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 مقدمه

بنده یک ماهِ رمضان در مسجد امام حسنِ مشهد سخنرانی »

ها راجع به توحید، ای داشتم ... در آن سخنرانیمستمرِ سی جلسه

امامت، والیت، نبوّت و سایر مباحث اساسی بحث شده است که 

های فکری برای ایجاد ها پایهکنم. اینها را تأیید میاآلن هم آن

 1«یک نظام اسالمی بود.

توضیحات فوق از زبان رهبر معظم انقالب، پیرامون مباحث 

ه. ش  1131عمیقی است که معظم له در ماه مبارک رمضان سال 

ه. قمری( به روشی نو، اصول اساسی و بنیادین اسالم را  1131)

فرد های منحصربهاند. ویژگیقرآن کریم مطرح فرموده مبتنی بر

 باشد. این مباحث، عامل برتری آن نسبت به موارد مشابه می

 1131ای که پیرامون این مطالب در سال معظم له در مقدمه

 فرمایند:اند، سه خصوصیت مهم آن را مطرح میمرقوم داشته

ده و . معارف اسالمی از تجرّد و ذهنیّت محض خارج ش1

 باشد.ناظر به تکالیف عملی و زندگی اجتماعی می

عنوان صورت پیوسته و به. ارائه مسائل فکری اسالمی به2

جانبه از دین اجزای یک واحد که نتیجه آن، طرحی کلی و همه

ابهام را برای بشریّت به ارمغان ای کامل و بیاست و ایدئولوژی

 آورد.می

ترین عنوان کاملنای آن به. محوریّت قرآن کریم که بر مب1

گردد تا ترین سند، اصول اسالمی استنباط و فهم میو موثق

ی تحقیق، بهها و نظرهای شخصی نبوده و نتیجهمتکی بر سلیقه

 باشد.« اسالمی»راستی 

های دیگری که بر ارزش این اثر افزوده است ویژگی

عبارتند از: منطقی بودن و دوری از هرگونه تعصب که این 

کند، نگاه نو و بدیع به استفاده میمباحث را برای جهانیان قابل

، انطباق مباحث با سیره سیاسی مبارزاتی ائمه علیهم2مفاهیم دینی

عنوان دردِ اصلیِ جوامع ، توجه ویژه به ضعف ایمان به1السالم

آفرین بودن، آموزش شیوه تدبّر و بشری و مسلمانان، وحدت

 ین مبانی نظام اسالمی و... .تعمّق در قرآن کریم، تبی

                                                           
 .1/1/11۳1.  بیانات رهبر معظم انقالب در 1
 .11/70/1130به بیانات معظم له در  . ر.ک.2
 .7۳/71/1101. ر. ک. به بیانات معظم له در 1

 

محتوای این جلسات، در دفعات متعدد و باکیفیت متفاوت به 

طرح کلّیِ »چاپ رسیده است که آخرین نسخه آن تحت عنوان 

باشد، توسط که شامل چهار بخش می« اندیشه اسالمی در قرآن

 مؤسسه صهبا به زیور طبع آراسته گشته است.

های وعه کتابنوشتاری که پیش روی شماست، مجم

باشد که محتوای جلسات معظم له را در می« ی والیتاندیشه»

ی مجلّد، ارائه کرده است. موارد تمایز و تفاوت مجموعه 1قالب 

گونه توان اینبا اثر مذکور را می« ی والیتاندیشه»های کتاب

 تبیین نمود:

با هدف کاهش حجم و افزایش جذابیّت ظاهری، کتاب   -

شده و هر بخش آن در قالب یک مجلّد ارائه شده فوق تقطیع 

 است. 

صورت دستهدر کنار حفظ ساختار سخنرانی، هر مبحث به -

بندی ارائه گردیده است. در متنِ کتاب برخی بندی و موضوع

مباحث که متناسب با شرایط سخنرانی ایراد شده یا توضیحات و 

ده هایی که برای مخاطب ضرورتی ندارد، حذف شزیرنویس

است. البته سعی وافری صورت گرفته تا موارد حذفی، به کلیات 

 و جزئیاتِ مهم مطلب خللی وارد نکند.

ابتدای هر مبحث با هدف آمادگی ذهنیِ مخاطب،   -

سؤاالتی پیرامون محتوای آن طرح شده است و موجب توجه و 

 گردد.تعمّق بیشتر مخاطب می

گردد تا ئه میای از هر مبحث، در پایان آن اراچکیده -

 مخاطب را با روح کلّی مبحث همراه کند.

برخی از آیات محوری موضوع که توسط سخنران در ابتدای  -

جلسه اشاره نگردیده، اما در محتوا بدان پرداخته شده، به اول هر 

 مبحث افزوده شده است.

برجسته کردن جمالت مهم و محوری، تمایز دیگر این   -

به سهولت به محتوای اصلی رهنمون  نوشتار است که مخاطب را

 کند.می

تواند به ترسیم شمای کلی موضوع نمودار درختی نیز می -

 صورت نظم یافته، به همراه برخی جزئیات کمک نماید.به

در جلد سوم، قبل از ورود به موضوع اصلی کتاب که  -

همان نبوّت در قرآن است، برخی نکات و تذکراتی پیرامون 

. این موارد توسط سخنران در اثنای بحث مطرح قرآن آمده است

شده است که با هدف پیراسته شدن متن اصلی از حواشی و 

بندی شده به توجه بیشتر به این نکات مهم، به صورت دسته
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ابتدای کتاب منتقل گردیده است. نکاتی چون تفاوت تفسیر و 

تأویل، روش قرآن در بیان قصص، روش صحیح و ناصحیح 

 قرآن و راه نیل به لطائف قرآنی.برداشت از 

ای از محورهای اصلیِ مباحث در پایان کتاب، خالصه -

ی آن بتوان با سهولت به شمای کلّیِ ارائه شده است تا با مطالعه

 کتاب دست یافت. 

 

دو جلد از مجموعه « توحید در قرآن»و « ایمان در قرآن»

تدوین  می باشد که پیش از این« ی والیتاندیشه»های کتاب

شده است. نوشتار حاضر، جلد سوم از این مجموعه است که 

گردد. در این کتاب پس ارائه می« نبوت در قرآن»تحت عنوان 

ی نبوت را مطرح می کند. در مبحث از بیان جایگاه نبوت، فلسفه

بعثت در نبوت، به تبیین شرایط نبی قبل و بعد از نبوت پرداخته و 

حوّل اجتماعی ناشی از نبوت را تبیین رستاخیز درونی پیامبر و ت

کند. هدف عالی و میانی نبوت موضوع مبحث بعدی میمی

ی دعوت انبیاء ارائه باشد. سپس توحید، به عنوان نخستین نغمه

نماید. پس از طرح های معارض انبیاء را معرفی میشده و گروه

هد ی نبوت و سرانجام هر یک از انبیاء، به بررسی تعفرجام سلسله

 پردازد.ایمان به نبوت می

ها و محتوای جلسات معظم له جهت آشنایی بیشتر با ویژگی

ی اسالمی در قرآن طرح کلّیِ اندیشه»توصیه می شود به کتاب 

 که به همت مؤسسه صهبا منتشر شده است، مراجعه شود.« کریم

 

 

 

 

 

 

 

 نبوت :بخش اول
 

 نبوت فلسفه: سیزدهم مبحث

 سؤاالت:

 

آدمی ناقص و محدود است پس کشورهای الئیک . اگر عقل 1

 اند؟و سکوالر چگونه به پیشرفت و توسعه دست یافته

توان محدودیّت و عدم کفایت عقل را اثبات نمود؟ . آیا می2

 چگونه؟

گونه . آیا عقل و دین نسبت به یکدیگر متضاد هستند؟ اگر این1

ا عقل درک دینِ خدا ب»فرماید: نیست، چرا در حدیث داریم که می

 ؟«نمی شود

 مِیالرَّح الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 وَ نَیمُنذِرِ وَ نَیمُبَشِّرِ نَیالنَّبِیِّ اللَّهُ فَبَعَثَ وَاحِدَةً أمَّةً النَّاسُ کَانَ

 مَا وَ  هِیفِ اخْتَلَفُواْ مَایفِ النَّاسِ نَیْبَ حْکُمَیَلِ  بِالْحَقِّ الْکِتَابَ مَعَهُمُ أَنزَلَ

  نَهُمْیْبَ ایًبَغْ الْبَیِّنَاتُ جَاءَتْهُمُ مَا بَعْدِ مِن أُوتُوهُ نَیالَّذِ إِلَّا هِیفِ لَفَاخْتَ

ی هْدِیَ اللَّهُ وَ  بِإِذْنِهِ  الْحَقِّ مِنَ هِیفِ اخْتَلَفُواْ لِمَا ءَامَنُواْ الَّذِینَ اللَّهُ فَهَدَى

 (211)مٍیمُّسْتَقِ صِرَاطٍ إِلَى شَاءُیَ مَن

 بقرهسوره 

 الْقُدُّوسِ المَلِکِ الْأَرْضِی فِ مَا وَ السَّمَاوَاتِی فِ مَا لِلَّهِ یُسَبِّحُ

 هِمْیْعَلَ تْلُوایَ مِنْهُمْ رَسُولًا نَییِّالْأُمِّی فِ بَعَثَی الَّذ هُوَ(1)مِیالحَکِ زِیالْعَزِ

 یلَفِ قَبْلُ مِنْ کَانُوا نْإِ وَ الْحِکْمَهَ وَ الْکِتابَ عَلِّمُهُمُیُ وَ هِمْیزَکِّیُ وَ اتِهِیآ

 مُیالْحَکِ زُیالْعَزِ هُوَ وَ بِهِمْ لْحَقُوایَ لَمَّا مِنْهُمْ نَیآخَرِ وَ( 2) نٍیمُبِ ضَلَالٍ

 (1)مِیالْعَظِ الْفَضْلِ ذُو اللَّهُ وَ  شَاءُیَ مَن هِیؤْتِیُ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِکَ( 1)

 سوره جمعه

 جایگاه نبوت

نبوت یکی از اصول همه ادیان ن که دانند برادرا... می

، اگر بشود به آن گفت اصلی از اصول دین، بلکه باالتر است

باید گفت. اینکه عرض کردیم اگر بشود گفت اصلی از اصول 

دین، نه به این معناست که اصل بودنش را کسی انکار بکند، نه؛ 

بلکه باالتر از اصل، اصالً دین بدون اعتقاد به نبوت 

ای ، آن مسلکی، رد. دین یعنی آن برنامهمعنایی ندا

آوری از طرف آن مکتبی، آیینی که به وسیله پیام
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آور و از سوی خدا آمدن، این ؛ پس پیامخدای متعال رسیده

جزو عناصر ذاتی دین است، اصالً قوام دین به این است. بنابراین 

زمینه نبوت، جا دارد که ما به عنوان یکی از مسائل مهم و در

 لی دین بحث کنیم و صحبت کنیم.اصو

ها هایی هست که اینالبته در زمینه نبوت، یک سلسله بحث

رایج و متداول است. شما هر کتابی را که درباره نبوت نوشته 

ها را در آن خواهید دید شده باشد، بردارید نگاه کنید، این بحث

ح ها، درباره نبوت معموالً مطرهایی که در کتابو ما از آن بحث

اش را، آن هم با یک سلیقه اش را فقط، یکیشود، یک دانهمی

مخصوصی، در این سلسله مباحثمان درباره نبوت مطرح کردیم و 

آن همین بحث امروز ماست که موضوع تالوت امروز است. و 

اال بقیه مباحثی که در زمینه نبوت، درباره نبوت، در پیرامون 

رد، به نظر ما مسائلیست گینبوت، در نوع کتب کالمی انجام می

های های درستی، بلکه حرفکه اگرچه در جای خود حرف

الزمی است، اما حرف درست بودن، لزوماً به این معنا نیست که 

بنده هم ناچار باشم در این زمان، در این شرایط، با این نیازها، آن 

های عالم جا مطرح کنم. خیلی از حرفحرف درست را این

اش به عنوان یک آموزش جا تا چند کلمهیناز ا-درست است 

عمومیست نسبت به همه کارهای فکری و تحقیقیمان که عرض 

ها، کدام الزم است؟ در ما باید ببینیم در میان درست -می کنم

ترها، کدام تر است؟ در میان الزمها، کدام الزممیان الزم

را  ها، کدام فوتی و حیاتیست؟ اول آنفوریست؟ در میان فوری

های بعد، و به همین بگیریم، از آن که فراغت پیدا کردیم، بحث

ترتیب، این قدر پیش برویم، تا بعد برسیم در آخر کار، به بحث

هایی که اگرچه درست هست، اما لزومش، ضرورتش، آن اندازه

 شود. ... .ها احساس نمی

... جامعه ما هنوز مفهوم نبوت و معنای بعثت و هدف از 

ها را نجام و فرجام بعثت و راه بعثت و شعار نبوت، اینبعثت و ا

داند؛ نمی داند که به این وضع دچار است، مسلمان هدف نمی

داند که این گونه است کارش، اگر هدف بعثت محمدی را نمی

رفت. ما هنوز دانست، دنبال آن هدف میبعثت پیغمبرش را می

در زمینه نبوت در مسائل اولی، مسائل مقدماتی، مسائل اصولی 

گیریم، بپردازیم به مسائل فرعی و درجه چهار و پنج؟ لذاست 

هایی که معموالً متکلمین در که ما در بحث نبوتمان، از بحث

دهند، هیچ کدامش را مطرح اند و انجام میها انجام دادهکتاب

 کنیم. ... .نمی

 فلسفه نبوت

فه نبوت کنیم، فلساولین مطلبی که ما درباره نبوت بحث می

است. چرا باید پیامبری باشد؟ چرا باید کسی از سوی پروردگار 

تواند؟ مگر کمر به هدایت انسان ببندد؟ مگر خود انسان نمی

دانش بشری و اندیشه انسانی کافی نیست؟ پیغمبر چرا؟ پیام

ایست که بایستی آوری میان غیب و شهود چرا؟ این یک مسئله

هایی که درباره ه نبوت را، بقیه بحثما بدانیم. اگر ندانستیم فلسف

های تقریباً پادرهوا خواهد بود. نبوت هست، یک سلسله بحث

، ... فلسفه نبوتپس باید اول بدانیم که نبوت برای چه؟ ... . ... 

)در( یک کلمه این است که حواس انسان، غرائز 

انسان و خرد انسان، برای راهبری و دستگیری انسان 

 ... .کمند. 

 کفایت حواس و غرائزعدم 

یک سلسله موجودات با حواسشان ممکن است اداره بشوند.  

ها بعضی از حیوانات را شاید به این صورت سراغ داریم، که این

گیرند؛ حواس ظاهری. نوع فقط از حواس خودشان مایه می

گیرند برای هدایت شدن، حیوانات و بیشترشان از غرائز مدد می

گوید برو روی گل بنشین، اش به او مییعنی زنبور عسل غریزه

روی گل خوشبو، و از عطر آن و از جوهر آن بمک، بعد برو در 

گوشه و مسدّس ها را به آن صورت ششخانه و کندو، خانه

جا با ترتیباتی وارد خانه بشوید و خارج بشوید، و بساز، و آن

های و اعوانی و پاسبانانی و خالصه یک تمدن زنبوری ملک

 باش.  داشته

... تکامل، ترقی، پیشرفت، در کار زنبور عسل و در کار هیچ 

حیوان دیگری موجود نیست. آنچه که هست وحی فطرت و 

وحی غرائز و راهنمایی کیفیت آفرینش و خلقت اوست که او را 

نمایاند، موانع را به او نشان دهد، راه میکشاند، حرکت میمی

خودش را انجام بدهد، جز تواند کار دهد تا اینکه این میمی

 غریزه چیز دیگری نیست.

کند، اما کم. اولی که شما به انسان هم از غریزه استفاده می

دنیا آمدید، حکم شما بالنسبت، حکم یکی از همین حیوانات 

بود. با غریزه، با کشش فطرت و طبیعت بود که توانستید مخزن 

او را در دهانتان غذای خود را در سینه مادرتان پیدا کنید و وقتی 

گذاشتند، بمکید. کسی به شما یاد نداده بود مکیدن را، یک 

جایی دستور عملی و سمعی و بصریاش را یاد نگرفته بودید، این 
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غریزه شما بود. هرچه که شما از مرحله کودکی باال آمدید، 

تدریجاً این ابزار، این عینک، این سالح که نامش غریزه است، 

تر، د، کم فایده شد؛ چیزی پر اثرتر، قویاثر شضعیف شد، بی

نیرومندتر، به نام عقل و خرد انسان، جای آن را گرفت و شما 

کنید، این غریزه شدید خردمند. شما دیگر حاال با غریزه کار نمی

گوید آقا، برو در دکانت را باز کن یا در نیست که به شما می

یا درس را این فالن ساعت ببند یا مشتری را این جور جواب بده 

ها غریزه نیست، اینجور بخوان، یا تدریس را آن جور بکن، این

هایی است که شما از فکر و از دانش استفاده کردید ها آموزش

 و فراگرفتید و راه زندگیتان را پیدا کردید.

 عدم کفایت عقل

کند که شما اما آیا این خرد، این اندیشه انسانی، کفایت می

ه سرمنزل سعادت برساند؟ عقل بشر برای را هدایت کند و ب

هدایت او بسنده هست؟ خود خرد اگر باز باشد، اگر فکر کند، 

اگر تعصب نورزد، اگر بدون غرض بخواهد قضاوت کند، 

خواهد گفت نه؛ مثل دادگاهی که خودش رأی به عدم 

دهد من صالحیت خودش بدهد، دادگاهی که خودش رأی می

قضاوت بکنم. خرد سالم بیغرض صالحیت ندارم در این مورد 

کند که من صالحیت ندارم انسانیت را انسانی، قضاوت می

یک خواهید؟ دو جور دلیل داریم. مستقالً هدایت کنم. دلیل می

نهایت دلیل آن است که عقل بشر محدود است، بی

از  نهایت است.ها بینیست، در حالی که نیازهای انسان

یک خرد بفهمد، تا اینکه در مقابل تواند همه نیازها را کجا می

آن نیازها، آنچه که جای این نیازها را پر کند، فراهم بیاورد یا 

تواند عقل انسان این کار را بکند، او ضعیفتر قانون بگذارد؟ نمی

است، ناتوانتر است، نارساتر است از اینکه بتواند همه دردها را 

 هم بیاورد.ها فرابشناسد و درمان مناسب را برای همه آن

های دلیل دیگر این است که نگاه کنید به واقعیت

تاریخی و علمی، ببینید آیا خردها توانستند؟ آیا عقل

هایی مثل عقل ارسطو و افالطون و سقراط توانستند 

نشیند افالطون متفکر، بعد از آنی که می بشر را اداره بکنند؟

کند، می کند، تحقیقکند، مطالعه میکند، مشورت میفکر می

فاضله فقط به درد کند که این مدینهای ترسیم میفاضلهمدینه

خورد؛ به ذهن و داخل صندوق خانه خود جناب افالطون می

فاضله عملی نشد. و دلیل اینکه یک لحظه در عالم، این مدینه

فاضله افالطون را که نگاه کنید، با ترتیبات شما امروز مدینه

 آید.ای میز غیر قابل قبول و مسخرهدنیای زمان، به نظرتان چی

های عقلی را و فلسفی را که چطور در شما ببینید مکتب

کنند. ببینید که انسانیت تا به یک مبدأ و آرایی میمقابل هم صف

تر از خرد انسان متصل نباشد، نمیای فراتر و باالتر و عمیقنقطه

 تواند راه به هدایت و سعادت برساند.

 قلرابطه دین و ع

نبوت معنایش این است: یک نیرویی باالتر، یک 

تر از هدایت حسی، از هدایت تر و عمیقهدایتی قوی

این هدایت می غریزه، از هدایت عقل الزم دارد انسان.

آید کند؟ میآید با حس شما رقابت میکند؟ میآید چه کار می

آید سر عقل را به سنگ میکند؟ میبا غریزه شما مخالفت می

آید تا عقل را راهنمایی کند، تا عقل را پرورش د؟ ابداً. او میزن

 بدهد، تا عقل دفن شده را از زیر خروارها خاک بیرون بیاورد.

امیرالمؤمنین ما صلوات اهلل و سالمه علیه، اشتباهی گفتم، 

منحصرش نکنیم به خودمان امیرالمؤمنین -امیرالمؤمنین بشریت 

گوید لمؤمنین بزرگ بشریت میاو معلم بشریت است، امیرا -را

پیغمبران را خدا فرستاد، بنابر آنچه که در نهج البالغه است، تا 

ها را تا به میثاق پیمان فطرت خود پایبند اینکه وادار کنند انسان

و »شده را به یادشان بیاورند، بعد های فراموشبمانند و نعمت

ها، شعورهای ، درکها، خردها، عقل«یُثیروا لَهُم دَفائِنَ العُقولِ

ها و ها و نمرودها و بزرگهای بشری که به وسیله فرعونجامعه

ها را آیند تا اینکه این دفینهقدرتمندها دفن شده بود، پیغمبران می

شده را برشورند. فرعون دوست های دفنبیرون بیاورند، این عقل

دارد که انساندارد که مردم دارای عقل باشند، دوست نمینمی

ها بفهمند؛ چون اگر بفهمند، او وجودش باطل و افسانه خواهد 

های بعدی نبوت به تشریح خواهیم دید شد، که این را در بحث

 ان شاءاهلل. ... .

پس پیغمبرها با نیروی وحیی که دارند، به جنگ عقل نمی

کند دین با عقل منافات دارد، آنی که خیال میروند. 

، و اال کسی که دارای نداردشناسد یا عقل یا دین را نمی

عقل است، کسی که عقل را آزموده و تجربه کرده است و دین 

داند که دین هیچ منافاتی با دانش بشر شناسد، خوب میرا هم می

تواند داشته باشد اصالً؛ و ندارد. آنچه که دین و با عقل بشر نمی

 پسندند. آن مردم نادانیفهمند و میهای صحیح میبگوید، عقل
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گویند آقا، دین را نباید وجهش که به نام دفاع از دین، گاهی می

را بخواهی، نباید در دین استدالل طلب بکنی، نباید فلسفه در 

فلسفه خواستن، -کنند که این حرف باب دین بخواهی، خیال می

کاهد؛ باید بدانند که این جور از قدر دین می -فلسفه گفتن

وقتی در مقابل عقل کامل  نیست؛ این جور نیست. دین صحیح

عرضه بشود، هیچ با همدیگر منافات و تعارضی ندارند. امروز 

های بزرگ انسانیت، توحید دین را، نبوت دین را، نماز دین عقل

 فهمند.را، روزه دین را، زکات دین را، احکام فرعی دین را می

شناسد، وقتی عقل انسان و تجربه دانش بشر الکل را می

داند، ضربه و لطمه آن را بر روی جسم، بر را میمضرات الکل 

روی اعصاب، بر روی روحیه و بر روی وضع عمومی اجتماع 

فهمد، چرا من نتوانم و جرأت نکنم که آیه قرآن را با قدرت می

 عَمَلِ مِنْ رِجْسٌ الْأَزْلَامُ وَ الْأَنْصَابُ وَ سِرُیْالْمَ وَ الْخَمْرُ إِنَّمَا»بخوانم؛ 

، چرا آیه قرآن را مطرح نکنم؟ چرا استناد  1«فَاجْتَنِبُوهُ انِطَیْالشَّ

نکنم به آنچه که دانش بشر در این زمینه فهمیده؟ چرا نگویم که 

ها هستند که این را به شما میاز عمل شیطان است؛ یعنی شیطان

خور بدبخت خوری آن عرقها هستند که از عرقدهند و شیطان

 را نگوییم؟ برند، چرا ایناستفاده می

علیه فرموده وسالمهآنی که شنیدید امام سجادصلوات اهلل

، معنایش چیز دیگر است؛ یعنی آیین «دین اللّهِ ال یُصابُ بِالعُقولِ»

شود کشف شود کشف کرد. یعنی چه نمیالهی را با عقل نمی

کرد؟ یعنی اگر شما روایتی نداشته باشی که نماز ظهر چهار 

توانی بفهمی که نماز ظهر چهار رکعت یرکعت است، با عقل نم

است، حرف بسیار درستی هم هست. اگر خود قرآن نگوید که 

 قُرْآنَ وَ لِیْاللَّ غَسَقِ إِلَى الشَّمْسِ لِدُلُوکِ الصَّلَاهَ أَقِمِ»وقت نماز 

، قرآن اگر این را نگوید، تو از راه عقل و اندیشه و خرد 3«الْفَجْرِ

ی که کی است وقت نماز، این را باید توانی بفهممعمولی نمی

قرآن بگوید، این را باید حدیث بگوید، این را باید وحی به ما 

بگوید. منظور امام سجاد این است، ظاهر فرمایش هم همین است 

معنایش این نیست که ما احکام «. دین اللّهِ ال یُصابُ بِالعُقولِ»که 

ل و خرد انسانی دین ومعارف دین را با بینش عقل و با عینک عق

توانیم ببینیم، که یک عده نادان به نام دفاع از دین، با جوش، نمی
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کشند آقا، برای دین فلسفه بیان نکنید. چرا با حرارت، داد می

کنیم، گوییم، تکرار مینکنیم؟ چرا بیان نکنیم؟ البته همیشه می

هزارم از معارف فهمیم، یککنیم که آنچه ما میاعتراف می

توانیم تطبیق کنیم و توضیح ین نیست، آنی که ما میعمیق د

بدهیم، خیلی کمتر از آنچه که در واقعیت ممکن است انجام 

بگیرد و وجود داشته باشد هست، در این تردیدی نیست. اما یک 

گوید، یک کلمه نفر گویم، یک کلمه نفر بعدی میکلمه من می

ی که حساب گوید. در خط طولی تاریخ بشر، وقتبعد از او می

بینید انسانیت، کنید، بعد از دویست سال، پانصد سال، میمی

تر است از تر، مذعنتر، معترفبشریت، به عمق دین بسیار مؤمن

ها برایش ها و این تطبیقروزگاری که این فکرها و این اندیشه

 پیش نیامده بود.

آید، برای آید، برای کوبیدن عقل نمیبنابراین دین که می

آید، پس کردن عقل و بیرون راندن عقل از زندگی نمینسخ 

آید برای چه؟ برای هدایت عقل، برای دستگیری عقل. دین می

تواند درست عقل هست، اما وقتی هوس در کنارش باشد، نمی

قضاوت کند. عقل هست، ولی وقتی طمع پهلو به پهلویش باشد، 

تواند تواند درست ببیند. وقتی غرض در کنارش است، نمینمی

ها را، ترسها را، هواها را، طمعآید هوسدرست بفهمد. دین می

گیرد، عقل سالم کامل را تقویت ها را، از عقل میها را، غرض

کند تا او خوب بفهمد. و شما وقتی که مراجعه کند، تأیید میمی

بینید اول تا آخر اسالم، پر است از جلوهمی کنید به اسالم، می

 أفَلَا»، چقدر داریم «تَعْقِلُونَ أَفَلَا»آن چقدر داریم های عقل. در قر

، چقدر داریم؛ برای اینکه بفهمید، برای اینکه بدانید، «تَتَفَکَّرُونَ

دارها. در برای عقل «األَلْبَابِی لِأُولِ هًیَلَآ ذَالِکَی فِ إنَّ»چقدر داریم 

و حجت خدا د« إنَّ هلل عَلَى النّاسِ حُجَّتَینِ»روایات چقدر داریم 

بر مردم دارد؛ یکی پیغمبر و یکی عقل. باز هم عقل، درباره عقل 

 زنیم. بیش از این دیگر حرف نمی

اجماالً این کلمه یادتان باشد که خالصه حرف این شد که 

انسان بدون هدایت وحی، بدون اینکه وحی به سراغ او بیاید و 

برساند؛ تواند خودش را به سرمنزل سعادت به دادش برسد، نمی

کند، همچنانی که و وقتی وحی آمد، عقل را سرکوب نمی

کند، همچنانی که حواس ظاهره را از بین غریزه را سرکوب نمی

آید حواس ظاهره را، غرائز انسانی و بشری را، برد، نه؛ مینمی

کند، کند، تهذیب مینیروی خرد و اندیشه آدمی را تقویت می
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آموزد. این وظیفه به او می کند،کند، دستگیری میتزکیه می

 وحی است؛ بنابراین فلسفه نبوت این است.

چون این جور است، چون ما ناقصیم، چون دانش و بینش 

بشری برای هدایتمان کافی نیست، باید دستی از غیب برون آید 

جاست، و ما را هدایت کند. جای بیرون آمدن دستی از غیب این

ره گرسنه ماندم، دنبال یک جایی که بنده وقتی که یک ذنه آن

لقمه نان نروم، منتظر باشم تا دستی از غیب برآید؛ نه مال آن

جایی که وقتی در مقابل یک گناهی قرار گرفتم، به تأسف و 

حسرت و اندوه بس کنم و منتظر بمانم تا دستی از غیب برایم 

ام را انجام ندهم، امر به جایی که تکلیف الهیبرون آید؛ نه آن

نکنم، نهی از منکر نکنم، راه خدا را نپیمایم، منتظر باشم  معروف

ها باید تا دستی از غیب برون آید و کاری بکند. ... این جور آدم

ها بدانند که اگر دستی از غیب برون آمد، اول توی مغز خود این

کوبد که این وجودهای ضایع و باطل را بیندازد دور، می

آمدن و کاری کردن هست،  سَقطشان کند. دستی از غیب برون

جاست که من گفتم، الزم است برای هدایت انسان که اما این

دستی از غیب بیاید و آن دست نبیست، دست نبوت است، آن 

کند، با ها را هدایت میآید انسانمهارت رسالت است که می

ها همان صورتی که عرض کردیم، نیروی عقل را در آن

 برانگیزد. ....

 

 ی فلسفه نبوتتبیین قرآن

آیاتی که در این زمینه هست، آیات بسیار پرمغز و پرمعناییست. 

مردمان همه یک امت و یک گروه  3«وَاحِدَهً أُمَّهً النَّاسُ کَانَ»... . 

بودند. در این باره مفسرین مفصالً باهم بحث دارند. ... بعضی می

اکیت اولیه و اشاره است به اشتر« کانَ النّاسُ أُمَّهً واحِدهً»گویند 

کنم که شاهدی بر های ماقبل تاریخ، بنده عرض میآغازین دوران

این معنا وجود ندارد، جز اینکه اسم دوران اشتراکیت و آغازین، سر 

آید که قرآن ما هم از آن نمد کالهی هاست، اما حیفمان میزبان

د معنا شورا چند جور می« کانَ النّاسُ أُمَّهً واحِدهً»نداشته باشد. ... 

کرد، دو جور معنایش در پرتوی از قرآن هست که حاال مراجعه می

رسد که غیر از آن کنید، یک معنا به نظر من میکنید و مالحظه می

، «وَاحِدَهً أُمَّهً النَّاسُ کَانَ»دو معناست که در این ترجمه اشاره کردم. 
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ها و مردمان همه به یک حالت برابر و همسان یعنی انسان

ها دارای همه انسانها. د، ازلحاظ نیازها و از لحاظ مایهبودن

ها دارای یک اندازه مایه، و واقعیت یک سنخ نیاز بودند و همه انسان

ها عقل دارند، فکر اجتماعی همیشه همین جور است. همه انسان

دارند، هوش دارند، حس ششم دارند، حواس ظاهره دارند، حواس 

گرسنگی دارند، تشنگی دارند، هوس ها باطنه دارند. همه انسان

خواهند و از این قبیل. نیازها خواهند، لباسی میجنسی دارند، خانه می

ها مشابه. یک انسانی در یک همه برابر؛ تقریباً از یک سنخ، و مایه

اش شکوفا شده باشد، مطلب تربیت بهتری تربیت شده باشد، مایه

 دیگری است. ... .

عی و معمولی، امت واحده بودند، با ها به طور طبیپس انسان

های برابر و مشابه که در ترجمه این را قید نیازهای همسان، با مایه

های برابر، خدای متعال در میان این انسان 0«نَییِّالنَّبِ اللَّهُ فَبَعَثَ»کردیم. 

ها یک انسان را پروردگار پیامبران را برانگیخت، در این همسطح

تر سراغ کرد و او را تر، پرشورتر، و پرمایهر، عمیقتعالم، باالتر، قوی

و بیم «نَیمُنْذِرِ وَ»رسانان، مژده «نَیمُبَشِّرِ»برانگیخت، که چه بکند؟ 

دهند، مژده دهند پیغمبران؟ مژده بهشت میدهندگان. مژده چه می

دهند، مژده استقرار امنیت فاضله میدهند، مژده مدینهسعادت دنیا می

دهند، مژده از بین رفتن فقر و نومیدی و ترس و فاه میو صلح و ر

دهند، مژده رسانانند، و باالخره مژده تشکیل ناامنی و جهالت می

دهند و بعد از آن مژده ها میحکومت فاضل و مدینه صالح به انسان

دهند. دهند، مژده میرفتن به بهشت و اتصال به رضوان پروردگار می

ترسانند، از باریکی نند، از آتش جهنم هم میترسادهندگان؛ میو بیم

ترسانند، از تسلط ترسانند، از بدبختی دنیا هم میپل صراط هم می

ترسانند، از سقوط در دره و سراشیب فساد عفریت جهل و فقر هم می

ترسانند، بیمهای انسانی هم میترسانند، از نابود شدن مایههم می

 دهندگانند.رسانانند، بیم

، «بِالْحَقِّ الْکِتَابَ مَعَهُمُ أَنْزَلَ وَ نَیمُنْذِرِ وَ نَیمُبَشِّرِ نَیالنَّبِیِّ اللَّهُ عَثَفَبَ»

اش هم این نیست که بگویند مردم بترسید، مردم مژده باد شما را. همه

چه داری همراهت؟ کتابی از سوی پروردگار. نازل فرمود با آنان کتابی 

آنچه که کردم چند بار. ... اجماالً  به حق، برطبق حق. حق را معنا

مطابق با فطرت عالم است، آنچه که با روند طبیعی عالم 

آنچه که با فطرت انسان و سرشت  همراه است، آن حق است.
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گویند حق. کتاب پیغمبرها هم حق کند، آن را میجهان تطبیق می

ی و اش، در بستر معمولاش، در مسیر فطریاست، انسان را در راه طبیعی

کند، کتاب برد، کمک میراند، جلو میاش پیش میروند تکاملی

 النَّاسِ نَیْبَ حْکُمَیَلِ بِالْحَقِّ الْکِتَابَ مَعَهُمُ أَنْزَلَ»پیغمبرها حق را با خود دارد. 

؛ یعنى تا کتاب حکم کند میان «حکُمَیَلِ»تا آن کتاب،  «هِیفِ اخْتَلَفُوا مَایفِ

 ورزند با یکدیگر.ه درباره آن اختالف میمردم، در آن چیزهایی ک

شوند، اختالفات در میان باالخره مردم دور از اختالف نمی

ها یک سنت است و بودنش الزم است ... برای خاطر اینکه انسان

آید تا میان مردم اختالف موجب تکامل است. ... کتاب می

حکم کند، قضاوت کند، حکومت کند درباره چیزهایی که در 

فهمیم که فهمیم ما؟ میجا چه میاند. ایناختالف ورزیدهآن 

آورند، حکومت فرد نبی، حکومتی که انبیاء به وجود می

حکومت شخص، حکومت استبداد نیست؛ بلکه حکومت قانون 

ای درست است، حکومت کتاب است، نبی وقتی می آید، جامعه

کتاب کند که حاکم در آن جامعه، در معنا و در واقع، همان می

 است؛ یعنی قانون.

درباره این  «هِیفِ اخْتَلَفَ مَا وَ»، «هِیفِ اخْتَلَفُوا مَایفِ النَّاسِ نَیْبَ حْکُمَیَلِ»

مگر  «أُوتُوهُ نَیالَّذِ إلَّا»کتاب اختالفی به وجود نیامد، اختالفی نکردند، 

ها داده شده بود، آن کسانی که همین آن کسانی که کتاب به آن

ها درباره کتاب آسمانی ها آمد، خود آنبرای آن کتاب آسمانی

دهد وجود دهد؟ نشان میاختالف کردند. این به ما چه را نشان می

های پیامبران. پیامبران وقتی تحریف را در ادیان آسمانی، در میان گفته

آمدند، کتاب را، قانون را، مکتب را آوردند؛ بعد همان کسانی که این 

اش اختالف ها داده شده بود، دربارهبه آن کتاب و قانون و مکتب

کردند. اختالف کردند، یعنی چه؟ یعنی یک تیپ راست گفتند، یک 

تیپ خالف واقع گفتند؛ پس بنابراین هستند کسانی که پیروان یک 

گویند، اشاره زنند، اما خالف واقع میدینی هستند و سخن دین را می

 به وجود نسخ و تحریف در ادیان.

از روی دشمنی و طغیان با  «نَهُمْیْبَ ایًبَغْ نَاتُیِّالْبَ جَاءَتْهُمُ مَا عْدِبَ مِنْ»

آن  «بِإِذْنِهِ الْحَقِّ مِنَ هِیفِ اخْتَلَفُوا لِمَا آمَنُوا نَیالَّذِ اللَّهُ فَهَدَى»یکدیگر، 

ها را هدایت کسانی که مؤمنند، گرویده به دین حقند، خدا آن

آن اختالف کرده بودند، به اذن و کرد به پاسخ آنچه که در 

و خدا هدایت « مٍیمُسْتَقِ صِرَاطٍ إِلَى شَاءُیَ مَنْی هْدیَ اللَّهُ وَ»رخصتش، 

 کند هرکه را بخواهد به راه راست. ... .می

سوره جمعه را کسانی که قرآن دستشان هست، جزء بیست و  

*  مِیالرَّح رَّحْمنِال اللَّهِ بِسْمِ»هشتم را بیاورند، قبل از سوره تبارک، 

 زِیالْعَزِ الْقُدُّوسِ الْمَلِکِ الْأَرْضِی فِ مَا وَ السَّمَاوَاتِی فِ مَا لِلَّهِ سَبِّحُیُ

... . پس ما تا  ۳.«مِیالْعَظِ الْفَضْلِ ذُو اللَّهُ وَ»سوره جمعه است تا  «مِیالْحَکِ

لیست حاال چه فهمیدیم؟ فهمیدیم فلسفه نبوت را و اینکه این یک اص

در همه ادیان، بلکه اصل مادر، که اگر این نباشد، دین معنی و مفهوم 

تواند داشته باشد؛ چون دین آن چیزی است که از طرف درستی نمی

 آورنده وحیی.آوری، پیامآید، به وسیله پیامپروردگار می

 

 :سیزدهم مبحث به گذرا نگاهی

هری اسرت.   نبوّت و ارسال انبیاء از عناصرر ذاتری در شررایع ال   

اثرر شردن   شود و در ادامره برا کرم   زندگی انسان با غریزه آغاز می

شود. انسان پس از مدّتی به آن، عقالنیّت و خِرَد جایگزین آن می

محدودیّت حواس ظاهری، غرائرز نهرانی و برترر از آن، دانرش و     

برد. عاجز معرفت بشر برای هدایت به مسیر حق و سعادت پی می

ی بزرگ و مکاتب سیاسی اجتماعی در های علمماندن شخصیت

دهرد. لرذا   هدایت بشر، این محدودیّت را بیش از پیش نشران مری  

آدمی به هدایتی فراتر از خِرَد کره راهبرر و دسرتگیر و نیرروبخش     

است؛ وحری از سروی   « هدایت وحی»خِرَد باشد، نیاز دارد و این 

دردها و ها و نیازها و آدمی و بینای نقیصهخداوندی که آفریننده 

 نبوت. های اوست. این است فلسفهدرمان

 

 

 نبوت در بعثت: چهاردهم مبحث

 

 سؤاالت:

 

 کند؟ . چرا قرآن کریم از نبوت، تعبیر به بعثت می1

مردم و علّت برگزیده شدن  ترین تمایز پیامبران با عامه. مهم2

 ایشان برای پیامبری چیست؟

؟ آیا به دنبال نهضت و . پیامبران قبل از نبوت چه وضعی داشتند1

 قیام بودند؟

                                                           
اخته است و همچنین به سخنران به علت اینکه در جلسات دیگر به تفسیر این سوره پرد ۳

 کند.  علت خستگی، از تفسیر مجدد آن در این جلسه خودداری می
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وَ ». آیا پیامبر اسالم قبل از نبوت گمراه بود؟ چرا در آیه شریفه 1

 نماید؟خداوند ایشان را گمراه معرفی می« وَجَدَکَ ضَالّاً فَهَدَى

 

 

 

 مِیالرَّحِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 وَ(1)قَلَى مَا وَ رَبُّکَ کَوَدَّعَ مَا(2)سَجَى إِذَا لِیْاللَّ وَ(1)الضُّحَى وَ

 لَمْ أَ(3)فَتَرْضَى رَبُّکَ کَیعْطِیُ لَسَوْفَ وَ(1)الْأُولَى مِنَ لَّکَ  رٌیْخَ لَلْآخِرَهُ

 عَائِلًا وَجَدَکَ وَ(0)فَهَدَى ضَالًّا وَجَدَکَ وَ(3)فَآوَى مًایتِیَ جِدْکَیَ

 (۳)فَأَغْنَى

 سوره ضحی

 اقْرَأْ( 2) عَلَقٍ مِنْ اإلِنْسَانَ خَلَقَ( 1) خَلَقَی ذِالَّ رَبِّکَ بِاسْمِ اقْرَأْ

 کَلَّا( 3) عْلَمْیَ لَمْ مَا اإلنْسَانَ عَلَّمَ( 1) بِالْقَلَمِ عَلَّمَی الَّذِ( 1) األکْرَمُ وَرَبُّکَ

 (۳)الرُّجْعَىَ ݠرَبک إِلَى إِنَّ( 0) اسْتَغْنَى رَآهُ أَنْ( 3) طْغَىیَلَ اإلنْسَانَ إِنَّ

 علق سوره

 عَنِ نْطِقُیَ مَا وَ(2)غَوَى مَا وَ صَاحِبُکُمْ ضَلَّ مَا(1)هَوَى إِذَا النَّجْمِ وَ

 مِرَّهٍ ذُو(3)الْقُوَى دُیشَدِ عَلَّمَهُ(1)وحَىیُ یٌوَحْ إِلَّا هُوَ إِنْ(1)الْهَوَى

 أَوْ نِیْقَوْسَ قَابَ انَفَکَ(۳)فَتَدَلَّى دَنَا ثُمَّ(0)الْأَعْلَى بِالْأُفُقِ هُوَ وَ(3)فَاسْتَوَى

 أَ(11)رَأَى مَا الْفُؤَادُ کَذَبَ مَا(17)أَوْحَى مَا عَبْدِهِ إِلَى فَأَوْحَى(3)أَدْنَى

 (12)رَىیَ مَا عَلَى فَتُمَارُونَهُ

 سوره نجم

موضوع صحبت امروز ما در این است که پیغمبر و نبی، در 

یرد، بعد از آنی گحینی که بار رسالت و نبوّت بر دوشش قرار می

کند، چه حالتی، چه کیفیّتی، در خودِ که پیام خدا را دریافت می

آید. البته پیداست که با او و در جهان پیرامونش به وجود می

کیفیّات و چگونگیِ درونیِ خودِ پیغمبر چندان کاری نداریم؛ 

کنیم، برای خاطر این جا مطرح میاگر چنانچه آن را در این

تفادة لطیفِ دقیقی از یک کلمة معمولیِ رایج است که یک اس

در قرآن و در عرفِ متشرّعه در نظر هست، که ضمناً یک بُعدی 

 کند. از ابعادِ مسئلة نبوّت را برای ما روشن می

می دانید که در قرآن، غالباً وقتی صحبت از آمدن پیغمبری 

، ما « سولًالَقَد بَعَثنا فی کُلِّ أُمَّهٍ رَ»است، صحبت از بعثت اوست؛ 

مبعوث کردیم موسی را، ابراهیم را، پیغمبران دیگر را مبعوث 

کردیم، بعثت؛ این بعثت یعنی چه؟ و رابطة بعثت و نبوّت چیست 

؟ ... در نبوّت یک بعثتی وجود دارد. بعثت یعنی چه؟ چیست این 

بعثت؟ اگر در پیغمبری، بعثتی هست، این بعثت مربوط به کیست 

 ش کدام است و از این قبیل.او چیست و فایده

  

 معنای بعثت

بعثت به معنای برانگیختگی است. برانگیختگی یعنی 

چه؟ یعنی تحرّک، حرکت بعد از رخوت و سستی و 

ای که سالیانی در گورستانی خوابیده و اجزای بدن مرده رکود.

خیزد، او خاک شده، وقتی با قدرت پروردگار، در قیامت برمی

روز برانگیختگی است.  «الْبَعْثِ وْمُیَ هَذا»ه شد. گویند برانگیختمی

گویید برانگیخته ... از خواب که بیدار شدید و بلند شدید، می

حالی و رخوت وقتی که خارج شدید شد. از سستی و تنبلی و بی

گویند برانگیخته شد؛ این معنای و مشغول حرکت شدید، می

 برانگیختگی است؛ بعث یعنی این. 

، «یوم البعث»گویند دانید، میطور که میرا همانروز قیامت 

روز برانگیختگی، یا به تعبیر دیگر، روز رستاخیز. رستاخیز؛ آن 

حالی برون آمدن، آن روزِ روزِ برخاستن، آن روزِ از سستی و بی

ای که از گور بیرون میها از لحظهحرکت، آن روزی که انسان

شود، دائماً در ها معیّن میای که سرنوشت نهایی آنآیند تا لحظه

گویند یوم تالش، در سراسیمگی، در حرکت هستند؛ این را می

 البعث، رستاخیز؛ در نبوّت یک چنین حالتی وجود دارد. 

 حقیقت نبوت )تحول درونی و تحول اجتماعی(

خواهم بینش شما نسبت به نبوّت اساساً یک بینش نویی می

کنند؛ مثل اینکه واعظی میجور خیال بشود. نبوّت را بعضی این

شود تا برای مردم آن شهر یک قدری مثالً، وارد شهری می

مطالبی از دین یا غیرِدین بیان بکند؛ یا فرض کنیم مسئله گویی 

ایستد تا چند تا مسئله فرعی به شود، میدر میان مردمی بلند می

ها بگوید؛ یا یک سخنرانی، یک ناطقی، فرض کنید یک آن

های شود که یک خردههی در یک اجتماعی وارد میبِدِمیتینگ

وهوی راه بیندازد و میتینگ بدهد؛ پیغمبر را معموالً این جور 

کنند؛ مثل یک آدمِ عالمِ روحانیِ نجیبِ سربه آدمی فرض می

زیرِ سربه پایینی، در میان یک عدّه مردم. منتها این مردم هم 

گویند ها می، به اینانددانند، مردمان خوبیگاهی قدر او را می

شوند کافر، و مشرک ها میدانند، اینمؤمن؛ گاهی قدر او را نمی

 گویند، خیال کردیم پیغمبر یک چنین چیزی است.ها میبه آن



7 
 

در پیغمبری، یک تحوّل و دگرگونی هست، باید بگویم دو 

اول در وجودِ خودِ پیغمبر: بعثت، تحوّل و دگرگونی. 

ل، اول در درون و ذاتِ خودِ رستاخیز، انقالب، تحوّ

آید. اول او عوض میدر باطنِ خودِ نبی به وجود می پیغمبر،

شود، بعد از آنی شود، اول او از حال رکود و رخوت خارج می

که در روح او، در باطن او قیامتی بر پا شد، بعد از آنی که 

رستاخیزی در درون ذات نبی و روان او به وجود آمد، بعد از 

های بسیار سرشارِ ودیعه نهادة از طرف خدا، در همة مایهآنی که 

ای میلیاردها ای که در هر لحظهنبی بیدار شد، مثل سرچشمه

که تا قبل از این  -ریزد شود و میجریان آب از او استخراج می

بعد از  -ها در باطن او مخفی یا پنهان بود لحظه، همة این آب

، وقتی که خودِ او تحت آنی که خالصه خودِ نبی مسلمان شد

تأثیر تحوّل وحی الهی قرار گرفت؛ بعد همین سرچشمه، همین 

تحوّل، همین شور، همین انقالب، همین رستاخیز، از این چشمة 

ریزد به فیّاضِ جوشان، که روح نبی و باطن نبی است، می

شود به متن جامعة بشری . بعد از آنی که در او اجتماع، منتقل می

بعد از آید. ود آمد، در جامعه تحوّل به وجود میتحوّل به وج

آنی که در باطن او رستاخیز عظیمی به پا شد، 

بعد از  شود.تری در متن جامعه برپا میرستاخیز عظیم

آنی که در دل او انقالب به وجود آمد، به دست او، در جامعه 

آید و بعثت به معنای واقعی تحقّق پیدا میانقالب به وجود می

بینید که در نبوّت هرچه که هست، شور و تحوّل و پس می کند.

 دگرگونی و بعث و انبعاث است. 

 خصوصیات نبی پیش از نبوت

پیغمبر، قبل از نبوّت به چه وضعی است؟ دو نکته در زمینة 

زندگیِ هر نبی، قبل از نبوّت، به طور متضاد وجود دارد. البته 

که یک تضاد واقعی گویم متضاد، نه به معنای ایناینی که می

 هست؛ به نظر ممکن است متضاد بیاید. 

 های قویبرخورداری از درونمایه -1

های بسیار یکی اینکه نبی، اگر چه مبعوث نشده، امّا از مایه

قوی و عمیق انسانی برخوردار است؛ بیش از بقیة مردم. استعداد 

ل فهمیدن او، استعداد حرکت در او، استعداد انفجار در او، قاب

های دیگر نیست. استعداد بندگیِ مقایسة با مردم دیگر و انسان

ای است که خدا در او، آمادگی برای بندة خدا بودن، به اندازه

هایی که یک انسان های دیگر متصوّر نیست. همه مایهبرای انسان

 هِیْإِلَ وَإِنَّا لِلَّهِ إنَّا» کند و به اوج را از حضیض خاک بودن خارج می

رساند، یعنی بندة واقعی خدا و تخلّق به اخالق خدا می « عُونَرَاجِ

 ها، در نبی بیش از دیگران است. همة این مایه

جا، حاال چرا بیش از دیگران است؟ آیا خدا ظلمی در این

جا انجام نداده؟ آن یک حرف دیگری است که تبعیضی در این

ته باشیم، توانیم داشدر پاسخ آن، یک جوابِ خالصة کوتاهی می

به این صورت که بگوییم باالخره برای تحمّل بار مسئولیّت 

ای نیرومندتر الزم تر و مایهتر، درشتنبوت، استخوانی سنگین

سنّار نیست. بار نبوّت و پیام خدا شاهیبوده. بار رسالت کار یک

ای را از جاهلی به توحیدی بدل را به مردم رساندن و جامعه

ر باعظمت و بسیار بار سنگینی است و کردن، این کار بسیا

ای این بار را متحمّل بشوند. چه باالخره الزم است یک عدّه

های معمولی؟ یا انسانی که بر کسی متحمّل خواهد شد؟ انسان

حسب شرایط و خصوصیّات محیطی، خانوادگی، آب وهوایی، 

فامیلی، دارای استعدادها و امکان بیشتری است و چون خدا می

کند، فیض به مکانات بیشتر را در این موجود، کمکش میبیند ا

کند، آنچه وسیلة پرورش هست، در دهد، لطف به او میاو می

گذارد، تا اینکه این دوصد مَن بار، بر روی صد مَن اختیار او می

کند آمادة این کار، استخوان  نبی بایستد. او را یک آدمی می

داشت، این بار ن را برنمیاهلل این بار سنگیباالخره اگر رسول

ماند، کار من و شما نبود برداشتنش، کارِ سنگین بر زمین می

گاندی و لومومبا نبود برداشتنش؛ کار سقراط و افالطون و 

هایی در میان مردم است. ارسطو نبود. ... نبی با یک چنین مایه

هایی که در این یک نکته، که خالصة نکتة اول این شد؛ که مایه

های مردم معمولی سرشارتر، جود دارد، در پیغمبر، از مایهنبی و

 تر است.تر، قابل استفادهتر، عمیقغنی

 سیر در مسیر زندگی معمول جامعه  -2

نکته دوم این است که نبی، قبل از بعثت و قبل از پیامبری، 

در جریان معمولیِ زندگی، با مردم رفیق و شریک است، در یک 

کنند. از اول مشغول فکر کردن نیست جریان دارند حرکت می

که من چه کار کنم این جامعه را منقلب کنم، ممکن است 

ناراضی باشد و البته ناراضی است. یک انسان باهوش، البته 

ناراضی است از وضع اختالف طبقاتی زمان خود، از وضع جهل 

زمان خود، از فقر زمان خود، از ستم زمان خود، از نادانی زمان 

ا تعبیر اسالمیِ خالصه، از جاهلیّت زمان خود، البته خود و ب
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ناراضی است؛ اما این نارضایی در حدّ یک نارضایی است فقط؛ 

در حدّ ایجاد یک تحوّل، یک انقالب، ایجاد یک راهی ضدّ راه 

 معمولی اجتماعی نیست. 

الصالة و السالم، در بینید، علیهعمران را میبنشما موسی

کند؛ به قول یکی از ریش سفیدهای ندگی میخانة فرعون دارد ز

خورد، آقازادگی هم چند سال قبل، پلو چلوهای فرعون را می

کند، در بازار، روی عِرقِ از نژادِ بنی اسرائیل بودن و کسانی می

کُشد، بعدها که که به ایدة او ایمان آوردند، یک نفر را هم می

تن از پیش شود، در حین برگشمبعوث به نبوّت و رسالت می

بعد از آنی که از پیش شعیب و مَدیَن برمی -شعیب و از مَدیَن 

کُشی راجع به آن آدم -شود جا مبعوث به رسالت میگردد، آن

گمراه بودم من. « وَأَنَا مِنَ الضَّالِّینَ » گوید آن روزش می

نیافته بودم این راهی را که  گمراه بودم یعنی چه؟ یعنی

مولی جامعة فرعونیِ آن روزگار بوده، نه درست بر ضدّ راه مع

اینکه یکی از آحاد فرعونی را کُشتن گناه است، نه خیر؛ بلکه 

یک آدمی خواهد بگوید آن روزی که من او را کشتم، می

گیریِ نبودم که با یک ایدۀ مشخّصی، یک جهت

صحیحِ انقالبی را تعقیب بکنم. آدمی بودم میان آدم

روهای دیگر، تالش میمیان راه رویی بودم؛ راههای دیگر

کردم، در کنار های دیگر؛ حرکت میکردم، قاطیِ تالش

های دیگر. امروز عوض شده راه من، امروز تخطئه میحرکت

کنم آن حرکت عمومی و مسیر جمعی جامعه را؛ یعنی امروز 

کند. کِی؟ بعد شدم یک آدمی که رستاخیزی در جامعه برپا می

 از بعثت.

اکرم خودِ ما، صلّی اهلل علیه وآله وسلّم، آیة سورة یا پیغمبر 

سوگند به  «یوَالضُّحَ»کند. ... . مطلب را خوب روشن می «یوَالضُّحَ»

گاه. ضُحی یعنی پیش از ظهر. ببینید، خودِ این قسم روشنایی چاشت

دار است، خودِ این قسم خوردن به آن وقت، این معنیخوردن معنی

ای در آن باشد، و پیداست که چون سخن دار است. شاید اشاره

این ضحی اشاره به آن دربارة بعثت و رسالت پیغمبر است؛ لذا 

نوری است که بر اثر بعثت پیامبر اسالم و نبوّت اسالم، 

و  «سَجَى إِذَا لِیْوَاللَّ* وَالضُّحَى»  همه آفاقِ عالم را فرا گرفت.

 وَدَّعَکَ مَا» فاق را، اش همة آگاه که بپوشاند تاریکیقسم به شب، آن

گویا بعد از آنی که وحی آغاز شده بود، مدتی . « قَلَى وَمَا رَبُّکَ

که گذشت، وحی قطع شد. پیغمبر بعد از آنی که آن 

برانگیختگی در او به وجود آمده، آن شور و هیجان در او پدید 

بیند آورِ وحیِ خدا ، جبرائیل، اُنس بسته: ناگهان میآمده، با پیام

که وحی قطع شد؛ به شدت غمگین بوده. چقدر طول کشیده 

گویند دوران فترت. چهل روز گفتهدوران فَترَت ؟ اسمش را می

 اند.اند، تا دو، سه سال هم گفتهاند، بیشتر هم گفته

آمیزی است که به اولین سورة بشارت «یوَالضُّحَ»بعد سوره 

 « قَلَى وَمَا رَبُّکَ عَکَوَدَّ مَا» گوید: کند، میپیغمبر اکرم خطاب می

» پروردگارت تو را رها نکرد، طرد نکرد و بر تو خشم نگرفت، 

 « األُولَى مِنَ لَّکَ رٌیْخَ وَلَلْآخِرَهُ» ، خشم نگرفت بر تو   « قَلَى وَمَا

آخرت، آینده، برای تو بهتر است از آغاز، از گذشته؛ فرجام 

 کارَت بهتر از آغاز کارَت است.

و خواهد داد پروردگارت به  «فَتَرْضَى رَبُّکَ کَیعْطِیُ فَوَلَسَوْ»

قدر که خشنود بشوی. البته روایت در ذیلش هست که تو، آن

شفاعت است مراد؛ درست هم هست، شفاعت یکی از چیزهایی 

شود که خشنود است که به پیغمبر خدا داده شده و آن قدر داده می

ر اسالم آن قدر داده شد، تا شود؛ اما در همین دنیا هم به پیامبمی

ها، تشکیل مدینة فاضله، قهر و غلبه بر خشنود شد؛ هدایت انسان

های خونین و سرسخت ، فتح بالد، روی غلطک انداختن دشمن

های خدا بود به پیغمبر ها همه نعمتسیرِ تکاملیِ جامعة اسالمی، این

 اسالم. 

دا تو را یتیمی نیافت که آیا خ «فَآوَى مًایتِیَ جِدْکَیَ أَلَمْ»باری، 

پناه، کس، بیپناه داد؟ خدای متعال تو را یک یتیمی یافته، بی

پناهت داده. پدر که نداشتی، قبل از والدتت پدرت از دنیا رفته بود، 

مادرت هم که به فاصلة کمی از دنیا رفت، پدربزرگت هم که بعد 

زیرِ کفالتِ  از چند سالِ کوتاهی از دنیا رفت، تو ماندی و تو، تنها،

عمویت ابوطالب؛ و تویِ یتیم را که از آغاز یتیم بودی، همه لحظه 

ای  پناهت دادیم، در آغوش مهر و محبت خود، تو را نگاه داشتیم

خواهد بگوید پناه خدا همیشه دهد، میپیغمبر ما. این امید دارد می

با توست، از کودکی هم بوده، حاال هم که بار رسالتی به این 

نی روی دوش تو و روی دست توست؛ مَترس، واهمه مکن، سنگی

مبادا بپنداری که خدا تو را وا گذاشته است، ابداً؛ خدا تو را وا

 نخواهد گذاشت، وقتی آن روز تو را پناه داد.

و تو را گمگشته یافت و هدایت کرد.  «فَهَدَى ضَالًّا وَوَجَدَکَ»

ها ضعیف ن روایتجا چندتا روایت هست که البته بعضی از ایاین

ها هم هست، و چند تا هم اقوالِ مفسّرین است که قاطیِ روایت

خدا تو را گمگشته یافت و « وَوَجَدَکَ ضَالّاً فَهَدَى»گوید شده. می

هدایت کرد؛ نه مراد گمگشتگیِ فکری و روحی است، بلکه مراد 
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های مکه گم این است که یک وقتی پیغمبر، در بچگی، درکوه

بعد خدا هدایت کرد پدربزرگش را، و توانست او را پیدا شده بود، 

کند؛ یا در یک ماجرای دیگری گم شده بود، فالن زن آمد، او را 

پیدا کرد؛ یا تو گمشده بودی در اهل مکه، در میان مردم مکه، 

شناخت، خدا مردم مکه را ه تو هدایت کرد؛ به این کسی تو را نمی

شویم، درست دقّت را ما منکر نمیاند. این معانی معانی حمل کرده

کنید، منظور حرف را دریابید. این معانی ممکن است باشد، اگر 

واقعاً روایت صحیحی برطبق هریک از این معانی بیاید، البته قابل 

که ما هریک از قبول است و می شود قبول کرد. اما با وجود این

اهر آیه غیر کنیم؛ معنای ظاین معانی را طبق روایت صحیح قبول می

دهد، منافات از این است. و قبول روایتی که این معنا را به ما می

 ندارد با قبول معنای ظاهر آیه. 

ظاهر آیه یک چیز دیگر است؛ ظاهر آیه، صاف و صریح، 

گوید تو گمراه بودی، تو را هدایت کردیم؛ یعنی فارسی، دارد می

ی آدم منحرفی پرست بودی؟ ابداً؛ یعنچه گمراه بودی؟ یعنی بت

کار بودی؟ ابداً؛ پس چه؟ یعنی این صراط بودی؟ ابداً؛ یعنی گنه

مستقیمی که با بعثت و نبوّت به تو ارائه داده شده، در اختیار تو نبود. 

ها غیر از این است مگر؟ آن معارف، آن قوانین، آن افکار، آن ایده

کار که با آمدن وحی بر پیغمبر، برای قلب مقدّس او روشن و آش

شد، مگر قبل از نبوّت و قبل از بعثت، برای آن بزرگوار وجود 

داشت؟ مسلماً نه. گمگشته بودی یعنی این، و این معنای ظاهر آیه 

که ظاهرش این  -است، و هیچ اشکال ندارد که ما آیة شریفه را

از لحاظ معنای تأویلی، حمل کنیم بر گمگشته بودن در   -است

های اطراف مکه، گم شدن در کوه میان مردم مکه، گم شدن در

راه چراندن فالن گوسفندها مثالً؛ همان طوری که در بعضی از 

 ها هست. توجه کردید؟!روایات و نقل

تو را مستمند «   عَائِلًا وَوَجَدَکَ*  فَهَدَى ضَالًّا وَوَجَدَکَ»خُب، 

نیاز کرد. منظور از این آیه و طرح این مندی یافت و تو را بیعیال

ره در این نوشته چه بوده؟ این بوده که پیغمبر اکرم، همچنانی سو

که مفاد ظاهر آیه هست، گمگشته بود، در میان مردم معمولی 

کرد، اگرچه رفت و سیر میکرد، در میان جامعه راه میحرکت می

های قریش، کنیز که آقازادهاز وضع ناراحت بود، اگرچه از این

برد و ه زور تصرف کنند، رنج میفالن آدم تهیدست را بگیرند، ب

کرد؛ پیمان جوانمردان. اگرچه لحظهحِلف الفضول را درست می

ها تعظیم و تواضع ای حتی به خدا شرک نیاورد و در مقابل این بت

ای با قلدرها و زورمندها نساخت و مثل یک نکرد، اگرچه لحظه

ضاع، آنانسان جوانمرد در آن جامعه زندگی کرد؛ اما با همة این او

چه پیغمبر کرد، در مسیر معمولیِ زندگیِ آن جامعه بود؛ در مسیر 

 معمولیِ زندگیِ آن جامعه. ... .

 رستاخیز درونی نبی در قرآن کریم

پیغمبر، در مسیرِ معمولیِ جریانِ زندگیِ جمعی آن جامعه 

رسد. یک تحوّل عمیق در کند، ناگهان وحی الهی میزندگی می

قدر این تحوّل آنآید؛ او پدید می وجودِ او و در باطنِ

عجیب است، آن قدر شدید است که حتی در جسم 

گذارد، در اعصاب پیغمبر هم اثر میپیغمبر هم اثر می

پیغمبر اکرم وقتی در کوه نور، اولین شعلة وحی به جانش  گذارد.

بخوان،  «إقرَأْ»گوید آور خدا میخورد، آتش گرفت؛ دید که پیام

خوانم، چه بخوانم؟ یا نمی« وَ ما اَقراَ»خواند، زی نمیپیغمبر که چی

وَ ما »یعنی ما، مای نافیه باشد، یا مای استفهامیه  -توانم بخوانم نمی

 مِنْ اإْلِنْسَانَ خَلَقَ*  خَلَقَی الَّذ رَبِّکَ بِاسْمِ إقْرَأْ» -چه بخوانم؟ « اَقراَ

 لَمْ مَا اإْلِنْسَانَ عَلَّمَ*  بِالْقَلَمِ عَلَّمَی الَّذ*  اأْلَکْرَمُ رَبُّکَ وَ إقْرَأْ*  عَلَقٍ

آورد؛ این زند، تحوّلی به وجود میآتش به جان پیغمبر می «عْلَمْیَ

برو، انسان آماده را ناگهان، یک انقالبی انسان متفکّر، انسانِ درست

آورد؛ یک رستاخیزی. اصالً آدم، آدم قبلی در او به وجود می

یک لحظه قبل نبود؛ انسانِ یک ساعت قبل  نیست. محمد، محمدِ

نبود؛ یک چیزِ دیگری بود اصالً، یک عنصر دیگری ، یک جوهر 

دیگری. اول، بعثت در وجود او، انقالب و تحوّل در باطن او به 

وجود آمد و بعد همین انقالب منشأ شد که بتواند دنیایی را به 

ا را توانست دنیشد، نمیتحوّل بکشد. اگر خودش عوض نمی

عوض کند و این درسی است برای پیروان پیغمبر، تا بدانند که تا 

 توانند دنیا را عوض کنند. بدانند که خودشان عوض نشوند، نمی

ذاتِ نایافته از هستی بخش                 کِی تواند که شود 

 بخشهستی

 « خَلَقَی الَّذِ کَرَبِّ بِاسْمِ إقْرَأْ*  مِیالرَّح  الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسمِ» ... . 

بخوان به نام پروردگارت، آن که آفرید. ببینید، یک سلسلة منظمی 

کند؛ اولین چیزی که برای یک انسان خداپرست مثل را شروع می

پیغمبر ما، که قبل از بعثت هم خداپرست بوده، مشرک نبوده؛ اولین 

چیزی که برای یک انسان خداپرست، موجب توجه او به خدا می

ترین موضوع است، کند، سادهد شد، دل او را به خدا جذب میتوان

موضوع آفرینش است. بخوان به نام پروردگارت که آفرید. 

 آفرینش برای اوست، تمام این مظاهرِ عظیمِ خلقت از آنِ اوست. 
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رود گیرد، یک پله میوقتی که این مطلب در ذهن جا می

 اإْلِنْسَانَ خَلَقَ»کند. میباالتر، یک چیزی باالتر از آفرینش را ثابت 

انسان را آفرید، آن هم انسان را از علق آفرید. تفاوت میان  «عَلَقٍ مِنْ

 انسان و موجودات دیگر چقدر است؟ ... . 

... خالصه، نیروی فکر و نیروی اختیار و نیروی اراده و نیروی 

ند اها چیزهایی هستند که انسان را ممتاز کردهابتکار در انسان، این

از بقیة موجودات. اصالً یک چیز دیگری است انسان در مقابل آن

ها. البته دانشمندان مادی هم کم و بیش در این اواخر رسیدند به این

ها آوری است. اگرچه آنگویند انسان یک نوعِ شگفتجا، که می

آوری است. و تمام این تفاوتی قائل نیستند، اما یک نوعِ شگفت

انسان هست، بر اثر فَیَضان روح خدا است در او؛ امتیازاتی که در 

 .  «یرُوحِ مِنْ هِیفِ نَفَخْتُ وَ»تجلّی روح خدا در انسان؛ که 

کند به یک چیزی باالتر از باری، ناگهان پیغمبر را متوجه می

آفرینش خشک و خالی؛ آفرینش انسان، آفرینش عقل، آفرینش 

از خون بسته و  « قٍعَلَ مِنْ» نیروی فهم و درک، آن هم از چه؟ 

؛ چگونه «ما للتُّرابُ وَرَبّ األَرْبابِ»منعقد، از کجا تا به کجاست؟ 

شود یک چیزی که جان ندارد، نیروی حرکت ندارد، نیروی می

فهم ندارد، تبدیل بشود به انیشتین!  تبدیل بشود به یک انسان 

بزرگ، تبدیل بشود به سقراط، به یک متفکّر، به یک فیلسوف، به 

شود این؟ جز این است که صُنع قویِ یک پیامبر، چطور می

، پیغمبر ما را در «عَلَقٍ مِنْ اإْلِنْسانَ خَلَقَ»پروردگار است در عالم؟ 

آغاز وحی، متوجه به این نکتة بسیار مهمش کردند. ببینید، می

خواهد یک کفشی از فوالد وجود بیاید، میخواهد تحوّل در او به

ایی از فوالد به دستش بدهند تا برود، آن قدر به پایش کنند، عص

سازندش که دیگر خستگی برایش مفهومی نداشته باشد. از اول می

آفرید انسان را از علق، یعنی  « عَلَقٍ مِنْ اإْلِنْسانَ خَلَقَ» با این کلمات. 

 خون بستة منعقد.

، از «مُاأْلَکْرَ رَبُّکَ وَ»بخوان، از این هم باالتر است خدا،  «اِقرَأ»

 رَبُّکَ وَ إقْرَأْ»تر است، تر و بخشندهاین هم بزرگوارتر و کریم

 عَلَّمَی الَّذ»، بخوان و پروردگار تو بزرگوارترین است، «اأْلَکْرَمُ

که آموخت به وسیلة قلم. مسئلة آموزش را در انسان، باز آن «بِالْقَلَمِ

که اگر قلم نمیدانید کند برای پیغمبر. و این را شما میمطرح می

چه که پیشرفت کرد. آنبود، باز بشر ترقّی نمیبود، اگر نوشتن نمی

گذارد، تا آن نسل دیگر، مانند یک نسل را برای نسل دیگر می

پلکانی از او استفاده کند، پایش را بگذارد روی تجربة نسل قبل و 

خود یک تجربة دیگری درست بکند، آن نیست چیزی جز قلم. ... 

. 

، آموخت به آدمی، چیزهایی را که «یَعْلَمْ لَمْ ما اإْلِنْسانَ عَلَّمَ»... 

های خداست دربارة انسان. خب، پس ها نعمتدانست. ایننمی

ها را. وقتی خدا به انسان آموخته، انسان باید شکر کند این نعمت

وقتی خدا راه را به انسان نشان داده، قلم را به انسان داده، انسان را 

د کرده و آموزش داده، پس انسان بایستی برود به طرف قلة خردمن

اوج، پس باید انسان یک لحظه انحطاط نداشته باشد. انسان باید 

دیگر برگشت و بدبختی نداشته باشد، آیا این جور است؟ آیه 

دهد، کَاَنّه در مقابل یک چنین توهمی قرار میبعدی جواب می

کند و آفریند و تربیت میمیگیرد که اگر خدا بشریّت را این جور 

دهد؛ کند و دربارة او کرامت به خرج میدهد و لطف میقلم می

جور است، پس بشر بایستی بدبختی و گمراهی و فساد و اگر این

 ضاللت و این چیزها نداشته باشد، آیا این جور شده؟ 

زنی. بشریّت پنداری تو و حرف می، نه چنین است که می«کَلَّا»

 «ی اسْتَغْنَ رَآهُ أَنْی * طْغَیَلَ اإْلِنْسَانَ إِنَّ» نه است؟ نه؛ وضعش چگو

های عاجز و های انسانکشیها و گردنطغیان بشر، سرکشی

ها ها، صف آرایی کردنشان، اینها در مقابل رحمانطاغوت

ها نگذاشت که بشر به هدایت بشریت را بدبخت کرد. این طغیان

ها نگذاشت که بشر ها و سرکشیکشیها و گردنبرسد. این طغیان

های ربویی حداکثر استفاده را بکند و آن چنان که خدا میاز مایه

خواست تربیت بیابد، پرورش پیدا کند، بشود آن چنان که خدا 

برای او اراده کرده بود. طغیانگرها نگذاشتند. وقتی خودشان را بی

دایی خارج نیاز دیدند، طغیان کردند، سرکشی کردند، از راه خ

شود. توجه به لطف خدا، شدند. ببینید، باز دارد پیغمبر ساخته می

توجه به بزرگواریِ خدا، توجه به آموختن خدا، توجه به اینکه خدا 

آفریدگار است، توجه به اینکه خدا آموزنده است، توجه به اینکه 

جا که باید برسد، خدا اکرم است و توجه به اینکه انسانیّت به آن

نرسیده و توجه به اینکه تقصیر طغیان «کَلَّا»ده است؛ به مفهوم نرسی

 گران است.

نیازی است. استغناء، غناء، جمعِ و طغیان بر اثر احساس بی 

افرازد، و وقتی ها را برمیها، گردنها و ثروتثروت، انباشتن گنج

های غیر خدایی به وجود آمد و ها برافراشته شد، وقتی قدرتگردن

فت، آن وقت است که بشریت دیگر به آن سرمنزل نمیشکل گر

ها همان های خداست در آغاز بعث، اینها الهامرسد. ببینید، این

 ای است که پیغمبر خدا را آتش زد، مشتعل کرد. شعله
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کنید و انتظار کنید. تصوّر می، نه چنان است که فرض می«کَلّا»

 اإْلِنْسَانَ إِنَّ»ه باشد؟ نه! یافتگی رسیددارید که بشریّت به حال سامان

 رَآهُ أَنْ»کند، کشی میگمان طغیان و گردنآدمی بی «یطْغَیَلَ

؛ آیا این «یالرُّجْعَ رَبِّکَ إِلَى إِنَّ»نیاز ببیند. که خود را بی« یاسْتَغْنَ

گران عاقبت موفق خواهند شد؟ نه! باز بازگشت به پروردگار طغیان

پایان کار به سود خدا و جبهة  توست؛ عاقبت برای خداست،

خدایی است. همان راهی که پروردگار عالم معیّن کرده، باالخره 

 إِنَّ»بشریّت در همان راه به سرمنزل خواهد رسید، تردیدی نیست، 

و بعد مطالب دیگری در این سورة شریفه «. یالرُّجْعَ رَبِّکَ إِلَى

، در پیغمبر ما، هست. باری، ببینید این مطالب متضمّن چه حقایقی

آورد و همین تحوّل است که در انقالب و تحوّل را به وجود می

 شود.متن جامعه منعکس می

سوگند به  « هَوَى إِذَا وَالنَّجْمِ*  مِیالرَّحِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ... » 

گمراه « غَوَى وَمَا صَاحِبُکُمْ ضَلَّ مَا»اختر، آن وقت که فرود آید. 

و رفیقتان و به باطل نگراییده است. مربوط به مسئلة  نگشته دوست

چنانی که در بسیاری از تفاسیر هست. اگرچه که معراج است، آن

کند به تحوّل درونیِ پیغمبر و حالت گیرندگیِ وحی، اما اشاره می

چه که از ماجراهای ، این است که پیغمبر آن«وَالنَّجْمِ»مناسبت سورة 

کردند؛ آیه ها گوش نمیکرد، اینبیان میسفر شبانه، سفر معراجی 

از روی « الْهَوَى عَنِ نْطِقُیَ وَمَا»زند. در این مقام دارد حرف می

نیست مگر وحیی « وحَىیُ یٌوَحْ إِلَّا هُوَ إِنْ»گوید، هوس سخن نمی

 از جانب پروردگار رسیده.

آن نیرو، ، آموخته است به او آن فزون«الْقُوَى دُیشَدِ عَلَّمَهُ»

« مِرَّهٍ ذُو»یعنی بسی نیرومند. « الْقُوَى دُیشَدِ»دارای قدرت زیاد. ... 

به معنای فرزانگی و خردمندی و « مِرَّهٍ»آن فرزانة خردمند، بله، 

چه او اند اشاره است به جبرئیل؛ که آنحکمت، که مفسرین گفته

 کند و خدا به وسیلة جبرئیل بهکند، از قول جبرئیل نقل مینقل می

این وحی الهی به او شده است و  «فَاسْتَوَى»او این چیزها را آموخته. 

 «.فَاسْتَوَى»او بر سر پای خود راست ایستاده است، 

 ،«یاَعْلَ»و او در اُفق برتر و باالتر است.  «الْأَعْلَى بِالْأُفُقِ وَهُوَ»

یعنی برترین ، اُفق هم که معلوم است. در یک اُفق برتری قرار دارد 

یعنی  «الْأَعْلَى بِالْأُفُقِ وَهُوَ»شاید بشود این جوری معنا کرد؛  غمبر. ...پی

در سطح باالتری قرار داشت پیغمبر که توانست پیغمبر بشود. همانی 

های سرشارتری از معمول، پیغمبر در میان که عرض کردیم، با مایه

زدیک پس ن « دَنَا ثُمَّ» کرد قبل از نبوّت. مردم معمولی زندگی می

تر شد. بنا بر اینکه منظور پیغمبر باشد؛ پس نزدیک « فَتَدَلَّى» شد، 

ها، بر اثر تر، بر اثر عبادتیعنی پیغمبر نزدیک شد به خدا و نزدیک

هایی که خدا به ها، بر اثر تفکرها و تدبّرها و بر اثر لطفریاضت

طور اختصاصی به او کرده بود، روحش به خدا نزدیک و نزدیک

یعنی  « دَنَا» اند منظور از شد. بعضی گفتهآمادة گرفتن وحی می تر و

، و بر او آویخت؛ یعنی  « تَدَلَّى» جبرئیل به پیغمبر نزدیک شد و 

خودش را رساند به پیغمبر تا اینکه وحی را به او برساند. به هر حال 

تر و ظاهرتر است. ... کند؛ اما معنای اول به نظرِ ما نزدیکفرقی نمی

. 

، پیغمبر به خدا نزدیک شد و شد، «أَدْنَى أَوْ نِیْقَوْسَ قَابَ فَکَانَ»

پس به فاصلة دو کمان رسید یا از آن کمتر. نگویید که دو کمان 

یعنی چه، چه خصوصیّتی دارد؟ به قدر دو تا کمان، هر کمانی را 

یک متر فرض کن، به فاصله دو متریِ خدا، خدا کجا بود که به دو 

ها تعبیرات کنایی است، ید پیغمبر اکرم؟ نه، ایناش رسمتری

استعاری است؛ به او نزدیک شد، نه از لحاظ مکان، دو کمان یعنی 

ای به خدا خیلی نزدیک شد، خیلی نزدیک شد، به آن اندازه

نزدیک شد روح مقدّس پیغمبر، آن قدر نزدیک شد که دیگر از او 

 یکِ نزدیک.تر برای هیچ انسانی متصوّر نیست؛ نزدنزدیک

 عَبْدِهِ إِلَى فَأَوْحَى*  أَدْنَى أَوْ نِیْقَوْسَ قَابَ فَکَانَ*  فَتَدَلَّى دَنَا ثُمَّ»

 مَا»اش آنچه وحی فرستاد. ، پس وحى فرستاد خدا به بنده«أَوْحَى مَا

چه را که دیده دروغ نگفته است دل، آن «رَأَى مَا الْفُؤَادُ کَذَبَ

لِ پیغمبر است، به پیغمبر دروغ نگفته، چه که مشاهداتِ داست. آن

آیا با او جدل  «رَىیَ مَا عَلَى أَفَتُمَارُونَهُ»درست دیده، اشتباهی ندیده. 

 چه دیده است؟ کنید در آنمی

... باری، پس از این انگیزش درونی و باطنی است که راهِ نبی 

گیرد و با جِدّ و جهادی شود و تالشش رنگ دیگری میعوض می

کوشد چه بشود؟ تا در جامعه و در متنِ کوشد. میم، میمداو

ها رستاخیزی و تحوّلی از بنیاد پدید آورد. بعد که در زندگیِ انسان

کند در جامعه تحوّل ایجاد خودش تحوّلی به وجود آمد، سعی می

کند، و این همان مسئولیتِ رسالت است و پیغمبر برای این کار 

 است. 

 

 :هاردهمچ مبحث به گذرا نگاهی

نبوت، یک برانگیختگی )بعثت( است؛ یعنری حرکرت و رسرتاخیز    

بعد از سکون. با نبوت ابتدا در درون و باطن پیامبر جنبش و رسرتاخیزی  

 گردد.  شود و سپس موجب انقالبی در اجتماع میحاصل می



11 
 

هرا اسرت و آنران را    پیامبران بیش از دیگر انسران  استعداد ومایه

کند تا بتوانند بارِ سنگین نبروت را بره   سته میبرای مقام پیامبری شای

دوش بکشند اما این استعداد تا پیش از نبوت بالفعل نشده و جریان 

 زندگی نبی، عادی و معمولی است.

 

 نبوت اجتماعی رستاخیز: پانزدهم مبحث

 

 سؤاالت:

 

. نظر برخی مستشرقین مبنی بر اینکه پیامبر اسالم با مطالعه، تفکّر و 1

ضرورت انقالب اجتماعی رسید، چه اثرات و تبعاتی به دنبال  تدبّر به

 دارد؟

هایی حکیم و فرزانه و دانشمندی . آیا می توان پیامبران را انسان2

 پرداختند؟ توصیف نمود که به تعلیم و تربیت افراد می

ای باشند که . چه لزومی دارد که پیامبران به دنبال انقالب در جامعه1

 ر در آن نیستند؟ مردم در پی تغیی

 . مالک تشخیص حق از باطل چیست؟ 1

 

 مِیالرَّحِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 وَ مُوسَى نَّبَإِ مِن کَیْعَلَ نَتْلُواْ(2)نِیالْمُبِ الْکِتَابِ اتُیَءَا تِلْکَ(1)طسم

 أَهْلَهَا جَعَلَ وَ الْأَرْضِی فِ عَلَا فِرْعَوْنَ إِنَّ(1)ؤْمِنُونَیُ لِقَوْمٍ بِالْحَقِّ فِرْعَوْنَ

 کَانَ إِنَّهُ  نِسَاءَهُمْی یِسْتَحْیَ وَ أَبْنَاءَهُمْ ذَبِّحُیُ مِّنْهُمْ طَائِفَهً سْتَضْعِفُیَ عًایَشِ

 وَ الْأَرْضِی فِ اسْتُضْعِفُواْ نَیالَّذِ عَلَى نَّمُنَّ أَن دُینُرِ وَ(1)الْمُفْسِدِینَ مِنَ

 نُرِیَ وَ الْأَرْضِی فِ لَهُمْ نُمَکِّنَ وَ(3)نَیالْوَارِثِ هُمُنَجْعَلَ وَ أَئِمَّهً نَجْعَلَهُمْ

 أُمِّ إِلَى نَایْأَوْحَ وَ( 3)حْذَرُونَیَ کَانُواْ مَّا مِنْهُم جُنُودَهُمَا وَ هَامَانَ وَ فِرْعَوْنَ

 لَا وَی فِ اتَخَ لَا وَ مِّیَالْی فِ فَأَلْقِیهِ هِیْعَلَ خِفْتِ فَإِذَا  هِیأَرْضِعِ أَنْ مُوسَى

 (0)نَیالْمُرْسَلِ مِنَ جَاعِلُوهُ وَ کِیْإِلَ رَادُّوهُ إِنَّای  تَحْزَنِ

 سوره قصص

 

مطلبی که در ذیلِ این آیات و با استمداد از این آیات و 

آیات سورة صف، در نظر ما هست که بحث بکنیم، ... رستاخیز 

یم اجتماعی نبوّت )است(. البته کار ما این است که شرح بده

رستاخیز اجتماعی نبوّت چه چیزی است. یک مقدار از مقدّمات 

این صحبت را در روزهای گذشته شنیدید که گفتیم بعثت، 

برانگیختگی، به وجود آمدن شور و تالش و انگیزشی در باطن 

ای که شود در دل پیغمبر، این بندهنبی، با آغاز وحی آغاز می

های عمیق و ه مایهبرگزیدة خداست و خدا او را با توجّه ب

سرشاری که دارد، برای رسالتی، مسئولیتی، تعهّدی بدین عظمت 

و سنگینی، معیّن کرده است. بعد از آنی که وحی الهی به یک 

ای انجام گرفت، در روح او و در باطن او، جوششی و چنین بنده

آید، انقالبی در روح خود نبی ایجاد میانگیزشی به وجود می

گیری معمولی او، در آمد و شدِ او، در جهتشود. در زندگی 

اجتماعیِ او، خالصه در سراسر وجود او، یک رستاخیزی به پا 

آید. آدمِ بعد از وحی، آن آدمِ شود، یک انقالبی به وجود میمی

 دیروزی یا دو ساعت قبلی نیست.

اعتقاد به پیامبر اینی که بعضی از نویسندگان بی

شان شاید هم بی غرض ه بعضیک -از این مستشرقین اسالم، 

در زمینة زندگی  -شان مسلّم مغرض هستند باشند، اما بعضی

نویسند که پیغمبر در طول عمرِ قبل از بعثتش می پیغمبر

کرد، و این کرد، تدبّر میکرد، تفکّر میمطالعه می

تفکّرات بود که او را رسانید به انقالبی که ایجاد کرد؛ 

هرش، غلط و دروغ است، این حرف با این وضعِ ظا

 مگر منظورشان حرف دیگری باشد.

پیغمبر بر اثر تفکّرات و تدبّرات، به انقالب و دعوت اسالمی  

نرسید. اصالً او بعد از آنی که این دعوت، این وحی، این 

برانگیختگی در او به وجود آمد، موجود دیگری شد، انسانِ 

بر، همة دیگری شد، وضع دیگری پیدا کرد. و نه آن پیغم

اش را برداشته و دارد میپیغمبرها. موسی در حالی که زن و بچه

آید طرف یک مسافرت معمولی، در وسط بیابان، در آن لحظة 

شود، موسی دیگر همه حساس، وقتی وحی الهی بر او نازل می

رود. موسی آن وقتی که رسالت را احساس میچیز از یادش می

یک لحظة قبل، در او یک شور کند، انسانی است غیر از انسانِ 

آید. دیگر، یک جوش دیگر، یک انگیزش دیگر به وجود می

زند که اعتقاد به نبوّت و بعثت و وحی آن کسی این حرف را می

و ارتباط به عالم غیب، در مورد پیغمبران ندارد. حرفی است که 

زند، نویسندة کمنویسد و میاعتقاد یا مغرض میمستشرق بی

اش، در تحقیق غیرمغرض هم در کتابش، در نوشتهاطالع و بی

 کند. اش آن را تکرار میگفته

 

 انقالب و رستاخیز اجتماعی پیامبران
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به هر صورت، بعثت پس به معنای یک انگیزش، یک 

انقالب، یک تحوّل، یک دگرگونی، یک رستاخیز، هر تعبیری 

ت. بعد که مایلید ردیف کنید، در وجود نبی و پیامبرِ برگزیده اس

وجود آمد، آن وقت نوبت آن از آنی که این انقالب در او به

است که همین انقالب در محیط خارجی انجام بگیرد. همان 

تحوّلی که در روح نبی ایجاد شد، باید به یک شکلی با یک 

وضع خاصی، در متنِ واقعیّتِ اجتماع انجام بگیرد و این همان 

رستاخیزِ اجتماعیِ نبوّت.  مطلبی است که ما اسم آن را گذاشتیم

. ... 

 معنای انقالب

های نو امروز در دنیا کلمة انقالب با مفهومی که در فرهنگ

و جدید دارا هست این کلمه، یک کلمة مفهومی است، یک 

کلمه روشن و بامعنایی است. البته خیلی روشن است که منظور 

انقالب، یعنی یک تحوّل و یک دگرگونیِ از کلمة 

در کلمة انقالب،  یادی از ریشه در یک اجتماع.عمیقِ بن

به طور حتم و لزوم، زدوخورد نیست، در کلمة انقالب، به طور 

حتم و لزوم، خونریزی و کشتار نیست، به طور حتم و لزوم، دعوا 

و درگیری نیست؛ ممکن است دعوا پیش بیاید، ممکن است 

عوا و درگیری به وجود بیاید، اما کلمة انقالب حامل معنای د

 درگیری نیست.

انقالب معنایش این است، اگر بخواهیم در یک مثال خیلی 

کوچک و ساده و محسوس برای شما برادران تشریح کنیم؛ 

فرض بفرمایید که این مسجد وضعش، ساختمانش، دیوارهایش، 

جا را و شالودههای اینعمارتش به یک شکل خاصی است. پایه

یک بنای مستطیل فرض  هایی درست کردند، برطبقها و پی

بفرمایید که شرقاً به فالن حد، غرباً به فالن حد؛ بابِ شبستان 

های داخلی؛ بابِ این چیزها درست بندیمسجد ، بدون تقسیم

ها را. اگر ریزی زیر این دیوارها و پایهریزی پیکردند آن شالوده

جا به جای سالن مسجد و شبستان مسجد، فرض بنا بود این

یک عمارت مسکونی بشود، حتماً شالودة این بنا جور  بفرمایید

شد. های بنا جور دیگری برداشته میشد، پیدیگری ریخته می

جا، در داخل این شبستان، تقسیماتی انجام اگر قرار بود این

تا، بیست تا اتاق در آن دربیاید، به عنوان تا، دهبگیرد، پنج

جا جور ریزی اینه و پیمسافرخانه مثالً، البد بنا بود که شالود

دیگری بشود. االن چون برای این کار آماده شده، چون به 

ریزی و شالوده و منظور یک اجتماعِ یکسره ساخته شده، پی

 ریزی و دیوار و پایه به یک شکل خاصی است. شفته

ها، قسمتها، زیربناها، شالوده... انقالب یعنی چه؟ یعنی پایه

های اساسیِ این عمارت را تبدیل بنیانها، و های اصلی، پیکره

هایی دیگر، به دیوارهایی هایی دیگر، به بنیانکنند به پیکره

هایی دیگر؛ این اسمش انقالب هایی دیگر، به اندامدیگر، به بدنه

 است. ... .

 هدف انبیاء از انقالب و رستاخیز اجتماعی

 ... دوجور ساختمانِ اجتماع داریم. یک ساختمانِ اجتماع

شان یا اکثریتشان بَرده و اسیرند در مقابل است که مردمان، همه

های دیگر؛ یک نوع ساختمان و بنای اجتماعی داریم که انسان

طوری های دیگر. همانشان آزادند از اسارت قدرتمردمان، همه

کنید، اقتصاد به سود همان که در قِسم اول، وقتی حساب می

همان طبقة باالست، حقوق و طبقة باالست، حکومت در اختیار 

مزایای اساسیِ جامعه، مخصوص به آن طبقة باالست، یا هر کسی 

ها نزدیک باشد؛ همچنین در این اجتماع دومی، اجتماع به آن

گوید و تحمیل بدون طبقه، اجتماعی که کسی بر کسی زور نمی

کند، در این اجتماع، اقتصاد همگانی کند و تحکّم نمینمی

ه معنای زمامداری، همگانی است، در اختیار است، حکومت ب

همه است. حقوق اساسی، همگانی است، برای همه است، 

خالصه، هر چه خوب است، برای همه است، هرچه بد است، 

مربوط به همه است. اگر ناراحتی پیش بیاید، همه در آن 

آید، همه در آن شریکند، و بهشت شریکند، اگر خیری پیش می

. این دو جور جامعه؛ یک جور جامعة طبقاتی که است دنیا. ...  

در آن ظلم هست، جُور هست، اختالف طبقاتی هست، استثمار 

هست، تحکّم هست، قلدری هست، تبعیض هست؛ و یک جور 

جامعة بدون طبقه که در آن عدل هست، انسانیّت هست، آزادی 

 هست ... . 

ها اجتماعات نوع اول که در آن تبعیض هست، آن

اتی ست که قَیاصِره و اَکاسرة عالَم و جبّاران تاریخ، آن اجتماع

آوردند. و اجتماعات نوع دوم، اجتماعات را به وجود می

تبعیض و انسانی، همان اجتماعاتی اجتماعات آباد و آزاد و بی

آوردند. ... است که انبیای عظام الهی در طول تاریخ به وجود می

. 
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مردم خیال مییگری است. غالباً تصوّر از انبیاء، تصوّر د

کنند، ای که ظهور میکنند که انبیاء در یک جامعه

مثل یک آدمِ حکیمِ فرزانۀ دانشمندِ بزرگواری، که 

آید در جامعه، یک یک کوهی از معلومات است، می

نشیند تا مردم ای میگیرد، یک گوشهای میخانه

بیایند گروه گروه از خرمن فیض او و دانش او 

 ... . کنند.استفاده 

ها نیست؛ نبی وقتی که در یک اجتماعی نبی این جوری

شود و همان طوری که شود، یعنی برانگیخته میمبعوث می

تشریح کردم، در باطن او و در روح او رستاخیزی به وجود می

آید، این دیگر وقتی آمد در جامعه، یک آدمی است که سر از پا 

قرار ندارد، یک انسانی شناسد، یک آدمی است که آرام و نمی

است که تبدیل شده به یک شعلة جَوّالة سوزانی، در اجتماع که 

بیند، هان! این کند، میآید، یک نگاهی به وضع اجتماع میمی

ساختمان، ساختمان غلطی است، این عمارت بد بنا شده، غلط 

های آن های آن و شفتهگذاری شده، دیوارهای آن و پیپایه

فِ اسلوبِ معماری فطرتِ انسان انجام گرفته؛ نادرست و برخال

فهمد که این عمارت باید فهمد که این باید عوض بشود، میمی

فهمد که تبدیل شود به یک عمارت نیکو. یعنی چه؟ یعنی می

ای که در آن تبعیض این جامعه، این جامعة طبقاتی، این جامعه

ی هست، ظلم هست، نابسامانی هست، نامردمی هست، بایست

 عوض بشود و تبدیل بشود به یک جامعة توحیدی. 

جامعة توحیدی کدام است آقا؟ در بحث توحید گفتیم. 

اشاره کردیم، توحید، نفی طبقات است. توحید الهی به معنای 

قدرت و حکومت خداست؛ توحید الهی به معنای این است که 

همه چیز، قانون، سنّت، مقرّرات، آداب، فرهنگ، باید از سوی 

ا الهام داده بشود. توحید الهی یعنی اینکه همه مردم بندگان خد

خدا باشند و بس، بندة کسی دیگری نباشند؛ بندگان، آزادِ از 

شود، با بندگیِ دیگر بندگان باشند. وقتی که نبی وارد اجتماع می

شود که آن این ایده، با این هدف، با این فکر وارد اجتماع می

ند، ویران کند، درهم بریزد و یک جامعة طبقاتی را دگرگون ک

ظلمِ تحت حکومتِ تبعیضِ بیطبقة بیجامعة توحیدیِ بی

 آید.پروردگار عالم به وجود بیاورد؛ نبی برای این کار می

گویم میآید در اجتماع برای دگرگون کردن، نمی... می 

آید برای کشت و گویم میآید برای خونریزی، ابداً؛ نمی

که مردم را به جان هم آید برای اینگویم مییکشتار، هرگز؛ نم

طور که عرض کردم، بیندازد، هیچ وقت؛ این جور نیست. همان

کلمة انقالب، کلمة دگرگونی، کلمة تحوّل، در آن جاری شدن 

خون از دماغ یک نفر هم نیست. ممکن است احیاناً در همة 

کارهای معمولی زندگی، یک خونریزی به وجود بیاید، ممکن 

الملل اول برای چه به وجود آمد؟ هم هست نیاید. مگر جنگ بین

قصدِ کوچک ممکن است یک دنیا را به آتش ... یک سوءِ

ریزی باشد، بکشد. البته در یک انقالب هم ممکن است خون

ریزی، کشتار، ممکن هم هست نباشد، در کلمة انقالب خون

 دودستگی، ریختنِ به جان هم نیست. 

ی وارد اجتماع شد، وقتی سخن انقالبی خود اگر پیغمبر وقت

جا بنشینی و نباید را گفت؛ یعنی به فرعون گفت که تو نباید آن

قدر در فشار قرار بدهی و نباید طبقات مختلف اسرائیل را اینبنی

اجتماعی بسازی؛ وقتی که این را به فرعون گفت، اگر فرعون 

جا م، از آنشنوگفت به چَشم، من حاضرم، فرمایش شما را می

کند با دست صنّاعِ قدرتمند خود آیم پایین؛ بعد پیغمبر بنا میمی

خورد. علت اجتماع را ساختن، هیچ آبی هم از آب تکان نمی

آید؛ های انبیاء پیش میکه زد و خورد و درگیری در انقالباین

ای  «رٌیکَثِ ونَیُّرِبِّ مَعَهُ قَاتَلَ یٍّنَّبِ مِّن نیِّوَکَأَ»گوید: که خدا در قرآن می

ها جنگیدند؛ یا بسا پیامبرانی که خداپرستانِ بسیاری در رکاب آن

شود؛ علت این است که آن طبقة مرفّه، جهاد در اسالم تشریع می

ای که لبة تیزِ انقالب به طرف اوست و امتیازات از او آن طبقه

 شود، او حاضر نیست به این انقالب. وإلّا اگر او آدمگرفته می

بشود، اگر واقعاً حقیقت را بفهمد، اگر مثل بسیاری از بزرگانِ 

سیاسی و اقتصادی و مالیِ تاریخ، که یکهو تحت یک تحوّل زیبا 

و نیکو در روحشان، تبدیل شدند به یک انسان معمولی، همة 

گرفتند، کسانی که درمقابل پیامبران و دعوت پیامبران قرار می

آمدند، پیغمبر هیچ پایین می شدند، از آن اوجاگر تسلیم می

 شد که دست به کشتار و زدوخورد و این چیزها بزند.مجبور نمی

آید داخل یک اجتماعی، برای این تحوّل پس پیغمبر که می

کار بکند؟ آید تا دگرگونی ایجاد کند. یعنی چهآید. پیغمبر میمی

مثل دندانه« لْمُشْطِکَأسْنانِ ا»ها، ، برابرنند انسان«اَلنّاسُ سُواسیونَ... »

« کُلُّکُمْ مِن آدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرابٍ » های شانه. این ندای پیغمبر است: 

 ها همه فرزندان آدمند. ... .انسان

هایی که پیغمبری ظهور کرده، با در تمام جامعه

این داعیه ظهور کرده؛ یعنی آمده تا جامعه را از 

توأم با ظلم و شکلی غلط، از شکلی ناموزون، از شکلی 
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جُور و ستم، تبدیل کند به شکلی موزون، به شکلی 

هر  زیبا، به شکلی عادالنه؛ ... رستاخیز نبوّت این است.

ای که در هر اجتماعی مبعوث شده و ظهور کرده، سرِ این نبی

هیچ پیغمبری نبوده ظهور کرده، این را بدانید. به طور کلی، 

ار مسائل فرعی و که آمده باشد تا برای مردم، یک مقد

 جزئیِ زندگی را بیان بکند.

نامیم و به این البته پیغمبران بزرگ که پیغمبرانِ اولوالعزم می

های انقالبات الهی بودند، ها قطبشناسیم، اینها را میعنوان آن

ها را میآمدند دنبالة انقالب آنو پیغمبران دیگر، بعضی می

کردند، بعضی تکمیل می ها راآمدند کار آنگرفتند، بعضی می

آمدند رساندند، بعضی میها را به ثمر میآمدند کار آنمی

ها به وجود های به ثمر رسیدة آنهایی که بعد از انقالبرجعت

آمده، برگردانند، باز یک انقالب نوینی به وجود بیاورند؛ می

همان کاری که اوصیایِ پیغمبر ما، بعد از رحلت پیغمبر ما انجام 

ادند؛ کار امیرالمؤمنین، کار امام حسین، کار ائمة دیگر، کار دمی

عصر الزمان، ولیعلمای امت اسالم و کارِ باالخره صاحب

 )صلوات اهلل و سالمه علیه( ... .

 ضرورت انقالب و رستاخیز اجتماعی پیامبران

مطلب دیگری که در زمینة این رستاخیز الزم است توجه  

کنیم ما، آقا چه اشکالی دارد که نظامِ داشته باشند؛ ... سؤال می

جاهلی برقرار باشد؟ این نظامِ عادالنه برقرار نشود؟ این پیغمبری 

آید، این قدر زجر می کشد، خودش را به آب و آتش که می

زند تا این وضع غلط را تبدیل کند به وضع زیبا و نیکو، چه می

بگذارد به  مانعی دارد که این کار را نکند؟ چه مانعی دارد که

همان شکل بماند؟ چرا آن وضع بد است ؟ چرا آن وضع غلط 

جا وجود دارد که شما آن را مقیاس است؟ کدام حقّی در این

، هر که غالب شد، هر که قدرت به «اَلحَقُّ لِمَن غَلَب»گیرید، می

دست آورد، نوش جانش، گوارایش: آنی که توسری خور 

خواست نباشد، حاال که یخواست نشود، ماست، به دَرَک، می

کنند بکنند، پیغمبر چرا تازی میهست، بگذار هرجوری تُرک

 زند؟ چرا؟ خودش را به آب و آتش می

کند، پیغمبر بیجا حرکت نمی... علتش این است؛ پیغمبر بی

بیند از وضعِ چه که او میزند؛ آنجهت خود را به آب و آتش نمی

خالف فطرت انسانی و جهانی  موجودِ زمان خود، وضع باطل و بر

خواهد انجام بدهد، وضع حق، یعنی برطبق چه که او میاست؛ آن

 فطرت جهانی و انسانی است. 

ای که شما در سراسر قرآن بسیار حق و باطل؛ این دو کلمه

ها نام برده شده؛ صفکنید به مواردی که از آنبرخورد می

مجسّم و مشخص ها آیة قرآن آرایی میان حق و باطل، در ده

جا ذکر کردیم که شده. یعنی چه حق و باطل؟ یک مطلبی این

توضیح حق و باطل است. ... انسان یک خصوصیّاتی دارد، یک 

امکاناتی دارد، یک نیازهایی دارد، یک موجودی است خالصه 

وجود که با یک مقدار خصوصیّات و امکاناتِ خاص خودش به 

این جهانی هم که انسان در آن  جا داشته باشید.آمده. این را این

کند، باز با یک شرایطی، با یک خصوصیّاتی، دارای زندگی می

حرکتی و به سوی جهتی ساختمان شده. این عالمی که شما نگاه 

کنید ... در نظر یک خداپرستِ خداشناس، یک وحدت الیتجزّا می

است. تمام این عالم یک چیز است، اجزای این عالم اجزای یک 

د. همچنانی که یک پیکر، حرکت مشابهی در میان تمام پیکرن

 اجزایش هست، در این عالم هم همین جور است. 

... همة موجوداتِ دیگرِ غیرِانسانی، چون شعور ندارند، چون 

اراده و اختیار ندارند، خواه و ناخواه دارند در این مسیر، در این 

ار روند، انسان است که دارای اختیحرکت عمومی پیش می

تواند لج کند و از این قافلة اشیایِ عالم است، انسان است که می

خودش را کنار بکشد و به عکس حرکت کند. ... گاهی خودش 

گردد، چپ و راست میکند، به عکس برمیراهش را کج می

کِشد، دنبال زبان دیگر را میرود. گاهی هم دست موجودات بی

 برد. ... .خودش می

این خصوصیت هست: اختیار دارد، اراده چون انسان دارای 

تواند راه خودش را عوض بکند؛ چون این جور است، دارد، می

لذا الزم است قانونی برای او معیّن بشود، خط سِیری برای او 

مشخص بشود، به او بگویند آقا شما از این خطِ سِیر باید حرکت 

خط سیر کنی تا دنبال این کاروان راه افتاده باشی. اگر از این 

کشیم خارج ای که برای شما میتجاوز کردید، از این نقشه

شدید، بدانید که از مسیر این کاروان بیرون رفتید. یعنی چه؟ 

یعنی قانون برای این انسان الزم است. این قانونی که مطابق خط 

گیرد، این سیر حرکت دسته جمعی موجودات عالم انجام می

حق یعنی این، حق ق. قانون اسمش چیست؟ اگر گفتید؟ ح

یعنی آن قانونی که منطبق است با سرشت عالم، و 

چون با سرشت عالم و جهان منطبق است، منطبق 
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؛ چون انسان هم یکی از اجزای این است با سرشت انسان نیز

عالم است دیگر، چون انسان هم جزئی است از اجزای این پیکرة 

بق است با عظیم؛ چون این جور است، چون که این قانون منط

 شود. فطرت انسان و جهان، پس به خیر و صالح او هم تمام می

مشیی، آن قانونی، آن باطل آن خطباطل چیست؟ 

راه و رسمی است که برخالف فطرت جهان و سرشت 

باطل آنی است  انسان وضع و جعل و انجام شده باشد.

خواهند از این مسیر هایی که میها و آنکه قلدرها و شیطان

کنند. پیغمبران همیشه حق را ها درست میرف بشوند، آنمنح

ای که فرعون درست آورند تا باطل از میان برود. آن جامعهمی

کند، بر یک طبقه از آنکند، مردم را به چند طبقه تقسیم میمی

دارد و بر دیگران آورد، یا یک طبقه را مرفّه نگه میها فشار می

و آن مقرّرات و آن شکل  کند، آن وضع و آن نظامستم می

آیند تا آن شکل باطل اجتماعی، شکل باطل است. پیغمبرها می

آیند تا آن را متالشی کنند، از بین ببرند، جای را وارونه کنند. می

آن را به حق بدهند. پس اینکه پیغمبر خود را به آب و آتش می

زند، برای خاطر حق است؛ چون حق آن چیزی است که او می

خواهد. برای خاطر حق است که خودش را این او می گوید و

دهد. برای خاطر قدر ناراحت و در معرض رنج قرار می

ای جایگزین کردن حق به جای باطل است که پیغمبران لحظه

کنند، یک لحظه گذارند، فراموش نمیتالش را بر زمین نمی

مسئلۀ جایگزین کردن گیرند. شوند و آرام نمیبیکار نمی

جای باطل است، این تفسیر و تحلیل کار  حق به

 پیامبران است. 

 

 -کنیم حرف را؛ پیغمبرها نظام جاهلی را گیری میخالصه

برای اینکه طبقاتی بودن را، ظالمانه بودن را، استثمارگرانه بودن 

را، غیرانسانی بودن را، و از این قبیل نقاط منفی را مشخص کنیم، 

جاهلیّت، یعنی نظامِ  بهترین کلمه، کلمة جاهلی است؛

خواهند تبدیل کنند می -را  غیرعادالنۀ غیرفطریِ غیرانسانی

خواهند تبدیل کنند به نظام الهی، به قوارة اجتماعیِ توحیدی؛ می

به اینکه جامعه قلمرو حکومت خدا باشد، نه قلمرو حکومت 

ها، این حاصل کار پیغمبرهاست. پیغمبرها میها و هویهوس

اجتماعیِ غلط را تبدیل کنند به نظام اجتماعی  آیند تا نظامِ

صحیح، شعار توحیدشان هم به همین خاطر است، مبارزاتشان با 

ها هم طواغیت هم به همین جهت است. مبارزات طواغیت با آن

 به همین جهت است. ... .

 

 تبیین قرآنی انقالب اجتماعی نبی

، آیاتی که از سورة قصص در نظر گرفتم که تالوت بشود

کند؛ وضعِ جاهلیِ حکومت فرعونی و همین وضع را تشریح می

خواست به جای آن جامعة فرعونی را، و وضعی را که موسی می

وضعِ فرعونی برقرار کند. ضمن اینکه این دو وضع در مقابل هم 

شود به آن کسانی که شوند، نویدی هم داده میمشخص می

شود که میکنند. نوید داده دنبال وضع موسوی حرکت می

باالخره ارادة پروردگار بر این قرار گرفته که موسویان عالم، 

یعنی توحیدیانِ عالم و الهیانِ عالم، موفق و پیروز بشوند. علتش 

هم روشن است؛ ... چون مطابق با فطرت و سرشت جهان و انسان 

 است. ... .

ره، البته از . این رمز اول سو«طسم*  مِیالرَّحِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ»

اهمیّتی است که در زمینة بعضی از های خیلی کمجملة بحث

آیات قرآن ممکن است مطرح بشود؛ که چیست این رمزها، آن 

 اتُیَآ تِلْکَ»جوری که مفسّرین گفتند. کاری به کارش نداریم. 

 نَتْلُواْ»های کتاب روشن و روشنگر، این است آیه «نِیالْمُبِ الْکِتَابِ

خوانیم بخشی از بر تو می «بِالْحَقِّ وَفِرْعَوْنَ مُوسَى نَّبَإِ مِن کَیْعَلَ

داستان مهم موسی و فرعون را، بخشی از آن ماجرای مهم بناست 

 بیان بشود. ... .

خوانیم بخشی از داستان مهم موسی و فرعون را بر تو فرو می

برطبق حق، برطبق حقیقت، دور از افسانه و اسطوره،  «بِالْحَقِّ»

آورند. اینی که بر تو به سود مردمی که ایمان می «ؤْمِنُونَیُ لِقَوْمٍ»

اثر نیست، بلکه برای فایده و کمخوانیم، بیکنیم و میبیان می

اند، به شدت مؤثر و مفید و سودمند مؤمنینی که به تو گرویده

ها وقتی که این داستان را با این بینش، شنیدند و سنّت است. آن

این زمینه فهمیدند، راهشان را مشخص و معین می الهی را در

، «الْأَرْضِی فِ عَلَا فِرْعَوْنَ إِنَّ»کنند. خالصة مطلب این است که 

فرعون در زمین برتری جُست، بزرگی طلب کرد برای خود، عُلُوّ 

ها، یکهو گرفت، یعنی چه علو گرفت؟ در این سطح برابرِ انسان

ودش را باالتر از دیگران بلند شد، نشست روی آن طاقچه، خ

سطح بودند، او برتری گرفت بر گرفت. همه برابر بودند، همه هم

 دیگر بندگان.
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در روی زمین برتری و بزرگی به خود  «الْأَرْضِی فِ عَلَا فِرْعَوْنَ إِنَّ»

خودش را در درجة باال  «شِیَعًا أَهْلَهَا وَجَعَلَ»بست و برای خود برگزید، 

بندی کرد، گروه بندی کرد، طبقهن را هم تقسیمگذاشت، مردمِ زمی

تر به خودش؛ طبقه هامان و طبقاتی و گروه کرد. یک عده را نزدیک

تر، طبقاتی درست کرد در تر، یک طبقه پایینمشابه او، یک طبقه پایین

عالوه « مِّنْهُمْ طَائِفَهً سْتَضْعِفُیَ»جامعة فرعونیِ خود و در روی زمین خدا. 

هاى مختلف کرد جامعه را، به خصوص بقاتی و دارای گروهبراینکه ط

ساخت مستضعف می «سْتَضْعِفُیَ»َروی یک طبقه فشار را بیشتر کرد، 

یک معادل فارسی به « سْتَضْعِفُیَ»جا برای ها را. بنده اینگروهی از آن

نظرم رسید: ... یک طبقه را مورد ستم و در پنجة ضعف و ناتوانی 

شود گفت مظلوم ساختن، ... . در استضعاف را نمیگرفت؛ استضعاف. 

ها ها را، در میان جامعه امکانات را از اینپنجة ضعف نگه داشت این

ها را ضعیف کرد و در ضعف ها گرفت، اینها را از اینگرفت، قدرت

اى از مردم جامعه را و یک ، عده«مِّنْهُمْ طَائِفَهً سْتَضْعِفُیَ»نگه داشت. 

داشت، ها را به شدت در پنجة ضعف و ناتوانی نگهطبقة از این

ضعیف شمرد این «سْتَضْعِفُیَ»انداختشان به کام ضعف، به کام ناتوانی، 

ها را، به تعبیرات گوناگون؛ حاصلش این است ها را، خوار گرفت این

ها را در جامعه از همة امکانات رشد و ترقّی محروم کرد، از همة که این

در ضعف و ناتوانی و به شدت  «مِّنْهُمْ طَائِفَهً سْتَضْعِفُیَ» امکانات. ... .

 ها را.تحت فشار گرفت گروهی از آن

ها را های آنجوان «أَبْنَاءَهُمْ ذَبِّحُیُ»و فشارش هم این بود که 

ها رو بیایند، احساس میگذاشت نسل جوان اینکشت. نمیمی

دانست که و میها حرکتی و هیجانی هست کرد که در میان این

آن کسی که بتواند این حرکت و هیجان را به آخر برساند، نسل 

جوان است. و چون در آن دوران و در شرایطِ اجتماعی آن 

ها در این مسائل و مسائل اجتماعی شاید دخالتی روزگار، زن

نداشتند و بار روی دوش پسرها بوده، به این دلیل فشار بیشتر 

ها و دانید، در نقلن را از خارج میروی پسرها بود. البته ای

باره رسیده، شنیدیم و خبر داریم که میروایاتی که در این

ها، موسایی بناست پدید بیاید و دانست که در میان همین جوان

آن موسی است که عاقبت، جهان را بر او دگرگون و منقلب 

چنان که ظاهر دانست، آنخواهد کرد. یا به خصوصیّت می

است، که کاهنی گفته بود: فرزندی به این خصوصیات روایات 

به دنیا خواهد آمد که نامش موسی است. یا به خصوصیّات نمی

فهمید که باالخره در فهمید، میبینی بود، میدانست، آدم روشن

اسرائیل میان این نسل جوانی که در جامعة فرعونی، میان بنی

ها یک ت اینهستند، با شور و ایده و خروش فراوان؛ عاقب

موسایی، یک انسان بزرگی، یک مرد فداکاری میانشان پیدا 

 کشت.ها را میترسید؛ لذا جوانخواهد شد و از این می

داشت؛ یا برای و زنانشان را زنده نگه می «نِسَاءَهُمْی یِسْتَحْیَوَ»

ها را، یا برای اینکه نسلشان را به فحشا اینکه فاسد کند این

اینکه آن سالمتِ نَسَبشان را از بین ببرد؛ یعنی بکشاند، یا برای 

کردند، ها ازدواج نمیاسرائیل ظاهراً با پسرهای آندخترهای بنی

خواست که جوانی نباشد، دخترها باشند تا نسل قاطی بشود و می

اسرائیل هضم بشوند در جامعة فرعونی، در جامعة مصر هضم بنی

مین طوری که یک بشوند، حل بشوند، از بین بروند. چون ه

وقتی در آیات اول سورة بقره به یک مناسبت گفتم، چهارصد 

اسرائیل در میانِ آن جامعة نابسامانِ ناموزونِ فرعونی سال بنی

های شریف خودشان را نگه داشته استقامت کرده بودند و ایده

 بودند. 

خب، این جبهه بندی میان این دو گروه؛ از طرفی فرعون یک 

 «نَیالْمُفْسِدِ مِنَ کَانَ إِنَّهُ»گوید: رد که در آخر آیه میچنین وضعی دا

همانا و به یقین او از مفسدان و فساد انگیزان بود. فسادِ در فطرت 

کرد، فسادِ در جهان ایجاد کرد، فسادِ در جامعه ایجاد میایجاد می

 یفِ سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا» کرد، که در آن آیة دیگر در سورة بقره: می

. «الفَسَادَ حِبُّیُ لَا وَاللَّهُ وَالنَّسْلَ الحَرْثَ هْلِکَیُوَ هَایفِ فسِدَیُلِ األَرْضِ

کنند، خاصیّت امثال فرعون این است که در زمین فساد ایجاد می

های معنویِ آورند، از بار آمدن و به ثمر رسیدنِ ذخیرهتباهی بار می

ند، یا اگر چنانچه به ثمر کناین عالم، به انواع و اقسام جلوگیری می

رسانند، و فرعون هم رسانند، به صورت غلط و نادرستی به ثمر میمی

 از این قبیل بود. 

حاال در مقابل، حق چه؟ ارادة خدا بر چه و سنّت الهی بر کدام 

خواهیم ما، یعنی سنّت و اردة و می « دُیوَنُرِ» جهت قرار گرفته است؟ 

؛ « الْأَرْضِی فِ اسْتُضْعِفُوا نَیالَّذِ عَلَى نَّمُنَّ أَن دُیوَنُرِ» تکوینیِ ماست، 

اسرائیل این اراده را کردیم، ، آن وقت دربارة بنی«وَ اَرَدنَا»گوید نمی

خواهیم که ایم ما و مینه، برای همیشه است، همیشة تاریخ، خواسته

ای که در پنجة قهر و منّت گذاریم بر همان مستضعفان، بر همان طبقه

خواهیم منّت ها میاند، بر سر آنسیر چنگال ضعف و ناتوانی بودها

ها را از آن پستی نجات بدهیم، از استضعاف خارجشان بگذاریم و آن

بر مستضعفین  « الْأَرْضِی فِ اسْتُضْعِفُوا نَیالَّذِ عَلَى نَّمُنَّ أَن دُیوَنُرِ» کنیم. 

رَویِ اجتماع، از ها را از دنبالهآن ،«أَئِمَّهً وَنَجْعَلَهُمْ»زمین منّت گذاریم، 

تابع بودن، به پیشروی و زمامداری و متبوع بودن برسانیم، مستضعفین 
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 وَنَجْعَلَهُمُ»زمین را، مسلّط کنیم بر عالَم، بر قدرتمندان زورگو. 

بَرانِ خیرات زمین قرار بدهیم؛ این و آنان را وارثان و میراث «نَیالْوَارِثِ

 هم ارادة ماست.

آنان را در زمین متمکّن و مستقر  «الْأَرْضِی فِ لَهُمْ وَنُمَکِّنَ»

و نشان بدهیم به فرعون، به  «وَجُنُودَهُمَا وَهَامَانَ فِرْعَوْنَ یَوَنُرِ»سازیم، 

اند، فرعون اگرچه مربوط به طبقة ها نمایشگر یک طبقههامان. این

ل طبقة عالیه است، اما چون شخص برجستة طبقة عالیه است، مَثَ

ای است که هامان هم تحت اختیار اوست، تحت استثمار ممتازه

ای اوست. و هامان، سمبل و نمایشگر یک طبقة دیگری است، طبقه

برند، که همة امکانات و نیروهایشان را در خدمت فرعون به کار می

شود، که ها به مأل تعبیر میهمانی که در تعبیرات قرآنی گویا از آن

و  «وَجُنُودَهُمَا»در آینده صحبت خواهیم کرد إنشاءاهلل.  راجع به مأل

کنند، بدون اینکه از ها تالش میسپاهیانشان، آن کسانی که در راه آن

 ها هستند.ها خیری ببینند، ولی به هر حال در خدمت آنآن

 کَانُوا مَّا»از این مستضعفین، « مِنْهُم»ها، نشان بدهیم به آن

ز آن پرهیز داشتند. همانی که فرعون از آن میآنچه ا« حْذَرُونَیَ

ترسید، آن را بر سرش بیاوریم؛ همانی که هامان از آن گریز و پرهیز 

ها بگیریم، ها را از آنداشت، آن را بر سرش بیاوریم؛ یعنی این قدرت

نشینان، بدهیم دست بدهیم دست مستضعفین، بدهیم دست خاک

ای اکثریّت آن در هر جامعه مستمندان. که البته همیشه مستمندان

 دهند. این هم ارادة پروردگار. جامعه را تشکیل می

 مُوسَى أُمِّ إِلَى نَایْوَأَوْحَ»شود به مسائل دیگری بعد البته وارد می

دهد قدرت پروردگار را. در آن آیة ، که نشان می«هِیأَرْضِعِ أَنْ

یان؛ در دیگری هم که از سورة صف انتخاب کردیم برای شما آقا

شود باز به غلبة نظام الهی بر جا، مسئله این است که اشاره میآن

اش ما در این بحثِ امروز کاری نظام جاهلی، که البته به جنبة غلبه

نداریم. به این جنبه کار داریم که در مقابل نظام جاهلیِ موجود، 

دهد و آید، یک نظام الهی و توحیدیِ حق ارائه میوقتی نبی می

 کند در تمکینِ آن نظام و در استقرارِ آن نظامِ حق. می کوشش

 

 :پانزدهم مبحث به گذرا نگاهی

گردد. ابتدا برانگیختگی، شور   و بعثت منجر به دو انقالب می

رستاخیز در باطن نبی و سپس تحوّل و رستاخیز اجتماعی. این تغییر 

اس و بنیان اجتماعی محدود به ظواهر جامعه نیست، بلکه جامعه را از اس

 کند. متحوّل می

جا که انسان مختار است لرذا ضرروری اسرت ترا برا مقرراتری       از آن

بخش )حق( اداره شود. نبی به دنبال دگرگونی مطابق با فطرت و تکامل

جاهلی و باطل و تبدیل آن به نظام اجتماعی صحیح  و  بنیادی در جامعه

 حق می باشد.

 
 

 نبوت هایهدف: شانزدهم مبحث
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 مِیالرَّحِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 النَّاسُ قُومَیَلِ زَانَیوَالْمِ الْکِتَابَ مَعَهُمُ وَأَنْزَلْنَا نَاتِیِّبِالْبَ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ

 مَن اللَّهُ عْلَمَیَوَلِ لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ دٌیشَدِ بَأْسٌ هِیفِ دَیالْحَدِ وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ

 (23)زٌیعَزِ یٌّقَوِ اللَّهَ إِنَّ بِیْبِالْغَ وَرُسُلَهُ نصُرُهُیَ

 سوره حدید

 قَالَ  کَیْإِلَ هُدْنَا إِنَّا الْآخِرَهِی فِ وَ حَسَنَهً ایَالدُّنْ هَذِهِ فىِ لَنَا اکْتُبْ وَ

 نَیلِلَّذِ فَسَأَکْتُبُهَا  ءٍیْشَ کُلَّ وَسِعَتْی رَحْمَتِ وَ  أَشَاءُ مَنْ بِهِ بُیأُصِی عَذَابِ

 تَّبِعُونَیَ نَیالَّذِ( 133)ؤْمِنُونَیُ اتِنَایَبِآ هُمْ نَیالَّذِ وَ الزَّکَوهَ ؤْتُونَیُ وَ تَّقُونَیَ

 لِیالْإِنْجِ وَ التَّوْرَاهِ یفِ عِنْدَهُمْ مَکْتُوبًا جِدُونَهُی یَالَّذِ یَّالْأُمِّ یَّالنَّبِ الرَّسُولَ

 حَرِّمُیُ وَ بَاتِیِّالطَّ لَهُمُ حِلُّیُ وَ الْمُنکَرِ عَنِ نْهَاهُمْیَ وَ بِالْمَعْرُوفِ أْمُرُهُمْیَ

  هِمْیْعَلَ کَانَتْی الَّتِ الْأَغْلَالَ وَ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ ضَعُیَ وَ الْخَبَائِثَ هِمُیْعَلَ

 أُولَئِکَ  مَعَهُ أُنْزِلَی الَّذِ النُّورَ اتَّبَعُواْ وَ نَصَرُوهُ وَ عَزَّرُوهُ وَ هِبِ ءَامَنُواْ نَیفَالَّذِ

 (130)الْمُفْلِحُونَ هُمُ

 سوره اعراف
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 اهداف انبیاء

جا رسید که نبی، آن رشتة صحبت در زمینة نبوّت به این

شود، رستاخیزی در برانگیختة خدایی، وقتی که وارد اجتماع می

آورد. در متن جامعه هم م، مانند باطنِ خود به وجود میاجتماع ه

خواهیم این مطلب را امروز کند. ما میتغییر و تحوّلی ایجاد می

بفهمیم که مقصود و منظورِ از این ایجاد تحوّل و به طور کلی از 

ای است های پیغمبران الهی چیست؟ این یک مسئلههمة فعّالیت

ا مفید، بلکه الزم است. پیغمبر که دانستن آن از جهاتی برای م

کند؟ دنبال چه مقصودی و چه مطلوبی چه هدفی را تعقیب می

 دَوَد؟ می

 هدف عالی )تزکیه وتکامل انسان( -1

هدف اوّلی پیغمبر، هدف اصلی پیغمبر یک چیز است، در 

های دیگری هم برای پیغمبر مطرح میراه آن هدف، هدفنیمه

تر و برای دیگر، یکی از همه مهم هایشود که در میان این هدف

هدف اصلی و اوّلی پیغمبران دارتر است. اما پیغمبر جاذبه

آیند تا انسان را به الهی... : پیغمبران به این جهان می

انسان به عنوان  سرمنزل تعالی و تکاملِ مقدّرش برسانند.

های ها و انرژییک موجود که دارای استعدادها، دارای قوّه

تر از تواند چیزی باالتر، برتر، عزیزتر و شریفست، میفراوان ه

 آنچه هست بشود. 

اساساً انسان از اول والدت، از آغاز تکوین دنیاییِ خود، 

دائماً در حالِ کامل شدن است،دائماً در حال ترقّی کردن و 

تکامل پیدا کردن است. در وضع جسم و پیکر ظاهری انسان، این 

کنید. ... دائماً انسان در حالِ کامل میمطلب را به خوبی مشاهده 

شود؛ نیرومند نبود، شدن است. چیزهایی که نبوده و بعدها می

شود؛ شود: دارای عقل نبود، بعد دارای عقل میبعد نیرومند می

 شود و از این قبیل. دارای تجربه نبود، بعد آن را دارا می

ب عیناً به ... در معنویّات و روحیّات و فضایل انسانی هم مطل

همین قرار است. یک دنیا استعداد در انسان نهفته است، انسان را 

شود به یک معدن بسیار قوی و عمیق و سرشار تشبیه کرد که می

این معدن را وقتی استخراج کنید، در آن بسیاری از چیزها می

بینید، تا استخراج نکردید، یک موجودی است، یک زمینی است 

 ن هیچ جلوة زیبای زندگی. حاصل و بدوخشک و بی

بینی، این موجود نتراشیده، ... این انسانی که شما می

بینی، این بچة کوچکی ای که در بازار، در خیابان مینخراشیده

تواند بزند، یک ذرّه لطافت، جز برای پدر و که حرف نمی

کنید، مادرش، برای کسی دیگر ندارد، همینی که شما نگاه می

ها از لطف هست، و سرشار است؛ در او مایه این یک معدن غنی

ها استعدادهای انسان است؛ ها از زیبایی هست و ایندر او جلوه

 همانی که به زبان شاعرانة قدیمی گفتند:

آی تا ببینی،  بند شهوت              به درطیران مرغ دیدی، تو زِ پای

 طیران آدمیت

غیرشعری و  های گوناگون شعری وهمانی که باز به زبان

عارفانه و دیگرها، برای ما، از قدیم گفتند و درست است و 

های انسانی، انسان را از فرشته و صحیح است. گفتند که جلوه

ها، زیباییبرد، انسان را سرچشمة فیّاضی از خوبیملک باالتر می

ها، استعدادهای به ظهور رسیده و نیروهای جالب و جاذب می

ان کامل، انسان درست، انسان تکامل یافته کند انسکند؛ یعنی می

ها را این جوری و متعالی. هدف واقعی انبیاء این است که انسان

جا نوشتیم، به نام تزکیه و بکند، همانی که در تعبیرات قرآنی این

ها را از صفات بد پاک تعلیم از او نام برده شده است. انسان

های زندگی ددمنشانة ها دور کنند، از نمودارکنند، از هوسرانی

 ها را نجات بدهند. گفت:حیوانی آن

ای دریده پوستین یوسُفان                              گرگ 

 برخیزی از این خواب گِران

ها را پاک کنند. ... ابوذر چه کسی آیند تا انسان... . انبیاء می

خبر از بی اعتنا به انسانیّتِبود؟ ابوذر جز یک مرد خشنِ بیابانگردِ بی

انسانیّت، چیز دیگری بود مگر؟ ... پیغمبر همین موجود را، همین 

ای را، که اسمش سنگ سیاه را، همین صخرة نتراشیده، نخراشیده

آورد زیر سابِ وحی و دعوت، از او یک ذر است، این را میابی

سازد، که هیچ فضیلتی از فضایل انسانی نیست که در او انسانی می

 نباشد؛ معجزة بزرگ پیغمبر این است. ... .  نشانی از آن

... درست است که تشکیل یک نظام مرّفه، یک نظام آزاد و 

خواهم ببینم، حاال یک نظام آباد، چیز بسیار جالبی است، اما می

آبادِ آزادِ مرفّهِ همراه با برابری و عدالت اجتماعی و نبودن طبقه 

لیِ جالب، مشغول ها در آن جامعة نویِ عاتشکیل شد، انسان

های مادی، برای مکتبزندگی شدند، که چه؟ بعدش؟ 

انسان، انسانیّت، بعد از دوران رسیدن به جامعۀ ایده 

هدف انسانیّت چیست؟  اند؟آل، چه هدفی در نظر گرفته

ها فداکاری بکنند، ازخودگذشتگی بکنند، تالش بکنند، انسان

ست کنند، حاال مجاهدت بکنند که خانة آبادی از این جهان در
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های مادی مکتبخانة آباد درست کردیم، بعدش چه؟ ... 

 راه شکسته است، همه. پایشان همه در نیمه

گویند نه، هدف بعد از این است. هدفِ ... مکاتب الهی می

آدم عالی، پیراسته شدن انسان است؛ هدف عالی، انسان شدن بنی

جودی است که آدم همین موآدم غیر انسان است، بنیاست. بنی

آدم است، اما رود، با این همه داعیه، این بنیروی دو تا پا راه می

های استعداد در انسان شدن یعنی همة این فضایل و سرچشمه

گوییم بَعد گویی بعدش چه؟ میوجودِ او به جریان بیفتد. می

ندارد، انسان نامحدود است، به قدر قدرت خدا نامحدود است، 

وقتی که انسان در روند  «رَاجِعُونَ هِیْإِلَ وَإِنَّا لِلَّهِ اإِنَّ»بَعد ندارد. 

؛ این است ایدة خداپرستان و تکامل افتاد، دیگر آخِر ندارد

دائماً طور پیشرفت است، فکر موحّدین عالَم و ادیان عالَم. همین

پیشرفت است، دائماً اوج است، دائماً تکامل و تعالی 

 آیند.نبیاء برای این میاست، آخِر و نهایت ندارد و ا

ها، از جهالتها، از پستیها را از بدیآیند تا انسانانبیاء می

های اخالقی ، از پوشیده ماندن استعدادهای درونی ها، از رذیلت

ها را انسانِ کامل و متعالی خالص کنند، نجات بدهند، آن

بسازند: این هدف اوّلی انبیاست؛ لذا در قرآن چندجا آمده، که 

جا ذکر نکردم امروز، چون قبالً یکی از البته بنده آیاتش را این

خدا منّت نهاد بر « نَیالْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ مَنَّ لَقَدْ»آیاتش گذشته بود. 

که برانگیخت در میان « أَنْفُسِهِمْ مِنْ رَسُولًا هِمْیفِ بَعَثَ إِذْ»مؤمنان، 

آیات خدا را « هِمْیزَکّیُوَ اتِهِیَآ مْهِیْعَلَ تْلُویَ»آنان پیامبری از خودشان، 

بر آنان فرو بخواند و تزکیه کند آنان را، پاک، پیراسته، 

ها پاک و بیاموزد به آنان. پیراستن، آراستن، از رذیلت« وَیُعَلِّمُهُمُ»

ها انسان را آرایش دادن، این هدف انبیاست. کردن، به فضیلت

، «بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ» فرماید:بینید که پیغمبر ما میلذا می

مبعوث شدم تا مکارم اخالق را، اخالقِ زیبا را، اخالقِ خوب را 

 تمام کنم، این حرف اول. 

 هدف میانی )تشکیل جامعه توحیدی( -2

تر، حرفِ دوم است. حرف اول، حرفی است اما حرف مهم

دارند این ها هم خیلی دوست میشود، بعضیکه زیاد زده می

که اگر مسئله، مسئلة پیراستن حرف تکرار بشود؛ برای خاطر این

گوید آقا، ما بود، فقط تهذیب و تزکیه بود، یک نفر هم می

راهش را پیدا کردیم، ما فهمیدیم کجا برویم، غوغای اجتماع را 

رویم بگذار به کنار و جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بِنِه؛ می

جا مشغول تهذیب و تزکیة غول رهبانیّت، آنگوشة صومعه، مش

دهیم. اگر شویم و خودمان، خودمان را نجات مینفس می

توانستیم، کسی آمد، قابلیّتش را داشت، درِ گوش او هم سخنی 

 کنیم آدم. کنیم، او را هم میخودش میگوییم و از خود بیمی

ای ای باشد از برتواند بهانهاین حرف، به همین جهت که می

گراییها، سهلها، عافیّت طلبیها، جان عزیزیها، نارساییتنبلی

ها باشد، خیلی تکرار ای برای این صفتتواند بهانهها، چون می

آید، هم رهبران از این شود؛ هم مردم از این خوششان میمی

های ارشاد و آید. آن کسانی که مسئولیتحرف خوششان می

آید. تهذیب ین سخن خوششان میهاست، از اتعلیم بر دوش آن

اشکال، کاری دردسر، کاری است بیکردنِ مردم کاری است بی

ای ندارد، یک ای و صدمهاست که به گاو و گوسفند انسان لطمه

ای را انسان جمع کند، درِ گوششان زمزمة عاشقانه بنوازد، عدّه

خود کند، تهذیب کند، تزکیه کند. برای ها را از خود بیاین

آید، البته آسان که دم هم آسان است؛ یعنی به نظر آسان میمر

 نیست. 

جای حرف به آن جای حرف معروف است؛ از اینلذا تا این

جای حرف به آن طرف گفته نمیطرف، غیر معروف است، از این

جای حرف به آن طرف؟ این است سؤال: انبیاء شود، چیست از این

راهی استفاده کردند؟ چه کار  برای پیراستن و آراستن مردم از چه

دانه گوش افراد را گرفتند، کردند؟ آیا آمدند پیش مردم، دانه

خانه و دست افراد را گرفتند، تنها بردند در خلوتِ خانه و صندوق

ها را تعلیم و تربیت دادن؟ آیا انبیاء مدرسه و مکتب، بنا کردند آن

ودشان تا مردم مثل زاهدان و عارفان عالَم نشستند در خانقاهِ خ

عقیده و همراه و ها همها را ببینند و با آنبیایند، حال معنوی آن

همگام بشوند؟ آیا انبیاء مثل فالسفة عالم مدرسه باز کردند، تابلو 

خواهد از ما حرف یاد بگیرد، زدند، دعوت هم کردند؛ هر که می

انبیاء  جا پیشِ ما حرف یاد بگیرد، این جوری بودند؟ یا نه،بیاید این

سازی دانه انسانمعتقد به تربیت فردی نیستند، انبیاء معتقد به دانه

نشست نیستند، ... خطاست اگر کسی خیال کند که امام صادق می

نشستند؛ همچنانی که روی منبر، چهارهزار شاگرد پای منبرش می

 کنند. ... . توجه، این جوری تعبیر میبعضی از افراد بی

ق، نه جدش پیغمبر اسالم و نه همة انبیای عالم، نه امام جعفر صاد

کاری و مدرسه بازی و موعظهها نبوده؛ روششان این روش

انبیاء فقط یک پاسخ دارند به  تربیت فردی، کار انبیاء نیست.

توان ها را ساخت؟ چگونه میتوان انساناین سؤال، که چگونه می
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کرد؟ یک جواب  ها را بر طبق الگوهایِ صحیحِ الهی تربیتانسان

گویند برای ساختن انسان باید دارند، آن جواب این است، انبیاء می

محیطِ متناسب، محیط سالم، محیطی که بتواند او را در خود 

شود قالب دانه نمیگویند دانهبپروراند، تربیت کرد و بس. انبیاء می

گویند اگر انبیاء میگرفت، کارخانه باید درست کرد. 

ها را درست کنیم، شب مییکی آدمکیبخواهیم ما ی

گذرد؛ جامعه الزم است، نظامی الزم شود و عمر می

ها به شکل دلخواه است، باید در منگنۀ یک نظام، انسان

 ، فقط همین است و بس. ساخته بشوند و بس

... آیا عاقالنه نیست که انسان به جای اینکه به یک دانه یک دانه 

ب بپردازد، اگر بتواند، محیط مناسب درخت خرما، در محیط نامناس

درست کند؟ اگر بتواند، یک محیطی درست کند که این محیط 

 خودش خرما را بپروراند. 

البته روشن است، زحمتی و خون دلی که برای ساختن 

محیطِ متناسب، انسان بایستی متحمّل بشود، به مراتب بیشتر است 

ه اصلة خرما، از زحمتی که برای یک دانه نخل خرما، یک دان

شود. آن زحمت خیلی بیشتر از این است، اما انسان متحمّل می

جا شما اش را حساب کن. ایناش را حساب کن، بازدهفایده

کنی، کشی روی یک فرد، یک دانه آدم درست میزحمت می

کنی، کنی، یک نظام درست میجا یک جامعه درست میآن

 انبیاء کارشان این بود.  سازی،ها بشر میها انسان، نسلمیلیون

هایی است که رویش این مطلبی که گفتم، از حرف

هایی است که رویش اصرار داریم و معتقدیم ایستادیم، از حرف

ای است ها این حرف را بفهمند. این مسئلهکه باید پیروان نبوّت

که باید روی آن تدبّر کنید، به آسانی از رویش رد نشوید، به 

ه کنید، به تاریخ انبیاء مراجعه کنید، به روایتی آیات قرآن مراجع

ها هست، مراجعه کنید، دقت کنید، تدبّر کنید، که در باب نبوّت

نه زود قبول کنید، نه زود رد کنید؛ مطلب خیلی مهم است. همة 

توانند این را ای نمیآید. یک عدهجا درمیها همیناشکال

ب و مساعد درست خواستند محیط متناسبفهمند که انبیاء می

خواستند درست کنند، دانه آدم میکنند انبیاء دانهکنند، خیال می

دانه آدم درست کردن از شأن انبیاء به دور در حالی که دانه

 است. 

فهمیم این است که انبیاء پاسخشان به آنی که ما از قرآن می

ها را ساخت؟ یعنی پیراست و شود انساناین سؤال که چگونه می

ت، پاسخشان به این سؤال این است که باید جامعة الهی، آراس

جامعة توحیدی، محیط متناسب درست کرد، تا انسان در این 

تایش، نه هزارتایش بلکه گروه اش، نه دهمحیطِ متناسب، نه یکی

گروهش ساخته بشوند به خودیِ خود، با حرارت طبیعیِ نور نیّر 

 معارف اسالمی. 

 اللَّهِ نِیدِی فِ دْخُلُونَیَ النَّاسَ تَیْوَرَأَ*  وَالْفَتْحُ لَّهِال نَصْرُ جَاءَ إِذَا»

خواهد آدم ؛ در محیطِ جاهلی مکه، پیغمبر وقتی می«أَفْوَاجًا

یکی درست کند، برای خاطر درست بکند، مجبور است یکی

چنان نظامی، یک عدّه خواص الزمند، اینکه از برای ایجاد آن

دانه درست ها قبالً دانهربنا الزمند، اینیک عدّه سنگِ زاویه و زی

شوند؛ این منافات ندارد با نقشة کلیِ انبیاء. پیغمبر برای اینکه می

های زاویة جامعة مدنی را درست بکند و بتراشد، مجبور سنگ

سازیِ فردی بکند؛ یک دانه ابوذر؛ یک عبداهلل است در مکه آدم

ل، صد نفر، دویست مسعود، یکی دیگر، یکی دیگر و از این قبی

های بنا از شوند سنگها میکند. ایننفر فوقش آدم درست می

برای تشکیل جامعة مدنیِ آینده، یعنی جامعة توحیدی و اسالمی، 

کند، با دانه آدم درست میدانه یکجا آن جوری یکپیغمبر آن

 دلی!چه زحمتی، با چه رنجی، با چه خون

همند، پسرها دل به دنیا میشوند پسرها چیز بفپدرها مانع می

آیند دنبال پیغمبر حرف یاد بگیرند، هر کسی که یک بندند، نمی

ها و خون دلها و زحمتکند، رنجمقداری گرایش پیدا می

گیرد، اما وقتی نوبت به مدینه هاست. این کارها همه انجام می

شود، رسد؛ آن جامعة الهی و اسالمی در مدینه تشکیل میمی

های ر رأس آن جامعه است و حاکم به احکام و فرمانپیغمبر د

زند: جا، آن وقت خدای متعال این جوری حرف میخداست. آن

چون به یاری و پیروزی خدا برسد و فتح  «وَالْفَتْحُ اللَّهِ نَصْرُ جَاءَ إِذَا»

مردم را ، و ببینی «أَفْوَاجًا اللَّهِ نِیدِی فِ دْخُلُونَیَ النَّاسَ تَیْوَرَأَ»بیاید، 

شوند. این حاصل مطلب در که فوج فوج به دین خدا داخل می

 های انبیاست. زمینه هدف

خالصه مطلب این است: انبیاء دو هدف دارند، ... 

دو هدف مهم؛ یکی هدف اساسی است، ساختن انسان، 

ها و فضیلت، آراستن انسان به نیکیهاپیراستن انسان از بدی

اما را انسان کردن؛ این هدف باال،  ها؛ خالصه انسانها و خوبی

راه این هدف دیگری که انبیاء دارند، که در نیمه

هدف قرار دارد، این است؛ تشکیل جامعۀ توحیدی، 

، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیالتی تشکیل نظام الهی

که با قوانین و مقررات الهی اداره بشود، این هدف همة انبیاست. 
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یای بزرگ الهی این هدف را نداشتند، اگر کسی خیال کند که انب

 بایستی بیشتر در قرآن، در حال حدیث ، در تاریخ مطالعه کند. 

 تبیین قرآنی اهداف انبیاء

 تشکیل جامعه توحیدی -1

... آیه اول همان طور که عرض کردیم، از سورة حدید 

کنم و مختصر توضیحی میاست. بنده آیه را فقط ترجمه می

به یقین فرستادیم پیامبران خود را، « رُسُلَنَا سَلْنَاأَرْ لَقَدْ»دهم. 

همراه با دالیل روشن و روشنگر. حرف انبیاء، حجت« نَاتِیِّبِالْبَ»

های روشن است، چیزی نیست که آدم عاقل و های انبیاء، حجت

 وَأَنزَلْنَا»فهمند. فهمند، حرف انبیاء را همه میمتفکّر نفهمد؛ می

، و فرو فرستادیم با انبیاء کتاب را. کتاب چیست؟ «الْکِتَابَ مَعَهُمُ

کتاب یعنی مجموعۀ معارف و مقرراتی که مکرراً گفتیم، 

های دینی شود، آموزشها تشکیل میاصلِ دین از آن

، این کتاب است؛ خالصه، جامعِ ایدئولوژیِ و معارف دینی

ای، توانیم با یک تعبیری، با مختصر مسامحهدین، کتاب را می

بیق کنیم با آنچه که امروز در عرف مکاتب جدید به آن میتط

گویند ایدئولوژی، یعنی اصول و معارف سازنده، اصول فکری 

 های عملی، اثر محسوس دارد و سازنده است.که در زمینه

ها میزان با آن «زَانَیوَالْمِ»ها فرستادیم کتاب را، این یک. با آن

نی چه؟ یعنی هر پیغمبری که هم فرستادیم. میزان یعنی ترازو، یع

آمد، یک ترازو زیر بغلش بود، بزرگ یا کوچک؟ نه. میزان 

یعنی دستگاه ایجاد تعادل و توازن اجتماعی، میزان معنایش این 

توان تعادل و ای که با او میمیزان یعنی وسیلهاست. 

شود جا ضمناً معلوم میاین توازن اجتماعی به وجود آورد.

است؛ اگر پیغمبر قرار بود که در رآس یک  که نظر به اجتماع

ای را تشکیل ندهد، میزان میای قرار نگیرد و جامعهجامعه

کار؟ آنچه که بتواند تعادل و توازن اجتماعی برقرار خواست چه

اند که ای با پیغمبر فرستادهخواست چه کار؟ یک وسیلهکند می

یست آن تواند تعادل و توازن اجتماعی ایجاد کند، چآن می

های قضایی الهی، این یکی است، مقرّرات وسیله؟ دستگاه

قضایی، این یکی است، اجرا کنندة قانون، ضامنِ اجرا، میزان می

تواند با این هم تطبیق کند. مقرّراتی وجود دارد و ضامن اجرا و 

شاهد اجرای مقرّراتی. همانی که امروز در عرف کشورهای 

مجریه که عبارت است از  گویند قوةدموکراسی، به آن می

دولت به اصطالح، در کشورهایی که دولتی هست و مجلسی 

ای، قوة مجریه آن هست و قانونگذاری هست و اجرا کننده

چیزی است که اشراف دارد و نظارت دارد بر اجرای مقرّرات در 

 جامعه؛ قوة مجریه ممکن است میزان این باشد. 

به احادیثی که وارد و بنده مراجعه کردم در ذیل این آیه 

المیزانُ »فرماید که شده، دیدم یکی که میزان را معنا کردند، می

کند، الهام میو دیدم درست است کامالً، تطبیق می« االِمام

گیریم ما از این حدیث. میزان امام است، امام آن کسی است که 

ها در جامعه، باید حق را از باطل جدا کند، اوست که باید صف

ص کند، اوست که باید تعادل و توازن اجتماعی را را مشخ

 برقرار کند، چرا؟ چون حاکم جامعه است. ... . 

خواست چه کار کند چرا این کارها را کردیم؟ کتاب می

خواست پیغمبر؟ اصالً خودِ پیغمبر الزم بود برای چه؟ میزان می

 قُومَیَلِ... »خواست چه کار؟ علّتش این است: چه کار؟ کتاب می

ها زندگی عادالنه بر پا کنند. ... این یک تا انسان «بِالقِسْطِ النَّاسُ

ها قائم بشوند بر اساس معنا، یک معنای دیگر این است: تا انسان

قسط، زندگی کنند بر اساس برابری. عرض کردم دو جور 

معناست، که اگر دقت بشود، این دو جور معنا باهم تفاوت دارد 

عربی، إلّا اینکه مفاد هر دو معنا یکی  از لحاظ تجزیه، ترکیب

است. این را خواستم توضیح بدهم که در بعضی از کانَ یَکون

 هایش کسی ایرادی، اشکالی به نظرش نیاید.

حاصل معنایش این است که ، «بِالْقِسْطِ النَّاسُ قُومَیَلِ»

ها در یک محیط عادالنه زندگی بکنند، در یک انسان

، پیغمبر برای این آمده زندگی کنند جامعه و نظام عادالنه

اصالً. پس پیغمبر آمده برای چه؟ برای تشکیل نظام و محیط 

عادالنه. آمده تا دنیا را عادالنه درست کند، آمده تا جامعه و نظام 

و البته در عادالنه به وجود بیاورد، اصالً برای این آمده پیغمبر، 

کنند به ها فرصت پیدا مینظام عادالنه است که انسان

 «.بِالْقِسْطِ النَّاسُ قُومَیَلِ»؛ تکامل و تعالی برسند

آهن را هم  «دَیالْحَدِ وَأَنْزَلْنَا»فرماید که بعد دنبالش می

فرستادیم. بله! آهن هم آوردیم؛ به صِرف حرف زدن، به صِرف 

موعظه کردن؛ مردم بیایید نظام عادالنه درست بکنید، به همین 

ها و ام عادالنه درست کردند، شیطانکافی است؟ به فرض نظ

گذارند این نظامِ عادالنه ها مگر میها و دزدها و درّندهگرگ

باقی بماند؟ آهن را هم لذا فرستادیم، برای چه فرستادیم؟ برای 

های اصیل به وسیلة آهن دفاع بشود. که باز که از ارزشاین

معنا می بینیم که آیه را وقتیمراجعه کردیم به کتب حدیث، می
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می ،«دَیالْحَدِ وَأَنْزَلْنَا» رسد جا که میالسالم، به اینکند امام علیه

؛ شمشیر، نیزه، اسلحه، که از آهن است. خدای « السِّالح»گوید: 

کند. در کنار موعظهمتعال درکنار دعوت نبوّت از سالح یاد می

 شود، در کنار ایدة تشکیل نظامگری که برای پیغمبرها فرض می

کند پروردگار توحیدی و الهی، از اسلحه و قوة قهریه یاد می

و فرستادیم آهن را، و به قول امام علیه « الْحَدِیدَ وَأَنْزَلْنَا»عالم، 

که در آن است آسیب « دٌیشَدِ بَأْسٌ هِیفِ»السالم اسلحه و سالح را. 

 و سودهایی برای مردم. خیلی« لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ»و صالبتی سخت، 

، وتا «بِیْبِالْغَ وَرُسُلَهُ نصُرُهُیَ مَن اللَّهُ عْلَمَیَوَلِ»فایده دارد برای مردم، 

 -داند خدا که می -معلوم شود، خدا بداند. تعبیر خدا بداند 

معنایش این است که مشخص بشود، معلوم بشود، در خارج معیّن 

کنند خدا ه یاری میآن کسانی ک «بِیْبِالْغَ وَرُسُلَهُ نْصُرُهُیَ مَن»بشود، 

را و پیامبرانش را به غیب، با ایمان به غیب، با داشتن ایمان به 

ها پیغمبر را هم ندیدند؛ غیب، یا ندید؛: خدا را که ندیدند، بعضی

، همانا «زٌیعَزِ یٌّقَوِ اللَّهَ إِنَّ»ایمان به او بیاورند و او را یاری کنند. 

 ناپذیر است. خدا نیرومند و شکست

دار است. اینی که های آیات خیلی معنیببینید، این دنباله ضمناً

، «زٌیعَزِ یٌّقَوِ اللَّهَ إِنَّ»، «مٌیعَلِ عٌیسَمِ اللَّهَ إِنَّ»ای بینید آخر هر آیهمی

ها همین طور تصادفی نیست که آخر یک ؛ این«مٌیرَّحِ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ»

جا بچسباند، دا کند، آنای باالخره انسان پیبیت شعری، یک قافیه

ای ای از این جمالت که در آخر آیهاین جوری نیست. هر جمله

ای را حامل آمده، با تناسبِ مضمون آیه، یک معنایی و یک نکته

است، توجه کردید؟ بنابراین در این آیة شریفه هم، مطلب هم 

و نمیخیال نکنید که پیغمبرها آمدند « یٌّقَوِ اللَّهَ إِنَّ» همین است. 

ای را که ترسیم کردیم، به وجود بیاورند و اقامة توانند این جامعه

هاست، قوی است. مردم به قسط بکنند، نه، خدا که فرستندة آن

کنند، بکنند، نترسی از اینکه با پیغمبران خدا مبارزه و معارضه می

ناپذیر است. عزیز را بنده اخیراً به شکست، خدا شکست«زٌیعَزِ»

اَلغالِبُ » کنم. آنچه که در معنای عزیز در لغت آمده،عنا میناپذیر م

کند، اما ، است. عزیز یعنی آن کسی که غلبه پیدا می«الّذی ال یُغلَب

کند. تعبیر فارسی که برای این پیدا کردیم کسی بر او غلبه پیدا نمی

ناپذیر است که هم زیباست، هم خالصه است. ما، کلمة شکست

 ناپذیر ، این یک آیه. و شکستخدا نیرومند است 

 تزکیه و تکامل انسان -2

و اما آیة سورة اعراف؛ ... سخن از مؤمن یا مؤمنینی است که با 

گویند؟ حاال دقت بکنید، آیه را زنند، چه میخدا دارند حرف می

 «لَنَا اکْتُبْ وَ»گویند: گوش بکنید تا برسیم به جاهای مورد نظر می

، دراین « الْآخِرَهِی فِ وَ حَسَنَهً ایَالدُّنْ هَذِهِی فِ» ارا، بنویس برای ما پروردگ

ما راه یافتیم به سوی تو.  «کَیْإِلَ هُدْنَا إِنَّا»دنیا و در آن جهان نیکی را، 

عذابم را  «أَشَاءُ مَنْ بِهِ بُیأُصِی عَذَابِ»خدا در پاسخشان فرمود،  «قَالَ»

ای و اَلکی البته ارادة خدا گتره رسانم به هر که بخواهم و اراده کنم.می

هم نیست، یکی را دلش بخواهد عذاب کند، یکی را نخواهد عذاب 

هایی است که کند، نه، ارادة پروردگار هم تابع معیارها و مالک

خواهد خودش قرار داده. آدمِ بد و بدکاره را، خدای متعال عذاب می

م؛ نه اینکه آسیب، همان رسانآسیب می «أَشَاءُ مَنْ بِهِ بُیأُصِ»بکند. 

دهم، منتها در یعنی مورد اصابت قرار می« بُیاُصِ»اُصیبُ است، نه، 

رسانم به وسیلة این تعبیر فارسی کلمة آسیب را آوردیم؛ آسیب می

و رحمتِ من،  «ءٍیْشَ کُلَّ وَسِعَتْی وَرَحْمَتِ»عذابم هرکه را اراده کنم، 

 نَیلِلَّذِ فَسَأَکْتُبُهَا»ترده است، همه چیز را فرا گرفته و بر همه چیز گس

، خواهم برنوشت رحمتم را بر آن کسانی که تقوا پیشه می«تَّقُونَیَ

و « ؤْمِنُونَیُ اتِنَایَبِآ هُم نَیوَالَّذِ»دهند، ، زکات می«الزَّکَاهَ ؤْتُونَیُوَ»کنند، 

 بِعُونَتَّیَ نَیالَّذِ»آورند. چه کسانی؟ های ما ایمان میآنانی که به آیه

کنند از پیامبر با خبرِ اُمّی. اُمّی ، آنان که پیروی می«یَّالْأُمِّ یَّالنَّبِ الرَّسُولَ

ترجمه کردیم؛ چون در معنای اُمّی اختالف را همان صورت اُمّی

گویند اُمّی یعنی سواد؛ بعضی میگویند اُمّی یعنی بیاست. بعضی می

ردم است، نسبت به مادر فقط ای، آنی که مربوط به تودة معوام، توده

گویند اُمّی یعنی ها قرار نگرفته؛ بعضی میدارد، تحت تأثیر فرهنگ

اهل اُمّ القری، مربوط به اُمّ القُری است، یعنی مکه؛ چون این اختالفات 

بود، بنده نخواستم تحقیقی در این زمینه ارائه داده باشم، این بود که 

 جِدُونَهُی یَالَّذِ» آن پیامبر اُمّی،  « یَّالْأُمِّ »همان کلمة اُمّی را معنا کردیم. 

ی فِ» ، در نزد خود نوشته شده، « عِنْدَهُمْ مَکْتُوبًا» یابند او را، که می« 

ها، این دو در کتاب تورات و کتاب انجیل، که این«  لِیوَالْإِنْجِ التَّوْرَاهِ

مبر چیست؟ کتاب، بشارتِ آمدن پیغمبر را دادند. خصوصیّت این پیغ

 جایش دقت کنید.از این

ها، به فضیلتکند به نیکیآنان را امر می « بِالْمَعْرُوفِ أْمُرُهُمْیَ» 

 عَنِ نْهَاهُمْیَوَ» های شناخته شدة در مقابل عقل و برای فطرت انسان، 

ها را از منکرات، چیزهای ناشناختة از نظر کند آننهی می « الْمُنْکَرِ

کند، ممکن ، حالل می« بَاتِیِّالطَّ لَهُمُ حِلُّیُوَ» ی، عقل و فطرت انسان
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سازد برای آنان طیبات و چیزهای خوب را، هرچیز سازد، روا میمی

و چیزهای پلید را بر  « الْخَبَائِثَ هِمُیْعَلَ حَرِّمُیُوَ» خوبی در دین هست، 

میکند، دستشان را کوتاه ها را محروم میکند، یعنی آنآنان حرام می

 جوری است.کند از چیزهای بد، و جامعة اسالمی این

در جامعة اسالمی همه چیزهایی که برای انسان، برای فکرش، 

برای قلبش، برای روحش، برای جسمش خوب است در دسترس و 

احتیار همه است. علم، سواد، تقوا، پول، هرچه که برای انسان 

رای انسان بد خوب و مفید است، در اختیار همه است. هرچه که ب

یا دم  « الْخَبَائِثَ هِمُیْعَلَ حَرِّمُیُوَ» است، در احتیار هیچ کس نیست. 

های الزامی از دسترسشان خارج دستشان نیست، یا به صورت قانون

 شده.

دارد از دوش آنان بار گرانشان را. از برمی « إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ ضَعُیَوَ» 

دارد، بار گران بار گران رابرمیجمله خصوصیّات پیغمبر این است که 

های پلیدِ غیرانسانی، های غلط، بار گران نظامها، بار گران سنتجهالت

ها و استثمارها، هر بار ها و استبدادها و زورگوییبار گران دیکتاتوری

غُل و  « هِمْیْعَلَ کَانَتْی الَّتِ وَالْأَغْلَالَ» دارد. گرانی را از دوششان برمی

کند. چه غل و رنجیری مگر هاست باز میکه به پای این زنجیرهایی

بوده؟ آیا وقتی پیغمبر مبعوث شد، به پای همة مردم مکه، هرکدام یک 

زنجیر بسته شده بود؟ به گردنشان یک غل گذاشته بودند؟ همه زندانی 

بودند؟ خب معلوم است که غل و زنجیر آهنی نبود. غل و زنجیر بود، 

ت فکر کن و پیدا کن. چه غل و زنجیری بود چه غل و زنجیری؟ خود

ها، ها و زنجیرهای اسارتغلبر دست و پا و گردن این مردم؟ 

ها و مقرّرات و ها، غل و زنجیر سنّتغل و زنجیر زورشنوی

ها کند. اینها را باز میآید اینتحکّمات بشری ؛ پیغمبر می

ی الَّتِ لَالَوَالْأَغْ» ، چیست جز تشکیل یک نظام انسانی و توحیدی

پس آن کسانی که ایمان آورند و بگروند  « بِهِ آمَنُوا نَیفَالَّذِ هِمْیْعَلَ کَانَتْ

او را « وَنَصَرُوهُ » او را بزرگ بدارند و ارجمند،  « وَعَزَّرُوهُ» به این پیامبر، 

ری که با ، نور و فروغ روشنگ« مَعَهُ أُنْزِلَی الَّذِ النُّورَ وَاتَّبَعُوا»یاری کنند، 

روی بکنند، او نازل شده، یعنی این قرآن، آن را پیروی کنند، دنباله

، آنانند پیروزمندان، آنانند برخورداران از فالح و « الْمُفْلِحُونَ هُمُ أُولَئِکَ»

 به هدف و مقصد رسیدگان.

 

 

 

 

 :شانزدهم مبحث به گذرا نگاهی

ء برای تربیت و هدفِ اصلی انبیاء، تکامل وتعالی انسان است، انبیا

سازندگی انسان که به تزکیه و تعلیم تعبیر شده است ،مبعروث شردند   

باشرد. بررای تحقرق ایرن هردف بایرد       که هدف غایی از آفرینش مری 

محیطی سالم و مساعد و متناسب با ساختمانِ روحی و جسمی انسران  

توحیدی است که هدف  عادالنه فراهم شود، این محیط همان جامعه

 اء، محقق نمودن و فراهم آوردن این جامعه است.میانی انبی

 

 

 دعوت هاینغمه نخستین: هفدهم بحث

 

 سؤاالت:

 

ها، آموزش تدریجی مؤثرتر است یا تبیین برای تربیت انسان -1

 صریح اصول از ابتدای تعلیم؟

 آغاز حرکت تکاملی موحّدان چیست؟ نقطه -2

حت در با صرا« جذب حداکثری و دفع حداقلی»آیا اصل  -1

 اصول در تضاد نیست؟ تبیین اولیه

ها های تربیتی، آنشروعِ فعالیت ترین آسیبی که در نقطهمهم -1

 کند، چیست؟را تهدید می

 

 مِیالرَّحِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 الطَّاغُوتَ وَاجْتَنِبُوا اللَّهَ اعْبُدُوا أَنِ رَّسُولًا أُمَّهٍ کُلِّی فِ بَعَثْنَا لَقَدْ وَ

 الْأَرْضِی فِ رُوایفَسِ  الضَّلَالَهُ هِیْعَلَ حَقَّتْ مَّنْ وَمِنْهُم اللَّهُ هَدَى مَّنْ فَمِنْهُم

 (13) نَیالْمُکَذِّبِ عَاقِبَهُ کَانَ فَیْکَ فَانظُرُوا

 سوره نحل

 إِلَهٍ نْمِّ لَکُم مَا اللَّهَ اعْبُدُواْ اقَوْمِیَ فَقَالَ قَوْمِهِ إِلَى نُوحًا أَرْسَلْنَا لَقَدْ

 أَخَاهُمْ عَادٍ إِلَى وَ(... 33)مٍیعَظِ وْمٍیَ عَذَابَ کُمْیْعَلَ أَخَافُی إِنِّ رُهُیْغَ

 قَالَ( 33) تَتَّقُونَ فَلَا أَ  رُهُیْغَ إِلَهٍ مِّنْ لَکُم مَا اللَّهَ اعْبُدُواْ اقَوْمِیَ قَالَ  هُودًا

 مِنَ لَنَظُنُّکَ إِنَّا وَ سَفَاهَهٍی فِ لَنَرَاکَ اإِنَّ قَوْمِهِ مِن کَفَرُواْ نَیالَّذِ الْمَلَأُ

 رَّبِّ مِّن رَسُولٌی وَلَکِنِّ سَفَاهَهٌی بِ سَیْلَ اقَوْمِیَ قَالَ(33)نَیالْکَاذِبِ

 وَ أَ( 3۳) نٌیأَمِ نَاصِحٌ لَکُمْ أَنَا وَی رَبِّ رِسَالَاتِ أُبَلِّغُکُمْ( 30) نَیالْعَالَمِ

 وَ  نْذِرَکُمْیُلِ مِّنْکُمْ رَجُلٍ عَلَى رَّبِّکُمْ مِّن ذِکْرٌ مْجَاءَکُ أَنْ عَجِبْتُمْ

  بَصْطَهً الْخَلْقِی فِ زَادَکُمْ وَ نُوحٍ قَوْمِ بَعْدِ مِنْ خُلَفَاءَ جَعَلَکُمْ إِذْ اذْکُرُواْ
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 وَ وَحْدَهُ اللَّهَ بُدَلِنَعْ جِئْتَنَا أَ قَالُواْ( 33) تُفْلِحُونَ لَعَلَّکُمْ اللَّهِ ءَالَاءَ فَاذْکُرُواْ

 قَالَ(07)نَیالصَّادِقِ مِنَ کُنْتَ إِنْ تَعِدُنَا بِمَا فَأْتِنَا  ءَابَاؤُنَا عْبُدُیَ کَانَ مَا نَذَرَ

 أَسْمَاءٍی فِی تُجَادِلُونَنِ أَ  غَضَبٌ وَ رِجْسٌ رَّبِّکُمْ مِّن کُمیْعَلَ وَقَعَ قَدْ

ی إِنِّ فَانْتَظِرُواْ  سُلْطَانٍ مِنْ بِهَا اللَّهُ نَزَّلَ مَّا مءَابَاؤُکُ وَ أَنْتُمْ تُمُوهَایْسَمَّ

 (01) نَیالْمُنتَظِرِ مِّنَ مَعَکُم

 سوره اعراف

 توحید، سرآغاز دعوت انبیاء

منظور ما از بحث امروز، بیان این مطلب است که اولین نغمه 

هاى چند روز گذشته، دعوت انبیاء چه بوده است؟ در سایه بحث

که توجه کرده باشند و دقت این مطلب براى ما کسانىآنبراى 

کاره هستند، براى چه روشن شد که انبیاء در این عالم چه

دهند، مقصود اند، کار خود را چگونه ادامه مىمنظورى آمده

 کنند. خود را ازچه راهى تأمین مى

آیند و آن کارى که ... اوالً، اینکه انبیاء براى چه کارى مى

اش چیست، و آن کارى که براى آن مىآیند، فایدهراى آن مىب

 هایى بوده که گذشته. ها بحثکنند. اینآیند، چگونه تأمینش مى

بحث امروز این است؛ آن کارى که انبیای عظام الهى مى

خواهند انجام بدهند؛ یعنى ایجاد حکومت و جامعه و نظام 

آمیز و ایجاد رستاخیز کتوحیدى و برانداختن نظام جاهلى و شر

هاى انبیاء هدف که  عظیمى در متن اجتماع، این کارها را ر

کنند؟ مسئله نقطه شروع، مى شروع کجا از ر السالم استعلیهم

 ست. ... .مسئله بسیار مهمى

جا انتخاب شد، اگر چنانچه نقطه شروع درست و به

ح و این برنامه امیدوارى براى به نتیجه رسیدن این کار و این طر

اینکه آن بار به زیاد است؛ اما اگر نقطه شروع بد انتخاب شد، نه 

گیرد، نه؛ ممکن است بگیرد، رسد و آن کار سامان نمىمنزل نمى

ممکن است آن بار به منزل برسد، اما به دشوارى خواهد رسید. 

جهت بسیار مهم است که تا حدود نقطه شروع از این

ادى، متکفل و متضمن موفقیت آن زیادى، با درصد زی

  ست که از این نقطه قرار است شروع بشود.کارى

کند ها ایجاب مىدر مورد کار انبیاء، اوالً، ارزشیابى کار این

ها را بدانیم. براى اینکه یک معرفت کاملى که ما نقطه شروع آن

در زمینه کار انبیاء براى ما به دست بیاید، چقدر خوب است که 

کردند. عالوه ها از کجا شروع مىسئله را هم بدانیم؛ که ایناین م

براین، براى ما آموزنده است. ما اگر دیدیم که انبیاء به سبک 

تواند اند، این براى ما مىخاصى و شیوه معینى همگى عمل کرده

رو مکاتب و یک درسى باشد، به حکم آنکه پیرو انبیاء و دنباله

دین نظر بنابراین مفید است که ما این ها هستیم. از چنراه آن

 مسئله را تعقیب کنیم.

انبیای عظام الهى ... نقطه شروع کارشان عبارت بود از بیان لُبّ 

و مغز و اساس و روح مکتبشان. انبیاء در شروع انقالب و رستاخیز 

اجتماعى و عقیدتى، با مردم مجامله نکردند هرگز. چنین نبوده 

ردم را سرگردان کنند با یک حرفاست که یک مدت زمانى م

که یک هاى دیگرى، با یک شعارهاى دیگرى، و بعد از آنى

مقدارى موفقیت پیدا کردند، بعد آن شعار اصلى را در میان 

بگذارند، نه؛ از اول با صداقت و با درستى و راستى، آن هدف 

واقعى و نهایى خود را بیان کردند، و آن چه بود؟ آن هدف، 

 از توحید. عبارت بود 

طوری که در روزهاى گذشته تشریح کردیم، توحید همان

السالم است. توحید و معرفت خدا هم چیزِ مکتب انبیاء علیهمهمه

 و عالى هدف این که مایه تکامل و تعالى روح انسان است،

معناى ایجاد یک محیط به توحید طرح هم و است، انبیاء نهایى

یک نظام عادالنه، یک نظام بى الهى، یک جامعه و نظام الهى،

معناى طبقه، یک نظام بدون استثمار، یک نظام بدون ظلم، به

ست که ست و این همان محیط متناسبىچنین نظامىتشکیل یک

گفتیم براى پرورش موجود انسانى، الزم و ضرورىدیروز مى

 ست. 

کننده چیز مکتب انبیاء است. هم تأمینتوحید همه

غایى انبیاء، اعتقاد به توحید و وجود هدف نهایى و 

خدا و وحدانیت خداست، و هم اینکه آن محیطى را 

کردن دانند، براى پیادهسازى الزم مىکه براى انسان

سازى؛ توحید بهترین و گویاترین شعار کارخانه آدم

اى که در ؛ براى خاطر اینکه جامعه توحیدی یعنى جامعهاست

کس غیر خدا در آن کند. هیچدایى مىآن، خدا فقط آقایى و خ

کند. هیچ موجودى در جامعه توحیدى، تحمیل و خدایى نمى

گذارى براى دیگران ندارد. هیچ موجود دیگرى تکلیف و قانون

خواند، حتى در جامعه توحیدى، مردم را به اطاعت خود فرا نمى

 پیغمبر؛ حتى پیغمبر که نماینده خداست. 
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 یَاُمِّ وَ یاتَّخِذُونِ لِلنَّاسِ قُلْتَ أَنْتَ أَ مَیَمَرْ ابْنَ سَىیعِ ایَ للَّهُا قَالَ اِذْ وَ»

فرستد؛ آیا خداى متعال به عیسى خطاب مى 3«اللَّهِ دُونِ مِنْ نِیْإِلَهَ

اى که تو را و مادرت را اى، یاد دادهتو به مردم چنین آموخته

منزهى تو پروردگارا، من  «سُبْحَانَکَ قَالَ»خدا و معبود بدانند؟ 

دهم، هرگز. من هرگز چنین آموزش غلطى، آموزش بدى نمى

برم به تو از اینکه آنچه که حق نیست و درست نیست، آن پناه مى

تا « ینَفْسِ یفِ مَا تَعْلَمُ عَلِمْتَهُ فَقَدْ قُلْتُهُ کُنْتُ اِنْ»را به مردم یاد بدهم؛ 

 آخر آیه. 

تر از این مینه هست که البته مناسبآیه دیگرى در این ز

است، اینکه هیچ پیغمبرى حق ندارد که مردم را بگوید که 

. مضمون آیه این است، اگر بخواهید در «یلِ عِبَادًا کُونُوا»

در آیه هست؛ مى «یلِ عِبَادًا کُونُوا»اآلیات پیدا کنید، کشف

پیغمبرى  اآلیات پیدا کنید. هیچتوانید از این جمله در کشف

هاى من ها و بردهحق ندارد به مردم بگوید: مردم شما بنده

گوید به مردم، مردم باشید. البته پیداست که پیغمبر صریحاً نمى

برده من و غالم من باشید؛ منظور این است که حق ندارد هیچ 

پیغمبرى، حتى مردم را به فرمان خود، بدون قیدوشرط، دعوت 

که پیغمبر اینحق خداست. وقتى که فقطکند؛ یعنى آنى

جورى بود، وقتى بنده برگزیده خدا حق ندارد در قلمرو 

آور وحىِ که پیامحکومت و ملک خدایى تصرفى بکند، وقتى

نظر از تواند مردم را به اطاعت خود، با قطعپروردگارى، نمى

هاى خدا فرابخواند، تکلیف دیگران معلوم است. قدرت

تاریخ، قلدرانى که در طول زمانه عمر  سیاسى، زورگویانِ

بشرى، در این مدت ممتدِ دراز، بر مردم تحمیل داشتند، 

ها همه برخالف تکلیف داشتند، بار بر دوش مردم داشتند، این

کند؛ این همه را نفى مىتوحید، عملى انجام دادند، توحید این

 معناى توحید است. ... .

و درک مردم زمان جاست که حساسیت اهمیت مسئله این

هاى بعد، مثل من پیغمبران و عدم وجود این درک در مردم زمان

و شما، این معلول چیست؟ پیغمبرها تا آمدند، از قدم اوّلى که 

وارد شدند، دوستانشان و دشمنانشان مشخص شدند. ... از اول 

که باید پیغمبر را بکوبند، فهمیدند که باید بکوبند، بر کسانىآن

اى که باید کسى از آن طبقهکه هریده نماند. همچنانىکسى پوش
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بپذیرند، درکش، شعورش، فهمش، توفیقش بیشتر بود، او هم از 

گوید و به چه فرامىاول و هرچه زودتر فهمید که پیغمبر چه مى

 خواند. 

... هر دو گروه فهمیدند که پیغمبر حرفش چیست در این 

عالى هنوز که بنده و جنابخواهد بگوید. حرفى دنیا، چه مى

جا بایستیم، با شما درست نفهمیدیم. ... این مطلبى که ما باید این

حرف بزنیم تا ثابت کنیم، استدالل کنیم، روشن کنیم؛ مطلبى

ست که عرب بیابانى یا شهرىِ آن روزگارِ بعثت پیغمبر، در 

 فهمید. اولین جمله قضیه را مى

نیم، بگوییم که روح توحید امروز ما باید با شما صحبت ک

عبارت است از نفى هرگونه قدرتى جز قدرت پروردگار. 

مغیره ابولهب همین مطلب را همان اولِ اول فهمید. ولیدبن

مخزومى، آقاى قریش، ابوجهل، آقاى دیگرِ قریش و همچنین 

فالن و دیگران و دیگران، آقایان قریش، اول، این مطلب امی ابن

گوید که مىاِلّااهلل، اینىگوید الاِلهکه مىد اینىرا فهمیدند. فهمیدن

خدایى، معبودى جز اهلل نیست، فقط به یک مسئله اعتقادى 

کند. کند، بلکه به یک مسئله اجتماعى نیز دعوت مىدعوت نمى

. ... 

 

کنید که علت مخالفت کفار قریش، شما خیال مى

مطلب که مقام سردمداران کفر و ضاللت با پیغمبر، جز همین 

دیدند، چیز دیگرى خود و موقعیت اجتماعى خود را در خطر مى

ها مؤمن قدر اینسوخت؟ اینها دلشان مىبوده؟ آیا براى بت

بودند؟ ما ندیدیم در طبقات باالى اجتماعى، در هیچ زمانى، 

اینکه مردمى باشند مؤمنِ واقعىِ دلسوزِ فداکار براى دین، براى 

نى و هر مقدساتى، هرکسی هم در طول زمان مقدسات، هر دی

گوید. ... مىخود گفته، تجربه نشان داده که دروغ میگفته، بى

ها را ویران خواهد کرد. دیدند توحید کاخ آقایى و ریاست آن

دیدند نفى اِالهان، نفى خدایان؛ یعنى ایجاد جامعه توحیدى و مى

رى خدا و معناى حکومت انحصاایجاد جامعه توحیدى، به

 اطاعت انحصارى از خدا. 

گوید که هیچ خدایى شود، مى... پیغمبر وارد اجتماع که مى

جز خدا نیست، اولین کلمه او، این کلمه است، تا این کلمه را 

آرایى کردن، مخالفت کنند مقابل آن صفگوید، بنا مىمى

کردن، ضدیت کردن، او را نابود کردن حتى؛ در مواردى به 

 شد.ودى او هم کار منجر مىناب
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اولین نغمه دعوت انبیاء و نقطه شروع کارشان 

، اعالم حرف آخر؛ حرف آخر را اول مىاعالم توحید است

هایى که با خدا و دین زنند. مکاتب و احزاب سیاسى در دنیا، آن

ها مردم را دنبال ارتباطى ندارند؛ حرفى ندارند که مدت

ها سرشان را با شعارهاى پوچ و نخودسیاه بگردانند، مدت

توخالى گرم کنند، ... بعد آخرش ببینیم که مطلوب و منظور از 

ها نبوده. ... انبیاء نه، راست و حسینى و صاف، مطلب را اول این

 گویند منظور ما چیست. کنند. از اول به مردم مىاز اول بیان مى

 

 علت تبیین اولیه هدف توسط انبیاء

ر گفتن چیست آقا؟ چه عیب دارد که انبیاء اول جوفایده این

هاى مردم را دَوَل بدهند؟ مدتى مردم را سر بدوانند، مدتى حرف

خواهند، به مردم وانمود کنند پوچ بزنند، مدتى آنچه را که نمى

خواهیم، در آخر، هدفشان را تأمین کنند؛ چه مانعى دارد؟ که مى

صیرت همراه دین با آگاهى و بمانعش این است که 

است. ایمان دینى اگر کورکورانه و ناآگاه باشد، 

خواهد هرکسى که به او مىفایده ندارد. دین مى

شود، از گرود، هرکسى که وارد منطقه و محیط او مى

رود. آن و دنبال چه کارى مى روداول بداند که به کجا مى

پیش پیغمبر آید جا هم، وقتى مىاطالع ازهمهعربِ بیابانىِ بى

خواهد، دنبال داند چه مىشود، از آن ساعت اول مىمسلمان مى

خواهد؛ براى همین است فهمد چه مىمجهول مطلق نیست، مى

کند. براى همین است که کند و صبر مىجور تحمل مىکه آن

داند آورد، چون مىهمه رنج و شکنجه و سختى را مىتابِ آن

ها، در همیشه در مبارزات و مصادمات و ستیزه کند. وکار مىچه

تمام طول تاریخ و همه جاى عالم، اگر آن شخصی که اقدام مى

خواهد، اگر نداند دارد کند، آگاه نباشد، اگر نداند که چه مى

دود، در آن لحظات اول دنبال چه مقصودى و چه معشوقى مى

 ست. ... .خسته خواهد شد و این خیلى امر طبیعى

کنند و مىعلت آنکه ادیان، از اول سخن آخر را بیان مى

گویند ما براى چه آمدیم، پردهگویند، دلیل اینکه از اول مى

کنند، همین است؛ براى این است که افرادِ گرویده و پوشى نمى

وابسته به دین، از روى آگاهى، از روى بصیرت، بدون اینکه سر 

شوند. درست نقطه مقابل آنىین خودشان را گرم بکنند، وارد د

که امروز در دنیاى دین معمول است. در دنیاى دین، بصیرت و 

آگاهى جرم است، جرم. آدم متدین و آدم ضد دین، عجیب این 

است که این دو گروه، هم متدین، هم ضد دین، در بعضى از 

رسند. آدم متدین و آدم ضد مسائل دینى به نتیجه واحدى مى

کانّه باورشان آمده که دین یعنى نفهمیدن، دین  دینى، هر دو

یعنى چشم و گوش را بستن، اصالً فکر نکردن. به ظاهر مى

ست، در گویند متدینین، که اصول دین استداللىگوییم و مى

اصول دین بایستى کسى تقلید از کسى نکند، اما جرأت دارى 

ه ذرتقلید نکن، جرأت دارى در یک گوشه از اصول دین، یک

فنى خواهى شد. تر، ببین چگونه فوراً ضربهطرفاز تقلید بیا این

باورمان آمده همه که دین یعنى بدون بصیرت و بدون آگاهى و 

بسته و متعبّدانه در یک راهى رفتن. چون بدون درک و چشم

دانیم که در فروع دین باید به متخصص رجوع کرد شنیدیم و مى

فت، خیال کردیم که دین و متخصص را شناخت و دنبالش ر

که درست به عکس است، جور است، درحالىجایش همینهمه

ها فرق درست به عکس است، صدوهشتاد درجه با همدیگر این

 دارد. 

گویند کس نمىدین اساساً با آگاهى و بصیرت است. به هیچ

حاال شما عجالتاً قبول بکن، بعد خواهى رفت، تحقیق خواهى کرد، 

ها نیست. اگر هم به فرض قبول بکنى، الم دین این حرفابداً؛ در ع

تا وقتى دلت قبول نکرده است و از روى آگاهى نبوده، واقعاً قبول 

نکردى. اگر هم تو دین را قبول کردى، دین تو را قبول نکرده، تا 

وقتى از روى بصیرت و آگاهى نباشد. براى اینکه دین براى 

ت ارزش قائل است، براى آگاهى، قیمت قائل است، براى بصیر

خواهد انسانِ بابصیرت، مقام برتر و باالتر قائل است. براى اینکه مى

همگان، از آغازِ توجه به خدا، آگاهانه توجه داشته باشند. براى این 

منظورهاست که انبیاء از اول منظور خودشان را و هدف آخرشان 

 کنند. را بیان مى

توانیم از آن استنباط و مطلب دیگرى که در این زمینه مى

گیرى استنتاج بکنیم و نتیجه بگیریم، این است. آنچه را که نتیجه

اش همین بود که کنیم در این بحث، دو، سه مورد است؛ یکىمى

داند و اآلن عرض کردم، که دین آگاهى و بصیرت را اصل مى

 کند. مسلمانِ ناآگاه را قبول نمى

 توحیدلزوم شروع تبلیغ دین با 

که خود را وارث کسانىنکته دوم این است که پیروان انبیاء، آن

فقط علما، البته علما وارثان انبیائند، اما همه دانند، نهها مىنبوت
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شوند، هرکسى الهیون عالم به یک معنا وارثان انبیاء محسوب مى

اى عنوان یک قطعنامهکه در راه توحید مشى بکند و توحید را به

ل بکند، این آدم پیرو ابراهیم و پیرو موسى و پیرو عیسى و پیرو قبو

همه پیغمبران عزیز و بزرگوار دیگر خداست؛ پیروان انبیاء از چه 

خواهند شروع کنند، بهتر، خواهند وارد بشوند؟ از کجا مىراهى مى

جا شروع اى که انبیاء از آنتر از آن نقطهبخشتر و نتیجهو قاطع

  کردند؟

شود، اول توحید را که صحبت دین مىما چرا امروز وقتى

ست که باید واقعاً بشود، کنیم؟ چرا؟ این یک سؤالىمطرح نمى

رود، صدى جا که سخن از دین مىمگر غیر از این است؟ آن

کردن مردم رود؟ ما چرا براى متدینچندش سخن از توحید مى

که انبیاء شروع کردند، ىجایخود، جامعه خود، دنیاى خود، ازآن

خواهیم مردم دنیا را به دین اسالم معتقد کنیم؟ ما مىشروع نمى

شویم؛ کنیم؛ از راهى غیر از راهى که انبیاء وارد شدند، وارد مى

باید توحید را مطرح کنیم، همان توحیدى که انبیاء مطرح 

المللى، آن کردند. اگر نتوانیم در افق جهانى، در سطح بین

ها هم نمىوجود بیاوریم، که البته به این آسانیرستاخیز را به

المللى و در افق جهانى، به توانیم در سطح بینتوانیم؛ الاقل مى

چنان رستاخیزىمردم بگوییم که هدف و مقصد انبیاء، ایجاد آن

 کنیم؟ توانیم بگوییم. چرا این را مطرح نمىست؛ این را که مى

جاى آنکه از توحید شروع کنند، دینى بهچرا گویندگان 

پردازند به مسائل فرعى و درجه دو و سه؟ این فکراً و عمالً؛ مى

ست. ... حاضر است ساعتخیلى مسئله قابل توجه و قابل اهمیتى

آیند، به چه ها بحث کند در اینکه نکیر و منکر وقتى در قبر مى

و ندانستنش یک ذره اى که دانستنش آیند؟ ... مسئلهصورت مى

تأثیر ندارد در مسلمان بودن آدم، هیچ تأثیر ندارد در عمل و 

انجامِ تعهدات اسالمى ما، ... اما هرگز حاضر نیستند به این مسئله 

بیندیشند که توحید، اصلِ توحید براى شکل جامعه، براى نظام 

اجتماعى، پیشنهادش چیست؛ آیا پیشنهادى دارد یا ندارد؟ حرف 

 است که این کارها باید در درجه اول قرار بگیرد.  ما این

گیریم از کار انبیاء و از نقطه درسى که ما مى

این است که باید ما  شروع دعوت انبیاء، از جمله یکى

هم نقطه شروعمان را همان نقطه شروع انبیاء قرار 

اگر رستاخیز انبیاء را نتوانیم انجام بدهیم، الاقل مى بدهیم.

بگوییم که رستاخیز انبیاء این است، هدف انبیاء این است،  توانیم

توانیم بکنیم. راهشان این است، تشریح بکنیم، این کار را که مى

شود به درباره پیغمبر آخرالزمان اگر بحث بشود، ترجیح داده مى

مسائل درجه چهار و پنجِ در زندگى آن بزرگوار ... اما اینکه 

 شکل درباره پیشنهادش بود؟ آمده چه براى اصالً اکرم نبى

 ه اصالً مطرح نیست، همین است. ک آنچه...  بود؟ چه اجتماع

امروز روزى نیست که دنیاى اسالم طاقت تأخیر در این 

مسائل را داشته باشد. امروز آن وقتِ زیاد را ما نداریم، امروز آن 

فرصت را نداریم، امروز بیمارِ ما محتضر است، محتضر، ساعتش 

تر است، جلوتر بیندازیم. است. امروز باید هرچه را که الزم دیر

... سخن آخر اینکه اگر چنانچه این نصیحت را از ما قبول نمى

هم یک کنى، اقالً از اینکه نصیحت کردیم، بَدَت نیاید؛ این

ست که از نصیحت شنیدن مطلب دیگر. بهترینِ مردم آن کسى

 بدش نیاید. 

 وت انبیاءتبیین قرآنی سرآغاز دع

بنابراین نقطه شروع دعوت انبیاء توحید است. شاهدی که بر 

خواهم تفصیل این معنا از قرآن برایتان ذکر کردیم، دیگر چون نمى

 یفِ بَعَثْنَا لَقَدْ وَ»اش این است: بدهم، یکى سوره نحل است و آیه

ى. حرفش و همانا برانگیختیم در هر امتى پیامبر 17«رَسُولًا أُمَّرهٍ کُلِّ

 اعْبُدُوا أَنِ»چه بود این پیامبر و رسول؟ حرفش و پیامش این بود: 

که عبودیت کنید خدا را و دورى بگزینید « الطَّاغُوتَ اجْتَنِبُوا وَ اللَّهَ

آیند، هنوز از از طاغوت؛ این حرفِ اول پیغمبرهاست. اوّلى که مى

 اجْتَنِبُوا وَ للَّهَا اعْبُدُوا أَنِ»گرد راه نیاسوده، حرفش این است: 

 . «الطَّاغُوتَ

ست که شاخ طاغوت رقیب خداست. طاغوت آنى

ایستد، هر که به شاخ، مقابل خدا و فرمان خدا مى

أَعدَى عَدُوِّکَ »؛ هست. گاهی این طاغوت خودِ تویى

دَراى ، گاهى طاغوت همان دل هرزه«نَفسُکَ الَّتی بَینَ جَنبَیک

هوس روز و شب توست. گاهى توست. گاهى طاغوت همان 

طلبىِ یک آدم طاغوت اوست، تکبر یک انسان طاغوت آقایى

هایى هاى خارج از وجود انسانند. قدرتاوست. گاهى هم قدرت

رود. شود و باال مىشود، وسیع مىوار وسیع مىطور دایرهکه همین

ول که آمدند، گفتند خدا، نه طاغوت. اهرحال پیغمبرها وقتىبه

اى که گفتند این بوده که عبادت کنید و عبودیت کنید خدا جمله

 اعتنایى کنید به طاغوت. را و اجتناب کنید، دورى کنید، بى

                                                           
 13ر سوره مبارکه نحل، آیه  17
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 مِنْهُمْ وَ»شان را خدا هدایت کرد، بعضى« اللَّهُ هَدَى مَنْ فَمِنْهُمْ»

لت و شان کسانى بودند که ضالبعضى« الضَّلَالَرهُ هِیْعَلَ حَقَّتْ مَنْ

در زمین سیر « الْأَرْضِی فِ رُوایفَسِ»گمراهى بر آنان قرار گرفت. 

کسانىببینید عاقبت آن «نَیالْمُکَذِّبِ عَاقِبَرهُ کَانَ فَیْکَ فَانْظُرُوا»کنید، 

که ضاللت بر آنان قرار گرفته بود و پیغمبر را تکذیب کردند و 

هاى برافتاده را ... هدایت او را نپذیرفتند چگونه شد. ببینید تمدن

 که از آن جز نامى در ستون تاریخ باقى نماند. ... . 

اى، هر امتى کلى تا آخر دنیا این است؛ هر جامعهطوراما به

طبق دین حرکت نکند، نابود که بر روال دین حرکت نکند و بر

هایش همه خواهند مرد، نه؛ نابود شدن اینکه آدمخواهد شد. نه

هاست. جذب مىنابود شدن تشکیالت ملى آنمعناى امت، به

شوند، ملیّتشان هاى دیگر مىشوند، جزو ملتشوند، هضم مى

. این در «نَیالْمُکَذِّبِ عَاقِبَرهُ کَانَ فَیْکَ فَانْظُرُوا»رود. ... اصالً از بین مى

 سوره نحل بود، حاال سوره اعراف. 

 أُمَّره کُلِّ یفِ بَعَثْنَا قَدْلَ وَ»گوید: طور کلى میدر سوره نحل، به

ها پیغمبر فرستادیم، اما در سوره اعراف، دانهدر همه امت «رَسُولًا

کند، مىکند. اول از نوح شروع مىدانه پیغمبرها را ذکر مى

سوى قومش نوح را به 11«قَوْمِهِ إِلَى نُوحًا أَرْسَلْنَا لَقَدْ»فرماید: 

، ببینید اولین حرفش این است، «اللَّهَ اعْبُدُوا وْمِقَ ایَ فَقَالَ»فرستادیم، 

 مِّنْ لَکُم مَا»عبودیت کنید خدا را، « اللَّهَ اُعْبُدُوا»گفت اى قوم من! 

ی إِنِّ»شما را معبودى جز او نیست؛ معبود حقیقی یعنى.  «رُهُیْغَ إِلَهٍ

ا از عذاب ترسم بر شممن مى «مٍیعَظِ وْمٍیَ عَذَابَ کُمْیْعَلَ أَخَافُ

روزى بزرگ. بعد قومش به او جواب دادند، گفتند که قبول 

هایش محل کنیم و چه و چه و چه و ماجراى توفان؛ ایننمى

 رسد نوبت به عاد.بحث ما نبود، تا باز مى

سوى قوم فرستادیم به 12«هُودًا أَخَاهُمْ عَادٍ إِلَى وَ»فرماید: مى

، 11«نَیفَارِهِ وتًایُبُ الْجِبالِ مِنَ نْحِتُونَتَ وَ»عاد، برادرشان هود را. ... 

ها خانه ها در میان کوهدرباره این قوم عاد است ظاهراً، که این

داند آدم که برای آن اواخر عهد حجرى ساختند، بعید نمىمى

باشد که بعضى از دانشمندان مادى ذکر کردند و ترسیم کردند. 

ها به نام هود، داشتند اینغرض، برای خیلى قدیمند. پیغمبرى 

 لَکُمْ مَا اللَّهَ اعْبُدُوا قَوْمِ ایَ قَالَ»گفت، ها همین را مىهم باز به اینآن 

                                                           
 33ر سوره مبارکه اعراف، آیه  11
 01تا  33ر سوره مبارکه اعراف، آیه  12
 تراشید.هایى مىها خانهخود( از کوه: و هنرمندانه )براى  113ر سوره مبارکه شعرا، آیه  11

 

گفت اى مردم، خدا را بپرستید و عبودیت کنید که  «رُهُیْغَ إِلَهٍ مِنْ

 شما را جز او خدایى نیست. 

شود با این بیان چقدر غلط و باطل مىضمناً ببینید 

طور کلى دین، گویند توحید و بهکه مىکسانىضیه آنفر

ها و از روى جهالت و نادانى بر اثر وضع طبیعى انسان

مى وجود آمد و دین تدریجاً به توحید رسید.ها بهانسان

هایى که از شناسگویند اول اقوام مشرک بودند، بعضى از این جامعه

سمت مهمى از تاریخ، راجعزنند. ... بدون مطالعه یک قبر حرف مى

 زنند. ... .هاى دین و مذهب و این چیزها حرف مىبه مسائل پدیده

کنید؟ توحید آیا اى قوم من، پروا نمى «تَتَّقُونَ فَلَا اَ»هرحال، به

جا، من خواست بقبوالند و بفهماند. حاال اینها مىرا به این

ردم. از روى گفتگو و مذاکره قومش را با حضرت هود ذکر ک

 کَفَرُوا نَیالَّذِ الْمَلَأُ قَالَ»کنم. خوانم و ترجمه مختصرى مىقرآن مى

آن مأل و برجستگانى که از قوم او کافر بودند، به او این «قَوْمِهِ مِنْ

ما تو را در سفاهت و  «سَفَاهَرهٍ یفِ لَنَرَاکَ اِنَّا»گفتند: جور مى

و ما تو را از دروغ «نَیالْکَاذِبِ مِنَ نَظُنُّکَلَ إِنَّا وَ»نابخردى میبینیم، 

 پنداریم. ... .گویان مى

در من « سَفَاهَهٌ یبِ سَیْلَ»گفت اى قوم من،  «قَوْمِ ایَ قَالَ»

بلکه من پیامبرى  «نَیالْعَالَمِ رَّبِّ مِن رَسُولٌی لَکِنِّ وَ»نابخردى نیست، 

ها، ها، سخن ناشایست آناز پروردگار جهانیانم. درمقابل اتهام آن

رسانم که مى «یرَبِّ رِسَالَاتِ أُبَلِّغُکُمْ»سخن حق خود را تکرار کرد. 

من براى شما  «نٌیأَمِ نَاصِحٌ لَکُمْ أَنَا وَ»هاى پروردگارم را، به شما پیام

خواهم، رشد شما را مىدارم. خیر شما را مىخیرخواهى امانت

خواهم که شما را به خدا و توحید خواهم، پیشرفت شما را مى

 رَجُلٍ عَلَى رَّبِّکُمْ مِن ذِکْرٌ جَاءَکُمْ أَنْ عَجِبْتُمْ اَوَ»کنم. دعوت مى

اى ازطرف آیا در شگفت شدید از اینکه یادآورى «نْذِرَکُمْیُلِ مِنْکُمْ

وسیله مردى از خود شما، تا شما سوى شما آمد، بهپروردگارتان به

هاى معمولى، در د؟ یعنى از اینکه یک انسانى از انسانرا بترسان

همین کسوت شما، در همین لباس شما، به مقام نبوت و پیامبرى 

ها را به یک مسئله وقت این، آن«اذْکُرُوا وَ»کنید؟ برسد، تعجب مى

 قَوْمِ بَعْدِ مِنْ خُلَفَاءَ جَعَلَکُمْ إِذْ اذْکُرُوا وَ»دهد؛ تاریخى توجه مى

به یاد آورید که خدا شما را جانشینان ساخت پس از قوم  «حٍنُو

شما را در  «بَصْطَهً الْخَلْقِی فِ زَادَکُمْ وَ»کار، نوح، آن قوم گنه

 فَاذْکُرُوا»آفرینش، در خلقت و در اندام، نیرو و قدرت بیشترى داد. 

شاید به  «حُونَتُفْلِ لَعَلَّکُمْ»هاى خدا را، به یاد آورید نعمت «اللَّهِ ءَالَاءَ

 موفقیت و پیروزى و رستگارى برسید.
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فهمد که عبادت ، ببینید، دشمن هم فوراً مى«أَجِئْتَنَا قَالُواْ»

آیا تو آمده« وَحْدَهُ اللَّهَ لِنَعْبُدَ أَجِئْتَنَا قَالُواْ» انحصارى خدا یعنى چه. 

 مَا رَنَذَ وَ»اى نزد ما تا ما فقط خدا را بپرستیم و عبودیت کنیم؟ 

اند، کردهو آنچه را که پدران ما عبودیت آن مى« آبَاؤُنَا عْبُدُیَ کَانَ

هاى جاندار جان و بتهاى بىها را کنارى بگذاریم؟ از بتآن

دهى، آنچه که بدان ما را وعده و وعید مى« تَعِدُنَا بِمَا فَأْتِنَا»هر دو. 

 گویى.اگر راست مى« نَیلصَّادِقِا مِنَ کُنْتَ اِنْ»آن را براى ما بیاور؛ 

گمان بر گفت بى «غَضَبٌ وَ رِجْسٌ رَّبِّکُمْ مِن کُمْیْعَلَ وَقَعَ قَدْ قَالَ»

شما قرار گرفته است پلیدى و خشم. پلیدى و خشم، پلیدى در وجود 

خودتان و خشمى از ناحیه پروردگارتان شما را فراگرفت؛ بدبخت 

 تُمُوهَایْسَمَّ أَسْمَاءٍ یفِ»کنید؟ آیا با من مجادله مى «یتُجَادِلُونَنِ أَ»هستید. 

مغزى که خود شما و پدرانتان هاى پوچ و بىدرباره نام «آبَاؤُکُمْ وَ أَنْتُم

ها را جعل و وضع کردید، براى خاطر این ها گذاشتید، آن نامنام بر آن

ت موجودى که خودتان این موجود را درست کردید و به او قدر

 مِنْ بِهَا اللَّهُ نَزَّلَ مَا»کنید؟ بخشیدید، براى خاطر او با من مجادله مى

 نکرده نازل قدرتى، هیچ یعنى که خدا درباره آن هیچ سلطانى، «سُلْطَانٍ

به هم سلطان، و. برهان و دلیل یعنى حجت...  حجتى، هیچ یا است،

جا هر رهان؛ اینمعناى حجت، یعنى دلیل و بآید، هم بهمعناى قدرت مى

تواند باشد. یکى این معنا که بگوییم خداى متعال هیچ حجتى دو معنا مى

و دلیلى بر درستى و راستى و استوارى این خدایان تو و خداوندگاران 

تو، براى تو نفرستاده. حرف دیگر اینکه بگوییم نه، خدا هیچ قدرتى به 

را که هیچ قدرتى خدا به ها نداده، و این موجودات زبونِ عاجز ناتوان آن

 مِّنَ مَعَکُمی إِنِّ فَانْتَظِرُوا»گذارید. ها نداده است در کنار خدا مىآن

ها را گفت، بعد منتظر باشید، من نیز با شما از منتظرانم. این «نَیالمُنْتَظِر

 عذاب پروردگار نازل شد.

 :هفدهم مبحث به گذرا نگاهی

توحید است کره اساسری   در دعوت انبیاء نخستین شعار، نغمه

باشرد. توحیرد و   ترین نقطه و روح و عنصر اصلی مکتب آنان می

توحیدی عرالوه برر ایرن کره مسریر اصرلی بررای تکامرل و          برنامه

ایرن تکامرل و هردایت را کره تحقرق       سعادت انسان است، الزمره 

کند. انبیراء هردف و   تر و هموارتر میتوحیدی است آسان جامعه

کننرد  و واضح در ابتدای دعوت خویش بیان میمسیر را صادقانه 

شود. لرذا  بینانه آغاز میو دعوت آنان با بیداری آگاهانه و روشن

شروند.  از همان ابتردا معارضرین و دشرمنان مشرخص و معرین مری      

ایمان مؤمنان نیز از آغاز با بصیرت کامل بوده بنابراین از انحراف

 شود. های مکتبی ایشان جلوگیری می

 

 معارض هایگروه: جدهمه مبحث

 

 سؤاالت:

 

های مذهبی مانند راهبان با دعوت چرا حتی برخی علما و گروه -1

 کردند؟انبیاء مخالفت می

چه راهکاری برای ممانعت از فریب خوردنِ انسان از تبلیغات  -2

 دروغین و خوش ظاهر، مؤثر است؟

 ای و تشکیالتی معارضان انبیاء چگونه است؟کار جبهه -1

 

 مِیالرَّحِ الرَّحْمنِ اللَّهِ سْمِبِ

ی وحِیُ وَالْجِنِّ الْإِنْسِ نَیاطِیَشَ عَدُوًّا یٍّنَبِ لِکُلِّ جَعَلْنَا وَکَذَلِکَ

 فَذَرْهُمْ  فَعَلُوهُ مَا رَبُّکَ شَاءَ وَلَوْ  غُرُورًا الْقَوْلِ زُخْرُفَ بَعْضٍ إِلَى بَعْضُهُمْ

 رْضَوْهُیَوَلِ بِالْآخِرَهِ ؤْمِنُونَیُ لَا نَیالَّذِ أَفْئِدَهُ هِیْإِلَ وَلِتَصْغَى( 112) فْتَرُونَیَ وَمَا

 (111) مُّقْتَرِفُونَ هُم مَا قْتَرِفُوایَوَلِ

 سوره انعام

 هَامَانَ وَ فِرْعَوْنَ إِلَى( 21) نٍیمُّبِ سُلْطَانٍ وَ اتِنَایَبِآ مُوسىَ أَرْسَلْنَا لَقَدْ وَ

 اقْتُلُواْ قَالُواْ عِنْدِنَا مِنْ بِالْحَقِّ جَاءَهُم فَلَمَّا(21)کَذَّابٌ حِرٌسَا فَقَالُواْ قَارُونَ وَ

ی فِ إِلَّا نَیالْکَافِرِ دُیْکَ مَا وَ  نِسَاءَهُمْ واْیُاسْتَحْ وَ مَعَهُ ءَامَنُواْ نَیالَّذِ أَبْنَاءَ

 (23)ضَلَالٍ

 سوره غافر

 بِهِ أُرْسِلْتُمْ بِمَا إِنَّا مُترَفُوهَا قَالَ لَّاإِ رٍینَّذِ مِّن هٍیَقَرْی فِ أَرْسَلْنَا مَا وَ

 (13)نَیبِمُعَذَّبِ نَحْنُ مَا وَ أَوْلَادًا وَ أَمْوَالًا أَکْثَرُ نَحْنُ قَالُواْ وَ( 11)کَافِرُونَ

 سوره سبأ 

 أَمْوَالَ کُلُونَأْیَلَ الرُّهْبَانِ وَ الْأَحْبَارِ مِّنَ رًایکَثِ إِنَّ ءَامَنُواْ نَیالَّذِ هَایُّأَ یَا

 وَ الذَّهَبَ کْنِزُونَیَ نَیالَّذِ وَ  اللَّهِ لِیسَبِ عَنْ صُدُّونَیَ وَ بِالْبَاطِلِ النَّاسِ

 (11)مٍیأَلِ بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهِ لِیسَبِی فِ یُنْفِقُونَهَا لَا وَ الْفِضَّهَ

 سوره توبه

 آل اسالمیجامعه ایده

ست، و گفتیم که از یز اجتماعى اگفتیم که نبوت یک رستاخ

اصول این رستاخیز، یکى عبارت است از نفى طبقات اجتماعى؛ 
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معنى که طبقات ضعفا و بردگان و مستمندان و محرومان از اینبه

سویى، و طبقه قدرتمندان و زورگویان و برخورداران از سوى 

دیگر، در محیطى که ساخته و پرداخته نبوت پیغمبر خداست، 

 ندارد. وجود 

که از اسالم ما اطالع داریم و البته همه ادیان طورىهمان

 نشده؛ تصوّر اسالم، در نشده فرض اساساً جورند،آسمانى همین

قدرت خاطر بىخاطر ضعیف بودن، بهبه نفرى، یک که صورتى

چنین فرضى، جزو بودن، نتواند حق مشروع خود را بگیرد. یک

شکیالت توحیدى و الهى هاى وجود حکومت اسالمى و تفرض

لَن تُقَدَّسَ اُمّرةٌ الیُؤخَذُ فیها الضَّعیفِ »فرماید که نیست. لذا مى

؛ یعنى اگر در یک اجتماعى دیدید انسانی «حَقَّهُ غَیرَ مُتَعتَعٍ

ضعیف است، یعنى در رأس یک قدرتى، یک پُستى از پست

چنین آدمى، یک انسان هاى سیاسى و اجتماعى نیست، یک

تواند حق خود را بدون لکنت خوردن زبانش ى، این نمىمعمول

چنین اجتماعى را بدانید که اجتماع رستگار و موفق بگیرد؛ یک

و پیروزمند نیست. یعنى اگر چنانچه ضعیف حقش را گرفت، با 

جا ایستاد، یک مقدارى زبانش لکنت زبان گرفت، رفت آن

مىهم به درد نگرفت، یک مقدارى صورتش قرمز شد؛ این

خورد. آیا یک نفر آدمى که در خانه خود، یک فرزند این خانه 

است، یک بچه این خانه است، براى گرفتن غذاى خود که حقى

رود طرف آشپزخانه و طرف ست براى خودش فرض کرده، مى

غذا و معدن و منبع غذا، هیچ احساس شرمى، احساس حقارتى، 

 کند؟ مسلّم نه. ... احساس سَرِبار بودنى مى

خواهد و مانند اسالم است که اسالم مى اى... این جامعه

اى که در آن زور نباشد، است همه ادیان توحیدىِ عالم. جامعه

هاى ها و مستمندىقلدرى نباشد، جمع ثروت در کنار محرومیت

طبقات مستمند نباشد. امیرالمؤمنینِ همین مکتب و همین دین مى

من  «مَوفورَةً اِلّا وَ فى جانِبِها حَقٌّ مُضَیَّعما رَاَیتُ ثِروَةً »فرماید: که 

جا ثروتى را انباشته ندیدم، مگر آنکه در کنار آن حقِ ضایعهیچ

 اى را دیدم. ... .شده

 خواهداى که پیغمبر مىخصوصیات آن جامعه... 

آن جامعه را با دست قدرتمند خود و با آموزش و الهام وحى 

خطوط اصلىات بزرگش، خدا بسازد. این جامعه، خصوصی

اش، وجود علم و آگاهى، وجود عدل و دادگرى، 

طبقه واحد، نفى طبقات اجتماعى، نفى استثمار، نفى 

جمع ثروت، نفى استبداد و حکومت مطلقه، نفى 

دارى از حق طرفدارى از باطل و الزام و اجبار طرف

 ها مشخصات این جامعه است.، اینو حقیقت است

 یاءهای معارض انبگروه

جاست که به بحث امروز من نقطه اصلى حرف من این

کند. اگر پیغمبرى در یک جامعه جاهلى بیاید، ارتباط پیدا مى

حرف خودش را هم بزند، هدف خودش را هم بگوید و بگوید 

خواهد اى و دنیایى بسازد، بگوید مىخواهد چگونه جامعهکه مى

ن حرف را جورى ترتیب بدهد، اگر اینظام اجتماعى را چه

چه کسانی با او در این اجتماع جاهلى مبارزه پیغمبر بزند، 

 خواهند کرد؟ 

خواهد درست کند. خیلى اى مىجور جامعهگفتم پیغمبر چه

روشن است که چه کسانى با پیغمبر معارضه و مبارزه خواهند 

 کرد.

 سودجویان از اختالف طبقاتی  -1

د، آن کسانى هستند اولین کسانى که با پیغمبر مبارزه بکنن 

اند. زنده هستند براى خاطر اینکه مىکه از اختالف طبقاتى زنده

توانند از نیروهاى یک عده توانند یک عده مردم را بدوشند، مى

ها با آن انسانگناه، به ناحق استفاده کنند. اگر بنا شد آنانسان بى

ها در یک ردیف، در یک طبقه قرار بگیرند، پس از چه کسی 

ها مخالف میتفاده کنند؟ بعد از این چه کسی را بدوشند؟ ایناس

 شوند.

 اندوزانثروت  -2

دیگر از کسانى که مخالف خواهند بود با دعوت این نبى و  

جمعاندوزانند، آن مالبا اقامه چنین جامعه و نظامى، آن ثروت

هایى که مایلند پول را از کیسه این، از کیسه آن، از کنانند. آن

دستمال بسته فالن پیرزن محروم، از تهِ دخل فالن بقال کم الىِ

نهایتِ هاى بزرگ و بىدخلِ سرِ گذر بکشند بیرون و در کیسه

که مایلند با تأسیس مؤسسات کسانىخودشان بریزند. آن

رباخوارى، با ایجاد سیستم رباخوارى و گرفتن ربحِ پول، همه 

هاى و همه فعالیت هاهایى که وجود دارد و همه تجارتکاسبى

جور اقتصادى را، در نتیجه به سود خودشان بکنند. مگر این

عالى شغلتان چیست آقا؟ شما یک کاسبى هستید نیست؟ جناب

کنید، اگر گفتى صدى چندش در این بازار؛ هرچه کاسبى مى

برای تو، صدى چندش برای بانک فالن و بهمان و بهمدان است؛ 
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دهى، ده کردى، ببین چقدر بهره میببین چقدر از اعتبار استفا

 دوى. پس ببین براى چه کسی دارى مى

که سیستم، سیستم رباخوارانه بود، وقتى بنا شد در یک وقتى

جامعه همه ربا بدهند و گروهى ربا بگیرند و بخورند، پس بنابراین 

ها همه به سود مؤسسات رباخوارى است. اگر بنا شد در کاسبى

اندوزى شغل شریف که ثروت و ثروتاى ر چنین جامعهیک

فروشند ر خورند و آقایى مىمشروع یک عده انسان است که مى

یک پیغمبرى بیاید، یک مصلحى بیاید، بگوید که آقا ثروت

اندوزى ممنوع؛ خُب پیداست که این با آن پیغمبر مخالفت خواهد 

هم یک گروه. یک گروه ثروتکرد؛ خیلى طبیعى است. پس این

 ند که با این نبى مبارزه خواهند کرد. اندوزان

 حکام مستبد -3

یک گروه حکام مستبدند که با این دعوت نبوى و رسالت 

وارد « الّااهللالاِله»الهى مبارزه خواهند کرد؛ براى خاطر اینکه تا 

صورت واقعى، معنایش این است که اى شد، بهیک جامعه

فت، یا یکى از فرعون از آن جامعه برخاست، بیرون رفت؛ یا ر

این است دیگر. اگر بنا « الّااهللالاِله»آحاد عادى مردم شد. معنى 

صورت واقعىِ خود منشأ سازندگى جامعه به« الّااهللالاِله»شد 

شود، در تشکیل مى« الّااهللالاِله»اى که بر اساس بشود، آن جامعه

رأس مخروطش خداست نه فرعون. خدا قرار دارد نه فرعون و 

ان، نه نمرود، نه شدّاد، نه معاویه؛ پس خیلى روشن است که هام

هاى مستبد تاریخ، با دعوت انبیاء فرعون و نمرود و دیگر قدرت

هم شدت مبارزه کنند. ایناى، بهچنین جامعهدایر بر تشکیل این

 ها.یک طبقه از مبارزین و معارضین نبوت

 سردمداران فکری  -4

که با مغزهاى کسانىبانند، آنیک طبقه دیگر هم احبار و ره

که باید براى خاطر آموزشى که کسانىمردم سر و کار دارند. آن

دهند، موقعیت اجتماعى خودشان را حفظ کنند، و به مردم مى

اگر این آموزش، یک آموزش صحیح، یک آموزش زندگى

گرانه، یک آموزش روشنگر باشد، بقای ساز، یک آموزش آگاه

هاى مادى و ت معنوى، آن برخورداریآن آقایى، آن ریاس

حیثیتى، براى این طبقه هم امکان نخواهد داشت؛ لذا سعى مى

کنند طبقه احبار و رهبانِ تاریخ، که مردم را در ناآگاهى نگه 

اش با احبار و رهبان بود، قبل از آنیمریم مبارزهبندارند. عیسى

بود. آن که به امپراتور روم برسد؛ که در زمان خودش نرسیده

خواستند دعوت عیسوى و مسیحى در جامعه که نمىکسانى

چه کسانی بودند؟ احبار یهود یهودىِ منحطِ آن زمان پا بگیرد، 

 شناختند. بودند، عالمان یهود؛ بااینکه عیسى را خوب مى

که مایل نبودند نهضت کسانىدر زمان ظهور اسالم، آن

رد و ریشه بگیرد، نبوى، نهضت محمدى و بعثت اسالمى پا بگی

آمد، آن تعلیماتِ که اگر پیغمبر مىکسانىچه کسانی بودند؟ آن

کنِ اسالم برطرفبخش و تشنگىآمد، آن زاللِ لذتدرست مى

ها کرد، ابهامها را باز مىکرد، چشمها را سرشار مىآمد، ذهنمى

ها مجال آقایى و داشت، دیگر براى آنها را برمىو جهالت

هاى کعبجا که اسالم باشد، بافتهود. معلوم است، آنزندگى نب

که وقتىاالَحبار و عبداهلل سلّام، رنگى و رونقى ندارد. پیداست آن

ها، دیگر خورشید حقیقت بتابد بر محوطه مغزها و افکار انسان

شوند و از بین خود زایل مىخودىهایشان بهخرافات و تاریکى

آید؛ جامعه نبوى که بر اساس ىها تا نبى مروند؛ لذا اینمى

بینى و آزادفکرى است، براساس اطالع و دانش و روشن آگاهى

چنین ست، جامعه الهى و توحیدى، تا نغمه اینفکرىو روشن

هایى که احساس خطر شود، جزو اولین گروهاى ساز مىجامعه

هایى که آگاهىِ مردم به زیانشان کنند، احبار و رهبانند؛ آنمى

هاى آگاهى مردم به زیان خودشان و به زیان قدرت است،

هایى که با بینند، هم قدرتمؤتلفشان است. هم خودشان ضرر مى

هاى مذهبى نیستند، قدرت سیاسیها مؤتلفند، اگرچه قدرتآن

 کنند. ها هم احساس خطر مىبینند؛ اینها هم ضرر مىاند، آن

در یک جامعه و شود اى مطرح مىکه یک فکر تازه...  وقتى

سوى درک و شعور و آگاهى ها بهبناست که مسیر افکار انسان

بیشتر حرکت بکند، طبیعت مطلب این است، طبیعت انسان این 

ها از پیر و جوان، دنبال این جریان فکرى جدید است که انسان

ها بیشتر مىافتند. حرف تازه را انسانباید راه بیفتند و راه می

تر هست، آن را بیشتر براى ذهنشان قابل قبول خواهند؛ آنچه که

عالوه که چراغ کذب را نبوَد فروغى. خرافات کنند؛ بهقبول مى

هاى مذهبى، کذب است. اگر ها و تبدیلکذب است، تحریف

اى این خرافات چنانچه یک بیان روشنى و یک ذهن استداللى

انى اَش را، موهوم بودنش را ثابت کند، مردم به آسرا، پوچی

 کنند. قبول مى

اند در طول تاریخ که اما همین طبقه احبار و رهبان بوده

باوجود روشن بودن بیان انبیاء، نگذاشتند مردم به انبیاء بگروند. 

باوجود اینکه انبیاء با سلطان مبین، با حجت آشکار آمدند، همه
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ها را روشن کردند، جا انسانجا نور با خود همراه داشتند، همه

وقت اصطالحات فیلسوفگویى نکردند، هیچوقت مغلقهیچ

بافى نکردند براى مردم، مآبانه به مردم تحویل ندادند، فلسفه

وجود این، مردم صاف و راست و صریح حرف زدند با مردم؛ با

کردند، باید خیلى زود مردم درک مىباید خیلى زود قبول مى

چیست که  کردند صحت و اِتقان سخن پیغمبران خدا را. علت

شد، و دعوت قدر عناد و تعصب و لجاجت به خرج داده مىاین

شد؟ چرا؟ همین کَهَنِه و زودى و آسانى پذیرفته نمىانبیاء به

ها به نام احبار و اى که قرآن از آناحبار و رهبان و همان طبقه

خواندند به شدند. مردم را مىها مانع مىکند، اینرهبان یاد مى

هاى فکرى غلط و پندارهاى خرافى ه بیشتر به سنتپایبندىِ هرچ

کردند، چون مىها هم از آمدن پیغمبر وحشت مىموروثى. این

دانستند پیغمبر اگر آمد، اگر نبى مبعوث شد، اگر آن جامعه به

وجود آمد، که در آن جامعه آگاهى هست، در آن جامعه نور 

مردم  هست، در آن جامعه رشد فکرى هست، در آن جامعه همه

خودسوادها و ازجا دیگر میدانى براى بىیا عالِمند یا متعلِّم، آن

ها در جهت و مردمانى که مایلند انسانها و عزیزان بىراضى

ها دیگر جایى نیست در آن ناآگاهى و خرافت بمانند  براى این

تر با انبیاء، با ها هم با شدتِ هرچه تمامجامعه. این است که این

 مبارزه کردند. ... .هاى تاریخى، الهى، با بعثت هاىدعوت

 های معارض انبیاءتبیین قرآنی گروه

اى که ما با تحلیل ذهنى براى شما معین و طبقهاین چهار

مشخص کردیم، اتفاقاً در قرآن اسمشان هست. به قرآن که 

 مراجعه می کنید می بینید.

 )سودجویان اختالف طبقاتی( مَأل  -1

فرادى که در طبقه سران و رؤسا و خوانین و منتها اسم ا

ها هستند، ها، کسانى که در این پُستها و نظامسردمداران قدرت

 قَالَ»ها اشاره شده. ها یاد شده و به آنعنوان مأل از آندر قرآن به

ها را پر مى، مأل، آن مردمى که چشم11«قَوْمِهِ مِنْ کَفَرُوا نَیالَّذِ الْمَلَأُ

هایى که هاى با جاه و جالل، آن، آن انسانلَئونَ العَینیَمکنند؛ 

شان، هر برقشان، کورشو، دورشویوروند، زرقوقتى راه مى

کند. مأل، آن چشمانسانى را درمقابلشان خاضع و کوچک مى

هایند. مثل چه کسی؟ در طبقه از معارضین انبیاء اینها، یکپرکن

                                                           
 : سران قومش که کافر بودند، گفتند. 33ر سوره مبارکه اعراف، آیه  11

 یلِ ابْنِ هَامَانُ ایَ فِرْعَوْنُ قَالَ وَ»نظام جاهلى فرعونى، مثل هامان. 

کن آقاى فرعون است و به چاقکن و قلیان؛ کارچاق13«صَرْحًا

کنى، به قیمت این کارسازى و نوکرى براى قیمت این کارچاق

ها. ... یا در نظام هاست، غیرفرعونفرعون، آقاى تمام غیر فرعونى

ها ابیه است، اینبنشعبه است، زیادجاهلىِ معاویه، مثالً مغیرةبن

 همان مألند. ... .

 اندوزان(مترفین )ثروت -2

که مبتال به تُرَف هستند، کسانىاز طبقه اشراف به مترفین، آن 

ها و ها و جنایتهاى زیادى که منشأ بدبختىگرى، ثروتاشرافى

اى که ... تالوت خواهیم کرد، همین هاست؛ تُرَف. آیهکُشىحق

گوید در هر اُمّتى وقتى ما پیغمبرى را مىگوید؛ مطلب را مى

فرستادیم، مُترفینش، اشرافش، اولین کسانى بودند که مخالفت 

کردند؛ اولین کسانى بودند که نغمه مخالفت را ساز کردند؛ این

 هم یک طبقه دیگر. 

 احبار و رهبان )سردمداران فکری( -3

همین  آن طبقه سردمداران فکرى را به نام احبار و رهبان، به

اش ، که آیه13«الرُّهْبَانِ وَ الْأَحْبَارِ مِنَ راًیکَثِ اِنَّ»کند، نام قرآن یاد مى

 کنیم برایتان. را اآلن معنا مى

 طاغوت )حکام مستبد( -4

جایش این هاى استبدادى را به گمانِ من رو آن طبقه قدرت

ها آن از طاغوت تعبیر با من گمانِ به ر گویمرا احتمالى دارم مى

طورىچه که طاغوت یک کلمه عام است؛ همانکند. اگریاد مى

که دیروز پریروز گفتم، طاغوت یعنى آن قدرت طغیانگر در

مقابل خدا؛ ممکن است نفس خود تو طاغوت باشد، که این 

؛ «اَعدَى عَدُوِّکَ نَفسُکَ الَّتی بَینَ جَنبَیکَ»حدیث را هم خواندم 

مان هوی و هوس تو، همان همان جانِ تو، همان نفس تو، ه

فرزند تو، همان زن تو، همان دوست محبوب تو، ممکن است 

هاى بزرگ باشند. طاغوت تو باشد، ممکن هم هست قدرت

بینیم در جاکه مىآنطاغوت بنابراین معناى عامى دارد؛ اما از

هاى ها و شأنجا مقابل اهلل و داراى شغلقرآن طاغوت را همه

فهمیم که طاغوت باالترینِ مقامکند، مىمىبسیار مهمى قلمداد 

 قَاتِلُونَیُ ءامَنُوا نَیالَّذِ»گوید: جا مىست. یکهاى یک نظام جاهلى

                                                           
 «و فرعون گفت اى هامان، براى من کاخی بلند بساز: » 13ر سوره مبارکه مؤمن، آیه  13
 11ر سوره مبارکه توبه، آیه  13
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، مؤمن در 10«الطَّاغُوتِ سَبِیلِ یفِ قَاتِلُونَیُ کَفَرُوا نَیالَّذِ وَ اللَّهِ سَبِیلِ یفِ

ر ست مقابل خدادر طاغوت راه خدا، کافر در راه طاغوت  ر

 نَیالَّذِ یُّوَلِ اللَّهُ»گوید: کند. یک جایِ دیگر مىپیکار و مبارزه مى

 اؤُهُمُیَأَوْلِ کَفَرُوا نَیالَّذِ وَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ مِّنَ خْرِجُهُمیُ ءامَنُوا

. از اول تا آخر قرآن، 1۳«الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مِّنَ خْرِجُونَهُمیُ الطَّاغُوتُ

رفته؛ کنم کلمه طاغوت به کار ود هشت مورد گمان مىدر حد

رفته، سبک تعبیرات اینکاردر هفت جاى قرآن کلمه طاغوتِ به

رسد که مراد کند، به نظر مىجورى است که وقتى انسان نگاه مى

 هاى استبدادى فوقانىِ در رأس باشد. از طاغوت، همان قدرت

فقط در زمان نهبارى، این چهارطبقه معارضین انبیایند؛ 

فقط در زمان ابراهیم، در همه فقط در زمان پیغمبر، نهموسى، نه

هاى تاریخ. هرجا سخن حقى پدید آمد، هرجا داعیه و نغمه زمان

وجود هاى آسمانى بهدعوتى به پیروى از انبیای خدا و کتاب

آمد، این چهارطبقه صف بستند؛ یا همزمان، یا یکى پس از 

جا نکته آموزنده این آیات ست. و اینکلیدیگرى. این قاعده 

کریمه است. اجازه بدهید که آیات را بخوانم، وقتمان دارد تمام 

 شود. مى

 کَذَلِکَ وَ»فرماید که اوالً در آیه اول، در قسمت اول مى

چنین؟ یعنى مثل چنین. یعنى چه اینیعنى این «کَذَلِکَ»، 13«جَعَلْنَا

بینى، همچنین ، اى پیغمبر مىکه در مورد خودتتو. همچنانى

دشمنى،  «عَدُوًّا»براى هر پیامبرى قرار دادیم،  «یٍّنَبِ لِکُلِّ جَعَلْنَا»

هاى ها، شیطانکه این دشمن «الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَیاطِیَشَ»مخاصمى، 

هم مؤیدش است. انس و جن هستند. معناى شیطان را گفتم، این

که خارج از وجود انسانند.  هاى شرآفرینىشیطان یعنى قدرت

السالم، آدم ابوالبشر، علیهست که به آدمیک نوعش همین ابلیسى

هاى عالم است، ترین شیطانسجده نکرده. آن شیطان، بدنام

هاى دیگر هم پاى اوست بیچاره. هر فسادى، هر بدنامى شیطان

کند، مردم غلطى که هر شیطانى، اعم از انسى و جنّى در عالم مى

نویسند و از او مىاش را، لعنتش را، پاى آن ابلیس مىامىبدن

 ها استاد آن شیطانند.که بعضى از این شیطانحالىدانند، در

این  «بَعْضٍ إِلَى بَعْضُهُم یوحِیُ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَیاطِیَشَ عَدُوًّا»

شان به بعض دیگر هایى که دشمنان پیغمبر هستند، بعضىشیطان
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گاهى طبقه احبار و رهبان به دهند. دهند، یاد مىىالهام م

دهد، گاهى طبقه مأل به احبار و طبقه مأل درس مى

دهد، گاهى مُترفین به هر دو طبقه رُهبان درس مى

طبقه از طاغوت الهام دهند و غالباً هر سه آموزش مى

ه ها ببعضى از این دشمن «بَعْضٍ إِلَى بَعْضُهُمْ یوحِیُ» گیرند.مى

با سخنان  «الْقَوْلِ زُخْرُفَ»دهند، بعضى دیگر الهام و آموزش مى

ظاهر. بنده این ظاهر، با سخنان خوشزیبا و آراسته و خوش

های مربوط به نبوّت ظاهر را در یک فصلی از فصلسخنان خوش

ظاهر، فرعون میقدر خوشدر آینده عرض خواهم کرد. این

، بگذارید بکشم من این موسی 27«سَىمُو أَقْتُلْ یذَرُونِ»گوید که 

گوید ، می«نَکُمْیدِ بَدِّلَیُ أَنْ أَخَافُی إِنِّ»را، خُب چرا؟ چرا بکشی؟ 

ترسم موسی دین شما را خراب کند. این حرف فرعون است. می

ترسد که موسی بیاید دین مردم را خراب کند. یکفرعون می

ظاهر، سخنان خوش «القَوْلِ زُخْرُفَ»ظاهری، چنین سخنان خوش

از روی ایجاد غرور و جهالت، مردمان را و یکدیگر را  «غُرُورًا»

 کنند. مغرور می

کرد، خواست و اراده میاگر خدا می «فَعَلُوهُ مَا رَبُّکَ شَاءَ لَو وَ»

کردند. اگر خدا میکردند، امکانات پیدا نمیها این کار را نمیاین

لحظه خاکستر کند و ا در یکخواست، تمام این طبقات معارض ر

توانست؛ اما خب، سنت الهی بر این نیست، قانون بر باد بدهد، می

هایشان را ها دشمنیخدا بر این نیست. قانون الهی این است که آن

ای خُردهبکنند تا مؤمن از غیر مؤمن بازشناخته بشود. جاده یک

توانند ست، میا هایی که رانشان، ساقشان، قویناهموار باشد تا آدم

ها شناخته بشوند، روشن بشوند. در جاده توانند بروند، اینبدوند، می

 رَبُّکَ شَاءَ لَوْ وَ»توانند بروند این چند قدم راه را. اِسفالته، که همه می

کرد، خواست، پروردگار تو اراده میاگر خدای تو می «فَعَلُوهُ مَا

نند، اما خدای متعال هرگز ها را بکتوانستند این دشمنیها نمیاین

فرماید. ای نمیبرخالف سنتی که خود قرار داده در عالم، اراده

بندند و رهایشان کن با هر آنچه که افترا می «فْتَرُونَیَ مَا وَ فَذَرْهُمْ»

ها های آنگویند. یعنی چه رهایشان کن؟ یعنی به گفتهدروغ می

 دست مده.  غمگین و دلگیر مشو، سست مشو، راهت را از

، نتیجه این سخن21«بِالْآخِرَهِ ؤْمِنُونَیُ لَا نَیالَّذِ أَفْئِدَهَ هِیْإِلَ لِتَصْغَى وَ»

ظاهر و فریب و غرورآمیز، نتیجههای خوشها آن است، این سخن
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هایی که به آخرت ایمان ندارند، تحت تأثیر این اش این است که دل

. آن تبلیغاتی که علیه دعوت ظاهر قرار بگیرندتبلیغات دروغینِ خوش

شود، تبلیغاتی که علیه سخن حق و نغمه راستین توحید میانبیاء می

ظاهر، دلشود، این تبلیغات دروغین، این تبلیغات فریبنده و خوش

های چه کسی کند، اما دلدهد، به خود جذب میهایی را فریب می

کسانیهای آندل « بِالْآخِرَهِ ؤْمِنُونَیُ لَا نَیالَّذِ أَفْئِدَهَ هِیْإِلَ لِتَصْغَى وَ» را؟ 

که به آخرت ایمان و باوری ندارند؛ لذا آنیکه به آخرت ایمان دارد، 

 وَ» شود.خورده تبلیغات دروغین نمىبه این زودى اسیر و فریب

بدان، دل تا گوش فرا دهد « بِالْآخِرَهِ ؤْمِنُونَیُ لَا نَیالَّذِ أَفْئِدَهَ هِیْإِلَ لِتَصْغَى

و تا این دل «رْضَوْهُیَلِ وَ»آورند، که ایمان به آخرت نمىکسانىهاى آن

و تا انجام  «مُّقْتَرِفُونَ هُم مَا قْتَرِفُوایَلِ وَ»ها خشنود بشود، ها از این سخن

شوند. ببینید، در این آیه بدهند، مرتکب شوند، آنچه را که مرتکب مى

نى دارند همه پیغمبرها، دشمنان جن و اجماالً اشاره کرده که دشمنا

دهند، درس ها به یکدیگر الهام مىانس، آشکار و پنهان، و این دشمن

 دهند. ... . دهند، همدیگر را یاد مىمى

همانا فرستادیم موسى را همراه با  22«اتِنَایَبِآ مُوسَى أَرْسَلْنَا لَقَدْ وَ»

با حجتى یا با قدرتى  «نٍیبِمُّ سُلْطَانٍ وَ»هایمان، هایمان، نشانهآیت

آشکار. آن قدرت آشکار یا حجت آشکار، دلیل آشکار چه بود؟ 

منطق قوى او، سخن حق او، عصاى دست او، ید بیضای او. با این 

 را او حرف دیگر بایستى معمولى غیر و معمولى انسان هر که مسائلی

به چه کسانی فرستادیم؟ طرف به. فرستادیم را موسى کند، قبول

چه کسانی فرستادیم؟ طرف موسى چه کسی بود در این جنگ 

جامعه؟ یک قدرى آیات را با تدبر اگر بخوانیم، ببینید به چه واضحى 

آید مطلب؛ مسائل اجتماعىِ با این اهمیّت، در محکمات آیات، در مى

سوى چه ؟ بهدر ظواهر آیات، به این روشنى. به جنگ چه کسی

، به«هَامَانَ وَ»سوى فرعون. دیگر چه کسی؟ ، به«فِرْعَوْنَ إِلَى»کسی؟ 

سوى هامان، وزیر فرعون، از رؤساى مملکت فرعون، از اشراف چشم

، قارون کیست؟ قارون «قَارُونَ وَ» ؟پرکن، همان مأل. دیگر چه کسی

دار است، قارون رئیس که نیست، یک ثروتمند است، قارون یک پول

فرعون که نبود، اصالً قارون برای بعد  قارون سلطان جامعه که نبود،

سوى او نیز فرستادیم، به جنگ او گوید بهحال مىهم بود، اما درعین

که با اند، همچنانىفرستادیم. یعنى براى موسى، فرعون و قارون یکى

جنگد، با قارون هم میکه با هامان مىجنگد، همچنانىفرعون مى

 جنگد. 
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ه فرعون در رأس حکومت ... عجیب این است که بااینک

ست؛ طبقه است؛ هامان در کنار اوست، طبقه دیگرى است، یک

ها اصالً ارتباط ندارد، ثروتمند است، گنجور است، قارون به آن

طبقه هستند، جوابشان یک جواب  اینکه سهست؛ باطبقه دیگرى

گیرند، السالم یک موضع مىمقابل موسىعلیهاست، هر سه در

گفتند « کَذَّابٌ سَاحِرٌ فَقَالُوا»گویند؟ ند، چه مىزنیک حرف مى

 مِنْ بِالْحَقِّ جَاءَهُمْ فَلَمَّا»پرداز است. گو و دروغجادوگرى دروغ

وقتى حقیقت را از سوى ما به این معارضان، موسى بیان « عِنْدِنَا

کرد و آورد، چه گفتند؟ آیا ساکت نشستند؟ آیا نشستند تا 

بنِ نهال وجودشان و درخت پوسیده موسى بیاید و بیخ و 

که موسى نظام پیشنهادىحیاتشان را قطع بکند؟ هرگز؛ همچنانى

ها هم پنجول به سر و زد، آنها مىاش پنجه به زندگى آن

 ءامَنُوا نَیالَّذِ أَبْنَاءَ اقْتُلُوا قَالُوا»صورت موسى کشیدند، چه گفتند؟ 

که ایمان آوردند و بکشید پسرانِ جوان آن کسانى را  «مَعَهُ

وارد، این که به فکر این نبى تازهکسانىگرویدند به موسى. آن

ساز ایمان آوردند، پسرانشان را بکشید. فکر نو و روشن و زندگى

ها نباشند تا فردا ما را تهدید کنند، بکشید تا نباشند بکشید که این

 هایشان را بکشید. اى نزند، جوانها جرقهکه از بودن آن

هایشان را. حاال چرا و زنده بدارید زن «نِسَاءَهُمْ اسْتَحْیُوا وَ»

ها را؟ شرحى دارد. براى اینکه نسلشان مخلوط زنده بدارید زن

ها را بشود، براى اینکه به فحشا کشیده بشوند، براى اینکه آن

خور بشوند؛ وجوهی اِشباعِ از غرایز بکنند، براى اینکه توسرى

 دارد در این. 

ها و ، این نقشه«ضَلَالٍ یفِ إِلَّا نَیالْکَافِر دُیْکَ مَا وَ»فرماید که بعد مى اما

هاى کافران در ضاللت است؛ یعنى ها را کشیدند، اما دسیسهدسیسه

 طبقه رسد. ... در این آیه، از سه طبقه یاد شده:گمراه است، به نتیجه نمى

جا با همدیگر یاد ینا قهطب سه این از قارون؛ طبقه هامان، طبقه فرعون،

 شده بود.

خصوص در آیه دیگرى که هست، باز از مترفین یاد شده، به

نفرستادیم  21«رٍینَّذِ مِّن   هٍیَقَرْ یفِ اَرْسَلْنَا مَا وَ»فرماید: طبقه قارون، مى

 إِلَّا»اى و نذیرى؛ یعنى پیغمبرى را، دهندهای، بیمدر هیچ آبادى

ر آنکه مترفین آن، اشراف و ثروتمندان و مگ «مُتْرَفُوهَا قَالَ

ما به آنچه که  «کَافِرُونَ بِهِ أُرْسِلْتُمْ بِمَا إِنَّا»گنجوران آن قریه گفتند: 

شما آوردید کافریم، قبول نداریم. دلیلشان چه بود که قبول نمى
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شما ما پول بیشتر از  «أَوْلَادًا وَ أَمْوَالًا أَکْثَرُ نَحْنُ قَالُوا وَ»کردند؟ 

گفتند. به چه داریم، فرزند بیشتر از شما داریم، به پیغمبر مى

، «نَیبِمُعَذَّبِ نَحْنُ مَا وَ. »دلیلی؟ ببینید چقدر سطح فکرش پایین است

 شدگان نخواهیم بود. ... ما عذاب

و اما آیه آخر که از سوره توبه است، مربوط به طبقه احبار و 

اى کسانى که ایمان آوردید،  21«ءامَنُوا نَیالَّذِ هَایُّأَ ایَ»رهبان است. 

همانا بسیارى از عالمان و زاهدان،  «الرُّهْبَانِ وَ الْأَحْبَارِ مِّنَ رًایکَثِ إِنَّ»

خورند اموال مردم را گمان مىبى« بِالْباطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ أکُلُونَیَلَ»

خورند، ولشان را هم مىپ «اللَّهِ لِیسَبِ عَنْ صُدُّونَیَ وَ»بدون استحقاق، 

مجدداً طبقه  «الَّذِینَ وَ»دارند. ها را باز مىاز راه خدا هم آن

 کْنِزُونَیَ نَیالَّذِ وَ»گوید: کنندگان، گنجور را میمترفین، پول جمع

 لَا وَ»کنند طال و نقره را، که گنج مىکسانىآن «الْفِضَّهَ وَ الذَّهَبَ

 بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُمْ»کنند، در راه خدا انفاق نمى «للَّهِا لِیسَبِ یفِ نْفِقُونَهَایُ

 انگیز و دردآور. ها را به عذابى الممژده بده آن «مٍیأَلِ

ها آیه دیگر قرآن، نشان ما بنابراین در این چند آیه و در ده

 شناسیم.هایشان را مىبینیم و دشمنىاین چهار طبقه را مى

 

 :مهجده مبحث به گذرا نگاهی

ای توحیردی  طبقاتی را به جامعهدعوتِ انبیا به توحید، جامعه

کند. زند تبدیل میکه عدالت، مساوات و برابری در آن موج می

باشرد.  این به نفع طبقات محروم و به ضرر طبقات برخروردار مری  

ای به علت به خطر افتادن منافع خود، با دعوت توحیردی  لذا عده

انرد.  اغوت، مأل و مترفین از این جملره کردند. طانبیاء مخالفت می

حتی کاهنان و راهبان هرم، چرون از جهالرت و ناآگراهی جوامرع      

کردنرد، بنرا را برر    برای پیشربرد اهردافِ سروءِ خرود اسرتفاده مری      

 مخالفت با دعوت انبیاء گذاشتنند.
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 نبوت فرجام: نوزدهم مبحث

 

 سؤاالت:

 

 اشد؟تواند علمی غیر مفید بهم می« نبوت»آیا  -1

توان سیر های بشر در دوران جدید، آیا میبا توجه به نمود انحطاط -2

 بشریّت را در سراشیبی افول دانست؟

وقتی انبیای عظام الهی نتوانستد حق را بر باطل غلبه دهند،  -1

 مجاهدت فرهنگی ما چه ثمری  خواهد داشت؟

 ؟«مبارزه و جهاد»است یا « صبر»ها اولویت با در مجاهدت -1

 

 مِیالرَّحِ الرَّحْمنِ اللّهِ بِسْمِ

 السَّمَاءِ مِنَ اَنْزَلَ(13)الْقَهَّارُ الْوَاحِدُ هُوَ وَ ءٍیْشَ کُلِّ خَالِقُ اللَّهُ قُلِ

 هِیْعَلَ وقِدُونَیُ مِمَّا وَ ایًرَابِ زَبَدًا لُیْالسَّ فَاحْتَمَلَ بِقَدَرِهَا هٌیَأَوْدِ فَسَالَتْ مَاءً

 وَ الْحَقَّ اللَّهُ ضْرِبُیَ کَذَلِکَ مِثْلُهُ زَبَدٌ مَتَاعٍ أَوْ هٍیَحِلْ غَاءَابْتِ النَّارِی فِ

ی فِ مْکُثُیَفَ النَّاسَ نْفَعُیَ مَا أَمَّا وَ جُفَاءً ذْهَبُیَفَ الزَّبَدُ فَأَمَّا الْبَاطِلَ

 لِرَبِّهِمُ اسْتَجَابُواْ نَیلِلَّذِ( 10)الْأَمْثَالَ اللَّهُ ضْرِبُیَ کَذَلِکَ الْأَرْضِ

 وَ عًایجَمِ الْأَرْضِی فِ مَّا لَهُم أَنَّ لَوْ لَهُ بُواْیسْتَجِیَ لَمْ نَیالَّذِ وَ  الْحُسْنَى

 وَ  جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ وَ الْحِسَابِ سُوءُ لَهُمْ أُولَئِکَ  بِهِ لَافْتَدَوْاْ مَعَهُ مِثْلَهُ

 (1۳)المِهَادُ بِئْسَ

 سوره رعد

 لَهُمُ إِنَّهُمْ(101)نَیالْمُرْسَلِ لِعِبَادِنَا کَلِمَتُنَا تْسَبَقَ لَقَدْ وَ

 (101)الْغَالِبُونَ لَهُمُ جُنْدَنَا إِنَّ وَ(102)الْمَنْصُورُونَ

 سوره صافات

 الْأَشْهَادُ قُومُیَ وْمَیَوَ ایَالدُّنْ اهِیَالْحَی فِ ءامَنُواْ نَیوَالَّذِ رُسُلَنَا لَنَنْصُرُ إِنَّا

( 32) الدَّارِ سُوءُ وَلَهُمْ اللَّعْنَهُ وَلَهُمُ ۖ   مَعْذِرَتُهُمْ نَیالظَّالِمِ نْفَعُیَ لَا وْمَ( ی31َ)

 هُدًى( 31) الْکِتَابَ لَیإِسْرَائِی بَنِ وَأَوْرَثْنَا الْهُدَى مُوسَى نَایْآتَ وَلَقَدْ

 وَ لِذَنْبِکَ اسْتَغْفِرْ وَ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ فَاصْبِرْ(31) الْأَلْبَابِی لِأُولِ وَذِکْرَى

 (33)الْإبْکَارِ وَ یِّبِالْعَشِ رَبِّکَ بِحَمْدِ سَبِّحْ

 سوره غافر

 إِنْ الذِّکْرِ أَهْلَ فَاسْأَلُواْ  هِمْیْإِلَی نُّوحِ رِجَالًا إِلَّا قَبْلَکَ أَرْسَلْنَا مَا وَ

 کاَنُواْ مَا وَ الطَّعَامَ أْکُلُونَیَ الَّ جَسَدًا جَعَلْنَاهُمْ مَا وَ(0)تَعْلَمُونَ لَا کُنْتُمْ

 أَهْلَکْنَا وَ نَّشَاءُ مَن وَ نَاهُمْیْفَأَنْجَ الْوَعْدَ صَدَقْنَاهُمُ ثُمَّ)۳)نَیخَالِدِ

 وَ)17)تَعْقِلُونَ فَلَا أَ  ذِکْرُکُمْ هِیفِ کِتَابًا کُمْیْإِلَ أَنْزَلْنَا لَقَدْ)3)نَیالْمُسْرِفِ

 فَلَمَّا)11)نَیءَاخَرِ قَوْمًا بَعْدَهَا أَنْشَأْنَا وَ ظَالِمَهً کَانَتْ هٍیَرْقَ مِنْ قَصَمْنَا کَمْ
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 مَا إِلَى ارْجِعُواْ وَ تَرْکُضُواْ لَا)12)رْکُضُونَیَ مِّنْهَا هُم إِذَا بَأْسَنَا أَحَسُّواْ

 کُنَّا إِنَّا لَنَایْاوَیَ قَالُواْ)11)تُسْأَلُونَ لَعَلَّکُمْ مَسَاکِنِکُمْ وَ هِیفِ أُتْرِفْتُمْ

 دًایحَصِ جَعَلْنَاهُمْ حَتَّى دَعْوَاهُمْ تِّلْکَ زَالَت فَمَا)11)نَیظَالِمِ

 لَوْ)13)نَیلَاعِبِ نهُمَایْبَ مَا وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاءَ خَلَقْنَا مَا وَ)13)نَیخَامِدِ

 نَقْذِفُ بَلْ)10)نَیفَاعِلِ کُنَّا إِنْ لَّدُنَّا مِن لَاتَّخَذْنَاهُ لَهْوًا نَّتَّخِذَ أَن أَرَدْنَا

 مِمَّا لُیْالْوَ لَکُمُ وَ  زَاهِقٌ هُوَ فَإِذَا دْمَغُهُیَفَ الْبَاطِلِ عَلَى بِالْحَقِّ

 (1۳)تَصِفُونَ

 سوره انبیاء

 فرجام نبوت

... پیغمبران با آن هدف بسیار عالى و مترقى که در روزهاى 

دوران نور و دوران  هاى فرهنگِقبلى تشریح کردیم و در مقیاس

ترین هدفمترقّى هدف آن بیستم، قرن یعنى آگاهى بشر،

ها و هاست؛ یعنى هدف یک طبقه کردن و برابر کردن انسان

برافکندن جهل و فقر و ظلم و استثمار و اختالف طبقاتى. با این 

هدف بسیار ارزنده و مترقى و عالى، پیغمبران مبعوث شدند و در 

 ند. ها قدم نهادجامعه

یک سلسله فعالیت و تالش و جهاد حاصل زندگى پیغمبران 

خداست. از اولِ بعثت، دیگر راحت نخوابیدن، دیگر در بستر 

آسودگى نغنودن، دیگر روى خوشى و آسایش را ندیدن و 

ست. یکسره جهاد کردن. این خالصه سرگذشت پیغمبران الهى

ایم، بعضى که از آثار مذهبى دانستهطورىدر آخر زندگى هم آن

درمقابل جباران و طاغیان زمان، سرشان از پیکر جداشده و به 

ارمغان آمده؛ بعضى در الى درخت، قد تا قد پیکرش اَرّه شده و 

به دونیم شده؛ بعضى در غربت و در ناراحتى از دنیا رفته. هیچ

کدام در آخر زندگى، کدام ثروتى، ولو اندک نیندوخته؛ هیچ

هاى و دنیادار، کاخ و تشکیالت و ثروت مانند رهبران دنیایى

انبوه از خود به جا نگذارده؛ این خالصه زندگى پیامبران و 

 ها را دانستیم. است؛ این سفیران و مأموران و رسوالن الهى

جورى که در ذهن ما هست و در آید. آقا آنسؤالى پیش مى

دها ها و جهاخوانیم، پیغمبران، همه با تالشها مىتاریخ نبوت

زندگى را گذراندند و بسیاری هم شربت شهادت نوشیدند، پس 

اى بود؟ آیا پیغمبران در فایدهثمر و بىها، آیا کار بىکار این

دالنِ که در ذهن سادهطورىتاریخ شکست خوردند؟ آیا آن

آید نمى بدشان هم انبیاء هاى ضدعالَم هنوز هم هست و قدرت

باشد، انبیاء از تالش خود نتیجه که این مطلب در ذهن عامه مردم 

ثمربخشى نگرفتند؟ و بر سرتاسر تاریخ، ظلم و ستم و نامردمى و 

جور است؟ ما معتقدیم طغیان و کفر تسلط داشته است؟ آیا این

جور نیست. ما معتقدیم که این مأموران عزیز خدا، که که این

نش شان از آدم و نوح و ابراهیم آغاز شد، و زبدگان آفریسلسله

فقط شکست ها نهدر این سلسله، یکى پس از دیگرى آمدند، این

فقط آنچه گفتند و خواستند در فقط ناکام نشدند، نهنخوردند، نه

عالم، در تاریخ، در جامعه مواجه با شکست نشد، بلکه در همه 

بشریت و در میان همه کسانى که دنبال یک هدف و مقصودى 

کس شانس موفقیتى را که انبیاء اند، هیچاند و تالش کردهدویده

داشتند، نداشته است؛ این عقیده ماست. ما معتقدیم که فرجام 

نبوت و پایان کار پیغمبران، همیشه تاریخ، در گذشته زمان، 

برطبق دلخواه تمام شده، در آینده هم همچنین خواهد بود؛ و این 

 کنیم. را ثابت مى

اى که نکه این سلسلهجا داریم، یکى ای... دو مطلب ما در این

به نام نبوت و رسالت معروف است، یعنى قافله پیغمبران از آدم تا 

کار کردند؟ مجموعشان چه عملى را انجام ها چهخاتم، این

دادند؟ آیا پیش بردند یا ورشکسته شدند؟ این یک مطلب است. 

مطلب دیگر این است که انبیای عظام الهى هرکدامى در زمان 

 شدند یا شکست خوردند؟  خود، آیا موفق

ست که دانستنش براى ما مفید است. ... ... این یک چیزى

کند، اما ها هست که معلومات انسان را زیاد مىخیلى از حرف

کنم، براى انسان مفید نیست. ... این مطلب که دارم عرض مى

آورد، بلکه آگاهى و فقط آگاهى مىست؛ نهمعناى واقعىمفیدِ به

 رد. ... .آوتعهد مى

 فرجام سلسله انبیاء

اى که اسمشان سلسله مسئله اول این است که این سلسله

انبیاست، از اول تا آخر چه گُلى به سر بشریت زدند؟ جواب این 

است؛ انبیاء آمدند یک موجودى را که در حد یک حیوان هم 

توانست راه و چاه را بشناسد، موجودى که غریزه هم در او نمى

نا و راهگشا نبود، این موجود را آوردند در سطح یک قدر تواآن

موجودى که فرشتگان آسمان هم باید از او بیایند چیز بیاموزند. 

بشر را از حضیض توحّش و نادانى، آوردند در حد یک انسان 

ها عمل بکند، عالىمتمدن که اگر بخواهد برطبق تعلیمات آن

زندگى او بروز  هاى خلقت درترین، زیباترین، شیواترین جلوه

 سعى اى رها را مثل یک شاگرد مدرسهخواهد کرد. انبیاء انسان
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هیچ چیز  که ر کنم خیلى به سطح پایین مطلب را تنزل بدهممى

داند، حتى الفبا را، یک سال رویش زحمت کشیدند، آمد به نمى

که او کالس دوم، اما معلم کالس اول، در همین اثنا، وقتى

س دوم، جان خودش را سر این کار گذاشته رسیده بود به کال

بود. یک دوران دیگر زحمت کشیدند، آمد به کالس سوم، اما 

معلمى که او را از کالس دوم به سوم رسانده بود، جان خودش 

را در این راه از دست داد. یک دوران دیگر زحمت کشیدند، 

آمد به کالس چهارم و باز آن معلم دلسوز، آن پدر مهربان، آن 

رشد آگاه، در طول این مدتى که این شاگرد را به کالس م

رسانید، جان خودش را از دست داد و از باالتر، به رتبه باالتر مى

قدم، مرحلهکالس، قدمدنیا رفت و زندگى را بد گذراند. کالس

مرحله، این بچه کوچک را هِى آوردند باال، آوردند باال، 

بینید سطح فرهنگش نید، مىکآوردند باال؛ اآلن که شما نگاه مى

و دانشش و بینشش و حساسیّتش خیلى باالتر است از آن زمانى 

که دو دوره قبل از حاال بوده و در اوج ترقّى و تعالى و درک و 

 فهم و فکر است. 

ها کجایند؟ یکى در اثناى ها نیستند، معلمکنید معلمنگاه مى

مثالً، مى که داشت این شاگرد کُندذهن راکالس اول، وقتى

که حالىآورد باال، جان داد. آن دیگرى را همین شاگردها، در

آموختند، در آخر سال، سر یک اختالفى، داشتند از او چیز مى

سر یک چیزى، جمع شدند، بر سرش شوریدند، او را کشتند. 

معلم کالس سوم را جور دیگر، معلم کالس چهارم را جور 

رسالت خود را انجام داده و به ها نیستند، هر معلمى دیگر. معلم

ظاهر با ناکامى مرده و از بین رفته، اما آیا ناکام شده؟ خوب فکر 

کنید، ببینید آیا ناکام شده آن معلم؟ مگر معلم هدفش چه بود؟ 

خواست که خواست؟ او مىمگر این معلم دلسوز همین را نمى

این شاگرد از خاک سیاه به اوج قله فرهنگ و دانش و معرفت 

 ها ناکام نمردند. ... . جور؟ پس معلمنشده اینبرسد، و حاال مگر 

انبیاء ... در طول تاریخ کارشان این بوده، تا این بشر را باال 

بیاورند، به او دانش و معرفت بیاموزند، او را آماده سامان زندگى 

هاى الزم را بدهند و این کار انجام گرفت آخر بکنند، به او مایه

دنیا بیشتر از هزار سالِ قبل آماده شنیدن سخن حق  ... امروز

فرجهتعالىاهللاسالم است. ... آن روزى که امام زمان ما، عجل

عنوان یک امامى که بساط شود از نظرها، و بهالشریف غایب مى

کند، آن روز بشر آماده را باید در مردم پهن کند، پهن نمى

ه دست نبود، و اگر آن پذیرش یک امام مصلحِ انقالبىِ شمشیر ب

خواست قیام کند و انقالب کند و جامعه را به هم بزرگوار مى

توانست با شرایط نامساعد آن زمان، یک جامعهبریزد، مسلّم نمى

السالم از نظرها خواهد بسازد. ... لذا امام علیهکه مىچناناى آن

کند، بشریت به شود. ... آن روزى که امام ظهور مىمخفى مى

مادگى رسیده، آماده است که سخن حق اسالم را بشنود و آ

بپذیرد. آماده است که جامعه مرتفع و رفیع اسالمى را بر روى 

هاى خود حمل کند. آماده پیاده شدن قرآن است آن روز دوش

بشریت. اما در زمان امام زمان آماده نبود، این کار را چه کسی 

 روان انبیاء هستند. لهکرده؟ تعلیمات انبیاء کرده و ائمه دنبا

بینیم که هر ... انبیاء بنابراین ناموفق نبودند در تاریخ و ما مى

قدم به رفته و بر عمر خود افزوده، یک روزى که بشریت پیش

خواهیم دیگر تر شده. چه مىاوج ترقى و تکامل و تعالى نزدیک

ن خواهد ایخواهند؟ پروردگار عالم مىغیر از این؟ انبیاء چه مى

سوى سرمنزل طبیعى و مایه نپخته و خام را با حرکتى طبیعى، به

 عالم پروردگار را این. برساند تعالى و تکامل یعنى اش،فطری

ل نهایى خواهد رسید. کما نقطه آن به بشریت مسلّم و کرده اراده

صورت اینو این جبر تاریخ است؛ جبر تاریخ یعنى این و به

 درست گفته. 

کنم دقت کنید، ست، خواهش مىدقیقى هاىها بحثاین

سوى تعالى و تکامل و بهمسیر بشر بهروى الفاظ و کلمات. 

است؛ یعنى روزگارى  سوى بهشت موعود این جهانی

را انسانیت به خود خواهد دید که در آن روزگار ظلم 

طبق دلخواه چیز بر؛ همهنباشد، بدى نباشد، زشتى نباشد

 که ست و خلقت جهان؛اینجورى انسانیت باشد. خلقت انسان

چنین سرمنزلى خواهد یک به باالخره خود، مسیر در موجود این

 براى که رسید؛ باید برسد. در آن دورانى که بشریّت همه چیز را

وقت وارد بستر ست، آماده خواهد داشت، آنا الزم تکاملش

تر شود و با سرعت و سیرى هرچه تمامترقّى و تکامل و تعالى مى

 کند. مى حرکت مطلق، کمال یعنى سوى اهلل،به

و هرچه از اول تاریخ بشرى تا این زمان ما پیش آمدیم، به

تر شدیم؛ این جبر تاریخ است. خلقت سوى آن سرمنزل نزدیک

جور آفریده که جورى است و خلقت جهان، خدا اینانسان این

وه. خواهناخواوروند، خواهسوى ترقى و تعالى پیش مىها بهانسان

دست بیاورید که یعنى ناخواه را البته بایستى درضمن مطالب به

چه خواه و ناخواه، که بعد وقتی با بحث بعدى ملزم کنیم، روشن 

شدت دخیل است و ها بهشود یعنى چه. البته اراده انسانمى
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رساند و این ها را به ترقّى مىهاست که انسانخواست انسان

 خواست خواهد بود.

بینى اسالم است از اصول اسالمى، در جهان ن یک اصلىای

است. چرا؟  این از مسلّمات است که عاقبتِ بشر برطبق نیکى

چون خداى متعال زمین و آسمان را برطبق حق آفریده؛ انسان را 

جو آفریده، انسان چون داراى اراده است، باید هم با فطرت حق

د تا به آن سرمنزل در راهى که مطابق با فطرتش است حرکت کن

تواند به او ارائه کند این راه را و بگوید چهبرسد. چه کسی مى

کار اگر بکنى، برطبق فطرتت عمل کردى؟ انبیا؛ انبیاء براى این 

 آیند. ... . می

انبیای گوییم که گیریم، مىجور نتیجه مىدر مسئله اول این

ها شان با محرومیتتکعظام الهى، اگرچه که هر تک

اند، اما درمجموع، سِیر بشریّت ها مواجه شدهو ناکامى

انبیاء سوى ترقّى و تعالى بوده و عاملش انبیاء بودند. به

سوى سرشته سوى آن سرمنزل مقصود و بهاند که انسان را بهبوده

عاقبت انسانى هل دادند، حرکت دادند، به او کمک کردند در 

 رفتن این راه؛ این مسئله اول. 

 هر یک از انبیاءفرجام 

ها، که بیشتر مورد توجه است براى خیلىاما مسئله دوم؛ آنى

این مسئله دوم است که من این را روشنش کنم برایتان. مسئله 

وجود مىدوم این است که وقتى پیغمبرى در جهان نهضتى به

توان گفت که کند، آیا مىپا مىآورد، انقالبى و رستاخیزى بر

توان امیدوار بود به خوبى دارد یا نه؟ مىاین انقالب عاقبت 

شود امیدوار بود؟ قاعده ست؟ یا نمىاینکه پایان این کار نیکى

 جا؟ کلى چیست این

بینیم هرجا سخنِ کنیم، مىگویند ما هرچه نگاه مىبعضى مى

حقى از زبانى در آمد، هرجا نغمه حقیقت از سویى به گوش 

ید و خفه شد. از این یک رسید، باالخره به نتیجه و ثمر نرس

گویند تجربه تاریخ بشر به ما همیشه اى درست کردند، مىتجربه

طور کلى شما مىنشان داده که انبیاء ناکام شدند، حاال ولو به

گویى که کامیاب شدند، باشد، اما باالخره انقالبى که درست 

 که حق را بهجا نتوانستند کردند، نتوانستند به ثمر برسانند. یک

کار کنیم حکومت برسانند و باطل را نابود کنند. خُب بنابراین چه

ما؟ ما هم بعد از این دستى بلند نکنیم، از آستین در نیاوریم، راه 

انبیاء را تعقیب نکنیم؛ براى خاطر اینکه وقتى انبیای عظام الهى، 

خودشان در زمان بودنِ خودشان، نتوانستند کارى انجام بدهند، و 

 ر اىطور موسمى و مرحلهبه ولو یشه باطل بر حق رباالخره هم

ها را غالف گویان عالم تیغجویان و حقحق پس کرده، پیدا غلبه

اى ندارد. مگر یک کنند، بروند بگیرند بخوابند، بدانند فایده

اى برون دستى از آستینى بیرون بیاید، دست قدرتى، دست غیبى

از مردم است و این همان آید و او کارى بکند. این منطق بسیارى 

منطق است که عرض کردم، جباران تاریخ از این منطق خیلى 

ست که همیشه قُلدرهاى برند. این همان منطقى الذت مى

شان این عقیده باشد؛ داشتند که مردم عقیدهروزگار دوست مى

گونه گونه تالشى، هیچیعنى مردم معتقد باشند که آقا هیچ

اهدتى در راه حق به نتیجه نخواهد رسید. گونه مجفعالیتى، هیچ

 خواستند. این را همیشه جبّاران عالم مى

هاى دنیا که شما در روزنامههاى سیاسى سران دولتبلوف

خوانید، براى همین منظور هاى حاوى اخبار جهانى زیاد مى

جباران عالم از خدای دو جهان میاست. ... بنابراین 

که مردم اینجور عتقاد ندارند ر ر خدایی که به او ا خواهند

ها و انبیای عظام الهی و سفیران تصوّر کنند که نبوّت

از  اند.حق و حقیقت، همیشه محکوم به شکست بوده

گونه نغمه خواهند مردم تصوّر کنند و خیال کنند که هیچخدا می

پرستانه درمقابل طبیعت این عالم جواب مساعد و مثبت حق

خواهند مردم مأیوس باشند از اینکه هیچمینخواهد داد. از خدا 

گونه نهضتی درمقابل باطل رشد کند و به ثمر برسد و شکست 

جور است؟ ... سخن قرآن را که نخورد؛ اما آیا واقع مطلب همین

کند نشنویم، سخن درست عکسِ این منطق را به ما بازگو می

ما به قرآن  کنیم.پندارهای باطل را بشنویم؟ نه؛ ما این کار را نمی

ها گیریم که فرجام نبوتکنیم، از قرآن درس میمراجعه می

روانشان چه اثری میچیست و نهضت انقالبی پیغمبران و دنباله

گردیم به تواند داشته باشد. این را از قرآن یاد بگیریم، بعد برمی

 کند این مطلب را. بینیم تاریخ هم گواهی مینصّ تاریخ، می

د در همین آیاتی که تالوت کردم و حاال باز زنقرآن مثل می

گوید که نه! در کنم؛ به ما میکنم و ترجمه میمجدداً تالوت می

شود. ماند، باطل نابود میست، حق میست و باطلی ادنیا حقّی ا

کند، کف گوید آب سیالن و جریان پیدا میها در رودمیاز کوه

ماند، باطل ها میآبمیرد، ها میشود، کفبر روی آب ظاهر می

همان کف است که خواهد مرد، آب همان حق است که خواهد 

 ماند. 
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آموزد و واقعیت تاریخی جا آنچنانی که قرآن به ما میتا این

هایی که در این عالم کند، هر یک از نبوتهم آن را تأیید می

ظهور کرده است، از اول تا آخر، عالوه بر اینکه در سلسله نبوت

اند، یک قدم بشر را به پیش ریخ یک فعلی را انجام دادههای تا

ها هم به خودی خود دارای امکان موفقیت بودهاند، خود آنبرده

های تاریخ در طول زمان به جوری نیست که قدرتاند. ... آن

های دنیایی اند که درمقابل قدرتمردم فهماندند و تلقین کرده

نخواهد داشت. نه؛ اینجور  که بر باطلند، حق، مجال نفس کشیدن

جا امکان موفقیت داشتهنیست، بلکه عکس این است. انبیاء همه

جا امکان موفقیت دارند، مسلّم هم موفق اند، پیروان انبیاء هم همه

جاست که خواهند شد؛ اما به دو شرط، دو تا شرط دارد، ر این

 دوگفتم اراده انسان دخیل است در ساختن آینده تاریخ ر این 

هایی که بر شرط اگر وجود داشته باشد، همه نهضت

اساس دین، بر اساس فکر قرآنی و اسالمی، در طول 

تاریخ انجام گرفته و انجام خواهد گرفت، تا ابد موفق 

و پیروز خواهند شد؛ احتیاج به معجزه هم نیست.  خواهند شد

ای حتماً انجام بگیرد تا طرفداران دین موفق الزم نیست تا معجزه

و پیروز بشوند، نه؛ بدون اینکه دستی هم از غیب بیاید، اگر این 

دو شرط وجود داشته باشد، اسالم و قرآن و دین و افکار قرآنی، 

 امکان اصلی موفقیت را خواهند داشت؛ آن دو شرط چه هستند؟ 

یکی از آن دو شرط ایمان است، اعتقادی از روی 

قبولی همراه  ، باوری است همراه با تعهدپذیری،آگاهی است

 شرط دوم صبر )است(با تالش و حرکت؛ این شرط اول. 

صبر یعنی چه؟ یعنی مقاومت، از میدان در نرفتن، کار را در 

 لحظه حساس و خطرناک رها نکردن.

بینید یک پیغمبری ها میهر جا شما در طول تاریخ نبوت 

شکست خورده از طاغوت زمان، برای خاطر این بوده که 

رافیانش، ایمان کافی یا صبر کافی نداشتند. هر مرتبه پیروانش، اط

بینید به حق پیش برده است، برای خاطر این است که که می

ایمان سرشار و صبر الزم را دارا بودند. آیا شاهدی از قرآن بر 

این مطلب هست؟ بله؛ چندین شاهد در قرآن هست. آیاتی که 

اوان دیگری هم خوانم، زیربنای فکری است و آیات فرامروز می

خوانم. اش را برایتان میکند. دو آیههست که مطلب را بیان می

 کُنْتُم إِنْ الْأَعْلَوْنَ أَنْتُمُ وَ تَحْزَنواْ لَا وَ تَهِنُوا لَا وَ»یک آیه این است: 

جا آیه قرآن است، این روایت نیست تا کسی . این23«نَیمُؤمِنِ

متشابه  هم نیست خدشه کند که شاید سندش ضعیف است، آیه 

فهمیم، نه؛ واضح، تا کسانی خدشه کنند که معنایش را نمی

و  «تَحْزَنوا لَا وَ»یعنی ای مسلمانان سست نشوید،  «تَهِنُوا لَا»روشن. 

شما باالترید، دست شما  «الْأَعْلَوْنَ أَنْتُمُ وَ»اندوهگین مگردید، 

لبه باالتر است، شما پیروزمند خواهید بود، شما بر دشمن غ

خواهید کرد، فکر شما باالخره بر اورنگ حکمرانی جهان 

 خواهد نشست؛ شرطش چیست؟ 

اگر مؤمن باشید، اگر ایمان داشته باشید،  « نَیمُؤمِنِ کُنْتُم إِنْ» 

 اگر ایمان وجود داشته باشد، این هست. 

علیه با اهللصلواتصادقگویید آقا من دیدم، امامشما می

همه مبارزه کرد، حکومت را نتوانست طاغیه زمان خود، آن

بگیرد، بله؛ اما برای خاطر این بود که اطرافیانش، بسیاری از 

دوستانش، بسیاری از مدعیان تشیّعش، مثل بنده و شما بودند، 

خواستید صبر بودند، کم ایمان بودند. شما میمثل ما بودند، بی

تواند به امام صادق برخالف سنّتِ تاریخِ قرار داده پروردگار ب

حکومت برسد؟ همین خودش دلیل بر این است که مُعجِزی و 

ها بنا نیست ظاهر بشود. ها و پیروزیای در زمینه فتحدست غیبی

شد که امام صادق به اگر قرار بود معجزی بشود، معجزی می

حکومت برسد. امام صادق باالخره به دست طاغیه زمان خودش 

جور. بر اثر این بود که جعفر هم همینبنکشته شد؛ موسی

قدر که الزم است صبر دوستان و پیروان، به قدر کافی، آن

قدری که باید و شاید در نداشتند، ایمان و باورِ همراه با تعهّد، آن

جور باشد، نتیجهها ذخیره نشده بود. امروز هم اگر آنروح آن

اش شکست است، شکست اسالم، شکست قرآن، محکومیت 

اگر امروز مثل زمان پیغمبر بشویم، مسلمان زمان  مسلمانان؛ اما

پیغمبر ایمانش یک ایمان قطعی و تردیدناپذیر بود. صبرش همان 

صبری است که فرشتگان آسمان درمقابل آن صبر کوچک 

بودند؛ صبری که در روز ماه رمضان، در گرمای حجاز، با دهان 

 کند، این صبر آنجنگد و خندق حفر میروزه، با دشمن می

 مسلمان است.

وسیله حربه صبر بر دشمنان به 23«الصَّلَاهِ وَ بِالصَّبْرِ نُوایاسْتَعِ وَ»

های خودتان را از پیش ببرید، وسیله صبر هدفپیروز شوید، به
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این معجزه برای صبر است، آن دستی که باید از آستین بیرون 

بیاید و کاری بکند، دست صبر انسانی است؛ صبر. ما صبر را هم 

کنیم. ما خیال کردیم صبر به این است که حاال د معنا میب

گویم به شما چگونه بنشینیم ببینیم چگونه خواهد شد. بنده می

خواهد بنشینیم ببینیم. اگر بدون فعالیت، بدون خواهد شد، نمی

تالش، بدون تپش نشستی، عاقبت، بدبختی است، ذلت است، 

 وَ ایَالدُّنْ خَسِرَ». دنیایی استدینی است و بیخواری است، بی

؛ اما اگر با صبر پیش رفتی، 20«نُیالْمُبِ الخُسْرَانُ هُوَ ذَلِکَ  الْآخِرَهَ

 عاقبت هم دین است و هم دنیاست. 

گوید. این آیات برای این عاقبتی است که قرآن به ما می

سوره اعراف است. ... در سوره اعراف ... ماجرای فرعون مطرح 

آید و دعوت الهی را بیان میموسی میشود و موسی، که می

کند، تنها قبول نمیکند و نهپذیرد، قبول نمیکند، فرعون نمی

ها، کند. بعد از همة این حرفبلکه حتی موسی را تهدید می

آیند، سِحرشان درمقابل معجزه موسایی ساحران فرعونی می

د. آورنها خودشان ایمان میبرد و باالخره آنکاری از پیش نمی

گوید شما را خواهم کشت. کند، میها را تهدید میفرعون آن

گذرد، بعد از ها همه میچرا به سحر موسی ایمان آوردید؟ این

وقت ماجرای جادوگران فرعونی و شکست آنان از موسی، آن

مأل، سران و  2۳«فِرْعَوْنَ قَوْمِ مِنْ الْمَلَأُ قَالَ وَ»جوری است: این

 تَذَرُ أَ»م فرعون به فرعون چنین گفتند: سرداران و بزرگان قو

کنی کنی، ول میآیا تو رها می «الْأَرْضِی فِ فْسِدُواْیُلِ قَوْمَهُ وَ مُوسَى

موسی و قومش را، مؤمنین به او را، حزبش را، جمعیتش را، که 

کنی؟ به گری بکنند؟ ولشان میدر زمین فساد بکنند؟ اخالل

و تو را و خدایان تو را  «آلِهَتَکَ وَ ذَرَکَیَ وَ»گفتند، فرعون می

 جوری است؟ کناری بگذارند؟ این

، فرعون درمقابل این سخن و این تشکیک گفت نه؛ «قَالَ»

موسی را از بین خواهم برد. یک حمله سخت را برای موسی 

ای برای کوبیدن حزب موسویان در تدارک دید، یک طرح تازه

 ییِنَسْتَحْ وَ أَبْنَاءَهُمْ نُقَتِّلُسَ قَالَ»مصر طرح کرد، آن چه بود؟ 

گفت  «نِسَاءَهُمْ ییِنَسْتَحْ وَ أَبْنَاءَهُمْ سَنُقَتِّلُ قَالَ» . فرعون گفت «نِسَاءَهُمْ

دهم آنچه مىشت، اجازه نمىگذا نخواهم من موسى را وا
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خواهد بکند، بلکه جوانانشان را خواهم کشت و زنانشان را زنده 

این نقشه جدیدى است. فرعون بعد از آنى نگاه خواهم داشت؛

کرده که موسى گونه مبارزه را با موسى کرده و فکر مىکه همه

از بین خواهد رفت، حاال به این نتیجه رسیده که نه، حتى 

آورند و سحر با معجزه ساحران و جادوگرانش هم به او ایمان مى

طرح،  اُفتد فرعون.پهلو نزند به فکر انجام یک شدت عملى مى

گوید باید شدت عمل به خرج شود، مىطرح شدت عمل مى

هایى که گرویده هستند به کار کنیم؟ همه جوانبدهیم، چه

ها را زنده هاى آنها را خواهیم کشت. همه زنموسى، این

زنده گرفتن، زنده نگاه داشتن. البد  «ییِنَسْتَحْ»خواهیم گرفت. 

راب بکنند یا براى چیزى براى فحشا یا براى اینکه نسلشان را خ

قبیل. خب، کار سخت شد دیگر، حزب موسى قرار گرفتند ازاین

جا جایىدرمقابل نقشه طرح شدت عمل دستگاه فرعونى. این

هاى است که دل جا جایىلرزد، اینست که استخوانِ پیالن مى

شود، مگر شوخی است؟ کسى مثل قرص و محکم متزلزل مى

اى برایشان ها خواهم سوزاند، نقشهآن فرعون بگوید من پدرى از

هایشان جوان «أَبْنَاءَهُمْ سَنُقَتِّلُ»دارم که یک جوان برایشان نگذارم، 

جا جایى است که بایستى موسویان شارژ را خواهم کُشت. این

بشوند، باید در همین لحظه حساس و خطرناک احساس شکست 

 نکنند. 

ن تاریخ خودمان، اى یادم آمد از یکى از بزرگایک جمله

برای همین صد سال قبل تقریباً، پنجاه، شصت سال قبل، یک 

ها، کردند در این مبارزات مشروطه و ایناى را از او نقل مىجمله

گویند او  به یارانش، به هاست خیلى، مىنام او بر سر زبان

که مىگفت بجنگید، مبارزه کنید، در همان وقتىدوستانش مى

که ببینید که است، بازهم مبارزه کنید، تا وقتىبینید کار سخت 

که ببینید که اآلن جایىقطعاً شکست خواهید خورد، برسید به آن

که جایىدیگر قطعاً شکست خواهید خورد، وقتى رسیدید به آن

وقت خورید، بازهم مبارزه کنید، آندیدید حتماً شکست مى

 ست. ... . پیروز خواهید شد و این حرف درستى ا

گوید، )) آیه قرآن تقریباً نظیر همین مطلب را مى

 أَنَّهُمْ ظَنُّواْ وَ الرُّسُلُ أَسَیْاسْتَ إِذَا حَتَّى»فرماید که: یا تحقیقاً. مى

، تا جایى رسید فشارها و لطمات و ضربات 29«کُذِبُواْ قَدْ

جبهه معارض پیغمبران که خود پیغمبرها مأیوس 
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برها و مردمانى که شدند، یک جایى رسید که پیغم

ها متزلزل شد دلشان، نه از همراه پیغمبرها بودند، این

لحاظ ایمان، ایمانشان از بین نرفت، اعتقادشان به خدا 

را از دست ندادند، اما چون معتقد بودند که پیروز 

خواهند شد، ایمان و یقینشان به پیروزى رو به زوال 

یقین اند. رفت و خیال کردند که اشتباه فهمیده

ها گفته شما حتماً پیروز خواهید داشتند که خدا به این

کردند ها فکر مىرسید کار که اینشد؛ یک جایى مى

اى به اند، خدا چنین وعدهمثل اینکه اشتباه فهمیده

در  «نَصْرُنَا جَاءَهُمْ کُذِبُواْ قَدْ أَنَّهُمْ ظَنُّواْ وَ» ها نداده بوده. آن

ر اثر شدت فشار و شدت ضربات و اى که بهمان لحظه

لطماتِ دشمن، جبهه حق و جبهه دین احساس مى

شود، از بین کرد که هان، حتماً دیگر دارد نابود مى

ها روى او کند، راهرود، دشمن دارد غلبه پیدا مىمى

هم استقامت مى بسته است، در همان لحظه، چون باز

و یارى  کرد، نصرتهم تالش مىکرد، چون باز

 رسید؛ این آیه قرآن است. ((خدایى فرا مى

کند براى بسیج بنىموسى از این نقشه دارد استفاده مى

بینند حتماً شکست خواهند که مىاسرائیل در وقتىاسرائیل. بنى

ها را هاى آنخورد، چون فرعون عازم است که همه جوان

دید بکُشد؛ درمقابل نقشه جدید فرعونى، موسى هم نقشه ج

گوید؟ وقتى درمقابل این وضع دهد. چه مىخودش را ارائه مى

 قَالَ»گوید، گوید؛ موسى مىجور مىگیرند، فرعون اینقرار مى

موسى متقابالً درمقابل این اعالن فرعونى به  17«لِقَومِهِ مُوسَى

از خدا یارى بخواهید و صبر  «اصْبِرُوا وَ بِاللَّهِ نُوایإِسْتَعِ»قومش گفت: 

کاره نگذارید کنید. ادامه بدهید، مقاومت کنید، تالشتان را نیمه

زمین از آن  «لِلَّهِ الْأَرْضَ إِنَّ» چرا؟ ر دمدها مىاین در امید ر

گذارد دهد و مىآن را مى «عِبَادِهِ مِنْ شَاءُیَ مَنْ ورِثُهَایُ»خداست، 

وسى که از بندگانش که بخواهد. یعنى بنده خدا ماییم، مبراى آن

گوید شما بنده خدایید، بندگان فرعون کارشان اسرائیل مىبه بنى

  الْعَاقِبَهُ وَ»به نتیجه نخواهد رسید. زمین برای بندگان خداست. 

 فرجام کار، پایان کار از آن مردم باتقواست.  «نَیلِلمُتَّقِ

رساند این قرآن است، واقعیت تاریخى هم همین را به ما مى

اندازندش، همان ابراهیمى که روزى در آتش مىدهد. و نشان مى
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بینیم که در مکه و خانه خدا جامعه توحیدى تشکیل روزى مى

ماند. موسى که ها بعد از خودِ او، آن جامعه مىدهد و تا قرنمى

جور با فرعون درگیرى دارد و تحت فشارند بنىیک روز این

رض مقدسه بینیم که دستور دخول در ااسرائیل، روز دیگرى مى

جا ، بروید آن11«الْمُقَدَّسَهَ الْأَرضَ ادْخُلُوا قَوْمِ ای»شود؛ به او داده مى

مریم که بنجا جامعه الهى و توحیدى تشکیل بدهید. عیسىو آن

ها، تالش در مدت اقامت کوتاهش بر روى زمین و در میان انسان

زمین که از روى رسد، بعد از آنىو فعالیتش به ثمره ظاهرى نمى

رود از میان مردم، بعد از یکى دو قرن، کند و مىعروج مى

هاى جهانِ آن روز در اختیار فکر مسیح قرار ترین قدرتبزرگ

گیرد؛ یعنى امپراطورى رُم، امپراطورى عظیم رم در اختیار مى

شود و گیرد و امپراطور، خودش مسیحى مىفکر مسیحى قرار مى

 شود. مؤمن به دین مسیح مى

قدر مورد فشار بود، سیزده سال مبر ما که در مکه آنپیغ

ها را برایش فراهم کردند، بعد مىها و وضعشدیدترین شکنجه

وجود اى بهدهد، جامعهجا حکومتى تشکیل مىآید مدینه، آن

سوى کمال سوق ها را بهکند و انسانآورد، نظامى مستقر مىمى

کند، بر زمین مىدهد و دشمنان بنیادى خودش را خُرد مىمى

که ایمان بود زند، اما در سایه چه؟ در سایه ایمان و صبر. هروقتى

، اگر تقوا در ایمانِ همراه با 12«تَتَّقُوا وَ تَصْبِرُوا إِنْ بَلَى»و صبر بود، 

آید. و وقت است که پیروزى مىعمل و صبر وجود داشت، آن

ر تاریخ هاى عالَم است، سنّت پروردگار داین یکى از سنّت

جور است، فردا جور بوده، امروز هم همیناست. دیروز هم همین

اند هاى دینى، اگر توانستهجور خواهد بود. همه قدرتهم همین

صورت قدرتى دربیایند یا باقى بمانند، در سایه ایمان و صبر به

دارند قرآن، اسالم، که دوست مىکسانىبوده. امروز هم آن

ها هایى که مایلند ایندس اسالمى، آنتوحید، نبوت، اصول مق

بتوانند در دنیا سررشته و زمام زندگى مردم را در دست بگیرند، 

هایى که مایلند خدا را در دنیا حاکم ببینند، در خودشان دوتا آن

مایه را نیرومند کنند؛ مایه ایمان و مایه صبر. اگر مایه ایمان و مایه 
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 وَ عِبَادِهِ مِنْ شَاءُیَ مَنْ یُورِثُهَا لِلَّهِ رْضَالْأَ إِنَّ»صبر در ما نیرومند شد، 

 شود. ، اما بدون ایمان و بدون صبر نمى« نَیلِلمُتَّقِ  الْعَاقِبَهُ

)) اقتضاى فتح و پیشرفت در دعوت انبیاء هست؛ چون انبیاء 

کنند، و حق گویند، برطبق حق حرکت مىبرطبق حق سخن مى

و سرشت جهان است، پس موفق پیروز است. حق برطبق فطرت 

و پیروز است. انبیاء هم برطبق سرشت جهان دارند حرف مى

زنند؛ بنابراین مایه و اقتضاى موفقیت در نهضت انبیاء و در 

بینى طور کامل موجود است. اگر تو مىانقالب پیغمبران به

پیغمبرى در تاریخ شکست خورد، این را دلیل ندان که حرف 

ورد؛ نه، حرف حق باید پیروز بشود، نظام حق باید شکست بخ

حق باید غالب بشود، دست حق باید بر سر باطل بکوبد و 

خورد یک جا؟ براى پس چرا پیغمبر شکست مى متالشى کند،

خاطر اینکه پیروان پیغمبر، یا ایمان کافى یا صبر کافى ندارند، 

 11.دهندصبر به خرج نمى

شود، با آن وضع ناکام، جا شهید مىعلى آناگر زیدبن... 

این دلیل بر این نیست که حق محکوم به زوال و شکست است؛ 

دلیل بر این است که حق هم با وجودى که حق است، احتیاج 

گمان نکنیم چون حرف ما حق دارد به کار و تالش و کوشش. 

. فکر نکنیم چون است، پس الزم نیست تالش کنیم در راهش

خدا قرآن را پیش خواهد برد، نه!  داعیه ما قرآن است، پس خود

علیه اهللعلى حرفش حق بوده مسلّم، امام صادق صلوات... زیدبن

بنعلى را با دستگاه هُشامهم امضا کرده بود مبارزه زیدبن

عبدالملک، آن مبارزه عجیب را اجازه داده بودند به او، تاریخ 

را هم خوب  معناست. این بزرگوار هم رفت، کارهااینناطق به

جوىِ نادانِ ناآگاه یا راه کرد، منتها یک عده مردم بهانهروبه

مغرضِ تحت تأثیر تبلیغات سوء دشمنِ بیدار، در لحظه الزم او را 

 مخذول کردند و تنها گذاشتند. 

البالغه، علیه در یک خطبه از نهجاهلل.. امیرالمؤمنین صلوات.

، این مطلب را کامالً درخطبی، از جمله در یک خطبه کوتاه

هاى سپاهیان اسالم را فرماید. ... شرح ماجراى پیشرفتروشن مى

وَ لَقَد کُنّا »فرماید که دهد امیرالمؤمنین، در زمان پیغمبر. مىمى

گوید ما ، می«مَعَ رَسولِ اهللِ نَقتُلُ آباءَنا وَ اَبناءَنا وَ اِخوانَنا وَ اَعمامَنا

جورى عمل مىرکاب پیغمبر که بودیم، ایندر کنار پیغمبر و در 
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رفتیم، پدرهاى خودمان را، کردیم؛ در میدان جنگ که مى

فرزندان خودمان را، برادران خودمان را، عموهاى خودمان را 

کشتیم. اگر عموى ما، پدر که در جبهه کفر و شرک بودند، مى

یغمبر، آمد به جنگ پما، پسر ما، برادر ما، در زیر پرچم کفر مى

گفتیم این برادر من است، این را ما که با پیغمبر رفته بودیم، نمى

دریغ همه را درو مىنکشم؛ این پسر من است، این را نکشم؛ بى

گشتیم، کشتیم و برمىها را مىکردیم در راه خدا. بعد هم که این

دادِبیداد دیدى! ما براى خاطر این شدیم که اىدر دل متزلزل نمى

ین تازه، این فکر تازه، این فرزند دلبندمان را کشتیم، نه. ایمان د

ما »شد. شد، زیاد مىما بر اثر این اقدامِ حادّ و قاطع کم نمى

این مجاهدت ما بر ایمان ما و « یَزیدُنا ذلِکَ اِلّا ایماناً وَ تَسلیماً

« ى مَضَضِ االَلَمِوَ مُضِیّاً عَلَى اللَّقَمِ وَ صَبراً عَلَ»افزود، تسلیم ما مى

تر شد که ما در کارهاى دشوار، قاطعاین مجاهدت ما موجب مى

هاى مجاهدت بیشتر صبر بکنیم. عمل بکنیم، بر دردها و سوزش

هاى جنگ را بهکند امیرالمؤمنین شرح میدانخب، بعد بنا مى

جا گفتن. ... بعد در آخر همین خطبه ... مىطور خالصه آن

فَلَمّا رَاَى اهللُ صِدقَنا اَنزَلَ بِعَدُوِّنَا الکَبتَ وَ اَنزَلَ عَلَینَا »ه فرمایند ک

قدر مجاهدت کردیم تا خدا دید که ما راست مىاین« النَّصرَ

راستى مسلمانیم ما، دید واقعاً مؤمنیم، با عمل خود گوییم، دید به

جورى عمل کردیم، نشان دادیم ایمان عمیق خود را، وقتى این

وقت سرکوبى بر دشمنان ما و نصرت و پیروزى براى ما از نآ

فرمایند، بعد سوى خدا نازل شد. یکی دو، سه، جمله دیگر مى

وَ لَعَمری لَو کُنّا نَأتی ما اَتَیتُم ما قامَ لِلدّینِ عَمودٌ وَ »فرمایند که مى

ىاین را امیرالمؤمنین در زمان خالفتش م«. لَا اخضَرَّ لِالیمانِ عودٌ

هاى از زیرِ بار در روِ تنبلِ که با یک مشت آدموقتىگوید، آن

گفت بیایید برویم به رو بوده، که وقتى مىطلب روبهعافیت

آوردند؛ وقتى بنا بود بروند به جنگ جنگ معاویه، عذر مى

طلحه و زبیر، هزار جور توجیه شرعى براى نیامدن خودشان 

به جان « وَ لَعَمری»گوید که ىها مکردند؛ ... به آندرست مى

اگر ما آن روز با پیغمبر همان « لَو کُنّا نَأتی ما اَتَیتُم»خودم قسم، 

کنید، اى مسلمانان! کردیم که شما امروز دارید مىکارى را مى

هاى یک پایه از پایه« ما قامَ لِلدّینِ عَمودٌ وَ لَا اخضَرَّ لِالیمانِ عودٌ»

هاى ایمان سرسبز نمىد، یک شاخه از شاخهایستادین برپا نمى

 شد. 

فهمید؟ سخن امیرالمؤمنین که شما از این خطبه چه مى

رفت، همان چیزى جز سخن پیغمبر نیست، آن راهى که على مى
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رفت. چرا در آن روز پیغمبر ست که برادرش پیغمبر مىراهى

رها آنجور پیشرفت کرد و چرا در زمان امیرالمؤمنین کاخدا آن

کند سِرّش را. جور متوقف ماند؟ چرا؟ امیرالمؤمنین دارد بیان مى

هاى جنگ، آن گوید چون آن روز ما صبر کردیم در میدانمى

روز بر سوزش درد صبر کردیم، آن روز حاضر شدیم از توى 

رختخواب بیاییم توى میدان، آن روز حاضر شدیم از منافع مادى 

اى خدا، اما امروز شما حاضر و کسب و کارمان بگذریم بر

مانیم. یک مسئله نیستید. آن روز پیش رفتیم، امروز عقب مى

خیلى ساده و روشن؛ دو دوتا، چهارتا. این تحلیل اجتماعى 

 امیرالمؤمنین است.  ((

دهیم. سؤال اول ست که ما به این دو سؤال مىاین پاسخى

ا ناکام شدند؟ این بود که آیا انبیای الهى مجموعاً موفق شدند ی

گوییم مجموعاً موفق شدند، همه انبیا. به دلیل اینکه مىمى

انبیاء در مجموع خواستند بشر را باال بیاورند و باال آوردند. ... 

موفق شدند و کامیاب شدند، ناکام نشدند. و اما هر 

هاى تک از نهضتدانه از پیغمبران، یعنى هر تکدانه

ها موفق شدند یا نه؟ آن انقالبىِ الهى و توحیدى، آیا

جا یک قاعده کلى وجود دارد. قاعده کلى این گوییم اینمى

، هرکدامى داراى ایمان و صبرِ کافى بودند است که

موفق شدند، هرکدامى داراى ایمان و صبر کافى نبودند، موفق 

 نگشتند. 

 تبیین قرآنی فرجام نبوت

آیات بحث  حاال توجه کنید تا من این آیات قرآن را بخوانم.

امروز از دوجاست، یکى از سوره رعد است و دیگرى از سوره 

 صافات است. 

چیز است. بگو خدا آفریننده همه 11«شَیْءٍ کُلِّ خَالِقُ اللَّهُ قُلِ»... 

تواند بگوید عاقبتش چه خواهد شد. چون چون او آفریده، او می

میخواهد درباره عاقبت حق و باطل حرف بزند، قبالً بعد می

های ها و قانونگوید ما آفریدیم این جهان را، ما بلدیم سنت

بگو اهلل آفریننده  «ءٍیْشَ کُلِّ خَالِقُ اللَّهُ قُلِ»تاریخ را، از ما بشنوید 

 «الْقَهَّارُ»اوست یکتا و یگانه،  «الْوَاحِدُ هُوَ وَ»چیز است، همه

 قدرتمند و نیرومند.
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قدری زند. به، دارد برایتان مثل می«مَاءً السَّمَاءِ مِنَ اَنْزَلَ» 

بندی عربی، متأسفانه کسانی که زیباست این آیه از لحاظ جمله

توانند درست با زبان عربی آشنایی ندارند، این زیبایی را هم نمی

زنم، شما که گوش گوید من دارم مثل میلمس کنند. قبالً نمی

خورد، میفهمید این یک تمثیلی است و به کجا کنید، نمیمی

فهمید چه خبر است، دارد مثل میشوید، آخرش میملتفت نمی

 »از آسمان آبی فرو فرستاد، بارانی،  «مَاءً السَّمَاءِ مِنَ اَنْزَلَ »زند. 

های گوید و جویبارهایی به اندازهرودمی «بِقَدَرِهَا هٌیَأَوْدِ فَسَالَتْ

گویدی کوچک، رودمیگوناگون جریان پیدا کرد. رودمی

 زَبَدًا لُیْالسَّ فَاحْتَمَلَ »گویدی بزرگ از آب باران جاری شدند. 

گوید جریان پیدا کرد، بر دوش این سیلی که در رودمی «ایًرَابِ

که کنار خود کفی برآمده و برجسته را حمل کردند. شما وقتی

ایستید، آنچه که آورد میای که آب سیل را دارد میرودخانه

ف است، آب در زیر کف است، این بینید آب نیست، کمی

طور برجسته و خروشان بر روی این آبی که در ها همینکف

کنند. شما ست، آب سیل، دارند خودنمایی میرودخانه جاری

 بینید، زیر کف آب است. کف می

ی فِ هِیْعَلَ وقِدُونَیُ مِمَّا وَ»برویم جای دیگری، مثال دیگر این است: 

گیرانند، مثل مواد ها را میکه در آتش آنآن چیزهایی  « النَّارِ

 « مَتَاعٍ أَوْ هٍیَحِلْ ابْتِغَاءَ»گذارند؛ معدنی و مثل آهن، که در آتش می

گذارند تا برای اینکه آرایشی درست کنند، طال را در آتش می

گذارند تا آالت درست کنند، آهن را در آتش میاینکه زینت

گذارند تا اینکه آتش می اینکه اشیایی درست کنند، مس را در

گذارند تا چیزهایی درست بکنند. این چیزهایی که در آتش می

ها از آن حلیه و پیرایه و زیور و متاع و کاال درست بکنند، در آن

جا هم کفی هست همچون کف آب رودخانه. آن « مِثْلُهُ زَبَدٌ»هم 

 بینند که بر روی آن کفکه این آهن را ذوب بکنند، میوقتی

هم هم یک کفی دارد، طال را که ذوب بکنند، آنهست، آن

جا کف بر روی آب بود، اصل یک کف مخصوصی دارد.آن

بخش چه بود؟ آب یا کف؟ آب. اما چه در چه بود؟ ماده حیات

کرد؟ چه خودش را گری میخورد؟ چه جلوهظاهر به چشم می

 داد؟ کف. بیشتر نشان می

ست یا کف، در ذوب آهن؟ جا وسیله مطلوب آیا آهن ااین

طالست یا کف، در ذوب طال؟ البته که طال، البته که آهن. کف 

کاره است؟ یک چیز طفیلی، یک چیز زیادی، اما کدام بیشتر چه

ها درست آید؟ آن کف، نه آن طال و نه آن آهن. اینبه چشم می
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خدا  « اطِلَالْبَ وَ الْحَقَّ اللَّهُ یَضْرِبُ کَذَلِکَ»گوید: شد، بالفاصله می

دهد به شما، مَثَل حق و باطل را جور نشان میحق و باطل را این

که شما ،یعنی آنی« الزَّبَدُ فَأَمَّا»زند برای شما؛ جور میخدا این

که در دیدی که نمایان است، همان کف، آن باطل است. آنی

زیر کف پنهان است، یعنی آب، یعنی طال، یعنی آهن، آن حق 

 است. 

جای مثل را دانستی، دنباله مثل را از خدا بشنو که نتا ای

ها اما آن کف «جُفَاءً ذْهَبُیَفَ الزَّبَدُ فَأَمَّا»عاقبتش چگونه خواهد بود. 

به بیهوده و تلف و پوچی خواهد رفت، نابود خواهد شد. کف 

لحظه هست، لحظه دیگر روی رودخانه همیشگی که نیست. یک

ات باز کردی، از رودخانه آنچه رعهکه در مزنیست. آب را وقتی

رود. ماند، آب است نه کف، کَفَش از بین میکه برای تو می

رود به نابودی و پوچی، اما آن کف می « جُفَاءً ذْهَبُیَفَ الزَّبَدُ فَأَمَّا»

اما آنچه برای مردم سود  « الْأَرْضِی فِ مْکُثُیَفَ النَّاسَ نْفَعُیَ مَا أَمَّا وَ»

یعنی آن آب، یعنی آن آهن، یعنی آن طال، آن مکث بخشد، می

 ضْرِبُیَ کَذَلِکَ»شود. ماند در زمین، آن نابود نمیکند و میمی

خواهد زند. میجور برای شما میخدا مثل را این « الْأَمْثَالَ اللَّهُ

ماند. دعوت انبیاء حق است، نهضت انبیاء حق بگوید حق می

ی که درمقابل انبیاء سینه سپر میهایماند. باطلاست و آن می

پویی کنند، هرزهدهند، سرکشی میکنند، خودشان را نشان می

شدنی هستند. ها حباب روی آبند، نابودها کَفَند، آنکنند، آنمی

 زند. ست که خدا میاین مثلی ا

کند در زمینه مبارزات دنباله آیه همین مثل را پیاده می

برای  « الْحُسْنَى لِرَبِّهِمُ اسْتَجَابُواْ لِلَّذِینَ»اید فرماجتماعی مسلمانان. می

ها و که اجابت کنند پروردگارشان را نیکوترین عاقبتکسانیآن

هاست. فرجام کار برای هاست. عاقبت نیکو برای آنپاداش

 لَمْ نَیالَّذِ وَ»کنند. ست که نهضت انبیاء را اجابت میکسانی

کنند و به راه باطل گام که اجابت نمیکسانیا آنام « لَهُ بُواْیسْتَجِیَ

اگر همه روی  «عًایجَمِ الْأَرْضِی فِ مَّا لَهُم أَنَّ لَوْ»ها گذارند، آنمی

همان اندازه هم اضافه و سرریز  «مَعَهُ مِثْلَهُ وَ»زمین برای آنان باشد، 

ودشان را حاضرند آن را فدیه بدهند و خ « بِهِ لَافْتَدَوْاْ»داشته باشند، 

از مخمصه نجات بدهند. شما این را در تاریخ ندیدید؟ ندیدید 

های حق و باطل را که چگونه رهبران و سران باطل، درگیری

توانستند، حاضر وقت اگر میمثل طوماری پیچیده شدند؛ آن

بودند همه دنیا را بدهند و خودشان را، جانشان را، مقامشان را، 

برای آنان است بدترین  « الْحِسَابِ سُوءُ هُمْلَ أُولَئِکَ»نگاه بدارند. 

 بِئْسَ وَ»جایگاه آنان دوزخ است،  «  جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ وَ»ها، حساب

 ست. این آیات سوره رعد.و چه بد جایگاهی « المِهَادُ

 سَبَقَتْ لَقَدْ وَ»گوید. آیات سوره صافات را هم ... همین را می

قبالً فرمان ما برای بندگان مرسل ما،  13« نَیالْمُرْسَلِ لِعِبَادِنَا کَلِمَتُنَا

یعنی پیامبران، از پیش گذشته و تمام شده. قبالً تصمیم مقتضی و 

 لَهُمُ إِنَّهُمْ»ها گرفتیم. آن تصمیم چیست؟ الزم را در مورد آن

ها فقط ازطرف ما ها هستند. آنشدگان آنیاوری « الْمَنْصُورُونَ

سپاهیان ما هستند که  « الْغَالِبُونَ لَهُمُ جُنْدَنَا إِنَّ وَ»شوند. یاری می

گردند. عرض کردم شرطش همان ایمان است و صبر. پیروز می

خواند. های پیغمبر، رسول خدا مردم را به صبر فرا میدر میدان

های امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین مردم را به صبر فرا میدر میدان

بر کنید. صبر در میدان جنگ یعنی گفتند صخواند. همیشه می

چه؟ صبر در حال مبارزه یعنی چه؟ یعنی از مبارزه سست نشدن، 

یعنی تالش را تمام نکردن، نصفه نگذاشتن، این معنی صبر است. 

های اگر چنانچه مسلمانان عالم در راه پیشرفت

های های اقتصادی و پیشرفتفرهنگی و پیشرفت

ایمان را و عامل صبر سیاسی، این دو عامل را، عامل 

را، امروز هم در پیش بگیرند، جامعه اسالمی از لحاظ 

فرهنگی و از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی بر کفار 

 و دشمنان دین غلبه خواهد کرد.

ماندگی، فقر، ها گمان نکنند که مُهر باطله بدنامی، عقبمسلمان

دشمنان ضدّ  ها خورده است، نه. گمان نکنند کهذلت به پیشانی این

های معارض دین و ضدّ اسالم در اطراف عالم، که همین قدرت

ها همیشه باید بر گُرده مسلمانان سوار باشند و به جهانی هستند، این

ها کار بکشند؛ نه، هرگز چنین نیست. اگر ها زور بگویند و از آنآن

های ها و ملتمسلمانان عالم، اگر کشورهای اسالمی، اگر توده

ن و خالصه اگر امّت عظیم اسالمی که امروز ششصد، مسلما

هفتصد میلیون جمعیتند، اگر ایمان پیدا بکنند، اگر صبر را هم برای 

خود ذخیره بکنند، بر همه جهان پیروز خواهند شد؛ و این است 

ها. این حاصل بحث توصیه قرآن به همه مسلمانان در همه زمان

ست. ها به نیکی اجام نبوتامروز ماست. خواستم بدانید شما که فر

ها و قیامشان باالخره خواستم بدانید از قرآن این مطلب را که نبوت

روی پیغمبرانیم، چرا ملتپیروزمند خواهند بود و ما امروز دنباله

های اسالمی احساس ضعف بکنند؟ چرا؟ چرا شما احساس 
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کنید که همیشه دشمنان دین میحقارت بکنید؟ چرا گمان می

ها و کشورهای اسالمی پیروز شوند؟ چرا؟ نه؛ ایند بر ملتتوانن

جوری نیست، بلکه درست به عکس است، منتها شرطش این است 

که ما ایمان و صبر داشته باشیم. پس صبر را معنایش را بفهمیم؛ از 

جلسه امروز این استفاده را الاقل عمالً برده باشیم، معنای صبر را 

 عی کنیم در خودمان کامل کنیم. بدانیم و ایمانمان را هم س

ها در قرآن آیات نویدبخش هست. یکى در )) بیش از این

 رُسُلَنَا لَنَنْصُرُ إِنَّا»حسب این قرآن. به 31سوره مؤمن است، ... آیه 

براى حتمیّت و تحقیق است و تأکید،  «لَنَنْصُرُ»، المِ 13«ءامَنُواْ نَیوَالَّذِ

طور حتم و به ما یعنى قیق و تأکید است.هم به همین معناى تح «اِنَّا»

پیامبران خودمان را. آیا فقط «  رُسُلَنَا» کنیم، بدون تردید یارى مى

مؤمنان را نیز. مؤمنى که در راه «  ءامَنُواْ نَیوَالَّذِ»پیغمبران را؟ نه، 

هاى کند، این وعده براى او هم هست. انسانپیغمبر حرکت مى

افتند، این وعده برای آنوت انبیاء راه مىنهادى که دنبال دعپاک

ی فِ » کنیم؟شان مىکجا یاری«.  ءامَنُواْ نَیوَالَّذِ»  ها هم هست،

ها کنیم آنجا ما یارى مىدر همین زندگى دنیا، همین«  الدُّنْیَا اهِیَالْحَ

 و همان روزى که« الْأَشْهَادُ قُومُیَ وْمَیَوَ»گذاریم براى بعد. را، نمى

ایستند، پا مىایستند. که البته این را که گواهان برپا مىگواهان بر

 در بعضى از تفاسیر به روز قیامت تفسیر شده.

السالم یک حدیثى در ذیل این آیه شریفه هست که امام علیه

فرماید که منظور از نصرت دَرّاج، برطبق آن حدیث مىبنبه جمیل

عالم رجعت است؛ یعنى بعد از  خدا به پیغمبران، نصرتشان در

آید و آن حکومت علیه مىاهللاینکه حضرت ولى عصرصلوات

آید و پرچم قرآن و اسالم وجود مىجانبه در این عالم بهالهىِ همه

سوى دین و خدا و شود و همه مردم بهبر سراسر عالم کوفته مى

د، آیکنند، حکومت واحده الهى به وجود مىتوحید حرکت مى

بعد از آن پیغمبران و انبیاء و اوصیا و شهدا و صلحاى از مؤمنین را 

اینکند؛ طبق آیاتى که از قرآن تعبیر شده بهخداى متعال زنده مى

معنا، کارى به بحث رجعت اینمعنا، و روایاتى که تصریح شده به

گوید که این برای رجعت حاال ندارم. امام در این روایت مى

ه مربوط به رجعت است و نصرت برای رجعت است. است، این آی

خواهند این السالم نمىکنم که امام علیهجور تصور مىبنده این

، این را تعبیر کند به « ایَالدُّنْ اهِیَالْحَی فِ» گوید اى را که مىجمله
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که خدا گفته است که ما در خواهد بگوید آنىرجعت. امام نمى

کنیم؛ یعنى در رجعتِ در زندگى یارى مىها را زندگى دنیا آن

شود به رجعت و نه تعبیر مى «الْأَشْهَادُ قُومُیَ وْمَیَ»کنم دنیا. گمان مى

به قیامت، قیامت که چه یارى کردنى؟! در روزگار رجعت خداى 

صورت احتمال عرض کند؛ این را بهمتعال پیغمبران را یارى مى

حالٍ، ولو اىّکنم. على استنباط مىکنم و از این روایت احتماالًمى

 ایَالدُّنْ اهِیَالْحَی فِ» نظر بکنیم، خود کلمه ما از این استفاده هم صرف

دهد که آید، نشان میطور ظاهر، به قرینه آیاتى هم که بعد مىبه ،«

دهد به پیغمبران و به مؤمنان که در خداى متعال وعده صریح مى

 شما را یارى خواهیم کرد.  همین زندگىِ دنیا، ما

کِى است؟  «الْأَشْهَادُ یَقُومُ وْمَیَ»، «مَعْذِرَتُهُمْ نَیالظَّالِمِ یَنْفَعُ لَا وْمَیَ»

خواهىکه ستمگران را معذرتوقتىخیزند؟ آنگواهان کِى برمى

 وْمَیَ»شان سودى نخواهد داد. یک آیه دیگرى هست در قرآن، 

 مِنْ آمَنَتْ تَکُنْ لَمْ إِیمَانُهَا نَفْسًا نْفَعُیَ لَا رَبِّکَ اتِیَآ بَعْضُ أْتِییَ

هم تعبیر شده به روزگار آمدن ولى عصر، ممکن ، که آن10«قَبْلُ

» بر ستمگران است لعنت،  « اللَّعْنَهُ وَلَهُمُ» هم همان باشد. است این

  هاست منزلگاه بسیار شوم و بد.براى آن « الدَّارِ سُوءُ وَلَهُمْ

کنیم، بعد براى اینکه شاهدى بر اینکه ما پیغمبران را یارى مى

زند؛ چون قبل از این آیه، از بیاورد، ماجراى موسى را مثال مى

ست و مبارزاتش اوایل سوره مؤمن، غالباً صحبتِ حضرت موسى

دهد، جا هم که وعده نصرت به همه پیغمبران مىبا فرعون، لذا این

 نَایْآتَ وَلَقَدْ» فرماید: ک مصداق، یک نمونه مىعنوان یک نوع، یبه

 نَایْآتَ وَلَقَدْ» یافتگى و هدایت دادیم. ما به موسى راه « الْهُدَى مُوسَى

کتاب را براى بنى « الْکِتَابَ لَیإِسْرَائِی بَنِ وَأَوْرَثْنَا الْهُدَى مُوسَى

صاحب اسرائیل صاحب کتاب، اسرائیل به میراث نهادیم. بنى

دهد مجموعه معارف و مقررات الهى باقى ماندند و این نشان مى

هاى زمان بر بنىها موفق شدند، وإال اگر کفار و طاغیهکه این

ها برطبق کتاب دادند که آنشدند، اجازه نمىاسرائیل پیروز مى

» کردند. ها ضایع مىآسمانى خود عمل کنند؛ کتاب را از میان آن

که این کتاب هدایت است، راهیابى « الْأَلْبَابِی لِأُولِ کْرَىوَذِ هُدًى

 ست براى صاحبان عقل و خرد. ست و آگاهى

شود، به پیغمبر خاتم ، بعد که این مطلب تمام مى« فَاصْبِرْ» 

پس حاال تو هم صبر کن،  « فَاصْبِرْ» فرماید که کند، مىخطاب مى
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 وَعْدَ إِنَّ» آفرین مقاومت کن. طهاى انحطااستقامت کن، با انگیزه

اى که خدا داده، گمان وعده خدا حق است. این وعدهبى « حَقٌّ اللَّهِ

اى که در سوره صافات گفته شما پیروز خواهید شد، آن وعده

، «نَالْمَنْصُورُو لَهُمُ إِنَّهُمْ*  نَیالْمُرْسَلِ لِعِبَادِنَا کَلِمَتُنَا سَبَقَتْ لَقَدْ وَ»بود، 

ها حق است، هاى دیگرى که در قرآن هست؛ اینو همچنین وعده

ها درست است. مسلّم تو پیروز خواهى شد اى پیغمبر، برطبق این

باید صبر کنى، باید  « فَاصْبِرْ» وعده خدایى؛ اما شرطش صبر است. 

مقاومت و استقامت کنى، باید از راه این ستیزه مقدسى که در 

 ردى. اى برنگپیش گرفته

بر گناهانت استغفار «  لِذَنْبِکَ اسْتَغْفِرْ وَ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ فَاصْبِرْ» 

هاى کن. البته گناه پیغمبر، گناهِ بابِ پیغمبر است، از این قبیل گناه

ما نیست. پیغمبر معصوم است مسلّم. به نص آیات قرآنى و به 

ها و ز نوع ذنبکند. این ذنب احکم عقل، پیغمبر گناه نمى

ست که براى انسانى در آن حد خطاست، گرچه اگر خطاهایى

بنده و شما همان کار را بکنیم، هیچ خطا نیست. آن گناهان را مى

پوزش بخواه و «  لِذَنْبِکَ اسْتَغْفِرْ وَ» گوید. ها را مىگوید، آن ذنب

طلب غفران کن و طلب جبران کن براى خطاهاى کوچک 

تسبیح بگو،  « الْإبْکَارِ وَ یِّبِالْعَشِ رَبِّکَ بِحَمْدِ سَبِّحْ وَ»  ات،گذشته

ستایش کن پروردگارت را در هر شامگاه و هر صبحگاه. این آیه 

آموزد که پیغمبران فرجام کارشان نصرت خیلى روشن به ما مى

 خداست. 

طور مختصراً هم باز همینو اما آیات سوره انبیاء را؛ آن

وره انبیاء در جزء هفدهم است، بعد از سوره طه. خیلى بخوانم. س

کنم به دوستانى که با ست آیات سوره انبیا. من توصیه مىعالى

قرآن انس دارند، سوره انبیاء را با دقت بخوانند. از اول سوره 

گوید که انبیاء پیروز خواهند شد، خداى متعال مرتب دارد مى

در این دنیا هم پیش از آن دنیا دشمنان انبیاء سرکوب خواهند شد، 

طور از اول سوره مرتب دارد مىعذاب خواهند شد؛ این را همین

کند، مىگوید. بعد که یک مقدارى این مطالب را تکرار مى

کند، پیروزى موسى و پردازد به تاریخ. داستان موسى را نقل مى

وزى کند، پیرشکست قدرت ضد موسى؛ داستان ابراهیم را نقل مى

هاى ضد ابراهیم؛ ابراهیم و موفقیت ابراهیم و شکست قدرت

هاى دیگر را. همه داستان نوح را، داستان سلیمان را، داستان

صورت است که اینماجراهایى که در این سوره نقل شده، به

شود و ضد شود، پیروز مىکند، موفق مىپیغمبر پیشرفت مى

 ضد ارتجاع یعنى وى پیغمبر،پیغمبر، ضد انقالب نبى، ضد حرف ن

شود، خورده مىشود و شکستشود، منکوب مىمى مغلوب نبوت،

 و این سنت تاریخ است. 

، آیات « هِمْیْإِلَی نُّوحِ رِجَالًا إِلَّا قَبْلَکَ أَرْسَلْنَا مَا وَ» فرماید که مى

گوید پیش از تو ما پیغمبرانى فرستادیم و به مى 1۳اول سوره است،

ها را بهآن «الطَّعَامَ أْکُلُونَیَ لَّا جَسَدًا جَعَلْنَاهُمْ مَا وَ»ها وحى دادیم. آن

صورت مَلَک و فرشته قرار ندادیم که جسد نداشته باشند و طعام 

خالدین، خالد و جاودانه و  « نَیخَالِدِ کاَنُواْ مَا وَ» نخواهند، 

 صَدَقْنَاهُمُ ثُمَّ» ما اند، اوقتى مردهها هم یکهمیشگى هم نبودند. آن

ها راست کردیم، وعده پیروزى را. وعده خود را براى آن « الْوَعْدَ

و  « نَّشَاءُ مَن وَ» نجاتشان دادیم،  « نَاهُمْیْفَأَنْجَ الْوَعْدَ صَدَقْنَاهُمُ ثُمَّ» 

 « نَیالْمُسْرِفِ أَهْلَکْنَا وَ» ها نجات دادیم، هرکه را خواستیم با آن

 فَلَا أَ  ذِکْرُکُمْ هِیفِ کِتَابًا کُمْیْإِلَ أَنْزَلْنَا لَقَدْ»ان را هالک کردیم. متجاوز

سوى شما هم اى مؤمنین، کتابى و قرآنى فرستادیم حاال به « تَعْقِلُونَ

تعقل  « تَعْقِلُونَ فَلَا اَ»که در اوست ذکر و آگاهى و یادآورى شما، 

 اندیشید؟ کنید؟ نمىنمى

؛ « هٍیَقَرْ مِنْ قَصَمْنَا کَمْ وَ» فرماید: به آیه یازده، مى رسدبعد مى

دهد ست که نشان مىواقعاً سرود فتح پیامبران است، سرود مهیجى

هاى غیبى الهى که در بطن این عالم پیغمبران چگونه با کمک

صورتى که مردم عامى دلشان مىهاى غیبى بههست، و نه کمک

ند که یک دستى از غیب بیاید بکوبد توى دارخواهد و دوست مى

هاى غیبى که در بطن خود این جهان نهفته سینه دشمن، نه؛ کمک

است، برابرى دارد با سرشت عالم و سرشت بشر و جهان، با این 

» هاى غیبى، چقدر پیغمبران را پروردگار عالم موفق ساخته. کمک

بسا در هم شکستیم، در هم و چقدر و چه « هٍیَقَرْ مِنْ قَصَمْنَا کَمْ وَ

 که ستمگر بود.  « ظَالِمَهً کَانَتْ» اى را که شکستیم آبادى و جامعه

اى که جامعه ستمگر، نظام ستمگر، تمدن ستمگر، آن جامعه

وجود آمده، استثمار بندى بهدر ساختمانش ستم به کار رفته، طبقه

کشى انسان از انسان درست شده؛ این قریه ظالمه درست شده، بهره

است، این جامعه ظالمه است، که در بنیاد ستمگرى به کار رفته، 

یعنى در هم شکستیم،  « قَصَمْنَا» ها را در هم شکستیم. چقدر این

 مًاقَوْ بَعْدَهَا أَنْشَأْنَا وَ ظَالِمَهً کَانَتْ هٍیَقَرْ مِنْ قَصَمْنَا کَمْ وَ» خُرد کردیم. 

ها مردمِ دیگر، گروه دیگر، طبقه دیگر را بر و پس از آن «نَیءَاخَرِ

 سر کار آوردیم و پدیدار کردیم. 
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؛ شرح فالکت ستمگران در حین دیدن « بَأْسَنَا أَحَسُّواْ فَلَمَّا» 

همین که احساس کردند خشم و  « بَأْسَنَا أَحَسُّواْ فَلَمَّا» عذاب خدا، 

 عذاب کنید فرض مثالً اینکه باب از یا ن،ستمگرا آن غضب ما را،

 همراهى به مؤمنین دیدند اینکه باب از یا شد، نازل آسمانى

ها تاختند و اآلن است که شمشیر خشم خدا را آن سر بر پیغمبرشان

» که احساس کردند خشم ما را، نهمی ها فرود بیاورند،بر سر آن

ها، از آن تمدن، از آن آن آبادىناگهان از  « رْکُضُونَیَ مِّنْهَا هُم إِذَا

 لَا» جامعه پاى به گریز نهادند، بنا کردند گریختن و فرار کردن. 

برگردید به تنعّم « هِیفِ أُتْرِفْتُمْ مَا إِلَى ارْجِعُواْ وَ» مگُریزید،  « تَرْکُضُواْ

ها متنعم بودید، هایى که در آنهایتان. برگردید به آن کاخگاه

ه میان جامعه و شهرى که در آن شهر آقایى و فخر مىبرگردید ب

 وَ فِیهِ أُتْرِفْتُمْ مَا إِلَى ارْجِعُواْ وَ» گریزید؟ فروختید، کجا مى

شاید  « تُسْأَلُونَ لَعَلَّکُمْ» هایتان، . برگردید به مسکن«مَسَاکِنِکُمْ

بخواهند شماها را استیضاح کنند، شاید بخواهند از شما سؤال 

گفتند واى بر ما، « قالوا یا وَیلَنا اِنّا کُنّا ظالِمینَ»روید؟ د، کجا مىکنن

 « دَعْوَاهُمْ تِّلْکَ زَالَت فَمَا» واى بر ما که ما ظالم و ستمگر بودیم. 

گونه و همین « نَیخَامِدِ دًایحَصِ جَعَلْنَاهُمْ حَتَّى» همین بود سخنشان، 

ها را طعمه مرگ و نابودى گفتند تا آنکه ما همه آنسخن مى

 ساختیم. 

ها را بخوانم. این دقت کنید. دو، سه آیه دیگر هست، این

آیات بعدى درحقیقت زیربناى فکرى این واقعیت تاریخى را بیان 

جورى شده؟ چرا باید ستمگران نابود بشوند و کند. چرا اینمى

اً پیش چرا باید دعوت پیغمبر حتمها را بگیرند؟ کشان جاى آنستم

 مَا وَ»  برود و معاندانش سرکوب بشوند، چرا؟ علت این است:

ما آسمان را و زمین را و  « نَیلَاعِبِ نهُمَایْبَ مَا وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاءَ خَلَقْنَا

 لَهْوًا نَّتَّخِذَ أَن أَرَدْنَا لَوْ»  هاست، به بیهوده نیافریدیم.آنچه در میانه آن

اى خواستیم کار بیهودهاگر مى « نَیفَاعِلِ کُنَّا إِنْ لَّدُنَّا مِن لَاتَّخَذْنَاهُ

دادیم؛ از پیش خود این کار را مىانجام دهیم، البته انجام مى

کنیم. پروردگار کردیم، اگر کننده این کار بودیم، اما هرگز نمى

کند، به پوچى کند، برطبق باطل عمل نمىعالم کار بیهوده نمى

کند. یعنى چه؟ یعنى این آسمان و زمین را و آنچه در عمل نمى

هاست، اگر آفریدیم، برطبق یک منظورى آفریدیم، براى میان آن

رسیدن به یک هدف و یک مقصدى آفریدیم. حق یعنی خط سیرِ 

این آسمان و زمین و هر آنچه در این آسمان و زمین است به آن 

وجوداتش را به هدف، یعنى حق. آن راهى که آسمان و زمین و م

اند مىآن سرمنزل و مقصود و هدفى که براى آن آفریده شده

ها را به آن اى که انسانرساند، آن خط سِیر، حق است. هر وسیله

ها دیگر در آیه قرآن سرمنزل برساند، آن وسیله حق است. این

شود. مفاد آیه این است؛ یعنى با تدبر در آیه، خیلى تصریح نمى

و بناى قرآن بر این است که غالباً خیلى از چیزهایى  روشن است؛

ها را رسد، آنها مىشود و روشن است و عقل انسانکه فهمیده مى

   کند.دیگر تصریح نمى

بلکه «  الْبَاطِلِ عَلَى بِالْحَقِّ نَقْذِفُ بَلْ» فرماید که بعد دنبالش مى

راه حق، این طریقه  وسیله حق، باطل را. اینکوبیم بهما در هم مى

صحیح، این طریقه فطرى و سرشتى انسان و جهان، این باالخره بر 

» گردانیم حق را بر باطل، باطل پیروز خواهد شد. بلکه پیروز مى

 فَإِذَا» کند. کلى محو و نابود مىپس این حق، باطل را به«  دْمَغُهُیَفَ

رود، رو به از بین مى  بینی که داردگاه باطل را مىآن « زَاهِقٌ هُوَ

وقت شما اى آن«  تَصِفُونَ مِمَّا لُیْالْوَ لَکُمُ وَ» ست. نابودى

گرایان و ناحقان، بر ستمگران، شما اى ظالمان، شما اى باطل

 مِمَّا لُیْالْوَ لَکُمُ وَ» شماست واى، بر شماست بیچارگى و نابودى، 

 کردید.  ((از آنچه که توصیف کردید و بیان  « تَصِفُونَ

کنم توجه کنید، قسمت بحث امروز ما تمام شد. خواهش می

جا یک تذکر عمده و مهم برنامه ما از حاال به بعد است. بنده همین

گران عزیز وسیله تالوتکه تالوت قرآن بهبدهم. بنده، قبل از آنی

چینی میکنم، مقدمهما شروع شود، این آیات را برایتان ترجمه می

 خوانند، شما معنایش را بفهمید. ... .که قرآن را میتی کنم تا وق

 

 

 

 نوزدهم مبحث به گذرا نگاهی

توانرد ایرن   هرا و شرهادت انبیراء، مری    ها، رنجپس از مشاهده محنت

مطلروب رسریدند یرا ناکرام      سؤال مطرح گردد که آیا پیامبران به نتیجره 

م کره بشرریّت رو   بینیماندند؟ اگر به ابتدای تاریخ بشریّت نگاه کنیم می

 مجاهدت انبیاء است. هر نبری قافلره   به تکامل و تعالی است و این نتیجه

دیگر رسانده اسرت و مرا شراهد تحقّرق      ای به مرحلهبشریّت را از مرحله

کامل این رشرد و تعرالی فطرری در دوران ظهرور خرواهیم برود و ایرن        

 شد.باسرانجامِ قطعیِ نهضت حق است، چرا که بر اساس فطرت می

شرط موفقیت هر یک از انبیاء و هر نهضت حقی، تحقق دو شرط 

انره و  در پیروان آن بوده و هست: اول، اعتقاد و ایمانی آگاهانره و متعهّد 

  دوم، صبر در جهاد و مبار
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 نبوت به ایمان تعهد: بیستم مبحث

 

 سؤاالت:

 

 یعنی چه؟« پیامبران عامل اختالفند»اینکه  -1

 باطل، لزوماً به معنی همراهی با حق است؟آیا عدم همراهی با  -2

گیری ما نسبت به کسی که دوست و دشمن او را قبول جهت -1

 دارند، چگونه باید باشد؟

 

 مِیالرَّحِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 لِیسَبِی فِ أَنْفُسِهِمْ وَ بِأَمْوَالِهِمْ جَاهَدُواْ وَ هَاجَرُواْ وَ ءَامَنُواْ نَیالَّذِ إِنَّ

 ءَامَنُواْ نَیالَّذِ وَ  بَعْضٍ اءُیَأَوْلِ بَعْضُهُمْ أُولَئِکَ نَصَرُواْ وَّ ءَاوَواْ نَیالَّذِ وَ هِاللَّ

 إِنِ وَ  هَاجِرُواْیُ یحَتَّ ءٍیْشَ مِّنْ تِهِمیَوَلَا مِّنْ لَکُم مَا هَاجِرُواْیُ لَمْ وَ

  ثَاقٌیمِّ نَهُمیْبَ وَ نَکُمْیْبَ  قَوْمٍ عَلَى اإِلَّ النَّصْرُ کُمُیْفَعَلَ نِیالدِّی فِ اسْتَنْصَرُوکُمْ

 إِلَّا  بَعْضٍ اءُیَأَوْلِ بَعْضُهُمْ کَفَرُواْ نَیالَّذِ وَ(02)رٌیبَصِ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ وَ

 وَهَاجَرُوا ءَامَنُواْ نَیوَالَّذِ(01)رٌیکَبِ فَسَادٌ وَ الْأَرْضِی فِ فِتْنَهٌ تَکُنْ تَفْعَلُوهُ

  حَقًّا الْمُؤْمِنُونَ هُمُ أُولَرئِکَ وَّنَصَرُوا ءَاوَوا نَیوَالَّذِ اللَّهِ لِیسَبِی فِ اهَدُواوَجَ

 (01) مٌیکَرِ وَرِزْقٌ مَّغْفِرَهٌ لَّهُم

 سوره انفال

 ثُمَّ حِکْمَهٍ وَ کِتَابٍ مِّنْ تُکُمیْءَاتَ لَمَا نَییِّالنَّبِ ثَاقَیمِ اللَّهُ أَخَذَ إِذْ وَ

 وَ أَقْرَرْتُمْ ءَ قَالَ  لَتَنْصُرُنَّهُ وَ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ مَعَکُمْ لِّمَا مُّصَدِّقٌ رَسُولٌ مْجَاءَکُ

 مِّنَ مَعَکُم أَنَا وَ فَاشْهَدُواْ قَالَ  أَقْرَرْنَا قَالُواْی  إِصْرِ ذَلِکُمْ عَلَى أَخَذْتُمْ

 ( ۳1)نَیالشَّاهِدِ

 عمرانسوره آل      

 مان به نبوت تعهدآور بودن ای

ای در بین مباحث نبوت حتماً باید مطرح بشود و ما مسئله

اگر چنانچه آن را نفهمیدیم و بلد نشدیم، بسیارى از این مباحثى 

که در باب نبوت مطرح است، براى ما تقریباً اثر عملى نخواهد 

ست براى به عمل کشیده ضامنى یک آخرى بحث این داشت.

هاى قبلى. چیست این بحث شدن و در زندگى آمدن بحث

« اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اهلل»گوییم مى که ما است؛ این آخرى؟

کنم در دهم که محمد پیامبر خداست، اعالم مىشهادت مى

اذانم، در نمازم، در مقام بیان شهادتین، در هرجا، که من امت 

 پیغمبرم و قبول دارم، معتقدم، ایمان دارم به نبوت او، این

گذارد؟ دهم، چه تعهدى را بر دوش من مىشهادتى که من مى

کند براى من، این عقیده، این شهادت، آیا اصالً تعهدى ایجاد مى

 این تشهد، یا نه؟ 

... در دنیاى مسیحیت یک نفرى در رأس مقامات روحانى 

اىدانید این پاپ فقط یک مجسمهقرار دارد به نام پاپ، که مى

م باید به او احترام کنند. نه یک نظریه ست درحقیقت که مرد

اى در کند، نه یک حکم تازهاى در عقاید مسیحیت ابراز مىتازه

کند، بودن و احکام مسیحیت، مختلف با احکام قبلى ابراز مى

نبودن او فقط مثل بودن یا نبودن یک مجسمه زیباست در اتاق 

ازنظر  پذیرایى شما؛ اگر بود دکور اتاق کامل است، اگر نبود

پرست ناقص است. وجود پاپ و نبودنش براى هاى تجملآدم

دنیاى مسیحیت از جنبه افکار مسیحى همین اندازه بیشتر اثرى 

کنیم، اگر یک ندارد. حاال در این سالى که ما داریم زندگى مى

مسیحى مطلع باشد که جناب پاپِ کنونى از دنیا رحلت کرده و 

عتقد نباشد، در زندگى او هیچ جاى او نشسته، یا مکس بهفالن

کسِ چندم تأثیرى ندارد دانستن یا ندانستن اینکه حاال پاپ، فالن

است یا فالن کسکِ دیگرِ چندم. اگر چنانچه یک مسیحى 

دهم که پاپ موجودِ زمان من، آقاى زید بگوید من شهادت مى

آورد؛ یعنى حال او است، این شهادت هیچ تعهدى براى او نمى

اى که در گوشه دهات است و افتادهکارمسیحى پیرِ از با حال آن

جاى او مثالً خبر ندارد که این پاپ قبلى فوت کرده و کسى به

خبر یکسان است. افتاده بىآمده، حال او با حال آن پیرِ آن گوشه

اش بعد از مردن پاپ قبلى که او در وضع زندگىهمچنانى

داند پاپ قایى که مىتغییرى حاصل نشده، در وضع زندگى این آ

هم، فوت کرده و دیگرى جایش نشسته، در وضع زندگى این

دهم که امروز آید. شهادت مىوجود نمىگونه تغییرى بههیچ

 کند. کس است، این شهادت هیچ تعهدى را ایجاد نمىپاپ فالن

اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً »گویم آیا اینکه من در تشهد نمازم مى

عنوان یک شعار عمومى، در مأذنه شهر و والیتم به، «رَسولُ اهلل

اَشهَدُ اَنَّ »شود عنوان نمایشگر سیماى کلى این جامعه، گفته مىبه

، این شهادت به نبوت، این ایمان به نبوت و «مُحَمَّداً رَسولُ اهلل

اعالم این ایمان، تعهدى بر دوش من مُتشهِّد، بر دوش آن جامعه

گذارد یا نمىشود، مىن شعار او گفته مىعنوااى که این تشهد به

 گذارد؟ سؤال این است. 

گذارد. چه تعهدى بر دوش جواب این است که بلى، مى

 گذارد؟پیرو پیغمبر و پذیرنده دعوت مى
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 مسئولیت و تعهد نبوت

تعهدى کنم؛ در یک کلمه، این تعهد را من خالصه مى

دوش  که، مسئولیتى که انسانِ معتقد به نبوت نبى، بر

گیرى از راه نبى و گیرد، عبارت است از دنبالهمى

خیلى آسان ادا قبول مسئولیتِ به منزل رساندن بار نبى. 

شود این کلمات، اما خیلى مسئولیتش سنگین است؛ و اساساً مى

 امت نبى و شاهد نبوت بودن هم همین است. 

کنند که اگر گفتند ما قبول داریم یک عده مردم خیال مى

که پذیرش نبوت او را در دلمان، بهنى پیغمبر است، همینکه فال

وسیله زبان اعالم کردیم، کار ما تمام شد، خودمان را از مرز 

جهنم وارد مرز بهشت کردیم. درست گوش کنید، ببینید آیا این 

گویم، در مغز شما هم هست یا نیست؟ من اى که من مىعقیده

ارد، چه کسى ندارد. کارى ندارم که چه کسى این عقیده را د

ها داشتند در آتش قهر و غضب کنند که انسانبعضى خیال مى

اى االنبیاء مطرح شد؛ عدهسوختند، بعد مسئله نبوت خاتمخدا مى

از این کسانى که در منطقه عذاب و محوطه غضب خدا بودند، 

دهم که محمد شهادت مى« اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسولُ اهلل»گفتند 

وسلّم، با گفتن این کلمه، از وآلهعلیهاهللبر خداست، صلّیپیغم

منطقه عذاب خدا بیرون آمدند، بیرون کشیده شدند، افتادند در 

منطقه رحمت. حاال اگر نماز خواندند، در منطقه رحمت، یک

شوند به سرچشمه رحمت؛ اگر روزه گرفتند، تر مىخُرده نزدیک

مس و زکات دادند، یکشوند؛ اگر ختر مىخرده نزدیکیک

ازمنکر هم معروف و نهىشوند؛ اگرامربهتر مىخرده نزدیک

شوند؛ کارهاى دیگر هم اگر انجام تر مىذره نزدیککردند، یک

رسند به سرچشمه رحمت؛ اگر انجام ندادند وقت مىدادند، آن

جور هم، باز باالخره در منطقه رحمتند. توجه کردید؟ بعضى این

 . کنندخیال مى

گوییم این حرف درست نیست؛ ایمان به پیغمبر الزم ... ما مى

دنبال ایمان به پیغمبر، تعهداتى را با خود به است، اما

آورد، اگر آن تعهدات انجام گرفت، به هر اندازه مى

که آن تعهدها انجام گرفت، ایمان انسان به همان 

 ... . اندازه درست است.

ه بیان این کلمه و اظهار اعتقاد البته این را هم اضافه بکنم ک

دارد بهحسب ظاهر، اگرچه که جان و مال انسان را محفوظ مىبه

قدرى مسامحه هست در این کلمه، معروف، که البته یکقول

کند، اما بحث سر این یعنى انسان را داخل منطقه اسالمى مى

نیست که ما ببینیم آیا جان و مال انسان محفوظ است یا نه، مى

 اهیم ببینیم مؤمن است یا مؤمن نیست. خو

ما روى معیارهاى قرآنى که آیاتش را اآلن برایتان معنا مى

گوییم آن انسانى که به تعهدات ایمان پایبند نباشد، او مؤمن مى کنم،

هایى که ایمانِ ست که به تعهدات و مسئولیتنیست. مؤمن آن وقتى

  آورد، پایبند باشد.به نبوت براى انسان مى

این تعهد چیست؟ این تعهد این است که من ببینم پیغمبر چه

خواست در این دنیا بکند، یک بارِ عظیمى را پیغمبر مىکار مى

خواست از جا خواست بردارد، یک سنگ عظیمى را پیغمبر مى

خواست بنا کند، من هم در بکند، یک بنیان عظیمى را پیغمبر مى

خواست بارى که پیغمبر مى زمان خودم نگاه کنم، ببینم آیا آن

بردارد، کامالً برداشته شده است؟ آن سنگى که پیغمبر مى

خواست از زمین قلع کند و بکَند، کامالً کنده شده است؟ آن 

خواست بریزد و بسازد آیا کامالً ساخته شده بنیانى که پیغمبر مى

ست، یعنى آن بار بر زمین است، است؟ اگر دیدم جواب منفى

ده نشده، آن بنیان ساخته نشده، بکوشم تا آن کارى آن سنگ کن

خواست بکند، بکنم. بکوشم تا این بار را من بردارم. که او مى

اگر استخوان من ضعیف بود، اگر زورم نرسید، آن مقدارى که 

توانم، زور بزنم روی آن، ده نفر دیگر هم پیدا کنم تا این بار مى

کنم تا این عمارت را  را باهم برداریم، گروهى دیگر هم پیدا

تا آجر هم باهم بسازیم. اگر نتوانستم عمارت را تمام کنم، ده

توانم یک مقدار از شالوده و جا؟ نمىتوانم بیاورم بچینم آننمى

توانم مقدمات کار را هم فراهم بکنم؟ اش را هم بکنم؟ نمىپى

 توانم، دروغ است. اگر بگویم نمى

د، وإال اگر به این تعهد پایبند نبود، به این تعهد پایبند باید باش

دهم که او پیغمبر خداست. دروغ است که بگوید من شهادت مى

ست، شاید این ست؛ یک شهادت سطحىاین شهادتِ دروغى

توانم دهم که او پیغمبر است، اما نمىتعبیر بهتر باشد. شهادت مى

 ذَاإِ»شهادت بدهم که من معتقدم به پیغمبرى او، مثل منافقین؛ 

 لَرَسُولُهُ إِنَّکَ عْلَمُیَ اللَّهُ وَ اللَّهِ لَرَسُولُ إِنَّکَ نَشْهَدُ قَالُوا المُنَافِقُونَ جَاءَکَ

گفتند یا رسولآمدند مى؛ مى13«لَکَاذِبُونَ نَیالْمُنَافِقِ إِنَّ شْهَدُیَ اللَّهُ وَ

 گوید بله، مادهیم که تو پیغمبر خدایى؛ خدا مىاهلل ما شهادت مى

دانیم که تو پیغمبرِ مایى، این مطلب براى ما روشن، خودمان مى

                                                           
 1ر  سوره مبارکه منافقون، آیه  13
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جاى خودش راست؛ اما شهادت مىازنظر ما مسلّم، حرفِ به

ها در این شهادتشان دروغگو بودند؛ در دل قبول دهیم که آن

 گویند.ندارند این مطلب را، به زبان دارند مى

ست که تعهد رسالت، ساختن یک دنیایى به شکلى

آید، ؛ این تعهد رسالت است. رسول که مىم گفته استاسال

کند، بسازد. اى که اسالم پیشنهاد مىآید تا جهانى را با قوارهمى

شود تا شکل زندگى و نظام زندگى پیغمبر براى این مبعوث مى

گوید، درست کند. اگر شما در صورتى که خدا مىها را بهانسان

کلِ خدافرموده زندگى نمىزمان خودتان دیدید که بشریت با ش

کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهى محروم است، 

سو و آنهاى گوناگون دارند بشریت را به ایندیدید که مکتب

ها باقى کشند و اسالم براى گوشه مغز و گوشه دل انسانسو مى

مانده و بس، وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتى که به 

دهید این است که بکوشید تا دنیا را به شکل مبر مىرسالت پیغ

 فرموده در بیاورید؛ این مسئولیت و تعهد نبوت است. اسالم

آورد، بر اساس این فکر نو، یک ... اسالم یک فکر نویى مى

وجود مىبندى جدید بهآید، یک صفوجود مىبندى نو بهجبهه

عه در آیات قرآن،آید. و ما مکرر به این نتیجه رسیدیم، با مطال

بندى و صفمعناى ایجاد یک جبههاساساً دین، بهکه 

  بندى جدید است.

کنند در یک جامعه ها دارند زندگى مىکه انسانوقتى

هاى همه مطیع و آید در این جامعه، انسانجاهلى، پیغمبر که مى

جهت را دو دسته مىسو و یکهاى همه به یکرام را، انسان

را از این غِوایت، گمراهى، سرگشتگى نجات کند؛ یک دسته 

معنا اینشوند دو دسته. بهکند، مىدهد، راهشان را عوض مىمى

معنا پیغمبرها عامل اینکه گفتم، پیغمبرها عامل اختالفند؛ به

معنا که گفتم یعنى چه، تا اگر خواستید ایندوییّتند. یادتان باشد به

گوید که پیغمبر عامل کس مىجایى نقل کنید، نگویید فالن

معنا پیغمبر عامل اختالف است، به کدام ایناختالف است. به

هاى یک قطارى مىجور که همه دارند مثل واگنمعنا؟ به این

ها آید از عقب این واگنروند طرف سراشیب سقوط، پیغمبر مى

ها خودشان را از دست پیغمبر جدا مىگیرد، بعضى از واگنمى

طرف سراشیب سقوط، یک عده از این روند کنند، مى

 افتد. ها اختالف مىکنند، بین واگننگاهدارى پیغمبر استقبال مى

آیند در میان اجتماعات اختالف و دوییّت ... پیغمبرها مى

اى که یکپارچه کنند، منتها دوییّتى در میان جامعهایجاد مى

گویند برگردید طرف خدا، بین آن آیند مىگمراه بود. مى

گردند، بعضى برنمىافتد، بعضى برمىها اختالف مىیکپارچه

 گردند. 

بندى جدیدى، یک پس یک جبهه جدیدى، یک صف

گیرى متقابل جدیدى با آمدن پیغمبر در جامعه به وجود موضع

طرف در یک صف، دشمنان و معارضان و آید. پیغمبر یکمى

دو طرف، در یک صف دیگر. به این معاندان پیغمبر هم یک

کنم، درست توجه کنید. پیغمبر اول صفى که دارم ترسیم مى

تک و تنها بوده، همه در آن صف مقابل بودند، پیغمبر کوشش 

یکى، دوتا دوتا، تا باالخره توانسته یک کرده، تالش کرده، یکى

مقابل آن صف گمراه و دوزخى تشکیل بدهد؛ صفى صفى را در

مقابل هم؛ و صفند دروجود بیاورد. دمقابل صف ضاللت بهدر

یک صف، صف پیغمبر است، یک صف، صف دشمنان پیغمبر 

 است. 

خواست مردم را به خواست بکند؟ مىکار مىپیغمبر چه

دو.  بهشت ببرد؛ بهشت این جهان و بهشت پس از مرگ، هر

خواهد مردم را به بهشت ببرد، مردم باید با او بیایند، اگر چون مى

رسند. درست است این مطلب؟ ت نمىبا او نیامدند، به بهش

ها را ببرد به سرمنزل سعادت، اگر با او خواهد انسانپیغمبر مى

نیایند، اگر با او همراه و همگام نشوند، به سرمنزل سعادت نمى

رسند. این درست یادتان باشد. حاال بین این دو صف، یک نفرى 

زند، ىهاى درست مبیند حرفکند، مىاست، نگاه به پیغمبر مى

ست؛ ازبیند حرف پیغمبر حرف خوبىدهد، مىچه گوش مىهر

بیند اگر بیاید در صف پیغمبر، مجبور است با آن صفِ طرفى مى

آید برود در صف رو، با همدیگر معارضه کنند؛ دلش نمىروبه

آید روند طرف جهنم، دلش نمىبیند که مىرو، چون مىروبه

د که صف پیغمبر دردسر دارد. بینبیاید در صف پیغمبر، چون مى

آید بین این دو صف، یک نقطه امنِ امانِ کند؟ مىکار مىچه

زند و مىجا مىاى آنکند، یک خیمهآرامى را انتخاب مى

کاره است؟ شما بگویید. آیا این آدمى که در میانه نشیند، این چه

نشسته، بین دو صف در بسترِ راحت غنوده، این به بهشت خواهد 

خواهد برود به د یا نه؟ پیداست که نه، چون پیغمبر مىرسی

روند که با او راه بیفتند، او که با پیغمبر راه بهشت، کسانى مى

کس به کس بین دو صف است، با پیغمبر نیست، هرنیفتاده. هر

کس با على نباشد، بر پیغمبر نپیوسته است، بر پیغمبر است؛ هر

ق است. این را قرآن هم به کس با حق نباشد، بر حست؛ هرعلى
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السالم هم خیلى گوید، اما زبان گویاى روشن امام علیهما مى

السّاکِتُ »گوید کند. مىتر است به فهم، براى ما بیان مىنزدیک

این حدیث را یاد بگیرید، آدرس حدیث هم « اَخُو الرّاضى

م السّاکِتُ اَخُو الرّاضى وَ مَن لَ»بحاراالنوار، جلد مواعظ است، 

مقابل وضع باطل ساکت که درکسىآن« یَکُن مَعَنا کانَ عَلَینا

ست. دیگر نمىست که به آن وضع راضىاست، برادر آن کسى

کاره است، او معلوم است، ست، او چهکه راضىکسىگویند آن

هرکسى که به کار یک جمعى، «. مَن رَضِىَ بِعَملِ قَومٍ فَهوَ مِنهُم»

هاست؛ او را هم ضى باشد، از خود آنبه زندگى یک مردمى را

که ها را ببندند. اینىبندند که آنبرند به همان آخورى مىمى

ست اما این نارضایى را اعالم ساکت است ولو در دل ناراضى

ست. بعد دنبالش ست که راضىکند، او هم برادر آن کسىنمى

بر ماست. بین  هرکه با ما نیست،« وَ مَن لَم یَکُن مَعَنا کانَ عَلَینا»

 این دو صف، جایى را اسالم فرض نکرده. 

مسعود، از جمله همین بنکه مثل اصحاب عبداهللکسانىآن

خُثَیم .. که در جنگ جمل گفتند ما حاضر نیستیم با بنجناب ربیع

ها را بناست امیرالمؤمنین همراه بشویم، چون او خون مسلمان

ها را قاضا کردند که آنطلبانه از او تبریزد. و آمدند عافیت

ها کور خواندند. ... بفرستد در مرزها تا مرزدارى بکنند، این

در جنگ بین حق و باطل، اگر با حق ندانستند که 

معنا نیست که ایننبودى، با باطلى. با باطل بودن به

حتماً با حق بجنگى، بلکه حتى آن صورتى که براى 

؛ ل بودنحق نجنگى هم داخل است در مفهوم با باط

على، در بین راه بنکه حسینکسىها نفهمیدند. ... آناین را این

اهلل رسولگوید یَابنَکند که بیا با ما کمک کن، مىاو را طلب مى

این اسبم را خدمت شما تقدیم کنم یا این شمشیرم را، او روشن 

است که دیگر با حسین نیست؛ او بر حسین است نه با حسین. ... 

 تَقُولُواْ أَنْ اللَّهِ عِنْدَ مَقْتاً کَبُرَ*  تَفْعَلُونَ لَا مَا تَقُولُونَ لِمَ آمَنُوا نَیالَّذِ هَایُّاَ ایَ»

گویى معتقدم، عمل ؛ چرا آنى را که بر زبان مى17«تَفْعَلُونَ لَا مَا

گویم. بزرگکنى؟ واى بر من، حال خودم را دارم مىنمى

اى را اظهار بگوید، عقیده ست که انسان چیزى را به زبانگناهى

 کند، اما عمل نکند به آن. ... .
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فرق بین على و معاویه چه بود؟ شما را به خدا، امروز شما 

على و معاویه را ترسیم کنید در اجتماعتان. یک نفر را در نظر 

گوید، ضد راحتى و تنعم و رفاه شخصىبگیرید که هرچه مى

گذارنده است، هرچه شگوید، بارِ مسئولیت بردوست، هرچه مى

آید، از رشوه ناراحت خواهد، تالش است. از دروغ بدش مىمى

شود. در راه اى که بوى رشوه بدهد ناراحت مىشود، از هدیهمى

دماغیِ عجیبى در راه خدا و براى خدا مُتِنمِّر است. یک پلنگ

کند، کس رحم نمىخدا دارد. در راه خدا و حکم خدا به هیچ

المال، آهن خواهد از بیتآید از او پول مىه مىبرادرش هم ک

جورى در اجتماع؛ گذارد طرف مشتش. یک نفر اینگداخته مى

گیر، دقیق، محتاط در اجراى احکام و حدود الهى و سخت

اسالمى، این یک نفر. یک نفر هم نقطه مقابل اوست؛ حاضر 

است آدم عیش کند، حاضر است آدم راحت بگذراند، حاضر 

چه هم بخواهد از او، به آدم بدهد، فقط یک شرط است هر

دهد و آن شرط این است که مىدرمقابل براى انسان قرار مى

گوید به على کمک نکن، به من کمک کن، کمکى هم که از 

خواهم، کمک زیادى نیست، گاهى من را تعریف کن، تو مى

روید از این دو بس است. خب شما را به خدا، شما سراغ که مى

کنید در این زمان و در این قطعه از تاریخ؟ ؟ کدام را قبول مىنفر

که رفتنِ با او، بودن با او، عمل کردن به فرمان کسىحاضرى آن

او؛ دردسر، مسئولیت، حرکت، تالش دارد، با او باشى؟ حاضرى 

که براى انسان پول دارد، مقام دارد، راحتى دارد، کسىاز آن

قدرتمند دارد، از او بگذرى براى  عنوان دارد، نفوذ دارد، دست

خاطر این؟ اگر حاضرى، خوشا به حالت، تو در زمان على هم 

کند بهبینى دلت پرواز مىاگر بودى، شیعه على بودى. اما اگر مى

ها، ها، آبرومندیها، مقامها، پولها، عیشها، تنعمسوى راحتى

دا باشد، بدان ها به این و آن، ولو در غیر راه خناز و فخر فروختن

جا بودى، از آن کسانى بودى که خیلى اگر مالحظه مىاگر آن

ها خداحافظى نکرده، اسبت را کردى، شبانه، یواشکى، با همسایه

گفتى من در شام منتظر ات هم مىشدى، به زن و بچهسوار مى

گذاشتى، رفتى، على را تنها مىشما؛ یا على مدد! طرف شام مى

 هاى موجه آن زمان گذاشتند. ز چهرهکه خیلى اهمچنانى

عباس پسرعموى امیرالمؤمنین و پسرعموى پیغمبر، بنعبداهلل

همه حدیث، مفسر قرآن، چهره موجه بین شیعه و سنى، راوى این

البالغه دوتا همین کار را با على کرد، که امیرالمؤمنین در نهج

اس چه عباس.مگر عبداهلل عبنامه و دو خطاب دارد به عبداهلل 
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که چهارتا حدیث از او، از قول پیغمبر نقل کسی بوده؟ همین

کردند، شیعه و سنى هم قبولش دارند، همه قبولش دارند. 

حال همه قبولش دارند، و این صحابى پیغمبر هم نبوده، درعین

ست. اگر صحابى پیغمبر بود و شیعه و سنى قبولش اىیک نکته

ذر، مثل عمار، که همه ابىداشتند، مهم نیست، مثل سلمان، مثل 

قبولش دارند. اما از تابعین است، زمان پیغمبر را درست درک 

قدرى نکرده، بچه بوده که پیغمبر از دنیا رفته. بنده در تاریخ یک

کردم، دیدم جناب عبداهلل عباس جزو همراهیان و مطالعه مى

اطرافیان خلیفه دوم است، خیلى هم به او عالقه داشت، این هم 

لباً دنبال جناب عمر بود. آدمى جزو تابعین باشد، زمان پیغمبر غا

حال هم شیعه، هم سنى او را قبول را درک نکرده باشد، درعین

داشته باشد، یالَلعَجَب! این خیلى آدم عجیبى باید باشد. اسم این 

چیست در عرف اسالمى؛ که دو گروه مخاصم، هر دو یک نفر 

که حاکم و استاندار بصره حالىدر را قبول داشته باشند؟ این آدم

المال را برداشت دِ در رو! کجا؟ مکه؛ در حرم هاى بیتبود، پول

جا صدقه داد! به فقرا ها را آنامن و امان پروردگار. البد برد پول

داد، بله، داد به فقراى کنیز فروش، چندتایی کنیز خرید، 

 ى باشد. ها راحت و مشغول خوشگذرانکنیزهاى زیبا که با آن

حال اگر عبداهلل عباس امروز بود، به نظر شما درباره 

گفت؟ تمام احادیث دست اول در فضیلت امیرالمؤمنین چه مى

ریخت، از اینکه با کرد، به یاد على اشک مىعلى را او نقل مى

کرد، اما آیا من و شماى زیرک و ها نقل مىعلى بوده، خاطره

گفتیم آقا برو این ه است؟ مىکردیم ایشان شیعکَیِّس قبول مى

دام بر مرغ دگر نِه، برو؛ تو اگر شیعه بودى، وقت امتحان باید 

، «الرَّجُلُ اَو یُهانِ یُکرَمُ عِندَ االِمتِحانِ»دادى. خودت را نشان مى

. تو اگر شیعه علی بودى، «جَواهِرِ الرِّجالِ عُلِمَ االَحوالِ تَقَلُّبِ فی»

قدر ناله على را بیرون نمىدادى؛ اینونِ دل نمىقدر خعلى را آن

جور ناله زد از رفتن آوردى با فرار کردن خودت، که على آن

تر بودى، من عباس؛ تو از همه خویشاوندانم به من نزدیکعبداهلل 

عمویت را در این امید به تو داشتم، من متکى به تو بودم، پسر

ست که على در نهجاىشرایط تنها گذاشتى و رفتى؟! نامه

در نهج ؟رضو؟البالغه، خطاب به عبداهلل دارد، منتها مرحوم رضى

کرده، یا ترسیده یا عباس زندگى مىبنى زمان چون البالغه،

، نوشته «مِن کِتابٍ لَهُ اِلى عَبدُاهلل عَبّاس»خجالت کشیده بنویسد 

السالم به نوشته که امام علیه 11«مِن کِتابٍ لَهُ اِلى بَعضِ عُمّالِهِ»

از عامالنش، استاندارانش نوشته، ننوشته این استاندار چه کسی 

خوانید، خب معلوم است که عبداهلل که این نامه را مىبوده. وقتى

البالغه، جاهاى دیگر نقل کردند عالوه، غیر نهجعباس بوده، به

مربوطِ به عبداهلل عباسِ؛ که پسرعمویت را تنها گذاشتى، چه 

 ه کردى. کردى و چ

 تبیین قرآنی تعهدات ایمانیِ نبوت

بارى، تعهدِ قبول و پذیرش نبوت این است: دنبال نبى راه 

خواهد، عمل که او مىچنانىرفتن، قبول تکلیف او را کردن، آن

نمودن. من دیگر مجالم کم شد براى اینکه همه آیات را معنا 

کنم تا بکنم، فقط همین یک مختصر از آیات را برایتان معنا ب

 شما ببینید که تعهد اسالم چیست. 

که ایمان آوردند و کسانىآن 12« هَاجَرُواْ وَ ءَامَنُواْ نَیالَّذِ إِنَّ» 

هجرت کردند و جهاد کردند با مال و جانشان؛ برای زمان پیغمبر 

هاى دیگرى نیست، نه، اینکه بخواهم بگویم برای زماناست، نه

شود، که پیغمبر دارد گفته مىست. در مورد زمان این حکم کلى

جا مطرح بوده؛ هجرت به جامعه اسالمى. مسئله هجرت هم آن

شدند، طرز فکر پیغمبر را قبول اى مسلمان مىآن روز یک عده

گفتند خب، کردند، اما حاضر نبودند از مکه بیایند بیرون، مىمى

چرا بروم بیرون؟ مکه مغازه دو، سه دربندى دارم، تلفن شماره 

هاى شناخته و دانسته دارم، قوم و خویش ند عالى دارم، مشتریرُ

ها همه را بگذارم بروم پهلوى پیغمبر؟ پیاله دارم، اینو رفیق و هم

گویم، خب چرا؟ ایمان الزم است؟ ایمان دارم، صد بار هم مى

ست، در دلم، به زبانم، یواش که کسى البته نشنود، خدا یکى

خوانم، خواهد پیغمبر، مىاز من مىپیغمبر هم برحق است. نماز 

گیرم، چرا بروم خواهد، عوض سی روز، شصت روز مىروزه مى

جا الزم کردند. هجرت در آنجورى فکر مىمدینه؟ بعضى این

رفتند، باید تقویت مىبود. جامعه اسالمى نوبنیاد بود، باید مى

ناپذیر مىکردند و باید آن جامعه را درمقابل دشمنانش آسیب

 ساختند؛ لذا هجرت شرط قطعى قبول ایمان بود. 
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 وَ» که باور کردند و گرویدند، کسانىآن « ءَامَنُواْ نَیالَّذِ إِنَّ» 

 « أَنْفُسِهِمْ وَ بِأَمْوَالِهِمْ جَاهَدُواْ وَ» و هجرت کردند به مدینه،  « هَاجَرُواْ

و با مال و جانشان، هر دو، مجاهدت کردند در راه خدا و 

ها را، که که اینکسانىآن « ءَاوَوْاْ نَیالَّذِ وَ» طرف مقابل ین ازهمچن

و  « نَصَرُواْ وَ»  خانمان بودند، در مدینه پناه دادند،سرپرست و بىبى

ها بعضى این «  بَعْضٍ أَوْلِیَاءُ بَعْضُهُمْ أُولَئِکَ» شان کردند، یارى

همان مؤمنینى ها جبهگانِ بعض دیگر هستند. اینپیوستگان و هم

اند. یک بنیان را نگاه هستند که مثل آجرهاى توى هم فرو رفته

ها تو کنید، این عمارت را نگاه کنید، آجرها تو هم رفته، چوب

پیوسته و گرههم رفته، اجزای یک عمارت با سایر اجزا درهم

هم جورند؛ همه بهخورده، مؤمنین در جامعه اسالمى همین

خورده هستند. اولیا یعنى این، والیت هپیوسته و جوشیده و گر

یعنى این، پیوستگى کامل، الصاق و التصاق کامل، این والیت 

 است. 

ها بعضى اولیای بعضى آن«   بَعْضٍ اءُیَأَوْلِ بَعْضُهُمْ أُولَئِکَ» 

که ایمان آوردند، در کسانى... اما آن «  ءَامَنُواْ نَیالَّذِ وَ» دیگرند. 

اما هجرت «  هَاجِرُواْیُ لَمْ وَ» که تو پیغمبرى، اما  دلشان باور کردند

 مِّنْ تِهِمیَوَلَا مِّنْ لَکُم مَا»  نکردند، تعهد ایمان را بر دوش نگرفتند،

که ها هیچ پیوستگى و ارتباطى ندارید، تا وقتىشما با این « ءٍیْشَ

جا هستند، بیگانه از شما هجرت کنند. تا هجرت نکردند و آن

 یچ رابطه و پیوند اسالمى و برادرى میان شما نیست. هستند. ه

هایى که در منتها یک حکم دیگرى در کنارش هست؛ همان

جا هستند، اگر چنانچه با گروه دیگرى جنگشان افتاد و از آن

شان ها را یارىشما یارى خواستند، شما البته باید بروید آن

اگر  بدهید؛ چون با شما همفکرند و چون در حال جنگند.

مسلمانى با گروه کافرى مشغول جنگ بود، بر شما واجب است 

که ولو آن مسلمان پهلوى شما نیست، در وطن شما نیست، 

هجرت نکرده با شما، واجب است بر شما که بروید او را 

کمکش کنید. شد؟ مگر در یک صورت و آن این است، آن

لح بسته جنگد، با شما پیمان صکه آن مسلمان دارد با او مىکسى

صورت کمک به آن مسلمان هم دیگر واجب اینباشد؛ در

فهماند کمک فهماند این آیه به ما؟ اوالً مىجا چه مىنیست. این

اى از جهان که باشند واجب است، ولو به مسلمان، در هر نقطه

گوید آن مسلمانى که هجرت هجرت نکرده باشند. ثانیاً مى

 امروز البته که رت نکرده رنکرده است، به جامعه اسالمى مهاج

 اسالمى جامعه به ر معنا نداریماینبه اسالمىِ جامعه دنیا، در

 یک یا نفر یک با اگر آدم این مانده، باقى دارالکفر در نیامده،

پیمان صلح دارید و  کافر آن با شما و افتاد جنگش کافر دسته

 عدم تعرض، حق ندارید بروید به کمک برادر مسلمانتان. چرا؟

چون هجرت نکرده، چون برادر شما نیست، مهاجرت نکرده به

، مگر بر « النَّصْرُ کُمُیْفَعَلَ نِیالدِّی فِ اسْتَنْصَرُوکُمْ إِنِ وَ» سوى شما. 

که میان شما و  «  ثَاقٌیمِّ نَهُمیْبَ وَ نَکُمْیْبَ» قومى، بر زیان مردمى که 

و خدا به آنچه  « رٌیبَصِ عْمَلُونَتَ بِمَا اللَّهُ وَ»ست. ها تعهد و پیمانىآن

 کنید، بیناست. مى

هایى که کافرند، آن «  بَعْضٍ اءُیَأَوْلِ بَعْضُهُمْ کَفَرُواْ نَیالَّذِ وَ» 

جبهگان و پیوستگانِ بعض دیگرند. نگاه نکن در دو بعضى هم

 تَفْعَلُوهُ لَّا»اند. جبههاردو و هماردوگاهند، اما در دشمنى با شما، هم

اى اگر این را انجام ندهید، فتنه «رٌیکَبِ فَسَادٌ وَ الْأَرْضِی فِ فِتْنَهٌ تَکُنْ

در زمین خواهد شد و فساد بزرگى. شاید مراد این باشد که اگر 

بندى را مراعات نکنید، اگر ندانید و بندى و این صفاین جبهه

مقابل صف دشمنان خدا، یک ندانسته باشید که صف شما در

که بین دو ست و اگر ندانید که هرو مُنحازى صف مشخص

صف باشد، از صف دشمنان و معارضان است، نه از این صف؛ 

ها عمل نکنید، در زمین فتنه ها را ندانید و به مقتضاى ایناگر این

خواهد شد، فساد خواهد شد. فتنه، فتنه دورى از دین است؛ 

 احتماالً. فساد، فساد نبودن حکم خدا در میان اجتماع است، 

و  «وَجَاهَدُواْ» اند، که ایمان آوردهکسانىآن « ءَامَنُواْ نَیوَالَّذِ» 

که ایمان آوردهکسانىآن « ءَامَنُواْ نَیوَالَّذِ» مهاجرت کردند. ... 

مجاهدت  « اللَّهِ لِیسَبِی فِ وَجَاهَدُواْ» هجرت کردند،  « وَهَاجَرُواْ»اند، 

که پناه کسانىآن « وَّنَصَرُواْ ءَاوَواْ نَیذِوَالَّ» کردند در راه خدا، 

هایند مؤمنان این «حَقًّا الْمُؤْمِنُونَ هُمُ أُولَرئِکَ»دادند و یارى کردند، 

که راستین. درست فهمیدى؟ مؤمن راستین این است. اما آنى

ایمان آورده است و مهاجرت و مجاهدت و پناه دادن و نصرت 

او چیست؟ هُمُ المُؤمِنون غَیرَ حَقٍ؛  نمودن از او سر نزده است،

 مؤمنین الکى، مؤمنین دروغى. این مفاد آیه است. تا آخر آیات.

عمران عرض بکنم، یک کلمه هم از آن آیات سوره آل

چون الزم است که آن را شرح بدهم مختصری، چرا که فهمیده 

؛ ... این 11« نَییِّبِالنَّ ثَاقَیمِ اللَّهُ أَخَذَ إِذْ وَ» شود منظور ما چیست. نمی

خواهد بیان کند که ما از پیغمبران گذشته، حتی مطلب را می
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ها، به پیغمبر گذشته، مثالً به موسی، تعهد گرفتیم، گفتیم به آن

که به تو دادیم ما، اگر بعد از تو پیغمبری آمد که گفتیم آنی

آنچه را حاال به تو دادیم تأیید کرد و امضا کرد، تو الزم است 

که به آن پیغمبر ایمان داشته باشی و او را یاری کنی؛ یعنی 

موسی از پیغمبرهای بعد خودش، عیسی از پیغمبرهای بعد از 

خودش، هر پیغمبری که بعد از پیغمبر دیگری بیاید و سخن 

پیغمبر قبلی را امضا کند، الزم است بر پیغمبر قبلی که او را 

یمان بیاورد، عالوهتصدیق کند، به آن پیغمبر بعد از خودش ا

نصرتش باید  «لَتَنْصُرُنَّهُ وَ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ»براین،  او را یاری هم بکند؛ 

 بکند. 

گوید که حاال نصرت پیغمبر چیست؟ نصرت پیغمبر بعد می

کند؟ اینکه این است؛ موسی مثالً، چگونه پیغمبر ما را یاری می

ادا، مبادا، مبادا کند: مببه امتش، دوستانش، یارانش، سفارش می

ها آمد، مخالفت با او بکنید. خب اگر این پیغمبر با این نشانه

خدا به این پیغمبرها گفت آیا اقرار  «ءَأَقْرَرْتُمْ قَالَ» نصرت است. 

کردید؟ قبول کردید این تعهد مرا؟ این پیمانی که دارم از شما 

د، با این گیرم که به پیغمبران بعد از خودتان ایمان داشته باشیمی

، عیناً همین پیمان را «ی إِصْرِ ذَلِکُمْ عَلَى أَخَذْتُمْ وَ أَقْرَرْتُمْ ءَ»  شرط،

های عالم، اآلن از امتتان هم گرفتید تا روز قیامت؟ یعنی یهودی

بنعمران مورد مؤاخذه این میثاقند، اآلن موسیبناز طرف موسی

گوید: ای ها میعمران به زبان حال و قال، کانّه دارد به آن

نامردها! مگر من از شما پیمان نگرفتم که تا ابد، هرکسی که به 

 ر دارد ایمان خاتم پیغمبر به خودش موسی موسی ایمان دارد ر

 ک کند.کم کند، یاری را او  و بیاورد ایمان خاتم پیغمبر به باید

 

 

 :بیستم مبحث به گذرا نگاهی

الت، تعهّدات ایمرانی  عنصر و ضامن اصلیِ عملی شدن نبوّت و رس

ثمر است، ایمان واقعی، اعتقرادی  آن است. ایمان بدون تعهّد وعمل، بی

تررین الترزام عملریِ    است که همراه با تعهّد والترزام عملری اسرت ومهرم    

هاست. تعهّرد رسرالت، سراختن    نبوّت، ادامه دادن راهِ انبیاء و رسالت آن

ل از الزامرات  بنردیِ برین حرق و باطر    ای توحیدی است که صفجامعه

اصلی آن اسرت. بررای مخرالف برودن، مخالفرت کرردن الزم نیسرت،        

موافقت و همراهی نکردن کافی اسرت. همراهری نکرردن حرق، همران      

 حمایت از باطل است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بخش دوم

 والیت
  



13 
 

 والیت :ویکم بیست مبحث

 

 سؤاالت

تأثیر جامعه بر فرد بیشتر است یا تأثیر فرد بر جامعه؟ اصالح  -1

 را باید از جامعه شروع کرد یا از فرد؟

تشکیالت و کار تشکیالتی در جامعة اسالمی چه نسبتی با والیت  -2

 دارد؟

معنای حقیقی والیت، با معنای رایج و مرسوم آن چه تفاوتی  -1

 دارد؟

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 إِلَیهِْم تُلْقُونَ أَوْلِیَاءَ کُمْعَدُوَّ وَ عَدُوِّى تَتَّخِذُواْ لَا ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَأَیُّهَا

 وَ الرَّسُولَ یُخْرِجُونَ الْحَقِّ مِّنَ جَاءَکُم بِمَا کَفَرُواْ قَدْ وَ بِالْمَوَدَّهِ

 وَ سَبِیلىِ فىِ جِهَادًا خَرَجْتُمْ کُنتُمْ إِن رَبِّکُمْ بِاللَّهِ تُؤْمِنُواْ أَن  إِیَّاکُمْ

 مَا وَ أَخْفَیْتُمْ بِمَا أَعْلَمُ أَنَا وَ بِالْمَوَدَّهِ إِلَیْهِم تُسِرُّونَ  مَرْضَاتىِ ابْتِغَاءَ

 یَثْقَفُوکُمْ إِن( 1) السَّبِیلِ سَوَاءَ ضَلَّ فَقَدْ مِنکُمْ یَفْعَلْهُ مَن وَ  أَعْلَنتُمْ

 وَ ءِبِالسُّو أَلْسِنَتَهُم وَ أَیْدِیَهُمْ إِلَیْکُمْ یَبْسُطُواْ وَ أَعْدَاءً لَکُمْ یَکُونُواْ

 یَوْمَ  أَوْلَادُکُمْ لَا وَ   أَرْحَامُکُمْ تَنفَعَکُمْ لَن(2)تَکْفُرُونَ لَوْ وَدُّواْ

 لَکُمْ کاَنَتْ قَدْ(1)بَصِیرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ وَ  بَیْنَکُمْ یَفْصِلُ الْقِیَامَهِ

 ؤُاْ بُرَءَ إِنَّا لِقَوْمِهِمْ قَالُواْ إِذْ مَعَهُ الَّذِینَ وَ إِبْرَاهِیمَ فىِ حَسَنَهٌ أُسْوَهٌ

 بَیْنَکُمُ وَ بَیْنَنَا بَدَا وَ بِکُمْ کَفَرْنَا اللَّهِ دُونِ مِن تَعْبُدُونَ مِمَّا وَ مِنکُمْ

 لِأَبِیهِ إِبْرَاهِیمَ قَوْلَ إِلَّا وَحْدَهُ بِاللَّهِ تُؤْمِنُواْ حَتىَ أَبَدًا الْبَغْضَاءُ وَ الْعَدَاوَهُ

 عَلَیْکَ رَّبَّنَا  شَیْءٍ مِن اللَّهِ مِنَ لَکَ أَمْلِکُ مَا وَ لَکَ نَّلَأَسْتَغْفِرَ

 (1)الْمَصِیرُ إِلَیْکَ وَ أَنَبْنَا إِلَیْکَ وَ تَوَکَّلْنَا

 سوره مبارکه ممتحنه

 مقدمه

ست به ای اکنیم، مسئلهجا مطرح میای که امروز ما اینمسئله

کنیم و که ما مطرح مینام والیت. مسئله والیت، به آن صورتی 

شود. البته اسم کنیم، غالباً کمتر مطرح میاز قرآن استنباط می

والیت و کلمه والیت با گوش شیعه آشناست. در دعاهای ما، در 

های ما از خدا، در روایات ما، در افکار رایج و عمومی خواسته

ی نام والیت، با قِداست و احترام تمام و با آرزوای به ما، مسئله

عنوان شیعه تأمین چیزی به نام والیت، توأم است. ما همیشه به 

قدری شیعه، وسواسی دانیم، و اگر یکخود را دارای والیت می

کند خواهد، آرزو میو دقیق و محتاط باشد، همیشه از خدا می

که خدا او را با والیت بدارد و با والیت بمیراند و والیت را به او 

نام والیت به گوش آشناست. علی ای بهلمهبفهماند. بنابراین ک

النّهایه، بنده درباره این کلمه و مفهوم والیت، خیلی از ریشه می

؟ع؟، اما ابیطالببنعلیرسیم به والیت خواهم حرف بزنم. می

خواهم حرف بزنم. والیت را از فعالً در مراحل قبل از آن می

استنباط و  کشیم بیرون،قرآن و از آیات کریمه قرآن می

چه اصلِ مدرنِ مترقیِ بینید که کنیم و میاستخراج می

است اصل والیت، و یک ملت، یک جمعیت،  جالبی

پیروان یک فکر و یک عقیده، اگر دارای والیت نباشند، 

. این را درک خواهید کرد و معطّلندخودی وِلچطور بی

 احساس خواهید کرد. 

مید که چرا کسی که شود فهخوبی میدر سایه این بحث به

اش روزه و عباداتش عبادت والیت ندارد، نمازش نماز و روزه

ای و شود با این بحث فهمید که چرا جامعهخوبی مینیست. به

امتی که والیت ندارد، اگر همه عمر را به نماز و روزه و تصدّقِ 

تمام اموال بگذراند، باز الیق غفران و لطف خدا نیست. و 

شود این بحث، معنای احادیث والیت را میخالصه در سایه 

؟عهم؟ فهمید، از جمله این حدیث معروفی که از چند نفر از ائمه

جا تکرار میرسیده و بنده بعضی از جمالت و کلماتش را این

لَو اَنَّ رَجُالً قامَ لَیلَهُ وَ صامَ نَهارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمیعِ مالِهِ وَ حَجَّ »کنم: 

هِ وَ لَم یَعرِف وَالیَرةَ وَلِیِّ اهللِ فَیُوالِیَهُ وَ یَکونَ جَمیعُ جَمیعَ دَهرِ

فقط ماه  اگر کسی تمام عمر را روزه بگیرد، نه« اَعمالِهِ بِدَاللَتِهِ

ها را تا به صبح بیدار بماند، تمام اموالش را رمضان را، تمام شب

 کنید تدق در راه خدا بدهد، اما با ولیّ خدا والیت نداشته باشد ر

 خدا ولیّ والیت یا باشد، نداشته والیت خدا ولیّ با ر تعبیر این در

چنین آدمی، همه آنچه که انجام داده است، این باشد، نداشته را

 ست. ثمر و خنثی ابیهوده و بی

 والیت دنباله نبوت

مسئله والیت در دنباله بحث نبوت است، یک چیزِ جدای از 

، درحقیقت تتمه و ذیل و خاتمه بحث نبوت نیست. مسئله والیت

اگر والیت نباشد،  بحث نبوت است. حاال خواهیم دید که

لذا ناچاریم که یک مختصری تکرار ماند. نبوت هم ناقص می

های گذشته را در زمینه نبوت، کلیاتش را بگویم برای کنیم بحث

یواش، از حاشیه وارد بشویم در متنِ مسئله شما تا برسیم یواش

لبته این را هم بگویم که طرح این مسئله، بسیار دشوار والیت. ا
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است و بیان این مسئله، بسی دشوارتر است؛ برای خاطر اینکه آن

قدر مسائلِ ضعیف و سست و غیرمنطقی در زمینه والیت، در 

های افراد عامی رسوخ پیدا کرده که وقتی آن حرف ذهن

بق است، درست را، آن حرفی که با متن قرآن و متن حدیث منط

خواهی بگویی، یکی از دو اشکال پیش میدر باب والیت می

ها هست، هایی که در ذهنشود به همان حرفآید؛ یا اشتباه می

عنوان والیت شود نسبت به آنچه که بهیا احساس بیگانگی می

شود، در دو گروه؛ لذا خیلی دشوار و مشکل است این گفته می

 بحث...

آید برای آید؟ گفتیم که پیغمبر میپیغمبر خدا برای چه می

ها به آید برای تخلّق دادن انسانبه تکامل رساندن انسان، می

آید برای کامل کردن و به اتمام رساندن مکارم اهلل، میاخالق

 لِاُتَمِّمَ بُعِثتُ»اخالق. آنچه که گفتم مضمون احادیث است؛ 

آید، برای به ها می، پیغمبر برای ساختن انسان«االَخالقِ مَکارِمَ

 آید. ای که نامش انسان است، میقوام رساندن این مایه

کند برای ای پیغمبر استفاده میازچه راهی و از چه وسیله

سازد؟ مدرسه ها را پیغمبر میجوری انسانساختن انسان؟ چه

کند؟ پیغمبر صومعه و کند؟ مکتب فلسفی درست میدرست می

د؟ گفتیم که نه؛ پیغمبر برای ساختن کنجایگاه عبادت درست می

کند. پیغمبر ترجیح میسازی درست میانسان، کارخانه انسان

دهد که ده سال، بیست سال، دیرتر موفق بشود؛ اما آنچه می

تا انسان نباشد؛ کارخانه سازد، یک انسان و دو انسان و بیست

طور خودکار انسانِ کاملِ سازی درست کند که بهانسان

ها و به پسند تحویل بدهد. پس پیغمبر برای ساختن انسانپیغمبر

 کند. سازی استفاده میقِوام آوردن مایه انسان، از کارخانه انسان

سازی، سازی چیست آقا؟ کارخانه انسانکارخانه انسان

جور است... جامعه اسالمی چیست؟ چه جامعه و نظام اسالمی

ای، عنی آن جامعهجامعه اسالمی یاست؟ ...  عنصر و ماهیتی

کند، آن تمدنی که در رأس آن جامعه خدا حکومت می

است، حدود الهی در  قوانین آن جامعه، قوانین خدایی

، کندشود، عزل و نصب را خدا میآن جامعه جاری می

شکل مخروط فرض کنیم و ترسیم در مخروط اجتماعی اگر به

هاشناسای از جامعهکه معمول و مرسوم عدهکنیم، همچنانی

تر از خدا، همه انسانیت پایین و خداست مخروط رأس در ر ست

آورد، قانون وجود میها. تشکیالت را دین خدا بهو همه انسان

کند، روابط اجتماعی صلح و جنگ را مقررات الهی ایجاد می

را، اقتصاد را، حکومت را، حقوق را، همه و همه و همه را دین 

کند و دین خدا دنبال این دا اجرا میکند و دین خخدا تعیین می

 ست. ایستد؛ این جامعه اسالمی اقانون می

که پیغمبر آمد در مدینه مثل کجا آقا؟ مثل مدینه. همچنانی

توانستند ای تشکیل داد. خب در مکه هم بودند، مییک جامعه

جا خدا را هم عبادت کنند، نه، متفرق بشوند در اقطار بالد، آن

ای تشکیل دادند، در د. آمدند مدینه، یک جامعهاین کافی نبو

کرد... در همان مسجدی که رأس آن جامعه خدا حکومت می

کرد و ایستاد و اقامه نماز جماعت میجا میپیغمبر خدا در آن

داد و کرد و درس میرفت و صحبت میبرای مردم منبر می

را میکرد، در همان مسجد بود که عَلَم جهاد تزکیه و تعلیم می

آوردند. ... در همین مسجد بود که دادگستری پیغمبر تشکیل می

 شد... شد. در همین مسجد اداره کار و اقتصاد پیغمبر تشکیل می

خواهند ها میهای غیر اسالمی و غیر الهی، آدمدر جامعه

خواهد متدین باشی، نمیتوانند؛ شما دلت میخوب باشند، نمی

شود. بینی نمیدهی و ربا نخوری، میخواهد ربا نتوانی. دلت می

خواهد از عفت اسالمی خارج نشود، محیط، او را زن دلش می

ها انسان را از یاد خدا گذارد. همه عوامل و انگیزهدر فشار می

وآمدها و کند. عکس و نمایش و تفصیالت و رفتدور می

کند و ذکر معامالت و گفتگوها، همه انسان را از خدا دور می

کند. در جامعه اسالمی عکسِ قضیه را از دل انسان بیگانه میخدا 

اش، است. در جامعه اسالمی، بازارش، مسجدش، دارالحکومه

رفیقش، خویشاوندش، پدر خانواده، جوان خانواده، همه و همه 

کشانند، با خدا طرف خدا میاندازند، بهانسان را به یاد خدا می

سازند و کنند، بنده خدا میمی دهند، با خدا رابطه ایجادآشتی می

کنند. اگر جامعه اسالمیِ زمان پیغمبر، از بندگی غیر خدا دور می

ماند، یا کرد، همان رهبری بر سر کار میپنجاه سال ادامه پیدا می

ای که پیغمبر ؟ع؟ با همان رهبریابیطالببنبعد از پیغمبر، علی

ن را مطمئن نشست، شما ایمعیّن کرده بود، جای پیغمبر می

شدند به باشید، بعد از پنجاه سال، همه آن منافقین تبدیل می

گذاشتند که حکومت نبوی و علوی دنبال مؤمنینِ واقعی. اگر می

طور قهری، همه ساز، بهیکدیگر ادامه پیدا بکند، آن جامعه انسان

های منافق را هم کرد، همه دلغِش میدار را هم بیهای غِشآدم

خت، همه کسانی که روحشان با ایمان آشنا نبود نیز سامؤمن می

شدند، این طبع قضیه مربوط به جامعه ایمان میآشنا با خدا و با

چنین چیزی درست کنند. آیند یکست. پیغمبرها میاسالمی ا
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یکی نه، دهسازی، یکیوقتی این درست شد، مثل کارخانه انسان

خیل، مردم مسلمان و خیلگروه صدتا نه، گروه تا نه، صدتاتا ده

شوند، هم مسلمان ظاهری، در ظاهر امور مسائل اسالمی و هم می

مسلمان و مؤمن قلبی و واقعی و باطنی. این درست شد؟ پس 

 آید.چنین کاری میپیغمبر برای یک

 معنای والیت

 بُعد اول والیت: به هم پیوستگی داخلی

اولی که خواهیم بحث بکنیم. گفتم والیت را از ریشه می

آورد؛ اولی که دعوت پیغمبر شروع پیغمبر فکر اسالمی را می

تواند یک جامعه را اداره بکند؟ تنه، میشود، آیا پیغمبر یکمی

ای که این تشکیالت خواهد؟ عدهآیا یک جامعه، تشکیالت نمی

خواهد؟ سربازی که از این جامعه دفاع کند و را اداره بکنند، نمی

خواهد؟ کسانی جای خود بنشاند، نمیرا بهدشمنان این جامعه 

که با پیغمبر یاری کنند و دعوت نبی را نشر بدهند، الزم نیستند؟ 

بینیم که چرا. همه کار باید از طریق اسباب معمولی انجام می

هایشان از اسباب معمولی بگیرد. پیغمبرها هم در بیشترینِ فعالیت

د، برای اینکه بتواند جامعه آیکه میاند. پیغمبر وقتیاستفاده کرده

است، تشکیل بدهد؛  سازیمورد نظر را که همان کارخانه انسان

پیوسته متحد، دارای همبرای این کار احتیاج دارد به یک جمعِ به

ایمانِ راسخ، از اعماق قلب مؤمن و معتقدِ به این مکتب، با گامِ 

ر اول چنین جمعی را پیغمباستوار، پویا و جویای آن هدف. یک

کند این جمع را فراهم آوردن و کار الزم دارد. لذا پیغمبر بنا می

 لِیسَب اِلى اُدعُ»درست کردن. با آیات قرآن، با مواعظ حسنه، 

، با مواعظ حسنه، با آیات 11«ةَِنَر الحَس ةِالمَوعِظَر وَ ةِبِالحِکمَر رَبِّکَ

ر، در های مسلمانی را در اول کاقرآن، با نفوذ کالم نبوی، دل

ها یک جمعیتی را تشکیل میآورد. اینوجود میاطراف خود به

که دعوت خود را مطرح میدهند. پس پیغمبر اول کار، وقتی

وجود میآورد، یک صف بهوجود میکند، یک جمعیت به

کند. این جبهه از آورد، یک جبهه درمقابل جبهه کفر ایجاد می

ارِ مؤمنِ معتقدِ نافذُچه کسانی تشکیل شده؟ از مسلمانان استو

هیچ « لَومَرةُ الئِمٍ اهللِ فِی ال تَأخُذُهُم»که کسانیالقلب. از آن

گرداند. اینها ها را از راه خدا بر نمیای آنکنندهمالمتِ مالمت

 های گام اولند...مسلمان
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ها در آورد، اینوجود مییک عده و یک جبهه را پیغمبر به

کنند؟ در میان جامعه جاهلی. د زندگی میای دارنمیان چه جامعه

ها آنجا مثالً مسلمانان صدر اسالم در میان جامعه جاهلی مکه، این

کنند. اگر بخواهند این جریان باریک، که به نام دارند زندگی می

وجود آمده، در میان آن جامعه جاهلیِ اسالم و مسلمین به

مین جمعیت و پُرتعارض و پُرزحمت باقی بماند، اگر بخواهد ه

همین صف و همین جبهه نابود نشود، از بین نرود، هضم نشود، 

حل نشود، بایستی این عده مسلمان را مثل پوالد آبدیده به 

هم متصل و چنان بهها را باید آنهمدیگر بتابند. این مسلمان

مرتبط کنند که هیچ عاملی نتواند اینها را از یکدیگر جدا کند. به

های امروزی، یک انضباط حزبیِ بسیار فرهنگ ها وقول امروزی

شدید و سختی را، باید در میان این افراد مسلمان برقرار کنند. 

هم هم بچسبانند، هرچه بیشتر بهها را هرچه بیشتر بهباید این

های دیگر، از بجوشانند و گره بدهند، و هرچه بیشتر از جبهه

نگه دارند؛ چون های مخالف، دور های دیگر، از انگیزهجریان

الشعاع ها در اقلیتند. جمعیتی که در اقلیتند، فکرشان تحتاین

فکر اکثریت، ممکن است قرار گیرد. عملشان، حیثیتشان، 

ها و ها و شخصیتالی حیثیتشخصیتشان، ممکن است در البه

ها هستند گم بشود، های بقیه مردم، که احیاناً مخالف با آنعمل

ها هضم د، از بین برود. برای اینکه ایننابود بشود، هضم بشو

ها بتوانند بهها نابود نشوند، برای اینکه ایننشوند، برای اینکه این

عنوان یک جمعی باقی بمانند، تا در آینده، جامعه اسالمی با 

ها بنا بشود و اداره بشود و ادامه پیدا بکند و های استوارِ ایندست

ها ها بتوانند بمانند، اینای اینکه اینها یاوران پیغمبر باشند، براین

کنند و هرچه بیشتر از سایر را هرچه بیشتر به همدیگر متصل می

 کنند. ها جدا میجبهه

مثل چه؟ مثل یک عده کوهنوردی که از یک راه صعب

شود ها گفته میکنند. ... به اینالعبور کوهستانی دارند عبور می

هم ببندید، جُداجُدا و را به به همدیگر بچسبید، کمربندهایتان

تک حرکت نکنید که اگر تنها ماندید، خطر لغزیدن تک

 هست...

این پیوستگیِ مسلمانان جبهه آغازِ دین، که به همدیگر 

پذیر نیستند، جوشیدند، به همدیگر گره خوردند، از هم جدایی

کلی منقطعند، با خودشان هرچه بیشتر چنگها بهبا دیگر جبهه

دردستند، آیا در قرآن و حدیث نامی دارد یا دستدرچنگ و 

 نه؟ بله؛ این نام، والیت است، والیت...
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در اصطالح پس والیت یعنی چه در اصطالح اوّلیِ قرآنی؟ 

جبهگی و پیوستگی و همهماوّلی قرآنی، والیت یعنی به

اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و 

یک راه دارند قدم برمی جویای یک هدف واحدند، در

کنند، دارند، برای یک مقصود دارند تالش و حرکت می

. هرچه بیشتر این اندیک فکر را و یک عقیده را پذیرفته

های دیگر و جبهه باید افرادش به همدیگر متصل باشند و از جبهه

های دیگر خودشان را جدا و کنار های دیگر و قسمتقطب

از بین نروند، هضم نشوند. این را در بگیرند، چرا؟ برای اینکه 

 گویند والیت. قرآن می

پیغمبر جمع مسلمانِ آغازِ کار را، با این پیوستگی و 

ها را به همدیگر متصل میآورَد، اینوجود میجوشیدگی به

صورت یک پیکر ها را بهکند، اینها را باهم برادر میکند، این

دهد، ت اسالمی را تشکیل میها امّوسیله اینآورد، بهواحد درمی

ها، با ها با دشمنآورد. از پیوند اینوجود میجامعه اسالمی را به

کند. های دیگر ... جلوگیری میمخالفین، با معاندین، با جبهه

اندازد، از پیوستنِ به های دیگر جدایی میها و جبههمابین این

به جبهه جبهه یهود، از پیوستنِ به جبهه نصارا، از پیوستنِ 

کند صفوف دارد و هرچه بیشتر سعی میمشرکین، اینها را باز می

جوشیده بکند. برای چه؟ برای اینکه اگر همها را فشرده و بهاین

همها به این حالت نباشند، اگر والیت نداشته باشند، اگر بهاین

وجود بیاید، از ها اختالف بهپیوسته صددرصد نباشند، میان آن

ر امانتی که بر دوش آنهاست، عاجز خواهند ماند. نمیبرداشتن با

 توانند این بار را به سرمنزل برسانند. 

البته بعدها که جامعه اسالمی به یک امت عظیمی تبدیل می

جایِ مطلب بیاییم به شود، بازهم والیت الزم است. ... همین

گوید، دقت کنیم. ما گفتیم یک جمع والیتی که شیعه می

ان یک دنیای ظلمانی، در میان یک دنیای جاهلی، کوچک در می

باید به همدیگر متصل و مرتبط باشند تا بتوانند بمانند. اگر باهم 

 چسبیده و جوشیده نباشند، ماندن و ادامه حیاتشان ممکن نیست...

مثال دیگری هم دارد یا نه؟ بله. کِی؟ جمع کوچک تشیع در 

ریخ آغازِ اسالم. های ضدشیعی و ضداسالمی در تازمان خالفت

جبهگی عجیبی میان شیعه زمان پیوستگی و همهم... یک به

؟عهم؟ ایجاد کرده بودند تا در سایه این های اسمی، ائمهخالفت

های گوناگون والیت، بتواند این جریان تشیع در میان جریان

 دیگر محفوظ بماند. 

شما یک رودخانه عظیمی را در نظر بگیرید، از چندین 

شود. ... در میان این مسیل ب وارد این رودخانه میطرف آ

کند، یک جریان آب های تند دارد حرکت میعجیبی که جریان

ماند رود و سالم میهای تند، میباریک، دارد در میان این جریان

شود، هرگز رنگش رود. عجیب این است، هرگز قاطی نمیو می

یگر را نمیهای شور و تلخ دشود، هرگز طعم آبخراب نمی

گیرد، همان طعم شیرین، همان رنگ شفاف، همان خلوص و 

 رود. دارد و پیش میدهد و نگه میکدورتی را ادامه میصفا و بی

عباس تشبیه امیه و بنیشما عالَم اسالم را در زمان خلفای بنی

های فکری و سیاسی و ای که انواع جریانکنید به همین رودخانه

رفتند و ن علیه همدیگر داشتند راه میعملی گوناگون، در آ

کنید، جریان تشیع کردند. از اول تا آخر که نگاه میحرکت می

بینید یک آب باریکی است. در میان این توفان بینید. میرا می

آید، اما رسد و به نگاه میعجیب، چیز ناچیز و خُردی به نظر می

راب خودش را نگه داشته، هرگز کدر نشده، هرگز طعمش خ

نشده، هرگز صفای خودش را از دست نداده. ... این یک بعد و 

 پیوستگی.هموالیت یعنی به یک جانب از مطلب است.

که دارای کسانیداند قرآن، آنمؤمنین را اولیای یکدیگر می

جبهگان و پیوستگان یکدیگرند و میایمان راستین هستند، هم

 در روایات...شود گویند شیعه. از شیعه تعبیرِ مؤمن می

شاءاهلل صورت این یک بعد از ابعاد والیت است، که انهربه

ای اهمیتش بیشتر فردا یک بعد دیگرش را، که آن شاید از جنبه

است و چون بعد از این بُعد حتماً باید بیان بشود، عرض خواهم 

اهلل است. والیت شیعیان باهم معلوم کرد و آن والیت ولی

طالب یعنی ابیبنعنی چه؟ والیت علیشد؛والیت ولیّ خدا ی

که من و شما امروز باید چه؟ والیت امام صادق یعنی چه؟ اینی

ای خیال میوالیت ائمه را داشته باشیم، یعنی چه؟ که یک عده

کنند والیت ائمه، یعنی فقط ائمه را دوست بداریم؛ و چقدر 

یست، کنند! فقط دوست داشتن نکنند؛ چقدر اشتباه میاشتباه می

شود که ائمه معصومینِ وإلّا مگر در عالَم اسالم کسی پیدا می

خاندان پیغمبر را دوست ندارد؟ پس همه والیت دارند؟ مگر 

ها باشد؟ مگر همان کسانی که در کسی هست که دشمنِ این

ها جنگیدند، همه دشمن بودند با آنها؟ خیلیصدر اسالم با آن

اما برای خاطر دنیا حاضر  ها را؛داشتند اینهایشان دوست می

دانستند اینها دارای چه هایشان میخیلیها بجنگند. بودند با آن

اند. وقتی خبر رحلت امام صادق را به مقامات و چه مراتبی
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کرد؟ پیشِ منصور دادند، منصور بنا کرد گریه کردن. تظاهر می

خواست تظاهر کند؟ ... چه کسی؟ پیش نوکرهایِ خودش می

که ور داد که امام صادق را مسموم کنند؛ اما وقتیخودش دست

خبر رسید که کار از کار گذشته، قلبش تکان خورد منصور. پس 

... نه آقا، والیت غیر از این حرف منصور هم والیت داشت؟!

ای خوششان میهاست... یک عدههاست. والیت باالتر از این

والیت ائمه را  کنندآید سرِ خودشان را کاله بگذارند. خیال می

صرف اینکه صرف اینکه محبت دارند به ائمه، بهدارند واقعاً، به

 کنند والیت یعنی همین...اعتقاد دارند به ائمه، خیال می

شود؛ آنچه که امروز گفتم، در این کلمات خالصه می

ای که در راه خدا و برای والیت امت مسلمان و والیت آن جبهه

است و به این است که میان افراد این معناینکوشد، بهخدا می

چه بیشتر وجود بیاید. هرچه بیشتر اتصال و پیوستگی بهجبهه، هر

چه بیشتر، از هم گره بخورد و نزدیک بشود و هرها بههای ایندل

اندیشند و بر ها میهای مخالف، از کسانی که بر ضد آنقطب

 یت است. کنند، جدا بشود. این معنای والها عمل میضد آن

 تبیین قرآنی بُعد اول والیت )پیوستگی داخلی(

معنا، اسمش اینشود بهکنم سوره ممتحنه را میبنده فکر می

آیات سوره ممتحنه این معنا را به«. والیت»را گذاشت سوره 

کند. حاال توجه کنید تا من همین آیاتی که خوبی روشن می

 خواندم، برایتان معنا کنم. 

ای کسانی که  13«آمَنوا نَیالَّذ هَایُّاَ ا* ی مِیالرَّح الرَّحمنِ اهللِ بِسمِ»

دشمن من و  «اءَیاَولِ عَدُوَّکُم وَی عَدُوّ تَتَّخِذوا ال» اید،ایمان آورده

جا البته در ترجمه، بد ها نگیرید. ایندشمن خودتان را اولیا، ولی

اران ترجمه نکرده: نباید کافران را که دشمن من و شمایند، ی

سازد با آن معنایی که در خود برگرفته. بد نیست، این تعبیر می

کنند: دشمن من و دشمن ها معنا میذهن ما هست. بعضی

خودتان را دوست خود مگیرید؛ این معنای کاملی نیست. فقط 

هاست. ولیّ خودتان مسئله دوستی و محبت نیست، باالتر از این

د، یعنی خودتان را در صف جبهه خودتان ندانینگیرید؛ یعنی هم

ها را در یک صف ها قرار ندهید، یعنی در دل، خودتان و آنآن

که دشمن خدا و دشمن شماست، در کنار کسیفرض نکنید، آن
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رو و دشمن و معارض با خودتان خودتان ندانید او را، بلکه روبه

 ببینید. 

د که پیام صف ندانیجبهه و هم، هم«ةِبِالمَوَدَّ هِمیاِلَ تُلقونَ»

حالیدر «الحَقِّ مِنَ جاءَکُم بِما کَفَروا قَد وَ»ها بدهید. دوستی به آن

اند به آنچه که از حق و حقیقت، ها کافر شدهدانید اینکه می

 «اکُمیّاِ وَ الرَّسولَ یُخرِجونَ»پروردگار برای شما فرو فرستاده است، 

 بِاهللِ تُؤمِنوا اَن»د، کننپیامبر و شما را از شهر و دیارتان بیرون می

آورید به پروردگارتان، به اهلل، خاطر اینکه شما ایمان میبه «رَبِّکم

جبهه که پروردگار شماست. دشمن من و دشمن خودتان را، هم

 ابتِغاءَ وَ یلیسَب یف جِهاداً خَرَجتُم کُنتُم اِن» و یار و یاور مگیرید؛

کوششِ برای من خارج  اگر در راه جهاد و مجاهدت و «یمَرضات

دست آوردن خشنودی من، اگر واقعاً راست میشدید و برای به

کنید، حق گویید، اگر واقعاً در راه من تالش و مجاهدت می

جبهه و یار و که دشمن من و دشمن شماست، همندارید آن

 پیوسته خودتان قرار بدهید. 

ست. در یک البته این سوره، بسیار سوره جالب و مهمی

کند که خوانیم، روشن میصفحه دیگر از همین آیاتی که می

گوید با همه کفار طرح دوستی منظورِ خدا کدام کفار است. نمی

تان را قطع کنید، نه؛ بعد گوید با کفار، مطلقاً رابطهنریزید، نمی

کند گروههای کافر. تقسیم مییک از گروهگوید که با کداممی

یم ممکن است آن آیه را هم فردا های کافر را، که اگر رسید

در نهان و خفا، محبت و  «ةِبِالمَوَدَّ هِمیاِلَ تُسِرّونَ» برایتان معنا کنم.

 ما وَ تُمیاَخفَ بِما اَعلَمُ اَنَا وَ»دهید. مودت خود را به آنان تحویل می

اید و کنید، پنهان کردهمن داناترم به آنچه شما پنهان می« اَعلَنتُم

 «لِیالسَّب سَواءَ ضَلَّ فَقَد مِنکُم فعَلهُیَ مَن وَ» اید.ر ساختهچه آشکاآن

هرکس از شما که این کار را انجام بدهد، با دشمنان خدا طرح 

ها بداند و نشان جبهه آندوستی و یاوری بریزد، خودش را هم

راه میانه را  «لِیالسَّب سَواءَ ضَلَّ فَقَد»بدهد، هرکس این کار را بکند، 

 رده است. از راه میانه گمراه شده است.گم ک

ها، از لحاظ فکری هم بعد از آن، برای خاطر اینکه مسلمان 

کند قانع بشوند که چرا باید با کفار قطع رابطه کرد، معرفی می

ها را. البته بد نیست این تذکر را بدهم که آیات، شأن این

بلتعه یک ابیناببَلتعه است. حاطباَبیابنِنزولش، درباره حاطِبِ

که پیغمبر اکرم می، وقتیخُرده کم ایمانی بود. اینمسلمان یک

خواست برود به جنگ با کفار قریش، فکر کرد که ممکن است 

که پیغمبر در این جنگ مغلوب بشود و خویشاوندان او که در 
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میان کفار هستند، مورد آسیب قرار بگیرند و این جزو سربازان 

زرنگی خواست به خرج بدهد، یک مردِ  جاپیغمبر است. این

رِندی به خرج داد. حاال که ما کنار پیغمبر هستیم، در رکاب 

کنیم، ثواب مجاهدین در راه خدا را هم پیغمبر، جهاد هم که می

جا ای هم بنویسیم به کفار، اینبریم، احتیاطاً یک نامهکه می

کنیم؛ چه ها هم اعالم دوستی و وفاداری خودمان را نسبت به آن

رو شدیم، البته ها روبهضرری دارد؟ اگر در میدان جنگ با آن

ای کنیم. اما حاال چه مانعی دارد که من یک نامهکمکشان نمی

 ... کنم خام ر خودش خیال به بنویسم و کفار را ر

پیغمبر عزیز و گرامی، با وحی خدا از ماجرا مطلع شد. ... 

دی مرد؟ چرا اسرار نظامی پیغمبر گفت: خب، چرا این کار را کر

اهلل، من کنی برای دشمن؟ گفت: یا رسولو جنگی را فاش می

ها مورد ترسم آنجا دوستانی دارم، خویشاوندانی دارم، میآن

زحمت قرار بگیرند، خواستم این نامه را بنویسم که شاید دل آن

گوید: قدری نسبت به من نرم بشود. آیه در جواب میها یک

که از کسانیها با شما نرم نخواهد شد. آنید، دل آناشتباه نکن

که دین شما، ایمان شما کسانیلحاظ فکری ضد شما هستند، آن

ها همت بر نابودی دین و ایمان شما هاست و آنبه زیان آن

ها هرگز با شما مهربان و دوست نخواهند بود. اند، اینگماشته

 «ثقَفوکُمیَ اِن»فرماید: یکند، ماین آیه بعدی این مطلب را بیان می

دشمن شما خواهند  «اَعداءً لَکُم کونوایَ»اگر دست بیابند بر شما، 

 بود.

دست و زبان خود « بِالسّوءِ اَلسِنَتَهُم وَ هُمیَدِیاَ کُمیاِلَ بسُطوایَ وَ» ...

گشایند، شما را گشایند. دستشان را میرا به بدی بر روی شما می

دهند، زبانشان را به بدی به روی شما یبیشتر تحت فشار قرار م

شرافت حیثیت و بیکنند، شما را بیگشایند، شما را تحقیر میمی

شناسند. حاال دارید عنوان یک انسانِ قابل نمیکنند، شما را بهمی

ها به دردتان خواهد کنید، خیال نکنید این کمککمکشان می

بر شما مسلط بشوند، همین  ، فردا اگر«تَکفُرونَ لَو وَدّوا وَ» خورد.

گذارند شما نگه دارید، دوست ذرّه عقیده قلبی را هم نمییک

دارند که شما کافر بگردید. خیال نکنید که آزاد و راحت میمی

 تان عمل کنید. گذارند شما مسلمان بمانید و به وظایف اسالمی

های به قوم و خویشای و یک جمله قاطعی راجعبعد آیه

ابیبنهای همه حاطببلتعه و قوم و خویشابیبنآقای حاطب

کند. شما برای خاطر فرزندانتان، برای های تاریخ بیان میبلتعه

تان، برای خاطر هایتان، برای خاطر آقازادهخاطر قوم و خویش

آسایش نزدیکانتان، حاضرید با دشمن خدا بسازید؟ برای جلب 

تان و نزدیکانتان، دوستیِ بندگان ضعیف خدا و جلب منافع خود

حاضرید از فرمان خدا بگذرید، با دشمن خدا دوستی کنید؟ 

خورند؟ مگر این مگر چقدر این ارحام و اوالد به درد آدم می

جوانی که شما برای خاطر شغلش، برای خاطر بورسش، برای 

اش در میان کفار قریش، حاضری با کفار قریش خاطر کاسبی

خورد بیچاره؟ چقدر تو را از  بسازی، چقدر به درد تو خواهد

 عذاب خدا نجات خواهد داد؟ ای نادان!

دارد با کفار، با دشمنان پیغمبر روی بلتعه برمیابیبنحاطب

ریزد، برای خاطر اینکه خویشاوندانش، ارحامش، اوالدش هم می

آنجا آسیب نبینند! مگر این ارحام و اوالد چقدر به درد آدم می

ها عذاب پروردگار و سَخَط الهی طر آنخورند که آدم برای خا

ارحام  «اَوالدُکُم ال وَ اَرحامُکُم تَنفَعَکُم لَن»را متوجه خودش بکند. 

بخشند، و خویشاوندان شما و فرزندان شما، به شما سودی نمی

ها جدایی میروز قیامت میان شما و آن «نَکُمیبَ فصِلُیَ ةِامَریالقِ ومَیَ»

 ال وَ اَرحامُکُم تَنفَعَکُم لَن»بخوانیم و معنا کنیم؛ جوری افکند. یا این

در روز قیامت ارحام و اوالد به شما سودی  «ةِامَریالقِ ومَیَ اَوالدُکُم

کند میان شما را خدایِ روز جدا می «نَکُمیبَ فصِلُیَ»بخشد. نمی

آن  13«هِیبَن وَ حِبَتِهِصا وَ*  هِیاَب وَ اُمِّهِ وَ*  هِیاَخ مِن المَرءُ فِرُّیَ یَومَ»قیامت. 

گریزد، از پدر و مادر خود میروزی که انسان از برادر خود می

گریزد، از همسر مهربان و فرزندان و نورِ دیدگان عزیز خود می

خوری، بدان قدر غمش را میای که امروز اینگریزد. همین بچه

مه که روز قیامت، تو از او گریزان، او از تو گریزان و هر دو از ه

گریزند، وقت ندارند، مجال خالیق دیگر گریزان، همه از هم می

 شَأنٌ ومَئِذٍیَ مِنهُم امرِئٍ لِکُلِّ»هم برسند، از حال هم بپرسند. ندارند به

ای روز، یک کاری دارد، یک سرگرمیهرکسی در آن« هِیغنیُ

ای دارد که همان گرفتاریِ خودش او را دارد، یک گرفتاری

قدر خودش گرفتار است که به امت انسان اینبس. در روز قی

رسد، حتی فرزندش. یک خاری به دست گرفتاری دیگران نمی

رود، حاضری دنیا و آخرتت را قربانش کنی؟ فرزندت می

بیچاره! روز قیامت از او خواهی گریخت. اگر ما بفهمیم منطق 

که برای خاطر آسایش و کسانیقرآن را در این زمینه، بدانند آن

احتی فرزندانشان حاضرند به سعادت دنیا و آخرت پشت کنند، ر
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ها رو کنند، اگر روزیها و تیرهها و شقاوتو حاضرند به بدبختی

بدانند این منطق قرآن را، شاید تکان بخورند. این بچه انسان، این 

سوی جهنم دختر انسان، این پسر انسان، این عزیزی که تو را به

نیستی کمترین آسیبی به خودت برسد،  کشاند و تو که حاضرمی

کنی؛ چقدر با ها را تحمل میترین آسیببرای خاطر او بزرگ

دهد؟ کجا در توست؟ چقدر برای توست؟ چقدر به تو سود می

قیامت باری از بارهای سنگین تو را حاضر است بر روی دوش 

 ومَیَ اَوالدُکُم ال وَ اَرحامُکُم تَنفَعَکُم لَن»خودش بگذارد، کجا؟ 

کنید ؛ خدا به آنچه می«رٌیبَص تَعمَلونَ بِما اهللُ وَ نَکُمیبَ یَفصِلُ ةِامَریالقِ

 داناست. 

؛ این آیات، «مَعَهُ نَیالَّذ وَ مَیاِبراه یف ةٌحَسَنَر ةٌاُسوَ لَکُم کانَت قَد»

گوید: ست که خواندم. به مؤمنین میقسمت پر اوج این آیاتی ا

ابراهیم و پیروان ابراهیم سرمشقی  مؤمنین، شما را در عمل

نیکوست. ببینید ابراهیم و پیروانش، همراهانش چه کردند، شما 

ها صاف و صریح ها چه کردند؟ آنهم همان کار را بکنید. آن

رو کردند به قوم گمراه زمان خودشان، به بندگان و عبده 

طاغوت و آلهه دروغین زمان، گفتند ما از شما و خداوندگارانتان 

بیزاریم، ما به شما کفر ورزیدیم، ما از شما روگرداندیم، میان ما 

و شما همیشه زمان، بغض و دشمنی، عداوت و خشم و کینه 

 تُؤمِنوا حَتّى» برقرار است. فقط یک راه آشتی وجود دارد و آن

گوید: ، بیایید داخل منطق فکری ما بشوید. صریحاً می«وَحدَهُ بِاهللِ

 ابراهیم عمل کنید. مؤمنین، شما هم مثل 

گمان ابراهیم برای بی «مَیاِبراه یف ةٌحَسَنَر ةٌاُسوَ لَکُم کانَت قَد»

که با او بودهکسانیو آن «مَعَهُ نَیالَّذ وَ»شما سرمشقی نیکو است، 

آن زمان که به قوم خودشان  «لِقَومِهِم قالوا اِذ»اند، همراهانش، 

 مِمّا وَ»بیزاران و مبرّایان از شما هستیم،  ما «مِنکُم بُرَآؤُا اِنّا»گفتند، 

و نیز بیزاریم از هر آنچه که جز خدا می «اللّهِ دونِ مِن تَعبُدونَ

 وَ»به شما کفر ورزیدیم،  «بِکُم کَفَرنا»کنید، پرستید و عبودیّت می

و میان ما و شما، دشمنی  «اَبَداً البَغضاءُ وَ ةُالعَداوَ نَکُمُیبَ وَ نَنایبَ بَدا

 بِاهللِ تُؤمِنوا حَتَّى» بغض و کینه برای همیشه نمایان و آشکار شد،

 که به خدای یکتا ایمان آورید.تا وقتی «وَحدَهُ

برای شما  10«ةٌحَسَنَر ةٌاُسوَ هِمیف لَکُم کانَ لَقَد»گوید: قرآن می

 رجُوایَ کانَ لِمَن» مؤمنین، در ابراهیم و یارانش سرمشقی نیکوست،
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که امید به خدا و روز قیامت کسانیبرای آن «اآلخِرَ ومَیَال وَ اهللَ

هرکس پشت کند و از  «دُیالحَم یُّالغَنِ هُوَ اهللَ فَاِنَّ تَوَلَّیَ مَن وَ»دارند، 

این دستور رو بگرداند و اعراض کند، خدای متعال غنی، ستوده 

اش ننشیند گرد. اگر تو با و پسندیده است، و بر دامن کبریایی

دار خواهد نش سازش کنی، دامن انسانیّت و شرف تو لکهدشمنا

بیند. این جمله را از ابراهیم به یاد داشته شد و خدا زیانی نمی

باشید؛ ابراهیم و یارانش به کفار و منحرفین معاصر خودشان می

 ما از شما بیزار هستیم.  «مِنکُم بُرَآؤُا انّا» گویند:

طور ف زمان خود همینامام سجاد و یارانش با مردمِ منحر

گوید: یحییصحبت کردند. در بحاراألنوار حدیثی است که می

آمد و رو به طویل، حواری امام چهارم، در مسجد مدینه میامبن

ایستاد. همان مردمی که امام حسین و امام حسن بیست مردم می

ها زندگی کرده بودند، همان مردمی که نه اموی سال در بین آن

امیه بودند، پس چه بودند؟ بزدالنی وابستگان به بنی بودند و نه

بودند که برای خاطر عاشورا و کربال، از ترس خفقانی که بنی

محمد را خالی گذاشته بودند؛ وجود آورده بودند، دورِ آلامیه به

 ولی افراد معتقدی بودند. 

ایستاد و همین سخن طویل درمقابل همین مردم میامبنیحیی

 ةُالعَداوَ نَکُمُیبَ وَ نَنایبَ بَدا وَ بِکُم کَفَرنا قولُیَ»کرد. تکرار میقرآنی را 

ما به شما کافر شدیم و میان ما و شما خشم و کینه «البَغضاءُ وَ

نمودار شد؛ یعنی همان حرفی که ابراهیم به کفار زمان خودش و 

گفت. به مشرکین و منحرفین و گمراهان معاصر خودش می

ت، همان والیت است. ابراهیم هم دارای والیت ببینید که والی

است، شیعه امام سجاد هم در زمان خود دارای والیت است؛ 

ای همدیگر را باید داشته باشند و از دشمنان جدا باشند. اگر شیعه

 طمع، یا ترس روی از سجاد، امام زمان در سجاد از شیعیان امام

 و است خارج سجاد امام والیت از او رفت، دشمن جبهه دنبال

 سجاد امام نزدیک شاگرد لذا. نیست سجاد امام جبهه به متصل

؛ و «البَغضاءُ وَ ةُالعَداوَ نَکُمُیبَ وَ نَنایبَ بَدا وَ بِکُم کَفَرنا»گوید: ها میآن به

 طویل از اصحاب بسیار خوب و زبده امام سجاد بود. امبنیحیی

یوسف او بنجعاقبت کار این مسلمان زُبده این بود که حجا

را گرفت، دست راستش را برید، دست چپش را برید، پای 

راستش را برید، پای چپش را برید؛ اما او باز بنا کرد با زبان 

حرف زدن، زبانش را هم برید، تا اینکه از دنیا رفت. و این در 

های اساسی کاخ حالی بود که شیعه را سامان داده بود و استوانه

 م سجاد، فراهم و استوار ساخته بود.تشیع را بعد از اما



21 
 

 

 یکم و بیست مبحث به گذرا نگاهی

مسئله والیت دنباله بحث نبروت اسرت و اگرر والیرت نباشرد      

نبوت هم ناقص می ماند. یکی از اهداف بعثت انبیا تشکیل جامعه 

ای که در تمام عناصرر واجرزای آن حکرم و    اسالمی است؛جامعه

ی چنرین  جرایی کره اداره  ز آندستور الهی جاری و ساری باشد. ا

پذیر نمی باشد، از همین رو ای به تنهایی برای پیامبر امکانجامعه

پرردازد؛  پیامبر به تربیت نیرروی مرومن و کارآمرد در جامعره مری     

نیروهایی که باید دارای انسجام و پیوستگی و اتحّاد باشد. این به 

 دارد. هم پیوستگی و اتصال شدید در اصطالح قرآنی والیت نام

 

 

 اسالمی امت پیوندهای: دوم و بیست مبحث

 

 

 سؤاالت

ی اسالمی جایگاه پیوستگی با ولیّ و امام در پیشرفت جامعه -1

 چیست؟

منجر به محدود « عدم پیوستگی با غیرمسلمانان»آیا اصلِ  -2

 شود؟ شدن روابط و انزوای سیاسی نمی

 یدر چه صورت می توان گفت مومنین با قلب جامعه -1

 اسالمی یعنی امام اتصال و پیوستگی دارند؟

آیا عدم رابطه با بیگانگان، موجب افزایش دشمنی آنان نسبت  -1

 ی اسالمی نخواهد شد؟به جامعه

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 بَعْضُهُمْ  أَوْلِیَاءَ النَّصَارَى وَ ودَ الْیَُ تَتَّخِذُواْ لَا ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَأَیُّهَا

 الْقَوْمَ یَهْدِى لَا اللَّهَ إِنَّ  مِنهُْمْ فَإِنَّهُ مِّنکُمْ یَتَوَلهَُّم مَن وَ  بَعْضٍ یَاءُأَوْلِ

 فِیهِمْ یُسَرِعُونَ مَّرَضٌ قُلُوبِهِم فىِ الَّذِینَ فَترََى(  31) الظَّالِمِینَ

 أَمْرٍ أَوْ الْفَتْحِبِ یَأْتىِ أَن اللَّهُ فَعَسىَ  دَائرَهٌ تُصِیبَنَا أَن نخَْشىَ یَقُولُونَ

 یَقُولُ وَ( 32) نَادِمِینَ أَنفُسِهِمْ فىِ أَسرَُّواْ مَا عَلىَ فَیُصْبِحُواْ عِندِهِ مِّنْ

 لَمَعَکُمْ إِنَّهُمْ أَیْمانِهِمْ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْسَمُوا الَّذینَ هؤُالءِ أَ آمَنُوا الَّذینَ

 مَنْ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا( 31) نَخاسِری فَأَصْبَحُوا أَعْمالُهُمْ حَبِطَتْ

 أَذِلَّهٍ یُحِبُّونَهُ وَ یُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ اللَّهُ یَأْتِی فَسَوْفَ دینِهِ عَنْ مِنْکُمْ یَرْتَدَّ

 ال وَ اللَّهِ سَبیلِ فی یُجاهِدُونَ الْکافِرینَ عَلَى أَعِزَّهٍ الْمُؤْمِنینَ عَلَى

 عَلیمٌ واسِعٌ اللَّهُ وَ یَشاءُ مَنْ یُؤْتیهِ اللَّهِ فَضْلُ ذلِکَ الئِمٍ لَوْمَهَ یَخافُونَ

 الصَّالهَ یُقیمُونَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِیُّکُمُ إِنَّما( 31)

 وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یَتَوَلَّ مَنْ وَ( 33) راکِعُونَ هُمْ وَ الزَّکاهَ یُؤْتُونَ وَ

 (33) الْغالِبُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ فَإِنَّ آمَنُوا نَالَّذی

 سوره مبارکه مائده

 أَنْتُمْ وَ إِالَّ تَمُوتُنَّ ال وَ تُقاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا

 (171) تَفَرَّقُوا ال وَ جَمیعاً اللَّهِ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا وَ( 172) مُسْلِمُونَ

 ره مبارکه آل عمرانسو

 خالصه مباحث گذشته 

که در دنباله بابِ بحثِ والیت الزم طور خالصه، آنی... به

است عرض بشود، این است که یک جامعه اسالمی و یک 

عنوان امت اسالمی تشکیل شدند؛ یعنی با مقررات جمعیّتی که به

سیله وگذاری و اجرای قانون بهالهی و با طرز فکر الهی و با قانون

شوند،که امت اسالمی قدرت الهی، این جمعیّت دارند اداره می

یت وال بخواهند اگر اسالمی امت این گذاریم،اسمش را می

داشته باشند، به آن معنای قرآنی که دیروز گفتم ... امت اسالم 

بخواهد آن را تأمین کند برای خودش؛ دو جهت را باید مراعات 

ست، در داخل جامعه خلی اجهت، جهت ارتباطات داکند. یک

است، یعنی رابطه  جهت، جهت ارتباطات خارجیاسالمی؛ یک

 عالَم اسالم و اُمت اسالم و جامعه اسالمی با جوامع دیگر. 

وقتی دارای  در زمینه ارتباطات داخلی، امت اسالم آن

ست که کمال همبستگی و اتصال و معنای قرآنی اوالیت به

فشردگی هرچه بیشتر آحاد و جناحارتباط و اتحاد صفوف و 

گونه تفرّق و های گوناگون را در خودش تأمین کند. هیچ

های اختالفی در سرتاسر اُمت عظیمِ اسالمی نباشد. صف

 گوناگون در داخل این امت تشکیل نشود. 

اگر چنانچه دو واحد در داخل امت اسالمی با همدیگر به 

ها است که بقیه مسلمانجنگ برخاستند، ... دستور قرآنی بر این 

توانند سعی کنند تا میان آن دو مخاصم و متخاصم را هرچه می

 آشتی بدهند... 

اگر دو  1۳«اقتَتَلوا نَیالمُؤمِن مِنَ طائِفَتانِ اِن وَ»آیه قرآن است: 

 های مسلمان با یکدیگر جنگیدند،طایفه، دو گروه از گروه
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 فَاِن»لمان را اصالح کنید. بین این دو گروه مس «نَهُمایبَ فَاَصلِحوا»

اگر میان این دو گروه، یک گروه بر  «االُخرَى عَلَى اِحداهُما بَغَت

دیگری ظلم کرد، بغی و تجاوز و تعدّی روا داشت و زور گفت 

گوید که زور میبا آن «یتَبغ یالَّت فَقاتِلُوا» و قلدری خواست بکند،

تا مجبور بشود برگردد به فرمان  «اهللِ اَمرِ اِلى ءَیتَف حَتّى»بجنگید، 

خدا، ناچار بشود فرمان خدا را قبول کند. این دستور خداست در 

 زمینه حفظ وحدت در داخل جامعه اسالمی. 

 بعد دوم والیت: عدم پیوستگی خارجی

و اما در زمینه روابط خارجی؛ در زمینه روابط خارجی، عالَم 

کند روابط  امت اسالمی باید سعیاسالم باید سعی کند، 

خود را جوری تنظیم کند با دنیای غیرمسلمان و غیر این 

ذرّه ها قرار نگیرد، یکذرّه تحت فرمان آنامت که یک

یک مختصر، سیاستِ  ها قرار نگیرد.تحت تأثیر افکار آن

ها از استقالل نیفتد. همهای آنمستقل، تحت تأثیر سیاست

کلی ممنوع است؛ درها بهجبهگی و پیوستگی ملت مسلمان با آن

که این پیوستگی موجب بشود که امت مسلمان تحت صورتی

 تأثیر قرار بگیرد...

ذرّه تأثیرپذیری از بنابراین از لحاظ روابط خارجی، یک

های ضد اسالمی یا غیر اسالمی، مخصوصاً ضد اسالمی، جناح

ممنوع است. حق ندارد جامعه اسالمی و امت اسالمی که پیوند 

صورت فرادست  با دنیای خارج از اسالم، جز بهخودش را 

بودن، باالدست بودن، برقرار کند؛ یعنی اگر چنانچه یک رابطه

ای میان امت اسالمی و امتی غیر مسلمان، بنا شد برقرار بشود، 

رابطه استثماری، مثالً فرض کنید از قبیل ماجرای تنباکو و 

لَم اسالم حق ندارد دانید و شنیدید، عاکمپانی رِژی که آقایان می

این رابطه را ببندد. یا فرض بفرمایید مثل آن سالطین و حکام 

های خارجی بیایند آنجا مغولیِ هندوستان که اجازه دادند دولت

کمپانی تأسیس بکنند، عملی برخالف والیت عالَم اسالم انجام 

دادند. جایز نبود این کار که بگذارند کمپانی بیاید؛ چون می

دانستند ر باید بدانند ر که دانستند، بایست میا اگر نمیدانستند ی

که وارد آن منطقه شد، وارد آن کمپانی مثالً هند شرقی، وقتی

سرزمین شد، چه بالیی به روزگار آن مردم درخواهد آورد و 

قاره عظیم خواهد چگونه سرطان استعمار را تا رگ و پیِ آن شبه

را، نفهمیدند. و عالَم اسالم و ها فهمیدند اینگسترانید. باید می

 گونه روابط را. دهد هرگز اینامت اسالمی اجازه نمی

های غیر گوییم با دولتاینکه میتوجه داشته باشید. 

این ها قطع است، نه بهمسلمان و با امم غیر مسلمان رابطه

معناست که عالم اسالم و امت اسالمی در انزوای سیاسی 

مسئله مسئله انزوای سیاسی نیست که ؛ به سر خواهد برد، نه

کس نه رابطه بازرگانی دارد، نه خیال کنید عالَم اسالم با هیچ

فرستد، رابطه سیاسی دارد، نه روابط دیپلماسی دارد، نه سفیر می

روابط معمولی دارد. جور نیست، گیرد، نه، ایننه سفیر می

د ها ندارد. پیونها ندارد، پیوستگی با آنوالیت با آن

جوری نخواهد بود که آن ها ندارد.جوهری و ماهوی با آن

ها خواستند، بتوانند عالم اسالم را تحت تأثیر خودشان اگر آن

 رویه یک ر قرآنی والیت قرار بدهند. والیت پس دو رویه دارد ر

سوی یک به بایستی عناصر همه اسالمی جامعه داخل در اینکه

با یک گام قدم بردارند. جهت، با یک راه، سوی یک هدف، به

ها در خارج از جامعه اسالمی، امت اسالمی بایستی با همه بلوک

 های ضد اسالمی، پیوندهای خود را بگسلد...و جناح

 بعد سوم والیت: پیوستگی با امام

که ما قدر مهم دانستیم، اینیکه ما ارتباط با امام را ایناینی

عه نافذ دانستیم، این برای فرمان امام را در همه شئون زندگیِ جام

زند ... جا قرآن با ما حرف میآید؟ اینچیست؟ از کجا در می

ای و یک امتی، که والیت قرآنی را بهاگر بخواهد یک جامعه

اش در معنا داشته باشد، یعنی بخواهد تمام نیروهای داخلیاین

سوی یک هدف، در یک خط به راه بیفتد و جهت، بهیک 

های ضد اسالمی در اش علیه قدرتنیروهای داخلیبخواهد تمام 

خارج بسیج بشود، احتیاج دارد به یک نقطه قدرت متمرکز در 

ای احتیاج دارد که تمام نیروهای متن جامعه اسالم، به یک نقطه

جا الهام بگیرند و همه از او داخلی به آن نقطه بپیوندد، همه از آن

م جوانب مصالح و حرف بشنوند و حرف گوش کنند، و او تما

دستی و بانِ نیرومندِ قویمفاسد را بداند تا بتواند مثل یک دیده

چشمی، هرکسی را در جبهه جنگ، به کار مخصوص قوی

خودش بگمارد. الزم است یک رهبری، یک فرماندهی، یک 

قدرت متمرکزی در جامعه اسالمی وجود داشته باشد که این 

آید، از انسانمن چه برمی آید، ازقدرت بداند از شما چه برمی

آید، تا به هرکسی آن کاری را که برای او های دیگر چه برمی

 الزم است، بگوید عمل بکن. 
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های مثالً در مقام تشبیه، اگر بخواهم تشبیه کنم؛ این کارگاه

بافند، اند دارند قالی میاید؟ یک عده نشستهبافی را دیدهقالی

چنین قدرت متمرکزى ر یککند، ... اگهرکسی دارد کار می

 آید؟! ... .جورى در مىوجود نداشته باشد، این قالى چه

کار بیُفتد و همه ها بهدر جامعه اگر بخواهد همه نیرو

و  ها هرز نرودیک از نیروکار بیفتد و هیچجهت بهدر یک 

صورت یک قدرت متراکمى، به مصالح های جامعه بههمه نیرو

یاید و جامعه بتواند مثل مشت واحدى جمعى بشریّت به کار ب

های مخاصم؛ اگر اینها و قدرتها و صفمقابل جناحباشد، در

ها را بخواهد داشته باشد، احتیاج دارد به یک قدرت متمرکز. به 

به یک قلبی احتیاج دارد این جامعه دلی احتیاج دارد، یک 

و این پیکر عمومی امت اسالم. البته شرایطى هم دارد. 

ید خیلى آگاه باشد، باید خیلى بداند، باید خیلى با

باتصمیم باشد، باید چشمش داراى یک دید دیگرى باشد، 

بایستى از هیچ چیزى در راه خدا نهراسد، بایستى وقتى 

چنین الزم شد خودش را هم فدا کند؛ ما اسم یک

 گذاریم؟ امام. موجودى را چه مى

پروردگار در  طرفامام یعنى آن حاکم و پیشوایى که از

طرف خدا یعنى چه؟ گویم ازکه مىشود. اینیجامعه معیّن مى

کند، مثل اینکه امیرالمؤمنین یعنى یا خدا به نام و نشان معیّن می

را، امام حسن را، امام حسین را، بقیه ائمه را معین کرده؛ خود 

ی اِنّ» پیغمبر هم یک امام است؛ خود پیغمبر هم یک امام است؛

گوید، من تو را ، خداى متعال به ابراهیم مى13«اِماماً لِلنّاسِ جاعِلُکَ

امام قرار دادم. امام یعنى آن پیشوا و حاکم و رهبر در یک 

 جامعه. 

کند، مىوقت این امام را خدا با نام و نشان معین مىیک

وقت طالب؟ع؟ مثالً باشد. یکابیبنگوید بعد از پیغمبر باید على

کند. کند، به نشان معین مىل به نام معین نمىامام را خداى متعا

فَاَمّا مَن کانَ مِنَ الفُقَهاءِ »، 37مثل چه؟ مثل فرمایش امام ؟ع؟

لِنَفسِهِ حافِظاً لِدینِهِ مُخالِفاً عَلَى هَواهُ مُطیعاً لِاَمرِ مَوالهُ فَلِلعَوامِّ اَن 

. آن فقیهى که هم امام است؛ امام معین کرد دیگر، این«یُقَلِّدوهُ

است است، منتها امامى جانشین امامِ منصوص است، خود امامى

که این نشان بر کسىکه با نام معین نشده، با نشان معین شده، هر
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شود امام؛ کلمه امام را خواستم معنا کنم او تطبیق کرد، او مى

برایتان. امام یعنى پیشوا، یعنى حاکم، یعنى زمامدار، یعنی آن

روند؛ که باید از ها دنبالش مىجا او برود، انسانهرکه کسى

سوى خدا باشد، عادل باشد، منصف باشد، بادین باشد، بااراده 

هایى که در زمینه امامت هست، که حاال قبیل حرفاینباشد و از

 در آن مقام نیستیم. 

پس اصل والیت قرآنى ایجاب کرد، چه چیزی را؟ وجود 

 پیکر این بخواهد اگر. کنید دقت حرف، نشده تمام هنوز امام را.

است، زنده بماند، موفق بماند، اسالمى امت اسمش که بزرگ،

کار کند؟ باید ارتباطش با این مرکز، همیشه پایدار باشد، باید چه

با این قلب متحرک و پرهیجان، همة آن، همیشه، مستحکم، 

 نیرومند، برقرار باشد. پس والیت یعنى چه؟ درست دقت کنند

بُعد دیگر والیت یعنى چه؟ یعنى ارتباط مستحکم و  همه،

نیرومند هر یک از آحاد امت اسالم، در همه حال، با آن 

قلب امت. ارتباطِ چه؟ ارتباط فکرى و ارتباط عملى. 

یعنى درست از او سرمشق گرفتن، درست در افکار و 

ها دنبال او بودن، و درست در افعال و رفتار و بینش

 .ها او را پیروى کردنحرکت ها وفعالیت

طالب یعنى چه؟ یعنى در افکارت پیرو ابیبنپس والیت على

ابیبنعلى باشى؛ در افعالت پیرو على باشى، تو را با على

ناپذیر پیوند زده اى نیرومند، مستحکم، خللطالب؟ع؟ رابطه

باشد، از على جدا نشوی؛ این معناى والیت است. خوب 

فهمیم معناى این ت؟ اینجاست که مىفهمیدید والیت چیس

ابیبنوالیت على« طالِبٍ حِصنِیاَبِیبنِوَالیَرةُ عَلِیِّ»حدیث را، 

 دَخَلَ فَمَن» ر خدا قول از طالب حصن و حصار من است ر

که داخل این حصار شد، از عذاب هر «عَذابِی مِن اَمِنَ حِصنِی

 ست...بى اخدا مصون و مأمون خواهد ماند. بسیار حرف جال

 تبیین قرآنی ابعاد سه گانه والیت

اگر درست دقت کنید برادرها، این معنایى که از والیت بنده 

ست که درباره والیت ترین معنایى اترین و ظریفگفتم، دقیق

شود بیان کرد؛ از قرآن هم این درمىشود تشریح کرد، مىمى

خوانم، که در آید. حاال گوش کنید تا من آیات قرآن را برایتان ب

این آیات قرآن از سوره مائده، هم به جنبه مثبت والیت، یعنى 

پیوند داخلى، هم به جنبه منفى والیت، یعنى قطع پیوندهاى 

خارجى، هم به آن بُعدِ دیگر والیت، یعنى ارتباط و اتصال با ولىّ 
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 به ر امام و حاکم آن یعنى قلب، آن یعنى قطب، آن یعنى ولىّ ر

 به مطلب تا کنید دقت حاال شده، رسا اشاراتى اچیزه این همه

 . بیاید دست

 . عدم پیوستگی خارجی1

 تَتَّخِذُوا ال» اید،که ایمان آوردهاى کسانی 31«آمَنوا نَیالَّذ هَایُّاَ ای»

یهود و نصارا را، یهودیان و مسیحیان را  «اءَیاَولِ النَّصارى وَ هودَیَال

لى است، ولى از والیت است؛ اولیای خود مگیرید. اولیا جمع و

والیت یعنى پیوستگى، ولى یعنى پیوسته و پیوند زده. یهود و 

گان و پیوستگان با خود مگیرید، انتخاب نصارا را پیوندخورد

جبهگان و ها بعضى اولیا و همآن «بَعضٍ اءُیاَول بَعضُهُم»مکنید. 

هایشان از پیوستگان بعضى دیگرند. نگاه نکنید که بلوک

هاى شما، همه یگر جداست؛ در معنا، براى ضدّیتِ با اصالتهمد

جبهه بعضى دیگرند. بعضى هم «بَعضٍ اءُیاَول بَعضُهُم»اند. یک جبهه

 والیت یعنى تولّى هرکس تولّى کند با آنان ر «مِنکُم تَوَلَّهُمیَ مَن وَ»

آن والیت وادى در قدم که هرکسى ر تفعّل باب از پذیرفتن، را

ها، مرتبط کند خودش را و پیوند بزند خودش را با آن ها بگذارد

گمان او خود از آنان بى «مِنهُم فَاِنَّهُ»ها، رابطه برقرار کند، با آن

و خدا مردمان ستمگر را  «نَیالظّالِم القَومَی هدِیَ ال اهللَ اِنَّ» است.

 هدایت نخواهد کرد. 

هایشان که در دلنىکساآن «مَرَضٌ قُلوبِهِم یف نَیالَّذ فَتَرَى»

 قُلوبِهِم یف نَیالَّذ فَتَرَى» بیماردالن، کردیم ترجمه بیمارى هست،

ها را مىکه در دل، بیمارى و مرض دارند، آنکسانىآن« مَرَضٌ

شتابند در میان جبهه دشمنانِ دین، مى «هِمیف سارِعونَیُ»بینى؟ 

تابند؛ شها، بلکه میکنند به اینکه بروند طرف آنقناعت نمى

روند تا آن اعماق کنند به اینکه تا پهلویشان بروند، مىقناعت نمى

سازى؟ با قدر با دشمنِ دین مىشان. اگر بپرسى آقا چرا اینجبهه

کنى هیچ، دانى ضد دین است، چرا ضدّیت که نمىکسى که مى

دهى؟ اگر این را از او بپرسى، در جوابت دوستى هم به خرج مى

ترسیم گویند مىمی «ةٌدائِرَ بَنایتُص اَن نَخشى قولونَیَ»گوید: چنین مى

ترسم به من آسیبى یک آسیبى به ما برسد؛ اگر دوستى نکنم، مى

 ها.برسانند یا برساند. چقدر به گوش آدم آشناست این حرف

ترسیم برایمان دردسرى درست بشود، مى «ةٌدائِرَ بَنایتُص اَن نَخشى»
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زحمتى درست بشود؛ ببینید چه کلمات  ترسیم برایمان اسبابمى

 .«دائِرَةٌ بَنایتُص اَن نَخشى»است، همین است  آشنایى

 اَن اهللُ فَعَسَى» فرماید:گوید؟ مىها چه مىخدا در جواب این

امید است که خدا پیروزى را نصیب  «عِندِهِ مِن اَمرٍ اَو بِالفَتحِ یَأتِیَ

ش خود، به سود آنان اى از پیجبهه مؤمن کند، یا یک حادثه

 ما عَلى صبِحوایُفَ» وقت،پدید آورد. بعد که این کار بشود، آن

ها ساخته هایى که با آن، تا این بدبخت«نَینادِم اَنفُسِهِم یف اَسَرّوا

بودند، پشیمان بشوند، روسیاه بشوند، بگویند دیدى چه غلطى 

د و جور پیروزمندانستیم که جبهه مؤمن اینکردیم، اگر مى

ساختیم؛ نیرومند خواهد شد، با دشمن دین، با دشمن خدا نمى

 کردیم. آبرو نمىخودمان را بى

ها خودشان را مفتضح که آنبعد از آنى ؛«آمَنوا نَیالَّذ قولُیَ وَ»

که کسانىگویند؟ آنکردند و با دشمنان ساختند، مؤمنین چه مى

 اِنَّهُم مانِهِمیاَ جَهدَ بِاهللِ قسَموااَ نَیالَّذ اَهؤاُلءِ» گویند:ایمان آوردند مى

روند، اِ! ها در بهت و حیرت فرو مى، مؤمنین، بیچاره«لَمَعَکُم

ظاهر و موجّه، قسم مىهاى خوشها بودند، این چهرههمین

وقت با خوردند، با سوگندهاى غِالظ و شداد که ما با شماییم. هر

گفتیم، مىمى ها چیزىوقت به آنزدیم، هرمىها حرف آن

ایم، ما هم با شما اختالفى عقیدهگفتند بله، ما هم با شما هم

زنیم؛ در مقام زنید، مىنداریم، ما هم همین حرفى که شما مى

هاى زدند؛ بعد معلوم شد که دلجور با آدم حرف مىبیان، این

هاى چرکین و رغم ظاهر نیکشان، دلها مریض بوده و علیاین

ببین  گویند عجب!یز داشتند. مؤمنین آن روز مىآمسیاه و نفاق

 نَیالَّذ اَهؤاُلءِ»ها؟ هایند اینها. همانخوردند اینچه قَسَمى مى

هایى که سوگند ها هستند، آنآیا همین «مانِهِمیاَ جَهدَ بِاهللِ اَقسَموا

که « لَمَعَکُم اِنَّهُم»خوردند به خدا، سوگندهایى سخت و غلیظ؟ مى

پوچ  «اَعمالُهُم حَبِطَت»عقیده و همفکرند. تند. با شما همبا شما هس

 «نَیخاسِر فَاَصبَحوا»و بیهوده و نابود شد کارهایى که کرده بودند؛ 

 زیانکار گشتند، زیانکاران واقعى. 

 . پیوستگی داخلی2

به ارتباطات به ارتباطات خارجى، حاال راجعخب، این راجع

اى کسانى که ایمان  «آمَنوا نَیلَّذا هَایُّاَ ای»داخلى دقت کنید. 

اگر شما از دین خود باز  «نِهِید عَن مِنکُم رتَدَّیَ مَن» آوردید،

بگردید، اگر این بار رسالت و مسئولیتى را که با ایمان به خدا 

پذیرفته بودید، از دوشتان روى زمین بگذارید و آن را به سرمنزل 
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ل نخواهد رسید؛ تصوّر نرسانید؛ خیال نکنید که این بار به سرمنز

باطلى خواهد بود این خیال؛ نه، این بارِ خدا به سرمنزل خواهد 

رسید، منتها سعادتش را کسِ دیگرى خواهد برد، جمعیت 

دیگرى این افتخار نصیبشان خواهد شد که این بار را به منزل 

 برسانند. 

ردد و که از شما از دین خود بازگهر «نِهِید عَن مِنکُم رتَدَّیَ مَن»

خواهد آورد خدا مردمى را ر  «بِقَومٍ اهللُی أتِیَ فَسَوفَ»مرتد شود، 

آل اند. آن جامعه ایدهآل اسالمىاین مردم همان مردم ایده

هاى داخلى و خارجى ایناسالمى، از لحاظ پیوندها و رابطه

 «حِبُّهُمیُ بِقَومٍ اهللُی أتِیَ فَسَوفَ»جورند که در این آیه آمده است ر 

ها را خداى متعال جمعیتى را پدید خواهد آورد که خودِ خدا آن

دارند. ما ها هم خدا را دوست مىآن «حِبّونَهُیُ وَ» دارد،دوست مى

ذرّه محبتى که شما داریم؟ نه! این یکهم خدا را دوست مى

 احتیاجى هیچ که گویى اى خدا قربانت بروم رگاهى اوقات مى

 و ر م و قربانى کردن هم ندارد خداجور قربانى گفتن هاین به

صورت حاضر هیچگوییم ما، قربان خدا بهمى هم دروغ تازه

 تُحِبّونَ کُنتُم اِن قُل»نیستیم برویم، این دوستى نیست. محبت خدا، 

است. این قرآن است. اگر خدا را  32«اهللُ حبِبکُمُیُ یفَاتَّبِعون اهللَ

کنید تا خدا هم شما را  دوست دارید، از من که پیغمبرم متابعت

ها صددرصد ؛ یعنى این«حِبّونَهُیُ وَ حِبُّهُمیُ»دوست بدارد. پس 

 تسلیم فرمان خدا بودند، که مورد محبت خدا بودند. 

خُب، این یک خاصیّت و صفت، که مهر و محبت میان آنان 

مقابل فروتن هستند در «نَیالمُؤمِن عَلَى ةٍاَذِلَّر» است. و خدا طرفینى

مقابل مؤمنان؛ این نشانه کمالِ رابطه و پیوند صمیمانه است. در

اند متن جامعه مقابل این توده مسلمانى که انباشتهمؤمنین، در

گونه توقع گونه غرورى، هیچگونه نخوتى، هیچاسالمى را، هیچ

ها وجود گونه داعیه بیخودى و پوچى در آناى، هیچزیادى

گیرند، جزوِ مردمند، ل مردم قرار مىمقابکه درندارد. یعنى وقتى

با مردمند، در راه مردمند، براى مردمند، خودشان را از میان مردم 

شوند که از دور مردم را کشند، در برج عاج قایم نمىبیرون نمى

 عَلَى ةٍاَذِلَّر» ببینند و براى مردم گاهى دلسوزى هم بکنند؛ در مردم،

مقابل مؤمنان به کنند درک مى؛ خود را فروتن و کوچ«نَیالمُؤمِن

مقابل کافران و در ر مقابل نقطه ر« نَیالکافِر عَلَى ةٍاَعِزَّ»خدا. 

هستند؛ یعنى تأثیرناپذیر، « اَعِزَّةٍ»دشمنان دین و مخالفان قرآن، 
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یعنى سربلند، یعنى حصارى از فکر اسالمى دور خود پیچیده و 

 ها نپذیرند. کشیده که هیچ نفوذى از آن

؛ خاصیت دیگرشان این است که در «اهلل لِیسَب یف جاهِدونَیُ»

شرط، وامان، بدون قیدکنند، بىراه خدا جهاد و مجاهدت مى

از مالمت هیچ  «الئِمٍ ةَلَومَر خافونَیَ واَل»که در آیه هست. همچنانى

 هِیؤتیُ اهللِ فَضلُ ذلِکَ»ترسند. ... هراسند و نمىگرى هم نمىمالمت

که خواهد، این فضل و لطف و تفضل خداست که به هر« ءُشایَ مَن

دست و دست، گشودهخدا گشاده «مٌیعَل واسِعٌ اهللُ وَ»دهد، مى

 داناست. 

 . پیوستگی با امام3

... روابط خارجى را گفت، پیوندهاى داخلى را گفت، حاال 

کند؛ یعنى پیشوا را، رهبر را، قلب پیوندهاى داخلى را بیان مى

که کسى، ولى و قائمِ امر، آن«اهللُ کُمُیُّوَلِ اِنَّما»گوید ا، مىامام ر

هاى جامعه و امت اسالمى به او باید ها و فعالیتتمام نشاط

برگردد و از او باید الهام بگیرد، خداست. خب خدا که مجسم 

 وَ»؟ شود بیاید بین مردم بنشیند امر و نهى کند، دیگر کىنمى

که بین رسول و بین خدا هرگز رقابت و تنازع و  ؛ پیداست«رَسولُهُ

تنافر هم که نیست؛ رسول، رسول اوست باز. خداست و 

 اِنَّهُم وَ تٌیِّمَ اِنَّکَ» ماند؛رسولش، خب، رسول که همیشه باقى نمى

 نَیالَّذ وَ»بعد از رسول چه؟ بعد از رسول هم داریم؛  31«تونَیِّمَ

رکسی که ایمان آورد کافى آن مؤمنان. کدام مؤمنان؟ ه «آمَنوا

 وَ»کنند، اقامه نماز مى« ةَالصَّال مونَیقیُ نَیاَلَّذ»است؟ نه، نشانه دارد. 

 حالیه را واو ،«راکِعونَ هُم وَ» دهند زکات را،مى «ةَالزَّکا ؤتونَیُ

که در رکوعند، در حال رکوع زکات حالىدر مفسرین؛ گرفتند

طالب، بهابیبنلمؤمنین، على؟ یعنى امیرادهند. یعنى چه کسیمى

 شود. عنوان ولى معیّن مى

کنید، واو را واو وقت این را از آیه استفاده مىحاال شما یک

هم گیرید، خیلى هم خوب؛ اگر به فرض در اینحالیه مى

خواهد بگوید که تشکیک بکنید، بگویید نه، مطلق مؤمنین را مى

کنم: سمبل و رمز داراى این خصوصیت هستند. بنده سؤال مى

تواند باشد در جامعه چنین کلّیتى چه کسی مىبراى یک

طالب کسى را سراغ نداریم. در آن ابیبناسالمى؟ غیر از على

گونه جناحِ توانست سمبل اینکه مىکسىجامعه اسالمى، آن
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طالب است؛ ولو آیه، ابیبنایمانىِ متقن و محکمی باشد، على

چه که ناظر ناظر هم نباشد، اگر فرض کنیم که به آن حضرت

 اى که نقل شده. خاطر واقعیت تاریخىاست، به

البته توجه آقایان باشد، این تذکر را من الزم شد که بدهم 

به بحث دیروز یا بحث امروز؛ ما بحثمان اگر در بابِ امامت راجع

است، جنبه مثبت قضیه در نظر یا والیت یا تکیه روى شیعه 

طور که مکرر گفتیم، الزم منفى قضیه. ما همین ماست، نه جنبه

دانیم که شیعه خودش را بشناسد، فکر خودش را بشناسد، مى

 چه بیشتر راسخ و نافذ بکند، این را معتقدیم.ایمان خودش را هر

خواهیم تشیّع را اثبات مىکنیم، ما که داریم بحث مى

خواهیم خواهیم دیگران را نفى کنیم. نمىکنیم، نمى

اما  اى باز درست کنیم، نه.یخودى اختالف فکرى و سلیقهب

کنید تشیّع را؟ تشیّع شما الزم است بفهمید که چگونه درک مى

گویم، نگو با خودت که آقا حاال اسالم را ثابت کنید، که مى

گویم، غیر از اسالم چیز تشیّع باشد بعد، نه؛ آن تشیعى که من مى

چیز دیگرى نیست. اسالم را ده  دیگرى نیست، اسالم غیر از تشیّع

ست که تشیّع مىجور دیدن، دیدنىبینند بینندگان، یکجور مى

بیند، اسالم واقعى همان است. برداشتى که شیعه از اسالم و قرآن 

دارد، آن برداشت، برداشت درست و منطقى و عادالنه و عاقالنه 

گوییم؛ است. توجه دارید؟ بنابراین ما داریم اصول اسالمى را مى

به خیال خودمان و به نظر خودمان، اصول ایدئولوژیکى اسالم 

کنیم. و گمان نمىکنیم و بیان مىها که داریم بحث مىاست این

خالف این نظرى داشته باشید. کنم شما هم اگر فکر کنید، بر

 هاى مثبت قضیه مورد نظر ماست. بنابراین مسائل مثبت و جنبه

فهمیم و مىدر مکتب تشیع مىکه چنانما اسالم را آن

هاى کنیم. کار نداریم حاال به جناحشناسیم، داریم بیان مى

دیگرى که ممکن است جور دیگرى بشناسند و بفهمند، بحث 

ها فعالً، دعوا هم نداریم، تعارف هم نداریم، کنیم با آنهم نمى

دهیم، چرا؟ چون دشمن برادر هم هستیم، دست دوستى هم مى

بیرون خانه دشمن ایستاده. ...  این اختالف را هم  داریم، چون

 دانیم. حرام مى

 وَ ةَالصَّال مونَیقیُ نَیالَّذ آمَنُوا نَیالَّذ وَ رَسولُهُ وَ اهللُ کُمُیُّوَلِ اِنَّما»

؛ خُب، حاال اگر والیت را مراعات «راکِعونَ هُم وَ ةَالزَّکا ؤتونَیُ

راى ما؟ اگر والیت را شود؟ اثرى هم دارد بکار مىکردیم، چه

که داراى سه بُعد شد تا حاال؛ یکى حفظ پیوندهاى داخلى، یکى 

هاى متضاد خارجى، این دوتا، قطع پیوند و وابستگى به قطب

یکى هم حفظ ارتباط دائمى و عمیق با قلب پیکر اسالمى و قلب 

امت اسالمى، یعنى امام و رهبر، سه بعد والیت را که بیان 

ر این سه بُعد را مراعات کردیم، چگونه خواهد کردیم، حاال اگ

آن «رَسولَهُ وَ اهللَ تَوَلَّیَ مَن وَ» دهد به ما؛شد؟ آیه قرآن جواب مى

که قبولِ والیت کند با خدا و با رسولش و با کسانى کسى

اند، با مؤمنان این پیوند را مراعات که ایمان آورده

لبند، ها غاکردند و حفظ کردند و نگسستند، این

هایند که ها هستند و ایناز همه پیروزتر همین 31.پیروزمندانند

 هاى دیگر غلبه خواهند داشت.بر همه جناح

 

 دوم و بیست مبحث به گذرا نگاهی

 والیت دارای سه بّعد است:

هرای ملرت   ی آحراد و جنراح  اول: اتّحاد و پیوستگیِ داخلری؛ همره  

بسیج کرده و از تشتت  موظفند تمام نیروها را در یک راه و یک هدف

 و تفرقه که موجب هرز رفتن نیروهاست بپرهیزند. 

دوم: عدم پیوستگی با غیرمسلمانان؛ جهت جلوگیری از افترادنِ در  

خطر فرودست شدن و محروم ماندن از استقالل است و به معنای انزوای 

 سیاسی جامعه اسالمی نمی باشد.

یت دو بُعد قبلی در سوم: ارتباط و پیوستگی با امام؛ حفظ و رعا

ی اول مستلزم وجود یک قدرت متمرکز و مسلّط و واحد تبلور وهله

ی ی دوم نیارمند اتصال جامعهی اسالم و در وهلهی عناصر سازندهیافته

اسالمی با آن مرکز و محور می باشد. در جامعه اسالمی به چنین 

 شخصی امام گفته می شود.

 والیت بهشت :سوم و بیست مبحث

 االتسؤ

ی اسالمی چه سازوکاری اسالم برای تأمین وحدت در جامعه -1

 را فراهم نموده است؟

 مسئولیتِ مومن در قبال والیتمداریِ جامعه چیست؟ -2

 ی والیتمدار چه خصوصیاتی دارند؟انسان والیتمدار و جامعه -1

؟عهم؟ و والیت ایشان چه نسبتی با یکدیگر بیتمحبت  اهل -1

 دارند؟

 نه می توان جامعه را والیتمدار نمود؟چگو -3
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 الرحیم الرحمن اللّه بسم

 مِنَ لَعِباً وَ هُزُواً دینَکُمْ اتَّخَذُوا الَّذینَ تَتَّخِذُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا

 تُمْکُنْ إِنْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ أَوْلِیاءَ الْکُفَّارَ وَ قَبْلِکُمْ مِنْ الْکِتابَ أُوتُوا الَّذینَ

 ذلِکَ لَعِباً وَ هُزُواً اتَّخَذُوها الصَّالهِ إِلَى نادَیْتُمْ إِذا وَ( 30) مُؤْمِنینَ

 أَنْ إِالَّ مِنَّا تَنْقِمُونَ هَلْ الْکِتابِ أَهْلَ یا قُلْ( 3۳) یَعْقِلُونَ ال قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ

 فاسِقُونَ أَکْثَرَکُمْ أَنَّ وَ بْلُقَ مِنْ أُنْزِلَ ما وَ إِلَیْنا أُنْزِلَ ما وَ بِاللَّهِ آمَنَّا

 وَ اللَّهُ لَعَنَهُ مَنْ اللَّهِ عِنْدَ مَثُوبَهً ذلِکَ مِنْ بِشَرٍّ أُنَبِّئُکُمْ هَلْ قُلْ( 33)

 الطَّاغُوتَ عَبَدَ وَ الْخَنازیرَ وَ الْقِرَدَهَ مِنْهُمُ جَعَلَ وَ عَلَیْهِ غَضِبَ

 (37) السَّبیلِ سَواءِ نْعَ أَضَلُّ وَ مَکاناً شَرٌّ أُولئِکَ

 سوره مبارکه مائده

 ابْنِ عیسَى وَ داوُدَ لِسانِ عَلى إِسْرائیلَ بَنی مِنْ کَفَرُوا الَّذینَ لُعِنَ

 عَنْ یَتَناهَوْنَ ال کانُوا( 0۳) یَعْتَدُونَ کانُوا وَ عَصَوْا بِما ذلِکَ مَرْیَمَ

 یَتَوَلَّوْنَ مِنْهُمْ کَثیراً تَرى( 03) یَفْعَلُونَ کانُوا ما لَبِئْسَ فَعَلُوهُ مُنکَرٍ

 وَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ سَخِطَ أَنْ أَنْفُسُهُمْ لَهُمْ قَدَّمَتْ ما لَبِئْسَ کَفَرُوا الَّذینَ

 ما وَ النَّبِیِّ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ کانُوا لَوْ وَ( ۳7) خالِدُونَ هُمْ الْعَذابِ فِی

 (۳1) فاسِقُونَ مِنْهُمْ کَثیراً لکِنَّ وَ أَوْلِیاءَ ذُوهُمْاتَّخَ مَا إِلَیْهِ أُنْزِلَ

 سوره مبارکه مائده

 خالصه مباحث قبلی

های گذشته، در زمینه والیت موضوعی که در دنبالِ بحث

قابل تذکر دادن است؛ اوالً یک معرفی اجمالی از جامعه دارای 

از والیت و فرد دارای والیت است، ثانیاً نقش دورنمایی است 

ای که در آن جامعه والیت وجود دارد. در یکی دو روز جامعه

دستِ ما آمد از گذشته که در این زمینه بحث کردیم، آنچه به

تدبّر در آیات قرآن ر البته این تدبّر با استمداد و استنتاجی بود که 

؟عهم؟ در زمینه والیت در ذهن ما بیتبر اثر رابطه با معارف  اهل

، بنابراین آنچه که عرض کردیم، یک خالصهوجود داشته است

ای که از این خالصه ر گیری، هم از قرآن است، هم از حدیث

دست آمد، این شد که والیت دارای چند بُعد است، ها بهحرف

 دارای چند جلوه است. 

یکی این است که جامعه مسلمان، وابسته و پیوسته به عناصر 

 باشد، نداشته مُسلِم ه غیرخارج از وجود خود نباشد، پیوستگی ب

نبودن و وابسته نبودن یک  پیوسته این که دادیم توضیح البته و

طورکلی رابطه نداشتن، یک حرف دیگر است.  حرف است، به

گوییم که عالم اسالم در انزوای سیاسی و اقتصادی به هرگز نمی

های ها و کشورها و قدرتسر ببرد و با هیچ یک از ملت

ای نداشته باشد؛ نه، مطلب این نیست. مسئله، طهغیرمسلمان راب

رو نبودن است، در مسئله وابسته نبودن است، پیوسته و دنباله

های دیگر هضم و حل نشدن است، و خالصه استقالل و قدرت

 روی پایِ خود ایستادن است. 

یک جلوه دیگر و یک بدنه و رویه دیگر از والیت، عبارت 

رتباط بسیار شدیدِ داخلی میان عناصر است از انسجام و اتصال و ا

که جامعه اسالمی مطرح است برای بحث وقتیمسلمان؛ یعنی آن

گویند، عبارت است از ما و ذهن ما، آنچه که والیت به آن می

که طوریجهت بودن جامعه اسالمی. همانیکپارچه بودن و یک

 تَوادِّهِم فی مَثَلُ المُؤمِنینَ»در احادیث نبوی و غیرنبوی هست که 

مثل یک پیکر واحدی، مثل یک « وَ تَراحُمِهِم کَمِثلِ الجَسَدِ

ها هم پیوسته یک بنایی؛ مسلمانعمارت واحدی، مثل اجزای به

هم و خالصه،  هم، گره خورده بههم، جوشیده بهباید پیوسته به

مقابل تعارضهای دیگر و درمقابل دستدست واحدی باشند در

ی که پیش خواهد آمد. این مطلب را در آیه هایها و دشمنی

 دیروز کامالً مشاهده کردید. باز از آیات سوره مائده است که

در یک آیه دیگر از  33،«نَیالکافِر عَلَى ةٍاَعِزَّ نَیالمُؤمِن عَلَى ةٍاَذِلَّر»

 مُحَمَّدٌ»تری بیان شده، صورت واضحقرآن، همین مطلب باز به

وقتی در 33.«نَهُمیبَ رُحَماءُ الکُفّارِ عَلَى اَشِدّاءُ مَعَهُ نَیالَّذ وَ اهللِ رَسولُ

ها چیزی استوارتر و گیرند، تو از آنمقابل جبهه خارجی قرار می

بینی، بینی، تأثّرناپذیرتر و نفوذناپذیرتر نمیناپذیرتر نمیخلل

 درست اساساً جبهه تعبیر که های داخلی رمستقل؛ اما در جبهه

 داخل، در ر ای در داخل وجود نداردبندیهجبه چون نیست،

گونه های این پیکر عظیم اسالمی هیچها و جناحبدنه میان

عکس، نفوذناپذیری نیست، خلل و تأثّرناپذیری نیست؛ بلکه به

سوی خیر و گذارند، همه یکدیگر را بههمه روی هم اثر می

کنند، همه یکدیگر را توصیه به پیروی هرچه نیکی جذب می

کنند، همه یکدیگر را توصیه به پافشاری هرچه یشتر از حق میب

های شر و مقابل انگیزهبیشتر در راهِ حق و مقاومتِ هرچه بیشتر در

دارند. ... ببینند کنند، همه همدیگر را نگه میفساد و انحطاط می

ها کسی هست که از لحاظ فکری، از لحاظ مادی، از آیا بین آن

                                                           
 .31 هیآ ،مائده مبارکه سوره. 33
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تر از دیگران باشد یا نه، قت، ضعیفلحاظ شناخت حق و حقی

اگر هست، همه بکوشند تا او را هدایت کنند، همه سعی کنند تا 

اینکه او را به راه راست بکشانند، خالصه، یک خانواده با اعضا و 

های هم یک جلوه دیگر از جلوهافرادی صددرصد صمیمی. این

 صورت است. اینوالیت است که جامعه اسالمی به

های والیت که باز در روزهای قبل دیگر از جلوه یک جلوه

تر این است و ضامن گفتیم که بسیار مهم است و از همه مهم

معناهای اول و دوم هم همین است؛ این است که بقای والیت به

کننده با شرایطی خاص جامعه اسالمی نیازمند یک مرکز اداره

د داشته است. چون جامعه اسالمی حکم یک پیکر واحدی را بای

باشد، هم در داخل با یکدیگر متجاذب و متماسک باشند و هم 

در خارج مثل یک مُشتِ واحد، مثل یک بدنِ واحد، مثل یک 

گری بکنند، چون این های خارجی جلوهمقابل جبههتَنِ واحد در

وحدت در جامعه اسالمی الزم است؛ و وحدت، بدونِ 

چنانچه بر هر اگر  کننده ممکن نیست.تمرکز نیروی اداره

های این عالمِ اسالم، یک عاملی، یک قدرتی، ای از گوشهگوشه

یک قطبی حکومت بکند، اجزای این پیکر از یکدیگر وا می

کنند. عیناً شوند، در یک راه حرکت نمیروند، از هم جدا می

کننده انسان، از وضع شود که ارگانیسم اعصاب ادارهمثل این می

ینکه مثالً دو دستگاه فرماندهی اعصاب در کنونی تبدیل شود به ا

وجود انسان باشد؛ یکی برای طرف راست، یکی برای طرف 

هم هماهنگی جا دستِ راست و چپ، دیگر باچپ؛ ... این

 نخواهند داشت...

وقت و خوب جا، بهجامعه اسالمی اگر بخواهد دشمنان را به

کردن دفع بکند؛ یک گوشه جامعه اسالمی امروز به فکر دفع 

ای فردا بیفتد، باز فایدهدشمن بیفتد، یک گوشه دیگر پس

 ندارد... 

آن مرکزی که در بَطن جامعه و متن جامعه اسالمی، همه 

کند، هرکسی را به کار الیقِ به شأن خودش ها را اداره میجناح

کند، نیروها را به یک ها جلوگیری میکند، از تعارضمشغول می

باید از سوی خدا باشد، باید عالِم باشد، کند؛ او سمت هدایت می

باید آگاه باشد، باید مأمون و مصون باشد، باید یک موجود 

ای از تمام عناصر سازنده اسالم باشد، باید مظهر قرآن تبلوریافته

گذاریم ولیّ. پس گذاریم؟ اسم او را میباشد؛ اسم او را چه می

رض کردم، والیت در جامعه اسالمی، به آن دو صورتی که ع

هم ای در جامعه وجود داشته باشد. اینکند که ولیایجاب می

یک بُعد و یک بدنه و یک رویه دیگر از ابعاد مسئله والیت. این 

 های گذشته بود. توضیح بحث

آید، این است که بنده و ای که بعد از این پیش میمسئله

است عالی آیا دارای والیت هستیم یا نه؟ من و شما ممکن جناب

دارای والیت باشیم، آیا مجموعاً جامعه ما دارای والیت هست یا 

کند آقا؟ بله، ممکن است یک عضوی بهنیست؟ مگر فرق می

معنای خود سالم باشد، اما سالم بودن یک عضو، اوالً نه بهخودی

سالم بودن همه بدن است، این یک مطلب، ثانیاً یک عضو سالم 

تواند همه محسّنات گرفت، نمی اگر در یک بدن غیر سالم قرار

یک عضوِ سالم را دارا باشد، این دو نکته. اول ببینیم یک انسانِ 

است، تا بفهمیم آیا شخصِ بنده، شخصِ  جور آدمیبا والیت چه

عالی، دارای والیت هستیم یا نه. اگر چنانچه ثابت شد، جناب

اید شاءاهلل که بنده و شما دارای والیتیم، بعد بروشن شد ان

 بپردازیم ببینیم که جامعه چگونه باید باشد تا دارای والیت باشد. 

هیچ مانعی ندارد؛ مانعی ندارد، یعنی ممکن است، منظورم 

اینکه اشکالی ندارد، خیلی اشکال دارد، اما هیچ این است؛ نه

مانعی ندارد که بتوانیم فرض کنیم یک انسان دارای والیت را 

ا این انسان مسئولیتش تمام شده والیت. آیدر یک جامعه بی

که خودِ او دارای والیت است، ولو در جامعه است؟ همین

کند، این زندگی، یک محروم و عاری از والیت زندگی می

زندگی مطلوب است؟ و آیا اگر کسی خودش دارای والیت 

والیت ای زندگی کرد که آن جامعه بیبود، اما در یک جامعه

والیتیِ جامعه مسئولیت احساس نکرد، مقابل بیاست، و او در

همین عدم احساس مسئولیت، والیت خود او را هم مصدوم و 

ست که شما مردِ مسلمان، ها یک تیترهایی اکند؟ اینخراب نمی

زنِ مسلمان، مخصوصاً جوانِ مسلمان باید رویش فکر کنید. 

قدر فرصت و مجال نداشته باشم که هر تکممکن است بنده آن

تکِ اینها را برایتان شرح بدهم، و اگر بخواهم هر تکنتکِ ای

جا هستند، ها را برای شما شرح بدهم تا اینکه همه افرادی که این

مطلب را درست بفهمند، این الزم دارد که هر یکی از این تیترها 

 قدر نیست. را یک روز مثالً بحث کنیم، و من وقتم این

انسان دارای والیت،  مسئله این است که اوالً ببینیم یک

جوری باشم، دارای والیتم؟ چهاست؟ من چه چگونه انسانی

جوری باشم، دارای والیت نیستم؟ این یکی؛ ثانیاً ببینیم چگونه 

هایی که یک جا جمع باشیم ما، جامعه، هیئت اجتماعیِ انسان

شدند، تا دارای والیت باشیم و چگونه دارای والیت نخواهیم 
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تی یک جامعه، جامعه ولیّ و متولّی و موالی ابود؟ در چه صور

صورتی که اسالم دستور داده و در چه صورتی و در چه ست، به

 شرایطی از والیت محروم است، آن والیتی که اسالم گفته. 

 است، والیت دارای که انسانی یک آیا سوم، مسئله ...

 شده تمام خودش شخص داشتنِ والیت با خودش تکلیف

هم یک این بسازد؟ والیت دارای جامعه که ندارد تکلیف دیگر؟

 مسئله. 

مسئله چهارم اینکه اگر یک آدمی خودش دارای والیت 

کرد و احساس بود، در یک جامعه محروم از والیت زندگی می

کرد که جامعه را دارای والیت بکند، آیا این تکلیفی نمی

احساس تکلیف نکردن، والیت خود او را مخدوش نخواهد 

که در فکر نیست که دیگران را هم دارای والیتِ د؟ همینیکر

درست کند، همین به فکر نبودن، آیا خودِ این، والیتِ او را 

هم یک ضعیف نکرده، مخدوش نکرده، خراب نکرده؟ این

 مسئله دیگر است. 

ها را این مسائل را باید بحث کنیم. حاال من یکی، دوتا از این

که این کنم. البته وقتیصحبت می کنم،کنم، بحث میمطرح می

وقت مقایسه کنید در ذهن خودتان این معنایِ بحث شد، آن

گفته والیت را، فرموده حدیثمترقّیِ عالیِ جالبِ خِردپسندِ قرآن

گرایِ طلبِ سهلبا آن معنایی که آدمِ تنبلِ از کار بگریزِ راحت

 کند.طلب، برای والیت پیش خودش تصوّر میسهولت

 یات انسان والیتمدارخصوص

کنند که دارای والیت بودنِ یک آدم به این ای خیال میعده

؟عهم؟ گریه کند. خیال بیتاست که آدم فقط در مجالس  اهل

کنند که دارای والیت بودن به این است که وقتی اسم  اهلمی

را بگوید؛ « السالمعلیهم»آید، پشتِ سرش حتماً ؟عهم؟میبیت

کنند که دارای والیت بودن به خیال می فقط همین و بس.

؟عهم؟ در دل انسان باشد، بیتاین است که محبت  اهل

؟عهم؟ را داشتن، واجب و بیت. بله، محبت  اهلهمین و بس

 و جالب بسیار بردن، فرض است. نام این بزرگواران را با عظمت

 پا کردن و از عزا و شادی آنهاها مجلس بهاین نام به. است الزم

ها را گفتن، ها را گفتن، شادی آندرس گرفتن، عزای آن

ها، بر های آنها، بر شهامتهای آنگریستن بر بزرگواری

ها والیت ها الزم است، اما همه اینها، همه اینهای آنمظلومیت

که در مجلس نیست؛ والیت از این باالتر است. آنی

ریزد، کارِ شک مینشیند و اعلیه میوسالمهاهللسیدالشهداصلوات

کند که اشک ریزد، اما کارِ بدی میکند که اشک میخوبی می

 داند برای دارا بودنِ والیت. ریختن را کافی می

که ذهنشان تحت کسانیگویم. آندرست بفهمید چه می

های تأثیر تلقینات و القائات مغرضانه یا جاهالنه بعضی از دست

گفته نشود که با  مزدور و مغرض است، درست دقت کنند.

گریستنِ بر سیدالشهدا کسی مخالف است، نه. اگر هم کسی 

گوییم که مخالف باشد، ما مخالف نیستیم، ما طرفداریم. ما می

تواند یک علیه گاهی میوسالمهاهللصلواتگریستن بر امام حسین

 ملت را نجات بدهد...

ته برد، این نیست. البآن والیتی که انسان را به بهشت می

های ها، بخشها، شعبهگریه کردن بر امام حسین یکی از گوشه

حساب بیاید. یک تواند بهبسیار دورِ اصل بسیار مهم والیت، می

شاءاهلل از روی جهالت، نه از ای واقعاً از روی جهالت و انعده

کنند. مسئله گریه را، مسئله روی غرض، این مسائل را مطرح می

؟عهم؟ بیتهای  اهلزبانی با دشمنهای عرض کنم که دشمنی

کنند، قبیل را مطرح میاینهای فکری، مسائلی ازرا، نه دشمنی

کنند و منحصر مسائل سطحیِ باب والیت و تشیّع را مطرح می

ها و والیتفهمها، و شگفتا که والیتکنند والیت را به اینمی

ن خیلی کوبند؛ ایدارها را با همین حربه میها و والیتشناس

کنند والیت را در یک نِطاق و خوشمزه است. منحصر می

محدوده تنگ و کوچکی که شایسته این اصل مهم اسالمی 

 نیست. 

معنای وابستگی فکری و عملیِ والیت در یک انسان، به

ولیّ را پیدا کن،  است. تر با ولیّهرچه بیشتر و روزافزون

 انی جامعه اسالمیکه او ولیّ حقّکسیولیِّ خدا را بشناس، آن

که مشخص کردی، شخصاً است، او را مشخص کن، بعد از آنی

از لحاظ فکر، از لحاظ عمل، از لحاظ روحیات، از لحاظ راه و 

رسم و روش، خودت را به او متصل کن، مرتبط کن، دنبالش راه 

بیفت، حرکت بکن. اگر تالشِ تو تالشِ او، جهادِ تو جهادِ او، 

های تو بندیو، دشمنیِ تو دشمنی او، جبههدوستیِ تو دوستی ا

های او باشد؛ تو دارای والیتی. دو کلمه و آسان. بندیجبهه

فهمیدید که چه گفتم؟ آدمِ دارای والیت این است؛ ولیّ را 

بشناسد، فکر ولیّ را بداند، با ولیّ همفکر بشود، عمل ولیّ را 

، خودش را فکراً عمل بشود، دنبال او راه بیفتدبشناسد، با ولیّ هم

 و عمالً پیوسته با ولیّ کند، این با والیت است. 
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کدام حاضرید دست بلند کنید بگویید من دارای والیتم، 

مرد و مردانه؟ و کدام حاضریم مرد و مردانه، اعتراف کنیم که 

والیت کامل نداشتیم؟ والیت را منحصر کردیم فقط در اینکه 

و یک قطره اشک هم برای  طالب استابیبندر دلمان مهر علی

است،  مان ضد عمل علیلو اینکه عملریزیم، وامیرالمؤمنین می

ست. ما اسم این را مان ضد فکر و اندیشه علی افکر و اندیشه

ای، ای، یک اسطورهگذاشتیم والیت؟ برای خودمان یک افسانه

ای درست کردیم و دل خودمان را به آن خوش یک خرافه

طالب؟ع؟ و ابیبنرا دانستیم از جمله مَوالی علیکردیم، خودمان 

ابیبندارای والیت، و خوشحال که تمام آنچه برای موالی علی

دانیم. این ها را مسلّم و قطعی میطالب هست، برای خودمان آن

طالب. این ابیبنخیلی جفاست، این خیلی ظلم است به حق علی

ای اسالم است و خیلی ظلم است به حق اسالم، چون والیت بر

این خیلی ظلم است در حق این اصل بزرگ، اصل والیت. 

 حاضر هم نیستیم والیت را بفهمیم.

علیه موالیان خود را، آنوسالمهاهللصلواتصادقامامکه اینی

شناسد، برایشان احترام که دارای والیتند، قدرشان را میکسانی

که کسیگوید: آنداند، میشود، والیت را با عمل میقائل می

که دارای عمل نیست، کسیدارای عمل است، ولیّ ما اوست؛ آن

عدوّ ما اوست؛ این بر همین اساس است. چون والیت را امام 

کند، چون والیت در فرهنگ امام جوری معنا میصادق آن

صادق فرق دارد با والیت در فرهنگ آن جاهل یا مغرضی که به 

ها. هم تفاوت دارند اینکند. باینام امام صادق دارد زندگی م

چرا بنده و شما نفهمیم معنای والیت را؟ چرا عمیقانه درک 

نکنیم این اصل اسالمی را تا باز هرچه بیشتر در رکود و جمود و 

ماندگی و دوری از اسالم و دوری از دنیا و آخرت خمود و عقب

ترسم خودمان را به امید بهشت، عمری در نمانیم، چرا؟ می

دهیم که وقت که جان میوقتیوزخِ دنیا نگه داریم، و آند

جا هم از مجسم شدن آرزوها و آمالِ دور و دراز ماست، آن

بهشت خبری نباشد؛ چقدر مایه حسرت است. والیتِ یک 

انسان، پیوستگی و وابستگی مطلق اوست به ولیّ؛ باید وابسته و 

 پیوسته باشد، این یک. 

 خصوصیات جامعه والیتمدار

والیت یک جامعه به و اما والیت یک جامعه به چیست؟ 

این است که ولیّ در آن جامعه، اوالً مشخص باشد، بدانند 

بخشِ همه که این است ولیّ، این یک؛ ثانیاً منشأ و الهام

قطبی باشد که  های آن جامعه باشد.ها، فعالیتنیروها، نشاط

مرکزی باشد شود. ها از او سرازیر میها و سرچشمههمه جوی

کند. ها را او اجرا میدهد و همه قانونها را او میکه همه فرمان

جا برگردد، همه به او ها به آنها و نخای باشد که همه رشتهنقطه

نگاه کنند، همه دنبال او بروند. موتور زندگی را او روشن بکند 

قراول کاروان زندگی در جامعه، او در این جامعه، راننده و پیش

 اشد. این جامعه، جامعه دارای والیت است.ب

وپنج سال زمامِ اجتماع امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد از پیغمبر، بیست

وپنج را در دست نداشت. جامعه اسالمی بعد از پیغمبر، بیست

سال دارای والیت نبود؛ تمام شد رفت. در آن جامعه، سلمان 

د، مقداد ذر شخصاً دارای والیت بوشخصاً دارای والیت بود، ابی

شخصاً دارای والیت بود، آن دیگری شخصاً دارای والیت بود، 

؟ جامعه اسالمی بعد از پیغمبر، بیستاما جامعه اسالمی چطور

وپنج سال دارای والیت نبود. بعد امیرالمؤمنین رسید به 

حکومت، جامعه اسالمی شد دارای والیت. چقدرش؟ همان

ر آن قسمت، منشأ و قدر، در آن بخش، دقدری که علی در آن

ها ها و شناختها و مقررات و معرفتبخش و بستر فرمانالهام

که امام در جامعه وقتیبود. والیتِ یک اجتماع به این است. هر

که امام منشأ امر و نهی در جامعه میوقتیکند، آنحکومت می

که وقتیشود، آنها از امام ناشی میکه همه رشتهوقتیشود، آن

که پرچم جنگ وقتیکند، آندارد عمالً جامعه را اداره میامام 

وقتیدهد، آنکه فرمان حمله را امام میوقتیبندد، آنرا امام می

وقت جامعه، جامعه دارای نویسد، آنکه قرارداد صلح را امام می

صورت، جامعه دارای والیت نیست. والیت است؛ و در غیر این

 هم جامعه دارای والیت. این

 تکلیف انسان والیتمدار

حاال اگر والیت دارید، شکر خدا بکنید؛ اگر ندارید، 

چنین نعمتی بر سر شما هست، خدا اگر این دنبالش راه بیفتید.

تر از نعمت والیت، نعمتی نیست. تشریح را شکر کنید. بزرگ

تر از والیت نعمتی نیست. کنم حاال برایتان که چطور بزرگمی

لش راه بیفتید، تأمین کنید والیت را در شخص اگر ندارید، دنبا

وار زندگی کنید، خودتان و در جامعه بشری. سعی کنید که علی

سعی کنیم که دنبال علی راه بیفتیم، سعی کنیم که میان خودمان 

ها کوشش دارد، و علی که ولیّ خداست، پیوند برقرار کنیم. این



71 
 

و بگویم به  تالش دارد، مجاهدت دارد، خون دل خوردن دارد.

سره در ؟ع؟ بعد از شهادت امیرالمؤمنین، یکهدیشما که ائمه

سره. تمام تالش ائمه برای این بوده اند، یکراه والیت کوشیده

که والیت را زنده کنند. جامعه اسالمی را احیا کنند، این نهالی 

را که به نام انسان در این مزرع، در این باغستان، در این نهالستان 

آفرینِ والیت، زنده بخشِ حیاتشده، با آب گوارایِ جانغرس

و سرسبز و بالنده کنند. این تالش ائمه بوده، از راهش، با شکل 

 الزم. 

برای والیتِ یک جامعه تالش کردن، معنایش این نیست که 

دهنی کنیم و فحش به زید و بنشینیم مدام چانه بجنبانیم و مدام لق

شود، با این کارها والیت درست نمیعمرو بدهیم، به این و آن. 

راهش این است که افتیم. با این کارها از والیت دورتر می

ای که ، به ولیّتالش کنیم برای قدرت دادن به ولیّ اسالم

ای که خدا گفته، چهخدا گفته. دیروز معین کردم که ولیّ

گوید، یک جوری است. دیروز گفتم یک ولیّ را خدا با نام می

ابیبنوقت هست علیگوید. یکخدا با نشان می ولیّ را

حسین؟ع؟ بنعلی؟ع؟ علیبن؟ع؟ حسینعلیبنطالب؟ع؟ حسن

وقت شوند؛ یکتا آخر ائمه، به نام و خصوصیات مشخص می

ای که با نام شوند، خود آن ولیّهست که نه، با نام مشخص نمی

قَهاءِ صائِناً فَاَمّا مَن کانَ مِنَ الفُ»گوید: مشخص شده است، می

جوری ، این«حافِظاً لِدینِهِ مُخالِفاً عَلى هَواهُ مُطیعاً لِاَمرِ مَواله لِنَفسِهِ

هم از طرف خداست، آنست؛ اینکند. ولیّ، ولیّ امشخص می

اند، این را با طرف خداست. منتها او را با اسم معین کردههم از

اند. شما خودت هاند، این را خصوصیاتش را گفتاسم معین نکرده

حساب کردی، اندازه کردی، قواره گرفتی، الگو را گذاشتی، 

العظمی آقای بروجردی مثالً. اهللدیدی درآمد حضرت آیت

که انسان بنا داشت که قوانین اسالمی و توجه کردید؟ وقتی

کند، صورتی که والیت حکم میمقررات الهی را در جامعه، به

کند. میگردد راهش را پیدا مییوقت مزنده و احیا بکند، آن

هایی که دنیا بر دوش انسان و بر گردن ها و شیوهگردد، روش

ها و گیرد. حاال ما بحث در شیوهها را یاد میگذارد، آنانسان می

 کنیم. ها نداریم، اصلش را بحث میروش

 ثمرات و نتایج جامعه والیتمدار

شود؟ خوب میای دارای والیت شد، چه وقت اگر جامعهآن

است که دارای جان خواهد  ایاست در یک کلمه بگویم: مرده

است. یک مرده را شما در نظر  شد. همین یک کلمه کافی

کند. چشم جا. مغز دارد، کار نمیجان افتاده آنبگیرید، این بی

کند. معده و بیند. دهان دارد، غذا را هضم و بلع نمیدارد، نمی

کند. رگ دارد، د، اما غذا را جذب نمیکبد و جهاز هاضمه دار

گردد، چرا؟ گردد؛ خون دارد و در آن نمیخون در آن نمی

چون جان ندارد. دست دارد، اما همین مورچه ریز را هم از 

کند. پا دارد، حاضر نیست از آفتاب به سایه خودش دفع نمی

تواند. یک مرده دیگر، یک مرده. جان که دمیده شد، برود، نمی

گیرد، دهان میکند، دست میکند، اعصاب کار میکار میمغز 

کند، خون کند، دستگاه گوارش جذب میخورد، معده هضم می

رساند، بدن را گرم گردد، نیرو را به همه بدن میچرخد و میمی

رود، دشمن را میاندازد، راه میکند، او را در تالش میمی

تر و رچه بیشتر کاملکند، خود را هها را جلب میکوبد، دوستی

 کند. آبادتر می

این مَثَل را در مقام فهمیدن اهمیتِ والیت در یک جامعه، 

بگذارید مقابل چشمتان. پیکر مرده انسان را بردار، یک جامعه 

انسانی را بگذار سرِ جایش؛ روح را بردار، والیت را بگذار سرِ 

معه ای که والیت ندارد، استعدادها در این جاجایش. جامعه

شود، هرز رود، نابود میشود، به هدر میهست، اما یا خنثی می

افتد. مغز دارد و میکار میشود یا بدتر، به زیان انسان بهمی

اندیشد برای انساناندیشد برای فسادآفرینی، میاندیشد، اما می

اندیشد در راه بدبخت اندیشد برای عالَم سوزی، میکشی، می

های استثمار و ندیشد برای محکم کردن پایهاها، میکردن انسان

بیند، و ظلم و استبداد. چشم دارد انسان، اما آنچه باید ببیند، نمی

شنود، بیند. گوش دارد، اما سخن حق را نمیآنچه باید نبیند، می

طبق حق رساند. مغز فرمانی براعصاب، سخن حق را به مغز نمی

طبق حق در ا عملی بردهد. جوارح و اعضبه جوارح و اعضا نمی

طبق حق به انسان دهند. شرایط عالم اجازه کار برعالم انجام نمی

 والیت است...دهند. این جامعه بینمی

شود که تمام ای میجامعه دارای والیت، جامعه

دهد. همه چیزهایی که استعدادهای انسانی را رشد می

را بارور ها برای کمال و تعالی انسان، خدا به او داده، این

ها را به تکامل میسازد. انساننهال انسانی را بالنده می کند.می

کند. در این جامعه، ولیّ یعنی ها را تقویت میرساند. انسانیّت

گردد، جامعه را ها به او برمیحاکم، همان کسی که همه سررشته

کند. از از لحاظ مشی عمومی، در راه خدا و دارای ذکر خدا می
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آورد. سعی میوجود می، تقسیم عادالنه ثروت بهلحاظ ثروت

ها را محو و ریشهکند بدیها را اشاعه بدهد، سعی میکند نیکی

 سوز کند. 

که کسانی، آیه قرآن است؛ آن30«االَرضِی فِ مَکَّنّاهُم اِن نَیالَّذ»

ذکر خدا، نماز  ،«ةَالصَّال اَقامُوا» اگر در زمین متمکّنشان سازیم،

 گیریِ خداییِ یک جامعه،ای ذکر خدا و توجه و جهتسمبلیِ بر

روند، جهتسوی خدا میدارند، بهپا مینماز را به «ةَالصَّال اَقامُوا»

داده دستورفرموده و خداگیریِ خداطبق جهتشان را برگیری

، تقسیم عادالنه ثروت، زکات می«ةَالزَّکا آتَوُا وَ»دهند. قرار می

و به گمانی که در ذهن من است، زکات در دهند. به احتمالی 

ها وجود تر است از آنچه که در ذهناش خیلی وسیعقرآن دامنه

ها، هنوز یقین دهم من، البته این احتمال است دارد. احتمال می

عنوان یک مطلب یقینی تلقی هم درست ندارم خودم، شما هم به

رآن، دهم که اصطالح زکات در قمی احتمال نکنید این را،

شامل همه انفاقات و صدقات مالی باشد. قرائنی هم البته پیدا 

طور قاطع قدری که یقین کنم به این مطلب و بهکردم، نه به

 چنین احتمالی در ذهنم است. حال یکهربگویم. به

معنای این است که طور کلی، مسلّم بهو به «ةَالزَّکا آتَوُا»

توجه به روایاتی که در باب کنند، با تعدیلی در ثروت ایجاد می

 وَ»گوید زکات موجب تعدیل ثروت است. زکات هست که می

 نَهَوا وَ»ها، گستردن کارهای خوب، ، اشاعه نیکی«بِالمَعروفِ اَمَروا

کنیم امربهکن کردن منکرها. ما خیال می، ریشه«المُنکَرِ عَنِ

عالی بمعنای این است که بنده، به جنامنکر بهازمعروف و نهی

امر کنم که شما فالن کار بد را انجام ندهید، فالن کار خوب را 

که امر کردن حالیانجام بدهید. فقط همین امر کردن و گفتن. در

منکر است. به ازمعروف و نهیهای امربهو گفتن، یکی از جلوه

جنگی؟ حدیثش مفصل امیرالمؤمنین گفتند که با معاویه چرا می

ازمعروف و نهیبهت برای خاطر اینکه امرخوانم. گفاست نمی

منکر واجب است. خوب گوش بدهید، استنتاج کنید. آقا در 

کار داری آخر؟ برو طرف کوفه، آنجنگ صفین با معاویه چه

منکر را ازمعروف و نهیبههم برود طرف شام. فرمود که خدا امر

جا میشود، آقا کواجب کرده است. امام حسین از مدینه بلند می

خواهم امرمی« وَ اَنهى عَنِ المُنکَرِ اُریدُ اَن آمُرَ بِالمَعروفِ»روی؟ 
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منکر کنم. ببینید چقدر دایره و دامنه وسیع و ازمعروف و نهیبه

که حال وقتیهرچقدر از نظر ما کوچک و ضیق و تنگ است. به

گیرد، اقامه صالة، ها هم انجام میای بود، اینوالیت در جامعه

جانی، منکر و خالصه، پیکر بیازمعروف، نهیبهایتای زکات، امر

 یابد.جان و روح و حیات می

 سوم و بیست مبحث به گذرا نگاهی

ی معناییِ والیت بسیار وسیع و گسترده است و نباید آن دایره

را به محبت صرف محدود کرد. انسان والیتمدار عالوه بر صفای 

ولیّ را بشناسد و در فکر و عمل باطنی و داشتن محبّت، باید 

پیوسته و وابسته به ولیّ بوده و تبعیت تمام و کمال از امام نماید؛ 

ها و اقداماتِ وی در راستای امر گیریای که تمام جهتبه گونه

امام صرف گردد. یکی از این تعهّدات، تالش برای قدرت دادن 

معه ولیّ در جامعه به امام و ولیّ اسالمی است. هر گاه در جا

ی نشاطبخش همهمشخص شد و قدرت گرفت و مصدر و الهام

های زندگی گردید، جامعه نیز والیتمدار خواهد شد. ها و فعالیت

ی والیتمدار، آثار و نتایج فراوانی حاصل می با تحقق جامعه

گردد، برای نمونه می توان به یاد خدا )نماز(، تقسیم عادالنه 

کن ها )امر به معروف( و ریشهیی نیکثروت )زکات(، اشاعه

 ها )نهی از منکر( اشاره کرد.ها و نابسامانیساختن بدی

 

 (1) والیت پیرامون در :چهارم و بیست مبحث

 

 سؤاالت

 آیا با صِرف وجود قانون الهی می توان جامعه را اداره کرد؟ -1

؟عهم؟، چرا خداوند بیتی منصوب بودن  اهلبا توجه به عقیده -2

 ها و معیارها را مطرح می کند؟معرفی جانشینان پیامبر مالکبرای 

 چرا والیت امر در اختیار خدا و برای خداست؟ -1

 

 الرحیم الرحمن اللّه بسم

 وَ الصَّالهَ یُقیمُونَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِیُّکُمُ إِنَّما

 (33) راکِعُونَ هُمْ وَ الزَّکاهَ یُؤْتُونَ

 سوره مبارکه مائده

 بَینْ حَکَمْتُم إِذَا وَ أَهْلِهَا إِلىَ الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّواْ أَن یَأْمُرُکُمْ اللَّهَ إِنَّ

 کاَنَ اللَّهَ إِنَّ  بِهِ یَعِظُکمُ نِعِمَّا اللَّهَ إِنَّ  بِالْعَدْلِ تحَْکُمُواْ أَن النَّاسِ
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 وَ الرَّسُولَ أَطِیعُواْ وَ اللَّهَ أَطِیعُواْ ءَامَنُواْ ذِینَالَّ یَأَیهَُّا( 3۳)بَصِیرًا سمَِیعَا

 الرَّسُولِ وَ اللَّهِ إِلىَ فَرُدُّوهُ ءٍشىَ فىِ تَنَازَعْتُمْ فَإِن  مِنکمُ الْأَمْرِ أُوْلىِ

 أَحْسَنُ وَ خَیرٌْ ذَالِکَ  االَْخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ کُنتُمْ إِن

 وَ إِلَیْکَ أُنْزِلَ بِما آمَنُوا أَنَّهُمْ یَزْعُمُونَ الَّذینَ إِلَى تَرَ لَمْ أَ( 33)الًتَأْوِی

 أُمِرُوا قَدْ وَ الطَّاغُوتِ إِلَى یَتَحاکَمُوا أَنْ یُریدُونَ قَبْلِکَ مِنْ أُنْزِلَ ما

 (37) بَعیداً ضاَلالً یُضِلَّهُمْ أَنْ الشَّیْطانُ یُریدُ وَ بِهِ یَکْفُرُوا أَنْ

 سوره مبارکه نساء

 عَلَیْهِمْ أَرْسَلْناکَ فَما تَوَلَّى مَنْ وَ اللَّهَ أَطاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ یُطِعِ مَنْ

 (۳7) حَفیظاً

 سوره مبارکه نساء

 غَیْرَ أَ قُلْ( 11) الْعَلیمُ السَّمیعُ هُوَ وَ النَّهارِ وَ اللَّیْلِ فِی سَکَنَ ما لَهُ وَ

 قُلْ یُطْعَمُ ال وَ یُطْعِمُ هُوَ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فاطِرِ لِیًّاوَ أَتَّخِذُ اللَّهِ

 الْمُشْرِکینَ مِنَ تَکُونَنَّ ال وَ أَسْلَمَ مَنْ أَوَّلَ أَکُونَ أَنْ أُمِرْتُ إِنِّی

(11) 

 سوره مبارکه انعام

 

های گذشته، در نظر گرفتیم مطلبی که امروز در دنباله بحث

ست که در پیرامون بیان چند مسئله از مسائلیکه مطرح بشود، 

 کنیم...مسئله والیت، به این مسائل برخورد می

 ولیّ جامعه اسالمی

یکی این است که خُب، شما ثابت کردید از روی قرآن که 

های خارجی ... های داخلی و نفی وابستگیحفظ پیوستگی

متوقف است بر اینکه یک مرکزیتی، یک قدرت متمرکزی در 

ها و ها و فعالیتمعه اسالمی وجود داشته باشد تا همه نشاطجا

های ها و جناحهای قطبگیریها و موضعگیریهمه جهت

 مختلف این جامعه را، او رهبری و اداره کند؛ و اسم این ولی

که همه کسیاست. ولیّ با تشدید یاء، یعنی فرمانروا؛ یعنی آن

کارها به او باید برگردد و  نیروها از او باید الهام بگیرد و همه

که مدیریت جامعه اسالمی، هم از جنبه فکری کسیخالصه، آن

ها را از و هم از جنبه عملی با اوست، این اسمش ولیّ است. این

قرآن ثابت کردیم. حاال بفرمایید ببینیم که ولیّ جامعه اسالمی 

ای در این باب داریم که اگر کیست؟ آیا ما یک حرف خالصه

خواهیم بشناسیم ولیّ را؛ چه ا گفتند که بسیار خب، حاال میبه م

 تواند باشد؟ ... .کسی ولیّ می

 ولیّ حقیقی جامعه اسالمی« اهلل»

کسیگوید آنجا یک کلمه است، میقرآن پاسخش در این

ست. حاکم ست، او خداولیّ واقعی جامعه اسالمی اکه 

 نیست. در جامعه اسالمی، جز خدای متعال، کسِ دیگری

گفت، نبوت هم ست که توحید هم همین را به ما میاین مطلبی ا

بینید که والیت هم کرد، حاال میهمین اصل را برای ما مسلّم می

جا این جمله را به اشاره عرض گوید. ایناین مطلب را به ما می

کنم و بگذرم؛ همیشه باید اصول یک مکتب و یک مسلک 

ای بدهد که اصلها، نتیجهاصلجور باشد که هر یک از همین

 دهد...های دیگر آن نتیجه را می

که در جامعه اسالمی، حق امر و نهی و کسیبنابراین آن

فرمان و حق اجرای اوامر و حق فرمان دادن و معین کردن خط

مشی جامعه و خالصه، حق تحکّم در همه خصوصیات زندگی 

. بنده آیاتی که 3۳«نَیمُؤمِنال یُّوَلِ اهللُ وَ»ها دارد، خداست، انسان

تعبیر ولیّ و اولیا داشت، در قرآن تتبع کردم و همه را تقریباً یک 

مطالعه اجمالی کردم، دیدم این تعبیر که خدا ولیّ جامعه اسالمی 

ست، مؤمنین جز خدا ولیّ و یاوری ندارند، خدا حاکم همه ا

جزو است که در قرآن  ایامور بشر باید باشد، این یک مسئله

مسلّمات است. البته توجه دارند برادرها، لکن در عین حال خوب 

است که توجه بدهم من برای بعضی که ممکن است در ذهنشان 

مطلب مخلوط بشود؛ صحبت سرِ سلطه تکوینی پروردگار نیست؛ 

جای خود محفوظ، معلوم است که خدای متعال گردش آن به

کند. صحبت یم میزمین و آسمان را به اراده قاهره خویش تنظ

ها و روابط فردی و سرِ این است که قوانین زندگی انسان

اجتماعی جامعه بشر هم باید از خدا الهام بگیرد؛ یعنی حاکم و 

فرمانروای قانونی، در جامعه الهیِ اسالمیِ قرآنی و ظِلّ نظام 

کنیم از آن همیشه به نظام علوی، و این اسالمی، که ما تعبیر می

 ها بماند؛ نظام علوی... خواهد در ذهنکه دلم می است تعبیری

 والیت پیامبر؟ص؟، جلوه ی عینی والیت اهلل 

رسیم به یک مطلب دیگری؛ آقا، یعنی چه جا میخُب، این

شود تا امر رو نمیحاکم خداست؟ خدای متعال که با مردم روبه

ها ها احتیاج دارند که یک انسانی بر آنو نهی بکند، انسان

ها مت بکند، یک انسانی الزم است که سررشته کار انسانحکو
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گویم یک انسانی، روی یکِ آن تکیه دست بگیرد. اینکه میرا به

خواهم نفی کنم، نه؛ انسان الزم جمعی را نمیندارم، رهبری دسته

اگر دست بگیرد؛ وإلّا ها را بهاست که سررشته کار انسان

ی، فقط قانون باشد، چنانچه در میان جامعه انسانی و بشر

به تعبیر  ولو آن قانون از طرف خدا باشد، امیری نباشد

کنم، فرمانروایی نباشد، یا امیرالمؤمنین؟ع؟ که حاال عرض می

ناظر بر اجرای یک هیئتی نباشد که فرمانروایی بکند، خالصه 

قانون اگر در جامعه بشری نباشد، انتظام جامعه بشری باز 

 ین انسان چه کسی باشد؟ا هم خورده است.هم به

هایی که قرار است بر بشر و جامعه بشری، آن انسانی یا انسان

عمالً فرمانروایی بکنند، عمالً ولیّ جامعه باشند، عمالً والیت 

مکتب چه کسانی باشند؟ پاسخها جامعه را به عهده بگیرند، این

های های گوناگون به این سؤال، گوناگون بوده. پاسخ واقعیت

اند: ای گفتهریخی هم به این سؤال گوناگون بوده. یک عدهتا

اَلمُلکُ لِمَن غَلَب؛ هر کسی غالب شد، یعنی حکومت جنگل. 

. یک عدهاند هرکسی که دارای تدبیر بیشتریای گفتهیک عده

اند هرکسی که از طرف مردم مورد قبول باشد. یک ای گفته

چنان باشد. وچنیناند هرکسی که از آن دودمانِ ای گفتهعده

ها و منشأها و سلیقهاند، منطقای سخنان دیگری گفتهیک عده

 اند.های دیگری ابراز کرده

 اِنَّما» پاسخ دین و مکتبِ دین به این سؤال، این است که

که عمالً در جامعه، زمام کسیآن؛ 33«رَسولُهُ وَ اهللُ کُمُیُّوَلِ

رد از سوی گیفرمان را و امر و نهی را به دست می

که ای، وقتیلذا در جامعه ست.پروردگار عالم، رسول او

پیامبری آمد، معنی ندارد که با بودن پیغمبر، حاکم دیگری به جز 

پیغمبر بر مردم حکومت بکند. پیغمبر یعنی همان کسی که باید 

 زمام قدرت را در جامعه به دست بگیرد، حاکم باشد.

 جانشینان پیامبر« مومنان راستین»

که پیغمبر که پیغمبر از دنیا رفت، تکلیف چیست؟ وقتیوقتی

آفرین های دیگر از دنیا رفت و جان به جانخدا مثل همه انسان

دهد به این کار کنیم؟ باز آیه قرآن پاسخ میتسلیم کرد، آنجا چه

مؤمنان ولیّ شما هستند. کدام مؤمنان؟ « آمَنوا نَیالَّذ وَ» مطلب؛

 ایمان آورد، او ولیّ و حاکم جامعه اسالمیهرکه به مکتبِ دین 

                                                           
 .33 هیآ مائده، مبارکه سوره . 33

 

آید که به عدد همه نفوسِ مؤمن، ؟ خُب، اینکه الزم میاست

 جا؟ کار کنیم در اینحاکم داشته باشیم! چه

مؤمنانی که نشانه خاصی دارند. پیداست که آیه قرآن ضمن 

خواهد یک انسانِ خواهد یک کسی را معیّن بکند، میاینکه می

صی را، رویش انگشت بگذارد، بگوید حاکم شما معلومِ مشخ

خواهد معیار را هم به دست بدهد. دقت این است؛ ضمناً می

گذارِ اسالم خواهد آن انسانی که در نظر شارع و قانونکنید! می

خواهد بر مردم حکومت بدهد، اما مشخص است، او را می

م خواهد بگوید، علت اینکه ما گفتیمعیار را هم میدرضمن، 

حاکم شما این باشد، معیار این است. این است علت انتخاب او 

از طرف پروردگار، یا انتصاب او از طرف پروردگار؛ لذا می

اند، ایمانِ درست که ایمان آوردهکسانیآن «آمَنوا نَیالَّذ وَ»گوید 

این است که ایمان درست  «آمَنوا» اند، که الزمه اطالقِآورده

که در طول زندگی کسانیهای ظاهری. آنمراد باشد، نه ایمان

که با عمل خود، کسانیخود نشان دادند که ایمان آوردند، آن

، شرط اول این است «آمَنوا نَیالَّذ»ایمانشان را امضا کردند؛ پس 

 مونَیقیُ نَیالَّذ» که واقعاً مؤمن باشند. شرایط دیگری هم دارد،

اینکه نماز میکنند، نهمیآن مؤمنینی که نماز را اقامه  «ةِالصَّال

پاداشتن یک چیز خوانند. نماز خواندن یک چیز است، نماز را به

توانستند خوانند، میخواستند بگویند نماز میدیگر است. اگر می

 تر، هم موجزتر.بگویند یُصَلّونَ؛ تعبیری است هم کوتاه

اقامه صالة در یک جامعه، معنایش این است که روح نماز 

دانید زنده بشود، جامعه جامعه نمازخوان بشود؛ و می در جامعه

ای که در تمام گوشه و که جامعه نمازخوان، یعنی آن جامعه

زند و میطور کامل موج میکنارهایش، ذکر خدا و یاد خدا، به

ای که ذکر خدا و یاد خدا در آن موج بزند، در دانید که جامعه

، هیچ جنایتی، هیچ گیردای انجام نمیاین جامعه هیچ فاجعه

های انسانی در این جامعه انجام نمیخیانتی، هیچ لگدی به ارزش

زند، مردم ای که در آن ذکر خدا موج میگیرد. آن جامعه

است، در  گیری خداییگیری، جهتمتذکر خدا هستند، جهت

 گیرد. این جامعه، همه کارِ مردم، برای خدا انجام می

ها، علت تن به ظلم ، علت ظلمهاها، علت زبونیعلت دزدی

گیرد، هایی که انجام میتعدّی علت ر طرف دو از ها ردادن

گیرد، تماماً هایی که انجام میهمچنین علت تن به تعدی دادن

 دوری از یاد خدا و ذکر خداست...
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سوی مؤمنی که در جامعه اقامه صالة کند؛ جهت جامعه را به

 نَیالَّذ»امعه رایج و مستقر کند. خدا قرار بدهد، ذکر الهی را در ج

 ؤتونَیُ وَ»کند ولیّ، جا هم خاتمه پیدا نمی. به این«ةَالصَّال مُونَیقیُ

تقسیم عادالنه ثروت بکنند، زکات بدهند، اهل انفاق در  «ةَالزَّکا

که راکع درحالی «راکِعونَوَهُم»گوید راه خدا باشند، دنبالش می

اره به یک مورد و یک داستان هستند زکات را بدهند. این اش

ام، بلدم آن حرفی را که بعضی از مفسرین خاص است. شنیده

، معنایش این است که «راکِعونَ هُم وَ»اند که اند، گفتهدیگر گفته

ها همیشه در حال رکوع باشند، و اشاره به قضیه خاصی این

 کند،دانی این احتمال را نفی مینیست. اما روحِ عربیّت و عربی

هم مؤید دهند. اینیعنی در حال رکوع زکات می «راکِعونَ هُم وَ»

ست که دیروز عرض کردم، که به احتمالی به ذهن همان مطلبی

مطلق انفاقات است؛ چون  کنم زکاتْآید؛ که گمان میمن می

انگشتری که امیرالمؤمنین در حال رکوع داد، زکات اصطالحی 

 ؤتونَیُ وَ»اطالق زکات شده، نبود، انفاقی بود در راه خدا، و 

بسته به مساوات قدر دلیعنی یک انسان، آن «راکِعونَ هُم وَ ةَالزَّکا

قدری برایش دیدن فقر مند به انفاق باشد، بهقدری عالقهباشد، به

و فقیر دردآور باشد که صبر نکند نمازش تمام بشود، این سائل 

ر خودش را ندهد، برود، فقیر دیگری بیاید. انگشتر تنها و منحص

قدری جاذبه این انسان زیاد است دهم. بهگذارم بعد میبگوید می

قدر این آدم محوِ در راه انجام این تکلیف است برای انفاق، آن

که امان ندارد که صبر کند، مجال ندارد که تحمل کند. فقیری 

ای دیده که خدا آن جلوه را دوست نمیدیده، فقری دیده، جلوه

دارد، لذا چیزی هم ندارد جز انگشتر؛ هم دوست نمی دارد، او

 دهد به سائل. آورد میدر حال نماز، درمی

است در  این اشاره به یک ماجرای مخصوص و مشخصی

وجود آورده این ماجرا را؛ تاریخ که این را امیرالمؤمنین؟ع؟ به

یعنی این بزرگوار در حال نماز بوده، فقیری آمده و این بزرگوار 

که مالحظه میطوریاق کرده، آیه نازل شده است. پس همانانف

عنوان طالب؟ع؟ را بهابیبنای علیطور اشارهکنید، آیه دارد به

صورت معین کردن زورگویان کند؛ ولی نه بهامر معین میولی

خواهد برای خودش تاریخ، که وقتی معاویه مثالً، فرض کنید می

پسر جانشین من است، فرزند  گوید اینجانشین معین بکند، می

من که هست، باید که به این مقام، او بعد از من برسد. اما خدای 

گوید که کند؛ میجوری برای پیغمبر جانشین معین نمیمتعال این

طالب باید بعد از پیغمبر به حکومت برسد، ابیبنعلی

.. این آیه چون مالک حکومت در او هست به نحو شدید.

است که فرستاده  امر آن کسیبراین در اسالم، ولیقرآن است. بنا

کند؛ چون ست که خودِ خدا او را معین میخداست، آن کسی ا

حسبِ طبیعت خلقت و فرض این است که هیچ انسانی به

 های دیگر را ندارد. آفرینشش، حق تحکم بر انسان

تنها کسی که حق تحکم دارد، خداست و چون خدا 

ها، تواند طبق مصلحتِ انسانحق تحکم دارد، خدا می

دانیم که کار این حق را به هرکه بخواهد، بدهد و می

، قلدری و خدا، بیرون از مصلحت نیست، دیکتاتوری نیست

 هاست... زورگویی نیست کارِ خدا، طبق مصلحت انسان

آنچه که در اسالم تکیه روی آن شده، این است که زمام امر 

کشانند. ها را به دوزخ میانسان مردم، دست آن کسانی نیفتد که

مگر تاریخ نشان نداد این مطلب را به ما؟ مگر ندیدیم که با 

جامعه اسالمی، اندکی بعد از صدر مشعشع آغاز اسالم، چه 

کردند و چه شد؟ و چه بر سر این جامعه آمد؟ ... لذا بود که در 

های دوم و سوم هجری تقریباً، آدم وقتی به تاریخ نگاه میقرن

بیند بیبیند فجایع دستگاه قدرت و خالفت را، و میکند، می

کند. آیا این همان تفاوتی مردم را، حیرت میاعتنایی و بی

ها همان مردمی هستند که در مقابل عثمان صبر مردمند؟ این

نکردند، از اطراف، او را محاصره کردند و بعد هم باالخره با آن 

ها همانعزل کردند؟ اینوضع فجیع او را از خالفت خلع و 

ها هستند که حاال در شب عروسی خلیفه ها همانهایند؟ این

توانست یک جناح عظیمی از عباسی، خرج گزافی را که می

بینند که دارد خرج چه عیّاشیجامعه اسالمی را اداره کند، می

دیدند که در متن واقعیت جامعه اسالمی این شود، ... میهایی می

خبر... پس شما حال، غافلِ بیعینگیرد و درجام میکار دارد ان

ببینید چقدر مهم است اینکه حاکم جامعه اسالمی چه کسی 

 کند.باشد. آن کسی باشد که خدا معین می

 وَ»، از خدا اطاعت کنید، 37«اهللَ عُوایاَط»گوید آیه قرآن می

صاحبانِ « مِنکُم االَمرِیاُولِ وَ»از رسول اطاعت کنید، « الرَّسولَ عُوایاَط

فرمانِ از میان خودتان. صاحبان فرمان یعنی چه؟ آن جاهلِ نادانِ 

کند صاحب فرمان، یعنی هرکسی که مینام، خیال میمسلمان

چربد برای فرمان تواند فرمان بدهد، هرکسی که زورش می

االمر او گوییم نه، اولیاالمر است. ما میگوید این اولیدادن؛ می
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االمر تواند فرمان بدهد، اولیر بنا باشد که هرکه مینیست. اگ

باشد و ازطرف قرآن به رسمیت شناخته شده باشد، خب در فالن 

بندِ سبیل از بناگوش دررفته هم فرمان کوهستان، فالن دزدِ قداره

االمر کاره است؛ پس آنجا اولیدهد، او هم در آنجا همهمی

 . .است؟ و اطاعت فرمان او واجب است؟ ..

است که  االمریاالمری که شیعه معتقد است، آن اولیاولی

خواهیم ما. منشور فرمان را، خدا به نام او کرده باشد، این را می

های دیگر است، جزو انسان «مِنکُم»است که اگر چه  آن انسانی

است، اما والیت را از خدا گرفته باشد، که صاحب والیت کبری 

 شد.  ... .خداست، از خدا گرفته با

پس منطق شیعه در این مسئله، بسیار منطق ظریف و دقیقی

ست. ضمن اینکه نصب خدا را از قرآن احساس و استنباط می

دهد تا مردم ها را هم به دست مردم میکند، معیارها و مالک

طالب روی سر ما، ابیبنفریب نخورند. نگویند خیلی خب، علی

طالب، ابیبنهم جانشین علیروی چشم ما، قبولش داریم، حاال 

جوری نگویند. کمااینکه این حرف الرشید است. بله، اینهارون

 شد...گفته می

گوید تو گوید نه، این حرف درست نیست. شیعه میشیعه می

طالب را قبول داری، باید معیارهای ابیبنکه حکومت علی

باشی خالفت و والیت را هم قبول داشته باشی. باید قبول داشته 

خاطر جمع بودن این معیارها به عنوان ولیّ طالب بهابیبنکه علی

انتخاب شده؛ پس اگر کسی، در او این معیارها نبود یا ضد این 

ابیبنمعیارها در او بود، این آدم حق ندارد که جانشین علی

امر طالب، خودش را معرفی کند. حق ندارد والیت شیعه را، ولیّ

و کسی حق ندارد بپذیرد از او. این اولین  بودن را، ادعا کند

 آید.مطلبی که در این زمینه، در پیرامون مسئله والیت پیش می

 «اهلل»چرایی والیت 

مطلب دوم، ... والیت خدا برای چیست؟ اگر کسی این را 

گویید: چرا والیتِ امر سؤال کند، بگوید آقا، به چه دلیل شما می

چرا؟ جوابش این است که این، در اختیار خدا و برای خداست؟ 

بینی اسالم مشخص ست که در جهانناشی از یک فلسفه طبیعی ا

بینی اسالم، همه چیزِ عالم از در جهان و معین شده است.

 وَ لِیاللَّی فِ سَکَنَ ما لَهُ وَ»، شودقدرت پروردگار ناشی می

هر آنچه در روز و شب آرمیده و ساکن است، از آنِ  31«النَّهارِ
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های خلقت برای چیزی که همه پدیدهداست. خُب، خ

چیز در اختیار او است، اوست و حکومت تکوینیِ بر همه

، حکومت قانونی و تشریعی هم باید در اختیار او باشد

 ای نیست...چاره

 

 تبیین قرآنی والیت اهلل، پیامبر و مومنان راستین

همانا خدا شما را  32«اَهلِها لىاِ االَماناتِ تُؤَدُّوا اَن أمُرُکُمیَ اهللَ اِنَّ»

 حَکَمتُم اِذا وَ»ها را به اهلش برگردانید، دهد که امانتفرمان می

و چون میانِ مردم داوری و حکومت  «بِالعَدلِ تَحکُموا اَن النّاسِ نَیبَ

کنید، برطبق عدل و داد، حکومت و قضاوت و قضاوت می

همانا پروردگار چه نیکو چیزی ا «بِهِ عِظُکُمیَ نِعِمّا اهللَ اِنَّ»بکنید، 

 کانَ اهللَ اِنَّ» کند،دهد و موعظه میست که شما را بدان پند می

همانا پروردگار شنوا و بیناست. آنچه را که به شما  «راًیبَص عاًیسَم

دهد، از روی شنوایی و آگاهی و دانش کامل است. فرمان می

رنوشت چون شنوای نیازهای درونی شماست، چون بینای س

 بخشاید. دهد و میشماست، لذا آنچه را احتیاج دارید، به شما می

گوید کند، و میاین از آیه اول که درباره امانت صحبت می

چینی برای آیه ها را به اهلش بدهید، درحقیقت یک زمینهامانت

دوم است. امانت فقط این نیست که یک تومان من دست شما 

ترینِ نشانه و نمونهن برگردانید. مهمدارم، این یک تومان را به م

های امانت، این است که آنچه امانت خداست در میان مردم، آن 

اطاعت انسان که را انسان به جایش برساند و به اهلش برساند. 

ست، آن را در جایش مصرف میثاق و پیمان خدا با آدمی

که خدا کند و خرج کند، اطاعت از خدا بکند و از آن

ترین مصداق امانت اطاعت بشود. این مهم فرموده که

  است.

که ایمان کسانیای آن «آمَنوا نَیالَّذ هَایُّاَ ای» فرمایدبعد می

، و «الرَّسولَ عُوایاَط وَ» اطاعت کنید از خدا، «اللّهَ عُوایاَط»اید، آورده

اطاعت کنید از  «مِنکُم االَمرِیوَاُولِ» اطاعت کنید از پیامبر خدا،

که در میان شما کسانیبان فرمان از میان خودتان؛ آنصاح

های جا تزِ اسالمی با بعضی از تزها و ایدهصاحبان فرمانند. این

گوید شود. تزِ اسالمی نمیدیگر، مایِز و محل افتراقش معلوم می
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که حکومت، روزی خواهد بود که الزم نباشد، نه؛ ایده اسالمی 

ه در جامعه، دولت و حکومت کند آن روزی را کبینی نمیپیش

کنند بینی میها پیشکه بعضی از مکتبحالیخیر؛ درنباشد، نه

آل است و یکی از آن روزی را که جامعه، جامعه ایده

خصوصیاتش این است که دیگر دولت و حکومت در آن جامعه 

 کند.بینی نمینیست؛ نه؛ اسالم این را پیش

ابیبنگفتند علیه میخوارج، زیر بهانه حکومت الهی بود ک

حکومت برای « ال حُکمَ اِلّا لِلّهِ»گفتند طالب باید نباشد. می

کَلِمَرةُ حَقٍ یُرادُ »گوید خداست. امیرالمؤمنین در جواب این می

است، حاکم واقعاً خداست، آن سخن، سخنِ درستی« بِها باطِلٌ

دهد و سررشته زندگی را به دست میکه مقررات را میکسی

یا می«ِ ال حُکمَ اِلّا لِلّه»گویید یرد، واقعاً خداست، اما شما میگ

قانون و حکومت برای خدا، مجری قانون « ال اِمرَةَ اِلّا ِهللِ»گویید 

گویید که غیر خدا، کسی نباید مجری هم شما میکیست؟ آن

البُدَّ لِلنّاسِ »گوید: قانون باشد؟ بعد لذا در جواب این سخن می

، باالخره انسانیت و جامعه بشری امیر الزم دارد، حاکم و «مِن اَمیرٍ

اش با است که باید زندگی فرمانروا الزم دارد. این طبع انسانی

کند، باید یک مجری قانون همراه باشد؛ بودن قانون کفایت نمی

کسی باشد تا اینکه این قانون را اجرا کند و نظارت کند بر 

االَمرِ وَ اُولِی»گوید همین را می اجرای دقیق و صحیح این قانون،

االمر است؟ هر که فرمان االمر، آیا مطلق اولی، منتها اولی«مِنکُم

شود در یک جا دو نفر فرمان میراند درست است؟ گاهی می

شود یک االمرند؟ گاهی میرانند ضد یکدیگر، هر دو اولی

و را نفی راند که عقل و خرد انسانی، فرمانرانی اآدمی فرمان می

اینجاست که بین ما و طرز فکر االمر است؟ کند؛ باز هم اولیمی

اولیگوییم شود. ما میمیتسنن، یک اختالف اساسی پیدا 

است که با  االمر، صاحب فرمان، آن صاحب فرمانی

ها این چنین که آنحالی. درمعیارهای الهی تطبیق بکند

شان چیست، ب فقهیکنند، حاال در کتشرطی را عمالً که نمی

که شایع است در افواه و در مراجعه درستی نداشتم ببینم. آنی

ها، این است که نه، هرکسی که به مقام فرمانرانی و زبان

 فرمانروایی رسید، برایشان محترم و معتبر است.

پس اگر در چیزی منازعه و اختالفی  «ءٍیشَ یف تَنازَعتُم فَاِن»

برگردانید آن را به خدا و پیامبر.  «الرَّسولِ وَ اهللِ اِلَى فَرُدّوهُ»داشتید، 

اگر شما مؤمن به خدا و روز  «اآلخِرِ ومِیَال وَ بِاللّهِ تُؤمِنونَ کُنتُم اِن»

 «الًیتَأو اَحسَنُ وَ» این نیکوتر است، «رٌیخَ ذلِکَ» واپسین هستید،

کند به ست. ببینید، مردم را متوجه میدارای عاقبت بهتری ا

قب نیکِ فرمانروایی نیکان و عواقب سوء فرمانروایی بدان. عوا

 هم یک آیه. این

ست که از این اش آیه سوم است. طعن به کسانی ادنباله

 بِما آمَنوا اَنَّهُم زعُمونَیَ نَیالَّذ اِلَى تَرَ لَم اَ» پیچند،فرمان کلی سر می

رند که ایمان پنداکه میکسانینگری به آنآیا نمی «کَیاِلَ اُنزِلَ

 اُنزِلَ ما وَ» اند به آنچه که بر تو نازل شده است، به آیین تو،آورده

پندارند که بر آیین تو و آیین پیشینیان تو، ادیان می «قَبلِکَ مِن

آسمانی، ایمان دارند؛ پیشِ خودشان، خودشان را مؤمن فرض 

کنند، کاری از آنکنند؛ با اینکه خودشان را مؤمن فرض میمی

 دونَیریُ»زند که منافی با ایمان به خداست، آن چیست؟ ا سر میه

خواهند تحاکم کنند به طاغوت، می «الطّاغوتِ اِلَى تَحاکَموایَ اَن

یعنی برای حل و فصل کار خود به طاغوت مراجعه کنند، از 

طاغوت نظر بخواهند، فرمان بگیرند، بر طبق نظر او، فرمان او، 

 اَن دونَیریُ» ند؛ این منافی با ایمان است،زندگی خود را به راه ببر

خواهند تحاکم کنند نزد کوشند، می، می«الطّاغوتِ اِلَى تَحاکَموایَ

ها که به اینحالیدر «بِهِ کفُروایَ اَن اُمِروا قَد وَ»که حالیطاغوت، در

 دُییُر وَ»فرمان داده شده است که به طاغوت کفر و انکار بورزند، 

خواهد که آنان را و شیطان می «داًیبَع ضاَلالً ضِلَّهُمیُ ناَ طانُیالشَّ

دهم گمراه کند، گمراهی و سرگشتگی بسی دور. من احتمال می

ها این شیطان، همان خود طاغوت است، چیز دیگری نیست. این

خواهند سراغ طاغوت بروند، غافل از اینکه این شیطانِ می

در قرآن شناخته می طاغوت، این شیطانی که با عنوان طاغوت

ها، از وادیکند تا از گمراهیها را از راه راست دور میشود، آن

ها را، آورد. طاغوت آنهای تِیهِ سرگردانی، سرشان را در می

اندازد که برگشتنشان چنان دور میها را از جاده آنشیطان آن

ذره، دوذره نیست، خیلی به دشواری دیگر برگردند به کار یک

 استِ هدایت. این آیه قرآن است. راه ر

جا نوشتیم، عین آنچه که نوشتم البته مطلبِ بعدی که این

کنم. والیت خدا و پذیرش آن از طرف مؤمنان ناشی عرض می

بینی اسالم مقرر گردیده و از یک فلسفه است که در جهان

گوییم از خدا که ما میاست. که اینی بنابراین یک امر طبیعی

امر خداست، این یک فلسفه طبیعیِ کرد و ولیّ باید اطاعت
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 سَکَنَ ما لَهُ وَ»چیز برای خداست. که آیه روشنی دارد. چون همه

 کند...؛ این مطلب را درست روشن می31«النَّهارِ وَ لِیاللَّی فِ

 

 

 چهارم و بیست مبحث به گذرا نگاهی

تنها ولیّ جامعه، خداوند است. اوست که باید حاکم بر همره 

امور بشر باشد و قوانین زندگی بشر بایرد از وی الهرام بگیررد.    ی 

زیرا همه چیرِز عرالم از قردرت پروردگرار ناشری مری شرود. اگرر         

ی بشری فقط قانون باشد، انتظام جامعه بره  چنانچه در میان جامعه

هم می خورد و نیراز بره امیرر و مجرری اسرت. آن مجرری کسری        

پیامبر در جامعه اسالمی جایی که حضور نیست جز پیامبر و از آن

همیشررگی و دایمرری نیسررت، بعررد از ایشرران، مومنرران راسررتین کرره 

ی اسرالمی والیرت   ها توسط خدا بیان شده، بر جامعهاوصاف آن

 دارند.

 

 (2) والیت پیرامون در :پنجم و بیست مبحث

 

 سؤاالت

شیطان و طاغوت چه وقت بر فرد یا جامعه تسلّط پیدا می  -1

 کند؟

 پذیر است؟ چگونه؟از والیت طاغوت امکان آیا رهایی -2

ای برقرار میان جاهلیّت مدرن و والیت طاغوت چه رابطه -1

 است؟

 

 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 لَهُ لَیْسَ إِنَّهُ(3۳)الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ الْقُرْءَانَ قَرَأْتَ فَإِذَا

 سُلْطَنُهُ إِنَّمَا(33)یَتَوَکَّلُونَ رَبِّهِمْ عَلىَ وَ امَنُواْءَ الَّذِینَ عَلىَ سُلْطَانٌ

 (177)مُشْرِکُونَ بِهِ هُم الَّذِینَ وَ یَتَوَلَّوْنَهُ الَّذِینَ عَلىَ

 سوره مبارکه نحل
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 سَبِیلِ غَیْرَ یَتَّبِعْ وَ الْهُدَى لَهُ تَبَینَ مَا بَعْدِ مِن الرَّسُولَ یُشَاقِقِ مَن وَ

 اللَّهَ إِنَّ(113)مَصِیرًا سَاءَتْ وَ  جَهَنَّمَ نُصْلِهِ وَ تَوَلىَ مَا نُوَلِّهِ مِنِینَالْمُؤْ

 مَن وَ  یَشَاءُ لِمَن ذَالِکَ دُونَ مَا یَغْفِرُ وَ بِهِ یُشرَْکَ أَن یَغْفِرُ لَا

 إِلَّا دُونِهِ مِن یَدْعُونَ إِن(113)بَعِیدًا  ضَلَالَا ضَلَّ فَقَدْ بِاللَّهِ یُشرِْکْ

 مِنْ لَأَتخَِّذَنَّ قَالَ وَ  اللَّهُ لَّعَنَهُ( 110)مَّرِیدًا شَیْطَنًا إِلَّا یَدْعُونَ إِن وَ إِنَاثًا

 الََمُرَنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ(11۳)مَّفْرُوضًا نَصِیبًا عِبَادِکَ

 یَتَّخِذِ مَن وَ  اللَّهِ خَلْقَ فَلَیُغَیرُِّنَّ مُرَنهَُّمْالََ وَ الْأَنْعَامِ ءَاذَانَ فَلَیُبَتِّکُنَّ

 وَ یَعِدُهُمْ(113)مُّبِینًا خُسْرَانًا خَسِرَ فَقَدْ اللَّهِ دُونِ مِّن وَلِیًّا الشَّیْطَنَ

 (127)غُرُورًا إِلَّا الشَّیْطَنُ یَعِدُهُمُ مَا وَ  یُمَنِّیهِمْ

 سوره مبارکه نساء

 الَّذینَ وَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ یُخْرِجُهُمْ آمَنُوا ذینَالَّ وَلِیُّ اللَّهُ

 الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ مِنَ یُخْرِجُونَهُمْ الطَّاغُوتُ أَوْلِیاؤُهُمُ کَفَرُوا

 (230) خالِدُونَ فیها هُمْ النَّارِ أَصْحابُ أُولئِکَ

 سوره مبارکه بقره

 

خواهیم ثابت کنیم، ات میو اما مطلبی که امروز با این آی

که فهمیدیم که هر مسلمانی و شرح بدهیم، این است: بعد از آنی

که مدعی بندگی خداست، باید ولیّ زندگی خود و کسیهر آن

های سراسر دوران ها و نشاطاختیار فعالیتفرمانروا و صاحب

ای عمر خود را، از سوی خدا بداند، از خدا بخواهد، به آن ولیّ

کند، سر بسپارد، دست اطاعت به گمارد و معین میمی که خدا

های زندگی، فقط اهلل بدهد. خالصه کالم، در همه فعالیتولیّ

که خدا به کسیخدا را حاکم و فرمانروا بشناسد و هر آن

جانشینی خود برگزیده است. البته این بحث را هم کردیم که آن

یده، چه کسانی ها را به جانشینی خود برگزکه خدا آنکسانی

هایی که هستند؛ و گفتیم که انبیایند و پس از انبیا، اولیایند. همان

شناسید؛ یعنی حاکمان و ها را میشما به نام اولیا هم آن

فرمانروایان الهی. منتها گفتیم که ولیّ و حاکم الهی، یا با نام و 

ان شود، با نششود، یا اینکه با نام معین نمیدو معین مینشان، هر

شود. ... مطلب مورد نظر امروز این است که اگر کسی معین می

والیت خدا را نپذیرد و زیر فرمان غیر خدا برود، اوالً خود این 

آدم چه حکمی دارد؟ ثانیاً این کار اسمش چیست؟ ثالثاً این 

 اش کدام است؟ ... .عمل نتیجه
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 طاغوت و  معنای آن

عنوان ت خدا را بهدر قرآن کریم، هر والیتی غیر از والی

که تحت والیت کسیآناند. والیت طاغوت معرفی کرده

طاغوت یعنی چه؟  خدا نباشد، تحت والیت طاغوت است.

طغیان یعنی سرکشی کردن، از طاغوت از ماده طغیان است. 

آن محدوده و دایره طبیعی و فطری زندگیِ انسان فراتر 

ل شدن پدید آمده مثالً فرض بفرمایید انسانیّت برای کام رفتن.

که انسانیّت را از کامل شدن بیندازد، طاغوت کسیاست، آن

 این ها باید با آیین خدا زندگی کنند،است. فرض بفرمایید انسان

هاست، اگر کسی انسان سرشت با مطابق و طبیعی فطریِ امر یک

ها بکند، تصرفی روی ها را جوری بار بیاورد، کاری با آنانسان

ها با آیین غیر خدا زندگی بکنند، این بدهد که اینها انجام آن

جهد و تالش باشد، وآدم طاغوت است. انسان باید دائماً در جِدّ

برای اینکه وجود خود را به ثمر برساند. هر عاملی که انسان را 

طلبی، به به عدم جدیت، به عدم تالش کردن، به تنبلی، به راحت

 او طاغوت است.  جویی، تشویق و ترغیب بکند،عافیت

چیزی که انسان را از ها باید سر به فرمان خدا باشند، هرانسان

مقابل فرمان خدا کناری ببرد، خارج بکند، موجب شود انسان در

خدا عصیان بورزد، او طاغوت است. پس طاغوت، اسم خاص 

 کنند که طاغوت، اسم برای یک بُتینیست، که بعضی خیال می

ت، اما آن بُت، بُتِ معینی نیست. گاهی آن است. بله اسم بُت اس

بُت، تو خودت هستی؛ گاهی آن بت، پول توست؛ گاهی آن 

ست؛ گاهی آن بت، آن طلبانه معمولی توبت، زندگی راحت

است که تو دستت را توی  مراد توست؛ گاهی آن بت، آن کسی

دست او گذاشتی و چشمت را بستی و سرت را پایین انداختی تا 

برد، ببرد. گاهی این بت، طال و نقره است، بیتو را میهرجا که 

جان است، فلز است؛ گاهی هم انسان است، جاندار است، نظام 

است، قانون است؛ طاغوت، بنابراین، یک اسم خاص  اجتماعی

های اجتماعی در بحث نبوت بندیطبقه زمینه در البته نیست ر

ر میان آیات کند دجوری که آدم استنباط میعرض کردم، آن

قرآنی، در کنار مأل و مترفین و احبار و رهبان، طاغوت آن مقام 

است و جای دیگری ا هاست.آن یک تعبیر دیگریباالتر این

 از که هرکسی بنابراین ر ست که فعالً بحث درباره آن نداریم

ناگزیر در والیت طاغوتی و  شد، خارج خدایی والیت تحت

اند؟ آیا کارههم چهو طاغوت با شیطانی وارد شده است. شیطان

 هم؟ بله، از نسبت، باالتر دارند.نسبتی دارند با

شیطان، همان طاغوت است؛ طاغوت، همان شیطان 

خواهم آیه را بخوانم برای گوید این را، میآیه قرآن میاست. 

است با  استنتاج لفظی فقط، تا معلوم بشود که طاغوت مساوی

 31«اهللِ لِیسَب یف قاتِلونَیُ آمَنوا نَیالَّذ»یدکه فرماشیطان. آیه قرآن می

شان اند، مقاتله و ستیزاند، مؤمن شدهکه ایمان آوردهکسانیآن

آن «الطّاغوتِ لِیسَب یف قاتِلونَیُ کَفَروا نَیالَّذ وَ» در راه خداست،

شان، شان، ستیزاند؛ مقاتلهکه به دین، کفر و انکار ورزیدهکسانی

 اءَیاَول فَقاتِلوا» فرمایدکهدر راه طاغوت است. بعد می جنگشان

جبهگان و پیوستگان و وابستگان شیطان و هم با اولیا «طانِیالشَّ

که مکر  «فاًیضَع کانَ طانِیالشَّ دَیکَ اِنَّ»ستیزه و مقابله و مقاتله بکنید، 

شیطان، تدبیر شیطان، حیله شیطان، ضعیف است. در این آیه می

جای طاغوت، نام جای شیطان و شیطان بهکه طاغوت بهبینید 

است که از خارج ِاز وجود  اند. شیطان هر عنصریبرده شده

آمیز و به کارهای فسادآمیز، به آدمی، او را به کارهای شرارت

انحطاط، به پَستی، به زبونی، به ظلم، به بدی، به کجی وا می

 گویند شیطان. دارد؛ به او می

نس داریم، شیاطینِ جن داریم، شیطانی از شیاطینِ اِ

خویشاوندان و زنان داریم، شیطانی از بزرگان داریم، شیطانی از 

گویند افراد بیگانه داریم، شیطانی از احساسات داریم، به این می

هایش، ابلیس است که درها و نمونهشیطان. یکی از مصداق

 کند... می اهلل، قدِ مخالفت و استقالل علممقابل آدمِ صفی

 والیت طاغوت و آثار و نتایج آن 

ست. آنهر والیت غیر خدایی، والیت شیطانی و طاغوتی ا

کند، باید بداند که در تحت فرمان ولیّ حقیقی زندگی نمیکسی

کند. ممکن است که تحت فرمان طاغوت و شیطان زندگی می

بپرسید آقا، تحت فرمان شیطان و طاغوت زندگی کردن و تن به 

هم یکی از نکات ای مگر دارد؟ اینفرمان او دادن، چه مفسده

 دهد.آیات امروز است. قرآن در این زمینه به ما چند جواب می

اگر تن به والیت شیطان دادی، جواب اول این است که 

های سازنده خلّاقِ آفریننده شیطان بر تمام انرژی

ر اولش این است، اگ ثمربخشِ وجود تو مسلّط خواهد شد.

چنانچه گردنت را بردی طرف شیطان و طاغوت، که ریسمان 

والیتش را بر گردن تو بیندازد، دیگر از دست او خالصی پیدا 
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چه در وجود تو، از نیرو و از ابتکار و از فعالیتنخواهی کرد. هر

های درخشنده وجود دارد، تحت قبضه های سازنده و از جلوه

ه تو تمام وجودت در کطاغوت و شیطان درخواهد آمد. وقتی

تواند تو را در همان آسانی میوقت او بهقبضه او درآمد، آن

جایی که خودش میخواهد، به همانراهی که خودش می

خواهد، بکشاند و ببرد؛ ای که خودش میخواهد، با همان وسیله

و پیداست که شیطان و طاغوت انسان را به نور و معرفت و 

شود. او برایش این چیزها نمون نمیآسایش و رفاه و معنویت ره

برای شیطان و طاغوت، مصالح شخصی  هدف نیست

ها را تأمین خواهد آناست، و می خودش هدف اوّلی

کار میکند؛ پس تو را در راه مصالح شخصی خود به

 .اندازد

ای که عرض کردم، این کلمات و اگر دقت کنید، این سلسله

ای معنایی ، تحت هر جملهاست شدهحساب که این جمالت را،

های تاریخی، از آغازی هست، خواهید دید که چقدر با واقعیت

کند. اگر تن به که ما از تاریخ خبری داریم تا امروز تطبیق می

ها و ابتکارها و والیت طاغوت دادی، تمام نیروها و انرژی

که در شود و وقتیاستعدادهای تو در قبضه طاغوت واقع می

افتد، چون سود تو کار نمیواقع شد، به سود تو بهقبضه طاغوت 

برای طاغوت و شیطان مطرح نیست. برای شیطان خود او مطرح 

است، مصالح او مطرح است، راه او مطرح است. اگر چنانچه در 

آن راه و با آن مصالح، تو قربانی شدی، شدی؛ تو گمراه شدی، 

نی بشوی، باید شدی. اگر برای تأمین آن مصالح، الزم شد تو قربا

بشوی؛ الزم شد تو گمراه بشوی، باید بشوی. شیطان است دیگر، 

ست و تو هم که خودت را دادی به دست او، قدرت در اختیار او

 ست.کشد هرجا که خاطرخواه اومی

خوانم ای که از سوره نساء میاین آیه قرآن است، این آیه

 شاقِقِیُ مَن وَ»ست. ...برایتان، بسیار آیه قابل توجه و قابل تدبّری ا

کسی که با پیامبر به هر 33«یالهُد لَهُ نَیَّتَبَ ما بَعدِ مِن الرَّسولَ

مخاصمت و ستیزه برخیزد پس از اینکه مسیر هدایت برای او 

روشن گردید، از پیغمبر جدا بشود، راهش را از راه نبوت، همان 

 رَیغَ تَّبِعیَ وَ» کند، منشعب راهی که قبالً برایتان ترسیم کردیم،

های به غیر راه مؤمنان و جامعه اسالمی و هدف «نَیالمُؤمِن لِیسَب

ایمانی راهی را پیروی بکند، خودش را از جمعِ مسلمانِ صحیح و 
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همان چیزی را که  «تَوَلَّى ما نُوَلِّهِ»جهت کنار بکشد، هدف و بابا

 کنیم.خودِ او بر گردن افکنده است، بر گردنش استوار می

همان والیتی را که خود او به دست خود پذیرفته است، 

به دست  دهیم.اش قرار میرنگِ ثابت زندگیِ بیچاره

خودش به آن منطقه رفته بود و آنجا سکنی گرفته بود، او را 

 ما روایِّغَیُ حَتَّى بِقَومٍ ما رُیِّغَیُ ال اهللَ اِنَّ»کنیم، جا، پاشکسته میهمان

تو رفتی زمامت را دادی به شیطان، پس بگذار  . خود33«بِاَنفُسِهِم

این زمام در دست شیطان بماند، این سنّت ماست، این قانون 

 وَ»آفرینش است. این برای این دنیایت، برای آن دنیایت چیست؟ 

سره خواهی رفت جا هم که چشم بستی، یک؛ از این«جَهَنَّم نُصلِهِ

ه الهی. وقتی انسان به سراغ دوزخ قهر پروردگار و عذاب جاودان

 جور است.بیند عیناً همینکند، میبه تاریخ نگاه می

 تبیین تاریخی آثار و  نتایج والیت طاغوت

ها مسائلِ ست که خیلی مهم است، ایناین مسائل، مسائلی ا

مهم اجتماعی است. ما روی قرآن، از دیدگاه این مسائل، خیلی 

سالم خیلی کم تطبیق ها را با تاریخ اایم و اینکم کار کرده

مند به قرآن و صاحبِ دادیم. و چقدر خوب است که افراد عالقه

قرآن، بیشتر دقت  تدبّر، در مسائل اجتماعی و مخصوصاً تاریخی

های تاریخی که تطبیق ها را با واقعیتو تدبّر کنند؛ بعد این

های تاریخی، شود که کدام تفسیرها و توجیهبدهند، معلوم می

است برای  واقع است. این تکه تاریخی، یک تفسیری مطابق با

گونه محافل دانید بنده دأبم نیست که در ایناین آیه. البته می

قدری تاریخ خواهم یکمخصوصاً، تاریخ بگویم؛ امروز می

 بگویم. 

شهر کوفه از شهرهای خیلی عجیب تاریخ اسالم است. شما 

گویم، یی که میاز کوفه چندجور خاطره به یاد دارید. اینها

 جاییبه کوفه. به یادتان هست که کوفه آنتازگی ندارد راجع

است که امیرالمؤمنین در میان همه کشورهای اسالمی و شهرهای 

جا را برای خالفت خودش وابسته به مملکت عظیم اسالمی، آن

قول آقایان. باز خاطرتان انتخاب کرد. این یک پوئن مثبت، به

های امیرالمؤمنین شرکت کردند، ر جنگهست که اهل کوفه د

ها ها به پایان رساندند، جنگ نهروان را اینجنگ جمل را این

تمام کردند، در جنگ صفین هم، قبایل اطراف کوفه و بعضی از 
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قبایل دیگر بودند و همین مردان جنگی آن شهر بودند که آن 

ی که رسید. باز یک جاجاییجنگ را به پایان رساندند و به آن

خاطرتان هست که همین مردم کوفه بودند که دیگر به

کردکه چرا وقتی ها گِله و شکایت میامیرالمؤمنین از دست این

ها بودند که آیید؟ باز همینگویم بیایید جنگ، نمیمی

صلواتبزرگانشان، نامه نوشتند، رفتند خدمت امام حسن مجتبی

دهیم در اختیار تو و می علیه که آقا بیا، ما این شهر را دربستاهلل

ها بودند که بزرگانشان نامه ایشان تشریف نیاوردند. باز همین

امامی نداریم،  «عَلَینَا اِمَام لَیسَ اَنَّهُ»علی؟ع؟ که بننوشتند به حسین

پیشوایی نداریم، حاکمی نداریم و خدا این طاغیه را بر ما مسلط 

بنصرد، حبیببنیمانگفتند سلکرده، و شما بیا. و راست هم می

ها بودند که ذلک. و باز همینعوسجه و غیرهبنمظاهر، مسلم

بنمقابل حسینآمدند در یک جنگ بسی نابرابر و نامتعادلی، در

ها علی؟ع؟ صف کشیدند و آن فاجعه انجام گرفت. باز همین

وجود آوردند بودند که بعد از اندکی، یک ماجرایی در تاریخ به

های بسیار نادر و پرشکوه است؛ اسالم جزو نمونه که در تاریخ

ها و بینید سستیها بودند که میماجرای توابین. ... و باز همین

ها در های روحی و فکری، در آنها و ناتوانیها و ضعفتنبلی

 خورد. بعضی از قضایا به چشم می

ها مگر دو جور، دو روحیه، دو رو این چیست مگر؟ این آدم

 یا اَهلَ»گوید: ها میهایی که زینب کبری به آنهمانداشتند؟ 

ها را یاد می، مردمان غدّاری آن«وَ الغَدرِ الخَتلِ الکوفَرةِ یا اَهلَ

است. به  ایست، مسئله کوفه یک مسئلهای اکند. این یک مسئله

شناسی شهر نظر من مطالعه روی کوفه و یک بحثی درباره روان

ار بحث جالبی است، اگر کسی اهل این کار کوفه در تاریخ، بسی

به ها بنشینند راجعشناسها، روانشناسباشد. متخصصین، جامعه

کوفه صحبت کنند، فکر کنند، بحث کنند، ببینند این چه موجود 

همه شگفتی از لحاظ نشان دادن جلوهجا آنعجیبی است؛ یک

رضگی. عهمه سستی و تنبلی و بیجا اینهای عظیم انسانی، یک

ها؟ دو جنبه و دو رو دارد جامعه اند کوفیچیست مگر؟ دو طبقه

است که زیر فرمان کلمات متینِ  ایکوفه؟ کوفه یک منطقه

دیده شده، که هرچه چنان ساخته و آبرسایِ امیرالمؤمنین، آن

کند این مزرع، یک سبزه، یک پروریده پرورد، هرچه سبز میمی

ساز هوا انسانواصالً زمینه و آب و یک نهالِ قابل تربیت است.

جا همهآفرین تاریخ شیعه، ازاست. لذا مردان بزرگِ حماسه

اند. بر اثر چه؟ بر اثر تعلیمات بیشتر، حتی از مدینه بیشتر، در کوفه

و تلقینات امیرالمؤمنین در مدت همان چهار سال. شوخی نیست، 

ت است طالبی در یک شهر حکومت کند. درسابیبنمثل علی

که این حکومت، در ظرف چهار سال، در سطح جهان اسالم 

ناکام بوده، اما در سطح کوفه مسلماً کامیاب بوده است. در 

جامعه کوفه مسلماً تأثیرات شگرف و عجیبی داشته است. کوفه 

های ها و فضیلتبنابراین شده یک مهد تشیع، زادگاه اصالت

 شیعی. درست است؟

هاست، الزم نیست که همه التاما هرجا که زادگاه اص

آلی باشند. جا هستند، افراد اصیل و بافضیلت و ایدهکسانی که آن

خروش، یک طبقه مردم، همیشه در یک جامعه پرشور و پر

ها نفر نمایشگر شور و خروش آن جامعه هستند. در میان میلیون

هزار،حتی چند هزار انسان، یک عمل آدم، گاهی چند ده

دهند که نام آن چند میلیون، به از خودشان انجام میای قهرمانانه

شود. یک آفرینی در دنیا ثمر میقهرمانی و شورآفرینی و حماسه

ها جالب بودند. نه که یک طبقه در میان مردم کوفه بودند که این

شناسانه، نه؛ یک قشری، یک جمعی، یک اصطالح جامعهطبقه به

بودند. اما توده مردم، جوری ای از مردم اینگروهی، یک رگه

جای دیگر بودند، بدتر نبودند. مثل عامه مردم، مثل مردم همه

مردم مشهد، مثل مردم تهران، مثل مردم اصفهان، مثل مردم 

مدینه، مثل مردم جاهای دیگر. اما چون آن گروه اندک، در آن 

گوشه مملکت اسالمی، یعنی کوفه، مایه رعب و هراس حکومت

ترین فرماندارها، همیشه بدترین عناصر، رذلهای زمان بودند؛ 

های خودشان را، نوکرها و جالدهای خودشان را ترین آدمپست

 چه کردند رگماشتند بر سر آن شهر، و کاری با آن مردم میمی

چه  مسموم، تبلیغات لحاظ از چه اختناق، و عمل شدت لحاظ از

طور مردم به ها ر که تودهاز لحاظ ترویج فقر و بیچارگی میان آن

طرف فساد و توجه، یک کشش بیشتری بهناخودآگاه، بی

 انحطاط پیدا کنند. 

برای خاطر آن گروه مبارز، کردند؟ برای خاطر چه می

ای که در این شهر بود و در شهرهای آن گروه زبده

ای را که این دیگر نبود. برای خاطر اینکه بکوبند زمینه

، ممکن بود بتوانند از آن نهادِ بزرگهای پاکِ پاکانسان

ها نتوانند استفاده بکنند، میبرای خاطر اینکه آن استفاده بکنند.

کردند. تبلیغات مسموم میکلی خراب میرفتند زمینه را به

گذاشتند، گذاشتند، در اختناق میکردند، مردم را در فشار می

 کردند، خالصه با انواع وسایل،مردم را از لحاظ مالی ضعیف می



32 
 

دادند که دیگرِ مردم مردم شهر کوفه را در یک شرایطی قرار می

شهرها در آن شرایط، نبودند. و بر اثر همین بود که عامه مردم، 

هایِ ظالمِ جائرِ غدّار، یک هایِ دستگاهتحت تأثیر فعالیت

زد که این کارها ناشایست بود؛ اما کارهایی از ایشان سر می

به . این یک شرح کوتاهی راجعمنشأش بدی مردم آن شهر نبود

کوفه. در این زمینه اگر کسانی بتوانند فکر کنند مطالعه کنند، در 

 آید. تاریخ، به نظر من چیزهای جالبی گیرشان می

یوسف را خلیفه بنخواهم آیه را معنا کنم برایتان. حجاجمی

کس دانست که هیچلک، فرستاد کوفه، چون میعبدالم اموی،

آفرینِ کوفه برنمیگرِ حماسهعهده مردمِ شورشچون حجاج از 

ترینِ نوکرهای خودش را فرستاد و او آید. جالدترین و پست

یوسف آمد، نیمه شب وارد شهر بنیوسف بود. حجاجبنحجاج

شد، کسی نفهمید که حجاج آمده است، حاکم قبلی را هم مردم 

فر مرد صد نظاهراً بیرون کرده بودند، یا مثل بیرون کردن. یک

آدم آمد ... شمشیرزن یا سی، چهل نفر، همراهش آورده بود

هایش را اطراف مسجد کوفه، که در آن زمزمه محرابیان و 

رسید، گماشت. خودش هم متحجّدان و مقدّسان به گوش می

کناری در میان جمعیت خزید. دستورهای الزم را یک گوشه، 

 به غالمانش و نوکرانش داد. 

فه، اولِ اذان صبح، جمع آمدند، گرد مردم در مسجد کو

آمدند تا نماز صبح را با امام بخوانند. برای عبادت و نماز آمدند. 

کردند. که باید، آگاهانه عبادت نمیچنانشود، آناما معلوم می

یوسف آمد. بنکنم. حجاجاست که عرض می دلیلش هم همینی

ای چه آمده بدون اینکه مردم بفهمند که وارد مسجد شده، که بر

الی جمعیت خزید، بدون اینکه و چه منظوری دارد. آمد از البه

دفعه خودش را انداخت روی منبر، توجه کسی را بکند یکجلب

اید چقدر بزرگ است. رفت آن باال. مسجد کوفه را هم دیده

هم نشسته بود روی منبر، بدون اینکه مردم اول ملتفت نشدند. این

دفعه یک نفر سرش را بلند کرد، دید یک کلمه حرف بزند. یک

حجاج روی منبر است، البته نشناخت. گفت این کیه روی منبر؟ 

. ... 

، می«تَوَلَّى ما نُوَلِّهِ»گوید. درست توجه کنید آیه قرآن چه می

که از راه ایمان و مؤمنین، به کناری برود، بندی را کسیگوید آن

کنیم. خُب ص میکه به گردنش افکنده است، دور گلویش قر

تو مسلمان بودی، روی منبر مسجدت یک آدمی نشسته که نمی

گفتی رفتی باال، مینشینی؟ میروی آنجا میاش. چرا میشناسی

آقا شما کی هستید؟ خودتان را معرفی کنید؟ نفر اول، نفر دوم، 

کردند، وضع کردید. اگر این سؤال را مینفر سوم از او سؤال می

ها حالت بیها سستی به خرج دادند. ایناین جور دیگری بود.

 ارادگی و ضعف نفس به خرج دادند، نشستند تا او حرف بزند. 

کنند، گفت: گویا بعد که دید همه مردم دارند به او نگاه می

هم کردند، خُب، شناسند. مردم نگاهی بهمردم کوفه مرا نمی

ما معرفی شناسند. گفت بنده اآلن خودم را به شمعلوم بود نمی

کنم. عمامه را از سرش برداشت. این لثام هم برداشته شد. می

 یک نگاهی کرد به مردم، یک شعر عربی خواند،

 اَنَا ابنُ جاَل و طَلّاعِ الثَّنایا                  اِذا اَضَعُ العَمَامَرةُ تَعرِفونی

شناسید. ... گفت: بله، حجاج، ام را که بردارم، مرا میعمامه 

اند. این، بله درست فهمیدید. مردم حاال با حال رعب نشستهبله

گوید که خُب بابا، حجاج یک مرد، جا، یک نفر با خودش نمی

من هم یک مرد؛ او باال نشسته، من هم پایین، هرچه او دارد من 

 جا. هم دارم. مردم ضعفِ نفسشان گرفت این

ند بینم که مانگفت که: ای مردم کوفه من سرهایی را می

ها آویخته شده و وقت چیدنش رسیده میوه رسیده، بر گردن

ها جدا بشود. بینم الزم است یک مقداری سر از این تناست. می

مردم بیشتر مرعوب شدند با اظهارات ایشان که پوچ بود، توخالی 

بود. خُب حجاج با بمب اتم که کوفه نرفته بود، اگر بمب اتم هم 

کرد، کسی نمیاگر منفجر می کرد؛ چونداشت که منفجر نمی

ای زنده ها حکومت بکند؛ الزم بود یک عدهماند تا این بر آن

کشت، بر چه کسی کشت. اگر همه را میبمانند، همه را که نمی

کرد؟ بر در و دیوار؟ چه لذتی دارد؟ برود در بیابان حکومت می

 کردند. حکومت کند؟ این مطلب را مردم فکر نمی

دا زد، غالمش بلند شد، روی منبر ایستاد. ... غالمش را ص

گفت: نامه امیرالمؤمنین را بخوان برای آقایان. غالم نامه 

دانید که امیرالمؤمنین یعنی جناب می البته امیرالمؤمنین را،

کرد و  باز را ر خلیفه عبدالملک مروان! نامه عبدالملک مروان ر

الرحیم، مِن الرحمناهللبنا کرد خواندن. اولش این بود: بسم

مَروان اِلی اَهلِ الکوفرة، یا اَهلَ الکوفرة بنامیرالمؤمنین عَبدُالمَلکِ

جا را خواند، یکسَالمٌ عَلَیکُم. ای اهل کوفه سالم بر شما. تا این

دفعه حجاج رو کرد به غالم، گفت: ساکت، آرام بگیر. آرام 

تربیت شدید شما. گرفت. رو کرد به مردم، گفت: خیلی بی

کند، شما جواب سالمش را میرالمؤمنین دارد به شما سالم میا

دهید. غالم از سر بخوان. غالم بنا کرد از سر خواندن، مِن نمی
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مَروان اِلی اَهلِ الکوفرة، یا اَهلَ الکوفرة بنامیرالمؤُمنین عَبدُالمَلکِ

دفعه از تمام مسجد صدا بلند شد: وَ عَلی سَالمٌ عَلَیکُم. یک

منینِ سَالم. جواب سالمش را دادند. حجاج یک تبسم امیرالمؤُ

بخشی بر لبانش نقش بست، در دلش گفتش که کار رضایت

جا تمام تمام شد. و واقعاً هم کار تمام شد. کار مردم کوفه همان

 شد. 

 لِیسَب رَیغَ تَّبِعیَ وَ الهُدى لَهُ نَیَّتَبَ ما بَعدِ مِن الرَّسولَ شاقِقِیُ مَن وَ»

حجاج را قبول کردید؟ به سالم  «تَوَلَّى ما نُوَلِّهِ نَینالمُؤمِ

امیرالمؤمنینِ او، که امیرالکافرین و امیرالفاسقین است، جواب 

خواهید او را، حجاج برای شما. گفتید، خیلی خُب، حاال که می

دارد، حاال که شما بابِ حجاجید، خدا با معجزه، حجاج را برنمی

جای او بگذارد. همان حجاج برای شما، العابدین؟ع؟ را بهو زین

که خود شما حجاج که دیگر حجاج را نخواهید. تا وقتیتا وقتی

پسندید، همه زندگی شما و فکر شما و روح شما در اختیار را می

حجاج خواهد بود. این سنت عالم آفرینش است، سنت تاریخ 

 است...

 تبیین قرآنی نتایج و آثار والیت طاغوت

چون خواندی  30«القُرآنَ قَرَأتَ فَاِذا»ا کنم برایتان. آیات را معن

پس از آسیب شیطان  «مِیالرَّج طانِیالشَّ مِنَ بِاهللِ فَاستَعِذ»قرآن را، 

مطرود، به خدا پناهنده شو. حاال که قرآن را خواندی، حاال که 

فهمیدی، معارف اسالمی را آموختی، ای برادر، تا حاال که نمی

خواهد خود را از آسیب شیطانی که میحاال که فهمیدی، 

تو قرآن را ندانی و نفهمی، محفوظ بدار. یعنی چه 

ای که در دل تو محفوظ بدار؟ سعی کن معرفت قرآنی

انباشته است، از تو نستاند. راه عمل را و راه فهمِ بیشتر را 

 «مِیرَّجال طانِیالشَّ مِنَ»شو به خدا، پناهنده «بِاللّهِ فَاستَعِذ» ؛بر تو نبندد

توانم به خدا مگر می .«سُلطانٌ لَهُ سَیلَ اِنَّهُ»از شر شیطان مطرود، 

 سَیلَ اِنَّهُ»توانم از شر شیطان بگریزم؟ بله، پناهنده بشوم؟ مگر می

همانا شیطان را،  «تَوَکَّلونَیَ رَبِّهِم عَلى وَ آمَنوا نَیالَّذ عَلَى سُلطانٌ لَهُ

، تسلط و نیرویی نیست بر آنقدرت شرآفرینِ فسادآفرین را

که مؤمن بشوند به اهلل و بر اهلل توکل و اتکا کنند. آنکسانی

دهند و میکه تحت والیت خدا خودشان را قرار میکسانی

ها سوی منطقه والیت اهلل، شیطان بر اینشتابند بهکوشند و می

 تسلّطی ندارد. 
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همانا تسلط شیطان بر آن  «هُتَوَلَّونَیَ نَیالَّذ عَلَى سُلطانُهُ اِنَّما»

اند. تسلّط حجاج بر آن است که والیت او را پذیرفته کسانی

اند. ریسمان گردن است که سخن درشت او را پذیرفته کسانی

فقط و فقط  «سُلطانُهُ اِنَّما»اند. خود را با دست خود به دست او داده

بر آن کسانی است که « تَوَلَّونَهُیَ نَیالَّذ عَلَى»قدرت و سلطه شیطان، 

که کسانیو آن «مُشرِکونَ بِهِ هُم نَیالَّذ وَ»اند، والیت او را پذیرفته

کسیآن «الرَّسولَ شاقِقِیُ مَن وَ» اند.او را شریک برای خدا گرفته

مِن بَعدِ ما تَبَیَّنَ لَهُ »گری کند با پیامبر، که جدایی کند، ستیزه

دایت برای او روشن و نمایان شد، از که راه هبعد از آنی «الهُدى

راه پیامبر جدا بشود، به تعهّد ایمانِ اظهارِ نبوت و ایمان به نبوت 

 «نَیالمُؤمِن لِیسَب رَیغَ تَّبِعیَ وَ» و شهادت بر نبوت، تن و گردن نسپرد،

هر  «تَوَلَّى ما نُوَلِّهِ» و پیروی کند راهی جز راه مؤمنان راستین را،

کس را که به والیت پذیرفته است، بر او ولیّ و نآن چیز و هر آ

سازیم، ولیّ او میفرمانروای او می «نُوَلِّهِ» سازیم،فرمانروا می

 هر آنچه را که خود او به والیت پذیرفته است،« تَوَلَّى ما»سازیم، 

و  «راًیمَص ساءَت وَ»کنیم در دوزخ، و سرازیرش می «جَهَنَّمَ نُصلِهِ وَ»

 ست دوزخ.جام و سرانجامی اچه بد فر

که به او گذرد از آنخدا نمی 3۳«بِهِ شرَکَیُ اَن غفِرُیَ ال اهللَ اِنَّ»

کسیشرک ورزیده شود. ... خدا مغفرت خود را شامل حال آن

که مشرک شده، کسیفرماید. آنکه شرک را پذیرفته است، نمی

یر خدا در والیت غیرِ خدا داخل شده، منطقه نفوذ خدا را به غ

هایی را که از گناه و از نافرمانی، و از بدی و سپرده؛ آن جراحت

بدبختی و نابسامانی بر روح او نشسته است، هرگز التیام نخواهد 

 لِمَن ذلِکَ دُونَ ما غفِرُیَ وَ»کند. ... یافت؛ یعنی مغفرت پیدا نمی

ه کتر از این، گناهان دیگر را برای هراما کمتر و پایین «شاءُیَ

دهد. که البته خواست خدا هم بخواهد، مورد مغفرت قرار می

که بهکه جبران بکند، آنکه توبه بکند، آنای نیست. آنکَتره

خواهد که مورد مغفرت قرار سوی خدا برود، او را خدا می

 هرکسی ر گردد سرِ شرکز برمیبا ر «بِاللّهِ شرِکیُ مَن وَ»بدهد، 

 «داًیبَع ضاَلالً ضَلَّ فَقَد» هماوردی، و شود قائل شریکی خدا برای

 از راه هدایت، خیلی، خیلی دور گمراه شده است. 

شوید در بیابان؛ اما وقت هستش که از جاده شما گم مییک

وقت در کویر از جاده گم میفقط یک کیلومتر جدا شدید. یک
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ها کیلومتر از جاده جدا شدید، آسان نیست برگشتن شوید و ده

خواهد، خواهد، هوشیاری بیشتری میتالش بیشتری می از آن.

که برای خدا شرک کسانیخواهد. آنتری میراهنمای قوی

جور از راه راست و میانه و هدایت، خیلی، اند، همینورزیده

دچار سرگشتگی  «داًیبَع ضاَلالً ضَلَّ فَقَد»خیلی، خیلی دور شدند، 

، «اِناثاً اِلّا دونِهِ مِن ونَدعیَ اِن» و گمراهی بسی دوری شده است.

یک روایتی در ذیل این کلمه هست که، کسانی که اهل حدیث 

 کنم.هستند مراجعه کنند، ببینند، بنده نقل نمی

چه را که میجز خدا هر آن« اِناثاً اِلّا دونِهِ مِن دعونَیَ اِن»

و نمی «داًیمَر طاناًیشَ اِلّا دعونَیَ اِن وَ»خوانند، جز زنانی چند نیستند. 

خوانند جز خدا، مگر شیطانی سرکش و دور از فضیلت و عاری 

توانید جا سرکش معنا کردیم؛ اما میاز نیکی را. مَرید را ما این

هم یک کنار سرکش، بنویسید عاری از نیکی و فضیلت، این

، «قالَ وَ» شیطانی که مطرود خداست.« اهللُ لَعَنَهُ»معنای مرید است، 

رارش را شیطان با خدا گذاشته، جبهه شیطان با جبهه از اول هم ق

؛ طبع «قالَ وَ» پذیر نیستند.طور طبیعت و خصلت، آشتیخدا به

ها و گوید، همه شیطانها را دارد میها و شیطانصفتشیطان

 باًینَص عِبادِکَ مِن لَاَتَّخِذَنَّ وَقالَ»جورند، طبقه شیطان، اساساً همین

ده و گفته است که من از بندگان تو ای خدا، تعهد کر «مَفروضاً

نصیبی مقرر و سهمی مفروض برای خود جدا خواهم کرد؛ یعنی 

کشانم، عقل ای از بندگان تو را از راه راست به گمراهی میعده

جای کنم، بهها را کور میگیرم، بینش و خرد آنها را میآن

ها ی خود، آناینکه در والیت تو باشند، تحت والیت و فرمانروای

 وَ»کنم، ها را به شدت گمراه میآن «لَاُضِلَّنَّهُم وَ»آورم. را درمی

 کنم. ها را به شدت پایبند آرزوهای دور و دراز میآن «نَّهُمیَلَاُمَنِّ

قدری تکیه کنید. آرزوهای دور و یک «نَّهُمیَلَاُمَنِّ»روی کلمه 

ر راه خدا باز میدراز، آنچه که یک انسان را از هر تالشی د

دارد. ... آرزوهایی که اگر دندان طمعش را کندی انداختی دور، 

بندی وبینی هیچ قیدبینی سبکی، میبینی آزادی، مییکهو می

ها را پایبند آن «نَّهُمیَلَاُمَنِّ وَ»دست و پای تو را نبسته در راه خدا؛ 

 آرزوهای دور و دراز خواهم کرد.

ها دستور خواهم داد تا به آن «االَنعامِ آذانَ بَتِّکُنَّیُلَفَ لَآمُرَنَّهُم وَ»

ای از یک سنت جاهلی و گوش چهارپایان را بشکافند. نمونه

 درزمان غلط ... ظاهر قضیه این است، سنت جاهلی آن زمان،

کرد که گوش این حیوان را ببرند، قیچی کنند، می حکم پیغمبر،

مثالً فرض کنید رزق و برکت و  بشکافند، تا اینکه به این وسیله،

است. این را  سالمت را برای او تأمین کنند. یک سنت جاهلی

های غیر ها و برنامهها و فکرها و شیوهیک سمبلی برای سنت

جا. ببینید چقدر مسخره است، ببینید کند اینخدایی ذکر می

جور اش همینهای شیطانی همهچقدر پوچ است این سنت، سنت

نظر خودِ پیروان این سنت، که پوچ نیست، اما در نظر است. در 

 آدم عاقل پوچ است. 

 رُنَّیِّغَیُفَلَ لَآمُرَنَّهُم وَ»این جمله خیلی جالب است، « لَآمُرَنَّهُم وَ»

دهم که خلقت و فطرت و سرشت ها فرمان میبه آن« اللّهِ خَلقَ

هایی که تحت فرمان من خدایی را دگرگون کنند. آن انسان

که من از منطقه حکومت و والیت، تو کسانیهستند، خدایا، آن

برم، زار والیت خود میکنم و به شورهپروردگارا، صید می

کنم تا خلقت و فطرت ها، وادارشان میدهم به آندستور می

الهی را کنار بگذارند، دور بشوند از آن خط سیری که تو برای 

گذارم، قانون خالف یها مها معین کردی. قانون برای آنآن

دهم، دستور خالف طبیعت؛ راه ها میفطرت؛ دستور به آن

منزلی غیر سوی سرها را بهگذارم، راهی که آنجلوی پایشان می

 «اللّه خَلقَ رُنَّیِّغَیُفَلَ لَآمُرَنَّهُم وَ» رساند،منزل طبیعی انسانی میسر

و اکید، خلقت  طور حتمها خواهم داد محققاً، تا بهدستور به آن

تو را، آفرینش تو را، فطرت خداداده را دگرگون سازند. این 

 عهد شیطان با خداست. 

جور پیمانی است، پیمان لج، و شیطان با خدا، پیمانش این

ها، این جوریم خدا! همه شیطانمقابل خدا. ما اینپیمان عناد در

ن همین های عالم کارشاشان است. همه شیطانلوحه طومارِ برنامه

کار است. مطمئن باشید که اگر مردمی با فطرت و سرشت 

گذارد؛ شیطانی که بر خداداد بخواهند زندگی کنند، شیطان نمی

گذارد، ممکن نیست بگذارد. و هرجوری آنان والیت دارد، نمی

باشد، آنهایی را که در والیت او هستند، تحت والیت و سیطره 

کند، طرت خدایی دور میها را از آفرینش و فاو هستند، آن

گذرد شیطان، شیطانیّتش لنگ میچون بدون او، کارش نمی

 ر شماست و من به خطاب فرماید که رشود. لذا دنبالش، خدا می

جای خدا هرکسی که به «اللّهِ دونِ مِن اًیّوَل طانَیالشَّ تَّخِذِیَ مَن وَ»

زیانی بسیار  «ناًیبمُ خُسراناً خَسِرَ فَقَد»شیطان را به والیت بپذیرد، 

شیطان به  «عِدُهُمیَ»آشکار و نمایان کرده است، خسارت کرده. 

تان؛ همه دروغ، تان، عمرتان، زندگیدهد، آیندهها وعده میاین

ها را مبتال به آرزوها و پندارهای دور و و آن «هِمیمَنّیُ وَ عِدُهُمیَ»
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و شیطان جز غرور و  «غُروراً ااِلّ طانُیالشَّ یَعِدُهُمُ ما وَ» کند،دراز می

 دهد.ای به انسان نمیفریب و دروغ، وعده

 

 پنجم و بیست مبحث به گذرا نگاهی

هر والیتی بجز والیت خدا و جانشرینانش، والیرتِ شریطان و    

طاغوت است. پذیرشِ والیت طاغوت موجب آن مری شرود کره    

ر ی نهادینره شرده د  ی نیروهای سازنده و آفریننرده شیطان بر همه

ها را در مجرای هواها و هوسهای خرویش  انسان تسلّط یافته و آن

مندی خرود، بررای هریچ چیرز دیگرری      درآورد. طاغوت جز بهره

اصالت قائل نیست و تنها دستاوردش برای جامعه انسرانی زیران و   

هرای ارزنرده و سرازنده و خراموش     خسارت و برباد رفرتن انررژی  

 ندگی است.کردن فروغ و روشنایی و نور معرفت و ب

 

 

 

هجرت: (3) والیت پیرامون در :ششم و بیست مبحث  

 

 سؤاالت

 هجرت چه نسبتی با والیت دارد؟ -1

 تواند مسلمان بوده و تحت والیت شیطان باشد؟آیا کسی می -2

 آیا مسلمان زیستن در والیت طاغوت امکان دارد؟ -1

یتِ جایگاه متقّی در والیتِ جائر باالتر است یا فاسق در وال -1

 عادل؟

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 مِنْهُمْ تَتَّخِذُوا فاَل سَواءً فَتَکُونُونَ کَفَرُوا کَما تَکْفُرُونَ لَوْ وَدُّوا

 اقْتُلُوهُمْ وَ فَخُذُوهُمْ تَوَلَّوْا فَإِنْ اللَّهِ سَبیلِ فی یُهاجِرُوا حَتَّى أَوْلِیاءَ

 (۳3) نَصیراً ال وَ وَلِیًّا نْهُمْمِ تَتَّخِذُوا ال وَ وَجَدْتُمُوهُمْ حَیْثُ

 سوره مبارکه نساء

 سَبیلِ فی أَنْفُسِهِمْ وَ بِأَمْوالِهِمْ جاهَدُوا وَ هاجَرُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ

 الَّذینَ وَ بَعْضٍ أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ أُولئِکَ نَصَرُوا وَ آوَوْا الَّذینَ وَ اللَّهِ

 وَ یُهاجِرُوا حَتَّى ءٍشَیْ مِنْ وَالیَتِهِمْ مِنْ لَکُمْ ما یُهاجِرُوا لَمْ وَ آمَنُوا

 وَ بَیْنَکُمْ قَوْمٍ عَلى إِالَّ النَّصْرُ فَعَلَیْکُمُ الدِّینِ فِی اسْتَنْصَرُوکُمْ إِنِ

 بَعْضُهُمْ کَفَرُوا الَّذینَ وَ( 02) بَصیرٌ تَعْمَلُونَ بِما اللَّهُ وَ میثاقٌ بَیْنَهُمْ

 وَ( 01) کَبیرٌ فَسادٌ وَ الْأَرْضِ فِی فِتْنَهٌ تَکُنْ تَفْعَلُوهُ إاِلَّ بَعْضٍ أَوْلِیاءُ

 وَ آوَوْا الَّذینَ وَ اللَّهِ سَبیلِ فی جاهَدُوا وَ هاجَرُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ

 (01) کَریمٌ رِزْقٌ وَ مَغْفِرَهٌ لَهُمْ حَقًّا الْمُؤْمِنُونَ هُمُ أُولئِکَ نَصَرُوا

 رکه انفالسوره مبا

 کُنَّا قالُوا کُنْتُمْ فیمَ قالُوا أَنْفُسِهِمْ ظالِمی الْمَالئِکَهُ تَوَفَّاهُمُ الَّذینَ إِنَّ

 فَتُهاجِرُوا واسِعَهً اللَّهِ أَرْضُ تَکُنْ لَمْ أَ قالُوا الْأَرْضِ فِی مُسْتَضْعَفینَ

 الْمُسْتَضْعَفینَ إِالَّ( 30) مَصیراً ساءَتْ وَ جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ فَأُولئِکَ فیها

 یَهْتَدُونَ ال وَ حیلَهً یَسْتَطیعُونَ ال الْوِلْدانِ وَ النِّساءِ وَ الرِّجالِ مِنَ

 عَفُوًّا اللَّهُ کانَ وَ عَنْهُمْ یَعْفُوَ أَنْ اللَّهُ عَسَى فَأُولئِکَ( 3۳) سَبیالً

 مُراغَماً الْأَرْضِ فِی یَجِدْ اللَّهِ سَبیلِ فی یُهاجِرْ مَنْ وَ( 33) غَفُوراً

 ثُمَّ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ إِلَى مُهاجِراً بَیْتِهِ مِنْ یَخْرُجْ مَنْ وَ سَعَهً وَ کَثیراً

 رَحیماً غَفُوراً اللَّهُ کانَ وَ اللَّهِ عَلَى أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ الْمَوْتُ یُدْرِکْهُ

(177) 
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 هجرت

به مسئله والیت، با آن وسعتی  شودمسئله هجرت مربوط می

والیت جا مطرح کردیم. و گفتیم که که مسئله والیت را ما این

عبارتست از ایجاد رابطه و پیوند مستحکمی در میان 

عناصر صفِ مؤمن با یکدیگر و قطع هرگونه وابستگی میان 

صفِ مؤمن با صفِ غیر مؤمن؛ و در مرتبه بعدی، ایجاد 

ند، میان همه افرادِ صف مؤمن ای بس قوی و نیرومرابطه

با آن نقطه مرکزی و قدرت متمرکز، که اداره جامعه 

اسالمی به عهده اوست؛ یعنی امام، یعنی ولیّ، حاکم، 

وقت در کنار این، بحث کردیم که ولیّ و پیشوا آن پیشوا.

 وَ اهللُ کُمُیُّوَلِ اِنَّما»کیست در جامعه اسالمی. جواب ما را قرآن داد، 

 هُم وَ ةَالزَّکا ؤتونَیُ وَ ةَالصَّال مونَیقیُ نَیالَّذ آمَنُوا نَیالَّذ وَ هُرَسولُ

که اشاره کردیم به ماجرای امیرالمؤمنین؟ع؟. اگر ما  ،33«راکِعونَ

والیت را توانستیم با این وسعت بفهمیم و مسئله را در حد مسائل 

که چنانیفرعی والیت و درجه دویِ والیت خالصه نکنیم، آن

وقت مسئله هجرت یکی کنند، آنعضی، بدون توجه خالصه میب

گوییم؟ جور میهای مسئله والیت خواهد شد. چرا ایناز دنباله
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برای خاطر اینکه اگر الزم باشد هر انسانی در والیت خدا و ولیّ 

 ر آموختمی ما به والیت اصل را این که خدا زندگی بکند ر

های ه نیروهایش، همه نشاطباید انسان هممی که پذیرفتیم اگر

جسمی و فکری و روانی او، با اراده ولیِّ الهی و والی مِن قِبَلِ اهلل 

باید با جمیع عناصر وجودش بنده کار بیفتد و خالصه، انسان به

خدا باشد، نه بنده طاغوت؛ اگر این مطالب را ما قبول داریم و 

ه اگر یک پذیریم، پس ناچار، این را هم باید قبول کنیم کمی

های ما، تحت جایی وجود ما و هستی ما و همه نیروها و نشاط

فرمانِ والیت الهی نبود، بلکه تحت فرمان والیت طاغوتی و 

بند وشیطانی بود، تعهد الهی ما این است که ما خودمان را از قید

والیت طاغوت رها کنیم، نجات بدهیم، آزاد کنیم و برویم 

تِ اهلل. خارج شدن از آن والیت ظالم و میمنتِ والیتحت سایه پُر

بینید که وارد شدن به آن والیت عادل، اسمش هجرت است. می

است که در دنباله والیت مطرح مسئله هجرت، یکی از مسائلی

 است...

 چرایی هجرت

چرا باید انسان از تحت والیت طاغوت و شیطان بگریزد؟ ... 

شود ن بود؟ آیا نمیتوان در والیت طاغوت بود و مسلماآیا نمی

ما فرض کنیم؛ یک مسلمانی را که تحت والیت شیطان زندگی 

شود یا نه؟ بکند، اما بنده رحمان زندگی بکند؟ چنین چیزی می

که، بر سراسر آفاق و مناطق زندگی جاییآنآیا ممکن است در

ست؛ جسم انسان انسان، یک عامل غیر الهی، مشغول فرمانروایی ا

ها را یک کند، فکر انسانالهی دارد اداره می را یک عامل غیر

کند، روحیه و عواطف و احساساتِ می اداره دارد الهی عامل غیر

کشاند؛ درسو میسو و آنافراد جامعه را همان عامل دارد به این

چنین عوامل طاغوتی و که انسان در قبضه قدرت اینحالی

اشد، مسلمان حال بنده خدا بعینکند؛ درشیطانی زندگی می

باشد؛ آیا چنین چیزی ممکن است یا ممکن نیست؟ ... ما می

تواند کسی تحت والیت شیطان باشد و مسلمان پرسیم، آیا می

حقیقت یک سؤال است تواند؟ این دوتا سؤال، درباشد، یا نمی

که از دو جزء ترکیب یافته است؛ ما این دو جزء را درست 

 چیست.  تجزیه کنیم و ببینیم که معنایش

 تضاد مسلمانی با تحت والیت طاغوت بودن

جزء اول این است که کسی تحت والیت شیطان باشد. یعنی 

چه تحت والیت شیطان باشد؟ والیت مگر یعنی چه؟ آن معنایی 

که ما برای والیت از آیات قرآن استفاده کردیم، اگر چنانچه آن 

م در کنار این معنا را، که مستند به چندین آیه قرآن بوده، بگذاری

شود که والیت شیطان وقت معلوم می، آن«والیت شیطان»جمله 

والیت شیطان معنایش این است که شیطان ... بر یعنی چه؟ 

تمام نیروها و استعدادها و ابتکارها و کارها، در وجود 

دهد، در آن خط مشیی آنچه انسان انجام می آدمی مسلّط باشد.

اندیشد، در آن راهی ، آنچه میباشد که شیطان معین کرده است

کند؛ مثل آدمی که در باشد که شیطان مایل است یا ترسیم می

ای افتاده باشد. یک آب تندی دارد در بستر جریان یک رودخانه

افتد توی این آید، یک نفر آدم میسیلی از کوهسار می

های تنومند و تناور رودخانه، البته مایل نیست که به صخره

و سرش بشکند، البته مایل نیست که با این آب برود  اصابت بکند

الی امواج این و توی باتالق بیفتد، البته مایل نیست که در البه

اینکه مایل نیست، این جریان آب خفه بشود و غرق بشود؛ اما با

زند، خود برد. دست و پا هم میاختیار میتندِ آب، او را دارد بی

چیزی هم متشبّث چسباند، به هرطرف هم میطرف آنینرا به ا

اختیار او را میاست، بیشود، اما جریان آب، جریان تندیمی

 برد. 

ست؛ لذا چنین چیزیوالیت طاغوت و والیت شیطان، یک

پیشوایان و  07«النّارِ اِلَى دعونَیَ ةًاَئِمَّر جَعَلناهُم وَ»فرماید: آیه قرآن می

اد تحت فرمان خود را بهرهبرانی وجود دارند که پیروان و افر

کشانند. آیه طرف بدبختی میکشانند، بهطرف آتش دوزخ می

 وَ کُفراً اهللِ نِعمَتَ بَدَّلوا نَیالَّذ اِلَى تَرَ اَلَم» فرماید کهدیگر قرآن می

آیا نمی 01«القَرارُ بِئسَ وَ صلَونَهایَ جَهَنَّمَ*  البَوارِ دارَ قَومَهُم اَحَلّوا

می که نعمت پروردگار را کفران کردند؟ این نگری به آن مرد

تواند باشد. چیزی مینعمتی که کفران کردند، چه بوده؟همه

های نعمت قدرت، که مظهر قدرت پروردگار است، قدرت

داری و اداره امور هزاران انسان، نعمت در رشتهدنیوی، نعمت سر

اوان های فرها و نیروها و انرژیدست داشتن استعدادها و اندیشه

ست که هایی ااش نعمت است، این سرمایهها همهها، ایناز انسان

 توانست برای انسانیّت منشأ خیر باشد.می

هایی که در اختیار آن مردمی که در این آیه مورد انسان

های ها، انسانتوانستند این انساناند، میاشاره هستند، قرار گرفته
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توانستند ده خدا باشند، میتوانستند بندگان زببزرگی باشند، می

ها را کفران ها این نعمتترین مدارج کمال برسند؛ اینبه عالی

فرماید کار نینداختند. بعد دنبالش میکردند، در راهی که باید، به

خودشان به درک، قوم خود را و  «البَوارِ دارَ قَومَهُم اَحَلّوا وَ»که 

نابودی و هالکت  مردم تحت فرمان خود را هم به دیار نیستی و

و کشانیدند به جهنم، که در آن سرازیر  «صلَونَهایَ جَهَنَّمَ» کشاندند،

و چه بد جایگاه و محل  «القَرارُ بِئسَ وَ» و افکنده خواهند شد،

 ست.استقراری ا

علیه برای هارون وسالمهاهللجعفرصلواتبناین آیه را موسی 

کسی هستی که قومت خواندند، به هارون فهماندند که تو همان 

ها بارترینِ جایگاهرا و خودت را به بدترین منزلگاه و هالکت

بنخواهی افکند. برای هارون صریحاً این معنا را خواندند موسی

جعفر. سؤال کرد مگر ما کافریم؟ منظورش این بود که یعنی ما 

معتقد به خدا و به پیغمبر و به دین نیستیم؟ امام ؟ع؟ در جوابش 

ه را خواندند تا بفهمانند به او که کافر فقط آن کسی این آی

خیر خدا نیست، نهگوید نهنیست که راست و صاف و صریح می

جور خیر قرآن دروغ است یا پیغمبر مثالً افسانه است، این یک

کافر است و این بهترین نوع کافر است که صریحاً حرف 

ی خودش گیرشناسد و موضعزند و آدم او را میخودش را می

 کند.را با او درست تنظیم می

های عظیمی را که ست که این نعمتکافرِ بدتر آن کسی ا

کند، در غیر مجرای صحیحش بهست، کفران میدر اختیار او

های تحت فرمان فقط خود را، که همه انسانافکند؛ نهکار می

چنین چیزی کشاند به جهنم. والیت طاغوت، یکخود را می

 است.

کند، که تحت والیت طاغوت زندگی مییکسآن

کلی بیگویم بهدرحقیقت او گویی اختیاری از خود ندارد. نمی

 مطلب تفسیر کردیم، معنا که را قرآن آیه حاال اختیار است ر

رود. میمی دارد سیل جریانِ در اما ر شود در قرآنمی روشن

نم خواهد از راه جهتواند. میپایی بزند، نمیوخواهد دست

روند، او را طرف جهنم میبیند همه اطراف دارند بهبرگردد، می

جاهایی که جمعیت زیادی هست، کشانند. آنهم با خودش می

طرف بروی؛ جمعیت بیخواهد از اینرفتید؟ گاهی دلت می

خواهد خوب باشد، خوب برد. میاختیار تو را مثل پر کاهی می

ماند و مسلمان بمیرد، زیست کند، انسان زندگی کند، مسلمان ب

برد، آنکشد و میتواند؛ یعنی جریان اجتماعی او را دارد مینمی

پایی وتواند بزند. اگر دستپایی هم نمیوبرد که دستچنان می

هم بزند، جز هدر دادن یک مقدار انرژی، کار دیگری از پیش 

تر این است که پا بزند، دردناکوتواند دستفقط نمینبرده. نه

 تواند بفهمد حتی. گاهی نمی

دانم دیدید کنند، نمیهایی که در دریا صیدشان میاین ماهی

یا نه. گاهی هزاران ماهی در میان یک توری دارند کشانده می

های دریا، از چند کیلومتری طرف ساحل، از آن وسطشوند به

کشد جلو، ملتفت نیستند. ها را میدریا، این تور دارد همه این

کند دارد روی؟ فکر میمیبه آن ماهی بگویی: کجا اگر 

اختیار است؛ مقصد او رود؛ اما در واقع بیمقصدی را با اختیار می

 جاست که مقصد آن صیادِ صاحبِ تور است. همان

چنان انسان را میاین تور نامرئیِ نظام جاهلی، آن

کنندگان آن تور هایی که هدایتطرفچنان بهکشد، آن

 رود.فهمد کجا میکشاند که آدم نمیآدم را می مایلند،

منزل سعادت طرف سررود بهکند که دارد میگاهی هم خیال می

 وَ صلَونَهایَ جَهَنَّمَ»رود به و رستگاری، غافل از اینکه نه، دارد می

 .«القَرارُ بِئسَ

خُب، این والیت، والیت طاغوت است، والیت شیطان 

ای که سؤال از آن تشکیل میجمله است. این جمله اول، از دو

توان در والیت طاغوت زیست و مسلمان شد. گفتیم آیا می

توان؟ حاال در والیت طاغوت زیستن را فهمیدیم زیست؟ می

توانیم اجماالً یعنی چه. تفصیلش را هم اگر بخواهیم بفهمیم، می

 برگردیم باز به تاریخ.

چقدر عالَم اسالم با عباس،امیه و بنیشما ببینید در زمان بنی

نشاط حرکت کرده، ببینید چه موج عظیمی از معلومات و دانش

ها در میان جامعه اسالمی آن روز پدید آمده، چه اطبای بزرگی 

دانی و پیدا شدند، چه مترجمان عظیمی در آن روزگار قحطِ زبان

های عمومی جهانی، در عالم اسالم پیدا شدند و آثار معرفت

ای قدیمی را به عربی ترجمه کردند و نشر دادند هعظیم فرهنگ

ها، از تاریخ و از حدیث و از ها. در همه رشتهدر میان مسلمان

علوم طبیعی و از طب و از نجوم و حتی از هنرهای زیبا و ظریف، 

های بسیار برجسته؛ درست ها آن روز شدند جزوِ نمونهمسلمان

گوستاو »ل مثالً که اآلن هم وقتی یک آدمی مثطوریاست؟ به

فرانسوی یا فالن نویسنده و مستشرق دیگر، که چشمش « لوبون

های کند، قرنشود، وقتی نگاه میبه همین ظواهر فقط خیره می

آدام »داند. دوم و سوم و چهارم اسالمی را قرن تشعشع اسالم می
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، یک کتابی نوشته به نام تمدن اسالم در قرن چهارم هجری، «مِتز

کند در این تمدنی که به نظر او انی عجیبی میخویک مرثیه

عظیم است. یک تمدن عظیمی را در قرن چهارم هجری تشریح 

کند. یک نفر مستشرق فرانسوی، یک مستشرق اروپایی، بهمی

های سوم و چهارم و کند به آن قرنکه نگاه میکلی، وقتیطور

 ماند. برای چیست این؟هایش خیره میدوم هجری، هنوز چشم

های عجیبی ها و نشاطها و انرژیبرای خاطر این است که فعالیت

در آن روز، از جامعه اسالمی بروز کرده. اما من از شما سؤال می

همه نشاط و فعالیتی که آن روز انجام گرفت، کنم، آیا این

پرسم از بالمآل به سود جامعه اسالمی و انسانیت تمام شد؟ می

 شما. 

گذرد. تعصبی نداریم نسبت وزگار میده قرن دارد از آن ر

توانیم بگوییم که مقابل دنیای غیر مسلمان میبه آن روزگار. در

وجود آورد، عالم ها را بهبله، عالَم اسالم بود که آن دانشگاه

اسالم بود که آن فلسفه را درست کرد، عالم اسالم بود که چنین 

مان، الحق و و چنان در طبابت و در طبیعیات کرد. اما بین خود

موقع و به سود انسانیت جا و بههمه نیرو و انرژی، بهاالنصاف، آن

و به سود جامعه اسالمی تمام شد؟ جامعه اسالمی بعد از ده قرن، 

از آن میراث چه دارد؟ و چرا ندارد؟ چرا ندارد؟ چرا آن ثروت 

ای عنوان یک جامعهعلمی و فرهنگی برای ما نمانده؟ چرا ما به

همه تشعشع داشته، امروز در دنیا نمیرنِ پیشمان آنکه ده ق

همه کنیم؟ چرا؟ آیا جز به این است که آندرخشیم و جلوه نمی

نشاط و فعالیت، اگرچه فعالیت انسانی بود، اما زیر نگین طاغوت 

 بود؟ گفت: 

گاه بر او دست من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم               که گاه

 اهرمن باشد

ها بودند که با جامعه اسالمی بازی کردند. اگر هم ن اهرمنای

گفتند، ترجمه کردند، برای خاطر این بود که در ترجمه بنویسند 

در زمان حکومت حضرت خلیفه چندم عباسی، منصور یا هارون 

جای اینیا مأمون؛ برای اینکه نام خودشان را باال ببرند. اگر به

ومی و ادبی و فقهی و تجویدی همه فعالیت طبیعی و ریاضی و نج

دادند که حکومت علوی سرِ کار بیاید، اجازه و غیره، اجازه می

ها و نیروها را امام دادند که امام صادق سرِ کار بیاید، نشاطمی

صادق در اختیار بگیرد، ولو از لحاظ علمی، از لحاظ ادبی، از 

کند، خار میبالد و افتها میلحاظ این مسائلی که امروز دنیا به آن

ماندند، باز به سود انسانیت بود. انسانیت صد سال هم عقب می

ها و استعدادها در راه کرد، انرژیکرد، اسالم گل میرشد می

رفت. کتاب ترجمه کنند، طب و پیشرفت علمی کار میصحیح به

را به منتها درجه برسانند، اما از لحاظ اخالقی و اخالق اجتماعی، 

ها هنوز هم جزوِ شند که اختالف طبقاتی آنقدر ضعیف باآن

 های تاریخ به شمار بیاید؟ افسانه

های عیناً مثل تمدن کثیف ننگین دنیای معاصر ما. قدرت

بالند به شان، میبالند به اکتشافات علمیبزرگ جهانی می

گوشه افتخارشان را به خورشید اختراعات محیّرالعقولشان، کاله

دارو را کشف کردیم، فالن فرمول را به رسانند که ما فالنمی

وجود آوردیم، فالن کار را کردیم، این از لحاظ علمی؛ اما از 

های لحاظ انسانی و اخالقی، هنوز که هنوز است در دوران

کنند. هنوز ثروتهزاران سال پیشِ تاریخی دارند زندگی می

 است، ایها و فقرهای افسانهای در کنار گرسنگیهای افسانه

مندی یک درصد بسیار کوچک در دنیا، از امتیازاتی هنوز بهره

ها انسان گرسنه است در کشورهای محروم، که برای میلیون

 وجود دارد...

که ما بگردیم در تاریخ قرن دوم و سوم اآلن هم وقتی

توانیم نامشان را همراه با شرف و که میکسانیهجری، آن

توانیم اسمشان را در لیست یکه مکسانیافتخار، یاد بکنیم، آن

مردان افتخارآفرین عالم، تحویل مقامات جهانی بدهیم، آن 

شدت جنگیدند؛ مُعَلِّیکسانی هستند که با همان نظام متمدن، به

کُشند، یحییکشند و میخُنیس است که در بازار به دارش میبن

کنند و زبانش را طویل است که دست و پایش را قطع میامّبن

زنند، عُمیر است که صد تازیانه به او میابیبرند، محمدبنمی

های خراسان در هجده سالگی زید است که او را در کوهبنیحیی

اش را روی دار است که چهار سال جنازه علیکشند، زیدبنمی

توانیم نامشان را با افتخار که ما امروز میکسانیدارند. آننگه می

هایند، ی افتخارآفرینِ جهان بشریّت، اینهابدهیم به لیست چهره

روز با این تمدن پرشکوهی که آقای گوستاو لوبون ها آنو این

ای نداشتند؛ بلکه ضد برد، هیچ رابطهکند و اسم میاز آن یاد می

بینید که وقتی والیت طاغوت و شیطان بودند. پس می آن تمدن

د و زمام کارشان را کنفرمایی میهایی حکمای، بر انسانبر جامعه

افتد، استعدادهایشان به هایشان به کار میدر دست دارد؛ انرژی

جوری که امروز در دنیای متمدن جور؟ آنافتد، اما چهجریان می

جوری که در ده قرن، یازده قرنِ پیش در عالم کار افتاده و آنبه

های ها و ارزشجوری که در منطقکار افتاده بود. آناسالم به
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های انسانی، یک پول سیاه قیمت ندارد، اصیل و معیارها و میزان

 این والیت طاغوت است.

 الزمه مسلمانی؛ تحت والیت اهلل بودن

شود؟ وقت در والیت طاغوت، مسلمان زیستن میآن

مسلمان زیستن چیست آقا ؟ مسلمان زیستن، یعنی تمام 

ی ها و استعدادهاها و نیروها و قدرتامکانات و انرژی

چیزشان، همه یک انسان، دربست در اختیار خدا بودن.

مالشان در اختیار خدا، جانشان در اختیار خدا، فعالیت و حرکت 

شان در اختیار خدا، شان در اختیار خدا، خواب شبروزانه

توانید برایش اندیشه و فکرشان در اختیار خدا. آیا مثالی می

معه و مدنیت مثال صورت جابزنید؟ بله. هم در اجتماعاتی به

های عصیانگری که ها مثال داریم؛ در گروهداریم، هم در گروه

سوی های طاغوتی آمدند بیرون و گریختند و هجرت بهاز نظام

 خدا کردند، مثال داریم.

اوّلی، مثل جامعه مدینه، در زمان حیات پیغمبر. در زمان 

جامعه  حیات پیغمبر، جامعه مدینه، یک جامعه بنده خدا بود. یک

داشتی، در راه خدا بود. جا هر قدمی که برمیمسلمان بود. آن

اش هم تحت فرمان اسالم اگر زندگی میآنجا یهودی و مسیحی

در جامعه اسالمی، اش، زندگی اسالمی بود. کرد، زندگی

یهودیِ تحت ذمّه هم، مسیحیِ تحت ذمّه اسالم هم، در 

صی، کند. از لحاظ اعمال شخراه اسالم حرکت می

ست؛ اما از لحاظ یک عضو اجتماعی، یک یهودی ا

تر از آن مسلمانی که در نظام خیلی مسلمان مسلمان است.

کند. در زمان پیغمبر، پول در راه خدا، شمشیر جاهلی زندگی می

در راه خدا، زبان در راه خدا، فکر و اندیشه در راه خدا، هر 

ود؛ عواطف و آید، در راه خدا بکاری که از یک انسان برمی

احساسات در راه خدا؛ این برای یک جامعه. در زمان 

جور بود. برای خاطر اینکه بیش همینوامیرالمؤمنین هم، کم

جهت که حاکم الهی و ولیّ خدا اینامیرالمؤمنین؟ع؟ خودش از

ای بود. وارث بود، با پیغمبر فرقی نداشت؛ اما وارث بدجامعه

ها بود، و خود پیغمبر هم اگر بهنیها بود، وارث پریشانابسامانی

وپنج سال آمده بود، مسلّم جای امیرالمؤمنین بود و بعد از بیست

 رو بود؛ این در اجتماعات. با همان مشکالت امیرالمؤمنین روبه

؟عهم؟ در طول ها، گروه شیعیان اطراف ائمهو اما در گروه

نرسیدیم،  تاریخ. ماه رمضان تمام شد ما به بحث امامت به تفصیل

وقت اگر کردم. آنإلّا دنبال بحث والیت، بحث امامت را میو

گفتم که شیعه در زمان توانستم این بحث را بکنم، به شما میمی

دادیم که امام ؟ع؟ روابط و جور واحدی بوده. نشان میائمه چه

مناسباتش با شیعه و شیعه، روابط و مناسباتش با جامعه پیرامون 

طور اجمال شد. حاال بهار بوده؛ این معلوم میچه قرخودش از

کرد، کنم. شیعه به ظاهر در نظام طاغوتی زندگی میعرض می

کرد. اما در باطن درست در جهت ضد نظام طاغوتی حرکت می

وسالمهاهللعلیصلواتبنمثل آن گروه بسیار اندکی که با حسین

افته بودند و ها درست این سیل را شکعلیه بودند در کربال. این

کرد. ها را هدایت میآمده بودند در خالف مسیری که سیل آن

هایی داریم. هم در جامعه، هم در بنابراین در تاریخ یک نمونه

تواند مسلمان نمی فرد، طورکلیها. اما افراد معمولی، بهگروه

ها و هایش، همه قوّهکلی وجودش، امکاناتش، انرژیطورباشد؛ به

که حالیاستعدادهایش، تحت فرمان خدا باشد؛ درنیروهایش و 

ای که قبالً ترسیم کردم ر جامعه طاغوتی ر چنان جامعهدر آن

زندگی بکند، چنین چیزی ممکن نیست. اگر در محیط طاغوتی 

و نظام طاغوتی، یک نفر زندگی بکند، یک کسری از مسلمانی

اش اش باالخره در راه طاغوت است، یک بخشی از زندگی

 تواند باشد. صد بنده خدا نمیدراالخره بنده طاغوت است، صدب

حدیث شریفی در کافی با چندین عبارت نقل شده است. 

ترین کتب کتاب اصول کافی شریف، که از معتبرترین و قدیمی

که من میشیعه است، این حدیث را با چند زبان نقل کرده، اینی

آقایان مراجعه کنند  توانندخوانم یکی از آن چند زبان است. می

به کافی، کتاب الحجرة، ظاهراً عنوان بابش هم این باشد: باب مَن 

فرماید از قول امام ؟ع؟ و می 02دانَ اهللُ عَزّ وَ جَلّ بِغَیرِ امام مِنَ اهلل؛

لَاُعَذِّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّرةٍ فِی »امام از قول خدا، که خدای متعال فرموده: 

رةِ کُلِّ اِمامٍ جائِرٍ لَیسَ مِنَ اهللِ وَ اِن کانَتِ االِسالمِ دانَت بوَالیَ

الرَّعِیَّرةُ فی اَعمالِها بَرَّةً تَقِیَّرةً وَ لَاَعفُوَنَّ عَن کُلِّ رَعِیَّرةٍ فِی االِسالمِ 

دانَت بِوَالیَرةِ کُلِّ اِمامٍ عادِلٍ مِنَ اهللِ وَ اِن کانَتِ الرَّعِیَّرةُ فی اَنفُسِها 

گوید ؛ عجیب حدیثی است این. این حدیث می«یئَرةًظالِمَرةً مُسِ

کنند، اهلل زندگی میآن مردمی که تحت والیت ولیّ 

اهل نجاتند؛ اگرچه در کارهای شخصی و خصوصی، 

هایی هم گاهی داشته باشند، قصورها و تقصیرها و گناه

آن مردمی که تحت والیت شیطان و طاغوت زندگی 

                                                           
 .ستین خدا طرف از کهی حاکم سلطه تحت کند، اطاعت را خدا کهی کس . 02

 



71 
 

چه در کارهای د؛ اگرکنند، اهل بدبختی و عذابنمی

شخصی، در اعمال خصوصی، اهل نیکوکاری و کارهای 

این خیلی عجیب است. البته عرض کردم  خوب هم باشند؛

هم  دهد. حدیثها همین معنا را میچند زبان است و همه زبان

رسدر چون است. تازه مراجعه نکردم، به نظرم می در اصول کافی

کنم مقیدم نگاه کنم ر فکرمیبنده غالباً سند احادیث را هم 

 سندش هم سند خوبی بود. مدتی پیش دیدم اآلن یادم نیست. 

گفتم مثل کردم همیشه این حدیث را، میبنده تشبیه می

قصد مثالً فالن نقطه معین، به اینکه ماشینی شما سوار شدید، به

رود، قصد نیشابور؛ اگر چنانچه این ماشین دارد طرف نیشابور می

جای اینکه برود رسید، اگر این ماشین بهماً به هدف میشما حت

رود مثالً طرف سرخس، طرف قوچان، طرف نیشابور، دارد می

رسید. حاال در آن ماشینی خُب مسلّم است که شما به هدف نمی

رساند، اگر طرف نیشابور و شما را به هدف میرود بهکه دارد می

ا رفتار خوب، با آداب در ماشین، مردم با ادب، با مهربانی، ب

هم معاشرت کردند، چه بهتر، اگر هم با آداب انسانی و انسانی با

هم معاشرت نکردند، باالخره به انسانیت و نیکی و احسان با

چه در بین راه، یکرسند؛ اگررسند، به هدف مینیشابور می

ها هم البته یک سزاهایی خواهد قدری بدی کردند، آن بدی

ی، یک نتایجی خواهد داشت. آن نتایجش را داشت، یک آثار

خالف آن، رسند. برهم مجبورند متحمل بشوند؛ اما به هدف می

ماشینی که باید شما را به نیشابور برساند، دارد به نقطه مقابل 

رود، اگر چنانچه در این ماشین، همه افراد با ادب، با نیشابور می

با خوشرویی با همدیگر کنند، نزاکت، با احترام با همدیگر رفتار 

رود به جای نیشابور، میبینند این ماشین دارد بهعمل کنند، و می

طرف قوچان، درمقابل این حادثه و این پدیده، هیچ عکس

اند، خیلی های خوبیها خیلی آدمدهند؛ اینالعملی نشان نمی

مهربانند با هم، اما آیا به هدف خواهند رسید یا نه؟ پیداست که 

 نه. 

بلد ر مثال اول، راننده، یک راننده امین بود، یک راننده راهد

اخالق چه بدها را رساند به هدف؛ اگربود، آن« اِمامٍ مِنَ اهللِ»بود، 

در مثال «. وَ اِن کانَتِ الرَّعِیَّرةُ فِی اَعمالِها ظالِمَرةً مُسِیئَرةً»بودند، 

نبود، راننده بلدی نبود، راننده امینی دوم، راننده، راننده راه

هواپرستی بود، مست بود، راه را گم کرده بود، در سرخس و 

قوچان کاری داشت، کار خودش را بر خواسته مردم مقدم کرده 

ها مسلّم به هدف نخواهند رسید؛ جا؛ اینرفت آنبود، داشت می

هم خیلی هم مهربان، خیلی هم اگرچه در داخل ماشین، مردم با

وَ اِن کانَتِ الرَّعِیَّرةُ فِی »باشند،  اخالقگرم، خیلی هم خوش

به عذاب خدا دچار « لَاُعَذِّبَنَّ»؛ اما باالخره «اَعمالِها بَرَّةً تَقِیَّرةً

ای خواهند شد، به هدف نخواهند رسید. بنابراین در یک جامعه

شود، مثل همان ماشینی که با که با والیت طاغوت اداره می

ها به شود، انسانلد دارد رهبری میرانندگی آدم غیر امین و غیر ب

 توانند مسلمان بمانند. هدف نخواهند رسید و نمی

دهد. جا آیه قرآن جواب میکار کنند؟ اینکار کنند؟ چهچه

 اِنَّ» فرماید:دهد، میکار کنم، جواب میآیه قرآن به این چه

که فرشتگان، نیکساآن 01«اَنفُسِهِم یظالِم ةُالماَلئِکَر تَوَفّاهُمُ نَیالَّذ

ها بر خویشتن که این بیچارهحالیکنند، درجان آنان را قبض می

اند؛ آن مردمی که بر جان خود، بر آینده خود، بر کردهستم می

های خدا، میرند، فرشتهچیز خود ستم کردند و حاال دارند میهمه

 «قالوا» کنند،ها را قبض روح میمأمورین پروردگار دارند این

در چه وضعی بودید؟  «کُنتُم مَیف» گویند،ها میان به اینفرشتگ

کند که فرشته آسمان وقتی میکجا بودید؟ آدم چنین خیال می

قدر وضعش خراب است؛ مثل آن آدمی که بیند این آدم این

آمده، آن طبیبی، یا آن جراحی که آمده مثالً یک بیماری را 

خیلی وضع  بیند خیلی اوضاعش خراب است،جراحی کند، می

گوید: مگر تو کجا آور است، میآور و یأساین بیمار تأسف

چنین  ست وضعت؟ من اینکردی؟ چرا این جوری ازندگی می

کنم که مالئکه از خرابی حال این بیچاره، از بدی استیناس می

روحش، از بدبختی و عذابی که در انتظار اوست، تعجب می

کردی بیچاره؟ زندگی می گویند: مگر تو کجاکنند، به او می

قدر به خودتان ظلم کردید، دارید از دنیا شما کجا بودید که این

« کُنتُم مَیف قالوا» روید؟روید، ظالم بر نفس دارید از دنیا میمی

 کجا بودید؟ چگونه بودید شما؟ 

ی فِ نَیمُستَضعَف کُنّا» گویند: «قالوا»گویند، در جواب می

کردیم، در میان مردم که زندگی میما در زمین،  «االَرضِ

اختیار بودیم. مستضعفین آن مستضعف بودیم، ما جزوِ توده بی

ها نیست، گروهی هستند در جامعه که اختیار جامعه دست آن

مشی جامعه و در رفتنش، در حرکتش، اینها مستضعفند. در خط

اش، در فعالیتش هیچ اختیاری گیریدر سکونش، در جهت
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جا که خاطرخواهِ رود آنکه دیروز گفتم، میطورندارند. همان

ها، از روند بیچارهطور میکِشندگان ریسمان است. همین

 خودشان اختیاری ندارند که به کجا بروند و چه بکنند. 

یک مشت بچه کوچک دبستانی را فرض کنید، کالس اول 

ساله، های هفتساله، که بچههم نه در سنین هفتآن دبستان ر

 ر ها باز استز چشم و گوششان خیلی بیشتر از این حرفامرو

خانه، مثل مکتبساله را بگذارند مدرسه، مکتبپنج چهار، بچه

آمدیم بیرون آید. از مکتب که میهای سابق، بنده یادم میخانه

رویم. فهمیدیم کجا داریم میجمعی، اصالً نمیطرف خانه، دسته

یک مُبصِری مثالً فرض  ها ملتفت نیستند چی به کجاست.بچه

طرف بروید، از آنتری با یک چوبی؛ از اینکنید، یک بزرگ

وقت یک طرف بروید، زیر ماشین نروید، یا زیر ماشین بروید! ر

 ملتفت اصالً ر جوری بشود)خنده حضار(خواهد اینهم دلش می

بینند در خانه خودشانند مثالً، دفعه میروند، یکمی کجا نیستند

آموز دیگرند مثالً. حاال اگر این د در خانه آن یکی دانشبیننمی

ای در خیابان خوردهها را ببرد یکمبصر دلش خواست این

 هستند.  جابینند مثالً فالنبگرداند، می

اند که در یک جامعه؛ خبری از مستضعفین زمین آن کسانی

فهمند دانند چی به کجاست، نمیجریانات جامعه ندارند. نمی

روند، به کجا جا که دارند میروند. و از ایندارند می کجا

شود برد و چگونه میها را میخواهند رسید و چه کسی دارد این

فهمند، کار باید بکنیم، اصالً نمینرفت و حاال که نرفتیم، بعد چه

اند پایین، مثل طور سرشان را انداختهاصالً ملتفت نیستند؛ همین

التشبیه؛ اسب عصّاری. بالتشبیهِ اسب بالتشبیه، بالتشبیه، ب

اش دارد قدم میهایش را بستند، همهالبته.)خنده حضار( چشم

رود، رود، میطور هی میرود. همیناش دارد راه میزند، همه

زند؛ اگر این حیوان زند، دور میزند، دور میرود، دور میمی

اید کرد که حاال ببنا بود چیزی بفهمد، با خودش تصوّر می

همه راه رفتیم)خنده حضار( جاها باشیم اینحدود پاریس و آن

 جاییبیند همانکنند، میبعد که دمِ غروب چشمش را باز می

فهمد کجا داند کجا رفته، نمیاست که اول صبح بوده. اصالً نمی

هایند در کند. مستضعفین اینرود وقتی دارد حرکت میدارد می

هایی اطالع مردم. البته در غیر جامعهییک جامعه، اکثریتِ توده ب

هایی که برای شوند، آن جامعهکه با نظام صحیحی اداره می

هایی که برای انسان و گوهر انسانی قیمت قائلند نه؛ آن جامعه

ای که رهبرش پیغمبر اراده انسان کرامت قائلند نه؛ آن جامعه

، بااینکه 01«مرِاالَی فِ شاوِرهُم وَ»گوید: است، اما قرآن به او می

اینکه احتیاجی به مشورت مردم ندارد، باز فرمان پیغمبر است، با

ها را عزیز بشمارد، آنشود که با مردم مشورت کند، آنداده می

ها نه؛ ها شخصیت بدهد؛ این جامعهها را بزرگ بشمارد، به آن

هایی که با نظام فردی، با ای ندارد، اما در جامعهچنین تودهیک

شود، اکثریت قبیل اداره میاینم ظالمانه، با نظام جاهالنه و ازنظا

 مردم مستضعفین هستند. 

ما جزو مستضعفین  «االَرضِی فِ نَیمُستَضعَف کُنّا» گویند:می

طور کشاندند، بردند، انداختند، لگدمال بودیم. ما را همین

میریم. مال کردند، نفهمیدیم، حاال هم داریم میکردند، کثافت

ها چه میاین عذر و جواب مستضعفین است. ببین مالئکه به آن

گویند ما در زمین « االَرضِی فِ نَیمُستَضعَف کُنّا قالوا»گویند حاال. 

اختیار، بیشده، بیمستضعف بودیم؛ جزو افراد ضعیف گرفته

شود منطق می معلوم ببینید، گویند.توان بودیم. مالئکه جواب می

پسند انسانی کامالً برابر است، عقل آدم هم مالئکه با منطق خرد

، «قالوا» گویند،گوید. ... فرشتگان پروردگار میهمین را می

جا بابا آن  «هایف فَتُهاجِروا ةًواسِعَر اهللِ اَرضُ تَکُن اَلَم» گویند:

جا بود؟ مستضعف بودید، زمین پروردگار هم منحصر به همان

ای که شما در آن معههمه دنیا خالصه شده بود در همان جا

کردید؟ سرزمین خدا گسترده نبود جامعه، مستضعفانه زندگی می

تا شما از این زندان خارج بشوید، بروید به یک نقطه آزادی؟ به 

ای که ای که بتوانید خدا را عبادت بکنید، به یک نقطهیک نقطه

کار بیندازید، به یک نقطهبتوانید نیروهایتان را در راه صحیح به

ای که مستضعف در آن نقطه نباشید، در دنیا چنین جایی نبود؟ 

آیا نبود زمین خدا گسترده و  «ةًواسِعَر اهللِ اَرضُ تَکُن لَم اَ قالوا»

تا در زمین خدا هجرت کنید، و جای دیگر  «هایف فَتُهاجِروا»وسیع؟ 

ها، معروف بروید؟ دیگر جواب ندارند بدهند، چه بگویند بیچاره

حساب، جواب ندارد. لذاست که قرآن، در  است که حرف

آن  «فَاُولئِکَ»گوید: جور میها اینفرجام و سرانجام این بیچاره

ها هایی که نیرویشان و اختیارشان دست طاغوتمستضعفین، آن

 «مَأواهُم» پس آنان، «فَاُولئِکَ» بردند،ها را به جهنم میبود که آن

گاه و چه بدبرگشت «راًیمَص ءَتسا وَ جَهَنَّمُ»جایگاهشان کجاست؟ 

 هم آخر کار. است برای انسان؛ این گاهیو سرانجام
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توانند هجرت کنند، همه همه نمی البته یک استثنا دارد،

توانند خودشان را از آن بند نظام جاهلی نجات بدهند؛ یک نمی

ای کودکند، یک ای پیرند، یک عدهای ناتوانند، یک عدهعده

ها هستند که امکان این کار برایشان نیست. لذا اینای زنانی عده

 مِنَ» مگر آن ضعیفان و ناتوانان،« نَیالمُستَضعَف اِلَّا» شوند،مستثنی می

 عونَیستَطیَ ال»، مرد، زن، فرزندان که «الوِلدانِ وَ النِّساءِ وَ الرِّجالِ

 وَ» آید،ها بر نمیای ندارند، کاری از آنکه چاره «ةًلَریح

سوی منطقه نور، بهکنند بهراهی پیدا نمی «الًیسَب یَهتَدونَ ال

کنند، نمیراهی پیدا نمی سوی منطقه اسالم و عبودیت خدا

توانند هایی که کاری نمیپس این «فَاُولئِکَ» توانند کاری بکنند،

امید است که خدا از آنان عفو  «عَنهُم یَعفُوَ اَن اهللُ عَسَى» بکنند،

، عین عبارت قرآن است؛ امید است که خدایِ متعال کند. ببینید

و « غَفوراً عَفُوًّا اهللُ کانَ وَ» جور است تکلیف.از آنان عفو کند، این

 کننده و دارای مغفرت است.خدا عفو

 آثار و نتایج هجرت

هاست، که خطاب هجرت به آنکسانیبعد برای اینکه آن

ها مایه بدبختی و احساس نکنند، خیال نکنند که هجرت برای آن

توانیم؟ توانیم، نمیزیان خواهد شد، که چگونه خواهد شد، می

 وَ» فرماید:کنیم؟ در جواب میکنیم، نمیبه جایی دست پیدا می

 کند در راه خدا،که مهاجرت میکسیآن «اهللِ لِیسَب یف هاجِریُ مَن

بد در زمین، یامی «ةًسَعَر وَ راًیکَث مُراغَماً االَرضِی فِ جِدیَ»

بیند عجب پروازی می جوالنگاهی بسیار و سرزمینی گسترده.

توان زد در شود کرد در دنیا؛ عجب به کام دل، پر و بالی میمی

که خیلی اوج جامعه اسالمی، تا حاال پر و بال ما و پرواز ما، وقتی

ست، عجب پهناور! گرفتیم، تا سقف قفس بود. عجب آفاقی امی

خواند، اگر خیلی حِدّت میزور مینمازش را به در مکه، بیچاره

خواند، بعد هم مفصّل الحرام دو رکعت نماز میکرد، در مسجد

کرد. دیگر نهایت مسلمانی این بود، نه بیشتر کتک نوشِ جان می

از این. بعد که هجرت کرد، آمد به سرزمین آزاد، به هوای آزاد، 

اهلل؛ دید عجب سولبه جامعه اسالمی، به تحت والیت اهلل و ر

جا با جا یَتَسابِقونَ اِلَی الخَیرات است، اینجا، ایناست این جایی

شود. آیه قرآن و تقوا و عبادت، مرتبه افراد، مشخص و معلوم می

که بیشتر برای خدا حرکت بکند، عبادت بکند، تالش بکند، هر

 جهاد بکند، انفاق بکند، او عزیزتر است در این جامعه. 

فهمیدند یک درهم در راه خدا در مکه داده، ز اگر میدیرو

که زدند؛ وقتیکردند و زیر شکنجه آتشش میداغش میسیخ

الرَّسول، ای سوی مدینرةُ بیایی در راه خدا مهاجرت کنی به

است،  بینی که چه جوالنگاهیوقت میمسلمان صدر اسالم، آن

کام دل، پر و تواند به ست، چطور انسان میچه جای پروازی ا

کند در راه که مهاجرت میهر «اللّهِ لِیسَب یف هاجِریُ مَن وَ»بال بزند. 

سوی جامعه الهی و اسالمی، مییعنی به «االَرضِی فِ جِدیَ» خدا،

جوالنگاهی، پروازگاهی  «ةًسَعَر وَ راًیکَث مُراغَماً»یابد در زمین 

 ای.فراوان و وسعتی، گشایشی، گستردگی

گر چنانچه در راه خدا حرکت کردی از مکه، از دارحاال ا

سوی دارالهجرة حرکت کردی، در بین راه جانت را الکفر به

وقت تو، گویند آنجا چطور است؟ میخدا گرفت، مُردی، این

اجرت و پاداشت با خداست؛ چون تو کار خودت را کردی. 

 حرکتی که الزم بود انجام بدهی، از تو سر زد، 

قدر وسع یه رفتن به از نشستن باطل        که گر مراد نجویم بهبه راه باد

 بکوشم

کسی بهخواهد که هرخواهد. اسالم میو اسالم این را می

تواند و مستطیع است و قدر توان خودش، آن مقداری که می

 استطاعت دارد، در راه خدا حرکت کند. 

که از خانه کسیآن «رَسولِهِ وَ اهللِ اِلَى مُهاجِراً تِهِیبَ مِن خرُجیَ مَن»

سوی کند بهکه دارد مهاجرت میحالیشود، درخود خارج می

بین راه، مرگ او را درک می «المَوتُ درِکهُیُ ثُمَّ»خدا و پیامبرش، 

گمان پاداش او بر عهده خدا پس بی «اللّهِ عَلَى اَجرُهُ وَقَعَ فَقَد» کند،

و خدا آمرزنده و  «ماًیرَح راًغَفو اهللُ کانَ وَ»و بر ذمه خداست، 

 ست.دارای بخشایندگی ا

این نکته را توجه کنید که چون امروز دیگر روز آخر بحث 

ماند. این کاره میتالوت و قرآن ما هست، این مبحث تقریباً نیمه

نکته را عرض کنم، هجرت از دارالکفر، از والیت غیر خدا، از 

االیمان، تحت لهجرة، داراوالیت شیطان و طاغوت به کجا؟ به دار

والیتِ اهلل، تحت والیت امام؛ تحت والیت پیغمبر و ولیِّ الهی باید 

ای چنین منطقههجرت کرد، این هجرت است. حاال اگر چنانچه یک

الکفر باید ماند؟ یا باید به فکر کار باید کرد؟ در داردر عالم نبود، چه

مهاجرین بود دیگر، مگر  ایجاد دارالهجرة افتاد؟ خود پیغمبر هم جزوِ

که پیغمبر هجرت بکند، نبود؟ پیغمبر هم هجرت کرد؛ اما قبل از آنی

ای تقریباً وجود نداشت، پیغمبر با هجرت خود، دارالهجرة دارالهجره

 را ایجاد کرد. 
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ها با هجرت شود که گروهی از انسانگاهی الزم می

خود، نقطه شروع هجرت را آغاز کنند، جامعه الهی و 

وجود بیاورند، دارالهجرة به گذاری کنند،اسالمی را بنیان

وقت مؤمنین به آنجا هجرت کنند. غرض، این ایجاد کنند، آن

 حاصلِ مطلب درباره هجرت است.

 

 ششم و بیست مبحث به گذرا نگاهی

والیت طاغوت، مومن را با هزاران پیوند و رابطره بره قردرت    

نررامرئیِ نظررامِ جرراهلی  طراغوت وابسررته مرری سررازد و او را بررا تررور 

محاصره می کند، آزادی حقیقی را از او سلب کرده و وی را بی 

اختیار بسوی سرانجامِ شومی کره در انتظرار آن نظرام اسرت، مری      

ای جرز تبراهی و دوری از خرط و    کشاند. والیرت طراغوت ثمرره   

مشی اسالم ندارد. این واقعیت تخلف ناپذیر، هجرت را ضروری 

ی ی اصرل والیرت و الزمره   هجررت دنبالره  می سازد. در حقیقت 

اتصال به امام و خروج از نظام و والیت طاغوتی است. هجررت،  

خروج انسان از ظلمت طاغوت و حرکت بسروی نرور را موجرب    

می شود و آدمی را در مسیر رشد وتعالی و سعادت وکمرال وارد  

می کند. هجرت یک تعهّد فوری و ضروری برای مومن حقیقری  

ود؛ زیرررا در اندیشررة اسررالمی، مسررلمانی و تحررت ربرره شررمار مرری

ای است که با یکدیگر قابل جمرع  والیت طاغوت بودن دو مقوله

 باشد.نمی

 

 نبوت در قرآنمباحث ی خالصه

و « ایمان»کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن پس از 

بلکه باالتر از  _به عنوان اصلی از دین « نبوّت»به تبیین « توحید»

دین بدون آن معنایی ندارد، می پردازد. محورهای که  -اصل

 باشد:اصلی این موضوع به شرح ذیل می

های صحیحِ برداشت از قرآن تاکید دارد . سخنران بر روش1

دارد. راهِ رسیدن به لطائف و و از حَمل معانی بر قرآن برحَذَر می

 ظرایف قرآن، اُنس با این کتاب شریف است.

ی باالتر غریزه انسان و در مرتبه جا که حواس و. از آن2

کند، دانش و عقل او کفایتِ هدایتِ وی به سمت کمال را نمی

لذا به نیرویی فراتر نیاز است تا انسان را هدایت نماید. این 

 ی نبوّت است.ضرورت، همان فسلفه

. نبوّت یک بعثت است، یعنی برانگیختگی و حرکت بعد 1

هایی قوی میاستعداد و مایه از سکون. نبی پیش از بعثت واجدِ

سازد. ی دریافت مسئولیتِ سنگینِ نبوّت میباشد که وی را آماده

اما وی در مسیر زندگی سیری چون معمول جامعه دارد. پس از 

. 2. تحوّل در درون و باطن نبی؛ 1دهد: بعثت دو تحوّل رخ می

 رستاخیز و انقالبی در اجتماع.

دگرگونی عمیق و بنیادی در  . پیامبر با انقالب خود موجب1

گردد. وی در پیِ این است تا نظام اجتماعی منحرف اجتماع می

و ناموزون )باطل( را به نظامی صحیح و متناسب با فطرت انسانی 

 )حق( تبدیل کند.

. هدف اصلی پیامبران، تزکیه و تکامل انسان است. اما 3

کنند میجهت نیل به این مهم، اقدام به موعظه و تربیت فردی ن

بلکه سعی دارند تا محیط مناسبی جهت تربیت انسان فراهم 

ی توحیدی میآوردند. لذا به دنبال ایجاد نظام الهی و جامعه

 باشند.

ی شروعِ دعوت انبیاء از توحید است. پیامبران از ابتدا . نقطه3

کردند زیرا دین اهداف خویش را به صورت صریح مطرح می

های و آگاهی باشد تا مانع انحراف بایست بر اساس بصیرتمی

احتمالی گردد. این خود درسی است که پیروانِ انبیاء نیز می

 بایست تبلیغ دین را از توحید آغاز نمایند.

. در برابر دعوت انبیاء، معارضان و دشمنانی وجود داشتند 0

دیدند، به دشمنی با پیامبر که چون منافع خود را در خطر می

ها عبارتند از: مأل )سودجویان اختالف روهپرداختند. این گ

طبقاتی(، مترفین )ثروت اندوزان(، احبار و رهبان )سردمداران 

 فکری( و طاغوت )حکّام مستبد(.

. اگرچه انبیاء با مشکالت متعدد در مسیر دعوت به حق ۳

کردند شدند و جان خود را نیز در این مسیر هدیه میمواجه می

تکامل و تعالی بوده است و این نتیجه اما مسیر بشریّت رو به 

ی انبیاء برخی توانستند باشد. در میان سلسلهمجاهدت پیامبران می

حق را به حکومت رسانده و باطل را نابود سازند و برخی دیگر 

. ایمان 1به چنین موفقیتی نایل نشدند؛ دو شرط نیل به این توفیق 

اومت در مبارزه می. صبر و مق2و اعتقاد آگاهانه و متعهّدانه و 

 باشد که باید در پیروان ایشان مشهود باشد.
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 والیت در قرآنمباحث ی خالصه

و « ایمان»کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن پس از 

به عنوان تتمه نبوت و « والیت»، به بررسی «نبوت»و « توحید»

پردازد. محورهای اصلی این ی هر مکتب و ملتی، میالزمه

 باشد:رح ذیل میموضوع به ش

. الزم است تا عالوه بر تدبّر در قرآن جهت کشف حقایق 1

آن، در مسائل اجتماعی و مخصوصاً تاریخی قرآن، دقت بیشتری 

صورت گیرد. زیرا از یک سو تاریخ، تفسیر قرآن است و از 

 توان دریافت که سوی دیگر با مراجعه به قرآن می

خی، مطابق با واقع های تاریکدام یک از تفسیرها و توجیه

 است.

سازی اقدام به تشکیل جامعه. نبی جهت نیل به هدف انسان2

پذیر نمینماید و این امر جز با تشکیالت امکانی اسالمی می

باشد. از لوازم هر تشکیالتی، انسجام درونی اعضای آن با 

یکدیگر است. اسالم به این اتصال و انسجام و پیوستگی شدید، 

 ید.گومی« والیت»

باشد، . والیت که به معنی پیوستگی و اتصال شدید می1

دارای سه بعد است: بًعد اول آن، پیوستگی داخلی است. یعنی 

جبهگی و اتصال شدید یک عده انسان با فکر واحد و هدف هم

واحد. بًعد دوم، عدم وابستگی خارجی است که معنای آن عدم 

است به صورتی که  ی اسالمی با امم غیر مسلمانپیوستگی جامعه

 ها قرار گیرد. جامعه اسالمی تحت فرمان آن

. بًعد سوم والیت، پیوستگی با امام و ولیّ جامعه است. 1

بدون تحقق آن، ابعاد دیگر والیت نیز محقق نخواهند شد. پس 

ضروری است هر یک از آحاد امّت اسالم با قلبِ امّت که همان 

ل، از لحاظ فکری و ی اسالمی است، در همه حاولیّ جامعه

 عملی و روحیات، ارتباط مستحکم و نیرومند برقرار نمایند.

توان والیتمدار نامید که محدود به . بنابراین انسانی را می3

محبت صرف نسبت به ولیّ جامعه نبوده و به صورت روز افزون، 

پیروی و وابستگی خود را با امام خویش در فکر، عمل و 

همین اساس در صورتی جامعه، روحیات حفظ نماید. بر 

والیتمدار خواهد بود که ولیّ و امام در آن مشخص بوده و منشأ 

ها باشد. در نتیجه جامعه زنده شده و تمام ی نیروها و فعالیتهمه

استعدادهای انسانی جهت نیل به کمال و تعالی انسان رشد 

 خواهد یافت.

دا ناشی میتنها ولیّ است زیرا همه چیز از قدرت خ« اهلل. »3

شود )والیت تکوینی(، پس حکومت تشریعی نیز باید در دست 

جا که قانون الهی نیازمند مجری است، خداوند، او باشد. از آن

ی عینی والیت خویش ارسال فرموده پیامبر را به عنوان جلوه

است. پس از پیامبر، مومنان راستین که دارای صفات ایمان 

رار ذکر خدا، ایتای زکات و تقسیم راستین، اقامه ی نماز و استق

 باشند، جانشینان ایشان هستند.عادالنه ی ثروت می

. هر والیتی غیر از والیت خدا و جانشینان او، والیت 0

های طاغوت است. با پذیرش این والیت، طاغوت بر تمام انرژی

سازنده و ثمربخش وجود انسان مسلط شده و از انسان در راه 

نماید و در نتیجه والیت طاغوت، ی میکشمصالح خود بهره

 گردد.رنگ ثابت زندگی انسان می

. هجرت که خارج شدن از والیت ظالم و وارد شدن به والیت ۳

شرود.  ی والیت شمرده مری باشد، جزو ضروریات مسئلهعادل می

زیرا از یک طرف والیت طراغوت بره معنری تسرلط آن برر تمرام       

رهرای انسران اسرت و از طررف     نیروها، استعدادها، کارهرا و ابتکا 

ها و اسرتعدادهای  دیگر مسلمانی یعنی اینکه تمام امکانات، انرژی

انسان در اختیار خردا باشرد. بنرابراین مسرلمانی برا تحرت والیرت        

ی مسرلمانی، تحرت والیرت    طاغوت بودن در تضاد بوده و الزمره 

اهلل بودن اسرت. البتره مرومن برا هجررت، بره جوالنگراه فرراوان و         

یابرد و در صرورت ادراک مررگ در اثنرای     سرت مری  گشایش د

هجرت، اجر و پاداش مهاجر با خداست. در صورت مهیرا نبرودن   

مقصدِ مطلوب، بنیانگذاری و تأسیس جامعه اسرالمی مقدمره و از   

 .باشدلوازم هجرت می

 

 والسالم علینا و علی عباداهلل الصالحین


