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پيشگفتار
وصيّت يكي از سنتهاي پسنديده است كه ميان انسانها در پهنه تاريخ رايج بوده است .اسالم نيز بر اين سنّت
تأكيد دارد و پيروان خود را از سويي به نگارش وصيتنامه و يادآوري حقوق ،بدهكاريها ،بستانكاريها مشخص
كردن هزينه اموال متعلق به خود (تا حد يك سوم دارايي) و توصيههايي به فرزندان و خويشاوندان در جهت
پيمودن راه درست و از سوي ديگر مخاطبان و شنوندگان وصيت را به حفظ و عمل به وصيت و پرهيز از كتمان
آن فرا ميخواند.
بزرگان دين و سياست و پيشوايان امت اسالمي افزودن بر وصيت حقوقي شخصي توصيهها و رهنمودهاي كلي و
اساسي را براي حفظ كيان دين و وحدت امت ،خطاب به مسلمانان داشتهاند .تأكيد پيامبر عظيمالشأن اسالم بر
حفظ كتاب خدا و اهلبيت پيامبر بهعنوان مفسران و مجريان احكام الهي و پرهيز از مهجوري و جدايي انداختن
ميان آنها و وصيت امام علي(عليه السالم) به تقوا و نظم در امور ،برقراري صلح و آشتي ميان امت ،مبارزه با
ظالم ،حفظ سنت امر به معروف ،جهاد در راه خدا ،حفظ حرمت كعبه ،رسيدگي به وضع يتيمان و درماندگان
و...را مي توان از نوع وصاياي اجتماعي و سياسي دانست كه اگر امت پيامبر به راستي و دقت به اين وصايا عمل
كرده و اين توصيههاي خردمندانه و از سر خيرخواهي را نصبالعين خود قرار ميداد ،به يقين امروز با چنين
مشكالتي دست در گريبان نبود.
امام خميني(قدس سره) رهبر فقيدي كه پيروزي اسالمي ايران مرهون هدايت و راهبري اوست پس از برقراري
نظام اسالمي در ايران به پيروي از امامان و پيشوايان خود ،مجموعه راهنماييهايي را براي بقا و استواري اركان
نظام ديني ،در قالب وصيتنامهاي سياسي ـ اجتماعي و منشوري براي آيندگان از خود به يادگار گذاشت .به
جهت ارزش و جايگاه ويژه اين وصيت نامه كه مجموعه مدوّني از اصول عقيدتي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي
نظام اسالمي ميباشد ،دانشگاه آزاد اسالمي تدريس آن را براي دانشجويان در قالب يك واحد درسي در نظر
گرفته است ،تا معماران فرداي اين سرزمين با ديدگاه و ارشادهاي بنيانگذار نظام ،بيشتر آشنا شده ،با عمل به
مفاد آن پيكر انقالب اسالمي را از گزند حوادث و آفتهاي موجود در پيشروي آن مصون و محفوظ نگاه دارند.
كتاب حاضر ،شرح و توضيح فرازهايي برگزيده از وصيتنامه سياسي ـ الهي است كه به قلم حجتاالسالم
والمسلمين سيّدمحمّد شفيعي مازندراني تحرير يافته و به گونهاي تنظيم شده است كه ميتواند به عنوان يك
منبع ،جهت تدريس اين واحد درسي مورد استفاده استادان محترم معارف اسالمي قرار گيرد.
نهاد نمايندگي مقام معظّم رهبري در دانشگاهها
معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسالمي  -مديريت تحقيق و تدوين متون درسي
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مقدمه
ساعت  10/25دقيقه شب  13خرداد  1368هـ  .ش .برابر با شوال  1409هـ  .ق .جهان شاهد عروج روح بلند
مردي آسماني به ملكوت اعال بود؛ چنان كه در بيستم جمادياالولي سال  1320هـ  .ق مصادف با ميالد حضرت
فاطمه زهرا(عليها السالم) نيز ،شاهد طلوع اين «امام نور» بود .و سالمٌ عليه يوم وُلِدَ و يَوْمَ ماتَ و يَومَ يُبْعَثُ حَيّاً.
مردي از عالم خاك به سراي ابدي پيوست كه در جهان شور آفريد ،شرق را متحيّر ساخت و غرب را به زانو در
آورد.
اين نادره زمان البتّه براي مردان الهي از دهها سال پيش شناخته شده بود :آيتاللّه كاشاني ،سياستمدار معروف،
درباره ايشان گفته است« :تنها كسي كه بعد از من اميد است به درد اين ملت بخورد ،آقاي خميني است».
حضرت آيتاللّه بروجردي بارها در جمع اصحاب به امام اشاره كرده و گفته بود« :در موقعيّتي مناسب قصد دارم
زير بازوي جواني را بگيرم كه براي اسالم و مسلمين مثمر ثمر باشد».

13

آيت اللّه العظمي ميالني نيز در تلگرافي به تركيه به محضر امام (ره) چنين نوشت« :همگي براي تأييد شما كه
لسان ناطق همه جوامع روحاني و ديني هستيد و گفته شما كالم حق و حقيقت است ،دعا مينمايند».
همچنين عالّمه اميني ،صاحب كتاب پر ارج الغدير ،گفته بود «الخميني ذخيرة اللّه للشيعة».
انديشمند و فيلسوف معاصر عالمه شهيد مطهري در كتاب نهضتهاي اسالمي در صد ساله اخير مينگارد:
نور چشم و عزيز روح ملت ايران ،استاد عاليقدر و بزرگوار ما حضرت آيتاللّهالعظمي خميني ـ اداماللّه ظلّه ـ
حَسَنَه اي است كه خداوند به قرن و روزگار ما عنايت فرموده و مصداق بارز و روشن «انّ للّه في كلّ خلف عدوال
ينفون عنه تحريف المبطلين» ميباشد.
گفتهاند« :معرِّف بايد از معرَّف اَجْلي باشد»؛ بنابراين نميتوان در پرتو نور فانوس ،جوياي آفتاب شد .چه بهتر كه
به توصيف جمال خورشيد تابان امام(قدس سره) نپردازيم و تنها ميراث مكتوب او ،وصيّتنامه سياسي ـ الهياش
را ورق بزنيم؛ وصيّتنامهاي كه داراي ابعاد مختلف و حاوي مسائل گوناگون عقيدتي ،سياسي ،اجتماعي و
فرهنگي است؛ مكتوبي كه نشان دهنده بيهمتايي آن حضرت در تاريخ معاصر و نسلهاي آينده است.
همواره به اين حقيقت اذعان دارم كه طلبه ضعيفي چون مرا توان شرح و بسط و تفسير گفتار بلند امام
امت(قدس سره) نيست؛ ولي گفتهاند:
آب دريا را اگر نتوان كشيد***هم به قدر تشنگي بايد چشيد
من نيز به همين نيّت به اندازه توان ناچيز خود در اين صحيفه نوراني سيري كردهام كه شرح مضامين آن اينك
در جلوه مجموعه حاضر به تشنگان زالل حقيقت تقديم ميشود .اميدوارم اين كوشش ناقابل مورد قبول درگاه
حق تعالي قرار گيرد.
قابل ذكر است كه چون سال  1378سالي است كه از سوي رهبر معظم ،حضرت آيتاللّه خامنهاي مدّظلهالعالي
سال امام خميني(قدس سره) نام گرفت .مجموعه حاضر بهعنوان متن درسي دانشگاه تنظيم گشته است.
حوزه علميه قم
سيدمحمدشفيعي مازندراني
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درس اوّل  :درباره وصيّتنامه
الف .وصيّت در اسالم

نوشتن وصيّتنامه از سنّتهاي ديرينه جهان اسالم است و به گروهي خاص اختصاص ندارد .ديدگاه اسالم در
باره وصيّت و وصيّتنامه چيست؟
پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله) فرمود« :ما يَنْبَغي ألمْرَء مُسْلِم اَنْ يَبيتَ ليْلَةً االّ وَ وَصيَّتُهُ تَحْتَ رَاْسِهِ».
و نيز فرمود« :مَنْ ماتَ بِغَيْرِ وصيّة ماتَ مِيتةً جاهليّةً
البته مسلمان بايد در وصيّت ،عدالت را رعايت كند؛ درباره بيش از ثلث اموال خود وصيّت نكند و وارثان پس از
خود را از حقوقشان محروم نسازد.
يكي از ياران رسول خدا(صلي اهلل عليه وآله) در آستانه مرگ ،همه دارايي خود را در راه خدا صرف كرد در حالي
كه كودكان صغير در خانه داشت .رسول خدا(صلي اهلل عليه وآله) از ماجرا با خبر شد و فرمود« :اگر پيش از دفن،
مرا از اين رفتار او آگاه ميكرديد ،از دفن او در قبرستان مسلمانان جلوگيري ميكردم».
در اينجا الزم است به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا وصيّت كردن واجب است؟ در پاسخ بايد گفت :از ظاهر
آيه  180سوره بقره «كُتِبَ عَلَيكُم إِذا حَضَرَ اَحَدكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوصِيّةُ لِلْوالديْنِ واالْقْرَبينَ بِالْمعروفِ حَقّاً
عَلي الْمُتَّقينَ» به دست مي آيد كه وصيّت كردن براي كساني كه اموالي دارند و يا حقوقي بر عهده آنها است كه
بايد پس از مرگ آنان ادا گردد ،واجب است ،ولي دقّت بيشتر در نصوص ،اثبات ميكند كه اين امر ،ارشادي است
و آيه در صدد تحريص و تشويق به وصيّت است نه بيان الزام و وجوب آن .اميرمؤمنان علي(عليه السالم) درباره
وصيّت فرمود:
مَنْ اَوصي وَ لَمْ يَحْفِ وَ لَمْ يُضارّ كانَ كَمَن تَصدّقَ في حَياته؛
وصيّت كسي كه به حيف (اسراف) و زيان بازماندگان منجر نشود ،به منزله صدقه دادن در راه خداست.
اين گونه وصيّت است كه لزوم عمل به آن را در پيدارد و نميتوان بر خالف آن رفتار كرد.
چنانكه در قرآن ميخوانيم:
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَاِنَّما اِثْمُهُ عَلَيالّذين يُبَدِّلونهُ ،اِنَّ اللّهَ سَميعٌ عَليمٌ؛
كسي كه از محتواي وصيّت كسي با خبر است اگر بر خالف آن عمل كند ،گناهكار است و خدا شنوا و دانا است.
آيه فوق در صدد اثبات وضعيّت حقوقي وصيّت است.
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در برابر وصيّتنامه حقوقي ،وصاياي اخالقي قرار دارد .بديهي است كه مخالفت با اين وصايا مشكل آفرين نيست،
مثال مخالفت با نصايح خيرخواهانه ديگران ،عتاب و كيفر حقوقييي را بهبار نميآورد.

ب .مخاطبان وصيّتنامه امام خميني(قدس سره)
امام(قدس سره) در سرآغاز وصيّتنامه خود تصريح فرمودهاند كه اين وصيّتنامه به گروهي خاص اختصاص
ندارد ،ايشان اين نكته را چنين خاطر نشان كردهاند:
آنچه الزم است تذكّر دهم آن است كه وصيّت سياسي ـ الهي اينجانب اختصاص به ملّت عظيمالشأن ايران
ندارد ،بلكه توصيه به جميع ملل اسالمي و مظلومان جهان از هر ملّت و مذهب ميباشد.
به اين مسأله در جايْ جاي وصيّتنامه حضرت امام(قدس سره) اشاره شده است.

ج .پيشگفتار وصيّتنامه
وصيّتنامه سياسي ـ الهي حضرت امام(قدس سره) كه «منشور انقالب»« ،صحيفه استقالل»« ،زبور حكومت
اسالمي» و «صحيفه انقالب» لقب يافت ،كتاب جامعي است كه نكتهاي را در باب ارشاد انسان انقالبي فروگذار
نكرده است و از آنجا كه «حكمت عملي» هميشه براساس «حكمت نظري» شكل ميگيرد و اساس احكام عملي
و فرعي اسالمي بر پايه احكام عقيدتي آن استوار است ،حضرت امام پيشگفتاري را بهعنوان زيربناي فكري
دستورهاي عملي و ارشادهاي تاريخساز خويش نوشتهاند .راز نوشتن اين پيشگفتار را ميتوان در همين نكته
جستجو كرد .پيامبر عظيمالشأن اسالم بنيانگذار اين سيره گرانمايه در تاريخ مسلمانان است و حديث معروف
«ثقلين»« ،سفينه»« ،حديث غدير» ،و ...گواه اين مدّعا است كه پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) در كنار ابالغ
دستورالعملها از زيربنا و جهانبيني آنها نيز ،سخن به ميان مي آورند.
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د .ضرورت تدريس وصيّتنامه
ضرورت تدريس وصيّتنامه سياسي ـ الهي حضرت امام(قدس سره) در مراكز علمي را ميتوان در فوايدي چند
باز جست .از اين ميان ،مهمترين فايده را ميتوان در عنوان «پرورش نسل مورد نظر اسالم» سراغ گرفت كه
توضيحي كوتاه در اين باره ميآوريم.

پرورش نسل مورد نظر اسالم
در يك گروهبندي ،انسانها از حيث برخورداري از علم و ايمان بر چند دستهاند:
1.گروهي كه بيگانه از اين دو ارزشند.
2.دسته ديگر اندوخته هاي علمي دارند و چه بسا در فنّ خود تخصّص دارند ،ولي از نظر ايمان و تعهّد به اصول
انساني عقب ماندهاند.
3.دسته سوم داراي ايماني محكم و تعهّدي سخت به اصول انسانياند ،ولي از اندوختههاي علمي بيبهرهاند.
4.دستهاي نيز داراي ويژگيهاي و كماالت متعالياند و از علم و ايمان برخوردارند .به عبارت ديگر ،صاحب
تخصّص و تعهّدند.
از ميان اين گروهها تنها گروه چهارم مورد نظر است و مراكز علمي كشور از حوزه گرفته تا دانشگاه در پي تقويت
و پرورش اين نسلند.
بنابراين ،ضرورت تدريس وصيّتنامه سياسي ـ الهي حضرت امام(قدس سره) در مراكز علمي كشور را نيز ميتوان
از همينجا دريافت؛ زيرا ترديدي نيست كه:
اوال :حضرت امام(قدس سره) فقيهي برجسته ،متفكّري بينظير ،اسالمشناسي راستين ،عارفي ربّاني و مربّيي
بيبديل است و چنين كساني ميتوانند انسان را تا اوج قلههاي رفيع سعادت و كمال رهنمون شوند.
ثانياً :وصيّتنامه حضرت امام(قدس سره) عصارهاي از ديدگاههاي او و خالصهاي از معارف الهي است.
ثالثاً :اين وصيّت نامه داراي ابعاد مختلف و جامعيّت ويژهاي است؛ بنابراين تعمّق ،دقّت و توجّه به پيامهاي نوراني
آن ،بدون ترديد در تربيت نسل مورد نظر اسالم تأثيري شگرف دارد و ترديدي نيست كه بهترين راه ايجاد انگيزه
براي تعمّق و توجّه به آن ،مطرح كردن آن بهعنوان متن درسي دانش جويان و فرهيختگان است.
حضرت امام(قدس سره) در آغاز وصيّتنامه خود ،اين نكته را خاطر نشان ميكنند كه به خاطر «اميد به اين
انقالب و بقاء دستاوردهاي آن »...به نوشتن اين وصيّت نامه پرداختهاند؛ بنابراين چون وصيّت نامه آن حضرت به
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نسل حاضر اختصاص ندارد ،محتواي آن بايد به آينده سازان جامعه تعليم داده شود تا از زالل هدايت آن
بهرهمند گردند.

نتيجه
قلمرو وصيّتنامه سياسي ـ الهي حضرت امام(قدس سره) ،بسي گسترده است و اختصاص به كشور ،مكتب و ملّت
خاصّي ندارد ،جهان شمول و فراگير است .محتواي رهنمودهاي حضرت امام(قدس سره) در وصيّت نامه را
ميتوان در سه بخش زير خالصه كرد:
1.رهنمودهايي كه به مردم امروز ايران اختصاص دارد.
2.رهنمودهايي كه به واحدها و ادارههاي خاص ،اختصاص دارد.
3.رهنمودهايي كه مربوط به بشر و بيرون از مدار محدوديّتهاي فوق است.

پرسش
1.ضرورت تدريس وصيّتنامه امام(قدس سره) در مراكز علمي و آموزشي كشور را بيان كنيد.
2.مخاطبان اين وصيّتنامه چه كساني هستند؟
3.تفاوت ميان وصيّتنامه حقوقي و اخالقي چيست؟
4.محتواي اين وصيّتنامه را به چند دسته ميتوان تقسيم كرد؟

18

درس دوم :واليت
الف .اهمّيّت واليت و امامت

بدون ترديد حضرت امام كه مؤيَّد به تأييدهاي الهي بود و نيابت عظماي حضرت بقيةاللّهاالعظم ـ رُوحي لِتُرا ِ
ب
مَقْدَمِهِ الفِدا ـ را عهدهدار بود بهتر ميدانست كه اساس كار چيست .او ميدانست كه هيچ چيزي به قدر «واليت»
مورد عنايت پروردگار متعال نيست؛ «وَلَمْ يُنادِ بِشَيء كَما نُودِيَ بِالْوِاليَةِ» .و نيز ميدانست كه «عبادت» بدون
«واليت» مقبول درگاه حضرت احديّت نخواهد بود به گفته شاعر:
نماز بيوالي او نماز بيوضو بوَد***به دشمن علي بگو نماز خود قضا كند
عالّمه اميني(قدس سره) در الغدير مينويسد:
در بياني از امام باقر(عليه السالم) آمده است:
لو انّ رجال قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع ماله و حجّ جميع دهره و لم يعرف والية ولي اللّه فيو و يكون
جميع اعماله بداللته اليه ،ما كان له علي اللّه حقّ في ثوابه و الكان من اهل االيمان؛
اگر كسي شب را در نماز و روز را روزهدار باشد ،همه اموال خود را انفاق كند و همه ساله ،حجّ به جاي آورد ،ولي
واليت وليّ اللّه را نشناسد (از او پيروي نكند) و همه اعمال خود را مطابق راهنمايي او انجام ندهد ،او را در
پيشگاه خدا ثوابي نيست و در شمار مؤمنان نخواهد بود.
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آري ،عبادت بايد با هدايت و امامت حجّت الهي انجام گيرد .بر اين اساس ،در زمان پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) و
امامان(عليهما السالم) ،ايشان هدايتگر امّت بودهاند و در دوران غيبت ،هر كس يا بايد در دينشناسي ،متخصّص
باشد و يا بايد در فروع و احكام فردي از مجتهد جامعالشرايط تقليد كند .فلسفه وجودي رسالههاي عمليّه نيز جز
اين نيست.
پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله) در ضمن رهنمود معروف به «حديث ثقلين» اهمّيّت و جاودانگي واليت را به
همگان خاطر نشان ساختهاند .مهمترين نكتههاي مربوط به «ثقلين» را در مباحث زير پيميگيريم.

پرسش
1.ضرورت تدريس وصيّتنامه امام(قدس سره) در مراكز علمي و آموزشي كشور را بيان كنيد.
2.مخاطبان اين وصيّتنامه چه كساني هستند؟
3.تفاوت ميان وصيّتنامه حقوقي و اخالقي چيست؟
4.محتواي اين وصيّتنامه را به چند دسته ميتوان تقسيم كرد؟

ب .حديث ثقلين
در درس اوّل اشاره كرديم كه امام خميني(قدس سره) با مخاطب ساختن گروههاي مختلف ملّت و سفارش آنان
به انجام وظايف براي دستيابي به تكامل و استقالل همه جانبه (با توجّه به ارزيابي ابعاد مختلف مسائل سياسي،
اجتماعي و فرهنگي ايران و جهان) ،انجام وظايف را براي هر كس «عبادت» ميدانند و چون پذيرفته شدن
عبادت در پيشگاه خدا بدون واليت ولّياللّه ميسّر نيست ،بنابراين حديث ثقلين در آغاز وصيّتنامه سياسي ـ
الهي ايشان جاي دارد.
پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله) در وصيّتنامه معروف خويش به همگان چنين خاطر نشان ساخت.
اِنّي تارِكُ فيكُمُ الثَّقَلينِ كِتابَ اللّهِ وَ عِتْرَتي...
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از ميان شما به سراي ابدي رخت برميبندم و در ميان شما دو چيز گرانمايه به يادگار ميگذارم :قرآن و عترت
من( ،اين دو هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تا [در قيامت] در حوض به من ملحق گردند).

معني ثقل
«ثَقَل» و «ثِقْل» به هر چيز نفيس و گرانبها و نيز شيِ سنگين گفته ميشود .اين واژه همچنين در مفهوم
تضايفي و سنگيني نسبي به كار ميرود؛ مثال شي سنگينتر در برابر شي سبكتر را «ثَقَل» ميگويند .به زاد و
توشه و بار و بُنه مسافر نيز «ثَقَل» گفته ميشود« .ثِقْل» به گنجهاي نهفته در دل زمين و نيز به معنا هر چيزي
كه قابليَت توزين داشته باشد و مورد رقابت مردم قرار گيرد نيز آمده است.

ج .راز توصيف به «ثقل»
اين پرسش قابل توجّه است كه چرا پيامبر عظيمالشّأن اسالم(صلي اهلل عليه وآله) دو يادگار خود در ميان ما را به
«ثَقَل» توصيف نموده است .در پاسخ اين پرسش نظرهاي مختلفي از سوي عالمان طراز اوّل اسالم از شيعه و
سنّي ارائه شده است؛ از جمله به چند قول اشاره ميكنيم:
«ابناثير» ،لغتدان و حديثشناس معروف اهل سنّت مينويسد« :سَمّا هُما ثَقَلَيِن اِعْظاماً لِقَدْرِهما و تعظيماً
لشأنها؛ پيامبر ،قرآن و اهلبيت را به خاطر عظمت قدر و بزرگداشت منزلت آنها «ثَقَلَيْن» ناميد».
«ابن ابيالحديد» شارح معروف نهجالبالغه در اين باره مينويسد:
«ثقل» بار و اسبابي را گويند كه مسافر آنها را با خود حمل ميكند .پيامبر ،قرآن و اهل بيت را به بار و اسباب
خود تشبيه كرده و آنها را متاع خود دانسته است كه حتماً به او بازگردانده خواهد شد؛ (اسباب و متاعي كه
پيامبر آنها را به رسم امانت در ميان ما باقي گذارده است).
ولي پاسخ اساسي همان است كه «ابناثير» در النهايه به آن اشاره كرده است:
متابعت و پيروي از اين دو ،سنگين و طاقتفرسا است و از عهده افراد سستْ عنصرِ دنياگرا و شيفته زندگي
دنيوي برنميآيد.
همچنين محقّق بزرگوار« ،طريحي» در مجمعالبحرين ميگويد« :النّ العمل بهما ثقيل»«صدوق» نيز در معاني
االخبار چنين نقل ميكند:
ابوعمر و يكي از همراهان ابوالعباس ميگفت از ابوالعباس پرسيدم :منظور از «انّي تارك فيكم الثقلين» چيست و
چرا قرآن و عترت ،ثقلين خوانده شدهاند .پاسخ داد« :ألن التمسك بها ثقيل».
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د .ثقل اكبر و ثقل اصغر
پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله) از قرآن و عترت با عنوان «ثقلين» ياد كرده است .آن حضرت از هر يك از دو
«ثقل» خود با لقبي خاص و وصفي ويژه سخن به ميان آورده است :قرآن را به صفت «اكبر» و عترت را به صفت
«اصغر» متّصف ساخته است.
جابر بن عبداللّه انصاري ميگويد :پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله) فرمود:
يا ايّها النّاس انّي تارك فيكم الثقلين :الثقل االكبر و الثقل االصغر إنْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا و لن تبدلّوا فانّي
سئلت اللّه اللطيف الخبير يفرقان حتي يَرِدا عليّ الحوض فاعطيت.
جابر ميگويد :هنگامي كه سخنان پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله) به اينجا رسيد« :ثقل اكبر» و «ثقل اصغر»
كدام است؟ پيامبر اسالم(صلي اهلل عليه وآله) پاسخ داد:
الثقل االكبر كتاب اللّه عزّوجلّ سبب طرفه بيداللّه عزّوجلّ و طرف بايديكم .الثقل االصغر عترتي اهل بيتي.
در بيان فوق به روشني اين نكته به چشم ميخورد كه از قرآن با عنوان «ثقل اكبر» و از عترت و اهل بيت با
عنوان «ثقل اصغر» ياد شده است.

راز توصيف به «اكبر» و «اصغر»
پيامبر عظيم الشّأن اسالم از دو وديعه نفيس خود به ثقل اكبر و ثقل اصغر ياد كرد؛ خواهيد پرسيد كه چرا
پيامر(صلي اهلل عليه وآله) كتاب خدا را با عنوان «ثقل اكبر» و عترت را با عنوان «ثقل اصغر» مورد توجّه قرار
داده است.
قرآن وسيله اي است براي هدايت ،كه از يك سو به خدا اتّصال دارد و از سوي ديگر در اختيار ما است ،به اين
معنا كه قرآن دو جنبه دارد :جنبه عرشي (آسماني) و جنبه زميني ،و اهل بيت به مقتضاي مفهوم قرآني «اَنا بَشَرٌ
مِثْلُكُم» (كهف  )110 /با صرف نظر از مقامات معنوي ،جنبه زميني دارند.
«بحراني» مفسّر معروف نهجالبالغه ميگويد :قرآن اكبر بزرگتر از عترت است؛ زيرا عترت تابع و پيرو قرآن
است.
مرحوم آيتاللّه خويي در تفسير خود بر نهجالبالغه مينويسد:
چون قرآن سند و معجزه رسالت و سند واليت و اساس دين است از عترت بزرگتر به حساب آمده و عترت،
اصغر محسوب گشته است.
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فقيه و عارف كبير حضرت امام خميني ميگويد« :مقام واالي ثقل اكبر و ثقل كبير كه از هر چيز اكبر است جز
ثقل اكبر كه اكبر مطلق است»...
در اين سخن بلند الهي از اهل بيت به عنوان «ثقل كبير» و از قرآن بهعنوان «اكبر مطلق» ياد شده است؛ چون
قرآن معجزه جاويد و سند حقّانيّت امامت و نبوّت است ،فوق همه چيز است و چيزي جز خدا برتر از او نيست.
پس قرآن بزرگتر (اكبر) از همه اشياء است جز خدا كه :اللّهُ اَكْبرُ مِن كُلّ شيء».

هـ  .تقارن كتاب و عترت
راز تقارن ميان كتاب و عترت را ميتوان چنين بازگو كرد:
1.رهبر بدون قانون اساسي مستحكم و مدوّن و همچنين قانون اساسي بدون رهبري شايسته براي هدايت
جامعه ،كارايي ندارد بلكه اين دو مكمّل يكديگرند.
 2.تعيين عترت و قراردادن آن در كنار كتاب ،بيانگر اين حقيقت است كه الزمه «كتاب صامت» يعني قرآن،
داشتن مفسّر و كتاب ناطق است كه همانا جز عترت و اهل بيت رسولخدا نخواهد بود.
3.اسوه راستين حمايت از قرآن ،جز اهلبيت نيست و قرآن نيز جز دعوت به پيروي از سيره چنين انسانهايي
رسالتي ندارد.
4.حقايق هستي تنها از راه پيشرفتهاي عقالني براي بشر حاصل نميآيد؛ بسياري از اين حقايق را تنها وحي
(قرآن) ميتواند در اختيار جامعه قرار دهد و در اين زمينه جامعه از آگاهان راستين قرآن يعني اهلبيت بينياز
نيست و در نتيجه قرآن بدون اهلبيت گنجي است دست نايافتني كه بسياري از حقايق آن نامكشوف خواهد
ماند.
 .5احترام خالصانه به هر يك از قرآن و عترت ،احترام به ديگري است.
 .6همانگونه كه قرآن همواره در دسترس امّت است ،عترت نيز چنين است و در دوران غيبتكبرا از باب آن كه
دعوت به عترت ،دعوت جامعه به سوي نايبان عترت خواهد بود ،اداره امور جامعه به عهده حاكم شرع يعني وليّ
فقيه واجد شرايط است كه توسّط رهنمود معروف« :و امّا الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها الي رواة احاديثنا» مورد
تأكيد قرار گرفته است؛ چنانكه آيتاللّهالعظمي خويي در كتاب پر ارج خود البيان في تفسير القرآن ،ذيل آيه «ال
يأتيه الباطل من بين يديه و المن خلفه» بدان پرداختهاند.
7.بياعتنايي به هر يك بياعتنايي به ديگري است .بر اين اساس است كه امام امّت در گفتاري جامع و كامل
چنين ميگويد:
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شايد جمله «لَنْ يَفْتَرِقاحَتّي يَرِدا علي الْحَوض» اشاره باشد بر اينكه بعد از وجود مقدّس رسولاللّه ـ صلي اللّه
عليه و آله و سلّم ـ هر چه بر يكي از ايندو گذشته است و مهجوريّت هر يك ،مهجوريّت ديگري است.
 .8هر يك از اين دو ،گواه صادق بر حقّانيّت وجود ديگري است .به فرموده پيامبر اسالم «يشهد الثقل االكبر
بالثقل االصغر و يشهد الثقل االصغر بالثقل االكبر»؛ يعني :قرآن به حقانيّت عترت و عترت نيز به حقّانيت قرآن
گواهي ميدهد .مقام واال و عظمت اهلبيت نيز از اينجا معلوم ميشود.
9.ترديدي نيست كه قرآن در جهان ،جاودانه است؛ وجود عترت نيز در جوامع بشري جاودانه است و اين دو
حافظ يكديگرند.

و .انتخاب حديث ثقلين
چرا امام امّت از ميان آن همه احاديث درباره امامت و واليت ،حديث «ثقلين» را برگزيده است؟ در پاسخ اين
پرسش بايد گفت:
اوالً :عمل امام تداوم خطّ سَلَف صالح او از جمله «شيخ مفيد» در كتاب العدّه است .شيخ مفيد براي اثبات امامت
و حقّانيّت آن ،حديث ثقلين را مورد توجّه و استناد خويش قرار داده است.
ثانياً :اين حديث در موارد مختلف و با عبارتهاي گوناگون از پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله) در كتب حديثي
شيعه و سنّي به چشم ميخورد و يكي از احاديث «متواتر» است.
ثالثاً :اين حديث از چنان جامعيّتي برخوردار است كه در ساير احاديث «متواتر» به چشم نميخورد از جمله:
 1.پيامبر در اين حديث از رحلت خود سخن به ميان آورده است كه از حيث عاطفي براي مسلمانان قابل توجّه
است و قهراً باعث توجّه و عمل به مفاد آن ميگردد.
2.در اين حديث سخن از بازمانده و وديعه شخص پيامبر است كه بايد در كنار «حوض» به پيامبر بازگردانده
شودكه اين خود اهمّيّت و عظمت اين حديث را بازگو ميكند.
 .3قرآن در ميان مسلمانان از اهمّيّت ويژهاي برخوردار است و قرار گرفتن عترت در كنار آن ،فضل و برتري
عترت را نيز در چشمانداز همه به نمايش ميگذارد.
4.در اين حديث سخن از قيامت است كه وداع با اين عالم و روبهرو شدن با شخص پيامبر را تداعي ميكند.
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 .5پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) در اين حديث سرانجام روش تمسّك به قرآن و اهل بيت را مورد توجّه قرار داده
است كه براي شيفتگان به آن حضرت داراي اهمّيّت است.
 .6اين حديث كه بهعنوان وصيّتنامه پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) مورد توجّه خاص و عام بوده و قهراً داراي
موقعيّت ويژهاي در ذهن مسلمانان است ،در تمام محافل و در ميان تمام گروههاي امّت اسالمي جايگاه ويژهاي
دارد.
7.اين حديث حجّت قاطع بر بشريّت است و اختصاص به مسلمانان ندارد؛ زيرا در آن ،سخن از معجزه جاودانه
پيامبر است.
كوتاه سخن اينكه هيچ حديث ديگري چون «حديث ثقلين» نيست كه با عبارتي نسبتاً كوتاه و گذرا بيان شده و
جامع االطراف باشد .راز انتخاب حضرت امام نيز در همين نكته خالصه ميشود ايشان در وصيّتنامه خود
مينويسد:
و ذكر اين نكته الزم است كه حديث ثقلين متواتر بين جميع مسلمين است و كتب اهل سنت از صحاح
ششگانه تا كتب ديگر آنان با الفاظ مختلفه و موارد مكررّه از پيغمبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله) بهطور متواتر نقل
شده است و اين حديث شريف حجّت قاطع است بر جميع بشر ،بهويژه مسلمانان مذاهب مختلف و بايد همه
مسلمانان كه حجّت بر آنها تمام است جوابگوي آن باشند و اگر عذري براي جاهالن بيخبر باشد براي علماي
مذاهب نيست.

ز .اختالف امّت اسالمي
هدف اصلي حضرت امام از انتخاب اين حديث را ميتوان حفظ وحدت امّت و تمسّك به «حبلاللّه» دانست .اين
حديث شريف ،حجّت قاطع است بر جميع بشر»...؛ چون در آن ،سخن از معجزه جاودانه پيامبر يعني قرآن است
كه هر عقلي اگر بدون وابستگيهاي اسارت بار فكري ،در آن تعمّق كند به حقانيّت آن پيخواهد برد و به اسالم
روي خواهد آورد .امام به دنبال اين سخن چنين آورده است« :به ويژه مسلمانان مذاهب مختلف»؛ يعني تمام
مذاهب اسالمي بايد براساس عمل به مفاد بلند آن به حبلاللّه (عترت) يعني اطاعت از آلمحمد روي آورند و
وحدت خويش را به نمايش بگذارند و وصيّت پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) را در زندگي خود عينيّت بخشند.
امام امّت(قدس سره) سپس منشأ اصلي مصايب فردي و اجتماعي بشريّت به ويژه مسلمانان را چنين خاطر نشان
ميسازند:

25

اكنون ببينيم چه گذشته است بر كناب خدا ،اين وديعه الهي و ما تَرَكِ پيامبر اسالم صلّي عليه و آله و سلّم،
مسائل اَسفانگيزي كه بايد براي آن خون گريه كرد پس از شهادت حضرت علي(عليه السالم)شروع شد.
خودخواهان و طاغوتيان ،قرآن كريم را وسيلهاي كردند براي حكومتهاي ضدّ قرآني و مفسّران حقيقي قرآن و
آشنايان به حقايق را كه سراسر قرآن را از پيامبر اكرم صلّي اللّه عليه و آله و سلّم دريافت كرده بودند و نداي
«اني تارك فيكم الثقالن» [الثقلين] در گوششان بود با بهانههاي مختلف و توطئههاي از پيش تهيّه شده ،آنان را
عقب زده و با قرآن ،در حقيقت قرآن را كه براي بشريّت تا ورود به «حوض» ،بزرگترين دستور زندگاني مادّي و
معنوي بوده و هست از صحنه خارج كردند و بر حكومت عدل الهي كه يكي از آرمانهاي اين كتاب مقدّس بوده
و هست خط بطالن كشيدند و انحراف از دين خدا و كتاب و سنّت الهي را پايهگذاري كردند تا كار به جايي
رسيد كه قلم از شرح آن شرمسار است.
اين بخش از وصيّتنامه ،هشداري به همه مسلمانان است كه در گذشته با كنار زدن امامت و واليت ،زمينه
مهجوريّت و كنار زدن قرآن را فراهم ساختند؛ پس مسلمانان امروز بايد به هوش باشند تا خطّ سابق ،تداوم نيابد
و خواست و ايده رسول خدا(صلي اهلل عليه وآله)ناديده كرفته نشود .همچنين در اين گفتار ،راز اصلي و خطوط
كلّي انحراف و اختالف مسلمانان ترسيم گشته است كه عبارتند از:
1.كنار زدن آگاهان و آشنايان راستين و مفسّران حقيقي قرآن از صحنههاي سياسي و اجتماعي.
2.خارج ساختن قرآن از دستور كار و عينيّت جامعه.
3.از بين بردن آرمان مقدّس قرآن يعني حكومت اسالمي در جامعه.
4.به دور نگهداشتن مردم از خدا ،كتاب و سنّت پيامبر(صلي اهلل عليه وآله)
اين چهار نكته ،بيانگر دردهاي اصلي امام و پيروان او و نيز بر مأل كننده اعمال طاغوتيان است و البته چاره درد
نيز توجّه به اين چهار نكته است؛ يعني آمدن مفسّران حقيقي قرآن به صحنه سياسي و اجتماعي جامعه ،آوردن
قرآن به متن زندگي مردم بهعنوان قانون اساسي و دستورالعمل زندگي و همچنين برپايي حكومت ديني و
حاكميّت دستورهاي آسماني و دعوت مردم به انجام فرمانهاي خدا و عمل به سنّت پيامبر(صلي اهلل عليه وآله).

پرسش
1.چرا حضرت امام(قدس سره) وصيّت خود را با حديث ثقلين آغاز كرده است؟
2.مصداق «ثقلين» چه كساني هستند؟
3.راز تقارن كتاب و عترت در وصيّتنامه پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) (حديث ثقلين) چيست؟
4.تفاوت ميان «ثقل اكبر» و «ثقل اصغر» را توضيح دهيد؟
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درس سوم :تشيّع
الف .مؤسّس مذهب شيعه كيست؟

پيامبراكرم(صلي اهلل عليه وآله) از راههاي مختلف ،امّت را به اطاعت از اميرمؤمنان علي(عليه السالم) در دوران
پس از خود فرا ميخوانده است« .واقعه غدير» و تعيين حضرت امير(عليه السالم) بهعنوان خليفه و امر به اطاعت
از او تأييد مكتب حياتبخش تشيّع و شيعه اماميّه است.
بنابراين مذهب تشيّع كه مذهب «اثني عشري» (دوازده امامي) نيز خوانده ميشود ،بر اساس دستورهاي اكيد
پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) شكل گرفته و بر اثر گردن نهادن به واليت اميرمؤمنان علي(عليه السالم) (خليفه
پيامبر) پس از رحلت پيامبر تحقّق يافته است .براين اساس ،مؤسّس مذهب تشيّع جز شخص پيامبر(صلي اهلل
عليه وآله) نيست.

درس سو:تشع
الف .سّس شيعه كيست؟

پراكرصالل عل ) از راnbsp؛تل¡ ام را به اطاعت از امان علعل السالم) در دوراپس از خود فرا خوانده است.
«قعغد» تعحضرت ام(عل السالم) بهعنخالمر به اطاعت از او تأد تب حياتبخش تشع شيعه اماماست.
بنابرا تشع كه «اث عشري» (دوازده امام ز خوانده شو¡ بر اساس دستورهاي اك پر(صالل عل ) شكگرفته بر اثر
گردادبه ايت امان علعل السالم) (خلپر) پس از رح پر تحقّق فتاست .براياساس ،سّس تشع جز شخص پر(صالل
عل ) ست.
ب .جعفر>/font
حضرت امام(قدس سر در ايت با كمال صراحت چگفتnbsp؛اند:
تخريكه جعفراست كه فق كه دربيپايان است از آثار اوست تخريبه ائ صوعلصلت العه به پ آنان.
تخريكه پتيكه رس خدا سّس آن به امر خداو تعالبوده.
در كالم حضرت امام(قدس سر سخاز جعفراست البت شيعه امامبه امامت دوازده امام صوكه آخريآن زنده ظر بر
ام غا اس¡ اعتقاد دارد .راز توجّشيعه به امام جعفر صادق(عل السالم) شهرت شيعه امامبه « جعفربه ايدل است
كه خورش از امامان صو بر اثر ابرهاي راكم طاغوت فرعوnbsp؛عصر خود كم بيش در پس پردقرار داشتاست تن
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در دوراپربار امام باقر(عل السالم) به ژدر دورارا امام صادق(عل السالم) بر اثر تخاصان دو
گرواهريبنnbsp؛امبنعب¡ فرصتطاليپ آمد امام توانست به تربيت دادافرزا فراواندست زد از ايرابه ر حقايق
اهnbsp؛بيت انتشار فرگ ¡ردازد .تأف صد كتب انتشار اران حد تربيت اران انساپاكباز از بركات امام صادق(عل
السالم)است .پس از او باز ظل گريباnbsp؛گ جاشد امامان صوزير ر طاغوتزمان خود قرار گرفتند .بنابرا از آنجا
كه عمدهتر ارف ال ايشيعه با تالش امام جعفر صادق(عل السالم)تبتثبيت شد ،شيعه اث عشري را «جعفرز خوان.

الف .مؤسّس مذهب شيعه كيست؟
پيامبراكرم(صلي اهلل عليه وآله) از راههاي مختلف ،امّت را به اطاعت از اميرمؤمنان علي(عليه السالم) در دوران
پس از خود فرا ميخوانده است« .واقعه غدير» و تعيين حضرت امير(عليه السالم) بهعنوان خليفه و امر به اطاعت
از او تأييد مكتب حياتبخش تشيّع و شيعه اماميّه است.
بنابراين مذهب تشيّع كه مذهب «اثني عشري» (دوازده امامي) نيز خوانده ميشود ،بر اساس دستورهاي اكيد
پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) شكل گرفته و بر اثر گردن نهادن به واليت اميرمؤمنان علي(عليه السالم) (خليفه
پيامبر) پس از رحلت پيامبر تحقّق يافته است .براين اساس ،مؤسّس مذهب تشيّع جز شخص پيامبر(صلي اهلل
عليه وآله) نيست.

ب .مذهب جعفري
حضرت امام(قدس سره) در اين وصيّتنامه با كمال صراحت چنين گفتهاند:
ما مفتخريم كه مذهب ما جعفري است كه فقه ما كه درياي بيپايان است يكي از آثار اوست و ما مفتخريم به
همه ائمه معصومين عليهم صلوات اللّه و متعهّد به پيروي آنانيم.
ما مفتخريم كه پيرو مذهبي هستيم كه رسول خدا مؤسّس آن به امر خداوند تعالي بوده.
در كالم حضرت امام(قدس سره) سخن از مذهب جعفري است و البتّه شيعه اماميّه ،به امامت دوازده امام معصوم
كه آخرين آنها زنده و ناظر بر امور ولي غايب است ،اعتقاد دارد .راز توجّه شيعه به امام جعفر صادق(عليه السالم)
و شهرت شيعه اماميّه به «مذهب جعفري» به اين دليل است كه خورشيد وجود هر يك از امامان معصوم ما بر
اثر وجود ابرهاي متراكم طاغوتها و فرعونهاي عصر خود كم و بيش در پس پرده قرار داشته است و تنها در
دوران پربار امام باقر(عليه السالم) و به ويژه در دوران نوراني امام صادق(عليه السالم) بر اثر تخاصم ميان دو گروه
اهريمني بني اميّه و بني عبّاس ،فرصتي طاليي پيش آمد و امام توانست به تربيت دانشمندان فرزانه فراواني دست
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يازد و از اين راه به نشر حقايق اهلبيت و انتشار فرهنگ وحي بپردازد .تأليف صدها كتب و انتشار هزاران حديث
و تربيت هزاران انسان پاكباز از بركات وجود امام صادق(عليه السالم)است .پس از او باز هم ظلمت گريبانگير
جامعه شد و امامان معصوم زير نظر طاغوتهاي زمان خود قرار گرفتند .بنابراين از آنجا كه عمدهترين معارف
الهي و واليي شيعه با تالش امام جعفر صادق(عليه السالم)تبيين و تثبيت شد ،شيعه اثني عشري را «جعفري»
نيز ميخوانند.

ج .منجي جهان
امام زنده و ناظر بر امور

در وصيّتنامه سياسي ـ الهي حضرت امام اين جمله به چشم ميخورد:
ما مفتخريم كه ائمه معصومين از عليبنابيطالب گرفته تا منجي بشر ،حضرت مهدي صاحب زمان عليهم آالف
التحيّات و السالم كه به قدرت خداوند قادر ،زنده و ناظر امور است ،ائمه ما هستند.
در اين بيان ،سخن از «امام منتظر» بهعنوان «منجي بشر» است؛ امامي كه به قدرت الهي «زنده» است و بر امور
جهان نظارت دارد؛ همو كه در پس پرده غيبت به سر ميبرد و به امر خداوند متعال ،روزي به طور ناگهاني ظهور
ميكند.
پيامبر اكرم پس از نزول آيه يا اَيُّهاالرَّسُولُ بَلِّغ ...در غدير خم ،عليبنابيطالب را بهعنوان امام بعد از خود به
همگان معرفي كرد و در ضمن سخنان خود فرمود:
معاشرالناس ...النور من اللّه فِيَّ ثم في عَليٍّ ثم فيالنسل منه الي القائم المهدي؛
اي مردم! آن نور (حجّت) الهي در من است و پس از من در عليبنابيطالب(عليه السالم) و پس از او در نسل او تا
قائم (آل محمد) و مهدي (عالم) است.
هنگامي كه سيّد حِمْيَري در خدمت امام صادق(عليه السالم) از غيبت امام عصر(عج) سخن به ميان آورد ،امام
صادق(عليه السالم) فرمود:
...و آخرهم القائم بالحق بقيةاللّه في االرض و صاحب الزمان ،و اللّه لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه لم
يخرج منالدنيا حتّي يظهر فيمال االرض قسطاً و عدال كما مألت جورا و ظلماً؛
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آخرين امام معصوم قيام كننده بر حق« ،بقيةاللّه» در زمين و «صاحب الزمان» است .به خدا سوگند كه اگر او به
قدر عمر نوح در غيبت به سر ببرد ،از دنيا نميرود مگر آنكه ظهور كند و زمين را چنانكه از ستم لبريز شده
است ،پُر از قسط و عدل كند.
حديث معروف نبوي «من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية» براين حقيقت داللت دارد كه امام،
همواره در ميان امّت حضور دارد و امّت نيز وظيفه دارد او را بشناسد و گوش به فرمان او باشد .براين اساس ،اين
عقيده شيعه كه امام زمان (عج) در پس پرده غيبت كبرا به سر ميبرد و روزي همچون آفتاب به جهان و
جهانيان نور ميبخشد ،مطابق با حديث فوق است و عقيده كساني كه ميپندارند امام زمان در آينده متولّد
خواهد شد مطابق با حديث فوق نيست؛ زيرا از نظر آنان دوراني بر بشر ميگذرد كه امام در ميان آنان حضور
ندارد ،در حالي كه اين حديث ،خالف آن را اثبات ميكند .عقيده اين گروه همچنين خالف مدّعاي حديث ثقلين
نيز خ واهد بود؛ زيرا تقارن قرآن و عترت دراين رهنمود ،گواه بر آن است كه تا قرآن در ميان مردم حضور دارد،
عترت نيز در ميان مردم حاضر است.

انتظار در نگاه امام خميني(قدس سره)
بررسي ديدگاه امام خميني(قدس سره) نشان ميدهد كه يكي از عوامل مهمّ تربيت جامعه ،توجّه به مسأله
«انتظار موعود اسالم» است .براساس اين ديدگاه بايد مردم را به گونهاي تربيت كرد كه شايستگي همكاري و
همراهي با امام معصوم(عليه السالم) را پيدا كنند تا زمينه ظهور او فراهم شود.
در اينجا به مناسبت ،اشارهاي ميكنيم به برداشتهايي كه ممكن است از مفهوم «انتظار» و زمينهسازي ظهور
امام زمان (عج) وجود داشته باشد:
1.گروهي انتظار را همان مهيّا ميدانند و بهطور محدود امر به معروف و نهي از منكر ميكنند و بيش از اين،
احساس تكليف نميكنند.
2.دستهاي دست به هيچ كاري نميزنند تا جهان پر از ظلم شود و امام ظهور كند.
3.فرقهاي نيز مردم را به ارتكاب فسق و فجور و ظلم دعوت ميكنند و خود نيز به آنها ميپردازند تا گناه ،جهان
را فراگيرد و امام زمان ظهور كند!.
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 4.گروهي نيز بر اين باورند كه هر حكومتي كه قبل از حكومت موعود اسالم تأسيس شود ،باطل است و هر
عَلَمي كه بر پا شود سرنگون خواهد شد.
 . 5امّا نظر صحيح اين است كه ما بايد با همّت ،تالش ،تعبّد تقوا پيشگي و اجراي كامل امر به معروف و نهي از
منكر و دعوت جهان به خير و تأسيس حكومت حق و عدل در جامعه ،مردم را به گونهاي اسالمي تربيت كنيم و
زمينه ظهور آن منجي بزرگ را فراهم آوريم.

غيبت صغرا
غيبت صغرا از آغاز تولّد امام زمان (عج) و يا پس از شهادت امام حسن عسكري(عليه السالم)شروع شد و تا سال
 329هـ  .ق .يعني  74يا  69سال ادامه يافت.
از ويژگي هاي دوران غيبت صغرا اين است كه امام داراي چهار نايب (نوّاب اربعه) مشخّص در ميان مردم بود.
نامهاي اين چهار تن چنين است:
 1.عثمان بن سعيد؛ او از دانشمندان مورد اعتماد امام دهم و يازدهم بود كه پس از ارتحال امام يازدهم به عنوان
نايب و واسطه ميان مردم و امام زمان معرّفي گرديد.
2.محمدبن عثمان كه از دانشمندان گرانقدر و مورد اعتماد امام زمان (عج) بود و حدود  50سال سِمَت نيابت آن
حضرت را بر عهده داشت و در سال  304هجري وفات يافت.
 3.حسين بن روح؛ او نيز از انديشمندان مورد اعتماد امام زمان (عج) بود كه پس از چند سال نيابت ،در سال
 326هجري وفات يافت.
4.عليبن محمد سمري كه در سال  329هجري بدرود حيات گفت و پس از او دوران غيبت كبرا آغاز شد .بعد
از اين از سوي امام زمان (عج) اعالم شد كه ديگر طبق مصالح الهي نماينده خاصي ندارد و مردم بايد به
نمايندگان عامّ او ،كه بهعنوان مرجع تقليد شيعه معروف شدهاند ،مراجعه نمايند.
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امتحان الهي
يكي از جلوههاي مهمّ امتحان الهي در زندگي بشر ،غيبت امام زمان (عج) است .امام باقر(عليه السالم)هنگامي كه
از دوران ظهور امام سخن ميگويد ،وضع آشفته بتها و بتباوران را چنين يادآور ميشود كه آتشي فرا ميرسد و
همه بتها را ميسوزاند ،و آنگاه ميافزايد:
و ذلك بعد غيبة طويلة ليعلم اللّه من يطيعه بالغيب و يؤمن به؛
ظهور امام زمان (عج) پس از غيبتي طوالني تحقّق مييابد و خدا از اين راه به همگان ميفهماند كه چه كسي در
غياب امام (عج) همچنان در صراط ايمان استوار بوده است.
امام صادق(عليه السالم) فرمود:
طوبي لمن تمسّك بامرنا في غيبة قائمنا فلم يزق قلبه بعدالهداية؛
خوشا به حال كسي كه در دوران غيبت امام (عج) در صراط ما استوار بماند و دل او پس از هدايت به گمراهي
نگرايد.
مسأله انتظار ،اختصاص به شيعه اماميه ندارد ،بلكه اهل سنت نيز به آن معتقدند و فقط برخي از اين گروه قائلند
كه امام زمان بعداً متولد خواهد شد.

د .نهجالبالغه
كتاب هايي كه از امام علي(عليه السالم) به يادگار مانده است بر دو گونه است :برخي از آنها با قلم خود آن
حضرت و برخي نيز توسّط پيروان ايشان تنظيم و تبويب شدهاند .دسته اوّل شامل دو كتاب است:
1.قرآن به خطّ علي(عليه السالم) كه از وديعههاي امامت است.
 2.جامعه كه حاوي احكام فقهي در ابواب گوناگون مسائل اسالمي است .اين كتاب در اختيار امامان معصوم(عليه
السالم) بوده و از وديعههاي امامت است .از برخي احاديث به دست ميآيد كه پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) مطالب
كتاب جامعه را امال ميكرده و علي(عليه السالم) آنها را مينوشته است.
دسته دوم ،كتابهايي هستند كه از ميان خطبهها ،نامهها و سخنان امام(عليه السالم) گزينش شدهاند كه از آن
جملهاند :غررالحكم آمدي و نهجالبالغه سيّدرضي.
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نهجالبالغه ،خورشيد پرفروغي است كه از حدود قرن چهارم هجري درخشيدن گرفت .گفتهها و نوشتههاي
حكيمانه و برتر اميرمؤمنان(عليه السالم) در ميان صدها كتاب قرار داشته است كه عالّمه ،سيّدرضي(قدس سره)
گزيدهاي از آن را به جهان حقيقت طلب ،ارائه داده است.
قطعهاي ادبي بليغ و بديع اميربيان ،علي(عليه السالم) را نهجالبالغه ناميدهاند كه داراي  241خطبه 79 ،نامه و
 480كلمه قصار (سخنان كوتاه حكيمانه) است .بزرگترين خطبه آن «قاصعه» (خطبه  )192و كوچكترين
خطبه آن (خطبه  )59است .از ميان  480سخن كوتاه حكيمانه 260 ،كالم آن را مرحوم سيّد رضي «غريب
الكالم» ناميده است.
نهجالبالغه ،از چند بخش زندگي امام ،سخن ميگويد :از دوران رسول خدا(صلي اهلل عليه وآله) ،از دوران انزوا و از
حوادث ناگوار پس از رسول خدا(صلي اهلل عليه وآله) ،از دوران زمامداري ،از روزهاي پيش از شهادت و روزهايي
كه امام(عليه السالم) در آستانه شهادت بودهاند.
ابن ابيالحديد شارح نهجالبالغه ميگويد:
اكر ت مام سخن سنجان عرب گرد آيند و كلمات امام به ويژه خطبه  221براي آنان خوانده شود ،سزاوار است كه
به سجده در آيند ،چنانكه در برابر آيات قرآن به سجده ميافتند.
امام امّت در وصيّتنامه سياسي ـ الهي خود مينويسد:
ما مفتخريم كه كتاب نهجالبالغه كه بعد از قرآن بزرگترين دستور زندگي مادّي و معنوي و باالترين كتاب
رهاييبخش بشر است و دستورات معنوي و حكومتي آن باالترين راه نجات است ،از امام معصوم ما است.

هـ  .مصحف فاطمه(عليها السالم)
مصحف فاطمه(عليها السالم) مثل ساير كتابهاي حديثي است و در آن برخي از وقايع مهمّ زندگاني اهل بيت
عصمت و طهارت به چشم ميخورد و نيز در بردارنده اخبار غيبي است .راز اصلي توجه به مصحف فاطمه(عليها
السالم) آن است كه در آن نام ائمه دوازده گانه با مشخصّات كامل آمده است و سند معتبر و غيرقابل خدشهاي
است.
در جوامع حديثي ،چند مصحف به فاطمه زهرا نسبت داده شده است :مصحف اوّل كه غالباً از زبان جابربن
عبداللّه انصاري نقل شده است .جابر ميگويد :به ديدن فاطمه(عليها السالم) شتافتم تا ميالد امام حسن
مجتبي(عليه السالم) را به آن حضرت تبريك بگويم ،مصحفي را در دست او ديدم...
مصحف دوم نيز از جابربن عبداللّه انصاري نقل شده است كه او جهت عرض تبريك به مناسبت تولد امام
حسين(عليه السالم) به محضر مبارك حضرت فاطمه(عليها السالم) رفته بود ،اين مصحف را در دست آن حضرت
مشاهده كرده بود.
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ماجراي مصحف سوم چنين است كه پس از ارتحال رسول خدا(صلي اهلل عليه وآله) فرشتهاي (به قولي جبرئيل)
بر فاطمه(عليها السالم) نازل ميشد و حقايقي را بر او عرضه ميداشت و آن حضرت نيز آنها را براي اميرمؤمنان
نقل ميفرمود و امام(عليه السالم) آنها را مكتوب ميكرد.
آنچه از سخنان معصومين(عليهم السالم) درباره ابن مصحفها از قبيل رهنمودها ،ارشادها و پاسخ به بعضي
پرسشها در دست است ،نشان ميدهد كه:
1.در مصحف فاطمه(عليها السالم) چيزي از قرآن نيامده است.
 2.در مصحف فاطمه(عليها السالم) از احكام و مسائل مربوط به حالل و حرام ،سخن به ميان نيامده است .اين
مصحف همواره مورد استفاده علمي امامان بود.
3.نام معصوم ،نام مادران ،فرزندان و بسياري از وقايع مربوط به آينده تاريخ آنان در اين مصحف آمده است.
4.مصحف فاطمه(عليها السالم) همواره يكي از وديعههاي امامت به حساب ميآمده و در اختيار مردم نبوده
است.
 .5مصحف فاطمه(عليها السالم) منبع علم و آگاهيهاي امامان معصوم(عليهم السالم) درباره برخي از مسائل
سياسي ـ اجتماعي بوده است.

و .صحيفه سجّاديّه
انديشمند بزرگ اهل سنت «سليمان قندوزي» در كتاب معروف ينابيع المودّة در آغاز باب  98مينويسد:
الباب الثامن والتسعون في ايراد األدعية و المناجاة للشئتكون في الصحيفة الكاملة لإلمام الهمام زينالعابدين و
هي زبور اهلالبيت سالماللّه عليهم
صحيفه سجّاديّه در ميان صاحبنظران ،انجيل اهل بيت ،زبور آل محمد(صلي اهلل عليه وآله) ،اُختالقرآن ،اَخ
القرآن و عروةالوثقاي شيعيان خوانده شده است.
دعاهاي اين كتاب ،وسيله ارتباط ميان خالق و مخلوق و شامل مباحثي است از قبيل :توحيد ،نبوّت ،امامت ،معاد،
اهلبيت ،مسائل اخالقي ،اجتماعي ،سياسي و حقايق بيشمار هستي را در جلوه مناجات عرضه ميدارد.
صحيفه سجّاديّه ،نيايشهاي امام سجّاد است .او در هر جمعه براي مردم و شيفتگان خود ،وعظ و خطابه داشت و
قطعهاي از نيايش خالصانه خود را قرائت ميكرد و همگان را به زهد فرا ميخواند.
دو كتاب رسالةالحقوق و صحيفه سجّاديّه از امام سجّاد به يادگار مانده است.
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ز .ادعيه
چگونگي برقراري ارتباط با خدا ،غير از خودِ ارتباط است و در اين باره نيز امامان معصوم ما پيشتازند و به همين
دليل است كه در وصيّتنامه سياسي ـ الهي امام(قدس سره) آمده است:
ما مفتخريم كه ادعيه حياتبخش كه او را «قرآن صاعد» ميخوانند از ائمّه معصومين ما است .ما به مناجات
شعبانيه امامان و دعاي عرفات حسين بن علي(عليهما السالم) و صحيفه سجّاديّه ،اين زيور آل محمّد و صحيفه
فاطميّه كه كتاب الهام شده از جانب خداوند تعالي به زهراي مرضيّه است از ما است.
در اين بيان ،سخن از دعا و ارتباط معنوي و راز و نياز عاشقانه ميان خالق و مخلوق است كه به «قرآن صاعد»
لقب يافته است« .دعا»« ،قرآن» است؛ چون از امور ماورايي است كه سببساز رهايي بشر از بندها است ،و
«صاعد (باال رونده)» است ،چون عاشق را به معشوق (خدا) و عالم باال مربوط ميكند؛ پس همانگونه كه قرآن،
انسانساز و حيات آفرين است ،دعاي راستين به درگاه خداوند منّان نيز چنين است ،و براين اساس است كه امام
پنجم(عليه السالم) در پاسخ «بَريد بن معاويه عجلي» كه پرسيده بود« :بسياريِ دعا برتر است يا بسياريِ قرائت
قرآن» فرمود« :كثرة الدعاء افضل؛ دعاي زياد از قرائت قرآن برتر است ».و به دنبال آن ،اين آيه را قرائت كرد:
« قل ما يعبو بكم ربي لوال دعائكم؛ بگو كه اگر دعاي شما نبود ،خدا به شما توجّهي نداشت».
و اميرمؤمنان(عليه السالم) فرمود:
للمؤمن ثالث ساعات :فساعة يناجي فيها ربّه و ساعة يرم فيها معاشه و ساعة يخلي بين نفسه و بين لذّتها فيما
يحل و يجمل.
امام هشتم نيز فرمود« :خود را به اسلحه انبيا مجهّز كنيد!»؛ اصحاب پرسيدند« :اسلحه انبيا چيست؟» ،امام پاسخ
داد« :دعا»

پرسش
1.شيعه كيست و تشيّع چيست؟
2.آغاز پيدايش شيعه از ديدگاه امام خميني(قدس سره) را بيان كنيد.
3.مهمترين ويژگيهاي شيعه اماميه چيست؟
4.تفاوت ميان نهجالبالغه ،صحيفه سجّاديّه و صحيفه فاطميّه را توضيح دهيد.
 .5مذهب جعفري ،گوياي حضور جاويدان كدام امام معصوم در جهان است؟
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 .6ديدگاه اسالم را درباره امام زمان (عج) توضيح دهيد.
7.انتظار چيست و منتظِر كيست؟

درس چهارم :بزرگداشت حماسه عاشورا
الف .عاشورا

يكي از مسائلي كه حضرت امام(قدس سره) در وصيّتنامه تاريخي خود به آن عنايت دارند ،زندهنگهداري و
گراميداشت حماسه عاشورا است .امام در وصيّتنامه خود مينويسد:
و از آن جمله ،مراسم عزاداري ائمّه اطهار و بهويژه سيّد مظلومان و سرور شهيدان ،حضرت ابيعبداللّه الحسين
صلوات وافر الهي و انبيا و مالئكةاللّه و صُلَحا بر روح بزرگ حماسي او باد هيچگاه غفلت نكنند.
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حماسه تاريخساز كربال در تاريخ پربار خود ،حياتبخش ،طاغوت شكن و فراهمآورِ زمينه شورش مظلومان عليه
مستكبران بوده و هست .اهمّيّت دادن به عزاداري و ياد سرور شهيدان در كالم امام امّت ،يادآور اهمّيّتي است كه
پيامبر اسالم(صلي اهلل عليه وآله) براي اين مسأله قائل شدند و از سيّدالشهدا بهعنوان «زينت آسمانها و زمين»
و نيز «چراغ هدايت» و «كشتي نجات» ياد كردند .روزي «اُبيّ بن كعب ،در محضر رسولخدا(صلي اهلل عليه وآله)
حضور داشت كه امام حسين(عليه السالم) وارد شد؛ پيامبر به او نگريست و فرمود «يا اباعبداللّه يا زينالسموات و
األرضين» اُبيّ بن كعب با تعجّب گفت« :اي پيامبر! آيا غير از تو كسي زينت آسمانها و زمين است؟» پيامبر
اكرم(صلي اهلل عليه وآله)پاسخ داد« :اي ابيّ! سوگند به خدايي كه مرا مبعوث كرد ،حسين(عليه السالم) در
آسمانها بزرگتر است از زمين و بر سمت راست عرش نوشته شده است :الحسين...مصباح هديً و سفينة نجاة».
و نيز فرمود« :اال و صلّي اللّه علي الباكين علي الحسين؛ آگاه باشيد كه درود خدا نثار عزاداران حسين(عليه
السالم)است».
پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) درباره اظهار محبّت به امام حسين(عليه السالم) فرمود« :انّ للحسين في بواطن
المؤمنين محبّة مكنونة؛ در دل انسانهاي مؤمن ،عشق به امام حسين(عليه السالم) نهفته است».
همچنين فرمود« :انّ لقتل الحسين حرارة في قلوبالمؤمنين التبرد ابداً؛ شهادت امامحسين(عليه
السالم)جوششي در دل مؤمنان افكند كه هيچگاه خاموش نخواهد شد».
امام بزگوارمان از روح آرمانساز و حياتبخش عزاداريها و راز اصلي حفظ و اهمّيّت اين حماسه تاريخساز نيز
سخن به ميان آورده و خاطر نشان ساختهاند كه:
و بدانند آنچه دستور ائمّه عليهم السالم براي بزرگداشت اين حماسه تاريخي اسالم است و آنچه لعن و نفرين بر
ستمگران آلبيت است ،تمام ،فرياد قهرمانانه ملّتها است بر سردمداران ستمپيشه در طول تاريخ الياالبد.
الزم است در نوحهها و اشعار مرثيه و اشعار ثناي از ائمّه حقّ عليهم سالماللّه بهطور كوبنده فجايع و
ستمگريهاي ستمگران هر عصر و مصر يادآوري شود... .
الزم به ذكر است كه زنده نگهداشتن حماسه عاشورا عامل وحدت مسلمانان نيز خواهد بود؛ چنانكه حضرت
امام(قدس سره) فرمودهاند:
آنچه موجب وحدت بين مسلمين است اين مراسم سياسي است كه حافظ ملّيّت مسلمين به ويژه شيعيان ائمّه
اثني عشر عليهم صلوات اللّه و سلّم [است].
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ب .جاودانگي حماسه عاشورا
ترديدي نيست كه در جوامع اسالمي شيعي ،حلول سال هجري قمري با اقامه عزا براي سبط دوم پيامبر(صلي
اهلل عليه وآله) و بزرگداشت حماسه و قيام كفر ستيز حسينبن علي(عليه السالم)بهگونهاي شورانگيز آغاز ميشود.
عزاداري امام حسين(عليه السالم) بهگونهاي سنّتي و فراگير و به شيوه مرسوم امروز از اواسط قرن سوم در دوران
حكومت ديلميان ،مقارن ظهور شيخ مفيد(قدس سره) رواج يافته كه با افزايش برخي از پسوندها و پيشوندها بر
اين سنّت حياتبخش ،همچنان در تداوم است .پسران فنا خسرو بابويه صَنْدلي كه از شيعيان و ارادتمندان
اهلبيت(عليهم السالم) بودهان د (از جمله :عمادالدّولة ،عضدالدّولة و معزالدّوله) كوشيدند تا اقتدار ايران را در برابر
حاكمان ستمْكيش عبّاسي احيا كنند .اين سلسله چون شيعه امامي بودند ،عاشورا را بهعنوان روز عزا در سال
 ،352روز تعطيل عمومي اعالم كردند .ميدانيم كه طوفان بنيانكن قواي شيطاني تاكنون نتوانسته است،
كمترين خللي در جاللت آن پديد آورد؛ چنانكه امام راحل(قدس سره) فرمود:
ملّت ما را اين مجالس (مجالس عزا) حفظ كرده؛ بيخود نبود كه مأمورين ساواك رضاخان ،تمام مجالس عزا را
قدغن كردند ...در زمان محمّد رضا هم به همين معنا منتها با فرم ديگر.
تمايز ميان مرگ سرخ و مرگ طبيعي همچون تمايز ميان آب و سراب است ولي آنچه به شرح و توضيح نيازمند
است ،تمايز اساسي برخي از مرگهاي سرخ از بعض ديگر است .بر اين اساس ،هر محقّق ژرفنگر ،هر متفكّر
واقعبين و هر بيننده هوشمند ميپرسد :چرا حماسه تاريخساز كربال در ميان جوامع بشري از چنان بالندگي و
درخشندگييي برخوردار است كه ساير نهضتها از اين جهت قابل مقايسه با آن نيست؟
راز اصلي اين تجلّي و جاودانگي را ميتوان در مسائل زير جويا شد:

1.برجستگي پيشواي نهضت
برجستگي قيام به برجستگي پديد آورنده و اهداف او بستگي تامّ دارد و ترديدي نيست كه برجستگي پيشواي
نهضت در به سامان بودن موقعيّت نهضت ،تأثيري به سزا دارد؛ چنانكه آوازه تاريخي و جاودانگي نهضت نيز به
آوازه پيشواي آن بستگي دارد.
در اين باره پيشواي نهضت عاشورا را مثال ميآوريم :پرچم حماسه عاشورا بر دوش كسي است كه امام واجب
الطّاعة و تجسّم سياست اسالمي است و در دامان عصمت و طهارت نفساني (دامان رسول اللّه) پرورش يافته
است .بدون ترديد ،حركت و سيره چنين انساني الگوي جهانيان است؛ چنانكه پرچمدار قيام عاشورا ،خود به اين
حقيقت اشاره دارد« :فلكم في اسوة؛ من اسوهاي براي شمايم» .البتّه كردار ،رفتار ،گفتار و سنّت چنين انساني از
ويژگي خاصّي برخوردار است .امام باقر(عليه السالم) بر اين اساس ميفرمود« :يكون لي بالحسين بن علي اسوة»
حسين بن علي(عليه السالم) الگوي من است».
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در كالم امام صادق(عليه السالم) نيز چنين آمده است« :لي أسوة بما يصنع الحسين»؛ رفتار حسين(عليه
السالم)الگوي من است»
آري ،برجستگي پيشواي قيام كربال است كه اين قيام را جاودانگي بخشيده و سيماي تابناكش را پيش چشم
بشريّت متجلّي ساخته است؛ به گونهاي كه همواره درسهاي حياتبخش به تاريخ ميدهد و پشتوانه جامعه
انساني است .امام راحل(قدس سره)ميفرمايد:
وقتي مردم ببينند كه اين كلمه [ضد طاغوت] از حلقوم سيّدالشهدا سالماللّه عليه بيرون ميآيد همه با هم
مجتمع ميشوند.
پيشواي نهضت عاشورا عالوه بر برجستگي اجتماعي و شايستگي ممتاز شخصيّتي داراي ويژگيهاي ديگري نيز
بودند كه به آنها اشاره خواهيم كرد.

2.ماهيّت و راز اصلي نهضت
ماهيّت هر قيام ميتواند فلسفه و اهداف اصلي آن را تبيين كند .قيام كربال ،نهضتي كامال ديني و معنوي و
ماهيّت آن ،الهي و مذهبي است .فلسفه اين انقالب ،جز حمايت از حيات اسالم و استقرار نظام عدل اسالمي و
كوبيدن نظام سلطه اموي نيست .اين مسأله در خروش و خشم الهي آن رادمرد تاريخ به ظهور رسيده و تجلّي
خويش را در جمله معروف آن حضرت بازيافته است؛ آنجاكه فرمود :و علي االسالم السّالم إذ قد بليت األمة براع
مثل يزيد؛ فاتحه اسالم را بايد خواند آنگاه كه امّت اسالمي به جرثومهاي چون يزيد گرفتار شده باشد.
توجّه به ماهيّت اين قيام در هر دورهاي ميتواند پشتوانهاي براي حركت تاريخي امّت اسالمي باشد؛ همين است
كه امام راحل(قدس سره)چنين هشدار داد و فرمود :مسأله كربال در رأس مسائل سياسي است انقالب اسالمي
ايران پرتوي از عاشورا و انقالب عظيم آن است .اين قيام] خونهاي همه ملّتهاي اسالمي را به جوش ميآورد.

3.اهداف آسماني
اهداف آسماني قيام طاغوت شكن كربال همان است كه اهداف اصلي بعثت انبياي بزرگ را تشكيل ميدهد .هدف
اساسي قيام امام(عليه السالم) را ميتوان در موارد زير خالصه كرد:
الف .حاكميّت حقّ.
ب .حكومت قانون.
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ج .كوتاه شدن دست هواپرستان از مملكت.
بسياري از اهداف اصلي ،فرعي ،بالفعل و بالقوّه ديگر نيز از اهداف اصلي اين حركتند .در اين باره سخن امام
حسين(عليه السالم) گوياي همين حقيقت است.
أال ترون أنّ الحقّ اليعمل به و أنّ الباطل اليتناهي عنه ليرغب المؤمن في لقاء اللّه حقّاً و انّي الاري الموت إالّ
سعادة و الحياة مع الظالمين إالّ برماً؛
آيا نميبينيد كه حقّ ،فروگذاشته ميشود و از باطل جلوگيري نميشود؟ [با اين حال ] سزاست كه مؤمن،
دوستدار ديدار خدا (مرگ) باشد .من مرگ را جز سعادت و زيستن با ستمكاران را جز شقاوت نميدانم.
ترديدي نيست كه اهداف گرانبار نهضت كربال ،يكي از عوامل جاودانگي اين نهضت است؛ زيرا هر انسان آزاده در
جريان زندگي اجتماعي خود خواهان تحقّق اين اهداف است .پس بر افراد جامعه است كه اين الگو را همواره در
پيش چشم نسلهاي جديد ،سرزنده و پرطراوت نگهدارند .امام راحل(قدس سره) ميفرمود« :مجالس سوگواري،
مجالس تبليغ اسالم است .سيدالشهداء به داد اسالم رسيد».

4.پيامهاي شورآفرين و آزادي بخش
پيامهاي شورآفرين كربال و حماسه عاشورا يكي ديگر از عوامل جاودانگي آن است.
كدام ملّت انقالبي است كه در حيات فردي و اجتماعي خود به پيام معروف كربال «هيهات منّاالذلّة» توجّه نكرده
باشد و پيرو منطق رهايي بخش آن نباشد؟ و نيز كدام آزادي خواه پاك ضمير است كه از كالم الهي عاشورا
«رضا اللّه رضانا اهل البيت» درس اخالص و حركت نياموخته باشد و همچنين كدام مسلمان جان بركف و
مجاهد في سبيلاللّه است كه از شعار ارجمند پرچمدار كربال «االمن كان فينا باذالً مهجته موطّنا علي لقاء اللّه
نفسه فليرحل معنا»جوش و خروش ديگر به سر نپرورده باشد؟ پيام مهم امام حسين(عليه السالم) اين است كه
اگر نجات اسالم و سرنگون كردن پرچم اهريمنان ،به اهداي خون و ايثار جان آدمي بستگي دارد ،بايد مضايقه
نكرد و دريغ روانداشت .امام راحل(قدس سره) بر اين اساس همواره ميفرمود:
بايد بُعد سياسي نهضت كربال را براي مردم بيان كرد و سيّدالشهدا برحسب روايات ما و به حسب عقايد ما از آن
وقتي كه از مدينه حركت كرد ،ميدانست كه چه ميكند و ميدانست كه شهيد ميشود ،حتّي قبل از تولّد او،
جبرئيل اين مسأله را به رسول خدا اطالع داده بود.
محرّم ،فرياد مظلوم بر سر ظالم است و اين پرخاش و فرياد بايد زنده بماند.
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 .5درسها و دستاوردهاي نهضت عاشورا
درسهاي آموزنده و دستاوردهاي شورآفرين و حياتبخش حماسه عاشورا چه در زمان قيام و چه بعد از آن و چه
در دوران هاي بعد تا به امروز ،قابل شمارش نيستند .بيداري اجتماعي ،رسوايي گردانندگان نظام اُموي و بر مال
شدن توطئه آنان ،ايجاد حركت در جامعه عليه نظام حاكم آن روز ،به صدا در آوردن زنگهاي خطر و دميدن
روح ايثار در كالبد جامعه ،تحمّل مشكالت براي تحقق آرمانهاي واال ،تقويت روح بيداري و روحيه اميد كه «إنّ
الباطل كان زهوقاً» گوشهاي از درسها و دستاوردهاي اين حركت شور آفرين است.
مهمترين درسها و دستاوردهاي اين قيام را ميتوان چنين بر شمرد:

الف .وحدت كلمه
امام راحل(قدس سره) فرمود:
تمام اين وحدت كلمه اي كه مبدأ پيروزي ما شد براي خاطر اين مجالس عزا و اين مجالس سوگواري و اين
مجالس تبليغ و ترويج اسالم است.
امام(قدس سره) از قيام تاريخساز ملّت ايران عليه طاغوت به «انفجار» ياد ميكند و در باب تبيين راز اصلي اين
انفجار تاريخي ميگويد:
يك دفعه يك انفجاري حاصل شد كه اين انفجار در بركت همين مجالس[بود] كه همه كشور را ،همه مردم را،
دور هم جمع ميكرد و همه به يك نقطه نظر ميكردند.
اين مجالس عزا يك سازماندهي سراسري ...كشورهاي اسالمي است.

ب .تقويت روح پرخاشگري در برابر اهريمنان
امام امّت دراين باره فرمود:
اين خون سيّدالشهدا است كه خونهاي همه ملّتهاي اسالمي را به جوش ميآورد.
الزم است در نوحهها و اشعار مرثيه و اشعار ثناي از ائمّه حقّ عليهم سالم اللّه ،بهطور كوبنده فجايع و
ستمگريهاي ستمگران هر عصر و مصر يادآوري شود.
گمان نكنيد كه اگر اين مجالس عزا نبود ،و اگر اين دستهجات سينهزني و نوحهسرايي نبود ،پانزده خرداد پيش
ميآمد.
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سيّدالشهدا ...با قيام خود در مقابل طاغوت ،تعليم سازندگي و كوبندگي به بشر داد و راه فناي ظالم و شكستن
ستمكار را به فداييدادن و فداييشدن دانست و اين خود سرلوحه تعليمات اسالم است.
اين پرخاش و فرياد بايد زنده بماند و بركاتش امروز در جنگ با يزيديان زمان واضح و ملموس است.
ما هرچه داريم از محرّم است و بايد به عمق تأثير آن در عالم توجّه داشت و ما با همين مجالس عزا و گريه
قدرت  2500ساله را شكستيم.
آري طاغوت پهلوي چنانكه حضرت امام بدان تصريح دارند ،در پرتو شور و حماسه محرّم شكست و در نهضت
مشروطيت نيز چنين بود.

ج .استواري در راه
امام راحل در اين باره ميفرمايد:
حضرت زينب كه درباره مصيبت وارده بر او گفته شده است :تصغر عنده المصائب ،بنياميّه را آنچنان تحقير كرد
كه در عمر خود چنين تحقير نشده بودند.
شما مالحظه كنيد ...وقتي در آن مجلس پليد يزيد صحبت ميشود ،حضرت زينب ـ سالم اللّه عليها ـ قسم
ميخورد :ما رأينا إالّ جميال.

د .عمل به وظيفه
امام راحل ميفرمود:
كسي كه در صدد عمل به وظيفه است ،كسي كه خالصانه ،جهت جلب رضاي حق گام برميدارد ،از شكستهاي
مقطعي ،يأسي به خود راه نميدهد اين روحيه بود كه ملّت ما را پيروز كرد و همچنان در صحنه نگه ميدارد.
كسي كه براي خدا كار ميكند شكست در آن نيست؛ ولو كشته بشويم ،شكست نداريم .حضرت سيّدالشهداهم
كه كشته شد ،لكن شكست خورد؟ اآلن بيرق او بلند است و يزيدي تو كار نيست.

 .6اهتمام امامان معصوم(عليهم السالم)
امامان معصوم(عليهم السالم) هر يك بهگونهاي در بزرگداشت خاطره عاشورا و زنده نگهداشتن آن ميكوشيدند،
از جمله ميتوان به نقلهاي نهگانه زير اشاره كرد:
1.كسي در محرّم ،امامان معصوم(عليهم السالم) را خندان نميديد.
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2.براي مجالس عزاداري حسين(عليه السالم) به ويژه عزاداران در روز عاشورا اهمّيّت ويژه قائل بودند و
ميگفتند:
من ترك السعي في حوائجه يوم عاشورا قضي اللّه له حوائج الدنيا؛
كسي كه در روز عاشورا در پيحوائج خود نرود و به عزاداري پردازد ،خدا حوائج دنيايي او را تأمين ميكند.
«طريحي» لغتدان بزرگ اسالمي در مجمعالبحرين ،ذيل كلمه «عاشورا» (ماده عشر) مينويسد:
موساي كليم(عليه السالم) در مناجات خود به درگاه خداوند متعال گفت« :پروردگارا! چرا امّت محمد (صلي اهلل
عليه وآله) را بر ديگر امّتها برتري بخشيدهاي؟» ندا رسيد به دليل وجود ده چيز كه در ميان آنها ديده ميشود.
موسي گفت« :آن ده چيز چيست تا بنياسرائيل را به روي آوردن به آنها تشويق كنم؟»؛ندا رسيد :نماز ،روزه،
زكات ،حجّ ،جهاد ،جمعه ،جماعت ،قرآن ،علم و عاشورا .موسي گفت« :عاشورا چيست؟»؛ خداوند متعال فرمود:
«عاشورا (روز) گريه كردن و شبيه گريه كنندگان بودن براي دخترزاده محمد(صلي اهلل عليه وآله) و خواندن
مراثي و اقامه ماتم بر مصيبت فرزند مصطفي است .اي موسي! كسي نيست كه در اين روز اشك بريزد و يا در
شما را عزاداران باشد ،مگر آنكه بهشت را از آن او كنم و هيچ كس در اين روز مالي در اين راه خرج نميكند ،جز
آن كه بركتي در مال او مقرّر ميدارم و در برابر هر درهم ،هفتاد درهم به او ميدهم و بهشت را جايگاه او
ميگردانم و او را مي آمرزم ،به عزّت و جاللم سوگند كه هيچ زني يا مردي نيست كه در روز عاشورا اشكي بريزد
جز آنكه پاداش صد شهيد را به او عطا كنم».
3.اهتمام به زيارت قبر سيّدالشهدا.
اهتمام به زيارت كربال از سوي امامان معصوم مورد توجّه ويژه بوده است .رسولخدا(صلي اهلل عليه وآله)و ديگر
معصومان(عليهم السالم) همواره ،مؤمنان را به زيارت قبر حضرت سيّدالشهدا دعوت ميكردهاند .اين مسأله مورد
توجّه خود آن حضرت نيز بوده است.
در حديثي از امام صادق(عليه السالم) ميخوانيم:
من اراد اللّه به الخير ،قذف في قلبه حبّ الحسين و حبّ زيارته و من اراد اللّه به السوء قذف في قلبه بغض
الحسين و بغض زيارته؛
آنگاه كه خدا بخواهد به كسي خيري برساند عشق به حسين(عليه السالم) و زيارت او را در دل وي به جنبش
در ميآورد ولي آنگاه كه بخواهد به كسي شرّ برسد ،بغض به حسين(عليه السالم) و بغض زيارت وي را در دل او
به حركت در ميآورد.
«اربلي» در كشف الغمّه اين حديث را از پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) نقل ميكند« :من زار الحسين بعد موته فله
الجنة؛ هر كسي [مزار] حسين را پس از مرگش زيارت كند ،بهشت بر او واجب ميشود».
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و نيز امام صادق(عليه السالم) فرمود:
زيارة الحسين واجبة علي كلّ من يقرّللحسين باألمامة من اللّه عزّوجلّ و قال ايضاً زيارة الحسين تعدل عنداللّه مأة
حجّة مبرورة و مأة عمرة متقبّله؛
زيارت [مزار] حسين بر هركس كه به امامت الهي او اقرار كرده واجب است .و نيز فرمود :زيارت [مزار] حسين
برابر است با صد حجّ و صد عمره مقبول.
4.ترويج و تبليغ اقامه عزا براي سيّدالشهدا در ميان شيعيان.
 .5ترويج انتخاب مهر نماز ،فراهم آوردن تسبيح از آن تربت و شفادِهي تربت كربال.
 .6توجّه به هنر متعهّد (آثار شاعران ،نويسندگان ،گويندگان و انديشمندان) و تشويق آنان براي بازگو كردن
مصايب اهلبيت.
7.معرّفي نهضت تاريخساز كربال بهعنوان اسوه؛ چنانكه پيش از اين احاديثي از امامان معصوم(عليهم السالم) در
اين باره نقل كرديم.
 . 8موكول كردن انتقام به عصر ظهور موعود آل محمد(صلي اهلل عليه وآله) .امامان معصوم(عليهم السالم) در
موارد گوناگون از امام زمان ،موعود تاريخ ،بهعنوان منتقم خونِ به ناحقّ ريخته امام حسين(عليه السالم) ياد
ميكردند .اين مسأله هم باعث سرزندگيِ حماسه عاشورا است و هم دلها را براي ياري دادن به خون خواهان
كربال با طراوت نگاه ميدارد .نكته در خور توجّه اين است كه سيّدالشهدا(عليه السالم)خود نيز در جلسه عشاق
در شب عاشورا از امام عصر (عج) به عنوان منتقم خون خود ياد كرد و آنگاه كه ياران گفتند« :آن قائم
كيست؟» پاسخ داد :او هفتمين فرزند پسرم محمدبنعلي است».
ترديدي نيست كه اهتمام امامان معصوم(عليهم السالم) ،در جلوههاي مختلف به حفظ و بزرگداشت حماسه
عاشورا ،يكي از عوامل جاودانگي اين نهضت است.

نتيجه
آنچه به اختصار بر شمرديم بخشي از اسباب و عواملي است كه راز جاودانگي حماسه طاغوتافكن و استكبارشكن
كربال را تشكيل ميدهد .اگر كسي چون سيّدالشهدا(عليه السالم) ،حماسهساز عاشورا نبود و ماهيّت حركت او
خدايي نبود و اهداف ،پيامها ،درسها و دستاوردهاي رهاييبخش و حيات آفرين او نبود ،هرگز اين نهضت اسوه
نميشد ،بالنده و جاودانه نميگشت و مانند ساير انقالبها پس از چندي به بايگاني تاريخ سپرده ميشد.

44

بدون ترديد جاودانگي و عظمت چشمگير حماسه عاشورا ،همان تحقّق وعده الهي رسولخدا(صلي اهلل عليه وآله)
به فاطمه زهرا(عليهما السالم) درباب زندگي نسلهاي آينده تا روز قيامت است؛ پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله)
به دختر گرامياش چنين نويد داده بود:
يا فاطمة! إنّ نساء أمّتي يبكون علي نساء اهلبيتي و رجالكم يبكون علي رجال اهلبيتي و يجدّدون العزاء جيالً
بعد جيل في كلّ سنة فإذا كان يومالقيامة تشفعين انت للنّساء و انا اشفع للرّجال ،و كلّ من بكي منهم علي
مصائب الحسين أخذنا بيده و أدخلناه الجنّة .يا فاطمة! كلّ عين باكية يومالقيامة إالّ عين بكت علي مصائب
الحسين فإنّها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنّة؛
اي فاطمه! زنان امّت من براي زنان اهلبيت من و مردان امّت من براي مردان اهلبيت من اشك ميريزند و
سنّت عزاداري را در نسلي پس از نسل همواره حفظ ميكنند و آنگاه كه قيامت فرا رسد ،شما زنانِ آنان و من
مردان آنان را شفاعت خواهيم كرد .هر كس در مصيبت حسين(عليه السالم)اشك بريزد ،من دست وي را
ميگيرم و به بهشت ميبرم .اي فاطمه! همه چشمها در قيامت گريان است مگر چشمي كه در مصيبت حسين
در دنيا گريان باشد؛ آن چشم ،خندان و شادمانِ نعمتهاي بهشت است.

پرسش
1.نظر امام راحل در باره عزاداري چيست؟
2.چرا امام راحل به عزاداريها اهمّيّت فوقالعاده ميداد؟
3.راز جاودانگي حماسه عاشورا را توضيح دهيد؟
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درس پنجم :تعليم و تهذيب
الف .تعهّد و تخصّص

با امتزاج و همراهي تعليم و تهذيب است كه انسان به هدف آفرينش خويش دست مييابد؛ زيرا :اوالً ترديدي
نيست كه آفرينش موجودات جهان ،از جمله انسان ،بدون هدف نيست( ،آفرينش ،هدفمند است).
ثانياً :هدف اصلي آفرينش انسان و روش دستيابي به اين هدف و نيز تعاليم و راهكارهاي رسيدن به آن را جز خدا
(آفريننده انسان) نميداند و نميشناسد.
نتيجه اينكه انسان براي دستيابي به هدف خلقت خود بايد از خدا ،مربّيان الهي و تعاليم آسماني آنان رهنمون
گيرد .بديهي است كه پروردگار حكيم ،انسان را به گونهاي آفريد كه جز در سايه امتزاج ميان تعليم و تهذيب ،به
هدف اساسي خلقت خويش ،دست نخواهد يافت« :و يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة».
امام خميني(قدس سره) همواره به طالّب نصيحت ميكردند كه اگر يك قدم به سوي علم بر ميداريد ،دو قدم به
سوي تهذيب نفس خود برداريد.
وي همچنين در وصيتنامه سياسي ـ الهي خود مرقوم داشتهاند:
و از باالترين و واالترين حوزههايي كه الزم است بهطور همگاني مورد تعليم و تعلّم قرار گيرد ،علوم معنوي
اسالمي از قبيل :علم اخالق و تهذيب نفس و سير و سلوك الياللّه رزقنا اللّه و ايّاكم ،كه جهاداكبر ميباشد.
و نيز فرمود :علم و تهذيب نفس است كه انسان را به مقام انسانيّت ميرساند.
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امام خميني(قدس سره) همواره امّت را به تحصيل واالترين مراتب تعهّد و تخصص دعوت ميكردند .بخشي از
سخنان ايشان را در اين باره مرور ميكنيم:
1.شما سعي كنيد كه از متخصّصين متعهّد استفاده كنيد ما بارها گفتهايم كه ما متخصّص ميخواهيم ولي
متخصّص متعهّد .ولي دشمنان ما فرياد زدند كه اينها با تخصّص مخالفند .البتّه متخصّص منحرف از هركس
خطرناكتر است.
2.دانشگاه بايد مركز تربيت صحيح باشد؛ زيرا دانشگاه مركز تعيين سعادت و شقاوت ملّت است .اگر دانشگاه
اصالح شود ،كشور اصالح ميشود.
براي اسالمي كردن دانشگاه بايد تالش و جدّيّت كرد .بايد در دانشگاه علوم معنوي هم تدريس شود .بايد دانست
كه مسووليّت دانشگاه سنگينتر و حسّاستر از ساير قسمتها است.
3.ضرر عالمِ بدون تهذيب ،بيشتر از جاهل بدون دانش است .دانشگاهي كه تهذيب نفس نداشته باشد ،جز فساد
حاصلي ندارد و هر چه بر سر بشر ميآيد از علم بدون تهذيب است.ترديدي نيست كه علم در دل انسان فاسد،
زيانبارتر از ناداني است.
آري ،دانشگاه مركز همه چيز است ،حتّي تشكيل دولت ،و بايد دانشگاه اسالمي شود تا براي كشور مفيد گردد.
ميدانيم كه دانشِ تنها فايدهاي ندارد و بايد با تعهّد همراه باشد؛ در آن صورت ميتواند مفيد واقع شود و در
پيش خدا آبرومند باشد.
4.دانشگاهها نه تنها مراكزي براي تهذيب و تعليم جوانان ميباشد ،بلكه الزم است جوانان به گونهاي تربيت
شوند كه از خارج بريده و مستقل در راه اسالم و كشورشان خدمت كنند؛ يعني همه رشتههاي علمي و تخصّصي
و هم تهذيب اخالق و هم عمل و پايبندي بدان را تقويت كنند.
5.دانشگاه بايد متحوّل شود و به خدا روي آورد و به معنويّت بپردازد و درسها را براي خدا بخواند؛ زيرا مالك
ارزش در لسان انبيا و اوليا علم و تقوا است.
6.ترقّي مملكت به دانشگاه است.
امام(قدس سره) تأكيد ميكرد كه در مراكز علمي ،علوم معنوي از قبيل :علم اخالق ،تهذيب نفس و سير و
سلوك الياللّه تدريس شود ،ايشان ميفرمود« :پروردگار متعال به چنين علومي اهتمام داشته و انبيا را جهت
ترويج آنها مبعوث داشته است».
درجه اهمّيّت اخالق را مي توان از اين نكته به دست آورد كه پيامبر خاتم(صلي اهلل عليه وآله) هدف اصلي بعثت
خود را «اكمال مكارم اخالق» دانستهاند« :بعثت التمّم مكارم االخالق».
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ره توشه سفر آخرت «اخالق كريمه است» .براين اساس ،شيخ انصاري كه از حيث مراتب علمي بيهمتا بود،
همواره در محضر استاد اخالق خود زانوي ادب بر زمين مينهاد و به شاگردي ميپرداخت.

ب .پيشرفت تمدّن و مبارزه با تمدّن صادراتي
يكي از اهداف مهمّ تربيت بشر ،كمك به پيشرفت تمدّن است .امام(قدس سره) همواره خاطرنشان ميكرد كه:
ما با تمدّن مخالف نيستيم ،با تمدّن صادراتي مخالفيم.
آنها به اسم تمدّن بزرگ ،تمام مظاهر تمدّن را از بين ميبرند.
غارت كشور بزرگ ما ،سوغات تمدّن بزرگ است.
اگر مراد از مظاهر تمدّن و نوآوردها ،اختراعات و ابتكارات و صنعتهاي پيشرفته كه در پيشرفت و تمدن بشر
دخال ت دارد ،هيچگاه اسالم و هيچ مذهب توحيدي با آن مخالفت نكرده و نخواهد كرد ،بلكه علم و صنعت مورد
تأكيد اسالم و قرآن مجيد است .و اگر مراد از تجدّد و تمدن به آن معنا است كه بعض روشنفكران حرفهاي
ميگويند كه آزادي در تمام منكرات و فحشاء حتي همجنسبازي و از اين قبيل ،تمام اديان آسماني و
دانشمندان و عُقال با آن مخالفاند.

پرسش
1.امام خميني در مكتب تربيتي خود به چه مسألهاي بيشتر اهمّيّت ميداد؟
2.چرا امام راحل تعليم را همگام با تهذيب مطرح ميسازد؟
3.امام راحل براي دو مركز بزرگ علمي (حوزه و دانشگاه) چه توصيههاي مؤكّدهاي دارد؟
4.خطر دانشمند دور از تقوا چيست؟

درس ششم :احيا و اجراي احكام اسالم
مقصود اصلي حضرت امام در نهضت خويش فقط احيا و اجراي تعاليم اسالم بود .امام در وصيّتنامه سياسي ـ
الهي خود نيز بر اين ايده تأكيد ورزيده و مينويسد:
اسالم جهانگير خواهد شد و پرچم پرافتخار آن در همهجا به اهتزاز [در] خواهد آمد .چه مصيبتبار و غمانگيز
است كه مسلمانان متاعي دارند كه از صدر عالم تا نهايت آن نظير ندارد ،نتوانستهاند اين گوهر گرانبها را كه هر
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انساني به فطرت آزاد خود طالب آن است ،عرضه كنند ،بلكه خود نيز از آن غافل و به آن جاهلند و گاهي از آن
فرارياند.
ايشان در خطابي به قانونگذاران كشور مينويسند:
آنچه در نظر شرع ،حرام و آنچه برخالف مسير ملّت و كشور اسالمي و مخالف با حيثيّت جمهوري اسالمي است،
بهطور قاطع اگر جلوگيري نشود ،همه مسوول ميباشند.
و از شوراي محترم نگهبان ميخواهم و توصيه ميكنم ،چ در نسل حاضر و چه در نسلهاي آينده ،كه با كمال
دقت و قدرت ،وظايف اسالمي و ملّي خود را ايفا و تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع
مطهّر و قانون اساسي بدون هيچ مالحظه[اي] جلوگيري نمايند.
با كمال جدّ و عجز از ملتهاي مسلمان ميخواهيم كه از ائمه اطهار و فرهنگ سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
نظامي اين بزرگ راهنمايان عالم بشريّت به طور شايسته و به جان و دل ،جانفشاني و نثار عزيزان ،پيروي كنند.
راز اين اهتمام را ميتوان در اين حديث معروف سراغ گرفت« .االسالم يعلو و ال يُعلي عليه؛ اسالم ،برتر است و
چيزي از اسالم فراتر نيست ».اصليترين و اساسيترين هدف مقدّس امام امّت در تمام تصميمگيريها و در
سراسر وصيّت نامه او اجرا ،احيا ،پيشرفت و معرّفي تعاليم حيات بخش اسالم است؛ ايشان تحقّق و بقاي استقالل
كشور را در رويكرد به تعاليم اسالم ميدانند .اين مسأله حتّي براي دشمنان و مزدوران آنان نيز پوشيده نمانده
است؛ كاردار سفارت امريكا ميگفت:
به گمان من روزي مورّخان نشان خواهند داد كه او [امام خميني] مردي بود كه شخصيّتش به خوبي درك نشده
است .او مردي بود كه تنها قضاوت خدا را قبول داشت و سازشكاري نكرد.
هنگامي كه اشراف و سرشناسان مكّه به قصد تطميع پيامبراكرم(صلي اهلل عليه وآله) به وسيله ابوطالب به آن
حضرت ابالغ كردند كه اگر بهترين دختر عرب را از ما تقاضا كني ،در اختيار تو خواهيم نهاد و اگر منصب و
مقامي بخواهي ،تو را پذيرا خواهيم بود و اگر ثروتي طلبكني ،تقديم ميداريم ،فقط دست از كار خودبردار،
پيامبر گفتار تاريخي خود را اينچنين بر زبان آورد كه« :اگر خورشيد را در دست راست من و ماه را در دست
چپ من بگذارند تا از دعوت خويش دست بردارم ،چنين نخواهم كرد» و افزود« :حتّي انفذه او اُقْتَلَ دونه؛ تا آنكه
دين خود را در ميان انسانها تثبيت كنم و يا به پاي آن جان دهم» .امام امّت نيز در زندگي اين گونه عمل كرد.
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درس هفتم :استقالل و خودكفايي
الف .استقالل و خودكفايي در برابر شرق و غرب

يكي از اهداف بزرگ انقالب ،ايجاد خودكفايي كامل و استقالل براي كشور در برابر شرق و غرب است .تأكيد بر
اين هدف در سراسر وصيّتنامه حضرت امام مشهود است.
از جمله نقشهها كه مع األسف تأثير بزرگي در كشورها و كشور عزيزمان گذاشت و آثار آن باز تا حدّ زيادي بهجا
مانده ،بيگانه نمودن كشورهاي استعمارزده از خويش وغربزده و شرقزده نمودن آنان است.
آن حضرت رويكرد به تعاليم حياتبخش اسالم را عامل اصلي حصول استقالل ميداند:
وصيّت من به ملّت هاي كشورهاي اسالمي است كه انتظار نداشته باشيد كه از خارج كسي به شما در رسيدن به
هدف ،كه آن اسالم و پياده كردن احكام اسالم است كمك كند ،خود بايد به اين امر حياتي كه آزادي و استقالل
را تحقّق ميبخشد ،قيام كنيد.
با كمال تأسّف ،نويسندگان به اصطالح روشنفكر كه بهسوي يكي از دو قطب گرايش دارند ،به جاي آنكه در فكر
استقالل و آزادي كشور و ملّت خود باشند خودخواهيها و فرصتطلبيها و انحصارجوييها به آنان مجال
نميدهد كه لحظهاي تفكّر نمايند و مصالح كشور و ملّت خود را در نظر بگيرند.
و سودجويان دغل ،بعض سرانِ آنان را ميخرند و با دست آنان و توطئههاي فرماندهان بازي خورده ،كشورها را
به دست ميگيرند و ملّتهاي مظلوم را تحت سلطه قرار داده و استقالل و آزادي را از كشورها سلب ميكنند.

ب .عوامل اصلي دستيابي به استقالل و خودكفايي
عوامل اصلي دستيابي به خودكفايي استقالل از ديدگاه حضرت امام عبارتند از :اتّكا به خدا؛ اتكا به خوديها و
اعتماد به نفس؛ تحمّل سختيها؛ اميد و انتظار.
اين چهار عامل از عوامل اصلي دستيابي به خودكفايي و استقالل است كه امّت و دولت بايد به آنها توجّه كامل
نمايند .افزون بر آن ،دولت وظيفه دارد كه اوّالً :از متخصّصان و فرهيختگان جامعه قدرداني كند و ثانياً :از ورود
كاالهاي مصرفساز پيشگيري نمايد.

ج .اقسام خودكفايي
خودكفايي بر سه گونه است :فردي ،اجتماعي و ملّيّتي
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«خودكفايي فردي» يعني اينكه هر كس سعي كند تا در صورت امكان از دسترنج خود بهرهگيرد« .خودكفايي
اجتماعي» يعني اينكه هر شهر و كشوري بتواند احتياجهاي خود را تأمين كند« .خودكفايي مليّتي» نيز آن است
كه پيروان مكتب اسالم تالش كند تا نيازمنديهاي افراد جامعه اسالمي را رفع كند .امير مؤمنان(عليه السالم) به
مردم بصره فرمود:
يا اهل البصرة! ما تنقمون منّي ،انّ هذا لمن غزل اهلي (و اشار الي قميصه)؛
اي مردم بصره! بر من خورده مگيريد (سپس به پيراهن خود اشاره كرد و فرمود ):اين از دستبافتهاي همسر من
است.
امام باقر(عليه السالم) فرمودند:
اوحي اللّه الي نبّي من انبيائه ان قل لقومك التلبسوا لباس اعدائي و التطعموا مطاعم اعدائي و التشاكلوا بما
شاكل اعدائي فتكونوا اعدائي كماهم اعدائي؛
خداوند متعال به پيامبري از پيامبران دستور داد تا به قوم خود هشدار دهد كه لباس دشمنان مرا نپوشند؛ از
طعام و خوراك دشمنان من نخورند و همشكل دشمنان من نباشند ،و گرنه از دشمنان من به حساب خواهند
آمد ،چنانكه آنان دشمنند.
دقّت در بيان فوق نشانگر اين نكات است:
الف .هر كس ،در زندگي فردي خود بايد تا حدّ امكان خودكفا باشد و نيروي فعّال خود را در اين راه به كار
بگيرد.
ب .در مقابل صنعت و دستاوردهاي صنعتي ديگران ،احساس حقارت نكند.
ج .در خوراك ،پوشاك و قيافه (طرز زندگي) در مقابل ديگر مكاتب (همچون مكاتب الحادي) ،احساس حقارت
نكند ،بلكه استقالل ملّي و مكتبي خود را حفظ كند.
امام امّت در وصيّتنامه خود ميفرمايد:
اكنون ملّتهاي محروم جهان بيدار شدهاند و طولي نخواهد كشيد كه اين بيداريها به قيام و نهضت و انقالب
انجاميده و خود را از تحت سلطه ستمگرانِ مستكبر نجات خواهند داد و شما مسلمانان پايبند به ارزشهاي
اسالمي ميبينيد كه جدايي و انقطاع از شرق و غرب بركات خود را دارد نشان ميدهد و مغزهاي متفكّر بومي به
كار افتاده و به سوي خودكفايي پيشروي ميكند.
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آيا نمي دانيد كه كشور اسالمي در آن زمان [دوران طاغوت] يك پايگاه نظامي براي امريكا بود و با آن ،عمل يك
مستعمره ميكردند و از مجلس تا دولت و قواي نظامي در قبضه آنان بود و مستشاران و صنعتگران و متخصصان
آنان با اين ملّت و ذخاير آن چه ميكردند؟
وصيّت من به همه آن است كه با ياد خداي متعال به سوي خودشناسي و خودكفايي و استقالل با همه ابعادش،
به پيش [رويد] و بيترديد دست خدا با شما است.
از هر امري كه شايبه وابستگي با همه ابعادي كه دارد بهطور قاطع احتراز نماييد.

استقالل اقتصادي و فكري
امام(قدس سره) ميفرمود« :ما با تربيت و فرهنگ استعماري مخالفيم ،نه با علوم و مظاهر تمدّن».
آن حضرت خاطر نشان ميكرد كه وابستگي اقتصادي موجب وابستگي سياسي و نظامي است .ايشان به استقالل
فكري بيش از ديگر ابعاد استقالل ميانديشيد و ميفرمود:
تا انسان استقالل فكري نداشته باشد ،نميتواند يك فرد مفيد باشد.
اگر ما از نظر فكري مستقل شويم ،هيچ قدرتي نميتواند به ما ضربه بزند.

د .احساس شخصيّت
امام(قدس سره) همواره تأكيد ميكرد كه خودباوري و احساس شخصيّت ،يكي از عوامل مهم رويكرد به استقالل
است:
اگر ميخواهيم وابسته نباشيم بايد باور كنيم كه خودمان شخصيّت داريم.
تا خودمان را پيدا نكنيم ،نميتوانيم مستقل بشويم.
منطق ما منطق اسالم است .منطق اسالم اين است كه سلطه غير بر شما نباشد نبايد شما تحت سلطه غير
باشيد .نبايد تحت سلطه اجنبي باشيم.
بايد همه چيز از خودمان باشد و در آداب و رسوم ،خودمان را از غرب جدا كنيم.
از همان بچّهها شروع كنيم و تنها مقصودمان تحوّل انسان غربي به انساني اسالمي باشد.
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علماء اعالم ...دولتها را دعوت كنند كه از وابستگي به قدرتهاي بزرگ خارجي خود را رها كنند و با ملّت خود
تفاهم كنند ،در اين صورت پيروزي را در آغوش خواهند كشيد.
حكومت اسالمي را مستقر كنيد .با عدل اسالمي ،همه و همه در آزادي و استقالل و رفاه خواهند بود.

پرسش
1.خودكفايي چيست و چرا امام به مسأله خودكفايي توجّه تامّ داشت؟
2.مهمترين انواع استقالل چيست و چرا امام به استقالل همه جانبه كشور ميانديشيد؟
3.كدام نوع استقالل ،مبدأ استقاللهاي ديگر است؟
4.مهمترين راههاي دستيابي به استقالل كدام است؟
 .5رابطه ميان خودكفايي و استقالل را توضيح دهيد.

درس هشتم :حمايت از مستضعفان
الف .حمايت از محرومان و مستضعفان

در وصيّتنامه سياسي ـ الهي امام آمده است:
به مجلس و دولت و دستاندركاران توصيه مينمايم كه قدر اين ملّت را بدانيد و در خدمتگزاري به آنان
خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمديگان كه نورچشمان ما و اوليايِ نِعَم همه هستند ...فروگذار نكنيد.
بايد همه خدمتگزار ملّت و خصوصاً مستضعفان باشيد.
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طرفدار مظلومان و ستمديدگان و محرومان باشيد.
توجّه داشته باشند رييس جمهور و وكالي مجلس از طبقهاي باشند كه محروميّت و مظلوميّت مستضعفان و
محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند.
وصيّت اينجانب به رهبر و شوراي رهبري در اين عصر ...و در عصرهاي آينده آن است كه خود را وقف در خدمت
به اسالم و جمهوري اسالمي و محرومان و مستضعفان بنمايند.
و شما اي مستضعفان جهان و اي كشورهاي اسالمي و مسلمانان جهان بهپا خيزيد و حق را با چنگ و دندان
بگيريد و از هياهوي تبليغاتي ابرقدرتها و عمّال سرسپرده آنان نترسيد...
همه در زير پرچم پرافتخار اسالم مجتمع و با دشمنان اسالم و محرومان جهان به دفاع برخيزيد و بهسوي يك
دولت اسالمي با جمهوريهاي آزاد و مستقل بهپيش رويد كه با تحقّق آن ،همه مستكبران جهان را بهجاي خود
خواهيد نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند .به اميد آن روز كه خداوند تعالي وعده
فرموده است.
قتال در راه خدا و راه مستضعفين در رأس امور است و در رأس برنامه اسالم است.

ب .مستضعفان در نگاه معصومين(عليهم السالم)
پيامبر اسالم(صلي اهلل عليه وآله) همواره با خداوند چنين مناجات ميكرد« :اللّهم نجّ المستضعفين من
المؤمنين؛پروردگارا! مستضعفان مؤمن را نجات ده» .ايشان پيروان خود را به حمايت از مستضعفان توصيه
ميكرد و ميفرمود« :عونك للضعيف من افضل الصدقة»
و نيز به اميرمؤمنان(عليه السالم) فرمود:
يا علي! انّ اللّه وهب لك حبّ المساكين و المستضعفين فرضيت بهم اخواناً و رضوا بك اماماً؛
اي علي! خدا ،محبّت به مستضعفان امّت را به تو هديه داد ،پس برادري با آنان را پذيرفتي چنانكه آنان به امامت
تو رضايت دادهاند.
در حديثي راوي ميگويد :به امام صادق(عليه السالم) گفتم« :از سلمان فارسي بسيار ياد ميكني؟!»؛ امام پاسخ
داد« :نگو سلمان فارسي ،بگو سلمان محمّدي»؛ سپس از من پرسيد« :آيا ميداني راز اين مسأله در چيست و
چرا هميشه از سلمان ياد ميكنم؟» پاسخ دادم« :خير» .امام(عليه السالم)فرمود:
لثالثة خصال ،احداها ايثاره هوي اميرالمؤمنين علي هوي نفسه و الثّانية حبّه للفقراء و اختياره ايّاهم علي اهل
الثروة و العدد و الثّالثة حبّه للعلم و العلماء؛
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به دليل وجود سه خصلت در او؛ يك :او خواستههاي اميرمؤمنان(عليه السالم) را برخواستههاي دل خود ترجيح
ميداد؛ دو :مستمندان و مستضعفان را دوست ميداشت و مجالست با آنان را بر مجالست بر ثروتمندان ترجيح
ميداد؛ سه :دوستدار علم و عالمان بود.
از اين حديث به دست ميآيد كه اوّالً :مصداق اصلي مستضعف ،افرادي چون سلماناند نه هر بيگانه از آيين و
ثانياً :مستضعف مورد نظر اسالم كه وارث زمين خواهد شد ،كسي است كه زير پرچم امام حقّ( ،امام نور) قرار
گيرد نه امام نار.
در وصيّتنامه سرور آزادگان اميرمؤمنان(عليه السالم) ميخوانيم:
اللّه اللّه في الطبقة السفلي من الّذين الحيلة لهم من المساكين و المحتاجين و اهل البؤسي؛
خدا را خدا را طبقه پايين [جامعه] آنان را كه دستاويزي ندارند؛ مستمندان ،محتاجان و گرفتاران [را در ياد
داشته باشيد].
شايان ذكر است كه كردار رهبران الهي در همسويي و همرنگي با مستضعفان همچون گفتار آنان است:
اميرمؤمنان(عليه السالم) فرمود:
انّ امام المسلمين اذا ولّي امور هم لبس لباس فقيرهم؛
پيشواي مسلمانان از هنگامي كه متولّي امور [جامعه اسالمي] شد؛ لباس فقيران را بر تن خواهد كرد.
و نيز در حديثي راوي ميگويد« :از امام هشتم ،امام رضا(عليه السالم) شنيدم كه فرمود :به خدا سوگند اگر رهبر
حكومت اسالمي شوم ،به خوراك ساده و معمولي و پوشاك خشن و عادي قناعت خواهم كرد؛ در حالي كه قبل
از آن ،خوراك خوب و گوارا ميخوردم و لباس نرم و ارزنده بر تن ميكردم ،و نيز خود را به زحمت در خواهم
افكند ،در حالي كه قبل از آن در آسايش به سر ميبردم».
«مُعلّي» يكي از ياران امام صادق(عليه السالم) به ايشان گفت« :اگر حكومت در دست شما بود ،ما هم زندگي
خوشي داشتيم(به نوا ميرسيديم)» .امام پاسخ داد:
هيهات يا معلّي ،اما واللّه لوكان ذلك ماكان االّ سياسة اللّيل و سياسة النّهار و لبس الخشن و اكل الخشب؛
هيهات اي معلّي! به خدا سوگند اگر چنين شود (حكومت در دست ما قرار گيرد) جز اين نيست كه شب در
سياستگزاري و روز در (اجراي) سياست طي شود( ،همراه با) پوشيدن لباس خشن و خوردن غذاي ساده.
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ج .معناي استضعاف
يكي از واژههايي كه در قرآن معموال همراه با واژه ضدِّ خود به چشم ميخورد ،كلمه «استضعاف» است.
«استضعاف» از ماده «ضعف» و داراي معاني مختلفي است؛ از جمله:
1.به ضعف كشانده شدن ،محروم شدن يا مورد تحميل محروميّت قرار گرفتن.
2.ضعيف پنداشته شدن و به حساب نيامدن.
3.ضعيف بودن (ضعف بدني ،مالي و...).
اين كلمه يا توجّه به معناي اوّل و دوم ،مفهوم «مستضعف» يا «مستكبر» را تداعي ميكند؛ زيرا تا «مستكبر»
(ضدّ مستضعف) نباشد« ،استضعاف» صورت نميپذيرد .معناي سوم بسا كه از «استضعاف» معلول ضعف بدني و
نارسايي فكري و عقلي شخص «مستضعف» باشد و در اين صورت الزم نيست تا پاي مستكبري به عنوان عامل
استضعاف به ميان آيد «استضعاف» از مادّه «ضعف» از باب «استفعال» است كه بيشتر در دو معناي اوّل و دوم
به كار ميرود؛ زيرا باب استفعال در اينجا به معناي «خواستار بودن» و «طلب كردن» است .مفسّر معروف،
طبرسي در مجمعالبيان ذيل آيه  97سوره نساء مينويسد« :االستضعاف طلب ضعف الشيء؛ استضعاف به معني
طلب ضعف شي است».
در حديث نبوي نيز آمده است« :و المكرَه اليكون االّمستضعفاً؛ كسي كه چيزي بر او تحميل گشته است ،جز
مستضعف نيست».
استضعاف پديده اي است كه حاصل تضعيف ،به ضعف كشاندن و يا ضعيف پنداشته شدن مستضعفان از سوي
مستكبران است و كمتر مستضعفي در جوامع بشري به چشم ميخورد كه در استضعاف او پاي مستكبراني با
عناويني چون :شاه ،طاغوت ،طاغوتچه ،قدرتمندان وابسته ،زراندوزان كفركيش ،سرمايهداران از خدا بيخبر،
دنياپرستان زالو صفت ،قدرتها و ابرقدرتها در ميان نباشد.

د .انواع استضعاف
استضعاف بر چند گونه است:
1.استضعاف عقيدتي.
2.استضعاف فرهنگي و علمي (فكري و عقلي).
3.استضعاف اقتصادي.
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4.استضعاف وَاليي (استضعاف در واليت و امامت).
 .5استضعاف اجتماعي (تشكيالت سياسي).

1.استضعاف عقيدتي
قرآن درباره اين نوع از استضعاف چنين ميفرمايد:
انّ الّذين توفّاهم المالئكةُ ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في األرض؛
آنان كه هنگام مرگ بر خود ستم كرده بودند ،فرشتگان [به گونهاي اعتراضآميز] به آنها ميگويند :در دنيا
چگونه به سر بردهايد؟ (چرا به تكميل ايمان و عقايد خويش نپرداختهايد؟) پاسخ ميدهند :ما در شمار
مستضعفان زمين بوديم.
مستضعف در اينجا كسي است كه امكان دستيابي به حجّت و آشنايي با دين كامل الهي را ندارد تا از اين راه
فطرت خويش را بيدار كند و رشد يابد .بر اين اساس ،انسان مستضعف ،نه مؤمن است نه كافر.
امام باقر(عليه السالم) در پاسخ به اين پرسش كه مستضعف كيست ،ميفرمايد:
هوالّذي اليستطيع حيلة يدفع بها عنه الكفر و اليهتدي سبيال الي االيمان ،اليستطيع ان يؤمن و اليستطيع ان
يكفر؛
مستضعف كسي است كه نه دستاويزي دارد تا با آن كفر را از خود براند و نه راهي به سوي ايمان سراغ دارد؛ (نه
ميتواند ايمان بورزد و نه كفر).
در فقه ،ابواب متعدّدي درباره چگونگي برخورد با اين گروه به چشم ميخورد ،از جمله از امام(عليه السالم) درباره
مصرف زكات فطره سؤال شد ،پاسخ فرمودند:
تعطيها المسلمون فان لم تجد مسلماً فمستضعفاً؛
زكات فطره را به فقيران مسلمان ميدهند ،اگر فقير مسلمان يافت نشد ،به فقير مستضعف داده ميشود.
از مجموعه احاديث و آيات ،اين نكته به دست ميآيد كه استضعاف در اين موارد به عقب ماندگي در دستيابي به
عوامل رشد و هدايت و ايمان است( .استضعاف عقيدتي)
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2.استضعاف فكري و عقلي
عدم دسترسي به حجّت و دين ممكن است معلول وضعيّت خاصّ محيط زندگي و شرايط ويژه اقليمي و يا معلول
ناتوانيهاي رواني و نارساييهاي فكري باشد .از امام باقر(عليه السالم) درباره مصداق «مستضعف» سؤال كردند،
پاسخ دادند« :افراد كم عقل را گويند» .طبرسي در ذيل آيه  97از سوره نساء مينويسد:
اليستطيعون حيلة لفقرهم و عجزهم و قلّة معرفتهم بالطريق؛
مستضعف كسي است كه به دليل عجز (عجز فكري و عقلي) و عدم آشنايي با راههاي دسترسي به دين،
استطاعت دستيابي به آن را ندارد.
ممكن است در برخي موارد« ،استكبار» حاكم با ايجاد فرهنگ الحادي و ايجاد اختناق در مقابل فرهنگ مذهبي،
فرد و يا جامعه اي را به استضعاف عقيدتي و مذهبي بكشاند .در زمان ما كشورهاي كمونيستي و احياناً
سوسياليستي را نميتوان از اين مسأله به دور دانست .اين دسته از مستضعفانند كه در قيامت فرياد ميزنند.
يقول الّذين استضعفوا للّذين استكبروا لوال انتم لكنّا مؤمنين؛
مستضعفان به مستكبران ميگويند :اگر شما نبوديد ما به ايمان روي ميآورديم.

3.استضعاف اقتصادي
استضعاف اقتصادي به اين معنا است كه قدرت حاكم ،وضعيّتي را بر فرد يا جامعه تحميل كند ،به گونهاي كه
امكان رشد مالي نيابند .چنين انسان يا جامعهاي را «مستضعف اقتصادي» گويند؛ كساني كه ثمره تالش و صرف
نيرو و انديشهشان نصيب ديگران (مستكبران) ميشود .در قرآن واژه «مستضعف» به طور التزامي به معناي فوق
نيز آمده است؛ چنانكه پيش از اين ،سخن طبرسي را ذيل آيه  97سوره نساء نقل كرديم.
در بسياري روايات به محرومان و مساكين و پابرهنگان« ،مستضعف» اطالق شده است؛ از جمله« :بحراني» در
شرح كالم اميرمؤمنان(عليه السالم) (كان لي فيما مضي اخ في اللّه ...و كان ضعيفاً مستضعفاً) «مستضعف» را به
معناي «فقير» دانسته است.
امام سجّاد(عليه السالم) درباب دستگيري مستمندان فرمود:
ما من رجل تصدّق علي مسكين مستضعف فدعا له المسكين بشيء تلك السّاعة االّ استجيب له؛
كسي نيست كه از مسكين مستضعفي دستگيري كند و او در حقّش دعاي خير كند ،مگر آنكه دعايش در حقّ او
مستجاب شود.
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4.استضعاف وَاليي
اينك ميپردازيم به گروه ديگري از مسلمانان كه در كشورهاي اسالمي به سر ميبرند؛ اينان در مسأله «واليت و
امامت حقّه» كمي كوتاه آمدهاند و در زندگي چندان بدان اهمّيّت نميدهند ،ولي با امام معصوم(عليه السالم)
خصومتي ندارند .اين گروه از اين نظر ،به اصطالح «مستضعف»اند و متأسّفانه گروه بسياري از مسلمانان جهان
امروز چنينند .در حديث آمده است كه اميرمؤمنان(عليه السالم) فرمود:
و ما هلك من االمّة االّ النّاصبين و الكافرين و الجاحدين و المعاندين فامّا من تمسّك بالتوحيد و االقرار
بمحمّد(صلي اهلل عليه وآله) و األسالم و لم يخرج من الملّة و لم يظاهر علينا الظّلمة و لم ينصب لنا العداوة و شكّ
في الخالفة و لم يعرف اهلها و والتها و لم يعرف لنا والية و لم ينصب لنا عداوة فانّ ذلك مسلم مستضعف يرجي
له رحمةاللّه؛
از امّت پيامبر به غير از ناصبين (دشمنان كينهتوز اهلبيت) ،كافران ،منكرانِ حقوق آل محمد(عليه السالم)،
كسي هالك و [بد عاقبت] نخواهد شد .امّا كسي كه به توحيد و نبوّت پيامبر اقرار دارد و تسليم دين است و از
جرگه امّت اسالم بيرون نرفته است و بر آستان ما ،كور باطني و جهالت نياورد و دشمني نورزد ،ولي در مسأله
جانشيني پيامبر در ترديد باشد و خليفه راستين پيامبر را نشناخته باشد و به واليت ما آگاه نباشد و با ما
دشمني نورزد ،او مسلمان مستضعف خواهد بود و اميد مغفرت برايش هست.

 .5استضعاف سياسي
استضعاف سياسي به اين معنا است كه حكومت براي كسي و يا جمعي تثبيت شده باشد ،امّا فرد يا جمعي مانع
تشكيل دولت شوند .وقتي آيه پنجم سوره قصص نازل شد ،پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله)به اميرمؤمنان و
حسنين(عليهما السالم) نگريست ،اشك ريخت و فرمود :انتم المستضعفون بعدي؛ شما مستضعفان پس از من
هستيد».
امام صادق(عليه السالم) در باب تاسوعا ميگويد:
تاسوعا روزي است كه حسين بن علي(عليه السالم) محاصره شد .حسين(عليه السالم) و يارانش در آن روز
مستضعف واقع شدند ...پدرم فداي آن مستضعف دور از وطن باد!!.
بهطور كلّي خاندان پيامبر در دوران حيات خود توسّط حاكمان ستمگر زمان ،مستضعف واقع شدهاند .بر اين
اساس است كه در ذيل آيه «و نريد أن نمنّ علي الّذين استضعفوا في االرض و نجعلهم ائمّه »...چنين آمده است:
هم آل محمّد(صلي اهلل عليه وآله) يبعث مهديهم بعد جحدهم فيعزّهم و يذلّ اعدائهم؛
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آنان [مستضعفان] خاندان محمّدند(صلي اهلل عليه وآله) كه پس از آنكه انكار شدند مهديشان برانگيخته ميشود
و ايشان را به عزّت باز ميرساند و بدخواهانشان را خوار ميكند.
اميرمؤمنان(عليه السالم) نيز در نهجالبالغه آنجا كه سخن از موعود اسالم به ميان ميآورد ،ميفرمايد:
لتعطفن الدنّيا علينا بعد شما سها عطف الضروس علي ولدها؛
دنيا (= حكومت) پس از سركشيها به ما روي خواهد آورد .چنانكه ناقه چموش براي شيردادن به فرزندش در
برابر فرزند خود رام خواهد شد.
و سپس اين آيه را تالوت نمود« :و نريد أن نمنّ علي الّذين استضعفوا في االرض و نجعلهم ائمّه و نجعلهم
الوارثين».
سخن فوق ،گوياي وجود استضعاف در مصداقي ويژه است كه از نوع استضعاف عقيدتي ،فرهنگي ،اقتصادي و
واليي نيست و ما در اينجا از آن به عنوان «استضعاف سياسي» ياد كرديم.

هـ .عامل اصلي پيدايش استضعاف اجتماعي
«استكبار» در كنار «استضعاف» مطرح شده است .قرآن ميگويد در بيشتر موارد ،عامل مهمّ پيدايش پديده
استضعاف ،وجود مستكبران است؛ گرچه در برخي موارد ،عوامل طبيعي و وضعيّت جغرافيايي و محيطي نيز
ميتواند مايه پيدايش استضعاف گردد.
امام(قدس سره) همواره به خدمتگزاري ملّت خصوصاً به مستضعفان توصيه ميكرد .توصيه ايشان اين بود كه
كارگزاران نظام در تأمين رفاه طبقات محروم ،كوشا باشند .امام(قدس سره) ميفرمود:
خوشحالي من روزي است كه به زاغهنشينان عنايت شود.
بزرگ ترين جهاد معنوي ،خدمت به خلق است .خدمت به انسان محروم ،و اين است كه براي انسان جاودانه
ميماند ،البتّه در صورتي كه اين خدمت فقط به خاطر خدا باشد.
ما طرفدار مظلوم هستيم .هر كسي در هر قطبي كه مظلوم باشد ،ما طرفدار آنها هستيم.
ملّت ايران ،ملّت مستضعف است.
انبيا و اوليا در برابر ظلم ،ايستادگي ميكردند و كشته ميشدند.
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و .عامل پيروزي مستضعفان
ترديدي نيست كه هرگاه فرد يا جامعه ،زمينه تحوّل را در خود فراهم آورد و براي دستيابي به پيشرفت تالش
كند ،خدا نيز او را ياري ميدهد« :انّ اللّه اليغيّر ما بقوم حتّي يغيّروا ما بأنفسهم».
مستضعفان براي پيروزي ،قبل از هر چيز بايد اصول زير را در زندگي خود تحقّق بخشند:
1.اتّحاد ،انسجام ،يگانگي و يكرنگي.
2.سازش ناپذيري در برابر استكبار.
3.روي آوردن به تقوا و طهارت باطن و ايجاد صفاي نفساني (روي آوردن به دين و اصالتهاي ديني و بازگشت
به خويشتن).
4.تالش و سختكوشي در راه هدف (ايثار و از خود گذشتگي).
 .5مجهّز گشتن به همه گونه صالحيّتها و شايستگيهاي علمي و عملي.
 .6توجّه به امام معصوم(عليه السالم) و قرار گرفتن زير پرچم او.
قرآن درباره پيروزي مستضعفان ميفرمايد«:و لقد كتبنا فيالزّبور من بعد الذّكر أَنّ االرض يرثُها عبادي
الصّالحون»؛ در اين بيان به خوبي راز اصلي پيروزي نهايي مستضعفان بيان شده است و آن عبارت است از:
1.بنده خدا بودن و از بندگي شيطان و نفس امّاره رهيدن.
2.داشتن صالحيّتهاي همه جانبه ظاهري ،باطني ،اخالقي ،علمي و عملي.

حكومت مستضعفان
خواهيد گفت چرا موعود تاريخ ،امام زمان (عج) در اوّلين فرصت ،آيات اوّل سوره قصص را تالوت خواهد كرد؟
د قّت در اين آيات بهترين راه براي دستيابي به راز نهفته در آنها و يافتن پاسخ مناسب اين پرسش است .در اين
آيات سخن از استكبار و مستكبر بزرگ تاريخ ،فرعون و نيز سخن از استضعاف و مستضعفان در بند آن طاغوت و
همچنين سخن از گردآوردن زير پرچم حق و دست اتّحاد و يكدلي به يكديگر دادن است.

پرسش
1.ديدگاه حضرت امام درباره مسأله استضعاف چيست؟
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2.حضرت امام چه كساني را منشأ استضعاف جامعه ميداند؟
3.امام ،حامي استضعاف است يا حامي مستضعفان؟
4.چرا حضرت امام از مستضعفان حمايت ميكند؟
 .5منظور اساسي حمايت حضرت امام از مستضعفان چيست؟
 .6آيا مستضعف بيگانه از خدا با مستضعف مؤمن ،در ديدگاه حضرت امام يكساناند؟

درس نهم:دين و سياست
الف .معناي سياست

واژه «سياست» از حيث لغت و كاربرد داراي معاني همچون ،حكم راندن ،اداره كردن مملكت ،عدالت و داوري
است.
لغتدانان عرب در تبيين معناي كلمه سياست مينويسد« :ساس الناس سياسة ،تولّي رياستهم وقيادتهم؛ به
سياست قوم پرداخت؛ يعني رهبري و مديريّت كالن جامعهشان را پذيرفت».
زعامت و رياست جمعي را به عهده گرفتن ،از مفاد اساسي واژه «ساسَ» است .اين واژه به معني «رام كردن» و
«تربيت كردن» نيز آمده است؛ چنانكه در حديث چنين ميخوانيم:
لم يكن شيء من الحدثه اشدّ عليّ من سياسة الفرس...
كانت له فرس اسوسه؛ او اسبي داشت كه من آن را پرورش ميدادم.
سياست بر اساس كاربردهاي مختلف ،معاني مختلفي دارد ،همچنين در باب معناي سياست آمده است« :القيام
علي الشيء بما يصلحه» .اقدام به كاري براساسِ مصلحت را ،سياست گويند.
چنانكه «سياست فاضله» آن نوع از سياست را گويند كه تكميل اخالق و نيل به سعادت انسانها الزمه آن است.
خواجهنصيرالدين طوسي در ضمن توضيح حكمت عملي ،از سياست اينگونه ياد ميكند:
دانستن مصالح حركات ارادي و افعال انسان بر وجهي كه مؤدّي به نظام احوال معاش و معاد ايشان باشد و
مقتضي رسيدن به كمالي كه به سوي آن متوجّهاند.
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گرچه براساس اين تعريف هر گونه دانش و آگاهي مربوط به كردار و رفتار براساس مصلحت زندگي دنيوي و
اخروي (فردي يا اجتماعي) را سياست گويند ،امّا چنانكه صاحبنظران تصريح كردهاند با توجّه به موضوع
سياست ،كه مجموعهاي از مسائل اجتماعي ،فرهنگي ،امنيّتي ،اقتصادي و ...را در بر دارد ،سياست غالباً در
معنايي به كار ميرود كه به اجتماع و امور اجتماعي مربوط ميشود.
ارسطو در كتاب سياست يادآور شده است كه غايت همه دانشها و هنرها نيكي است و غايت دانش سياسي كه
از همه دانشها ارجمندتر است .باالترين نيكيهاست .وي مينويسد« :نيكييي جز دادگري ،كه صالح عام بدان
وابسته است وجود ندارد».
گرچه سياست بر حسب نوع تفكّر حاكم بر سياستمدار ،به «سياست حيواني» (سياست شيطاني) و «سياست
انساني» تقسيم ميشود ،ولي سياست انساني مورد نظر اين نوشتار همان سياستي است كه از آن به عنوان
«سياست فاضله» ياد شد؛ سياستي كه بر مبناي آن ،سياست مداران ،عهدهدار امانت و خالفت الهياند .سياست
به معناي راستين كلمه از ديدگاه اسالم نيز جز اين نيست .در حديث آمده است« :االمام عارف بالسّياسة».
گرچه كلمه «سياست» از مصطلحاتي است كه كاربردهاي گوناگوني دارد ،لكن آن چه بيشتر در فرهنگ اسالمي
به كار ميرود ،سياستگذاري صحيح در دو حوزه« :پرورش نفوس» و «تدبير امور زندگي اعم از فردي و
اجتماعي» است.
اميرمؤمنان(عليه السالم) فرمود« :سياسة النفس افضل سياسة» تربيت نفس آدمي ،برترين سياست است» .و نيز
آن حضرت فرمود:
سياسة العدل ثالث :لين في حزم و استقصاء في عدل و افضال في قصد.
سياست در امور اجتماعي از راه مدارا ،عدالت پيشگي و ميانهروي ميسّر است.
آن حضرت در بياني ديگر فرمود« :سياسة الدّين بحسن الورع؛ سياست در دينداري ،رعايت پارسايي است».
قابل ذكر است كه سياست مورد نظر را سياست مداري توانمند و معصوم الزم است تا به تربيت نفوس بشري و
تدبير امور بپردازد .بر اين اساس امام مجتبي(عليه السالم)فرمود« :ندبنا اللّه لسياسة األُمّة؛ خدا ما را سياستمدار
امّت خواند» .در حديث ديگر چنين آمده است:
ثمّ فوّض الي النّبي ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ امر الدّين و االمّة ليسوس عباده؛
تدبير امور ديني و امور دنيوي آدميان به پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) واگذار شده است.
توجّه به واژه «سياست» و «سياست مدار» و كاربرد اصلي آن در نظام تربيتي اسالم اين حقيقت را اثبات ميكند
كه:
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الف .سياست ،عبارت از تربيت نفوس و تصدّي امور اجتماعي است براي اجراي دستورهاي خدا در ميان مردم.
ب .پيامبر و امام(عليه السالم) كه در ديدگاه شيعيان مصون از هرگونه خطا ،گناه و لغزشند ،ميتوانند در صدر
امور سياسي جامعه قرار گيرند و در صورت غيبت يا عدم حضور آنان ،فقط انسانهاي عادل ،عالم و متعبّد به
قانون خدا به عنوان نايب آنان ميتوانند عهدهدار امور شوند .مسأله «واليت فقيه» در همينجا مفهوم اصلي
خويش را باز مييابد.
ج .حكومت از آن خداست «ان الحكم إالّ للّه» .ولي اجراي آن در ميان مردم به خليفه خدا واگذار شده است.
د .از ديدگاه اسالم حكومت انسان بر جامعه ،ضروري است.
از جمله مشكل فكري و سياسي خوارج نهروان ،همين بود كه ميگفتند« :ان الحكم االّ للّه» .اميرمؤمنان(عليه
السالم) به آنان خاطر نشان كرد كه سخن ،سخن حقّي است ولي ايده باطلي از آن اراده شده است .و بر استدالل
خود چنين افزود« :وانّه البّد للناس من امير بر او فاجر؛ مردم بايد اميري داشته باشند؛ نيك يا بد».
برخي ،راز اصلي روي آوردن به جامعه و شركت در امور سياسي را در طبيعت آدمي ميجويند و برخي آن را از
ضرورتهاي زندگي اجتماعي ميدانند .در هر دو صورت ،هنگامي كه آدمي قدم در جامعه مينهد ،بايد به قوانين
آن گردن نهد و به ضرورت وجود حاكم و زمامدار اذعان كند.
با توجه به معاني واژه سياست و حكومت ،هدف و غايت از سياست مديريّت صحيح جامعه و حكومت بر مردم
است .گرچه ارسطو غايت سياست را در «نيكي» خالصه ميكند .ولي ترديدي نيست كه «سياست» مسأله مهمّي
است .افالطون ميگفت« :سياست و اخالق براي تأمين سعادت بشري ،ضرورياند».
شهيد مظلوم بهشتي(قدس سره) ميگفتند:
سياست از ديانت و حتّي از عبادت جدا نيست.
و اين سخن معروف مدّرس ،آن قهرمان ميدان دين و سياست است كه ميگفت« :ديانت ما عين سياست ما و
سياست ما عين ديانت ماست».
امام در تعريف سياست ميگويد« :مگر سياست چيست؟ روابط ما بين حاكم و ملّتها روابط مابين حاكم با ساير
حكومتها».

پرسش
1.ديدگاه حضرت امام درباره مسأله استضعاف چيست؟
2.حضرت امام چه كساني را منشأ استضعاف جامعه ميداند؟
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3.امام ،حامي استضعاف است يا حامي مستضعفان؟
4.چرا حضرت امام از مستضعفان حمايت ميكند؟
 .5منظور اساسي حمايت حضرت امام از مستضعفان چيست؟
 .6آيا مستضعف بيگانه از خدا با مستضعف مؤمن ،در ديدگاه حضرت امام يكساناند؟

ب .قلمرو سياست
قلمرو سياست در ديدگاه مسلمانان ،بسيار وسيعتر از قلمرو سياست در ديدگاه ديگران است ،زيرا قلمرو سياست
در اين ديدگاه شامل «سياست نفس» و «سياست غير» ميشود .در حالي كه سياست در ديدگاه ديگران غالباً
«سياست غير» را در بردارد.
«سياست نفس» عبارت است از سياستگذاري صحيح در امور انسانيِ مربوط به خود ،پروردگار و نيز ديگران .در
اين عرصه ،وَرَع ،پرهيزگاري ،ترحّم ،شفقت ،دگر دوستي و در يك كلمه ،بندگي كامل خدا از راه جهاد اكبر
جايگاه الزم خويش را باز مييابد.
هنگام بازگشت از نبردي سخت ،پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله) از ياران خود پرسيد« :از ميان پيكارها كدامشان
طاقتفرساتر بود؟ پاسخ دادند« :همين جنگي كه از آن فارغ شدهايم» .آن حضرت فرمود« :اين جهاد اصغر بود و
جهاد اكبر در پيش است» و در برابر تعجب ياران فرمود« :جهاد اكبر ،همان مجاهدت در برابر هواهاي نفساني بر
معيار عقل سليم و دستور خدا است».
براين اساس ،اميرمؤمنان فرمود:
سياسة النفس افضل سياسة؛
سياستگذاري در امور نفساني ،برترين سياستگذاري است.
نتيجه آنكه در قلمرو «سياست نفس» ،اخالق فردي و اجتماعي در جهاد اكبر و پرهيزگاري متبلور ميشود .امّا
«سياست غير» ،همان مديريت صحيح و تدبير امور اجتماعي است؛ چيزي كه در ديدگاه اسالم جايگاه خاصي
دارد و رهنمود آسماني پيامبر اكرم (من اصبح و لم يهتمّ بامور المسلمين فليس بمسلم) گوياي آن است.
هم چنين حديث معروف نبوي ديگر (من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية) در پيترويج همين
مسأله است .شناخت امام ،شناخت دستورات و راهكارهاي زندگي ،ابعاد گوناگوني دارد و مسائل سياسي را نيز
شامل است.
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ج .اهمّيّت و قداست سياست الهي
واژه «سياست» از واژه هايي است كه گرفتار دست هواپرستان شده و معاني ضدّ و نقيضي از آن اراده شده است.
«سياست» به معناي صحيح كلمه ،چيزي است كه براساس آن سياستمدار جز خليفه الهي در زمين نيست .امام
مجتبي(عليه السالم) در اين رابطه فرمودند« :ندّبنا اللّه لسياسية األمة؛ خدا ما را سياستمدار امت خواند».
سياست در اين ديدگاه همان اعتقاد به واليت ولياللّه و خليفه خدا در ميان انسانها است ،چيزي كه نپذيرفتن
آن مايه ردّ اعمال آدمي و نيز عامل سود نبردن از دينداري است در پايان حديث معروف به «سلسلة الذّهب» از
امام هشتم(عليه السالم) نيز اشاره شده است كه گفتن «الاله اال اللّه» در صورتي در ساختار هدايت آدميان مؤثر
است كه گوينده آن ،واليت و امامت را بپذيرد و معصوم(عليه السالم) را خليفه الهي در زمين بداند؛ چنانكه در
حديثي ديگر از عبداللّه عمر آمده است كه رسولخدا(صلي اهلل عليه وآله) فرمود« :جبرئيل از قول خداوند متعال
فرمود :والية عليبنابيطالب حصني فمن دخل حصني امن من عذابي».
اميرمؤمنان(عليه السالم) فرمود:
از رسول خدا(صلي اهلل عليه وآله) شنيدم كه فرمود :خداي تبارك و تعالي فرمود :امّتي را كه پيرو امامي باشند
كه از سوي من مبعوث نشده باشد كيفر ميدهم ،گرچه در زندگي فردي ،اهل عبادت باشند ،و رحمت ميآورم بر
پيروان امام عادلي كه از سوي من آمده باشد ،گرچه اهل خطا و لغزش باشند.
از رهنمود فوق به دست ميآيد كه روي آوردن به پيشوايان دين و اجراي سياست مورد نظر اسالم داراي اهمّيّت
و تقدّس ويژهاي در پيشگاه خدا است.

د .حضور در صحنههاي سياسي و پرهيز از جامعه گريزي
امام(قدس سره) به عناوين مختلف ،امّت را به دخالت در سرنوشت كشور تشويق ميكرد و از انزوا و جامعهگريزي
برحذر ميداشت؛
وصيّت من به ملّت شريف آن است كه در تمام انتخابات ،چه انتخابات رييس جمهور و چه نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر ،در صحنه باشند ...و چه بسا كه در
بعض مقاطع ،عدم حضور و مسامحه ،گناهي باشد كه در رأس گناهان كبيره است.
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الفت يا عزلت
برخي افراد احاديث مربوط به «عزلت» را بهعنوان توجيه گوشهنشينيهاي بيهدف و احياناً فسادانگيز خود به رخ
ديگران ميكشند .اينان بر اين باورند كه اسالم دين عزلت است؛ در حالي كه اسالم اصالت را از آنِ زندگي
اجتماعي ميداند و گواه بر اين حقيقت ،وجود احكامي چون :نماز جماعت ،نماز جمعه ،حجّ و نيز آدابي چون:
دستگيري از ديگران ،صلهرحم و اهتمام به امور مسلمانان است .از سوي ديگر «حق نظارت» براي آحاد مسلمانان
در حكم «امر به معروف و نهي از منكر» به خوبي جلوهگر است .با اين وجود آيا ميتوان گفت نظر اسالم،
تكزيستي و گريز از زندگي اجتماعي است؟ در سيره عملي رسولخدا(صلي اهلل عليه وآله) نيز ميبينيم كه
ايشان همگان را به اتّحاد انسجام اجتماعي و اخوّت دعوت ميكرده و از تفرّق ،انزوا و كنارهگيري از اجتماع پرهيز
ميداده است ،تا آنجا كه فرمود:
الصلوة لمن اليصلّي في االمسجد معالمسلمين إال لعلّة ،والغيبة لمن صلّي في بيته و رغبة عن جماعتنا و من
رغب عن جماعة المسلمين سقط عدالته و وجب هجرانه؛
كسي كه به همراه مسلمانان در مسجد ،نماز نميگذارد ،نمازش كامل نيست ،مگر آنكه كنارهگيري او براساس
عذر شرعي باشد .غيبت كسي كه از توده مردم با ايمان كناره ميگيرد و در منزل خود نماز ميخواند ،جايز است؛
و عادل نيست و كنارهگيري از او الزم است.
امام صادق(عليه السالم) نيز ميفرمود:
من خلع جماعة المسلمين قدر شِبر خلع ربقة االيمان من عنقه؛
كسي كه بهقدر يك وجب از جماعت مردم با ايمان فاصله گيرد ،پيمان ايمان خود را بريده است.

هـ .آميختگي دين با سياست
امام راحل(قدس سره) هشدار ميداد:
اگر كسي دين را از سياست جدا بداند ،خدا ،رسول و ائمّه معصومين را تكذيب كرده است.
ترديدي نيست كه نغمه جدايي دين از سياست از سوي دشمنان اسالم است؛ زيرا اسالم ديني است كه با
سياست آميخته است.
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واليتي كه رسولخدا(صلي اهلل عليه وآله) در اداره جامعه داشت ،بدون ترديد براي ولي فقيه نيز در دوران غيبت،
ثابت است و اين از مسائل ضروري و بديهي است .و اين واليت ،همان واليت رسولاللّه است؛ زيرا برقراري نظام
سياسي غيراسالمي به معناي ناديده گرفتن بُعد سياسي اسالم است.
دخالت در سياست در رأس تعليمات انبيا است.

نماز عبادي سياسي
برگزاري نماز جمعه به گونهاي فراگير در ايران يكي از دستاوردهاي عظيم انقالب اسالمي است .حضرت
امام(قدس سره) در كتابهاي كشفاالسرار ـ كه در اوّلين سالهاي سلطنت محمّدرضا انتشار يافت ـ و در
تحريرالوسيله ـ كه در دوران تبعيد به تركيه تأليف شد ـ ،درباره نمازجمعه سخن گفتهاند .در سال  1357هـ.ش.
امام(قدس سره) در ديدار با گروهي از عالقهمندان فرمودند:
در خطبه نماز جمعه مقدّرات مملكت بايد بيان شود ،مسائل اجتماعي در مملكت بايد جريان پيدا كند،
گرفتاريهايِ مسلمانها ،اختالفات مسلمانها در آن خطبهها بايد طرح شود و رفع بشود ،جنايات امثال
محمّدرضاخان بايد در اين خطبههاي جمعه گفته بشود و انتقاد بشود ،راههايي كه ممكن است با آن راهها آن
جاني ها را از بين برد در نماز جمعه بايد گفته بشود .نماز جمعه عبادت است ،ليكن عبادتي كه مُدغم در سياست
است ،سياست در عبادت مدغم است ...ديانت اسالم ،يك ديانت عبادي تنها نيست ...و همينطور يك مذهب و
ديانت سياسي تنها نيست ،عبادي است و سياسي ،سياستش در عبادات مدغم است و عبادتش در سياسات مدغم
است يعني همان جنبه عبادي يك جنبه سياسي دارد .همين اجتماع در اعياد براي نماز ،اين عبادت است لكن
آن ،اجتماع خودش جنبه سياست دارد.
اولين امام جمعه كه از طرف امام(قدس سره) تعيين شد ،مرحوم آيتاللّه طالقاني بود و اوّلين خطبهاي كه ايشان
ايراد كردند ،در روز  5مرداد  1358بود .متن خطبه مرحوم آيتاللّه طالقاني اهمّيّت فوقالعادّه نماز جمعه را در
جمهوري اسالمي ايران كامال نشان ميدهد.

دخالت امامان معصوم(عليهم السالم) در سياست
دخالت در سياست در زندگي امامان معصوم(عليهم السالم) برچند گونه بوده است:
1.دخالت مستقيم :دخالت مستقيم و قرار گرفتن در رأس هِرَم سياست و سياستگزاري در صورت مهيّا بودن
شرايط الزم ،يكي از جلوه هاي رفتار سياسي امامان معصوم(عليهم السالم) است .اميرمؤمنان پس از بيست و پنج
سال عدم دخالت مستقيم در امور جامعه ،تقاضاي مردم را براي بيعت رد نكرد و خالفت ظاهري را پذيرا شد.
امام مجتبي(عليه السالم) نيز حدود شش ماه عهدهدار خالفت ظاهري بود .و امام رضا(عليه السالم) حدود دو
سال واليت عهدي مأمون را پذيرفت.

68

2.دخالت غيرمستقيم :در صورتي كه كه شرايط دخالت مستقيم فراهم نبوده است ،امامان(عليهم السالم) به
طور غيرمستقيم در سياست و امور مربوط به جامعه اسالمي ،دخالت ميكردند .پس از فتح ايران كه اسيران
ايراني را وارد مدينه كردند ،عمربنخطّاب اسيران را در معرض فروش قرار داد تا از اين راه ،بيتالمال را سامان
بخشد ،اميرمؤمنان(عليه السالم) رسماً از اين امر جلوگيري كرد و سهم خود ،پسران و نيز سهم برخي صحابه را
كه به آن حضرت هبه شده بود به خود اسيران بخشيد و به عمر گفت :پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) فرمود :ايرانيان
مردم خردمندي هستند و دين مرا ياري خواهند داد؛ بنابراين نبايد به گونهاي توهينآميز با آنان رفتار كرد.
3.دخالت ارشادي :امامان(عليهم السالم) براي تبليغ حقايق اسالم ،پرسشهاي خلفاي ناحق و نيز فتواهاي
فقيهان درباري را بدون پاسخ نميگذاشتند.
«متوكّل عبّاسي» در حال بيماري نذر كرده بود هنگامي كه شفا يابد ،اموال زيادي را در راه خدا انفاق كند.
هنگام وفاي به نذر ،صاحب نظران درباري به اختالف سخن گفتند و بر ده هزار درهم توافق كردند .متوكّل نظر
امام هادي(عليه السالم) را جويا شد .امام فرمود« :هشتاد درهم كافي است» .متوكّل دليل خواست؛ امام اين آيه
را تالوت كرد« :لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة» كه عبارت است از هشتاد جنگ و درگيري با سپاه كفر.
به متوكّل گزارش رسيد كه از قم به امام هادي اسلحه ميرسد و او نيز قصد شورش دارد .سربازان او شبانه به
بيت امام(عليه السالم) حمله بردند ،ولي چيزي به دست نياوردند و امام را به دربار بردند .متوكّل در حال
ميگساري بود .جام خود را به امام تعارف كرد؛ امام فرمود« :واللّه ما يخامر لحمي و دمي قطّ؛ به خدا سوگند كه
گوشت و خون من هرگز با شراب نسبتي نداشته است» .متوكّل گفت« :پس براي ما شعر بخوان» .امام فرمود:
«انا قليل الرواية في الشعر؛ من با اشعار چندان سر و كاري ندارم» .ولي پس از اصرار متوكّل ،بالبداهه سروده خود
را قرائت كرد و مجلس را چنان منقلب كرد كه متوكّل و مجلسيانش گريان شدند.
4.برخورد قهرآميز :اين نوع برخورد عبارت است از دخالت مسلّحانه براي پاكسازي مصادر سياست از نااهالن.
واقعه كربال تبلور راستين اين گونه دخالت است .هر يك از موارد چهارگانه فوق ،شرايط و زمينه سياسي و
اجتماعي ويژهاي ميطلبد .عالمان راستين نيز بنابر مقتضيات زمان ،از روزگاران گذشته تا حال برخوردهاي
گوناگوني با سياستمداران داشتهاند كه زمان ما اوج ظهور دخالت در سياست از نوع اوّل است.

پرسش
1.سياست داراي چند معنا است؟
2.كدام معناي سياست مورد توجّه حضرت امام است؟
3.حضرت امام از چه نوع سياستي متنفّر بود؟
4.چرا حضرت امام دين را از سياست جدا نميداند؟
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درس دهم :اصول مالكيّت اسالمي
1.اصل آخرتگرايي

درباره مالكيّت و توجّه به دنيا ديدگاههاي ضدّ و نقيضي به چشم ميخورد؛ از جمله:
ثروت مداري :اصل ،اقتصاد است و فقط بايد به آن پرداخت .اين عقيده ،حتّي دين و اخالق را نيز زاييده
نيازمنديهاي اقتصادي ميشناسد .مكتب كمونيسم حامي اين نظريّه است.
باطنمداري :بايد به تقويت باطن پرداخت و به اين منظور همه گونه توجّه و پرداختن به مسائل دنيايي از جمله
مسائل اقتصادي را بايد حقير و ناديده انگاشت .هندوييسم و مكتب رياضت از اين نظر پيروي ميكند.
بايد به امور دنيوي در كنار امور اخروي توجّه داشت؛ زيرا زندگي داراي دو بعد مادّي و معنوي است .اقتصاد و
عبادت ،هر دو مورد عنايت خدا است ،ولي اصل ،آخرت است نه دنيا؛ دنيا را بايد براي معنويّات و آخرت خواست.
پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله)فرمود :الدّنيا مزرعة اآلخرة.

70

در اين مكتب كه ديدگاه اسالم را تداعي ميكند ،دنيا و آخرت يكجا مورد عنايت و احترام است؛ اصالت از آنِ
امور اخروي و توجّه به دنيا ،تبعي است .رسول خدا(صلي اهلل عليه وآله) اين چنين به اميرمؤمنان(عليه السالم)
ميفرمود:
يا علي شرّ النّاس من باع آخرته بدنياء و شرّ من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره؛
يا علي! شريرترين مردم كسي است كه آخرت (دين) خود را به دنياي خود بفروشد و از او بدتر كسي است كه
آخرت (دين) خود را به دنياي ديگران بفروشد.
اصلحوا دنياكم و اعملوا آلخرتكم؛
زندگي خود را اصالح كنيد و براي آخرت خود بكوشيد.

1.اصل آخرتگرايي
درباره مالكيّت و توجّه به دنيا ديدگاههاي ضدّ و نقيضي به چشم ميخورد؛ از جمله:
ثروتمداري :اصل ،اقتصاد است و فقط بايد به آن پرداخت .اين عقيده ،حتّي دين و اخالق را نيز زاييده
نيازمنديهاي اقتصادي ميشناسد .مكتب كمونيسم حامي اين نظريّه است.
باطن مداري :بايد به تقويت باطن پرداخت و به اين منظور همه گونه توجّه و پرداختن به مسائل دنيايي از جمله
مسائل اقتصادي را بايد حقير و ناديده انگاشت .هندوييسم و مكتب رياضت از اين نظر پيروي ميكند.
بايد به امور دنيوي در كنار امور اخروي توجّه داشت؛ زيرا زندگي داراي دو بعد مادّي و معنوي است .اقتصاد و
عبادت ،هر دو مورد عنايت خدا است ،ولي اصل ،آخرت است نه دنيا؛ دنيا را بايد براي معنويّات و آخرت خواست.
پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله)فرمود :الدّنيا مزرعة اآلخرة.
در اين مكتب كه ديدگاه اسالم را تداعي ميكند ،دنيا و آخرت يكجا مورد عنايت و احترام است؛ اصالت از آنِ
امور اخروي و توجّه به دنيا ،تبعي است .رسول خدا(صلي اهلل عليه وآله) اين چنين به اميرمؤمنان(عليه السالم)
ميفرمود:
يا علي شرّ النّاس من باع آخرته بدنياء و شرّ من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره؛
يا علي! شريرترين مردم كسي است كه آخرت (دين) خود را به دنياي خود بفروشد و از او بدتر كسي است كه
آخرت (دين) خود را به دنياي ديگران بفروشد.
اصلحوا دنياكم و اعملوا آلخرتكم؛
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زندگي خود را اصالح كنيد و براي آخرت خود بكوشيد.

2.اصل حاللخواري
يكي از اصول مسلّم اسالم ،اصل حاللخواري و پرهيز از حرام خواري است .غذاي حالل و حرام در ساختار روحي
آدمي مؤثّر است و تأثير تربيتي آن را نميتوان ناديده انگاشت.
امام(قدس سره) در فلسفه تأسيس حكومت اسالمي به اين نكته توجّه ميدهد.

3.اصل محدوديّت مالكيّت و تكاثر ثروت
مالكيّت اسالمي و نظام اقتصادي اسالم ،داراي ويژگيهاي مخصوص به خود است .مالكان در اين نظام بهعنوان
وكيالن خدا در ميان بشر ،مسووليّت سنگين رسيدگي به نيازمندان را بر عهده دارند .سرمايهدار مسلمان ،آزاد
نيست تا از هر راه ،كسب مال كند ،آن را به هرگونه مصرف نمايد و به دلخواه خود بيندوزد؛ محدوده عمل او در
مدار قانون اقتصادي اسالم است ،و گرنه حاكم اسالمي اموال او را به عنوان ثروت نامشروع ،باز خواهد گرفت.
ميدان عمل او از حيث مصرف نيز محدود است و نميتواند به هر گونه كه هواي نفس او فرمان ميدهد ،عمل
نمايد .همچنين انفاقها و ماليات واجب اسالمي را بايد طبق موازين پرداخت كند.
قرآن در وصف پرهيزكاران ميگويد« :و في اموالهم حقّ للسّائل و المحروم؛ و در اموال پرهيزكاران حقّي براي
سائل و محروم هست»« .سائل» در اين جا كسي است كه توان كار را از دست داده است و «محروم» كسي است
كه از عقل و قدرت هوشي برخوردار نيست.
طبرسي در جوامعالجامع (ذيل تفسير سوره ذاريات) مينويسد« :سائل كسي است كه گدايي ميكند ،ولي
محروم ،چون آبرودار است از گدايي خودداري مينمايد».
سرمايهدار مسلمان اگر طبق موازين عمل كند ،هم جامعه از او سود ميبرد و هم ثروتي انباشته نميشود،
سرمايهدار مسلمان در پي جلب رضاي خدا است؛ او با تالش و كار و ابتكار ،به ثروت دست مييابد تا بتواند با آن
به جامعه خدمت كند و ديگران را به نوا برساند و موجب خرسندي خدا شود .او ميداند كه دنيا مزرعه آخرت
است و در آخرت هر كس بر سفره اعمال دنيوي خود مينشيند .او ميداند كه بايد پاسخگوي اين پرسش باشد
كه ثروت خود را چگونه به دست آورده است .ذيل آيه «وقفوهم انّهم مسؤلون» آمده است :از هر كس درباره
عمر ،جواني ،ثروت و دلبستگي به پيشواي خود بازخواست خواهد شد.
امام صادق(عليه السالم) فرمود:
يكي از عوامل بقاي مسلمانان و اسالم آن است كه ثروت در دست كسي قرار گيرد كه در آن حقّي (حقوق مالي
واجب و مستحب) براي ديگران قائل است و آن را وسيله انجام اعمال شايسته ميكند ،و عامل نابودي اسالم و
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مسلمانان آن است كه ثروت در اختيار كسي قرار گيرد كه حقّي را براي ديگران قائل نيست و آن را وسيله انجام
اعمال نيك نميكند.

هويّت مالكيّت اسالمي
امام امّت(قدس سره) درباره مالكيّت اسالمي و تفاوت آن با مالكيّت از نوع شرقي و غربي در موارد متعدّد قلم
زدهاند و بر اين نكته تأكيد كردهاند كه سرمايهداري و نيز نفي مالكيّت براي ملّت و كشور مضرّ است و اسالم با هر
دو نوع آن مخالف است .امام عزيز چنين ميانگارد:
اسالم نه با سرمايهداري ظالمانه و بيحساب و محروم كننده تودههاي تحت ستم و مظلوم موافق است ،بلكه آن
را بهطور جدّي در كتاب و سنّت محكوم ميكند و مخالف عدالت اجتماعي ميداند ...و نه رژيمي مانند رژيم
كمونيسم و ماركسيسم ـ لنينيسم است كه با مالكيّت فردي مخالف و قائل به اشتراك ميباشند ...بلكه اسالم يك
رژيم معتدل با شناخت مالكيت و احترام به آن به نحو محدود در پيدا شدن مالكيّت و مصرف كه اگر به حقّ به
آن عمل شود ،چرخهاي اقتصادِ سالم به راه ميافتد و عدالت اجتماعي كه الزمه يك رژيم سالم است تحقّق
مييابد.
حضرت امام در اين نوشته چند نكته تذكّر دادهاند:
الف .سرمايهداري و نيز نفي مالكيّت فردي از ديدگاه اسالم محكوم است.
ب .اسالم ديدگاه ويژهاي در باب مالكيّت دارد كه مخصوص به خود است.
ج .اقتصاد سالم و عدالت اجتماعي تنها در پرتو عمل به نظر اسالم و تحقّق اقتصاد اسالمي ،ظهور خواهد كرد.
حضرت امام به گروهي كه از تمكّن مالي برخوردارند ،چنين خطاب ميكند:
به ثروتمندان و پولداران مشروع وصيّت ميكنم كه ثروتهاي عادالنه خود را به كار اندازيد و به فعاليّت سازنده
در مزارع و روستاها و كارخانه ها برخيزيد كه اين خود عبادتي ارزشمند است و به همه در كوشش براي رفاه
طبقات محروم وصيّت ميكنم.
در اين بخش از وصيّتنامه ،امام راه خداپسندانهاي را فراروي ثروتمنداني كه ثروت مشروع اندوختهاند ،گشوده
است و از آنان ميخواهد كه به «عبادت مالي» بپردازند .امام(قدس سره)عبادت مالي را كوشش براي آسايش
طبقات محروم ،به كارگيري ثروت به گونهاي عادالنه ،پرداختن به فعاليّتهاي سازنده براي كشور و توجّه به
آباداني مزارع و روستاهاي كشور ميداند و ثروتمندان را به اين مسئله توجّه ميدهد كه:
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چه نيكو است كه طبقات تمّكندار به طور داوطلب براي زاغه و چپرنشينان ،مسكن و رفاه تهيّه كنند و مطمئن
باشند كه خير دنيا و آخرت در آن است ،و از انصاف به دور است كه يكي بيخانمان و يكي داراي آپارتمانها
باشد.

پرسش
1.مالكيّت اسالمي چه ويژگيهايي دارد و چرا امام به مالكيّت اسالمي توجّه تامّ داشت؟
2.تفاوت اساسي مكتب اقتصادي اسالم با ساير مكاتب اقتصادي در چيست؟

درس يازدهم :حفظ وحدت و يكپارچگي
باغبان را در چمن هر گل به رنگي ديگر است***گرچه مذهب مختلف شد هيچ كس بيگانه نيست
امام بيش از ساير مسائل به وحدت و انسجام ميانديشيد .ايشان وحدت داخلي را ضروري ميدانست و چنين
هشدار ميداد:
بيدار باشيد! اگر اختالف پيدا شود ،اسارتها عود ميكند.
در بهتر كردن روابط با كشورهاي اسالمي و در بيدار كردن دولتمردان و دعوت به وحدت و اتحاد [كوشش]
كنيد كه خداوند با شما است.
حضرت امام به ابعاد مختلف اتّحاد توجّه داشت :اتّحاد ميان افراد ،كشورهاي اسالمي و اتّحاد ميان دولتها با
ملّت .امام در اين باره فرمود:
علماي اعالم و خطباي محترم كشورهاي اسالمي ،دولتها را دعوت كنند كه از وابستگي به قدرتهاي بزرگ
خارجي خود را رها كنند و با ملّت خود تفاهم كنند؛ در اين صورت پيروزي را در آغوش خواهند كشيد.
وصيّت اكيد من به قواي مسلّح آن است كه همانطور كه از مقررّات نظام ،عدم دخول نظامي در احزاب و گروهها
و جبهه ها است ،به آن عمل نمايند و قواي مسلّح مطلقاً ،چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها ،در
هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازيهاي سياسي دور نگه دارند؛ در اين صورت ميتوانند قدرت
نظامي خود را حفظ و از اختالفات درون گروهي مصون باشند.
امام(قدس سره) وحدت واقعي را نشان نفوذ دين در افراد ميدانست و همواره چنين رهنمود ميداد:
روزي كه احساس كرديد كه محبّت وبرادري ميان شما و ساير اقشار خدمتگزار زيادتر ميشود ،بدانيد كه
ايمانتان زيادتر گرديده است.
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انسان حقيقتاً اگر مؤمن به معارف اسالمي باشد ،ديگر اختالف پيدا نميشود.
از امور مهمّ اخالق اسالمي ،قضيّه تفرقه نداشتن و مجتمعبودن است .تا مجتمع نشويد ،تا دستتان را به هم
ندهيد ،تا اخوّت اسالمي را حفظ نكنيد ،نميتوانيد در مقابل اين قدرتها بايستيد.
وقتي ميتوانيم در برابر همه دنيا بايستيم كه نه به طرف «مغضوبُ عليهم» برويم و نه به طرف «ضالّين» .به
طرف «صراط مستقيم» عمل كنيم ،يَدِ واحده باشيم ،همه يك صدا ،يك حلقوم و با هم مجتمع باشيم.
بين خودتان برادر باشيد ،حفظ كنيد اين برادري را .با حفظ برادري به اينجا رسيديد و با حفظ برادري بايد جلو
برويد.
علما در مساجد ،مردم را دعوت به وحدت كنند.

الف .انواع وحدت
امام(قدس سره) به وحدت داخلي (درون مرزي) و نيز به وحدت خارجي (برون مرزي) ميانديشيد .وحدت مورد
نظر امام(قدس سره) را ميتوان در موارد زير خالصه كرد:
1.وحدت ميان همه گروههاي كشور.
2.وحدت ميان همه كشورهاي اسالمي بلكه همه مسلمانان جهان (وحدت بينالمللي اسالمي).
امام ميفرمود:
جامعه اسالمي از هر نژاد و ملّيتي ،بايد ابراهيمي شود تا به خيل امّت محمد(صلي اهلل عليه وآله) بپيوندد و يكي
گردد و يَدِ واحده شود.
امام آرزومند آن بود كه در جهان ،دولتي اسالمي با جمهوريهاي مستقل تشكيل شود .امام به تشكيل بسيج
جهاني مسلمانان ميانديشيد .او در يكي از هشدارهايش فرمود:
راستي اگر بسيج جهاني مسلمين تشكيل شده بود[ ،آيا] كسي جرأت اين همه جسارت و شرارت را با فرزندان
معنوي رسول اللّه(صلي اهلل عليه وآله) داشت؟
3.وحدت همه مستضعفان جهان (وحدت بينالمللي مستضعفان) .امام به مستضعفان توجّه ويژه داشت و
ميفرمود:
مستضعفان جهان از هر مرام و مسلكي باشند ،حزبي تشكيل دهند.
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امام اين حزب را «حزب جهاني» لقب داد و فرمود:
مستضعفين در طول تاريخ به حمايت و كمك انبيا شتافتند.
4.وحدت همه انسانها (وحدت بينالمللي انسانها).
امام در اين باره ميفرمود:
همه ملل دنيا با هم متّحد شوند و يك امّت بزرگ پديد آورند.
امام همواره به ياران خود و به همگان چنين توصيه ميفرمود:
شما آقايان كه مردم را هدايت ميكنيد ،همه را به وحدت كلمه دعوت كنيد .خداي تبارك و تعالي امر فرموده
است كه« :واعتصموا بحبل اللّه» اجتماع كنيد ،لكن اجتماع با تشبّث به حبل اللّه .هر اجتماعي مطلوب نيست،
«واعتصموا بحبل اللّه» مطلوب است« .اقرأ بسم ربك» اسم ربّ همان ريسماني است كه همه بايد به آن اعتصام
كنيم .مردم را دعوت كنيد به وحدت ،دعوت كنيد ،به اين كه گروه گروه نشوند.

ب .فتاوايي در پاسداري از سنگر وحدت
 1.اگر اوّل ماه ذيحجّه نزد علماي اهل سنّت ثابت شد و حكم كردند به اوّل ماه ،بايد حجّاج شيعه از آن تبعيّت
كنند و روزي را كه ساير مسلمين به عرفات ميروند ،آنها نيز بروند و حجّ آنها صحيح است.
2.خارج شدن از مسجدالحرام يا مسجد مدينه به هنگام شروع نماز جماعت ،جايز نيست و بر شيعيان واجب
است كه با آنها نماز جماعت بخوانند.
3.الزم است برادران ايراني و شيعيان ساير كشورها از اعمال جاهالنه كه موجب تفرّق صفوف مسلمين است،
احتراز كنند و الزم است در جماعات اهل سنّت حاضر شوند و از انعقاد و تشكيل نماز جماعت در منازل و
گذاشتن بلندگوهاي مخالف رويّه ،اجتناب نمايند.
4.براي شركت در جماعات اهل سنّت ،چنانچه براي تقيّه [كه يكي از مصاديق آن ميتواند پرهيز از اختالف
باشد] مطابق آنها وضو بگيرد و دست بسته نماز بخواند و پيشاني بر فرش بگذارد ،نمازش صحيح است و اعاده
ندارد.
 .5در مسجدالحرام و مسجد رسولاللّه ،مُهر گذاشتن و سجده كردن بر آن حرام است و نماز اشكال پيدا ميكند.
 .6من تأكيد ميكنم كه اسالم تنها پناهگاه همه ماست و در زير پرچم پرافتخار آن ،همه گروهها به حقوق خود
ميرسند .عوامل اجانب كه منافع خود را در خطر ميبينند براي تحريك برادران اهل سنّت [تالش ميكنند].
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شيعه و سُنّي در كنار هم و با هم برادرند و در حقوق ،مساوي هستند و هر كس خالف آن را تبليغ كند ،دشمن
ايران و اسالم است و برادران اهل سنّت بايد اين تبليغات ضداسالمي را در نطفه خفه كنند.
7.يك دسته از مسلمانان ،شيعه هستند و يك دسته از مسلمانان سنّي ... ،اينها دليل اختالف نيست ،ما نبايد با
هم اختالف و تضادّ داشته باشيم ،ما همه با هم برادريم .برادران شيعه و سنّي بايد از هر اختالفي احتراز كنند.

ج .راز تفرقه
الف :گاهي وقتها اختالفاتي كه بين اهل نظر و اهل علم حاصل ميشود ،براي اين است كه زبانهاي هم را
درست نميدانند .نميدانم اين مَثَل را شنيدهاند كه سه نفر بودند :يكي فارس بود ،يكي ترك بود و يكي عرب.
اينها راجع به نهارشان كه چه بخوريم بحث ميكردند .فارس گفت« :انگور» ميخوريم .عرب گفت :نه خير،
«عنب» ميخوريم ،ترك گفت :خير ،ما اينها را نميخوريم ،ما «اوزوم» ميخوريم .اينها اختالف كردند؛ براي
اينكه زبان هم را نميدانستند .بعد ميگويند يكي رفت انگور آورد؛ همه ديدند كه يك مطلب است ،يك چيز
است.
ب .ميگويند يك آخوند و يك سيّد و يك نفر هم از اشخاص متعارف ،براي دزدي به باغي رفتند وقتي صاحب
باغ آمد ديد اينها سه نفرند و نميتواند با سه نفر آنها مقابله كند ،رو كرد به دونفرشان و گفت« :اين سيّد اوالد
پيغمبر است ،حقّ دارد ،ما بايد به او احترام كنيم ،قدمش روي چشم ،هر كاري كرده مال خودش بوده .اين آقاي
شيخ هم خوب ،عالم است ،جليل القدر است ،اسالم به او احترام گذاشته است ،ما بايد به او احترام كنيم .خوب،
اين آدم عامي چه ميگويد؟» .آن دو نفر را با خودش موافق كرد و آن عامي را گرفتند و بستند و زدند .بعد رو
كرد به آن دو نفر گفت« :اين آقا اوالد پيغمبر است .اوالد پيغمبر پيش ما عزيز است ،تويي كه صورت روحاني
داري ،چرا آمدي اينجا ،روحاني كه دزدي نميكند؟» .خودش با سيّد دست به هم دادند و آن روحانينما را زدند
و بستند .بعد رو كرد به سيّد وگفت« :سيّد اوالد پيغمبر! جدّت به تو گفته است دزدي بكني؟ براي چه آمدي تو
باغ؟».
اين مَثَل كه شايد واقعيت هم ندارد ،امّا مَثَل خوبي است ،االن سياست دشمنان ما اينطور است.

د .همزيستي مسالمتآميز
تأمين همزيستي مسالمتآميز يكي از اهداف مهم رسالت انبيا و يكي از آرمانهاي اساسي راهيان نور است؛ زير
در سايه تحقّق اين هدف مهّم است كه بسياري از اهداف برتر تحقّق مييابند.
يكي از اهداف مهمّ اجتماعي اسالم ،تحكيم اخوّت و گسترش وحدت است .اسالم با طرح مسأله اخوّت ميان
مسلمانان ،پيوند و اتّحاد اجتماعي را تحكيم ميبخشد و در پرتو طرح برقراري ارتباط سالم با ملل ديگر موجب
ظهور تفاهم و همزيستي مسالمتآميز ميشود .اسالم از اين راه در جامعه ،از قطرهها حويبار ،از جويباران
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سيالب ،از سيالبها رودي خروشان ،از رودها درياچه و درياي عظيم يكپارچهاي از انسانها فراهم ميآورد .توجّه
به اين مسأله سرلوحه رسالت همه انبياي الهي بوده است؛ زيرا در پرتو اخوّت ،جامعهآباد ميشود ،امنيّت برقرار
ميگردد ،دلها سكونت و آرامش مطلوب خويش را باز مييابند ،زندگيها سامان ميگيرد ،جهاد با كافران و دفاع
در برابر يورش آنها صورت ميپذيرد و خواستههاي الهي انبيا تحقّق مييابد.
پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله) همواره مسلمانان را به برادري صادقانه با يكديگر فراخوانده و پس از هجرت نيز
عالوه بر ايجاد اخوّت ميان آنان ،به گسترش وحدت مسلمانان با پيروان مكاتب غيراسالمي نيز توجه داشته است.
امضاي پيمان نامه ها باقبايل يهودي ،مسيحي و  ...در آن روز گواه اين مدّعا است .پيامبر اسالم براي تحقّق اين
هدف همواره اخوّت و وحدت را تمجيد و تفرقه و جدايي را نكوهش كرده است .پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) آثار
گرانقدر همزيستي مسالمتآميز و نيز پيآمدهاي ناگوار تفرقه را خاطر نشان ميكرد.
در قرآن كريم نيز آيات فراواني در اين مسأله وجود دارد ،از جمله:
1.واعتصموا بحبل اللّه جميعاً و التفرقوا ،واذكروا نعمتاللّه عليكم اذكنتم أعداءً فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم
بنعمته اخواناً؛
هميشه به ريسمان الهي چنگ زنيد و پراكنده نشويد .نعمت الهي را به ياد آوريد كه روزگاري دشمن يكديگر
بوديد و خداوند دلهايتان را به يكديگر پيوند داد و به لطف الهي برادران يكديگر شديد.
2.اطيعواللّه و رسوله و التنازعوا فتفشلوا و تذهَبَ ريحكم واصبروا ،انّ اللّه معالصّابرين؛
از خدا و رسول او فرمان بريد ،و نزاع مكنيد كه ناتوان ميشويد و مهابت و قدرتتان از بين ميرود .صبور باشيد
كه خدا با صبرپيشگان است.
3.انّما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم ،و اتقواللّه لعلّكم ترحمون؛
مؤمنان برادرند ،پس (در صورت بروز اختالف) ميان آنان صلح برقرار كنيد ،و از خدا بترسيد تا مورد رحمت قرار
گيريد.
در اين آيه عالوه بر مسأله اخوّت ،به يكي از وظايف مؤمنان نيز اشاره شده است :مؤمنان نه تنها برادرند ،بلكه
اصالحطلب و تجلّيگر اخوّت نيز هستند.
با توجّه به اين آيات به اين نتيجه ميرسيم كه:
الف .معيار اساسي اخوّت اسالمي ،ايمان و اعتصام به حبلاللّه و استقامت در صراط ايمان است؛ به همين دليل
است كه آيه وحدت با جملة «اطيعواهلل و رسوله» آغاز شده است؛ چرا كه براي ايجاد و حفظ وحدت بايد به
«حبلاللّه» كه همانا قرآن ،رسولخدا و واليت امامان معصوم(عليهم السالم) است ،روي آورد.
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ب .اختالف زدايي و گسترش صلح و اخوّت اسالمي يكي از اهداف اصلي حكومت اسالمي است كه همواره بايد به
آن انديشيد.
ج .وحدت و اخوّت از نعمتهاي خدا است كه حفظ و تداوم آن نوعي شكرگزاري به درگاه الهي است ،و در
مقابل ،دامن زدن به اختالف ،نوعي كفران نعمت است كه سرپيچي از دستور خدا را دربر دارد.
د .وحدت از نعمتهاي الهي است كه بايد شكرگزار آن بود .قدر دانستن اين نعمتالهي رهآوردهاي قابل توجّهي
براي جامعه در پي دارد؛ از جمله:
1.همبستگي ظاهري و باطني ويژهاي در جامعه پديدار ميگردد ،هرگونه كدورت قلبي از بين ميرود و
جداييها به آشتي تبديل ميشود .اسالم به اين مسأله توجّه داشته است كه براي آشتي با مؤمنان بايد
پيشدستي كرد و هر كه پيشدستي كند در قيامت پيش از ديگران وارد بهشت ميشود.
در حديثي از معصوم(عليه السالم) آمده است :دو تن كه براي امور دنيايي با هم قهر كردهاند ،اگر بيش از سه روز
به قهر خود ادامه دهند و در اين حالت از دنيا بروند ،از شمار اهل اسالم (درجه اعالي دينداري) خارجند .و نيز
فرمود« :پاداش صلح دهنده همانند پاداش جهاد در راه خدا است».
2.زمينه رفع نزاع و ايجاد صلح در جامعه اسالمي بيشتر فراهم خواهد بود.
3.روحيّه گذشت ،دستگيري ،ايثار و خدمت به ديگران در جامعهاي كه اخوّت حاكم است ،قويتر خواهد بود.
4.عامل تفرقه در چنين جامعهاي كمتر يا ديرتر به مقصود شوم خود دست خواهد يافت.
 . 5امّت اسالمي به دليل همبستگي ميان افراد خود ،دست نياز به سوي ديگران دراز نخواهد كرد؛ زيرا با وجود
وحدت ،زمينه ايجاد خودكفايي ميان آنان مهيّا است.
 .6در پرتو همبستگيهايي كه اخوّت و وحدت ايجاد ميكند ،دشمنان جرئت حمله به جامعه اسالمي را نخواهند
داشت.
اخوّت ،تداعيگر وحدتي است كه از آن به «صداقت اسالمي» تعبير ميشود؛ صداقتي كه در پرتو ايمان به خدا
پديد آمده باشد .اخوّت ،صفت جامعي است كه تحقّق آن زمينهساز تحقّق بسياري از صفات واالي انساني است.

هـ .برقراري روابط سالم با ديگر ملل
يكي از اهداف مهمّ اجتماعي اسالم برقراري روابط سالم با ديگر ملل است؛ روابطي كه حقوق دو طرف را تأمين
كند و همزيستي مسالمتآميز را تحكيم بخشد و به تداوم صلح و دوستي كمك كند .و بر بنيان مستحكم
سياست التظلمون و التظلمون استوار باشد.
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ترديدي نيست كه اسالم با طرح مسأله اخوّت در ميان مسلمانان و برقراري روابط سالم ميان آنان با ساير ملل،
درپي تحقّق همزيستي مسالمت آميز جهاني است .اين مسأله يكي از اهداف اساسي قرآن كريم است .به سه آيه
در اينباره اشاره ميكنيم:
قل يا اهلالكتاب تعالوا الي كلمة سواء بيننا و بينكم أالّ نعبد االّ اللّه و النشرك به شيئاً و اليتّحذ بغضنا بغضاً ارباباً
من دوناللّه ،فان تولّوا فقولوا اشهدوا بانّا مسلمون؛
بگو اي اهل كتاب بياييد از آن كلمه حقّي كه مشترك ميان ما و شما است پيروي كنيم؛ به جز خداي يكتا را
نپرستيم ،چيزي را شريك او ندانيم ،و بعضي از انسانها را به جاي خداوند برنگزينيم .پس اگر از حق رويگردان
شوند ،بگوييد گواه باشيد كه ما تسليم اراده پروردگاريم (ولي شما از آن گريزانيد).
در اين آيه سخن از دعوت به برقراري ارتباط سالم با اهل كتاب است .ولي در آيه بعدي سخن از همزيستي
مسالمتآميز حتّي با مشركان و بتپرستان است.
2.يا ايّهاالذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا واتّقوا اللّه لعلكم تفلحون؛
اي مؤمنان! در زندگي فردي (در برابر سختيها و نيز براي انجام گناه هنگام فراهم بودن زمينه آن) صبور باشيد
و (در زندگي اجتماعي نيز براي ياري يكديگر و ) ...صابر باشيد و با يكديگر در ارتباط باشيد و توان خود را به هم
مرتبط سازيد و خداترس باشيد تا پيروز و رستگار شويد.
اين آيه بازگو كننده اين حقيقت است كه ارتباط ميان افراد در زندگي فردي و اجتماعي ،از عوامل دستيابي به
سعادت و يكي از اهداف اساسي مورد توجّه حكومت اسالمي است.
3.و بشّرالّذين كفروا بعذاب اليم .االّالّذين عاهدتم منالمشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً و لم يظاهروا عليكم احداً
فاتمّوا اليهم عهدهم الي مدّتهم ،انّاللّه يحبّ المتّقين؛
كافران را به عذابي سخت تهديد كن مگر كساني كه با آنان ميثاق بستهايد؛ آنان كه پيمان را نقض نكردند .و
هيچيك از دشمنان شما را ياري ندادند .شما نيز به ميثاق وفادار باشيد كه خدا پرهيزكاران را دوست دارد.
از اين آيات در مييابيم كه همزيستي مسالمتآميز و برقراري ارتباط سالم با ساير ملل ،مشروط به وجود
ايدئولوژي خاصّي در طرف ارتباط نيست .اين ارتباط فقط مشروط به تأمين اهداف اساسي ارتباط است .پس از
برقراري ارتباط سالم بايد به آن اهميّت داد مگر آنكه از سوي دشمن ،اصول آن نقض شود.
توجّه به ديدگاه اسالم درباره برقراري ارتباط سالم با ساير ملل ميتواند اين حقايق را فراروي ما نهد.
الف .از ديدگاه اسالم ،همه انسانها از يك گوهرند:
يا ايّهاالنّاس اتّقوا ربكم الذّي خلقكم من نفس واحده؛
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اي مردم بترسيد از خدايي كه شما را از يك تن آفريد.
ب ـ اسالم دين همه انسانها است؛
يا ايّها النّاس انّي رسول اللّه اليكم جميعاً؛
اي مردم! من رسولخدا بر همه شمايم.
بر اين اساس رسالت الهي رسول خاتم نيز بايد به گوش همه جهانيان برسد؛ چنانكه در قرآن چنين ميخوانيم:
ما ارسلناك االّ كافّةً للناس بشيراً و نذيراً؛
ما تو را مبعوث نكرديم جز آنكه همه مردم را بشارت دهي و از عذاب بترساني.
ج ـ جامعه بشري خانوادهاي بزرگ را تشكيل ميدهد كه دين و پيامبر آن يكي است؛ بنابراين ،ضرورت برقراري
ارتباط سالم ميان اعضاي اين خانواده براي ايجاد همزيستي مسالمتآميز و ابالغ رسالت الهي بر كسي پوشيده
نيست .اسالم همواره منادي برقراري چنين ارتباطي ميان همه ملتها بوده است.
رسول خدا هنگام ورود به مدينه ،به تحكيم اخوت ميان مسلمانان پرداخت و با امضاي پيماننامهها با پيروان
اديان ديگر و حتّي با امضاي صلح نامه معروف «حديبيّه» با مشركان مكّه و همچنين با ارسال نامه براي سران
دولتهاي مختلف آن روز ،همگان را به داشتن ارتباط سالم و همزيستي مسالمتآميز دعوت كرد .طرح مسأله
«اهل ذمّه» و پناهدادن به پيروان مكاتب غيراسالمي به عنوان «معاهد» و تجويز زندگي آنان در ميان مسلمانان
براساس ضوابط خاصّ ،نمونه بارز اين تعليم اسالمي است.

اختالف و درگيري
بناي اصلي بشر ،سازش و همزيستي با ديگران است و جنگ استثنايي است كه در برخي موارد تجويز ميشود؛
چنانكه در قرآن چنين ميخوانيم:
والقوا اليكم السّلم فما جعلاللّه لكم عليهم سبيالً؛
و اگر از شما كنارهگيري كردند و با شما نجنگيدند و با شما طرح صلح افكندند( ،ديگر) خدا براي شما راهي
(براي تجاوز) بر آنان قرار نداده است.
در عهدنامه مالكاشتر نيز چنين آمده است:
واشعر قلبك الرّحمة للرّعية و المحبّة لهم واللطف بهم والتكوننّ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم اكلهم فانّهم صنفان :امّا
اخ لك فيالدّين و اما نظير لك الخلق؛
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مهرباني و خوش رفتاري و نيكويي با رعيّت را در دل خود جاي ده .با آنان همچون حيوان درندهاي نباش كه از پا
در آوردن آنان را جايز بداني .مردم دو گروهند :گروهي برادر ديني تواند و گروهي برادر انساني تواند گرچه با تو
هم كيش نباشند.
كسي كه اسالم را به گونهاي بايسته نشناخته و كافري كه با وجود تفحّص ،كافر گشته ،نميتوان بدون دليل از
پاي در آورد.

قانون اساسي و روابط سالم
يكي از مهمترين شاخصهاي ارتباط سالم با ساير ملّتها است ،برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي
ايران است .در اصل  52قانون اساسي آمده است:
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران براساس نفي هرگونه سلطهجويي و سلطهپذيري ،حفظ استقالل همه
جانبه و تماميّت ارضي كشور ،دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهّد در برابر قدرتهاي سلطهگر و روابط
صلحآميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است.
در اصل  55قانون اساسي اعطاي پناهندگي سياسي نيز در چارچوب خاصي تجويز شده است:
دولت جمهوري اسالمي ايران ميتواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد ،مگر اينكه بر طبق
قوانين ايران ،خائن و تبهكار شناخته شوند.
و .حقوق اقليّتها
همانطور كه قبال اشاره نموديم رسولخدا در سال اوّل هجرت ،ميان مسلمانان عقد اخوّت برقرار كرد و براي
برقراري روابط سالم و همزيستي مسالمتآميز ،با قبايل يهود در مدينه از جمله :يهود بنيالنّظير ،بنيقينقاع،
بنيقريظه و ...پيماننامه امضا كرد .پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) از آنان كه در پناه اسالم بودند تعهّد ميگرفت كه
رفتار خالف شأن انساني را در مأل عام و در مجامع مسلمانان مرتكب نشوند ،عقايد ،سنّتها و آداب اسالمي را به
استهزا نگيرند و به اعمال ضدارزشي مانند :ربا و نكاح با محارم نپردازند .آنها كه در پناه اسالم زندگي ميكردند
به عنوان «اهل ذمّه» و «معاهد» از بسياري حقوق اجتماعي برخوردار بودند و در ميان مسلمانان به كسب و كار
ميپرداختند و در چارچوب پيمان و قانون اهل ذمّه ،داراي امنيت و آزادي بودند .آنان ماليات بردرآمد پرداخت
نميكردند و فقط سرانهاي عادالنه را كه «جزيه» ناميده ميشد .در حدّ توان ـ كه از سوي حاكم اسالمي تعيين
ميشد ـ پرداخت ميكردند .اين سرانه به ازاي افراد كارآمد ،منظور ميشد و زنان ،از پاافتادگان ،پيران و ديوانگان
و كودكان را شامل نميشد .جزيه ،ماليات عادالنهاي است كه حكومت اسالمي از اهل ذمّه و كساني كه در پناه
حكومت اسالمي زندگي ميكنند ،دريافت ميكند.
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مسأله توريسم و سير و سياحتهاي بينالمللي كه امروز در جهان مطرح است .در شكل صحيح آن در حكومت
اسالمي نيز مطرح است .و پيروان مكتب هاي مختلف حق دارند به هر شهر و ديار در قلمرو اسالمي سفر كنند و
تمدّن ،آداب و رسوم جامعه اسالمي و كردار و رفتار مسلمانان را از نزديك ارزيابي كنند و با رهبران اسالمي به
مناظره بنشينند.
البتّه توجّه به اين حقيقت ضروري است كه سير و سياحت و جهانگردي با توجّه به اهداف واالي انساني ،مورد
نظر اسالم است .آنچه «توريسم اسالمي» را از غير آن متمايز ميسازد همين نكته است ،هر سير و سياحتي را
نميتوان «توريسم اسالمي» لقب داد .در قرآن ،آنجا كه مردم را به سير و سياحت براي تماشاي عاقبتِ كار
تكذيبگران و مخالفان حق ،مشاهده سرانجام زندگي مجرمان و عصيانگران ،ديدن چگونگي خلقتها و پيدايش
تمدّنها ،آداب ،رسوم و سنن اقوام پيشين و نظاره كردن روزگار انحطاط مشركان مورد توجّه اكيد توريسم
اسالمي است.
امير مؤمنان(عليه السالم) در وصيّتنامه معروف خود به همگان يادآوري ميكند كه براي تماشاي ديار و آثار
گذشتگان به سير و سياحت بپردازند:
و سرفي ديارهم آثارهم فانظر فيما فعلوا و عمّا انتقلوا و اين حلّوا و نزلوا؛
به سياحت ديار و تماشاي آثار آنان همّت گمار و بنگر كه چه كردند و چه شدند و به چه روزگاري در افتادند و
به كجا سقوط كردند.
گردشگري اسالمي ميتواند سبب انتقال و تبليغ فرهنگ حق شود .مهاجران حبشه به سرپرستي
جعفربن ابيطالب در هنگام جنگ خيبر به مدينه بازگشتند و راهي نبرد شدند .آنان با جمعي از نصارا به همراهي
«بُحيرا» حركت كردند .رسولخدا(صلي اهلل عليه وآله) اين گروه هشت نفري را به حضور پذيرفت و سوره «يس»
را بر آنان تالوت كرد .وقتي كه سوره به پايان رسيد ،اشك از چشمان آنان سرازير گشت و گفتند« :اين سخنان
چقدر شبيه است به سخناني كه بر عيسي نازل شد» و سپس به اسالم گرويدند.

نتيجه
عواملي كه در تأمين اهداف اساسي همزيستي مسالمتآميز ،براي حفظ وحدت دخالت دارد ،عبارت است از:
الف .تحكيم اخوّت و بسط وحدت (وحدت داخلي ،خارجي ،بينالملل اسالمي و بينالملل مستضعفان).
ب .حفظ وحدت و عينيّت بخشيدن به همزيستي مسالمت بيشتر به اين دليل داراي اهمّيّت است كه همگان
بدون دغدغه خاطر ،نداي حق را بشنوند و آزادانه حقايق را ارزيابي كنند و به نداي حقّ پاسخ مثبت دهند.
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ج .برقراري روابط سالم با ملّتهاي ديگر نبايد اصول حياتي جامعه اسالمي را تحتالشعاع خود قرار دهد و از
اهمّيّت آن بكاهد؛ يعني حفظ روابط با ملّتهاي ديگر و آزادي در رفت و آمدها (توريسم) و نيز روابط اقتصادي
بايد به گونهاي باشد كه:
اوال :تهاجم فرهنگي را دامن نزند.
ثانياً :اسرار نظام اسالمي را در اختيار بيگانگان قرار ندهد.
ثالثاً :منافاتي با استقالل همه جانبه كشور نداشته باشد.
رابعاً :باعث بسط فرهنگ اسالمي و ابالغ رسالت الهي گردد.

پرسش
1.معناي وحدت چيست.
2.وحدت اسالمي كدام است.
3.چرا حضرت امام به مسأله وحدت توجّه تامّ داشت؟
4.هدف اساسي از همزيستي مسالمتآميز چيست.
 .5وحدت در ديدگاه حضرت امام چندگونه است.
« .6منشور وحدت» لقب كدام آيه است.
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درس دوازدهم :آزادي معقول
1.آزادي

آزادي در حوزه هاي مختلف ،داراي معاني و كاربردهاي مختلف است و مصاديق متفاوتي را شامل ميشود .آزادي
در حوزه دانش هايي چون :فلسفه ،كالم ،عرفان و تفسير ،معنا و مصداقي مخصوص به همين دانشها دارد كه در
ساير علوم كمتر به چشم ميخورد؛ چنانكه آزادي در حوزه روانشناسي ،جامعهشناسي ،حقوق ،سياست و اخالق،
معنا و كاربرد ويژهاي دارد كه در ساير دانشها چندان مورد توجّه نيست.
انسان به حكم طبيعت باطني خويش و يا به اقتضاي ضرورت زندگي به جمع ميپيوند و خواهان زندگي جمعي
است .ترديدي نيست كه در زندگي جمعي فقط در پرتو اجراي برترين قانون توسطّ مجريان عدالت پيشه و
دلسوز است كه هر فرد به حقوق خويش دست مييابد و جامعه بشري از نعمت سعادت و زندگي مسالمتآميز
برخوردار ميشود .اينجا اين پرسش مطرح ميشود كه بهترين قانون توسطّ چه كسي نوشته و بهترين مجريان
آن از سوي چه كسي انتخاب ميشوند؟
م تألّهان بر اين نظرند كه برترين قوانين سعادت آفرين ،همان است كه توسّط پروردگار متعال براي هدايت انسان
وضع شده و خليفگان خدا اليقترين مجريان قانون خدا در ميان انسان هايند .پس براي تهيّه بهترين و
متعاليترين قانون و نيز براي تعيين صالحترين مجري قانون ،مراجعه به آراي عمومي ضرورتي ندارد .تنها براي
تشخيص چگونگي اجراي قانون به آراي عمومي مراجعه ميشود .براين اساس است كه در كنار بيان الهي رهبران
معصوم (حالل محمد حالل الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة) مسأله شور و مراجعه به آراي عمومي
مطرح ميشود .در قرآن كريم درسوره شوري آيه ( 38وامرهم شوري بينهم) و همچنين سوره آل عمران آيه
( 159و شاورهم في األمر) چنين آمده است كه بايد از مردم نظر خواست ،ولي در اموري كه مربوط به خدا است
مراجعه به آراي عمومي الزم نيست و حتّي از مراجعه به آن نيز نهي شده است (و التتّبع اهوائهم عمّا جاءكَ من
الحق).
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اسالم در اموري كه به مردم مربوط است بر مراجعه به آراي ايشان تأكيد كرده و مردم را نيز به اظهار نظر
حكيمانه و آزادانه فراخوانده است .در اينگونه موارد ناديده گرفتن آراي مردم ،بياحترامي به آنان و موجب كيفر
در پيشگاه خدا است .اين نوع احترام در هيچ يك از مكاتب حقوقي جهان كه دم از دموكراسي ميزنند ،مشاهده
نميشود .اميرمؤمنان(عليه السالم) درباره پاسداري از حرمت انسان ،به فرزند خود ميفرمايد:
التكن عبد غيرك و قد جعلك اللّه حرّاً.
برده ديگري نباش؛ زيرا خدا تو را آزاد آفريد.
همچنين به كساني كه آزادي انتخابِ راه زندگي را از فرزندان خود دريغ ميكردند ،فرمود:
التقسروا اوالدكم علي آدابكم فانّهم مخلوقون لزمان غير زمانكم؛
فرزندان خود را به رعايت آداب خود مجبور نكنيد؛ زيرا آنان فرزندان زمان شما نيستند.
چنانكه در قرآن ميخوانيم:
...و ال يتّخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون اهلل؛
بگو اي اهل كتاب ...و بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به خدايي نگيرد.
در اين آيه پيروي بيقيد و شرط از ديگران نفي شده است ،زيرا انسانها آزادند ،كسي جز در برابر خدا و
خليفگان او حقّ فرمانبرداري و بندگي ندارد و امتياز بندگان بر يكديگر فقط به تقواست« .انّ اكرمكم عنداللّه
اتقيكم».

2.آزادي اسالمي و غيراسالمي
با توجّه به نگرش اسالم درباره آزادي اجتماعي ميتوان چنين گفت:
الف .انسان موحّد ،حكم كلّي و قانون اصلي را وضع شده از سوي كسي ميداند كه اشتباه ،غرضورزي و اِعمال
سليقه خاص در او راه ندارد و ميداند قانون الهي براي تأمين سعادت او است ،بنابراين با طيب خاطر آن را
مي پذيرد .امّا آزادي و دموكراسي غربي تأمين كننده آرامش خاطر نيست؛ چرا كه انسان غربي اطمينان ندارد
آنچه با رأي او تعيين ميشود ،سرانجام به سود او است و سعادت وي را تأمين ميكند.
ب .انسان تربيت شده در جامعه آزاد اسالمي ،در برابر آزادي غربي كه جز بيبندوباري و بردگي دروني
(هواپرستي) پيآمدي ندارد ،خود را نميبازد .او آزادي افسار گسيخته را ضدّ آزادي ميداند و ادّعاي مردم
ساالري مناديان را وسيلهاي براي به بندكشيدن مردم ميشمارد .در نظر انسان مسلمان ،ليبراليسم و آزادي دخل
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و خرج بهگونه دلخواه و به دور از چارچوبهاي عقلي و ديني ،مايه تقويت روحيه درندهخويي و تضعيف روح
انساني است.
انسان مسلمان همچنين «سكوالريسم» كه دين را از سياست جدا ميدانند و «آزادي مطلق» يعني فرار از
محدوده نفوذ اخالق و اصالتهاي انساني را ،آزادي مورد خواست فطرت خود نميداند .آزادي مطلوب انديشه او،
آزاديي است كه سعادت و تكامل روحي ،جسمي ،عقلي و اخالقي وي را تأمين كند؛ براين اساس هر گونه آزادي
بيرون از مدار قانون آسماني را آزادي ضدّ كمال انساني ميداند و به زمزمه آزادي طلبان ضدّ آزادي و هواپرستان
برده درون ،وقعي نمينهد.
آزادي مورد نظر اسالم ،غير از آزادي مورد نظر ساير مكاتب است .در مكاتب غيراسالمي ـ به ويژه در جهان امروز
ـ منظور از آزادي ،آزادي در شكم و شهوت است .برپايه همين ديدگاه فاسد درباره آزادي است كه بسياري
مفاهيم ،قرباني ميشوند و وجهالمصالحه قرار ميگيرند؛ «زن» يكي از اين مفاهيم است.
نتيجه اين كه آزادي اسالمي ،انساني ويژه ميسازد و ساختار روحي خاصّي در فرد پديد ميآورد.

3.انواع آزادي
«آزادي» ،كلمه شناخته شدهاي است كه نياز به تعريف ندارد ،و هر كس بهگونهاي غريزي و فطري ،گرايش به
آزادي را در خود احساس ميكند .آنچه مهمتر مينمايد توجّه به حدود و ثغور آزادي است .اين توجّه هنگامي
راهگشا خواهد بود كه به انواع آزادي توجّه كنيم .آزادي را ميتوان به انواع زير تقسيم كرد:

الف .آزادي ذاتي
خودپرستي  racismeدر قرن نوزدهم و بيستم ،بشرِ سفيدپوست را برانگيخت تا بر جان و اموال ملل
غيرسفيدپوست غاصبانه هجوم بَرَد .البتّه «راسيسم» ريشهاي ديرينه دارد :يونانيان ،تمام ملل غيريوناني را «بربر»
ميناميدند ،خود را از آنها برتر ميشمردند .آتنيها خود را برتر ميدانستند .فكر خود برتربيني و نژادپرستي حتّي
ذهن فيلسوفان بزرگي چون ارسطو و افالطون را نيز انباشته بود .ايرانيان قبل از اسالم نيز اصل برترينژاد را
پذيرفته بودند و تمام ملّتهايي را كه ايراني نبودند «انيران اجنبي» و «غيرايراني» ميناميدند .عربها غيرعرب را
«عجم» ميناميدند .بعد از روي كار آمدن بنياميّه و بنيعبّاس كه تربيت و تعصّب جاهلي و غيراسالمي داشتند.
ايرانيان را «موالي» يعني «بندگان آزاد شده» ميناميدند.
يهود خود را قوم برگزيده خدا ميدانست و ميپنداشت كه خوني پاك و نژادي عاليتر از ملّتهاي ديگر دارد؛ با
تعصّب از اختالط با اقوام ديگر پرهيز ميكرد و ميكوشيد تا نژادش خالص بماند .اين اعتقاد نژادگرايانه هنوز هم
در بين يهوديان زنده است.
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مصريان نيز اعتقادي چنين داشتند و خود را از ملّتها و نژادهاي ديگر برتر ميپنداشتند .بعد از رنسانس كم و
بيش در آثار نويسندگان و متفكّران اروپايي زمزمه برترينژادي و «راسيسم» به گوش ميرسيد« .منتسكيو»
عربها را «بيگوت« » bigotبزچران» خطاب ميكند كه هنوز هم بر سر زبان اروپاييان مانده است.
آنچه فطرت آدمي خواهان آن است ،بدون ترديد همان است كه اسالم ما را به آن فراميخواند.

ب .آزادي اجتماعي
بدون ترديد انسان در زندگي اجتماعي ،از حيث انتخاب شغل ،مسكن ،چگونگي اداره زندگي ،دخل و خرج و رفت
و آمد با ديگران آزاد است .از ديدگاه اسالم ،انسان در جامعه تا آنجا آزاد است كه آزادي او براي ديگران خطرساز
و مشكلآفرين نباشد و آرامش و آزادي را از جامعه سلب نكند .در مسائلي كه به عفّت عمومي مربوط است
نمي توان با تمسّك به آزادي ،مطالبي را بازگو نمود كه حريم عفّت عمومي نقض گردد .بايد توجّه داشت كه گاه
حتّي بعضي اخبار راست را نبايد گفت چه رسد به اخبار كذب .علي(عليه السالم)ميفرمايد:
التقل ما التعلم بل التقل كلّ ما تعلم؛
درباره چيزي كه به آن علم نداري سخن مگو ،بلكه حتّي (گاهي) تمام آنچه را كه ميداني نيز بازگو مكن
(مواردي كه بر زبان آوردن آن زيان جامعه را در پيدارد).

ج .آزادي فردي
گفتيم كه آزادي فرد در جامعه مشروط به عدم سلب امنيّت و آرامش ديگران است .همچنانكه آزادي اجتماعي
داراي حد و مرز است ،آزادي فردي نيز حدود و ثغور دارد؛ بنابراين همانطور كه انسان مُجاز به كشتن ديگران
نيست .نمي تواند خودكشي كند؛ زيرا از نظر اسالم ضرر رساندن به خود مانند ضرر رساندنِ به ديگران ممنوع
است.

د .آزادي فكري و اعتقادي
انسان در قلمرو انديشه آزاد است و ميتواند درباره مظاهر مختلف هستي به دلخواه بينديشد .اين آزادي نيز
همانند انواعِ ديگر آزادي در برخي موارد داراي محدوديّتهايي است .در حديثي آمده است.
التفكّروا في ذات اللّه بل تفكّروا في صنعه؛
در ذات خدا نينديشيد ،بلكه در آفرينش او تفكّر كنيد.
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هـ .آزادي اقتصادي
او در مسائل اقتصادي بهطور مطلق آزاد نيست بلكه از چند جهت محدود است؛ از جمله:
1.از حيث كسب ثروت و مبدأ در آمد.
2.از حيث مصرف ثروت.
در دو مورد فوق اگر مطابق موازين عمل كرد ،اموال او مشروع است ،ولي با اين وجود بايد يك پنجم آنچه را كه
از راه مشروع به دست آورده ،طبق دستور ،در راه خدا صرف كند.

و .آزادي در يارگزيني
هركس در انتخاب همراه ،همسر ،دوست و ...زندگي خود آزاد است ،ولي براي زندگي صالح ،رعايت مجموعهاي از
اصول انتخاب ،به وي توصيه ميشود.
فخر رازي در تفسير كبير ذيل آيه« :و من يتولّهم منكم فانّه منهم» ،اين كالم را بيانگر تأكيد بر لزوم دوري
جستن از مخالفان دين ميداند.

ز .آزادي اخالقي
هر كس ميتواند ،هر گونه خلق و خوي را طبق آزادي برگزيند ،امّا منطق سعادتخواهي او را در اين باره به
رعايت اصولي فرا ميخواند.

4.آزادي در رهنمودهاي امام(قدس سره)
آزادي در رهنمودهاي امام امّت(قدس سره) جلوههاي گوناگون دارد كه به مهمترين آنها اشاره ميكنيم:

الف .آزادي خواهان كفركيش
اينها آزادي منهاي اسالم را ميخواهند .اين غير از طريقه شماست .شما اسالم را ميخواهيد ،ما اسالم را
ميخواهيم كه اسالم ،آزادي به ما بدهد نه آزادي منهاي اسالم.
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ب .محدوده آزادي
آزادي يك مسئلهاي نيست كه تعريف داشته باشد .مردم عقيدهشان آزاد است .كسي الزامشان نميكند كه شما
بايد حتماً اين عقيده را داشته باشيد .كسي الزام به شما نميكند كه حتماً بايد اين راه را برويد .كسي الزام به
شما نميكند كه بايد اين را انتخاب كني .كسي الزامتان نميكند كه در كجا مسكن داشته باش يا در آنجا چه
شغلي را انتخاب كني ،آزادي يك چيز واضحي است.
سؤال :اگر فرض شود دولت شما يا هر دولتي برخوردار از حمايت شما بر سركار آيد ،آيا هيچ اختناق سياسي
وجود نخواهد داشت؟
جواب :هرگز! آزادي به همه كس تا آنجا كه به ضرر ملّت ايران نباشد داده خواهد شد.
امّا در جامعهاي كه ما به فكر استقرار آن هستيم ماركسيستها در بيان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زيرا ما
اطمينان داريم كه اسالم در بردارنده پاسخ به نيازهاي مردم است.
سؤال :در مورد آزادي بيان و عقيده ،شما چه حدودي را در نظر داريد؟
جواب :اگر چنانچه مضرّ به حال ملّت نباشد همه چيز آزاد است .چيزهايي آزاد نيست كه مضرّ به حال ملّت ما
باشد .ماركسيستها نيز اگر فقط بيان عقيده باشد و مضرّ به حال ملّت نباشد آزادند.
سؤال :نظرتان درباره فعاليّت احزاب سياسي چپ ،بدون اتكا به هيچ قدرت خارجي در چهارچوب حكومت
جمهوري اسالمي چيست؟
جواب :در جمهوري اسالمي هر فردي از حق آزادي عقيده و بيان برخوردار خواهد بود ولكن هيچ فرد يا گروه
وابسته به قدرتهاي خارجي را اجازه خيانت نميدهيم.
حدود دارد آزادي ،آزادي در حدود قانون است .همه جاي دنيا اينطور است كه آزادي كه هر ملّتي دارد در
حدود قانون آزادي دارد ،نميتواند كسي به اسم «آزادي» ،قانونشكني كند.
آزادي اين نيست كه شما بايستيد در كوچه و به هر كس كه رد ميشود يك مثال ناسزايي بگوييد ـ خداي
نخواسته ـ يا با چوب بزنيد او را كه من آزادم .آزادي اين نيست كه قلم برداريد هر چه دلتان ميخواهد بنويسيد
ولو بر ضدّ اسالم باشد ،ولو بر ضد قانون باشد.
معني آزادي اين نيست كه كسي بخواهد توطئه كند ،در توطئه هم آزاد است ،نه ،در توطئه آزاد نيست .يا
حرفهايي را بزند كه شكست ملّت است ،شكست نهضت است .اين آزادي نيست .درچارچوب اين نهضت انقالب
اسالمي همه مردم آزاد هستند .كساني كه حرف دارند حرفهايشان را ميزنند ،حتّي هر فرقهاي هم كه باشند،
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امّا اگر بخواهند توطئه كنند و بخواهند اسالم را بشكنند ،بخواهند نهادهايي را كه اآلن مشغول فعاليّت اسالمي
هستند ،اينها را بشكنند ،يك همچون چيزي نميشود.
آزادي در حدود قانون است .اسالم از فسادها جلوگرفته و همه آزاديها را كه مادون فساد باشد داده ،آني كه
جلوگرفته فسادها است كه جلويش را گرفته است و ما تا زنده هستيم نميگذاريم اين آزاديهايي كه ميخواهند
تا آن اندازهاي كه ما ميتوانيم آن آزاديها تحقّق پيدا كند.
اينها آزادي را درست بيان نميكنند يا نميدانند .در هر مملكتي آزادي در حدود قانون است ،در حدود قوانين
آن مملكت است ،مردم آزاد نيستند كه قانون را بشكنند .معناي آزادي اين نيست كه هر كس برخالف قوانين،
برخالف قوانين اساسي يك ملّت ،برخالف قوانين ملّت هر چه دلش ميخواهد بگويد .آزادي در حدود قوانين يك
مملكت است ،مملكت ايران ،مملكت اسالمي است و قوانين ايران ،قوانين اسالم است.

4.آزادي در رهنمودهاي امام(قدس سره)
آزادي در رهنمودهاي امام امّت(قدس سره) جلوههاي گوناگون دارد كه به مهمترين آنها اشاره ميكنيم:

الف .آزاديخواهان كفركيش
اينها آزادي منهاي اسالم را ميخواهند .اين غير از طريقه شماست .شما اسالم را ميخواهيد ،ما اسالم را
ميخواهيم كه اسالم ،آزادي به ما بدهد نه آزادي منهاي اسالم.

ج .آزادي مطبوعات
البتّه متوجّه هستيد كه مطبوعات بايد هميشه در خدمت اسالم عزيز و مردم كشور باشند و آزاديها در حدود
قوانين مقدّس اسالم و قانون اساسي به بهترين وجه تأمين شود.
ما بعد از انقالب به همه صحيفهها و جناحها و روزنامهها آزادي بيحدّ و مرز داريم ،اما كمكم معلوم شد كه اينها
مشغول توطئه عليه كشور هستند و ميخواهند كشور را به تباهي بكشند و برخي از آنها از بيگانگان الهام
ميگيرند و از پرونده هايي كه از النه جاسوسي امريكا بيرون آمد معلوم شد كه دست امريكا و اسرائيل در كاربوده
است .لذا جلوي روزنامههايي كه معلوم شد كه از خارج الهام ميگيرند دادگاهها گرفتند.
ما تاكنون براي اين كه به مردم عالم بفهمانيم و بفهمند مردم ،كه با چه اشخاص مقابله داريم ،ما آزادي داديم به
آنها ،آزادي مطلق كه در ظرف اين چند ماه قريب دويست حزب و گروه و مطبوعات و مجالّت و روزنامههاي
زيادي منتشر شد و هيچ كس جلوگيري نكرد .در عين حال كه به همه مقدّسات ما توهين كرديد ،در عين حالي
كه به حكومت آنطور رفتار كرديد و با اسالم آنطور رفتار كرديد در مطبوعاتتان ،معذلك به شما تغرّضي نشد تا
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آنكه فتنه را ديديم ...ديگر نميتوانيم اجازه بدهيم آزادانه هر كاري ميخواهيد بكنيد ،شما را سركوب خواهيم
كرد.

د .آزادي و انتقاد سازنده
البتّه روزنامهها بايد مسائلي را كه پيش ميآيد نظر كنند .يك وقت انتقاد سالم است ،اين مفيد است .يك وقت
انتقام است نه انتقاد ،اين نبايد باشد؛ اين با موازين جور در نميآيد ،انسان چون با يكي خوب نيست او را در
مطبوعات بكوبد ،ك ار درستي نيست ،امّا اگر كسي خالف كرده است بايد او را نصيحت كرد .پردهدري نباشد ،ولي
انتقاد خوب است.

هـ  .آزادي احزاب
هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتي كه مصالح مردم را به خطر نيندازد آزادند و اسالم در تمام
اين شئون حد و مرز آن را تعيين كرده است.
احزاب ،گروهها ،جمعيّت هاي سياسي و مذهبي آزادند مادامي كه اعمالشان بر ضدّ جمهوري اسالمي و اسالم
ونقض حاكميّت ملّت و نقض ملّيت و كشور نباشد.
همه احزاب در ايران ،آزاد خواهند بود مگر آنكه مخالف با مصالح ملّت باشد؛ در آن صورت از فعاليّت آنها
جلوگيري ميشود ،لكن اظهار عقايد آزاد است .اقليتهاي مذهبي نيز محترم هستند.

و .حراست از آزادي
اگر خداي نخواسته يك كسي پيدا شد كه يك كار خالف كرد ،اعتراض كنند مردم ،مردم همه به او اعتراض
كنند كه آقا چرا اين كار را ميكني .در صدر اسالم هست كه عمر وقتي كه گفت« :اگر من يك كاري كردم شما
چه ميكنيد؟» .يك عربي شمشيرش را كشيد و گفت« :ما با اين شمشير راستش ميكنيم» .بايد اينطور باشد،
بايد مسلمان اينطور باشد كه هر كه ميخواهد باشد ،خليفه مسلمين ،اگر ديد پايش را كج گذاشت شمشيرش
را بكشد كه پايت را راست بگذار.
هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيّه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد،
هر چند مدّت توقيف كم باشد .توقيف يا احضار به عنف ،جرم است و موجب تعزير شرعي است.
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هيچ كس حق ندارد در مال كسي ـ چه منقول و چه غيرمنقول ـ و در مورد حق كسي دخل و تصرّف كند يا
توقيف و مصادره نمايد ،مگر به حكم حاكم شرع ،آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي.
هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محلّ كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آن وارد شود يا كسي را جلب
كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه ،تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال
غيرانساني ـ اسالمي مرتكب شود؛ يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه
گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم ـ هر چند گناه بزرگ باشد ـ شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و
تجسّس از گناهان غيرنمايد و يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو يك نفر ،فاش كند .تمام اينها جرم و گناه
است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم
و مستحقّ تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حدّ شرعي ميباشد.

ز .آزادي و اقليّتهاي مذهبي
تمام اقليت هاي مذهبي در ايران براي اجراي آداب ديني و اجتماعي خود آزادند و حكومت اسالمي خود را
موظّف مي داند تا از حقوق و امنيّت آنان دفاع كند و آنان هم مثل ساير مردم مسلمان ايران ،ايراني و محترم
هستند.
اسالم نسبت به اين اقليّتها احترام قائل است و اين شاه است كه ميخواهد با اين حرفها نهضت ما را آلوده
كند .بايد غرب متوجّه باشد كه اسالم نسبت به اقليّتهاي مذهبي بسيار با احترام رفتار ميكند .من بارها گفتهام
كه آنان در ايران آزادند مراسم خود را انجام دهند و ما موظفيم از آنان نگهداري كنيم.

ح .آزادي اصناف
كارگران محروم و متديّن ايران كه آنان همان كشاورزان و زارعين فقير و گرسنه ميباشند ،حق دارند براي به
دست آوردن حقوق حقّه خود به مبارزه از هر طريق ممكن و مشروع بپردازند و در جمهوري اسالمي به آنها حق
داده مي شود كه به هر شكل ممكن دور هم جمع شوند و مسائل و مشكالت خود را بررسي كنند و در نتيجه،
دولت را در جريان مسائل خود قرار دهند و نيز از حقوق صنفي خود دفاع كنند.

ط .آزاديهاي غيرمعقول
گفته ميشود كه مردم آزادند؛ يعني آزاد است انسان كه بزند سر مردم را بشكند؟ آزاد است كه قانونشكني
كند؟ آزاد است كه برخالف مسير ملّت عمل كند؟ آزاد است كه توطئه بكند بر ضدّ ملّت؟ اينها آزادي نيست .در
حدود قوانين ،در حدود كارهاي عقالني ،آزاد است.
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[آيا] ما آزاديم هروئين بفروشيم؟ آزاديم ترياك بفروشيم؟ آزاديم قمارخانه بازكنيم؟ آزاديم شراب بخوريم؟
شرابفروشي بازكنيم؟ همچون آزادييي نيست .آزادي كه در اسالم است در حدود قوانين اسالم است .آن چيزي
كه خدا فرموده است نبايد بشود .شما آزاد نيستيد كه الزام بكنيد .همچو آزادي نيست كه كسي بخواهد قمار
بكند؛ بگويند آزاد است كه خودش ميداند .اگر چنانچه آزادي دموكراتيك بود و جمهوري ،جمهوري دموكراتيك
بود ،آن آزاديها به حسب قاعده اش هست.

ي .آزادي زنان
اسالم با آزادي زن نه تنها موافق است ،بلكه خود ،پايهگذار آزادي زن در تمام ابعاد وجودي زن است .اسالم به
زن خدمتي كرده است كه در تاريخ همچون سابقهاي ندارد .اسالم زن را از توي لجنزارها برداشته است و آورده
شخصيّت به او داده است[ .اينكه] اسالم با زن مخالف است اين تبليغات است.
بله ،پرورش از دامن شما شروع ميشود ،دامن بانوان است كه بچههاي خوب را پرورش ميدهد .ممكن است يك
بچهاي را كه شما خوب تربيت ميكنيد يك ملّت را نجات بدهد.

نتيجه
الف .آزادي مسأله با اهمّيّتي است كه برخورداري از نخلبارور آن به شناخت مرزها و شناسايي انواع آن بستگي
دارد و گرنه ،آزادي به ضدّ آزادي بدل ميشود و نتيجه مطلوبي بهبار نميآيد.
ب .آزادي در هر فرهنگي داراي چارچوب فكري ويژهاي است كه با توجّه با آن تفكّر است كه معناي واقعي
خويش را باز مييابد؛ بنابراين آزادي اسالمي از لحاظ چارچوب فكري و عقيدتي ،تفاوت ماهوي با آزادي
غيراسالمي از نوع شرقي و غربي آن دارد؛ پس در به كارگيري واژه «آزادي» و «دموكراسي» بايد دقّت كرد و
هويّت فكري و عقيدتي خويش را ناديده نگرفت.

پرسش
1.آزادي اسالمي چيست؟
2.چرا حضرت امام به آزادي توجّه ويژه داشت؟
3.مهمترين انواع آزادي كدام است؟
4.چرا آزادي بايد در چهارچوب موازين دين و عقل قرار گيرد؟
 .5تمايز اساسي ديدگاه اسالم با ديدگاه غربباوران و شرقزدگان درباره آزادي چيست؟
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درس سيزدهم :واليت فقيه
الف .محدوده مسئوليت انبيا

رسوالن الهي داراي سه منصب «تبليغ دين»« ،رهبري ،تشكيل حكومت و تأسيس نظام اجتماعي» و «قضاوت و
پرداختن به امور قضايي جامعه» هستند.
ترديدي نيست كه پيامبر اسالم(صلي اهلل عليه وآله) نيز در اين مورد همچون ساير رسوالن الهي است؛ با اين
تفاوت كه دين او گستردهتر و حكومت او جاودانه است و تا پايان مرحله زندگي دنيوي انسان را شامل ميگردد؛
زيرا به تمام نيازهاي انسان در قرآن اشاره شده و پيامبرش را از آنها آگاه ساخته است.
در درس گذشته خوانديم كه دين و سياست در فرهنگ اسالمي به گونهاي با يكديگر آميختهاند كه تصّور جدايي
ميان آندو ،ممكن نيست .به همين دليل ،پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السالم)را «ساسة
العباد» (سياستمدار امّت) خواندهاند.
انديشه جدايي دين از سياست ارمغان بيگانگان است و چند گروه به آن دامن ميزنند:
1.سرخوردگان كليسا و ناآشنايان با مكتب حياتبخش اسالم.
2.خود باختگان در مقابل پيشرفتهاي علمي و صنعتي.
3.شيفتگان مكاتب مادّي.
4.دانشمندان بياطّالع يا كم اطّالع از عمق منطق دين و حقايق ديني.
 .5عافيتطلبان.
 .6استعمارگران و اذناب آنان.
اين گروهها همواره ترويج ميكنند كه «كار مسيح را به مسيح و كار قيصر را به قيصر بسپاريد» .بديهي است كه
انتظام و انجام امور به نحو بايسته ،از كساني ساخته است كه نه تنها از علم ،عقل و توانايي الزم برخوردار باشند،
بلكه از عالم غيب و امدادهاي الهي نيز بهرهمند باشند و اينان جز مثلّث هدايت (نبي ،رسول و امام معصوم)
نيستند .واليت فقيه ،منصب نيابت امام معصوم(عليه السالم) در دوران غيبت امام (عج) است .بههمين دليل
وليفقيه ،سياستگذار امّت است و رهبري حكومت اسالمي در دوران غيبت را برعهده دارد.

95

ب .واليت مطلقه فقيه
پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله) در زندگي روزمره خود دو نوع سيره داشت:
1.سيره مربوط به زندگي شخصي بهعنوان يك انسان .پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) چه در مورد مسائل فردي و
چه اجتماعي ،مانند ديگران است :غذا ميخورد ،ميخوابد ،عبادت ميكند ،به زن و فرزند خود رسيدگي ميكند
و در رفع احتياج آنان ميكوشد و...
2.سيره مربوط به پيشوايي جامعه؛ به اين معنا كه چون آن حضرت داراي منصب نبوّت و رهبري امّت است،
داراي ويژگيها و وظايف خاصّي است:
الف .پيام و تعاليم الهي را ابالغ ميكند.
ب .به بيان و تشريع احكام حكومتي و واليي ميپردازد.
ج .به تشكيل حكومت و تحكيم نظام سياسي ـ اجتماعي همّت ميگمارد.
ترديدي نيست كه پس از رحلت پيامبراكرم(صلي اهلل عليه وآله) ،امام معصوم(عليه السالم)خليفه و نايب آن
حضرت است .نيابت امام از پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) در همه شئون مربوط به زعامت آن حضرت يعني نوع دوم
از سيره پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) است ،نه نوع اوّل؛ چرا كه در اين باره امام نيز همچون پيامبر و ساير افراد بشر
داراي رفتار فردي و اجتماعي مخصوص به خود است و در همه آنچه كه جزء نوع دوم از سيره پيامبر است
امام(عليه السالم)نيز بدون استثنا و بهطور مطلق ،منصب نيابت از رسول خدا(صلي اهلل عليه وآله) را داراست.
(واليت مطلقه امام(عليه السالم))
در زمان غيبت امام معصوم نيز نايب او يعني فقيه جامعالشرايط عهدهدار و داراي نوع دوم از وظايف و سيره
پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) و امام معصوم(عليه السالم) است.
نميتوان پذيرفت كه نايب امام معصوم برخي مسئوليتهاي امام را عهدهدار باشد ،امّا برخي وظايف ديگر تعطيل
شود و مورد توجّه نباشد .بنابراين همه آنچه كه امام معصوم به عنوان جانشين رسولخدا(صلي اهلل عليه وآله) بر
عهده داشت بدون استثنا توسّط نايب او بايد جامه عمل بپوشد .مسئوليّت نايب امام در زمان غيبت در اين امور،
مطلق است؛ زيرا چنانكه فقيه نامدار ،صاحب جواهر گفته است منصب وليّ فقيه همان منصب امام و دست او
دست امام است .و نيز گفته است« :يصيّره من االولي األمر الذين اوجب اهلل علينا طاعتهم» .پس واليت فقيه
يعني تداوم عمل و سيره (نوع دوم) پيامبر و امام ،توسّط نايب امام (فقيه جامعالشرايط) .بر اين اساس امام
راحل(قدس سره) چنين يادآوري ميكند:
فللفقيه العادل جميع ما للرسول واألئمة ممّا يرجع الي الحكومة و السيّاسة و اليعقل الفرق؛
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آنچه فقيه جامعالشرايط بايد به آنها بپردازد همانها است كه براي رسول و امامان مقرّر بوده است و نميتوان
پذيرفت كه فقيه در برخي مسائل حقّ نيابت داشته باشد و در برخي مسائل نداشته باشد.

ج .واليت فقيه از نظر فقيهان نامدار
بينش «واليت مطلقه فقيه» بينشي است سابقهدار و برخاسته از متن اعتقاد و انديشه ديني ما .فقيه نامدار محقّق
كركي ،صاحب كتاب معروف جامعالمقاصد ميگويد:
همه فقيهان شيعه بر اين عقيدهاند كه فقيه جامعالشرايط كه از او به «مجتهد در احكام شرعيه» تعبير ميشود،
در دوران غيبت امام معصوم(عليه السالم)عنوان نيابت او را در همه اموري كه نيابت از آن صحيح است دارا است.
كسي كه به نظر تأمل و انصاف در احوال بسياري از عالمان بزرگ پيشين ما بينديشد در مييابد كه آنان داراي
همين نگرش بودهاند.
فقيه كه داراي صفات ويژهاي است ،از سوي امامان معصوم به منصب نيابت در هر آنچه كه نيابت در آن مدخليّت
دارد ،منصوب شده است.
همچنين نويسنده كتاب گرانسنگ مفتاحالكرامه با توجّه به آگاهي ويژهاش از ديدگاههاي فقيهان شيعه
مينويسد:
فقيهان شيعه در مسأله واليت فقيه اتّفاق نظر دارند و احتمال دارد كه اين اتّفاق نظر پس از استقرار دليل عقلي
باشد.
وي تصريح مي كند كه فقيه ،نايب امام زمان(عليه السالم) و منصوب از سوي آن حضرت است در اين باره شيخ
محمّد حسن نجفي ،قهرمان ميدان فقاهت در كتاب جواهر الكالم مينويسد:
واليت فقيه از امور مسلّم قطعي ،ضروري و روشني است كه نياز به دليل ندارد.
استوانههاي مذهب به واليت فقيه حكم كردهاند و فقيهان در موارد متعدّد آن را ذكر كردهاند.منكر واليت فقيه،
طعم شيرين فقه را نچشيده و رمز سخنان امامان معصوم را در نيافته است.منصب فقيه ،منصب امام(عليه السالم)
است .فقيه ،مصداق «اولي االمر» و اطاعت از وي واجب است(.ولي فقيه اولي األمر تبعي است).
محقّق نراقي ،حاج آقا رضا همداني و آيت اللّه بروجردي نيز واليت فقيه را از امور بديهي ،مسلّم و مطلق
دانستهاند.
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د .اركان واليت فقيه در نگاه امام خميني(قدس سره)
واليت فقيه ،خود ،داراي چند ركن است كه امام(قدس سره) بر آنها تأكيد فراوان داشت؛ آن اصول عبارتند از:

1.اعتقاد به مسأله غيبت و نيابت
انتظار ظهور موعود اسالم ،يكي از اركان اساسي واليت فقيه است؛ زيرا تصدّي امور جامعه و اجراي دستورهاي
الهي پس از شهادت امام يازدهم(عليه السالم) بر عهده امام زمان (عج) است .او بنا به مصالح الهي در پس پرده
غيب به سر ميبرد .و روزي ظهور خواهد كرد و چون در غيبت است سياستگذاري جامعه در دوران غيبت كبرا
با وليفقيه است؛ زيرا واليتي كه رسول اللّه(صلي اهلل عليه وآله) در اداره جامعه داشت به عهده امام معصوم و در
غيبت امام معصوم(عليه السالم) نيز بر دوش وليفقيه است تا اينكه ظهور كند.

2.اجراي قوانين الهي
دومين ركن واليت فقيه اجراي دستورهاي الهي است .امام(قدس سره) با تأكيد ميفرمود:
انقالب ما متّكي به خدا و معنويّات است .از شوراي محترم نگهبان ميخواهم ...از قوانين مخالف با شرع مطهّر و
قانون اساسي بدون هيچ مالحظه[اي] جلوگيري نمايند؛
زيرا هيچ رژيمي همچون جمهوري اسالمي پايبند به اسالم ،اخالق و ارزشهاي انساني نيست .البتّه اتّكال و
تكيه كردن به خدا منشأ همهگونه خيرات و موفقيّتهاست .سرمشق ما در همه حركات و سكنات ،بزرگمرد
جهان بشريّت ،حضرت امير ـ سالماللّه عليه ـ ميباشد .ما فقط يك مقصد داريم و آن تحقّق اسالم است .مقصد
اصلي ما مكتب ماست ما مكلّفيم كه اسالم را حفظ كنيم و اين تكليف است كه ايجاب ميكند تا خونها ريخته
شود.

هـ  .انديشه تأسيس حكومت اسالمي
نزديك شدن عالمان به دربار

راز نزديك شدن بعضي عالمان مسلمان به دربار شاهان را ميتوان چنين بيان كرد:
1.دعوت حاكمان و درباريان به صراط حق ،صالح ،سداد و پيشگيري از طغيان و انحراف آنان .عالّمه مجلسي در
بحاراالنوار چنين نقل ميكند:
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امام باقر(عليه السالم) به ديدار عمربن عبدالعزيز رفت؛ او را نصيحت كرد و از آن جمله فرمود« :اي عمر! درِ
خانه ات را براي رفع مشكالت مردم بازگذار ،دسترسي مردم به خود را آسان كن ،به ياري مظلوم بشتاب و حق
مظلومان را به آنان بازگردان».
 2.تبليغ ،ترويج و گسترش احكام اسالمي از طريق به كارگيري توان دربار و استفاده از موقعيّت و امكانات آنان
جهت پيشبرد حق و ترويج احكام خدا.
فقيهان مسلمان ،همواره در صدد تشكيل حكومت اسالمي بودهاند .گاهي كه زمينهها و شرايط دستيابي به اين
مقصود بهطور كامل آماده نبوده است ،آنان به مرتبهاي كمتر قناعت ميكردهاند و براي دستيابي به مرتبه مورد
نظر خود در انتظار بودهاند.
امام خميني(قدس سره) در بيان خدمات عالمان دين به اسالم و راز دخالت آنان (به ويژه عالمان دوره صفويّه)
در امور سياسي يادآوري ميكند كه آنان ،دربار را براي رسيدن به اهداف الهي خود ميخواستهاند ،نه آنكه
درباري بوده اند.

و .دخالت رهبران ديني در مسائل سياسي
1.دوران مغول

عالمان ديني با نزديك شدن به دربار مغول ،آنان را به آيين اسالم و مذهب تشيّع عالقهمند كردند و آنان را
وسيله پيشرفت اين مذهب قرار دادند.
خواجه نصيرالدين طوسي ،از عالمان نامدار مسلمان كه در حبس معتصم ،خليفه عبّاسي بود و پس از آن نيز
توسط فرقه اسماعيليّه محبوس شد ،توسّط هوالكوخان مغول آزاد شد و به دربار راه يافت .اين راهيابي زمينهساز
خدمات ارزندهاي به دين و تشيّع گرديد.
اولجايتو ،مشهور به «سلطان محمد خدابنده» در سال  703به هدايت عالّمه حلّي شيعه شد .او كتاب نهجالحق
در اثبات حقانيّت شيعه اماميّه را براي او نوشت.
سيّدبنطاووس ،فقيه نامدار و عارف فرزانه كه با تربيت شاگردان و نگارش كتابهاي ارزشمند و دستيابي به
مراتب فضل ،زهد و عرفان ،هنوز از بزرگان فقه و عرفان به شمار ميآيد ،در زمان خود طبق مقتضيات زمانه در
مسائل سياسي نيز دخالت ميكرد .زهد ،پارسايايي ،حكمت و فقاهت بينظير او هرگز مانع آن نبود كه در صورت
مصلحت جامعه اسالمي ،از توجّه به مسائل سياسي شانه خالي كند.
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2.دوران صفويّه
در دوران صفو يّه با قدم نهادن عالمان بزرگ به دربار ،كارهاي بزرگي به سود دين و ترويج حقايق اسالمي ،انجام
شد .شيخ بهايي ،اعجوبه فقه ،حكمت ،رياضيات و عرفان ،منصب شيخاالسالمي شاه عبّاس را ميپذيرد تا مردم را
طبق نگرش امامان معصوم(عليهم السالم)تربيت كند و مجري تعاليم فقه جعفري باشد .ديدگاههاي فقهي او در
كتاب جامع عباسي جلوهگر است.
شيعه در عرصه سياسي ـ اجتماعي در دوران صفويّه بار ديگر درخشيد .اينبار گرچه شيعه تصوّف ،قدرت را
به دست گرفت ولي شيعه اماميّه نيز فرصت را غنيمت شمرد و به دربار نزديك شد و رفته رفته تعاليم تشيّع
اماميه را رواج داد.
عالمه شهيد مطهري مينويسد:
فقهاي جبل عامل نقش مهمّي در خطمشي ايران صفويّه داشتهاند .چنانكه ميدانيم صفويّه درويش بودند .راهي
كه ابتدا آنها براساس سنّت خاص درويشي خود طي ميكردند ،اگر با روش فقهي عميق فقهاي جبل عامل
تعديل نميشد ...به چيزي منتهي ميشد نظير آنچه در علويهاي تركيه و شام هست .از اين جهت ...فقهاي
جبلعامل از قبيل «محقّق كركي» ...حقّ بزرگي بر گردن مردم اين مرز و بوم دارند.

3.دوران قاجاريّه
نهضت تنباكو و مشروطه

ترديدي نيست كه دو نهضت تاريخساز «تنباكو» و «مشروطه» به رهبري كساني صورت پذيرفت كه در پي
حكومت ديني و رهبري جامعه اسالمي بودند .از ميان مشروطهخواهان ،شيخفضلاللّه نوري بيش از ديگران،
خواهان «مشروطه مشروعه» بود و در پاي همين آرمان خود را قرباني كرد .او هم در نهضت تحريم تنباكو كه
نقطه عطفي در تاريخ سياسي ـ اسالمي ايران است در صدر قرار داشت و هم در نهضت مشروطه يكي از پيش
گامان آن بود.
رابطه ميان شيخ فضلاللّه نوري و ميرزاي شيرازي چنان مستحكم بود كه وي در پاسخ اين پرسش كه« :آيا
اجازه ميفرماييد به عنوان ارجاع احتياطات به غير ،به شيخ رجوع كنيم؟» ،فرموده بود« :ميان من و شيخ
غيريّتي نيست ،ايشان خود من است».
شيخ فضل اللّه نوري هنگامي كه احساس كرد روزنامهها به انبيا و امامان معصوم(عليهم السالم) و مقدّسات
مذهبي توهين ميكنند و امور در دست روشنفكران ضدّدين و فراماسونهاي وابسته است و هيچ تضميني براي
اصل «نظارت فقيهان و تطبيق قوانين كشور با شريعت اسالم» وجود ندارد ،در پاسخ به منتقدان و در بيان نظر
خود گفت:
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من واللّه با مشروطه مخالفت ندارم ،با اشخاص بيدين و فرقه ضالّه و مضلّه مخالفم .آنان ميخواهند به مذهب
اسالم لطمه وارد بياورند ،روزنامهها را البد خواندهايد كه به انبيا و اوليا توهين ميكنند و حرفهاي كفرآميز
مينويسند .من عين همين حرفها را در كميسيونهاي مجلس از بعضي نمايندگان شنيدم و از اين ميترسم كه
بعدها قوانين مخالف شريعت اسالم وضع كنند؛ خواستم از اين كار جلوگيري كنم ،آن اليحه را نوشتم و تمام
دشمنيها و فحاشيها از همان اليحه سرچشمه گرفته است.
او معتقد بود قانون اساسي ايران بايد مطابق قانون اسالم باشد ،چون اكثر مردم ،مسلمان هستند و به همين
دليل پيشنهاد كرد به جاي «مشروطه» ،عنوان «حكومت مشروطه مشروعه» قرار داده شود ،تا مشروعيّت
حكومت ،مانع تصويب قوانين ضداسالمي شود.

مشروطه از ديدگاه امام(قدس سره)
امام خميني(قدس سره) درباره شيخ فضلاللّه نوري و نهضت مشروطه فرمود:
...لكن راجع به همين مشروطه و اينكه مرحوم شيخفضلاللّه ـ رحمةاللّه ـ ايستاده كه مشروطه بايد مشروعه
باشد ،بايد قوانين موافق اسالم باشد ،در همان وقت كه ايشان اين امور را فرمود و متمّم قانون اساسي هم از
كوشش ايشان بود ،مخالفين ،خارجيها كه يك همچو قدرتي را در روحانيت ميديدند ،كاري كردند در ايران كه
شيخ فضل اللّه مجاهد مجتهد داراي مقامات عاليه را يك دادگاه درست كردند و يك نفر منحرف روحاني نما او را
محاكمه كرد و در ميدان توپخانه ،شيخ فضل اللّه نوري را در حضور جمعيت به دار كشيدند.
ببينيد چه جمعيّتهايي هستند كه روحانيّين را ميخواهند كنار بگذارند .همانطوري كه در صدر مشروطه با
روحاني اينكار را كردند و اينها را زدند و كشتند و ترور كردند ،همان نقشه است .آن وقت ترور كردند،
سيّدعبداللّه بهبهاني را كشتند ،مرحوم نوري را و مسير ملّت را از آن راهي كه بود ،برگرداندند به يك مسير ديگر
و همان نقشه االن هست.

ز .انعطافپذيري برخي احكام
.احكام اسالمي در يك تقسيمبندي بر دو گونه ثابت و متغيّر تقسيم ميشود
احكام ثابت براساس چارچوبهاي اعتقادي اسالم وضع شدهاند كه همواره مورد توجّه و عملند ،ولي احكام متغيّر،
احكامي هستند كه شارع و رهبر حكيم با توجّه به مصالح كلّي مسلمانان و در پرتو نگرش اسالمي ،آنها را وضع
ميكند .اين احكام در چارچوب تأمين مصالح مسلمانان ،حجيّت دارند .پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) ،امام و نايب
امام (ولي فقيه) طبق مفاد آيه «ما اتيكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا» .براي هدايت و تأمين مصالح
.جامعه اسالمي داراي چنين اختياراتي هستند .اين احكام را «احكام واليي» يا «احكام حكومتي» ميگويند
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ويژگيهاي حكم حكومتي
از ويژگيهاي حكم حكومتي اين است كه براساس مصالح جامعه صادر ميشود .مرجع تشخيص مصالح ،وليّ امر
مسلمين است .البتّه حاكم ميتواند در تشخيص مصلحت با كارشناسان مشورت كند.
اعتبار اين گونه مقدّرات طبعاً تابع مصلحتي است كه آن را به وجود آورده است و به محض از بين رفتن مصلحت،
حكم حكومتي مربوط به آن نيز از بين مي رود .وليّ امر مسلمانان داراي واليتي عمومي در منطقه حكومت خود
است .او در حقيقت سر رشتهدار افكار جامعه اسالمي و مركز شعور و اراده همگاني است؛ بنابراين ميتواند در
محيط زندگي عمومي تصرّفاتي انجام دهد كه ديگران در محيط زندگي فردي خود قادر به انجام آن هستند؛ او
مي تواند براي معابر ،خانه ،بازار ،كسب و كار و روابط طبقات مردم ،مقرّراتي وضع نمايد؛ و يا دستور دفاع همگاني
دهد و براي تجهيز لشكر تصميمبگيرد و يا زماني كه جنگ به صالح مسلمانان نيست از دفاع خودداري كند.
يكي از عوامل بالن دگي اسالم در اداره جامعه ،تشخيص و صدور احكام حكومتي است .چنين احكامي با توجّه به
شرايط جوامع بشري ،دگرگون است و در وضع و اجراي اين گونه قوانين براي حاكم اسالمي تا زماني كه
مصلحت جامعه اقتضا كند ،محدوديّتي وجود ندارد.
مرحوم عالّمه طباطبايي مينويسد:
برخي گمان ميكنند كه قوانين اسالم مربوط به زماني است كه مردم ،بسيار ساده زندگي ميكردهاند و زندگي
اجتماعي آنان بسيار محدود بوده است ،امّا امروزه كه حيات اجتماعي انسان در ابعاد مختلف ،بسيار پيچيده شده
است و در سازمان زندگي اجتماعي امروز مقررّات بيحدّ و حسابي نهفته است كه سابقاً هرگز وضع و اجراي آن
مورد نياز نبوده است ،براين اساس ،مقرّرات اسالم كه اثري از اينگونه احكام در ميان آنها نيست به درد دنياي
امروز نمي خورند .در برابر اين پندار بايد گفت اسالم دو گونه حكم دارد :حكم ثابت و حكم متغيّر .احكام ثابت
اسالم ،احكامي هستند كه با مالحظه طبيعت انساني و مصالح ثابت و جاودانه جعل شدهاند و به هيچوجه تغيير
نمييابند.
احكام متغيّر احكامي هستند كه از مصلحتها برميخيزند و تنوّع و تغيير شكل مصالح در طول زمان ،آنها را
تغيير ميدهد و حاكم اسالمي در شرايط مختلف از ابتداييترين جامعهها گرفته تا مدرنترين و پيچيدهترين
جوامع مي تواند با توجّه به اوضاع و مصالح جامعه ،احكام حكومتي صادر كند و در سايه احكام ثابت و متغيّر ،امّت
را به سوي تكامل مادّي و معنوي سوق دهد.
برخي از احكام حكومتي پيامبر(صلي اهلل عليه وآله) عبارتند از:
1.قطع درختان :اسالم توجّهي ويژه به درختكاري و حفظ گياهان دارد و مسلمانان را به كاشتن درخت امر كرده
و از نابود كردن گياهان برحذر داشته است .ولي با اين حال در جنگ طائف دستور داد هر مسلمان پنج درخت را
قطع كند .اين گونه روايات بيانگر حكم حكومتي است و مسأله فقهي نهي از قطع درخت مربوط به حكم اوّلي
اسالم است.
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ممكن است وليّ امر در موارد خاصّي قطع درختان را مجاز بشمارد تا از چوب آنها براي مصارف اقتصادي جامعه
استفاده شود ،و نيز ممكن است در مواردي قطع درختان را جايز نشمارد.
2.نهي از كشتن حيوانات حالل گوشت :در بعضي از روايات آمده است كه پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه
وآله)خوردن گوشت برخي حيوانات حالل گوشت را نهي كرده و مسلمانان را از كشتن آنها بازداشته است .امام
صادق و امام كاظم(عليهما السالم) در اين باره فرمودند:
خوردن گوشت چنين حيواناتي حرام نيست ،امّا چون در آن روزگار اين حيوانات در رشد اقتصادي مردم مؤثر
بودهاند ،آن حضرت با بيان حكم حكومتي ،خوردن گوشت اين حيوانات را حرام دانست.
نظير اين مورد در جنگ خيبر اتّفاق افتاد كه در آن پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله) مجاهدان را از كشتن و
خوردن گوشت چارپايان بازداشت.
3.از بين بردن شراب :اگر تبديل شراب به سركه ممكن باشد ،از بين بردن آن واجب نيست و ميتوان آن را به
سركه تبديل و مصرف كرد .امّا در برخي روايات آمده است كه پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله) دستور داد
اينگونه شرابها را از بين ببرند .امام راحل(قدس سره) در تفسير اين روايات مينويسد:
ا ز بين بردن شراب واجب نيست؛ زيرا امر پيامبر ،حكم حكومتي و براي از بين بردن فساد بود ،نه ابالغ حكم
شرعي ثابت.
فتواي كاشفالغطا در زمان فتحعلي شاه به جهاد نيز حكم حكومتي بوده است« :اي كافّه اهل ايران ،از عراق و
فارس و خراسان ،آماده شويد و به جهاد با كفّار لئام و برآوريد شمشير از نيام براي حفظ بيضه اسالم...».
از ديگر موارد حكم حكومتي فقيهان ،حكم فقيه برجسته شيعه ،ميرزاي شيرازي است .متن حكم آن بزرگوار
چنين است« :اليوم استعمال توتون و تنباكو بأيّ نحو كان ،حرام و در حكم محاربه با امام زمان (عج) است».

قيد «اليوم» در اين فتوا گوياي اين حقيقت است كه حكم ميرزا با توجّه به شرايط ويژه عصر ايشان بوده است.
بارزترين نمونه احكام حكومتي ،احكامي است كه رهبر عظيمالشأن و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران ،صادر
كردند .امام راحل(قدس سره) هم چنين از آيه «و ماكان لمؤمن و المؤمنة اذا قضي اللّه و رسوله امراً أن يكون
لهم الخيرة من امرهم ،و من يعص اللّه و رسوله فقد ضلّ ضالال مبيناً» نيز استفاده كرده است .عالّمه طباطبايي
در اينباره مينويسد:
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اينگونه مقرّرات الزم االجرا ميباشد و وليّامر كه به وضع و اجراي آنها موظّف است ،الزم االطاعه است .وليّامر
مسلمين مي تواند يك سلسله تصميمات مقتضي به حسب مصلحت وقت گرفته ،طبق آنها مقرّراتي وضع نموده و
به موقع آنها را اجرا كند .مقرّرات نامبرده الزماالجرا و مانند شريعت [ثابت] داراي اعتبار ميباشند.
شهيد سيدمحمّدباقر صدر(قدس سره) در كتاب الفتاوي الواضحة مينويسد:
اگر حاكم اسالمي به چيزي فرمان دهد ،پيروي از آن بر همه مسلمانان واجب است ،حتّي بر آنان كه معتقدند
مصلحتي كه حاكم تشخيص داده ،بي اهمّيّت است؛ مثال احتكار برخي از اجناس در شريعت اسالم حرام است ،امّا
حاكم اسالمي ميتواند احتكار ساير اجناس را نيز ممنوع كند و طبق مصلحت عصري ،اجناس را قيمت كند و
اگر از احتكار اين قبيل اجناس منع كرد ،اطاعت از وي واجب است.
اطاعت از احكام حكومتي نه تنها بر عموم مردم ،بلكه بر فقيهان و مراجع تقليد نيز الزم است .امام خميني(قدس
سره) در اينباره مينويسد:
حكم مرحوم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو ،چون حكم حكومتي بود براي فقيه ديگر هم واجباالتّباع بود...
ميرزا محمّدتقي شيرازي كه حكم جهاد دادند ،البتّه اسم آن دفاع بود ،و همه علما تبعيّت كردند براي اين است
كه حكم حكومتي بود.

نتيجه
1.سياست به معناي ديني كلمه را نميتوان از ديانت جدا دانست.
2.نغمه جدايي دين از سياست تفكّري وارداتي است كه توسّط روشنفكران بيگانه از ايمان به خدا تبليغ شده
است.
3.وليّ فقيه در همه آنچه كه امام از پيامبر نيابت دارد ،داراي نيابت است.
 4.تحقّق اهداف اسالمي ،مقصود اصلي عالمان دين از نزديك شدن به دولتها يا همكاري با آنها بوده است،
گرچه شكل دولت ها به مقتضاي زمان ،گاهي شاهنشاهي ،گاهي مشروطه و امروز نيز جمهوري اسالمي است.
بديهي است توفيقي كه براي امام(قدس سره) فراهم آمد براي هيچيك از فقيهان سلف ،حاصل نيامده است.

پرسش
1.آيا مسأله واليت فقيه از دستاوردهاي انقالب است يا انقالب ،مولود آن است؟
2.واليت مطلقه فقيه را توضيح داده و چرا مخالفان اسالم از آن ميهراسند؟
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3.ديدگاه حضرت امام درباره محدوده نفوذ واليت فقيه چيست؟
4.تفاوت ميان حكم با فتوا چيست؟
 .5تفاوت حكم اوّليه با حكم ثانويه در چيست؟

درس چهاردهم :علم و دين
الف .كاربردهاي علم

علم در برابر جهل ،شكّ و علوم غيرتجربي به كار ميرود و ليكن امروزه كاربرد سوم ،از شهرت بيشتري برخوردار
است.
امام راحل همواره علم همراه با ايمان را تبليغ ميكرد .ايشان در وصيّتنامه سياسي ـ الهي خويش مينويسد:
البتّه در رشتههاي ديگر علوم به مناسبت احتياجات كشور و اسالم برنامههايي تهيّه خواهد شد و رجالي در آن
رشته ،تربيت بايد شود.
ما روحانيون با دانشگاهيها يك مسير داريم و مسئوليت اين دو طايفه از طوايف ديگر بيشتر است ،چنانكه
شغلشان شريفتر است.
دين (وحي الهي) قدر علم و دانش را عظيم ميدارد و با ديده احترام به آن مينگرد ،چنانكه علم نيز ،بشر را به
سوي دين رهنمون ميشود و عظمت حقايق ديني را پيش چشم آدميان مينهد .همچنين دين و علم ،هر دو ،از
ابزار جهانشناسي و در خدمت بشرند.

ب .دين و جهانشناسي
ادراكات حسّي (اعمّ از مسلّح و غير مسلّح) در جهانشناسي مورد توجه دين است .در قرآن از حواسّ پنج گانه در
موارد متعدّد سخن به ميان آمده و مورد تمجيد قرار گرفته است .ادراكات عقلي نيز مورد توجّه اكيد اسالم است.
عقل در اسالم« ،پيغمبر باطني» به حساب آمده است؛ بنابراين ،جهانشناسي تجربي و عقلي بهسان ادراكات
شهودي و حضوري ،در صورت واقعنمايي مورد تأييد دين است .روش تجربي ،عقلي و شهودي در جهانشناسي
را نيز ميتوان في الجمله مقبول دين دانست .روش انبيا نيز كه مبتني بر استفاده از وحي و برخورداري از علم
مطلق الهي است ،روش منحصر به فردي است كه «اعجاز» ناميده ميشود .براين اساس ،جهانشناسي وحياني
كاملترين و جامعترين جهانشناسي است.
درباره هماهنگي ميان علم و دين در جهانشناسي به چند نظريّه بر ميخوريم كه مهمترين آنها چنين است:
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1.نظريّه وفاق
اين روش به تحقيقات علمي بشر كمك بسيار كرده و ميكند« .ايان باربور» در كتاب پر ارج خود علم و دين
مينويسد« :هم زبان علم و هم زبان دين ،از نظر مرجع و محتوا واقع نگرند» .وي همچنين مينويسد« :هر يك از
اين دو (علم و دين) بايد تماميّت و يگانگي ديگري را محترم بشمارد» .همچنين «كرسون» يكي از فيزيكدانان
آكسفورد مينويسد« :روشهاي علم و دين وجوه مشترك زيادي دارند».
دين و علم ،در پي تبيين پديدههاي هستي ،همسو و همگامند .راز اين همياري را ميتوان در اين كالم «باربور»
جست:
حقايق وحياني ،شامل پيامي است كه خداوند از طريق مسيح و ساير پيامبران ارسال ميدارد ...آنجا كه همه
حقايق از سوي خداوند است ،اين دو سرچشمه (علم و دين) با يكديگر وفاق دارند.

2.نظريّه خالف
اين نظريّه تأكيد ميكند كه دين فقط با ارزشها سروكار دارد ،ولي علم با واقعيّتها؛ يعني زبان دين ،زبان پند و
اندرز و موعظه است ،امّا زبان علم ،زبان كشف و بيان واقعيّتها است ،زيرا روش علم ،روش تجربه و تعقّل است،
ولي روش دين ،روشپذيرش بدون چون و چرا است.
طرفداران اين نظريه معتقدند علم و دين بايد كامال جدا از يكديگر باشند و نه فقط موضوع و محتواي اين دو
هيچ اشتراكي ندارند ،بلكه شيوههاي كسب معرفت در آنها نيز چنان ناهماهنگ است كه نميتوان هيچگونه
مقايسهاي ميان آنها برقرار ساخت؛ آنها همچنين معتقدند هيچيك از علم و دين نميتواند به ديگري مدد برساند.
شايان توجّه است كه كساني كه ميان علم و دين اشتراكي نمييابند ،غالباً كساني هستند كه جز با كتب تحريف
شده ديني سروكار نداشتهاند .حاميا ن اين نظريه غالباً كساني هستند كه نه تنها خدا و دين را باور ندارند .بلكه
در شمار دين ستيزانند« .لودويك فوئر باخ» ميگفت« :مفهوم خدا ،فرآورده تخيّل انسان است .خدايان ،آرزوهاي
بشري هستند كه به صورت موجودات واقعي جلوهگر شدهاند» .وي همچنين ميگفت« :فقط طبيعت سزاوار
پرستش است».
وانگهي در زمان ما طرح مسأله ناهماهنگي ميان دين و علم بهدور از توطئه سياستبازان حرفهاي و دشمنان دين
نيست؛ آنان غالباً با اديان مترقّي بهويژه اسالم ،سرِ ستيز دارند.
امام در وصيّتنامه سياسي ـ الهي خويش درباره جدايي دين از مظاهر علم چنين ميگويد:
از توطئههاي مهمي كه در قرن اخير ،خصوصاً در دهههاي معاصر و به ويژه پس از پيروزي انقالب ،آشكارا به
چشم ميخورد ،تبليغات دامنهدار با ابعاد مختلف براي مأيوس نمودن ملّتها و خصوص ملّت فداكار ايران از
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اسالم است .گاهي ناشيانه و با صراحت به اينكه احكام اسالم كه هزار و چهارصد سال قبل وضع شده است
نمي تواند در عصر حاضر ،كشورها را اداره كند يا آنكه اسالم يك دين ارتجاعي است و با هر نوآوري و مظاهر
تمدّن مخالف است و در عصر حاضر نميشود كشورها از تمدّن جهاني و مظاهر آن كناره گيرند.

3.نظريّه جامع
بايد دانست كه در شناخت محسوسات ،حسّ و تجربه و در شناخت معقوالت ،عقل ،و در شناخت اموري كه در
محدوده اين دو قرار ندارند وحي (مكتب انبياء) به كار ميآيد .اين هر سه از ابزار مورد توجّه دين است .در قرآن
آمده است:
يا معشر الجنّ واالنس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و االرض فانفدوا ،التنفذون إالّ بسلطان؛
اي جمعيّت جنّ و انس! اگر ميتوانيد در اقطار آسمانها و زمين نفوذ كنيد ،كوتاهي نكنيد و دست به كار شويد.
اين دستيابي و موفقيّت جز در پرتو ابزار و وسايل الزم عملي نيست.
در اين آيه به جهانشناسي و بهرهمندي از «سلطان» (ابزار علمي) توجّه شده است .نكته قابل توجّه اين است كه
وحي در قلمرو متافيزيك كاربرد دارد و عقل و علم (حسّ و تجربه) در امور فيزيكي ،امّا در همين موارد نيز وحي
كاربردهايي دارد كه از عقل و حسّ ،كاري ساخته نيست.
گاليله كه خود يك كاتوليك نيك اعتقاد بود و بين عقايد علمي و دينياش تعارض نمييافت ،معتقد بود از آنجا
كه خداوند متعال هم نگارنده كتاب تكوين طبيعت و هم فرستاده كتاب تدوين وحي (كتاب آسماني) است ،اين
دو سرچشمه معرفت نميتوانند با هم معارض باشند.
همچنين «رابرت بويل» اوّلين كسي كه تمايز ميان حيات عناصر شيميايي و موادّ مركب را كشف كرد ،ميگفت:
علم ،يك رسالت ديني است كه عبارت است از كشف اسرار صنع بديعي كه خداوند در جهان پديد آورده است.
يعني رسالت دين ،كشف حقايق هستي است و علم ميتواند در تحقّق اين رسالت بهدين كمك كند« .اسپرت»
صريحاً ميگويد« :علم ،ياور ارجمندي براي دين است» .به قول «ماكس پالنك» دانشمندي كه به اسرار اتم راه
جست« :دين و علوم طبيعي ،مشتركاً عليه اِلحاد ميجنگند و برانگيزنده آنها همواره خدا بوده و خواهد بود».
پس نميتوان پذيرفت كه دين فقط ميتواند درباره ارزشها نظر دهد و علم درباره هستها و واقعيّتها سخن
ميگويد؛ زيرا دين ميتواند در همه قلمروها دست علم ،عقل و فلسفه را بگيرد.
ميگويند رابطه ميان دين ،فلسفه و علم در اصطالح منطقي« ،عموم و خصوص من وجه» است؛ زيرا بعضي
مسائل در دين هست كه در فلسفه نيست و بعضي در فلسفه هست كه در دين نيست و بعضي ،هم در فلسفه
است و هم در دين .ميپرسيم :آيا دين درباره مسائلي كه فقط در فلسفه و عقل بشري است ،توان اظهار نظر
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ندارد يا ضرورتي نميبيند كه اظهار نظر كند؟ در نتيجه بايد گفت هر جا عقل ،علم و فلسفه ميتواند نظري
داشته باشد ،دين نيز ميتواند نظر بدهد و قدرت اظهار نظر نيز دارد .پس ميان دين ،علم و فلسفه« ،عام و خاص
مطلق» برقرار است ،نه عام و خاص من وجه .ترديدي نيست كه عقل بشري يكي از حجّتهاي الهي است؛ چگونه
مي توان پذيرفت كه قدرت مخلوق در موردي كارآيي داشته باشد ولي خالق ـ كه آفريننده آن است ـ كارآيي
نداشته باشد؟
اعتقاد به خدا ،آدمي را واميدارد تا به اكتشاف و اختراع و نوآوري روي آورد؛ زيرا بيان اهمّيّت خدمت به همنوع
و آبادسازي جهان در جهت ايجاد رفاه براي مخلوقات خدا در رهنمودهاي ديني ،روحيه پرداختن به هرگونه ابداع
و ابتكار را در آدمي پديد ميآورد و تقويت ميكند؛ چنانكه پرداختن به كشف و شناسايي ابعاد مختلف طبيعت و
تسخير نيروهاي نهفته در دل طبيعت به منظور سپاس آفريدگار ،انگيزه ديگري در جهت دستيابي به قلّه دانش
است.
رشد علم در بسياري موارد بر اثر تشويقهاي دين بوده است«.ايان باربور» مينويسد :محقّقان به اين حقيقت
پيبردهاند كه سنّت ديني ياريهاي مهم ،هر چند غيرمستقيم ،به علم در دوره سازندگي داده است.
«لئون دني» يكي ديگر از شخصيتهاي علمي مينويسد:
ايمان پديدآورنده احساسات شريف و خالّقه كارهاي گران است .اگر آدمي داراي «ايمان واقعي» باشد ،در مواجهه
با خطرات و در عين سختيها استوار و پايدار خواهد بود.
نكته قابل توجّه اين است كه درباب ارزيابي مسأله هماهنگي ميان علم و دين ،بايد به نحوه جهانشناسي و ابزار
الزم در اين مورد توجّه تامّ داشت .بديهي است ،كساني كه فقط حسّ و تجارب حسّي را تنها ابزار جهانشناسي
ميدانند و يا كساني كه فقط به عقل و انديشه چشم دوختهاند ،درباره شناختهاي وحياني و جهانشناختي
ديني نيز ،سخني به دور از حقيقت دارند؛ بنابراين بايد ديد فرد درباره ابزار جهانشناسي چگونه مي انديشد.

ج .ابزار شناخت در نظر امام خميني(قدس سره)
شناخت و دريافت حقايق هستي و راهيابي به اسرار نهفته در گيتي براي انسان ،از راههاي گوناگون صورت
ميپذيرد.

1.حواسّ ظاهر
معرفت به برخي حقايق از راه حواسّ انجام ميگيرد و كسي كه فاقد حسّي باشد از معرفت حاصل از راه آن نيز
بينصيب است« .من فقد حيّساً فقد فقد عليماً»
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2.عقل و ادراكات عقلي
استفاده از ادراكات عقلي ،مورد توجّه اكيد اسالم است و روايات شريفه از جمله «دين اللّه اليصاب بالعقول»
مربوط به احكام تعبّدي دين است و گرنه در باب اثبات صانع ،توحيد و تقديس ،اثبات معاد و نبوّت ،بلكه مطلق
معارف ،از عقل ميتوان استمداد جست و كالم برخي كه ميگويند در اثبات توحيد فقط بايد به دليل نقلي
اعتماد جست ،از مصايب است.

3.فطرت و بينشهاي فطري
در انسان ،بينش هاي فطري فراواني وجود دارد ،از جمله بينش فطري نسبت به توحيد و معاد؛ بلكه رؤوس همه
معارف و عقايد فطرياند.

4.رؤياهاي صادقه
عامل اصلي مشاهدات نفساني و آگاهي از حقايق هستي ،انقطاع وانسالخ نفس از توجّه به طبيعت و زندگي
طبيعي است ،اين انقطاع گاهي از راه خواب صورت ميپذيرد؛ اينگونه خوابها را «روياهاي صادقه» ميخوانند.

 .5مكاشفات و شهود باطني
چنانكه درباره رؤيا گفتيم ،آنگاه كه روح انسان از سرگرميها و اشتغاالت بر كنار ماند ،ميتواند از حقايق جهان
آگاهي يابد (المكاشفة المعنوية للحقايق باالطّالع علي عالم االسماء األعيان) .او ميتواند ناديدنيها را ببيند و
حتّي از گذشته و آينده باخبر شود .اين فراغت در صورت حصول انقطاع است و انقطاع حاصل نميآيد جز از
طرق زير:
الف ـ در پرتو وقوع امور هولناك در زندگي.
ب ـ از طريق تصرّفات و اشاره ولي اللّه و انسان كامل.
ج ـ از راه كماالت نفساني.
انسان در پرتو انقطاع گاهي به مشاهده بخشي از حقايق هستي نايل ميگردد و گاهي نيز جميع حقايق را از ازل
تا ابد مشاهده ميكند.
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 .6وحي و مكتب انبيا
از راه وحي و مكتب انبيا ،نه تنها فطرت و بينشهاي فطري انسان به فعليّت و تجلّي در ميآيند .و افق عقل و
ميدان ديد آن نيز گستردهتر ميگردد ،بلكه انسان به بسياري از حقايق فراتر از تيررس حسّ و عقل دست
مييابد؛ زيرا رسوالن ،منصوب از طرف خدا و مجري احكام او در جهانند؛ براين اساس اينان امانتدار اسرار اويند
و از ابعاد هستي باخبرند ،بنابر اين ميتوان در شناخت زواياي مختلف جهان آفرينش از آنان بهرهمند شد .علوم و
فنون بشري نيز در آغاز از همين طريق تحقّق يافتهاند .علوم در خدمت بشر است و دين نيز رسالتي جز اين
ندارد؛ پس تضّادي ميان علم و دين نيست.
بهترين راه درك حقايق هستي برخورداري از امدادهاي آسماني از جمله وحي است .آيا خدايي كه جهان را
آفريده است ،بهتر از ما از ابعاد وجودي آن آگاهي ندارد؟ آيا وحي جز اتصال دهنده انسان با مبدأ علم و آگاهي
راستين است؟ اگر به واقعيّت وجودي و هويّت وحي الهي دقّت كنيم ،به اين حقيقت دست مييابيم كه مرتبه
درك حسّي و تجربي و ادراك عقلي ما هرگز نميتوند همسنگ ادراك وحياني مكتب انبيا باشد .عالّمه طباطبايي
در الميزان درباره حقيقت وحي مينويسد:
نبوّت ،حالتي خدايي است و ميتوان گفت كه حالتي غيبي است و نسبت آن به حاالت ما (همچون ادراك و
فعل) همانند نسبت ميان حالت بيداري و خواب است؛ بر اين اساس انسان از راه وحي به معارف و حقايقي دست
مييابد كه تنها در پرتو آن ميتواند اختالفات و تناقضهاي زندگي را پاسخگو باشد .اين ادراك غيبي در لسان
قرآن «وحي» ناميده ميشود.
مطالبي را كه تا حال درباره وحي بهعنوان يكي از ابزارهاي شناخت گفتهايم ،ميتوان در موارد زير خالصه كرد:
1.از راه وحي ميتوان به حقايق دست يافت.
 2.ادراكات حسي و تجربي و نيز ادراكات عقلي ما هرگز همسنگ ادراكات وحياني انبيا نخواهند بود.
3.فقط مكتب انبيا ميتواند مشكالت بشر را حل كند.
4.علوم حقيقي را ميتوان از راه وحي به دست آورد.
بشر توسّط وحي و مكتب انبيا از بربريّت و توحّش درآمد و در همه زمينهها به پيشرفتهاي روزافزون نايل آمد و
به تمدّن دست يافت .بايد تالش كنيم تا از تمدّن و علوم و فنون در همان جهتي كه انبيا خواستار آنند سود
ببريم .امام راحل(قدس سره) همواره از همسويي ميان علوم حوزوي و دانشگاهي سخن ميگفت و به هر دو
عرصه علمي عشق ميورزيد .آن حضرت همواره خاطرنشان ميكرد:
ما روحانيون با دانشگاهيها يك مسير داريم و مسئوليّت اين دو طايفه از طوايف ديگر بيشتر است ،چنانكه
شغلشان شريفتر است.
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شما سعي كنيد كه از متخصصين متعهّد استفاده كنيد .ما بارها گفتهايم كه ما متخصص ميخواهيم ولي
متخصّص متعهّد ،ولي دشمنان ما فرياد زدند كه اينها با تخصّص مخالفاند .البته متخصّص منحرف از هر كس
خطرناكتر است.
امام(قدس سره) درباره هماهنگي ميان علم و دين بر چند نكته تأكيد داشت:
 .1دانشگاه بايد مركز تربيت صحيح باشد؛ زيرا مركز تعيين سعادت و شقاوت ،ملّت است و اگر دانشگاه
اصالح شود ،كشور اصالح ميشود.
2.براي اسالمي كردن دانشگاه بايد تالش و جدّيت كرد .بايد در دانشگاه علوم معنوي هم تدريس شود .و بايد
دانست كه مسئوليت دانشگاه سنگينتر و حسّاستر از ساير قسمتها است.
 3.ضرر عالم بدون تهذيب ،بيشتر از جاهل بدون دانش است .دانشگاهي كه تهذيب نفس نداشته باشد ،جز فساد
حاصلي ندارد و هرچه بر سر بشر ميآيد از علم بدون تهذيب است.ترديدي نيست كه علم در دل انسان فاسد،
زيانبارتر از ناداني است.
دانشگاه مركز همه چيز است ،حتّي تشكيل دولت و بايد دانشگاه اسالمي شود تا براي كشور مفيد گردد .ميدانيد
كه دانش تنها ،فايدهاي ندارد و بايد با تعهّد همراه باشد؛ در آن صورت ميتواند مفيد واقع شود و در پيش خدا
آبرومند باشد.
4.دانشگاهها نه تنها مراكزي براي تهذيب و تعليم جوانان ميباشند ،بلكه الزم است تا جوانان بهگونهاي تربيت
شوند كه از خارج بريده و مستقل در راه اسالم و كشورشان خدمت كنند؛يعني همه رشتههاي علمي و تخصّصي
و هم تهذيب اخالق و هم عمل و پايبندي بدان را تقويت كنند.
 .5دانشگاه بايد متحوّل شود و به خدا روي آورد و به معنويّت بپردازد و درسها را براي خدا بخواند؛ زيرا مالك
ارزش در لسان انبيا و اوليا علم و تقواست.
 .6ترقّي مملكت به دانشگاه است.

د .وحدت حوزه و دانشگاه
امام(قدس سره) همواره از وحدت حوزه و دانشگاه ياد ميكرد ،رهنمود ميداد ،از توطئهها ميگفت و از
سرانجامها هشدار ميداد؛ از جمله ميفرمود:
1.دشمنهاي كشورهاي اسالمي ،مدّتهاي طوالني سعي كردند تا بين دو قشر روحاني و دانشجو اختالف و
شكاف ايجاد كنند و كساني كه قبلهشان شرق يا غرب است تالش ميكنند تا دانشگاه و فيضيّه با هم مرتبط
نباشند.
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2.دانشگاهها در سراسر دنيا در خدمت ابرقدرتها هستند و ما ميخواهيم كه اين چنين نباشد .اين دو مركز
بايد با هم باشند و علم و عمل را به منزله دو بال بدانند .مسائلشان را با يكديگر مبادله كنند .دانشگاه را بايد رو
به خدا و معنويّت ببريد و همه درسها هم خوانده بشود.
مسلمانان همواره در انواع دانش ،سرآمد زمانه بودهاند ،حتّي به قول «گوستاولوبون» انديشمند شهير فرانسوي،
كتابهاي مسلمانان در رشتههاي مختلف تخصّصي ،حدود پانصدسال متن درسي دانشگاههاي اروپا بوده است.
وجود «خواجه نصيرالدّين طوسي»ها« ،ابنسينا»ها« ،زكريّاي رازي»ها و هزاران انديشمند ديگر كه از دامن قرآن
برخاستهاند ،گواه براين مدّعا است.
قابل ذكر است كه دانش در عرصه ديانت بهتر ميتواند به وظيفه واقعي خود كه همان سعادت آفريني و حمايت
از بشر است عمل كند و بديهي است كه دانشمند ناپرهيزگار از هر موجودي خطرناكتر است و به همين دليل
سوره «علق» با يادآوري دو خصيصه «دانش» و «دين» آغاز شده است؛ قرائت ،سمبل علم آموزي است كه با نام
«ربّ» همراه است( :اقرأ بسم ربّك الذّي خلق)

هـ  .راز پيشرفت دانش ميان مسلمانان
اهميت علم در نگاه دين

در نگاه دين به ويژه اسالم ،علم مورد توجّه و داراي ارج و احترام ويژه است .پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه
وآله)فرمود« :طلب العلم فريضة علي كلّ مسلم و مسلمة».
اين سخن اطالق دارد و شامل همه گونه علوم و فنون (نظري ،عملي ،انساني و )...ميشود.
البتّه حديث «اطلبوا العلم ولو بالصّين» تعميم دانش و گسترش دامنه مورد نظر واژه «علم» را بيشتر بازگو
ميكند؛ چنانكه :حديث «العلم علمان .علم األديان و علم األبدان» گوياي آن است .پيامبر(صلي اهلل عليه وآله)
همچنين فرمودند:
افضل األعمال ثالثة :طالب العلم حبيباللّه و الغازي وليّاهلل و الكاسب من يده خليل اللّه.
اينك توجّه اسالم به علم و دانشاندوزي را در نكات زير پيميگيريم:
 1.در مكتبي كه مداد و نوشتار انديشمندان برتر از خون ارزشمند شهيدان به حساب ميآيد ،چگونه علوم
مختلف در پرتو آن ،تعالي الزم خود را به دست نياورده؟ اين سخن رسول خدا(صلي اهلل عليه وآله) است كه
فرمودند:
اذا كان يوم القيامة يوزّن مداد العلماء دماء الشهداء فيرجّح مداد العلماء علي دماء الشهداء.
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2.در مكتبي كه واژههايي چون «علم»« .فقه»« ،فكر»« ،عقل»« ،لُبّ»« ،تفكر»« ،تعقّل»« ،تفقّه» و ...بهعنوان
برترين واژهها در اساسيترين كتابش (قرآن) دلربايي ميكند ،چگونه ميتوان شجره دانش و معرفت را در
زمينههاي گوناگون آن رشد نايافته مشاهده كرد؟
3.در مكتبي كه شبقدر آن با مباحثه علمي دانشمندان شوكتي ديگر مييابد ،آيا ميتوان پذيرفت كه اين
مكتب با علم و فرآوردههاي آن تضاد داشته باشد؟ «شيخ صدوق» كه يكي از استوانههاي فكري جهان اسالم
است ،مينويسد« :من مذهب االمامية من احيي هاتين الليلتين بمذاكره العلم فهو افضل».
4.در مكتبي كه تحقير عالمان ،تحقير پيامبر به حساب ميآيد و احترام به عالمان ،احترام به رسولخدا(صلي اهلل
عليه وآله) محسوب ميشود ،آيا ميتوان پذيرفت كه ميان علم و دين ناهماهنگي هست؟ در يك روايتي از پيامبر
اكرم(صلي اهلل عليه وآله) آمده است« :من احتقر صاحب العلم فقد احتقرني و من احتقرني فهو كافر» .و
اميرمؤمنان علي(عليه السالم) نيز فرموده است« :فقد البصر اهون من فقد البصيرة».
 .5در مكتبي كه دانا با نادان يكسان نيست ،آيا رشد دانش در آن بهگونهاي چشمگير حتميّت نمييابد؟ در قرآن
كريم ميخوانيم« :هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين اليعلمون».
 .6در مكتبي كه شناخت آنچه در زندگي اجتماعي و فردي زمانه ميگذرد براي همه از امور ضروري است ،آيا
ميتوان گفت انواع گوناگون علوم در ميان پيروان آن به اوج خود نرسيده است؟ امام علي(عليه السالم)
ميفرمايد:
من عرف األيّام لم يغفل عن االستعداد؛
كسي كه روزگار خود را بشناسد از مهيّا شدن و مجهّز گشتن غفلت نميورزد.
بديهي است كه «علم» به معناي عام كلمه مورد نظر اسالم است و هر يك از رشتههاي علمي كه به منظور
خدمت به خلق و جلب رضاي پروردگار متعال مورد توجّه قرار گيرد ،جوينده آن ،محبوب خدا و آن دانش مورد
لطف او خواهد بود؛ پس انسان مكتبي كسي است كه به همه علوم و فنون و هنرها و دانشهاي رايج توجّه كند و
از آنان بهرهور شود.

اهميت علم در نگاه دين
در نگاه دين به ويژه اسالم ،علم مورد توجّه و داراي ارج و احترام ويژه است .پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه
وآله)فرمود« :طلب العلم فريضة علي كلّ مسلم و مسلمة».
اين سخن اطالق دارد و شامل همه گونه علوم و فنون (نظري ،عملي ،انساني و )...ميشود.
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البتّه حديث «اطلبوا العلم ولو بالصّين» تعميم دانش و گسترش دامنه مورد نظر واژه «علم» را بيشتر بازگو
ميكند؛ چنانكه :حديث «العلم علمان .علم األديان و علم األبدان» گوياي آن است .پيامبر(صلي اهلل عليه وآله)
همچنين فرمودند:
افضل األعمال ثالثة :طالب العلم حبيباللّه و الغازي وليّاهلل و الكاسب من يده خليل اللّه.
اينك توجّه اسالم به علم و دانشاندوزي را در نكات زير پيميگيريم:
 1.در مكتبي كه مداد و نوشتار انديشمندان برتر از خون ارزشمند شهيدان به حساب ميآيد ،چگونه علوم
مختلف در پرتو آن ،تعالي الزم خود را به دست نياورده؟ اين سخن رسول خدا(صلي اهلل عليه وآله) است كه
فرمودند:
اذا كان يوم القيامة يوزّن مداد العلماء دماء الشهداء فيرجّح مداد العلماء علي دماء الشهداء.
2.در مكتبي كه واژههايي چون «علم»« .فقه»« ،فكر»« ،عقل»« ،لُبّ»« ،تفكر»« ،تعقّل»« ،تفقّه» و ...بهعنوان
برترين واژهها در اساسيترين كتابش (قرآن) دلربايي ميكند ،چگونه ميتوان شجره دانش و معرفت را در
زمينههاي گوناگون آن رشد نايافته مشاهده كرد؟
3.در مكتبي كه شبقدر آن با مباحثه علمي دانشمندان شوكتي ديگر مييابد ،آيا ميتوان پذيرفت كه اين
مكتب با علم و فرآوردههاي آن تضاد داشته باشد؟ «شيخ صدوق» كه يكي از استوانههاي فكري جهان اسالم
است ،مينويسد« :من مذهب االمامية من احيي هاتين الليلتين بمذاكره العلم فهو افضل».
4.در مكتبي كه تحقير عالمان ،تحقير پيامبر به حساب ميآيد و احترام به عالمان ،احترام به رسولخدا(صلي اهلل
عليه وآله) محسوب ميشود ،آيا ميتوان پذيرفت كه ميان علم و دين ناهماهنگي هست؟ در يك روايتي از پيامبر
اكرم(صلي اهلل عليه وآله) آمده است« :من احتقر صاحب العلم فقد احتقرني و من احتقرني فهو كافر» .و
اميرمؤمنان علي(عليه السالم) نيز فرموده است« :فقد البصر اهون من فقد البصيرة».
 .5در مكتبي كه دانا با نادان يكسان نيست ،آيا رشد دانش در آن بهگونهاي چشمگير حتميّت نمييابد؟ در قرآن
كريم ميخوانيم« :هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين اليعلمون».
 .6در مكتبي كه شناخت آنچه در زندگي اجتماعي و فردي زمانه ميگذرد براي همه از امور ضروري است ،آيا
مي توان گفت انواع گوناگون علوم در ميان پيروان آن به اوج خود نرسيده است؟ امام علي(عليه السالم)
ميفرمايد:
من عرف األيّام لم يغفل عن االستعداد؛
كسي كه روزگار خود را بشناسد از مهيّا شدن و مجهّز گشتن غفلت نميورزد.
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بديهي است كه «علم» به معناي عام كلمه مورد نظر اسالم است و هر يك از رشتههاي علمي كه به منظور
خدمت به خلق و جلب رضاي پروردگار متعال مورد توجّه قرار گيرد ،جوينده آن ،محبوب خدا و آن دانش مورد
لطف او خواهد بود؛ پس انسان مكتبي كسي است كه به همه علوم و فنون و هنرها و دانشهاي رايج توجّه كند و
از آنان بهرهور شود.

ديدگاه گوستاولوبون
گوستاولوبون انديشمند فرانسوي در كتاب معروف خود تمدّن اسالم و غرب مينويسد:
دول قدرتمند ،مثل ايراني ،يوناني ،رومي و ...بر شرق زمين استيال يافتهاند .نفوذ نظامي آنان بر مملكت مغلوبه
مشهود بود ،نه نفوذ و استيالي فرهنگي ،ولي اسالم و مسلمين نفوذ فرهنگي نيز به دست آوردهاند.
ترديدي نيست كه مصر با داشتن فرهنگ متمدّن  7000ساله ،زيربار فرهنگ هيچ فاتح قدرتمندي نميرفت
ولي در برابر اسالم در طول يك قرن كامال خضوع كرد؛ فرهنگ  7000ساله را كنار گذاشت و به زبان و مذهب
جديدي روي آورد.
تمدّن اسالمي در مغرب زمين نيز به همان قدر بود كه در مشرق زمين تأثير داشت ،به ويژه در قسمت علوم،
ادبيات و اخالق كه تأثير آن بيحدّ و حصر بود.
اعتراف دارم كه تمدّن اسالمي به تمام دنيا تأثير محيّرالعقول داشته ،نفوذ اسالمي ،اقوام وحشي اروپا را داخل در
طريق انسانيّت كرده و درب علوم ،فنون و فلسفه را كه به كلّي از آن بيخبر بودند به روي آنها گشوده است.
مسلمين تا مدّت  60سال استاد ما (اروپاييان) بودهاند .در قرون وسطي ( 1495ـ  )486علوم و فنون يونان و روم
فقط به وسيله مسلمين در اروپا انتشار يافته و تا مدّت  500سال كتابهاي آنها در مدارس تدريس ميشود.
هندوستان ،مصر ،ايران و آفريقا داراي شرايع بودند ،ولي از زماني كه اسالم را شناختند حاضر نشدهاند زيربار
قانون ديگر بروند.

نتيجه
دقّت در رهنمودهاي دين براي دستيابي بشر به دانش ،اين حقيقت را روشن ميسازد كه دين از طريق رشد
علوم ،فنون و هنرها در ميان بشر ،طريق هدايتگري خويش را ميپيمايد.
در مكتبي كه پيامبرش مأموريت دارد تا بشر را از هرگونه جهل برهاند و افقهاي روشن سعادتمندي را فراروي
بشر قرار دهد و از آنان بخواهد همانگونه كه براي تأمين زندگي اخروي خود تالش ميكنند ،براي تأمين زندگي
دنيوي خود نيز گام بردارند .و زندگي دنيوي خود را سامان بخشد ،آيا انواع علوم ،فنون و هنرها عرصه خودنمايي
به دست نميآورد؟ آيا در چنين عرصهاي ميتوان ميان علم و دين جدايي احساس كرد؟
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پرسش
1.چرا حضرت امام به علوم و پيشرفتهاي علمي و متخصصان توجه تامّ داشت؟
2.آيا اسالم با پيشرفتهاي علوم مخالف است؟
3.دين در كدام عرصهها ميتواند با علم همكاري كند.
4.علم در كدام حوزه نميتواند همگام دين باشد.
 .5ديدگاههاي معروف درباره علم و دين كدامند.
 .6راههاي شناخت حقايق را بيان نمائيد.
 .7چگونه دين از علم حمايت ميكند؟

درس پانزدهم :تحقّق عدالت اجتماعي
چرخهاي اقتصاد سالم به راه ميافتد و عدالت اجتماعي كه الزمه يك رژيم سالم است تحقّق مييابد.
اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيري از ستمگران و حكومت جائرانه و بسط عدالت فردي و اجتماعي و
منع از فساد و فحشا و انواع كجرويها و آزادي بر معيار عقل و عدل و استقالل و خودكفايي و جلوگيري از
استعمار و استثمار و استعباد و حدود و قصاص و تعزيرات بر ميزان عدل براي جلوگيري از فساد و تباهي يك
جامعه و سياست و راهبردن جامعه به موازين عقل و عدل و انصاف و صدها از اين قبيل چيزهايي نيست كه با
مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگي اجتماعي كهنه شود.
يكي از خواسته هاي امام راحل(قدس سره) اجراي عدالت و تجلّي آن در زندگي فردي و اجتماعي بشر است .اين
خواسته در جاي جاي وصيّتنامه آن حضرت به چشم ميخورد كه به بخشهايي از آن اشاره كرديم .اينك
مفهوم «عدل» را در لغت پيميگيريم و پس از آن اهمّيّت عدالت از ديدگاه اسالم را بررسي ميكنيم.

الف .عدل در لغت
«عدل» را در لغت مقابل «جور» و «ستم» معنا كردهاند .اين واژه داراي معاني و كاربردهاي گوناگون است.
صاحبنظران نيز در بيان حقيقت عدالت و پاسخ به اين پرسش كه :عادل كيست ،ديدگاههاي متفاوتي دارند ،امّا
هيچ يك توجّه به پرهيز از ستم و بيدادگري را در تعريف حقيقت عدل و عدالت فراموش نكردهاند .چنانكه تعريف
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معروف« :أعطاء كلّ شيء حقّه» و «وضع الشّيء في محلّه» مورد توجّه ارباب نظر است .عادل را نيز چنين تعريف
كردهاند« :كسي است كه هر چيز را در جايگاه حقيقي خود نهد»( .العادل الواضع كلّ شيء موضعه).
از اميرمؤمنان(عليه السالم) سؤال شد« :جود و احسان بهتر است يا عدالت؟» امام(عليه السالم) پاسخ داد:
«عدالت بهتر است .عدل ،هر چيز را در جاي خود قرار ميدهد ،امّا جود آن را از جايگاهش خارج ميسازد».
اهل نظر عدالت را صفتي نفساني ميدانند كه حصول آن باعث بيزاري صاحب آن از ارتكاب هرگونه معاصي،
بيدادگري و ستم بر ديگران است .امّا فقها كسي را عادل ميدانند كه عرفاً از ارتكاب گناهان كبيره پرهيز كند و
اصرار بر انجام گناهان صغيره نيز نداشته باشد.
بنابراين ،عدالت آن است كه افراد به گونهاي زندگي كنند كه به كسي ستم نشود ،حقّ هيچ كس ضايع نگردد و
قانون به گونه اي در جامعه اجرا شود كه حقّ كسي پايمال نشود و عدالت اجتماعي براساس نظر اسالم تحقّق
يابد.

ب .اهمّيّت عدالت از ديدگاه اسالم
عدالت در ديدگاه اسالم از ارج و اهمّيّت ويژه اي برخوردار است ؛ بر اين اساس همه مكلّفند كه اين خصلت الهي
را در خود پديد آورند.
اهمّيّت عدالت در نظر اسالم از اين حقيقت نشأت ميگيرد كه در شمار اصول دين و از جمله صفات بارز
پروردگار است كه در كنار توحيد ،نبوّت و معاد از آن ياد ميشود .فلسفه رسالت انبيا ،احيا و برپايي عدل در
جامعه است؛ چنانكه محبوب ترين انسان در پيشگاه خدا كسي است كه داراي اين صفت ارزنده باشد .قرآن كريم
آنقدر از عدالت سخن گفته كه به آن لقب «رياض العدل» (گلزار عدالت) دادهاند .اين همه به اين دليل است كه
همان گونه كه نظام هستي بر پايه عدالت بنيان يافته است (رسول خدا(صلي اهلل عليه وآله) فرمود :بالعدل قامت
السموات و األرض)؛ زندگي فردي و اجتماعي انسان نيز بايد برپايه عدل و پرهيز از هرگونه ستم و ناروايي استوار
باشد؛ بنابراين عدالت از ديدگاه اسالم يكي از معيارهاي اصلي گزينش افراد براي مناصب مهمّ اجتماعي است.
قرآن همواره انسان را به رعايت عدالت در جامعه و در زندگي فردي فرا ميخواند؛ از جمله ميفرمايد:
يا ايّهاالّذين آمنوا كونوا قوّامين للّه شهداء بالقسط و اليجرمنّكم شنئان قوم علي االّ تعدلوا ،اعدلوا هو اقرب للتقوي
و اتّقوا اللّه ،انّ اللّه خبير بما تعملون.
اين آيه كه درباره يهوديان بنيقريظه و چگونگي برخورد مسلمانان با آنان است .به مسلمانان گوشزد ميكند كه
در پيمودن راه خدا استوار و در زندگي آيينه تمام نماي قسط و عدل باشند؛ دشمني با گروهي ،آنان را از صراط
عدالت خارج نسازد؛ همواره عدالت را پيشه خود سازند كه اين خصلت همنشين تقوا است.
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در احاديث پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله) و امامان معصوم نيز همواره سخن از عدل و عدالت است.
اميرمؤمنان(عليه السالم) در دوران خالفت عمر به او خاطر نشان ميكند كه رعايت سه مسأله در جامعه به
مصلحت خواهد بود:
اقامة الحدود علي القريب و البعيد و الحكم بكتاب اللّه في الرّضا و السّخط و القسم بالعدل بين األحمر و األسود؛
اجراي حدود الهي بر آشنا و بيگانه بهطور عادالنه ،قضاوت فقط براساس قرآن چه در هنگام خشنودي و چه در
هنگام ناخشنودي و تقسيم بيتالمال بهطور عادالنه براساس انصاف ميان همه نژادهاي مختلف .آن حضرت خود
در عمل همواره در صراط عدل استوار بود و هميشه به كارگزاران خود سفارش ميكرد كه همه انسانها
(مسلمانان و غيرمسلمانان) بايد عادالنه در حوزه واليت شما به حقّ خود برسند.
امام علي(عليه السالم) همچنين ميفرمود:
العدل افضل من الشجاعة ألنّ النّاس لواستعملوا العدل عموماً في جميعهم ألستغنوا؛
عدالت از شجاعت برتر است؛ زيرا اگر مردم همواره در همه جهات براساس عدل عمل كنند جامعهاي سرافراز و
بينياز خواهند داشت.
امام علي(عليه السالم) مالك اصلي كردارها را عدل ميدانست او ميفرمود« :العدل نظام األمرة؛اساس زمامداري
عدالت است» .او خاطر نشان ميكرد كه« :العدل الحياة»؛ عدل ،حيات است» .و نيز ميفرمود« :والعدل قوام
الرعيّة و كمال الوالة؛ عدل مايه ثبات جامعه و كمال زمامداران است».
طبق رهنمود امام صادق(عليه السالم) عدالت يكي از سه مسألهاي است كه همگان بدان نيازمندند:
ثالثة اشياء يحتاج الناس طرّا اليها :األمن و العدل و الخصب؛
همه مردم به سه چيز احتياج دارند :امنيت ،عدالت و رفاه.
نتايجي چند پيرامون ديدگاه اسالم درباره عدالت عبارتند از:
1.هر فرد با توجّه به اهمّيّتي كه اسالم براي عدالت قائل است ،آن را معيار كسب مسئوليتهاي اجتماعي
(امامت جمعه و جماعت ،رهبري جمعيّت سياسي و اجتماعي ،رياست جمهوري ،امور قضايي ،قوّه مقنّنه و)...
ميداند و آن را از طرق مختلف ،در خود ميآفريند.
2.مردم با توجّه به وجود عدالت ،درباره امور جاري كشور دلهرهاي نخواهند داشت؛ زيرا ميدانند مسئوالن عادل،
جز براي احقاق حقوق همگان و احياي عدالت اجتماعي گام برنميدارند؛ در نتيجه آرامش دروني و آسودگي
خاطر در زندگي افراد پديدار ميشود.
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3.هر كس در زندگي تالش ميكند در برخورد با انسان خطاكار ،فقط خود خطاكار را (آن هم به قدر خطاي او)
كيفر كند .براي اينكار بايد تقواي الهي را رعايت كند .چنين است كه حسّ انتقامجويي افراد تعديل خواهد شد.
4.مجريان عدالت هيچگاه در برابر نارضايتييي كه ممكن است به دليل اجراي عدالت درباره بعضي افراد خطاكار
ايجاد شود ،احساس ناامني نميكنند؛ چون ميدانند عمل آنها عالوه بر آنكه در پيشگاه خدا محبوب است ،در
نظر مردم عدالت پيشه نيز چنين است.
 . 5در پرتو حاكميّت عدالت در جامعه ،افراد به يكديگر احساس اعتماد و امنيّت دروني خاصّي خواهند داشت.
پيامبر اكرم(صلي اهلل عليه وآله)همواره مسلمانان را به رعايت عدل در خانه و جامعه تحريص ميكرد و به ياران
ميفرمود:
اعدلوا بين اوالدكم بالنحل كما تحبّون ان يعدلوا بينكم بالبرّ و اللطف؛
در ميان فرزندان خود عدالت را (از حيث ابراز حمايت و محبّت) رعايت كنيد ،همچنان كه شما دوست ميداريد
آنان در نيكي و لطف با شما عادالنه رفتار كنند.
و نيز فرمود:
اعدل النّاس من رضي للنّاس ما يرضي لنفسه و كره لهم ماكره لنفسه؛
عادلترين انسان كسي است كه براي مردم همان پسندد كه براي خود ميپسندد و براي آنان همان را روا نداند
كه براي خود روا نميداند.
و نيز اميرمؤمنان(عليه السالم) فرمود:
اعدل النّاس من انصف عن قوّة؛
عادلترين انسان كسي است كه هنگامي كه بر حريف خود پيروز شد انصاف را رعايت كند.
اگر جامعه بهگونهاي تربيت شود كه عدالت محوري ،شالوده زندگي افراد باشد و اين هدف سياسي مهم در
زندگي انسان عينيّت الزم خويش را باز يابد ،ديگر حادثه ترور مجريان راستين عدالت ،پيش نميآيد و اين سخن
معروف تكرار نميشود كه« :قتل في محرابه لشدّة عدله».
عدالت در صورتي مي تواند جامعه را به رشد و شكوفايي الزم برساند كه در پرتو ايمان به خدا (دين و مكتب انبيا)
مورد توجّه باشد ،وگرنه جامعه به نتيجه مطلوب دست نخواهد يافت.
6.در پرتو حاكميت عدالت اجتماعي ،فقر بهطور كامل در دوران ظهور مهدي موعود (عج) تحقق خواهد يافت.
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پرسش
1.عدالت چيست.
2.چرا حضرت امام به عدالت اجتماعي توجّه بيشتري داشت؟
3.تفاوت ميان عدالت اجتماعي و عدالت فردي در چيست؟
4.تحقق كامل و همه جانبه عدالت اجتماعي و ظهور اثر آن در باب فقرزدائي ،در چه دوراني رخ مينمايد.

اسامي منابع و مآخذ
ـ قرآن كريم.
ـ آموزش عقايد ،مصباح يزدي.
ـ اثبات وجود خدا ،به قلم  40تن از انديشمندان.
ـ اخالق ناصري ،خواجه نصيرالدين طوسي.
ـ ارشادالقلوب ،ديلمي.
ـ اساس البالغه ،زمخشري.
ـ اصول كافي ،كليني.
ـ اقرب الموارد ،شرتوني.
ـ اكمال الدين ،شيخ صدوق.
ـ البيان في تفسيرالقرآن ،عالمه خويي.
ـ البيع ،امام خميني.
ـ التوحيد ،شيخ صدوق.
ـ الحياة ،محمدرضا حكيمي.
ـ السنن ،بيهقي.
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ـ العدّه ،شيخ مفيد.
ـ الغدير ،عالمه اميني.
ـ الفتاوي الواضحة ،سيدمحمدباقر صدر.
ـ المكاسب المحرمة ،امام خميني.
ـ الميزان في تفسير القرآن ،عالّمه طباطبايي.
ـ النهايه ،ابناثير.
ـ ايدهها ،عقيدهها ،شفيعي مازندراني.
ـ بحاراالنوار ،عالمه مجلسي.
ـ بحث حول المهدي ،محمدباقر صدر.
ـ بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني ،حميد روحاني.
ـ پرتوي از مباني تربيتي ،عرفاني حضرت امام خميني(قدس سره) ،شفيعي مازندراني.
ـ پرورش روح ،شفيعي مازندراني.
ـ تاريخ حبيب السير ،خواجه امير.
ـ تاريخ طبري.
ـ تحريرالوسيله ،امام خميني.
ـ تفسير سوره حمد ،امام خميني.
ـ تفسير صافي ،فيض كاشاني.
ـ تفسير كبير ،فخررازي.
ـ تفسير نورالثقلين ،ابن جمعه.
ـ تمدن اسالم و غرب ،گوستاولوبون.
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ـ تهذيب ،شيخ طوسي.
ـ ثواب االعمال ،شيخ صدوق.
ـ جامعاالخبار ،صدوق.
ـ جامع المقاصد ،محقق كركي.
ـ جواهرالكالم ،محمدحسن نجفي.
ـ چهل حديث ،امام خميني.
ـ حاج آقا حسين قمي ،مجموعه ابرار.
ـ حقوق بين الملل ،هوشنگ مقتدر.
ـ حكومت اسالمي (واليت فقيه) ،امام خميني.
ـ دائرة المعارف ،فريد وجدي.
ـ درآمدي بر روابط بينالملل ،ژان هون تكرنيگر ،ترجمه عباس آگاهي.
ـ درّالمنثور ،سيوطي.
ـ دالئل االمامة ،طبري.
ـ رسائل ،محقق كركي.
ـ رساله نوين ،امام خميني.
ـ روزنامه اطالعات.
و ..................

