،

 الملـك  لمـن  «و» الدين يوم مالك «الهى نظام دور كه برويم، ديگر دور به
 زمـان  امـام  عصـر  عنـوان  بـه  برزخى يك است،» القهار الواحد للّه اليوم،

 دور ايـن  بر ما دليل .است كوتاه بس دور اين عمر برابر در كه داشت، خواهيم
 عقلـى  اسـتداللهاى  والّـا  اند، رسيده وحى مصدر از كه است رواياتى فقط
 .رساند نمى جايى به هم را ما و نيست بجايى استداللهاى زمينه اين در

  
  است؟ عبث ما تالش پس :]حاضران از يكى[

 در انسـانها  تك تك منحط، اجتماعى نظام يك در حتى كه بينيد مى شما
 خـدا  است؟ عبث اين كجاى .كوشند مى شان خانواده و خود زندگى بهبود

 به مردم اين تمام كه آنى پى در تو اگر كه كند مى اعالم پيغمبرش به صريحاً
 



 97 آل با رهبري   اي ايده ساخت جامعه

 

 نخواهنـد  حـق  راه بـه  اينهـا  همه گويم مى تو به االن بيايند، حق راه
 اگـر . داشـت  خـواهى  باالترى درصد تو يعنى. است نسبى اين. آمد

 نفـر،  هـزار  بشـوند  كـن  كوشـش  هسـتند،  مـؤمن  نفر پانصد امروز
 بر ولو بسازى، محور اين بر را اى جامعه كه حدى به... نفر صدهزار

 ما دستمالچى، آقاى ببينيد. نباشد درصد صد جامعه بودن محور اين
 حـد . نصـاب  حـد  نـام  بـه  داريم چيز يك روزگاران اين در موالًمع

 حـد  آن به كه وقتى يعنى نصاب حد. است كمال حد از غير نصاب
 آن در را خودمـان  يعنـى . ايـم  رفتـه  بعـدى  مرحله به ديگر رسيديم
 مـا . ايـم  نرسـيده  كمال حد به هنوز ولى كنيم، مى حس بعدى مرحله

 اسـالمى  جامعه يك نصابِ حد در اى جامعه كنيم كوشش توانيم مى
 جامعـه  يـك  كمـال  حـد  در كـه  اى جامعـه  ساختن در ولى بسازيم،
 .شد نخواهيم موفق باشد اسالمى

  
 ...كمال حد به انسانهاى:] شخص همان[

 بـه  انسـانهاى . بود جامعه مورد در ما بحث! بله كمال حد به انسانهاى
 منتهـا  اند، داشته دوجو استثناء بدون بشر، زندگى ادوار تمام در كمال حد
 كمـال . اسـت  جامعـه  مـورد  در مـا  بحث ولى. است زياد و كم آنها عده

 حسب بر .بود خواهد نسبى ما جامعه بودن اسالمى .بود خواهد نسبى ما جامعه
 بـه  راجـع  بلكـه  اسـالم،  به راجع فقط نه دهد مى نشان قبلى تجربه آنچه
 البتـه . داد قـرار  هـدف  شـود  نمى را اسالمى خالص جامعه ـ نهضتها تمام
 االن مـثالً  درصـد  صـد  آن از بگوييم و بسنجيم كه داد، قرار الگو شود مى
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. باشد مقياسى يك بايد باالخره. داريم را درصد وپنج سى يا درصد سى
 اسـت،  سـنجيدن  درصدِ و مقياس ما براى درصد صد اسالمى جامعه
 .نيست عملى هدف اين. نيست عملى. باشد تواند نمى هدف ولى
  

 فرموديـد  پيش جلسه در باشد، يادتان اگر:] حاضران از يكى[
 بـه  زودى بـه  توانسـتند  نمى مدينه در منافقين اسالم صدر در كه

 ميـدانهاى . بشـوند  مسـلمين  عـده  داخـل  و بياورند روى اسالم
 است؟ داشته وجود آنها براى آزمايش
 در كـه  كـردم  تكيـه  هم امشب همين. كردم عرض مكه دوران در
 در» افواجاً اللّه دين فى يدخلون «قصه مكه دوران در. بود مكه دوران
 از. بـود  رعايـت  قابـل  حـدى  تـا  مدينه دوران اوايل در البته. نبود كار

 دچـار  كـه  رسـيد  شـرايطى  بـه  اسـالمى  نهضـت  و اسالم كه موقعى
 فـراهم  نهضـت  بـراى  آزمايشـها  اين امكان ديگر شد، سريع گسترش

 بتواند بايد كه بود حالى در اسالم كه معنا اين به سريع گسترش. نشد
 و رفـت  مـى  پـيش  خودبخود مرز. كند دفاع خودش از نظامى نظر از

. كـرد  مى پيدا گسترش داشت نهضت يعنى. كرد متوقف را آن شد نمى
 بودنـد،  اصـلى  كـارگردان  كـه  معـدودى  و پيغمبر مثل معدودى، عده

 دشـمن  قابـل م در بايـد  اول درجه در آنها. داشتند محدودى نيروهاى
 توانستند مى دوم درجه در. كردند مى حفظ را خودشان كيان هجومگر،

 داخلى تربيت در اسالم پيغمبر كه مقدار آن. بپردازند داخلى تصفيه به
 بـراى . اسـت  عجيب كرد كوشش مدينه اخير سالهاى آن در مسلمانها
ــاً اينكــه ــرايط در واقع ــراى كوشــش روز آن ش ــت ب  مســلمانها تربي
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 از ديگـرى  بخشـهاى . نبـود  اصالً كه خواست مى سايلىو و فرصت
 نومسلمانها تربيت در چقدر يارانش و پيغمبر كه دهد مى نشان قرآن
. بـود  عجيبى خيلى كار. بود كم وسيله. بود مشكلى كار. بودند كوشا
 مطلـب  ايـن  به ايشان عجيب اهتمام پيغمبر رهبرى عجايب از يكى
 .بود محدود و كم وسيله عسري گسترش برابر در خوب، ولى. است
  

 سـعى  بايـد  حـال  عين در ما فرماييد مى شما:] حاضران از يكى[
 وجـود  بـه  اسـالمى  جامعـه  نصـاب  حـد  در بهتـر  جامعه يك كنيم

 آن در جـور  و ظلـم  نـاخواه  خـواه  آيا كه است اين سخن... بياوريم
  داشت؟ خواهد وجود جامعه
 انسـانى  جامعـه  دربـاره  مـن  كـه  است تعبيرهايى لطيفترين از اين

 و جبـر  در مفصـلى  بحـث  يـك  مـا . بفرماييد دقت خوب. شناسم مى
 سـمت  بـه  بشرى جامعه كه دانيم مى طرف يك از ما. ايم داشته اختيار
 خـط  در رفـتن  جلـو  ايـن  اوالً، آيـا، . رفت خواهد جلو حداكثر فساد

 و راست به زيگزاگ اين آيا ثانياً، و زيگزاگ؟ خط در يا است مستقيم
 فقـط . نيسـت  احاديـث  ايـن  در اينهـا  عقب؟ و جلو به يا است چپ

 خواهـد  حـداكثر  فساد سمت به عمالً بشرى جامعه كه دانيم مى اجماالً
 روايات در. نيست روشن برايمان هم اين زمانى؟ مدت چه در اما. رفت
 معين وقت كه كسانى يعنى هستند، دروغگو» وقّاتون «كه است آمده ما
 يـك  هست آنچه بنابراين،. كند ظهور كى زمان ماما اينكه براى كنند مى

 اما. شد خواهد فساد در غرق روزى بشرى جامعه. است مجمل مطلب
ــا ــه ب ــيرى، چ ــا س ــه ب ــلوبى، چ ــه در اس ــانى؟ چ ــيچ زم ــدام ه  از ك
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 تحقـق  خواسـتار  خودمان ما اينكه ديگر، طرف از. نيست معلوم اينها
 حـرف  آن با شما نظر به هستيم، بهتر جامعه به باالتر چه هر بخشيدن

 االن جامعـه  در شما. كنيم مى را كار همين هم االن ما ولى دارد، تضاد
 بگيـرد  قرار سختى شرايط در كسى اگر. كنيد مى را كار همين خودتان

 بـراى  كوشـش  از آيـا  شـود،  مـأيوس  صـالح  جامعـه  يك ايجاد از و
 بنـابراين، ! نـه  كشـد؟  مـى  دست نزديكانش و خودش شدن سعادتمند

 به نسبت منفى بينى پيش نوع يك ما كه است اين گوييد مى شما آنچه
 وسـط  ايـن  در كه منزلهايى اما داريم؛ نهايت حد آن در بشرى جامعه
 خـود  مگر. نيست روشن ما براى مسأله اين است؟ كدام كنيم مى طى

 نهايى جامعه آن ما نبود؟ وسط منازل اين از يكى اسالم پيغمبر جامعه
 پايـان  بلكـه  باشـد،  اسـالم  آغازش كه دانيم نمى خطى پايان را آل ايده

 منزلهاى اين در خوب،. است انسان آفرينش آغازش كه دانيم مى خطى
 وجود به بهتر جامعه ايجاد براى انبيا خود وسيله به نهضت چند وسط
 مهـدى  دانيم؛ نمى اكرم نبى موعود مهدى را موعود مهدى كه ما آمده؟
 انسـان  آفـرينش  مطلـب،  آغاز بنابراين، .دانيم مى بشريت عالم موعود
 تـا  انسـان  آفـرينش  آغـاز  از خوب،. جهان آفرينش نگوييم اگر است،
 منزلهـاى  ايـن ! خيلـى  داشته؟ وجود نهضت چند وسط اين در كنون،
 ما براى كنيم؟ ترسيم چگونه را زيگزاگ اين اما. است زيگزاگ وسط
 و يقينـى  معلـ  بـين  حتى منافاتى هيچ من كه است اين. نيست روشن
 از بهتـر  جامعه ايجاد براى كوشش و مطلب، اين به رياضى علم حتى
 .نيست هم آور يأس مسأله و. بينم نمى خودمان طرف
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 ترقى و انحطاط مورد در ها ترسيم و تعبيرها دقيقترين و ترين لطيف
 اسـت؛  شـلوغ  زيگـزاگ  خطهاى. است» زيگزاگ «همان بشرى جامعه
 هسـت،  بـزرگ  هسـت،  بـاال  ت،هس پايين هست، راست هست، چپ

. اسـت  شـده  تاكنون كه است ترسيمهايى دقيقترين اين. هست كوچك
 .است نامنظم خيلى. نيست هم عمودى سير ظاهراً. نيست مارپيچى
 داشـتم؛  هـامبورگ  در سخنرانى تا دو يكى زمينه اين در اتفاقاً من

 ينجاا در را سخنرانى آن وقتى يك شاءاللّه ان. مستند تاريخى سخنرانى
 موجـود  مـدارك  اساس بر ما كه است جالب خيلى اين. باشيم داشته
 را مسلمانها جامعه سياسى جو اسالم، جو اصالً و اسالم تاريخ درباره

 آخـر  سـال  همان در لحظه به لحظه پيغمبر. بشناسيم زوايايش تمام با
 مسـأله  كـه  دانيد مى شما. است بوده داخلى حوادث نگران اش زندگى
 در آمـد؛  وجـود  به پيغمبر خود عصر در آنها امثال و سجاح و كذّاب
 بنـابراين، . حنيفه بنى طايفه محل نجد، نزديك داخلى مرزهاى از يكى

 طـور  ايـن  شما االن. غوغا يك در است بوده سرزمينى اسالم سرزمين
 ماسـت،  نظـر  در االن كه احترام از حد آن در پيغمبر، كه كنيد مى فكر

 تابع جا همه و بوده قدرتمند و نيرومند بوده، ارزمامد بوده، برخوردار
 غوغـا  نفـر  پـنج  يا نفر دو يا نفر يك شود مى چطور اما است؛ بوده او

 نوسـاخته،  كشـور  آن داخـل  در. نيسـت  طـور  ايـن  امـا  كنند؟ درست
 آن پيغمبر وفات از بعد لذا. است بوده حوادث براى عجيبى هاى نطفه

 از قبـل  پيغمبـر  جامعـه  بدانيد بخو اينكه براى شما. داد رخ حوادث
ــت ــان رحل ــتن ايش ــه آبس ــايى چ ــوده، چيزه ــوادث ب ــال دو ح  س
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 يعنـى . كنيـد  مطالعـه  را» رده «جنگهاى. كنيد مطالعه را ابوبكر زمان
 اسالم از پيغمبر حضرت رحلت از پس بالفاصله كه كسانى جنگهاى
. اسـت  مسـلح  انقالبـى  نهضـت  يـك  خصـلت  اين. كردند سرپيچى
. كند مى منقاد سالح زور با را اى عده خودبخود مسلح بىانقال نهضت
 است سؤالى اين نباشد؟ مسلح و باشد انقالبى نهضتها بايد آيا حال،
 اصـالً  انقـالب  آيا. شود نمى داده مثبت پاسخ دنيا در آن به امروز كه
 كند؟ طى قرن يك در را متر يك كه باشد آرام رفرم نهضت يك بايد
 در ما خوشبختانه. است مطرح اجتماعى نظر از هك است مسائلى اينها

 صـد  در را مسائل اين اگر. دارد معنى مسائل اين كه هستيم عصرى
 واقعـاً  كرديم مى مطرح دنيا در پيش سال پنجاه در حتى يا پيش سال

 را سـؤاالت  ايـن  عصـرى  در االن ما خوشبختانه. بود مشكل فهمش
 مطالعـات  برحسـب  فهمـش،  كليـد  فهمش، زمينه كه كنيم مى مطرح
 . است آماده شده، دنيا در كه اجتماعى عميق
  
 رحلتشان از قبل پيامبر شده باعث چيز چه:] حاضران از يكى[
 كنند؟ انشا را نامه وصيت آن

 بـراى  كه را سنگى هر كوشيدند مى دائماً اكرم پيغمبر اينكه براى
 نمناسـبتري  در گـذارد  مـى  مـوال  زمامـدارى  با جامعه آينده زيربناى
 .گشت مى شرايط مناسبترين پى در همواره پيغمبر. باشد شرايط

 الرسول ايها يا «:كنيد توجه كريمه آيه اين به. كنم مى عرض توضيحى
 من يعصمك اللّه و رسالته بلّغت فما تفعل لم ان و ربك من اليك انزل ما بلّغ
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 بالغا شود مى فرستاده تو بر خدايت جانب از آنچه پيغمبر، اى 1؛»الناس
 برابـر  در را تـو  خـدا  و اى، نكـرده  تمام را رسالتش نكنى ابالغ اگر كن؛
 اسـالم،  علمـاى  از بسـيارى  آنچه برحسب آيه، اين. است نگهبان مردم

 آخـر  سـال  زمينه در گويند، مى شيعه روايات و شيعه علماى مخصوصاً
 مـن  يعصـمك  واللّه «جمله روى شما. است الوداع حجة و پيغمبر زمان
 نـوع  چـه  نگرانـى  ايـن . اسـت  نگـران  پيغمبـر  يعنى. كنيد دقت »الناس
 نگرانـى  ايـن  كه كنند خيال طور اين است ممكن بعضيها است؟ نگرانى

 جـو  از پيغمبـر ! نه. ترسيده مى خودش جان بر پيغمبر مثالً كه است اين
 را مسـأله  ترسـيده،  مـى  اصـحاب  از اينكه گفتم، حتى. ترسد مى سياسى
 يـا  نفـر  دو دايـره  در را پيغمبر نگرانى مسأله ىكس اگر. كند مى كوچك

 كـرده  كوچك را مطلب باز بكند، محدود نفر شش يا نفر پنج يا نفر سه
. دارد وجـود  مـتالطم  سياسـى  جـو  يك. دارد وجود سياسى جو. است

. بينـدازد  خطـر  بـه  را اسـالم  كيـان  است ممكن سياسى اشتباه كمترين
 كنـى؟  نمى كوشش چرا: دفرمو )ع(على حضرت به )س(طاهره صديقه

! فاطمـه  فرمـود،  حضـرت . شـد  بلنـد  بـالل  اذان صداى حال همين در
 نـه؟  يـا  باشـد  بلنـد  اللّـه  رسول محمداً انّ َ اشهد صداى اين خواهى مى

 بـه  نـاظر  ايـن . است من سكوت همين راهش فرمود! بلى كرد، عرض
پيغمبـر،  مثـل  بزرگ رهبر يك حاال. است زمان آن متالطم سياسى جو 
 بنايى خشتهاى و سنگها تك تك خواهد مى متالطم، سياسى جو يك در
 كند؟ مى چنين انى نگرانى چه با. بگذارد را
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. اسـت  فرمـوده  را مطـالبى  مكرراً موال زمامدارى به راجع پيغمبر
 را زنـدگى  ساعات آخرين ايشان. است روشن اسالم تاريخ در اينها
ـ  در گويـد،  مى خود با. بيند مى چشم پيش در  سـاعات،  آخـرين  ناي

. كنـد  مى اقدام دو پيغمبر. بگذارم توانم، مى كه را بنايى سنگ آخرين
 دسـت  در را قـدرت  على اينكه براى را مدينه محيط جو اينكه يكى
 اسـامه  جـيش  بـا  هـا  خيلى اينكه به اكيد دستور با بكند، آماده بگيرد
 در كـه  اى شده نوشته مكتوب نهايى تصريح با هم يكى. شوند خارج
 مـوقعى  پيغمبـر  نوشـته  اين. برسد ديگران صحه به خودش حضور
 اگـر . برسـد  حاضـران  صحه به جلسه آن در كه داشت قاطع ارزش
 حسبنا و ليحجر رجل انه «گفتند، مى نفر چهار جلسه آن در بود قرار
 چـرا . بـود  بدتر حتى نبودش از بودش نوشته، اين ديگر» اللّه كتاب
 در بنـا  ايـن  سـنگ  آخـرين  اينكـه  راىب بنويسد؟ خواست مى پيامبر
 اينكـه  بـراى  ننوشت؟ چرا و. شود گذاشته ساعات و شرايط آخرين

 عمـومى  اعتبـار  از كـه  باشد داشته اثر توانست مى موقعى نوشته اين
 عمومى اعتبار آن از را نوشته اين جمله، يك همين. باشد برخوردار

 از يـك  هـيچ  پيرامـون  تعبيرى چنين اصالً كه بهتر چه و انداخت مى
 اعتبـار  بگـذار . نگـردد  دهـان  بـه  دهـان  پيغمبر هاى نوشته و ها گفته
 شـأن  ايـن . نشـود  متزلزل مطلبى چنين با ديگر هاى نوشته و ها گفته
 .كند مى عمل طور همين رهبر يك يعنى. است رهبر يك

 معيارهـاى  و واحـدها  همـان  بـا  سياسـى  رهبر يك مقام در را پيغمبر
 مقام در را پيغمبر خواستيد اگر .كنيد مطالعه مملكت اداره و سياست دنياى
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 خواهيـد  اشـتباه  خيلى بكنيد، مطالعه پيغمبرى عينك با فقط زمامدار
 و اسـالم  پيغمبر زندگى مطالعه در نارساييها و داوريها از خيلى. كرد

 يـا  انـد  نخواسـته  كـه  گرفتـه  سرچشـمه  جـا  همـين  از اسـالم  تاريخ
 در را چندشخصيتى پيغمبر اين و ببينند ورط اين را ايشان اند نتوانسته

 مثـل  عينـاً . كنند مطالعه جلوه همان با متناسب عينك با اى جلوه هر
 مطالعـه  وحـى  گيرنده جو در را پيامبر همسران بخواهيد شما اينكه
 همـان  با جناحى هر در را پيغمبر بايد. افتيد مى اشتباه به اصالً. كنيد

 عنوان به را اكرم پيغمبر وقت هر نم. شناخت آن با متناسب ديدگاه
 و سياسـتمدارى  مالكهـاى  همـان  بـا  زمامـدار  و سياسـى  رهبر يك

 در پيغمبـر  از عجيبـى  و عظيم جلوه واقعاً كنم، مى مطالعه زمامدارى
 چهـل  سـن  تـا  سـابقه،  نظـر  از كه آدم يك اينكه براى آيد؛ مى نظرم

 اى همطالعـ  و نخوانـده  درسـى  و نـدارد  سياسـى  سابقه هيچ سالگى
 از يكـى  خـود  ايـن . شـود  مى اى ورزيده سياسى رهبر يكباره نكرده،
 .است اكرم پيغمبر پيغمبرى بينات آيات
  
 مـورد  در داشتم كوچك خيلى سؤال يك:] حاضران از يكى[
 كـم  تا ،»خواند مى «بگوييم كه نيست بهتر آيا .»بنويسد «لغت اين
 ...نيايد پيش اروپا نويسندگان از بعضى ايراد بيش و

. نوشـت  مـى  عمر اواخر در پيغمبر اند گفته هم اروپاييان از بعضى. بله
 همـان  در هـم  پيغمبـر  خـط . بـود  گرفتـه  ياد نوشتن عمر اواخر در يعنى
 مـا  كه نبود الزم بنابراين. نوشت نمى خوب. نبود خوبى خيلى خط اواخر
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 خواسـت  )ع(علـى  وقتى حديبيه، صلح در .»بنويساند «بگوييم حتماً
 روز آن شـرايط  طبـق  بـر  كه رسيد جايى به بنويسد را صلح دقراردا
 تـوانم  نمـى  مـن  گفـت،  )ع(علـى . ننويسـد  را» اللّه رسول «كلمه بايد

. فرمـود  مرقوم چيزى و گرفت خودش پيغمبر .»اللّه رسول «ننويسم
 در پيغمبـر  كـه  ايـن  در حـال،  هـر  به. است آمده طور اين تاريخ در

 را مطلـب  اين. نيست شكى يسدبنو چيزى توانست مى آخر سالهاى
 آنهـا  كه است اين براى گويند مى اروپاييان آنچه. كنيم رد توانيم نمى
 آن در پيغمبـر . كننـد  مـى  اشتباه ايشان عمر اول با را پيامبر عمر آخر

 اواخـر  ايـن  در ولى. نوشت مى نه و خواند مى نه بعثت اول سالهاى
 .مطلب اين به راجع اين. نوشت مى هم و خواند مى هم

 تـاريخ  اينها، امثال و عثمان و عمر و ابوبكر مثل افرادى به راجع
 كـه  افراد به نسبت. است اى آشفته خيلى تاريخ جهت اين در اسالم
 و بودنـد  اسـالم  نخسـتين  مراحل در كه كسانى بخصوص رسد، مى

 السـابقون  و «كـه  شـده  نـازل  شان درباره توبه سوره آيات مثل آياتى
 پيشـقدم  اسـالم  قبول در كه هستند كسانى اولون سابقون ـ» االولون
 هم بشارت را آنها و آمده زيادى روايات و آيات اينها درباره. بودند
 ديـدم  شيعه علماى بزرگان از يكى هاى نوشته از يكى در. است داده
 كـه  اسـت  ايـن  تـر  بينانه واقع و تر منصفانه گويد مى آنها مورد در كه

 ولـى  بودنـد،  مـؤمن  بلكه نبودند، منافق اوايل آن در اينها شود گفته
 هـم  آن. لغزانـد  را آنهـا  رياسـت،  در طمـع  بعدى سياسى شرايط در

 نتوانسـتند  كـه  لغزشى يعنى ـ معاويه مثل ـ خودشان حد در لغزشى
 مـن  آنچـه . ببينند حق صاحب دست در را حق و بروند حق بار زير
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 ردمـو  در بحـث  جـاى  بـه  مـا  كـه  اسـت  ايـن  دهم مى ترجيح هميشه
 آموزنده ما براى مسايل در بحث چون. بكنيم بحث مسايل در اشخاص،

 مـا  بـراى  آنچـه . اسـت  آور جدال ما براى اشخاص در بحث ولى است
 جامعه در هم امروز تا بشناسيم را گروهها كه است اين است مهم خيلى

 بايـد  بگـوييم  را مصـاديق  بخـواهيم  هم اگر. باشد تطبيق قابل خودمان
 از يزيـد . اسـت  قطعـى  مصـاديق  از معاويـه . بگوييم ار قطعى مصاديق
 قطعـى  مصاديق. است قطعى مصاديق از ابوسفيان. است قطعى مصاديق

 معلوم وقاص ابى بن سعد مثل كسانى با. دارند وجود ترديدى قابل غير
 داسـتان  در سـعد  كـه  شـد  چطور. كنيم برخورد بايد چگونه كه نيست
 چـه  تكلـيفش  شـد؟  طرفهـا  بـى  جـزو  و گرفت كناره )ع(على خالفت

 نفـاق  كه كسانى كه است اين مطلب اجمال. داند مى خدا فقط شود؟ مى
 ايمانشـان  كه هم كسانى. است معلوم تكليفشان بوده، بين اسالم در آنها
 خلطـوا  كـه  هسـتند  هم ديگر كسانى. است روشن تكليفشان بوده، بين

 اول در افـراد  نـه گو اين اينكه درباره بحث. سيئات آخر و صالحاً عمالً
 دشوار درآمدند، صورت چه به آخر در و شدند چه وسط در بودند، چه

 بسـيار  اسـت  بحثـى  كند، بحث منصفانه بخواهد انسان اگر يعنى. است
 اصـالً  اينكـه  براى! ثمر بى است بحثى اين، از باالتر و مشكل؛ و پيچيده
 اى فايـده  چـه  مـا  بـراى  بوده، خوب يا بوده بد فالنى اينكه كردن اثبات
 شـناختن  گروههاست؛ و كليات شناختن دارد فايده ما براى آنچه دارد؟
 مـوال  چهـره  مـا . منديم عالقه آنها به مثبت صورت به كه هايى چهره آن

 او از خـواهيم  مـى  اينكـه  بـراى  بشناسـيم،  بهتـر  چه هر بايد را )ع(على
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. باشـيم  او رو دنبالـه  خـواهيم  مـى . باشيم او شيعه خواهيم مى. كنيم پيروى
 چهـره  شـناختن  در منافقان كلى چهره شناختن لذا. كنيم پيروى او از بايد
 مـا . نـدارد  ىتـأثير  هـيچ  آنهـا  تك تك شناختن اما. است مؤثر بسى موال

 فراوانـى  كـاذب  شخصـيتهاى  ،)ع(علـى  موال برابر در كه دانيم مى اجماالً
 بخـواهيم  اينكـه  امـا . اسـت  روشن خيلى اجماالً مسأله اين. اند شده ثبت

 در مـا . اسـت  ثمـر  بى و كردن تلف وقت بكنيم بحث آنها تك تك درباره
. گيـريم  مـى  الهام است كرده عمل )ع(على موال خود آنچه از موضوع اين
 مـوال  كـه  مـوقعى  در. كنـد  مى نقل رسائل كتاب در كلينى مرحوم را اين

 حريـك ت را اى عده بود آمده معاويه كرد، مى بسيج معاويه عليه را نيروها
 بعـد  و شـيخين،  دربـاره  تـو  نظـر  كـه  بپرسيد على از برويد كه بود كرده

 پخـش  را سـؤال  ايـن  و آمدنـد  كوفه مسجد به عده يك. چيست عثمان،
 و عمـر  شـيخين،  دربـاره  نظـرش  كـه  بپرسيم على از بايد گفتند و كردند
 كردند تحريك را موال خالص دوستان از بعضى! چيست عثمان و ابوبكر

 آنهـا  به )ع(على. كردند را سؤال اين موال از آمدند. بكنند را لسؤا اين كه
 مصـر  سؤالهاسـت؟  ايـن  وقـت  چه! گوييد مى چه فرمود و كرد پرخاش

 شـما  افتد؛ مى ملحد مخالف منافق گروه دست به و رود مى دست از دارد
 يـك  بـا ! كنيـد  شـكنى  صـف  تـا  كنيـد  مى مطرح را سؤاالت اين ايد آمده

 كتـاب  در كلينى مرحوم را مطلب اين. گرفت را احرفه اين جلو پرخاش
 خـود  شـيعه  بـاز  كه بهتر چه زمينه اين در ما بنابراين،. كند مى نقل رسائل
 كـه  مـا  عصـر  در و زمـان  در مخصوصـاً . باشـيم  علـى  خود پيرو و على

ــرزمينهاى ــالم س ــان و اس ــالم كي ــه دارد اس ــت ب ــلمانهاى دس  غيرمس
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 چهـره  و سيما در چه و الماس دروغين چهره و سيما در چه قطعى،
 بـه  و شـود  مى غارت ديگر، هاى چهره در چه و الحاد و كفر صريح
 نخواهـد  مـا  بـراى  سـودى  هيچ قطعاً مسايل اين طرح رود، مى يغما

 ائمـه  شـناخت  بـه  و مـولى  شـناخت  بـه  آنچـه  دربـاره  بله،. داشت
 بـه  آنهـا،  سـيره  شـناخت  بـه  آنهـا،  راه شـناخت  به و )س(طاهرين
 مربـوط  انـد،  خواسـته  مـا  از امام و رهبر عنوان به آنها آنچه شناخت

 كـنم  مـى  فكـر  من اما. كنيم مى هم بحث و شود، بحث بايد شود، مى
 از تخلّفى و اسالم مؤكد دستورهاى از تخلّفى جنجالى، مسايل طرح
 كنم مى سعى من كه است اين. باشد )ع(على موال خود مرضيه سيره
 ما روز الگوى تواند مى كه را كلى تِواقعيا عينِ مسايل، گونه اين در

 كـه  آنجـا  تـا  افـراد،  درباره و كنم بيان مجامله گونه هيچ بدون باشد،
 جنجـال  و جار به كار كه آنجا اما. بزنم حرف است روشن و قطعى

 بـزرگ،  حسـابرس  بـه  را آنها حساب كشد، مى كردن بحث و جر و
 .نكنيم رضر اينجا در كنم مى گمان. گذارم مى وا متعال، خداى
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 از 112 آيـه  تـا  100 آيـه  شـود  مى تفسير و تالوت امشب كه آياتى
 .باشد مى عمران آل سوره
 بعـد  يـرُدوكُم  اوتواالكتب الذينَ من فريقاً تُطيعوا اِن آمنوا ايهاالذينَ يا«

 فـيكم  و هللاِا آيـات  علـيكم  تُتْلـى  انتم و تكفرونَ كيف و. كافرينَ ايمنِكُم
ن و رسولُهدى فقد باهللاِ يعتصم مآمنـوا  ايهاالذينَ يا. مستقيمٍ صراطٍ الى ه 
 اهللاِ بحبـل  واعتصـموا . مسـلمونَ  انـتم  و اال والتمـوتُنَّ  تُقاتِهِ حقَّ اتقوااهللاَ
 قُلوبِكُم بينَ فالَّف اعداء اذكُنتم عليكم اهللاِ نعمت واذكروا التفرقوا و جميعاً

 كذلك منها فانقذكم النارِ من شفاحفره على وكنتم اخوانا عمتهبن فاصبحتم
دعونَ  امه منكم ولتَكُنْ. تهتدونَ لعلَكم آياتهِ لكم اهللاُ يبيِنُ و الخيـرِ  الـى  يـ 

 تكونـوا  وال. المفلحونَ هم اولئك و المنكرِ عن ينهونَ و بالمعروفِ يامرونَ
 

                                                           
 .7/10/1353 سوره آل عمران به تاريخ 112 تا 100هاي  تفسير آيه *
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. عظـيم  عذاب لهم اولئك و البينات جĤءهم ما بعدِ من واختلفوا تفرقوا كالذينَ
يوم و وجوه تبيض الذين فاما وجوه تسود  تدبعـد  اكفـرتم  وجـوههم  اسـو 

 ففـى  وجـوههم  ابيضـت  الذين اما و. تكفرونَ كنتم بما العذاب فذوقوا ايمنكم
 يريـد  اهللا مـا  و بالحق عليك نتلوها اهللاِ آيت تلك. خالدونَ فيها هم اهللاِ رحمهِ
. االمـور  تُرجع اهللا الى و االرضِ فى ما و السمواتِ فى ما وهللا. لعالمينَل ظلماً
 تومنونَ و المنكرِ عن تنهونَ و بالمعروفِ تامرونَ للناس اخرجت امه خير كنتم
. الفاسـقونَ  اكثـرُهم  و المؤمنونَ منهم لهم خيراً لكانَ الكتبِ اهل آمنَ ولو باهللاِ
 ضُـرِبت . الينصـرونَ  ثُـم  االدبـار  يولُّوكُم يقاتِلوكُم اِن و اَذى االّ يضُرُّوكُم لن

 من بغضب و بĤء و الناسِ من حبل و اهللاِ من بحبلٍ اال ماثُقِفوا اينَ الذلَّه عليهم
 يقتلـونَ  و اهللاِ بĤيـاتِ  يكفـرونَ  كانوا بانهم ذالك المسكنه عليهم ضربت و اهللا

يعتدونَ كانوا و عصوا بما ذلك حقٍ بغيرِ االنبياء.« 
 برويـد،  آنهـا  دنبـال  و نهيد گردن شده ابالغ آنها به آنچه تمام به اگر«
 شـما  وقـت  آن. گردانند بازمى كفر راه به ايمانتان راه از را شما دوباره آنها

 شـما  بـر  پيوسته خدا آيات آنكه با بورزيد كفر خواهيد مى چگونه مؤمنان
 بـرَد  پنـاه  خـدا  به كس هر ست؛شما ميان در خدا پيامبر شود؟ مى تالوت

 از شـايد  و بايـد  كـه  طور آن مؤمنان، اى. است شده هدايت راست راه به
 الهى رشته و ريسمان به همگى .مسلمان مگر نميريد !باشيد داشته پروا خدا

 خودتـان  بر خدا نعمت ياد به نشويد؛ پراكنده و متفرق بريد؛ پناه و زنيد دست
 هـم  با را شما دلهاى خدا و بوديد يكديگر ندشم شما كه موقع آن بيفتيد،
 يكـديگر  برادر نعمت اين پرتو در و ساخت نزديك هم به و كرد مهربان
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 آن از خـدايتان  داشتيد؛ قرار آتش از گودالى و پرتگاه لبه بر شما شديد؛
 روشـن  شـما  بـراى  را خـود  آيات چنين اين خدا ساخت؛ آسوده و رها
 بـه  كـه  شـويد  تبديل امتى به بايد شما. ييدآ راه به كه اميد بدان كند، مى
 آنچـه  از و خواند مى فرا شايسته كارهاى به كند، مى دعوت نيكى و خير

 كـه  نباشيد آنها مثل شما. رستگار مردم آنهايند دارد؛ مى باز است ناپسند
 برايشـان  روشنگر آيات و ها نشانه آنكه از بعد و شدند پراكنده و متفرق
 خواهـد  نصيبشـان  بزرگ اى شكنجه اينها شدند؛ اختالف دچار باز آمد
 گروهـى  و روسـفيدند  گروهـى  باشـد،  سفيد هايى چهره كه روزى. بود
 باز ايمانتان از پس آيا شود، مى گفته هستند رو سيه كه آنها به اما رو؛ سيه
 كـه  كفـرى  كيفـر  به را عذاب و شكنجه بچشيد حاال رفتيد؟ كفر راه به
 خواهند جاودانه خدا رحمت در هستند پيدروس كه آنها اما. ورزيديد مى
 خـدا  و كنـيم  مـى  تالوت شما بر حق به ما كه خدا آيات اينهاست. بود
 است زمين در آنچه و آسمانها در آنچه. كند ستم جهانيان به خواهد نمى
 و امـت  بهتـرين  شـما . گـردد  بازمى خدا به كارها همه و خداست آنِ از

 كـار  بـه  كرديـد؛  ظهـور  و شـديد  رنمـودا  مـردم  براى كه بوديد جامعه
 بازدارنـده  اسـت  ناشايسـته  آنچه از و خوانيد مى فرا معروف و شايسته
 آوردنـد  مـى  ايمـان  هـم  كتاب اهل اگر آوريد؛ مى ايمان خدا به. هستيد
. تبهكارنـد  بيشترشان اما آورند، مى ايمان آنها از برخى بود؛ بهتر برايشان
 مـزاحم  قـدرى  اينكه مگر رسانند مىن شما به زيانى هيچ اينها كه بدانيد
 پشـت  فـوراً  آورنـد؛  نمـى  تـاب  بياينـد  شما جنگ به اگر و شوند؛ شما
 زده آنان بر خوارى مهرِ .ندارند هم ياورى و يار و كنند مى فرار و كنند مى
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 بـه  اينكـه  مگـر  بيفتنـد،  شـما  دست به جا هر و باشند، جا هر شده،
 باشـند؛  داشـته  مردم با پيوندى و رشته الاقل يا بپيوندند، خدا رشته
 بيچـارگى  و زمينگيرى و مسكنت مهر هستند؛ خدا خشم دچار اينها
 ورزيدنـد؛  مـى  كفـر  خـدا  آيـات  به اينها چون چرا؟. شد زده آنها بر

 چـون  بودنـد؛  نافرمـان  چون كشتند؛ مى بناحق را خدا پيامبران چون
 ».بودند تجاوزگر

 فكـر  گـاهى . است ايىپرمحتو پيوسته هم به مجموعه آيات اين 
 دوسـتان  بـراى  توضـيح  بـدون  طـور  همـين  را قـرآن  اگر كه كنم مى

 از نظـر  صـرف . شـوند  مـى  متوجه رفقا كه دارد را ثمره اين بخوانم،
 همـان  گـوييم،  مـى  قـرآن  آيـات  تفصيل و توضيح عنوان به ما آنچه
 اى خواننـده  هـر  براى آسانى به خوانيم مى قرآن عبارات از كه مقدار
 بـود  اختيـار  در فارسى مطبوع روان ترجمه يك اگر است؛ مفه قابل
 ! داشت بخشى تحرك و سازندگى و روشنگرى اندازه چه

  
 ايمان و علم ميان جمع اهميت
 است؛ دست به تيغ مستِ زنگيان با آيات اين اول بخش سخن روى

 ايـن  از امـا  انـد  آورده دسـت  بـه  آگاهيهـايى  و معلومـات  كه آنها با
 اسـتفاده  ديگران كردن روشن و روشنگرى براى يهاآگاه و معلومات

 صـورتى  بـه  جـدايى،  و تفرقـه  ايجـاد  بـراى  را آنها بلكه كنند، نمى
 .دهند مى قرار استفاده مورد زيركانه و مكارانه
 مسلك، يك به ايمان دارد؛ احتياج ايمان به بشر كه ايم گفته مكرر ما
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 كه حقيقى سيستم يك به ايمان آيين، يك به ايمان مذهب، يك به ايمان
 را ايـن . باشـد  اش اجتماعى و فردى زندگى براى عملى نظامى زيربناى
 بشـر  زنـدگى  كـه  ايم كرده لمس را آن نيز همه و ايم داده توضيح مكرر
 بـا  همراه شكوفايى آن و شادابى آن درخشندگى، آن ايمانى چنين بدون

 را انسان كه دباش مسلكى آيين، اين و مسلك اين اگر. ندارد را انسانيت
 تكليف بسى تعهدآورتر، بسى تر، نورانى بسى بپيوندد، خدا راه و خدا به

. بـود  خواهـد  دلپـذيرتر  و دلپسـندتر  بسـى  راهنماتر، بسى تر، كن روشن
 آن بـا  مسـلكى  هـاى  جامعـه  كه كنم اشاره مشكلى به خواهم مى امشب
 هكـ  اسـت  اين مشكل آن. مسلك بى مردم تا هستند روبرو بيشتر مشكل
 در كنم، مى صحبت دوستان شما با كه لحظه اين تا مسلكى، هاى جامعه
 هسـتند  و بوده گرمى احساسات داراى معاصر، و گذشته بشريتِ تاريخ
 وابسـته  گرمِ احساسات چنين. است آنان مسلك و مذهب به وابسته كه
 همچـون  توانـد  مـى  گاهگـاه  دارند، عقيده بدان كه مسلكى يا مذهب به

 كـه  آنها گيرد؛ قرار دست به تيغ زنگيان اين دست در كخطرنا افسارى
 را روشنفكريها و آگاهيها اين و اند كرده كسب روشنفكريهايى و آگاهيها

 بـه  مؤمنـان  صف در پراكندگى و تفرقه ايجاد جهت در نيرنگ كمال با
 غيـر  الابـالىِ  تفـاوتِ  بى هاى جامعه. دارد وجود مشكل اين. برند مى كار

 ايجـاد  و هسـتند  گرفتـارى  ايـن  دچار كمتر مسلك و مذهب به وابسته
 اصـالً  آنهـا  اينكـه  بـراى  نـدارد؛  راه آنها ميان در اصالً ها تفرقه گونه اين

 در را آنهـا  آنـى  منـافع  كـه  خاصـى  سـفره  سر بر نشسته هستند مردمى
 .انـد  شـده  جمـع  هـم  دور دليـل  همـين  بـه  اصالً و گسترد مى برابرشان
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 نباشـد،  اى سـفره  اگـر  نشينند؛ مى و آيند ىم باشد، جلويشان سفره اگر
 و مقـدس  احساسـات  چنـين  آنها. شوند نمى جمع هم دور خودبخود

 مواقـع  در مكـار  زيرك دشمنان دست به بتوانند تا ندارند مقدسى نيمه
 هـاى  جامعـه  هـا،  جامعـه  آن. شود تحريف و شود گرفته بازى به الزم

. كنند مى دعوا هم با كمتر احساس بى عقالى. است احساس بى عقالى
 نظـام  نظـر  از تقريباً ما زمان در غربى اروپاى زده ليبراليسم هاى جامعه

 مسـلك  بى و مذهب بى اجتماعى نظام نظر از آنها. طورند اين اجتماعى
 نيست چيزى شود، مى گفته مسلك عنوان به آنجا در هم آنچه. هستند

 و راسـى دموك مسـأله . بيـاورد  وجـود  بـه  احساس و گرما دنبالش كه
 را احساسـاتى  و بود كرده پيدا مذهبى نيمه حالت يك فردى آزاديهاى

 سفره سر االن. نكشيد طولى هم آن گرمازايى دوران اما انگيخت، برمى
 و مصـلحت  كه طورى هر االن. شوند مى جمع راحت معاويه بن يزيد
 آنها توان مى راحتى به بكند ايجاب عادى لذات و زندگى و نان و آب
 احساسـات . ندارنـد  آنچنانى احساسات آنها. كشيد سو آن و سو اين را

 وقت آن. شود كم ماشينها بنزين كه شود مى تحريك خيلى زمانى آنها
 اجتماعى نظام جهت در كه مقدسى احساسات آن. شود مى پا به غوغا
 بـا  كليسـايى،  ديـن  يـك  صـورت  بـه  ديـن  غالباً. نيست آنها در باشد

 مسـلك  و مـرام . دارد وجـود  اقليتى راىب گرم، بيش و كم احساساتى
 نظـامى  چنـين  اجتمـاعى  نظام اما دارد، وجود گروهها از بعضى براى
 انـد  پيوسته هم به مرزى در و ديوارى چهار يك در مردم يعنى. نيست

 اسـاس  ايـن  بـر  حكـومتى  و نظـام  و كنند مى حس منافعى اشتراك و
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 .ندارد احساسى ئلمسا آن با ارتباطى اينها از كدام هيچ اما دارند،
 ]نامفهوم: حضار از يكى[

 قابـل  و بجـا  كـار  هسـتند؟  مسـلك  داراى كـه  آنهـايى  حتـى  يعنى
 بگوييـد  خواهيد مى شما حقيقت در يعنى. علت نظر از است اى مطالعه

 .شـوند  مـى  مسـلك  بى افراد مثل رسيدند رفاه به بامسلك افراد وقتى كه
 خـواهيم  نمـى  نـى يع. نيسـت  مطـرح  علت اين ما امشب بحث در ولى

 بگـوييم  خـواهيم  مـى  مـا . شـوند  مى طور اين چگونه جوامع كه بگوييم
 مسـلكى  جامعـه  اسمش چه بيفتد، نقش از مسلك آن، در كه اى جامعه
 بحـث  در باشـد،  اين از غير چه نما، مسلكى سيستم يك وارث و باشد
 كـه  اسـت  ايـن  بگـوييم  خواهيم مى آنچه. ندارد چندانى تأثير ما امشب
 نقــش مســلك بــه ايمــان و دارد نقــش آن در مســلك كــه اى جامعــه
ــين ــده تعي ــدگى در اى كنن ــرد زن ــروه و ف ــين در دارد، گ ــه چن  اى جامع

 ايـن . اسـت  پراثـر  و پـرنقش  بسـيار  مـذهبى،  يا مسلكى گرم احساسات
 نـوع  يـك  جامعـه  ايـن  زنـدگى  به مسلكى، و مذهبى و گرم احساسات

ـ  و دهد مى خاص جاذبه و شادابى درخشندگى،  ولـى . اسـت  كمـال  كي
 هـايى  جامعـه  چنـين  در هم را پذيرى آسيب اين مثبت، نقطه اين با همراه
 ايـن  گـرفتن  كـار  به فنِ و فوت با زيرك، دشمنان اگر كه آورد مى بوجود

 بـه  آشـنا  مـردمِ  اين خود اهدافِ و مصالح مخالفِ جهتِ در احساسات،
. بكننـد  فراوانـى  اسـتفاده  سوء حربه اين از توانند مى گاهى باشند، مسلك
 و اسـت  مسـأله  يـك  واقعاً اين. كند نمى تفاوتى چندان ديد اين از مطلب

 براى حلى راه خواهم نمى كنم؛ مى طرح مسأله يك عنوان به فقط را آن هم من
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 حـل  راه خـواهم  نمـى  ولـى  گفـت،  خواهم چيزهايى البته. بدهم آن
 .كنم عرض را قاطعى
 سـابقه  كـه  هـايى  جامعـه  چـه  هـا،  جامعـه  آن. است مسأله يك اين
 كـه  هايى جامعه چه و ،)رفاه دليل به (اند رسيده رفاه به و دارند مسلكى
 هر رفاه محور بر زندگيشان و اند گذاشته كنار و بوسيده را مسلك اصالً
 زنـدگى  بهتـر  چه هر و زندگى مذهب مذهبشان و چرخد مى بيشتر چه

 عقـالى  هـا،  جامعـه  گونـه  ايـن  در افـراد  اسـت،  حـال  زمـان  در كردن
 دچـار  كمتـر  منـافع،  تحصـيل  و شـناخت  بـراى  كه هستند خونسردى
 بلـوكِ  دو بينيـد  مـى  گـاهى . آينـد  مى كنار هم با و شوند مى احساسات

 بـه  متقابـل،  حـزب  دو داراى گروهِ دو يا متضاد، كامالً عقيده دو داراى
 هـم  با فوراً بيند مى آسيب دارد شان سفره كنند مى احساس اينكه محض
 شـكمها  و بنشينيم سفره سر بر هم با فعالً حاال گويند مى و آيند مى كنار
 شـما  را حالت اين كنم مى گمان. بعد براى باشد اختالفات .كنيم سير را
 مشـابه  گروههـاى  در و هـا  جامعه آن در ملتها، آن در اجتماعات، آن در
. كنيـد  لمـس  گـاهى  حتـى  و كنيـد  مشـاهده . ببينيد بتوانيد ها جامعه آن
 مبـدأ  يـك  بـه  وابسته مقدسِ شبه و مقدس احساسات داراى كه مىمرد

 موتـورى  همچـون  گـرم  احساسـات  ايـن  و هسـتند  عقيـدتى  و فكرى
 گـاهى  و كنـد  مـى  ايجاد فداكارى. كند مى ايجاد تحرك آنها در نيرومند
 ايـن  بـا  مـردم  ايـن  آورد، مى وجود به انگيز اعجاب ايثارهاى و گذشتها

 زنگيـان  بازيچـه  است ممكن آسانتر ان،گرمش و لطيف پاك، احساسات
 انسان .است مسأله يك معما، يك مشكل، يك اين .بگيرند قرار دست به تيغ
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 يـك  بـه  ايمـان  نقش زندگى، در ايمان نقش درباره خواهد مى وقتى
 فردهـا  و هـا  جامعه براى راستين سعادت ايجاد در مذهب و مسلك

 كه ام ديده من هگاهىگ. بينديشد هم مشكل اين به دارد جا بينديشد،
 گروههـاى  ضعف نقطه از و نشينند مى خودمان، جمع در حتى رفقا،

 چنـين  گـاه  رفقـا  اين چرا اما. برند مى رنج و كنند مى ياد دوستانمان
 اعتـراف  خـواهم  مـى  ؟!افتند مى هم جان به مسائلى سر بر مزاج آتش
 اسـت  قـوتى  نقطه همان نتيجه حدودى تا پذيرى آسيب اين كه كنم
 آفـت  «معـروف،  قـول  بـه . برشـمرديم  مـذهب  به ايمان براى ما هك

 بـه  هـم  را آفتـى  چنـين  ايمـان،  زيباى طاووس .»او پرّ آمد طاووس
 آفـت  و آسـيب  ايـن  از پيشـگيرى  بـراى  اى چـاره  بايد. دارد همراه

 .بينديشيم
  

  ايدئولوژيك و مسلكى جوامع پذيرى آسيب
 و پيونـد  عامـل  مسلك كه زهاندا همان به بينيد مى مسلكى هاى جامعه در

 مسلكى نيرومند پيوند چنين وقت هر و شود، مى افراد ميان محكم ارتباط
 شـادابِ  زنـده  موجود يك صورت به را جامعه آيد وجود به جامعه آن در

 انـدازه  همان به آورد، مى در سعادتمند و آفرين سعادت پرتحركِ پرنيروىِ
 بنـديهاى  صف راه در شكلى به را احساسات اين و كرد رخنه دشمنى اگر

 عامـل  صـورت  بـه  زا تحـرك  ايمـان  آن كـرد،  اسـتخدام  داخلـى  عقيدتى
 جنگهـاى  شـديدترين . آيـد  مى در ده باد بر خانمان تندِ شديدِ درگيريهاى

 تـاريخ  برخوردهـاى  شـديدترين  است؟ داده روى كسانى چه ميان تاريخ
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 پيـروان  بـا  آيين يك پيروان كه آنجا است؟ داده روى كسانى چه ميان
 خصوص به و سوم دنياى كشورهاى در االن. آويختند درمى ديگر آيين
 عنـوان  بـه  ديگر عامل هر از بيش عاملى چه از اسالمى، كشورهاى در

 بـه  گروههـا  كـردن  مشغول و كردن سرگرم و جدايى و تفرقه وسيله
 و مسـلكى  انسـان ! مـذهب  عامل از شود؟ مى استفاده يكديگر با نبرد

 مسـلك  و مذهب به نسبت گرم اى عاطفه و احساسات ىدارا مذهبى،
 است، انرژى و نيرو يك كه عاطفه، گرماى و خصلت اين. است خود

 و اثــردار شــكوفا، بگيــرد، قــرار راســتين رهبــرى خــدمت در وقتــى
 انـرژى  همـين . است آخرت و دنيا كننده آباد و شود مى آفرين سعادت

 اتم نيروى مثل ستدر است؛ تخريب عامل بيفتد دشمن چنگ به اگر
 .رود مى كار به جهتى چه در و كيست دست در ديد بايد كه است
 كه مسائلى جمله از من، نظر به. كرد فكرى بايد كرد؟ بايد چه اما

 االن من آنچه ـ مذهبى شناسىِ جامعه در اساسى مسأله يك عنوان به
 اسـالمى  ديـد  از حتى نه و است علمى ديد از صرفاً كنم مى پيشنهاد

 گيـرد  قـرار  بررسـى  مـورد  دقيق و علمى ديدى با دارد جا ـ اصخ
 پيشگيرى براى مؤثرى و جالب راههاى كه باشد. است مطلب همين

 ايمـان  هم آن ايمان، يعنى گرانبها، گوهرى چنين به رسيدن آسيب از
 راهـى  به من داريم، كه بحثهايى همين در البته،. كنيم كشف مذهبى،

 امـروز  تا كنم مى فكر. كرد خواهم شارها كرده عرضه اسالم خود كه
 اوضاعشـان  از بـيش  و كـم  و شناسـم  مى من كه هايى جامعه در هم

 .شــود مــى توصــيه راه همــين عمومــاً شــك بــدون هســتم، بــاخبر
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 كـه  انـدازه  آن بـه  راه اين از استفاده كاربرد كه كنيم اعتراف بايد ولى
 شرايط تناسب به بايد بسا چه. آيد نمى نظر به كافى خواست مى دلمان
 وسـايلى  تناسـب  به جمعى، ارتباط وسايل گسترش تناسب به زمانى،

 كرده، آسانتر و سريعتر خيلى انسانها ميان در را اثردهى و اثرگيرى كه
 كـه  مرحلـه  همـين  در خـواهم  مـى  مـن . بينديشيم نو تاكتيكهايى بايد

 خـواهم  مى كه مدتهاست. باشم گذاشته انگشت مشكل اين بر هستيم
 و بگـذارم  انگشـت  نكتـه  اين بر و كنم مطرح دوستان با را مسأله اين

 اينجا در كه رفقايى از و كنم جلب خطر نقطه اين به را دوستان توجه
 كـار  بيشتر و بينديشند بيشتر باره اين در كه بخواهم ديگران و هستند
 هـاى  بـازده  دوسـتان  اگـر  شـوم  مى خوشحال. كنند فكر بيشتر و كنند

 عـرض  را نكتـه  ايـن  همـواره  مـن . كنند لطف هم من به را فكريشان
 امـر  ايـن  بـه  اسـالم،  تعليم به تجربه از قبل و تجربه، به ما كه ام كرده
 و پيشـرفت  بـراى  تـوان  مـى  كس همه همفكرى از كه ايم بوده معتقد
 چهـارچوب  در را همفكـرى  بـه  دعـوت  گاه هيچ. كرد استفاده تكامل
 .كرد نخواهيم و كنيم ىنم بوديم، نكرده محصور فن اهل رفقاى

 از كنــد؛ مـى  يــاد كتـاب  اهـل  از ديگــر بـار  شـد  تــالوت كـه  آيـاتى 
 نهضـت  كه عصرى در پيغمبر؛ زمان در نيت سوء داراى آگاهانِ و روشنفكران

 رسيده، ثمر به نخستين، مراحل در اسالمى جامعه يك ايجاد حد در اسالم
 ايـن  در هنوز داخل در و دارد درگيرى مرزها تمام در نيرومند دشمنانى با

 چنـان  در. هستند كمينش در مصمم مخالف گروههاى گوشه آن و گوشه
 ايـن  از نيـت،  سوء داراى روشنفكرهاى اين از عده يك حساسى، شرايط
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 خـدمت  در فقط را آگاهى و معلومات كه معلومات و آگاهى صاحبان
 محـدود  صف به سو آن و سو اين از اندازند، مى كار به خودشان منافع

 ايجـاد  اختالف آنها ميان و كنند مى رخنه مسلمين شمار كم مجموعه و
 پـيش  در كـه  اسـالم  راه از را اى عـده  هايشان وسوسه با آنها. كنند مى

 نوپـاى  جامعـه  بـراى  بـزرگ  خطر اين از آيه. گردانند برمى اند، گرفته
 خـدا  آيات به چه براى شما كتاب، اهل اى بگو، «.كند مى ياد اسالمى

 فرسـتاده  فـرو  اسـالم  پيغمبـر  بر خدا كه آياتى به چرا ورزيد؟ مى كفر
 اى بگـو، . شماست كارهاى گواه و ناظر و شاهد خدا ورزيد؟ مى كفر
 خواهيـد  مـى  و داريـد  مـى  بـاز  خـدا  راه از را مـردم  چـرا  كتاب، اهل

 از شـما  كنيـد؟  منحـرف  خـدا  راه از انـد  آورده ايمان كه را انسانهايى
 اى. نيسـت  خبـر  بـى  كنيد مى كه كارهايى از خدا و داريد خبر حقايق
 تشـكيل  اسـالمى  جامعـه  و آمديد كه كسانى اى مسلمين، اى مؤمنان،
 و ملّاهـا  و روشـنفكرها  و كتـاب  اهـل  از گروهى سخن به اگر داديد،
 آن از پس را شما اينها دهيد، گوش هستند معلومات داراى كه كسانى

 هشـدار  اينهـا  بـه » .رداننـد گ برمـى  كفر راه به دوباره آورديد ايمان كه
 گويد، مى و دهد مى هشدار اينها به. كند مى مالمت هم را آنها دهد؛ مى
 راه بـه  و خوريد مى را اغفالگرها اين فريب چگونه شما مسلمانها، اى
 شود مى خوانده شما گوش به مرتب خدا آيات اينكه با رويد، مى كفر
 بـه  كـس  هـر  كنـيم،  ىم اعالم شما به شماست؟ ميان در خدا پيامبر و

 . است شده هدايت راست راه به ببرد پناه خدا
 واقـع  در البته. دهند مى نشان پيشگيرى راه دو و حل راه دو آيات اين
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 زحمت به ما زمان در سوم راه شناخت ولى دهند، مى نشان حل راه سه
 و مسـلمين  بـه  كـه  اسـت  اين اول راه. است امكانپذير دوستانمان براى

 گويـد  مـى  دارند، ايمان مذهب و مسلك يك به كه آنهايى به و مؤمنين،
. شود مى تالوت شما بر خدا آيات چون نخوريد، را اغواگران اين فريب
 آگـاهى  كردى؟ ضعيف مذهبى نصوص با را ات رابطه چرا مسلمان، اى
 و وسوسـه  برابـر  در اى مالحظـه  قابـل  مقـدار  بـه  مـذهبى  نصوص بر

 تا چون. كند مى ايجاد مصونيت دغل انعالم و روشنفكران اين اغواگرى
 قطعـى  حـديث  يـك  يـا  قـرآن  آيه يك شما اگر بزند، حرفى آيد مى او

 چـرا . مانـد  مـى  گل در پا چهار حيوان آن مثل وقت آن بخوانيد، برايش
 نصـوص  بـر  آگاهى به! نيستند مجهز اللّه آيات به مسلمان زنان و مردان
 و داشـته  درگيريهـا  مسـأله  ايـن  سر بر روزها اين! باشيد مجهز مذهبى
 اى مقدمـه  تـا  هسـتيم،  قرآن تالوتِ تعليمِ گسترش طرفدار ما كه داريم
 همـين  بـا  مـردم  خواهيم مى ما. قرآن معانى با بعدى آشنايى براى باشد

 بـه  البتـه . باشند آشنا تالوت، حد در الاقل عربى، زبان به قرآن نصوص
 گفته ما به دائماً اما. است لاو گام اين گوييم مى ولى كنيم، نمى اكتفا اين
 خدا! است مشكل بزرگان و ها بچه براى قرآن گرفتن ياد اين كه شود مى

 آسـان  و خودآموزى روش اين توانستند كه آنهايى به بدهد خير جزاى
 همـين ! اسـت  جـالبى  روش راستى به. برسانند ثمر به را قرآن دادن ياد

 را روش ايـن  نقطـه  سـه  ـ دو در دوستان از يكى ديدم تابستان، امسال
 آن بـه  تـا  كـرد  خواهش من از اتفاقاً. بود برده كار به ها بچه تعليم براى

 هـا  بچـه  همـه . ببيـنم  را هـا  بچـه  كـار  و بـروم  قرآن آموزش كالسهاى
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 توانسـتند  نمـى  هـم  را آيـه  يك جلسه پانزده از قبل كه كردند مى اعتراف
 كـرديم  مـى  باز كه را نقرآ جاى هر پانزدهم جلسه پايان در ولى بخوانند،

 بعـد؛  به سوم كالس از باشند بلد خواندن كه هايى بچه براى. خواندند مى
 الفبـا  زودآمـوز  روش از سـوادند،  بـى  و نيسـتند  بلد خواندن كه آنها براى

 دادن يـاد  بـراى  جلسـه  چهـل  تا جلسه سى حدود در و كنند مى استفاده
 دوسـتان  بـه . دهد مى ثمر غالباً و كنند مى صرف وقت آنها به قرآن قرائت

 سـواد،  بـى  و باسـواد  جـوان،  و پيـر  آشـنايى  كه كنم مى توصيه روشنمان
. كنيـد  تشـويق  و تـرويج  قـرآن  مـتن  بـه  را مرد و زن و بزرگ و كوچك
 روش رسـاندن  ثمـر  بـه  بـراى  دارنـد  كه سالهاست ما دوستان از بعضى

 .دوم مرحله هم اين ـ .كنند مى تالش قرآن ترجمه با آشنايى جهت زودآموزى
  

  قرآن به نسبت جمعى آگاهى ضرورت
 يعنـى . باشيم داشته قرآن به جمعى آگاهى كه است اين سوم مرحله
 ايـن . شـد  آشنا قرآن بينى جهان و بينش با اصيل منابع اساس بر بايد

. نيسـت  زمانى ترتيب و است اهميت اساس بر كردم ذكر كه ترتيبى
 اول درجـه  در قـرآن  حتـواى م و مفـاد  و قـرآن  بينى جهان با آشنايى
 بـا  مسلك، نصوص با قرآن، نصوص با عموم آشنايى. است اهميت
 نصـوص  بـا  آشنايى ماركسيست، يك براى حتى ـ مذهب، نصوص

 ايـن  از پيشـگيرى  بـراى  اسـت  مـؤثر  عامـل  يك ـ ماركسيسم اوليه
 بـه  مـا  مـردم  كـه  روزگـارى  در اتفاقاً. مسلكى جامعه پذيرى آسيب

 رونـق  اى حرفـه  دكانـدارهاى  دكـان  ودنـد، ب مجهزتر دينى نصوص
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 شـد،  محرومتـر  آگـاهى  ايـن  از مـا  جامعـه  قـدر  هر. نداشت چندانى
 و كننـد  قالـب  او بـه  ديـن  عنـوان  بـه  را حرفـى  هـر  تـا  شد پذيراتر

 داخلى اى طايفه جنگهاى و بگيرند بازى به را او دينى پاك احساسات
 بـر  درگيرى النىطو دوران يك )ع(على موال زمان تا چرا. كنند ايجاد
 انحرافهـا  وقـت  آن تـا  چـرا  آمد؟ وجود به امت زمامدارى مسأله سر
 چـه  از شـام  در معاويه نبود؟ افكن جدايى قدر اين و خطرناك قدر اين
 اسـفاده  علـى  برابر در نيرومند سپاهى كردن فراهم براى توانست چيز
 .اسالم اوليه نصوص به نسبت شام مردم خبرى بى از كند؟
 ]نامفهوم: ضارح از يكى[

. شـود  مـى  گرفتـه  طوركلى به آسيب جلو نگفتيم ما. است درست
 سنت، و كتاب عملكرد ميدان در .»مقدارى به «گفتيم و كرديم تأكيد
 .بود محدود بسيار زندگى، پايان تا حتى معاويه، نفوذ قدرت

 ].نامفهوم: شخص همان[
 از رسـاند؟  ثمـر  بـه  كجـا  در را نفوذ اين او كرد؟ شروع كجا از
 اتفاقـاً . كنـد  صـاف  فشـار  با را جاده توانست كرد كسب كه قدرتى
 موضـوعه  احاديث معاويه حكومت شوم ميراثهاى بزرگترين از يكى

 احاديـثِ  ايـن  چگونه. شد جعل او زمان در كه است اى شده جعل و
 آن وسـيله  به كه اى سرنيزه قدرت پرتو در رسيد؟ ثمر به شده جعل
 را سررشـته  بايد. بود آورده دست به مذهب نصوص از دورتر گروه
 شـام،  مـردم  ضعف نقطه يك اين از بود توانسته معاويه. كنيم دنبال
 اسـتفاده  ديـن،  اصـلى  نصـوص  با آنها ارتباطى كم و آگاهى كم يعنى
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 را مذهبيشـان  احساسـات  و بدهـد  فريـب  را آنهـا  آسـانى  به و كند
 خفتـه  مهني احساسات جهت در را مذهبى احساسات آن و برانگيزد

 به سهمگين موجى و كند هدايت قبلشان سال پانزده ده اسالمى ضد
 ايـم،  ديده مكرر كه طور همان )ع(على موال كه آنجا تا بياورد، وجود
 دينـى  نصـوص  و سـنت  و كتـاب  بـه  آشناتر مردم با را دل درد اين

 بـر  آنهـا  چگونه نگريد نمى آيا كه گذارد مى ميان در خودش پيرامون
 و پراكندگى دچار حقتان بر شما و اند كرده تجمع اطلشانب بر و دنيا

 كفـر  راه بـه  شـما  چگونـه  «:گويـد  مـى  قرآن بنابراين،! هستيد تفرقه
 بـه  شـود؟  مى خوانده فرو مردم شما بر خدا آيات اينكه با آييد درمى
 راسـت  راه بـه  برَد پناه خدا پيوند به كس هر! كنيد توجه خدا آيات

 ».است شده هدايت
  
 شناسى ندشم
ــه دومــى اصــل ــات ايــن در ك ــه آي  مســأله شــود مــى اشــاره آن ب
 درست ششم حس يك باايمان مردم براى بايد. است شناسى دشمن
 حالـت  يك دچار بعضيها. شوند شناس دشمن آنها اينكه يعنى كنيم؛
 سـياه  هـاى  برگـه . هسـتند  گروهها و اشخاص شناخت در نگرى عام

 محاسـبه  دسترس از آسانى ينا به نبايد اشخاص زندگى هاى پرونده
 .شود سپرده فراموشى دست به و رود دور مذهبى هاى جامعه مردم

 و افـراد  ارزيـابى  در كـه  شود تقويت ما در حالت اين بايد دوستان،
 و بـزنيم  ورق را آنها زندگى تاريخ مجموعه باشيم داشته عادت گروهها
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 زنـدگى  طـول  در انسـانها  از گـروه  ايـن  و انسـان  ايـن  ببينيم بشناسيم؛
 چه اند؛ رفته را راهى چه خود اجتماعى ساله چهل ساله، سى ساله، بيست
! نباشيم بين حالت قدر اين! نباشيم بين دهن قدر اين. اند داشته هايى گذشته

 عمرى كه آقايى آيا. باشيم عميقتر بايد گروهها و شخصيتها شناخت در
 خـواهى  ملّت شعار رچها با تواند مى گذرانده، طاغوتها به خدمت در را
 بـه  را عمـرى  كـه  اى چهـره  آيـا  و كنـد؟  بـاز  جـا  راحتى به ما ميان در

جملـه  دو گفـتن  بـا  توانـد  مـى  گذرانده، خدمت و واقعى خواهى ملت 
 بـه  مـا  جامعه در را اصيل هاى چهره اين؛ از باالتر حتى بشود؟ لگدمال
 حس آن زا ما چون چرا؟. كشيد لجن به دروغ و بهتان با توان مى آسانى
 را كس هر كه هستيم بهره كم پسنديده عادت اين از ما. ايم بهره كم ششم
 من. بشناسيم حالش و گذشته بينش و رفتار و اعمال مجموع سيماى در

 زندگى گوناگون مراحل در را اصل اين به اعتنايى بى از ناشى خطرهاى
 آن از دتأكيـ  همان با كه بدهيد اجازه لذا بينم؛ مى چشم با خودمان امت
 عميـق  اصـيلِ  شناسيهاى چهره نوع اين به را دوستانمان و بگويم سخن
 تـا  شناسى چهره نوع اين براى تربيت و تالش كنيد مى فكر. كنم دعوت

 قـرآن،  سرتاسـر ! زياد خيلى است؟ مؤثر آنها از پيشگيرى در اندازه چه
 ميـان  بـه  سـخن  دوشخصـيتيها،  گـاهى  و دوروها و منافقين از كه آنجا
 ايـن  رفتـه  كنـار  بـر  نقـاب  چهـره  شناخت به مؤمنان تشويق با آيد، مى

 ها وسيله اين دو هر روى قرآن اينكه با. است همراه دست به تيغ زنگيان
 بـاز  اسـالمى  امـت  كـه  كنيم اعتراف بايد اما كرده، تأكيد و تكيه سخت
ــابراين،. شــد گــروه ايــن آســيب دچــار ــيم فكــر بن ــد كــه كن ــه باي  ب
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 گذشـته،  امـا . بگيـرد  صـورت  نـو  انديشيهاى چاره امت، پيشرفت تناسب
 كـار  ايـن  براى كافى هاى انديشى چاره ما خود زمان در بايد. است گذشته
 شناسـى  جامعـه  نـوع  يـك  از استفاده با شد پيشنهاد كه طور همان و بشود
 از پيشـگيرى  راههـاى  و پذيرى آسيب اين هاى ريشه دقيق، علمى مذهبى

 مسـأله  صـورت  بـه  بلكـه  بـار،  يك ورتص به نه هم آن شود؛ كشف آن
 .هستند روبرو آن با مسلكى و مذهبى هاى جامعه كه مستمرى
 بگـوييم  بايد حقيقت در و رسيديم آيات از بخش اين توضيح به امشب

 بـه  را مـا  آيات، دنباله. كرديم ايجاد دوستان براى سؤال يك و مسأله يك كه
 ايـن  از پيشـگيرى  و عـالج  ايـن  با ارتباط بى شايد كه رساند مى ديگر بحثى
 تـأمرون  للنـاس،  اخرجـت  امـة  خيـر  كنـتم  «بحـث  بحث، اين. نباشد آسيب

 در منكـر  از نهى و معروف به امر بحث است؛» المنكر عن تنهون و بالمعروف
 1.بعد براى باشد بحث اين. مذهبى و مسلكى جامعه يك

 در كـه  گوسـفندانى  درباره كردند سؤالى آقايان از يكى قبل شب
 هـدر  بـه  تشـويق  عمـل  اين آيا كه بود اين سؤال. شود مى ذبح حج
 نكته چند سؤال اين به پاسخ در بود؟ نخواهد گوسفند مقدارى دادن
 .كنم مى عرض را

 محلـى  تحقيـق  شـدم،  مشـرف  كه سفرى در قبل، سال هشت حدود
 از بشود كه گوسفندهايى يعنى چربى، و گوشت داراى گوسفندهاى .كردم

 

                                                           
 بـه  و تنظـيم  بهشـتى  دكتـر  اهللا آيـت  شـهيد  هـاى  انديشه و آثار نشر بنياد توسط بحث ـ اين 1

 از نهـى  و معـروف  بـه  امر نبايدها، و بايدها بهشتى، دكتر اهللا آيت شهيد. است رسيده چاپ
 .1379 بقعه، تهران، قرآن، ديدگاه از منكر
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 بـه  شـوند  مـى  ذبح آنجا در وقتى كرد، استفاده چربيشان و گوشت
 دستشـان  كه كسانى برابر دو از بيش سال هر چون روند؛ نمى هدر
 حـج  بـه  نيـز  فقيـر  افـراد  رونـد،  مـى  حج به و رسد مى دهنشان به
 همـين  و شـد  و آمـد  همـين  طريـق  از افـراد  اين زندگى. روند مى

 و پولـدار  دافرا فقط كه نكنيد فكر يعنى. شود مى تأمين گوسفندان
 حـج  بـه  هم پابرهنه زيادى عده ساله همه. روند مى حج به ميليونر

 در كـردن  شـركت  شايد بود پولدارها براى فقط حج اگر. روند مى
 هسـتند  عربسـتان  خود از كه حجاجى حتى. نبود جالب چندان آن

 هـم  آنهـا  همـه . است ديگر كشورهاى حجاج برابر پنج تعدادشان
 قربـانى  گويد، مى قرآن كه طور همان چون،. كنند نمى ذبح گوسفند
 كـردن  قربـانى  و خريـد  امكان كه است كسى براى گوسفند كردن
 روز ده فقـط  بايـد  باشد نداشته را امكان اين اگر واالّ باشد، داشته
. بازگشـت  هنگام به روز هفت و حج ايام در روز سه: بگيرد روزه
 درد بـه  كـه  را هايىگوسـفند  اينها بنابراين،. طورند همين اينها اكثر
. كننـد  مـى  اسـتفاده  و برند مى خودشان با شده، ذبح و است بخور
 از قربانگـاه  شـود  مى صبح وقتى كه گفتند مى متعددى عينى شهود

 كـه  مانند مى گوسفندانى فقط است؛ خالى بخور درد به گوسفندانِ
 بايد قربانى فقه، برحسب البته،. خورند نمى خوردن و بردن دردِ به

 مشخصـات  آن فاقـد  كه گوسفندى كشتن .باشد داشته اتىمشخص
 فقهـى  كارهـاى  از بسـيارى  در عامـه  ولى. نيست كافى اصالً باشد
 . كنند نمى رعايت را قيدها اين خود
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 السـالم  و الصـلوة  و العـالمين  رب للّه الحمد الرحيم، الرحمن اللّه بسم
 االئمـة  علـى  و النبيـين،  خاتم سيدنا على و لهرس و انبيائه جميع على
 عباد على و علينا والسالم صحبه، و آله من الخيرة و بيته اهل من الهداة
 .الصالحين اللّه

 صد هاى آيه بود، شده آغاز آن تفسير و ترجمه و تالوت كه آياتى
 اى جلسـه  هـر  در مـا  چند هر. بود عمران آل سوره از صدوشانزده تا

 مطالـب  كه آنجا از اما رسيم، نمى بيشتر آيه دو يا يك بررسى به شايد
 همـه  جلسـه  هـر  در من ناچار به است، پيوسته هم به بسى آيات اين

 و خـودم  بـراى  تـا  كنم مى ترجمه و خوانم مى جلسه آغاز در را آيات
 .بماند ذهنمان در آنها مفاد و باشد يادآورى و تذكر دوستان

 بعـد  يـرُدوكُم  الكتـاب  اُتوا الذين من فريقاً تُطيعوا اِن آمنوا الذين ايها يا «
 

                                                           
 .14/10/1353 سوره آل عمران به تاريخ 116 تا 100هاي  تفسير آيه *
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 فـيكم  و اللّه آيات عليكم تُتلى اَنتم و تكفُرون كيف و) 100 (كافرين ايمانكم
 الـذين  ايهـا  يا) 101 (مستقيم صراط الى هدِى فقد باللّه يعتصِم من و رسوله،
 اعتَصـموا  و) 102 (مسـلمون  انـتم  و اِالّ تَموتنَّ ال و تقاتِهِ حقّ اللّه اتّقوا امنوا
 فـألَّف  اَعـداء  كنتم اذ عليكم اللّه انعمت اذكروا و تفرّقوا ال و جميعاً اهللا بحبل
 فانقـذكم  النّـار  من حفره شفا على كنتم و اخوانا بنعمته فاصبحتم قلوبكم بين
 اُمـة  مـنكم  لـتكُن  و) 103 (تهتـدون  لعلّكـم  آياته لكم اللّه يبين كذلك منها

 هـم  اولئـك  و المنكـر  عـن  ينهـونَ  و بالمعروف يأمرونَ و الخير الى يدعون
 جـاءهم  مـا  بعـد  مـن  اختلفوا و تفرّقوا كالَّذينَ تكونوا ال و) 104 (المفلحون
 وجـوه  تسـود  و وجـوه  تبيض يوم) 105 (عظيم عذاب لهم اولئك و البينات
 كنـتم  بمـا  العـذاب  وافـذوق  ايمـانكم  بعد اكفرتم وجوههم اسودت الّذين فاما

 خالدون فيها هم اللّهِ رحمة ففى وجوههم ابيضّت الّذين اما و) 106 (تكفرون
 للعـالمين  ظلمـاً  يريـد  اللّـه  ما و بالحقَّ عليك نتلوها اللّهِ آيات تلك) 107(
 االمـور  تُرجـع  اللّـهِ  الـى  و االرض فـى  مـا  و السموات فى ما للّه و) 108(
 المنكـر  عن تنهون و بالمعروف تأمرون لِلنّاسِ خرجتاُ امةِ خير كنتم) 109(
 اكثـرهم  و المؤمنون منهم لَّهم خيراً لكان الكتاب اَهلُ آمنَ لو و باللّه تؤمنون و

 ال ثـم  االدبـار  يولّـوكم  يقـاتلوكم  اِن و أذى اِال يضرّوكم لن) 110 (الفاسقون
 من حبل و اللّه من بلبح اال ثقفوا ما أينَ الذلّه عليهم ضُربت) 111 (ينصرون
 كـانوا  بـانهم  ذلـك  المسـكنه  علـيهم  ضربت و اللّه من بغضب باءو و النّاس

 يعتـدون  كانوا و عصوا بما ذلك حقٍ بغير االنبيا يقتلون و اللّه بĤيات يكفرون
ــنْ ســواء ليســوا) 112( ــاب اهــل م ــةٌ الكت ــةٌ اُم ــون قائم ــات يتل ــهِ آي  اللّ
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الّليلِ آناء ن  و االخر اليوم و باللّه يؤمنون) 113( يسجدون هم ورويـأم 
 مـن  اولئـك  و الخيرات فِى يسارعونَ و المنكر عن ينهون و بالمعروف
 بـالمتّقين  عليم اللّه و يكفروه فلن خير من يفعلوا ما و) 114 (الصالحين

 شيئاً اللّهِ مِنَ اوالدهم ال و اموالهم عنهم تغنى لن كفروا الذين ان) 115(
 ».)116 (خالدون فيها النّارهم اصحاب ئكاول و

 كتـاب  اهـل  از گروهـى  حـرف  بـه  اگـر  مسلمانان، اى مؤمنان، اى«
 بـار  شـدن  مسـلمان  از بعـد  را شـما  كنيد، پيروى آنها از و دهيد گوش
 كفـر  خـدا  به چگونه شما شما؛ اما. گرداند خواهند باز كفر راه به ديگر
 خـدا  آيـات  كـه  شـماييد  ينا اينكه با شويد مى كافر چگونه ورزيد؟ مى

 كس هر شماست؟ ميان در خدا پيامبر اينكه با و شود مى خوانده برايتان
 خـدا  از مسلمانان، اى. است شده رهنمون راست راه به برد پناه خدا به
. خـدا  تسـليم  و مسلمان مگر نميريد باشيد؛ داشته پروا بايد كه طور آن

 يـاد  بـه  مشويد؛ پراكنده يد؛بر پناه بدان و بپيونديد الهى رشته به همگى
 يكـديگر  دشـمن  شـما  كـه  زمـان  آن در: باشيد خودتان بر خدا نعمت
 پرتـو  در و داد پيونـد  و كـرد  مهربـان  يكـديگر  بـا  را شما دلهاى بوديد
 از پرتگـاهى  و ژرفنا لب بر شما همين شديد؛ يكديگر برادران او نعمت
 آيـات  خـدا  سـاخت؛  رها و داد نجات آن از را شما خدا و بوديد آتش
 باشـد  كنـد،  مـى  روشن و آشكار و باز صورت، بدين شما براى را خود
 به كه اى نمونه جماعت و امت به بشويد تبديل بايد شما. آييد راه به كه
 كـار  از و دارد وامـى  شايسـته  كارهـاى  بـه  كند، مى دعوت نيكى و خير

 اآنهـ  مثـل  شـما . رسـتگاران  اينهاينـد  دارد؛ مـى  بـاز  ناپسند و ناشايست
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 دچار باز الهى روشنگر داليل و خدا آيات بر دستيابى از پس كه نباشيد
 و روسپيدند گروهى كه روزى آن در اينها، شدند؛ اختالف و پراكندگى
 آنهـا  به سياهند، رو كه آنها اما. دارند بزرگ اى شكنجه روسياه، گروهى
 حـاال  شـديد؛  كافر باز آورديد ايمان آنكه از بعد شما بله، شود مى گفته

 در سـپيدان  رو امـا ! ورزيديـد  كه كفرى كيفر به را الهى شكنجه بچشيد
 حـق  به پيامبر اى تو بر ما خداست؛ آيات اينها. اند جاودانه خدا رحمت

. رود سـتمى  و كنـد  ستمى جهانيان به خواهد نمى خدا و خوانيم مى فرا
 سـوى  بـه  كارهـا  همه و خداست آنِ از است زمين و آسمانها در آنچه
 جمـاعتى  و امـت  بهترين شما. شوند مى بازگردانده و گردند بازمى اخد

 شـد؛  كشـانده  بيـرون  جهان مردم براى زمان مدار از كه هستيد و بوديد
 بـاز  ناپسـند  و ناشايسـته  از و داريد مى وا نيكى و شايسته به را ديگران

 بودنـد  آورده ايمـان  هـم  كتاب اهل اگر داريد؛ ايمان خدا به و داريد مى
 بيشترشان اما اند، مؤمن و اند آورده ايمان آنها از برخى بود؛ بهتر يشانبرا

 مگر رسانند نمى آسيبى شما به اينان حال، اين با. هستند تبهكار و فاسق
 به شما با و آيد پيكار روز كه روز آن اما كنند؛ آزرده را شما كمى اينكه
 ياورى ديگر و فرار و كرد خواهند پشت شما به روز آن در آيند، جنگ
 بـه  آنكه مگر آيند؛ دست به جا هر شده، زده آنها بر مهرِخوارى. ندارند
 بـا  پيونـدى  و كننـد  برقـرار  مسـلمانان  با پيوندى يا بپيوندند الهى رشته
 و مسـكنت  اينهـا  بـر  خداينـد؛  خشـم  دچـار  اينهـا  باشـند؛  داشته مردم
! نـه  يهودنـد؟  چـون  چـرا؟  است؛ شده زده بيچارگى مهر و گيرى زمين
ــان چــون ــژادى چن ــد؟ ن ــه دارن ــه اينهــا چــون! ن  كفــر خــدا آيــات ب
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 نافرمـانى  چـون  كشـتند؛  مـى  نـاحق  بـه  را خـدا  پيامبران و ورزيدند مى
 ايـن  عوامل هستند اينها كردند؛ مى تجاوز و ستم و ظلم چون كردند؛ مى
 شان همه حال، اين با. است شده زده آنها بر كه بيچارگى و بدبختى مهر
 پـا  سـر  و قيام اهل هستند مردمى كتاب اهل از برخى تند؛نيس جور يك
 در خواننـد؛  مى شب لحظات آن در را خدا آيات آنان خدا؛ راه در بودن
 زنـدگى  بـه  دارنـد؛  ايمـان  خـدا  بـه . دارنـد  خضوع و سجده خدا برابر

 هـا  نيكـى  بـه  هـم  اينهـا  دارنـد؛  ايمان رستاخيز به دارند؛ ايمان جاودانه
 مسـابقه  خيـرات  و ها نيكى راه در و دارند بازمى ها بدى از و دارند وامى
 ناسپاسـى  بكنند اينها نيكى كار هر. شايستگانند گروه از اينها گذارند؛ مى
 آنهـا  از و شناسـد  مى را باتقوا مردم خدا ماند؛ نمى عوض بى و شود نمى
 قـدرتها  و ثروتهـا  رونـد،  كفـر  راه به و شوند كافر كه آنها اما. دارد خبر
 آنهـا  بـه  خدا برابر، در اى ذره و داشت نخواهد سود آنها حال به اى ذره
 ».آن در جاودانه هم آن دوزخيانند؛ و آتشيان اينها. داد نخواهد پناه

 از كـردم  سـعى  تقريبـاً  كـه  معنـى  همـين  با آيات، همين دانم مى
 در را اسـالم  راستين چهره كه است كافى نروم، فراتر اى ذره مفادش

 در خـوب،  ولى. بدهد قرار مان همه برابر در ماتشتعلي از جلوه اين
 بخش و كنيم باز هم از را فشرده مطالب اين وقتى دانم مى حال عين

 تطبيـق  هسـتيم  آن در آنچـه  بر هم مقدار يك بدهيم، توضيح بخش
ــيم ــواى و كن ــى محت ــالى روح و كل ــكل آن از را آن ع ــانش ش  زم

 هوشـيارى  كنيم، عرضه خودمان زمان لباس و قالب در و دربياوريم
 اگـر  كـه  افتـد  مـى  فكـر  بـه  آدم گهگـاهى . دهـد  مـى  مـا  به بيشترى
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 بـس  بخوانيم تدبر با و خوب و كنيم معنى و ترجمه خوب را قرآن
 هـم  گـاهى . دهـيم  تفصـيل  و كنيم تفسير نيست الزم ديگر و است
 و تفصيلها بينيم مى هم گهگاه. دارد خاصى سازنده اثر كار اين واقعاً

 اينكـه . دارد سـازنده  و سودمند اثرى و ضرورت تطبيقها و تفسيرها
 شـب  هفت ـ شش آيات آيم مى تفسير جلسه در من بينيد مى گهگاه

 خواهم مى كنم، مى تكرار و كنم مى ترجمه يكجا و خوانم مى يكجا را
 اشـاره  هفتـه  آن. بشود مأنوس خوب قرآن متن اين با هايمان خاطره
 رابطـه  قـرآن  بـا  مسـلمانها  ددار ضـرورت  بسـى  كنم مى فكر كردم؛
 نزديكتـر،  الهـى  كتاب اين با را پيوندشان و باشند داشته ترى مستقيم
 آيـاتى  از اول آيـه  پيرامون پيش هفته در. كنند محكمتر و تر مستقيم

 كـردم  احسـاس  بعـد  و كردم آغاز را بحثى كرديم تالوت امشب كه
 ار مطـالبى  بحـث  آن تكميـل  در مختصـرى  بـاز  امشب كه دارد جا

 از چهـارم  و سـوم  دوم، اول، آيات به حقيقت در بحث اين. بگويم
 مسـتقيم  ارتباط) 103 تا 100 آيه يعنى (شد تالوت امشب كه آياتى
 .كنم مى معنى را آيات اين ديگر بار يك پس. دارد

 كتـاب  آنهـا  به كه باشيد كسانى از گروهى رو دنباله اگر مسلمانان، اى
 بـاز  اسالم پذيرش و شدن مسلمان از بعد ار شما اينها شده، داده آسمانى

 آيات اينكه با شويد، مى كافر چگونه شما اما. گرداند برخواهند كفر راه به
 هـر  شماسـت؟  ميان در خدا پيامبر و شود مى تالوت پيوسته شما بر خدا
 مسـلمانان،  اى. اسـت  شـده  هـدايت  راسـت  راه به برد پناه خدا به كس

 .اسالم با و مسلمان مگر نميريد و باشيد داشته بايد كه طور آن را خدا حساب
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 و بريد پناه و زنيد دست و زنيد چنگ خدا با پيوند رشته به تان همه
 شـما  رشته اين. شويد جمع الهى رشته پيرامون همه. نشويد پراكنده

 آن آوريـد  ياد به خود بر را خدا نعمت. دهد مى پيوند يكديگر به را
 و نزديـك  و مهربـان  هم به را هايتاندل خدا بوديد، دشمن كه روزى

 لـب  در شـما . شـديد  بـرادر  او نعمتِ پرتو در و كرد پيوسته هم به
 مطالب طور اين خدا. داد نجات را شما خدا بوديد، آتش از ژرفنايى

 .بياييد راه به شايد كند مى بيان كنده پوست و روشن برايتان را
  

 ايمانى جوامع مشكل
 كـردم  ياد گذشته جلسه در. شد مى آيه چهار اين به مربوط ما بحث

 و خـدا  به ايمان خواهد مى ايمانى؛ هاى جامعه مشكل: مشكل يك از
 بشـرى،  ايـدئولوژيهاى  و مكتبهـا  به ايمان يا باشد، خدايى مكتبهاى
 اداره و شـود  مى تشكيل ايمان محور بر كه هايى جامعه كردم عرض

 اسـت  ايـن  آن و است خاصى پذيرى آسيب نقطه يك دچار شود مى
 بـه  و انديشه و فكر به ايمان شور و گرما چون ها، جامعه اين در كه

 به كه چيزى آن براى چون دهد؛ مى خاصى آهنگ رفتارشان و عمل
 خاصى ارزش دارند، القلب عقد و دلبستگى يعنى اعتقاد، و ايمان آن

 خود از و فداكارى ببازند، جان راهش در حاضرند كه آنجا تا قائلند،
 كـه  چيـزى  آن براى كه اى العاده فوق ارزش دليل به كنند؛ ىگذشتگ

 دنياطلبـان  زيـرك،  رنـد  دشـمنان  گاهى گه قائلند، دارند ايمان آن به
 انگشـت  آينـد  مـى  خـارجى  دشـمن  پـنجم  ستون و داخلى صفوف
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 فريـاد  و داد و كننـد  مى بهانه را چيزى يك حساس؛ جاى بر گذارند مى
 چـه  ديـن،  ايـن  بـه  و مكتـب  ايـن  بـه  مـؤمن  امـت  آى: اندازند مى راه

 مـردم  اين! رفت باد بر اسالم! رفت باد بر مكتبت و دينت كه اى نشسته
 عشـق  مـذهبى،  عشـق  ــ  عشق و ايمان شور و گرما آن وجود دليل به

 مـردم  ايـن  تواند مى معاويه كه آنجا تا شوند، مى تحريك آسان ـ مكتبى
 ما عصر همين در كه آنجا تا كند؛ تحريك اسالم، مجسمه على، عليه را

 و نفـاق  آتـش  كـش  هيزم او، واليت و على از حمايت عنوان به مردمى
 داخـل  در حتـى  و اسـالمى  امـت  داخـل  در پراكنـدگى  و چنددستگى

 بـراى  دشـمن  كـن  صاف جاده و شدند على هواداران و شيعه صفوف
 در تـاريخ،  طـول  در مـا . است واقعيت يك اين. اسالم امت بر پيروزى
 عموميـت  تقريباً پذيرى آسيب اين بينيم مى مسلكى و هبىمذ هاى جامعه
 آن به نسبت كه چيزى هر برابر در انسان: است روشن هم علتش. دارد
 يـك  خـود  به خود كند، مى نثار را هايش عالقه بهترين و ورزد مى عشق
 انجـام  مشغول و ايد نشسته كنيد فرض. داشت خواهد حساسيتى چنين
 دهند مى خبر شما به زند، مى زنگ تلفن تيد؛هس مهم العاده فوق كار يك
 ــ  هسـتيد  كسـى  چه شما آقا، پرسيد، مى. است مرگ شرف در ات بچه

 اطالع شما به توانستم مى فقط كنم؛ معرفى را خودم توانم نمى متأسفانه«
 جـا  از يكبـاره  شـما  طبعـاً  خوب،» .است مرگ آستانه در تان بچه بدهم
 است درست مطلب ببينيد كنيد مى حقيقت الاقل. شده چه ببينيد پريد مى
 بـه  شما مهمِ كار آن انجام كه باشد كسى كننده تلفن اين اگر حاال. نه يا

ــالح ــرفه و ص ــد، او ص ــن در نباش ــورت اي ــت ص ــته راح ــا توانس  ب
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 انسـانى  اگر حاال. بدارد باز لحظه آن در كار آن انجام از را شما تلفن يك
 بچـه  بـه  قـدر  آن باشـد؛  نداشته متقي قدر آن برايش بچه تفاوت؛ بى باشد

 بـه  بگـذار  كـنم؟  كـار  چه خوب، خيلى گويد، مى باشد؛ نداشته دلبستگى
 اگـر . دهد مى ادامه را كارش و گذارد مى زمين را تلفن گوشى! برسم كارم

 و هشـيار  و عاقـل  امـا  دارد، عالقـه  بسـى  فرزنـدش  بـه  كه باشد انسانى
 آشـنايانش،  دوسـتانش،  از يكـى  بـه  تلفـن  يـك  بـا  فـوراً  است، خردمند

 اطـالع  كسـب  زمينـه  ايـن  در زودتـر  وى كه كند مى خواهش بستگانش،
 اگـر  هم فورى كمكهاى بدهد؛ انجام است الزم هم فورى كارى اگر كند؛
 رسـيدگى  موضـوع  ايـن  بـه  كنيد محبت گويد، مى. بدهد انجام بود، الزم
 وظيفـه  آن هـم  و رسـد  مـى  كـارش  بـه  هـم . برسـم  كارم به من تا كنيد

 بقيـه  تأثير تحت ديگر باشد قوى انسانى اگر. دهد مى انجام را اش عاطفى
 كـارش  از و بدهـد  انجام را كارش نتواند كه گيرد نمى قرار عاطفه آثار آن
 آن از مـا  باايمـان  خواهران و برادران خواهيم نمى كه ما خوب،. بماند باز

 بـه  سـبت ن محبت بى و تفاوت بى و غيرت بى يعنى باشند؛ دوم پدر گروه
 مـا  شيعى و اسالمى جامعه محرك موتور ايمان، شور خواهيم مى ما. دين
 كـه  كنـد  مـى  آغاز را انسانى زندگى موقعى اصالً انسان معتقديم ما. باشد
 در ايمـان  نقش با انسان انسانى زندگى. كند پيدا نقش او زندگى در ايمان

 طرفـدار  مـا  .آيين و مسلك و مكتب به ايمان شود؛ مى آغاز انسان زندگى
 همـه  از مكتـبش  و مسلك راه در كه هستيم مسلكى مردى و زن ساختن

 ايـن  خـواهيم  مـى  هم را خودمان. است راه اين در تالشمان. بگذرد چيز
 بـــا خـــواهيم نمـــى مـــا شـــك بـــدون بنـــابراين،. بســـازيم جـــور
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 كـار  اين. كنيم عالج را پذيرى آسيب اين تفاوتى بى و خونسردى تلقين
 مـا  مردم كه كنيم درست راهى كنيم؟ كار چه پس. بكنيم خواهيم نمى را
. بورزنـد  عشـق  ديـن  بـه  هم باشند، داشته شور هم باشند، حساس هم

 مواليش به بورزد، عشق على مواليش به بورزد، عشق تشيعش به شيعه
 عليهم اهللا سالم پاك، پيغمبر و هدى ائمه به بورزد، عشق )ع(صادق امام

. بـورزد  عشـق  اينها همه به بورزد، عشق آنقر به بورزد، عشق اجمعين،
 و آفـرين  شـوق  دهنـده،  تكـان  او بـراى  حسـين،  يـاد  علـى،  ياد راستى

 راهـى  كنم مى فكر كنيم؟ چه. نشود هم دست آلت اما باشد، گرمابخش
 شـما  خـواهيم  مـى . مانـد  نمى برايمان بشويم سوم پدر نوع از اينكه جز

 مسـتند  و اصـيل  اهيهـاى آگ ميـزان  بـر  اسـت  ميسر كه آنجا تا دوستان
 يعنـى  اصـيل  آگاهيهـاى . بيفزاييـد  تشـيع  و اسـالم  بـه  نسـبت  خودتان

 هـدى  ائمـه  و خـدا  رسـول  قطعى سنت و خدا كتاب از كه آگاهيهايى
 جـاعالن  هـاى  بافتـه  بـه  باشد مستند كه آگاهيهايى نه باشد، شده گرفته
 كسـانى  منحرف تمايالت به باشد مستند يا حديث؛ وضّاعان و حديث

 وسـيله  برايشـان  واليت و تشيع و شده زندگى دكان برايشان دين يا كه
 اول گـروه  مثل بودن سطحى علت به يا شده؛ ديگران اغفال و طلبى جاه

 تمايالت به توانيم نمى هرگز ما .گردند ديگران دست اسباب و شوند اغفال
. بنگـريم  شـيعى  و اسـالمى  مستند و اصيل آگاهيهاى ديده به اينها دينى

 شـما  بـر  كـه  آيـاتى  ــ » عليكم تتلى «كه خدا، آيات با را دوستان وندپي
 آيات عليكم تتلى انتم و تكفرون كيف و« .كنيد تر قوى بايد ـ شود خوانده

 بيشـتر  آن بـه  بخـورد؛  گوشتان به بيشتر خدا آيات كه كنيم كارى .»اللّه
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 فريـب  كمتـر  و ــ  باشـند  مـأنوس  و باشيم مأنوس و ـ باشيد مأنوس
 وقتـى  ديده تعليم دوستانِ. داريم تجربه كردم عرض شب آن. دبخورن

 خلـع  حـديث  و آيـه  چهـار  بـا  نشـينند  مـى  اغفالگران سخن پاى كه
 چـه  نيسـتند  مجهز سالح اين به كه دوستانى ولى. كنند مى سالحشان
 و آيـه  هـم  مشـت  يك زند، مى حرف مشت يك آقا بينند مى بگويند؟
 .بگويند ندارند چيزى بگويند؟ چه آنها آورد؛ مى خودش براى حديث

  
 شناسى مرجع اهميت

 بحـث  و كنـيم  بحث اش درباره نرسيديم شب آن كه ديگر، عامل يك
 و تكفـرون  كيـف  و «كـه  است اين. كردم مطرح عامل آن خاطر به را

 عـدم  ديگـر  ضـامن  يـك » رسـوله  فيكم و اللّه آيات عليكم تتلى انتم
 در خـدا  پيامبر كه است ينا كند مى تكيه آن روى آيه اين كه انحراف

 اين به دهيد؟ مى گوش وراجها اين حرف به چرا ديگر شماست؛ ميان
 و دشـمن  چهـره  شناسـى؛  چهـره : كـردم  اشاره بحث آخر در موضوع
 تكيـه  كـنم؛  تكيه شناسى چهره اين بر خواهم مى امشب. دوست چهره
 مرجـع : باشـند  شـناس  مرجـع  كه ماست دوستان وظيفه بگويم و كنم

 در كه بينيد مى را هايى چهره يا چهره اگر... مربى فكرى، رجعم علمى،
 هشـيار  پـدر  آن مثـل ... ماننـد  مـى  بـاز  تـالش  و كـار  از غوغاهـا  اين

 و كننـد  كمك او به توانند مى بحرانها اين در كه دوستانى از برخوردار
 باشـيد  داشـته  را كسانى جمعتان در بايد شما كنند، راحت را او خيال
 و رسـيد  نمـى  خودتان اگر كرد، القا شما بر شكّى ندشم وقت هر كه
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 شـك  اين زمينه در كنم مى خواهش تو از فالنى، بگوييد فوراً گرفتاريد،
 مسـتند  را نتيجـه  كـن،  بررسى خوب را مطلب كن، مطالعه كن، تحقيق
 شـما  قشـر  در گاههـايى  تكيـه  چنـين  وجود شما نظر به. بگو من براى
. بشناسـد  تواند نمى روزه يك آدم هم ار افراد اين دارد؟ ضرورت چقدر

 را دشـمن  و دوسـت  شـود  نمـى  شعار تا چهار با كردم، عرض شب آن
 هشـيارى  و آگـاهى  ميـزان  شود نمى هم زيبا جمله تا چهار با. شناخت
 سطحى گونه اين طرفدار عمرم در هرگز من. داد تشخيص را اشخاص

 اجـازه  لمانمسـ  يـك  بـه  اسـالمى  تربيـت . ام نبوده مسائل اين در بودن
 خـدا . بينديشـد  سـطحى  بنگرد، سطحى كند، عمل سطحى كه دهد نمى
 محكـم  و متقن زند، مى دست كارى به وقتى كه دارد دوست را اى بنده
 خـدا،  رسـول  از كه است كلماتى از اين. بكند كار دار ريشه و استوار و

 آنجـا  تـا  هـايى  چهره درباره. است شده نقل عليه، سالمه و اللّه صلوات
 حالشـان،  شان، گذشته آنها، الحقه آنها، سابقه. كنيد تحقيق توانيد مى هك

ــزان ــات مي ــان، و تحصــيالت و معلوم ــزان آگاهيش  و خيرانديشــى مي
 پرسـت  حـق  و درآمـدن  خودپرسـتى  از ميزان واقعيشان، انديشى صالح

 مراجـع  اينهـا  و مختلـف  هـاى  زمينه در مختلف، هاى رشته در شدنشان
 اثـر  در كـه  بحرانهـايى  با برخورد در كه باشند نىكسا يعنى. باشند شما

 تـان  جامعـه  در و قشـرتان  در جاهـل  مؤمنان يا دشمن افكندن وسوسه
 بـه  زمينـه  ايـن  در بخواهيـد  اينها از و كنيد مراجعه اينها به آيد مى پيش
 بشـنويد؛  را آنهـا  حـرف  يكسـره  بگـويم  خـواهم  نمى. كنند كمك شما
 فرصـتى  بـا . كننـد  هشـيارتان  و كننـد  كمـك  شما به بگويم خواهم مى
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 كمك شما به دارند كه خودسازيى با دارند، كه آگاهيهايى با دارند، كه
 در باايمـانى  انسـان  هر كه نابجايى وسوسه از شك، از را شما بدهند؛
 راه چنـين  دوسـتان  نظر به آيا. بدهند نجات است، آن به ابتال معرض
 در باايمـان  قشر پذيرى آسيب از پيشگيرى به تواند مى حد چه تا حلى
 اهللا، رسـول  خلفاى هستند اينها كند؟ كمك دشمن افكنيهاى نفاق برابر

 پيـامبر  وجود از پيغمبر زمان مردم. شما در عليه، سالمه و اهللا صلوات
 جزو هم جهت اين در ما. نداريم برخوردارى ما بودند؛ برخوردار خدا

 مـا  ميـان  در خـدا  لرسـو  وقتـى  بايد آيا اما. هستيم» بالغيب يؤمنون«
 در عليـه،  اللّـه  سـالم  منصـوص،  امام او، تِلو تالى چهره وقتى نيست،
 علـى  شـود  مـى  كـه  آنجـا  تا يا هيچ؛ ديگر بگوييم نيست، ما دسترس
 دانايانند اين و علما اين امناى كه هستند اينها كنيم؟ فكر برايش البدلى

 خدا دين امناى و خدا پيامبر و خدا امناى تعبير با آنها از روايت در و
 مقـدار  پيـامبر  زمان مردم كه طور همان بايد. شود مى ياد امت ميان در

 به و بودند امين محمد و پيامبر شناختن امين دنبال به اى مالحظه قابل
 به تا بگيرد قرار شما مطالعه مورد هم اينها زندگى كردند، مى اعتماد او

 و زيـرك  و يارهشـ  حال عين در و درست، و امين هاى چهره صورت
 نبـودن  از كـه  را خأليى كنيد، مى رجوع آنها به كه اى رشته آن در آگاه

 ممكن حد تا دارد وجود ما ميان در او تِلو تالى پيشواى و خدا رسول
 اگر باشد؟ مفيدى حل راه آيد مى نظرتان به آيا است؟ چطور. كنند پر

 اسـت  اين بر كنيم؟ چه كه است اين بر قرارمان است، مثبت پاسختان
 دوستان نظر به اگر .بكوشيم عمل و اجرا در دنبالش به بعد و بگوييم كه
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 ايـن  شـناختن  براى باشد، مفيدى حل راه تواند مى حل راه اين كه آيد مى
 نـه  آگاهانـه،  اطمينـانى  آور؛ اطمينـان  و عميـق  شناختى بكوشيد؛ ها چهره
 نسـبى  كـردن  ترمصون براى باشد گامى كار اين كنم مى گمان. لوحانه ساده
 ».رسول فيكم و «.دشمن افكن نفاق القائات برابر در خودمان قشر
  

 فارسى زبان به تاريخى آثار برخى
 امـت  و اسالم جهانى دشمنان كه كنيم مى زندگى عصرى در! دوستان
 و هـا  نوشـته  البالى از را اسالم كه اند افتاده هوس بدين حتى اسالمى
 تـرين  پررونـق  كـه  اسـت  ايـن  نه مگر .بشناسانند ما به خود هاى گفته
 عليه، سالمه و اللّه صلوات اسالم، بزرگوار پيغمبر معرفى در كه كتابى

 از كه پيغمبرى محمد، كتاب گرفت قرار استقبال مورد فارسى زبان به
 را كتـاب  ايـن  سـخنم  ايـن  بـا  خـواهم  نمى من بود؟ شناخت بايد نو

 ولـى . بگيـرم  ناديـده  ار كتاب مثبت هاى جنبه خواهم نمى. كنم تخطئه
 در كتـابى  چـه : كنم جلب واقعيت يك به را خودمان توجه خواهم مى

 مـا،  جوانان خصوص به و مطالعه اهل مردم براى پيغمبر زندگى شرح
 چقـدر  كتـاب  اين نويسنده بگويم خواهم نمى من شد؟ واقع دلپذيرتر
 يـا  بـوده  مغـرض  او آيـا  بگـويم  خـواهم  نمى. است داشته صالحيت

 نسـبت  را هـا  نويسنده گونه اين مثبت جنبه خواهم نمى. بوده غرض بى
 جامعـه  در كه پيش، قرن دو و پيش قرن يك مغرض هاى نويسنده به

 مقالــه و كتــاب و گرفتنــد مــى دســت بــه قلــم اســالم دربــاره غــرب
 تـوانيم  مـى  چگونـه  حـال،  هـر  بـه  ولـى، . بگيـرم  ناديـده  نوشتند، مى
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 زنـدگى  شرح در كتابى رنيامديمب درصدد خود ما كه كنيم هضم را اين
 مورد كتاب اين بر مقدم كه كنيم تهيه جذابيت و شيوايى با خود، پيغمبر
 كردند منتشر و بودند پرداخته زمينه اين در كتابهايى بگيرد؟ قرار استقبال

 عنـاوين  بـا  كردنـد  منتشر و نوشتند كتاب زمينه اين در هم آن از بعد و
 از جسـتجوگر  جـوان  كـه  كـرديم  مال نلج را بزرگان آن چنان مختلف
 تأسـف،  كمـال  بـا  هـم،  بعد. كند نگاه آنها ارزش به ترديد با اول همان
 اگـر  و شـود  نقّـادى  مـا  مـردم  طرف از كتاب اين احياناً شد قرار وقتى
 اينكـه  جـاى  بـه  شـود،  بـرمال  الاقـل  هسـت  آن در ضـعفى  هـاى  نقطه

 يك بزنند، دست كار اين به شايسته و نقد اهل دانشمندان و نويسندگان
 ايـن  نقـد  در نويس هرزه گو، هرزه هرزه، بهره، كم سواد، كم دكاندار آقاى
 انجمـن  در بـار  اولـين . شده شناخته پيغمبر محمد،: نوشت كتابى كتاب

 فالنـى،  گفتند دادند؛ من دست به را كتاب اين وين دانشجويان اسالمى
 بعضى بودند رفته ما زيرك هاى بچه هم بعد. ببين آمده؛ قم از كتاب اين
 بودنـد؛  كشـيده  خـط  را دورش بودنـد،  خوانده را كتاب اين جاهاى از

 و ركاكـت  آن بـا  را تعابيرى كه صفحاتى واقعاً! كن نگاه را اينجا گفتند،
 برجسـته  صفحات كرد، پيدا شود مى كمتر نشريات ترين وقيح در زشتى
 كـار  ايـن  ربراب در كه واكنشى هم اين. است آمده حساب به كتاب اين

 آيا هستيم؟ شرايطى چه در كه كند هشيار را ما تواند نمى اين آيا! داشتند
 عقيده نظام اسالم، ايدئولوژيك شناخت درباره زود يا دير كه نگريم نمى
 از را، خودمـان  مطالعـه  اهل جستجوگر مردم بايد باز اسالم، در عمل و
 نويسـندگان  دسـتاوردهاى  بـه  بـدهيم  حوالـه  مرد، و زن و جوان و پير
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 از بسـيارى  نويسند؟ مى چيز و كنند مى مطالعه اسالم درباره كه اى بيگانه
 دنيـا  در يهود كه خاصى وضع آن با ـ هستند يهودى يا نويسندگان اين
 نسـل  ده بيند مى كند مى دنبال را آنها نامه نسب انسان كه گاهى يا ـ دارد
 استشراق عنوان تحت ؛اسالم بنيان كردن متزلزل براى. بودند يهودى قبل
 نويسـندگانى  شناسـى،  اسـالم  و شناسـى  دين و اسالم پيرامون تحقيق و

 سليقه خوش مطالعه، و كار اهل نويسندگانى قلم، خوش و قريحه خوش
 جامعـه  در اينهـا  حتى. امروز جوان سليقه به آشنا مطالب، گردآورى در

 از الم،اسـ  راسـتين  چهـره  شـناخت  به را شما عالقه و آيند مى ما خود
 مـا  وضع فرق چه؟ وقت آن. كنند مى اشباع خودشان دغل كاالى طريق

 موقـع  آن در كـه  است اين شده نازل قرآن آيات اين كه زمانى وضع با
 كتـاب  اهل اين از گروهى حرف به اگر مسلمانها، آى گفت و آمد قرآن
. كشـانند  مـى  كفـر  راه به و گردانند برمى ايمانتان از را شما بدهيد گوش

 خوانـده  شـما  بـر  خدا روشن آيات اينكه با ورزيد مى كفر چگونه ماش
 داريـد  حساب حرف هم يعنى خداست؟ پيامبر شما ميان در و شود مى
 حاال ولى. ببريد پناه او به كه داريد حسابى راهنماى هم كنيد، گوش كه
 اگـر  مسـلمان،  خـواهران  و بـرادران  آى بگـويم  خـواهم  مـى  امروز من

 بشناسـيد،  هـا  نوشـته  و ها نويسنده گونه اين دريچه از را اسالم بخواهيد
 بگويم؟ چه بعد وقت آن خوب؛ خيلى .»كافرين ايمانكم بعد يردونكم«
»فـيكم  يكونـوا  ال و اهللا آيـات  علـيكم  تتلـى  ال انتم و تكفرون كيف و 

 قـرآن  روز آن سـخن  ولـى  اسـت،  منفى امروز من سخن يعنى» .رسوله
ــت ــود مثب ــرآن،. ب ــر روز آن ق ــك از را دمم ــرف ي ــى ط ــت م  گرف
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 امـروز . داشـت  آمـاده  و ساخته پناهگاهى. آورد مى ديگر سوى به و
 را دوسـتانى  همـين ! نرويد سمت آن به! آهاى بگويم، بايد متأسفانه

 يـك  خواهيم مى ما فالنى، گفتند آمدند، مكرر بينم، مى اينجا االن كه
 بشناسـاند  مـا  بـه  را عزيـز  اسـالم  اين كه اى رفته و شسته مجموعه
 اسـالم  تاريخ زمينه در تحقيقى و جالب نوشته يك بدهيد، ما دست

 يا پيامبران يا )ع(على زندگى شرح در كه اى نوشته يك بدهيد، ما به
 نظامـات  كـه  اى مجموعـه  يـك  كنيـد،  معرفى ما به باشد ديگر ائمه

 كنيـد؛  معرفـى  مـا  بـه  بگويد ما به رفته و شسته و جالب را اسالمى
. داريـم  كـم  گويم مى ولى نداريم، گويم نمى. كشيم مى تخجال واقعاً
 و شـكل  ايـن  به اسالم از شناختى براى كنيم مى تالش داريم ما البته
 .بود خواهد طوالنى ولى زمينه، اين در آثارى تهيه

 بـود  ايـن  كنيم تكيه آن روى بحث اين در خواستيم امشب آنچه
 سـعى  اينكـه  آن و نيـد بك توانيد مى كار يك فعالً رفقا شما الاقل كه

 كشـف  مختلـف  هاى زمينه در را اعتمادى قابل آگاه هاى چهره كنيد
 به گوييم مى اگر كه بدهيد را امكان اين ما به اقالً و بشناسيد و كنيد

 اگـر  تـا  نخـوان،  را كـس  فـالن  كتاب نكن، گوش كس فالن حرف
 نسـبت  بـه  انسـانِ  يـك  بدهيم، تحويل شما به نداريم جامعى كتاب
 بگـوييم  باشـيم  داشـته  شده ساخته انسان ده انسان، دو شده، ساخته
 اينهـا  كنيد؛ عرضه اينها بر را مسائل و كنيد مراجعه اينها به! دوستان

 كوشـش  شما كردن روشن در اند رفته پيش و فهميدند كه حد آن تا
 كـه  آنجـا  تا بدانند خودشان وظيفه بايد هم عده اين و. كرد خواهند
 عليه الاسئلكم «هم آن باشند؛ كنندگان سؤال سدستر در است، ميسر
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 اسـت  ايـن . شغل و حرفه يك صورت به نه صميميت، با هم آن ؛»اجرا
 شـناختن  ضـرورت  روى كـه  ديـدم  اين در را قبل بحث آن تكميل كه

 پايـان  از بعـد  داريـد  فرصت دوستان. كنم تكيه بيشتر هايى چهره چنين
. بگوييـد  پروا بى داريد، نقدى انديشى چاره و فكر همين در اگر عرايضم

 جـدى  زمينه اين در كنم مى خواهش آيد مى پسنديده نظرتان به هم اگر
 چنـين  از اسـتفاده  حسـن  در شـما  كه اندازه همان به بدانيد و كنيد كار

 بيشـتر  چـه  هـر  رشد و پيدايش به خود به خود باشيد كوشا هايى چهره
 . ايد دهكر كمك آينده براى جامعه در ها چهره گونه اين

 بـه  هـم  را مژده اين توانم مى خوشحالى و خوشبختى كمال با من 
 جـوان  نسـل  در همچنـين  و ما علم اهل جوان نسل در كه بدهم شما

 قشـرهاى  از مـا  جـوان  نسل در همچنين و ما دانشگاهى تحصيلكرده
 خوشـبختانه ) طورند اين ترتيب به چون گفتم ترتيب به را اينها (ديگر
 يك. برخوردارند بسيار مزاياى از كه شدنند ساخته لحا در هايى چهره
 يـك  بـراى  كـردم  دعـوت  قـم  از دوستان از يكى پيشنهاد به را آقايى

 جشـنهاى  همـين  از يكـى  در مجمع، يك و مسجد يك در سخنرانى
 چـه  و من از چه كرد، ما از آقا اين كه سؤاالتى كه خوشحالم. گذشته

 ايـن  درباره يك هيچ بود، دمسج آن جماعت امام كه آقايى آن خود از
 دهنـد؟  مـى  مـن  بـه  چقدر منبر اين براى آيم مى اينجا بنده آقا كه نبود

 شـوم  مى وارد وقتى آيا گذارند؟ مى احترام چقدر دهند؟ مى پول چقدر
 مـن  مقامات به چقدر آيا شوند؟ نمى يا شوند مى بلند جايشان از همه

 اينهــا ؤاالتشســ. نبــود حرفهــا ايــن از كــدام هــيچ دارنــد؟ آشــنايى
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 امـام  نـه؟  يـا  همفكرنـد  دوسـتان  هسـتند؟  كسانى چه آنجا در: بود
 مخلـص  و بـين  روشن است؟ همفكر دوستان از آيا مسجد جماعت

 روز آن در را خـدمت  فـالن  را، كار فالن است قرار من نه؟ يا است
 از كنـى  مى فكر سخنرانى اين و خدمت آن ميان مقايسه در آيا بكنم،
 يـا  بـدهم  انجـام  و بمانم را كار آن است؟ وظيفه ككدامي دينى نظر
 يـك . بـردم  لـذت  و شدم خوشحال جداً كنم؟ سخنرانى اينجا بيايم
 كـه  جوانى يك. ساله پنج و بيست ساله، چهار و بيست شايد جوانِ
 از نيـاز  بـى  باشد آدمى اينكه نه دارد، هم محقرى خيلى زندگى يك
 و بـاال  اينكه از ديگر نجوا هر مثل كه جوانى يك. مالى مسائل نظر

 حـد  اين تا اما شعور، با جوان يك. آيد مى خوشش بگذارند پايينش
 چند اين در آنچه بركات از باشيم خوشحال! بردم لذت. خودساخته

 و انجاميـد  ما جوانان از بيشترى عده شدن ساخته به و داد رخ سال
. دبسـاز  بهتـر  و بيشـتر  همچنـان  سازنده چرخ اين كه باشيم اميدوار
 خـودش  در نااميـدى  و يـأس  كمتـرين  مـا  قشـر  خـواهم  نمى هرگز

 بـراى  هرگـز  گـويم  مـى  سخن خطر بزرگى از اگر من. كند احساس
 ضـرورت  احساس براى. است بيشتر آمادگى براى. نيست اميدى كم

 اسـت  توانسته دشمن قرنهاست. است بيشتر گذشت و بيشتر تالش
 كنــد اثـر  بــى و ىخنثـ  اسـالمى  امــت در عمـالً  را كريمــه آيـه  ايـن 

 اذ علـيكم  اهللا نعمت اذكروا و التفرّقوا و جميعاً اهللا بحبل واعتصمو«
 علـى  كنـتم  و اخوانـا  بنعمته فاصبحتم قلوبكم بين فالَّف اعداء كنتم
 لعلكـم  آياتـه  اللّـه  يبـين  كـذلك  منهـا  فانقـذكم  النار من حفرهٍ شفا
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 1.»تهتدون
 قابـل  نسـبتاً  عرب طايفه دو مدينه در ايد، شنيده مكرر كه طور همان
 در آنچـه  حسـب  بـر . كردنـد  مى زندگى خزرج و اوس نام به مالحظه
 كـه  بودند برادرى دو خزرج و اوس هست، اسالم از قبل عرب تواريخ
 شـود  مـى  گفته احتماالً (ده باد بر خانمان طبيعىِ حوادث رويداد از پس
 سـمت  بـه  كردنـد  مهاجرت عربستان جنوب از اينها) يمن در ارم سيل
 بـد  ديدنـد  كردنـد،  مى عبور) باشد فعلى مدينه كه (يثرب از آنها. شمال
 عـده  يـك  هـم  آنهـا  از اى فاصـله  در. ماندند ماندن، براى نيست جايى

 بـود  آبادترى منطقه كه شمال از روم، حكومت فشارهاى اثر در يهودى،
 و النـه  خودشان براى اى گوشه يك بودند آمده آنها. بودند شده متوارى

 ماندند آنجا هايشان بچه با خزرج و اوس. بودند كرده درست اى شانهكا
 بـود  بزرگتر خيلى خزرج. بزرگ خانواده دو به شدند تبديل آرام آرام و
 و بودند خوب و بودند دوست هم، با آنها. بود بزرگ نسبتاً هم اوس و

 را اينجـا  آمدنـد  اينهـا  ديدنـد  همسـايه  يهوديهـاى  اين. داشتند زندگى
 شـوند؛  مـى  قدرتمند و زورمند و شود مى زياد شان عده كم كم و گرفتند

 كـه  گـذرد  نمى صباحى چهار بگذاريم خودشان حال به طور همين اگر
 اسـت  ممكـن  و آينـد  درمـى  محلـى  بزرگ قدرت يك صورت به اينها

 اعـراب  بـه  پشتشـان  اينهـا  كه خصوص به. بيفتد خطر به ما موجوديت
 شـروع  كنيم؟ چه. هستيم بريده وديتيه مركز از ما اما است گرم ديگر
ــه ــاد ب ــت ايج ــه و رقاب ــزى فتن ــان در انگي ــن مي ــروه دو اي ــد گ  .كردن
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 در آنچـه  حسب بر است، مربوط اسالم از قبل قرنها به گويم مى اينكه
 تحريـك  يكـديگر،  عليـه  را آنهـا  يهوديـان  هسـت،  ما تاريخى اسناد
 ميـان  در شىبرادرك و كشى پسرعمو آرام آرام كه طورى به كردند مى

 داراى گـرم،  خشك منطقه بيابانى عرب. رسيد اوج به خزرج و اوس
 بشود، تحريكى كه بود كافى اشتعال، و برافروختن قابل تند احساسات

 آنهـا  برابـر  در افتخـارآميزى  شـعر  يـك  اينهـا  طرف از بشود، توهينى
 روشن اختالف آتش تا بشود زده آنها به اى گوشه يك و بشود خوانده
 در اسـالم،  ظهـور  بـه  نزديك پى، در پى جنگهاى كه طورى به. بشود
 تحليـل  را طايفـه  دو هـر  و بـود  داده روى بـود  سـال  دهها اينها ميان
 اسـتفاده  چنـد  يهـودى  هاى همسايه داد مى روى كه جنگى هر. برد مى
 يـك  و داشـتند  اسـلحه  بـه  احتياج خزرج و اوس اين اوالً. كردند مى

 بنــابراين. كردنــد مــى كــار فلــزى يعصــنا در يهوديهــا ايــن از گــروه
 ثانيـاً، . بفروشند اينها به تا كردند مى آماده ساختند، مى را هايشان اسلحه
 و زراعـت  و زنـدگى  و كـار  به و شدند مى بدهكار جنگ اثر در اينها

 كردن قرض پول به احتياج. رسيدند نمى داشتند كه مختصرى دامدارى
 را پولهايش كه پولدارى يهودى همسايه سراغ رفتند مى. كردند مى پيدا

 پـول  خانمانسـوز  هـاى  بهـره  بـا  او از و رباخوارى براى بود خوابانده
 ميدان در كارآ، جوانان اينها، رشيد و آور جنگ جوانان ثالثاً،. گرفتند مى
 جاى به خودشان از بار مقدار يك و غلتيدند مى خون و خاك به نبرد
 مسأله يك صورت به آنها اداره كه سرپرستى بى بچه و زن: گذاشتند مى

 كه طورى به داشت، ادامه سالها وضع اين .آمد مى در خزرج و اوس براى
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 قبـل  عرب ادبيات در نمونه هاى كينه جزو خزرج و اوس بين هاى كينه
 جاهليـت  اشـعار  در ديرينـه  جـويى  انتقام و كينه نوع چند. شد اسالم از

 رحمـةٌ  «.آمد اسالم پيامبر .آمد اسالم. است همين آنها از يكى كه هست
 را هـا  كينه اين و آمد قرآن و پيغمبر. آمد» للعالمين هدى «.آمد» للعالمين
 بـا  مسـلمان  متحد مجموعه يك صورت به خزرج و اوس و كرد ذوب
 و حق ياران (انصارااليمان، و انصاراالسالم و انصارالرسول پرافتخار نام

. متحـد  و يكدسـت  دند؛شـ ) حـق  پيامبر و حق دين و حق كتاب ياران
 ايـن . شد نازل آيات اين كه بود نگذشته هجرت از سال دو هنوز شايد
. هجرت سه تا يك بين سالهاى به است مربوط بيشتر اصوالً آيات صف
 در تاريخى بندى رده نظر از خوانديم مدت اين كه آياتى صف اين تمام
 تـازه  وحـىِ ر سـازندگىِ  ايـن  بـر  زيادى زمان هنوز. دارند قرار رده اين

 از كه كنند مى زندگى مدينه اطراف در يهود از گروههايى هنوز نگذشته،
 بـه  پيوسـتگى  و روح با شوكتى آنهم تازه، شوكت اين از و وحدت اين
 پيوسـته،  هـم  بـه  را دلهـا  كه الهى پيوند و الهى رشته يك اللّه، من حبل

 مسـلمان  هاى اوسى از نفر چند كه روز يك اينها از يكى. باشند ناراضى
 كـرد  شـروع  و آنجا آمد هم، دور بودند نشسته مسلمان هاى خزرجى و
 شـروع  مرتبه دو را تاريك تاريخ پوسيده هاى كهنه ورق. گويى تاريخ به

 بـا  را افكـن  جدايى افكن نفاق مطرود مردود ناسيوناليسم. كردن باز كرد
 گفـت  چيزى يك ها اوسى اين به. كردن زنده ساله هزار چند شعارهاى

 شكســت شــما بلــه، گفــت. گفــت چيــزى هايــك خزرجــى آن بــه و
 با را حوادث اين عربها معموالً... داريد ياد به را كذايى روز آن آميز افتضاح
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 فالنـى  روز آميز افتضاح شكست ها، اوسى اى گفت. كردند مى ياد» يوم«
 ها خاطره اين كرد شروع داريد؟ ياد به خورديد خزرجيها دست از كه را
 جلسـه  يك همان در. كردن برافروخته را اينها آرام آرام و كردن زنده را
 بـه  و آمـده  برادرى به مسلمانِ تازه گروه دو اين توانست جاسوس اين

 گفتنـد  همانجـا  كه كند خشمگين يكديگر عليه چنان را رسيده برادرى
 چنـين  در ).ص(پيـامبر  بـه  رسيد خبر. جا فالن فردا پس شما با ما قرار

 بـه  بگويـد  بايـد  پيـامبر  را آنچـه  و آمد مى الهى حىو حساس لحظات
 آنهـا  بـر  آيـات  ايـن . نهاد مى او زبان و دل بر جالبتر و تر جامع صورتى
 ايـن  از گروهـى  حـرف  به بدهيد گوش اگر مسلمانها، آى: شد خوانده

 بعد را شما شده، داده ايشان به آسمانى كتاب قبالً كه اينانى كتاب، اهل
 كفـر  راه بـه  چـرا  شـما . گردانند برمى كفر راه به شدن مسلم و مؤمن از

 در خدا رسول و شود مى خوانده شما بر خدا آيات اينكه با آمد خواهيد
 بـه  زند دست او رشته به و برد پناه خدا به كس هر و هست؟ شما ميان
 داشته خدا پرواى باشيد، خدا ياد مسلمانها، اى. شده هدايت راست راه

 در را روح ايـن . خداترسـى  خـدا،  از تقـواى  د؛باشـي  داشته تقوا باشيد،
 گـوهر  و آيـد  مـى  دشـمن  آسـان  چـه  ببينيـد . داريـد  نگه زنده خودتان
 تـا  را گرانبهـا  گـوهر  ايـن  بايـد ! ربايد مى چنگتان از را اسالم گرانبهاى
 واعتصـموا  «.مسـلمان  مگـر  نميريد و باشيد داشته زندگى لحظه آخرين
 ايـن  عـالى  ارزش رفـت  يادتـان  شـد؟  چه» التفرّقوا و جميعاً اهللا بحبل
 بـين  فَـالَّف  اعـداء  كنـتم  اذ علـيكم  اهللا نعمت اذكروا و»را؟ خدا نعمت
 و اسالم و ايمان ايمان، پرتو در خدا اما بوديد، دشمن همه شما ».قلوبكم
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 رفتـه  يادتـان . بـود  كرده مهربان هم با را شما دلهاى بزرگش، نعمت
 ةٍحفـر  شـفا  على كنتم «رفت تانياد شد؟ چه ديرينه هاى كينه آن بود
 بايـد  كـه  داشتيد، قرار آتش گودال لب بر كه رفت يادتان ؟«النار من
 خـدا  و سـوزنده،  آتـش  گـودى  آن در افتاديد مى فرو افتاديد، مى در

 بـراى  واضح و روشن اينطور را خود آيات خدا داد؟ نجات را شما
 . بياييد راه به شما كه اميد اين به كند مى بيان شما
 اجتماعى و دينى زندگى به مربوط حقايق اين وظيفه برحسب ما

 اى وظيفـه  چون كنيم مى مطرح خودمان جمع در پروا بى و روشن را
 دلهـاى  بـر  كـه  خداست آيات اينها. گرفتيم عهده بر را خطير چنين

. آيـيم  راه بـه  هـم  ما كه اميد بدان خوانيم مى شما و خودم خودمان،
 از برخوردار زندگى. قرآنى و اسالمى و كپا اى آينده سوى به راهى
 اله و محمد سيدنا على اهللا صلى و اللّه والحمد. حق روشنايى و نور

 .الطاهرين



 *مرجع عدالت

 عـن  يرغَب من و «.دهيم مى توضيح را بقره سوره 141 تا 130 آيات
 االخـرة  فـى  انّه و الدنيا فى اصطفيناه لَقَدِ و نفسه سفه من اال ابراهيم مِلّةِ
 وصـى  و. العالمين لرب اسلمت قال اسلم، ربه له قالَ اذ. الصالحينَ لمن
 اال فالتمـوتُنَّ  الدينَ لكُم اصطفى اهللاَ انَّ بنى يا يعقوب و بنيه ابراهيم بها
 روگـردان  و منصـرف  ابـراهيم  آيـين  از كه كيست» مسلمونَ انتُم و

 انتخـاب  دنيـا  در را ابـراهيم  مـا  است؟ نابخرد كه كسى جز باشد،
 پسران يعقوب و ابراهيم. است شايستگان از آخرت در او و كرديم
 وصـيت  و سـفارش  آيين همين به و ابراهيم ملت همين به را خود

 معين و انتخاب شما براى را دين خدا ما، پسران اى گفتند،. كردند
 يعقـوب  حضَـر  اذ شُـهداء  كنـتم  اَم «.مسلمان جز نميريد پس كرده،
 و الهــك نَعبــد قــالوا بعــدى مِــن تَعبــدونَ مــا لبنيــه قــالَ اِذ تالمــو
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 يـا » .مسـلمونَ  لـه  نَحنُ و واحداً الهاً اسحقَ، و اسمعيلَ و ابراهيم آبائك اله
 پسـرانش  بـه  و رسـيد  فـرا  يعقوب مرگ كه وقتى آن بوديد حاضر شما

 تـو  خداى همان گفتند، پرستيد؟ خواهيد را چيز چه من، از پس گفت،
. را يكتـا  خداى همان. را اسحاق و اسماعيل و ابراهيم پدرانت خداى و
 مـا  لَكُـم  و كَسبت ما لَها خَلَت قد اُمة تِلك «.هستيم تسليم او برابر در ما

 آنها آيين اينكه درباره را دعوا پس» .يعملون كانوا عما التُسئلونَ و كَسبتم
 ايـن،  بـر  عـالوه . گفتيم هك است اين مطلب واقع. بگذاريد كنار بود چه
 متوجـه  خودشان آنها. است شده سپرى زمانشان كه بودند گروهى آنان

 ملّـة  بل قُل تَهتدوا، نصارى او هوداً كونوا قالوا و «.كردند مى چه كه شدند
مـا  و الينـا  اُنزِل ما و باللَّه آمنا قولوا. المشركينَ من كان ما و حنيفاً ابراهيم 
 موسـى  اوتى ما و االسباطِ و يعقوب و اِسحقَ و اسمعيلَ و ابراهيم الى اُنزِل
 لـه  نَحـنُ  و مـنهم  اَحـدٍ  بـين  نفرّق ال. ربهم من النبيونَ اوتى ما و عيسى و

 همچنـين  و) نصـارا  و يهـود  يعنـى  (آنها مطلب، اين برابر در» .مسلمونَ
 نصـرانى  يـا  يهـودى،  گفتنـد  داشـتند،  آنها به گرايشى كه ديگر گروهى

 حنيـف  آيـين  همـان ! نـه  بگو،. گيريد قرار الهى هدايت راه در تا شيدبا
 سـازى  دسته و دار ما بگو. نبود مشركان از كه ابراهيمى داريم؛ را ابراهيم

 از كـه  الهـى  وحى به داريم؛ ايمان خدا به ما بگو. كنيم نمى دين كار در
 و ابـراهيم  بـر  آنچـه  بـه  شـد،  فرسـتاده  مـا  سوى به )ص(محمد طريق
 بـه  آنچـه  بـه  شـد،  فرستاده او فرزندان و يعقوب و اسحاق و عيلاسما

 داده و شـد  فرسـتاده  خداوندشـان  جانب از پيغمبران و عيسى و موسى
 آنهـا  از يـك  هـيچ  ميـان  و داريـم  ايمـان  يكجا همه به .داريم ايمان شد
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 در هـم  مـا  و اوينـد  پيغمبران همه چون چرا؟. گذاريم نمى فرقى
 ان و اهتَدوا فَقَد به امنتم ما بمثلِ آمنوا فان« .هستيم تسليم او برابر
 صِبغَة. العليم السميع هو و اللَّه فسيكفيكهم شِقاقٍ فى هم فانّما تَولّوا
 و يهـود  اگـر » .عابـدون  لـه  نَحن و صبغة اللَّه من اَحسنُ من و اللَّه

 هم ما گفتند و آوردند ايمان چيزى چنين به هم ديگران و نصارا
 ايمان شده نازل اسالم، پيغمبر جمله از پيغمبران، همه بر چهآن به

 گرداندند، رو اگر ولى. هدايتند راه در آنها صورت اين در داريم،
 هـم  شـما . كنند اندازى تفرقه و افكنى تفرقه خواهند مى كه بدانيد
 او و داشـت،  خواهد نگه آنها برابر در را شما خدا. نباشيد نگران
 آميـزى  رنـگ  و خدا آيين و خدا رنگ است اين. داناست شنواى
 را خدا آن ما باشد؟ بهتر خدا از اش آميزى رنگ كه كيست و خدا
 .پرستيم مى

 و اعمـالُكُم  لكـم  و اَعمالنـا  لَنا و ربكُم و ربنا هو و اللَّهِ فى اَتُحاجوننا قُل«
 خـدا  سـر  بـر  مـا  با آيا. ندارد معنا خدا سر بر دعوا بگو» .مخلصونَ لَه نَحنُ
 و پـاداش  به ما. شماست خداى هم و ماست خداى هم او،! كنيد مى دعوا
 خودتـان  اعمـال  كيفـر  و پاداش به هم شما رسيم، مى خودمان اعمال كيفر
. ايم داده قرار خدا براى يكسره و خالص را عمل و دين و آيين ما. رسيد مى
ـ  نصـرانى  يـا  باشيد يهودى بياييد گوييد مى دائماً اينكه پس  ام «چـه؟  ىيعن

 او هـوداً  كـانوا  االسـباطَ  و يعقـوب  و اسـحقَ  و اسمعيلَ و ابراهيم اِنّ تقولونَ
 اللَّه ما و اللَّه من عنده شهادةً كَتَم مِمن اَظلم من و اللَّه اَم اَعلَم انتُم قل نصارى
 عيسـى  و موسـى  از پيش اصالً كه ابراهيم، گوييد مى يا» .تعملونَ عما بغافل
 بودنـد؟  نصرانى و يهودى آنها، فرزندان و يعقوب، اسحاق، ماعيل،اس بود،
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 كـه  آن از سـتمگرتر  كيسـت  خـدا؟  يـا  دانيـد  مى بهتر شما آيا بگو،
 از خدا و كند، كتمان را آن او و باشد خدا جانب از او پيش شهادتى

 و كسـبت  ما لها ،خَلَت قَد اُمة تلك «.نيست غافل كنيد مى شما آنچه
 كه بودند گروهى آنها» .يعملون كانوا عما التسئلون و كسبتم ما لكم
 شـما  آنچـه  كردنـد،  خودشـان  براى كردند آنچه. گذشت شان دوره
 .نداريد را آنها كارهاى مسؤوليت شما و كنيد مى خودتان براى بكنيد
 صحبت تفصيل به آنها درباره كه است قبل آيات دنباله آيات اين
 دهـد،  مـى  يـاد  همه به را سلمانىم پاك زندگى رسم و راه و ام كرده
 گـوش  پشـت  را رسـم  و راه ايـن  مسـلمانها  مـا  خود متأسفانه ولى

 پيغمبـران  همـه  مـورد  در كـه  گويد مى تمام صراحت با. ايم انداخته
 همـه، . هسـتند  خدا يك پيغمبران همه،. كنيد فكر كاسه يك و يكجا
 انـد  دهكـر  دعوت را انسانيت همه،. اند آورده بشريت براى را او آيين
 ايـن  سـر  بـر  جنگ. باشند تسليم خدا آيين و خدا برابر در اينكه به

. نيسـت  هسـتند  خداپرسـت  كـه  مردمى شايسته پيغمبر آن و پيغمبر
 شده نسخ احكامى است ممكن دينى هر در. است يكى اديان اصول
 اخيـر  سـالهاى  در اسـت  ممكـن  هم پيغمبر يك دين در حتى. باشد
 ديـن  امـر،  اين آيا ولى. باشد شده نسخ اول سالهاى احكام از برخى
  كند؟ مى دين دو را پيغمبر يك

 نـوع  يك نوبت پنج در آيد، مى دست به اديان تاريخ از آنچه برحسب
 يعنـى  العـزم،  اولـى  پيغمبـران  در اسـت؛  داشته وجود سطح در آمدن باال

 هم سطح آمدن باال ولى .آوردند را خدا آيين برتر سطحى با كه پيغمبرانى
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 از بحـث  در. اسـت  يكـى  آنهـا  همـه  در اصـول . كند نمى ايجاد ايىجد
 امـر  اين كه كرديم صحبت باره اين در تفصيل به اسالم پيغمبر خاتميت
 نظـر  از كـه  آمدنى باال هم آن سطح، آمدن باال نوع يك از است عبارت
 و احكـام  اينكـه  نـه . نـدارد  معنـا  اصـالً  بـاالتر  سطح آن، از بعد دينى،

 ثابـت  ديـن  بلكه بود، خواهد ثابت احكام اجراى يتكيف و خصوصيات
 ثابـت  حكمى يا باشد ثابت دين اينكه بين است فرق خيلى. بود خواهد
 بعـدى  زمانهـاى  در احكام از قسمتى موضوع است ممكن گفتيم. باشد
 حكـم . كنـد  مـى  تغييـر  هـم  حكـم  كرد، تغيير موضوع وقتى. كند تغيير

 داريـم  كـريم  قرآن در مثالً،. نيست جاودانى موضوع اما است جاودانى
 يـك  اگـر  امـا . اسـت  ثابـت  قانون اين. است حرام الكلى مشروبات كه

 هـم  باز قانون اين آيا نشد، ساخته الكلى مشروبات اصالً دنيا در روزى
. بـرود  بـين  از اينكـه  نه افتد مى مصرف از قانون اينجا! نه دارد؟ مصرف
 تمـام  قانون موضوع يعنى است؛ قبيل همين از نسخها همه اصالً گفتيم
 بـه . آيـد  مـى  قـانون  همـان  باز بيايد، دوباره موضوع همان اگر. شود مى

 محمـد  حـرام  و القيامـة  يوم الى حالل محمدٍ حالل «گرچه جهت همين
 موضـوع  دوران اسـت  ممكـن  حـال  عـين  در اما ،»القيامة يوم الى حرام
 انتفـاء  بـه  بهسـال  گوييم مى اين به. شود منتفى و بگذرد قوانين از برخى

 بحـث  اين. ندارد هم خاتميت و ابديت با منافاتى هيچ امر اين. موضوع
 و حسـاس  و دقيـق  بسـيار  بحـث  عملى، و علمى شناسى اسالم نظر از

 بـه  كنـون  تا گرچه بگيرد، قرار توجه مورد بسى بايد كه است اى ارزنده
 هم وجهت عدم اين عوامل و علل .است نگرفته قرار توجه مورد كافى اندازه
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 كـه  است زياد خيلى اجتماعى مسائل زيربناى شناخت و اجتماعى نظر از
 .امشب بحث اما و آيات اين درباره بود توضيحى اين .دارد دگر بحثى آن

 بـه  مربـوط  آيـه  نخسـتين  از اخيـر  بخـش  درباه بودم داده وعده
 آيـه  (خوانم مى مجدداً را آيه. كنم صحبت رفقا براى ابراهيم داستان

 اِنّـى  قالَ. فاتمهن بكلمات ربه ابراهيم ابتلى اِذ و(: بقره سوره زا 124
تى مِن و قال. اماماً للنّاس جاعِلُكالظـالمين  عهـدى  الينال قال ذري. «
 عهـده  از ابـراهيم  و آزمـود  كلمه چند با خدايش را ابراهيم كه آنگاه
 را تـو  مـن  گفـت  او بـه  خـدا  رسـانيد،  انجام به را آنها و برآمد آنها

 خداونـد  چطـور؟  مـن  نسـل  از گفـت، . دهـم  مى قرار مردم پيشواى
 سـتمگران  نصـيب  دهـم  مـى  مـن  كـه  سـمتى  و پيمان و عهد گفت،
 آن بـا  شـما  همـه  كـه  اسـت  بحثـى  زيربناى آيه اين ذيل. شود نمى

 را ابـراهيم  خـدا  كـه  گويـد  مـى  آيـه . عصـمت  بحث: داريد آشنايى
 من فرمود او به داخ وقت آن. بود مثبت آزمايش نتيجه. كرد آزمايش

 ابراهيم. الهى پيشواى. كنم مى منصوب مردم پيشوايى سِمت به را تو
 به. منفى نه و بود مثبت نه پاسخ چه؟ من نسل از من؛ از اين گفت،
 مـن  الهـى  سِـمتهاى : شـد  اعـالم  قـانونى  منفى، و مثبت پاسخ جاى

 هكـ  را آنهـا  تـو،  نسل و ذريه از بنابراين،. شود نمى ستمگران نصيب
 نيسـتند  چنـين  كـه  آنها و دهم، نمى قرار امام اند انحراف و ستم اهل
 در. شـود  نمـى  سـتمگران  نصـيب  من عهد. دهم مى قرار امام را آنها

 عادلهـا  نصـيب  مـن  سِمت و عهد يعنى. عادل چيست؟ ظالم مقابل
 . شود مى
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 عدل معناى
 خودمـانى  معناى يك عدل از ما چيست؟ عدالت چيست؟ عدل معناى
. نكردن تجاوز كسى حق به نكردن، پايمال را كسى حق دادگرى، :داريم
 و متجـاوز  سـمتى  هـيچ  بـه  بـودن،  معتدل: داريم هم فلسفى معنى يك

 عدل قديم اخالق در. كلى طور به انحراف از بودن پاك نبودن، منحرف
 انسـان  گفتنـد  مـى . كردنـد  مـى  معرفى بشرى پسنديده اخالق اساس را

 بـه  است ممكن گرايشها اين از يك هر در. رددا گرايشهايى و خواستها
 كه است اين بهتر برود؛ تفريط جانب به است ممكن برود، افراط جانب
 اسـت  خـوب  آدمـى  گفتنـد  مى مثالً. اوساطها االمور خير باشد؛ رو ميانه

 و جبـون  آدم گـوييم  مـى  داشـت  كمبـود  شجاعت در اگر. باشد شجاع
 آدم گوييم مى بزند، دريا هب دل خواست حد از بيش اگر. است ترسويى
 كـه  چيـزى  آن. بزدلى و ترس نه و است خوب تهور نه. است متهورى
 در مـثالً  يـا . شـجاعت  گـوييم  مـى  آن بـه  كه است، دليرى است خوب
 است كسى يك وقت يك گفتند مى) دوستى مال (مال به نسبت شهوت

 راًفو آورد مى دست به هرچه و گيرد نمى نظر در را پول ارزش اصالً كه
. گشـادباز  گوييم مى اين به. نيست دار نگه چيز اصالً و دهد مى دست از

 دست به دينارى اگر و شده بسته پول به جانش كه هست هم وقت يك
 اين حالش زبان. دارد نگه عمر آخر تا را آن بايد كه كند مى خيال بياورد
 بخيـل  آدم ايـن ! داد بتـوان  آسـان  كه است جان نه است، پول كه است
 اسـت  خـوب  كه چيزى آن. گشادبازى نه و است خوب بخل نه. تاس

 دخـل  بـه  كـردن،  زنـدگى  حساب روى يعنى. است معيشت در اقتصاد
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. كـردن  تنظـيم  را زنـدگى  وقـت  آن و كـردن  نظـر  دم هر خود خرج و
 روى ميانـه  و اعتدال اين. است دوستى پول مسأله در عدل اين گفتند مى

 پيـدا  وسـيعى  بسـيار  معنـاى  عدل ى،فلسف اخالقىِ معناى اين به. است
 خيلـى  كـه  فارسى عرفى زبان در ما لطيف بسيار تعبير به يعنى،. كند مى

 اسـت؛  ميزان چيزش همه كه آدمى است، علمى تعبيرات همه از گوياتر
 همـه . اسـت  ميزان عملش است، ميزان برخوردش است، ميزان فكرش
. كنـد  مى پيدا ىعال و وسيع معنايى عدل اينجا. است ميزان روى چيزش

 امـا . شـود  مى عادلها نصيب من عهد يعنى ،»الظالمين عهدى الينال «اين
 معنـاى  آن يـا  اول محـدود  معنى آن معنى؟ دو اين از يك كدام به عادل
 محـدود  ساده نظر در اول معناى كه است اين مطلب پاسخ دوم؟ وسيع
 چـرا؟ . است دوم معنى همان فهميم مى بكنيم، دقت كمى اگر اما است،
 خـوب،  بسـيار . نكنـد  تجاوز كسى حق به كه است كسى عادل چون
 نكنـد،  تجاوز الناس حق به خواست كسى اگر. بشماريم را حقها حاال
 تجـاوز  مردم حقوق به مردم، آبروى به مردم، ناموس به مردم، مال به

 خـودش  به خواست انسان اگر اين، بر عالوه. بپايد را خود بايد نكند،
 جمعه شبهاى در كميل دعاى خواندن كه روزها آن ـ نكند تجاوز هم
 پنـاه  خـدا  بـه  خـود  دسـت  از جـا  يـك  در بـود،  تر معمول ما ميان در
 بـه  سـتم  ايـن  از انسـان . كردم ستم خودم به ؛»نَفْسى ظَلَمت «:برديم مى

 سـتمگر  يعنـى  باشـد،  عادل آدم اگر. كند مى گاليه و شكوه و ناله خود،
 خـدا . نكنـد  تجـاوز  نيز دارد خود بر خودش كه حقوقى به بايد نباشد،

 .نكنـيم  تجـاوز  نيـز  خدا حقوق و خدا به بايد ما. دارد حقوقى ما بر هم
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 حقـوق  بـه  نـه  كسـى  شـد  قـرار  اگر. دوم معنى همان به گردد بازمى اين
 كند، تجاوز دارد خودش بر خودش كه حقوقى به نه كند، تجاوز ديگران

 همـان  او كنـد،  تجـاوز  دارد اى بنـده  هر گردن بر خدا كه حقوقى به نه و
 است اين حقيقت بنابراين،. است ميزان روى چيزش همه كه است آدمى
 بيـرون  اصـطالحات  قالـب  از اينكه شرط به است، يكى معنى دو هر كه

 اسـت،  عمـوم  فهـم  مـورد  زبان كه قرآن، زبان همان با را مطالب و بياييم
 .خيزد ىبرم ميان از جنگها صورت اين در. بكنيم مطرح

 ميـزان  از است عبارت است مطرح آيه اين در كه عدل بنابراين،
 تجاوزى گونه هيچ كه طورى به زندگى، جهات تمام در انسان بودن
 من عهد فرمايد مى آيه اين در خداوند. باشد نداشته راه زندگيش در

 كسـى  اگـر . شـود  نمـى  ندارند، را عدالت نوع اين كه كسانى نصيب
 بايـد  بياورد، دست به را الهى منصب من، پيمان من، عهد خواهد مى
 عدالت باشد قرار اگر اما. باشد برخوردار عدالت و عدل نوع اين از
 در مسأله وقت آن باشد، گفتيم كه جامعيت اين به و محكمى اين به

 جماعـت  امام گوييد مى شما! شود مى مشكل بسيار اجتماعى زندگى
 كسانى باشد، عادل بايد قاضى شد،با عادل بايد شاهد باشد، عادل بايد
 شهرى فرماندار (بگيرند عهده به جامعه در را سِمتهايى خواهند مى كه

 كـه  مناصـبى  از منصـبى  باشند؛ بخشدار باشند، شهرى شهردار باشند،
 هم اينها) معمولى اداره يك رئيس حتى است، آنان دست به مردم كار
 امـا  كرديـد،  معرفـى  تاهميـ  اين به كه هم را عدل باشند، عادل بايد

ــين ــدا كجــا از را عــادلى چن ــيم پي ــد مــى نقــل! كن  از يكــى كــه كنن
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 او نزد مردم. خواند مى نماز مسجدى در روز هر گذشته باتقواى علماى
 پشت توانيم مى ما نداريد تشريف شما كه مواقعى در آيا گفتند، و رفتند
 ايشـان  سـر  پشت ام تا دانيد مى عادل را او آيا بخوانيم؟ نماز آقازاده سر
 بـود،  گرفتـه  سـخت  معنـى  همين به را عدالت كه آقا آن بخوانيم؟ نماز
 نـام  احتـرام  به! است )عج(زمان امام هم آن است، يكى عادل بود، گفته
 را مطلـب  دنبالـه  ديگـر  اصـالً  تـا  بود رفته و شده بلند جا از زمان امام

 باشـد،  بـااليى  ايـن  بـه  عـدالت  سـطع  واقعـاً  اگر خوب،. نگويد پاسخ
 شـهادت  و جماعـت  نماز مثل اجتماعى، زندگى عادى امور در وقت آن
 در اتفاقـاً  مطلـب  ايـن ! كنيم؟ پيدا كجا از را عادلهايى چنين آن، امثال و

 روايـت  ايـن . اسـت  آمـده  شـده،  نقل )ع(سجاد امام از گويا كه روايتى
 همـين  تـا  را عـدالت  سـطح  امـام  روايـت  اين در. است عدالت درباره
 را نمـازش  مـردى  ديديـد  اگـر  فرمايـد،  مـى . آورد مـى  ذايىكـ  عدالت

 آدم. نخوريـد  گـول  دهد، مى را زكاتش گيرد، مى را اش روزه خواند، مى
 يا طلب رياست باشد آدمى است ممكن. دارد خرابيهايى درون از گاهى
 هم باز اعتناست، بى هم رياست به نسبت حتى كه ديديد اگر. طلب جاه
 چـون  و باشـد  داشـته  دوسـت  را محبوبيت است ممكن. نخوريد گول
 رؤسـاى  بـه  نسـبت  مـردم  وقـت  آن باشـد  طلب رياست اگر كه داند مى

 تـا  كند، نمى تحميل شما بر را خود بنابراين ندارند، قلبى عالقه تحميلى
 خودپرست و ندارد عدالت نيز كسى چنين. بيابد محبوبيت وسيله بدين
 خودپرستيها اين مهه از كه است كسى خداپرست. خداپرست نه است

 تـوانيم  مـى  را نفـر  چنـد  عادلهـا  گونـه  ايـن  از مـا  امـا . باشد آمده در به
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 كنيم؟ پيدا توانيم مى چگونه و كنيم پيدا
 گويد مى كرده، طرح كتابش در را روايت اين كه نويسندگان از يكى
 قائل درجاتى سمتها حسب بر عدالت براى بايد ما كه است اين حقيقت
 و تـر  سـاده  درجـه  بايـد  اسـت  مطـرح  جماعـت  امام ألهمس اگر. باشيم

 اسـت  ظاهرالصالحى آدم كه قدر همين. بگيريم نظر در را ترى معمولى
 با توانيم مى بينيم، نمى معصيتى انجام و واجب ترك او با معاشرت در كه
. اسـت  آمده طور همين هم عمليه هاى رساله در چنانكه بخوانيم، نماز او
 شهادت با را حقى خواهيم مى يعنى خواهيم، مى تشهاد براى را او اگر
 شـهادت  بـه  طـالق  مسـأله  در را او خواهيم مى يا كنيم، نفى يا اثبات او

 بـه  بشود كه باشد آدمى كه كنيم دقت بيشتر قدرى بايد اينجا در طلبيم،
 او اگر ببينيم بگذاريم؛ طرف جاى را خودمان. كرد اعتماد واقعاً او حرف

 سِـمتهاى  براى اگر. نه يا كرديم مى اعتماد داد مى ظرىن ما خود مورد در
 درسـتى  آدم كـه  همـين  اسـت،  حكومتى ششم و پنجم و چهارم دست
 نباشد، منحرف بدهد، انجام راه به رو را كارهايش نگيرد، رشوه كه باشد
 كـه  اسـت  عـدالتى  او عـدالت  گـوييم  مى نكند، استفاده سوء مقامش از

 سطح در عدالت اين گويد، مى نويسنده آن. است سِمت اين با متناسب
 شـيعيان  ما كه است عدالتى آن شده، نقل امام از روايت اين در كه اعلى
. اسـت  عصمت بحث به مربوط و دانيم مى معتبر منصوب امام در را آن

 فـرد  آن از واجبـى  فـوت  و گناه زدن سر كه است حدى در كه عدالتى
. باشـد  دور او اعـالى  تقـواى  و يقـين  و ايمان آن از و او مقام از اصالً
 عــدالت  اســت  روايــت ايــن  در كــه عــدالتى  ايــن گويــد  مــى
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 در روايـت . اسـت  زمينـه  همـين  در هـم  روايـت  اتفاقـاً . است امام
 الهـى  زمامـدار  سِـمت  در كه كسانى به خواهد مى كه است اى زمينه
 اين. دهد باش هوشيار اند، كرده اكتفا معمولى عدالتهاى اين به بودن
 كه آنجا يعنى. خداست عهد زمينه در آيه. است زمينه اين در هم آيه
 عهـدى  ينـال  ال «فرمايـد  مـى . دهـد  سِـمتى  كسى به خدا است قرار

 او در دهـم،  قرار مردم امام را كسى بخواهم اگر من يعنى ؛»الظالمين
 .دانم مى معتبر را اعلى عالى عدالت اين

 گـذارى  مايهسـر  مبلغـى  كـدام  هر و شويم جمع هم دور نفر ده اگر
 كنيم، انتخاب عاملى مدير بخواهيم بعد كنيم، تأسيس را شركتى و كنيم
 مقـام  شايسـته  كـه  را فـردى  كـه  بگذاريم خشخاش به مته قدر آن ولى

 صـورت  اين در بگيريم، نظر در شركت عاملى مدير براى است امامت
 نيسـتيد،  تجـارت  و بازرگـانى  اهل اصالً شما گويند مى. خندند مى ما به
 رعايـت  بايـد  معينـى  حدود يك تا اعتماد اقتصادى امور در اينكه راىب

 شـركتى  اصـالً  بگذاريد خشخاش به مته حد اين تا خواستيد اگر. شود
 مـا  اگـر . باشـد  داشـته  عامل مدير بخواهد كه آيد نمى وجود به دنيا در

 هـم  مشـاور  يـك  و بازرس يك و ناظر يك عامل مدير آقاى اين براى
 در هم خودمان سال هر. است طبيعى و ندارد اشكالى هيچ كرديم معين
 باز بود خوب اگر كنيم؛ مى رسيدگى آقا اين كار بيالن به عمومى مجمع

 در حتى هم گاهى. كنيم نمى انتخابش نبود خوب اگر كنيم، مى انتخابش
 بـه  امـا . كنيم مى رسيدگى امر اين به مشخصى هاى ضابطه با سال وسط
 بـا  و اسـت  شـركت  سـرمايه  مورد در عامل يرمد به ما اعتماد حال هر

ــرل ــراه كنت ــت، هم ــا اس ــزل ب ــب و ع ــراه نص ــت، هم ــدتش اس  م
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 قابـل  و محدود چيزش همه است؛ محدود او به اعتماد است، محدود
 آنجـا  مـا  چطور؟ الهى رهبران و زمامداران زمينه در اما. است تصرف

 داريـم  قصـد  كنيم، اعتماد دارد الهى سِمت كه كسى به خواهيم مى كه
 صـد  اعتماد موضوع آنجا. درصد صد اعتماد بكنيم؟ اعتمادى نوع چه

 و زمامـدار  ايـن  كـار  نادرسـتى  يـا  درستى بخواهيم اگر. است درصد
 را پيشـوايى  خدا خود كه نيست اين جز راهى كنيم رسيدگى را پيشوا
 ايـن  مـورد  در اينجا در آيا. است بسته اين جز راهها همه. بكند معين
 در او اينكـه  جـز  بدهـد،  سِمتى او به تا كند مى انتخاب اخد كه فردى
 ديگـرى  حـل  راه اصـالً  باشد اعتماد قابليت و عدالت اعالى حد اين

 زمامـدار  خودمـان  مـا  چون نيست، امت زمامدار فقط او دارد؟ وجود
 امـور  اداره بـراى  ما. كنيم مى انتخاب زمان امام غيبت زمان در را امت

 او به ما را زمامدارى سمت و كنيم مى خابانت را كسى خود اجتماعى
 اسـت  كسـى : است باالتر اين از قصه. نيست الهى عهد اين. دهيم مى
 او بـه  خدا وسيله به بلكه نشده داده او به ما وسيله به او زمامدارى كه
 داده او به ما كه واليتى نه است، الهى واليت واليتش. است شده داده

 كـه  است امتى زمامدار واليت ميدان از تر وسيع واليتش ميدان. باشيم
 مفسـر  او. بـاال  بس سطحى در است قرآن مبين او. كنيم مى انتخاب ما

 اش درجه يك. دارد درجه چند تفسير كه بوديم گفته قبالً. است قرآن
 دانشـمندان  و علمـا  را بعدش درجات. است امام و پيغمبر مخصوص
 بـه  خواهـد  مـى  كـه  است كسى او. باشند داشته توانند مى هم برجسته
  مـا  بـراى  را اسـالم  و قـرآن  دارد ارتبـاط  وحـى  بـا  كـه  علمى اتكاى
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 بزنـد  دسـت  كارهـايى  به اش زمامدارى دايره در خواهد مى او. كند تفسير
 . نيستيم قائل را حق آن خودمان انتخابىِ باتقواىِ پاك زمامدار براى ما كه

 را كسـى  مسـلمان  دممـر  ما كه نيست اين در بحث اينجا در بنابراين،
 انتخـاب  را تقليـد  مرجـع  مـا  كـه  دانـيم  مى. كنيم مى انتخاب مرجعيت به
 مرجعيـت  شـأن  بـا  كه ديديم خطايى مرجع آقاى اين از اگر لذا. كنيم مى

 را مرجعـى  مـا  اگـر  يعنـى، . كنيم مى عدول ديگر مرجعى به نبود سازگار
 متوجـه  رديمكـ  پيـدا  كـار  و سـر  او با كه مدتى از پس اما شناختيم عادل
 رجـوع  ديگـرى  عـادل  عـالم  مجتهـد  به نيست، كافى وى عدالت شديم
 مـا  ايـن . بكنـيم  را كـار  اين هم بايد و نيست شكى هيچ اين در. كنيم مى

. كنـيم  تقليـد  او از تـا  كنـيم  مى انتخابش و شناسيم مى را مرجع كه هستيم
 كنـيم؛  مـى  انتخاب باشد، كه اى درجه هر در را، زمامدار كه هستيم ما اين
 كـه  كسـانى  تـا  دارنـد  عهـده  بـر  را محلـى  مسـؤوليتهاى  كـه  كسانى از
 دارنـدگان  اينهـا . بگيرنـد  عهـده  بر را اسالم امت مسؤوليتهاى خواهند مى
 نـوع  يـك  آنهـا  و مـا  بين. هستند ما عهد دارندگان اينها. نيستند خدا عهد
 ااينهـ  خدابـه  عهـد  نيسـت  قرار. است شده برقرار ما خود طريق از رابطه
 خـدا  كه كسى است، الهى منصب و خدا عهد صحبت كه آنجا اما. برسد
 آن بايـد  كنـيم  صددرصـد  اعتماد او به ما و بدهد منصبى او به خواهد مى

 ميـزان  چيـزش  همه بايد او. باشد داشته شد عرض كه را اعاليى عدالت
 عصمتى بحث زيربناى است اين و باشد اعتماد قابل نظر هر از بايد .باشد

 خداونـد  امر به و خداوند طرف از منصوب امامان درباره و انبيا درباره ام كه
 هـايى  شـاخه  زيربنـا،  اين بر عالوه عصمت، مسأله در البته. دانيم مى معتبر
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 نه دانيم؛ نمى روا را بحث ها شاخه آن درباره فعالً اما است، شده پيدا هم
 بحثهـاى  كـه  مدانـي  نمـى  روا اصـالً  بلكه كنيم، بحث خواهيم نمى اينكه

 ايـن . اسـت  اساسـى  و اصولى بحث يك آنچه. كنيم مطرح را اختالفى
 بـه  بخواهـد  خـدا  فرمان به و خدا طرف از كه امامى و پيغمبر كه است
 داشـته  درصـد  صـد  اعتمـاد  قابليت بايد شود منصوب پيشوايى سِمت
 قـاطع؛  و اساسى است اى مسأله است؛ روشن بسيار اى مسأله اين. باشد
 را آن جهـت  همـين  بـه  و اسـت  مربـوط  ما عمل به كه است اى مسأله
 كـل  در بلكـه  اينجا در فقط نه آن هاى شاخه طرح از اما. كنيم مى مطرح
 اينكـه  جز ها شاخه اين كردن طرح چون. كرد خواهيم خوددارى جامعه

 اسـت  اين و. ندارد ديگرى ثمره هيچ كند دور ها ريشه و اصلها از را ما
 معتقـد  بدان و بدانيم و بگوييم الهى واليت درباره يمدان مى الزم ما آنچه

 بسـى  اش دايـره  اسـت،  الهـى  واليت واليت، وقتى. باشيم آگاه آن بر و
 اسـت  وسـيع  دايره چون. است سنگين بسى هم آن شرط است، وسيع
 سـراغ  بـه  هـم  الهـى  واليـت  از بحـث  در امـا . است سنگين هم شرط
 طـرح  نـه  دانيم؛ نمى صحيح اسالمى جامعه در را رفتن ديگر هاى شاخه

 ايـن  دارد اهميـت  آنچـه  زمينه اين در. را مخالفش طرح نه را، موافقش
 خاص تعليم و اسالم تعليم و قرآن تعليم عنوان به كه چيزى اين كه است
 و اسـت  منطقى درك قابل اصوالً كه است اى مسأله كنيم مى طرح شيعه

 اعتمـاد  بـراى  لهـى ا سِـمت . نـدارد  جنجال و جار همه اين به احتياجى
 از كه كرد شود مى كسى به تنها را صددرصد اعتماد و ماست صددرصد

 .دهيم مى پاسخ پرسشها به اينك. باشد مصون انحراف گونه هر
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 پاسخ و پرسش
 عصـمت  بـه  امام، براى عملى عصمت بر عالوه بايد آيا :]حاضران از يكى[

 باشد؟ معصوم يدبا هم افكار نظر از امام يعنى باشيم؟ قائل هم ديگرى
 مـورد  شـيعه  ميـان  در حتى و اسالمى جامعه ميان در مسأله اين
 نظـرى  شيعه ديگر علماى از برخى و صدوق مرحوم. است اختالف
 ديد از اگر مسأله اين كه است اين حقيقت. ديگر نظرى بقيه و دارند

 كـه  اى ضـابطه  ديد از اگر و طلبد مى بحث يك شود مطرح روايات
. طلبـد  مى را ديگر بحثى شود، طرح كرديم بحث نآ مورد در امشب

 احكـامى  تفسـير  در يا باشد، وحى ابالغ در خطا اگر ديگر، تعبير به
 مضـر  خطـا  ايـن  است، وحى بيت به مربوط علم به متكى كه باشد
 در خطـا  اگـر  امـا . باشـد  معصوم هم جهت اين از بايد امام و است
 مبنـاى  بـر  ببينيـد  بايـد  اسـت،  مسـأله  اين از خارج كه باشد امورى
 يـا  است الزم خطا از عصمت درجه اين آيا كردم، بيان كه اى ضابطه
 پيغمبـر  به بخواهيد اگر فرد، يك عنوان به خودتان شما. نيست الزم
 در و وحـى  ابـالغ  در تا كنيد اعتماد الهى پيشواى عنوان به امامى يا

 خطـايى  ديگرش كارهاى در چنانچه باشد، مصون خطا از آن تفسير
 نه؟ يا كنيد مى اعتماد او به آيا بكند
 .كنيم مى اعتماد بله،:] شخص همان[

 يـك  اين البته. كنيم نمى هم طرح را بحث اين اصالً پس. خوب بسيار
 است ممكن حتى و باشد مصون هم عادى خطاهاى آن از كه است كمال

 چـون  نيست، بحث جاى ما براى اما باشد، داده او به را كمال اين خداوند
 



 171 عدالت مرجع  

 

 خيلـى  باشـد  داشـته  اگـر  كـه  است كمالى. ندارد ما بحث با تماسى
 و امامـت  و رسـالت  بـه  مخـلّ  باشـد  نداشـته  هم اگر است، خوب

 بـه  خللى كمترين كه حدى در عصمت بنابراين،. نيست او پيشوايى
 ايـن  از بخواهد كه قدر همين اما. است الزم نشود وارد او الهى مقام
 باشـد  داشته را كمال اين اگر خوب، بشود، كمال يك و برود باالتر
 .نيست نگرانى جاى باشد نداشته هم اگر بهتر، چه

 خواسـته  مسلمين همه از عملى عصمت البته:] حاضران از يكى[
 .است شده

 جماعت امام مورد در كه عدالتى به شما. ناميم نمى عصمت را اين
 عـدالت  ايـن  حـد . كنيـد  دقـت  شـد  مطرح افراد گونه اين و شاهد و
 ولـى  انـد،  كرده ذكر هم عمليه هاى رساله در حتى را آن حد يست؟چ
 آدمى به. باشد خودش همراه دليلش تا گويم مى اجتماعى زبانى با من
 در و دارد مقاومـت  گنـاه  برابـر  در كه فهميم مى او با معاشرت در كه

 در. عـادل  آدم گوييم مى دارد، تحرك وظيفه، و واجب با شدن روبرو
 در» عـدالت  «تعبيـر . كند مى دور مسأله از را ما» صمتع «اطالق اينجا
 اگـر . اسـت  طـور  همـين  هم جماعت امام مورد در. است گوياتر اينجا
 بـا  برخـورد  در كه است آدمى كه دريافتيم او با زندگى در كه بود كسى
 آرام كه است آدمى هم فريضه و واجب با برخورد در و دارد ترمز گناه

 بنـابراين، . اسـت  كـافى  بدهد، انجام را فريضه خواهد مى واقعاً و نيست
 بـار  يك كه است آدمى مثل زد، سر او از اى كبيره گناه بار يك اگر حتى
 سـر  بـار  يـك  ايـن . نبريده ترمزش ولى برداشته، ترمز روى از را پايش
 چنـين  چـون . نـدارد  عـدالت  بـا  منافـاتى  كبيـره،  گنـاه  حتى گناه، زدن
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 او از كبيـره  گناه كه شود متوجه قتىو بالفاصله دارد، ترمز كه آدمى
 و نكند؛ گناه ديگر بار كه گيرد مى تصميم و كند مى هم توبه زده سر
 .ندارد منافاتى عدالت با اين

 هـم  عـدالت  مسـأله  شده عوامى چيزها خيلى كه ما جامعه در اتفاقاً
 دارنـد  اعتمـاد  او به كه آقايى از اگر مردم اينكه براى. است شده عوامى
 ايـن . شـوند  مـى  اعتقاد بى او به نسبت پاك اصالً ببينند گناه يك بار يك
 تظـاهر  و ريـا  و حقه بازار متأسفانه كه شده سبب امر همين. است غلط
 واقعـاً  آدمى است ممكن. است غلط اين. بشود گرم خيلى ما جامعه در

 بلكـه  بار، يك فقط نه اصالً بزند سر گناهى او از بار يك اما باشد عادل
 سـر  او از گنـاهى  بـار  هر كه است آدمى اما بزند سر گناه او از هگا گاه
 داشـتن  ترمـز  از است عبارت عدالت بنابراين،. شود مى ناراحت زند مى
 بـه  عمـل  در عـادل  آدم. وظيفه به عمل در داشتن تحرك گناه؛ برابر در

 وجـوش  جنـب  به شود مى روبرو اى وظيفه با تا يعنى. نيست آرام وظيفه
 . شود فوت او از اى وظيفه هم بار يك است ممكن چهگر. افتد مى

 گـاه  به گاه گناههاى اين با آيا عدالت ملكه آن:] حاضران از يكى[
 دارد؟ سازگارى
 .است ملكه همان ترمز اين. ترمز همين يعنى عدالت ملكه اصالً

 است؟ كافى زمامدارى در عدالت از مقدار اين آيا ]:شخص همان[
 آن. دارد فـرق  بـودن  انـدركار  دسـت  و ارىزمامـد  و مرجعيت مسأله
 مرجعيـت  خـواه  مرجعيت، و زمامدارى مسأله در. است ديگرى حساب

 اسـالمى،  جامعه يك مرجعيت خواه شهر، يك مرجعيت خواه محل، يك
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 چيزهـاى  خيلى) گناه در ترمز عنوان به عدالت همان (عدالت بر عالوه
 هـم  زمامـدار  فكـر  و درو مـى  باال درجه آغاز، در. است معتبر نيز ديگر
 مسائل با برخورد در باشد؛ داشته بايد هم تدبير قدرت باشد؛ ميزان بايد
 بايـد  معمـولى،  نخوردن گول مسأله از غير يعنى. باشد ورزيده بايد هم

 بـر  عـالوه  كه است صورت اين در. باشد داشته هم ابتكار و ورزيدگى
 مرجعيـت  بـراى  لياقت توانيم مى وظيفه، برابر در و گناه برابر در عدالت

 .بدهيم نسبت او به هم را جامعه در يا محل در شهر، در
 قابـل  مـن  براى كبيره گناه انجام با عدالت جمع:] شخص همان[
 .نيست هضم

 اى كبيـره  گنـاه  هـم  بـار  يـك  ولى باشد عادل آدمى است ممكن
 .شود مرتكب

 .است كرده عدول عدالتش از صورت اين در:] شخص همان[
 او درون در كـه  بگيريـد  نظـر  در را كسـى . نيست طور ينا! خير نه
 ترمـزش  جا يك اما كند، مى كار هم ترمزش و دارد وجود گناه از پرهيز
 برابـر  در دارد، ترمز واقعاً گناه برابر در كه است آقايى مثالً. كند نمى كار

 و شـود  مى عصبانى جا يك اما دارد، نيرومندى انگيزه واقعاً هم واجبات
 جـزو  و است گناه اين. زند مى كسى به زشتى حرف عصبانيت روى از

 زدن رنجاننـده  و تنـد  حرف و كردن فحاشى (.هست هم كبيره گناهان
 فـروكش  عصبانيتش اينكه محض به هم بعد) .است كبيره گناهان جزو
 آيـا . كند مى عذرخواهى كند، مى ناراحتى احساس شود، مى پشيمان كرد
 است؟ رفته بيرون عدالت از شما نظر به آدم اين

 كـه  است اين عدالت معناى .نفرماييد اشتباه عصمت با را عدالت شما
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 قوى ترمز اين احياناً ولى. دارد وجود قوى ترمزى آدم اين درون در
 بـر  نيرومندترى عامل يعنى. نكند كار هم جا دو يا يك است ممكن

 بـه  الـذ . اسـت  نيفتـاده  كار از هميشه براى ترمز ولى. بگذارد اثر آن
 و كـرده  نـدامت  احساس آقا آن شود، مى رفع عامل آن اينكه محض
 . است عادل او. كند مى توبه
 !خورد را مردم مال بار يك براى شود مى پس:] شخص همان[
 كه وقتى بفرماييد اول. فهميد توان مى جور دو را شما سخن اين 
 ردمم مال دارد كه موقعى آن در خورد، مى بار يك را مردم مال كسى

 دارد؟ كار اين از اى انگيزه چه خورد مى را
 .رفته در ترمزش:] شخص همان[

 را تقـوا  ترمـز  اين رفته؟ در ترمزش كه شده چطور. خوب بسيار
 است؟ بوده چه عامل آن. بيندازد كار از مقابل فشار عامل يك بايد
 .بوده هوس و هوا كنيم فرض:] شخص همان[

 را كـار  اين و شده مسلط او بر هوس بار يك يعنى. خوب خيلى
 تنبـه  محض به يعنى. است شده متنبه و برگشته هم بعد است، كرده

 آن و طـرف  ايـن  از را مـردم  مال كند، مى كوشش شود، مى ناراحت
 چنين. است تنبه معناى اين. كند مى رد صاحبش به و گيرد مى طرف
 چنـين  چـون  بگيرد، قرار مشابهى شرايط در ديگر بار يك اگر آدمى
 بـه  آيا. است بيشتر مقاومتش و كند مى رفتار تر قوى داشته اى تجربه
 نيست؟ عادل كسى چنين شما نظر
 و كند نمى اعتماد او به كسى بازار در ديگر ولى:] شخص همان[

 .سپارد نمى او دست به را چيزى
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 بـود  دقـت  ايـن  بـه  مـا  بـازار  اگر. نيست طور اين اتفاقاً. خير نه
 !شد نمى پيدا آن در خور مردم مال و ورشكست همه اين

 عـادل  شـده  نوشته عمليه هاى رساله در ولى:] حاضران از يكى[
 .نورزد اصرار هم صغيره بر و نكند كبيره گناه كه است كسى
 كسـى  عـادل  كـه  است اين رساله عبارت! است رساله كجاى در
 كبيـره  ارتكاب از را او كه باشد داشته وجود اى ملكه او در كه است

 او گويم مى. گويم مى را همين هم من. دارد باز صغيره بر اصرار از و
 كنـد  جـا  يـك  بـا . شود مى كند جا يك اما دارد، اى ملكه چنين يك

 .رود نمى بين از ملكه شدن،
 شدند؟ منصوب خدا طرف از امامها آيا
 قصـه  صـرفاً  اگـر . اسـت  همـين  شـيعه  امامـت  در ما بحث. بله

 بايـد  آيا كنيم؟ مى كار چه غيبت صرع در االن ما بود، امت زمامدارى
 را مـا  كارهـاى  بايـد  كسـى  بـاالخره  يـا  باشـيم  داشـته  ومـرج  هرج

 از بـيش  مسـأله  پـس . باشـيم  داشته زمامدار بايد بدهد؟ سروسامان
 عـالوه  مسأله يك زمامدارى به نسبت شيعه امامت. است زمامدارى

 .كردم اشاره آن به كه دارد هم
 امامــت «گوييــد نمــى چــرا ؟«شــيعه امامــت «فرماييــد مــى چــرا
 ؟«مسلمانان
 مسـلمانها  ميان در امت، زمامدارى و امت امامت بحث در چون

. ديگـر  هاى فرقه را نظر يك و دارد شيعه را نظر يك: هست نظر دو
 آن يعنـى » شـيعه  امامـت  «.دارد امامـت  از شيعه كه است فهمى اين

 .دارد امامت از شيعه كه مفهومى





 رهبرى و امامت

 كـرده  برخـورد  رهبـرى  مسـأله  به مكرراً بحثها در اينكه سبتمنا به
 مسـأله  اسـت  خـوب  كه داشتند اظهار پيش هفته در دوستان بوديم،
 از مقصـود  كـه  دهـيم  توضيح و كنيم تر روشن حدودى تا را رهبرى

 ايـن  از. بـود  موردى به و بجا و صحيح پيشنهاد. چيست رهبرى اين
 تفسـيريمان  بحثهاى يعنى ته،گذش بحثهاى دنباله ناچاريم امشب رو
 .كنيم قطع بحث اين ضرورت خاطر به را،

 دست به اسالمى نصوص از آنچه منهاى ما كه بفرماييد توجه
 اجازه. داريم رهبرى مسأله درباره معلومات سلسله يك آيد، مى

 در آيـا  ببينـيم  بعد و بكنيم تنظيم و تبيين را آنها ابتدا در بدهيد
 يـا  داريـم  اى اضافه چيز زمينه اين در اسالمى تعاليم و نصوص

 در اسـت  الزم شود روشن رفقا براى مطلب اين اينكه براى. نه
 مســلك و ديــن يــك كــه وقتــى. دهــم شــرح را اى نكتــه آغـاز 
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 چيـز  همه ابتدا همان از كه نيست چنين كند، مى ظهور جامعه در جديد
 بـه  هبـود  تـاكنون  چه هر بگويد و كند ويران جزيى، و كلى دربست، را

 آنهـا  تـك  تـك  جـاى  بـه  بايـد  حتماً من و است اعتبار بى و ملغى كلى
 دنيـا،  مسـلكهاى  ترين انقالبى حتى مسلكى، هيچ. بياورم نويى چيزهاى
 به ظهور هنگام تواند نمى مسلكى هيچ. يابد نمى را كار اين توفيق اصوالً
 يدنكشـ  نفس ديگر ايد، كشيده مى نفس مثالً، حال، تابه اگر بگويد مردم
 اختـراع  شـما  كشـيدن  نفس براى جديدى سيستم خواهم مى من چون
 مـا  انقـالب  بكشيد، نفس سابق مثل مردم شما كه باشد قرار اگر و كنم

 و زيـر  را چيز همه بايد انقالب چون نيست، انقالب و شود نمى تكميل
 راه خوابيـدن،  مـورد  در هكذا و! را كشيدن نفس طرز جمله از كند، رو

 يـك . كنـد  نمـى  را كـار  ايـن  نـويى  مسلك هيچ... و دنخور غذا رفتن،
 آنچه مردم، اى كه كند مى اعالم باشد انقالبى درصد صد اگر نو مسلك
 و ارزش شـرطى  بـه  بعد به لحظه اين از ايد كرده مى عمل آن به تاكنون
 صـحه  آن بـر  جديد مسلك طرف از صور از صورتى به كه دارد اعتبار
 كهنـه  راه برابر در اى تازه راه شود، نمى هگذارد صحه اگر يا شود گذارده

 مسـلك  برخـورد  حقيقـت  در بنـابراين، . بشـود  عرضـه  شما بر قديم و
 يـك  در جامعـه،  بر حاكم عادتهاى و قانونها و سنتها تمام با نو انقالبى
 كـس  هـيچ  پـس  ايـن  از آمده؛ نو مسلكى: شود مى خالصه كلى فرمول
 مگـر  بشناسـد  محترم و معتبر را قبلى ارزشهاى از يك هيچ ندارد اجازه
 مـردم  اينكـه  بـراى . شود تأييد نو مسلك طرف از قبلى ارزش آن اينكه
 اى تـازه  راه جديـد  مسلك جا هر شود مى گفته آنان به نيفتند سر درد به
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 راه كـه  هـم  جا هر كرد؛ خواهد عرضه شما بر را تازه راه اين باشد داشته
 يـا  را قبلـى  راه همان كه عناستم اين به خود به خود نكند عرضه اى تازه
 باشـد  قـرار  اگر. است شناخته ارزشمند هميشه براى يا موقت صورت به

 مسـلك  آن با كه مردمى كند، عمل شيوه اين از غير به جديد مسلك يك
 و سـرگردانى  دچـار  اول لحظـه  همـان  از شـوند  مـى  روبـرو  نـو  آيين و

 توانـد  نمـى  نـو  مسـلك  مسـلماًيك  اينكـه  بـراى  شد، خواهند بالتكليفى
 ارائـه  نـو  اى ايـده  مـردم  درشت و خرد كارهاى تمامى مورد در روزه يك
 بخصـوص  كننـد؟  چـه  مـردم  ندارد نو ايده مسلك آن كه مادام اما. بدهد
 كارشـان  خواهند مى كه هستند مردمى مسلكى، مردم كه داشت توجه بايد

 خواهنـد  مـى  كـه  هستند مردمى مذهبى مردم. باشد مسلكى ارزش داراى
 كـه  اسـت  اين. باشد نشده منع و بشود تصويب مذهب طرف از ارشانك
 در اسـالم  كـه  گـوييم  مـى  خودمان شناسى اسالم در و خودمان فقه در ما

 روشـها  و سـنتها،  قانونهـا،  سلسـله  يك كه كرد ظهور اى جامعه و محيط
 در اخالقيــات، در اجتماعيــات، در معــامالت، در مــردم و بــود معمــول
 اجتمـاعى،  و خانوادگى فردى، زندگى عادى رسوم و آداب در اعتقادات،

 و قـوانين  و احكـام  و سـنتها  و اعتقادات و رسوم و آداب سلسله يك به
 را اينهـا  از كـدام  هر خواست اسالم كه وقتى. بودند كرده عادت مقررات
 عـوض  كـه  هـم  را كـدام  هـر  و كرد اعالم را جديدش نظر بكند عوض
 برداشـت،  ايـده،  قـانون،  آن اىامضـ  معنـايش  نكردن عوض خود نكرد،

 فهـم  قابل و منطقى و روشن خيلى مسأله اين. بود رسوم و آداب اخالق،
ــت ــا. اس ــن ب ــال، اي ــر ح ــا اگ ــر رفق ــن ب ــر اي ــدى نظ ــتند نق  در داش
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 بـراى  مطلب كردم عرض كه بيانى اين با ولى فرمايند؛ مى سخن پايان
 مطلـب  النف گوييم مى وقتى بنابراين،. رسد مى نظر به روشن من خود
 و آيه كدام استناد به كه بپرسند فوراً نبايد آقايان است، اسالم با مطابق
 مطالـب  از بسـيارى  مـورد  در اصـل،  همـين  اسـتناد  به. حديث كدام
 عقاليـى  مطلـب  فالن گوييم مى. است اسالم نظر مطابق كه گوييم مى
 داراى و معتبـر  را آن هوشـمند،  و دانـا  مـردم  عقال، يعنى است؛ بوده

 نصـوص  در وسـيع  تتبـع  بـا  مـا  كـه  قـدر  همـين . شناختند مى رزشا
 كـه  فهمـيم  مـى  و كنيم مى استنباط نيافتيم، آن برخالف نصى اسالمى،

 بسـيارى  مورد در كه كنيد دقت رو اين از. است همين نيز اسالم نظر
 دليـل  حقيقت در گويد، مى را همين نيز اسالم گوييم مى كه مسائلى از
 موارد از بسيارى در مخالف دليل نبودن. است مخالف دليل نبودن آن

 كـه  كسانى كه است معتبرى وسيعِ اصلِ اين. كند مى ايفا را دليل نقش
 آن بـه  بايد گذارند مى قدم اسالمى علوم در اجتهاد و شناسى اسالم در

 را مسـائل  سلسله يك بايد ابتدا در ما نيز رهبرى زمينه در. كنند توجه
 آنهـا  بـه  همـواره  دنيا مردم و هستند روشنى مسائل كه كنيم شناسايى
 ايـن  مـورد  در اسـالم  ببينـيم  بايـد  آن از پـس . اند بوده پايبند و معتقد
. اسـت  نـداده  مخـالف  نظر كجا در و داده مخالف نظر كجا در مسائل
 ايـن  پـس  گـوييم  مـى  نداده مخالفى نظر اسالم دريافتيم كه قدر همين
 تنهـا  نه اسالم كه آنهايى به درس چه است؛ اسالم نظر با مطابق مسائل
 .است كرده هم تأييد را آنها بلكه نداده آنها درباره مخالفى نظر

 نفر يك يعنى. است فردى كارى گاه دهد مى انجام بشر كه كارهايى
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 شـخص  به مربوط كار آن اينكه از اعم بدهد؛ انجام را كارى خواهد مى
 اسـت،  فـردى  كـه  مـادام  كـار، . باشد جامعه به مربوط يا باشد خودش

 فـردى  صـورت  بـه  و كـرد  اداره فـردى  مسـؤوليت  بـا  را آن تـوان  مى
 بـه  تنهـايى  بـه  خودتـان  خواهيد مى شما مثالً. گرفت تصميم اش درباره

 يا دائر كوچكى مغازه تنهايى به خودتان يا برويد، گردش به يا مسافرت
 هـايى تن بـه  توانـد  مـى  انسان موارد اين در. كنيد ايجاد را توليدى كارى
 مسـئوليت  بـا  و بگيرد تصميم تنهايى به بينديشد، تنهايى به كند، مطالعه

 نفـرى  دو كـارى  گـاه  ولى. كند اداره را آن و شود كار مشغول خودش،
 كـه  وقتى. كنند كار هم با كه گيرند مى تصميم دونفر و گيرد مى صورت

 سلسـله  يك اساس بر بايد همكاريشان كنند، كار هم با خواستند نفر دو
 اين در كه باشد معلوم بايد يعنى. بگيرد انجام معين معيارهاى و ضوابط

 كـارى  هر آيا است؟ دو هر با تصميم آيا.كيست با تصميم نفرى دو كار
 يكـى  اينكـه  يا كنند؟ اجرا دارند حق گرفتند تصميم هم با دو هر كه را

 از يكـى  بـا  گيرى تصميم اگر كند؟ اجرا بايد ديگرى و گيرد مى تصميم
 دو هر آن از پس و گيرد مى تصميم يكى: است تمام مطلب باشد دو نآ

 فقـط  و اسـت  نفـر  دو هر با گيرى تصميم اگر. كنند اجرا را آن مسئولند
 در شـود،  مـى  االجرا الزم گيرند مى تصميم هم با نفر دو هر كه را كارى
 تكليـف  بايـد  كـرد؟  بايـد  چه نيستند رأى هم يكديگر با كه كارى مورد
 ايـن  كه مواردى تكليف كردن روشن بدون. بشود روشن ردىمو چنين
 گويـد  مـى  يكـى  ـ شوند متقابل نظر اختالف دچار است ممكن نفر دو
 ميزان و حساب روى دو اين كار ـ كرد نبايد گويد مى ديگرى كرد، بايد
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 بايـد  آنـان . كشـيد  خواهـد  وجـدايى  اخـتالف  بـه  روزى و بود نخواهد
 بايـد  روشـى  چه و كرد بايد چه نظر فاختال موارد در كه كنند مشخص

 دايـره  قـدر  هر. شدند بيشتر يا نفر سه اگر است طور همين و نمود اتخاذ
 بيشـترى  ضـرورت  نيـز  تصـميم  اتخـاذ  تكليـفِ  تعيين شود، بيشتر افراد
 ايـن  وقت آن بكنند، كار هم با جا يك در نفر هزار باشد قرار اگر. بايد مى

 را كـار  نقشه كسى چه كند؟ طراحى كسى چه كه شود مى مطرح پرسشها
 دسـتور  كسـى  چـه  برسـد؟  كار كتاب و حساب به كسى چه كند؟ طرح
 ضـرورت  همگـى  مسـائل  ايـن  نشـود؟  يا شود انجام كار فالن كه بدهد
 داشـته  نيـاز  دليـل  به كنم نمى فكر و است روشن هم آنها اهميت و دارند
 در. شـود  مى جمعى كار تا، دو شد يكى از افراد تعداد كه قدر همين. باشد
 نظـر  اتفاق كه مواردى در تصميم اتخاذ كه شود مشخص بايد جمعى كار

 جمعـى،  كـار  در. اسـت  مطلب حداقلِ اين. كيست عهده بر ندارد وجود
 نفريد يك تا. است الزم رهبر و امام است؛ الزم مسؤول مقام نفر، دو ولو
 و شـديد  فـر ن دو كـه  قـدر  همـين  بايسـتيد؛  نمـاز  به تنهايى به توانيد مى

 دو نماز. مأموم ديگرى و شود امام يكى بايد بخوانيد نماز هم با خواستيد
 كـه  وقتـى  اسـالم  بزرگوار پيغمبر. شود نمى رهبرى و امامت بدون نفرى
 كدامشـان  كه كرد مى معين فوراً فرستاد مى را نفر دو مأموريتى انجام براى
 را نفـر  پنج كار فالن راىب پيغمبر كه خوانيم مى اسالم تاريخ در. باشد امير

 كـار  باشـد  ايـن  از غيـر  اگـر . شماست امير فالنى فرمود آنها به و فرستاد
 پيشـوايى،  امامـت،  رهبـرى،  ضـرورت  مسـأله  اصـل  پس. رود نمى پيش

 بـــه نفـــرى دو كـــار هـــر در اول، درجـــه مســـؤوليت زمامـــدارى،
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. است روشن رفقا براى اينجا تا مطلب. است روشن بسيار اى مسأله باال
 اشتراكى كارهاى موجود رفقاى ميان در شايد روشنى، عين در چند هر
 صـورت  به مطلب اين تكليف كه باشد داشته وجود اى نفره چند يا دو

 رفاقتى شكل به صرفاً و باشد نشده معين قرارداد، ضمن در و مشخص
 كـار  چه و. اند كرده شروع را كار هم با رفاقت براساس يعنى. رود پيش
 وقتـى  مـوارد،  ايـن  در خوب رفاقت اين اما است، خوب ترفاق! بدى

 است خوبى چيز رفاقت اگر. افتد مى خطر به نشود مشخص مسؤوليتها
 كـه  دارد عيـب  مگـر  اندازيم؟ خطر به ارزان و آسان قدر اين را آن چرا
 چـه  ايـن  باشـد؟  مشخص كارمان ثغور و حدود هم و باشيم رفيق هم

 كننـد  نمـى  تحمل رفيق نفر دو! هىخودخوا داريم؟ ما كه است اخالقى
 ايـن . اسـت  خودخـواهى  ايـن . مرئوس ديگرى و باشد رئيس يكى كه

 گويند مى كنيم مى صحبت كه رفقا از خيلى با. نيست كمال است، عيب
 هـم  بـه  رفاقتمـان  كـه  بگـذار  كنـار  را مرئـوس  و رئـيس  قصـه  فالنى،

 باشـد  قـرار  آنجاكـه  البته. ماست رشدى كم ماست؛ نقص اين! خورد مى
 بـراى  گـذريم،  مى مرئوسى و رئيس خير از ما بخورد هم به رفاقت جو

. نيسـت  سـاخته  كارى نباشند رفيق هم با كه مرئوسى و رئيس از اينكه
 هـم  بـه  رفاقتهـا  كنـيم  مـى  احسـاس  وقتـى  كه را عملى روش اين من
 ايـن . كـنم  نمـى  تخطئه خيلى گيريم، مى ناديده را سمتها تعيين خورد مى

 چـرا  اصـالً  كـه  كـنم  مى تخطئه را رشديمان كم اين عف،ض اين حالت،
 مقـام  تعيين با ما جامعه مرد و زن ميان دوستانه پيوند و رفاقت احساس

 جلب بزرگ ضعف نقطه اين به را همه توجه. دارد منافات مسئوليت و
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 عوامـل  از مـن،  محاسـبات  دايـره  در كـه  ضـعفى  نقطـه  كنم؛ مى
 صـرفاً . اسـت  بـوده  مـا  كوششـهاى  از بسيارى ناكامى و شكست
 محـض  بـه . بـدهيم  انجام جمعى كار ديمى رفاقت با ايم خواسته
 دربيـاوريم،  ديمى رفاقت از را حالت اين گيريم مى تصميم اينكه
 رفاقتهـا  كنـيم،  معين مسئول مقام و بدهيم آن به اجتماعى سامان

 هـم،  بـا  را دو هـر  امـا  را، آن يا داريم را اين يا. خورد مى هم به
 ارزش آنچه. بينيم مى خسارت خيلى بوده طور اين چون و !هرگز
 شود مى صورت، اين غير در است؛ هم با دو اين بودن توأم دارد،
 مـا  اجتمـاعى  تشكيالت مغز بى خشك مرئوسهاى و رئيس همين

 و كـارايى  كـه  داريم هم را تجربه اين البته. خورد نمى درد به كه
 روح بـى  هـاى  مرئوس و رئيس آن از عمالً ديمى رفاقتهاى همان
 و امـام  تعيـين  خـورد  مـى  درد بـه  كـه  چيزى آن اما. است بيشتر
 مـأموم،  و امـام  ميان پيوند يعنى. باشد مطاع قلباً كه است رئيسى
 احتيـاج  چيـزى  چنين به ما. باشد داشته روح و باشد قلبى پيوند
 از مسـأله  هـم  اگـر  حال، هر به ولى. هستيم آن دنبال به و داريم
 مصـاديق  خواهـد  مـى  دلمان كه طورى آن ما جامعه در عملى نظر

 نظـر  از رفقـا  كنم مى گمان ندارد، اى برجسته هاى نمونه و روشن
 مسـأله  اينجـا  تـا . باشـند  رسيده چيزى چنين ضرورت به فكرى
 بخـواهم  مـن  كـه  نبود اى پيچيده و غامض چندان مسأله رهبرى
 بايـد  كـه  سته مسائلى بعد به اينجا از اما. كنم بحث اش درباره

 .كنيم بحث پيرامونش
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  رهبر شناخت روش
 چـه  با رهبر و رهبرى كنيم، تعيين و انتخاب را رهبر خواستيم كه وقتى

 و فشـرده  خيلى را پاسخها ناچارم شود؟ مى شناخته مالكهايى و ضوابط
 از. بگيريم بحث اين از اى نتيجه جلسه يك همين در تا كنم ارائه فرموله
 يكـى . اسـت  گونـه  دو رهبـر  سـنى،  و شـيعه  از ماع مسلمان، يك نظر

 كس آن كه كسى جانب از يا باشد، شده تعيين خدا جانب از كه رهبرى
 انتصابى، رئيس انتصابى، رهبر يعنى اين. باشد شده تعيين خدا جانب از

 قبول سنى و شيعه. مستقيم غير يا مستقيم انتصابى پيشواى انتصابى، امام
 او انتصـاب  ولى بود، انتصابى پيشواى يك )ص(اسالم پيغمبر كه دارند

 او كـه  پذيرفتنـد  مـى  اول. بود باالتر انتخابى هر از بودن دار روح نظر از
 محـض  بـه . كردنـد  مى قبول رهبرى به را او بعد و خداست پاك پيامبر
 بـراى  خواسـتند  مـى  هـم  اگـر  آوردنـد،  مـى  پيامبر به را ايمان اين اينكه

 كـه  است درست. دادند مى رأى او به دخو به خود بگيرند، رأى رهبرى
 و تبليغـات  و انتخابـاتى  نطقهـاى  و شدن نامزد و انتخابات و دادن رأى
 بـراى  پـايينى  و بـاال  هـاى  كميته كه است درست نبود؛ كار در آن امثال

 بـه  آورد مى ايمان فردى هر حقيقت در اما بود؛ نشده تشكيل او انتخاب
 او اينكـه  به آورد مى ايمان خود به خود است، )ص(اللّه رسول او اينكه
 رهبـر  ايـن  مبـادا . بـود  داده را رأيـش  ايمـان،  ايـن  با يعنى. است رهبر

 عـالم  دو اينهـا ! بشـود  اشـتباه  معمول انتصابى رهبريهاى اين با انتصابى
 صـحبت  انتصـابى  رهبـر  از اگر. است حساب دو است، چيز دو است،
 هـر  سـنى،  چـه  و عهشـي  چـه . است الهى انتصابى رهبر منظور شود مى
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 و شـيعه  فـرق . دارند قبول شكل اين به را انتصابى رهبر مسأله اصل دو
 امـا  داند، مى يافته پايان پيغمبر حد در را اين سنى كه است اين در سنى
 فرمانـدارى  اگـر  حيـاتش  زمـان  در پيغمبر كه طور همان گويد مى شيعه
 طـائف،  بـراى  اگـر  نبـود؛  انتخابات جاى ديگر كرد مى تعيين مكه براى

 و نبـود؛  انتخاب مسأله كرد مى معين اميرى و والى و زمامدار و فرماندار
 يـا  سياسـى  نماينـدگى  گـروه  يا بزرگ يا كوچك لشكر فالن براى اگر

 ترتيـب  همـين  بـه  نبود؛ كار در انتخابى كرد مى معين رئيس غيرسياسى
 ردهكـ  معـين  را پيشـوايانى  وفـاتش  از بعد براى خدا فرمان به وقتى هم
 سـنى  هـم  را اصـل  ايـن  البته. نبود انتخاب جاى خود به خود هم آنجا
 ائمه و )ع(على و كرد را كار اين پيغمبر گويد مى شيعه منتها دارد، قبول
 نظـرى  اخـتالف  اگر. نكرد تعيين گويد مى سنى اما كرد، تعيين را ديگر
 مورد در و مصداق در كبرى؛ در نه است صغرى در اصطالح به هست
 مـورد  در كـه  كنيد مى مالحظه بنابراين،. قانون اصل در نه است مطلب
 اختالفـات  از يكى گفت نبايد دايره اين در انتصابى رهبرى مسأله اصل
 هـيچ  و سـنى  و شـيعه . اسـت  رهبـرى  موضـوع  در سنى و شيعه ميان

 داشـته  اختالف ديگر مسلمانان با اصل اين در تواند نمى اصالً مسلمانى
 اسـت  رهبـرى ) ص (پيغمبـر  كـه  دارنـد  قبـول  را اصل اين همه. باشد

 كـه  هـم  را رهبـرى  هر و. انتخاب فوق انتصابىِ خدا؛ جانب از انتصابى
 اسـت  انتصـابى  اينكـه  بـراى  است، قبيل همين از باز بكند معين پيغمبر
 .است انتخاب از باالتر خيلى بودن روحدار نظر از يعنى. انتخاب فوق

 دوسـتان  اينكـه  براى كنم نقل را آن كه آمد يادم به گاندى از مطلبى
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 عامنـد،  و خـاص  زبـانزد  كه هم دموكرات خيلى نظامهاى در حتى بدانند
 كتــاب مقــاالت از يكــى در مطلــب ايــن. اســت قــرار همــين از مســأله
 االن ام خوانــده را آن پــيش ســالها چــون كــه آمــده، نهــرو هــاى انديشــه
 گويـد،  مـى  نهرو. نمك مى ذكر را كلياتش ولى ندارم خاطر به را جزئياتش

 مـوارد  بـه  هندوسـتان  در انگلستان استعمار با خود مبارزاتى فعاليتهاى در
 اتفـاق،  بـه  گـاهى  گانـدى  نزديكان گروه ما كه كرديم مى برخورد زيادى
 بـه  مـا  همه اما داشت نظر يك گاندى. داشتيم گاندى نظر مخالف نظرى
 در دموكراسـى  صولا خوب،. داشتيم او مخالف نظرى اكثريت، با يا اتفاق

. كنـد  اجـرا  را مـا  نظر و بشود ما تسليم گاندى كه كرد مى ايجاب رهبرى
 بـه  پيشـوايى  مقـام  در گانـدى  كـه  بـود  حساس آنقدر مسائل گاهى ولى

 و بگيـرد  تصـميم  خـودش  تشـخيص  اسـتناد  بـه  كه داد مى حق خودش
 نهـرو . كـرديم  مـى  اجرا را آن ناچار هم ما و كند ابالغ ما به را تصميمش

 بسـيار  مطلب تحمل ما براى آمد پيش موردى چنين كه بار اول گويد، مى
 داخـل  در حاال كرديم، مى مبارزه استبداد با سالها ما گفتيم، مى. بود مشكل
 خطيـر  آنقـدر  موقعيـت  منتها! بشويم گاندى استبداد دچار خودمان گروه
 احاطـه  را مـا  چنـان  دشـمن  و داشتيم قرار دشمن برابر در چنان و بود
 دفعـه  گويـد،  مـى . كنيم اجرا را او نظر بوديم ناچار باالخره كه بود كرده
 ارزشـيابى  را كـار  نتيجـه  مدتى از بعد كرديم اجرا را او تصميم كه اول

 يك. بوديم اشتباه در اتفاق به ما و بوده گاندى با حق فهميديم و كرديم
 عـين  رد امـا  بـود،  آموزنـده  بسيار ما براى خود به خود اى تجربه چنين
 آرزو خودمــان، دموكراســى اصــول رعايــت و حفــظ خــاطر بــه حــال
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 گويـد،  مـى  نهرو. نيايد پيش چيزى چنين ديگر بار هرگز كه كرديم مى
 پـيش  وضـعى  چنـين  مكرر هند، مبارزات طول در و نهضت طول در

 رأى بـه  كـردن  عمـل  ديگـر  بعـد  هاى دفعه در كه تفاوت اين با آمد؛
 جلـوتر  قـدر  هر. نبود سنگين و ثقيل رآنقد برايمان گاندى انحصارى

 گـاهى  اينكـه  به و گاندى فردى اجتماعى و سياسى بينش به رفتيم مى
 پيـدا  بيشترى ايمان است، بيشتر ما جمعى بينش از او فردى بينش برد
 اصول پايه بر اصالً كه نهضتى چنين يك در كنيد، مالحظه. كرديم مى

 انديشى درست به تجربى ماناي مسأله بود، شده بنيانگذارى دموكراسى
 رأى بـرخالف  كـه  را او رأى قبـول  و هضم رأى، يك عنوان به رهبر
 محكـم  ايمان ببينيد پس. كند مى آسان برايشان آرام آرام آنهاست خود
 كـه  كـرد  پيـدا  ايمـان  كسـى  اگر! دارد برد چقدر و است چگونه الهى
 يـق طر از يـا  خداسـت  جانـب  از مسـتقيماً  يا كه است رهبرى رهبر،
 زا ايمـان  بيشتر برايش مسأله شده، تعيين خداست جانب از كه رهبرى

 عنـوان  به را آن ما كه اى صميمانه همكارى همان. است آور اطمينان و
 كنـيم،  مى معرفى دموكراسى با همراه اجتماعىِ زندگى فرآورده بهترين

 اينجـا  در نيرومنـدتر  درجـات  به قلبى، پذيرش همان و ايمان همان و
 مسـأله  چـون  است، مطلب جانب يك فقط اين البته ولى. اردد وجود

 محفـوظ  هنـوز  آنهـا  كه دارد نيز ديگرى جوانب دموكراسى حكومت
 . دارم كار جهت يك همين با فعالً من اما است،

 ايمـان  و بود شده تعيين خدا جانب از و بود انتصابى اگر رهبر بنابراين،
 آمده وجود به خدا با رهبر ارتباط و خدا به ما ايمان پرتو در رهبر آن به ما
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. نـدارد  معنـى  آنجا در انتخاب قصه اصالً و نيست بحث جاى باشد
 يـا  مسـتقيم  كنـيم؛  انتخاب را رهبر بايد بياييم تر پايين كه آن از ولى

 باالخره ولى باشد، مستقيم هميشه انتخابات نيست الزم. غيرمستقيم
 چه با مالكهايى، چه با ى،هاي ضابطه چه با اما. هست كار در انتخابى

 يـك  در. اسـت  مهـم  ايـن  كـرد؟  انتخـاب  را رهبـر  بايد معيارهايى
 ارزشـش  كـه  حكومتى يعنى معروف، معنى به دموكراتيك حكومت

 انتخاب مالك باشد، مردم خدمتگزار و مردم خدمت در كه است آن
 بتواننـد  بيشـتر  چـه  هـر  كـه  كسانى كه است اين رهبرى براى افراد
 خواسـت  خـدمت  در را اجراييشان قدرت و فكرى رتقد و ابتكار
 رهبر بنابراين،. برسند رهبرى مقام به بايد دهند قرار اكثريت يا همه

 بـراى  او لياقتهـاى  كـه  اسـت  رهبرى اى جامعه چنين يك در خوب
 در ولـى . باشـد  بيشتر مردم، اكثريت يا مردم همه هاى خواسته تأمين
 مسـأله  ليبـرال  جامعـه  يـك  در. نيسـت  طور اين مسلكى جامعه يك
 طـور  ايـن  مسأله مسلك به متعهد جامعه يك در ولى است، طور اين

 .نيست
  

  مسلك به پايبندى و آگاهى
 رهبر كه است اين رهبر انتخاب اولِ شرط مسلك، به متعهد جامعه يك در

 آن آرمانهاى به بخشيدن تحقق براى و پايبندتر آگاهتر، مسلك آن به نسبت
 اكثريت يا همه خواست برخالف مواردى در ولو باشد، تر شايسته مسلك
 اينجـا  در. همند مقابل درست دو اين كه كنيد مى مالحظه. كند عمل مردم
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 خـدمت  در اى اداره از اسـت  عبـارت  اجتمـاعى  امـور  اداره و سياست
 معنـاى . مسـلك  آرمانهـاى  و مسلك به بخشيدن تحقق راه در و هدف

 بـه  بيشـتر  چـه  هـر  بخشـيدن  تحقـق  اينجا در اجتماع اداره و سياست
 در. نيسـت  خاص قشر فالن يا مردم اكثريت يا مردم توده هاى خواسته
 پـيش  چنـان  و چنـين  مصـلحتِ  مسـأله  گـاهى  هم طبقاتى هاى جامعه

 طبقه آن است، حاكم آن در دار سرمايه طبقه كه اى جامعه در مثالً،. آيد مى
 طبقـه  منافع خدمت در بيشتر چه هر كه پسندد مى كار سر بر را حكومتى
 زحمـتكش  و رنجبـر  و كارگر طبقه كه هم اى جامعه در. باشد دار سرمايه
 خـدمت  در بيشـتر  چـه  هر كه آورند مى كار سر را حكومتى است، حاكم

 جامعـه  در ولى. باشد زحمتكش و رنجبر طبقه مصالح حتى يا ها خواسته
 بگـوييم  بايـد  مسـلكى  جامعـه  در. رفـت  بـاالتر  بايد هم اين از مسلكى
 هـر  از قبل كه باشند جامعه رهبران و برسند رهبرى مقام به بايد كسانى
 قـرار  مسـلكى  خـدمت  در لياقتهايشان و استعدادها و ابتكارها همه چيز
. اسـت  پذيرفتـه  اول زيربنـاى  عنـوان  بـه  را مسلك آن جامعه كه بگيرد
 سـر  بـر  اكثريـت  خواسته برخالف حكومت هم اينجا در كه كنيد دقت
 ايـن  با كند انتخاب را حكومت خواهد مى وقتى اكثريت اما يست؛ن كار

 اسـت؛  اكثريـت  خواسـت  بـا  حكومـت  انتخاب. كند مى انتخاب مالك
 بـا  اسـت  ممكـن  رهبر عمل اما است؛ اكثريت خواست با رهبر انتخاب
 بـا  اينجـا  در رهبـر  عمـل . نباشـد  متناسب اكثريت تمايالت و خواست
 كـه  اسـت  ايـن . اكثريت تمايالت با نه است متناسب اكثريت مصلحت
 در اسـت،  مربـى  اول درجه در مسلكى جامعه يك در رهبر و حكومت
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 و امام لذا. دارد تربيت آهنگ جامعه آن اداره. است مدير دوم درجه
 بـه  مرشـد . هسـت  نيـز  راهنمـا  و مرشـد  حكـومتى  چنـين  در رهبر

 ايـن . كشـاند  مـى  و برد مى راهى در را افراد يعنى معروف؛ اصطالح
 .است مسلكى جامعه يك در رهبرى، مسأله در اول مسأله

 همـان  ايـن . مسـلك  آن بـه  اوسـت  پايبندى و ايمان رهبر، اول شرط
 بـه  چه؟ يعنى دينى مفاهيم نظر از عدالت. ناميم مى عدالت را آن كه است
 قـوانين  به پايبند و باپروا باتقواىِ انسان يك به عادل؟ گوييم مى كسى چه

 تفقـه،  فقه، و. است عدالت اولش شرط باشد، قِسمى هر در رهبر،. اسالم
 ايـن  دوسـتان  ذهـن  در البد گويم مى را اين من تا. اسالم بر آگاهى يعنى
 نـان  خـودش  لباسـهاى  هم و قشر براى دارد فالنى كه آيد مى پيش توهم
 معمـم  آقاى يك فوراً كنيم جمعى كار خواستيم جا هر گويد مى و پزد مى
 امام عنوان به مسجد در فقط نه بياوريد؛ باشد عدالت و فقه داراى كه را

 مـديره  هيـأت  رئـيس  و مـديرعامل  عنوان به شركت در بلكه جماعت،
 بـه  نظـامى  گـروه  يـك  در مدرسه، رئيس عنوان به مدرسه در شركت،
 عـدالت  و فقه از ما برداشت كه كنم چه من اما! هكذا و فرمانده، عنوان
 و عمامـه  يعنـى  عـدالت  و فقه ندكن مى فكر! است عوضى برداشت يك
. اسـت  مـن  تقصـير  چـرا،  البتـه . نيسـت  من تقصير ديگر اين. قبا و عبا

 ايـن  عـدالت  و فقـه  از اجتماع برداشت كه است من امثال و من تقصير
 نكـردم  عـرض  عدالت؛ و فقه كردم عرض من كه كنيد توجه اما. است
 وجه من خاص و عام ما، اصطالح به دو، اين نسبت. قبا و عمامه و عبا

 آدمـى . عـدالت  و فقـه  بـا  عمامـه،  و قبا و عبا داراى داريم آدمى. است
 



 واليت، رهبري، روحانيت   192

 يـا  عدالت بدون يا فقه بدون ولى عمامه و قبا و عبا داراى داريم هم
 هـم  اش عمامـه  است دو هر بدون كه كس آن غالباً كه دو، هر بدون
 اينكـه  بـراى ! اسـت  گشادتر خيلى هم قبايش و عبا و تر گنده خيلى

 هم آدمى و. بدهد نشان را خودش شخصيت باالخره راه اين از يدبا
 امـا . عمامـه  و قبـا  و عبا بدون دو، هر يا عدالت يا فقه داراى داريم

 عبا و قبا با خواهد مى است؛ عدالت و فقه است مالك آنچه باالخره
 و عبا ضد توانيم مى نه ما. باشد اينها بدون خواهد مى باشد، عمامه و
 دنبـال  مـا . كدام هيچ باشيم؛ آن بنده توانيم مى نه و باشيم هعمام و قبا
 .عدالت و هستيم فقه دنبال بلكه نيستيم، هم آن ضد نيستيم، آن

 و كـرديم  درسـت  هـم  را عـدالت  و فقه و آمديم خوب، بسيار 
 آيـا  ولـى . نيست عمامه و قبا و عبا به عدالت و فقه كه كرديم قبول
 اول، اصل كردم عرض فقط من! نه است؟ كافى عدالت و فقه همين
 حـال،  هر به اما. دارد هم ديگرى اصول رهبرى. است عدالت و فقه
 در توانـد  نمى عدالت و فقه منهاى ديگر تخصصهاى و مهارتها همه
 لياقتهـا  و مهارتها. بگيرد قرار مسلك خدمت در مسلكى جامعه يك
 در مسـلكى  جامعـه  يـك  در توانند مى هنگامى ديگر شايستگيهاى و

 آن ديـدگاه  از جامعـه  مصـلحت  و جامعـه  مسلك و جامعه خدمت
. باشد داشته وجود عدالتى و فقه آنها تمام در كه بگيرند قرار مسلك

 و فقـه  بايـد  حتمـاً . نيست كافى عدالت و فقه بدون ديگر مهارتهاى
 رسـاله  يـك  كـه  حـدودى  در حـدود؟  چه در فقه اما. باشد عدالت
 بـازار  در )ع(علـى  مـوال . كـارش  حـدود  در فقه! نه بنويسد؟ عمليه
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 الفقـه  «مسلمان تجار آى: داد مى در ندا و كرد مى عمومى اعالم كوفه
 بعـد  اسـالم،  نظـر  از تجـارت  قـوانين  بـه  آشـنايى  اول ،»المتجر ثم

 كـار  دايره در فقه يعنى فقه، گوييم مى كسى به اگر بنابراين،. تجارت
 رهبـرى  بـا  متناسـب  آگـاهى  اسـت،  رهبـر  مقـام  در اگر و. خودش
 دارد؛ معينـى  خـط  كه داريم آگاهى نوع يك. داريم آگاهى چندگونه

 او بــراى را بنّـا  خصوصـيات  تمــام و آمـده  معمـار  كــه بنّـايى  مثـل 
 كـار  خطكشـى  ايـن  مطابق بتواند بايد فقط او. است كرده خطكشى

 كـارى  توانـد  نمـى  ديگر كرد گير جايى در اينكه محض به اما. بكند
 بنّـا  توانـد  مـى  فقـط  فرد اين. بنشيند معمار نتظرم بايد و بدهد انجام
 مشكلى به جايى در اگر معمار، هم و بود بنّا هم كسى اگر اما. باشد

 رهبـر . باشـد  طـور  ايـن  بايد رهبر. داند مى را حلش راه كرد برخورد
 هـم  را حلـش  راه كـرد  برخورد مشكلى به اگر كارش دايره در بايد

 يـك  حد در اما باشد، داشته كارش دايره در فقهى بايد رهبر. بفهمد
 گويم مى كلى را بحث اين. نسبى استنباط نوع يك با همراه زنده فقه
 و بگـوييم  ايـن  از بـيش  فعـالً  تـوانيم  نمـى  اينكـه  براى گذرم، مى و

 ايمان: اول اصل پس،. برسانيم ثمر به يكجا را بحث اين خواهيم مى
 و رهبـر،  يك دح در آگاهى مسلك، بر آگاهى مسلك، به پايبندى و

 .عدالت فقه، ايمان،. عدالت حد در مسلك آن به عملى پايبندى
  

 مديريت و مهارت
 و ابتكـار  آگاهى، مهارت،: كنم مى خالصه اصل يك در را بعدى اصول
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 بـه  كه كارى آن در رهبرى براى الزم اجرايى و فكرى قدرتهاى داشتن
 در بايـد  مسـلمان  كاسـب  يك مطلب همين مناسبت به. گيرد مى عهده
 كـاره  ايـن  مـن  اينكـه  عنوان به را خودش بعد و باشد وارد خودش كار

 بـراى  الزم مهـارت  واجـد  اول بايـد  است معلم اگر. كند معرفى هستم
 طـور،  همين است مهندس اگر. هستم معلم من بگويد بعد باشد، معلمى

 اگـر  طـور،  همـين  بنّاست اگر طور، همين سازد مى آهنى پنجره و در اگر
 آزمايشـگاه  در اگـر  طور، همين است پزشك اگر طور، همين است نجار
 از يكـى . هكـذا  و طـور،  همـين  است خياط اگر طور، همين كند مى كار

 ارادت آقـا  بـه  خيلى كه هم حمامى. رفتم حمام به روزى فرمود مى آقايان
 وقتـى  كـارگر . بتراشـد  را آقا سر اينكه براى فرستد مى را كارگرى داشت
 اثنـاى  در. كنـد  مـى  زخمى را قسمتهايى كند مى آقا سر دنتراشي به شروع
 را كسـى . بتراشـيد  مـرا  سر خواهم نمى ديگر! است بس گويد، مى آقا كار

 ايـن  گويد، مى آقا و آيد مى استاد. بيايد كه فرستد مى حمامى استاد سراغ
 سـر  جـاى  همـه  كه اين! بتراشد مرا سر گذاشتى كه است كارگرى چه
 عمـداً  من داريد، اختيار اللّه، آيت حضرت گويد، مى داستا! كرد زخم مرا
 شـب  نمـاز  شـب  هـر  او اينكـه  براى فرستادم، شما خدمت را فرد اين
 نماز كسى يك با خواهم مى نگفتم كه من برادر، گويد، مى آقا! خواند مى

 گفـتم . بكنـد  بيـدار  شب نماز موقع در مرا كه بروم مسافرتى يا بخوانم
 كـارگر  يـك  بايـد  تـو ! بتراشـد  خـوب  مـرا  رس كه خواهم مى را كسى

 شـب  نماز اينكه نه بتراشد خوب را سر كه فرستادى مى خوب مسلمان
 بعـد  بـه  ايـن  از اسـت  واقعـى  خـوان  شـب  نمـاز  اگـر  آقا اين. بخواند
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! كنـد  مـى  زخم را مردم سر اينكه براى بتراشد، سر است حرام ديگر
 .ديگر كار يك سراغ برود بايد
 كه است كارى آن براى الزم مهارت داشتن ،دوم اصل و شرط پس 
 كند مى ايجاب كار آن در رهبرى رهبر، يك براى. گيرد مى عهده بر فرد
 مديريت اما. باشد داشته كار آن در مديريت قدرت هم و آگاهى هم كه

 مفهـومى  داريـم  اجتماعمـان  در مـديريت  از مـا  كه مفهومى چه؟ يعنى
 بگيـرد،  كـج  را گردنش كه سىك يعنى ما جامعه در مدير. است عوضى

 پشـت  بـرود  بشـود،  وارد در از همـه  بـه  اعتنـا  بى بيندازد، غبغب به باد
. باشـد  امضا ماشين هم بعد و بزند تلفن يا زنگ مرتب و بنشيند ميزش
 ايـن . بكنـد  امضـا  مرتب هم او بگذارند، جلويش را زيادى اوراق يعنى
! اينهـا  امثال و يروز نخست و وزير و كل مدير و رئيس و مدير شود مى

 زبـانى  يـك  با را كسى هر كه است ماكسى اجتماع در اليق خيلى مدير
. نيسـت  ايـن  اسـالم  در رهبـر  امـا ! مدير گوييم مى اين به. بكشد كار به

. گوينـد  نمى آدمى چنين به پيشرفته، هاى جامعه قاموس در مدير و رهبر
 آن از لقبـ  كـه  كسـى  از اسـت  عبارت پيشرفته جامعه در مدير و رهبر
 از كـرده،  طـى  خـودش  را راه آن كند رهبرى را او خواهد مى كه فردى
 را راه و نباشـد  راهنـورد  كـه  رهبـرى . باشـد  آگـاه  راه آن فراز و نشيب
. باشـد  كرده طى را فرازها و نشيب بايد رهبر. نيست رهبر باشد نپيموده

 و شـنيدنى  اى، روزنامـه  كتـابى،  آگاهيهـاى  كـار،  اسـرار  از آگاهيهايش
 را مـديريت  فن. باشد عينى بايد آگاهيهايش. نباشد كالسى و مسموعى

 و باشد خوانده دانشگاه در را مديريت كتابهاى .باشد نخوانده دانشگاه در
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 بـاورم  مـن . باشـد  ديده اجتماعى زندگى در خوانده را آنچه هاى نمونه
 وظيفـه  انجـام  نظر از واقعاً ما ديده دانشگاه خوب مهندسين كه آمد نمى

 كـه  وقتـى  تا هستند، نارسا خيلى عملى مهندس يك عنوان به مهندسى
. طوراسـت  همـين  واقعـاً  ديـدم  و كـردم  برخـورد  مسـأله  اين به خودم

 بـراى . زا خسارت عمل مقام در اما خوانده، درس پاك، باايمان، مهندس،
. اسـت  كنـد  عمل مقام در و است كتاب در دارد معلومات چه هر اينكه

 آقـاى  ايـن  كنيـد  فكر حاال. است كندتر واقعاً معمولى مكانيسين يك از
 واقعـاً  او آيـا . بگيـرد  عهـده  به را فنى كار يك رهبرى بخواهد مهندس

 بـا  شـايد  بكشـد؟  كـار  بـه  خوب را تكنيسين و مكانيسين آن تواند مى
 رهبـرى  آن ايـن،  ولـى  بتوانـد،  صدقه قربان و خوش زبان با و چاخان
 در بايد. نيست پيشرفته هاى جامعه در ىعقالي آل ايده رهبرى و اسالمى
 كـه  كنـد  تجلّى او از چنان مهارت عملى، فرازهاى و نشيب با برخورد
 طبيعـى  امـر  يـك  ايـن . شـود  خاضع او برابر در خود به خود تكنيسين

 چيـز  كـه  كسـانى  برابـر  در سـالم،  هـاى  جامعه در سالم، آدمهاى. است
 مـا  جامعـه  در عجيـب  عيوب از يكى چون. اند خاضع دانند مى بيشترى
 اشـتباه  اينجا كه كنى مى حالى كسى به كه وقتى. است مركب هاى جهل
 سالم آدمهاى. است سالم غير آدم اين! نرود بار زير خواهد مى باز است
 را او حـرف  و دارنـد  خضـوع  خـود  بـه  خـود  كـاردان،  افـراد  برابر در
. آورم مـى  يادتـان  بـه  را نهـرو  و گانـدى  داسـتان  همـان  باز. شنوند مى

 برابـر  در دوسـتانش  و نهـرو  شود مى سبب كه چيزى آن كنيد، مالحظه
 بـا  برخورد در آنها .نيست آن امثال و قلبى ارادتهاى كنند، خضوع گاندى
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. كننـد  مى لمس و تجربه را او بينى روشن و او برداشت او، فكر بحرانها،
 دايـره  در بايـد  رهبـر . شـوند  مـى  خاضع وقت آن و بينند مى را اين اينها

 آن در تـا  باشـد  داشـته  عملـى  و فكرى ورزيدگى چنين يك رهبريش
 .بدهند تن فطرت نداى با بدهند تن او رهبرى به بايد كه آنهايى دايره،
 در خـودش  همـواره  رهبـرى  ميـدان  آن در بايـد  رهبر اينكه نتيجه 
. نشـود  ذهنى اى رابطه عمل، با او رابطه گاه هيچ يعنى. باشد عمل ميدان

 بـا  اش رابطـه  بايـد  هميشه. است اين» بودن عمل ميدان در «از منظورم
 خـودش  نيسـت  الزم. باشـد  عينى رابطه اش رهبرى ميدان زواياى تمام
. باشـد  عينى بايد كار آن با اش رابطه اما بدهد، انجام را كار فالن و بيايد
 كـه  است رهبرى است؟ كدام صحيح سياسى رهبر يك توضيح، اين با

 دنيـايى . باشد شناخته عينى صورت به كند اداره خواهد مى كه را مردمى
 بـه  ببـرد  پـيش  هـدفى  سوى به دنيا آن در را مردم اين خواهد مى كه را

 تـك  تـك  كـه  نيسـت  اين عينى از منظورم. باشد شناخته عينى صورت
 بـه  افـرادى  بسا چه. عينى آگاهى گويم نمى اين به من. بشناسد را مردم
 بسـا  چـه  و. نكننـد  كسـب  عينى برداشت ىا ذره اما بروند هم جا همه

 برداشـت  امـا  كننـد  مـى  نگاه دور، فاصله از حتى جا، يك به كه افرادى
 نزديكـى  نـه  است عينى برداشت و آگاهى است مهم آنچه. دارند عينى
 ميـدان  بـا  مماس ميدانهاى و عمل ميدان به نسبت او آگاهيهاى. مكانى
 اسـت  آدمـى  مثل او. اشدب عينى آگاهى حد در آگاهيهايى بايد عملش،

 ديـده،  كه كسى مثل اما نديده هم هنوز خودش بسا چه. است ديده كه
 در عملـى  ورزيـدگى  مهـارت،  عـدالت،  فقه، ايمان،. فهمد مى را مطلب
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 عينـى  آگـاهى  حد در آگاهيهايى و كند رهبرى خواهد مى كه ميدانى
 در رهبـرى  شـرايط  اينهـا : اش رهبرى ميدان كنار و گوشه و زوايا از

 آيـا  دارد؟ هـم  اين از غير چيزى اسالم آيا. است پيشرفته مردم ميان
 افـزوده  آن بـر  چيـزى  يا كرده، ابطال يا رد را ويژگيها اين از چيزى
 چيـزى  هـيچ  نه و كرده ابطال را اينها از يك هيچ نه اسالم! نه است؟

 آنهـا  كنـار  در فقط بياور، را ها همين گفته. است كرده اضافه اينها بر
 بـاره  در هـا  همـين  جـز  ديگـرى  چيـز  هيچ. بگذار را اسالم لكمس

 .افزايد مى آن به مسلك يك فقط نيست، اسالم در رهبرى
 اگـر  باشـد،  كـه  قبيـل  هر از كنيد، مى كه كارى هر عزيز، رفقاى 
 رهبرى آن در بايد حتماً باشد، ثمربخشى و رشديافته كار خواهيد مى

 را اجتمـاعى  كـار  هـر . ردمكـ  عرض كه معنايى و مفاد اين با باشد؛
. شد عرض كه معيارهايى و اصول اين با رهبرى؛ به كنيم مى مشروط

 كـار  مطبوعـاتى،  كـار  تـأليف،  تحقيـق، : كنيـد  مى كه جمعى كار هر
 خواهد مى كارى هر نظامى، كار سياسى، كار فرهنگى، كار اقتصادى،

 رضعـ  امشب كه معيارهايى به توجه با و رهبرى با بايد اينها باشد،
 مسـأله  بـه  بحثهـا  در بعـد  بـه  ايـن  از اگر اميدوارم. باشد همراه شد

 ذهـن  در مشـخص  و روشـن  نسـبتاً  مفهـومى  كـردم،  اشاره رهبرى
 شـود  مى برده نام رهبرى از آن در كه مطلبى ارتباط تا بماند دوستان

 .گردد منعكس دوستان برداشت در معنا، اين به رهبرى با



 *رهبرى انتخاب

 )اعتقادى مسائل در يدتقل جواز عدم(
 

 بـه  اعتقاد اسالم، پيامبر پيامبرى به اعتقاد پيامبران، پيامبرى به اعتقاد
 امـام،  بـه  اعتقاد امامت، به اعتقاد خداست، وحى و كالم قرآن اينكه

 از پـس  يكـى  ائمه جانب از يا پيغمبر جانب از كه امامهايى شناخت
 بـه  اعتقـاد  انـد،  شده معين و منصوب مسلمانها رهبرى براى ديگرى
 تحقيـق  بـا  مسلمانى هر كه هستند اعتقادهايى جمله از همگى معاد،
 مسـائل،  ايـن  دربـاره  تحقيـق  راه. يابـد  دست آنها بر تواند مى خود

 تحقيـق  طريق از اعتقادات اين كردن پيدا با. نيست مشكل و پيچيده
 شخصــى، تفحــص و انديشــه و تفكــر از گيــرى نتيجــه و شخصــى
 در كـه  مسـلمان،  ايـن  پـس  اين از. كند مى پيدا را خود راه مسلمان
 خواهـد  مـى  درآمـده،  متعهـد  انسـان  يك صورت به عقايد آن نتيجه

 

                                                           
 .1352جلسه تفسير قرآن سال  *



 واليت، رهبري، روحانيت   200

 اصـوالً  و تعهدات اين شناخت زمينه در مسلمان. چيست تعهداتش ببيند
 از. كنـد  تحقيـق  خـودش  بايـد  بيايـد،  ميان به اعتقادى مسأله پاى جا هر

 عنـوان  بـه  ولى بپرسد تواند مى معلّم عنوان به البته. بپرسد تواند نمى كسى
 مثـل  اعتقـادى  مسـأله  هـيچ  در. كنـد  پيروى تواند نمى كسى نظر از مقلّد

 معـاد،  خصوصـيات  تكـوينى،  واليـت  امـام،  توانـايى  امام، علم شفاعت،
 بـرزخ،  عالم اصل برزخ، عالم خصوصيات دوزخ، و بهشت خصوصيات
 احدى دارد، اعتقادى جنبه كه مسايلى ساير و آنها خصوصيات فرشتگان،

 ايـن . نـدارد  افتـاء  حق و ندارد؛ استفتاء حق ندارد؛ را احدى از تقليد حق
 در كـه  كسـى  هـر  بـراى . كنيـد  فكر كه است آن از روشنتر خيلى مسأله
 ولـى . اسـت  روشـن  خيلـى  مسـأله  اين باشد وارد اسالمى تحقيق ميدان
 روزه، گـرفتن  نحـوه  نمـاز،  خوانـدن  نحـوه  مثل اجرايى، و عملى مسائل
 ديـن،  از پاسـدارى  و قانون از حمايت آن، شرايط و مقدار و كردن انفاق
 خُلقيـات  چگونگى اللّه، حدود حفظ نحوه منكر، از نهى و معروف به امر
 كـنم  دوستى كسى چه با اينكه مسلمان، يك اخالق عنوان به اخالقمان و
 بـه  باشـم،  داشـته  قهرآلود حالت كسى چه با نكنم، دوستى كسى چه با و

 مسـائل  ايـن  در بكـنم،  چـه  كجا و بگويم چه كجا در بپيوندم، كسى چه
 تحقيـق  راه كنـد  تحقيق بخواهد شخصاً مسلمانى هر اگر كه است عملى
 سـاده  كـار  و است طوالنى اما نيست، بسته كس هيچ روى به و است باز
 كـه  گـوييم  نمـى  مسـيحيت  همچـون  اينجـا  در مـا . نيسـت  هم آسانى و

 پاپهـا  در پطروس، طريق از خصوص به و حواريون طريق زا القدس روح
ــول ديگــرى از پــس يكــى ــرده حل ــاپ و ك ــار حــق اگــر پ  نظــر اظه
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 هـم  بنده و اوست در القدس روح حلول دليل به دارد را مسائل درباره
 نظـر  اظهار حق نداريد، كه هم شما ندارم، القدس روح به دسترسى كه

 بتوانـد  كـه  انسـانى  هـر  .نداريم تشيع و اسالم در چيزى چنين. نداريم
 شـناس،  قـرآن  كنـد،  مطالعـه  كنـد،  تحصـيل  باشـد،  داشته كافى فراغت
 ايـن  بـه  كه گوناگونى هاى رشته در و باشد شناس تاريخ شناس، حديث

 يـك  حـد  در مسـائل  مـورد  در بتوانـد  شـود  مـى  مربـوط  شناخت سه
 هـايى  نتيجه به و يابد مى خودش آنچه به تواند مى بكند، كار نظر صاحب

 اى برجسته نظر صاحب اگر و كند عمل گيرد مى تحقيقش از خودش كه
 بـه  را او نظر توانند مى هم ديگران شد، اول درجه نظر صاحب اگر شد،

 كـه  هـر  كننـد،  عمـل  نظـر  آن بـه  و كنند تقليد او از و بياورند حساب
 و نظـرى  صـاحب  مسـأله  تقليـد،  مرجعيت مسأله پس. باشد خواهد مى

 يـا  فرد هيچ اختيار در هرگز دانيد، مى همه كه طور همان فتوايى، صاحب
 و دهـاتى  ساده طلبه يك بسا چه. است نبوده معينى طبقه يا معين گروه

 بشـود  ديگـر  سـال  سى آمده، حوزه به روستا فالن كنج از كه روستايى
 از اخيـر  هـاى  دوره ايـن  در تقليد مراجع بيشتر اتفاقاً. عصر تقليد مرجع

 و انـد  بـوده  پاكـدلى  و زحمـتكش  جوانهاى چون اند؛ ستهبرخا روستاها
 و تحصـيل  ممتـد  دوران محروميتهـاى  و مشـقتها  با و اند داشته پشتكار
 يـك  مسـلمان،  بـانوى  يـك  حتى جا، هر از كس، هر. اند ساخته تحقيق
 حـق  باشـد،  داشـته  آمادگى اگر باشد، داشته فراغت اگر مسلمان، خانم
 سنت و كتاب از اسالم شناخت براى الزم و متناسب هاى رشته در دارد

 مرحلـه  بـه  كنـد،  تحقيـق  باشـد،  داشـته  گيـر  پـى  مطالعه كند، تحصيل
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. كند عمل رسد مى آن به خودش آنچه به و برسد اجتهاد و نظرى صاحب
 .هست هم عمليه هاى رساله در كه است روشنى خيلى مسائل از اينها

 راه بفهميم، را قرآن بخواهيم اگر ما كه كرده سؤال ما دوست حاال
 و گسـترده  بس منبع يك و زمينه يك شما ولى. نيست طوالنى چندان
 قـرآن  و كتـاب  كنـار  در سنت و حديث نام به ناخالص و ناسره بس

 را سـؤال  عبـارت  عـين  مـن . ايـد  كـرده  مشـكل  را كـار  و ايد گذاشته
 و روايـت  اسـم  به زمينه يك بخواهيم مسائل تمام در اگر «.خوانم مى

 اسـت  كامـل  كتـاب  يك قرآن اينكه ادعاى پس باشيم، داشته حديث
 از جا همه اسالم تعاليم شناخت در ما اينكه بر است انتقادى» .نداريم
 حـد  چه تا انتقاد اين دوستان، نظر به. كنيم مى ياد هم با سنت و كتاب
 و روشـن  توضيح بايد! نكنيد بلند چماق. داد بايد توضيح است؟ وارد
 بسـيار ! برداريـد  چمـاق  اينكـه  نـه  كنيد، روشنگرى دباي. بدهيد كافى

 چنـد  اسـالمى  آقـاى  نيست بد. است وارد كه داديد رأى فقط خوب،
 1...نيست؟ وارد چرا كه بدهند توضيح ما براى اى كلمه

 عزيزمـان،  خـواهران  بخصـوص  دوسـتان،  از اى عـده  شايد. متشكرم
 يـا  هستند، دورتر كه دوستانى اينكه براى. نشنيدند را اسالمى آقاى پاسخ

 و كـنم  مى تكرار را ايشان سخنان باشند، آگاه جلسه وضع از عيناً خانمها،
 يك ايدئولوژى، يك كه بود اين اسالمى آقاى پاسخ. دهم مى توضيح بعد

 و شود مى تنظيم و تدوين اصلى كتاب يك در اينها كه دارد كليات سلسله
 

                                                           
به خاطر فاصله از ضـبط صـوت، درسـت ضـبط     ) آقاي اسالمي(توضيحات فرد مذكور   ـ  1
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 بـر  اصـول  ايـن  تطبيـق  براى و زمانى مختلف شرايط تناسب به بايد بعد
 است كسانى صالحيت در اول درجه در كار اين .بگيرد صورت كارى نيازها
 رسـد  مى كه دين مورد به .نزديكترند پيدايش مقام در ايدئولوژى اين به كه

 .است باالتر هم اين از باز قرآن مورد در. است باالتر اين از مطلب
 فهمـى  قرآن پيرامون قبل، سال سه حدود جلسات، اين آغاز در

 كليات بايد. كرديم بحث جلسه سه يا دو در آن مراحل و تفسير و
. بفهمـيم  را قـرآن  خـواهيم  مى ما كنيد؛ عنايت. شود گفته بحث آن
 توضيح جز چيزى حديث اصالً. بفهميم را قرآن همين خواهيم مى

. نيسـتند  قـرآن  دهندگان توضيح جز چيزى هم عترت. نيست قرآن
 بفهميم؟ خواهيم مى حد چه در اما. بفهميم را قرآن اين خواهيم مى
 از كـه  اسـت  كـارى  آيـات  از بسيارى در قرآن فهم از مرحله يك

 اسـلوب  بـا  و قـرآن،  عربى البته بداند، عربى كه شخصى هر عهده
 ايـن . آيد برمى باشد آشنا قرآن هاى بندى جمله و كلمات و عبارات
 تعـاليم  كلـى  اصول شناخت به است مربوط كه است بخشى همان
 كـار  آن روى شخصـاً  بايـد  فـردى  هر كردم عرض بنده كه اسالم
. نيسـت  پيچيده و است اى ساده كار اين. نيست تقليد جاى و بكند
 به مسلك، و مكتب يك شناخت ايدئولوژى، يك شناخت آيا ولى

 يـا  شـود،  مـى  محـدود  و منحصـر  زيربنـايى  كليات همين شناخت
 بـر  آگاهى و تفصيلى مسائل شناخت دارد؟ تر گسترده بس اى دايره
 جملـه  از دارد؛ وسيعى بسيار معلومات به احتياج قرآن، راه از آنها
 آن از مردم آمد، كه موقعى آن نزولش، زمان در آيه اين اينكه يكى
ــه ــد چ ــاً. فهميدن ــؤال اتفاق ــدى س ــن بع ــت اي ــا دوس ــال م  مث
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. اسـت  نسـاء  سوره از 101 آيه آيه؛ اين به كنيد عنايت. است جالبى
 ترجمه و خوانم مى اضافى توضيح بدون عيناً را 102 و 101 آيه من
 عينـاً  را آيـه  سـه . بفهمـد  زبـان  عرب يك اينكه مثل درست كنم؛ مى

 .نكـنم  اضـافه  را چيـزى  هسـتم  مقيد ترجمه اين در. كنم مى ترجمه
 مـانعى  شـما  براى كنيد، مى حركت و افتيد مى راه به زمين در وقتى«

 را شـما  كـافران  كـه  داريـد  بـيم  اگـر  كنيد، هكوتا را نماز كه نيست
. اند بوده آشكار دشمنى شما براى كافران كه راستى به. كنند غافلگير

 بـراى  را نماز و هستى آنها ميان در پيغمبر، اى تو كه موقع آن در و
 را خـود  سالحهاى و بايستند تو با آنها از اى دسته كنى، مى اقامه آنها
 باشند اينان سر پشت در آنها روند مى سجده به اينها وقتى گيرند، بر
 و بگزارنـد  نمـاز  تـو  با و بيايند اند نخوانده نماز كه ديگر اى دسته و

. باشند داشته خود با را خود سالحهاى و دفاعى هاى وسيله هم آنها
 و شـويد  غافـل  وسـايلتان  و سـالحها  از شـما  دارند دوست كافران
 يـا  داريد بيمارى و ناراحتى ماش اگر بله؛. برند هجوم شما بر يكباره
 كـه  نـدارد  مـانعى  هسـتيد،  بيمـار  يـا  داريـد  بـاران  نظـر  از اشكالى

 داشـته  خـود  با را دفاعيتان وسايل اما بگذاريد؛ زمين را سالحهايتان
. اسـت  ساخته فراهم آور خوارى اى شكنجه كافران براى خدا. باشيد
 و ايسـتاده  باشيد، خدا ياد به رسانديد پايان به را نماز كه آن از پس

 پـا  به را نماز اطمينان، و يافتيد آرامش كه آنگاه و. پهلو بر و نشسته
 ».است بوده مشخص و معين اى فريضه مؤمنان بر نماز كه داريد
 سـؤال  اين كه عزيزى دوست آن از من حاال .بود آيات ترجمه عين اين

 



 205 انتخاب رهبري  

 

 كـه  بـود  ايـن  اول آيـه . كنم مى سؤال دارند، تشريف اگر اند، داده را
 كـه  ندارد مانعى رويد، مى راهى به و كنيد مى حركت زمين در وقتى

 را شـما  كـافران  كـه  ترسيد مى اگر كنيد، مختصر و كوتاه را نمازتان
 اين آيا است؟ چگونه نماز اين كردن كوتاه نوع: سؤال. كنند غافلگير
 شـكل  شـناخت  بـراى  يا فهميد، شود مى آيه اين كلمات از را مسأله
 مراجعـه  حديث، همان يعنى سيره، و تاريخ به بايد نماز كردن كوتاه
 .بدهند پاسخ دارند تشريف دوستمان آن دانم نمى كرد؟
 !بله:] حضار از يكى [
 كوتـاه  كه فهميد آيه اين از شود مى آيا! بفرماييد داريد؟ تشريف 
 است؟ شكل چه به نماز كردن
 !شود نمى قسمت اين از:] شخص همان [
 يـك  آيـه  اين كنار كه بدهيد اجازه پس. خوب سيارب شود؛ نمى 

 كم آيه اين اينكه خاطر به نه است، الزم حديث اين. بگويم حديث
 آمـد،  كه روزى آن آيه اين اينكه خاطر به بلكه نيست، كامل و است

 بيـان  جـا  همـان  را نماز كردن كوتاه مشكل آن آورنده آيه، دنبال به
 آيه امروز من ولى. نبود ميان در شنونده براى اشكالى و ابهام و كرد
 را نمـاز  كـردن  كوتـاه  مشكل تا گيرم نمى وحى آورنده از مستقيم را

 تـاريخ  طـوالنى  داالن از بايـد  شـكلش  بيـان  بـراى . كنـد  بيان برايم
 فـرو  هـم  آن قسـمتهاى  بعضـى  متأسفانه كه كنم، عبور قرن چهارده
 . مبرس آورده وحى آورنده كه توضيحى آن به بعد تا ريخته،
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 يـك  زمينـه  ايـن  در كـنم؟  كوتـاه  شكل چه به را نمازم من خوب،
 مـن . است مجتهد يك و شناس اسالم يك راه سر وسيع تاريخى تحقيق
. شد مشخص اول جهت پس. شويد مى خسته شوم؛ نمى تفسيرش وارد

 تحقيـق  بـه  احتيـاج  مسـائل  ايـن  در ما چطور كه است اين اول جهت
 آن در كارهـا  شـكل  بـراى  وضـيحات ت سلسله يك اينكه. داريم اضافى
 است، سنت همان است، سيره همان است، حديث همان كه بوده، عصر
 جهـت  به حاال. است سنت به احتياج از جهت يك است، عترت همان
 عيبى افتيد، مى راه سمتى به وقتى: است آمده آيه اين در. كنيد توجه دوم
 غافلگير را شما كافران كه ترسيد مى اگر كنيد، كوتاه را نمازتان كه ندارد
 كجا براى را كوتاه و شكسته نماز آيه اين آقا، كه كرديد سؤال شما. كنند
 غـافلگيرى  از باشـد  بيمنـاك  و نگـران  انسـان  كه جايى براى گويد؟ مى

 كنـد  مـى  سـفر  كـس  هر آقا، گوييد مى و ايد آمده االن شما ولى. دشمن
 و بـرادران  و ابعـالى جن از حاال. خوب بسيار! بخواند شكسته را نمازش
 يـك  در تحجـر  طرفـدار  عزيـز،  دوستان شما پرسم؛ مى ديگر خواهران
 روشـن  خيلـى  تحجر؟ گذاشتن كنار و تحرك طرفدار يا هستيد مكتب
 كـه  تحركى اين. است تحرك از طرفدارى همه جواب اينكه مثل. است
 اين و بيان اين كه است اين معنايش تحرك اين يا چه؟ يعنى فرماييد مى

 آن و آنجـا  مناسـبت  به و آمده جا يك در حكم، اين قانون، اين مطلب،
 همراه به قانون بيان در آرايشهايى نوع يك آمده، مورد آن در كه موردى
 روبـرو  آن با مسلمان و كند پيدا تخفيف نماز شد قرار كه بار اول. دارد
ــد ــا ش ــود؟ كج ــايى ب ــود ج ــه ب ــه ك ــگ ب ــى جن ــت، م ــا رف ــه ي  ب
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 خواسـت  مـى  اگـر . بود دشمن حمله نگران راه آن رد و رفت مى راهى
 آنكـه  بـا  شد، مى او بر دشمن پيروزى موجب نماز بخواند، تمام را نماز
 روح گويـد  مى آيد مى قرآن. باشد دشمن بر من پيروزى عامل بايد نماز
 اَشكال از يكى نشستن و ايستادن. نيست نشستن و ايستادن اين در نماز
 تحجرى فكر آن كمى آيد مى. دارد هم ديگرى شكلهاى نماز. است نماز
 كـه  هـم  مـوقعى  نكن فكر! مباش متحجر بگويد و بگيرد مسلمان از را

 باز كند مى غافلگيرت خواهد مى دشمن و روى مى جنگ به راه در دارى
 نحـوى  بـه  بايـد  اينجـا ! نه. بخوانى عيار تمام نماز ركعت چهار بايد هم

. بـده  تغيير را آن كنى؟ مى چه را مازن شكل اما كنى؛ حفظ را نماز روح
 و نمـاز  روح قـانون،  شـكل  و قـانون  روح بيـان  سوى به قدم يك پس
 بـه  مربـوط  نمـاز  معمـولى  شـكل  اين خوب،. كرد حركت نماز، شكل
 تتـرك  ال الصـلوة  «.هسـت  هميشه نماز روح اما است، معمولى شرايط
 نماز اما د،بكن قضا بعد و بشود ساقط انسان از است ممكن روزه» .بحال
 و شـوى  مـى  غـرق  دارى آب در اگـر  حتى شود، نمى ساقط وقت هيچ
 اللّـه  بگويى و كنى باز توانى نمى هم را زبانت چنانچه است، نماز موقع
 دلـت  در كه همان. باش خدا ياد به دلت در. اكبر اللّه بگو دلت در اكبر،
 سـت، ني واجـب  هـم  قضا نماز اصالً اينجا در. است نماز خدايى ياد به

 گويـد  مى. هست فقه كتابهاى در غرقى صالة اين. است نماز عين چون
 البتـه  ولـى  اسـت،  آن عادى شكل اين. تر وسيع بسى است چيزى نماز

 اجرايـى  شـكل  از قـانون  روح شـناخت  اين. دارد هم ديگرى شكلهاى
 شـود  مـى  روبـرو  آيه اين با كه كسى هر را اين آيا كيست؟ كار خاص،
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 وحـى  آورنده طريق از جز مسأله اين درك آيا نه؟ يا كند درك تواند مى
 بـه  نيـاز  اثبـات  بـراى  دوم مسير هم اين است؟ ممكن ديگر طريقى از

 گسـترش . شويم مى تحجر دچار مسلمانى در ما نباشد سنت اگر. سنت
 آيـه  خـود . شـود  مى انجام سنت پرتو در نو شرايط براى تعاليم در الزم
 وسـيعترش  آيـد  مـى  سنت كن؛ كوتاه را نماز ترسيدى اگر گفت و آمد
 كوتـاه  را نمـازت  هـم  آب در شوى مى هم غرق اگر گويد مى و كند مى
 و اى افتـاده  بسـتر  در و بيمارى اگر. بگويى دلت در كه كوتاه آنقدر كن؛
 تكـان  اند گفته و اند كرده عمل را چشمت مثالً بخورى، تكان توانى نمى

 نمـاز  غريـق  همـان  مثل خوان؛ب نماز دلت در خوابيده طور همان نخور،
 كـار  يـا  كنـد  مـى  خـوبى  كار. سنت گويد؟ مى كسى چه را اين. بخوان
 ايـن  بـه  قرآن كمال. است دين كمال نشانه اين. است خوبى كار بدى؟
 داشـته  اعصـار  و ادوار و شـرايط  تمام براى را جزئيات تمام كه نيست
 يـك  شـود  مـى  شـود،  نمـى  كتـاب  ديگـر  صـورت  اين در چون باشد،

 بـاز  تفسـير  اهل براى را تفسير راه كه است اين به قرآن كمال! تابخانهك
 و عتـرت  گـوييم  مـى  مـا  كه است اين به قرآن كمال اين. است گذاشته
 چيـزى  ديديـد  جا هر. آن مقابل در نه است كتاب مفسر و مكمل سنت

 نـه  بدانيـد  بودند، كتاب ضد و كتاب مقابل سنت، نام به يا عترت نام به
 را چه هر ؛»فاتركوه اللّه كتاب خالف ما «.سنت مال نه است عترت مال

 بـود  كتـاب  دهنـده  توضيح را چه هر اما! بريزيد دور بود كتاب مخالف
 .داديم پاسخ دو، هر دوم، سؤال و اول سؤال به پس. بگيريم بايد

 بخـورد،  تكان تواند نمى مسلمان كه اين يا شدن، غرق مورد در :]حضار از يكى[
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 در امـا . اسـت  درسـت  ترسـد،  مـى  حملـه  از دائمـاً  كه ،جنگيدن يا
 ! نيست حرفها اين ديگر كه معمولى مسافرت

 معمـولى،  مسـافرت  در كه كنم مى اضافه بنده خوب، بسيار! احسنتم
 گذاريم، مى راكنار تفريحى سفرهاى فعالً معمولى، مسافرتهاى همين در
 و رود مـى  تىمسـافر  به كار خاطر به انسان كه كارى سفرهاى همين در
 اسـتفاده  اتوبـان  از و برسـد  قزوين در كارى به خواهد مى تهران از مثالً
 يـا  نرسـيد،  كارهايتـان  بـه  روزه يـك  كـه  هستيد نگران آنجا در كند، مى
. نرسـيد  اتوبوس به يا) نيست خودتان از ماشين اگر (قطار به ترسيد مى

 بـراى  يتمحـدود  مقـدارى  رود، مـى  هواپيما با آدم كه هم امروز همين
 چطـور  خـوب، . ندارد را محدوديت آن حضَر در كه دارد وجود انسان
. برسـد  هـم  اينجا به تا بدهيم گسترش قدرى را قرآن» خِفتُم «كه است
» خِفـتُم  «آيـا  ببينيد بگويم خواهم مى. است چگونه مسأله گويم نمى من
 تـا  توانـد  مـى  گونـاگون  شـرايط  براى دهنده گسترش منبع آن وسيله به
 بينم مى كنم، عمل را» خِفتُم «بخواهم و باشم من اگر بله؛ بيايد؟ جاهااين

 ايـن  كننـد؛  غـافلگير  را شما كافران كه ترسيد مى اگر گويد مى اش دنباله
 شـدن  غـرق  در. بدهـد  گسترش است قرار او ولى. است روشن خيلى
 قـرآن  آنچـه . نيسـت  قرآن در كه اين اما. برود دهانتان به آب ترسيد مى
 عبـارت  ايـن  .»كفـروا  الذين يفتِنَكُم ان خفتُم ان« كه است اين يدگو مى

 اگـر  ترسـد  مى كه شود نمى هم بيمار شامل شود، نمى شدن غرق شامل
 را گسـترش  ايـن  پس. بشود پاره چشمش هاى بخيه كند بلند را سرش

 بـراى  دار صـالحيت  منبـع  آن وسـيله  بـه  داديـم؟  انجـام  وسـيله  چه به
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 مسافرت به من وقتى خوب، خيلى. ديگر موارد به قانون روح گسترش
 گـردم،  برمى و روم مى هواپيما با دارم، كار جا يك ساعت چهار روم، مى

 نمـاز  ركعت چهار اگر نرسم، كارم به ترسم مى و دارم كار ساعت چهار
 بازتر دستم بدهم؛ انجام اضافى كار يك توانم مى برداريد من گُرده از را

 هـم  شـما  اسـت،  درسـت  دانـم  نمى من گوييد؟ مى چه اينجا در. است
 توانـد  مـى  مـورد  اين تفسير براى دار صالحيت منبع آن آيا اما دانيد؛ نمى

 نـه؟  يـا  هست گسترش اين براى اى زمينه آيه اصل آيا بدهد؟ گسترش
 قطـار  بـه  ترسم مى معمولى؛ سفر و تفريحى سفر در حتى كردم عرض
 همـه  بشود قرار اگر. رويد ىم زيارت سفر به قطار با كنيد فرض. نرسم
 شـود؟  مـى  چطـور  بخواننـد،  نماز ركعت چهار هم همه و بگيرند وضو
 هـم  آدم تـا  چهـار  حـاال  خـوب، . رود مـى  باال خيلى قطار توقف ميزان
. نرسـند  قطـار  بـه  ترسـند  مـى  و جنبنـد  مـى  كنـدتر  هم كمى كه هستند

 بخوان، ملكا را نماز ركعت چهار بگوييم بگوييم؟ چه آنها به فرماييد مى
 هـم  را تو نگرانى اين گفته، قرآن مفسر كه» خفتم ان «اين نه، بگوييم يا
 آيـا  بدهيد، انصاف حال، شود؟ مى شامل زيارتى يا تفريحى سفر آن در
 پيجويى به احتياج نيست؟ يا هست فنى شناسى اسالم و فقاهت نوع اين

 كنـار  را آن فرماييـد  مـى  آيـا  امـا  نـه؟  يا دارد تاريخ و حديث در وسيع
 هر تا بدهيم گسترشش طور همين نه، گوييد مى طرف، آن از يا بگذاريم،

 و شـيعه  كـه  قياسـى  و رأى همان كند؟ رفتار خواست جورى هر كس
 كسـانى  بـراى  تفسـير  حـق  گفتنـد . كردنـد  مبارزه آن با سخت ما ائمه

 البتـه . باشـند  آشـنا  قـرآن  گونـاگون  بنـديهاى  جمع با كه است محفوظ
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 . رسم مى آن به بعداً و است سوم نالكا بندى جمع
. باشـد  طـور  اين شايد غرقى، مسأله مورد در:] حاضران از يكى[
 پايين يا باال نيم و دقيقه يك نهايتاً دوم ركعت دو حال، عين در ولى
 و باشـد  داشـته  خـودش  از ماشين آدم اگر. گيرد مى وقت و شود مى

 و رسـيد  مقصـد  شـهر  بـه  اگر يا چطور؟ باشد نداشته هم دلواپسى
 ايـن  در چـون  چطـور؟  بمانـد  آنجـا  در روز شـش  يا پنج خواست
 .نرسد كارى به اينكه از هراس نه و دارد اى عجله نه ديگر صورت
 را اش همـه  والّـا  بشـوم،  مسـأله  ايـن  وارد خـواهم  نمى حاال من
 سـؤال  موقـع  شما كه مقدارى اين به. كردم مى بيان برايتان يكى يكى
 تـا  هـم  بـا  كه مقدارى همين و داشتيد برداشت» خِفتُم «آن از كردن
 بخـواهيم  اگـر . برويم مطلب اصل سراغ به تا كنيد اكتفا آمديم حاال
 كار اين اما ندارم، حرفى من البته. كشد مى طول بمانيم مسأله اين در

 .است بحث صحيح رويه و روال خالف كمى
 فقها قطعى رأى چون. بگذارند آزاد را مسافر:] حاضران از يكى[
 باطـل  نمـازش  نخواند سفر در شكسته نماز كسى اگر كه است اين

 .بگذارند آزاد را او روزه و نماز براى شد مى. است
 اگر. بخوان ركعت دو حتماً گوييم مى. كنيم مى معين را مرز ما! نه
 نمـاز  ركعـت  صد و بايست بخوانى، نماز خواهد مى دلت خيلى هم

 !اسالمى آقاى بخوان مستحبى
 يـك  بـدهيم  تغييـر  كمـى  اگـر  را ايشـان  سؤال كنم مى فكر من:] اسالمى آقاى[

 بيـان  االن كه فرمى اين با كه دارند را سؤال اين همه يعنى، .شود مى عمومى سؤال
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 تسـليم  بسـته،  دسـت  و رود مى كنار ما زندگى از قرآن تقريباً كرديم،
 .بكنند تفسير برايمان و بيايند بايد كه شويم مى كسانى نظريات
  مسايلى؟ چه در
 مسـائل  كه بكنم عرض خواهم مى را همين بنده:] اسالمى آقاى[

. نباشيم سنت تسليم صرفاً تا كنيم جدا هم از را آن امثال و احكام و
 .باشد داشته اثر ما زندگى در هم مقدارى بايد قرآن
 اول از مـا . اسـت  احكام در تقليد اصالً گفتيم. كرديم جدا اول از ما
 كنـيم  مى تكيه اين روى داريم كه است جلسه سه يا دو. فتيمگ را همين

 واقعـاً  كـه  اسـت  سـؤالى  ايـن . اسـت  احكام مورد در تقليد بگوييم كه
 ايـن  شـما  قلـب  در بايد. كرد حل را آن بايد هم واقعاً و دارند دوستان
 انسـان . هسـت  هـم  هـا  رسـاله  در تقليـد  لـزوم  اصل. بشود حل سؤال
 هـر  را مسـائل  برخى. كند تقليد نيست قليدىت كه مسايلى از تواند نمى

 روشنى به كنيم مى هم با داريم كه بحثهايى همين از بايد شخصاً انسانى
 تقليـدى  ايـن  اتفاقـاً . كند مراجعه كارشناس به جاها برخى بايد. دريابد
 است سؤالى همان عمومى سؤال آن پس. است تحقيقى هم اين نيست؛

 كنار زندگى از قرآن. كنيم مى كار آن روى داريم جلسه سه ـ دو اين كه
 اسـتفاده  قابـل  از قـرآن . رود نمـى  كنـار  شما شناسايى از قرآن. رود نمى
 آن بـر  را قـرآن  پرتـو  بخواهيـد  وقتى اما. رود نمى كنار شما براى بودن
 اگـر . شـود  مـى  فنـى  كـارى  آنجا در كار بيفكنيد، دوردست هاى گوشه

 را آيـه  همـين  مـثالً  كنيـد،  فتوق قرآن معمولى حد همين در بخواهيد
 را آنچـه  امـا . اسـت  فهـم  قابـل  برايتان مقدارى البته بفهميد، و بخوانيد
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 و ديـن  تا بدهيد، تحرك بدهيد، توسعه بدهيد، گسترش خواهيد مى
 كـه  اين. نيست كس همه كار ديگر آنجا باشد، داشته ديناميسم قرآن
 هسـت  طور ينهم ببينيد خودتان واقعاً نيست كسى هر كار گويم مى
 مـن  مثـال  آيـا  نـه؟  يـا  بود طور همين كردم بيان كه مثالى اين نه؟ يا
 آن در وسـيعى  فنـى  هـاى  جنبـه  چطـور  كـه  بدهد نشان توانست مى

 سؤالشان دوستان اگر اما. نمونه يك اين رسيد؟ آن به بايد كه هست
 مطـرح  آن خصوصـيات  و شكسته نماز و نماز مسأله اصل درباره را
 را مسأله من. شوم نمى آن وارد االن من. كنار بگذاريد ار آن كنند، مى
 چطـور  دهـم  نشـان  اينكه براى دادم، توضيح مثال يك حد در فقط
 شـعاع  كنـد،  پرتوافكنى مسائل بعضى روى خواهد مى وقتى آيه يك

 .شود مى فنى چقدر مسأله كند، روشن را آنها و بياندازد
 كـه  بفرماييـد  لطفاً «:اند نوشته. اصلى مسأله آن سراغ برويم حاال
 اختيـار  حـدود  چـه  تا رهبرى آيا و شود، مى انتخاب چگونه رهبرى
 رهبـرى  تعيـين  در حـدود  چـه  تا تقليد مراجع بفرماييد ضمناً. دارد
 رهبرى كه دوم سؤال. است جداگانه سؤال سه اينها» .باشند مى مؤثر
 نآ بـه  سريع جوابى بتوان كه نيست سؤالى دارد اختيار حدود چه تا
 يـك  يعنـى . اسـالم  در حكومت مفصل بحث به گردد برمى اين. داد

 . بدهم جواب من كه نيست جنبى سؤال
  

 نيست فقيه شأن موضوع تعيين
 و شـود  مـى  انتخـاب  چگونه رهبرى كه كرديد سؤال اينكه مورد در ولى

 بـا  جواب اين به باشند، مى موثر رهبرى تعيين در حدود چه تا تقليد مراجع
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 اسـتناد  بـه  حتـى  مـن  كـه  نيست جوابى جواب، اين. فرماييد توجه دقت
 پاسـخى  سؤال اين. بدهم جواب خودم رأى و استنباط و شخصى تحقيق
 را آن همـه  يعنى است؛ مطرح فقه در عباسى شاه نرخ صورت به كه دارد
 .بگيريد ياد بايد را جمله اين. نيست فقيه شأن موضوع تعيين: دارند قبول

 .كنم مى معنى برايتان را جمله اين» .نيست قيهف شأن موضوع تعيين«
 گويـد  مى دهد، مى فتوا تقليد مرجع و فقيه و فتوا صاحب رساله، در
 شــود تبخيــر آن دوســوم آنكــه از قبــل بجوشــانند، اگــر را انگــور آب

 و انـداز  سـركه  را فتـوا  ايـن . فتواسـت  يـك  اين. است حرام خوردنش
 فقيـه  يك. بدهد تواند مى فقيه را فتوا اين. بدهد تواند نمى انگورفروش

 حـرام  است؛ مكروه! خير نه بگويد و بايستد او مقابل تواند مى هم ديگر
. اسـت  فقيه دو ميان نظر اختالف است؛ فقاهتى بحث بحث، آن. نيست
 اش مغــازه در را انگــور آب ظــرف يــك پــز شــيره امــا خــوب، بســيار

 آهاى، گويد، مى ده،ايستا كنار آن كه هم اعلم عالم فقيه يك جوشاند، مى
 هنـوز  چـون  گويد مى آقا؟ چرا گويد، مى! نخور اين از! پز شيره حلوايى
 از بهتـر  من! فرماييد مى اشتباه آقا، خير نه گويد مى. نشده تبخير دوثلثش

 فرماييـد  مـى  شـما  حاال. است شده تبخير اين دوثلث دانم مى بلدم؛ شما
 كه فرمايد مى من تقليد مرجع يا بگويد پز شيره اين فرماييد مى كنيم؟ چه

 در تقليـد  مرجـع  ايـن  نظـر  آيـا  نخـوريم؟  لذا و نشده، تبخير دوثلثش
 پـز  شيره نظر بر شده، تبخير ديگ اين انگور آب دوسوم اينكه تشخيص

 تفـاوتى  ديگـران  نظـر  بـا  مورد اين در مرجع آن نظر! خير است؟ مقدم
ــدارد، ــون ن ــخيص چ ــوع تش ــين و موض ــوع تعي ــى موض ــه ربط  ب
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ــدارد هــتفقا ــار و ن ــه ك ــه،. نيســت فقي ــا فقي  مطالعــات از اســتفاده ب
 آنكـه  بـراى  گويـد  مى مثالً و دهد مى فتوا فقاهتش مقام و اش تخصصى

 شما خوب؛ بسيار. گيرد انجام عادل دو برابر در بايد باشد درست طالق
 عادل اينها گوييد مى. كرديد دعوت شهادت براى را نقى و احمد آمديد
 راه از تقليـد  مرجع. بدهيد انجام طالقى برابرشان در يدخواه مى هستند؛

 شـما . نيست عادل احمد اينكه براى چرا؟! نده طالق گويد، مى رسد مى
 گويـد  مى تقليد مرجع چون خوب، گوييد، مى آيا كنيد؟ مى چه اينجا در

 مرجـع  آن گوييـد  مى! نه نيست؟ عادل ديگر او پس نيست، عادل احمد
 او با من شناسم؛ مى را احمد او از بهتر من سد؛شنا نمى درست را احمد

 خصوصـيات  دربـاره  آقـا  اطالعـات . يافتم عادل را او و دارم معاشرت
 آورد؟ مى وارد آقا فقاهت به اى خدشه اين آيا. است كمتر شما از احمد

 بـه  ربطـى  چـه  نيسـت  عـادل  يا است عادل آقا اين اينكه تشخيص! نه
 آدم، ايـن  اينكـه  تشخيص در تىفقاه تخصصى مطالعات دارد؟ فقاهت

 فـن  و فـوت  اينجـا  در. نـدارد  نقشـى  اصالً است راستى و درست آدم
 بدهد نشان آدم به تواند مى بهتر و است راهگشاتر بودن بلد را معاشرت

 فقهـا،  آقايـان  ايـن  از خيلى سر اتفاقاً. است درستكارى آدم آدم، اين كه
 بـه  را خـودش  واقعى قفاس. گذارند مى كاله دغل ظاهرالصالح آدمهاى

 دارند حضور اجتماعى زندگى در كمتر آنها چون زند، مى جا عادل اينها
 عـادل  مـورد  در آقـا  نظـر  بنابراين،. دارند خبر كمتر بازيها دغل اين از و

 گـاهى  حتى و ندارد فرقى هيچ ديگر مردم نظر با او بودن فاسق يا بودن
 مـورد  ايـن  در آقـا  نظـر  ارزش گوييم مى وقتى. دارد كمترى ارزش هم
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 تزلزلـى  كمترين و نيست آقا فقاهت مقام به جسارتى هيچ است كمتر
 وجـود  بـه  فقاهـت  و مرجعيـت  و تقليـد  بـه  مربـوط  مسـائل  در هم
. نيسـت  فقيـه  شـأن  نيست؛ فقيه كار موضوع تشخيص پس. آورد نمى
 دم مثالهـاى  مسـأله  ايـن . نـدارد  دخالتى مورد اين در او فقاهت يعنى
 امـا  نويسـد،  مى نسخه مطبش در پزشك و دكتر آقاى. دارد هم دست
 و بـرود  داروخانه به اگر دارد، كار و سر دارو هاى شيشه با كمتر چون

 ممكـن  پيداكنـد،  موجـود  داروى هـزاران  ميـان  از را دارويى بخواهد
 پانصـد  روز هـر  كـه  داروساز بچه براى كه حالى در كند، اشتباه است
 دارو اين اينكه تشخيص. آيد مى پيش ركمت اشتباه اين پيچد، مى نسخه
 حتـى  بسا چه. ندارد دكتر به ربطى گفته، دكتر كه است دارويى همان
 نديـده  را آن بيشتر بار يك چون او خود ببرند پزشك نزد را دارو اگر
 فقـط  و ديـده  كـاتولوگ  در را آن يا خوانده، آن درباره روزنامه در يا
 تشـخيص . نشناسـد  را آن اصـالً  است، خوب چيز فالن براى داند مى

 به اول درجه در نه، يا نوشته دكتر كه است دارويى آن دارو اين اينكه
 .دارد پزشك با كمى ارتباط مسأله اين. دارد ربط داروشناس
 تعيـين  در حدود چه تا تقليد مراجع آيا فرموديد سؤال اينكه بنابراين،

 مسـائل  كـه  تاسـ  ايـن  آنهـا  دخالت از منظور اگر دارند، دخالت رهبرى
 دخالتشـان  البته بگويند، را رهبرى مسأله به مربوط ايدئولوژيك و فقاهتى

 دربـاره  ايدئولوژيك مسائل بيان در فقها و تقليد مراجع. است كامل و تام
 دخالـت . اسـت  تـام  دخالتشان لذا. بگويند بايد و دارند تخصص رهبرى
 .آنهاسـت  فن تمام و است تام رهبرى به مربوط مسائل بيان در تقليد مراجع
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 بـراى  كَـس  فـالن  بگوينـد  تقليد مراجع كه است اين منظور اگر اما
 يـك  و نـدارد  تفاوتى ديگران نظر با آنها نظر است، شايسته رهبرى
 اطالعـات  كه باشند ديگرانى بسا چه. ديگر آراى كنار در است رأى
 داراى كـه  فـردى  شناخت براى تقليد مراجع خود از آنها نظر و آنها
. باشـد  بيشـتر  انـد  كـرده  بيـان  آنها خود كه است الزمى حيتهاىصال

 در امـا  انـد؛  كرده بيان آنها را معيارها اند؛ كرده بيان آنها را صالحيتها
 افراد بسا چه نه، يا هست معيارها آن داراى آدم اين اينكه تشخيص
 انسـان  اگر. باشند واردتر هم اينها از و نباشند فقيه كه باشند ديگرى

 .فهمد مى را مسأله بهتر كند مشورت هاآن با
  

 رهبر انتخاب نحوه
 حواله را شما من مورد اين در شود، مى انتخاب چگونه رهبر اينكه اما
 بحـث  هـيچ  خـواهم  مـى . عمليـه  هاى رساله اول بخشهاى به دهم مى

: پاسـخ  شـود؟  انتخـاب  چگونـه  رهبـر  پـس، . نكـنم  برايتان اى اضافه
 را تقليـدتان  مرجـع  شـما . شود مى تخابان تقليد مرجع كه گونه همان

 است آمده عمليه هاى رساله اولِ در شناختيد؟ و كرديد انتخاب چگونه
 فقهى نيازهاى به تر آگاه و آشناتر اعلم، عادل، مجتهد شناسايى براى كه

 انسـان  بتوانى تا باشى خبير و كارشناس و وارد خودت بايد يا جامعه،
 غيرآگـاه  از را آگـاه  عـادل،  غيـر  از ار عـادل  مجتهد، غير از را مجتهد

 اگـر  يـا  دهـى،  تشـخيص  ديگران از را اول طراز مجتهد و بازشناسى
 و بـودن  وارد بـه  كـه  درست وارد آدم نفر دو اما نيستى، وارد خودت
ــتى ــا درس ــاد آنه ــل اعتم ــرّف دارى، كام ــدند، مع ــا از ش ــر آنه  نظ
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 هسـتند  آدمهـايى  دانى مى تو كه افراد از اى عده گروهى، اگر و. بخواهى
 مجتهـد  فـالن  گفتند كنند، مى كار جستجو و دقت و مطالعه روى از كه

. كنيد اكتفا آنها گفته به توانيد مى صورت اين در آقاست، فالن تراز عادل
 ايـن ! نيكسـونى  تبليغـاتى  شـهرت  نه باشد، آور اطمينان كه شهرتى البته

 رهبر انتخاب در اول مرحله بنابراين،. هست عمليه هاى رساله در مسائل
 مقلـد  و تقليـد  مرجـع  مورد در. بگذرد نحو بدين بايد رهبر، شناخت و

 دوم مرحلـه  يـك  رهبـر  مورد در ولى. شود مى تمام جا همين در مسأله
 بـراى  مـديريت  توانايى، شجاعت، آگاهى، لياقت، بايد رهبر. هست هم
 ىبـرا  صـفات  ايـن  شناخت در بنابراين،. باشد داشته را امت يك اداره
 فـردى  شناسـاييهاى  آن. شود عرضه مردم بر سيستمى و نظام بايد رهبر
 ايـن  در آيا. است نياز سيستم و نظام يك به و نيست كافى مورد اين در

ــات سيســتم، ــا باشــد؟ عمــومى انتخاب ــن در آي ــات سيســتم اي  انتخاب
 زبدگان وسيله به انتخاب سيستم، اين در آيا باشد؟ حزبى اى چنددرجه

 شـرايط  در مسـأله  ايـن  باشـد؟  عقـد  و حل اهل انتخاب باشد؟ جامعه
 سياسـى  احـوال  و اوضـاع  مختلف، جاهاى مختلف، زمانهاى مختلف،
 اسـالمى،  جامعـه  پيشـرفته  سـالم  شـرايط  در امـا . كند مى فرق مختلف
 ايـن  دارم لحظه اين تا زمينه اين در مطالعاتم مجموع از من كه برداشتى
 انتخـاب  راه تـرين  منطبق و نتخابا راه و انتخاب ترين مطمئن كه است

 براى شناسيم، مى لحظه اين تا كه اسالمى معيارهاى و موازين با رهبرى
 است، سيستماتيك اى چنددرجه انتخاب آگاه، پيشرفته گروه و امت يك

 يـك  صـورت  بـه  فعـالً  كه است پاسخى اين. حزبى انتخابات با مشابه
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 يـك  بـه  حتياجا آن تفصيل و توضيح كه نيست شك. دهم مى نظر
 رهبـرى،  انتخـاب  در كه كنم مى تكرار ديگر بار. دارد مفصل بحث
 همـان  از بفهمنـد،  بايـد  همـه  را آنها كه هست مسائل سلسله يك

. پـاكى  درسـتى،  علمـى،  صالحيتهاى قبيل از شد؛ عرض كه طرقى
 هايتـان  رسـاله  در مقلـد  انتخـاب  درباره كه طرقى همان از را اينها

 ضـامن . هسـت  هـم  خـوب  و مفيـد  و كنيد دنبال توانيد مى هست
 ليسـت  و انتخاب ميدان در دغل افراد اينكه براى هست هم جالبى

 معيارهايى همان حد، آن تا. نشوند وارد اصالً انتخابى كانديداهاى
 شـبيه  است چيزى است؛ عمومى و است خوب هست آنجا در كه

 مـديريت،  شـناخت  امـا . جالبتر و ظريفتر قدرى اما عمومى، آراى
 زيركيها گوناگون، شرايط رعايت بجا، دليريهاى شجاعتها، تواناييها،

. نيسـت  شـناخت  قابـل  آسـانى  اين به فرمولها آن با ديگر اين... و
 الزم رهبـرى  در كه ديگرى قسمتهاى شناخت براى راه مناسبترين

 شـبيه  انتخـابى  نـوع  از اسـت  عبارت پيشرفته، شرايط براى است،
 ايـن  پاسـخ  هـم  ايـن . حزبـى  تماتيكسيسـ  اى چنددرجه انتخابات
 . سؤال از قسمت

 بعـد  و بـودن  رهبـر  شـرايط  پيرامـون  مطـالبى  لطفـاً  «:اند نوشته 
 مـورد  ايـن  در» .فرماييد بيان مردم جهت از رهبرى و رهبر شناختن
 تا زمينه اين در بتوانيم را بحثمان كنم مى گمان. داديم توضيح تقريباً
 سـؤاالت  امشـب  اينكـه  مگر كنيم، تلقى شده تمام بحث يك حدى

 .برسد هم ديگرى





  خويش ايدئولوژى به رهبر ايمان نقش

 : گويد مى ،286 و 285 هاى آيه بقره، سوره آخر آيات
 شـده  فرسـتاده  فرو او بر خداوندگارش جانب از آنچه به پيامبر«
 كتابهايش، به فرشتگانش، به خدا، به يك هر هم مؤمنان دارد؛ ايمان

 او پيامبران از يك هيچ ميان ما گويند مى و دارند ماناي پيغمبرانش به
! خداونـدا  كرديم؛ اطاعت و شنيديم گويند، مى آنها گذاريم؛ نمى فرق

! توسـت  سـوى  بـه  بازگشـت  و طلبـيم  مـى  را تو آمرزش و مغفرت
 مكلّـف  كـارى  بـه  اش توانـايى  حـدود  در جز را كس هيچ خداوند

 سـود  بـه  را آنچـه  اوسـت،  سـود  بـه  آورده دست به آنچه كند؛ نمى
 بـه  خود اوست، زيان به هم را آنچه و آورده دست به خود اوست،
 فراموشـى  دچـار  و كـرديم  فرامـوش  اگر! بارخداوندا آورده؛ دست
! مده قرار مؤاخذه مورد را ما زد، سر ما از لغزشى و خطا اگر شديم،

 ما از پيش كه كسانى بر كه همچنان منه، سنگين بارى ما بر! خداوندا
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 از! منه ما دوش بر نداريم را آن توانايى آنچه! خداوندا نهادى؛ ودندب
 تـويى ! ده قـرار  رحمتت مشمول را ما! ببخش را ما گناه گذر، در ما

 ».ده يارى كافران گروه بر را ما پس ما؛ پناه و پشت و ما ساالر
 مـن  عليـه  انزل بما الرسول آمنَ «:شود مى شروع جمله اين با آيه

 شـده  فرسـتاده  سويش به خداوند جانب از آنچه به يامبرپ اين ؛»ربه
 بـه  اش، ايـدئولوژى  بـه  رهبـر  ايمـان  كـه  داديم توضيح. دارد ايمان

 را بحث از مقدارى. دارد نقشها چه رسالتش، به مسيرش، به راهش،
 فشرده امشب را رهبر ايمان نقش از بخشى. دادم توضيح پيش هفته
 نصـوص  از مـورد  دو يـا  يـك  دادم، كـه  قـولى  طبق. كنم مى بازگو

 . كنم معنا شما براى تا ام آورده هم را تاريخ مسلمان غير محققين
 نظـر  از خـودش،  رسـالت  بـه  پيغمبـر  ايمـان  كه كردم عرض قبالً
 در او رسـالت  و نبوت و اسالم پيمبر آيين درباره كه شبهاتى با مبارزه
. ودب مؤثر چقدر شد مى ايجاد و پخش مخالفان طرف از خودش زمان
 خواهـد  بـاقى  هـم  همچنـان  و است باقى هم ما زمان تا حتى اثر اين
 عامـل  دو نهضتها در كه كنم اضافه را نكته اين خواهم مى امشب. ماند
 بـرود  پيش نهضت يك پيروان جان اعماق تا و كند اثر خيلى تواند مى
 صـورت  بـه  را نهضـت  رهبـرى  و نهضـت  آن و آنهـا  ميـان  پيوند و

 به اش، ايدئولوژى به رهبرى و رهبر ايمان يكى :كند محكم روزافزون
 اسـت  ممكن مردم. كارش به اش، نقشه به طرحش، به اش، مشى خط
 مـردم . نـدارد  دوام روى دنبالـه  اين اما بيفتند، راه متزلزل رهبران دنبال
 از اش، نوشـته  از مطلـبش،  القـاى  طـرز  از صدايش، آهنگ از را رهبر
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 اش موضـعگيرى  از همه از باالتر و سيمايش، از رفتارش، از عملش،
 نهضت، يك هاى گردنه و ها عقبه از عبور و مشكالت با برخورد در
. شناسـند  مـى  الكتريسته، حامل خاردار سيمهاى با شدنش مواجه در
 كار به رهبر آيا كه كنند مى لمس و بينند مى پيروان كه آنجاهاست در

 از دشواريها، و سختيها آن در آنجاها، اگر. نه يا است مؤمن خودش
. ايسـتند  نمـى  و روند مى او دنبال جان و دل با ديدند، قاطع ايمان او

 پيروى اين لياقت و استعداد كه گويم مى را آنهايى. گويم نمى را همه
 جستجوى در خودشان كه آنهايى دارند؛ صفايى كه آنهايى دارند؛ را

 او، ركاتح تمام در كه رهبر ايمان. هستند فداكارى ميدانهاى چنين
 برخـورد  موقع در خصوص به و او زندگى سيماى در او، سيماى در
 تواننـد  مـى  خوب نزديكانش و كند مى تجلّى آسانى به مشكالت، با

 محكـم  در مـؤثر  و عجيـب  نقشـى  كند، مى درك را ايمان جلوه اين
 جنـبش  آن با جنبش يك در كننده شركت اعضاى ميان پيوند كردن

 به را نقش اين تواند مى ديگرى چيز مترك. دارد جنبش آن رهبرى و
 حـرف  محكم و قرص خيلى اول كه نهضتهايى رهبران. بگيرد عهده
 كـه  اسـت  معلوم نويسند، مى نامه توبه افتند مى هچل به تا اما زنند مى

 . روند نمى اينها دنبال پيروها
 كـه  اسـت  اين بحثهاست همه و ما بحث اين شعار و محور كه اى جمله

 خميـر  در اوسـت،  بـاطن  در اوست، نهاد در اوست، قلب در كه رهبر ايمان
 اش، چهـره  عملـش،  سـخنش،  البالى از زندگى، از هايى صحنه در اوست،
 اينجـا  نـورانى  چـراغ  يـك  اينكـه  مثل افكند؛ مى پرتو چيزش، همه اندامش،
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 وقتـى  باشـند،  آويختـه  زنجيرها و ها پرده سلسله يك او بر و دور و باشد
 و هـا  پـرده  ايـن  از سـوراخى  هـر  البـالى  از كنـى،  مى نروش را چراغها
 نگاه از كه پرجاذبه تابنده اشعه اين. تابد مى بيرون نور شعاع يك زنجيرها

 عملــش از برخــوردش، از ســيمايش، از ســخنش، آهنــگ از چشــمش،
 جـاگير  پيـروان  گيرنده قلب اعماق در درست آيد، مى بيرون و تابد فرامى
 ايـن  كـنم  مـى  فكـر . كنـد  مـى  تبديل ايمان نونكا يك به را آن و شود مى

 بـه  رهبـر  ايمـان  نقـش  بنـابراين، . باشـد  ملموس شما براى كامالً مطلب
 او. اسـت  سـاز  ايمـان  و خالق نقشى اصالً اش، ايده به كارش، به راهش،
 ربـه  من اليه انزل بما الرسول آمن «لذا، و. است آفرين ايمان و دارد ايمانى

 ايمـان ! شـده  ذكـر  ترتيب با درست اينكه مثل .»هباللّ آمن كل المؤمنون و
 بـه  من و. است تابيده آنها قلب بر كه پيامبر ايمان از است فروغى مؤمنان
 شـناختى  حسـب  بر ام؛ گفته جمعى يا فردى صورت به را اين مكرر رفقا
 بحـث  امـا  كنيـد،  گـوش  را جمله اين. دارم انسان زندگى از من خود كه

 بحثى چون باشيد، نداشته توقع من از امشب اش درباره را تحليلى مفصل
 اسـت  ممكـن  كـه  گـويم  مـى  كسـانى  بـراى  را ايـن . تر فنى قدرى است

 كـه  گـوييم  مـى  هايى جمله ما گاهى. بتابد ذهنشان به بحث اين شعاعهاى
 الحلقـوم  راحـت  غـذاى  كـه  باشند نداشته انتظار هم رفقا. است آور سؤال
 را شـما . نـدارد  عيبى آور سؤال هاى جمله طرح. بدهيم تحويلشان فكرى
 آنچـه  حسب بر كه ام كرده عرض رفقا به. كنيد تحقيق بعد تا انگيزد برمى

 نظـر  از را عـاملى  هـيچ  شناسـم،  مـى  ايمان دهنده گسترش عوامل ميان از
 كادرهـاى  هـم  بعـد  و رهبـر  ايمـان  انـدازه  به اثر ميدان وسعت و قدرت
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 آور ايمـان  البتـه  مـتقن  طالبم و قوى استدالل. ام نشناخته او به متصل
 و تابنـده  راسـتين  ايمـان  آن انـدازه  بـه  اثـرش  بـرد  و بعـد  اما است،
 لـذا . نيست تابد فرامى رهبر قلب كانون و كانون قلب از كه دارى فروغ
 راهـش  ولى است خود راه به مؤمن كه رهبر يك حتى بينيد مى گاهى
 رهبـر  يك كه كند مى ايجاد اجتماع در و تاريخ در موجى است، غلط
 چنـان  ايجـاد  قـدرت  تابنـده،  ايمـان  آن فاقـد  اما صحيح تفكر داراى
 سى اين معاصر تاريخ در توانيد مى راحت خيلى شما. ندارد را موجى

 كـه  را چيـزى  ايـن  از هـايى  نمونـه  و كنيـد  مطالعه اخير سال چهل ـ
 خبـر  كـم  ساده مردم جامعه در فقط كه نكنيد فكر. بيابيد كردم عرض
 تمــام در ايمــان، فــروغ و ايمــان نقــش. دارد وجــود تىحــال چنــين
 جـا  همـه . است لمس قابل و شناخت قابل شناسم مى كه هايى جامعه
 مغناطيس يك كه است اين ايمان خاصيت اصالً. است طور اين مسأله

 سـازندگى  نظـر  از او نيرومنـدى  بـه  را چيـزى  كـه  اسـت  نيرومندى
 يـك  موفقيـت  در مهـم  عامـل  بلكـه  عامل، يك بنابراين،. شناسم نمى

 و فـروغ  بـا  قـاطع،  كـه  ايمـانى  است؛ نهضت آن رهبر ايمان نهضت،
 .»ربه من اليه انزل بما الرسول آمن «گويد، مى آيه لذا. باشد تابنده
 خيلـى  هـم  آن كـه  دارد وجود نهضت يك موفقيت در هم دومى عامل 
 تفسـير  حـوادث،  با برخورد در نهضت رهبر درست بينش: است آور ايمان

 كتـاب  در نهرو. باشد مى وقايع آن با برخورد براى آمادگى و تدارك و قايعو
 مـا  گويد مى ها مصاحبه از يكى در ست، مصاحبه چند كه نهرو، هاى انديشه
 تجربـه  ايـن . بـوديم  آورده دست به جالبى تجربه گاندى رهبرمان به نسبت
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 يـك  بـه  او بـه  نسـبت  ايمـانى  سست مرحله يك از كه بود شده سبب
 نهـرو . كنـيم  ترقـى  و بگيـريم  اوج او بـه  نسـبت  محكـم  ايمان حلهمر
 از اى عـده  كه مركزى جلسه در گاندى هند، نهضت اوايل در گويد، مى
 را وسـيع  سياسى اقدام يك پيشنهاد و داشت شركت داشتيم، شركت ما
 واقـع  در كـه  جلسـه،  آن اعضـاى  همـه . كرد عنوان هند مردم طرف از

 يـا  بودنـد؛  مخـالف  گاندى نظر با ودند،ب نهضت مركزى كميته اعضاى
 يـا . طـرف  يـك  ما همه و بود طرف يك گاندى. مردد الاقل يا مخالف

 طبق. داشت موافق رأى خودش فقط. مخالف رأى يا داشتيم ممتنع رأى
 گانـدى  تصـميم  اجـراى  از بايـد  هند، نهضت مĤبانه دموكرات شيوه آن

 نقطـه  و بـود  آن ارطرفـد  مـا  اكثريت كه را تصميمى و شد مى خوددارى
 جـور  چه حال هر به اما. كرديم مى اعالم و گفتيم مى بود او تصميم مقابل
 نهـرو . كننـد  گـوش  را گانـدى  حـرف  بـار  يـك  مثالً كردند فكر كه شد
. شـود  مى چه ببينيم و بپذيريم را گاندى حرف كه گذاشتيم بنا ما گويد مى

 ابـالغ  هنـد  مردم به بود كرده اتخاذ گاندى كه را تصميمى همان بنابراين،
 همه و كرده مى فكر درست گاندى كه شد معلوم بعد. شد عمل و كرديم

 تزلـزل  نـوع  يـك  مـا  آمد پيش اين با گويد، مى نهرو! كرديم مى اشتباه ما
 و احتـرام  نـوع  يك و خودمان شناخت و بينش قدرت و آراء به نسبت
 پيـدا  گانـدى  شناخت و بينش برابر در خضوع نوع يك و قلبى گرايش
 آمد پيش هند نهضت رهبرى در بار چند حادثه اين گويد، مى او. كرديم

 و انديشـى  درسـت  بـه  ما ايمان بر شد مى تكرار حادثه اين كه بار هر و
ــرى ــحيح رهب ــدى ص ــن در گان ــت اي ــزوده نهض ــى اف ــد، م ــا ش  ت
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 داد مى نظرى گاندى اگر كه بوديم رسيده جايى به آرام آرام كه جايى
 طبيعـى  عامل يك اين. نداشتيم او نظر برابر در ادنايست ياراى ديگر
 وقـايع  تفسير قدرت و اجتماعى بينش نظر از رهبر رأى وقتى .است

 و حـوادث  شـناخت  در بينى واقع و گرايى واقع و وقايع با برخورد و
 بـراى  مكـرر  تجربـه  يـك  صورت به آنها، درمان كيفيت و آنها علل

 گرماى و حرارت با شود صادر هك او فرمان هر با آنها درآمد، پيروان
 .است طبيعى اين. آيند درمى حركت به بيشترى
 تـاريخ  مـن  فـن  البتـه  ــ  دارم مـن  كه تاريخى مطالعات حدود در
 مقـدار  يـك  اسـت  شناسى اسالم كه خودم فن مناسبت به من نيست،
 من اطالعات حدود در و ـ ام داشته كار و سر تاريخ با اى مالحظه قابل
 از بـد،  يـا  خـوب  جنبشـهاى  از اعم دنيا، سياسى هاىجنبش تاريخ در

 فرانسـه  كبير انقالب و ناپلئون جنبش تا بگيريد تيمور و مغول جنبش
 در خودمـان  ايـران  در محلـى  هـاى  جنـبش  تـا  بعـدى  هاى جنبش تا

 رهبـرى  دارم، مطالعه من كه تاريخى ميدان اين در مختلف، هاى دوره
 تـدبير  اتخاذ و زمانش سىسيا حوادث شناخت در موفقيت نظر از كه

. شناسـم  نمـى  باشـد  اسالم پيغمبر همپايه حوادث، آن برابر در مناسب
 اجتمـاعى  رهبـر  يـك  مقام در را پيغمبر. گويم نمى را رسالت و نبوت
 دفعـات  پيغمبـر  حـد  در كـه  كسانى دنيا؛ ديگر رهبران با كنيم مقايسه

 پيغمبـر . ناسـم ش نمـى  باشد بااليى اين به موفقيتشان آمار و موفقيتشان
. كرد رهبرى و كرد حركت و كرد تالش نهضتش در سال وسه بيست

 برخوردهـاى  جنگـى،  برخوردهـاى  گوناگون، حوادث سالها، اين در
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 داشـته،  جنـگ  داشـته،  صـلح  مخـالف،  با موافق، با داشته؛ گوناگون
 كشـتن  داشـته،  گذشـت  و عفـو  و بخشـيدن  داشته، سياسى قرارداد
 داور يـك  حكميت با يا خودش يا بكشيد، هداد فرمان جا يك داشته،
 را مـوارد  ايـن  همـه  كردند، نابود يكجا را مخاصم گروه يك آمدند
 مطابقـت  و نظـر  اصـابه  ميـزان  نوسان، همه اين با جمع، در و داشته
 رهبـران  ميـان  در را مشـابهش  كـه  باالسـت  قـدر  آن واقع با نظرش

 اين. نداريم سراغ ديگر نظامى و سياسى جنبشهاى و ديگر نهضتهاى
 كـرد  مى ايمان ايجاد سخت مسلمانها ميان در كه بود عاملى يك هم
 گاهى. زد مى پيوند رهبرى و پيغمبر با جان و دل اعماق از را آنها و

 ايمان عملش تقوايش، ايمانش، نظر از رهبر يك به شما كه بينيد مى
 اش رهبـرى  و فرمـان  كـه  بار چهار سياسى رهبرى نظر از اما داريد،

 همه با نيستيد؛ او فرمان اجراى آماده پنجم دفعه ديگر بيايد در طاخ
 همـه  بـا  داريـد،  او بـه  كـه  عشـقى  همه با داريد، او به كه اى عالقه

 يعنـى . نيستيد فرمانش اجراى آماده ديگر قائليد او براى كه قداستى
 مكمـل  عنوان به را اين. است طبيعى اين. لنگد مى پاها خود به خود
 الرسـول  آمـن  «همان روى من عرض تكيه الّا و دم،كر عرض بحث
 ايمـان  پـرارزش  آثـار  از يكـى  بنـابراين، . بود» ربه من عليه انزل بما

 طريـق  از كـه  اى ارزنـده  ايمان از است عبارت رهبر ايمان و پيغمبر
 بـه  پيـروان  قلب بر رهبر ايمان نافذ و درخشان شعاع و فروغ تابش
 .پيوند مى سخت نهضت و رهبرى و رهبر به را آنها و آيد مى وجود

 نويسنده. قرآن تاريخ نام به است كتابى است من دست در كه كتابى
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 حـدود  كـه  دنياسـت  معروف شناسان اسالم از نولدكه، تئودور كتاب،
 از ديگر نفر سه بعداً او كتاب روى 1 .تاس درگذشته قبل سال شصت
 تحقيقـات  و اتاضـاف  با را آن و كردند كار دنيا معروف شناسان اسالم
 و بيسـت  حـدود  تازه تحقيقات اين. اند كرده آماده چاپ براى اى تازه
 چـاپ  بعـداً  و گشت دست به دست. كشيد طول سال هشت ـ هفت
 اسـت  جديد كار اين دوم چاپ است من دست كه اى نسخه اين. شد
 آن كـه  متنـى  ايـن  در. شـد  چـاپ  قبـل  سـال  دوازده ــ  ده حدود كه

 بينيم مى را عبارت اين اند كرده كار آن روى هم بعدى شناسهاى اسالم
ــه ــن ك ــه م ــى را اش ترجم ــوانم م ــر «.خ ــدر ه ــان ق ــرين انس  بهت

 بهتـرين  و شـده  نوشـته  پيغمبر زندگى درباره كه را هايى نامه زندگانى
 ماسـت،  اختيـار  در پيغمبـر  روح شـناخت  براى كه را مأخذى و منبع

 همـان  بـه  كنـد،  عهمطال و بشناسد را قرآن يعنى ناشده تحريف منبعى
 حقانيـت  بـه  قلبـاً  )ص(محمـد  كـه  آورد مـى  ايمان نكته اين به اندازه

 اعـراب  نارواى پرستى بت بايد كه داشت ايمان. داشت ايمان دعوتش
 ايـن » .كنـد  جايگزين بخش سعادت دينى آن، جاى به و ببرد بين از را

 ،1961 سـال  چاپ نولدكه، قرآن تاريخ سوم صفحه از كه بود تعبيرى
 جلد 6 صفحه از دوم تعبير. كردم نقل شما براى قبل، سال سيزده عنىي

 گـذارى  صـفحه  جداگانه جلد هر و است جلد 3 در چون (است اول
 نفسـش  آخـرين  تا اسالم پيامبر كه است اين مهم مسأله «).است شده
 پايـــدار قـــومش بـــه بخشـــى ســـعادت راه در و خـــدايش راه در

 

                                                           
 توسط بزودى و است شده تحشيه و ترجمه بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد توسط كتاب ـ اين1

 .شد خواهد منتشر بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد هاى انديشه و رآثا نشر بنياد
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 خـود  از بشـريت  همه به بخشى تسعاد راه در اين، از باالتر. ماند
 خويشـتن  الهى رسالت به محكم يقين و داد نشان حرارت و شوق

 نوشـته  از بخـش  اين دقيق ترجمه هم اين» .نداد دست از هرگز را
 ،»ربه من اليه انزل بما الرسول آمن «گوييم، مى وقتى پس. اينهاست

 ولـى  دو، هـر  علمـى،  و است ايمانى مسأله يك مسلمان يك براى
 در تاريخ تحقيق و بحث ديدگاه از صرفاً كه غيرمسلمان يك اىبر
 ايـن  دربـاره . اسـت  علمـى  مسـأله  يك فقط كند مى كار زمينه اين

 از آيا. كند مى نظر اظهار محكمى عبارات چه با ببينيد علمى مسأله
 است اسالم امتيازات بزرگترين از اين داريم؟ عبارتى محكمتر اين
 است روشن تاريخى نظر از آنقدر رشرهب زندگى از بخش اين كه
 نـدارد،  ايمان هم خدا به اصالً شايد كه تاريخى، محقق يك به كه

 هـاى  نقطـه  و مختصـات  از بخـش  ايـن  دربـاره  تـا  دهد مى امكان
 كرديـد  مالحظـه . بزند حرف قاطعيت اين با اسالم پيغمبر برجسته

 قـوى  احتمـال  بـه  نه داشت، شايد نه داشت، اگر نه. بود قاطع كه
 كسانى براى اتفاقاً. داشت درصد پنج و نود احتمال به نه و داشت،

 قاطعيـت  ظرافتهـاى  آن باشند داشته آشنايى كتاب لغت اصل با كه
 را امانـت  خواسـتم  مـن . بـود  مـن  عبارت در كه است آن از بيش

 بيشـتر  ولـى  دادم، تحويـل  كمتـر  انـدكى  ترجمه در و كنم رعايت
 آيـه  اول بخش الرسول آمن ربارهد كه بود آنچه اين. ندادم تحويل

 .گفتيم مى بايد
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 مسلمانها خواندن "محمدى"
 يكى يكى دارند، ايمان همگى نيز مؤمنان: هست مطلبى نيز آيه وسط در

 همـه  بـه  كتابهايش، به فرشتگانش، به خدا، به دارند ايمان دارند، ايمان
 غمبـران پي ميـان  مـا  ،»رسله من احد بين النفرّق «گويند مى و پيامبرانش،

. اسـت  اسـالم  برجسته فرازهاى از يكى هم اين. گذاريم نمى فرقى خدا
 بـه  آيينشـان  كنيد، مى مالحظه. اند مسيحى دارند؟ مذهبى چه ارامنه اين
 انـد؛  كليمى دارند؟ آيينى چه جهودها. شود مى شناخته دنيا در مسيح نام

 دينـى  چـه  شـما  و بنده. شود مى شناخته اللّه كليم موسى نام به آيينشان
. نيسـتيم  محمـدى  و هسـتيم  محمـدى . نيسـتيم  محمدى. اسالم داريم؟

 دوسـت  دل و جـان  از را )ص(محمـد  حضرت يعنى هستيم، محمدى
 خـدا  بزرگـوار  پيـامبر  را او. گـزاريم  مـى  احتـرام  حضرت آن به. داريم
. اسـت  اسـالم  دينمـان  نـام . نيسـت » محمـدى  «دينمان نام اما. دانيم مى

 آنهـا  ديـن  كه كنيد مالحظه. اند زرتشتى هم هاآن چيست؟ گبرها مذهب
. مسلمانيم ما ولى. شود مى شناخته پيغمبرشان نام به زرتشت، نام به هم

 و شـد  آن صرف وقت و شد كار مدتى اخيراً كه مبارزاتى از يكى اتفاقاً
 ايـن  كـه  بـود  مطلـب  ايـن  بـا  مبـارزه  رسد، مى ثمر به دارد كم كم حاال
 آنهـا  چون. بودند كرده نفس به قياس سلمانهام ما مورد در شناسها شرق

 اروپـايى  زبانهـاى  در خود هاى نوشته در لذا اند، كليمى يا اند مسيحى يا
 كه حالى در. محمد پيروان ؛»محمدانها «گويند مى مسلمان جاى به ما به
 مـا  بـراى . خوانده مسلمان را ما قرآن. مسلمانيم ما گوييم مى خودمان ما
ــاب در ــى كت ــام دين ــاب ن ــده انتخ ــت، ش ــر اس ــاجتى ديگ ــه ح  ب

 



 واليت، رهبري، روحانيت   232

 قياس در آنها ولى. نبود كنند، انتخاب نام ما براى بحار ماوراى از اينكه
 زبـان  در حتـى  هايشـان،  نوشته در سخنرانيهايشان، در مرتب نفس، به

 هاى پايه از يكى اين .»محمدانها «گويند مى ما به مردمشان، اى محاوره
 اى عـده . كند مى خراب باشد،» رسله من احد بين النفرق «كه را اسالم

 آن از تـا  كردنـد  تـالش  بودنـد،  آشـنا  افـراد  اين با كه دانشمندانى از
 بـا  سخت بودم خارج كه سالى چند اين در من خود. كنند جلوگيرى

 به بود، خوب امر اين در ما موفقيت ميزان. داشتم درگيرى مطلب اين
 قصـه  داشـتند  كـار  و سـر  مـا  با كه آنهايى ديگر اواخر اين كه طورى

 ايـن  كه طورى به ؛»مسلم «گفتند مى و بودند گذاشته كنار را محمدانها
 يـا » مسلم «محمدانها، جاى به كه كسى فن، اهل هاى نوشته در روزها

. قائلند اهميت مطلب اين براى آنها. اوست دقت نشانه بنويسد» مازلم«
 فـن  اهل كه بنويسد عبارتى خواهد مى دلش نويسنده و دانشگاه استاد

 و شده درست خوبى رقابت ديگر حاال بنابراين،. بدانند بخيه اهل را او
 و مـذهبى  ادبيـات  از» محمـدانها  «كه است شده گرم مطلب اين بازار

 مـورد  در. بيايد» مازلم «و» مسلم «جايش به و برود كنار آنها اجتماعى
 در "اسـالم " كلمـه  ولى. است اسالم ما آيين. شد كار هم آيين مسأله
 ديـن  «گفتنـد  مـى  اسـالم  جـاى  به مثالً. بود كم خيلى آنها هاى نوشته
 قرآن اما است عربى زبانش قرآن. نيست عرب دين اسالم دين .»عرب
. اسـت  جهـانى  پيغمبـرى  ولى هست عرب از ما پيغمبر. نيست عربى

 و خدايش براى نفس آخرين تا گفت، نويسنده آن كه كرديد مالحظه
ــراى ــاالتر و مشقــو بخشــى ســعادت ب ــراى آن، از ب  همــه نجــات ب
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 آنهاسـت؛  حـرف  ايـن . داد مـى  نشـان  حـرارت  و شوق و شور بشريت،
 بـا  مـا  ديـن  و مـا  پيغمبر اينكه از بنابراين،. بزنيم ما فقط كه نيست حرفى
 اسـالم  آيـين  و شود قاطى عربى زبان با ما قرآن و كتاب و عربى، قوميت

 چـون  كـرديم،  مـى  جلـوگيرى  شـود،  تبديل محمد آيين يا عرب آيين به
 انجاميـده  موفقيـت  بـه  تـالش  ايـن  خوشبختانه. بود خرابى فكرى زمينه
 اسـتادهاى  از اى نوشـته  هـر  اواخر اين كردم، عرض كه طور همان. است

 كلمـه  مواظبنـد  آنهـا  در بيـنم،  مـى  اى مقاله هر رسد، مى دستم به معروف
 خـوددارى  ديگـر  اتكلمـ  بردن كار به از و ببرند كار به را مسلم و اسالم
 معنـا  يك به و نيست مهم معنا يك به امر اين البته. بود موفقيتى اين. كنند
 كـار  چه كنيم فكر كه نيست القمرى شق يعنى نيست، مهم. است مهم هم

 نويسـند  مـى  را كارها بزرگترين از يكى ما اعمال نامه در و كرديم بزرگى
 اينكـه  نظـر  از است مهم اما. نيست اينطور. برسد هم پشتمان هفت به كه

 .برديم بين از وسيعى فرهنگ يك در را غلط برداشت و تفاهم سوء يك زمينه
. اسـت  اسـالم  اركـان  از» رسـله  مـن  احـد  بين النفرق «مسأله
 يـك  از را همه و گذارند نمى فرقى خدا پيغمبران ميان مسلمانان

 ان «.دانند مى اصلى رسالت يك حامل و سرچشمه يك از و مبدأ
 يقبـل  فلـن  ديناً االسالم غير يبتغ من و «،1»االسالم عنداللّه نالدي
 مسـلم  قـرآن  در ابـراهيم . است اسالم آيين خدا آيين اصالً 2».منه

 هنگـام  آنان كند مى نقل قرآن كه اسماعيل و ابراهيم دعاى. است
 و لـك  مسلمين واجعلنا ربنا «:كه بود اين گفتند كعبه بنيانگذارى
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 كه است چيزى چه اين چه؟ يعنى اسالم اما 1».لك مةًمسل امةً ذريتنا من
 كمـى  گفتنش كه است چيزى است؟ قرون و اعصار تمام در خدا آيين
 اينكـه  كنيـد  بـاور . اسـت  مشـكل  خيلـى  آن بـه  رسيدن اما است آسان
 روزمـره  زنـدگى  در مـن . نيسـت  اغـراق  است، مشكل اينقدر گويم مى

 آسـان  گفتـنش . كنم مى لمس را مشكل اين. است مشكل بينم مى خودم
 در يعنـى  انصـاف؛  يعنـى ! اسـالم  ماسـت؟  دين روح كه چيست. است

 چيـز  هـيچ  حق از دفاع و حق دادن ترجيح و حق قبول و حق شناخت
 اسـلمت  «.بـودن  تسليم حق برابر در يعنى. نكردن قاطى حق با را ديگر
. اسـت  تقـدس،  و تعـالى  حـق،  كيسـت؟  عالمين رب 2.»العالمين لرب
 در و برچسب بدون حق پيرايه، بى حق مطلق، حق پذيرش يعنى اسالم

 را تـويى  و مـن  و وابسـتگى  و بستگى نوع هيچ و بودن خاضع برابرش
 كـردن  عمـل  اما است آسان اين گفتن خوب،. ندادن دخالت راه اين در
 ببينيـد  شويد، دقيق ساعت چهار و بيست بياييد واقعاً شما! دشوار آن به

 تسـليم  درصد چند گفتم، كه معيارى اين با. هستيد مسلمان درصد چند
 در دادوستد، در معامله، در شدن، سوار تاكسى در كارى؛ هر در حقيد؟
 كـار  ارزشـيابى  ديگـران،  درباره يا خودتان درباره نظر اظهار در گفتگو،
 را اينهـا  همـه . جـنس  روى گذاشـتن  قيمت در ديگران، كار يا خودتان
 ساعت چهار و بيست اين در ببينيد .بسنجيد دقيق محك يك با و دقيقاً
 مشـكل  چقـدر  فهميد مى آنوقت آيند؟ درمى آب از مسلمان درصد چند
 خاضـع  حـق  برابـر  در گـردنش  يعنـى  باشـد؛  مسـلمان  آدم كـه  است
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 و درسـت  و گـذارد  كنـار  را حـق  برابـر  در شـقى  گردن يعنى باشد؛
 ات بگيريد كمك ديگرى فرد از توانيد مى حتى. باشد مسلمان حسابى

 نمـره  كـه  كسـى  كنم مى فكر. كند داورى و نقادى را شما كار هم او
 . باشيم نداشته بياورد جمع اين در بيست

. گذاشـته  حساسـى  جـاى  بـر  را انگشت» .رسله من احد بين النفرق«
ــراى كــه حجتــى آن و دليــل آن گويــد مــى  موســى پيغمبــرى اثبــات ب
 موسـى  بـه  لبـى ق ايمـان  بـه  را كليمـى  تـو،  و بـود  كـافى  )س(اللّـه  كليم

 )ع(عيسـى  نبوت دادن نشان و اثبات براى دليل اين مشابه اگر برانگيخت،
 موسـى  نبـوت  بـه  ايمـان  ايجاد براى دليل يك پذيرى؟ نمى چرا تو بيايد،
 كـافى  آمـد  عيسـى  براى دليل همان اگر. است كافى تو قلب در اللّه كليم

 آنجـا  هـم  بايـد  دليـل  ايـن  بود، خاضع حق برابر در تو قلب اگر نيست؟
 افتـد؟  نمى اينجا اما افتد، مى كارگر آنجا دليل اين. اينجا هم و باشد كارگر
 عيسـاى  ديدنـد  اورشـليم  يهود مردم اين گويد مى دارد؟ عيب كار كجاى
 و آيـات  ــ  آمـد  ميانشـان  بـه  نبـوت  هـاى  نشـانه  و آيات با همراه مسيح
 شـنيده  گوش با موسى درباره ولى ديدند چشم با عيسى از كه هايى نشانه
 نقـش  و سـازى  ايمـان  آيا بود، خاضع حق برابر در اينها قلب اگر ـ بودند
 دربـاره  آنچـه  يا باشد تر قوى بايد ديدند عيسى از كه هايى نشانه آور ايمان
 اسـتنباط  چـه  ايـن  از. نياوردنـد  ايمـان  آنهـا  ولـى  بودنـد؟  شنيده موسى

 مـانع  تعصـب  جاهالنـه،  تعصب: است تعصب گويد مى اسالم شود؟ مى
. ناپسـنديده  و پسـنديده : دارد معنى دو تعصب چون. مذموم تعصب علم،
ــد، مــى اســت وقــت يــك ــا گوين  در يعنــى! بــاش نداشــته تعصــب آق
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 تـرويج » باش نداشته تعصب «معنى اگر. باش تفاوت بى مسائل برابر
 حـق  داشـتن  تفاوت طرفدار ما! تعصبيم طرفدار ما است، تفاوتى بى
 است عبارت است بد گوييم مى كه تعصبى آن. هستيم ناحق برابر در
 شـنيدن  بـراى  را ما گوش كه صورتى به مطلب، يك به چسبيدن از

 و ببنـدد  ديگـر  مطلبى ديدن برابر در را ما چشم ببندد، ديگر مطلبى
 از بعـد  كـه  معنـا  ايـن  به تعصب اما. است بد تعصب اين. كند كور

 بـا  حـق  از و نيسـتيم  تفـاوت  بى باطل و حق برابر در حق، شناخت
 ما. است مطلوب كمال يك كنيم، مى دفاع خود شور و احساس تمام
 گفتـيم  كسى به اگر كه جاست همين. كنيم مى ترويج را تعصب اين
 . شود مى تلقى بدى فحش تعصب، بى

 چـه  هـا،  كليمى آى يهوديها، آى كه است اين قرآن سؤال بنابراين،
 او كه هايى نشانه و داليل آيا نياورديد؟ ايمان )ع(عيسى به شما كه شد
 دربـاره  كـه  داليلـى  بـه  نسـبت  ديديـد،  شـما  و داشـت  نبوتش براى

 شـما  راسـتى  راسـتى  اگـر  داشت؟ كاستى چه بوديد شنيده )ع(موسى
 نشـان  مشـابه  العمـل  عكس مشابه داليل برابر در بايد نداشتيد مرضى
 آيين تا ام آمده من گفت عيسى گفت؟ چه عيسى مگر وانگهى،. بدهيد

 آيـين  بـر  يهـود،  آيـين  بـر  مالهـا  اين كه خرافاتى از را موسى ادرمبر
 جاروب را موسى پاى زير بود نيامده او. كنم پيراسته اند بسته اللّه كليم
 نامطلوبى هاى پيرايه از را )ع(موسى محكم، هاى نشانه با تا آمد او. كند
 !داشت عيبى چه كار اين. كند پاك بودند بسته آيينش و خودش بر كه

 بيمـارى  يك دچار شما كه فهميم مى ما آوريد نمى ايمان شما كه حاال
 خـرد؛  و قلـب  بهداشـت  يعنـى  اسـالم . اسـالم  ضـد  بيمارى هستيد؛
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 خصـلت  يـك  انسـان  به كه حق با برخورد در قلب و عقل سالمت
 پيغمبـر  مـورد  در. اسـت  حق چه هر برابر در خضوع: دهد مى عالى

! هـا  مسـيحى  اى و هـا  كليمى اى. است طور همين هم اسالم بزرگوار
 رسـالتش  بـر  ايمـانزا  و گويـا  هايى نشانه و نشانه اسالم، پيغمبر مگر

 و منفـى  مقاومت او رسالت برابر در شما كه شد چه نداشت؟ همراه
 حق تسليم شما قلب شود مى معلوم كرديد؟ آغاز مخرب تالشى بعد

 همـه  مـا  براى رسله؛ من احد بين نفرّق ال گويد، مى مسلمان. نيست
 را آنهـا  همـه . گذاريم نمى آنها ميان فرقى. پيغمبرند حق بر پيغمبرانِ
 نمازهـا  از بعـد  مقيـدم  معمـوالً  مـن  بينيـد  مى كه اين. داريم دوست
 بگـوييم  و كنـيم  داخـل  را پيغمبـران  همه كنيم، مى ختم كه صلواتى

 و االنبيــاء جميــع علــى و محمــد آل و محمــد علــى صــلّ اللهــم«
 االوصـياء  وعلـى  «گـوييم  مـى  اوصـياء  مـورد  در تىح و ،»المرسلين
 علـى  مـوال  بعـد  و كنـيم  داخـل  را اوصـياء  همـه  يعنى ،»المنتجبين

 ايـن . اسـت  همـين  بـراى  كنيم، وارد را ائمه همه و )ع(اميرالمؤمنين
 كـه  كنـيم  انتخاب طورى را شعارها بايد. سازد مى را ما همه شعارها

 .رسله من احد بين النفرّق :خواهد مى قرآن كه بسازد طورى آن را ما





 *امت و امام همبستگى

 خاسـته  پـا  بـه  انقالبـى  و مسلمان ملت عزيز، خواهران و برادران
 اسـالمى  رهبـرى  دنبال به و اسالم پايه بر شكوهمند انقالبى! ايران
 در اسـالم،  جهـان  در دنيـا،  در را ايـران  بوم و مرز سالهاست امام،
 كـرده  تبـديل  پرافتخـار  و آور نـام  سـرزمينى  به مستضعفان، دنياى
 را خود بود كوشيده بارها و بارها اخير قرن يك در كه ملتى. است

 اسـتبداد  شر از را خود و كند خالص جهانخوار استعمار دست از
 صـورتهاى  بـه  كـه  تالشـهايى  همـه  و كنـد  رها قرنه پنج و بيست

 خداوند يارى با بود، شده عقيم دشمنها توطئه با بود كرده مختلف
 و پيشتازى با جوان، نسل قهرمانانه نقش با ملّت، واالى همت با و

 و بـــازار و خيابـــان و كوچـــه و حـــوزه و دانشـــگاه پيشـــگامى
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 و عزيز خاسته پا به زنان خالق شركت با دهقان، و كارگر و ور پيشه
 چنـدين  آرزوى شـد  موفق اخير خيزش اين در قهرمانمان، و پرارج

 گـذارديم؛  سـر  پشـت  را مراحلـى  مـا . بخشـد  تحقـق  را اش ساله ده
 سـه  يا دو اين مراحل الاقل كنم مى فكر. سنگين و سهمگين مراحلى

 هـا،  تـالش  چه ها، رنج چه. باشد مانده شما همه خاطر در اخير سال
 چـه  فشـارها،  تحمـل  چـه  ها، شكنجه و رنج چه ها، رفتن زندان چه

 و هـا  نـاراحتى  چـه  هـا،  اعتصـاب  چـه  ها، پرخاش چه ها، دادن خون
 برابـر  در ملـت  اما! گرفت را ما كرده قيام ملت گريبان كه تنگناهايى

 را مراحلـى  مـن . ايستاد توانا اى اراده و شاداب اى چهره با اينها همه
 ميان در شما با دارم دوست اما شمارم، نمى گذاشتيم سر پشت ما كه

 .هستيم انقالب از اى مرحله چه در امروز ما كه بگذارم
. كنـيم  بيـرون  ايـران  از را اصلى دشمن كرديم پيدا توفيق ماه بهمن از ما
 نوشـتند  تيتـر  تـرين  درشت با ها روزنامه ديديد راهپيماييها در شما روز يك

 دشـمنِ  آمريكـاىِ  روزه، دو ايـن  در البتـه ! شـد  آواره شـاه  نـه؛ » !رفت شاه«
 مريضـى  بـه  را خـود  و تمارض با يا بيمار اين شدن مريض با ما، سرسخت

 تمـارض  هم اگر. است داده جا خود آغوش در و آورده را او رتبهدوم زدن،
 برابـر  در كه است بيماريى شاءاهللا ان بگوييد و بزنيد نيك فال به را آن است،

 زنـده  را او شـد  مى اگر البته ].شاءاللّه ان: حضار [داشت نخواهد مقاومت آن
 اخطـار  آمريكـا  بـه  بايد مناسبت اين به من. بود عالى خيلى بياوريم اينجا به

 را انسـانى  سـالم  روابط جهان ملتهاى همه و آمريكا ملت با ما ملت كه كنم
ــتار ــى ]!اســت صــحيح! اســت صــحيح: حضــار [.اســت خواس ــه ول  چ
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 ايـن  دسـت  از كـه  ملتى بدانند بايد ديگر، دولتهاى چه و امريكا دولت
 نباشد، بارى مصيبت خاطره آن در كه دارد سراغ اى خانه كمتر آشام خون
 مـا  خلـق  ديرينـه  دشـمن  ميزبان آمريكا دولت كه كند تحمل تواند نمى
 برابـر  در را خود وضع بايد آمريكا دولت ]!است صحيح: حضار [.باشد
 ]!اسـت  صـحيح : حضار [.كند روشن زودتر چه هر ايران دولت و ملت
 مسـايل  خـاطر  بـه  مـا  ملـت  كـه  بكند خيال جهانخوار دولت اين مبادا

 ملتمـان  آرمان به بزرگ اهانت اين برابر در ادى،اقتص روابط و اقتصادى
 اثناى در پيش سال حال، هر به ]!است صحيح: حضار [.كند مى سكوت

» !رفـت  شـاه  «نوشـتند  هـا  روزنامـه  كـه  ديديد ها راهپيمايى اين از يكى
 از يكى سمت به روز همان خودم من. گرفتيد جشن و شديد خوشحال

 و غمگينـى  همـه  بـا  چطـور  امـ  ملـت  ديـدم . آمـدم  مـى  هـا  برنامه اين
 از ولـى . اسـت  خندان و شاداب عزيزش، شهداى ماتم در اش غمزدگى

 مـا . شـود  نمـى  تمـام  مطلب» رفت شاه «با كه دانستيم مى ما موقع همان
 دشـمن  دسـت  به ديگرى سنگين و سهمگين هاى توطئه كه دانستيم مى

ـ  امـام،  رهبـرى  و شما همت و خدا يارى با ولى. است شده فراهم  ناي
 فـرا  بهمـن  مـاه  تـا  شكستيد هم در ديگرى از پس يكى هم را ها توطئه
 معدوم و گرفتار يا رفتند يا هم رژيم سران بهمن دوم و بيست در. رسيد
 انقالب رهبرى و شد روبرو اى تازه مسايل با ما ملت موقع، آن از. شدند
ــا فقــط بهمــن دوم و بيســت تــا مــا. اى تــازه تعهــدهاى بــا  دشــمن ب
 مسـئوليتمان  طرف اين به بهمن دوم و بيست روز از ولى م،جنگيدي مى

 شـده  كشـيده  خرابـى  بـه  مملكـتِ  ايـن  بايـد  سـو  يـك  از. شد دوبرابر
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 با بايد ديگر سوى از و كنيم، آباد و اداره را شاهنشاهى ويرانه اين و
 و شـويم  روبـرو  دشمن جديد شكل در و تازه نيرنگهاى و ها توطئه
 .شكنيم هم رد و كنيم شناسايى را آنها

 تـا  بهمـن  دوم و بيسـت  از يعنى انقالب، دوم مرحله! عزيز دوستان
 خـودش  بايـد  ملت هم. است دشوارتر قبلى مراحل از مراتب به امروز،

 را خـود  بايد رهبرى هم و كند آماده دشوار مرحله اين از عبور براى را
 و بـرادران  مجمـع  در سـخنرانى  يـك  در پـيش  مـاه  چند در. كند آماده
 رژيم بحمداهللا كه كند فكر طور اين ما ملت مبادا كردم، عرض هرانخوا
 تـازه  برنامـه  و كـار  يك هفته هر تواند مى جديد رژيم حاال و رفت شاه
 امـروز . نيسـت  ممكـن  ايـن ! كند عرضه ملت آسايش و رفاه جهت در

 و شـكيباتر  و صـبورتر  و آگـاهتر  گذشـته  از بايـد  مراتب به مردم شما
 اى نامـه  دانشـگاهها  دانشـجويان  اسـالمى  انجمنهاى .باشيد تر پرظرفيت
 ايـن  در. بـود  اى سرگشاده نامه. بودند نوشته انقالب شوراى به خطاب

 حـرف  مـا  بـا  چـرا ! آقايان بودند، نوشته شورا به خطاب سرگشاده نامه
 دهيـد؟  نمـى  جـواب  ما سؤاالت به چرا ايد؛ كرده سكوت چرا زنيد، نمى
 يعنـى  ايمـان،  و تقـوا  و مبارزه و علم كزمر اين در خواهم مى امروز من

 مسـئوليتهاى  كنيـد  باور بگويم، عزيز دانشجويان اين به تهران، دانشگاه
 شـما  و بنشـينيم  هـم  بـا  كـه  را فرصـت  ايـن  مـا  براى انقالب سنگين

 البتـه . اسـت  نگذاشته باقى بدهيم، جواب ما و كنيد مطرح را سؤاالتتان
 بـراى  فرصـت  بـودن  كـم  و نبـودن  اين كه ايد رسيده اينجا به شما اگر

ــراى بزرگــى خطــر جــواب و ســؤال ــا كنــد، مــى فــراهم انقــالب ب  ب
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 آمـاده  مـا ! خـواهران  و بـرادران  كـه  كـنم  مى اعالم شما به صراحت
 را سـؤاالتتان  شـما  تـا  باشـيم  داشـته  شما با هفتگى جلسات هستيم
 و عزيـز  دوسـتان . بـدهيم  روشـنگر  پاسـخ  شما به ما و كنيد مطرح
 را شما بتواند دشمن مبادا! انقالبيد بزرگ سرمايه كه ارزىمب جوانان

 اقتصـادى  تـز  ايد، پرسيده ما از! بدهد سوق نوميدى و يأس سوى به
 رهبـرى  و انقـالب  شوراى اقتصادى طرح ايد، پرسيده چيست؟ شما

 محروميـت  و فقـر  بـا  مبـارزه  بـراى  اسالمى اقتصادى طرح انقالب،
 اصـول  صـورت  بـه  طـرح  يـن ا فشرده داديم مى ترجيح ما چيست؟

 ولـى . كنـيم  صـحبت  آن درباره شما با بعد و بيايد در اساسى قانون
 روبـرو  ايـران  ملت با كه عزيز فرصت و تاريخى روز اين در امروز،
 .بدهم توضيح باره اين در مقدارى دارم دوست هستيم،

 تـز ! اسـالم  به مند عالقه و برومند هاى تحصيلكرده كشاورزان، كارگران،
 محروميـت،  و فقـر  بسـت  بـن  از مـان  جامعـه  بردن بيرون براى ما دىاقتصا

 هـر  برابـر  در مـا  جمهـورى  اسالمى دولت كه بيان اين در شود مى خالصه
 كار چه باشد، كشاورزى كار چه بدهد، انجام مولّد كار خواهد مى كه انسانى
 كـار  خواهد مى كه كس هر براى دارد وظيفه خدماتى، كار چه باشد، صنعتى

. باشـد  او خـود  اختيـار  در كـه  كنـد  فـراهم  را كـارى  ابـزار  و سـرمايه  كند
 بـه  متعلـق  كـه  كنند كار زمينى روى بايد اسالمى جمهورى در ما كشاورزان

 و كـار  ابـزار  بـا  بايـد  اسـالمى  جمهـورى  در مـا  كـارگران . باشد آنها خود
 زا. زنم مى كوچك مثال يك. باشد آنها خود به متعلق كه كنند كار اى سرمايه

 بـا  شـهر  در و كنـد  راننـدگى  خواهـد  مـى  مسـلمان  يـك  وقتـى  اسالم نظر
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 يـا . دارد حالـت  دو بياورد، در را اش بچه و زن و خود روزى رانى تاكسى
 در را آن كـه  اسـت  ديگـر  فـردى  مـال  كـه  كند مى كار تاكسى يك روى
 بكـش،  زحمـت  و بكـن  كـار  بـرو  روزها گفته و گذاشته فرد اين اختيار

 بحـث  ايـن  در فعـالً  مـا . مـن  مـال  هم مقدارى و تو الم درآمد مقدارى
 يـا  اسـت  درسـت  مالكيت نظر از و اسالمى نظر از كار اين آيا كه نداريم

 ايـن  كـه  داريـم  را بحث اين ما. است جدا فقهى بحث يك بحث اين. نه
 بـرود  شـود  مجبـور  نبايـد  اسالمى اقتصاد در و اسالمى جامعه در راننده
 اختيار در ماشين دارد وظيفه اسالمى دولت. كند كار ديگرى ماشين روى
 كـار  ديگـر  فرد يك ماشين روى نباشد مجبور راننده تا بگذارد راننده اين
 توانـد  مـى  هـم  خودش. كند درست خياطى خواهد مى كسى يك يا. كند

 و خيـاطى  چـرخ  يك و مغازه يك كسى كه است وقت يك. كند خياطى
 مـاه  آخـر  بكـن؛  كـار  گويـد  ىمـ  و گـذارد  مى وى اختيار در لوازم و ميز

 فعـالً  نامشـروع  يا است مشروع كار اين اينكه در. بده من به هم مقدارى
 اگـر  اسـت  نامشـروع  كـه  اسـت  ايـن  داريم بحث ما آنچه. نداريم بحثى
 و دكـان  صاحب براى شود مجبور او و بگذارد پناه بى را خياط اين دولت
 برويـد  طـور  همـين  .است نامشروع دولت براى اين. كند كار چرخ و ميز

. اينهـا  امثـال  و ساز ماشين و تعميركار و ريسنده و بافنده و كشاورز سراغ
 دولـت  كـه  اسـت  ايـن  اسـالمى  جمهورى اقتصادى طرح ترتيب، اين به

 از نفـت،  درآمد از عمومى، المال بيت از اسالمى، جمهورى دولت اسالم،
 مسـلمان،  هر براى دارد وظيفه گيرد، مى كه مالياتهايى از ديگر، درآمدهاى

 ايــن تــابع كــه كــس هــر بــراى مســلمان، غيــر ولــو ايرانــى، هــر بــراى
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 هـيچ  تـا  كنـد  فـراهم  كارى سرمايه و ابزار است، اسالمى جمهورى
 او بـه  ديگران كه ناچيزى مزد به را خودش كار نباشد مجبور فردى
 بـا  ما شما، نظر به آيا كه است اين من سؤال حاال. بفروشد دهند مى

 از را مملكــت ايــن كاركنــان تــوانيم مــى حــل راه ايــن از اســتفاده
 مـن  نـه؟  يـا  بـدهيم  نجـات  آورنـده  سـتوه  به و كشنده مزدوريهاى

 ايـن  روى دارنـد  مطالعـه  اقتصاد زمينه در كه كسانى همه خواهم مى
 آغـاز  از گـاهى  متأسـفانه  مـن  (.بدهند پاسخ ما به و كنند كار سؤال

 زود لـذا  كـنم؛  حبتصـ  نـرم  كـه  كـنم  نمـى  رعايت كمى سخنرانى
 ادامـه  را سخن گرفته صداى با ناچارم بعد شود؛ مى گرفته ام حنجره
 بـراى  كـه  را مطـالبى  بتـوانم  باز اميدوارم! ندارد اشكالى ولى. بدهم
 .(بگذارم ميان در شما با راحتى به بگذارم ميان در شما با بايد امروز
 و بـرادران  چيسـت؟  كشـور  امـور  اداره براى شما سياسى تز پرسند، مى

 كشـور  اداره بـراى  را خـود  سياسى طرح زيادى حدود تا ما! عزيز خواهران
 طور اين اساسى قانون اصول در ما. ايم كرده منعكس اساسى قانون اصول در

 كـه  اسـت  اى جامعـه  يـك . اسـت  اسـالمى  جامعه يك ما جامعه كه گفتيم
 اسـالم  هـم  آن بماند؛ اسالم راه در خواهد مى شود؛ اداره اسالم با خواهد مى

 بـاتقوا،  كـه  اسـالم،  شـناخت  در متخصـص  فقهـاى  كـه  اسـالمى  راستين؛
 ايـن  بـراى . كننـد  مـى  بيان مردم براى باشند روز مسايل به آگاه و بين روشن
 عـالى،  رهبـرى  كه شود مى اداره شكل اين به ما اسالمى جامعه گفتيم منظور
 دوسـت  رياسـت  كـه  فقيهـى  دنياطلـب،  غير آگاه مبارز متعهد، باتقواى فقيه،

 ديكتـاتور  نيسـت،  مسـتبد  نيسـت،  دنياطلـب  نيسـت،  طلب رياست نيست،
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 انقـالب  ايـن  رهبـر  مثل كه فقيهى است؛ دوست مردم كه فقيهى نيست؛
 چنـين  بـا  فقيهى كنند؛ مى كار كه مردمند اين نكردم، كارى من گويد مى

 در آيـد  نمى اما. گيرد مى قرار مملكت مديريت قوه رأس در خصلتهايى
 گـوييم  مى ما كند خيال كسى اگر. است اشتباه اين. باشد رئيس تا رأس
 و فروشى سيادت و تبختر و دبدبه و كبكبه در بايد يعنى رأسند، در فقها

 چنـين  شما؛ رئيس ماييم كه بكشند مردم رخ به و باشند فروشى بزرگى
 بيمـارى  ايـن  دچـار  فقيهى يك اگر فرمودند، امام كه طور همين! نيست
 ماسـت؟  نظـر  مـورد  فقيهـى  چه پس. ندارد مردم بر واليت ديگر باشد
 فقيهـى . متواضـع  فروتن، دوست، مردم خداترس، باعدالت، آگاه، فقيهى

 اميرالمـؤمنين  هاى كنيه از يكى كه دانيد مى شما. است خاكى مردم با كه
 نشـين  خـاك  علـى  يعنى. خاك پدر يعنى ابوتراب. است ابوتراب على،
 متواضـع  فقيـه  يـك  پـس . كنـد  مى زندگى مردم با است؛ خاكى است؛
 فقيـه  ايـن  آيا. گيرد مى قرار امت رهبرى در دوست مردم مردمى فروتن
 ايـن  بايـد  شما گويند مى مردم به يعنى كند؟ مى تحميل مردم بر را خود
! نـه  نخواهـد؟  دلتان چه و بخواهد دلتان چه بپذيريد، رهبرى به را فقيه
 فقيهـى . بپذيرند مردم بايد را فقيه اين كه شد بينى پيش اساسى قانون در
. رهبـر  شـود  مـى  باشـد  پذيرفتـه  رهبرى به را او ملت قاطع اكثريت كه

 باشـد  مـردم  اكثريـت  قبول مورد كه سرشناس فقيه نفر يك اگر خوب،
 بهتـرين،  از نفـر  چنـد . فقهـا  شـوراى  وقت آن چه؟ وقت آن نشد، پيدا
 ايـن  و كننـد  مـى  درسـت  راشو يك فقها آگاهترين پاكترين، ترين، زبده

ــورا ــدگان را ش ــاه نماين ــب آگ ــما منتخ ــردم ش ــين م ــامزد و تعي  و ن
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 رهبـرى  مقام در رهبرى شوراى چنين يا رهبر چنين. كنند مى معرفى
 باشند شرايط واجد كه كسانى ميان از مردم شما بعد. نشيند مى امت
 آراى بـا  جمهـور  رئـيس  ايـن . كنيـد  مى انتخاب جمهور رئيس يك

 و نماينده شهرى هر از مردم شما. شود مى انتخاب مردم شما مستقيم
 رئـيس . كنيـد  مـى  انتخـاب  ملى شوراى مجلس براى را نمايندگانى

 انتخـاب  دولـت  يك شما منتخب نمايندگان و شما منتخب جمهور
 بـا  و شـما  منتخـب  جمهـور  رئـيس  مراقبـت  با دولت اين. كنند مى

 خداترس فقيه هبرانر رهبرى تحت شما، منتخب نمايندگان مراقبت
 كـه  دولتـى  كنيـد  مى مالحظه. كنند مى اداره را مملكت شما، منتخب
 اسـت  ملـت  شـما  نظر زير طريق سه از گيرد مى دست در را قدرت
 رئيس طريق از دو؛. منتخب عادل، آگاه، فقيه، رهبرى طريق از يك؛

 بـه  مـاجرا  ولـى  .منتخـب  نماينـدگان  طريق از سه؛. منتخب جمهور
 نخسـت  تواننـد  مـى  فقـط  اينها اينكه براى. شود نمى امتم جا همين
 فـالن  در دولـت  كارمنـد  امـا  كنند، كنترل را معاونين و وزرا و وزير
 كنـد؟  كنتـرل  كسـى  چه را افتاده دور شهر گوشه فالن در يا روستا
 يـك  در كـه  پاسـگاه  فالن فرمانده اداره، فالن رئيس دولت، كارمند
 رئـيس  و نمايندگان با كيلومتر زاره پانصد از بيش افتاده دور گوشه
 .شوراها كند؟ كنترل بايد كسى چه را دارد فاصله رهبر و جمهور

  
 شوراها
 چيسـت؟  شوراها درباره شما نظر كه بودند پرسيده ما دانشجوى دوستان

 



 واليت، رهبري، روحانيت   248

 از برخاسـته  شـوراهاى  بايـد  كه است اين ما نظر كه ايم گفته مكرر ما
 البتـه  ولـى . باشـند  انقالب اين واقعى كننده نظارت و كننده اداره مردم،

 انتخابـات  ايـن  در متأسـفانه . كنيـد  انتخـاب  مردم شما كه شوراهايى
 قـدر  آن غالبـاً  انـد  شده انتخاب كه كسانى آراى شماره شهرها شوراى
. مردمنـد  اكثريـت  نمايندگان اينها بگوييم توانيم نمى ما كه است پايين

 حسـن  مراقـب  بايـد  ممـرد  اكثريـت  نماينـدگان  از متشكل شوراهاى
 چـه؟  ها اداره چه؟ ها كارخانه اما. باشند كشور سرتاسر در امور جريان

 كه ايم گفته مكرر ما! بله ما، نظر به نه؟ يا خواهند مى شورا هم آنها آيا
 بـازرس  بـازرس،  بـراى  بايـد  هميشـه  كـه  هايى بازرسى اين جاى به

 سـوم  سـربازرس  يـك  هـم  دوم بـازرس  آن بـراى  گذاشت، ديگرى
 يـك  بياييـد ... گذاشـت  كـل  بـازرس  يك بايد هم آن براى گذاشت،
 تـا  بياوريم وجود به جا همه در توده متن از هدايت و نظارت سيستم

 شـوراهاى . باشـيم  داشـته  احتيـاج  كمتـر  بـاال،  از هاى بازرسى اين به
 از مـا  نظـر  بـه  شـركتها،  و مؤسسـات  و ادارات شوراهاى ها، كارخانه
 اداره كيفيـت  بنـابراين، . اسـت  مردمـى  و اسـالمى  انقـالب  يك لوازم

 بايـد  كـه  اسـت  اين ما نظر از كشور داخلى سياست و كشور سياسى
 .باشند سهيم كشور اداره در بيشتر چه هر مردم، توده همين مردم،
  

 خارجى سياست
 شـما  امـروز  اسـالمىِ  انقالب رهبرى خارجى سياست خارجى؛ سياست اما
 .بايسـتد  خـودش  پاى روى نظر هر از يدبا ايران مسلمان ملت كه است اين
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 توانـد  نمـى . باشـد  اروپـا  و آمريكـا  به متكى تواند نمى ما مسلمان ملت
 بـه  متكـى  بايـد . باشـد  چين به متكى تواند نمى. باشد شوروى به متكى

 چطـور  مـا  كـرد؟  را كـار  ايـن  شـود  مـى  چگونه خوب،. باشد خودش
 پـاى  روى اقتصادى ظرن از كه وقتى باشيم؟ متكى خودمان به توانيم مى

 خودمـان  پـاى  روى دفاعى تجهيزات نظر از كه وقتى. بايستيم خودمان
 جهـاد  دانشـجويان،  مهندسان، صنعتگران، كارگران، كشاورزان،. بايستيم

 اسـتقالل  نكنـيم،  پيدا اقتصادى استقالل ما كه وقتى تا بدانيد! سازندگى
 پيـدا  صـادى اقت اسـتقالل  تـا  بكنـيم  چه خوب،. داشت نخواهيم واقعى
 وارد معنا تمام به كشورى گذشته سال تا ما كه دانيد مى همه شما كنيم؟
ــده ــوده كنن ــم ب ــدممان،. اي ــان، خــوراك گن ــان، و ذرت دامهايم  برنجم

 و پارچـه  گوشـتمان،  پنيرمـان،  مـان،  كره نباتيمان، روغن مواد روغنمان،
 همـه  مونتـاژ،  آالت، ماشـين  لوازم آالت، ماشين مصنوعى، الياف و لباس
 نفـت  بايـد  كـه  بـوديم  كننـده  مصـرف  ملتـى  ما. آمد مى خارج از اينها
 بـه  وابسـته  معنـا  تمـام  به بوديم ملتى. بگيريم را كاالها اين تا داديم مى

 انتظـار  شـما  حـاال . ديگـر  كشورهاى به وابسته اروپا، به وابسته آمريكا،
 بـرود؟  بـين  از هـا  وابسـتگى  اين تمام ماه هشت ـ هفت طول در داريد
 از مقـدارى  بايد برود؟ بين از ها وابستگى اين تا كنيم چه! نيست ممكن
 اقتصـادى  روزه بايـد  انقالبـش  ادامـه  براى ما ملت. كنيم كم را مصرف
 را مصـرفمان  كه كند مى توصيه ملت به انقالب شوراى. بگيرد چندساله

 بيشـتر  كـه  آنهـايى  خصـوص  به ملت، افراد از فردى هر وقتى. كنيم كم
ــدك مــى خــرج ــد، درآمــد بيشــتر و نن ــه دارن  از درصــد بيســت روزان
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 همـه  االن. شويم مى تر مستقل درصد چهل ما كنند، كم را مصرفشان
 آن پيـروزى  و انقـالب  از ماه هشت كه ايامى اين در كه دارند توقع

 قبـل  سـال  سه و سال دو كه كنند مصرف طور همان بتوانند گذشته،
 بسـت  بـن  سـوى  بـه  را مـا  البانق كار، اين اما. اند كرده مى مصرف

 . است اول مسأله مصرف از كاستن. كشاند مى
 اينكـه  براى دارد مانعى چه. است اوليه توليدهاى افزايش دوم مسأله

 بـا  هـاى  بافنـدگى  و هـا  بافى دست مجدداً بياوريم، بيرون از پارچه كمتر
 روستا، و شهر در ايران، اطراف در را برقى و دستى كوچك هاى ماشين
 تـا  كنـيم  تشـويق  را صـنعتگران  كـه  دارد مـانعى  چـه  بـدهيم؟  عهتوس

 بسـازند؟  و كننـد  اختـراع  كوچـك  توليدهاى براى كوچك هاى ماشين
 مـا،  مصـرفى  نيازهـاى  بـا  متناسـب  كوچك، توليدهاى با همراه اقتصاد

 .باشد انقالب اين پيشرفت بزرگ اصول از يكى تواند مى
 هـاى  كارخانـه  از ددرصـ  هشـتاد  به نزديك االن اينكه سوم نكته

 از را آنهـا  عمـالً  يعنى. است ملت شما به متعلق ما مؤثر توليدكننده
 ولـى . ايـم  سپرده شما دست به و ايم گرفته مالكيت مدعيان آن دست
 و هـا  تكنيسـين  و اسـتادكاران  و كارگران شما بايد را ها كارخانه اين

 ايـن  نگذاريـد  و كنيـد  اداره خـوب  عزيـز  مـديرهاى  و هـا  مهندس
 از را هـا  كارخانـه  اينها ديديد بله، بگويد دشمن و بخوابد ها ارخانهك

 ملـت  خـود  دست و گرفتند خونخوار بزرگ دارهاى كارخانه دست
 بهتـر  چـه  هر اداره سوم، اصل پس! كنند اداره نتوانستند ولى دادند،

 . اند شده ملى عمالً كه است هايى كارخانه
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 را مصـرف  و توليد انمي واسطه بايد ما كه است اين چهارم اصل
 و توليدكننـده  كـه  بكنـيم  كـارى  بايـد  مـا . برسـانيم  الزم حداقل به

. شوند مربوط هم با بتوانند واسطه دو يا يك با حداكثر كننده مصرف
 محدود خواهند، مى درآمد از ها واسطه اين كه را سهمى بايد هم بعد
 يـن ا بـه  مـؤمن  و كننـد  مـى  كار تجارت و بازار در كه كسانى. كنيم

 ندارد حق ما ور پيشه و بازرگان ديگر كه بدانند بايد هستند، انقالب
 اصـل . باشـد  داشته كارگر يك و كشاورز يك برابر چندين درآمدى
 و مصـرف  دولت، و ملت ميان همكارى با بايد كه است اين چهارم
 اسـت  اصول اين با. كنيم نزديك هم به توانيم مى كه آنجا تا را توليد
 .شويم نزديك اقتصادى استقالل به يمتوان مى ما كه

 دارهـا  سـرمايه  و هـا  سـرمايه  آقا، كه كنند مى توصيه ما به اى عده
 بـه  مـا  پاسـخ . نكنند فرار اينها كه بدهيد ترتيبى كنند؛ مى فرار دارند
 انقـالب  ايـن  بـه  مـؤمن  دار سـرمايه  و سـرمايه  مـا  اسـت،  اين ملت
 به. باشد انقالب اين دشمن كه دارى سرمايه و سرمايه نه خواهيم، مى

 اينجـا  گـوييم  مـى  هسـتند  انقـالب  اين به مؤمن كه سرمايه صاحبان
 كـار  بـه  را خـود  مـديريت  بيندازيد، كار به را خود سرمايه و بمانيد

 هـاى  اندوختـه  بيشـتر  چـه  هر بردن باال راه در صرفاً نه اما بيندازيد،
 رهبـران  و ماسـال  رهبرى از استفاده با بتوانيم ما اگر. خودتان بانكى
 وقـت  آن ببـريم،  پـيش  پايـان  تـا  را اقتصادى استقالل راه اين اسالم

 .است شده نزديك نهايى پيروزى به انقالبمان
 ايجـاد  راه از بخصـوص  خارج، در دشمنان! خواهرها و برادرها 

 برابـر  در. كننـد  مـى  توطئـه  انقـالب  براى دارند اقتصادى، مشكالت
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 بـزرگ  خطـر  يك انقالب مرحله ينا در! شويد مجهز آنان هاى توطئه
ــا انقــالب ديگــر ــد را م ــد مــى تهدي ــه خطــر آن و كن ــى تفرق  و افكن
 كسـانى  خواهند مى. است تراشى دشمن و سازى شايعه و افكنى جدايى

 هـم  از مختلـف  اشكال به بودند همصف هم با انقالب طول در كه را
 عـوت د مجاهدمان خواهران و برادران و دوستان همه از ما. كنند جدا
 بـه  نزديـك  از را حرفهايمان بنشينيم، هم دور همه اقالً بياييد كنيم مى
 او بـه  مسـتقيماً  را خـود  گلـه  داريـد،  گلـه  آقـا  از شما اگر. بزنيم هم

 امـروز  آخر. بگويد شما به مستقيماً دارد، انتقاد شما به او اگر. بگوييد
 وجود ارافك و آرا مستقيم و سازنده برخورد راه سر بر مانعى ديگر كه

 وحدت اين و ماست امت وحدت گرو در انقالب اين پيروزى. ندارد
 از مـا . خواهد مى راه شود؛ نمى تأمين شعار با تنها اما خواهد، مى شعار
 دعـوت  اى، سـليقه  و فكـر  نـوع  هر داراى متعهد، روشنفكرهاى همه
 بحـث  بگذارنـد؛  ميـان  در را مطالبشان و بنشينيم هم با بيايند كنيم مى
 فكـرى  اگـر . شـود  هـا  عقده به تبديل نبايد ما آراى. باشند داشته آزاد

 آزاد و باز داريد، نقدى و انتقاد داريد، طرحى داريد، اى انديشه داريد،
 اسـالم  عـالى  اصل اين از استفاده با كنم مى فكر من. بگذاريد ميان در
 الـذين  اولئـك  احسنه، يتّبعون و القول يستمعون الذين عباد فبشّر «كه
 برخـورد  بـا  توانـد  مـى  ما ملت 1،»اولوااللباب هم اولئك و اللّه داهمه

 سـوى  بـه  را راه هـا  انديشـه  و افكـار  و عقايـد  و آرا سـازنده  و سالم
 .دارد نگه باز همچنان واقعى وحدت

                                                           
 .17ـ18سوره زمر، آيات ـ 1
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 فكـر  مـن ! تنهاسـت  امام اينكه و مام ا تنهايى افسانه و اسطوره اما
 اش دلسـوخته  و وزانهدلسـ  سـخن  در كه عزيزمان برادر آن كه كنم مى

 كـه  بگويـد  را خـوبى  مطلب خواست مى تنهاست، امام كرد مى مطرح
 مـنش  و انديشه نظر از امام بگويد خواست مى او. شد تفسير بد بعدها
 و روها دنباله و پيروان و همراهان هنوز كه دارد قرار اوجى در انقالبى

 اوج آن در امامـ . برسند اوج آن به نتوانستند امام همرزمان و همكاران
 صـحيح : حضـار  [.است درست سخن اين. تنهاست و نظير بى قله، و

 معنـى  ديگـر  بـار  يـك  بگذاريـد  ]!است صحيح است، صحيح است،
 و نظيـر  كـم  رهبـر  معنـاى  به امام. كنم بيان را "تنهاست امام" صحيح

 كـه  است انقالب درخشان چهره هنوز انقالب قله اوج آن در نظير، بى
 صـحيح  اسـت،  صـحيح : حضار [.نيست او ماورده و همتا كس هيچ

. اسـت  نظيـر  بـى  يعنى. تنهاست امام معنا اين به ]!است صحيح است،
 در روزى امـام  نكنـد  خـدا  اسـت؛  يـار  و ياور بى كه معنا اين به ولى

 انقـالب  و جامعه از روزى چنين! كند تنهايى احساس چنين ما جامعه
 آنجـا  ]!است حيحص است، صحيح است، صحيح: حضار [!باد دور ما
 يـار  نفر ميليونها امام تنهاست؟ امام آيا كه اند كرده بلند را پالكارد اين
 امام] !است صحيح است، صحيح است، صحيح: حضار [.دارد ياور و

 يارى انقالب اين اداره در را او بتوانند كه توانايى مبارز يار نفر صدها
 !]تاس صحيح است، صحيح است، صحيح: حضار [.دارد كنند

 اى داعيـه  بـى  انسـانهاى  خواهند مى امام خود مثل امام ياران و دوستان
 ما! عزيز ملت بگويند، مردم به هميشه كه باشند كسانى خواهند مى. باشند
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 انجــام راه در ايــم نتوانســته پيــروزى مــاه هشــت ايــن طــول در هنــوز
 متواضـعانه  بايـد  آنهـا . بـرداريم  درخشـانى  قـدمهاى  شما هاى خواسته

 بـا  كه ندارد را كسانى امام كه نيست معنا بدان اين ولى. بگويند نيناينچ
 بله، فرمودند، امام. ببرد پيش به و كند اداره را انقالب اين آنها همكارى

 بادمجـان  يـاران  يعنـى  چه؟ يعنى اصحاب دانيد مى. ندارم اصحاب من
 ايـد  ديده. ندارند چين قاب دور بادمجان ياران امام البته. چين قاب دور
 دور هستند، روبرو مختلف گروههاى با شان خانه در امام كه موقعى هر
 پـيش  امـام،  طـرفِ  آن امام، طرفِ اين. اند نشسته مردم خود ايشان بر و

. دارنـد  كـار  امـام  بـا  كـه  همانهايى اند؛ نشسته هم مردم خود امام، روى
 عنـوان  بـه  كـه  كسـانى  صـورت  بـه  كه يارانى و اصحاب امام بنابراين،

 و حشـمت  امـام  چـون . ندارنـد  بكنند حركت امام با شكوه و متحش
 تجلّـى  مـردم  ميان در تنها و ساده يعنى. است اسالمى شكوه شكوهش،

 امام ولى. آيد مى مردم ميان به تنها و اصحاب بى امام بله،. آمدن و كردن
 كـه  دارند دوستانى هست، مردم مراجعات كه آنجا بيرونى، در خانه، در

 جوانـان  يعنى تنهاست امام كنيد مى فكر. دهند مى انجام را مردم كارهاى
 بـه  خدمت توانايى كه كسانى و انديشمندان و ها تحصيلكرده و فضال و

 !هرگز گذارند؟ مى تنها انقالب اداره در را امام دارند، را انقالب
 فرصـت،  اين در اينكه از اعتذار با كنم، مى تمام اينجا را عرايضم
 اميـد  با و كرد عرضه شود نمى شماست نياز مورد كه را اى مجموعه

 بـاز  نشـوم  حنجـره  گرفتگـى  دچار سخن آغاز از كه روز يك اينكه
 .بگويم سخن شما با نرمتر صداى با بتوانم
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 شـما  و كـنم  مـى  مطـرح  را شعار سه امام تنهايى مسأله مورد در
 توانيد مى

 . بدهيد پاسخ
 و دوستى مردم اطعيتق و رفتار و انديشه اوج در امام: اول شعار

 صـحيح : حضـار  [!تنهاسـت  و نظير بى قهرمانى همچنان پرستى، حق
 !]است صحيح است، صحيح است،

 متعهد مسلمان ميليونها همچنان انقالب، مسير در امام: دوم شعار
 صـحيح  است، صحيح است، صحيح: حضار [.دارد همراه را انقالبى
 !]است

 نفـر  هـزاران  و صدها قالب،ان پيشبرد و اداره در امام: سوم شعار
 كننـد  يـارى  را او انقـالب  ادامـه  و اداره در تواننـد  مى كه را افرادى
 !]است صحيح است، صحيح است، صحيح: حضار [.دارد همراه
 بـه  را خـدا  يـارى  دسـت  همچنـان  امت و امام: همه از باالتر و
 !]است صحيح است، صحيح است، صحيح: حضار [.دارند همراه
 و امام بر و ايران قهرمان ملت شما بر من فراوان سالم و درود و
 !]درود درود، درود،: حضار [!باد عزيزمان رهبر
 ملـت  همـه  خواسـته  كـه  را مطلبى دارم استدعا: حضار از يكى[
 ]!بفرماييد است
 !]است صحيح است، صحيح است، صحيح: حضار[

 و اسـت  شـهادت  و اسـت  ايمـان  همچنـان  ما انقالب شعار بله،
 ].شاءاهللا ان: حضار [.شاءاهللا ان اسالمى؛ نظام قرارىبر دنبالش





 *زعامت و امامت

 علـى  والسالم والصلوة. العالمين رب الحمدللّه. الرحيم الرحمن اللّه بسم
 علـى  و محمـد  القاسم ابى موالنا و سيدنا على و رسله، و انبيائه جميع
 علينا لسالما و. صحبه و آله من الخيرة و بيته، اهل من الطاهرين االئمه

 .الصالحين عباداللّه على و
 بهبـود  شكرانه به ايران، باايمان و مبارز و قهرمان ملت امروز

 مراســم منــزل، بــه بيمارســتان از ايشــان بازگشــت و امــت امــام
 اسـت؛  داشـته  پـا  بر گوناگون شهرهاى و تهران در را باشكوهى
 رهبـر  بـه  و انقـالب  آرمـان  بـه  عشـق  و عالقه اظهار راهپيمايى،

 از انقـالب  ايـن  در ما امت آنچه با پيمان و عهد تجديد انقالب،
 :اسالم بزرگ عبادت صحنه در حضور سرانجام و شد، پذيرا اول
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 در امـروز  كـه  اسـت  ايـن  انقـالب  ايـن  بركات از يكى. جمعه نماز
 اسـالمى  سيماى همان جمعه روز سيماى ايران شهرهاى از بسيارى

 گردهمـايى  تجمـع؛  روز ى،گردهمـاي  روز: جمعـه  روز. اسـت  شده
. هسـتيم  خوشـحال  امـروز  مـا  همـه . اسالم محور بر تجمع مكتبى،

 صـحنه  در امـام  حضـور  باشيم اميدوار توانيم مى اينكه از خوشحال
 .باشد بيشتر روز به روز تداوم، مراحلِ اين در انقالب رهبرى

  
  تاريخى تجربه اهميت

 بسيارى نظر از اناير ملت اسالمى انقالب فرد به منحصر ويژگيهاى
 تـاريخ  جديـد  تجربـه  يـك  اسالم، جهان خارج و داخل متفكران از

 از راه شناخت در انسانيت و انسان بزرگ سرمايه كه دانيد مى. است
 تجربـه . اسـت  تاريخى تجربه هم يكى باطل، از حق شناخت و چاه

 مبادلـه  قابـل  ديگـرى  چيز هيچ با كه است اى ارزنده سرمايه تاريخ،
 بـه  را تـاريخ  هـاى  تجربـه  شـود  نمـى  آزمايشـگاهى  هيچ در. نيست

 طبيعـت  هـاى  تجربه. گرفت ياد چيز و كرد تكرار مصنوعى صورت
 طـول  در طبيعـت  تـاريخ  در كـه  را هايى تجربه شما. نيست طور اين

 طول در صنعت و علم پيشرفت بركت به امروز آمده، دست به قرنها
 تا كنيد مى تكرار گاهآزمايش در روز، چند يا ساعت چند دقيقه، چند
 ولـى . گويد مى چه شما به آزمايشگاه در شده تكرار تجربه كه ببينيد
 خـود  در جـز  جـا،  هـيچ  كـرد؟  تكرار شود مى كجا را تاريخ تجربه
 سـرمايه  جديـد،  تـاريخىِ  تجربـه  هر كه است دليل همين به. تاريخ
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 انيتانسـ  اينكـه  براى بشريت، براى شود مى نظيرى بى يا نظير كم ارزنده
 نـو  تجربه يك ايران انقالب. بازبشناسد ضاللت از را هدايت راه بتواند
 و گـرفتيم  يـاد  را تـازه  چيزهـاى  از بسـيارى  نو تجربه اين در ما. است
 مـا  امـا  بـود  تاريخ در هم قبالً و داشت سابقه كه را چيزهايى از برخى
 مـا ! ديدن مانند بود كى شنيدن و ديديم انقالب اين در شنيديم، مى فقط
 سـعادت  اركان از يكى است؛ اسالم اركان از يكى امامت كه شنيديم مى

 توحيـد،  گفتـيم  مى و شمرديم مى را دين اصول وقتى ما. است انسانيت
 بپرسـيم  بـود  ممكن امامت، و عدل كرديم مى اضافه بعد و معاد، نبوت،

 نبـوت  و توحيـد  رديـف  در ديـن  اسـاس  در امامت اهميت براستى آيا
 و امـام  نقش مگر بگيرد؟ قرار رديف اين در امامت كه چه يعنى است؟
 تجربـه  اسـت؟  اصـولى  و بنيـادى  حـد  ايـن  تا انسان زندگى در امامت
 استدالل و تحليل و تجزيه با بايد ما كه را مطلبى توانست ايران انقالب
 صـورت  بـه  ديگـران  و ما براى كرديم، مى بيان ديگران و خودمان براى
. ببينيم چشم به بفهميم، بايد را آنچه لذا و ورددربيا خارجى عينيت يك
 و شكسـت  علـل  دربـاره  ايران، در انقالب اخير هاى دهه اين در ما بله،

 در. داشـتيم  هـا  تحليـل  و تجزيه و ها مطالعه انقالبى هاى تالش پيروزى
 را رسـيده  قـدرت  بـه  بـزرگِ  نهضـت  يـك  بار يك اخير سال سى اين

 نفـت  صـنعت  كـردن  ملـى  ضـت نه و ايـران  ملى نهضت عنوان تحت
 و ارزنـده  بسـيار  ايـران  كردن عوض در نهضت آن تأثير. كرديم تجربه
 ما ملت. است ايران تاريخ افتخارات از يكى ايران ملى نهضت. بود مهم
 خــود بــا و بــود بســته دل ســخت نهضــت آن در پيــروزى بــه
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. رسـيده  فـرا  است ظالم و ظلم چه هر از رهايى روزگار كه انديشيد مى
 آنچـه  آمريكايى ننگين كودتاى يك با كوتاه، مدتى گذشت از پس ىول

 28 آمريكـايى  كودتاى از پس. شد پنبه بود رشته سال چند اين در ملت
 تالشـهاى  و زحمـات  همـه  كـرد  احسـاس  يكباره ملت 32 سال مرداد

 بـا  سـلطنتى،  خشـن  ديكتـاتورى . اسـت  رفتـه  بـاد  بر اش ساله چندين
 ديده سال دوازده ـ ده آن در آنچه از تر خشن آمريكايى، ارباب حمايت

 و تجزيـه  بـه  متفكرهـا . كشيد بند به را ما شده آزاد ملت ديگر بار بود،
 رفت؟ دستمان از يكباره به موفقيت همه اين كه شد چه: نشستند تحليل
 ايـن  برابـر  در گونـاگون  فعاليتهـاى . شد تشكيل سرّى مقاومت نهضت
 قـرار  تحليـل  و تجزيـه  مـورد  ملـى  نهضت كمبودهاى. شد آغاز كودتا
 همگـام  كامالً بوديم نتوانسته اينكه خاطر به نهضت آن در ما آيا. گرفت

 صـفوف  در تشـكل  آيـا  خورديم؟ شكست برداريم قدم مدرن دنياى با
 چون آيا بود؟ ضعيف رهبرى مركزيت در تشكل آيا بود؟ ضعيف مردم

 سال در. گذشت سالها خورديم؟ شكست جمعى، نه بود فردى رهبرى
 ملـت  تـا  آوردنـد  وجود به ايران ملت براى سياسى بازِ كمى فضاى 39

 41 تـا  39 سـال  در تالشـهايى . باشـد  پذيرا و بپذيرد را رژيم آن بتواند
 اى تـازه  شـكل  41 سال در. خورد شكست هم تالشها آن. گرفت انجام

 بار اين. شد آغاز جديد رهبرى نوع يك با بار اين انقالب، و نهضت از
 رهبـرى  بـا  نشـد؛  آغاز سياسى زعامت رهبرى با ما ملت حركت ديگر
 سياسـت  از كنـار  كـه  دينـى  امامت نه. شد آغاز دينى و اسالمى امامت
 سياســتى ولــى اسـت؛  سياســت عـين  كــه دينــى امامـت  بلكــه اسـت، 
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 بار اين ما ملت. مردم الهى وجدان و شعور و ايمان و دين از برخاسته
 دينـى  تقليد مركزيت دينى، مركزيت قم، حوزه قم، از رهبرى نداى به

 را او كـه  بـود  سـالها  خـواص،  كه رهبرى نداى. خاست پا به جامعه،
 صـلوات  [خمينى امام: شدند مى آشنا او با تازه ها توده اما شناختند مى

 و تهــران دانشــگاه دانشــجوى قــم، حــوزه طلبــه بــار ايــن ].حضــار
 ور، پيشـه  و رزكشاو و كارگر روستا، و شهر مردم ديگر، دانشگاههاى

 بود خونينى جلوه 42 سال خرداد 15 قيام. خاستند مى پا به هم با همه
 .امامت نقش پرتو در امت و ملت جديد خاستن پا به نوع اين از

 15 روز در اش سـبعانه  سركوب آن با آمريكايى رژيم اينكه از بعد
 جـا  همـه  كشـت،  جـا  همـه  آمـد،  ملـت  جنگ به محرم 12 و خرداد

 داشـت  سـراغ  جـا  هر در را مبارز گروههاى و افراد و كرد خونريزى
 هـم  دور تحليلگـران  و متفكـران  ديگـر  بـار  كـرد،  متوارى يا دستگير
 بـه  و رفـت  دسـت  از مـا  ملت تالشهاى هم بار اين گفتند و نشستند
. شـد  آغاز حركت دو موقع آن در كجاست؟ كار كمبود! نرسيد نتيجه
 كـارى  بايـد : انقـالب  ايـدئولوژى  كردن تر غنى جهت در حركت يك

 و شـعار  يـك  حد در فقط نه را انقالب كه گروههايى و افراد كه بكنيم
 بتواننـد  خواهنـد،  مـى  عمل و انديشه نظام يك حد در بلكه احساس،

 ديگر فكرى جهت يك و. باشند پذيرا انقالب مكتب عنوان به را اسالم
 همسـلحان  حركـت  بـه  كـه  وقتى تا سياسى حركتهاى فهميديم ما: گفت
 بن از دشمن كه حاال اينكه شعار. رود نمى آن پيروزى اميد نشود تبديل
 مســلح ســراپا هــم دوســت بايــد اســت، مســلح پــا نــوك تــا دنــدان
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 همـه . شـد  مطـرح  انقـالب  كننـده  تكميل شعار يك عنوان به شود،
 داشتند حضور ها عمل و ها انديشه اين مراكز در موقع آن كه كسانى
 پـا  بـه  مـردم  شـدن  مسـلح  و مسـلحانه  مقيا مسأله كه است يادشان
 در ،1356 سـال  تـا  1343 سـالهاى  بـين  در. بود روز مسأله خاسته،
 :بود نقطه دو اين متوجه فكرها سال، چهارده ـ سيزده اين طول

 و منسـجم  تفكرِ و ايدئولوژيك نظر از را اسالميمان انقالب بايد ـ1
 كنيم؛ تر غنى سازنده،

 .شود تر گسترده و تر قوى روز به روز انقالب، مسلح بازوى بايد ـ2
 جناحهـاى  ميـان  در چشـمگيرى  سـرّى  پيشـرفتهاى  1350 سـال  تا

 هـاى  شبكه كشف با 1350 سال در. شد نصيب زمينه دو هر در مختلف
 مسـايل  گروههـا  از بسـيارى  سـركوب  و دسـتگيرى  بـا  و مسلح مبارز

 1354 سـال  تـا  احوال، اين تمام با ولى،. شد مطرح جامعه در جديدى
 تـر  غنـى  و كـردن  بـارورتر  جهت در تالش يعنى ارزنده، تالش دو اين

 ايمـان  كـردن  تـر  گسترده جهت در تالش و انقالب، ايدئولوژيك كردن
 سـال  در. رفـت  مـى  پيش خوبى به همچنان مسلحانه، مبارزه و جهاد به

 برابـر  در كـه  داد روى حـوادثى  ايـران  در قبل، سال چهار يعنى ،1354
 هـا،  جـدايى  هـا،  شـكاف  تأسـف،  كمـال  بـا  تـالش،  دو اين اميدآفرينى

 حـال  هـر  بـه  كـه  درگيريهـايى  و ها چنددستگى ها، پراكندگى ها، تشتت
 سال. گرفت فرا را ما جامعه سراسر تقريباً شد، مى مند بهره آن از دشمن
 كسـانى  همـه  براى بود اى كننده ناراحت و آور نگرانى بسيار سال 1355

 هـاى  جنبـه  و بودنـد  آشـنا  مختلـف  ابعـاد  در ايران انقالب بافت با كه
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 سـال  سـه . شـناختند  مـى  را انقالب اين ضعف هاى جنبه و پيشرفت
 چـه  چيسـت؟  كـار  پايان راستى: پرسيدند مى همه ،55 سال در قبل،

 و تفـرق  و پراكنـدگى  مرگبارِ شكننده بيمارىِ اين به تواند مى عاملى
 آن درمـان  امـا  دهـد؟  پايـان  يكـديگر  برابـر  در بندى صف و تشتت
 ديگـر  بـار  يـك  را ها حافظه توانيد مى آيا بود؟ چه خطرناك بيمارى
 و ،56 سال در بخصوص و ،55 سال اواخر از ببينيد و كنيد جستجو
 توانسـت  و نهاد ميدان به پا اى ويژه عامل چه ،57 سال در باالخص

 !امامت ببرد؟ بين از را ايران ملت انقالب پيروزى بزرگ آفت اين
 هـا،  بنـدى  صـف  هـا،  پراكنـدگى  هـا،  جـدايى  كه موقعى در درست

 هـا،  سـازى  شـايعه  ها، بدبينى ها، بدگمانى ها، تزلزل ها، وسواس ها، شك
 و ضداســالم ارتجـاعىِ  هـاى  حركـت  هـا،  خودپرسـتى  هـا،  زنـى  دروغ

 را مـا  انقـالب  داشـت  اسـالم،  ضـد  ولى مدرن، انحرافى هاى حركت
 صـحنه  در را اش ديرينـه  حضـور  بخـش  رهايى عاملى كرد، مى تهديد

 بـا  نجـف،  پايگاه از امام: كرد تأكيد و تشديد ما انقالبى ملت مبارزات
 پراكنده نيروهاى اين همه نوارها، و پيامها ها، اعالميه ها، بيانيه فرستادن

 كسـانى  حق، به. كرد هدايت مشترك راه و مشترك آرمان سمت به را
 منصفانه ايران انقالب ىپيروز در را گوناگون عوامل نقش بخواهند كه
 امام، رهنمودهاى امام، كه كنند اعتراف بايد كنند، ارزيابى بينانه واقع و

 خداونـدى  مسـتقيم  صـراط  همـان  كـه  امام، خط امام، گيريهاى هدف
 بنيادى و اساسى عامل 1357 بهمن 22 پيروزى تا 1356 سال از است،

ــران انقــالب موفقيــت ــم شكســت در اي ــود شــاهى رژي ــه مــن. ب  ب
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 ايـن  ظريـف  هـاى  نكته و ها دقيقه همه كه كسى و شاهد يك عنوان
 ايـن  در خـواهم  مـى  ام، ديده مى نزديك از زيادى حدود تا را تحول
 ايـن  در داريـم،  مراسـمى  امام سالمت شكرانه عنوان تحت كه روز

 تمام با و قلب صميم از يكتا، خداوند نيايش و نماز و صالت مجمع
 هـا  توطئه همه آن از ما ملت رهايى در ىاساس عامل كه بگويم وجود

 و شاهى نشانده دست رژيم و بزرگ شيطان كه افكنى تفرقه دامهاى و
 بـه  مـا  ملـت  راه سـر  بـر  ايران در رنگارنگشان عوامل پرورده دست
  ].حضار تكبير [امام، و بود امام بودند آورده وجود

 ندتوانسـت  مـى  كـه  مردمـى  همـه  مـن  نظر به كه بود اينجا! دوستان
 نقـش  توانسـتند  مـى  بفهمند، و بشناسند روبناها البالى در را زيربناها
. كننـد  تجربه جامعه يك سعادت در و بشر سعادت در را امامت اصل
 ارزش ديگـرى  زمـان  هـر  از بـيش  اخير نيم و سال دو اين در ما بله،
. يافتيم و بوديم شاهد و ديديم اجتماعى عينيت يك در را امامت اصل
 در كـه  جديـدى  هـاى  تجربه و ها عرصه بهمن، 22 پيروزى از پس آيا
 سيزده اين در بود؟ قبل هاى تجربه از كمتر داشتيم اخير ماه سيزده اين
 متفكـر  مغزهـاى  گروههـا،  ملـت،  كـه  آمد مى پيش بسيارى موارد ماه

 آراء تفـرق  و تشـتت  دچار پيچيده، مسأله يك درباره دينى، و سياسى
 در انقـالب،  شـوراى  در دشـوار،  مسـأله  يك با برخورد در. شدند مى

 مدرسـين  جامعه در روحانيت، در جمعيتها، احزاب، در موقت، دولت
 مـردد . آمـد  نمـى  دسـت  بـه  واحدى نظر جوان، طالب ميان در حوزه،

 راه؟ آن از يـا  رفـت  دشـمن  جنـگ  به بايد راه اين از آيا كه شديم مى
 بايـد  دانسـتيم  مى همه برويم؛ دشمن جنگ  به بايد كه دانستيم مى همه
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 سـتيز  ايـن  مشـخص  و عينـى  راه امـا  باشيم؛ كفرستيز و ستيز دشمن
 راه چهـار  يـا  سه دو، برابر در را خودمان چون نبود، روشن برايمان
 بـزرگ،  مجاهد و عالم كند رحمت خداى. يافتيم مى دشمن با مقابله
 و گفتنـد  جلسـات  در بار چندين ايشان! را طالقانى اللّه آيت مرحوم
 ــ  كردنـد  بيان را نكته اين عمومى مجامع همين در هم بار دو يكى
 ــ  گفتنـد  جمعـه  نمـاز  همـين  در بـار  يك نكند اشتباه ام حافظه اگر

 مطالـب  مـن  مسـافرت  دربـاره  روم، مـى  قـم  بـه  بـار  هر من گفتند،
 تفسير جور يك را من مسافرت كسى هر و شود مى گفته گوناگونى

 بـراى  واقع در قم به من فرتمسا بگويم خواهم مى من ولى كند؛ مى
 كنم مى نگرانى احساس مشكالت انبوه برابر در بار هر كه است اين
 آرامش به نگرانيم آنجا در و نشينم مى سخن به امام با روم، مى قم به

 .گردم بازمى تهران به و شود مى تبديل
 تـا  است بوده مكرر تجربه يك و واقعيت يك اين! خواهران برادران،

 قــرار آور نگرانــى و پيچيـده  و دشــوار مســائل برابـر  در بــار هــر. امـروز 
 ايم؛ گذاشته ميان در او با ايم؛ برده مغان پير نزد به را مشكل حل ايم، گرفته
 آن در بسـا  چـه . اسـت  نهـاده  راهمـان  فرا روشن و قاطع رهنمودى امام
 دليل به فقط .اند گفته چنين چرا ايشان كه نبوده روشن چندان برايمان موقع
 افقى در وسيع ديد يك از ناشى امام رهنمود كه دانستيم مى مكرر هاى تجربه
 همـه  را رهنمـود  آن امـام،  رهبرى قبول دليل به لذا. است تر گسترده بس

 دو هفتـه،  يـك  فاصله با كردن، عمل از پس و ايم كرده عمل و ايم پذيرفته
 از مـا  و بود هشناخت درست را مطلب امام ايم هميدهف ،ماه دو ماه، يك هفته،
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 عزيز برادرى با ديشب همين. بوديم غافل ديد مى امام كه نكاتى آن ديد
 صـحبت  مسـأله  دو درمـورد  و بـوديم  نشسـته  ديرين، يارى و مبارز و

 ايشـان  بـه . اسـت  اخير ماه دو همين به مربوط مسأله دو اين. كرديم مى
 بـاره در را مطالـب  و نشستيم هم دور قبل روز بيست حدود در ما گفتم
 تصـميم  جهت ولى كرديم، تحليل و تجزيه داشتند امام كه تصميمى آن
 كنيم صحبت هم با بنشينيم ديگر بار يك. نبود روشن برايمان هنوز امام
 ايـم  يافتـه  امـروز  تـا  كـه  آثارى و جوانب جميع با را امام تصميم اين و

 نتيجـه  ايـن  بـه  اتفـاق  بـه  دو هر كرديم، بررسى نشستيم،. كنيم بررسى
 مـا  كـه  ديـد  مى چيزها قبل ماه دو تصميم آن در امام راستى كه سيديمر

 و شاگرد يك كه مپندارند عزيز شنوندگان و بينندگان خوب،. ديديم نمى
 اينجا به امام بهبود براى شكرگزارى روز مناسبت به امروز امام، ارادتمند

 و اسـتاد  از شـاگردى  سـتايش  چنـد  هـر  ــ  كند ستايش امام از تا آمده
 گـويم،  مـى  صـداقت  بـا  ولـى  ــ  نيست ناپسندى كار رهبر، از روىره

 پيرامـون  بحـث  نبـود؛  امام پيرامون بحث ها واقعيت اين بيان از منظورم
 مـا  جامعه براى وجودش بركات ها سال داريم آرزو كه امام،. بود امامت
 عمـرش  اسـت؛  فـرد  يـك  اسـت،  انسـان  يك حال هر به بماند، پايدار

 پيرامـون  مـن  بحـث . باشد جاودانى تواند نمى شعمر ولى! باد طوالنى
 هست جاودانى آنچه پيرامون سخنم. نبود باشد جاودانى تواند نمى آنچه
 نقـش  و امـام  نقش ولى نيست جاودانى امام شخص. امامت يعنى بود؛

 ].حضار تكبير [بماند، جاودانه ما اسالمى انقالبى جامعه در بايد امامت
 راه! جهـان  انسـانى  امت اسالم، متا اسالمى، جامعه ايران، ملت
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 و آرمانهـا  بـه  اجتمـاعى  حركتهـاى  و تالشـها  همـه  در واقعـى  رسيدن
 انقالب زيربنايى اصول ميان در كه است اين ات انسانى و الهى هدفهاى

ــت، و ــيچ در حرك ــه ه ــيچ در و لحظ ــه، ه ــش از مرحل ــالق، نق  خ
 مـن  كـان  مـن  امـا  «.نمـانيم  غافـل  امامت آفرين سعادت و بخش رهايى
 مـواله،  المـر  مطيعـاً  لهـواء،  مخالفـاً  لدينـه،  حافظاً لنفسه، صائناً الفقهاء،

 و معصــوم امـام،  اگــر. اسـت  امامــت اصـل  ايــن» .يقلّـدوه  ان فللعـوام 
 غيبـت  زمـان  در. است روشن تكليف باشد، خدا منصوب و منصوص

 باشـد، » لنفسـه  صـائناً  «كه اصيل شناس اسالم و عالم و فقيه آن امام، آن
 بايسـتد؛  خودش نفسانى تمايالت جلو بتواند جا همه در باشد، ارخودد

 و آيـين  و دين كه است اين رهبر يك وظيفه بداند باشد؛» لدينه حافظاً«
 هـواى  بينـد  مـى  كه جا هر باشد؛» لهواء مخالفاً «كند؛ نگهبانى را مكتب
 بگـذارد  ميـان  به قدم خواهد مى اماره نفس تمايالت و نفسانى سركش

» مـواله  المـر  مطيعـاً  «و بايسـتد؛  نفـس  جلو رهبرى گيريهاى تصميم در
 را اسـت  باايمـان  مـردم  ولـى  و مـوال  كـه  خدايى فرمان جا همه باشد،
 است رهبرى و امام چنين يك كند؛ اطاعت و برد فرمان و باشد مراقب

 .باشند او فرمان و دستور مطيع رو، دنباله ها توده دارد شايستگى كه
 عميـق  توجه با ولى داريم، فراوان تو درگاه به نياز و حاجت ما بارالها،

 كرمـت  و قـدرت  و عـزت  درگـاه  از وجـود  تمـام  بـا  امامـت،  اصـل  به
 زنـده  و عالى اصل و اسالم اصول از نگهبانى در را ما امت كه خواهيم مى

 !]آمين الهى: حضار [!باشى ياور و يار و راهنما همواره امامت كننده
 خداوندا،. يافتيم را تو انبياى و هدى ائمه جلوه امت امام در ما بارالها،
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 ما امت و ما براى را اوليا و انبيا و اسالم و عدل و حق گاه تجلى اين
 !باش نگهدار سال سالهاى

  



 *االمر اولى و فقيه

 علـى  السالم و والصالة العالمين، رب الحمداهللا الرحيم، الرحمن اهللا بسم
 القاسـم  ابـى  النبيـين  خـاتم  نبينـا  و اسيدن على و رسله، و انبياء جميع
 و اميرالمـؤمنين،  علـى  موالنا بعده، من وصيه و عمه ابن على و محمد،
 .الصالحين عباداهللا على و علينا والسالم ولده من الطاهرين االئمه على

 خيابـان  امتـداد  تـا  دوقلو، تير زيبا، خيابان خراسان، خيابان منطقه اين
 تـداعى  را زيـادى  هـاى  خـاطره  مـن  براى شهداء، ميدان و شهريور هفده
 كوششـهايى  و تالشها جرم به كه قبل، سال هفده ،1342 سال در. كند مى
 تهران به شدم ناچار من و آورد فشار شاه ساواك داشتيم قم در دوستان با كه

 در عمومـاً  مؤتلفـه  هيأتهـاى  برادران مخفى جلسات نباشم، قم در و بيايم
 آن زيرزمينـى،  انقالبى مصمم گروه اين براى ينجاا .شد مى تشكيل منطقه اين

 

                                                           
 .است شده ايراد تهران در مسجد لرزاده 1358در بهمن ماه  سخنرانى  اين*
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 حـاال . بـود  توطئه كانون هم شاه رژيم نظر از و بود انقالب كانون موقع
 قاطع تصميم و انقالب مستقيم خط به وفادارى و انقالب شور بينيم مى

 خـاص  شـورى  ها محله اين در انقالب، دستاوردهاى از نگهبانى جهت
 و خـرداد  پانزده از پس بخصوص كه يجانىه و شور. است كرده ايجاد

 آمـد،  پديـد  42 سـال  آبـان  در تركيـه  بـه  امـام  تبعيـد  از پس باالخص
 ســال هفــده ايــن طــول در كــرد مــى وادار را قهرمانانــه هــاى حركــت

 در انقـالب  اوج مرحلـه  در. باشـند  داشـته  افزايش به رو و فروننشسته
 همـين  هـاى  خانه و بامها از را اكبر اللّه هاى بانگ رساترين باز ،57 سال
 جـاى  همـه  كـه  داريـم  آرزو مـا  همه كه دانم مى من. شنيديم مى منطقه
 و باشـد  چنـين  اسـالم  سـرزمين  جـاى  همه و ايران جاى همه و تهران
 شـور  همين نيز ديگر هاى محله از خيلى در بحمداللّه امروز كه دانم مى
 در كـه  ديـدارهايى  در بخصـوص . دارد وجـود  اوج همـين  با هيجان و

 و غـرب  مناطق اين عزيز مردم با مساجد در اخير ماه يازده ده اين طول
 فراگيـرى  ام، داشـته  آزادى خيابان طرف اين محور، اين در تهران شرق
 در امشـب  كـه  خـاص  تـداعى  ايـن  ولى. ام ديده را هيجان و شور اين

 و ديروزمـان  با امروزمان زدن پيوند پى در آمد، وجود به ذهنم و ضمير
 ايـن  شـما  بر باد مبارك. بود پيش سال هجده و سال هفده با مانديروز
 بـا  پايـدار  پيونـد  ايـن  و بيدار، وجدان اين عالقه، اين شور، اين عشق،
 مبـارك  شـما  بـر  خدا راه در فداكارى و ايثار و اسالم راه! خدا و اسالم
 و پرتالشـمان  و عاليقـدر  رهبـر  و عزيزمـان  شـهيدان  بر ما، امت بر! باد

 مـيالد  و اكرم پيغمبر ميالد فرخنده عيد زمانمان، امام يعصر،ول حضرت
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 !باد مبارك نيز محمدالصادق بن جعفر
 شـما  جمـع  در بـار  يـك  الاقـل  ماهى سه يا ماه دو هر كه رسيم نمى
 در حضـور  ضـرورت . بگـوييم  را هـا  گفتنـى  از بخشـى  و شـويم  حاضر
 مختلـف  شـهرهاى  و مختلـف  قسـمتهاى  و شـهر  مختلـف  هاى قسمت
 هـر  بـه  بتوانيم بار يك سالى اگر. شود مى احساس اسالميمان ورىجمه
 آشـنا،  هـاى  خانه اين در محلها، اين عزيز مردم با آنجا در و برويم محلى
 بگـوييم،  سـخن  است، آشناتر ديگر هاى خانه همه از ما براى كه مسجد،
 گفتنـى  بينـد  مـى  شـود،  مـى  حاضر شما جمع در آدم وقتى. است خوب
 و كـنم  توجـه  روز مسـايل  به كمتر بودم مصمم امشب. است زياد خيلى

 شـما  بـراى  را فـردا  مولود آموزنده سرگذشت از بخشى فردا، مناسبت به
 پيرامون بحث سراغ به هميشه وظيفه حكم به جلسات اين در ما .بگويم باز

. ايـم  بازمانـده  ايم داشته هم با قبالً كه بحثهايى از ولذا رويم مى روز مسائل
 اسـالمى،  ايدئولوژيك بحثهاى مجلسى در كنم مى فرصت مترك ديگر من

 تابناك گذشته كردن روشن بر بيشتر تكيه با را اسالمى تاريخى تحليلهاى
 را امروزمـان  مسـايل  گوينـد  مـى  نگاهها جا همه گويى. كنم مطرح اسالم
 دو هـر  بـه  مـا ! نيسـت  حرفـى  خـوب، . نيازمندتريم بدان كه كنيد روشن
 ديگـر  مسايل از را ما روز مسايل به پرداختن مبادا ماا. داريم عالقه بخش
 مناسـبت  همـين  بـه ! بـدارد  بـاز  اسـالم  تاريخ و اسالم معارف به مربوط
 و بكـنم  مـرور  عـالم  در را اسـالم  فجر طلوع گذشته بودم مصمم امشب
 از مقـدارى  و كـنم  بيـان  مقـدارى  تاريخ در را صادق فجر اين هاى زمينه

 بــه مــا ســاز تــاريخ پيــامبر كــه را ســالمىا انقــالب فرازهــاى و نشــيب
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 مطـرح  مطلبـى  شـعارها  ضمن ولى. كنم توصيف و تشريح آورد وجود
 متناسـب  مـا  امشـب  ديـدار  بـراى  تواند مى هم مطلب اين ديدم كه شد
 امـام  مـيالد  روز فرخنده و است اكرم نبى ميالد روز فرخنده فردا. باشد

 جمهورى نظام در قيهف واليت نقش مسأله چون. السالم عليهما صادق،
 عليـه  صـادق،  امـام  ويـژه  نقش مسأله و شد، مطرح شعارها در اسالمى
 كـه  را مسـأله  ايـن  كـه  دادم تشخيص محمد، آل فقيه عنوان به السالم،
 بـا . كـنم  مطـرح  كنم، تشريح سخنرانيها اين از يكى در ام خواسته مكرر
 مسـأله  يـك  هم و شده مطرح ايدئولوژيك بحث يك هم حساب، اين
 .دارد پرنور محفل اين در حضورمان زمان با تام تناسبى كه روز

 داريـد،  تكيه آن بر هميشه كه طور همان قهرمان، ملت شما انقالب
 مزدور شاه رژيم فشار و ستم و زور از ما مردم. است اسالمى انقالب
 زيـادى  رنجهـاى  و مشـكالت . بودنـد  آمده ستوه به منطقه در امريكا
 درد آقـا،  پرسـيدى  مـى  عظيم آگاه متعهد قشر يك از وقتى اما. داشتند
 كـن  ريشـه  مـا  جامعـه  در را اسـالم  دارنـد  گفـت  مى چيست، اصلى
 پـيش  ناپاكـدامنى  و عفتـى  بـى  سـوى  بـه  را ما جامعه دارند كنند؛ مى
 اخالقـى  و معنـوى  فضـايل  از را ما پسرهاى و دخترها دارند برند؛ مى

 و فضـيلتها  بـه  گونـاگون  هـاى  برنامـه  گفتند، مى. كنند مى دور اسالم
 سـينما،  تلويزيـون،  راديـو، . رسـاند  مى آسيب انسانى متعالى ارزشهاى

 كمك فساد ترويج به دارند اينها همه مجالت، ها، روزنامه تماشاخانه،
 مـردم  از بسـيارى  كـه  جانكـاهى  رنـج  و اصلى درد بنابراين،. كنند مى

 آمريكــا كــه بــود ايــن درد. بــود اســالم درد انــد، داشــته مــا متعهــد
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 و اسـالم  حاكميـت  و اللّـه  حاكميـت  از مـانع  آمريكـا  مزدور رژيم و
 درد فقر، درد البته. هستند جامعه اين و سرزمين اين بر قرآن حاكميت
 يافتـه  هـم  را ايـن  مـا  مردم. بود هم اجتماعى مشكالت رنج تبعيض،
 فقر و رنج در آنها از بسيارى و رود مى غارت به ثروتهايشان كه بودند

 محرومتـر . ديدنـد  مـى  را تبعيضـها  مردم. كنند مى زندگى حروميتم و
 و كنندگان محروم فزاينده شدن تر چله و چاق و محرومان پيوسته شدن

 طـور  بـه . بردنـد  مـى  رنج هم اين از. ديدند مى هم را استثماركنندگان
 امـا . بودنـد  هم تبعيض اين و محروميت اين بردن بين از دنبال جدى

 در دليل، همين به. بود اسالم شعارهاى يكپارچه و يكجا شعارهايشان
 هـم  خيلـى  و بـود  برخـوردار  نسـبتاً  كه هم متوسط قشر انقالب اين

 1341 سالهاى همان در. داشت حضور و كرد مى حركت نبود، محروم
 نـان  نداشـتن  خـاطر  بـه  كه نبودند كسانى از حركت هاى هسته 43 تا

 كـه  را وقتـى  حتـى  كـه  وندب كسانى از آنها. باشند شده انقالبى شب،
 درآمـدآور  كـار  دنبـال  كننـد،  بيشـتر  درآمد كسب صرف توانستند مى
 كه بود ورى پيشه مثالً،. انقالبى كارهاى دنبال آمدند مى بلكه رفتند، نمى
 اذيت را او چقدر فردا دانست مى بست، مى را اش مغازه در وقتى حتى
 اعتراض، و اعتصاب انعنو به را اش مغازه در حال عين در اما كنند، مى
 تحليلهاى. بست مى كند، شركت مبارزاتى برنامه در بيايد اينكه براى يا

. كند نمى صدق اينها هاى انگيزه درباره اى ذره حتى ماركسيستى طبقاتى
 هـا  جريـان  ايـن  پود و تار در كه است خوب آنهايى براى حرفها اين

ــد ــا. نبودن ــزه م ــن انگي ــرادران اي ــه ار متوســطى ور پيشــه ب  راه در ك
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 صادق حاج مرحوم من. يافتيم مى خوبى به كردند مى جانبازى آرمانشان
 كـه  نبـود  كسـى  صـادق  حـاج . شناختم مى خصلتهايش تمام با را امانى
 توجيـه  ماركسيسـتى  فرمولهـاى  ايـن  با را اش انقالبى هاى فعاليت بشود
 بـا  زرگ،ب داران سرمايه با مقابله براى و است بورژوا خرده مثالً كه كرد

 زانـو  بـه  را فئوداليسم يا دارى سرمايه تا شده همدست جامعه محرومان
 الهى انگيزه با جامعه درد به تحليلها اين. بشود بورژوا بعد و دربياورد

 مـا  به را حركتها اين و ها جامعه اين تواند نمى فرمولها اين. خورد نمى
 نـاد، ك رحمـت  خدايشـان  كـه  صادقها، حاج و صادق حاج. بشناساند
 نبـود  متوجـه  اصالً او. بودند اعتنا بى زندگى به اصالً كه بودند مردمى

 چـه  و هسـت  چـه  اش خانـه  در يـا  نخورده، يا خورده غذا امروز كه
 كـه  اسـت  ايـن . اسالم آرمان به بود ايمان و عشق يكپارچه او. نيست
 البتـه . اسـت  اسـالمى  انقـالب  يـك  تحقيقاً قهرمان ملت شما انقالب
 انقـالب  كـه  مردمى در دنيايى، هاى انگيزه ديگر، هاى گيزهان گويم نمى

. بـود  هـم  مـؤثر  و بود هم ها انگيزه اين! خير. نبود مؤثر يا نبود كردند
 سـتوه  بـه  سـتمها  تبعيضها، محروميتها، از مردم، از زيادى بخش يعنى
 حركـت  بـه  سـتمها  و تبعيضـها  ايـن  بـردن  بين از راه در و بودند آمده

 بـود؟  عـاملى  چه به متعلق بنيادى نقش اما. است حصحي اين. درآمدند
 همـان  زيربنا آيا بود؟ چه انقالب اين در زيربنا. است مهم كه است اين

 تـالش  زيربنـا  يـا  بود؟ كنندگان محروم با مبارزه براى محرومان تالش
 جدى مسأله اين بود؟ منافقان و ملحدان و كافران با مبارزه براى مؤمنان
 بـه  توجـه  بـدون  را مـا  انقـالب  و مـا  جامعـه  بخواهـد  كس هر. است
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! خـورد  نمى گول كه تاريخ زده؛ گول را خودش كند تحليل مهم نكته اين
 گـروه  آن و گـروه  اين و آقا آن و آقا اين حرف بند در تاريخ، بينان روشن
 كه بفهمند زنده و گويا هاى نشانه همه اين با توانند مى مطمئناً آنها. نيستند

 نبايـد  مـا  امـا . است گذشته چه سال بيست اين طول در مملكت اين در
 نبايـد  مـا . بخورنـد  فريـب  مـا  مردم از اى عده هم امروز كه بدهيم اجازه
 مـا،  معلمـين  ما، جوانهاى ما، نوجوانهاى بر امر هم امروز كه بدهيم اجازه

 كننـد  خيـال  و شـود  مشـتبه  ما دانشگاهيان و ما دانشجويان ما، فرهنگيان
 ديگـر  طبقـه  ضـد  بر اى طبقه و آمد وجود به ايران در اتىطبق مبارزه يك

 يـك  تـاريخ،  بـه  دروغ يـك ! بـزرگ  دروغ يك است؛ دروغ اين. شوريد
 رنجهـا  سـالها  ايـن  طـول  در كـه  آنهـا  به خيانت يك شهيدان، به خيانت
 ايـن  بيايند آينده در تاريخ تحليلگران كه بنشينيم اين منتظر نبايد ما. بردند
 را انقالب اين واقعى بافت كه كسانى همه از بايد ما. دكنن بيان را دروغ
 بـرادران . كننـد  بـرمال  را دروغ ايـن  متعهدانـه  كـه  بخواهيم شناسند، مى

 برخى اكنون و داشتيد حضور ها صحنه در سالها اين طول در كه عزيزى
 كـار  صـرف  داريـد  االن را وقتتـان  همـه  شـما ! بينم مى اينجا را شما از
 بـا  را مسـئوليتها  كه پشتكار اين و عشق اين شما بر دبا مبارك. كنيد مى
 بـاز  و ايـد  كرده رها را زندگى و خانه و كار و ايد كرده قبول دل و جان
 الزم شما همه بر كنم، عرض شما به اما! هستيد انقالب تداوم دنبال هم

 همـين  ميـان  بـه  مسـاجد،  همين به دوبار يا بار يك ماهى حداقل است
. كند نمى فرقى نفر، هزار ده يا باشد نفر ده. باشيد مردم با و بياييد مجامع
 .اســت امــت انســان، يــك مــا بــراى. اســت انســان انســان، مــا بــراى
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 را انسـانها  همه گويى بكشد را انسان يك كس هر كه است اين ما مكتب
 زنـده  را انسـانها  همه گويى كند زنده را انسان يك كس هر و كرده، نابود
 نداشـته  كـارى . ماسـت  قـرآن  نـص  اين. است ينا ما مكتب. است كرده
 زبـان  همـان  بـا  بياييد. هستند مجامع و مساجد اين در نفر چند كه باشيد

ــانى ــد حــرف خودم ــد. بزني ــا نگويي ــخنران م ــتيم س ــى دوره. نيس  گرم
ــه ســخنرانيهاى ــا االن. گذشــت اى حرف ــز وجــدانها و دله  ديگــرى چي

 طـول  در را خودتـان  تمشهودا خودمانى زبان همان با بياييد. خواهد مى
 سـالها  ايـن  در كـه  بگوييد. كنيد بازگو و بگوييد مردم اين براى سالها اين
 و پيشـتازان  كـه  بگوييـد . بوديـد  چـه  خواهـان  كـه  بگوييد. گذشت چه

 چـه  بـراى  و بـود  چه خونبهايشان انقالب، اين راه در شهادت پيشگامان
 شـام  تا بام از ماش اگر كه نگرانم سخت من. بگوييد را اينها. شدند شهيد

 حـرف  مـردم  بـا  و نباشـيد  مجـامع  در و برويـد  فعاليتها و كارها دنبال به
. كننـد  معرفـى  نوخاسـته  نسلهاى به ديگرى جور را انقالب چهره نزنيد،
. داشـت  خواهـد  دنبـال  بـه  را انقـالب  انحراف و تحريف خطر امر، اين

ـ  خواهرهاى و برادرها همه گوش به من تمناى اين اميدوارم  و ديـده  جرن
 كـه  بداننـد  خود وظيفه آنان و برسد طوالنى هاى دوره اين كشيده زحمت

 و بشوند حاضر ها حسينيه در مسجد، در مدرسه، در خانه، در مجامع، در
 نقـل  مـردم  بـراى  امانـت  و صداقت با است، بوده كه آنطور را ها گذشته
 خيـر ا سال سه دو اين جز كه جوانهايى و نوجوانها براى بخصوص كنند؛

 ايـن  تـاريخ،  كنيـد،  نقـل  را اينهـا  شما اگر. نيست يادشان چيزى انقالب
 واجب اين و داشت خواهد نگه روشنگرتر و گوياتر روشنتر، را ها صفحه

 



 277 االمر   فقيه و اولي

 

 در اسـالمى،  انقـالب  يـك  در. اسـت  اسالمى انقالب انقالب،. است
 اسـالمى  هويت حفظ روى چيز هر از بيش مردم تكيه انقالب، تداوم

 پوشــاك خواهنــد، مــى نــان خواهنــد، مــى آب مــردم .اســت انقــالب
 و شغل خواهند، مى پاكيزگى و نظافت خواهند، مى مسكن خواهند، مى
 ورزش خواهنــد، مــى ســالم تفريحــات خواهنــد، مــى درآمــد و كــار
 اما خواهند، مى را اينها همه خواهند، مى دانشگاه و مدرسه خواهند، مى
 قـرار  بگوييد اند كرده اسالمى انقالب كه مردمى به اگر. اسالم پرتو در

 خـوب،  پوشـاك  خـوب،  خـوراك  شـما  براى انقالب بركت به است
 مرتـب،  و مـنظم  بـرق  و روشـنايى  خوب، شهرسازى خوب، مسكن

 و زود خيلـى  دانشگاه، و مدرسه كار، و اشتغال بيمارستان، و بهداشت
 در و اسـالم  حاكميت با همراه كار اين اما كنيم، تقديم كوتاه زمان در

 چيست؟ جوابشان گيرد، نمى صورت اسالم پرتو
 باشـيم  زنـده  اگر هم فردا گفتيم، هم ديروز گوييم، مى امروز ما

 بـه  هـم  جداً و خواهيم مى را مواهب اين همه ما كه گفت خواهيم
 و] حضار تكبير [.اسالم با بلكه اسالم، منهاى نه اما هستيم، دنبالش
 مبناى بر و اسالم پرتو در و اسالم اساس بر كه اسالم،» با «نه حتى
 بـا  «آن قبيـل  از گـوييم  مـى  مـا  كه اسالمى» با «چون. اسالم قانون
 مسجدها كه بود اسالمى آريامهرى اسالم. نيست آريامهرى» اسالم

 هـم  قـالى  و فرش شدند، مى هم كاشى شدند، مى آباد و تميز و تر
 ماه بود، هم تاسوعا بود، هم عاشورا بود، هم اجتماعات شدند، مى

 خوانـد،  مـى  قـرآن  هـم  راديـو  بـود،  هم اسالم نام بود، هم رمضان
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 خوانـد،  مـى  ابـوحمزه  خوانـد،  مـى  سـحر  دعاى هم رمضان ماه شبهاى
 است اين مسأله ما براى. نبود اسالمى نظام نظام، اما خواند، مى مناجات

 كـه » اسـالمى  بـا  «بـا  مـا » اسـالم  با «اين ،»اسالم با «گوييم مى وقتى كه
 مواهـب  ايـن  همه اينكه يعنى ما» اسالم با «.دارد فرق گويند مى ديگران

. شـود  حـاكم  بايـد  اسالم قانون اينكه و است اسالم حاكميت اساس بر
 مطـرح  سـؤال  دو شود حاكم جامعه اين در اسالم قانون است قرار اگر
 بـا  اسالم قانون شناسايى مسئوليت: اسالم قانون شناخت يكى. شود مى

 اجـرا  كـه  قانونهـايى  كـه  باشد جمع خاطرمان نهچگو ملت ما كيست؟
 در نظاممـان  كـه  شـويم  مطمـئن  كجا از ما است؟ اسالم قانون شود مى

 و فرهنگـى  سياسـت  در دفـاعى،  سياسـت  در جامعـه،  اداره در اقتصاد،
 همـه  در جـزا،  حقوق در مدنى، حقوق در قضايى، روش در آموزشى،

 چيـزى  چه نيست؟ فمنحر اسالم از و است اسالمى نظام مراحل، اين
 مـا  مسـلمانهاى  را ايـن  جـواب  بدهـد؟  مـا  به را اطمينان اين تواند مى
 تـو  خـواهرم؛  بـرادرم، . دانيد مى را سؤال اين جواب شما همه. دانند مى

 نمـازى  ايـن  كـه  باشد قرص دلت خواهى مى و ايستى مى نماز به وقتى
 كنـى  مـى  كار چه است، درستى نماز و است اسالم مطابق خوانى مى كه
 فقهـا  گـوييم  مـى . فقيه رساله به فقيه؛ به كنى؟ مى مراجعه كسى چه به و

 قوانين شناخت در اعتماد قابل كارشناسان و نظران صاحب از كه هستند
 كننـد  مـى  خيـال  بعضيها. ندارد تازگى هم حرف اين. اسالمند احكام و

 كـه  ايـم  ديده داريم، خاطر به تا ما. درآمده انقالب اين دل از حرف اين
 اگـر . اسـت  شـده  مـى  پيـدا  عمليـه  رسـاله  يـك  مسـلمانى  هر خانه در
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 مسـجد  بـه  آمـد،  نمى خانه به اگر. آمد مى گو مسأله يك نبود، رساله
 بـاتقواى  اعلم فقيه فالن نظر و فتوا. گفت مى رساله گو مسأله. آمد مى

 بـراى  ما مردم. گفت مى روزه و نماز مسايل درباره را الشرايط جامع
 كارهـاى  و عبـادات  و روزه و نمـاز  زمينه در اسالم اماحك شناخت
 خيلـى  و روشـن  خيلـى  مسـأله  ايـن . انـد  شـناخته  مـى  را فقيه خود،
 زمينه در فقط روزها آن كه است اين در دو اين فرق. است دار سابقه
 فقيـه  سـراغ  نجسـى  و پـاكى  و زيارت و حج و روزه و نماز مسايل

 قـوانين  در ماليـاتى،  قـوانين  مـورد  در انقالب، اثر بر ولى رفتند، مى
 كار، قوانين صنعت، به مربوط قوانين تجارت، قوانين در كشاورزى،

. رويم مى فقيه سراغ به... و جزايى قوانين مدنى، قوانين بيمه، قوانين
 روشـن  مسـأله ! نه دارد؟ ترديد و شك جاى آيا است؟ مبهم اين آيا

 .است
 منطـقِ  ايـن  بـا  بايـد  شـما ! انقـالب  ايـن  نورسـته  عزيز فرزندان

 ديگـر  هـاى  بچـه  بـه  را مطلب اين ها مدرسه در آسان، فهمِ كس همه
 قـديم،  از مـا  كـه  بگوييـد  آنها به. كنيد بحث آن مورد در و بگوييد
 آن. رفتـيم  مى فقيه سراغ بفهميم، را دينمان مسايل خواستيم مى وقتى
 عاشورا و زيارت و حج و روزه و نماز مسأئل دين، مسايل از روزها

 ايـم  فهميـده  حاال فهميديم؛ مى را اينها و زكات و خمس و تاسوعا و
. اسـت  تـر  وسيع خيلى ما دين و ماست دين از بخشى هم چيزها آن
 هايمـان  نامه آيين همه قوانينمان، همه اجتماعى، نظامهاى همه بايد ما
 . رويم مى فقيه سراغ به اينها همه براى پس. بفهميم اسالم از را
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 فقيه واليت
 بـراى  اينجـا  تا آنچه. بود فقيه فقاهت درباره گفتم اينجا تا من هآنچ
. بـود  فقيـه  فقاهـت  گفـتم  اينجا تا آنچه. نبود فقيه واليت گفتم شما
 اتكـاى  بـه  او و رويم مى فقيه سراغ ما اسالم مسايل فهم براى يعنى

. شناسـى  ديـن  دانسـتنِ  يعنى فقاهت. كند مى راهنمايى را ما فقاهتش
 مـا  بـراى  دانـد  مـى  ديـن  از را آنچـه  اش، شناسى دين اتكاى به فقيه
 .است فقيه ارزنده و مهم و ممتاز و برجسته نقش اين. گويد مى

 كـه  اسـت  داده نشان تاريخ تجربه كه است اين مطلب دوم بخش
 اعمال اسالم شناخت در را تخصصش كند، اعمال را فقاهتش فقيه اگر
 روشن فارسى عمليه هاى رساله بنويسد، را اسالم مختلف مسايل كند،

 كنيـد  فـرض  مـثالً  ــ  دهـد  فتوا و بنويسد اسالم مسايل همه پيرامون
 اجتمـاعى  و جزايـى  مسـايل  از زيادى بخش كه را امام تحريرالوسيله

 و بگذارنـد  همـه  اختيـار  در و كننـد  ترجمـه  فارسى به دارد را اسالم
 و كننـد  اضافه حاال كنند بيان شده نمى موقع آن امام كه هم را مسايلى

 در را فقيـه  فتـاوى  عمليـه،  هـاى  رساله بعد به نـاي از يعنى كنند، بيان
 كشاورزى، مسايل اقتصادى، مسايل ها، بيمه باشند؛ داشته ها زمينه همه

 آموزشـى،  مسايل اداره كيفيت مدنى، حقوق كيفرها، تجارت، صنعت،
 زارهـ  سـه  حـاال  تـا  اگـر  ـ كنند ذكر ها رساله در بياورند را اينها همه

 بخـش  حالـت  ايـن  در ــ  كنـد  پيدا مسأله هزار ده حاال داشت مسأله
 فقاهتش فقيه اگر. نگرفته انجام واليت بخش ولى گرفته انجام فقاهت

 ببـرد،  رنـج  كنـد،  تحقيـق  را مسـايل  ايـن  همـه  يعنـى  كند، اعمال را
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 در فقيهانـه  و متعهدانـه  و بينانـه  روشن صاحبنظرانه، بكشد، زحمت
 آقايـان،  بگويـد  و بنشـيند  كنـار  اما بدهد، فتوا ئلمسا اين همه مورد
 كه است داده نشان تجربه كنيد، اجرا را ها رساله اين و بفرماييد شما
 مجـراى  از را آنهـا  اجـرايش  در يـا  كنند نمى اجرا يا صورت اين در

 ]حضار تكبير[.كنند مى منحرف اسالمى اصيل
 در كـه  كسـى  عنـوان  بـه  تاريخ، برابر در مسئوليتم اداى براى من
 پيشـگاه  در را جريان اين است، كرده عينى تجربه سال دو اين طول
 خـدا  خلـق  شـما  حضـور  بـا  و برابـر  در و خـدا  خانه اين در خدا،

 بـاتقواىِ  شـناسِ  اسـالم  فقيـه  گير پى مراقبت اگر كه دهم مى شهادت
 حـداقل  بـه  ولـو  اجرا، و عمل جريان در روز، مسايل به آگاه شجاعِ
 حـاكم  نظام ماندن اسالمى براى عملى ضمانتى ود،نش تأمين ممكن،

 ]حضار تكبير [.ندارد وجود اجتماعى
 جوامـع  كـه  ماركسيسـتى  جوامـع  روى كه اى مطالعه اساس بر قبالً، من
 ضـرورت  بـر  هـايى  نشانه ام، داشته ماركسيسم مكتب روى و هستند، مكتبى
 در دوسـاله  ايـن  تجربـه  كـه  قدر آن اما بودم؛ يافته امور اداره در فقيه حضور

 مثـل  برايم را مطلب اسالم، مسايل با مستقيم رابطه در و انقالبى جامعه متن
. بيابم روشن حد اين تا را مطلب توانستم نمى زمان آن در كرده، روشن روز
 نگهبـان،  شـوراى  فقهـاى  و كرد، روشن را اسالمى نظرات اينكه از بعد فقيه
 قـوانين  كنند، رعايت را فقيه برىره و رهبرى فقاهت فتاوى بايد هم آنها كه
 اسـت،  اسالم مطابق گذشته مجلس از كه قوانينى شد معلوم و كردند تطبيق را
 فقـاهتى  نقـش  نگهبـان  شـوراى  فقهـاى  يعنى شد، تأمين قسمت اين اگر
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 اينكه از بعد كردند، ايفا اسالم با قوانين انطباق تأييد در را رهبر فقيه
 اجـراى  مجـارى  در بايـد . شـود  مـى ن تمام مطلب كردند را كار اين

 اداره كيفيت بر) تسلط يعنى واليت (او تسلط و فقيه واليت قوانين،
 انطباق نظر از شده تضمين و مصوب قوانين اين تا شود تأمين جامعه

 ايـن . فقيه واليت شود مى اين. شود اجرا هم عمل مقام در اسالم، با
 ديگرى فقيه، اهتفق يكى. داريم مطلب تا دو ما پس. دوم بخش هم

 .فقيه واليت
 در. بـود  حـاكم  خفقان شرايط )ع(صادق امام امامت اول سالهاى در 

 اسـتفاده  عباس بنى و اميه بنى ميان تضاد از صادق امام كه بود آخر سالهاى
 هـزار  از بيش تا گاهى و نفر، صدها با درس هاى حوزه و جلسات و كرد
 بـاز  فقاهت اعمال براى را صادق امام دست آخر، سالهاى در. داشت نفر

 چنـد  آن طـول  در صـادق  امـام  چطور؟ واليت اعمال براى اما. گذاشتند
 اعمـال  گذاشتند نمى اما فرمود، مى فقاهت اعمال امامتش دوران آخر سال

 اسـالمى  سالم و صحيح جامعه صادق امام عصر جامعه چرا. بكند واليت
 تـا  يعنـى  اشـت؛ د فقيـه  فقاهـت  گرچه نداشت، فقيه واليت چون نبود؟
 خليفـه، . بـود  اسالمى حكومت دستگاه زمان آن در. داشت زيادى حدود
 حكومـت  دستگاه ولى. بود اسالم سرزمين سرزمين،. بود مسلمانها خليفه

 اجـرا  را ابوحنيفه فتواى و كند اجرا را )ع(صادق امام فتواى آنكه جاى به
 بـا  هـم  حنيفـه ابو. كـرد  نمـى  اجـرا  هم را ابوحنيفه فتواى حتى و. كرد مى

 گـوش  هـم  او فتـواى  به اينكه براى بود، ستيز و جنگ در حاكم دستگاه
 خودشـان  بـراى  هـم  حاكمـان  داد، مـى  فتـوا  خودش براى او. دادند نمى
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 معلوم! فقيه واليت داشتيم؟ كم چيز چه ما روز آن. كردند مى حكومت
 اصيل اسالم و بماند اسالمى جامعه براستى بخواهد اگر ما جامعه شد
 هـم  كنـد  فقاهتى رهبرى هم جامعه در فقيه بايد كند، حكومت آن بر

 حـاال . باشـد  فقيـه  دست در حكومت نبض بايد يعنى. واليتى رهبرى
 نگفتـيم  كـه  كنيـد  قال و داد و بياندازيد راه جنجال و جار برويد شما

 از سـر  انقـالب  ايـن  بـاالخره  نگفتـيم ! شـود  مـى  آخونديسم باالخره
 باايمان متدين مردم شما خوشبختانه اما! آورد درمى آخوندها حكومت
 مقـام  در اگـر  اسـالم  علمـاى . خوريد نمى را حرفها اين گول انقالبى
 اگـر  شـد،  طـاغوتى  اخـالق  اخالقشـان  اگر كردند، دنياطلبى واليت،
 حـاال  بودند متواضع و خاكى مردم با فقيه واليت از قبل تا كه اينهايى
 كردند، برخاست و نشست و ردندك حركت و گرفتند قيافه مردم براى
 بيا پيش برو پس و اسكورت و كرنا و بوق آمدهايشان و رفت در اگر
 شدند، نشين كاخ بنشينند هايشان خانه در اينكه جاى به اگر كردند، پيدا
 اصـالً  من كردند، كارها اين از اگر كردند، درست خود براى گارد اگر
 تكبير [!باشند داشته واليت تا نيستند الشرايط جامع فقيه اينها گويم مى

 بود همان مردم با رفتارشان فقيه، واليت دوره در اينها اگر اما ]حضار
 و رفـت  اگـر  بـود،  قـبالً  كـه  بـود  همـان  زندگيشان اگر بود، قبالً كه

! دارد معنـا  چه آخونديسم وقت آن بود، قبالً كه بود همان آمدهايشان
 قـوانين  كـه  است آن پى رد انقالب اين بگوييم كه است اين معنايش
 اگـر  خواسـتيم؟  مى اين از غير ما مگر. كند حاكم را اسالم مرّ و اسالم

 بـا  و فقيـه  شناخت با اسالم و اسالم مرّ حاكميت معنايش آخونديسم
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 مطلوب ما براى آخونديسم اين است، اسالم اجراى بر فقيه مراقبت
 ايــن كــه كــن بــاز را گوشَــت! آخونــد اى] حضــار تكبيــر [!اســت

 فقيـه  ايـم  گفته. ايم كرده وصف اساسيمان قانون در را تو آخونديسمِ
 آگاه شجاع، باتقوا، عادل، اسالم، مسايل در صاحبنظر و شناس اسالم

 چنـين  كـردن  حكومت از مسلمان من. مدبر و مدير زمان، مسايل به
 ].حضار تكبير[ .كنم مى استقبال آخوندى

 فقيه واليت مختلف هاىمسئوليت كه عزيزى روحانيون اى شما و
 را فقيـه  واليـت  ايـن  اعمـال  از هـايى  گوشه و ايد گرفته عهده بر را

 و اخالق پوشيدنتان، لباس سوگند، خدا به را شما! ايد شده دار عهده
 و منـزل  شـدتان،  و آمـد  برخاسـتتان،  و نشست معاشرتتان، و رفتار

 سـانى ك شـما  ببيننـد  مردم اين كه باشد چنان چيزتان همه مأوايتان،
 تقـواى  و عـدالت  و اسـالمى  فقـه  و معرفـت  و علـم  از كـه  هستيد
 وافـر  سهمى جهان، و اسالم امت امروز مسايل به آشنايى و اسالمى

 مـورد  و مقبـول  و مطلـوب  حد در الاقل ولى عالى حد در نه اگر و
 مخالفـان  برابـر  در كـه  باايمانى پرشور انسانهاى اين تا داريد، قبول

 و سـرفرازتر  روز بـه  روز انـد  كـرده  سپر سينه گونه اين فقيه واليت
  ]حضار تكبير [.باشند سربلندتر
 را ترديـد  و شـك  اين مردم در من، شد و آمد من، وضع من، رفتار مبادا

 و واليـت  اعمـال  مسـند  و مقـام  به وقتى هم اينها بابا، اى كه آورد وجود به
 چنـين  اگـر ! كردند پيدا طاغوتى رنگ و بو رسيدند، جامعه اداره و حكومت

 از ايم كرده وارد اسالم و انقالب به ما كه را ضربتى و خيانت وقت آن شود،
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 كيفـر  و عـذاب  و عِقاب و تر، سنگين ديگر دشمنان ضربت و خيانت
 علمـاى  عزيـز،  روحانيـت . بـود  خواهـد  گرانتـر  ما بر آخرتش و دنيا

 .باشيم نكته اين مراقب سخت هستيم، و هستيد خدمتى هر در اسالم،
 مـا  بـراى  گوشه، يك اندازه به مقدار، يك و آمده پيش جريانى البته
 و حضـور  و همـت  بـا  را مشـكل  ايـن  ولـى . است كرده ايجاد مشكل
 اسـت  ايـن  مشكل. كرد خواهيم حل شاءاهللا ان شما همكارى و هميارى

 را چيزهايى همين ما مطهرى استاد اللّه آيت مرحوم شهادت موقع تا كه
 قـبالً  كـه  كيفيتـى  همـان  با من. كنيم رعايت وانستيمت مى كامالً گفتم كه
 هـم  مراقبـى  و محـافظ  و رفـتم  مـى  و آمـدم  مـى  رفـتم،  مـى  و آمدم مى
 و قيـدى  گونـه  هيچ بدون و ريا بى و آسان و راحت خيلى. خواستم نمى
 مسـلحى  مـا  خانـه  در. كـرديم  مى شد و آمد اضافى امر گونه هيچ بدون
 تنهـا  نبـود،  مسـلحى  مـا  اتـاق  در د،نبـو  مسلحى ما خانه كنار در نبود،
 در امت شما ايشان، ترور و ايشان شهادت از پس. آمديم مى و رفتيم مى

 شـما ! شـود  تأمين بايد اينها امنيت كه كشيديد فرياد ايشان جنازه تشيع
 خودم بنده. كنيم مراقبت اينها از بايد كه فرمود امر امام و كشيديد فرياد

 ولـى . بكننـد  مراقبـت  مـن  از بخواهند كه نيستم چيزى من گويم؛ مى را
 بنابراين،. كنند مراقبت بايد گوييد مى شما كه اينطور فعالً باالخره خوب،

 مـا  همـراه  اسـلحه  بـا  پاسـدار  چهار يا سه يا دو آمدهايمان و رفت در
 ايـن . كند مى باز پاسدار را خانه درِ. هستند پاسدار چند خانه در. هستند
 هسـتند  خوبى جوانهاى چنان پاسدارها اين .است روح سوهان ما براى
 مـن  بـه  نسـبت  هـم  آنهـا . دارم دوسـت  را آنهـا  قلـب  تمـام  با من كه
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 حرفهـا  ايـن  بـه  اصالً ما اما. است برادروار آنها با ما رابطه. دارند لطف
 بوديم اى طلبه يك ما. است عادت خالف ما براى اصالً. نداشتيم عادت

 االن. رفتيم مى آزاد آمديم، مى آزاد م،رفتي مى راحت آمديم، مى راحت كه
 جـايى  در خواهم مى بنده كه هم گاهى. است شده سلب ما آزادى اصالً
 احسـاس  اسـاس  بـر  برادرهـا  ايـن  باشـم،  مـردم  با و شوم پياده زودتر

 گوش اينها حرف به گاهى من البته! نشويد پياده آقا گويند، مى مسئوليت
 شـوم،  مـى  پيـاده . دهـم  نمـى  شگو حرفهايشان به مكرر حتى. دهم نمى
. اسـت  بهتر جا همه از مردم همين با و مردم همين ميان در كه گويم مى
 اگـر  شـد،  چنـين  اگـر  گويند مى و كنند مى مالمت بعداً گاهى اينها ولى
 مسـأله  شما كمك با شاءاهللا ان خواهم مى كه كردم عرض من! شد چنان

 را مشكل اين شاءاهللا ان تفرص اولين در ام گفته هم آنها به. كنيم حل را
 آن از. بوديم نخواسته اصالً. بوديم نخواسته را اين ما. كنيم مى حل هم
 توانـد  مـى  مـا  كارهاى بقيه ديگر قسمت، اين منهاى. هستيم بيزار هم

 هـم  را گوشـه  اين. باشد معمولى آن چيز همه. باشد معمولى و عادى
 اصـالً  مـن . نـد بما صـورت  ايـن  بـه  كـه  شود نمى. كنيم معمولى بايد
 وقتـى  آيـد  مـى  يادم خوب من. كند منحرف را ما مسأله اين ترسم مى

 بـود  كوتـاهى  مـدت  بود، سالم هفده شانزده شايد بودم، جوان خيلى
 بـا  آمدنـد  مى دبيرستان از من همكالسيهاى خواندم، مى طلبگى درس
 موقع آن كه حرفهايى از يكى. كردند مى بحث روز مسايل پيرامون من
 حضـرت  گفتند مى كه بود اين پرسيدند مى و بودند كرده آنها ذهن در

 كـه  دانسـت  مـى  بيايـد،  مسـجد  به خواست مى خانه از وقتى )ع(على
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 اى مالحظـه  قابـل  احتمـال  يـا  دانست مى اگر نه؟ يا كنند مى حمله او به
 شهيد تا آمد مسجد به پروا بى چنان چطور داد، مى نشان قراين و داد مى
 سـن  همـان  در ها، موقع آن! بدهد؟ دست از را على ماسال عالم و شود

 در علـى  اينكه براى گفتم، خودم سالهاى و همسن اين به من نوجوانى،
 آن از اگـر . كـرد  مـى  نفـى  را رو پيش رو پس كه بود حكومتى خط آن

 افتـاد،  مـى  كـن  درسـت  رو پيش رو پس خط به و شد مى منحرف خط
 قربـانى  خـودش  داد مى رجيحت على ولى. شده قربانى آرمانش ديد مى

 آن كـه  مانـده  من ذهن در هنوز اين. نشود قربانى آرمانش ولى بشود
 گفتم مى اينجور را مطلب سالها و همسن آن به سنين، همان در موقعها،

 همـين  خودمان با رابطه در االن من. پذيرفت مى وجدانشان هم آنها و
 را مسـأله  ايـن  يمبتـوان  زودى به اميدوارم كه كردم عرض. گويم مى را

 افتخار به ما! شود نمى طور هيچ بيايد پيش اى حادثه هم اگر. كنيم تمام
 پـر  را مـا  جـاى  هـم  جامعه! ماست سعادت اين و رسيم، مى شهادت
 بـا  من. گرفت خواهند عهده به را ما مسئوليتهاى ديگران. كرد خواهد
 و ام زنـدگى  در االن كـه  اضطرارى انحرافى گوشه اين از وجودم تمام

 برادران از ديگر اى عده دانم مى. هستم بيزار آمده پيش مردم با روابطم
 وضع اين اوالً، كنيم، مى تالش ما ولى. هستند مشكل اين دچار هم ما
 عـادى،  معنا تمام به عادى، صورت همان به و كنيم عوض زودى به را
 هكـ  حـاال  ثانيـاً،  و برگـرديم؛  داشـتيم،  دشمن و دوست با و مردم با كه

 كـرد،  امت نظر و امام رأى و امام فرمان برخالف را كارها اين شود نمى
 و آمريكـا  هـاى  توطئـه  كـه  كوتـاهى  خيلـى  مـدت  بـراى  فعالً كه حاال
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 اجـازه  و دهيـد  نمـى  اجـازه  ماسـت  راه سـر  ديگـران  و بـزرگ  شيطان
 برسـانيم،  الزم حـداقل  به را آن داريم كوشش كنيم، چنين كه دهند نمى
 حـد  در نـه  باشـد  امنيتـى  مراقبت حد همان در فقط قعاًوا كه طورى به

 بـه  مـن  دليـل  همـين  بـه . داريـم  مراقبت سخت نكته اين بر. تشريفاتى
 خـودم . كنند باز من براى را ماشين درِ دهم نمى اجازه پاسدار برادرهاى

. ببندنـد  را ماشـين  در آنها گذارم نمى هم االمكان حتى. كنم مى باز را در
 كار اين تا كنيم مراقبت را جزييات اين گويم مى الاقل. ببندم خودم بايد
 مجـالس  بـه  كه وقتها گاهى البته. باشد داشته محافظتى و مراقبتى معنى
 اينجـا  در. دهنـد  نمى بستن در اجازه من به و ريزند مى برادرها آييم، مى

 ما پذير مسئوليت روحانيت بنابراين،. نيست ساخته دستم از كارى ديگر
 واليـت  اعمـال  به مربوط مسئوليتهاى از بخشى وظيفه حكم به كه حاال
 گذشـته،  از بيشـتر  و گذشـته  از بهتر و گذشته مثل بايد پذيرفته، را فقيه

 بـه  و باشـد  مـردم  با و مردمى، دلسوز، مهربان، فروتن، متواضع، خاكى،
 و پـاك  زنـدگى  وارد حكومتى تشريفات اى ذره ندهد اجازه عنوان هيچ
 واليـت  همـان  شود مى اين] حضار تكبير [.شود او يتىروحان آاليش بى

 و احكـام  و فتـاوى  از انحـراف  عـدم  بـر  مراقبـت  نظر از چه كه فقيه،
 اسـالم،  بـراى  بـودن  عملى الگوى نظر از چه و اسالم، فقيهانه شناخت
 مسـأله  مـا  اينكـه . بـود  خواهـد  اسالمى نظام برقرارى به مؤثرى كمك
 اسـالمى  جمهـورى  در انـدازه  ايـن  تـا  جـوانبش  همه با را فقيه واليت
 اميـدوارم  و شـد  عرض كه است دليل اين به شماريم، مى اهميت داراى
ــن ــايمردى اي ــما پ ــرادران ش ــواهران و ب ــان خ ــد باايم ــد متعه  مجاه
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 انقـالب  از بـزرگ  اصـل  ايـن  حفـظ  به نسبت مسئول، و آگاه بيدار
 هكـ  كسانى همه بر را راه اسالمى، جمهورى اساسى قانون و اسالمى

 و جمهـورى  در را فقيـه  واليـت  اصل خواهند مى نهان در يا علناً يا
 .ببندد محكم كنند متزلزل ما اسالمى نظام

 علمـا  و فقهـا  بـا  بخواهنـد  كه نيست تعارفى اصل يك اصل اين
 واليـت  اصل بله، بگويند، و دارند نگه را آنها احترام و كنند تعارف
 اصل اين. نيست اينجور اصالً. گذاشتيم اساسى قانون در هم را فقيه
 بـا  ملت شما كه طور همان. ماست اسالمى نظام در بنيادى اصل يك

 بـه  را مـا  جامعه نظام توانستيد حضورتان با و آگاهيتان با و خونتان
 خونتـان  با الهى توفيق با اميدوارم كنيد، هدايت و ببريد اسالم سوى

 در را اصـل  ينا عيار تمام كردن عملى حضورتان، با و آگاهيتان با و
 .كنيد بيمه اسالمى جمهورى نظام

 مـيالد  فرخنده جشن اين مناسبت به من عرايض فشرده بود اين
 و برادرهـا . عليهمـا  سـالمه  و اللّـه  صـلوات  صادق، امام و اكرم نبى

 محبتهـا  اظهـار  و لطفها اظهار و شعارها در كه دارم تأكيد! خواهرها
 موضـع  و شـود  بـانى نگه ارزشـها  و معيارهـا  كـه  كنيـد  عمل چنان

 قـويتر  روز بـه  روز دشـمن  برابـر  در مـا  ملت مستحكم و يكپارچه
 .گردد
 





 *ما امروز جامعه در روحانيت نقش

 السـالم  و الصـالة  و. العـالمين  رب اهللا الحمد الرحيم الرحمن اهللا بسم
 القاسـم  ابـى  نبينا و موالنا و سيدنا على و. رسله و انبيائه جميع على
 وصـيه  و عمه ابن على و ).محمد آل و محمد لىع صل اللهم (محمد
 و ولـده  مـن  الهـداة  االئمة على و اميرالمؤمنين على موالنا. بعده من

 .الصالحين عباداهللا على و علينا السالم و صحبه و آله من الخيرة
 بـه  عزيـز،  دوسـتان  شـما  جمـع  در و اينجـا  در حضورم امروز 

 و عـالم  فقيـدم،  و عزيـز  و ارج پـر  بـرادر  شهادت سالگرد مناسبت
 .است مطهرى اهللا آيت مرحوم بزگوار محقق

 بحث كند، مى ايجاب تازه رويدادهاى و حوادث روزها، اين در اينكه با 
 كـه  كـنم  عـرض  را مطلبـى  كه است اين وظيفه باشد، رويدادها اين درباره

 

                                                           
 .است شده ايراد 12/2/59هاي نماز جمعه قم به تاريخ  پيش از خطبه سخنرانى  اين*
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 پيـدا  ارتبـاط  جامعـه،  در روحـانى  منزلـت  و مكان و نقش با بيشتر
 نقــش از ســخن القــدر، جليــل روحــانى يــك ديــادبو در. كنــد مــى

 اينجـا  قبـل  هفتـه  چند كه بحثى در عالوه، به. است اولى روحانيت،
 بـاره  اين در و بيايم دوستان جمع در ديگر بار يك دادم قول داشتم،
 هـاى  سؤال ضمن روحانى برادران از يكى. كنم عرض دانم مى آنچه
 كـه  گفتم ايشان پاسخ در و بودند فرستاده باره اين در سؤالى كتبى،
 پاسـخ  سـخنرانى  پايان در جمله چند با كه نيست سؤالى سؤال، اين
 .است مستقل بحث يك نيازمند و شود داده

 اسـت » ما امروز جامعه در روحانيت نقش «من عرايض موضوع
 تشـريف  اينجـا  كـه  اسـت  روحانيانى متوجه فقط نه سخن، روى و

 و بـرادران  همـه  بـا  بلكـه  است، زياد بحمداهللا هم شان عده و دارند
 نيـايش  بـه  نمازجمعـه،  پرشـكوه  مراسم اين در كه است خواهرانى
 .اند شده حاضر خداوند

 بـا  رابطـه  در بنيـادى  مسـئله  مسئله، نيست، صنفى مسئله مسئله
 عـين  در. ماسـت  اسـالمى  جمهورى و اسالمى نظام اسالمى، جامعه
 هـم  عـه جام كـل  درباره است، صنف و گروه يك نقش درباره آنكه

 بهتـر  جامعه فرداى و امروز در را روحانيت نقش اينكه براى. هست
 از قبـل  سـال  دو در را روحانيـت  همـين  نقـش  ناچـاريم  بشناسيم،
 .بدهيم قرار بررسى مورد انقالب پيروزى

  

 روحانيت سنتى هاى نقش
 نقشـهاى  سلسـله  يك پيش قرنها و سالها از روحانيت روحانى؛ برادران
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 .شماريم برمى يكى يكى را نقشها ناي. داشت ديرينه
. داشت عهده بر جامعه براى را اصيل اسالم بيان نقش روحانيت،

 كتابشان، قرآنشان، اسالمشان، دينشان، بفهمند خواستند مى مردم اگر
 گفتـه  چه اسالمى اخالق و اسالمى احكام و اسالمى عقايد سنتشان،
 آنهـايى  حـرّك، ت كـم  روحانيان. كردند مى مراجعه روحانى به است،
 مراجعـه  آنهـا  بـه  مردم تا نشستند، مى وظيفه اين ايفاى در كه بودند
 نـزد  كه بودند آنهايى تر، شناس مسئوليت و پرتحرّك روحانيان. كنند
 حـال  هـر  بـه  ولـى . كننـد  تبليغ را خداوند رسالت تا رفتند مى مردم
 اسـالم . بـود  روحانيـت  عهـده  بـر  اول درجه در اسالم، بيان وظيفه
 مرجعيـت  صالحيت كه كسانى مرجع، نظر، صاحب مجتهد، س،شنا
 از بايـد  اول درجـه  در اينهـا  باشـند،  داشته اسالمى مسائل زمينه در

 آنجا. بيايند بيرون روحانيت هاى حوزه از و اسالمى علوم هاى حوزه
 شـوند  شـناخته  شـوند،  بـزرگ  شـوند،  ساخته كنند، نما و نشو بايد

 نبـود،  آنچـه . بـود  مـدرك  هم و دنبو مدرك هم آن در كه شناختنى
 .بود اجتماعى عينى مدرك بود، آنچه و بود كاغذى كتبى مدرك

 بـه  تكلـف  بى نظام اين در رسيده، بلوغ حد به مجتهد محقق هاى چهره
 معرفـى  انصافشـان  بـا  طـرازان  هم يا برجسته شاگردان وسيله به زمان، مرور
 و شـناختن  اين در و دشدن مى شناسانده هم شدند، مى شناخته هم. شدند مى

. داشـت  وجـود  فـراوان  اطمينان اما نبود، الزم سرعت بود، كندى شناساندن
 شـناخته  كرد، مى گل شد، مى شكوفا بزرگ علميه حوزه يك در كه اى چهره
 حتـى  و علمـى  صـالحيت  بـه  توانسـتند  مـى  مـردم  عمـوم  تقريبـاً  شد، مى
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 طمينـان ا و اعتمـاد  اش، تقـوائى  و معنـوى  و فضـيلتى  صـالحيت  به
 بود روحانيت عهده بر اسالم، درباره تحقيق وظيفه بنابراين. پيداكنند

 .بود شده دار عهده خود، را وظيفه اين روحانيت و
 ايـن  رادر خـود  عمـده  نقش روحانيت. اخالق تهذيب وظيفه: سوم

 بـا  رفتـارش،  بـا  و عملـش  بـا  بيـانش،  بـا  سـخنش،  بـا  بايد كه ديد مى
. كنـد  دعـوت  پاك اخالق رابه مردم رش،تذك با هدايتش، با معاشرتش،

 بـه  و كنـد  دور هـا  آلـودگى  از را جامعـه  كنـد،  رامهذب جامعه اخالق
 .بود روحانيت مهم بسيار نقش سوم نقش اين. بيĤرايد اخالقى كماالت
 العظمـى  اهللا آيت مرحوم رحلت از پس قبل، سال نوزده حدود در

 روش سـاندن شنا در خصـوص  به كه بزرگوارى استاد اين بروجردى،
 حركتـى  ايجـاد  بـراى  دارد، مـا  همـه  بـر  بزرگـى  حـق  فقـه،  تحقيقى
ــازنده ــر س ــوزه، در ت ــتانمان، ح ــردهم دوس ــى گ ــا، آي ــا ه  و بحثه

 بـراى  و بـود  رسـيده  ثمـر  بـه  هـايى  برنامـه . داشتند هايى ريزى برنامه
 تبادل بودند، مرجع يا و مرجعيت مظان در كه هايى چهره با شروعش

 اهللا آيـت  مجاهـد،  و عزيز برادران با همراه شبى جمله از. داشتيم نظر
 العظمـى  اهللا آيت حضرت خدمت شيرازى، ربانى اهللا آيت و مشكينى

 مسئله كه كرد بايد چه اينكه؛ درباره بود بحث. بوديم گلپايگانى آقاى
 و بـاالتر  نقـش  قـم،  علميـه  حوزه در اخالق تهذيب و اخالق تربيت
 از كـرديم  مـى  ياد. بود صحبت د،بو بحث بگيرد؟ خود به ترى سازنده
 كـه  ىتـأثير  و قم در خمينى امام عاليقدر، مرجع اخالق سازنده درس
ــان درس ــالها آن در ايش ــاختن در س ــت و س ــردن تربي ــاليى ك  فض
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 سالهاسـت  اينكـه  از تأسف و داشت شدند، مى حاضر درس آن به كه
 مقـ  در امـام  موقـع  آن در البتـه . ندارد ادامه و است تعطيل درس اين

 كـه  پرسيدم من مناسبت اين به. راداشتند ديگرى هاى درس اما بودند
 درس قـم  حـوزه  ايـن  در بوديـد،  جـوان  اى طلبه شما كه موقع آن در

 اخـالق  درس كسـى  چه بود؟ كسى چه عهده بر قم حوزه در اخالق
. مانـد  مـى  و مانده همچنان من ياد به كه دادند پاسخى ايشان داشت؟
 الگوهايى اما نداشتيم، اخالق درس نام به رسىد ما موقع آن در گفتند

 چنـد  از الگوها اين ميان در و داشتيم اخالق عملى الگوهاى عنوان به
 اهللا، آيـت  مرحـوم  از جمله از بردند؛ نام برجسته الگوى عنوان به نفر

 رحمـةاهللا  قمـى  ابوالقاسم شيخ حاج بزرگوار فقيه و ربانى عالم استاد،
 در و شـهر  در جامعـه،  محـيط  در جليـل  عـالم  اين رفتار گفتند. عليه
 هـر  از. بـود  سـازنده  و آموزنـده  موقع، آن طالب ما همه براى حوزه
 نقـل  داسـتانها . آمـوختيم  مـى  چيزها ما ايشان رفتار و برخورد سخن،
 بـه  توجـه  كه كردم نقل مناسبت رابدين اين. گذرم مى آن از كه كردند
 كـه  نقشـى  چـه  و نروحـانيو  و طالب خود براى چه اخالق تهذيب
 . است مهم چقدر باشند، داشته نظر اين از جامعه در بايد اينها

 مـردم . مردم از گشايى گره و مردم به خدمت در روحانيت نقش: چهارم
 ديـن  اسـالم  اينكـه  بـراى . است دو هر آخرت، و دنيا مرد روحانى كه ببينند
 آخـرت  و جدانيسـت  آخـرت  از دنيا اسالم در. است دو هر آخرت، و دنيا
 جـاى  اينجـا . جـزا  دار آنجـا  و اسـت  عمـل  دار اينجا. جدانيست دنيا از هم

 نمـاز  فقط داريم اينجا كه ساختنى و. ورشدن بهره جاى آنجا و است ساختن
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 آن فقط ولى است دين ستون عبادت، و نماز البته كه نيست عبادت و
 مناطقشـان  در قـدر  هـر  روحانيون. هست هم خلق به خدمت نيست،

 انجـام  بهتـر  را، شـان  روحانيـت  خـدمت  كنند، خدمت بيشتر دممر به
 بـه  مـا  عزيـز  پـرتالش  طـالب  از اى عـده  آيد مى يادم خوب. اند داده

 سازندگى جهاد امروز كه كردند رامى كارى همان و رفتند مى روستاها
 و متحـرك  و متعهـد  طالب سازندگى، جهاد پيشتاز و پيشگام. كند مى
. بودنـد  هـا  حوزه دوست مردم و دوست خلق و خداپرست و ايمان با

 تقسـيم  قصـد  كسـى  جامعـه  در. نيسـت  كـردن  افتخار مسئله مسئله،
. اسـت  آمـدن  بيـاد  و آوردن يـاد  بـه  مسـئله  مسـئله، . ندارد افتخارات
 تبليغ را اسالم پيام توانند مى بهتر مردم، به خدمت نقش در روحانيون

 بـه  سـاختند،  مـى  هرا سـاختند،  مى حمام سالها آن در روحانيون. كنند
 سـاختند،  مـى  غسالخانه ساختند، مى درمانگاه كردند، مى كمك بينوايان
 هشـت،  هفـت،  حدود در شايد اواخر آن در حتى ساختند، مى مدرسه

 روشنائى و برق مردم، خوديارى با اينكه سراغ بودند رفته قبل سال ده
 . اينها امثال و كنند درست مردم براى

 هـم  بايـد  و بـود  حسـاس  هـم  بسـيار  كـه  روحانيت ديگر خدمت يك
 انحرافـات  شناساندن جهت در مردم، براى روشنگرى كرد، مى عمل حساس
 بيـدار  در روحـانيون . بـود  شـد،  مى داده مردم تحويل اسالم نام به كه فكرى
 اينكه براى. اند داشته مؤثرى بسيار نقش انحرافى، افكار به نسبت مردم كردن
 بـدعتها  هرگـاه : يعنـى  (»علمـه  عالم فليظهر البدع ظهرت اذا «كه؛ دانستند مى

ــكار ــود، آش ــالم ش ــد ع ــم باي ــويش عل ــكار را خ ــد آش ــابراين ).كن  بن
 



 297 ه امروز ما  نقش روحانيت در جامع

 

 جامعـه  كنـار  و گوشـه  در را التقـاطى  و انحرافى هاى نوآورى وقتى
 كردنـد،  مـى  روشن را مردم خاستند، برمى مبارزه به آنها با ديدند، مى
 نـه  اسـت  اصيل اسالم است، نجات مايه آنچه كه گفتند مى مردم به

 .اسالم غير به آميخته اسالم
 هـم  روشـى  بـاره  ايـن  در شـده  تربيـت  و شده ساخته روحانيون

: بــود ايــن روش آن و گــويم مــى اينجــا در را آن مــن، كــه داشــتند
 شـناختى  انحـراف  دچـار  كـه  كسـانى  با برخورد در زبده روحانيون

. كننـد  جـذب  اول هدرج رادر اينها كوشيدند مى بودند، اسالم درباره
. كردنـد  دعـوامى  اول همـان  از نبودند، سليقه خوش خيلى ها بعضى
 ايـن  دوسـتان  اين با همواره ما سخن و كردند مى دفع بيشتر بنابراين

 خصـوص  به متعهد مسلمان يك براى دينى، عالم يك براى كه بود،
 .است جاذبه داشتن اول، قدم روحانى، و عالم يك

 بـا  و سـخن  بـا  كـردن  روشـن  راه از كـردن،  جذب راه در تالش
. دافعـه  تا است عملى و اخالقى جاذبه ايجاد راه از و روشنگر انديشه
 اصـل  ايـن  و قـانون  اين امروز عزيز، روحانيون شما همه اگر بنابراين
 بـا  همه اول درجه در بكوشيم پذيريد، رامى فرمول اين و پسنديد رامى
ـ  جاذبـه  ولـى  باشـيم  جاذبـه  پـر  روحـانيتى  هم  درد بـه  دافعـه  دونب
 كـه  آنهـايى . دارد هم دافعه خود به خود مكتبى، انسان هر. خورد نمى
 هـايى  كـل  صلح آن از اينها دافعه، بدون باشند جاذبه سراپا خواهند مى

 .اند مĤب صوفى اينها اند، انحراف و التقاط نوعى دچار خود كه هستند
 صـال ا. است حق برايش چيز همه نيست، مشخص حقش كه حقى اهل
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 خـود  اسـالم . شـود  نمى هم طور اين نه،. ندارد وجود برايش باطلى
 و انذار. دارد تنذير و تبشير. دارد دافعه و جاذبه كه است مكتبى يك

 .پنجم نقش هم اين. هست اسالم در دو هر تبشير
 رژيـم  رژيم، اصل كه وقتى تا ظالم؛ و ظلم با مبارزه: ششم نقش

 بـا  يـا  رژيـم  كـل  بـا  وحانيـت ر بـود  عدل ضد و اسالم ضد و ظلم
 اصـل  كه هم حاال. كرد مى مبارزه و جنگيد مى رژيم ايادى و ها نوچه
 همـه  كاركنـانش،  ابـزارش،  ايـاديش،  هنـوز  اما است اسالمى نظام،

 از سـتمى  و ظلـم  جـا  هر روحانيت نيستند، اسالمى نظام با متناسب
 ببيند، جامعه در و مؤسسات و ها اداره در طاغوت، هاى بازمانده اين

 هـا  نقـش  اين ايفاى در روحانيت. رزمد مى و جنگد مى او با همچنان
 اينكـه  بـراى  داشـت،  هـم  حق كرد، مى استفاده بيان و زبان از مدتها

 خوانـدن،  فرهنـگ  تـا  بـود  شـنيدن  فرهنگ بيشتر ما جامعه فرهنگ
 در كـه  وقتـى  از. نبود زياد شان عده بخوانند، توانستند مى كه مردمى
 جـوان  دلنشـين،  فرهنـگ  يك صورت به خواندن نگفره ما جامعه
 بايـد  كـه  شد متوجه روحانيت آمد، در ساز شخصيت و عميق ساز،
 مـا  كـه  زمـانى  در درسـت  نوشتن، و قلم نهضت. باشد نيز قلم اهل
 شد آغاز خوانديم، مى درس حوزه در جوان طالب صورت به اينجا

 نوشـتن  ىتوانـائ  بايـد  ديدنـد  حوزه فضالى. گرفت اوج به كم كم و
 زمان با متناسب كه الفاظى و عبارات با هم آن بنويسند باشند، داشته
 .كنند استقبال هايشان نوشته خواندن از ها خوانده درس و باشد

 و اسـالمى  مسـائل  پيرامون تحليل و تجزيه تحقيق، بيان، قلم، با روحانى
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 هـا  نوشته و تحليلى و تحقيقى سخنرانيهاى و ها نوشته اجتماعى، مسائل
 مـتن  در داشـت،  مـؤثر  هاى خطابه يا موعظه آهنگ كه هائى سخنرانى و

 پايگـاه  ديگـر  قشـر  هـر  از روحانيت و روحانى. داشت حضور جامعه
. كرد مى زندگى مردم با روحانى چون. بود مؤثرتر و تر اصيل اش مردمى
 ايشـان  كند، رحمت را آبادى نجف ابراهيم شيخ حاج آقاى مرحوم خدا
 اين كه مردمى، و خدوم و ارزنده عالمى. بود قم از استهبرخ فضالى از

 هزينـه  بـا  اينكـه  براى و ساخته ايشان را آباد نجف فعلى علميه مدرسه
 خيابـان  كنـار  آمدند مى را آجرها و سنگها بشود، ساخته اقتصادى كمتر
 را اينهـا  مـردم  بـا  ايشـان  خود نماز از بعد و نماز از قبل و ريختند مى
 دوستانِ. بود بودنش مردمى ايشان، هاى ويژگى از. وردندآ مى كار پاى

 هميشـه  ابـراهيم،  شـيخ  حـاج  كه كردند مى نقل من براى آبادى نجف
 نصـف  شـوهرى  و زن شـد  مى گاهى. بود آماده مردم به خدمت براى
 بودنـد،  خانـه  در كه آنها همه كردند مى دعوا يكديگر با خانه در شب

 از بعـد  دوى نفر، يك باالخره. انندبخواب را دعوا كه شدند نمى حريف
! شـيخ  حـاج  آقـاى : زد رامـى  شـيخ  حـاج  منـزل  در آمد مى شب نيمه
! كنيـد  بيـدار  را ايشـان  اسـت  ممكن اگر. خوابند شيخ حاج: گفتند مى

 و زن بـين  علـى،  كرباليـى  خانـه  در گفتنـد  مـى  و شد مى بيدار ايشان
 گفـت  نمـى  انايشـ . بدهيد آشتى هم رابا اينها برويم شده، دعوا شوهر
 خانـه  وارد آمـد  مى پوشيد، رامى لباسش. برويم: گفت مى. آيم مى صبح
 كنيـد  رادرسـت  چـاى  فعـالً : گفت مى خندان و گشاده رويى با شد، مى

 به چاى يك خورد، مى خودش چاى يك سماور، پاى نشست مى .ببينيم
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 پـا  خواباند، رامى دعوا داد، مى آشتى هم رابا شوهر و زن داد، مى آنها
 .خانه رفت مى شد مى

 رابطه جامعه وجدان با و كند مى زندگى جامعه متن در روحانى اگر
 در. كنـد  مـى  زيست مردم با راستى به كه است اين براى كند مى برقرار
 داشـتيم،  امـام  بـا  قبـل  روز سـه  دو مناسـب  همين به كه گفتگويى يك

 مشـكلى  و مسئله. داشتند تكيه نكته اين روى نظر، دقت همان با ايشان
 فرمودنـد . شد ارائه هم حلى راه يك و شد مطرح روحانيت، درباره بود
. كنـد  جدامى مردم از را روحانى كار، اين. نيست خوبى حل راه اين نه،

 بعـد . اسـت  ايـن  روحـانى  كمـال . كنـد  زنـدگى  مردم با بايد روحانى،
 بـوديم،  اراك خودشـان،  تعبير به و بوديم طلبه ما كه وقتها آن: فرمودند
 و متحـول  و متعـين  روحانى كه اراكى محسن آقا حاج مرحوم خانواده

 ــ  داشـتند  آقـايى  و سيادت اراك شهر در اينها خوب ـ بودند بيادار كيا
 رحمـةاهللا  يـزدى  حـائرى  عبـدالكريم  شيخ حاج العظمى اهللا آيت مرحوم
 بـه  بودنـد  آمده عراق از اينها دعوت به قم، علميه حوزه بنيانگذار عليه،
 و رياسـت : فرمود مى امام. باشند داشته درسى جلسات آنجا، كه اراك
 آنهـا  بـا  مـردم  ولـى  بـود  آقايان آن مال حشم و خدم و نوكر و كيابيا

 گذاشـت  مى بغلش رازير عبايش كه بودند، شيخ حاج با مردم نبودند،
 و اسـت  روحـانى  شـأن  اين كردن، زيست مردم با. بازار توى آمد مى

 بـراى . كنـد  توجه ديگر عامل هر از بيش امل،ع اين به بايد روحانيت
 در بايد باشد، اسالم بيانگر و روشنگر مردم براى خواهد؛ مى اگر اينكه
 بايـد  كنـد،  راموعظـه  آنهـا  خواهد مى اگر. باشد داشته جاى مردم دل
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 آنهـا  خواهد مى اگر. باشد داشته جاى مردم متن در و مردم قلب در
 و كنـد  اصـالح  اخالقى نظر از را ها آن خواهد مى اگر كند، ارشاد را

 روحـانى  نقـش  امتياز اينها. باشد مردم متن در بايد اين كند تهذيب
 . است بوده گذشته در

  
 روحانيت جديد نقش

 بـه  كـردم،  عـرض  كـه  هايى همين در روحانيت نقش 1341 سال تا
 1341 سـال . شـد  مـى  خالصه ها، حوزه در تدريس و تحصيل اضافه
 بوجـود  روحانيـت  نقـش  در عطفى نقطه آمد، برجسته روحانى يك
 عـده  يك شدند، مى تقسيم بخش دو به روحانيون موقع آن تا. آورد

 روحانيونى عده يك و شدند مى وارد هم سياست در كه روحانيونى
 .كردند مى پرهيز سياست از كه

 قـاطع  اكثريت. بودند معدود و محدود خيلى آدمهايى سياسى، روحانيون
 بيشتر تقواى نشانه. داشتند گيرى كناره سياست از كه بودند آنهايى روحانيت

 بـود  ايـن  روحانى يك براى دنيا، از بيشتر كردن صرفنظر و كاملتر عدالت و
 در محبـوب  برجسـته  هـاى  چهـره . باشـد  نداشته سياست كار به كارى كه

 و همـان  سياست به ورود اما بودند، هم سياسى هاى چهره بود، روحانيت
 كـه  الشرايط جامع روحانى يك 1341 سال! همان روحانيت هدرج از تنزل
 علمــش، فقــاهتش، نبـود،  ســخن جـاى  او واالى ارزشــهاى و مكـارم  در

 جـا  همـه  بـودنش،  عاليمقـام  مـدرس  بودنش، مهذّب اخالقش، عدالتش،
ــانزد ــود زب ــد ب ــن و آم ــابو، اي ــن ت ــاطره اي ــاد و خ ــود ي ــامطلوب ب  ن
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 و آمـد . بـرد  بين رااز تسياس خالق نقش از روحانيت اعتزال دوره
 مـردم  بـه  كند، تبليغ را اسالم كند، بيان را اسالم بايد روحانى: گفت

 مبـارزه  انحرافـات  با كند، موعظه بماند، جامعه متن در كند، خدمت
 و پيشـتاز  بايـد  روحـانى  شـود،  نمـى  تمـام  اينجا به مطلب ولى كند

 و خورد و زد با همراه نيرومند، گسترده، سياسى مبارزات در پيشگام
 وار، علـى . باشد عيار تمام روحانى يك تا باشد كشتن و شدن كشته
 مـن  گويـد  مـى  روحـانى  اينكـه  نه مگر. باشد پيامبروار گونه، حسين
 اهللا سالم زمان امام نايب من گويد مى اينكه نه مگر پيامبرم؟ جانشين

 سـنگين  هـاى  مسـئوليت  رااز خود تواند مى چگونه پس هستم؟ عليه
 مبارزه و سياست مرد بايد روحانى بداند؟ بركنار بارزاتىم و سياسى

 تـاريخى  عطف نقطه اين توانست كه وااليى شخصيت آن. باشد نيز
 .بود امام كند، ايفا درجامعه روحانيت نقش تكامل رابراى
 اوج جامعـه  در نقشش روحانيت 1357 و 1356 سالهاى، در كه شد چه
 صـورت  بـه  نـه  هم آن شد؟ چه شد؟ بازتر بسى جامعه در جايش گرفت؟

. آمدنـد  ها راهپيمائى به مسجد از روحانيون از زيادى عده معدود، گروه يك
 نوشـتند،  مـى  جـا  همان را پالكاردها شد، ها مبارزه تداركات جاى مسجدها

. دادنـد  مـى  يـاد  جـا  همـان  را شـعارها  كردنـد،  مـى  جمع جا همان را مردم
 مسـجد . مسـاجد  همان در شد؟ مى تنظيم كجا ها راهپيمايى بندهاى ترجيع
 مبـارزه  در كـه  وقتـى  تـا . كرد تكميل و يافت راباز خودش اصيل جايگاه
 نقشـى  چـه  بايـد  امـروز  روحانيـت  كه است اين سئوال اكنون. شد پيروز
 ايـن  كـنم  عـرض  خـدمتتان  تـوانم  مـى  پاسخ عنوان به آنچه باشد؟ داشته
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. كنـد  حفـظ را گذشـته  هـاى  نقـش  آن همه بايد روحانى: اوال كه، است
. باشـد  كـردن  تحقيق و گفتن درس و خواندن درس محل بايد ها حوزه
. نافـذتر  روز بـه  روز و باشـد  نافـذ  همچنـان  بايد روحانيت قلم و بيان

 و نافـذتر  و بهتـر  گفـتن  سـخن  گـرفتن،  يـاد  براى! عزيز جوان طالب
 و بليـغ  بيـان  دانيـد  مـى . كنيـد  صرف وقت بايد تر بليغ و رساتر نوشتن
. ندارد ارتباطى الفاظ به بالغت. نيست الفاظ فقط كدامست؟ يغبل نوشته

 بايـد  شما كه، است اين به بالغت. دارد ارتباط الفاظ به بيشتر فصاحت
 حضـور  روز، اجتمـاعى  و سياسى و اخالقى و معنوى فرهنگ در دائماً
 چـه  خواننـد،  مـى  را كتابهايى چه جوانها امروز بدانيد بايد. باشيد داشته

 مطـرح  برايشان سئواالتى چه مردم توده است، مطرح برايشان سئواالتى
 و امامـت  نقش در خواهد مى اگر روحانى. نيست كافى اين حتى. است

 و مـاه  يـك  و روز ده و روز سـه  و روز دو بايد كند ايفا نقش پيشوايى
 بحـث  بنشـينيد  هـم  دور بايـد . باشد جلوتر اش جامعه از هم سال يك
 مـا  تـا  كدامست شود مى مطرح ما مردم براى افرد كه اى مسئله كه كنيد،
 اخالقـى،  علمـى،  اعتقادى، دينى، مسئله. كنيم آماده را آن جواب امروز

 روحانيـت . ديگـر  مسئله هرگونه و اقتصادى تربيتى، سياسى، اجتماعى،
 مقـام  آن از را تـو  تـا  كوشند مى. نباش نگران. عزيزى همچنان تو! عزيز
 بدسـت  صـالح  عمـل  و ايمـان  خدمت، فروتنى، و تواضع با كه رفيعى
 و خداباشـى  با و خداباشى راه در اگر! بدان ولى آورندت، فرو اى آورده

 تـو  رابراى منزلت اين خدا بمانى، خدا خلق به صادقانه خدمت خط در
 بمـان؛  صـالح  عمـل  و ايمـان  الگـوى  همچنـان  تو است؛ كرده تضمين
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 همچنان تو بمان، مردم به خدمت و فروتنى و تواضع نمونه همچنان تو
 همچنـان  تـو  بشو، و بمان اسالم از مؤثر و عالى شناخت سرمايه داراى
 حتـى  جوان بانسل همچنان تو كن؛ تقويت و نگهدار مردم رابا ات رابطه
 برخـورد  گـر  روشن مهربانِ پدرِ يا برادر يك همچون شده، اغفال جوان
 .توست راه و تو شعار و تو آن از فردا باش مطمئن كن،
 عظيم نقش اين ايفاى در قم علميه حوزه كنيم مى توصيه ابراينبن

 هـاى  گرفتـارى  همـه  بـا  جهـت  همـين  بـه . كنـد  پايمردى همچنان
 حـدود  بـراى  كالسـى  كه اند كرده تأكيد دوستان دارم، كه گوناگونى
 رابـاالتر  معارفشـان  اينهـا  كـه  انـد  داده تشكيل طالب از نفر ششصد
 انشاءاهللا و پذيرفتم و بپذيرى ينهاا با بحث يك بجاست گفتند. ببرند
 .داشت خواهم ديدار آنها با بار يك هفته دو

 هـم  خـودم،  هـم  خـورم،  مـى  غبطه مكرر ايام، اين در كنيد باور
 ايـن  ايفـاى  بـراى  ما فرصت كه همرزم و همكار و فكر هم دوستان
 بـراى  كـه  است اهميتى خاطر به اين و نيست مطلوب حد در نقش
 هسـت  جامعـه  در امروز كه مشاغلى نظر از ب،خو. قائلم نقش اين

 مشاغل اين من. است مطرح مهم سؤال اين بكند؟ كار چه روحانيت
 مجاهـدان  با همكارى و همگامى اما. كنم مى مطرح اينجا يكى رايكى
 هاى گروه چرادر ايد بوده آن پيشگام خودتان شما كه سازندگى، جهاد
. بـرود  هـم  روحانى يك بايد جهاد گروه هر با نيست؟ روحانى جهاد
 بدانـد  رود مـى  آنجا كه اى طلبه: كه است اين آن و دارد هم شرط يك
 دسـت  بـه  بيـل  هـم  و كنـد  اسـالم  تبليـغ  آنجـا  در هـم  رود مـى  كـه 
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 توصـيه  بگيرنـد  دسـت  بـه  كلنگ و بيل توانند نمى كه طالبى. بگيرد
 .نكنند شركت جهاد هاى گروه در كنم مى

 و ارزنـده  عـالم  يـك  از رينشـي  خاطره يك واال است كم وقت
 تـا  باشـد . كـردم  مـى  نقـل  برايتان بزرگ روستاى يك در مؤثر مربى
 .ديگر ديدار تا خودش وقت

 هم سازندگى جهاد در عزيز طالب شما با عالقمندند ها، جوان
 بـه  كـه  نـورى  نـاطق  آقاى عزيزمان برادر و باشند همرزم و صف
 مـردم،  نماينده نعنوا به و جهاد مركزى شوراى در روحانى عنوان
 تابستان امسال براى را برنامه اين دارند، وظيفه دارند، شركت آنجا
 ايـن  داوطلـب  اينجـا  كه روحانيونى با و بيايند قم به و كنند تنظيم
 ششصـد  همين به حال عين در. پيداكنند بيشتر آشنايى هستند كار
 ينهم از ايران، اطراف به بروند هستند عازم تابستان كه طالبى نفر
 پيشـقدم  برنامه اين تنظيم براى هم آنها خود كه كنم مى توصيه جا

 . بشوند
 يـك  خواهـد  مى دلشان قدر اين پاسدارها اين پاسداران؛ سپاه در
 آنهـا،  داخل در برويد شده ساخته طالب عزيز، طالب شما از كسى

 اين جالبتر است؟ تر جالب چيز چه دانيد مى البته. كنيد زندگى آنها با
 لبـاس  همان بريد، مى تشريف پادگان در كه ساعاتى آن در هك است

 .كنيد تن به هم را سپاهى
 امـام  كـه  ايـد  خوانـده  را اين امام، فقيه واليت نوشته آن در حتماً شما
 جندى لباس كه كسانى از) است نوشته آن در نكنم اشتباه اگر( فرمايد مى انتقاد
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 مـروت  خـالف  و روحانيـت  ذى خالف لباس يك روحانى براى را
  ايد؟ خوانده امام هاى نوشته در را آن. شمردند مى

 اگر پاسداران سپاه كه ميگويم كنم، مى خطر اعالم حتى من! دوستان
 نظـام  از پاسـدارى  رادر اش انقالبـى  نقـش  و پيداكند گسترش بخواهد
 ايمـان  بـا  و فعال جمعى حضور بدون كند، ايفا اوج با همچنان اسالمى

 ميسـر  دانشـگاهى  خودساخته جوانان و طالب از آشنا سالح و مبارز و
 درس يعنى كه پرسيد مى خوب. آنجا به برويد. دارند نياز ها اين. نيست

 عيـب  چـه  نيسـت،  نيـازى  هيچ نه، برويم؟ و كنيم رها را همه و كار و
 مـاه  دو بگذارند؟ سپاه در ماهه دو هاى دوره آماده، طالب براى كه دارد
 نماينـدگى  بينـد؟  مـى  آسـيب  جائى دارد؟ عيبى آيا. اينجا ماه ده و آنجا

 روسـتا،  و شـهر  و شهرستان و استان شوراهاى در نمايندگى و مجلس
ــر در اســت، خــوب بســيار ــن از يــك ه ــك شــوراها اي  روحــانى ي

 كـه  آنجـا  اينكـه  شرط به شرط؛ يك به ولى كند، شركت واجدالشرايط
 مجهـز  را دشخـو  محلى و اجتماعى و سياسى مطالعات نظر از رود مى
 ايـن  تـوى  تنها، كالمِ و فلسفه و تفسير و حديث و اصول و فقه با. كند

 آنجـا  در كـه  فـردى  شـود  مى واال. بود اثر منشأ خوب توان نمى شوراها
 يـك  اگر دارد عيبى چه. نيست درست اين. كند مى شرعى نظارت فقط

 روسـتايى  مسـايل  روى بـرود  روستاسـت  شـوراى  عضـو  كه روحانى
 و شـهر  شـوراى  عضـو  اگر بكند؟ فكرى كمك بدهد، نظر ،كند مطالعه

 بايـد  همينطور است اسالمى شوراى مجلس يا است استان و شهرستان
 اسـت  روحـانيون  شـأن  مختلفش؛ مراحل در آنهم قضا، در. كند مطالعه
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 مسـائل  بـا  اينكه شرط به شرط يك به البته. كنند شركت قضا در كه
 آشـنا  قضـا  هـاى  مصـيبت  و مصائب با و قضا هاى خصلت با و قضا
 :كـه  اسـت  مجلسـى  قاضـى  مجلـسِ . دشواريسـت  كار قضا. شوند

 خودسـازى  و آگـاهى  اگـر » شقى او نبى وصى او نبى اال اليجلسه«
كـه  علـم  اهـل  دوستان. هست دنبالش به شقاوت نباشد، نبى وصى 
 بداننـد  بايـد  رونـد  مـى  اطراف به انقالب دادستانى و دادگاهها براى
 .بزرگ و سنگين بار يك قبول يعنى وليتمسئ اين قبول
 البتـه،  ؛ مدارس و تدريس و دانشگاه و پرورش و آموزش و فرهنگ در
 هـاى  شـاخه  از يكـى  در مـؤثر  ممتاز تدريس رابراى خودتان شماست جاى
 انقـالب . بياييـد  آنجـا  بـه  و كنيـد  آمـاده  دانشگاهها و مدارس در نياز مورد

 و ايـم  نشـده  موفق هنوز كه اقتصادى انقالب و ماست امروز وظيفه فرهنگى
 امنيـت،  سـال . نيسـت  امنيـت  سال فقط امسال ماست، امسال وظيفه هم آن

 عادالنـه  تقسـيم  جهـت  در اقتصـادى  انقـالب  سال و فرهنگى انقالب سال
 ميليـون  36 همـه  بـراى  داخلـى  توليـد  و كشور در موجود رفاهى امكانات
 توانيـد،  مـى  عزيـز  انيونروح شما مراحل اين همه در و است ايران جمعيت

 دارنـد  دعـايى . اسـت  كم مطالب ادامه براى وقت. باشيد داشته مؤثرى نقش
 اينجـا  بيايـد  خواهد مى جامعه نونهاالن از يكى. شود خوانده دعا اين بايد كه
 و ذكـر  و مسـلمان  انسان حضور دعا. ماست جامعه روح دعا. بخواند دعا و

 چـون  ولـى  داريـم،  مـى  نگـه  را تشوقـ . خدادارد برابر در او كه است يادى
 ايـن  كـه  بگـويم  بايد است، مطهرى استاد مرحوم بود ياد مناسبت به جلسه

 برشـمردم،  كـه  نقشـها  ايـن  از بسـيارى  در عاليقدر محقق و بزرگ دانشمند
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 تدريسـش،  قلمـش،  بيـانش،  تحقـيقش،  بود، برجسته و ممتاز فردى
 ما، جامعه كل در و علميه حوزه در او جاى براستى و اش سازندگى

 و شـهيدان  منزلت منزلت، و مقام بهترين خدايش. است خالى بسيار
 بـه  متعـال  خـداى  و) آمين (!كند عنايت صديقين و علما و صالحان

 كـه  مسـلمان،  عزيـز  مـردم  شما به عزيز، روحانيون شما به ما، همه
 ارج مبـارز  و مسـئول  و ايمـان  بـا  و متعهـد  روحانيت رابا پيوندتان

 هـم  هنـوز  كـه  را مـان  اسـالمى  انقـالب  راه كه دهد فيقتو نهيد، مى
 انشاءاهللا نهايى پيروزى تا طلبد مى ايثار و مقاومت و خون و شهادت

 .بركاته و رحمةاهللا و عليكم والسالم) آمين (!دهيم ادامه



 *ايران اسالمى انقالب و روحانيت

 مدرك مينالظال مبير الجبارين، قاصم الحمداهللا، الرحيم؛ الرحمن اهللا سم
 معتمـد  و الطـالبين  حاجـات  موضـع  المستصـرخين  صـريخ  الحاربين
 سيدنا المتين اهللا حبل و االمين الرسول على السالم و الصالة و المومنين

 علـى  موالنا بعده من وصيه و عمه ابن على و محمد ابوالقاسم موالنا و
 صحبه و آله من الخيرة و بيته اهل من الهداة االئمة على و اميرالمومنين

 .صالحين عباداهللا على و علينا السالم و
ــم ــا و اهللا عظ ــوركم و اجورن ــابنا اج ــين بمص  و اوالده و بالحس
 .السالم عليهم اصحابه
 شـهيدان،  سـاالر  بر خدا، راه شهيدان همه بر درود و سالم بهترين نثار با

 گرانقـدر  و عزيـز  شهيدان همه بر و فداكارش و جانباز ياران بر سيدالشهدا،
 

                                                           
 .است شده ايراد 29/8/59در تاريخ  سخنرانى  اين*



 واليت، رهبري، روحانيت   310

 اش گوشـه  هر كه نبرد، هاى ميدان پاكباز برشهيدان و مان اسالمى انقالب
 كربال نوى حماسه اش گوشه هر در زينبيان و حسينيان و است كربالئى

 ايـن  و خـونين  انقالب اين مصدومان همه بر سالم و. كنند مى تكرار را
 از اى نمونه و هستيد اينجا كه عزيزانى شما بر و ساز سرنوشت نبردهاى

 شـكفتن  حـال  در همـواره  انشـااهللا  كه انقالب، شده شكفته گلهاى اين
 كـه  همـانطورى . باشيد ما همه براى بخش الهام حالتان اين در و بمانيد

 بحث زمينه بودم، داده وعده تهران دانشگاه در تاسوعا روز سخنرانى در
 البته. است ايران اسالمى انقالب و روحانيت به مربوط امروزم عرض و
 مرتـب  شـده،  مطـرح  جديـداً  كـه  مسائلى با رابطه در تاكنون يروزد از

 پاسخ مسائل اين به بايد شما كه شود مى داده يادداشت شود، مى مراجعه
 ايـن  آن و دارم توضيح يك فقط من. بدهيد توضيح ملت براى و بدهيد
 رهبـر  قـاطع  امامـت  و فقيـه  واليـت  سرسـخت  معتقـدان  مـا  كه است

 سـخنى  مطلقـاً  هـا  زمينه اين در: فرمودند ايشان .هستيم امام عاليقدرمان
:] گفت نخواهم سخن هم كلمه يك ندهند اجازه ايشان تا من و نگوئيد
 اى و! الگـو  و بخـش  الهـام  امـام  اى و! فـداكار  امـت  اى] حضار تكبير

 اما كنيم مى جانبازى اينجا ما: گفتيد من به ايالم در كه ،!هوانيروز خلبانان
 پاسدار اى باشد، يكپارچگى و وحدت مسئوالن ميان رد كه داريم انتظار
 ايـن  آبـادان،  حومـه  از را تو تلويزيونى برنامه ديشب كه! انقالب كميته
 آهنـگ  بـا  آنجـا  كه شنيدم را صدايت و كردند پخش ها قهرمانى صحنه
 بگوئيـد  كنـيم،  مـى  جانبـازى  اينجـا  ما گفتى احساست پر دل با و قرآن

 نقـل  از شـما  برابـر  در كـه ! سوگند خدا به باشند، يكى هم با مسئوالن
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 بـه  و كـنم  مـى  شـرم  احسـاس  دهد، اختالف بوى كه اى جمله هرگونه
 نخواهـد،  امـت  و امام و نكند ايجاب ضرورت كه آنجا تا جهت همين
 سـكوت،  سـكوت، : اسـت  شعار يك فقط همفكرمان ياران و من شعار

 و] بهشـتى  بـر  درود: حضـار  [شـاءاهللا؛  ان وحدت؛ بخشِ الهام سكوت
 مبريـد  گمـان ! ما همه چشم نور عزيزان اى شما و! عزيزم اى مبر گمان
 دسـت  از ها همكارى و ها هماهنگى ايجاد براى را فرصت اى ذّره ما كه
 و وحـدت  ايـن  سـازنده  زمينـه  تاسـوعا،  روز سـخنرانى  در. دهـيم  مى

 زمينـه  در امـا  و كـردم؛  بيـان  اساسى قانون اصول پايه بر را يكپارچگى
 است، الزم مردم براى توضيحاتى حتما كه قضائيه، قوه به مربوط ئلمسا

 ملـت  بـراى  اسـت،  اخيـر  روز دو همين به مربوط كه را آن از مقدارى
 مطـرح  كه است اى مسئله توضيح فقط اين. دهم مى توضيح مان قهرمان
 منتشـر  زودى بـه  كـه  بيانيـه  يـك  در تفصيل به را ديگر مباحث و شده

 روزنامـه  بـه  حملـه  دربـاره . رسـاند  خواهيم همه عاطال به شد، خواهد
 داده كـه  مستندى اطالعِ طبق بر حمله اين. بود شده گفته سخنى ميزان،
 جنـاب  عزيـزم  برادر بالفاصله. است بوده تاسوعا صبح به مربوط شده،
 و گيرنـد  مـى  قرار جريان در كشور، كل دادستان اردبيلى، موسوى آقاى
 دهند مى اطالع و كنند مى تلفن ايشان به سحاب يداهللا دكتر آقاى جناب

 را مسائل اين نهايى مسئوليت و هستند كل دادستان كه موسوى آقاى و
 كميتـه  رئـيس  باقرى، آقاى جناب به و كردند اقدام فوراً دارند، عهده بر

 همچنـين  و ايشـان  اخـوى  و مهدوى آقاى جناب معاون يعنى مركزى،
 اقدام فوراً و اند داده فورى اطالع ،شهربانى سرپرست ميرسليم، آقاى جناب
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 اسـت،  بـوده  حملـه  جريـان  در كـه  كسـانى  آن از نفـر  يك و شده
 انجـام  هـم  آن دنبالـه  و. اسـت  شده سؤاالتى او از و شده بازداشت
 و تاسوعا، صبح صبح، پريروز به است مربوط مسئله. گرفت خواهد
 قـوه  مكـن  مـى  گمـان  و گرفته انجام صبح، همان بالفاصله هم اقدام

 ايـن . اسـت  كـرده  اقـدام  زمينه اين در سرعت و قاطعيت با قضائيه
 اى نمونه تا دادم داده، روى تازه مسئله اين پيرامون كه بود توضيحى

 ذهـن  كـردن  روشـن  بـراى  قضـائيه  قـوه  شاءاهللا ان. باشد خروار از
 توضـيحات  قهرمـان،  امت اين انقالبى وجدان كردن آرام و مان ملت

 بحـث،  اصـل  امـا  و. داد خواهد ديگر مسائل همه پيرامون را مفصل
 روحـانى  كيست؟ روحانى. است اسالمى انقالبِ و روحانيت مسئله
 خوانـدن  و تـالوت  و تعليم و تزكيه راه در كه است دينى عالم يك
 هـو  «.دهـد  مـى  ادامه را پيغمبران كار و كوشد مى مردم بر خدا آيات
 و يـزكيهم  و آياتـه  علـيهم  يتلـوا  منهم رسوال الّاميين فى بعث الذى

 آيـات  تـالوت  مسئوليت روحانى) 32(»...الحكمه و الكتاب يعلّمهم
 راه دادن نشـان  و مردم به اسالم دادن آموزش و تزكيه مردم، بر خدا

 بـر  خـدا  تعـاليم  پايـه  بـر  را مردم به آفرين سعادت و سالم زندگى
 سازنده و خطير مسئوليت اين ايفاى .است روحانى اين .است گرفته عهده
 علم اهل خودش روحانى كه كند مى ايجاب روحانى بوسيله انسانى
 داشـته  مطالعاتى و بخواند درس اسالم و قرآن درباره خودش. باشد
 تزكيـه  را ديگـران  خواهـد  مـى  چون و رابفهمد سنت و كتاب. باشد
ــه را خــودش بايــد اول كنــد  خــود. باشــد تقــوا راه در. كنــد تزكي
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 چـون  و باشـد  اخـالق  مكارم داراى و ترس خدا تقوا، با عادل،. بسازد را
 داراى باشد آدمى يك بايد بدهد ياد آنها به و بسازد را ديگران خواهد مى

 يـك  خـودش  دهنـدگى  ياد و سازندگى. دهندگى ياد و سازندگى جوهر
 بـر  عـالوه  مـردم  بـه  دادن يـاد  و مـردم  ساختن چون و است دشوار كار

 علـيهم  اهللا سـالم  عتـرت  و پيغمبـر  يرهسـ  سنت، قرآن، اسالم، بر آگاهى
. كنـد  درك را خـودش  زمان و مردم خود، آدم اينكه به دارد نياز اجمعين،

 مـردم  تـا  نشناسـيم،  را خودمـان  محيط تا نشناسيم، را خودمان زمان تا ما
 و كنـيم  دعـوت  اسـالم  راه بـه  را مـردم  تـوانيم  نمى نشناسيم، را خودمان
. كنـد  درك هـم  را زمانـه  و محـيط  بايـد  پـس . بسازيم و بدهيم آموزش
 ميـان  آيـد  مى ها سرمايه اين با و ها اندوخته اين با كه است كسى روحانى
 جماعـت  امـام  اگـر . كنـد  مـى  كار و كند مى زندگى مردم متن در و مردم
 بـا  اسـت،  مـردم  بـا  مسجد در شب يا ظهر يا شب و ظهر و صبح است،
 سـواالت  او از مـردم  كنـد،  مـى  صحبت مردم براى كند، مى عبادت مردم
 و واعـظ  منبـرى،  اگـر . اسـت  بـامردم  مسـتقيم  تمـاس  در دائماً كنند؛ مى

 اش سـخنرانى . كند مى سخنرانى ها توده و مردم همين ميان است، سخنران
 هـم  سـخنرانى . اسـت  مربـوط  همـه  به نيست مربوط معين، قشر يك به

 يـا  تاسـ  مـردم  بـا  وقت همان يا برود، و بزند را حرفش بيايد كه نيست
 مـردم،  و روحـانى . دارند معاشرت او با و اش خانه در آيند مى مردم شب
 بـدون . اسـت  زنده مردم در و مردم با روحانى،. آب و ماند مى ماهى مثل
 ايـن،  بـر  عـالوه . كنـد  ايفـا  را رسـالتش  توانـد  نمـى  مردم از دور و مردم

 عهـده  بـر  خـود  بـه  خـود  هـم  را ديگـر  نقش يك ما جامعه در روحانى
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 نخـواهيم  يـا  بخواهيم ما، مردم. است مردم به منّت بى خدمت آن. ددار
 شـود،  مى پيدا كارشان در اى گره اگر. دارند انتظار شان محله روحانى از

. كند حل شود، مى پيدا مشكلى اگر. كند گشايى گره و بگذارد جلو قدم
 محبـوب  و فعـال  مردمـى  عالم يك اصفهان، آباد نجف در آيد مى يادم
. كرد مى زندگى عليه، اهللا رحمت ابراهيم، شيخ حاج مرحوم نام به مردم
 داشـتيم  مـى  دوست و بوديم جوانى طلبه ما وقتها آن آيد مى يادم خوب
: پرسـيديم . بگيـريم  يـاد  چيزى آنها از بشناسيم، را خوب الگوهاى اين

 اسـت؟  چطـور  آبـاد  نجـف  مـردم  ميان در ابراهيم شيخ حاج آقا وضع
. دارنـد  دوسـت  قلـب  صميم از را ابراهيم شيخ حاج آقاى مردم،: گفتند
 خدوم هم و واعظ هم. مدرس هم است، جماعت امام هم ايشان چون
 ايشـان . گـويم  مـى  مثـال  بـاب  از گفتند بعد.كند مى خدمت مردم به كه

 اش خانـه  در آيد مى كسى يك شب نيمه از بعد دوى ساعت مثال گاهى
 فاميـل  سـفيدهاى  ريـش  شـده،  مدعواي زنم با بله؟ چيه؟! آقا. زند مى را

 شـما  بـه  شـديم  ناچار گرفته، باال كار كنند، حل را دعوا نتوانستند خانه
 ابـراهيم  شـيخ  حاج آقاى. بدهيد صلح ما بين بيائيد لطفاً. بدهيم زحمت

 گويـد  مى نشيند، مى آنجا رود مى خوشحالى كمال با خوشرويى كمال با
 صـبح  تـا  نشـيند  مى .بخوريم ديگر هم با كنيد درست چاى يك خوب

 از بسـيارى . رود مـى  و خوانـد  مـى  نمـاز  و كند مى حل را اينها اختالف
 بـدون  كننـد،  مى زندگى مردم خدمات براى خدمت، به آماده روحانيت

 هـا  ايـن . هستند مردم اختيار در هميشه. باشند داشته معين ساعت اينكه
 هبچـ  يـك  تهـران  بازار اين در. است روحانى يك اساسى هاى خصلت
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 روحانيـت  كـه  وقـت  آن قلـدر،  رضاخان زمان در فروش نفت بازارى
 بودنـد،  روحانيـت  كـردن  كـن  ريشه پى در كه آنوقت بود، فشار تحت
 دهنـد  مـى  قرار فشار تحت اينقدر را روحانيون كه حاال گيرد مى تصميم

 شـجاعت  يـك  هم اين. شوم مى روحانى و خوانم مى درس آيم مى من
 هـم  فروشـى  نفـت  ضـمن  در خوانـد  مـى  درس آيـد  مـى  ايشان است؛
 اى خوانـده  درس طلبه يك كم كم تا خوانده مى هم را درسش كرده، مى
 را بـازار  كارگرهـاى  بـازار،  ديگـر  هـاى  بچـه  گيرد مى تصميم. شود مى

 تـداوم  در مـوثر  افـراد  جـزو  االن هـا  بچه اين از اى عده. بدهد آموزش
 و اداره در نهـا اي 1341ــ 1342 سـال  در و هسـتند  مـا  اسـالمى  انقالب
 روزهـاى  آقـا  ايـن . داشـتند  اساسى نقش انقالب نيروهاى دهى سازمان
 نيـك  پيـك  شـهر،  بيـرون  دونگى صورت به را كوچك هاى بچه جمعه
 و بـازى  هـم . بودنـد  هم با آنجا و داده مى دونگ هم خودش و برده مى

. خواند مى نماز ايشان با هم. گفت مى حديث برايشان هم. داشتند برنامه
 بـراى  بايـد  مـن . شـوند  مـى  فاسد جمعه روزهاى ها، بچه اين: گفت ىم

 ها، اين. نشوند فاسد ها اين كه باشم داشته اى برنامه اينها جمعه روزهاى
 ديگـر  وظيفه يك روحانيت اسالم، با رابطه در. است روحانيت كارهاى

 مشـتمل  كه است دينى اسالم، چون كه است اين وظيفه آن. كند مى پيدا
. نيسـت  جـدا  عبـادت،  از حتى و ديانت از سياست و است ستسيا بر

 حجـش،  حتـى  عيـدش،  نماز اش، جمعه نماز جماعتش، نماز عبادتش،
 كـه  منكر از نهى و معروف به امر و جهاد حاال. است سياست اينها همه
 وجـود  سياسـى  عمـل  و بخشـى  الهـام  اينهـا  همـه  در. دارد خود جاى
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 زمـانى . است مسئول هم سياست با بطهرا در اسالم عالَم روحانىِ. دارد
 اداره صـحنه  از روحانيـت  خواسـتند  مـى  كـه  آنهـايى  بيگانگان، كه بود

 يـك  اينهـا  بكنند، را كارهايشان بتوانند تا شود غايب سياست و جامعه
 كـه  بـود  ايـن  آن و بودنـد  داده رونـق  ما جامعه در را اسالمى ضد فكر

 خيلـى  فالنـى  «:فتنـد گ مـى  دارد؟ سياسـت  بـا  كارى چه ديگر روحانى
 بـه  .»نـدارد  مـردم  كارهاى به كارى اصالً است، القدرى جليل روحانى
 رهبر بركت به قرآن، بركت به اسالم، خود بركت به انقالب، اين بركت

 اعـالم  آن از قبـل  كـه  القـدرى  جليل و بزرگ علماى بركت به انقالب،
 .دارد ركـا  هـم  خيلى دارد، كار سياست با ديانت و روحانيت كه كردند

 اهللا آيـت  عزيـزم  بـرادر  حضـور  مناسبت به نه اينجا من] حضار تكبير[
 هسـتند،  اينجـا  جماعـت  امام كه خوانسارى باقر محمد سيد حاج آقاى
 آقاى مرحوم العظمى اهللا آيت مرحوم به كه قلبى عالقه مناسبت به بلكه
 يـاد  را ايـن  داشـتم  عليه، اهللا رضوان خوانسارى، تقى محمد سيد حاج
 اهللا رضـوان  خوانسـارى،  تقى محمد سيد حاج اهللا آيت مرحوم. كنم مى

 عمـوم  اعتمـاد  مـورد  و عاليقـدر  مدرس يك و مرجع يك قم در عليه،
 چـه  جماعـت  نمازهاى ترين باشكوه جزو ايشان جماعت نماز و بودند
 سـالهاى  در ايشـان  بود، فيضيه، مدرسه بيرون در چه فيضيه مدرسه در

 اسـتعمار  بـا  مـا  قهرمـان  ملـت  نبـرد  سـالهاى  همان در 1332 تا 1330
 و مرجعيـت  كـه  دهند نشان تا شدند ميدان وارد رسماً غربى، و اروپائى

 كند مى ايجاب سياسى وظايف برابر در تعهد تقوا، و قدس و روحانيت
 پيشـگامان  مـا  و كـردن،  عبور تفاوت بى مسائل كنار از و تفاوتى بى نه
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 گسـترده  و سـازنده  نقـش  كـه  انـيم د مـى  ما همه ولى. داريم چنين اين
 و متـداوم  انقالبـى  قيـام  پـى  در اجتمـاعى،  مبـارزات  در وسيع حضور

 صـورت  خمينـى،  امـام  رهبـرى  بـه  1341 سـال  سـختانه  سر و گير پى
 را گذشـته  هاى زحمت و ها تالش همه ايشان ]حضار صلوات [.گرفت

 بـه  ،شان پيشگامى و پيشتازى با و كنند قدردانى و شكرگزارى توانستند
 از روحانيـت  و سياسـت  از ديـن  جـدايى  باطـل  افسـانه  و طلسـم  اين

 عرصـه  وارد جـا  همه در روحانيت قاطع اكثريت و دهند پايان سياست
 صـدها  االن همـين  ]حضـار  تكبير [.شد مبارزه و نبرد ميدان و سياست
 در و دارنـد  حضور ها جبهه بيشتر در نبرد هاى صحنه در جوان روحانى

 آن در: گفـت  مـن  به پاسدار برادر يك. رزمند مى گرشاندي برادران كنار
 جبهـه  مقـدم  خطوط اين در و آتش خط شهرهاى اين در كه روزهائى

 قلـب  بـه  و بود زيبا چقدر! فالنى: گفت داشتند، انس فرصت برادرها با
 پاسـدارم  برادر من پهلوى سنگر در ديدم مى كه وقتى داد مى آرامش من

 نمـاز  چگونـه  حالت اين در من كه كند، ىم سوال دارد نمازش به راجع
 او بـراى  دارد كه است جوان روحانى يك او، سنگر هم ديدم و بخوانم؟
 تمـام  حضور. كند مى بيان نبرد، حال اين در را نمازش و عبادت مسئله
 بارهـا  روحانيت، خود براى اجتماعى، زندگى صحنه در روحانيت عيار
 بايـد  حـاال  روحـانى . اسـت  هآورد همـراه  به را جديدى مسئوليتهاى و

 مـردم  اختيـار  در بايـد  شب تا صبح هم موقع آن. كند كار شب تا صبح
 فرصـت  هـم  گـاهى  احيانـاً  و داشـت  كننـده  مراجعه گاهى اما. بود مى

 بكند، كار شب تا صبح بايد روحانى حاال ولى. داشت آرامش و مطالعه
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 ممتـد  دوران ايـن  در و انقالب دوران اين در. باشد آماده شب تا صبح
. است شده سنگين ها مسئوليت است، 1359 كه حاال تا 1341 سال بين
 اى عـده . شدند معركه و ميدان وارد روحانيت تدريج به سال 18 اين در

 در و شدند وارد آنها دنبال به اى عده. شدند وارد زودتر و بودند پيشتاز
 در رچـه يكپا و يكجـا  مـا  ملت بايد كه آخر، ماه چند آن در 1357 سال
 مـا  مساجد بيشتر كه بوديد شاهد تان همه بايستد، رژيم مزدوران مقابل
 روحـانى . شـدند  مـى  جمـع  دورهـم  آنجا مردم،. بود نبرد و رزم پايگاه
 حركـت  داشـت،  كـار  مـردم  دوشـادوش  مـردم،  با همراه محل مسجد
 كـه  همـانطور  را ها واقعيت خواهم مى چون البته. داشت فعاليت داشت،
 كـه  كردنـد  مـى  جوانهاگلـه  گـاهى  هم موقع همان در نم،ك مطرح بوده

 اينها ولى. ندارد همكارى ندارد، تحرك بايد كه آنطور ما محل روحانى
 حضـور  بعـد  بـه  رمضان ماه از خصوص به 1357 سال در. است استثنا

 تـا  شـد  مى تر گسترده روز به روز نبرد هاى صحنه در مردم با روحانيون
 نظام كرد مى احساس روحانيت ،57 بهمن ىپيروز با. 57 بهمن پيروزى
 هـم  را ايـن  اما رفته؛ بين از منفور رژيم شده؛ سرنگون مزدور، طاغوتى
 زيـادى  مسـائل  پيروزى از پس اكنون خوب، خيلى كه كرد مى احساس
 هـر  مـردم  كيست؟ عهده به حاال بود، رژيم عهده به ديروز تا كه هست
 روحـانى،  آقايـان  اين از خيلى داشتند؛ انتظاراتى محل روحانى از محل،
 كار صبح تا شب انقالب طول در كه مردمى همين آقا: گرفتند مى تماس
 تـداركات  كردند، راهپيمايى كردند، رها را كارشان كردند، تعطيل كردند

ــراهم ــد ف ــارت كردن ــتند، پالك ــعار نوش ــه ش ــد؛ تهي ــا كردن  نيروه
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 دارنـد  سـائلى م امـروز  اينهـا : گفتند مى كردند، آماده حركت براى را
 مـا  بـه  ديروز كه همانطور كنند، مى مراجعه ما به طبيعى طور به اينها

 حـل . خواهنـد  مـى  مـا  از را مشكالتشـان  حـل  كردنـد،  مـى  مراجعه
 همكارى با اوال چيست؟ تكليف خواهند، مى ما از را گرفتاريهايشان

 انقـالب  هـاى  كميتـه  هـا،  محلـه  و مساجد در روحانيون اين و مردم
 داريـد  يـاد  به همه كرد؟ مى كار چه انقالب، هاى كميته .شد تشكيل

 بسـيارى  انقالب، هاى كميته. كردند مى كار چه انقالب هاى كميته كه
 امنيــت. بــود كــرده پــر دوره، آن در را حكومــت خــالى جاهــاى از

 انقـالب،  هـاى  كميتـه  همـين  كردند؟ مى تامين كسانى چه را ها محله
 ور آن و ور ايـن  شـب  نيمـه  و شـب  ما: گفتند مى آقايان از بسيارى

 ندارنـد؟  نيـازى  ندارنـد؟،  مشكلى كميته و پاسداران ببينيم رويم مى
 هستند؟ سرجايشان

 گشـت  شـب  نصـف  بيايـد؟  جايشان بايد كسى چه نيست كسى اگر
 بيايـد  روحـانى  اسـت  قـرار  وقتى. دادند مى انجام را شان وظيفه دادند، مى
 بـراى  .»گـود  توى بيايد شود تلخ بايد «معروف قول به ديگه گود، توى
 ترتيـب،  ايـن  بـه . باشـد  آماده ها مسئوليت و ها دشوارى و ها سنگينى همه

 قـرار  تـر  سـنگين  هـاى  مسـئوليت  زيربـار  روز به روز اش شانه روحانيت
 ايـن  در كه پذيرفتند كسانى چه شد؛ تشكيل انقالب دادگاههاى. گيرد مى

 بـراى  و كننـد  حكـم  ار سـخت  و دشـوار  احكام باشند، قاضى دادگاهها
 دادگاههـاى  اين در كه كسانى از بسيارى چون بترشاند؟ دشمن خودشان
 و بسـتگان  و دوسـتان  حـاال  شـدند  محكـوم  زنـدان  يـا  اعدام به انقالب
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 بـوده،  انقـالب  دادگـاه  آن قاضـى  كه روحانى آن به نسبت نزديكانشان
 ميـدان  از هـا  اين ولى. كنند مى بدگويى و كنند مى كينه و خشم احساس

 روحـانى  اگـر  كردنـد؟آيا  عمل و پذيرفتند را شان مسئوليت يا رفتند در
 پيـروزى  از بعـد  كـه  نبـود  بهتـر  كنـد  زنـدگى  مكان جنت خواست مى

 مـا  براى همه كه را انقالب پيروزى افتخار خوب، خيلى: بگويد انقالب
 بـااليى  سـهم  افتخـارات  ايـن  از هـم  مـا  بـه  و هستند قائل سهمى هم
 بمـانيم؛  نـام  خوش و مكان جنت همچنان كه كنار برويم پس دهند، مى

 كنيـد  مى خيال يا! شد؟ نمى سرشان كار اين روحانيون كه كنيد مى خيال
 مردمـى  و الهـى  مسـئوليت  همـه  اين كه انقالب دادگاههاى قضات اين

 تـا ! شـود؟  مـى  داده كالن هاى حقوق آنان به گرفتند عهده بر را سنگين
. شـد  نمـى  داده حقـوق  آنها به هم خرجيشان اندازه به اصال قبل چندى
 رقـم  بـاالترين  تـازه  و. داديم اينها حقوق به سامانى يك ما قبل چندى

 تقريبـا  اسـت  معادل شود مى داده انقالب دادگاه قاضى يك به حقوقى،
. كنـد  مـى  خـدمت  دادگسترى در كه معمولى قاضى يك اوليه حقوق با

 رويم مى برويم، انقالب هاى ميتهك به داريم كار چه ما آقا بگويند شد مى
 و دارنـد  محبـت  مـا  بـه  و آيند مى هم مردم كه محله مسجد همان به

 هـاى  كميتـه  در اينهـا  چـرا  هسـتند؟  خوشـحال  و گذارنـد  مى احترام
 اينهـا  اينكه براى. بمانند خواستند مى مردم اينكه براى ماندند؟ انقالب

 جمـع  وسـيله  توانند مى دارند، اكثرشان به مردم كه اعتمادى جهت به
 هـم  روحـانيون  از نفـر  چند] حضار تكبير [.باشند نيروها و قوا كردن
 .انقـالب  شوراى در عضويت سنگين مسئوليت بار زير رفت شان شانه
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 شـوراى  عضـو  كـه  بودنـد  ايـن  خواستار عاشقانه خودشان اينها خوب
 شـوراى  در عضويت مسئوليت قبول كه دانستند مى اينها باشند؟ انقالب

 بايـد  ديگـر  كه دانستند مى. آورد مى آنها دوش بر را سنگينى چه نقالبا
 بتواننـد  تـا  كننـد  خداحافظى چيز همه و خانه و بچه و زن و زندگى با

 را اين و دانستند مى را اينها ايفاكنند؛ روزى شبانه باكار را مسئوليت اين
 هـيچ  نـه  دارد حقـوق  نـه  انقـالب  شوراى عضويت كه دانستند مى هم
بـراى  انقـالب  شـوراى  اعضـاى  از هيچيك. است خدمت فقط تى،مزي 

 بعـدها . نكردند دريافت چيزى داشتند، كه مسئوليتى و داشتند كه سمتى
 هـم  آنها. كردند دريافت را وزارت حقوق شدند، وزير كه نفرشان چند
 ايـن  سـوى  بـه  را اينهـا  چيـز  چـه . هـيچ  كـه  نبودند وزير موقع آن كه

 از ديـن  «كـه  امـروز،  زنـده  اسـالمى  بينش كرد؟ مى جذب ها مسئوليت
 .»بماند صحنه در مردم با همچنان بايد روحانيت و نيست جدا سياست
 هويت و اصالت تا بمانند صحنه در هميشه براى بايد روحانيت و مردم

 عوامـل  دخالـت  از انقالب كامل مصونيت و استقالل و انقالب اسالمى
 عنـوان  بـه  مـن ] حضـار  رتكبيـ  [.شـود  تضمين بيگانه نامرئى و مرئى
 يا چهار بود، 58 سال تير ماه شايد حدود در كه كنم مى عرض نمونه،
 شـوراى  تشـكيل  از مـاه  هفـت  يـا  شش و انقالب پيروزى از ماه پنج

 از قبـل  مـاه  دو حدود رسماً انقالب شوراى چون گذشت، مى انقالب
: كــردم عــرض امــام خــدمت بــود، شــده تشــكيل انقــالب پيــروزى
 كارهـا  فعـال  دهيد مى اجازه اگر مانده، زمين بر فراوانى هاى مسئوليت

 و شما نه: فرمودند امام. ها مسئوليت آن سراغ برويم ما افتد مى راه دارد
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 هـر  امـروز . بود وظيفه باشيد، داشته حضور و بمانيد بايد حتماً دوستانتان
 حضـور  وظيفه احساس با دارد حضور كشور اداره صحنه در كه روحانى

 شـرايط  واجـد  روحـانيون  از مـا  كـه  وقتـى  قضائيه قوه همين در و دارد
 در ترسـيم  مـى  است، مشكل قضا بار: گويند مى آيند؛ نمى كنيم، مى دعوت
. نيـاييم  بـر  مسـئوليت  ايـن  عهـده  از ترسيم مى و بمانيم مسئول خدا برابر

 مفصـل  بايد بعد و آورده وجود به را نگرانى همه اين آنها در آنها، تقواى
 تقـواى  صرفا ما تقواى بود قرار آقا بگوييم كنيم، صحبت آنها با و يمبنشين
 سـتيز  و نبـرد  هـا  عـدالتى  بـى  با بايد. باشد هم ستيز تقواى نباشد، پرهيز
 قبـول  هـا  آسانى اين به مگر واال كن، همكارى سنگر در بيا! برادر. كنيم
 ئيهقضـا  قـوه  يـك  بـه  كوتاه، فرصت اين با ما، قضائيه قوه اگر. كنند مى
 قاضـى  كـه  اسـت  ايـن  براى نشده، تبديل نقص و عيب بى و عيار تمام
 اسـت؟  آسانى كار قاضى ساختن و قاضى كردن پيدا مگر. شود نمى پيدا

 ــ  شـش  قبـل،  چنـدى  در. داشـت  هايى نابسامانى شيراز انقالب دادگاه
 رفـتم؛  بودند، كرده دعوت آنجا كه قبل ماه شش ـ پنج يا قبل، ماه هفت
 پيـدا  هم اشكاالتى رسد، نمى كارها همه به انقالبش دادگاه جااين: گفتند
. بـود  پيچيـده  هـم  اشـكاالت  اين خوب، بسيار: گفتيم. كنيد حل كرده،
 بـراى  بايـد  كـه  طـور  آن كـارش  و هست قاضى يك كه نبود اين فقط

 دههـا  بـه  انقـالب  دادگـاه  مسئله نه،. نيست كافى شيراز پيچيده مسائل
 و بـرادران  بـا  تهـران  و برگشتيم تهران به. ودب خورده گره ديگر مسائل
 اصـال  موقـع  آن كه نيست يادم. كرديم صحبت قضائى شوراى اعضاى
 كــردم صــحبت موســوى آقــاى بــا نـه؟  يــا بــود شــده تشــكيل شـورا 
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 دادگاه كار به دادن سامان براى: گفتيم. بود سرپرستى شوراى موقع آن و
 كـار  بـه  اوالً؛ تا شد صرف وقت مدتها كنيم؟ كار چه بايد شيراز انقالب

 نـه  ثانيا؛. كجاست در كارش نقص ببينيم، كنيم رسيدگى دقيقاً قاضى آن
 فرستاديم البته. كنيم پيدا آنجا فرستادن براى قاضى چند بلكه قاضى يك
 پيـدا  رونـق  شـيراز  انقالب دادگاه كار بحمداهللا است ماهى چند حاال و

 خـوب . است شده رسيدگى دهمان عقب هاى پرونده به افتاده، راه كرده،
 آنكه نه ولى برسند آنها كار به باشند توانسته آنكه بى ،]...[ماه اين طول در

 كمبـود،  اين منشأ باشد انگارى سهل و تفاوتى بى و اعتنايى بى آن منشأ
 اش كيفـى  و كمـى  رشـد  قضـائى  دسـتگاه  كه است اين و است قاضى

 داريـم،  انقـالب  غير و انقالب از كه قضايى مسائل همه اين با متناسب
 قـرار  كـه  است اين نه مگر خواهد مى زمان اين، كه است معلوم. نيست
» كنـيم  مـى  اصالح را چيز همه دوشبه و شبه يك «خالى تو شعار ما بود

 تـالش  هـم  كمك به همه و باهم همه بايد كه كنيم قبول و بزنيم راكنار
 سـاخته  انقالبى معهجا اداره و انقالب تداوم براى الزم نهادهاى تا كنيم
 جانبـاز  بـرادران  ايـن  گاهى. خواهد مى كمك برد، مى زمان خوب شود

 انجـام  در پاسـداران  سـپاه  در چـه  و هـا  كميته در چه ما انقالب پاسدار
 كننـد،  مـى  اشـتباه  شود، مى محول آنها به دادستانها طرف از كه وظايفى
 كنـيم  كارچ حاال خوب،. كنند مى كندروى هم گاهى و كنند مى تندروى

 كـار  ايـن  بـراى  را پاسدار برادر اين تا كنيم صرف وقت بايد اينكه جز
 اين يك يك به. روحانيت هم باز كند؟ مى را كار اين كسى چه بسازيم؟
 توصـيه  ايـن  رونـد  مـى  انقـالب  دادگاههـاى  بـراى  كـه  قضـات  آقايان
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 صـرف  وقـت،  هـم  ساعت سه ـ دو اى هفته! عزيز برادر كه ايم كرده را
 خودشان جان وروز شب كه كن گرانقدرى و جانباز پاسداران با گفتگو

 و پاسـدارى  را انقـالب  ايـن  اينكه براى گذارند، مى خطر معرض در را
 ايـن  بـه ] حضار آمين [.كند عنايت پاداش آنها به خداى و كنند نگهبانى
 دارد حضـور  كـه  جاهـايى  در روحانيـت،  بينيـد  مـى  كـه  اسـت  ترتيب

 امـام  اسـت،  جماعت امام جا يك در وحانىر. است سنگين مسئوليتش
 ايـن  از شما خودتان خوب،. مردم بين آيد مى است، واعظ است، جمعه
 فـالن  آقـا : گوييـد  مـى  روحـانى  يـك  به رسيد مى تا. ديگر هستيد مردم
 هسـتيدكه  مردم شما اين. دارد عيب كار دارد، نابسامانى مملكت گوشه
 مملكـت  كارهـاى  در بينيـد ب و كنيد پيدا محل در را روحانى يك وقتى

 ايـن  حـاال . گوييـد  مـى  او بـه  آييـد  مى هست، دشوارى هست، اشكالى
 اسـت  درسـت . نيسـت  مربـوط  مـن  به آقا: بگويد بگويد، چه روحانى

 بـراى  افتخار پر خوردگان ضربت و عزيزان شما بدهد؟ جواب گونه اين
. نيسـت  مربـوط  مـن  بـه  آقـا : بگويد كنيد مى قبول روحانيون از انقالب
 جواب مردم به بايد تو. هستى مسئول تو: گوييد مى شما. كنيد نمى قبول
 كنـد،  مـى  تلفـن  مربوطـه  مسـئوالن  بـه  آيـد  مـى  آقا اين خوب،. بدهى
 مسـئول  آقـاى . است خرابى شهر گوشه فالن در: اند گفته! آقا: گويد مى

 اسـت،  اسـالمى  جمهـورى  دولت اگر چيست؟ مسئله شهردارى، برزن
 كمــال بــا بايــد شــهردارى، ناحيــه مســئول ى،شــهردار بــرزن مســئول

 ايـن  اسـت،  ايـن  مسئله آقا: بگويد بدهد، توضيح آقا اين به خوشبختى
 انگارى سهل اگر و .بدهيد توضيح مردم براى هم شما دارد؛ را ها دشوارى
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 امكانـاتش  كـردم؛  غفلت ببخشيد،! آقا: بگويد نرسيده، كرده، غفلت كرده،
 ايـن  از غيـر  بكنـد،  عمل هم زود. كنم مى عمل زود چشم، روى به نبود،
 دخالـت  نكن، دخالت كارها در! روحانيت بگوييم ما اينكه هست؟ راهى
 جـاى  بـه  بيايـد  بخواهـد  روحـانى  آقـاى  يـك  اينكه يكى دارد معنى دو

 غيـر  دخالـت  ايـن  بلـه،  بدهـد،  فرمـان  بدهـد،  دستور كند، امضا شهردار
 هـم  روحـانى  غير بكند، را كار اين نبايد روحانى فقط نه. است مسئوالنه

 اگـر  امـا . دارد وظـايفى  دارد، مسـئوليتى  كسـى  هر. بكند را كار اين نبايد
 از يكـى . داد بـاال  سـر  جـواب  او بـه  و كـرد  تلفـن  آقـا  ايـن  به روحانى

 از يكـى  بـه  شخصـى  نـه  اجتمـاعى  كـار  فالن براى: گفت مى روحانيون
 ــ  كـنم  نقـل  مخـواه  نمـى  را او تعبيـر  عين من ـ كردم مراجعه مسئوالن

 هـم  در اش قيافـه  چنـان  شـدم  وارد آقا اين اتاق در از من وقتى: گفت مى
 چـه  كنيـد  سـؤال  آقـا  اين از. است ديد، را دشمنش مثال گويى كه رفت

 سـابقه  چـه . پرسـيد  مى من از را اين آقا اين هست؟ او و من بين دشمنى
 نجـام ا را كارهـا  ايـن  دارد وظيفـه  روحـانى  هست؟ او و من بين اى كينه
 عـرض  صـريحا  را ايـن  اينجـا  مـن  ].حضار تكبير [.است مسئول. بدهد
 جانبـه  همـه  نظارت حد در حداقل مسئول، متعهِد آگاهِ روحانيتِ: كنم مى
 بـراى  كشـور  كارهـاى  جريـان  در ملـت  معتمـدان  عنوان به عيار تمام و

 اسـالمى  جمهورى در كسانى] حضار تكبير. [كرد خواهد نظارت هميشه
 مزاجشـان  نظـارت  ايـن  با كه بكنند، قبول را كالن و خرد هاى مسئوليت
 لطفـاً  كننـد،  تحمـل  تواننـد  نمـى  را نظـارت  اين كه آنهايى. باشد سازگار
 تكبيـر  [كنند مى استقبال صميمانه نظارت، اين از كه بدهند كسانى به را جايشان
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 كردنـد  مـى  مراجعـه  انقـالب  پيـروزى  از بعد روحانيون آقايان ].حضار
 دارنـد،  مشـكالت  دارنـد،  بيچارگى ما محله در مردم اين! آقا: دگفتن مى

 باشـيم  داشـته  محل در امكاناتى يك ما است ممكن اگر دارند، سختيها
 سياسـت  موقـع  آن در. كنـيم  دوا را هـا  اين دردهاى از اى گوشه يك تا

 ادارات بـه  را كـار  بگوييـد : گفتند مى اينها. بود اين خالف وقت، دولت
 ايـن  بـه . بـود  شده ياقوتى همه ما ادارات حاال اينكه مثل. بدهند ارجاع
 داديـم  ارجاع كرديم، را كار اين ما: گفتند مى گفتيم، مى روحانيون آقايان
 انـد،  نشـده  سـاخته  انـد،  نگرفتـه  خـو  انقالب فرهنگ به هنوز اينها ولى
 تـوانيم  نمـى  ما. نيستند و اند نبوده انقالب اين پذيراى هم آنان از اى عده
 دهـيم  مـى  آنجـا  به حواله بدهيم، آنجا به حواله طور همين را مردم اين

 آن مـا . ما اسالمى جمهورى هم اين بله گويند مى گردند، برمى ناراضى
 اين با مردمى همكارى هاى زمينه بايد: گفتيم مى موقت دولت به موقع
 كنيـد  فراهم را محل مردم اعتماد مورد روحانيون اين با و محل مردم

 ايـران  اسـالمى  جمهـورى  مـديريت  جديد سيستم براى راه اصوال تا
 همين با توانيم نمى ما. باشيم داشته جديدى راه يك بايد. شود گشوده
. تـوانيم  نمـى  بـرويم،  آخـر  تـا  است طاغوت زمان مال كه ادارى نظام
 از بسيارى خير نه] حضار تكبير [توانيم نمى كارمندها اين با گويم نمى
 انقالبـى  ديگـر  زيـادى  عده. اند انقالبى عناصر نخودشا كارمندها اين

 و هسـتند  شـدن  سـاخته  آمـاده  و انـد  پذيرفتـه  را انقالب ولى نيستند
 نخـود  «كه هم اى عده. آيند مى حال هر به انقالب پاى پابه هم اى عده
 .شـوند  مـى  پاكسـازى  و شـوند  مـى  تصـفيه  خـود  به خود باشند» نپز
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 و كارمنـدان  اين اكثريت ما. كرد كار شود نمى كارمندها اين با گويم نمى
 داريـم  وظيفه و دانيم مى اسالمى جمهورى از جزئى را آنها هاى خانواده
 آنهـا  انقالبـى  سـاخت  و آنهـا  شـدن  انقالبى و سعادت و سالمت براى
 كه است اين انقالب وظيفه كردم عرض مكرر كه همانطور. كنيم تالش
. بسـازد  را اينهـا  همه بتواند تا بياورد بوجود برومند سازنده جريان يك
 آقايان، بگوييم اند نشده ساخته هنوز كه حاال كه است اين از غير اين اما،

 باشـيد،  نداشـته  كارهـا  به كارى شما محل، معتمدان روحانيان، ديگران،
 در دولـت  خـواهيم  مـى  اصالً ما. دهد مى انجام را كارها خودش دولت
 ملـت  و دولـت  ميـان  رديگـ  خـواهيم  مـى  مـا . باشـد  ملت متن و بطن

 ميان پيوند راههاى كه است اين راهش اين و نباشد جدايى و دوگانگى
 ايـن  از غيـر  و شـود  تقويـت  پيوندها اين و شود كشف ملت و دولت
 منظـور،  ايـن  بـراى ] حضـار  تكبيـر  [.ماسـت  مسـير  ايـن . ندارد راهى

 شـما  (كنـد؟  مـى  كـار  چه دشمن. بماند صحنه در خواهد مى روحانيت
 دقيقـه  سـه  دو مـن  خـوب  بسيار كنيد عوض را نوارتان بايد كهاين مثل
 خـوب،  ]حضـار  تكبيـر  [)كنيـد  عوض را نوارتان شما كه كنم مى صبر
 دشـمن  شود، دور اش مردمى و خلّاق نقش اين از روحانيت اينكه براى
 حسـاب  بـه  هسـت  نقصى و كمبود جا هر توطئه، به است كرده شروع

 اسـت،  درمـانى  سخت يا درمان بى درد دچار كس هر. است روحانيت
 ايـن  از بهتـر  آخونـدها  حكومـت  ديگـر،  بلـه  زند مى وز گوشش تنگ
 از نفـر  چند مگر مدت اين در است؟ آخوندها حكومت كجا. شود نمى

 دولـت  مـا  كـه  اآلن اند؟ كرده قبول مسئوليت مسئول، مقام در روحانيت
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 هـم  حـاال  داشـتيم،  روحانى وزير يك كابينه در داريم، مجلس منتخب
 ايـن  آقا كه شده التماس و اصرار اينها به چقدر. شده پيشنهاد دوم وزير
 برادر اين به. كنيد قبول شما اينكه جز نيست اى چاره كنيد، قبول را كار

 چـاره  كه كردند اصرار طرف همه از كنى مهدوى آقاى جناب عزيزمان
 بـرادر  ايـن  يـا . كنيـد  قبـول  همچنـان  را كشور وزارت اين شما نيست

 مـردم  طرف از مجلس نماينده االن كه باهنر دكتر آقاى جناب عزيزمان
 و آمـوزش  بـراى  آقـا  كـه  آمد فشار طرف همه از چقدر هستند، تهران

 ما كه است گفته مجلس تازه حاال. نكنيد رد هستيد، نامزد شما پرورش
 ببينـيم  تا حاال. برود دست از مجلس برجسته هاى چهره كه گذاريم نمى

 چنـد  مگـر  كابينه كل در بنابراين، دهد؟ نمى يا دهد مى رضايت مجلس
 هسـت؟  روحانى نفر چند مگر ديگر هاى پست در هستند؟ روحانى نفر

 تعبيـر  با روحانيت، حساب به هست نقصى هرجا كه است شده چطور
 توطئـه،  اسـت؟  كـار  در حسـابى  چـه  گذارنـد؟  مى آخوندها، حكومت
 اى قصه همان. بيفتد فاصله يگرد بار روحانيت و مردم ميان اينكه توطئه

 بـه  را كـار  رضاخان زمان. كنند تكرار خواهند مى بود رضاخان زمان كه
 ممكـن  سيادتش احترام به بود سيد اگر روحانى كه بودند رسانده جايى
 او بـود  سـفيد  اش عمامه و بود شيخ اگر كنند؛ سوار ماشين در را او بود
 شـوم  سياست همان. است ومش: گفتند مى كردند؛ نمى ماشينش سوار را
 در كـه  گويـد  نمى روحانيت مسلمان، ملت. كنند مى تكرار دارند االن را

 دارد نقـص  هم نيست، معصوم نيست؛ كمبود و نقص گونه هيچ كارش
 و كــم روحانيـت  لبـاس  در كــه گويـد  نمـى  روحانيــت. كمبـود  هـم  و
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 بـه  بايـد  دارند، وجود عناصرى چنين ندارند؛ وجود ناصالح عناصر بيش
 تكبير [.شوند زده كنار و شود روشن اينها حساب روحانيت، خود دست
 يـار  همـان  و قـديم  ديرينـه  نهـاد  همـان  مـن  گويد مى روحانيت] حضار
 جمهـورى  سـاختن  و انقـالب  تـداوم  در و بمانم خواهم مى امت مهربان
 همـان . باشـم  داشته باشم، داشته توانم مى كه را خالقى نقش امان اسالمى
 از حتـى  كـه  رهبـر  و امـام  به بنگر. باشم منت بى خدمتگزارِ و ملت خادم
 در اَحـدى  و اسـت  آن شايسته ترديد، هيچ بدون و حق به كه رهبر كلمه
 آيـد  نمـى  خوشـش  هـم  رهبـر  كلمـه  از نـدارد،  ترديـد  زمينه اين در دنيا
 تكبيـر  [رهبـر  بگوييـد  تا است بهتر خدمتگزار،: بگوييد من به: فرمايد مى

 خواسـت  به وظيفه، حكم به كه روحانيانى ما! ايران هرمانق ملت ].حضار
 سـالم  طـاهرين،  ائمـه  و اكرم نبى خواست به است، اسالم شارع كه خدا
 روايـت  در الفـدا،  له ارواحنا عصر، ولى آنچه حكم به اجمعين، عليهم اهللا

 آن خواسـت  بـه  و عزيزمـان  ورهبـر  امام خواست به فرموده، او از مأثور
 هسـتيم  آنهـا  جمـع  در جـا  هـر  كـه  انقـالب  صـحنه  بازجان هاى قهرمان
 ايـن  بر ما است؛ آشكار و عيان مان برادرى متقابل عاشقانه پيوند احساس
 خـط  ودر شـما  جمـع  در فرمود، رهبر كه طور همان خواهيم، مى اساس
 تكبيـر  [ديگـر  چيـز  هـيچ  نـه  و باشـيم  خدمتگزار انقالب، اسالمى اصيل
 نـواميس  حافظـان  همـان  ملت، شما از توقع بى خادمان همان ما ].حضار
 و مرئـى  نفوذهاى برابر در جامعه استقالل پاسداران همان و امت و اسالم
 نـه . بمـانيم  خـواهيم  مـى  جهانى، دوم درجه قدرتهاى و ابرقدرتها نامرئى
 انحصـار  روحانيت. است دروغ ندارند، نقشى چنين ديگران بگويم اينكه
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 سـخنى  امـا ] حضار تكبير [شاخدار دروغهاى آن از هم اين. نيست طلب
 جمهـورى  سراسـر  در روحـانى  عزيـز  بـرادران  روحـانى،  برادران با هم

 االن كـه  آنهـا  اسـالمى،  جمهـورى  سرزمين از خارج در و ايران اسالمى
 اسـالمى  دركشـورهاى  انقالبـى  هاى نهضت پيشتاز و پيشگام يا و همگام
 اسـت  ايـن  مـا  يـك  يك وظيفه! بدانيد ايد، آمده اينجا هم گاه گه و هستيد
. باشـيم  داشـته  را مـان  هميشـگى  حساسيت نوجوان و جوان نسل روى

 فريب و زدن گول درصدد دشمن. اينهاست كردن شكار صدد در دشمن
 يـك . كنـد  استفاده سوء اينها پاك دل از خواهد مى دشمن. اينهاست دادن

 گفـت  مـن،  پـيش  بـود  آمده قبل، ماه چند سفر آن در اهواز در نوجوان،
 بـدبين  تو به نسبت را من دل كنم، عفو طلب تو از خواهم مى من فالنى،
 ديـدم  داشتم، تو با كه اول برخوردهاى همان در آمدى اينجا بودند، كرده
 تماسـت  و كـار  و برخـورد  كيفيت نظر از تو درباره كه چيزهايى آن همه
 دانيـد  نمـى : گفـت  گفـت،  را اين بعد. است دروغ فهميدم عينا گفتند، مى
 رفتـه  قبـل  وقـت  چنـد . كنـد  مى بازى نيرنگ شماها درباره چقدر شمند

 پيرزنـى،  يـك  خانـه  يك در اهواز، نشين فقير هاى محله از يكى در بودم
 گفتـه  و اش خانـه  در بودنـد  رفتـه  بعد بودند، كرده قطع را اش خانه برق
 داده دسـتور  بهشـتى  انـد؟  كرده قطع را برقت چرا دانى مى: اينكه به بودند
 :گفـت  باشيد، زنده ]حضار شعار [من به ديروز. كنند قطع را تو خانه برق

 كـه  دادند، گزارش صبح امروز همين ديروز، همين: گفت] حضار شعار[
 هـا  خانـه  در دانشـجويى  يـا  آمـوزى  دانـش  سـن  در جـوان  دختر دونفر
 كسـانى  چـه  كـه  كردنـد  مـى  مطـرح  طـورى  يـك  را سؤاالت رفتند، مى
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 هـدايت  طـورى  را سـؤال  و شـود؟  كـار  مملكـت  ايـن  در گذارند نمى
 كـه  ماهـا  طـرف  بـه  و روحانيت طرف به بيايد سؤال اين كه كردند مى
 در روحـانى  بـرادران . بگيرد انجام كار مملكت اين در گذارند نمى اينها
 و نامسـاعد  جوهاى اين ايجاد با خواهد مى دشمن كه چنين جوى يك

 مبـارز  متعهـدِ  نيتِروحا سازنده نقش جلوى ها پاشى سم و ها جوسازى
 بـه  را جـوان  و نوجـوان  نسـل  باشيم، مواظب مابايد يك يك بگيرد، را

 آنهـا  صـرف  وقت. ايم آورده مى حساب به آنچه از بيش آوريم؛ حساب
 مدرسـه  در: گفتنـد  آمدنـد  بـودم،  گرفتـارى  كمال در من پريروز. كنيم

 كنـى  تصحب باآنها آنجا بيايى تو اند خواسته ها بچه پريروز، پس مروى،
 نظـر  از وقـت  و است نزديك چون گفتم داشتم، كار بودم، گرفتار واقعاً
 ايـن  ميـان  در تا رفتم آنجا. آمد خواهم چشم. برد نمى خيلى شد و آمد

 شـده  خبر هم ديگر برادرهاى البته. بگويم سخن آنها با باشم، نوجوانها
 هـاى  نوجوان اين با كنيم سعى مان همه حال هر به. بودند آمده بودند
 بـه  كمـى  دورمانـدن،  آنهـا  از كمـى . باشيم داشته نزديك پيوند عزيز،

 در و ميدان در را آنها كردن، توجهى كم آنها روح ظرافت و حساسيت
 ايـن  از اسـت  حيف. دهد مى قرار دشمن، شكار دسترس در و صحنه

 و هستيم ما اين و بيافتند دشمن دست كه پرتوان، پاك عزيز نيروهاى
 سنگينى مسئوليت رابطه، اين در هستيد مسئول كه ونروحاني شما اين
 كـالم  اين كه جوانانى و نوجوانان شما با هم سخنى. داريد برعهده را
 ما از بسيارى! باشيد آگاه اسالم، امت و اسالم عزيزان اى شنويد، مى را
ــه از ــن، خــود جمل ــرين م ــالهاى بهت ــدگيمان س ــيش را زن ــر از ب  ه
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 در داريـم  دوسـت  چيـز  هـر  از بـيش  هم االن. كرديم شما صرف كس
 تـالش  هم و رزم هم شما با و بنشينيم سخن به شما با و شماباشيم جمع

 بايكـديگر  سـنگرهايمان  امـاكمى  هستيم، رزم هم شما با. باشيم نزديك
 برعهـده  را اى تـازه  سنگرهاى آمده، تازه هاى مسئوليت. است شده جدا
 مـا  وجود سراسر و ما دل ما، قلب! بدانيد عزيزان ولى است، گذاشته ما

 پـاك  خط در مان انقالبى جوان نسل هدايت به عالقه و عشق از ماالمال
 و جوانـان  كـه  است اين آرمانمان و است امام خط در و اسالم اصيل و

 راه بـه  بودنـد  خـورده  فريـب  كه آنها حتى همگى همگى، ما نوجوانان
 عـدل  و ىاجتمـاع  عدل و تقوى و فضيلت و پاكى راه به اسالم، اصيل

 بـا  الهى مستقيم صراط اين در همگى و بيايند سياسى عدل و اقتصادى
 دشـمن  تنهـا  كـه  بدانيـد  و بدانيـد  و باشيم تالش هم و حركت هم هم،

 كـه  است باز نيرنگ دشمن هاى خورده بازى امام، تعبير به و باز نيرنگ
 و كند جدا قهرمان ملت خروشان سيل اين از را عزيزان شما خواهد مى
 و هـا  تحصـيلكرده  و جامعـه  توده از جوان، جدايى شوم نغمه ديگر ربا

 هسـتم  مطمـئن . دهد سر را جامعه توده و روحانيت از ها خوانده درس
 شـما  گوش به آنچه كه كرد خواهيد احساس بهتر بياييد نزديكتر هرقدر
 دوسـتان  خـواهى  خير نه است بوده توز كينه دشمنان افسانه اند خوانده
 سـنگرهاى  رزمنـدگان  باشـما  ديگـر  بـار ] حضار تكبير[ ودلسوز ناصح
 اى انقـالب،  پاسـداران  اى: گويم سخن نبرد هاى جبهه همه در انقالب
 و هـوانيروز  زمينـى،  نيروهـاى  رزمنـده  افسران و داران درجه و سربازان
ــوايى ــايى و ه ــان اى و دري ــداكار داوطلب ــروش، ف ــاير اى و پرخ  عش
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 و شـهرها  اسـتقامت  پـر  مـردان  و زنـان  اى و نبـرد،  هاى جبهه سلحشور
 سـتيز  دشـمن  بـا  مؤمنانه بجنگيد، دشمن با مردانه آتش، خط روستاهاى

 و رزمـى  هم پيمان بر همه مسئوالن و روحانيت و ملت كه بدانيد و كنيد
 ايـن  مـا  خداوندا،. استوارند قهرمان، دالوران باشما كارى هم و گاهى هم

 مـا  بـه  خـواهيم  مـى  تو از و كنيم ىم تجديد ديگر بار تو برابر در را پيمان
 الهـى  [.باشـيم  موفق همواره پيمانمان و عهد اين به وفاى در دهى توفيق
 بـدار  مستدام انقالب رهبرى و هدايت رابراى امت امام پروردگارا،] آمين

 مـزدوران  بـا  پيكـار  در را مـا  قهرمان امت بارالها، پروردگارا،] آمين الهى[
 زمـان،  امـام  عصـر  ولـى ] حضـار  آمـين  [.باش ياور و يار جهانى استكبار
 بـه  عزيـزان ] آمـين  الهى[.ساز خشنود و خرسند همه از را عليه، اهللا سالم

 از بيشـترى  يـاد  بـا  را سـخن  اين من كه خواستند عزيز روز اين مناسبت
 كـربال  دنبـال  بـه  كـه  هايى وصحنه كربال صحنه. دهم پايان كربال شهيدان
 روز امـروز، . دارد مـا  همـه  بـراى  وزندهآم درسى آنها از هريك آمد پيش
. كربالسـت  انقـالب  در ،اهللا عليهـا     سـالم  زينـب  همتاى بى نقش شروع
 ايـن  بـه  بايـد  داشـت؛  خاموشـى  نقش كربال صحراى در ديشب زينب
 اند، گريخته سوخته هاى خيمه از كه هايى بچه به سروسامان، بى هاى بچه

 آن حـال  بـه  و ها بچه پسر و ها بچه دختر آن حال به بايد ديشب زينب
 يك آماده ها رسيدگى اين از پس امروز اما. برسد بيمارى و تب در امام
 كـربال،  قهرمـان  بـانوى  ايـن  زينب،. شود مى قهرمانانه دراز و دور سفر
 جديـد  صـحنه  در را )ع(حسـين  امـام  نقـش  بايـد  امروز از كه داند مى

 هـا  بچـه  و رانبيمـا  و كودكـان  پرستار صرفاً ديگر زينب. شود دار عهده
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 كنـد؟  مـى  چـه  زينب. باشد ساالر قافله بايد عمالً زينب نيست، زنها و
 و مسـائل  با برخوردش در رفتارش، در عملش، در سخنش، در زينب

 كـه  هـا  خـورده  فريـب  آن همـه  به دهد مى نشان مشكالت و مصائب
 يـاغى  هـاى  انسان مشت يك اينها شدند كشته كربال آمدند كه اينهايى

 حسـين  ايـن . بودنـد  اهللا رسول ذريه اينها. نبودند اسالمى حكومت بر
 ايـن . بـود  زهـرا  و علـى  فرزنـد  حسـين  ايـن . بود پيغمبر جگرگوشه
 بـه  كـربال  صـحنه  در كه پيغمبرند بيت اهل فرزندان حسين، فرزندان
 چه از را اين مردم و شده ريخته پاكشان خون يزيديان، و يزيد دست
 بـر  آفـرين  خـواهران،  شما بر آفرين. بزين رفتار از فهميدند؟ مى چيز
 نقـش  يـادآور  انقـالب  سـالهاى  اين در كه گونه، زينب خواهران شما
 دشـمن  ايـن  امروزمان كربالهاى در و كربال در عزيزان،. شديد زينب
 ايـن  بـا  بيفتـد  دستشان به جا هر دانيد مى مزدورانش، و يزيدى صدام

 و طـاهر  زينـب . كننـد  مـى  برخورد وحشيانه چه گونه زينب خواهران
 و ايمان با زنان و دختران اين چگونه امروز نگرى مى كه دانم مى پاك،
 در نبـرد،  هـاى  صـحنه  در راهـت  ادامه در فداكار و فضيلت با و پاك

 نقـش  چـه  اسـالم  مدافعان و اسالم جنگجويان نياز تأمين و پشتيبانى
 رهنـگ ف باقيماندگان امروز جان، زينب اما دارند؛ را اى سازنده عجيب
 كـه  كنند مى رفتار آن از تر وحشيانه مراتب به تو دختران اين با يزيدى
 رفتـار  حسـينى  حـرم  بـانوان  و خـواهران  و تو با روز آن در يزيديان
 الشـهداء  ايهـا  علـيكم  السـالم . النبوة بيت اهل يا عليكم السالم. كردند

 ]حضار تكبير[.بركاته و رحمةاهللا و الصالحون الصديقون
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 على السالم و الصلوة و العالمين رب الحمداهللا الرحيم؛ الرحمن اهللا بسم
 صـلوات  [محمـد  ابوالقاسـم  نبينا و سيدنا على و رسله و انبيائه جميع
 و اميرالمـومنين  علـى  موالنا بعده من وصيه و على عمه ابن و ]حضار
 علينـا  السـالم  و صـحبه  و آله من الخيرة و ولده من الهداة االئمة على
 .الصالحين عباداهللا وعلى
 محقق، يك خدوم، اسالمى عالم يك از كه سراسرى بزرگداشت اين
 تهران در يادواره يك و تالش پر عالم يك تحقيق، و قلم و بيان اهل يك
. اسـت  اسـالم  رهـروان  و اسالم با ما براى بارزى نشانه بينيد مى شهرها و

 بگذارنـد  شـما  جمـع  در را مـن  حضور اين ارقر خواستند مى كه دوستان
 در كـه  هـايى  خاطره درباره: كردم عرض باشد؟ چه سخن موضوع: گفتند
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 و علمى كارهاى و بحثها و همفكرى و دوستى و آشنايى سال 33 طول
 حيـف  ديـدم  آمـدم،  مى كه راه در اما. گويم مى سخن مشترك اجتماعى

 اى مصاحبه چند در كه بخصوص كنم؛ بسنده ها خاطره اين به من است
 و گفـتم  و بگـويم  را هـا  خـاطره  ايـن  خواسـتند  داشـتند،  ها روزنامه كه

 يكى اينكه يكى: كردم جمع دوچيز بين بنابراين. خوانند مى هم دوستان
 موضـوع  عنـوان  بـه  را خـاطره  آن آنكه ديگر و كنم نقل را ها خاطره از

 شما جمع در كه را فرصتى اين و برگزينم اجتماعى تحليلى، بحث يك
 مرحـوم  كـه  مسـائلى  از يكـى . ندهم اختصاص گويى خاطره به هستم
 تكيـه  آن روى ديـدارها  و بحثهـا  و هـا  جلسـه  در مكـرر  مطهرى آقاى
 مكـرر  ايشـان . بـود  روحانيـت  با ما جامعه و ما رابطه مسئله كردند، مى
 سـر  مخـالف  و روحـانيتم  اصـالح  سرسخت طرفدار من كه: فرمود مى

 بـه  را، دو ايـن  بـود  مقيـد  ايشان هم غالباً. روحانيت منهاى اسالم سخت
 بـه  كـه  اندازه همان به كه بدهد نشان و كند بيان تاكيد، نظر از اندازه يك
 اسـت  معتقـد  جامعه در روحانيت نقش دوام و جامعه در روحانيت بقاى

 و اسـت  معتقـد  روحانيـت،  اصـالح  بـه  هم اندازه همان به دارد عالقه و
 عاليقدر محقق و فقيد عزيز برادر اين هاى كالم تكيه وجز اين دارد عالقه
 از يكـى  در دارنـد  ارزنـده  و جالـب  مقاله دو ايشان كه دانيد مى شما. بود

 شـركت  اش تهيـه  در ديگـر  تـن  چنـد  و ايشـان  و بنده كه هايى مجموعه
 آن در 1.روحانيـت  و مرجعيت پيرامون بحثى نام به 1340 سال در داشتيم،

 در و اسـالم  در روحانيـت  عنـوانش  كـردم  تهيـه  من كه بحثى مجموعه،
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 در قبـل،  سال 19 يعنى تاريخ، آن در نظرها نقطه كه است مسلمين ميان
 اجتمـاعى،  تجربـه  در آمـدم  جلـو  چنـد  هـر  و است منعكس مقاله آن
 منطبـق  دهـد،  مـى  نشان تجربه كه هايى واقعيت با نظرها نقطه آن بينم مى

. دارنـد  جالـب  مقاله دو مجموعه آن در هم مطهرى آقاى مرحوم. است
 تبـديل  خـاطره  بـه  كم كم مجموعه آن تهيه كه بگويم برايتان هم را اين
 بازرگـان  مهندس آقاى كه شد مى تهيه صورت اين به مجموعه آن. شد
 متعهـد  خوانـده  درس و ايمـان  بـا  انسـان  دو اين سحابى، دكتر آقاى و

 اى عـده  از ه،ثـرا  طـاب  بروجـردى ... آيـة  مرحـوم  فوت از پس مبارز،
 دربـاره  اى گونه سمينار و بحث جلسه جمعه روزهاى كه كردند دعوت
 از يـك  هـر  بعـد  و باشند داشته مرجعيت و روحانيت به مربوط مسائل

 ايـن  در و بنويسد را بحثها اين از يكى حداقل كه بشود متعهد حاضران
 مجموعه از شد پخته اينكه از بعد و بگذارد نظر تبادل معرض به جلسه
 روحانيـت  و مرجعيـت  بـا  رابطـه  در مردم راهنماى كه كتاب يك اينها
 ايـن  مجموعه اين تهيه كيفيت بنابراين. بشود منتشر و بشود تنظيم باشد
 بـرود  كسـى  هـر  بگوينـد  و كنند انتخاب را موضوع چند كه نبود گونه

 و شـد  بحـث  شـد،  مطرح موضوعات بلكه. بنويسد مقاله يك خودش
 كـرد،  انتخـاب  را موضوع دو يا يك كسى هر تى،مقدما بحث يك از بعد

 كـه  صـورت  ايـن  بـه  و كردنـد  مطـرح  آوردنـد  آنجا را نوشته و نوشت
 جنـاب  منزل مركزش آيد مى يادم كه آنجا تا هم جلسات. درآمد بينيد، مى

 باايمـان  و اخـالص  با و صفا با كه ايمانى با استاد اين سحابى، دكتر آقاى
 .كشـيد  طـول  جلسات اين ماه 8ـ7 حدود دشاي. بود باشد، مى پرارزش و
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 بحـث  خيلى روحانيت مسائل پيرامون جلسات در كه هست يادم بخوبى
 كردنـد  مى برخورد مسئله با موضع اين از مطهرى آقاى مرحوم باز و شد
 بايـد  ولى دارد اصلى و بنيادى نقش اسالمى جامعه يك در روحانيت كه

 يكـى  عنوان به اين پس. دشو كوشش آن اصالح براى بايد. شود اصالح
 جامعـه  كـه  شود شناخته بايد استاد اين فكرى خطوط و فكرى اصول از

 اصـالح  بـراى  تـالش  با روحانيت نهاد و روحانيت نهاد حفظ با اسالمى
 را مطلبـى  "مسـلمين  ميان در و اسالم در روحانيت": مقاله آن در من. آن

 در كـه  اسـت  ايـن  آن و هسـت  هـم  امشب بحث زمينه كه كردم مطرح
 در آنچـه . نـداريم  روحانيـت  و روحـانى  ما اسالم اصيل فرهنگ و اسالم

 فقيــه، آگــاه، متعهــدِ عــالمِ اســت، عــالم داريــم اســالم اصــيل فرهنــگ
. نيسـت  روحانيت و روحانى زمينه در ما روايات. دان اسالم شناس، اسالم

 علمـا،  شـرائط  علمـا،  وظايف علما، نقش. است علما زمينه در ما روايات
 از كـه  است اى واژه يك "روحانى" واژه. اسالم علماى سنگين ئوليتمس

 اسـت  شـده  منتقـل  ما جامعه به مسيحى و زردشتى بعد و هندى آئينهاى
 بينـد؛  مى روشن و خوب خيلى مسيحيت جامعه در آدم را اين بخصوص

 كليســاى مســيحيت آيــين در. كاتوليــك كليســاى مســيحيت در هــم آن
 اينكـه  مثـل  هسـتند؛  روحـانى  موجـودات  هـا،  كشـيش  و پاپ كاتوليك،
 ديگـر  كـه  روح اينكه براى بكنند؛ نبايد هم ازدواج لذا و روحند يكپارچه
 ندارنـد  گـرفتن  زن حـق  كاتوليـك  كليسـاى  كشيشهاى. كند نمى ازدواج
. باشـند  روح يكپارچه بايد اينها. ندارند كردن شوهر حق هم هايشان راهبه

 ايـــن بـــا قـــرآن اصـــال اســـالم، در. نيســـت گونـــه ايـــن دراســـالم
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 از را غلـط  و كـج  انديشـه  اين انتقاد، عنوان به. كند مى مبارزه فكر طرز
: گفتنـد  مى آنها كند؛ مى نقل عليه، سالمه و صلوةاهللا پيغمبراكرم، مخالفان
 چـه  ايـن  آخـر  1"االسـواق  فـى  يمشـى  و الطعـام  يأكل الرسول مالهذا

 راه خيابـان  و كوچـه  در هـم  و خـورد  مـى  غـذا  هم كه است پيغمبرى
 يك بايد يعنى داشتند؛ روحانى برداشت يك پيغمبر از هم آنها رود؟ مى

 و كوچـه  تـوى  معمولى آقاى مثل نه و بخورد غذا نه باشد، روح پارچه
 عـالم  پيغمبـر، : گويـد  مـى  كند، مى نفى را انديشه اين قرآن. بيايد خيابان
 مثـل  باشـد،  مـردم  مثل بايد جامعه رهبر و رهرو پيشگام، پيشتاز، الهى،
 در باشـد،  مردمـى  بيايد، بازار و كوچه توى مردم مثل بخورد، غذا مردم
 ديگـر  اى آيه يك در. باشد مردم همرنگ باشد، مردم با باشد، مردم ميان
 نفرستاد؟ پيغمبر عنوان به را اى فرشته خدا چرا: كه كنند مى اعتراض كه
 كننـد  زندگى ها فرشته زمين روى بود قرار اگر: گويد مى جواب در خدا
 فرشــته يــك البتــه بفرســتيم پيغمبــر هــا فرشــته بــراى خواســتيم مــى و

 حوا، و آدم دخترهاى و پسرها آدميزادها، شما براى ولى فرستاديم؛ مى
 مثـل  كـه  باشـد  كسى بايد خوب رهبر، و بفرستيم پيامبر بخواهيم اگر
 شما با كند، زندگى شما با و برخيزد شما با بنشيند، شما با باشد، شما

 بـا  بزنـد،  حرف شما فرهنگ با كند، صحبت شما زبان به بزند، حرف
. بشـود  روبـرو  انسـان  هـاى  قـوت  بـا  و هـا  ضعف با نيازها، با آرمانها

 عادلِ فقيهِ و متعهد عالم و اسالمى عالم داريم اسالم در آنچه بنابراين،
 يـا  بخواهيم هرحال، به ولى. موالست امر مطيع و نفس هواىِ مخالفِ

 

                                                           
 .7 سوره فرقان، آيه ـ1



 واليت، رهبري، روحانيت   340

: گوينـد  مـى  امـروز . اسـت  آمـده  هـم  مـا  فرهنگ به واژه اين واهيم،نخ
 اينقدر شود نمى كه هم كلمه سر. روحانيت جامعه روحانيت، روحانيون،

 گـوييم  مـى  وقتـى  اكنـون . كنـيم  درسـت  را محتـوى  كنيم سعى. ايستاد
 بـراى  بودن الگو توانايى كه تقوا و علم صاحب علماى يعنى روحانيت،

 در الگـو  و اسـالمى  اصـيل  خالص انديشه در الگو ،باشند داشته جامعه
 روحانيت بدون ما، اسالم و ما جامعه گوييم مى وقتى پس. اسالمى عمل
 كـه  اسالمى علماى بدون يعنى شود؟ نمى چيز چه بدون يعنى شود نمى

 و تقـوا  و فضيلت و شناسى اسالم و علم از فراوان سرمايه و بهره داراى
 كـه  بپرسند شما از اگر حاال خوب. شود مىن باشند، اسالم عملى تجسم
 جامعـه  يـك  اسـالمى،  جامعـه  يك ما شود مى آيا چيست؟ مبارك نظر

 آگـاه  متخصص، علماى بدون مكتبى جامعه اين اما باشيم، داشته مكتبى
 جامعـه  جامعه، برود؟ را اسالم راه اعتماد قابل و درست و فضيلت با و

 اين و نظام اين اما باشد اسالمى مكتبىِ نظام نظام، باشد؛ اسالمى مكتبىِ
 كـرد؟  رهـا  قـرآن  آسـمانى  كتـاب  و حديث كتابهاى همين با را جامعه
 تـوانيم  مى خودمان ديگر داريم هم حديث كتاب داريم، قرآن ما بگويند
 قابـل  متعهـدِ  متخصصِ عالمانِ به نيازى جلو، برويم و بفهميم را اسالم
 كـه  اينجاسـت  جالـب ! يدكن دقت شود؟ مى چيزى چنين نيست؛ اعتماد
 روحانيـت  نقـش  اهميت و ضرورت درباره كه هايى گروه و افراد همان
 و كننـد  مـى  مطرح سؤال يك عنوان به را اين و كنند مى ترديد جامعه در
 ايـن  خـود  بينيـد  مـى  گذارنـد،  مـى  آن جلوى بزرگ سؤال عالمت يك

ــروه ــا، گ ــرادى ه ــد اف ــه دارن ــام ب ــدئولوگ" ن ــه "اي ــن ك ــراد اي  اف
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 آن بايـد  را شـان  زنـدگى  يعنـى  ندارنـد؛  هـم  كـارى  و شغل هيچ اغالب
 ندارنـد  باشد، داشته درآمد كه كارى خودشان واال كند اداره سازمانشان

 عالقه هم خيلى. دانند مى برجسته و ممتاز نقش هم را خودشان نقش و
. بشـود  شـناخته  آنهـا  نـام  به اصالً تشكيالت آن و سازمان آن كه دارند

 و متعهـد  علماى با اسالمى بزرگ امت و جامعه رابطه نميا فرق خوب،
 آقايـان  آن بـا  تشـكيالت  ايـن  و سـازمانها  ايـن  اعضـاى  رابطـه  و آگاه

 ايـدئولوگ  و عـالم  شـما  اگر هيچ، دارد؟ همديگر با فرقى چه چيست؟
 روى كـه  اسـت  اين روز و شب تان اساسى كار و هستيد تشكيالت اين

 مسـائل  بكشـيد،  زحمـت  بكنيـد،  ركـا  تشكيالتتان و ايدئولوژى مسائل
 و بگذاريد تشكيالتتان اعضاى اختيار در و كنيد استنباط را ايدئولوژيك

 ارزنـده  بنيـادى  نقش يك و وظيفه يك فرضيه، يك واجب، يك را اين
 داراى تقليـد  مراجـع  متعهـد،  و آگـاه  علماى كار مگر خوب، دانيد؛ مى

 هـم  آنهـا  سـت؟ ا اين از غير چيست؟ اسالمى، برجسته هاى صالحيت
 كننـد،  مـى  كـار  اسـالمى،  مسـائل  دربـاره  هم آنها. كنند مى را كار همين
 كشـند،  مـى  زحمـت  گذارننـد،  مـى  راه درايـن  را عمرى كنند مى تحقيق
 كند زندگى وار مسلمان خواهد مى اگر بداند، مسلمان كه كنند مى تالش
 خواهـد  مـى  اگـر  چيسـت؟  او زندگى برنامه و كند زندگى بايد چگونه

 زمانـه  و زمان حوادث برابر در را اسالمى هاى انديشه و اصول و قايدع
 كنـد؟  بيـان  بايـد  چگونه و كند تغذيه را آن بايد چگونه دارد نگه زنده
 بگويـد،  بيانى و زبان با امروز را اسالم محتواى و مسائل است قرار اگر

 آن محتواى آنكه بى كند پيدا را آن با مناسب و عصر اين نياز با متناسب
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 اسـالم  آنكـه  بدون. بخورد دست اسالم اصل آنكه بدون. بشود عوض
 با ولى اصيل اسالم بدهد؛ مردم تحويل را شده تحريف يا خورده دست
. كنـد  ارائه مردم به را روز سؤاالت به پاسخگو و روز بيان با روز، زبان

 خواهـد،  نمـى  تخصـص  خواهد، نمى هنر كار اين كه فرماييد مى خوب،
 يـا  خواهد نمى كردن صرف وقت خواهد نمى تمركز خواهد، نمى تالش
 يابد مى در خود پاك اسالمى وجدان اعماق با اگر ما جامعه خواهد؟ مى
 دوست مردم خداپرست، بافضيلت، خوانده، درس آگاه، علماى بايد كه
 رضـاى  شـيفته  و خلـق  بـه  نسبت خدمتگزار و مهربان دوست، خلق و

 عالقه آنها به دارد دوست را آنها وجود تمام با اگر و كرد، پيدا را خالق
 بگـو  همه اين به احتياج اينكه بدون ـ را آنها جاى و دارد، محبت دارد،
 ايـن  شـما  نظـر  بـه  كنـد؛  مى لمس خودش جامعه در ـ باشد داشته مگو

 راسـت؟  و درسـت  راه يـا  اند رفته كج راه ما الناس عوام اين ما، جامعه
 بياييم بايد ما فهمند، نمى عوام اين آقا، بله: گويند مى كه اينجاست جالب

 توده و عوام كه دارم قبول من. بفهمند تا صادركنيم صادراتى فهم آنها به
 كه اى جامعه در كه دارم قبول هم را اين ولى دارند آموزش به نياز مردم
 و هـدايت  و آمـوزش  و تعلـيم  بـه  نيازمنـد  عوام همين كنيم زندگى ما

 كه فهمند مى را چيزهايى صاف، قلب يك با م،شش حس يك با رهبرى،
 قبـول  مـن  هـم  را ايـن  فهميم، نمى خوانده درس هاى انسان شما و من
 بـه  بلكه نكرديم تعارف انقالب شكوفايى دوره در مردم توده با ما. دارم
 در شـما  كنيـد  بـاور ! ايـران  مسلمان انقالبى شريف مردم اى گفتيم آنها

ــدايت ــن ه ــالب اي ــهيميد، انق ــر س ــد، كتش ــا كني ــا ب ــارف آنه  تع
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 ديروزهـا  و ديروز گويم، مى امروز من. نكرديم ريشخند را آنها. نكرديم
 و گفـت  خـواهم  بارهـا  هسـتم  زنـده  تـا  ماندم زنده اگر و ام گفته بارها

 درهـدايت  ما مسلمان توده و الناس عوام ملت، خلق،: كه نوشت خواهم
 فـردا  اسـت  سهيم هم حاال همين ].حضار تكبير [بود سهيم انقالب اين
 پيـدا  هـم  بـا  رفتـيم  و كرديم پيدا را راه مردم شما با ما. است سهيم هم

 يـك  ولـى  داشـتيم،  خبر بهتر ما را آن از هايى گوشه يك گيريم كرديم؛
 يـك  اسـت  طور همين هم امروز. داشتيد خبر بهتر شما را هايش گوشه
 را هـايى  گوشه يك باشيم داشته خبر بهتر ما است ممكن را هايى گوشه
 در كجاست؟ در دشمن تالش تمام. دانيد مى و داريد خبر بهتر شما هم

 البتـه : بگويـد  بيافرينـد،  افكـن  جدايى غرور يك ما در يا كه، اينجاست
: بگوييـد  آنهـا  به ولى است؛ آقايان وجود بركات از ها پيشرفت اين همه

 شـما  بـه  يـا  نـدارد؛  هندوانـه  جاى ما بغل كه نگذارند بغل زير هندوانه
 و زنيـد  مـى  فريـاد  ها خيابان در كه هستيد و بوديد شما: كه بگويد مردم
 مبـارزه  مصدوم دهيد، مى و داديد مى كشته نبرد هاى صحنه در زديد، مى
 جاى شما بغل زير دانم، نمى اند؟ كاره چه اينها. داريد و داشتيد جنگ و

ـ  تـا  كوشـد  مى دشمن ]ندارد: حضار [ندارد؟ يا دارد هندوانه  پيونـد  ناي
 در و مـردم  شـما  فرهنـگ  در دار ريشه نيروآفرينِ بخشِ حيات سازنده
 ايـن  بـه ! عزيـز  ملـت  شـما . كنـد  متزلـزل  و سست را مردم شما ايمان
 امامـت  پيونـد  و امامتش و اسالم امت پيوند تضعيف راه در گران تالش

 مـن،  برادر. بگوئيد و بدهيد صريح و روشن پاسخ هميشه بايد امتش، و
 ببينـى  حركتى روحانيت زى و لباس در من از است ممكن! نم خواهر
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 عالمِ از كه آلى ايده مطابق كه ببينى رفتارى و نباشد تو خوشايند كه
 عمـق  و پختگـى  آن داراى كـه  بشـنوى  سخنى نباشد، دارى اسالمى
 كـارى  ايـن  خـوب  نباشـد؛  راهبـر  و معلم نقش در عالمِ با متناسب
 حاال است اينقدر منزلتش و ارج النىف كردم مى خيال من بگو ندارد،
 منزلـت  و ارج و علمـى  و فكـرى  منزلت و فكرى ارج كه فهمم مى

 و كن عمل و بگو ندارد عيبى اين. حرفهاست اين از كمتر اش عملى
 روشـن  تـا  بـرويم  هم تر طرف آن پله يك كجا، اين اما بگير؛ موضع
 بـه  است ممكن من، خواهر من، برادر. بگوييم خواهيم مى چه بشود
 علمـى  صالحيت كه كنى برخورد لباس اين در افرادى يا فردى يك
 و كـم  آنقـدر  اصـوالً  را آنها اجتماعى آگاهى يا و تقوايى و عملى و

 لبـاس  در افراد اين يا فرد اين نيست شايسته: بگويى كه بيابى نارسا
 مـن  ولـى  اسـت؛  ممكن و باشند اسالم علماى لباس ودر روحانيت

 ولـى  اسـت؛  واقعيـت  هست، گويم مى اصالً ست،ا ممكن گويم نمى
 اسـالم  كه گيريد مى نتيجه اين از گيريم؟ مى نتيجه چه اين از خوب

 نتيجـه  يـا  روحانيـت؟  منهاى اسالم؛ علماى منهاى اسالمى وجامعه
 روحانيـت؟  اصـالح  بـا  ولـى  روحانيت، با اسالمى جامعه گيريد مى

  برويم؟ كج گيرى نتيجه در چرا يك؟ كدام
 كـرد،  مى دنبال بعد همين با را مسئله همين درست مطهرى آقاى مرحوم

 دانيـد،  مـى  اخير، سالهاى اين در ايشان. كرد مى تالش و گفت مى نوشت، مى
 اواخـر،  ايـن  و روز دو بعـد  روز، يـك  اى هفته ابتدا در بودند گرفته تصميم
 ايشـان  كـرديم  مـى  صـحبت  بـاهم  شـهادت  از قبـل  روز چنـد  همان شايد
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 حـداقل  بشود اگر كنم، زيادتر را قم به رفتن روزهاى دارم بنا: فرمود مى
 شـروع  قـم  در درسهايى ايشان. باشم قم در را هفته روز سه خواهم مى

 برداشت و بينش و انديشه به دادن جهت در اينكه منظور به بودند، كرده
 طـالب  سـاختن  و قـم  يعنـى  شـيعه،  روحانيت مركز در اسالمى اصيل
 و موثرتر نقش ايران اسالمى انقالب ستاد و انقالب مركز اين در جوان

 مـا  ديـدار  آخـرين  هم شايد كه روز آن در قضا از. ايفاكنند را پربارترى
 گرفتـار  مـا  كـه  آمد ميان به صحبت اين بود، هم ايشان خود منزل بود،

 هـاى  فعاليـت  ميـدان  در حضـورمان  ايـم،  شـده  اجتماعى هاى مسئوليت
 هـاى  فعاليـت  و اسـالم  شـناخت  در حقيقـى ت هاى فعاليت ايدئولوژيك،

 طريـق  از سـخنرانى،  طريـق  از مردم به شناخت اين رساندن در تبليغى
 ديگـر  مطهـرى  آقـاى  مرحوم خود. شود مى ضعيف دارد كتاب و مقاله
 همـواره  كـه  ايشان نداشت هم نوشتن سطر يك فرصت بود ماه چند
 امـا  كنـيم  مـى  و كرديم مى مطالعه. نوشتن و كردن مطالعه به بود زنده

. كنــيم مطالعــه را روز اجتمــاعى و سياســى مطالــب ناچــاريم اكنــون
 و طـرف  ايـن  اخبـار  ناچاريم. بخوانيم را روزانه هاى گزارش ناچاريم

 كـه  هايى نامه بخوانيم، را مردم هاى نامه ناچاريم. بخوانيم را طرف آن
 از فـورى  عـالج  و فورى كار اينكه براى خجليم غالباً هم برابرش در

 كنـيم،  مـى  بحـث  كنـيم،  مى مطالعه خوانيم، مى. نيست ساخته دستمان
 هـاى  زمينـه  در اينهـا  اما كنيم مى بندى جمع كنيم، مى تحليل و تجزيه

 از حـد  ايـن  عزيـز،  بـرادر : گفتم مى ايشان به. نيست ديگر ايدئولوژيك
 گونـه  ايـن  و هـا  مسـئوليت  گونـه  اين در خودمان شدن غرق و فرورفتن
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 است درست: فرمود مى هم ايشان و! بينم مى خطرناك را نهروزا كارهاى
 و روزهـا  زودتـر  هرچـه  دارم بنا من كه: فرمود مى بعد دليل همين به و

 از مـن . كنم آزاد بزرگ واجب اين به پرداختن براى را بيشترى ساعات
 اميـدوارم : گفـتم  هم ايشان به و شدم خوشحال خيلى ايشان سخن اين
 حضـور  كنـيم  دنبـال  را برنامه اين عين كنيم يداپ فرصت ما كه وقتى تا

 و كمبـود  ايـن  زيـادى  مقـدار  بـه  شـما  وسازنده زنده و فعال و خالق
 ايشان شهادت خبر كه بار اول هم دليل همين به كند، جبران را نارسايى

 سـاله  ده چندين دوست يك كه دردى و رنج و اَلَم از گذشته شنيدم را
 در ديگـر  خـاطره  هـر  از قبـل  ره،خاط اين كند مى احساس خودش در

 ايشـان  منـزل  بـه  صبح كه اى جلسه همان در برادرها به. شد زنده ذهنم
 ذهـنم  در شـهادت  اين دنبال به كه اى جمله اولين دوستان،: گفتم رفتيم
 ايـن  پركردن براى خواست مى كه بود مطهرى استاد قرار اين شد، زنده
 كند زيادتر را حضورش پرتوان و پرتالش گذشته مثل وحشتناك، خالء
 از هم خودم درباره بودم معتقد سخت مسئله، اين به من گويم، مى اينكه

 كـه  آنجـا  تا كه داشتم تصميم. بودم گرفته را تصميم همين قبل ماه 9ـ8
 و اصـيل  اسـالم  تبليـغ  و تحقيـق  و بررسـى  و بحث ميدان در شود مى

 خوددارى يتىمسئول هر پذيرفتن از دليل همين به بشوم؛ متمركز خالص
 و باشـد  عينـى  واجـب  يـك  و عينـى  فريضـه  يك اينكه مگر كردم، مى

 و امـت  اختيـار  در بودم گذاشته هم را واجب اين بودن عينى تشخيص
 فرمودند عينى واجب عنوان به امام كه اخير مسئوليت اين در حتى. امام
 صـبح  مـن  محفـوظ،  مـا  قـرار  گفتم دوستان به موقع همان پذيرفتم، و
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 بعـدازظهر  ولى كنم مى متمركز را خودم خطير، مسئوليت اين در ظهر تا
 موقع آن از هم، خوشبختانه و باشم حاضر مسئوليت آن در بايد شب و

 اين در ساعت 12ـ10 اى هفته حاال و كردم آغاز وبيش راكم برنامه اين
 دوسـتان  براى هم را اى برنامه و بكنم كار توانم مى ايدئولوژيك كارهاى
 تمـام  بـا  مـن  بدانيـد  كـه  گويم مى اين براى را اين. كردم غازآ دانشجو
 رنـج  روزهـا  ايـن  و امروز و هستم و ام بوده معتقد آرمان اين به وجود
 و پدر دانشجو، خواهران و دانشجو برادران روحانى، برادران كه برم مى

 نسـل  كـرد؟  بايد چه فالنى: كه گويند مى آيند مى معمولى مردم مادرها،
 ممكـن  التقاطى يا اسالم ضد هاى ايدئولوژى هجوم معرض رد ما جوان
 ايـن  آنها به هم من عرض. گويند مى هم راست. باشد پذير آسيب است
 ها مهلكه اين از توانستيم و داد توفيقى و داد عمرى خداى اگر كه است

 ملـت،  شـما  عزيـز  اسـالمى  انقالب راه سر بر دشمن كه هايى توطئه و
 كـه  مسـئوليتى  و نقـش  ايفـاى  با آورد مى جودو به ديگرى، از پس يكى

 تمـام  مطمئنـاً  برسيم مأمن يك به و كنيم عبور سالمت به داريم برعهده
 و انتظـار  و اميـد . كـرد  خواهم متمركز زمينه، همين در را تالش و نيرو

 قهرمـان  و مبـارز  ملـت  شما آگاهانه حضور با كه است اين من آرزوى
 و كسـب  امن چيز؟ چه امن. برسيم نام روزهاى اين به زودى به ايران
 يكـى؟  كـدام . آرمـان  و ديـن  و انقـالب  امـن  يا مال؟ و جان امن كار؟

 و مـال  و جـان  امـن  باشد، آن اگر كه انقالب امن ]انقالب امن: حضار[
 و هوشـيار  دانـم  مـى  مـا،  عزيز مردم. هست دنبالش به هم كار و كسب

ــد ــان. آگاهيـ ــان را آگاهيتـ ــد نشـ ــراى. داديـ ــه بـ ــ مقابلـ ــن ابـ  ايـ
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 رو شـما  در انقالبى ابتكار و خالقيت هنوز ايد؟ انديشيده چه ها توطئه
 و خـواران  ريـزه  بـا  امريكـا  كمانـدوهاى  امشب همين هست؟ اوج به

 لـول  جامعـه  ايـن  در هـم  هنـوز  كـه  شـان،  جهنمـى  پروردگان دست
 جنايت و خيانت يك به دست تهران اين در امشب همين خورند، مى

 شـما  بـه  صريحاً من جنگيد؟ مى كنيد؟ مى كار چه شما. اند زده خونبار
 آن بـه  ايـدئولوژيك،  كـار  آن بـه  كه اى عالقه و عشق همان با بگويم

 انقالب شوراى سياسى مسئوليت اين به اجتماعى، و قضائى مسئوليت
 بـا  عالقه، و عشق همان با شما، برادر اين پردازم، مى اش جانبه همه و

 ]تكبيرحضار [.بجنگد ها ميدان همان رد شما با است آماده وجود تمام
 آسـمان  در شـكارى  هواپيماهـاى  صـداى  اين وقت بى كه ديشب،

 خبـر  آمـدم  شـدم،  بيـدار  خواب از بودم، خوابيده تازه من آمد، تهران
 موقع آن كه احساسى آن كه كنيد مى فكر خوب، چيست؟ ببينم بگيرم

 يـك  دثـه، حا يك اگر كه بود اين احساس بود؟ چه بود، من درون در
 يـا  و كنـد  نمـى  فـرق  روسى يا و امريكايى كودتاى براى چينى زمينه
 ايـن  دشـمن  و خـائنين  دسـت  بـه  ديگر، دره جهنم هر از يا چينى،
 در كرد حركت حاال همين االن، همين بايد باشد، شده چيده انقالب
 آگـاه  و مراقـب  پاسـداران  بـا  آمـد  هـابيرون  خانه از شب دل همين
 بـه  مـؤمن  ارتشيان از گروه آن با و انقالب اسدارانپ سپاه و ها كميته

 هـيچ  كـرديم؛  مى قبل نيم و يكسال كه بكنيم را كارى همان انقالب،
 پرسـم  مـى  شـما  از كـرديم؟  كـار  چه بهمن 21 روز آقا. ندارد فرقى
 روز نيـروى  از كـارش  و حضـورش  درتهـران  فرضى كودتاى نيروى
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 بهمن 21 روز از امروز اشم و من دست شود؟ مى باالتر ديگر بهمن 21
 كـه  بـود  اين نه مگر كرديم؟ كار چه روز آن چى؟ پس. است؟ تر خالى
 اعـالم  نظـامى  حكومـت  آن و ريختيـد  ها خيابان به بعدازظهر 4 ساعت
 فقـط  وحشت، نه ترس نه كنيد؛ مى را كار همين حاال شكستيد؟ را شده
 مطرح و دتاكي با مكرر روز چند همين در را چيز اين كه است چيز يك
 حاال اش پيروزى تداوم در ما اسالمى انقالب كه است اين آن و ايم كرده
 14ــ 10 ايـن  در بايد كارى يك ما منتها طلبد؛ مى شهادت و خون حاال
 شـد  بـد  خيلى و بدهيم انجام نتوانستيم و داديم مى انجام موفقيت با ماه
 از پـس  كـه  بـود  ايـن  بـر  قرار: بود اين آن و بدهيم انجام نتوانستيم كه

. كند خرج و بگيرد ملت همه است ملت كيسه در چه هر ملت پيروزى
 هسـت  مملكت اين در چه هر شويم مى پيروز وقتى كه بود اين بر قرار
 مصرف و بنشيند سفره دور ملت همه و بگذاريم گسترده سفره يك سر
 شـوراى  در را اصـل  ايـن  بـار  چندين شده، هم دير نشد، كار اين. كند

 ام گفته اجتماعى هاى بحث در تاكيد با بار چندين ام، كرده طرحم انقالب
 صـاحبان  و بازرگانـان  بـراى  كه سخنرانى تا دو در پيش ماه 9ـ8 حدود
 كـردم  مطرح آنجا را همين بود شده داده ترتيب ها سخنرانى اين صنايع،

! بازرگانـان  اى و صـنايع  صـاحبان  اى كه شده ضبط هم آن نوارهاى و
 و كاسـب  و تـاجر  سرشـار  سـود  توانـد  نمى ديگر المىاس انقالب اگر

 كنـد،  تحمل محرومان ناتوانى و ضعف فقر، كنار در را صنعت صاحب
 در. باشـيد  پـذيرا  را اسـالم  اقتصـادى  عـدل  جديد نظام بياييد خودتان
 كـه  ــ  قبـل  ماه 9ـ8 همان در ـ كردم مطرح را فرمول اين من جا همان
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 و مـديران  كـه  اسـت  ايـن  كنـيم  بـول ق تـوانيم  مـى  فعال ما آنچه حداكثر
 دهنـد  مـى  انجام ساده كار كه كسانى با مقايسه در متخصصان، و مسئوالن
. نيسـت  تحمـل  قابـل  ايـن  از بـيش  باشد، برابر سه تا درآمدشان مزدشان
 ايـن  تا اقتصادى عدل با متناسب روند اين اصل، اين فكر، اين كه متأسفم
 طبـق  بـر : بگـويم  شـما  به تهالب. است نداشته چشمگيرى پيشرفت لحظه،
 امـروز  كشـور،  ايـن  صـنايع  درصـد  73 تقريبا دادند مى ديشب كه آمارى
 كه است درصد27 حدود در فقط. نيست افراد مال است؛ ملت مال ديگر
 صـنعت  مسـئله  فقـط  ولـى . است خصوصى هاى گروه و افراد دست در

 رفـتن  بـاال  ايـن  مسـئله  هست؛ هم كار و كسب و تجارت مسئله نيست؛
 اساسـى  فكـر  اينهـا  براى بايد. هست هم خريد قدرت شدن كم و ها نرخ
 وعـده  ملـت  بـه  ام نـداده  انجـام  را كـارى  تا كه ام كرده تعهد چون. بشود
 بـا  كـه  گويم مى شما به اجماالً ولى گويم نمى شما به چيزى ديگر ندهم،
 ان. كنـيم  مى كار زمينه اين در 59 سال براى داريم بيشترى تأكيد و شتاب
 اطـالع  به آنوقت شد نزديك عمل به و شد روشن اش نتيجه وقتى شاءاهللا
 بدانيـد  را ايـن  ].حضـار  تكبير [رساند خواهيم مسلمان قهرمان ملت شما
 را مسائلشـان  همـه  سـوم،  و دوم و اول هاى سال در معموالً ها انقالب كه
 بـا  و قاطعيـت  با را اين شما، انقالب كه بدانيد را اين فقط. اند نكرده حل

 از هـدايتش  و طـرح  در مـا  كه آنجايى تا گويم، مى صميميت و صداقت
 همـين  انقـالب  سـمت  گـويم،  مى صميميت با داريم، حضور شما طرف
 برگـردد  سـمت  ايـن  از خواست كه روز هر و شد اشاره كه است سمتى
 بنـــابراين] حضـــار تكبيـــر [.كـــرد خـــواهيم افشـــاگرى مـــا خـــود
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 كـه  آنچـه  با كامل، حضور با قدرت، با شهامت، با فداكارى، با همچنان
 دشـمن  مبـادا . كنيم پاسدارى انقالب اين از بايد داريم و داريد توان در

 و هـوايى  نيـروى  دسـتگاه  رادار، سيسـتم  اينكـه  دليـل  به كه كند خيال
 هـاى  وسنبه سوراخ همه از و است خودش پخت دست نظامى سازمان

 راههاى همه دارد، را ها نقشه همه دارد، خبر قبل از كه است طبيعى آن،
 توانسـته  و كرده بينى پيش خود روى پيش هاى نقشه در را فرار و ورود

 آنوقـت  بياورد، تهران به يا بياورد طبس به هواپيما تا 4 هليكوپتر، تا 10
 ازمـتن  برخاسـته  و بپاخاسـته  انقالب اين توانم مى من اينكه به كند فكر
 كنم مى احساس من آنچه! خام پندار زهى! زهى. بدهم شكست را امت
 فـداكار  جـوان  نسـل  خصـوص  بـه  و ما انقالبى مرد و زن كه است اين

 تـاريخ  از را تجربـه  اين و يابد مى و كند مى درك و فهمد مى ما، انقالبى
 آن بـه  نيازمنـد  انقالب يك رساندن ثمر به كه آموزد مى يا است آموخته
 پيكـار  و رزم اىبـر  آمـاده  سربازان چون سال سالهاى ما همه كه است

 ايـن  كه موقعى ديشب كه شد سؤال امام از] حضار تكبير [.كنيم زندگى
 كـه  ناراحت داريد، كه قلبى ناراحتى علت به شما آمد هواپيما صداهاى
 خوب، كردم فكر ثانياً. بودم بيدار آمد كه آنوقت اوالً،: فرمودند نشديد؟

 رونـد؛  مـى  و دآينـ  مـى  دارنـد  حاال هواپيما تا دو كه نيست چيزى پس
 خـوب؛  باشـد،  كودتـا  باشد، گويند مى گاهى كه حرفها اين هم حاالاگر

 در شـما  امـام  خـوب، . هستيم ديگر، هست ملت. نيست چيزى هم آن
 ناپـذير  آسيب اما فيزيكى، نظر از ديده آسيب قلب با سالگى هشتاد سن
ــر از ــى، نظ ــا روح ــه ب ــه اينك ــما هم ــر ش ــى ديگ ــد م ــتين داني  نخس
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 فـداكار  سـرباز  يـك  مثـل  شـجاعانه  اينطور كجاست مندش حمله نقطه
 شـما  خـواهران،  و بـرادران . كنـد  مـى  برخـورد  رويـدادها  ايـن  بـا  جوان
 و تـوپ  جلـوى  مشـت  با اينكه از ببينم كنيد؟ رفتار جور چه خواهيد مى

 مسلسـل،  تانـك،  تـوپ، : كـه  زديـد  مى فرياد و رفتيد مى مسلسل و تانگ
 حماسـه  ايـن  از] خيـر : حضـار  [د؟نيسـتي  كـه  پشـيمان  نـدارد؛  اثر ديگر

 آفريديـد  و آورديـد  وجـود  بـه  بشرى مبارزات فرهنگ در كه افتخارآميز
 داشـته  دوام بايد است سرافرازى مايه كه چيزى. داريد سرفرازى احساس

 ان االعلـون  انـتم  و والتحزنـوا  التهنـوا  و" برود؟ بين از زود بايد يا باشد
! ندهيـد  راه خودتـان  بـه  را تىسس! نشويد سست! نترسيد "1مؤمنين كنتم
 غـم  چيـز؟  چـه  از. نـدارد  غصه و غم! نشويد هم غصه و غم دچار حتى
 را جـان  غـم  مـا  نبـوده  قـرار  اسـت  جان غم اگر خوريد؟ مى را چيز چه

 كـار  و كسـب  غم يا فرزند و زن غم يا نان غم يا است جان غم. بخوريم
 غـم  اگـر  ]انقـالب  غم: حضار [چى؟ پس] كدام هيچ: حضار[يكى؟ كدام

 تضـمين  افسرده، دلهاى و ها چهره با انقالب: بگويم شما به است انقالب
 تضـمين  شـاداب  هـاى  چهـره  و شـور  پر دلهاى با انقالب نيست؛ شدنى
 آن بـه  خـودم  خـواهم،  مى شما از راكه چيزى يك] تكبيرحضار [شود مى

 نيسـتم،  غيـرمتّعظ  واعـظ  اينجـا  ديگـر  كـنم  مـى  عمل چون ميكنم، عمل
 مواقع ترين سخت در انقالب، فراز و نشيب دوره اين در را من هيچكس
 دنبـال  بـه  كـه  مـا  باشيم؟ افسرده چرا. ببيند افسرده قيافه با است نتوانسته

ــنيين احــدى" ــا 2"الحس ــهادت ي ــا ش ــروزى ي ــتيم پي ــر هس ــرا ديگ  چ
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 باشـيد  داشـته  نشـاط  باشد، شاداب ها چهره نباشيم، افسرده افسردگى؟
 غلطـى  هـيچ  او مـزدوران  و امريكـا  كـه  است همين شما شعار آنوقت
 و مشـكالت  و هـا  سختى بار زير در ما ]حضار تكبير [.بكنند توانند نمى

 خـواهيم  تـاريخ  جاودانـه  قامتان راست ما. كنيم نمى خم قد ها دشوارى
 برخاك و بخوريم زخم يا شويم كشته كه نيستيم سرپا موقعى تنها. ماند
 ] حضار تكبير [بكند خم تواند نمى ار ما پشت قدرتى هيچ واال بيفتيم
 پخش آن نوارهاى هم شايد ام كرده نقل مكرر دوستان براى را اين
 قبـل،  روز چند. است نشده پخش هنوز هم شايد دانم نمى باشد، شده
 ايـن  خواهيـد  مـى  كـى  تـا : بفرمائيـد  خـوب . بـود  آمده انگليس سفير

 بار چند كرديم، نروش را اينها تكليف: گفتم داريد؟ نگه را ها گروگان
 در مـردم  و امـت  نماينـدگان  بـا  اينها تكليف تعيين: گفتيم پرسيد؟ مى

 بد اينها به اينجا مگر چرا؟ شود؟ مى هم بهتر اين از. شوراست مجلس
. كشتيد متمدنتان آمريكاى هاى زندان در را ما جوان كه شما گذرد؟ مى
 مرگتـان  هچـ  ديگـر  كننـد،  مـى  زندگى سفارت هتل در اينجا كه اينها

 متناسـب  رفتارى اينها با كه شد مى سعى مدت اين در كه گفتم است؟
 كـه  اسـت  مصـيبتى  واقعـاً  هـم  اين اما. باشند داشته اسالمى اخالق با

 چهل نگهبان كه شدند ناچار ماه شش ـ پنج امت، اين هاى بچه بهترين
 و است مصيبتى يك خودش براى هم اين. باشند آمريكايى تا پنجاه ـ
. هسـتند  آنجـا  گـاهى  تـن  چهارصد ـ سيصد گفتم، هم ها بچه ينا به

 را وقتتـان  از سـاعت  يك شما از تن دو آيد مى حيفم كنيد باور: گفتم
 خـالى  جايتـان  كـه  هسـت  نيـاز  شـما  به بيرون آنقدر بگذرانيد؛ آنجا
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 خيانـت  و شاه جنايت حال هر به حاال. گفتم آنها به مكرر را اين. است
 افروختـه  بر خاسته بپا دانشجويان كه شد سبب يكاامر جنايت و امريكا

 بگيرنـد،  آنجـا  در را آمريكـايى  مشـت  يك. بگيرند را سفارت بروند ما
 ايـن  نگهـدارى  گرفتـار  ها ماه اينكه قيمت به اما بيافريند تازه اى حماسه
 هـاى  روزنامـه  چـرا  كه زنند مى نق خود بى. شدند جهت بى هاى لوس
 و كـارتر  ولـى  گفـت  انگلـيس  سفير. آوريد نمى ما براى را آمريكا روز

 گفتنـد  مـا  ملت ولى كنند، صبر ديگر ماه دو تا توانند نمى آمريكا دولت
. گيرنـد  مـى  را خودشان تصميم هم آنها گيريم مى را خودمان تصميم ما

: گفـتم . كنيـد  مـى  برخـورد  سياسى مسائل با بينانه غيرواقع خيلى: گفت
. كنـيم  برخـورد  طلبانـه  آرمـان  ائل،مس با است قرار ما است، طور همين
 مـا . هـا  واقعيـت  بـه  تسـليم  انقـالب  نه هاست آرمان انقالب ما انقالب
 هرچه را ها واقعيت اينكه نه كنيم عوض را ها واقعيت كه كرديم انقالب
 از مـا : گفـتم . كرد اقتصادى محاصره تشديد از صحبت. بپذيريم هست
 و نـان  همـان  ولـو  بـرود  شپي انقالب كه بود اين بر قرارمان اول همان
 هـم  خدا. بخوريم آيد مى دست به مملكت همين در كه را خودمان پنير
 محصـول  االن تـا ! شـما  بـر  بـاد  مژده. است داده بركت ساله دو اين در

 ان] حضـار  تكبيـر  [اسـت  عالى بسيار گذشته سال به نسبت ايران گندم
 نـوش  خـالى  نـان  ايران مردم همه و برود ها نانوايى و سيلوها به شاءاهللا
 شـد  تلـخ  اوقاتش آخر در] حضار تكبير [.بجنگند امريكا با و كنند جان
 و كـرد،  كـه  را كار همين. كرد خواهد نظامى دخالت آمريكا كه گفت و

 ندارنـد،  سـفير  چون انگليس، سفير وسيله به شان حجت اتمام ديگر اين
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 خيلـى  زا مـا : گفـتم . كرد خواهد نظامى دخالت: گفت. بود گرفته انجام
 ولـى  نيسـت،  ما انتظار خالف ايم؛ آماده نظامى دخالت براى پيش وقت
 مـردم  جمعيـت  در بيايد ايران مرزهاى داخل به كه امريكايى سرباز هر
 .اسـت  خـاك  زيـر  و گور هم آن نيست ايران در برايش بيشتر جا يك

 پـيش  برايشان ديگر جاى يك خدا شد معلوم حاال البته] حضار تكبير[
 يـك  به است ممكن اين: گفت. شدن سوخته زغال آن و بود هكرد بينى
 ملـتِ  يـك  جنگ هم حالت اين در: گفتم. شود تبديل عيار تمام جنگ
 بـه  مجهـز  دشـمن  بـا  است حاضر سالح كمترين با كه ايمان با فداكارِ
 آمريكـا  مگـر  بگـويم  او به نخواستم. بود خواهد بجنگد، سالح آخرين
 از برتـر  است اسالم ايران اگر ايران، كرد؟ فراموش زود را ويتنام تجربه
 علمـاى  روحـانى،  بـرادران  عزيز، روحانيت] حضار تكبير.]است ويتنام
 جريـان  در كـه  دارد را انتظـار  همـين  شـما  و من از جامعه اين اسالم،
 ميـدان  به مردم از جلوتر گويم، مى چه مردم، پاى به پا پرشكوه انقالب
 شجاعت و فداكارى بايد مردم. برويم خطرها استقبال به برويم، حوادث

 و اسـالمى  عمـل  آگـاهى،  و ايمان ببينند؛ مجسم ما در را بودن نترس و
 و ببيننـد  زنـده  مـا  در را زمان اين با متناسب اجتماعى و سياسى آگاهى
 و ببيننـد  اسـت  ايمـان  بـا  مسـلمان  فقيه و عالم يك خور در كه آنطور
 اى رابطـه  چنين مردم با و مردم ميان در ما كه روزى آن تا باشيد مطمئن

 ايـن  وجـدان  مـردم،  ايـن  عاطفه مردم، اين قلب دهيم، نشان مجسم را
 و امامـت  و امـت  آفرين پيروزى و خالق و سازنده پيوند نگهبان مردم،
 كه باشيد مطمئن و بود خواهد مبارز و آگاه و مسئول روحانيت و ملت
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 و كشـاورز  و رگركـا  دانشـجو،  و روحـانى  و روحـانى  و دانشـجو  پيوند
 بـر  توانـد  مى تنها پير، و جوان و روحانى و ور پيشه و مرد و زن و كارمند
 بكنـيم،  را كـار  ايـن  اگـر ] حضـار  تكبير [.بماند زنده محورى، چنين يك
 ببيننـد،  شما و من از روزافزون صورت به را فداكارى و حضور اين ملت

 كـه  سخنّـا  هـاى  وسـواس  بـراى  نفـوذ  جـاى  ديگـر  كـه  باشيد مطمئن
 هـيچ . بـود  نخواهـد  فـراخ  و بـاز  چندان "1الناس صدور فى يوسوسون"

 از تـر  قاطع و نافذتر و وگوياتر رساتر استداللى هيچ و بيانى هيچ و زبانى
 تـداوم  در مبارز، و آگاه روحانيت پيشگامى و پيشاهنگى حتى و رزمى هم

 تشـهاد  و خـون  از درخشانِ و شكوه پر نبرد و مان امت اسالمى انقالب
 تكبيـر  [!روز آن اميـد  به. بود نخواهد جهانخوار امريكاى عليه مان، جامعه
 هـا  خيابـان  در مسلح دشمنان برابر در ديگر بار كه روز آن اميد به] حضار

 روحى با مساجد، هاى شبستان همين داخل از و ها تريبون همين پشت از
 دسـت  در دسـت  خدا، راه در شهادت به عشق و اميد و ايمان از سرشار

ــرون مســجدها در از يكــديگر ــرويم، بي ــن و ب ــار اي  و تفنــگ ديگــر، ب
 هـا،  تفنـگ  هـا  ژسه با بار اين. بگيريم بدست كه داريم سبك هاى مسلسل
 و هـا  فـانتوم  جنـگ  بـه  بـرويم  داريـم،  اختيار در كه اينهايى همه برنوها،

. داد شـعار  بايـد  هم باز اينكه مثل. خونخوار و غدار دشمن هليكوپترهاى
 ولـى . نداريـد  شـاه  بر مرگ به احتياجى شما ديگر است، مرده شاه رديگ
 عـادت  هـم  بـاز  بايـد . بدهيد قرار اش اصلى جاى همان را شعارتان بايد

ــد ــر از بكني ــاعى ه ــى اجتم ــد م ــرون خواهي ــد بي ــا بروي ــا ت ــه آنج  ك
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 ]حضـار  تكبيـر  [كنيـد  دنبـال  را آمريكـا  بر مرگ شعار هستيد هم با
 . شد تمام من عرض خوب،
 چـرا  كـه  اسـت  ايـن  سـؤالم  اوالً،) خوانم مى را سؤال عين (:ؤالس

 شـد،  گفتـه  آمريكـا  طرف از آنكه، به توجه با آمريكايى، هليكوپترهاى
 ايـن  آيـا  شـد؟  بمبـاران  بـوده،  آن در مهـم  بسيار شده بندى طبقه اسناد
 تصـميم  ايـن  در هـم  انقالب شوراى آيا بوده؟ جمهورى رئيس دستور
 هنـوز  آيا اند؟ گرفته را تصميم اين ارتش اندهانفرم يا و داشت دخالت

 آمريكـا  بـا  دارنـد  كـه  اند نداده را خودشان امتحان ارتش سران اين هم
 جلـوى  و شـود  تحقيـق  زودتر هرچه نيست بهتر آيا كنند؟ مى همكارى
 تـا  كنـيم  مـى  اعـالم  بـار  چندمين براى ثانياً، شود؟ گرفته داخلى خائنان
 انقـالب  ساختن بارور و آمريكا با مبارزه در را خود خون قطره آخرين
 شـاد  بسيار اى روحيه با] حضار صلوات [خمينى امام رهبرى به اسالمى

 خائنـان  كـه  شـود  باعث نبايد موضوع اين البته. كرد خواهيم ايستادگى
 . كنند همكارى آمريكا با باشند داشته اجازه همچنان داخلى
 بـا  مطلب، سه دو هر يرامونپ گسترده، صورت به ما تحقيقات كه آنجا تا

 و شـد  آغـاز  زود خيلى انقالب شوراى عضو برادران از دوتن فعال شركت
 جـدى  طور به: گفتند پرسيدم، بندى جمع آخرين از عصر امروز و شده دنبال

 و قـرائن  همـه  اسـناد،  همـه  كننـد،  بنـدى  جمع باسرعت كه هستند مشغول
 راننـده  حتى باشد، وشنگرر آنها هاى گزارش توانسته مى كه شهودى مدارك،

 اينجـا  را گزارشـش  و تهـران  بـه  آمده گفتند را بوس مينى آن يا اتوبوس آن
 دنبـال  هوشـيارى،  و جـديت  بـا  اينهـا  و داده دوسـتان  گروه اين به حضوراً
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 كـه  اطالعى آخرين به بنا ولى بشود روشن يكى يكى مسائل تا شود مى
 در ارتـش  امـراى  از ردىف خيانت بر قاطعى دليل هنوز شده داده من به
 قاطعيـت  بـا  بيايد دست به هم وقت هر است؛ نيامده دست به زمينه اين
 مـن . شـود  مـى  گذاشـته  درميان مردم با هم صراحت با و شود مى عمل

 هـاى  بررسـى  و گروه اين كار فردا، تا شايد زودى، به كه هستم اميدوار
 روشـن  آنچنـان  نتيجـه،  از بخشـى  الاقل يا و برسد نهايى نتيجه به آنها
 ولـى . برسـانيم  مردم اطالع به رسمى گزارش اولين در بتوانيم كه باشد
 صدر، بنى آقاى جمهور، رئيس كه درموقعى كه است اين داد روى آنچه
 كـه  طور همان است، ايران خاك در هليكوپترها اين اينكه از شدند خبر
 اپيمـا هو در صدر بنى آقاى كه بوده وقتى دادند، گزارش هم ايشان خود
 يك ساعت از بعد چيزى تقريبا يعنى گشتند برمى تهران به خوزستان از
 هواپيمـا  همـان  بـا  توانستند ايشان بعد و بيشتر هم شايد شايد، شود مى

 زمـين  روى سـالم  هليكوپترهـا  موقع آن در و كنند هوايى بازديد بروند
 .گيرنـد  مى تماس ايشان با ارتش از 4/30 تا 4 ساعت حدود. است بوده
 كـه  دومـى  تمـاس  در تمـاس  ايـن  كه دادند مى هم احتمال ايشان البته

 هـم  را اين شد قرار باشد، شده گفته مطلب، اين بوده 5/30 و 5 حدود
 وضـع  بـدى  دليل به نيرو آمدن فرود امكان كه دهند واطالع كنند چك
 بـا  اسـت  ممكـن  آيـد  مى دارد زمين طريق از نيرو مقدارى نيست، هوا

 هسـت  خطـر  اين بنابراين،. نرسند بشود، شب تا اهر وضع و هوا وضع
 و باشـند  شـده  پنهـان  هـا  خلبان كنند استفاده تاريكى از بتوانند اينها كه

 موافقـت  ايشـان  كـه  بـوده  موقـع  آن در ببرنـد  را هليكوپترها اين بيايند
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 بـا  كـه  اميـد  ايـن  بـه  بشـود  تيراندازى هليكوپترها به اينكه به كردند
 ولـى . برونـد  بـين  از اينكـه  نـه  بيفتنـد  كـار  از فقـط  آنهـا  تيراندازى،

 هليكوپترهـا  از تـا  سـه  عمـالً  تيراندازى اين در دانيد مى كه طور همان
 اين. است مانده سالم هم يكى و ديده آسيب يكى رفته، بين از كلى به

 نـه؟  يـا  بـوده  تعمـدى  كـار  اين در آيا كه شود مى دنبال دارد موضوع
 اطـالع  به گزارش در اين و هست رسد، ىم نظر به ظاهراً كه همينطور

 هر در داخلى خائنين جلوى بايد اينكه در. رسيد خواهد شريف ملت
 كـه  اسـت  اين مهم نيست؛ ترديدى كمترين شود گرفته گروه، و فرقه
 كـه  اسـت  ايـن  مهم. بشناسيم تر سريع هرچه و زودتر هرچه را خائن
 نشناسيم خائن را دىافرا گويند،) فالن)آقاى و شايعات دنبال به صرفاً
 هــا سـوءظن  براســاس صـرفاً  اگـر . اســت خطرنـاك  خيلــى ايـن  كـه 

 از ايـن،  خطر بكنيم عمل خواستيم ضعيف قرائنى يك يا ها وبدگمانى
 كوشـيم  مـى  مـا  كـه  اسـت  جهـت  همين به. است بيشتر خيانت خطر

 كمـك  بـه  فقـط  چون كنيم؛ زياد را اعتماد قابل رسيدگى هاى دستگاه
 . كرد شناسايى و شناخت باز را خائن شود مى كه هاست دستگاه اين

 يا هستيد فكر در بيكارى مسئله براى آيا كه است اين سؤال يك
 تشـكر،  عـرض  بـا  گيرد؟ مى تصميم وقت چه دولت نه، اگر و خير

 .بيكار هاى ديپلمه
 انقـالب  حسـاس  مسـائل  آن از اين عزيز، وخواهران عزيز برادران آرى،

 كـردم  عـرض  كـه  اين. كنيم مى هم تالش. داريم جهتو آن به كامالً ما است
 يـك  در كـه  كنـيم  مـى  دنبـال  فشـار  بـا  داريـم  مجدداً را اى تازه تالش يك

 نمـاز  از غيـر  متوالياً، نيم و ساعت 4 به نزديك و داشتيم ديروز كه اى جلسه
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 بايـد  كـه  اسـت  همـين  كـرديم  كـار  اش دربـاره  خوانديم، وسطش كه
 كـه  شـود  تقسـيم  طورى جامعه اين در كار امكانات و زندگى امكانات

 شـعار،  بـا  واال كنند اجتماعى و اقتصادى عدالت احساس ما مردم همه
 هم تكرار گويم، مى را اين خدمتتان اينجا هم بنده. شود نمى حل مسائل

 مـاه  چنـدين . دهـم  مـى  العـاده  فوق اهميتِ مسئله اين به من: كه كنم مى
 شـده  شروع گاهى هم آن هايش بحث ام كرده مطرح را اين مكرر است
 جلـو  خـوب  ها بعضى هاى توجهى كم احياناً يا ها گرفتارى علت به ولى
 ايـن  تـا : كـه  ام گفته را اين صريحاً ايم كرده شروع كه بار اين ولى نرفته
 هـم  بـاز . نيسـت  شـدنى  حـل  ما انقالب مسائل ساير نشود حل مسئله
 اين در زندگى امكانات نهبرادرا و عادالنه تقسيم مسئله تا كنم مى تكرار
 سـاير  نشـود  حـل  مـردم  همـه  بـر  كار امكانات و مردم، همه بر كشور
 سـالمه  و اهللا صـلواة  اكـرم  پيغمبـر . نيست شدنى حل ما انقالب مسائل
 چـه  شدند مدينه روانه مهاجران سيل و آمد مدينه به مكه از وقتى عليه،
 و مهاجر يك شود بسته اخوت عقد كه نكرد مقرر مگر كرد؟ مقرر چيز
 مصـرف  هـم  با برادرانه دارند آنچه بعد و باشند برادر هم با انصار يك
 مصـرف  ميـزان  بايـد  هستيم؛ زمانى چنين يك در درست االن ما كنند؛
 مصراع، يك اين اما. باشد جامعه كل واقعى توليد با متناسب جامعه كل
 بايـد  كـه  اسـت  اين دوم مصراع و دوم فرد است، بيت اين از فرد يك
 ميليـون،  دو ميليـون،  يك االن. شود تقسيم جامعه همه بر كل توليد اين
 34 ميليـون  33 و كننـد  مـى  مصرف را توليد از نيمى جامعه، ميليونِ سه

ــون ــيم را ديگــر ميلي ــن ديگــر، ن ــل اي ــه ايــن نيســت، دوام قاب  عادالن
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 كـرديم  را كار اين اگر و نيست عملى اين نيست، اسالمى اين نيست،
 حـاال ! مـن  خواهر! من برادر شود؛ مى حل هم بيكاران لهمسئ وقت آن
 كنيم درست نتوانستيم تو رغبت با تو، تحصيالت با متناسب كارى كه
 كشـور  گوشه يك در بروى و بكنى سودمند حداقل كار يك توانى مى

 كه بستگانى و خودت براى هم را زندگى مخارج حداقلِ بدهى، انجام
 همـديگر،  بـا  تـوانيم  مى وقت آن اورى؛بي بدست بكنند كار توانند نمى

 ايـن  چـون . كنـيم  حل ريزى برنامه با را اشتغال سطح باالبردن مسئله
 ما كه بگوييد مردم به خواهيد مى آيا كه بود مطرح ديشب همين مسئله

 بنده را اين كنيم؟ حل را مسئله خواهيم مى صرفاً اشتغال ريزىِ برنامه با
. نبود موفق هم تان تجربه كرديد، هتجرب هست هم يكسال ندارم؛ قبول
 همـه  ما مردم اگر. كنيم تقسيم عادالنه اول را مقدرات و امكانات بايد
 صـورت  اين به بخوريم، هم با داريم چه هر زندگى، حداقل عنوان به
 ريـزى  برنامـه  خـواهيم  مـى  حاال گفت شود مى بعد وقت آن بيايند، در

 بيكـار  كسـى  گـذاريم  نمى قتو آن ببريم، باال را اشتغال سطح تا كنيم
 دسـت  در را بيـل  حـداقل  بـرادر،  بگوييم است، بيكار كس هر. باشد
 حتمـاً  دارد لزومى چه كنيم؛ درست بيل با را روستايى جاده اين بگير
 كـرد،  را كـار  ايـن  شود مى حالت آن در. كنيم درست آالت ماشين با

 امـا  يم،انـداز  مـى  كنـار  را بيـل  سـازيم،  مى ماشين همديگر با هم بعد
 اصـول  ايـن  و اسـت  برنامه اصول اين سازيم؛ مى خودمان كه ماشينى

 مـن  خـدا  يـارى  به. شاءاهللا ان كرد خواهيم دنبال ما كه است اقتصادى
 دو كـه  اقتصـادى  اصول در هم را ام شده تنظيم تحقيقىِ هاى يادداشت
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 مـان  دانشـجوى  دوسـتان  بـراى  درس يـك  صورت به است اى هفته
 آن، تئوريـك  و اجرايـى  اصـول  ايـن  دربـاره  هـم  و ام كـرده  شروع

 قـرار  عمـوم  اختيـار  در و كنم تنظيم بتوانم بود عمرى اگر اميدوارم
 عـدالت  اخـالق،  جامعـه  ما جامعه: گويم مى صراحت با ولى. بدهم

 بـدون  اخـالق  واال اينهاسـت  همـه  بـا  اقتصادى عدالت و اجتماعى
 . نيست اسالم آهنگ اقتصادى عدالت
 را خـود  نظـر : دهم مى جواب است روز سؤال كه هم سؤال اين

 چيست؟ آن قبال در ما وظيفه. بفرماييد فرهنگى انقالب مورد در
 اگـر  انقـالب . اسـت  شـوخى  فرهنگـى  انقـالب  بدون اسالمى، انقالب

 روشـن  نظـر  است؛ فرهنگى است مكتبى اگر و است مكتبى است، اسالمى
 عمل به دست و تحرك و شور و مسئوليت و تعهد احساس. است اين من

 مسـلمان  دانشجويان سازمان و دانشجويان اسالمى هاى انجمن اعضاى بردن
 و كـنم  مـى  تقـدير  وجـود  تمـام  با كنند مى حركت امام خط در عموماً كه را

 14 تـا  ها دانشگاه كه انقالب شوراى تصميم] حضار تكبير [گويم مى تبريك
 كشـور  مديريت در ىعموم بندى جمع يك براساس صرفاً بماند، باز خرداد

 و بـرادران  ايـن  تصـميم  بـا  مخالفـت  اى ذره جهـت  در نـه  گرفت، صورت
 ميـان  در آنهـا  بـا  دليـل  بـا  را تصـميم  ايـن  ما لذا و مبارز؛ ايمان با خواهران
 عنـوان  بـه  تصـميم  ايـن  كـه  بدانند و گذاريم مى ميان در هم باز و گذاشتيم
 همچنـان  انقالب، شوراى بنابراين. است نشده اتخاذ آنها مقابل در تصميمى

 در بلكـه  دانشـگاه،  در فقـط  نه كامل فرهنگىِ انقالبِ راه در سريع تالش به
 هــا، روزنامــه تلويزيــون، و راديــو كودكســتان، و دبســتان دبيرســتان،
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 در و تفريحـات  ها، ورزشگاه تئاتر، و سينما فيلم، هنر، كتابها، مطبوعات،
 اسـت  اميـدوار  و است معتقد وجود تمام با فرهنگى هاى زمينه اين همه
 هـاى  جـوان  ايـن  ابتكـار  پـر  و مخلصانه و فعال و خالق شركت با كه

 حـاال  همـين  از و بشود اجرا و ريزى طرح سرعت با انقالب اين عزيز،
 نقطـه  روز سـالگرد  كـه  خـرداد،  15 روز و شـوند  كار به دست نيروها
 اسـت،  اسالمى اصيل انقالب سوى به ايران اجتماعى انقالب در عطف

 انقـالب  ايـن  يـادبود  روز هفـدهمين  ايـن  1359 سال در را سالگردش
 در مـا  جامعه فرهنگىِ انقالب شتاب آغاز روز خرداد، پانزده شكوهمند

 ايـن ] حضـار  تكبير [.شاءاهللا ان باشد امام خط يعنى اسالم مستقيم خط
 همـين  كشور؛ غرب و كردستان درباره است مهم هم اين بگويم هم را

. بـس  آتـش : گفتند چهارشنبه هفتگى مصاحبه اين در نگارهاخبر امروز
 شـما  كه چيه لغت اين نداريم بس آتش ما: گفتم چيه؟ بس آتش اين
 ايـن  آن و داريـم  چيـز  يـك  مـا : گفتم] حضار تكبير [بريد؟ مى كار به

 جانبـازى،  بـراى  آمـاده  اسـالمى،  انقالب كف بر جان مجاهدان است
 عزيـز،  كردسـتان  در ايـران،  غـرب  در را توطئـه  هاى كانون تا اند رفته

 عليـه  و كـرد  خـواهران  و برادران عليه كرد، ملتِ عليه كه هايى كانون
 كننـد  مى افروزى جنگ كنند، مى خونريزى كنند، مى توطئه انقالب، كل
 دسـتگير  و بگيرنـد  هم را گران توطئه و كنند تسخير و بگيرند را اينها
 كـه  مجاهـدان  اين كنم مى رضع حاال. است اينها مأموريت اين. كنند
 يـك  حتـى  شـليك  بـدون  توانند مى ديدند وقت هر اينها هستند آنجا
 و كنند دستگير را گران توطئه و بگيرند را توطئه هاى كانون اين گلوله
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. نيسـت  بس آتش ولى. كرد خواهند عمل البته ببرند، بين از را توطئه
 مجاهد بله،. تنيس كش آدم اسالم، مجاهد كه است اين معنايش اين

 در بنـده  كـه  را مطلبـى . اسـت  روشـن  ايـن . نيسـت  آدمكش اسالم
 يا خوانديد را متنش دانم نمى. است همين بودم، گفته كيهان روزنامه

 اينجا روزنامه. بخوانم خواهم مى باشد اينجا اگر را متنش نخوانديد؟
 هرحـال  بـه  را؟ اولـش  صـفحه  اينجـا؟  نداريد ديروز كيهان نيست؟
 يـا  كردنـد؟  اشـتباه  بگـويم  بگـويم؟  چه را، تيتر آن كنم مى خواهش
 زدند جا نابه را تيتر اين كه شود مى عرض كردند؟ اشتباه عمداً بگويم

 خـواهش . زدنـد  مـى  بايـد  را آن گفـتم  مـتن  در بنده آنچه هرحال به
 اسـت  كردستان به مربوط كه سطرى چند متن برويد همگى كنم مى
 توضـيح  يـك  در فرصت اولين در نم را اين پس. بخوانيد ديگر بار

 ]حضار تكبير[.خدانگهدار. كرد خواهم بيان راديويى
 



 *مسلمانان ميان در و اسالم در روحانيت

 و بـزرگ  اديـان  پيـروان  ميـان  در كـه  دهـد  مـى  نشان تاريخ بررسى
 روحـانى  نـام  به خاصى طبقه غالباً آسمانى، غير و آسمانى كوچك،

 مزايـاى  از همـواره  و داشـته  مخصوص وظائف و موقعيت كه بوده
 در روحـانيون . اسـت  بـوده  برخـوردار  اجتمـاعى  مـالى  غير و مالى
 و ديگـر  طبقـات  ميـان  در ممتاز اى طبقه بيش و كم جوامع گونه اين

 معنـى  اين دريافت. اند بوده جامعه طبقاتى سازمان در مؤثرى عنصر
 تحقيقـات  و اديـان  تـاريخ  بخصـوص  تـاريخ،  بـا  كـه  كسانى براى

 واضـحات  شـمار  در و آسـان  بسـى  دارند كار و سر شناسان، جامعه
 بررســى بــا توانــد مــى آشــنا و دقيــق كننــده مشــاهده حتــى. اســت
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 و دريابـد  را مطلـب  اين معاصر، جوامع از بسيارى احوال و اوضاع
 آنكـه  براى ولى. بشناسد خوبى به را آن گوناگون و زنده هاى نمونه

 اول جلـد  از ذيـل  مطالـب  نشـوند  حوالـه  ديگر جاى به خوانندگان
 :شود مى نقل دورانت ويل تمدن تاريخ ترجمه

  
 يهود ميان در
 كسـى  الوى فرزندان جز و بود اى بسته دستگاه روحانيت دستگاه... 
 بـردن  ميـراث  حـق  طبقـه  ايـن . شود وارد طبقه اين در توانست نمى

 ديگـر  انـواع  و سرشـمارى  بـاج  و ماليـات  پرداخت از ولى نداشتند
 1.بودند افمع عوارض

  
 برهمائيان ميان در
 بـرهمن  از هرگـز  كـه  كنـد  مى اخطار پادشاه به "مانو نامه قانون"... 

 اگـر  زيـرا  2.باشد رفته ميان از او درآمد منابع همه ولو نگيرد ماليات
 و لعـن  بـا  را او سـپاهيان  و شاه دم در تواند مى آيد خشم به برهمن
 3.ردبردا ميان از رمزى متون خواندن و نفرين
 و متـولى  برهمنـان  بـود،  دانـش  انحصار پايه بر متكى برهمن قدرت... 
 كارشناسـان  و ادبيـات  گردآورندگان يا مؤلفان اطفال، مربيان سنت، مفسران
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 سودره طبقه از نفر يك اگر. بودند خطاناپذير و مهم وداهاى و آيات
 در بـرهمن  قـوانين  طبـق  بر داد مى گوش مقدس كتابهاى تالوت به

 هـاى  نوشـته  اگـر  و شـود؛  ريختـه  گداخته سرب بايد او هاى گوش
 از مطالبى اگر و شود نصف بايستى زبانش كرد مى تالوت را مقدس

 1.شود پاره دو به پيكرش بايد كرد مى بر از را آن
 بـود  ممكـن . شـد  مـى  كشته نبايد شد مى جنايت مرتكب برهمن اگر... 
 2.ببرد همراه را خود اموال كه ادد مى اجازه بايد ولى كند تبعيد را او پادشاه

 برخـوردار  ابدى سعادت از را برهمن تنهايى به وداها خواندن مكرر
. داد نمـى  قرار عمل مورد را مذهبى آداب از يك هيچ اينكه ولو كرد، مى
 بـدون  كنـد  ويـران  را دنيا تمام توانست مى كرد مى بر از را ودا ريگ اگر

 فرقـه  از خـارج  نبايـد  برهمن. باشد شده مرتكب گناهى كمترين اينكه
 در امتيــازات و انحصــارات ايــن شــايد. كنــد ازدواج كســى بــا خــود

 و شـرق  در ديگر كوچك و بزرگ هاى جامعه و روم و ايران روحانيت
 داشـته  وجـود  وسـطى  قـرون  در مسيحى روحانيت خصوص به غرب
 اصـل  بـه  انحصـارى  وحـدود  حقوق و امتيازات اين كه بسا چه. است
 هـاى  خواسـته  فقـط  و نداشـته  ارتبـاطى  ديـن  اصـلى  رراتمق و اديان

 بعـد . اسـت  آورده وجـود  بـه  را آنها پرست دنيا و طلب جاه روحانيان
 و مقـررات  شمار در بعد و گرفته خود به سنت و عادت صورت كم كم
 ايـن  در اسـالم  نظـر  پرسند مى ما از اكنون. است درآمده دين هاى آئين
ــاره ــا چيســت؟ ب ــت هــم اســالم آي ــين اســت هخواس ــه چن  در اى طبق
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 علـوم  و ديـن  خـاص  نگهبانان همواره تا آيد بوجود مسلمانان ميان
 و بـوده  آنـان  مخصـوص  حـديث،  و قـرآن  بـه  آشنائى و بوده دينى

 دينـى  نـواميس  و ديـن  نگهبـانى  هـم  باشـند؟  محروم آن از ديگران
 تكليفى و وظيفه قسمت، اين در بقيه و است ها آن اختصاصى وظيفه
 و هـا  اختصـاص  گونـه  ايـن  و مسـئوليت  ايـن  ازاء در هـم  و ندارند

 مـالى  مزاياى آنها براى اسالم قوانين در عملى و علمى انحصارهاى
 است؟ شده مقرر خاص مالى غير و

  

  اسالم
 امتيـازات  ماننـد  را طبقـاتى  امتيازات اسالم زيرا است منفى ما پاسخ
 طبقـه  گونههيچ اسالم، اجتماعى سازمان در و است كرده لغو نژادى
 .ندارد وجود عملى و علمى انحصار با توأم پائين و باال

 بـدانيم  نخسـت  بايـد  شود، روشن درست پاسخ اين اينكه براى
 بـا  و چيسـت  طبقـاتى  امتيـازات  چـه،  يعنـى  طبقاتى جامعه و طبقه

 دارد؟ فرق چه طبيعى شبه يا طبيعى اختالفات يعنى امتيازات
  

  طبيعى بهش و طبيعى اختالفات يا امتيازات
 مختلـف  جوامـع  اوضـاع  در دقت و انسان احوال بررسى كه آنجا تا

 از جامعـه  هـر  ميـان  و محيط هر در انسان افراد دهد، مى نشان بشر
 يكسـان  صددرصـد  معنـوى  و مـادى  مواهب از برخوردارى جهت
 از جهـت  چنـد  يا يك در برخى. هست امتيازاتى آنها ميان و نيستند
 .ترند مند بهره ديگران
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 نيمـه  يـا  ابتـدائى  نفرى چند هاى جامعه شكل ترين ساده در وضع ينا
 وجـود  همـواره  پيشـرفته  و متمـدن  جوامع شكل ترين پيچيده تا ابتدائى،
 اسـتخوانى،  سـلولى،  سـاختمان  در علمـى  دقـت  پرتـو  در. اسـت  داشته

 عميـق  تأثير و او سرنوشت در آن شايان تأثير و انسان عصبى و عضالنى
 و او مقـدورات  و مقـدرات  تعيـين  و آدمـى  جان و تن در طبيعى محيط

 ايـن  تـوان  مـى  دارد، وجـود  زمينـه  دو اين در كه بسيار طبيعى اختالفات
 بـر  كـه  هـائى  انسان ميان تفاوت و اختالف كه دريافت روشنى به را اصل
 .ضروريست امرى الجمله، فى كنند، مى زندگى زمين كره پهناور سطح

 حال همان به افراد ميان اختالف وجوه همه كه نيست اين مقصود
ــورت و ــه ص ــاع در ك ــت اجتم ــى هس ــرورت از ناش ــى ض  طبيع

 عامـل  هـيچ  و آنهاسـت  طبيعى محيط يا آنها خود در ناپذيرى تخلف
 آنهـا  وسيله به تصرف و تغيير قابل يا انسانها دست ساخته كه انسانى
 محـيط  اصالح در كوشش با شك بدون عكس به. ندارد وجود باشد،

 وجـوه  از بسـيارى  محـيط،  شرايط در تصرف با و تربيتى و اجتماعى
 خصـوص  بـه  انسـان،  توانـاى  دسـت  به توان مى را افراد ميان اختالف
 مـردم  جامعـه،  محـرومين  از بسيارى. برد بين از علم، به مسلح انسان

 هاى بيغوله كنج به را آنها اجتماعى، هاى نابسامانى كه هستند مستعدى
 جهتـى  بـى  عزيزان متنعمين، از زيادى عده و است افكنده بختى تيره

 و نعمـت  به را آنان اجتماعى هاى دستگاه فساد و نظمى بى كه هستند
 امتيـازات  گونـه  ايـن . اسـت  رسـانده  حساب بى مال و جاه و شوكت
 هـاى  ضـرورت  مخـالف  بلكـه  نـدارد  طبيعـى  ضرورت تنها نه كاذب
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 .هست نيز طبيعى
 شـبه  يا طبيعى اختالفات صلا بپذيريم خواهيم مى اينجا در آنچه
 بـه  زيـرا  رسـد،  نمـى  نظـر  به آن انكار براى مجالى كه است طبيعى
 اصـل  طرفـداران  علمـى  آمارهاى و ها آزمايش و ها گفته آنكه فرض
 تا آن تأثير برد و محيط اصالت در و بشمريم ناتمام را طبيعى توارث
 كليـه  تـوان  مـى  موجـود  هر محيط در تصرف با كه رويم پيش آنجا

ــابراين و داد تغييــر را او طبيعــى ســاختمان حتــى و خــواص  در بن
 تغييرناپـذير  ارثـى  عنصر هيچ انسان يك روحى و جسمى ساختمان

 بـر  جانبه همه و كامل تسلط چنين آوردن دست به باز ندارد، وجود
 برهمه انسان شود مى آيا. رسد مى نظر به بعيد بسيار افراد همه محيط

 محيطهاى حفظ با بتواند كه شود مسلط ايهپ آن تا محيطى اختالفات
 يـا  بپـرورد؟  يكسـان  و يكنواخت كامال انسانهاى طبيعت، گوناگون

 مساوى، شرايط در تا بردارد ازميان را محيطها طبيعى اختالفات كليه
 كه نيست دست در قاطعى دليل اينكه با شوند؟ پرورده يكسان همه

 ايـن  ولـى  است، اممكنن پايه اين تا طبيعت بر انسان تسلط بگوئيم
 مطالعـات  در مـا  كـه  رسـد  مـى  نظـر  به بعيد و رويائى آنقدر تسلط

 موضـوعى  اصـل  يـك  عنـوان  به الاقل ناچاريم فعال خود اجتماعى
 .دارد طبيعى ضرورت الجمله فى انسانها ميان اختالف كه بپذيريم
 كـه  شـكل  هـر  بـه  جامعـه  هـر  زندگى چرخهاى گردش گذشته اين از
 ناچـار  پـس . بپردازد معينى كار به دسته هر كه است آن ممستلز شود، تصور
 بنابراين. شود آماده و تربيت گرفت، خواهد عهده به كه كارى براى كس هر بايد
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 يكنواخـت  طبيعى استعداهاى جهت از افراد همه روزى كه برفرض
 همـه  در ترقـى  گونـه  همه براى طبيعى آمادگى كس هر در و شوند
 يكنـواختى  اين اجتماعى، هاى ضرورت باز دباش اندازه يك به كارها

 طبيعـى  اسـتعدادهاى  ايـن  از كـه  كنـد  مـى  چنـان  و زند مى برهم را
 كارگردانـان  و آيـد  پدپد نامتساوى و گوناگون هاى فعليت متساوى،
. شـوند  پـرورده  متنوع، كارهاى براى مختلف درجات در گوناگونى

 يكـى  ه،بافنـد  يكـى  فلزكـار،  يكى پزشك، يكى شود، كشاورز يكى
 معـين،  كـار  رشـته  يك در حتى... و نظامى يكى قاضى، يكى معلم،
 كـارگر  ديگـرى  و افتـد  بكار مغزش بيشتر كه طراح و مهندس يكى
 . باشد تر آماده كار و حركت براى عضالتش كه عمل مباشر

 الاقـل  نباشد طبيعى هاى ضرورت معلول اگر اختالفات اين پس
 اجتمـاعى،  هـاى  ورتضـر  و اسـت  اجتمـاعى  هاى ضرورت معلول
 از دقيـق،  نظر يك با نيست كمتر طبيعى ضرورت از اينكه از گذشته

 .گيرد مى سرچشمه طبيعى ضرورت يك
 فـى  انسـان  افـراد  ميـان  امتيـازات  از برخـى  گفتيم كه است اين
 .است طبيعى شبه يا طبيعى الجمله

 گونـاگون  هاى دسته جامعه، در ناخواه خواه افراد ميان مزبور امتيازات
 داشـت  هـائى  تفـاوت  كشـاورز  يك با پزشك يك وقتى آورد، مى بوجود
 ولـى  شوند مى متمايز و متفاوت كشاورزان دسته با پزشكان دسته بالطبيعه

 .است طبقاتى امتيازات از غير اصناف و ها دسته تمايز اين
 بـا  اجتمـاع  دهنده سازمان هاى دسته تمايز اين گاهى: طبقاتى امتيازات
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 طبقـاتى  امتيـازات  اينها كه صورتى در شود، مى اشتباه طبقاتى تمايز
 قـراردادى  مصـنوعى  مزاياى آن به اصطالح در طبقاتى امتياز نيست؛
 تــأثير تحــت بشــر، زنــدگى تــاريخ طــول در كــه شــود مــى گفتــه

 و كـم  عـده  يـك  سود به گوناگون هاى خودپرستى و ها خودخواهى
. است آمده وجود به مردم، وسيع هاى توده يعنى زياد، عده يك زيان

 :است همراه زير مشخصات با نوعاً طبقاتى، امتيازات
 از بسـيارى  طبقـاتى  هـاى  جامعـه  در: حقـوقى  نـارواى  امتيازات ـ1

 بـر  مناصـب  و مشـاغل  يعنـى  نـدارد،  عموميت اجتماعى حقوق
 بـراى  الزم معلومات و صفات داشتن و كاردانى و لياقت حسب
 .شوند نمى تقسيم كار،

 طبقـه  آن خـاص  مشـاغل  براى را خود فقط دارند حق طبقه هر افراد
 كـه  بهتـر،  مناصـب  و مشاغل آوردن دست به براى راهى و كنند آماده

 كه ارزش پر مناصب و مشاغل. ندارند است، باالتر طبقات مخصوص
 هاى خانواده به شود، مى يافت بيشترى بال فراغت و مال و جاه آن در

 پـر  مشاغل. دهند مى تشكيل ار عالى طبقات كه دارد اختصاص معينى
 شـمرده  عـادى  طبقـات  كه است مردم بقيه آنِ از ارزش وكم زحمت

 و اسـت  عـالى  طبقات مخصوص دانش و علم كسب حتى شوند، مى
 .است آنها قدرت براى اى پايه دانش، انحصار همين
 را دينـى  علـوم  هنـد،  بـرهمن  چگونه كه ديديد روحانى، طبقه مورد در
 هـاى  نوشـته  سـودره  طبقـه  از كسـى  اگـر . داند مى دخو فرد به منحصر حق

 كـرد  مـى  بر از را آن از مطالبى اگر و نصف زبانش كرد مى تالوت را مقدس
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 !شد مى پاره پاره پيكرش
 عموميـت  قـوانين  از بسـيارى  طبقاتى جامعه در: قانونى نابجاى امتياز ـ2

 . كرديد مالحظه روحانى طبقه مورد در را آن هاى نمونه. ندارد
 مملكـت  خزانه اگر حتى است معاف ماليات پرداخت از يهود الوى
 هـاى  مجازات از بلكه دهد نمى ماليات تنها نه هند برهمن. باشد تهى

 آن مجـازات  كـه  شـود  خالفـى  مرتكب اگر. است معاف نيز سخت
 دارد حـق  پادشـاه  فقط شود؛ نمى اعدام او است، اعدام ديگران براى
 .كند تبعيد را او

 از يـك  هـيچ  تواند مى او. دارد هايى حريم نيز عبادات در حتى برهمن
 .بخواند ودا هم سر پشت آن جاى به و ندهد انجام را دينى فرائض
 قـانونى  و حقـوقى  امتيـازات  گونـه  اين از طبقاتى هاى جامعه در
 اشـراف،  نظاميان، سلطنتى، هاى خاندان قبيل از ديگرى طبقات براى

 مـردم  هـاى  تـوده  كه هست نيز يرهغ و بزرگ داران سرمايه مالكين،
 بايد بلكه محرومند آن از تنها نه القاب، و عناوين از بهره وبى عادى
 . كنند تحمل نيز را عالى طبقات امتيازطلبى اين فراوان فشار

 در عضويت: آن در عضويت بودن ميراثى و طبقه يك بودن بسته ـ3
 و القـاب  و عنـاوين . است ميراثى طبقات هاى جامعه از طبقه هر

 يـك . شـود  مـى  منتقل فرزند به پدر از ارث به مشاغل و مناصب
 مقــام. كرديــد مالحظــه يهــود روحانيــت در را آن بــارز نمونــه

 الوى فرزنـدان  الويـين،  يعنى خاندان، يك مخصوص روحانيت
 نيـز  گـاه . انـد  اسـرائيل  بنـى  گانـه  دوازده اسـباط  از يكى كه است
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 طبقـه  بـه  طبقـه  يك از را كسى خاصى، تشريفات با كه شود مى
 .سازند طبقه آن عضو و برند باالتر

  
 ايجـاد  خـود  بـراى  خـود  دست به عالى طبقات كه هايى محروميت

 كنند مى
 طبقـات  و خود ميان بود ناچار خود امتيازات حفظ براى عالى طبقه
 بـه  و آورد وجود به اشرافى قيود و آداب و رسوم از حصارى پائين
 قبيـل  از فردى هاى آزادى و حقوق از يارىبس از را خود ترتيب اين

 .سازد محروم غيره و ولباس مسكن و همسر انتخاب در آزادى
 حـاكم  مختلـف  ادوار در كه طبقاتى مصنوعى امتيازات اينهاست

 بـه  هـا  نهضـت  آن برانداختن براى و بوده مردم از بسيارى قدرت بر
 .است پاخاسته

  
 اسالم در

. است كرده الغا كلى به را ناروا متيازاتا گونه اين اسالم، آسمانى دين
 افـراد . وجودنـدارد  رنـگ  هيچ و وجه هيچ به طبقاتى امتياز اسالم در

 و شــهرى غربــى، و شــرقى عجــم، و عــرب ســياه، و ســفيد انســان،
 و رعيت و شاه سرباز، و سردار غنى، و فقير جاهل، و عالم روستايى،
 .برابرند اجتماعى هاى آزادى و حقوق كليه از استفاده در همه سايرين

 و شخصـى  شايسـتگى  مناصـب،  و مشـاغل  آوردن دسـت  به مالك
 عامـل  هيچ و است آنها تصدى براى الزم ملكات و صفات و معلومات
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 خـودت  پرسـند  مـى  هـركس  از. ندارد دخالت آن در ارثى و خانوادگى
 و خـانواده  قبيله، كدام از و كيست پدرت پرسند نمى چيستى؟ و كيستى
 انـداختن  كـار  به و كوشش و پشتكار با تواند مى كس همه. هستى طبقه

 پيـدا  را آن شايستگى و بخواهد كه كار هر به خود خداداد استعدادهاى
 و حكـومتى  اجتمـاعى،  مقامات و مناصب ترين عالى حتى. بپردازد كند

 شايسـتگى  جـز  چيـز،  هـيچ  گـرو  در معنـوى  و علمى مدارج عاليترين
 طبقـه  انحصـار  در گونـاگون  معـارف  و علـوم  كسب اسالم در. نيست
 و قـرآن  بـه  آشـنائى  ديـن،  معارف و علوم كسب به همه. نيست معينى

 روايـات  يا قرآن آيات خواندن براى كسى زبان. اند شده تشويق روايات
 و تشـويق  مـورد  باشـد  كـه  هـر  حديث، و قرآن حافظ. شود نمى بريده
 احاديـث  يـا  قـرآن  آيات بركردن از براى كس هيچ پيكر و است تكريم
 اسالم صدر از عمومى تشويق و همگانى حقوق اين. شود نمى پاره پاره

 .است بوده محفوظ همه براى همواره تاكنون
 قـانونى  هـاى  دستگاه و قوانين كليه برابر در مردم همه اسالم در 

 باشد منصب و مقام و شغل هر داراى و طبقه هر از كس هر. برابرند
 و قضـائى  هـاى  دسـتگاه  و اسالم انينقو. هست قوانين كليه مشمول
 حكومت رئيس. شناسد نمى فردى مزاياى و مقام و شغل آن، اجرائى

 كارگر با بزرگ فرماى كار كشاورز، با عمده مالك عادى، فرد يك با
.... و رعيـت  و شـاه  او، مقلـدين  و تقليد مرجع جاهل، و عالم ساده،
ــه ــر در هم ــانون براب ــان و ق ــانند آن مجري ــاهدا در. يكس ــا دگ  و ه

 بـراى  خـاص  تشـريفات  انجـام  حتـى  حكـومتى  ديگر هاى سازمان
 .است ممنوع اشخاص
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 آنهـا  با قاضى صحبت طرز و دعوى طرفين جاى بايد دادگاه در
 و مسـلمين  فرمـانرواى  دو آن از يكـى  اگرچـه  باشـد  مساوى كامالً

 و اسـت  عمـومى  اسـالم  هاى ماليات. باشد معمولى فرد يك ديگرى
 .گردد نمى معاف ماليات پرداخت از عنوان هيچ به كس هيچ

 منقـول  امالك شود، مى منتقل ارث به كه چيزى تنها اسالم در
 ارث بـه  اشخاص مشاغل و مناصب. است اشخاص غيرمنقول يا
 از كـه  شود نمى يافت اسالم در منصبى و مقام. رسد نمى كسى به

 عامـل  هـيچ  بلكـه  وراثـت  تنهـا  نـه . برسد ارث به فرزند به پدر
 دخالـت  منصـب  و مقـام  آوردن دست به در اى طبقه و نوادگىخا

 .ندارد
 ديگـر  برخـى  قريش، مخصوص را خالفت تسنن، اهل از برخى
 خانـدان  مخصـوص  شـيعه،  فـرق  از برخى و هاشم بنى مخصوص

 را طبقـاتى  و خـانوادگى  حقوق پاى ترتيب اين به و دانسته )ع(على
 بـه  مطلب امامى، وازدهد شيعه عقيده طبق ولى اند؛ كرده باز سالم در

 خــانواده انحصــارى حــق را امامــت آنهــا اســت؛ ديگــرى صــورت
 از معـين  نفـر  دوازده اختصاصى حق امامت آنها عقيده به. دانند نمى

 علمِ يعنى الهى موهبت در انحصار علت به هم آن ،)ع(على خاندان
 و است آنها در عصمت درجه در مصونيت و تقوا و وحى به مرتبط
 معين مشخصات و باصفات معينى افراد در نبوت مقام رانحصا نظير
 .باشد داشته طبقاتى امتياز جنبه آنكه بى است
 دسـت  بودن كوتاه و )عج(عصر ولى حضرت دوازدهم امام غيبت با

 



 377 روحانيت در اسالم و در ميان مسلمانان  

 

 اختصاصـى  غيـر  شـئون  حضرت، آن عدل و علم حكومت از مردم
. شـود  مى منتقل باشند، داشته را آن شرايط كه كسانى همه به امامت
 آوردن دست به در و هست همه دسترس در و اكتسابى، شرايط اين
 مرجـع  فرزنـد  نه. ندارد دخالت ارثى يا خانوادگى عامل كمترين آن

 منصـب  قاضى، فرزند نه و برد مى ارث به پدر از را مرجعيت تقليد،
 و منصـب  و شـغل  براى الزم شرايط و صفات فرزند اگر و. را قضا
 .ندارد ديگران بر اولويتى هيچ نباشد دارا را پدر مقام

 و مشاغل و مناصب و نيست طبقاتى چيز هيچ اسالم، در بنابراين
 بـا  متناسـب  صنف هر مزاياى و گوناگون اصناف و حقوق و حدود
 دارا واقعـا  كـه  اسـت  امتيـازاتى  و افـراد  طبيعى شبه يا طبيعى وضع
 .اند شده نائل آنها كسب به كوشش و كار با و هستند

 يـا  معـين  طبقـه  مخصـوص  نيـز  آن گوناگون شئون و روحانيت
 مقـرر  طبقاتى امتياز گونه هيچ روحانى براى و نيست معين خانواده
 .است نشده
 :باالتر اين از
 آنچه نظير روحانيت، نام به خاصى سمت اسالم در باالتر، اين از
 خاص حرفه و شغل تقريبا و هست اديان از بسيارى پيروان ميان در

 .نداريم سراغ شود، مى هشمرد روحانيون
 مسـتحب  يـا  واجـب  تكاليف سلسله يك هست؛ اسالم در آنچه
 كمتـرين  آنكه بى است كفائى اغلب و عينى برخى كه است عمومى
 .باشد داشته دسته يك براى اى حرفه و شغل رنگ
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 اجتماعى مشترك مسئوليت با كفائى وجوب
 آنهـا  همـه  بـر  مسلمين، جامعه معنوى يا مادى هاى نيازمندى تامين
 كليـه  مسـلمانان،  همه كوشش با بايد كه صورت اين به. است واجب

 و نشـود  تـامين  آنهـا  از هريـك  و شود تامين عمومى هاى نيازمندى
 كننـد  اقـدام  آن تـأمين  به اند توانسته مى كه كسانى كليه بماند، زمين

 .بود خواهند مؤاخذه مورد و مسئول
 از جامعـه  ضرورى امور انجام براى اجتماعى مشترك مسئوليت اين
 اصـطالح  آن، بيـان  بـراى  مـا  وعلمـاى  اسـت  اسـالم  تعاليم ترين عالى

 .اند برده كار به است رسا حال عين در و مختصر راكه كفايى وجوب
 تـالش  مستقيما ها، نيازمندى همه تأمين در تواند نمى نفر يك اما
 ممكـن  چطـور  پس بپردازد، ضرورى كارهاى همه به شخصا و كند
 چيست مسئوليت اين معنى باشد؟ مسئول كارها همه به سبتن است

 است آن مسئوليت اين معنى برآمد؟ آن عهده از توان مى راه چه از و
 كارى به دسته هر تا بريزند طرحى و بكوشند مسلمانان همه بايد كه
 در همگانى مراقبت نوع يك و بپردازد آيد مى بر آن عهده از بهتر كه
 يـا  فـرد  هـر  و شـود  انجـام  جامعـه  ضـرورى  كارهاى كه باشد كار

 رهبرى. دهد انجام درست را آن گرفته عهده به را كارى كه اى دسته
 وظايف از كار، تقسيم برنامه تنظيم و اجتماعى تعاون اين هدايت و

 اوسـت،  عهـده  بـر  كـه  كارهـايى  در حكومت اگر و است حكومت
 همـه  زا اسـتفاده  بـا  و كننـد  كوشش است الزم برهمه كند مسامحه
 آنهـا  انجـام  بـه  را حكومت شده، مقرر اسالمى قوانين در كه طرقى
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 بـراى  كـه  سـركارآيد  حكومتى تا نايستند پاى از نشد اگر و وادارند
 تـأثير  و كفايى واجب اهميت. باشد كوشا و قادر خود وظائف انجام
 سـاختن  اسـتوار  و وضـع  بهبـود  و جامعـه  پيشـرفت  در آنها فراوان

 بهتـر  آنهـا  يـك  يـك  شمردن و بيشتر تفصيل با اجتماعى پيوندهاى
 آن از هســتيم ديگــرى بحــث دنبــال چــون ولــى شــود مــى روشــن

 .پردازيم مى است فعلى بحث به مربوط آنچه به فقط و گذريم مى
 معارف دادن ياد و گرفتن ياد جامعه، ضرورى هاى نيازمندى از يكى

 :اردد مرحله دو احكام و معارف گرفتن ياد. است دينى احكام و
 واجـب  كس همه بر مرحله اين. شخصى احتياج حدود در اول،
 .»مسلم كل على فريضة العلم طلب «:است عينى

 بـه  دادن ياد براى الزم اندازه به و شخصى احتياج بر افزون دوم،
 آن بـه  بسـيار  اسـالم  در و اسـت  كفايى واجب مرحله اين. ديگران
 معـارف  به كافى دهع مسلمانان ميان در بايد. است شده داده اهميت

 تـأمين  براى. باشند مجهز ديگران به آن دادن ياد براى و آشنا دين و
 از يـك  هـر  آنكه يكى: شود عمل است ممكن جور دو مقصود، اين
 معارف از قسمتى گرفتن ياد به را خود وقت از مقدارى جامعه افراد

 به ديگرى و باشد آگاه قسمت يك به يكى داده، اختصاص احكام و
 احكـام  و معـارف  مجمـوع  از هـم  با همه كه طورى به ديگر؛ قسمت
 تحصـيل  خـود  كه را قسمت آن بتوانند هريك و باشند آگاه اسالمى
 اى عـده  آنكـه  ديگـر . عكـس  به و بپرسد كرده كه ديگرى از نكرده

 آگـاه  احكـام  و معـارف  همه بيشتربه وقت صرف با و كنند كوشش
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 خـود  مطلـب . كنند مراجعه آنها به احتياج موارد در ديگران و شوند
 از گوشـه  هـر  در آنكـه  نتيجـه . بشـنوند  كـافى  جـواب  و بپرسند را

 اندازه به دين احكام و معارف گرفتن ياد وسيله بايد اسالم سرزمين
 نباشد وسيله اين محل يك در اگر و. باشد مسلمانان اختيار در كافى
 خود حلم به و فراگيرند را الزم معلومات بروند، اى عده است الزم

 آنكـه  براى و گذارند ديگران اختيار در را خود معلومات و برگردند
 نـدارد،  بـاز  زنـدگى  و وكار كسب از را آنها الهى تكاليف اين انجام
 .بروند ديگرى عده بعد نوبت
 : كند مى بيان چنين را دستور اين توبه سوره 123 آيه

 طائفـة  مـنهم  فِرقَـة  كُـلِ  مِن نفر فلوال كافة لِينفِروا المؤمنونَ ماكانَ«
 .»يحـذَرونَ  لعلهـم  الـيهم  رجعـوا  اذا قومهم لينذروا و الدين فى ليتفقّهوا
 چنـدنفر  دسته هر از چرا. كنند كوچ مؤمنان همه كه نبود اين دستور
 مردم بازگشت، هنگام و باشند دين گرفتن ياد دنبال تا نكردند كوچ

 بترسـانند » آن بد بعواق و الاباليگرى و دينى بى از «را خود» محل«
 ؟«يابند نجات آلودگى و انحراف از و «بترسند كه اميد اين به

 دسـته  يـك  نوبـت  هـر  در آيه، اين نزول از بعد اند كرده نقل مفسرين
 الزم عـده  هميشـه  تـا  ماندند مى بودند رفته پيش دفعه كه آنها و رفتند مى
 .باشند پيغمبر نزد دين احكام و معارف و قرآن آيات يادگرفتن براى

 كوشـيد  مـى  مسـلمانان  از يـك  هـر . گرفت مى انجام چنين خدا تكليف
 كـه  دانند مى چيزى آنها اگر و دهد ياد ديگران به و بگيرد ياد اسالم از چيزى

 .گرفـت  مـى  يـاد  هـم  و داد مى ياد هم. بگيرد ياد و بپرسد آنها از داند نمى او
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 .كردند مى شركت خطير وظيفه اين انجام در خود سهم به همه
 كوشيدند مى داشتند بيشترى عالقه و فراغت و استعداد كه بعضى

 حفـظ  از را قرآن همه بعضى. باشند آشنا بيشتر حديث و قرآن به تا
 صـدها  كسـانى . دانسـتند  نمـى  آيـه  دو يكى از بيش برخى و داشتند
 البته. نداشتند ياد به حديث چند جز اشخاصى و برداشتند از حديث

 ايـن  و بودنـد  خاصـى  عده دانستند مى بيشتر ديثح و قرآن كه آنها
 علـت  بـه  آنكـه  نـه  ولـى  شد؛ مى شمرده امتيازى آنها براى فضيلت
 الوى در آنچـه  نظيـر  قانونى و حقوقى امتيازات فضيلت اين داشتن
 يـاد  و گـرفتن  ياد اينكه يا. آرند دست به گفتيم هند برهمن و يهود
 درآمدى آن راه از و ودش آنها براى حرفه و شغل اسالم حقايق دادن
 .كنند تامين را خود عائله و خود زندگى هزينه و آرند دست به

 عصـر  در. بود كافى اندازه همين )ع(ائمه و )ص(پيغمبر زمان در
 .نيست كافى ولى است الزم اندازه اين ما

 را اسـالم  احكـام  و معارف است الزم محل هر مردم بر هم باز
 دانند نمى آنها از يك هيچ كه آمد پيش اى تازه مطلب واگر بدانند
 پيغمبـر  از بپرسد؟ كه از ولى. برگردد و بپرسد و برود آنها از يكى
 از مطلبـى  و كـرده  مالقات را امام يا پيغمبر كه كسى از يا امام؟ يا

 اينها از يك هيچ به ديگر چون كدام، هيچ است؟ پرسيده حضرتش
 مسـتقيما  بتواند كه كسى نه و امام نه و پيغمبر نه. نيست دسترسى

 سـومى  مرحلـه  اينجـا  در كرد؟ بايد چه پس .بپرسد چيزى آنها از
 ميـان  در بايـد . شـود  فكـرى  هـم  آن بـراى  بايـد  كـه  آيد مى پيش
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 دينـى  مشكالت حل و سؤاالت پاسخ در كه باشند كسانى مسلمانان
 .باشند امام جانشين علمى جهت از مردم

 سـپرى  ائمـه  ظهـور  ندورا گفـت،  حيات بدرود )ص(اسالم پيغمبر
 پـيش  اى تـازه  وضـع  و رفت بيرون مردم دسترس از دوازدهم امام شد،
 مجعـول  روايات از درست روايات جداكردن روايات، و قرآن فهم. آمد
 اسـتنباط  و موضـوع  هـر  دربـاره  گونـاگون  داليـل  مقايسه نادرست، و

 تخصـص  و علـم  چنـد  بلكـه  يك، صورت به خود آنها ميان از حقايق
 در كمال حد به رسيدن كه... و رجال حديث، فقه، تفسير،.مددرآ جديد
 در اسـالم  حقـايق  از دفـاع  هست، نيز ديگر علوم كسب بر متوقف آنها
 پيـدايش  بـه  نيـز  اسـالم  مخالفان قلمى و زبانى گوناگون حمالت برابر
 ميـان  در بايد. گرديد منجر اسالمى كالم علم يعنى ديگر تخصصى علم

 در و گيرنـد  فـرا  را پهنـاور  علوم اين تا مارندگ همت كسانى مسلمانان
 و تقـوا  كمال به را خود علمى كمال و شوند نظر صاحب و مجتهد آنها
 مرجـع  و برسـند  امـام  و پيغمبر علمى جانشينى مقام به تا بيارايند عدل

 .گردند دينى مختلف سؤاالت در مسلمانان
 تـرين  مشـكل  انـدازه  به مذكور هاى رشته از يك هر در تخصص

 وسـايل  و كتـاب  و فراغت فرصت، كوشش، ديگر، علمى هاى رشته
 .دارد الزم ديگر

 و تتبـع  رشـته  و داشـته  فنـون  ايـن  در ونامور ارج پر محققان ما گذشته
 گـاه  هـيچ  و كشـيده  همواره حاضر عصر تا اسالمى قرون نخستين از تحقيق
 و تجليـل  و تكـريم  حـق،  راه مجاهدان اين ما روايات در. است نشده قطع
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 و وظيفـه  ايـن  انجـام  بـراى  ماننـد  بى ثوابهاى و شده فراوان تشويق
 كسانى. نيست دنيا مال آنها پاداش. است شده داده نويد جهادمقدس

 كننـد  مـى  صـرف  مقـدس  تكليف يك انجام راه در را خود عمر كه
. شمردند مى ناچيز و پست جاه، و مال با را خود كار محصول مبادله
 مـا  روايـات  در دينـى  علـوم  و ديـن  راه از بىدنيـاطل  اين، بر عالوه
 دينـى  علـوم  تحصـيل . است شده شمرده فرجام بد و مذموم سخت
 اغـراض  از بايد روايات بعضى استناد به كه است كفايى واجب يك
 از ديگـر  الزم فنـون  و علـوم  تحصيل. باشد منزه امتيازطلبى و مادى
 اسـت؛  فـايى ك وجب نيز آنها نظاير و فنى داروسازى، پزشكى، قبيل
 تحصـيل  را زنـدگى  فنون اين كه آنها. هست فرقى ميان اين در ولى
 خـود  حرفـه  و شغل را آن توانند مى تحصيل از فراغ از پس كنند مى
 زنـدگى  هزينـه  و مبادله پول با را خود معلومات و كار و دهند قرار
 اسـالمى  علـوم  كـه  كسـانى  بـه  ولـى  كنند تامين راه اين از را خود

 و برتـر  بايـد  آنهـا  كار. است نشده داده حقى چنين ندكن مى تحصيل
. درآيـد  معيشـيت  كسـب  و حرفـه  صـورت  به كه باشد آن از تر منزه

 ديـن  معـارف  و احكام و مسائل بيان يا دادن فتوى براى مزد گرفتن
 .است شده شمرده محرمات از ما فقه در

 فمختلـ  هاى رشته در تحقيقى مطالعات به كه كسانى بايد جهت اين به
 ديگـرى  شخصـىِ  درآمـدهاى  راه از زندگيشان هزينه پردازند مى دينى علوم
 مسلمانان ميان در كافى اندازه به افراد قبيل اين از اگر و شود تامين دارند كه
 اسـت  عمـومى  مصـالح  تـأمين  مسـئول  كه اسالمى حكومت بايد نشد پيدا
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ـ  هزينـه  و كـار  وسائل و بگمارد مهم اين انجام به را اى عده  دگىزن
 .بپردازد مسلمين المال بيت از را آنان
 نيسـت  اسالم مقررات به پايبند و اسالمى حكومت حكومت، اگر و

 را او ديگـر،  موارد همچون بايد مسلمانان نكرد، عمل خود وظيفه به يا
 كـار  ايـن  انجـام  كه سازند فراهم تشكيالتى وگرنه وادارند اقدام اين به

 .بپردازند خودشان را يالتتشك هزينه و گيرد بعهده را خطير
 در چـه  ديـن  معـارف  و احكـام  دادن يـاد  و گـرفتن  ياد بنابراين

 از پـاك  و الهـى  وظيفه يك انجام سوم، مرحله در چه و دوم مرحله
 كـرده  مقرر وضعى زمينه اين در اسالم. است مادى مقاصد گونه هر

 دينـى  علـوم  و ديـن  باشـند،  هشـيار  و بيدار مسلمانان اگر كه است
 اين از و نگيرد قرار اشخاص دنياطلبى و سوءاستفاده وسيله گاه هيچ
 مخصـوص  مزاياى و اجتماعى حريم خود براى كه خاصى طبقه راه

 .نيايد وجود به آورند فراهم مالى غير و مالى
 و يهـودى  روحـانيون  بـه  مربوط كه قسمت آن خصوص به قرآن، آيات
 علمـاى  معرفـى  و لمعـا  مقـام  و علم ابواب در ما روايات و است، مسيحى

 پسـندد  نمى اسالم كه آنها و پسندد مى اسالم كه علمائى باطل، علماى و حق
 كـه  فـروش  علـم  يـا  فـروش  زهد سوداگران روى به را راه كند، مى طرد و

 تفـوق  و شـهرت  و مـال  كسب وسيله را تقوا به تظاهر و دين علم بخواهند
 در صحيح طرح هر اىاجر ضامن ولى. است بسته دهند، قرار ديگر مردم بر
 ايـن  در. اسـت  همگـانى  مراقبـت  و عمومى افكار بيدارى مكان، و زمان هر

 ناآشـنايى  معلـول  آمـد  پـيش  انحرافـاتى  عمـال  اگـر  ديگـر،  مـوارد  و مورد
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 جهـت،  همـين  بـه . است عمل در آنها كوتاهى و حقايق به مسلمانان
 سالمىا حقايق كه است آن انحرافات اين با مبارزه براى قدم نخستين

 بـراى  صـريح  و پـرده  بى اند، گفته الهى پيشوايان كه صورت همان به
 در كه فراوان تسهيالت با و امروز ارتباطى وسائل با. شود گفته عموم
 بيدارى به كمك آمده، پديد افكار انتشار ديگر طرق و نشر و طبع كار

 .است شده تر ضرورى اندازه همان به و آسانتر قسمت هر در افكار
  
 مسلمين ميان در حانيترو

 و زهـد  بـه  تظاهر و اسالمى علوم از مندى بهره كه كرد اعتراف بايد
 آغـاز  همـان  از اينها نظاير و )ص(پيغمبر با مصاحبت افتخار و تقوا
 حـديث  يـك  گفتن براى ها ابوهريره. گرفت قرار استفاده سوء مورد
 گاهدست آن مخالفين زيان يا دستگاه يك سود به كه مجعول و دروغ
 سـود  يـا  دسـتگاه  زيان به كه ديگر حديث كتمان براى گاهى و بود

 و هـا  مقـام  و گرفتنـد  هـا  پـول  او امثال و معاويه از بود آن مخالفين
 .كردند باز تازه هاى دكان زاهدنمايان،. يافتند ها منصب
 هـاى  دسـتگاه  هاى آلودگى از بسيارى كه رسيد آنجا به كار كم كم

 و درگوشـه . كـرد  رايتـسـ  زـني مسلمانان به رـديگ انـادي روحانى
 آن جـاى  به زاهد و عابد عنوان به بيكاره مردمى اسالم سرزمين كنار
 اى حرفـه  و كـار  و كسـب  بـه  و دـدهنـ  كوشـش  و كـار  به نـت كه

 يا اذكار گفتن و خدا عبادت و نماز و خزيدند اى گوشه در پردازند،
ــدن ــات خوان ــرآن آي ــه را ق ــرار خــود حرف ــد ق ــه و دادن ــوان ب  عن
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 در ديگرى مسئوليت و وظيفه گونه هيچ به خدايند مقرب بندگان اينكه
 گـره  و الدعوه مستجاب را خود ندادند؛ در تن مسلمانان اجتماعى امور

 حق در كردن دعا براى و شمردند خدا درگاه در مردم مشكالت گشاى
 طلسمات و ادعيه نوشتن با است مسلمانى هر دينى وظيفه كه آن و اين
 رسيدن نام به دادند حق خود به آنها از برخى. گرفتند پول اينها نظائر و
 خوانـدن  از و شمرند نياز بى پروردگار عبادات از را خود يقين، مقام به

 بـه  و زننـد  بـاز  سر نيز ديگر عملى عبادات انجام و روزه گرفتن و نماز
 وتكامـل  رشـد  و سـلوك  و سـير  مانع صناعى علوم كسب اينكه عنوان
 حـديث  و قرآن علم حتى دانش، و علم كسب از را مردم است، ىمعنو
. بمانـد  باز مردم بر آنها تسلط براى راه تا كنند منع ،)ص)پيغمبر سيره و

 انحصـارطلبى  و خودپرسـتى  از ناشى كه قبيل اين از ديگر هاى آلودگى
 فرق از برخى ميان در كه آنجا تا آمد پديد بود، كار ريا عناصر از برخى
 عقايـد  و آرا پيـرو  بيشـتر  كـه  اينهـا  نظـاير  و زيديه اسماعيليه، صوفيه،
 همـان  روحانيـت  به شبيه بسيار روحانيتى و بودند اسالمى غير مذاهب
 و كتابهـا  و گرفتنـد  دسـت  در را مـردم  دينـى  رهبـرى  داشتند، مذاهب
 آن طبقـاتى  مزايـاى  و روحانيـت  نوع اين براى كه شد پرداخته رسائلى
 مسـلمانان،  اكثريـت  ميـان  در ولـى . اند تراشيده مىاسال مدارك و اسناد
 عمـالً  اگـر .اسـت  نرسـيده  پايـه  ايـن  به انحطاط گاه هيچ شيعه، يا سنى

 و شـغل  رنگ بدان و كرده سوءاستفاده روحانى مقام و عنوان از كسانى
 تـأثير  تحـت  اغلب اند، كرده كسب امتيازاتى راه اين از يا اند، داده حرفه
 داخلـى  هـاى  سياسـت  عوامـل  يـا  محلـى  و عصـرى  عـادات  و رسوم
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 اسـالمى  حقـايق  از آنهـا  اطالعى بى و مردم جهالت و بوده خارجى و
 فراهم دنياپرست عناصر گونه اين براى را زمينه و كرده كمك بدان نيز

 ايــن بــه تنهــا نــه اعتمــاد، مــورد رســاالت و كتــب در. اســت كــرده
. اسـت  شده مخالفت آن با شديداً بلكه اند نگذارده صحه ها امتيازطلبى

 امـر  و تقليـد  و عالم و علم به مربوط كتابهاى به مراجعه با كس همه
 و عربـى  هـاى  رسـاله  و كتابها حتى غيره و منكر از نهى و معروف به

 ايـن  توانـد  مـى  شـده،  مـى  نوشته عموم استفاده براى كه ساده، فارسى
 همـه  در. كنـد  اجتنـاب  ها آلوده و منحرفين از و بشناسد را انحرافات

 و فسـاد  وضـع  با اغلب و اند زيسته مى منزه و پاك دينى علماى ادوار،
. انـد  كـرده  مبـارزه  داشـته  رواج آنها عصر در كه امتيازطلبى و آلودگى
 خود به را دين علم نشدند موفق گاه هيچ خودخواه عناصر همان حتى

 بـه  عمـوم  آشنايى. دهند اختصاص خود خاندان به را دينى مشاغل و
 در دانشـمند  روسـتازادگان . بـود  گسـترش  حال در اغلب ،دين علوم
 كسب راه نتوانست كسى هرگز. اند بوده فراوان هميشه اسالمى جامعه
 و مـردم  روى بـر  را روحانى مراحل در تعالى و ترقى و دانش و علم
 از بسيارى عكس به. ببندد بضاعت بى و فقير و گمنام هاى خانواده بر

 بـزرگ  قضـات  و وخطبـا  وعـاظ  تقليد، مراجع دانش، و علم بزرگان
. اند برخاسته گمنام و فقير هاى خانواده از اسالمى تمدن مختلف ادوار

 در انـد،  آمـده  بيرون عادى هاى خانواده از كه بزرگ رجال گونه اين از
 .كنيد پيدا توانيد مى فراوان روحانى، گوناگون مقامات در قرن همين
 و وظايف و روحانى بارهدر مردم اگر كه گفت توان مى جرأت به
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 و كوتـاهى  فقـط  آن علـت  رونـد،  مـى  اشـتباه  به او شرايط و مشخصات
 حتـى  مـردم،  از بسيارى ما عصر در. است امور گونه اين در آنها مسامحه
 و فضـيلت  و علـم  مـالك  به را اشخاص آنكه جاى به خواص از برخى
 اسـاس  شـخص،  لبـاس  مـا  درمحـيط . شناسند مى لباس به بشناسند تقوا

 باشـد  لبـاس  اين در را كه هر مردم، از بسيارى. شود مى شمرده روحانيت
 او تقـواى  و علم درباره دهند زحمت خود به آنكه بى شمارند مى روحانى

 يـك  از. كننـد  تحقيـق  كـافى  اندازه به است روحانيت اصلى ركن در كه
 و گناه دارد، را آن لباس فقط روحانيت عاليم از كه نفر يك از اگر طرف

 ايـن  در كـه  كسـانى  همـه  حسـاب  به شد ديده خيانتى يا سرزد طايىخ
 اگـر  ديگـر  طـرف  از و. شوند مى بدبين آنها اغلب به و گذارند مى لباسند
 بـه  نيسـت،  لباس اين در كه بيابند، تقوا و فضل و علم كمال داراى مردى
 و علـم  قـدر  و كنند رفتار روحانى يك چون او با كه افتد مى اتفاق ندرت
 نمـاز  وقـت  اگـر  حتـى . كنند استفاده درست او از و بشناسند را شتقواي
 او بـا  كه افتند مى فكر اين به ندرت به ايستادند نماز به همه و رسيد ظهر

 كسـانى  فقـط  كـه  پندارنـد  مـى  چنـين  گـويى  تـو  بخوانند؛ نمازجماعت
 آيـا  ولـى . باشـند  داشته مخصوص لباس كه باشند جماعت امام توانند مى
 دانمشـندان  و علمـا  و فقها حساب به را مردم اساس بى پندار اين توان مى

 عـالم  كدام زبان از و ايد ديده عملى رساله كدام كتاب، كدام در گذاشت؟
 گفتـه  چنـان  يـا  چنـين  جماعـت  امام شرايط در كه ايد شنيده گو مسأله يا

 در مـردم  انگـارى  سـهل  از ناشى كه عاميانه پندارهاى گونه اين اگر باشد؟
 آنهـا  به تهمت و افترا آيا شود داده نسبت علما به است باطل و قح شناخت
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 انـد  شـده  آن پايبند قدر آن عمالً مردم لباس، موضوع همين در نيست؟
 انـدرز  و وعـظ  طالق، و عقد صيغه اجراى مانند امور از بسيارى در كه

 و معـروف  بـه  امر و مسلمانان غير و مسلمانان ميان در دين تبليغ دينى،
 مقيـد  را خـود  ديگـر  كارهـاى  از بسـيارى  و برمرده نماز منكر، از نهى
 صـورتى  در. باشـند  لباس اين در كه كنند استفاده كسانى از كه دانند مى
 فـوق  كارهـاى  از يك هر صحت شرائط عملى هاى رساله همان در كه

 نوشـته  لبـاس  بودن شرط درباره كلمه يك و شده بيان صراحت باكمال
 در ببينيـد  كنيـد،  نگـاه  ها رساله اول صفحات همان به شما. است نشده
 هـر  از كـه  است شده گفته صراحت كمال با تقليد مرجعيت خطير كار
 باشد صاحبنظر و مجتهد شيعه فقه در كه پاكزاد پرهيزگار آزاد زنده مرد
 ايـن  از يك كدام. كرد تقليد توان مى نشود شناخته او از داناتر فقه در و

 ارتبـاط  لبـاس  بـا  شـده  مراعـات  آن در اطاحتي جوانب همه كه شرايط
 و كننـد  مى دخالت امور همه در كه است اطالع بى مردم پندار اين دارد؟
 و تقـوا  مـورد  در. افزايند مى چيز هر بر درآوردى من شرط يك و هزار

 بـه  تقريباً كه شناسند مى پرهيزگار و عادل را كسانى مردم بيشتر عدالت،
 در روحانيـت  اساسـى  شرط يك جهت همين به. نزنند دست كار هيچ
 خصـوص  به اجتماعى، هاى فعاليت و حرفه و شغل از اجتناب آنها نظر

 بـا  مـردى  دهكـده،  يـك  كشاورزان ميان در اگر. است سياسى اقدامات
 كنـد،  كـار  مزرعه در ديگران مانند كه شود يافت فضيلت و تقوا و علم
 ميـان  در همينطور .كنند رفتار ده دينى پيشواى چون او با حاضرند كمتر

ــنعتگران، ــه صـ ــان وران، پيشـ ــناف و بازرگانـ ــر اصـ ــردم، ديگـ  مـ
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 همان در او با شود يافت آنها خود شغل هم پرهيزگارى يا عالم اگر
 كه صورتى در شود؛ نمى روحانى يك معامله تقوايش، و علم حدود

 در روحانيت مالك كه يابيد مى روشنى به كنيد باز را دينى كتاب هر
 و قابليـت  و كاردانى و علم الزم، موارد در و عدالت و قوات جا همه

 را موهـوم  شـرايط  ايـن  تنهـا  نه نيز فقها و علما. بس و است اعتماد
 همـين  كـه  هـاى  محـدوديت  و ها ناراحتى از اغلب بلكه پذيرند نمى
 در چـه  كـه  مـوانعى  و كنـد  مى ايجاد آنها خانواده و آنها براى اوهام

 آنهـا  سـر  بـر  اجتمـاعى  و دينـى  يفوظا در چه و شخصى كارهاى
 از مـردم  دينـى  اسـتفاده  اينكـه  از آنهـا . برنـد  مـى  رنـج  تراشـند،  مى

 جماعـت،  امامـتِ  بـه  مسـائل،  پرسيدن و تقليد از گذشته روحانيان،
 اسـتخاره،  جديـد،  مولـود  نامگـذارى  طـالق،  و عقـد  صيغه اجراى
 خـتم،  مجـالس  برچيدن مرده، بر نماز مسافر، گوش در دعا خواندن
 آنهـااز . ناخرسـندند  اسـت،  شده منحصر اينها نظاير و خوانى روضه
 لبـاس  بـه  كـه  اشخاصى تقوا و علم درباره تحقيق بدون مردم اينكه

 هر. ندارند رضايت كنند مى دينى اعتماد آنها به اند آمده در روحانيت
 مردم پوشيدن لباس طرز از الاقل باشد داشته اى مطالعه مختصر كس
 در قبا و عمامه و عبا اوالً كه بفهمد آسانى به واندت مى مختلف نقاط
 مـردم  ما عصر در حتى و نبوده دين علماى منحصر لباس دوره هيچ
 .گذارند مى سر بر عمامه و پوشند مى قبا بالد، از بسيارى عادى
 وجـود  مقرراتـى  و تشـكيالت  روحـانيون  طـرف  از زمان، هيچ در ثانياً
 ايـن  تواند مى كس هر كنند؛ محروم لباس اين پوشيدن از را كسى كه نداشته
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 داشـته  علمى مايه و تقوا و فضيلت كمترين آنكه بى بپوشد را لباس
 علمـاى  كه بوده اخير قرن چند اين در وعادت رسم يك تنها. باشد
 ايـن  معمـوالً  ديگـر،  علت به يا آاليشى، بى و سادگى علت به دين
 بـيش  نبايد گاه هيچ و نبوده بيش عادتى اين ولى. اند پوشيده را لباس

 هـاى  رسـاله  و دينى كتب در كه همانطور. شود تلقى هست آنچه از
 بـه  مـورد  هـر  در كـه  است آن همه وظيفه شده، ذكر صريحاً عملى
 يـا  شوند مطمئن اشخاص صالحيت به شخصاً تا كنند تحقيق دقت
 انـد  شـده  مطمـئن  آنهـا  كاردانى و تقوا به جزماً كه نفر دو گواهى به

 و تجسس جاى كه باشد محرز آنقدر كسى صالحيت يا. ننداعتمادك
 كارهـاى  يا اجتماعى و دينى امور همه در ما مردم اگر. نماند تحقيق

 ديگـر  باشـند  مقيد اسالم سنت اين به و بروند راه همين از شخصى
 بـى  جنجالهـاى  و ها فريبى عوام ها، ظاهرسازى يا لباس فريب كمتر
 راهـى  اصـل  ايـن  مراعـات  به مردم دادن عادت. خورد مى را اساس
 .است مفاسد از بسيارى جلوگيرى براى مؤثر
 : كه شد معلوم كرديم بيان اجمال به آنچه از

 آن سـايه  در كه مقامى و سمت جنبه روحانيت اسالم، تعاليم طبق بر ـ1
 هـاى  حرفه نظير كه اى حرفه يا كنند كسب مادى امتيازات روحانيون

 دهنـد  قـرار  خـود  معاش امرار وسيله و پيشه را آن دسته يك ديگر
 تقـوا  و علم فضيلت به بودن آراسته معنى به اسالم روحانيت. ندارد

 و دينـى  اجتمـاعى  وظـايف  سلسـله  يك انجام براى بودن مجهز و
 .گردد دنياطلبى سرمايه تقوا و علم آنكه بى است كفايى واجبات
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 دچـار  عمـالً  مسـلمانان  ميـان  در روحانيت كه كرد اعتراف بايد ـ2
 و هـا  آلودگى و آمده در خاصى شكل و رنگ به شده، انحرافاتى
 ولـى  نيسـت؛  اسالم قبول مورد كه است يافته راه آن در نواقصى

 هـاى  دسـتگاه  از نظـر  صـرف  كـه  داد انصـاف  بايد حال عين در
 رايج روحانيت غيره، و اسماعيليه قبيل از فرق از برخى روحانى

 روحانيـت  دسـتگاه  انـدازه  بـه  هرگز مسلمانان، اكثريت ميان در
 و فساد و انحطاط دچار ديگر، مذاهب و اديان از بسيارى پيروان

 .است نشده طبقاتى هاى امتيازطلبى
 و بـد  از نيـك  بازشـناختن  وسـيله  عصـر،  هـر  در مسلمان مردم براى ـ3

 منـزه  پرهيزگـار،  و بزرگ دانشمندان و بوده فراهم نادرست از درست
 ساده مراجعه عالوه، به. اند زيسته مى كنار و وشهگ در ها آلودگى اين از
 نوشـته  عمـوم  اسـتفاده  بـراى  كه عملى هاى رساله حتى و ها كتاب به
 .باشد مورد اين در مردم راهنماى زيادى مقدار به تواند مى شود مى

 هميشه يافته، راه مسلمانان روحانيت در كه فسادهايى ترتيب اين به
 راه دسـتگاه  اين در كه فاسدى عناصر و شده شناخته فساد عنوان به

 بـاز  را آنهـا  مشت كه را رواياتى و آيات اند نتوانسته هرگز اند، يافته
 قلـم  و زبان يا كنند، تحريف يا ببرند بيرون مردم دسترس از كند مى

 كـار  از انـد،  كـرده  مـى  مبـارزه  فسـاد  اين با كه را منزّهى دانشمندان
 .سازند هموار كامالً خود طبقاتى سلطه براى را راه انداخته،

 پندارهاى و اوهام و مسلمانان توده انگارى سهل و توجهى بى اطالعى، بى ـ4
 اساسـى  مشـكل  شـده،  مسـلط  آنـان  عمـل  و فكـر  بـر  كـه  اساسـى  بى
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 در بايـد  پـس . اسـت  آن مشابه امور و روحانيت امر در ما عصر
 و صـحيح  تفكر به آنان دادن عادت و حقايق آنهابه ساختن آشنا
 .شود برداشته موثرى هاى قدم صحيح عمل

 صـحيح  فهـم  براى موجود، امكانات به توجه با و حاضر شرايط در
 تبليـغ  و آن كـردن  بـارور  و مـردم  دل در ايمـان  نهال غرس و دين

ــالم ــارج در اس ــر و خ ــاختن بهت ــع س ــذهبى وض ــلمانان، م  مس
 در اسـت  واجـب  همـه  بر كه هست فراوانى ضرورى هاى نيازمندى

 مجهـزى  هاى سازمان و افراد قسمت هر براى و بكوشند ها آن تأمين
 بــه و برآينــد خــود كــار عهــده از خــوبى بــه آورندكــه وجــود بــه
 :ذيل شرح به دهند، پايان موجود هاى سروسامانى بى

 :علمى كارهاى) الف
 .تقليد مرجعيت و فتوا براى آن به وابسته علوم و فقه در اجتهاد ـ1
 عقايد، اصول، به مربوط اسالمى ديگر لمسائ در اجتهاد و تحقيق ـ2

 .اينها نظاير و تفسير اخالق،
 ،)مقـدمات  (ابتـدايى  مختلـف  درجـات  در مذكور علوم تدريس ـ3

 .علوم اين خواستاران براى) خارج (عالى و ،)سطح (متوسطه
 :تبليغات) ب

 بـه  قسمت يك اسالمى، كشورهاى از خارج در اسالمى تبليغات ـ4
 منظـور  بـه  ديگـر  قسـمت  و خـارج  مقيم مسلمانان حفظ منظور
 .اسالم به ديگر مردم جلب و خارج در اسالم توسعه

 بـه  اسـالمى  بـالد  داخـل  در دينى تبليغات وضع ساختن بهتر و ادامه ـ5
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ــورتهاى ــود ص ــل از موج ــان: قبي ــائل بي ــام، و مس ــراد احك  اي
 نوشـتن  ديگـر،  مجـامع  و تكايا و مساجد در دينى هاى سخنرانى
 صـورت  بـه  آنهـا  نشـر  و عموم فهم براى ساده ىاسالم مقاالت
 بـه  شـفاهى  يـا  كتبى پاسخ و اينها مانند و روزنامه مجله، كتاب،

 .مردم دينى سؤاالت
 :تربيت و تعليم) ج

 هـا  دبستان ها، كودكستان در آموزان دانش و نوآموزان دينى تربيت ـ6
ــتان و ــا دبيرس ــايى و ه ــذيب و راهنم ــى ته ــجويان دين  در دانش

 .عمل با توأم و مؤثر و اساسى صورتهاى به ها دانشگاه
 .عموم براى دينى تهذيب هاى انجمن اداره و تشكيل ـ7

 :ديگر مهم قسمت يك) د
 ارتكـاب  از آنهـا  جلـوگيرى  و واجبـات  انجـام  بـه  مـردم  كردن وادار ـ8

 امـور  جريان بر عمومى مراقبت و مؤثر و مناسب هاى راه از محرمات
 .منكر از نهى و معروف به امر جامع، رتعبا به و مذهبى ـ اجتماعى

 جامعـه  دينـى  هـاى  نيازمنـدى  از حسـاس  و مهـم  هاى قسمت اينها
 كـافى  عـده  بايـد  امـور  ايـن  از يك هر انجام براى. است مسلمانان
 هر براى مجهز و مناسب افراد تربيت. بپردازند آن به و شوند تربيت
 كـه  اسـت  متشـكلى  و صـحيح  مؤسسـات  ايجاد بر موقوف قسمت
 .باشد مشخص آنها روش و روشن آنها هدف

 افـراد  از صـنف،  هر در آسانى به توان مى امور اين از بسيارى انجام براى
 قـرار  منظم تربيت و تعليم تحت مدتى را آنها و كرد استفاده صنف، آن خود
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 شوند؛ آماده گيرد مى قرار آنها عهده به كه اى وظيفه انجام براى كه داد
 به مثال. نيست آسان و ساده پايه بدين كارى آنها از ىا پاره انجام ولى
 پـنج  و چهـار  و سـه  مـواد  از قسـمتى  و دو و يك مواد گرفتن عهده

 اسالمى علوم از دارى دامنه و وسيع بسيار معلومات كسب بر متوقف
 و ورزيـده  متخصصـان  بايـد  دو و يـك  مـواد  بـراى  مخصوصاً. است
 و فقـه  در چـه  اسـالمى  سائلم در اظهارنظر زيرا شوند، تربيت متبحر
 امروز آنچه. است دشوارى و پيچيده فنى، كار ديگر، هاى رشته در چه
 علـوم  مختلـف  هـاى  رشـته  كردگان تحصيل مخصوصاً مردم، ميان در

 و حـديث  و قـرآن  از اطالع مختصر با كه است اين شده، رايج ديگر
 فتـوى  علمـى  و فقهـى  مسـائل  در دهند مى حق خود به اسالم تاريخ

 نظـرات  گـاهى  و كننـد  اظهارنظر تاريخى و اعتقادى مسائل در هند،د
 ايـن  كـه  نماينـد  تخطئه را معاصر يا گذشته اسالمى بزرگ دانشمندان
 آن از جلـوگيرى  براى بايد و است آور زيان و ناپسند سخت انحرافى

 يـك  العمـل  عكـس  تاحدودى انحراف اين. آيد عمل به مؤثرى اقدام
 گوينـدگان  از برخـى  حتى و متدينين از ىبرخ كه است ديگر انحراف

 بيابند روايت و حديث نام به كتاب هر در را هرچه دين نويسندگان و
 مخـالف  هرچـه  و نمايند مى تكيه آن بر و نقل اسالم، حقايق عنوان به
 اصـوالً  يا كنند تحقيق درست آنكه بى كنند مى تخطئه تأمل بى بيابند آن

 از و شـكل  هـر  بـه  انحرافات گونه اين باشند؛ داشته تحقيق صالحيت
 .است زيانبخش باشد عنوان، و لباس هر در و كس هر

 كه ادعا پر افراد سطحى هاى طبابت به پزشك يك كه گونه همان
 



 واليت، رهبري، روحانيت   396

 بـى  را آن و خنـدد  مـى  دارنـد  پزشـكى  از اى پراكنده و مختصر اطالعات
 نظرهـاى  اظهار به ساختمان مهندس يك كه گونه همان شمرد، مى ارزش

 پوزخنـد  معمـارى  فنـون  بـه  نـاوارد  و ظـاهربين  افراد مضحك و پايه بى
ــى ــد، م ــان زن ــه هم ــه گون ــك ك ــتمدار ي ــده سياس ــه ورزي ــا ب  و بحثه

 مسـموعات  از آنها سياسى اطالعات كه اى پرچانه مردم هاى بافى سياست
 تجـاوز  خـارجى  و داخلـى  مجله و روزنامه چند يامندرجات شايعات و

 اسـالم  محقق يا فقيه يك هم گونه همان گرد،ن مى تحقير ديده به كند نمى
 دربـاره  و ندارند تخصص اسالمى علوم در كه افرادى اظهارنظر به شناس
 هـر  بگـذارد،  توانـد  نمى و گذارد نمى ارزش دهند، مى نظر اسالمى مسائل
 يــا مقــام، عــالى مهندســى دانشــمند، پزشــكى كننــده نظــر اظهــار چنــد

 يـا  مهنـدس  يـا  پزشـك  يـك  اگر ى،بل. باشد ورزيده و دانا سياستمدارى
 رشـته  در تحصـيل  از فراغت از پس و زند كمر به همت دامن اينها نظاير
 وقـت  بقيـه  و پـردازد  خـود  شـغل  و كار به ساعت سه ـ دو روزانه خود
 از پـس  و كنـد  صـرف  اسـالمى  علـوم  از رشته يك تحصيل در را خود

 قـرار  شتهر آن در تحقيق را زندگى اصلى هدف تحصيل، دوران گذراندن
 محقـق  و عـالم  مفسـر  يـا  نظـر،  صـاحب  مجتهد فقيه يك مقام به و دهد

 خواهـد  كـرده،  تحقيق كه را مسائلى در نظر اظهار حق شك بدون برسد،
 او كـار  ارزش بـر  اگـر  او مهندسـى  و پزشـكى  عنـوان  يا شغل و داشت
 قبيـل  ايـن  از افـرادى  بسـا  چـه  گذشته، در. كاست نخواهد آن از نيفزايد
 يادگـار  بـه  آنهـا  از كـه  سـودمندى  و پرارزش تحقيقى آثار چه و اند بوده

ــده ــه در و مان ــار گنجين ــدين. دارد خاصــى درخشــندگى اســالمى آث  ب
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 هـاى  طـرح  اجتماعى و دينى اصالحات به عالقمندان از برخى جهت
 اگر كه اند كرده تهيه افراد گونه اين تربيت براى اى پخته نسبتاً و روشن
 كامل طرح يك انجام با گيرد قرار آنها اختيار در الزم وسايل و هزينه
 .ساخت خواهند كار آماده و تربيت را مجهزى افراد ساله پانزده
 و معـروف  بـه  امر كه است الزم نكته اين تذكر هشت ماده مورد در
 و تصـادم  به كه آنها آن، مراحل از برخى دارد؛ مرحله چند منكر از نهى

 اسالمى حكومت خاص وظايف از دشو مى كشيده قانونى قدرت اعمال
 گمـارده  قسـمت  هـر  بـراى  حكومـت  طـرف  از كـه  است مأمورين و

 كه طور آن. نه است، عمومى وظيفه يك آن ديگر مراحل ولى. شوند مى
 اساسى شرط. باشد روحانيون خاص تكليف پندارند مى مردم از اى پاره
 اختنشن درست يكى منكر، از نهى و معروف به امر عمومى مراحل اين

 كـار  در ندانسـته  كسـى  آنكـه  نـه  اسـت  بد و خوب و منكر و معروف
 اسـت  صـحيحى  روش بكاربردن و شناختن ديگر. كند دخالت ديگران

 عليـه  را آنهـا  بـدتر،  آنكـه  نـه  باشـد،  داشـته  اثر حسن اشخاص در كه
 و سسـت  را ايمانشـان  يا بيفزايد عصيانشان بر و برانگيزد دينى وظايف

 همگـانى،  بزرگ وظيفه اين انجام براى. سازد رشانبيزا دين به توجه از
 و آداب و نفسانى فاضله ملكات و صفات و دينى الزم اطالعات كسب
 مـواد  از يكـى  ديگـران  در تـأثير  حسـن  و صـحيح  نفوذ و مؤثر عادات
 از يـك  هـر  در. اسـت  مسـلمانان  عمومى تربيت و تعليم برنامه اساسى

 كـم  اغلـب  و دار ريشـه  و اسـى اس هـاى  برنامه بايد گفتيم كه قسمتهايى
 دار صـالحيت  و مطلـع  افـراد  وسـيله  بـه  عميـق  ولـى  طـول،  و عرض
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 و باكمـك  الزم هـاى  هزينـه  و وسـايل  كليـه  و شـود  اجـرا  و تنظيم
 پرداخـت  و تهيه عالقمند و پرگذشت و ايمان با مسلمانان همكارى

 .گردد
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