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 مقدمه

 هب ناظر و آهنگیک و منسجم اصولی دارای و اجتماعی مسلکی صورت به اسالم طرح

 .است مذهبی تفکر هایضرورت ترینفوری از یکی ها،انسان جمعی زندگی

 چندان ار جویندگان و باحثان روزگار، این اجتماعی مسالک و مکاتب با اسالم مقایسه در

 بتواند نکهای از یعنی است؛ نرسانیده قاطع قضاوت و ثمربخش نتیجه به باید، و شاید که

 با را آن نسبت و دهد ارائه را متماسک و متحداالجزا آیین یک نقشه و طرح مجموعاً

 اهبحث عموماً چون عالوه،به. است مانده عاجز سازد، مشخص دیگر هایآیین و هامکتب

 معرفت از بیش گرفته، انجام اجتماعی، مخصوصاً و عینی و عملی تأثیر حیطه از دور و ذهنی

 شکل عیینت به نسبت الخصوصعلی ها،انسان جمعی زندگی به نسبت و نیاورده بار به ذهنی

 .است نداده ارائه را مشخصی و روشن نظریه حتی و تکلیف و تعهد جامعه، قواره و

 و متس به را اسالمی تحقیقات و مطالعات ها،بحث باید خألها، این به ناظر و اساس این بر

 :باشد مهم ویژگی سه واجد که برد سویی

 شود و خارج محض ذهنیت و تجرد از اسالمی، فکری دستگاه و معارف آنکه نخست

 رایب هدفی چه و انسان زندگی برای طرحی چه که دیدگاه این از نظری، مباحث از هریک
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 تحقیق و تأمل و بررسی مورد دهد،می ارائه هدف این به رسیدن برای راهی چه و او بودن

 .گیرد قرار

 مطالعه وردم واحد، یک اجزای عنوانبه و پیوسته صورتبه اسالم، فکری مسائل آنکه دیگر

 و مُرکب این از عنصری و دین مجموعه از جزئی آنکه لحاظ به هریک و گیرد قرار

 و - تاس مرتبط و آهنگهم عناصر، و اجزا دیگر با و است استوار بنای این در ایاستوانه

 کلی حطر اصول، این شناخت از مجموعاً تا شود بررسی - اجزا دیگر با ارتباطبی و جدا نه

 بمتناس ابعادی دارای و ابهامبی و کامل ایدئولوژی یک صورتبه دین، از ایجانبههمه و

 .شود استنتاج انسان، چندبعدی زندگی با

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

 اوشک حاصل تا... آن و این فکر و ذهن هایاندوخته یا شخصی نظرهای و سلیقه نه باشد،

 قرآن منظور، این برآمدن برای. آن جز چیز هر نه و باشد اسالمی راستیبه تحقیق، و

 سویی هیچ از را باطل: که شد متکی آن به توانمی که است سندی ترینموثق و ترینکامل

 که پیماژرف تدبری پرتو در البته و هست چیز هر روشنگری مایه آن، در و نیست راه بدان

 .است داده فرمان آن به را ما خود،

 



 

 (1جلسه اول: ایمان )

پایبندی به آنچه آدمی برای آن و در راه آن به تالش و جد و ایمان یعنی باور، پذیرش و 

رساند و... باالخره، به خود این تالش و جهد است و به راهی که وی را به آن سرمنزل می

 حرکت.

ای، دلمرده و سرانجام بدون ایمان، هر حرکتی ناپایدار و نافرجام است و هر پوینده     

 گیرد.نیز از این واقعیت سرچشمه می« مؤمن»و  «ایمان»خاموش. تکیه قرآن بر روی 

ها ایمان های اسالمی در آیه زیر منعکس است که در رأس آنفهرست طراز اول ارزش     

 جایگاهی ویژه دارد:

ََالْمَغْرِبََِوََالْمَشْرِقََِقِبَلََوُجُوهَکُمَْتُوَلُّواَأَنَْالْبِر ََلَيْسََ

 باختر بگردانید نیکویی آن نیست که چهره به سمت خاور و

َالن بِيِّينَََوََالْکِتابََِوََالْماَلئِکَةَِوَََالْآخِرََِالْيَوْمََِوَََبِالل هَِآمَنَََمَنَْالْبِر ََلکِن َوَ

نیکو آن کس است که به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان 

 آورد



 4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  چکیده کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن  

َائِلينََالس ََوََالس بيلَِابْنََوََالْمَساکينََوََالْيَتاميَوََالْقُرْبيَذَوِيَحُبِّهَِعَليَالْمالََآتَيَوَ

َالرِّقابََِفِيَوَ
 و مال را به نزدیکان و یتیمان و افتادگان و در راه ماندگان و سائالن و بردگان عطا کند

َالز کاةَََآتَيَوَََالص الةَََأَقامَََوَ

 و نماز را به پا دارد و زکات مال را بپردازد

َعاهَدُواَإِذاَبِعَهْدِهِمََْالْمُوفُونَََوَ

 اندو آنانکه چون پیمان بستند، بر سر پیمان خود ایستاده

َالْبَأْسََِحينَََوَََالض ر اءََِوَََالْبَأْساءََِفِيَالص ابِرينََوَ

 اندهای زندگی )تنگدستی و بیماری( و در میدان نبرد، پایدار و مقاومآنانکه در سختی 

1َالْمُت قُونَََهُمَُأُولئِکَََوََصَدَقُواَال ذينَََأُولئِکََ

 اینهایند دارندگان تقوا.اند و هماینهایند آنانکه سخن به راستی و درستی گفته

 تقوا

عوهاَماَوََرَهبانِي ةًَابتَدََ»آلود پیشه کردند: برخالف رهبانیون مسیحی که رهبانیت بدعت

گیری و فرار ندارد؛ چون ک عالم اسالمی و مسلمان مسئول، گوشه، ی2«کَتَبناهاَعَلَيهِم

فرد آگاه مسلمان، خودش را متقی مسلمان بودن و مسئول بودن، الزم و ملزوم یکدیگرند؛ 

شود، پوشد و وارد منطقۀ گناه میمقابل آسیب گناه، بر تن می کند، یعنی زره الزم را درمی
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َات قُو» تقوا وسیله و مقدمه پیروزی است.در اسالم،  برای دستگیری گناهکاران.  1«اَاهللَوَ

 مگر پیروزمند و رستگار و موفق گردید.«َلَعَل کُمَتُفلِحونَ»تقوای خدا پیشه کنید، 

 اطاعت از خداضرورت اطاعت از رسول در کنار 

َتُرحَمونَ» َلَعَل کُم َالر سولَ َوَ َاهللَ َاَطيعُوا اطاعت کنید از اهلل و از پیامبر، شاید مورد  «وَ

اطاعت از پیامبر و اطاعت از خدا را در کنار هم آورده؛ رحمت پروردگار قرار بگیرید. 

 :کنیمما داریم اطاعت از خدا می چون ممکن است دشمنان و معارضان پیامبر هم بگویند

«اهللَِاَبناءَُنَحنَُوََقالَتَِاليَهودَُوََالن صارىَ»
گفتند ما فرزندان و پسران خدا هستیم. ینها میا 2

دانند، اما بندۀ فرمان و قانون خدا نیستند، عمل به قانون نمیکه خود را بندۀ خدا میکسانیآن

 توانند بگویند ما بندۀ خداییم؟ کنند، ملتزم به لوازم این بندگی نیستند، اینها چطور می

َالر سولََ»َ َوَ اطاعت کنید خدا را و رسول را، شاید مورد  «لَعَل کُمَتُرحَمونَاَطيعُواَاهللَ

گوییم که اگر می در پندار عامیانه خود رحم خدا یعنی چه؟ ما رحم پروردگار قرار گیرید.

است. رحم خد مانامیدواریگناهکاریم، اگر به واجبات و تعهدات و تکالیف عمل نکردیم، 

عکس است؛ میدانیم. آیۀ قرآن بهکردن میملرحمت پروردگار را، رقیب و جایگزین ع

گوید عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا آن

کند که وقتی به مردمی رحم میوقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا آن

 او را اطاعت کنند، تکالیف خود را انجام بدهند. 
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 مغفرت و شرایط آن

«رَبِّکُمَمِنَمَغفِرَة َوََسارِعواَاِليَ»
 «مِنَرَبِّکُم»سوی مغفرتی به «مَغفِرَة اِليَ»، سبقت بجویید 1

 که به پهنای «عَرضُهَاَالس ماواتَُوََاالَرضُ»و بهشتی که  «وََجَن ة »از سوی پروردگارتان 

ای انسان! آماده شده است برای باتقوایان.  «اُعِد تَلِلمُت قينَ»ها و زمین است، آسمان

سرعت بگیر و مسابقه بده، اما به سوی چیزی که شایسته توست و با عظمت و مقام تو سازگار 

سوی آن سوی مغفرت پروردگار، به. به«جَن ة َوَََرَبِّکُمَمِنَمَغفِرَة ََاِلي»است، به سوی چه؟ 

 کوچکند.ها درمقابل آن بهشت برین الهی که همۀ آسمان

مستوجب عذاب و  فساد آفریده و ظلم، جنایت، گناهکه کس مغفرت یعنی چه؟ فالن 

ا هم م گویدمی، خدا داشتهخاطر قطرۀ اشکی یا توجه و توسلی که روز قیامت به ،خداست

، «غفِرَة مَسارِعواَاِليَ»از سر خطایای تو گذشتیم، تو را بخشیدیم. مغفرت خدا این است؟ 

انجام انسان دادن و پُرکردن یک خأل. هر گناهی که غفران یعنی التیام گوید؟ نه.این را می

آورد. غفران یعنی این خأل، این وجود میکند و زخمی بهدهد، ضربتی بر روح وارد میمی

وجود آمده است، برطرف ای که در نفس او بهکمبودِ روح، این زخمِ روان، این نقیصه

کردن. با نشستن و گفتن که خدایا من غلط ود؟ با جبرانشجوری برطرف میشود. چه

ان را جبرضربه روحی د. زودتر حرکت کن، تندتر برو تا این روکردم، کاری از پیش نمی

 کرده باشی. 

گوید چون تو گناه کردی، حاال هرچه کار نیک بکنی، ما آن گناه را خدای متعال نمی 

َلَغَفّارٌ»کند خدا. اصالً از بین نخواهیم برد، لج نمی َاِنّي «وَ
 ؛ما لجباز نیستیم، ما غفاریم 2
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اهتَدى»کنیم، اما برای چه کسی؟ خألها را پر می «لِمَنَتابََوََآمَنََوَعَمِلََصالِحاًَثُمَ 
1 ،

 ایمان خود را قوی کند، عمل صالح کند. برگردد و یعنی ؛که توبه کندبرای آن

 های اهل تقوانشانه

«لض رّاءِال ذينََيُنفِقونََفِيَالس رّاءَِوََا»چه کسانی هستند باتقوایان؟ صحبت از باتقواهاست. 
2 

بودن است. انفاق کنند در خوشی و ناخوشی. انفاق؛ یک شرط باتقواکه انفاق میکسانیآن

که با آن، یک خلئی  است کردنی خرج انفاق. کردنی خرج هر نه اما است، کردن خرج

َاَعماالًَ»پر بشود، یک نیاز راستینی برآورده بشود.  َال ذينَََ قُلَهَلَنُنَبِّئُکُمَبِاالَخسَرينَ

«صُنعاًَيُحسِنونَََاَنّهُمَيَحسَبونََهُمَوََالدُّنياَالحَياةََِفِيَسَعيُهُمَضَل َ
هایی که . این پول3

شود، این گرسنۀ یک عده مردم آویخته میشود، این زر و زیورهایی که بر پیکر خرج می

انفاق کاِر  کند.های زیادی و دروغین؛ اینها انفاق نیست، چرا؟ چون خلئی را پر نمیپیرایه

جا آن شوند بهفهمند و حاضر میمردمان باهوش است. آنهایی که خألها و نیازها را می

هوا، واحتیاج دارد، مانند آبآن ملتی که امروز به یک چیزی  خألها و نیازها را پر کنند.

 کردن، کاریحرامچیز، به همان ملت کمک کردی، اینجا انفاق نکردی، پولاگر در غیر آن

 انجام دادی.
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 « دهند.پندارند کار خوب انجام میمی خود و رفته هدر به دنیا زندگی در
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 و غیظ فروبرندگان نه؛ کنندگانو فروبرندگان خشم. فراموش «وَالکاظِمينََالغَيظَ»َ

 البتهجا عقل. ، همهنکردنخشم یعنی چه؟ یعنی بر اساس احساسات کار  دنفروبر .خشم

خشم یک ملت، خشم یک انسان، مثل  های درست همراه است،گاهی عقل هم با خشم

گوید: بینید در قرآن مینمی .که باید بر آنان خشم گرفتکسانیخشم یک جامعه، علیه آن

«بَينَهُمَرُحَماءَُالکُفّارَِعَلَىَءَُاَشِدّا»
1. 

عفوکنندگان از خطاهای مردم. از اشتباهات، خطاها، گناهان  «وََالعافينََعَنَِالنّاسِ»َ

نظر کرد که از روی از آن عملِ خالفی نباید صرف البتههای مردم باید گذشت. لغزش و

المُحسِنينَ»تعمّد و عناد انجام گرفته است.    «وََاهللَُيُحِبَُّ

َاَنفُسَهُمَ»های باتقواها چیست؟ از دیگر نشانه  َاَوَظَلَموا َفاحِشَةً َفَعَلوا َاِذا َال ذينَ وَ

که چون گناه بزرگی انجام دهند، یا بر خویشتن کسانیآن «ذَکَرُواَاهللََفَاستَغفَرواَلِذُنوبِهِم

ای دا حربهدیر نپایند. یاد خ فوراً به یاد خدا بیفتند. در وادی غفلت «ذَکَرُواَاهللَ»ستم کنند، 

کنند پس طلب غفران و مغفرت می «فَاستَغفَرواَلِذُنوبِهِم» ها.است در دست ما علیه شیطان

َلَمَيُصِرّواَعَل» برای گناهانشان دانند گناه بر آنچه که می «يَعلَمونََهُمَوََفَعَلواَمايَوَ

هایی پاداششان چنین آدماین «مِنَرَبِّهِمَمَغفِرَةٌََجَزاؤُهُمَئِکََاُول»است، اصراری نورزند. 

هایی و بهشت «وََجَنّاتٌَتَجرىَمِنَتَحتِهَاَاالَنهارُ»مغفرت از سوی پروردگارشان است. 

اند در آن جاودانه «خالِدينََفيهاَوََنِعمََاَجرَُالعامِلينَ»که در زیر آن نهرها جاری است، 

کنندگان است. مسئلۀ عمل یکی از مسائل بسیار مهم است.و چه نیکو پاداش عمل
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 (2جلسه دوم: ایمان )

اگر  فرمایدمیکند، که مصرف انفال را معّین میبعد از آنیخداوند در ابتدای سوره انفال 

وََ»پس از خدا پروا بدارید.  «فَات قُواَاهللَ»مؤمن هستید، این سه کار را انجام بدهید: اوالً 

وََ»بین خود را اصالح کنید. اختالفات را از میان خود بردارید. مافی«َاَصلِحواَذاتََبَينِکُم

َرَسولَهُ َو َاهللَ َکُنتُم»پیامبرش را،  و اطاعت کنید، فرمان ببرید خدا را و «اَطيعُوا َاِن

 اگر شما مؤمنید. «مُؤمِنينَ

مسئلۀ ایمان، این گِرَوِش قلبی، وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به  

وقتی آن .شودتنها به گروش قلبی خالصه نمییک شخص، به یک قطب و به یک مرکز، 

مان به لوازم ایو  مان عمل کندصورت راستین در کسی وجود دارد که برطبقِ آن ایایمان به

که منکر کسیزندگی او و متنِ واقعیِت وجود او، با آن و و تعهدات ایمان پایبند باشد

 خداست، تفاوتی داشته باشد. 

 های مؤمنانویژگی

به مناسبت نام مؤمن در پایان این آیه، آیۀ بعد دربارۀ صفات مؤمنان و شرایط ایمان، باز 

َتُلِيَتَاِ»دهد: ادامۀ سخن می َاِذا َوَ َوَجِلَتَقُلوبُهُم َاهللُ َذُکِرَ َاِذا َال ذينَ َالمُؤمِنونَ ن مَا
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َ َوَعَلى َايماناً َزادَتهُم َآياتُهُ َيَتَوَک لونَََرَبِّهِمعَلَيهِم َمِمّاَوََالص الةَََيُقيمونَََال ذينَََ

«لئِکََهُمَُالمُؤمِنونََحَقّاًاُوََيُنفِقونََرَزَقناهُم
کسی است که این پنج ؛ مؤمن راستین آن 1

 صفت در او باشد.

هایشان. یعنی به بیم آید دل «وَجِلَتَقُلوبُهُم»چون یاد شود خدا، «َاِذاَذُکِرََاهللُ»اول؛ 

رفت یک نوع ترس ناشی از معاین ترس، چه به بیم بیاید؟ ترسیدن از خدا به چه معناست؟ 

رتِ خویشتن درمقابل است. این حالت دهشت، ناشی از احساس عظمت او و احساس حقا

بیند و خدا را که درمقابل پروردگار، خود را کوچک و ناقص و حقیر میکسیاوست. آن

نام برای چنین کسی کند، مشاهده می 2تمام شئون امور خویش مسلط و مُهَیمِن و مُسَیطِربه

ترین ضامن اجرایی عمل و این بزرگ شود.خدا از صورت یک ذکر اعتیادگونه خارج می

 حرکت و تالش است در یک انسان مسلمان و در یک جامعۀ مُسلِم. 

َايماناً» َزادَتهُم َآياتُهُ َتُلِيَتَعَلَيهِم َاِذا . نشانۀ دیگر مؤمن این است که وقتی «وَ

گردد، خوانند ، ایمانشان افزون میشود، یا خودشان میآیات خدا بر آنان فروخوانده می

ین، آن مؤمنی است که اگر یک کلمه از حقایق و معارف دینی و الهی در دل مؤمن راست

شدن نجات بدهد. با نظر، با اندیشیدن، از زایلاوست، آن یک کلمه را با تدبر، با دقت

، ستقرآن کتاب رمز نی که تالوت قرآن، ایمانِ انسان مؤمن باید زیاد بشود. پس پیداست

 شدن ایمان.شدن و نیرومندترقصد افزونهمیدن، و فهمید بهقصد فباید آن را خواند به بلکه

، نشانۀ دیگر مؤمنین این است که بر پروردگار خود توکل و «يَتَوَک لونََرَبِّهِمَوََعَلى»

گویند گذارند، میکنند؟ یعنی دست را روی دست میکنند. یعنی چه توکل میاتکاء می

                                                                 
 4تا  2آیات  ،. سوره مبارکه انفال1
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گویند: آقا، خدا خودش میان مردم است؛ میکه رایجِ اینیخدا خودش درست کند؟ نه، 

آید؛ این غلط است. اگر از بندۀ خدا کاری باید اصالح بکند، از بندۀ خدا کاری برنمی

کردن فساد، ارادۀ آدمی و نیروی آدمی به کار کنآمد، اگر برای از بین بردن و ریشهبرنمی

توکل یعنی  .کرداز انبیا دعوت نمیمردم را به پیروی  و کردآمد، خدا انبیا را بسیج نمینمی

در همه حال، اتکاء و امیدت به خدا باشد. با این تعبیر، توکل از صورت یک چیز مخدر 

 کند. گری میصورت یک عامل برانگیزاننده و عامل تحرک، جلوهآید، بهدر می

ن، توجه کنید، دارند نماز را. آقایاپا میآنها که به «ال ذينََيُقيمونََالص الةَ»چهارم، 

یعنی نماز  . یُصَّلون،«ال ذينََيُقيمونََالص الةَ»یک فرقی است بین تعبیر اّلذینَ یُصَّلوَن و 

نماز را به .دارند نماز را، غیر از نمازخواندن استپا میبه «يُقيمونََالص الةَ»گزارند. می

نماز را در  کنند. نمازخوان میدارند، جامعه را جامعۀ پا میدارند، یعنی در جامعه بهپا می

جامعۀ نمازخوان،  بلکههمه انجام بدهند،  را معنای اینکه یک عبادتداشتن، نه بهپاجامعه به

اِيّاكََنَعبُدَُ»گوید ای که میای که دائماً به یاد خدا و در راه خداست. جامعهیعنی جامعه

«وََاِيّاكََنَستَعينُ
کس کند و جز به خدا به هیچنمی جز خدا کسی را عبادت و عبودیت 1

ای که جوید. جامعۀ نمازخوان یعنی آن جامعهکند و از کسی استعانت نمیدیگر اتکاء نمی

« ضالّین»روان فساد، یعنی از و از دنباله« مَغضوبٌ عَلَیهِم»هر روز از سردمداران فساد، یعنی 

 جوید.می 2تبرّی

َمِمّاَرَزَقناهُمَيُنفِقونَ» دیگر مؤمنان چیست؟ این است که از آنچه به آنان نشانۀ «َوَ

 کنند.ایم، انفاق میروزی کرده
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 ء( دوری و بیزاری جستنر. )ب2



 12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  چکیده کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن  

برای «َلَهُمَدَرَجاتٌَعِندََرَبِّهِم»اینانند مؤمنان راستین، «َالمُؤمِنونََحَقّاًاُولئِکََهُمَُ»

وََ»در نزد پروردگارشان، « عِندَ رَبِّهِم»  ـ هاها، مرتبهرتبه درجات،  هایی ـآنان است رتبه

یعسرت، بذلت، بیو روزی شرافتمندانه، روزی کریمانه، بیغفران «َمَغفِرَةٌَوََرِزقٌَکَريمٌ

هم از آن اینهاست. سرافکندگی



 

 جلسه سوم: ایمان از روی آگاهی

ایمان به اصول و مبانی عقیدتی، یک خصلت برجسته پیامبر خدا و پیروان اوست. تفاوت 

پیامبران و رهبران ادیان الهی با رهبران سایر ادیان و مکاتب نیز این است که خود به آنچه 

 اند، خوداند و به آنچه مردم را به آن دعوت کردهبودهاند، با تمام وجودشان مؤمن گفته

 به باور ود،وج تمام با پذیرشِ و قبول باور، یعنی ایمان اند. اینجاپیش از همه شتابان رسیده

 گام اهر آن در دیگران پیشاپیش خود، که است این هم باور داشتن نشانۀ. میگوید آنچه

 کند:می حرکت و داردبرمی

َرَبِّهََِمِنََْإِلَيْهَِأُنْزِلَََبِماَالر سُولََُآمَنَ
 پیامبر به آنچه از جانب پروردگارش بر او نازل گشته، مؤمن و گرویده است

َرُسُلِهََِوَََکُتُبِهََِوَََماَلئِکَتِهَِوََبِالل هََِآمَنََکُل ََالْمُؤْمِنُونَََوَ
 یامبرانشاند به خدا و فرشتگانش و کتابهایش و پو مؤمنان همه ایمان آورده

َرُسُلِهََِمِنََْأَحَد ََبَيْنََنُفَرِّقَُال
 گذاریم )پذیرش وحی(یک از پیامبران او تفاوت نمیمیان هیچ
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َالْمَصيرََُإِلَيْکََوَََرَب ناَغُفْرانَکََأَطَعْناَوَََسَمِعْناَقالُواَوَ

 جوییم و بازگشت همه به سوی توست.و گویند، شنیدیم و فهمیدیم، مغفرت تو را می

 ایمان از روی شعور و آگاهی و فهم باید باشد، نه کورکورانه و از روی تقلید:

َالْأَلْبابَلِأُولِيَلَآيات ََالن هارََِوَََالل يْلََِاخْتاِلفَِوَََالْأَرْضَِوََالس ماواتَِخَلْقََِفيَإِن َ

های روشنی است ها و زمین و آمد و شد شب و روز، نشانهبه یقین در آفرینش آسمان

 ی خردمندانبرا

َجُنُوبِهِمََْعَليَوََقُعُوداًَوََقِياماًَالل هَََيَذْکُرُونَََال ذينَ
 کنندآنها که خدا را در حال ایستاده و نشسته و به پهلو خوابیده یاد می

َالْأَرْضََِوَََالس ماواتََِخَلْقَِفيَيَتَفَک رُونَََوَ
 اندیشندها و زمین میو در آفرینش آسمان

َالن ارََِعَذابَََفَقِناَسُبْحانَکََباطاِلًََهذاَخَلَقْتَََماَرَب نا
ز ای و تو اگویند( پروردگار ما! این همه راه به بیهودگی نیافریده)و به دل و زبان می

 ای پس ما را از شکنجه آتش محفوظ بداربیهودگی منزه و پیراسته

1َأَنْصار ََمِنََْلِلظ الِمينََماَوََأَخْزَيْتَهَُفَقَدََْالن ارََتُدْخِلََِمَنَْإِن کَََرَب نا

ای و ستمگران اش ساختهپروردگار ما! بیگمان هر که را به آتش درافکنی، زبون و سرافکنده

 را هیچ یاور و مددی نیست.
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ورزیدند، ای که کافران و مخالفان به افکار پوشالی خود میهای متعصبانه و مقلدانهلذا ایمان

 است:به شدت محکوم و مورد تخطئه 

َالر سُولََِإِلَيَوََالل هََُأَنْزَلَََماَإِليَتَعالَوْاَلَهُمََْقيلََإِذاَوَ
یازمایید و آموزد، بو چون به آنان گفته شود که بیایید و آنچه را خدا فرستاده و پیامبر می

 بفهمید

َآباءَناَعَلَيْهَِوَجَدْناَماَحَسْبُناَقالُوا

 ن یافتیم، ما را بسگویند راه و رسمی که پدران خود را بر آ

َيَهْتَدُونَََالَوَََشَيْئاًََيَعْلَمُونَََالَآباؤُهُمَْکانََلَوََْأَوَ

 کنند[ یم پیروی آنها از ]باز بودند نیافته هدایت و ، دانستند نمی چیزی آنها پدران اگر آیا

 ایمان آگاهانه در مقابل ایمان مقلدانه و متعصبانه
 آسانیبه هم ندارد؛ چون این ایمان، زائل شدنش قیمتی متعصبانه و مقلّدانه در اسالم، ایمان

 با توأم ایمانِ است، آگاهانه ایمان ارزشمند، ایمانِ .است آسان تقلیدی، ایمانِ خودِ کسبِ

 هایمحاسبه با فکر، روی از درک، روی از روشنی، روی از است. ایمان شعور و درک

 در و نهکه در و پارچه در را ایمان این ما نیست الزم وقتآن گرفت، انجام کهوقتی صحیح

 نآ به غبار و گَردوخاک و سرما و گرما مبادا که بگذاریم صندوقخانه در و صندوقچه

 اشد،ب آگاهانه ایمان ایمان، بخواهیم اگر نشود، زائل هاایمان بخواهیم برساند. اگر آسیب

 واهمه ااینه آگاه شدنِ از. باشند مؤمن خواهیممی کهکسانیآن به بدهیم آگاهی دائماً باید

.نبریم لذت اینها بسته ماندن چشم وگوش از نکنیم،



 

 زاینده و همراه با تعهدات عملی جلسه چهارم: ایمان

ایمان  تنهایی کافی نیست، بلکه قرآنایمان به معنای باور و پذیرش فکری کامل، به

سوی پیمودن راهی درست به»ای برای عنوان انگیزهرا همواره در کنار عمل و به

ایمانی که در جوارح و اعضای مؤمن شعاعش مورد نظر قرار داده است. « مطلوب

 ایمانی د،تعهبی ایمانِ تنها، . ایمانِاین ایمان ازنظر اسالم ارزشمند نیست ،یستمشهود ن

 عُقبی درد به نه خورد،می دنیا درد به نه نباشد، مسئولیتی احساس آن همراه که

بودنِ خودت اگر تعهدی احساس نکردی، در مؤمناست.  قرآن منطق این خورد،می

کند، نام خود را جامعۀ مؤمن عمل نمی ای که به تعهدات ایمانیشک کن. جامعه

 :نگذارد

َاسْجُدُواَوَََارْکَعُواَآمَنُواَال ذينَََأَيُّهَاَيا
 اید! رکوع و سجود کنیدای کسانی که ایمان آورده

َتُفْلِحُونَََلَعَل کُمََْالْخَيْرَََافْعَلُواَوَََرَب کُمََْاعْبُدُواَوََ
 دهید، مگر موفقیت یابید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیکو انجام
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َجِهادِهََِحَق ََالل هََِفِيَجاهِدُواَوََ
 و در راه خدا چنانکه شایسته است، مجاهدت نمایید

آن تالشی که برای خدا و در راه خدا باید انجام حق جهاده یعنی چه؟ یعنی 

اش، بایستی به نسبت بزرگی بگیرد، حجمش، کیفیتش، عمقش، نستوهی و پایداری

ناپذیرتر تر، خستگیتر، نستوهتر، پایدارها بزرگخدا، از همۀ تالش و عظمت خودِ 

 باشد.

َحَرَج ََمِنََْالدِّينََِفِيَعَلَيْکُمََْجَعَلَََماَوَََاجْتَباکُمََْهُوََ
 اوست که شما را برگزیده و در دین شما هیچ دشواری و ناسازی قرار نداده

َإِبْراهيمَََأَبيکُمََْمِل ةََ
 ابراهیم است این شیوه و آیین پدرتان

َهذاَفيَوَََقَبْلََُمِنََْالْمُسْلِمينَََسَم اکُمََُهُوََ
 نامیده است« مسلم»او شما را از پیش و در این نوبت 

َالن اسََِعَلَيَشُهَداءَََتَکُونُواَوَََعَلَيْکُمََْشَهيداًََالر سُولََُلِيَکُونََ
 دباشی بان بشریتبان شما باشد و شما گواهان و دیدهتا پیامبر گواه و دیده

َبِالل هََِاعْتَصِمُواَوَََالز کاةَََآتُواَوَََالص الةَََفَأَقيمُوا
پس نماز را بپا دارید و زکات بدهید و به خدا متکی و پناهنده گردید )به آیین او 

 متوسل شوید(.
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َالن صيرََُنِعْمَََوَََالْمَوْليَفَنِعْمَََمَواْلکُمََْهُوََ
 یاور نیکویی است. او سرپرست و پشتیبان شماست و چه سرپرست و

 ایمان متعهدانه

مؤمنِ به پیغمبر اگر فقط تصدیق و پذیرش در صدق کلمۀ ایمان کافی بود، اول  

اگر فقط تشخیص و ایمان قلبی و باور کافی بود، عمروعاص باید اول   .بود ابولهب

 شیعۀ عالم باشد

 عملی یتعهدها با که است ایمانی آن ،بنابراین ایمانی که در اسالم معتبر است

نباش، هایش هم مباش، منتظر نصرت در دنیا نتیجه منتظر نبود، همراه اگر .باشد همراه

 منتظر امنیت در دنیا مباش.

اُول 1َاالَمنََُلَهُمََُئِکََال ذينََآمَنواَوََلَمَيَلبِسواَايمانَهُمَبِظُلمَ 

ت یختند، امنیستمگری، ایمان خود را نیامبا ستم، با و  که ایمان آوردندکسانیآن

 برای آنهاست

دارد. آن ایمانی که تعهد آن ایمانی که با ستمگری همراه است، امنیت برنمی

.دهدنیست، نصرت به مؤمن نمی در کنارش
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 جلسه پنجم: ایمان و پایبندی به تعهدات

که میکسیجور نیست آنبخواهی نیست. اینگاهی و دلتعهدات یک فرد مؤمن، گاه

خواهد خود را مؤمن قلمداد بکند، هرجا که نفع و سود و بهرۀ شخصیِ تجاوزکارانۀ خودش 

ایمان و به تظاهرِ به عمل، توانست بر خَرِ مراد سوار ایجاب کرد، مؤمن باشد؛ هرجا به نام 

بدون عمل صالح، ایمان نیست و نتایج ایمان بر ایمانِ مجرد و  تعهد و بدون ایمانِ  اگر. شود

براین، این حقیقت دیگر هم باید مورد نظر باشد که عالوه ،گرددخشک و ذهنی مترتب نمی

یدهای خدا به مؤمنان را مخصوص آن . فرهنگ قرآن نوتعهد، همیشگی و همگانی است

نآداند که در همه حال و به هر صورت، در برابر تکالیف دین پایبند و متعهدند. کسانی می

بودن بهره ببرد، درمقابل همۀ خواهد مؤمن بماند و از ثمرات مؤمنکه مؤمن است و میکسی

 کند.جا باید احساس تعهد احکام خدا باید احساس تعهد کند و در همه

گاهی نیست تعهد. نسبت به زمانی، نه زمان دیگر نیست؛ موسمی نیست تعهد، گاه

قرآن  جایی و همیشگی است.نسبت به شخصی نه شخص دیگر نیست؛ تعهد همگانی و همه

 فرماید: اسرائیل میدر مقام توبیخ بنی



 20ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  چکیده کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن  

1َاَفَتُؤمِنونََبِبَعضَِالکِتابَِوََتَکفُرونََبِبَعض َ

 ایمانید؟دین ایمان دارید، به بعضی دیگر از دین بیبه بعضی از آیا 

توان تفکیک قائل شد میان دو سخن و دو فرمان که هر دو از یک مبدأ و مگر می

 ؟یک نقطه سرچشمه گرفته است

ََأَطَعْناَوََبِالر سُولََِوَََبِالل هَِآمَن اَيَقُولُونََوَ
 فرمانیمگویند به خدا و پیامبر ایمان آوردیم و سر به می

َبِالْمُؤْمِنينَََأُولئِکََماَوَََذلِکََبَعْدَِمِنََْمِنْهُمَْفَريقٌََيَتَوَل يَثُم َ
 پیچند و اینان مؤمن نیستندآنگاه گروهی از آنان پس از این دعا، سر از فرمان دین می

َعْرِضُونََمََُمِنْهُمَْفَريقٌََإِذاَبَيْنَهُمََْلِيَحْکُمَََرَسُولِهََِوَََالل هَِإِلَيَدُعُواَإِذاَوَ
ها قضاوت کند، گروهی از آنان و چون دعوت شوند به سوی خدا و نزد پیامبر که میان آن

 نگری که رویگردانندرا می

َمُذْعِنينَََإِلَيْهََِيَأْتُواَالْحَقََُّلَهُمََُيَکُنَْإِنََْوَ

ر راه نزد پیامبو اگر در ماجرایی حق به جانب آنان باشد، کامالً گوش به فرمان و سربه

 آیندمی

ََارْتابُواَأَمََِمَرَضٌََقُلُوبِهِمََْفيَأََ

 اند؟آیا در دل مرضی دارند یا در امر دین به دودلی و شک دچار شده
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َرَسُولُهََُوََعَلَيْهِمَْالل هََُيَحيفَََأَنَْيَخافُونَََأَمَْ

 ترسند که خدا و پیغمبرش بر آنان ظلم کنندیا می

1َالظ الِمُونَََهُمَُأُولئِکََبَلَْ
 حقیقت آن است که آنان خود ستمگرانند

کردند و هرجا را به زیان امثال معاویه نیز هرجا از دین را که به سودشان بود، اجرا می

سپردند؛ از جمله شکوفایی عقل و خرد و بینش مردم. لذا دیدند، به فراموشی میخود می

ردم از لحاظ اخالق، مبزرگترین جنایت معاویه این بود که از لحاظ فکر، از لحاظ بینش، 

 را عقب برد.

قرآن کریم سعادت و رستگاری و پیروزی و برتری را )که نویدهای خدا به مؤمنان 

داند که در همه حال و به هر صورت، پایبند و متعهد در است( مخصوص آن کسانی می

 باشند:های دین میبرابر تکلیف

َوَََسَمِعْناَيَقُولُواَأَنَْبَيْنَهُمَْلِيَحْکُمََرَسُولِهَِوََالل هََِلَيإََِدُعُواَإِذاَالْمُؤْمِنينََقَوْلََکانََإِن ما

َالْمُفْلِحُونَََهُمَُأُولئِکََوَََأَطَعْنا

ن شوند، جز ایسخن مؤمنان هنگامی که برای حکم و قضاوت نزد خدا و پیامبر خوانده می

ران و به هدف رستگاگویند شنیدیم )دانستیم( و فرمان بردیم و فقط آنهایند می نیست که

 شوندگاننائل
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1َالْفائِزُونَََهُمََُفَأُولئِکَََيَت قْهَِوَََالل هَََيَخْشََوَََرَسُولَهََُوَََالل هَََيُطِعَِمَنََْوَ

ها و کسانی که خدا و رسولش را اطاعت کنند و از خدا بیم و پروا کنند، پس منحصراً آن

.شدگانندموفق
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 (2( و )1جلسات ششم و هفتم: نویدها )

ها و نویدهایی که خدا برای اینکه ما ارزش ایمان و نتیجۀ ایمان را بدانیم، الزم است از مژده

داده است، آگاهی پیدا کنیم، ببینیم خدای متعال برای مؤمن، درمقابل ایمانش و به مؤمنین 

در قرآن  کند.اش و انجام تعهداتش، متقابالً چه چیزی را تعهد میدرمقابل عمل شایسته

جانبه سعادتمند باشد، تماماً طورکامل و همهآن چیزهایی که انسان احتیاج دارد تا بهکریم، 

شدن ها شرایط سعادتمندگرا هم همینبرای یک مادی ن نوید داده شده.به مؤمن و بر ایما

 است.

 شروط سعادت انسان

خواهد ، محتاج است به اینکه هدف و سرمنزل سعادت را بشناسد. بداند به کجا میمیک

داند و میبراینکه هدف را میعالوه. خواهد تالش بکندبرسد، بداند برای چه هدفی می

سوی این هدف، از کدام راه باید رفت تا رسید و زودتر رسید فهمد، بداند که بهشناسد و می

 .پس اول هدایت الزم است و تحقیقاً رسید.
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ال ذينََآمَنواَوََعَمِلُواَالصّالِحاتَِيَهديهِمَرَبُّهُمَبِايمانِهِم 1َاِنَ 

ها سبب ایمانشان آنپروردگارشان، به همانا کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند، 

 را هدایت خواهد کرد.

شود که آنها راه پیدا کنند. به چه راه پیدا کنند؟ هم به هدف، هم خودِ ایمان موجب می

  ها.ها به وسیلهبه راه

های جهل و غرور و پندار و هر آن چیزی که گوهر بینش و خردِ او را ، و اینکه پردهمدو

لذا دوم، نور  گیرد، زائل گردد.دیدن و فهمیدن را از او میپیچد و نیروی در حجابی ظلمانی می

 الزم است.

2َياَاَيُّهَاَالنّاسَُقَدَجاءَکُمَبُرهانٌَمِنَرَبِّکُمَوََاَنزَلناَاِلَيکُمَنُوراًَمُبيناًَ
سوی شما نوری و فرستادیم به ای مردمان، از سوی پروردگارتان برای شما برهانی آمد

 .آشکارا

 برهان و نور، قرآن است و حقایق قرآنی.منظور از این 

ال ذينََآمَنواَيُخرِجُهُمَمِنََالظُّلُماتَِاِلَىَالنّورَِ 3َاهللَُوَلِيَُّ
های جهل، خُرافه، غرور، نظام) هاجبهۀ مؤمنان است، آنها را از ظلمتخدا سرپرست و هم

 .رهاندمی (آمیز و ضد انسانیتحکم
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کند بهسوی سعادت، در این راهی که دارد طی میاش به، و اینکه در راه طوالنیسوم

 ها(ها، تشویشها، طمع)ترس های درونیها و وسوسهطرف آن سرمنزل و پایان راه، از دغدغه

خداوند این شرط سعادت را با وعده  های بازدارندۀ برونی است، برَهد.فرساتر از عاملتوان که

درمقابل دغدغه و اضطراب، آرامش و اطمینان آرامش کند. سکینه و طمأنینه تأمین می

 :درمقابل تشویش

1َالْمُؤْمِنينَََعَلَيَوََرَسُولِهَِعَليَسَکينَتَهَُالل هَُأَنْزَلََثُم 

 اش را بر پیغمبرش و بر مؤمنین نازل کردخدا سکینه

 کند:های درونی( را محو میهای کوچک )وسوسهیاد خدا هم یک جاذبه قوی است که جاذبه

2َالْقُلُوبََُتَطْمَئِنَُّالل هََِبِذِکْرَِأاَلَالل هَِبِذِکْرَِقُلُوبُهُمَْتَطْمَئِنَُّوََآمَنُواَال ذينَ
 .گیردها آرام میهای آنها با یاد خدا آرام گرفت. همانا با یاد خدا دلآنانکه ایمان آوردند و دل

3َمُهْتَدُونَََهُمَْوََالْأَمْنَُلَهُمََُأُولئِکََبِظُلْم ََإيمانَهُمَْيَلْبِسُواَلَمَْوََآمَنُواَال ذينَ

ها هاست و آناند، فقط ایمنی برای آنها که ایمان آورده و ایمان خود را به ظلم نیالوهآن

 یافتگانند.هدایت

، و اینکه تالش خود را ثمربخش بداند، امیدوار باشد که این تالش به جایی مچهار

ای منتهی خواهد شد، نیستند که تالششان و حرکتشان به نتیجهکه امیدوار کسانیرسد. آنمی

اگر انسان به ثمربخش بودن تالشش  رسند.مسلّم به سرمنزل خوشبختی و رستگاری نمی
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کند. مؤمن کار خود را ثمربخش تر حرکت میرود و راحتتر پیش میمعتقد باشد، سریع

 داند:می

1َالْمُحْسِنينَََأَجْرَََيُضيعََُالَالل هَََفَإِن َ
 کندپس همانا خدا اجر نیکوکاران را ضایع نمی

مغفرت و ) ها و خطاهایش قابل جبران و مورد بخشایش باشد، و اینکه لغزشمپنج

 (.رحمت

گاهی مورد اطمینان برخوردار باشد. بداند ، و اینکه در همه حال، از دستاویزِ تکیهمشش

 تواند از او استفاده کند.هست که می نقشه راهیجا، در تمام شرایط، یک همه

 .ها از نصرت و مدد خدا برخوردار گرددها و دشمنی، و اینکه در مواجهه با دشمنمهفت

های مخالف برتری و رجحان داشته باشد، بداند که ها و صف، و اینکه بر جبهههشتم

 باالخره برتری و رجحان و ارجحیت برای اوست.

 کنندۀ تالش اویند، پیروز گردد.راه و هدفش که مانع و خنثی، و اینکه بر دشمنان نهم

این شرط سعادت هم در قرآن کریم با آیات فراوانی تأمین شده است. به عنوان نمونه 

 فرماید:می

2َکَتَبََاهللَُلَاَغلِبَن َاَناَوََرُسُلي
 شویم می پیروز رسوالنم و من که داشته مقرر چنین خداوند
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ها، رسته و به مقصود ها و حصارها و بندها و فشارعاقبت، از همۀ سختی، و اینکه دهم

 (فوز و فالح) و منظور خود نائل گردد، برسد به آن سرمنزل

، و اینکه در همه حال، در راه و در منزل، هم در راهِ هدف، هم در خود سرمنزلِ یازدهم

 .مند و برخوردار گرددبهره هایی که برای آدمی در این جهان مهیا گشته،هدف، از ذخیره

گیری و اش خاتمه نپذیرد، اولِ پاداشبعد هم که مُرد، تازه رشتۀ استفاده، دوازدهم

.قدم راحتی و عیشش محسوب بشودنقطه و اولاجر بردنش باشد، اول



 

 بینی اسالمجلسه هشتم: توحید در جهان

ده و های جهان، وابسته و آفریبینی )بینش فلسفی و زیربنایی( اسالم، همه پدیدهدر جهان

ی نیک اساسهای بنده یک قدرت برترند. این قدرت برتر، خدا است )اهلل( و به همه خصلت

 همچون علم، قدرت، اراده، حیات و... آراسته است.

 وابستگی موجودات در پیدایش و بقا به خداوند
ساخته و  ، بلکهدنخود استقالل ندارخودیکه به هستندیک حقیقتی همه موجودات جهان 

کس پرداخته و تحت اختیار و بندگان مقهور اویند و در عبودیت او شریک و همترازند. هیچ

چیز از دایره عبودیت خدا بیرون نیست. بندگان همه چیز خود را از او دارند و او و هیچ

 هاست.دار پیدایش و ادامه حیات آنسررشته

ساز ها و افکار عملی و زندگیها و برنامهاین بینش، زیربنا و قاعده اساسی تمام طرح

 )ایدئولوژی( در اسالم است.

َالْقَيُّومََُالْحَيََُّهُوََإِال ََإِلهَََالَالل هُ
 اهلل، هیچ معبودی بجز او نیست
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َنَوْمٌََالَوََسِنَةٌَتَأْخُذُهََُال

 آن زنده پاینده و نگهدار و نگهبان

َربايدالْأَرْضِاوَراَچرتَوَخوابَنميَفِيَماَوََالس ماواتَِفِيَماَلَهَُ
 ها و زمین استاز اوست هرچه در آسمان

َبِإِذْنِهََِإِال ََعِنْدَهََُيَشْفَعَُال ذيَذَاَمَنَْ

 کیست که در نزد او جز به اذن و رخصت او شفاعتی کند؟

َخَلْفَهُمََْماَوََأَيْديهِمَْبَيْنََماَيَعْلَمُ
 داندها )بندگان( است، میهر آنچه پیش روی و آنچه پشت سر آن

َشاءَََبِماَإِال ََعِلْمِهََِمِنَْء بِشَيََْيُحيطُونَََالَوَ

احاطه و آگاهی  -مگر آنچه خود او بخواهد  -از دانش او و آنان )بندگان( به چیزی 

 ندارند

َالْأَرْضََوََالس ماواتَِکُرْسِيُّهَُوَسِعََ
 ها و زمین گسترده استتخت قدرت و حکمرانی او بر آسمان

َحِفْظُهُماَيَؤُدُهََُالَوَ

 آیدو نگهبانی آسمان و زمین او را گران نمی

1َالْعَظيمََُالْعَلِيََُّهُوََوَ

 وست بلندمرتبه و بزرگو ا
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 معنای برابری در بینش توحیدی
 یک از یک جا، از موجودات و ممکنات تمام گویدمی اسالمی خالص توحیدی بینش

 و بندگان او درمقابل همه شدند؛ پرداخته و ساخته و آفریده قدرت، دست یک از مبدأ،

 داردن حق کسهیچ. ببرند را او فرمان باید همه قدرتند، اسیر او درمقابل همه بردگانند،

 یگرید سر روی را پایش ندارد حق کسهیچ کههمچنانی بگذارد، دیگری پای به را سرش

 .بگذارد

 منطق برابری در بینش توحیدی
بنابراین، عالم فقط دو صف دارد. یک طرف خداوند و دیگر، صف بندگان خدا و 

 هستندخدا بسته و تسلیم همۀ عالم، عبد و مطیع و دستکس بر دیگری برتری ندارد. هیچ

باید بیشتر عبد او باشد. ،تر بشودخواهد به او نزدیکهرکه می و



 

 جلسه نهم: توحید در ایدئولوژی اسالم

 تفاوت و غیرمسئول نیست. شناختی متعهد و بینشی فعال وتوحید قرآن، تنها نگرشی بی

سازنده است. طرز فکری است که در بنای جامعه و اداره آن و ترسیم خط سیر آن 

امه آن، دارای تأثیر اساسی و )استراتژی( و تعیین هدف آن و تأمین عناصر حفظ و اد

 اسالم نیز هست.« ایدئولوژی»کننده است و اصطالحاً توحید از ارکان تعیین

 به خپاس یک حد از باالتر است توحیدی کند،می دعوت آن به اسالم که توحیدی آن

 روابط ۀزمین در حکومت، زمینۀ در است الهامی اسالمی توحید. استفهام یک به سؤال، یک

 ینۀزم در مردم، تکالیف زمینۀ در جامعه، هایهدف زمینۀ در جامعه، سیر زمینۀ در اجتماعی،

 بلدرمقا و جامعه درمقابل یکدیگر، درمقابل خدا، درمقابل هاانسان که هاییمسئولیت

 هستند. دارا عالم دیگر هایپدیده

 ایمان به توحیدو تعهدات ملزومات 
وابستگی جهان و انسان به قدرت برتر )یعنی خدا( مستلزم آن است که جهان به قصدی و 

برای هدفی آفریده شده باشد و ضمناً متضمن این مسئولیت است که انسان با داشتن خرد و 
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نیروی اراده، مکلف است در راهی که به سمت هدف و دارای جهت درست است، گام 

 ت را بشناسد.بردارد و ناگزیر، این هدف و جه

آفریدگاری و سیطره تکوینی خدا، مستلزم آن است که زمام و قانونگذاری و تشریع 

برای  تواننیز در قبضه اقتدار و اختیار او باشد و همگان )همه موجودات دارای شعور که می

 آنان قانون و شرع وضع کرد( ملزم به تبعیت از قانون خدا باشند. )الوهیت انحصاری(

ایان خدا مستلزم آن است که صالحیت تنظیم مقررات بشری )که ناگزیر تابع پدانش بی

 هاست( در انحصار او باشدنیازها و مصالح انسان

ان یک از بندگعبودیت برابر همه موجودات در برابر خدا، مستلزم آن است که هیچ

 خدا حق تحکم و فرمانروایی بر بندگان دیگر نداشته باشد که خدا خود به حکومت

می ها مانند حاکم اسالبرگزیده است )یا به شخص مانند امامن معصوم و یا به عالئم و مالک

 در زمان غیبت امام معصوم( )ربوبیت انحصاری(

َالل هََِکَحُبََِّيُحِبُّونَهُمََْأَنْداداًَالل هََِدُونََِمِنََْيَت خِذَُمَنََْالن اسََِمِنَََوَ
هماوردانی )از جنس بشر یا بجز آن( روی گروهی از مردم بجز خدا به رقیبان و 

 ورزند همچون مهری که به خدا باید ورزید.آورند، به آنان مهر میمی

َلِل هََِحُبًّاَأَشَدَُّآمَنُواَال ذينََوَ
 و مؤمنان راستین در دوستی خدا شدیدترند
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َالْعَذابََِشَديدَُالل هََأَن َوََجَميعاًَلِل هََِالْقُو ةَََأَن ََالْعَذابَََيَرَوْنََإِذََْظَلَمُواَال ذينَََيَرَيَلَوَْوَ

اند آنگاه که عذاب را دیدید آنان که )با سرسپردگی به غیر خدا( ستم کردهاگر می

 کنند، اینکه قدرت یکسره از آن خداستمشاهده می

َات بَعُواَال ذينََمِنَََاتُّبِعُواَال ذينَََتَبَر أَََإِذَْ

 از پیروان و تابعان بیزاری جویندآنگاه که پیشوایان و سران 

َالْأَسْبابََُبِهِمََُتَقَط عَتَْوََالْعَذابَََرَأَوُاَوَ
 ها و پیوندها میان آنان قطع شودو عذاب خدا را بنگرند و رابطه

َمِن اَتَبَر ؤُاَکَماَمِنْهُمَْفَنَتَبَر أَََکَر ةًََلَناَأَن َلَوَْات بَعُواَال ذينََقالَََوَ

جستیم، روان گویند: کاش ما را بازگشتی بود به دنیا تا از آنان بیزاری میدنبالهو تابعان و 

 چنانکه آنان از ما بیزاری جستند.

َعَلَيْهِمََْحَسَرات ََأَعْمالَهُمََْالل هَُيُريهِمَُکَذلِکََ

 نمایاند.صورت مایه حسرتی به آنان میبدینگونه خداوند کارهای آنان را به

1َالن ارََِمِنََبِخارِجينَََهُمََْماَوَ
 و آنان هرگز از آتش برون نخواهند آمد.

. دیگر داردن معنی تبعیض و طبقاتی اختالف جامعه در باشی، توحید به قائل چنانچه اگر

 توحیدی جامعۀ جامعه، آن دارد، پایینی و باالیی دارد، َتهی و سَری که ایجامعه آن

.نیست
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 دهم: عبادت و اطاعت انحصاری خداجلسه 

 ایو عقیدهساز زا و زندگیاست، یک شناخت عمل فلسفی براینکه یک بینشتوحید، عالوه

ترین، اوّلیترین، بزرگترین، کلیشامل مهم. تعهدی که متضمن تعهد و مسئولیت است

 ایهدربارۀ توحید بحثمتکلمین چقدر . ترین مسائل یک جامعه استترین و اساسی

اثر ها در تشکیل و ایجاد یک جامعۀ توحیدی بیند و چقدر این بحثاهکرد خشک فلسفی

 .بود

 مواد قطعنامه توحیدی
 توحید به مثابه یک قطعنامه با مواد زیر است:

چیز جز خدا را عبودیت و کس و هیچها حق ندارند هیچانسانبنابر اصل توحید،  -1

عبودیت غیرخدا، منافی است با آن هدفی که خدا انسان  واطاعت ؛ چون اطاعت کنند

 و آزادی و وارستگی را برای آن هدف آفریده است؛ منافی است با تکامل و تعالی

ها باید از سرسپردگی و اطاعت از نیروهای شرآفرین امتناع کنند. . پس انسانانسان

ه، غلط یت رفتهای تاریخ بر بشرگونههمه تحکمات و تحمیالتی که از طرف قدرت

 و برخالف حق بود است.
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1َاَلَمَاَعهَدَاِلَيکُمَياَبَنيَآدَمََاَنَالَتَعبُدُواَالش يطانََ

سپرده و سر] آیا من پیمان نگرفتم از شما ای فرزندان آدم که شیطان را عبودیت نکنید؟

 [مطیع نیروهای شرآفرین نگردید

 نمایاند:حید را میآیات سوره مبارکه یونس نیز طرحی کلی از این رویه تو

َجَميعاًََنَحْشُرُهُمَْيَوْمَََوَ
 و روزی که همه آنان را )در قیامت( گرد آوریم

َشُرَکاؤُکُمََْوََأَنْتُمَْمَکانَکُمََْأَشْرَکُواَلِل ذينَََنَقُولََُثُم َ
دا گوییم شما و آنانکه شریک خآنگاه به کسانی که برای خدا شریکی قائل شدند، می

 جای خود بایستیداید، در دانسته

َبَيْنَهُمََْفَزَي لْنا

 ها جدایی افکنیمپس میان آن

َتَعْبُدُونَََإِي اناَکُنْتُمَْماَشُرَکاؤُهُمَْقالَََوَ

 کردیدو شریکان پنداری آنان گویند: شما ما را عبادت نمی

َافِلينََلَغَعِبادَتِکُمََْعَنََْکُن اَإِنَْبَيْنَکُمََْوَََبَيْنَناَشَهيداًََبِالل هََِفَکَفي

 خبر بودیممیان ما و شما خدا گواهی بسنده است که ما از عبادت شما غافل و بی

َالْحَقََِّمَواْلهُمََُالل هََِإِلَيَرُدُّواَوَََأَسْلَفَتَْماَنَفْس َکُلَُّتَبْلُواَهُنالِکََ
آزماید و به سوی خدا، موالی در آن هنگام، هرکسی هر آنچه از پیش انجام داده، می

 بازگردانیده شوند شانحقیقی
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َيَفْتَرُونَََکانُواَماَعَنْهُمَْضَل َوَ

 بستند، همه از ایشان گم و ناپدید گرددو هرآنچه به دروغ می

َالْأَرْضََِوَََالس ماءََِمِنََيَرْزُقُکُمََْمَنََْقُلْ
 دهد؟ها و زمین روزی میبگو چه کسی آنان را از آسمان

ََالْحَيََِّمِنََالْمَيِّتَََيُخْرِجََُوَََالْمَيِّتَِمِنَََالْحَي َيُخْرِجََُمَنََْوََالْأَبْصارََوَََالس مْعََيَمْلِکَُأَم نَْ
ها را در قبضه اختیار دارد؟ و چه کسی زنده را از مرده و مرده یا چه کسی شنوایی و بینایی

 آورد؟را از زنده بیرون می

َالْأَمْرَََيُدَبِّرََُمَنََْوَ

 کند؟)در تکوین( تدبیر میو چه کسی امر )جهان( را 

1َتَت قُونََفاَلَأَََفَقُلَْالل هََُفَسَيَقُولُونََ

کنید؟ )و غیر او را به اداره امر جهان در خواهند گفت: خدا. بگو: پس چرا پروا نمی

 نمایید(تشریع انتخاب می

 نفی عبودیت خدانماها در قرآن
بار و رهبان( و چه در لباس های مذهبی )احچه در لباس قدرت« خدانماها»نفی عبودیت 

های دنیایی )طاغوت، مأل، مترفین( در پیشنهاد اسالم به اهل کتاب نیز در قرآن چنین قدرت

 آمده:

َبَيْنَکُمََْوََبَيْنَناَسَواء َکَلِمَة ََإِليَتَعالَوْاَالْکِتابََِأَهْلَََياَقُلْ
 قبول آورید بگو ای اهل کتاب! به سوی سخنی که میان ما و شما برابر باشد، روی
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َشَيْئاًََبِهََِنُشْرِكََالَوَََالل هَََإِال ََنَعْبُدَََأَال 

 و آن اینکه هیچکس جز خدا را عبادت نکنیم و چیزی را شریک او نداریم

َالل هََِدُونَِمِنََْأَرْباباًََبَعْضاًَبَعْضُناَيَت خِذَََالَوَ
 خود نگیردیک از ما دیگری را به جای خدا، رب و سرپرست و مدبر کار و هیچ

1َمُسْلِمُونَََبِأَن اَاشْهَدُواَفَقُولُواَتَوَل وْاَفَإِنَْ
بگویید: گواه باشد که ما تسلیم و منقاد این رویدادیم.ها پس اگر سرپیچیدند، به آن
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 روح توحید؛ نفی عبودیت غیرخدا

عبادت در معنای قرآنی، فقط این نیست که انسان در مقابل یک موجودی به صورت 

تقدیس و احترام قلبی و باالتر دانستن او، مناسک عبادی را به جا بیاورد و دست به سویش 

 انی عبادت است؛ اما همه آن نیست.معدراز کند. این یکی از 

 معنای عبادت در قرآن
تر از این معنای اول دارد. عبادت در معنای دوم، عبارت در قرآن، عبادت معنای دومی وسیع

از سوره مبارکه توبه، مؤید این  31قید و شرط. آیه شریفه است از اطاعت مستقل و بی

 مطلب است:

َمَرْيَمَََابْنََالْمَسيحََوَََالل هََِدُونََِمِنَْأَرْباباًََبانَهُمْرُهََْوَََأَحْبارَهُمََْات خَذُوا

]مسیحیان و یهودیان[ احبار و رهبان خود را ]عالمان و زاهدان خود را[ و مسیح بن مریم را 

 پروردگاران و خدایان خود گرفتند

َواحِداًََإِلهاًَلِيَعْبُدُواَإِال ََأُمِرُواَماَوَ
 ده بود جز خدای واحد کسی را عبادت نکنند.ها امر شدر حالی که به آن
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السالم قریب به این مضمون نقل شده که منظور از در تفسیر نورالثقلین از امام صادق علیه

عبادت در اینجا، اطاعت بی قید و شرط است. این نگاه به مقوله عبادت، دایره توحید و 

 دهد. پس از نگاه قرآن،بخشی اجتماعی گسترش میروش موحدانه را به زندگی و سازمان

عبادت نکردن غیرخدا، برای موحد بودن کافی نیست؛ بلکه از معارضان خدا اطاعت هم 

عبودیت و اطاعت انحصاری نباید کرد. بر این اساس، ماده اول قطعنامه توحید که 

 شود.ست، مشخص میخدا

شیاطین را مساوی غلظت این نگاه در قرآن به حدی است که اطاعات از معارضان خدا و 

 داند.با شرک می

َمُفَص الًََالْکِتابََإِلَيْکُمَُأَنْزَلََال ذيَهُوََوََحَکَماًَأَبْتَغيَالل هََِفَغَيْرَََأََ

آیا جز آیین و برنامه خدا را داور و فرمانروا برگزینم؟ در حالی که اوست که این کتاب 

 رموده است)قرآن( را که دارای احکامی واضح و مشخص است، نازل ف

َمِنََتَکُونَن ََفَالَبِالْحَقََِّرَبِّکََمِنََْمُنَز لٌَأَن هََُيَعْلَمُونََالْکِتابَََآتَيْناهُمَُال ذينََوَ

َالْمُمْتَرينََ

دانند که آن به حق از جانب پروردگارت نازل ایم، میو آنان که کتاب را به ایشان داده

 نباشآوران شده است. پس زنهار از مرددان و رشک

َالْعَليمََُالس ميعََُهُوََوََلِکَلِماتِهَِمُبَدِّلََالَعَدْالًََوََصِدْقاًَرَبِّکََکَلِمَةََُتَم تََْوَ

و فرمان و اراده پروردگارت به راستی و استواری تمام گشته و به حقیقت رسید. هیچ چیز 

 های او را دگرگون نتواند کرد و اوست شنوای داناها و ارادهفرمان
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َهُمََْنَْإَِوََالظ ن َإِال َيَت بِعُونََإِنََْالل هََِسَبيلَِعَنََْيُضِلُّوكََالْأَرْضََِفِيَمَنََْأَکْثَرََتُطِعََْإِنََْوَ

1َيَخْرُصُونَََإِال َ
ا هسازند. آنو اگر بیشترین خلق روی زمین را اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه می

 کننداز روی پندار قضاوت می کنند و جز این نیست کهجز گمان را پیروی نمی

2َلَمُشْرِکُونَََإِن کُمََْأَطَعْتُمُوهُمََْإِنََْوَََلِيُجادِلُوکُمََْأَوْلِيائِهِمََْإِليَلَيُوحُونَََالش ياطينَََإِن ََوَ
ر کنند تا با شما مجادله کنند و اگها به همدستان و دوستان خود الهام میگمان شیطانو بی

شک مشرک خواهید بود.شما از آنان اطاعت کنید، بی
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 توحید و نفی طبقات اجتماعیجلسه دوازدهم: 

ایمان به توحید نیز اعتقاد و امری ذهنی نیست و یک سلسله با توجه به مباحث بخش ایمان، 

نهد که بیشترین تکیه این تعهدات بر زندگی اجتماعی و ها و تعهدها را بر دوش ما میالزام

ن آور بدانیم، اینظام و شکل جامعه است. بر این اساس اگر توحید را یک قطعنامه الزام

د از عبادت و اطاعت انحصاری خدا. دومین مواد قطعنامه موادی دارد. مواد اول، عبارت بو

 آن عبارت است از: نفی طبقات اجتماعی.

 ماده دوم قطعنامه توحید: نفی طبقات اجتماعی
های متفاوت و متمایز اجتماعی و وجود طبقات ممتاز در کنار طبقات محروم، برخورداری

تلف قاد به خدایان مخستم بزرگ تاریخ بشری است. این وضع ظالمانه گاهی ریشه در اعت

گیرد با این قید که خداوند گروهی از دارد و گاهی از اعتقاد به خدای واحد سرچشمه می

دار هایی حقوقی برخوربشر را با مزایایی در خلقت و طبیعت آفریده و آنان را از ویژ گی

 های اختصاصیهایی دیگر دارد. بنابراین اساس برخوداریساخته است. گاهی هم ریشه

ده های طبقات پایین نیز ضرورتی فطری قلمداد شطبقات باال، موهبتی طبیعی و محرومیت

 است.
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در مقابل این عقیده، ایمان به توحید عالوه بر آنکه همه را مخلوق و بنده یک خدا 

. کشدها و از متن اجتماع بیرون میهای اختالف طبقاتی را از ذهن انسانداند، ریشهمی

، خالق و مدبر امور همگان در این عالم خداست، همه از اصل و ریشه براساس اصل توحید

ی هاکس در آفرینش از مزیتی که منشأ برخورداریاند و هیچمادی واحدی آفریده شده

مداوم  هایها در اختیار همگان و وابسته به تالشمند نیست. همه مزیتحقوقی باشد، بهره

همه جهان از آن خداوند است و آدمیان  های خود آدمی است.ها و مجاهدتو کوشش

 همه فقران درگاه اویند.

َإِله ََمِنَْمَعَهََُکانَََماَوََوَلَد َمِنَْالل هََُات خَذََمَا

 خداوند فرزندی نگرفته و با او هیچ خداوندگاری سازگار نیست

َبَعْض ََعَليَبَعْضُهُمَْلَعَالَوَََخَلَقَََبِماَإِله ََکُلَُّلَذَهَبَََإِذاً
برد و هرکدام بر دیگری های خود را به سویی میچنین بود، هر خداوندگاری آفریدهاگر 

 گرفتبرتری می

1َيَصِفُونَََعَم اَالل هََِسُبْحانََ

 کنند.پاک و مبراست خدا از آنچه توصیف می

َلِتَعارَفُواَقَبائِلََوََشُعُوباًَجَعَلْناکُمَْوَََأُنْثيَوَََذَکَر ََمِنَْخَلَقْناکُمََْإِن اَالن اسََُأَيُّهَاَيا

گر ها قرار دادیم تا یکدیها و قبیلهها! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را گروهای انسان

 را بشناسید
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1َأَتْقاکُمََْالل هََِعِنْدَََأَکْرَمَکُمَْإِن َ

 ترین شما نزد خدا، باتقواترین شماستبه یقین گرامی

یدی طبقه توحبر این اساس، اصل توحید نافی اختالف طبقاتی و ضامن جامعه بی

لحاظ منشأ و ریشه آفرینش، یکسان و برابرند و از است؛ لذا در جامعه توحیدی همه از 

لحاظ حقوقی، کسی بر دیگری برتری ندارد. حتی باتقوایان هم از امتیاز حقوقی خاصی 

ترین توانند در جامعه اسالمی به عالیبرخوردار نیستند. این برابری بدین معناست که همه می

رسد.تالش کند، به مقصود خود میمقامات برسند. راه تالش برای همه باز است و هرکسی 
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 جلسه سیزدهم: تأثیرات روانی توحید

کلمه توحید از باب تفعیل است؛ لذا به معنای یکی کردن است. یعنی خدایان متعدد را به 

صورت خدای واحد درآوردن؛ جامعه غیرتوحیدی را توحیدی کردن؛ مغز مشرک و دل 

 اش تعهد و کار است.راین، توحید همهمشرک را مغز موحد و دل موحد قرار دادن. بناب

 فایده بحث از تأثیرات توحید
فایده بحث از تأثیر توحید در جامعه این است که اوالً به شناخت مقوله توحید و تعریف 

کند و ثانیاً برای هر مسلمان، محکی است برای صحیح آن با تکیه بر آثارش کمک می

 آثار باید پی به مؤثر برد. شناختن مایه توحید در جان خود؛ چرا که از

 تأثیرات روانی توحید
اگرچه بزرگترین رسالت توحید بنای جامعه توحیدی است؛ با این حال، تأثیرات این عقیده 

آورترین ابعاد این اصل زیربنایی است. به عبارتی، در روان و روحیه فرد موحد، از شگفت

سازندگی فرد. انسان موحد تحت توحید دارای دو نوع سازندگی است: سازندگی جامعه و 

ناپذیری از ناپذیر، آسیبپایان، شور و تالش خستگیتأثیر ایمان به توحید، واجد امید بی



 45ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جلسه سیزدهم: تأثیرات روانی توحید 

گیری درست و مشخص و... است. از اهم ترس و طمع، وسعت دید و نظرگاه، جهت

 توان به دو مورد مهم اشاره کرد:تأثیرات روانی توحید می

 وسعت افق دید -1

موحد، هرچه فداکار، همه چیز دم مرگ برایش پایان یافته است؛ اما مرگ یک آدم غیر

ها بینیها و کوتهنظریتر و دلپذیرتر است. او از تنگبرای موحد آغاز یک زندگی وسیع

آسوده و راحت است و تمام ذهن و فکر و حواسش منحصر و متوقف در نیازهای پست و 

 بیند.نهایت وسیع میبل خود بیحقیر نیست. انسان موحد آینده را در مقا

 خشکیدن ریشه ترس -2

اند. خشکمی او در را ترس ریشه که است این موحد یک روان در توحید تأثیرات جمله از

، ریشۀ ترس از دیگران را در دل 1«فَالَتَخافوهُمَوََخافونِ»شود که به مؤمنین خطاب می

ترسد. کس دیگر نمیاز هیچ خود بخشکانید، از من بترسید؛ و کسی که از خدا ترسید،

کسی که موحد بود، کسی که اعتقاد به قدرت پروردگار داشت، ترس در او از بین می

 کند.رود. بیم و هراس دنیا را و آخرت را از دارندگانش سلب می

ََالْقَرْحََُأَصابَهُمَُماَبَعْدََِمِنَْالر سُولَِوَََلِل هََِاسْتَجابُواَال ذينَ
های جهاد( به ندای خدا و پیامبر پاسخ مثبت برداشتن زخم )در میدانآنانکه پس از 

 گویندمی
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َعَظيمٌََأَجْرٌََات قَوْاَوََمِنْهُمَْأَحْسَنُواَلِل ذينََ

 اند، پاداشی بزرگ استبرای گروهی از ایشان که نیکویی کرده و تقوا گزیده

َقالُواَوَََإيماناًََفَزادَهُمََْفَاخْشَوْهُمَْلَکُمََْجَمَعُواَقَدََْالن اسَََإِن ََالن اسََُلَهُمََُقالَََال ذينََ

َالْوَکيلََُنِعْمَََوَََالل هََُحَسْبُنَا

ه بر اند، بترسید! این گفتهایی که افرادی به آنان گفتند: مردم بر ضد شما گرویدهآن

 ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را بس است و او نیکو پشتیبان و کارگزاری است

َوذَُالل هََُوَََالل هََِرِضْوانََات بَعُواَوَََسُوءٌََيَمْسَسْهُمََْلَمَْفَضْل َوََالل هََِمِنَََبِنِعْمَة َفَانْقَلَبُوا

َعَظيم ََفَضْل َ

بر اثر این روحیه، به قلمروی از نعمت و فضل خدا درآمدند و به پیروی از خشنودی خدا 

 دل بستند و خدا دارای فضل بزرگی است.

1َمُؤْمِنينَََکُنْتُمَْإِنَْخافُونََِوَََتَخافُوهُمََْفَالَأَوْلِياءَهََُيُخَوِّفَُالش يْطانََُذلِکُمَُإِن ما
د؛ پس ترساننها همان شیطانند که فقط دوستان و همدستان خود را میکه آن جز این نیست

ها وقعی ننهید( و از من بترسید )به فرمان من سر نهید( اگر ها نترسید )به تهدید آناز آن

مؤمنید.
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 جلسه چهاردهم: فلسفه نبوت

ین به وام داعتقاد به نبوت معنایی ندارد. نبوت جزو عناصر ذاتی دین است و قبدون دین 

 این است. اولین بحث در باب نبوت، فلسفه نبوت است.

 ناتوانی غریزه در هدایت بشر
د غریزه شوتر میکند؛ اما هرچه بالغانسان مانند حیوانات در آغاز تولد از غریزه استفاده می

ر تویشود و نیرویی قشود؛ به این معنا که برای راهبری انسان ناکارآمد میتر میاو ضعیف

 گیرد.و نیرومندتر به نام عقل و خرد جای آن را می

 نارسایی عقل در هدایت بشر
تواند او را به سرمنزل تکامل و سعادت برساند؛ چون اواًل در عین حال خرد و عقل نیز نمی

عقل بشر محدود است و پاسخگوی نیازهای نامحدود او نیست و ثانیاً واقعیت تاریخی این 

ل نتوانسته بشر را اداره کند. از سوی دیگر، مکاتب عقلی و فلسفی است که در عمل هم عق

 توانند هدایتگر انسان به سوی رشد و کمال باشند.با هم تضاد و تقابل دارند؛ لذا نمی
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 رابطه عقل و وحی
بر این اساس، انسان نیاز به نیرویی باالتر از حس، غریزه و عقل دارد. این معنای نبوت است. 

ها و شعورهای جامعه بشری را که توسط طواغیت ها، درکیند تا خردها، عقلآپیامبرها می

اند، برشورند و برانگیزانند. پس پیامبرها با نیروی وحی و دین به جنگ عقل دفن شده

ها را از عقل بگیرد، ها، غرضها، ترسها، هواها، طمعآید تا هوسروند؛ بلکه دین مینمی

 وب بفهمد.عقل کامل را تقویت کند تا خ

آیند تا براساس حق حکم و حکومت کنند. اصواًل جامعه بشری بعد از انبیای الهی می

ها برابر و همسان و دارای یک سنخ دوران اولیه حیات خود که همه از لحاظ نیازها و مایه

وی، ها نیاز به یک نیروی قنیاز بودند، واجد اختالفاتی شدند که این اختالفات و تفاوت

رمایه و پرشور برای رفع اختالفات و هدایت و قرار گرفتن در مسیر رشد و تکامل عمیق، پ

 داشت. بر این اساس خداوند پیامبران را مبشرین و منذرین برانگیخت:

َواحِدَةًََأُم ةًََالن اسََُکانَ

 آدمیان همه یک امت بودند )مایه برابر و نیاز مشابهی داشتند(

َبِالْحَقََِّالْکِتابَََمَعَهُمََُأَنْزَلََوَََمُنْذِرينَََوَََمُبَشِّرينَََالن بِيِّينََالل هََُفَبَعَثََ

موعه ها کتاب )مجدهندگان و با آنپس خداوند پیامبران را برانگیخت، مژده رسانان و بیم

 معارف و مقررات( را نیز بر طبق جریان حق فرستاد

1َفيهََِاخْتَلَفُواَفيمَاَالن اسَِبَيْنَََلِيَحْکُمََ
 اند، حکم و قضاوت کندن مردم درباره آنچه اختالف ورزیدهتا در میا
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 تعریف حق
سرشت، فطرت و روند طبیعی عالم و انسان مطابق منظور از جریان حق، چیزی است که با 

راند.اش پیش میاست و انسان را در مسیر فطری، بستر معمولی و روند تکاملی



 

 جلسه پانزدهم: بعثت در نبوت

قَدَبَعَثناَلَ»در قرآن، غالبًا وقتی صحبت از آمدن پیغمبری است، صحبت از بعثت اوست؛ 

رَسوالً اُم ةَ  وث کردیم موسی را، ابراهیم را، پیغمبران دیگر را. بعثت؛ این ما مبع 1،«فيَکُلَِّ

 بعثت یعنی چه؟ و رابطۀ بعثت و نبوت چیست؟

 معنای بعثت
معنای برانگیختگی است. برانگیختگی یعنی چه؟ یعنی تحرک، حرکت بعد از رخوت بعثت به

مثاًل، وارد شهری کنند؛ مثل اینکه واعظی جور خیال مینبوت را بعضی این و سستی و رکود.

قدری مطالبی از دین یا غیر دین بیان بکند؛ یا فرض کنیم شود تا برای مردم آن شهر یکمی

در  .ایستد تا چندتا مسئلۀ فرعی به آنها بگویدشود، میگویی در میان مردمی بلند میمسئله

 حالی که چنین نیست.

 مراحل بعثت
 درون و ذات خود پیغمبر،باطن، اول در ؛ وجود دارد در پیغمبری، دو تحول و دگرگونی

شود، او از حال رکود و رخوت خارج می و آیدوجود میبه تحول و درگرگونی و رستاخیز
                                                                 

 36. سوره مبارکه نحل/ آیه 1
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 از بعدنهادۀ ازطرف خدا، در نبی بیدار شد، های بسیار سرشارِ ودیعهبعد از آنکه همۀ مایه

تحول وحی الهی قرار که خود او تحت تأثیر وقتی شد، مسلمان نبی خودِ خالصه آنکه

گرفت؛ بعد همین سرچشمه، همین تحول، همین شور، همین انقالب، همین رستاخیز، از 

شود ریزد به اجتماع، منتقل میاین چشمۀ فّیاضِ جوشان، که روح نبی و باطن نبی است، می

 کند.معنای واقعی تحقق پیدا میبعثت به و به متن جامعۀ بشری

 ای قوی و عمیق انسانیهبرخورداری نبی از مایه
های بسیار قوی و از مایهپیرامون نبوت دو بحث مهم وجود دارد: بحث اول این که نبی 

ار در او، انفج و حرکت ،استعداد فهمیدن و برخوردار است بیش از بقیه مردم عمیق انسانی

برای تحمل بار مسئولیت نبوت، ؛ چون های دیگر نیستقابل مقایسۀ با مردم و انسان

 است.ای نیرومندتر الزم تر و مایهتر، درشتستخوانی سنگینا

 هضم بودن نبی در جریان زندگی اجتماعی قبل از بعثت
نبی، قبل از بعثت و قبل از پیامبری، در جریان معمولی زندگی، با بحث دوم این است که 

کنند. از اول مشغول فکردر یک جریان دارند حرکت می و مردم رفیق و شریک است

 ست؛اناراضی  قطعا از این شرایطکار کنم این جامعه را منقلب کنم، کردن نیست که من چه

اما این نارضایی در حد یک نارضایی است فقط؛ در حد ایجاد یک تحول، یک انقالب، 

از سوره  7مستند این سخن هم آیه شریفه  ایجاد یک راهی ضد راه معمولی اجتماعی نیست.

گشته یافت و هدایت خدا تو را گم»به این معنا که  «فَهَدىَلّاًَضاوََوَجَدَكََ»ضحی است: 

پرست بودی؟ ابداً؛ یعنی آدم منحرفی بودی؟ ابداً؛ یعنی چه گمراه بودی؟ یعنی بت«. کرد

یعنی گنهکار بودی؟ ابداً؛ پس چه؟ یعنی این صراط مستقیمی که با بعثت و نبوت به تو ارائه 
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تو تا قبل از بعثت، در جریان معمولی زندگی مردم مکه هضم  داده شد، در اختیار تو نبود.

 بودی.

کند، ناگهان پیغمبر، در مسیر معمولی جریانِ زندگیِ جمعی آن جامعه زندگی می

قدر این آید؛ آنرسد. یک تحول عمیق در وجود او و در باطن او پدید میوحی الهی می

گذارد، در پیغمبر هم اثر میقدر شدید است که حتی در جسم تحول عجیب است، آن

پیغمبر، اول آتش به جان خودش زده شد، اول دل خودش  گذارد.اعصاب پیغمبر هم اثر می

وجود آمد که توانست دنیا را به متحول و منقلب شد، اول شورِ قیامت در باطن خودش به

 هد،دشور قیامت بکشاند. توانست یک انسان درست کند که این انسان جانش را از دست ب

 کوشد تا در جامعه و در متن. پیامبر پس از انگیزش درونی، میفکرش را از دست ندهد اما

 است. «مسئولیت رسالت»ها، رستاخیز و تحولی از بنیاد پدید آورد و این همان زندگی انسان

 وجهت موجب خداپرست، انسان یک برای که چیزی اولین «اِقرَأَبِاسمَِرَبِّکََال ذيَخَلَقََ»

 تواند شدمی خدا به او

ر را . پس از خداوند پیامبموضوع آفرینش است. بخوان به نام پروردگارت که آفرید

 کند: آفرینش عقل و کشفیاتبه موضوعاتی فراتر از آفریش خشک و خالی متوجه می

 علمی و نعمات و الطاف الهی بر بشر از این ناحیه.

َخَلَقَََال ذيَرَبِّکَََبِاسْمَِاقْرَأَْ
 به نام پروردگارت که آفرید بخوان

َعَلَق ََمِنََْالْإِنْسانََخَلَقَ
 انسان را از خون بسته آفرید
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َالْأَکْرَمََُرَبُّکَََوََاقْرَأَْ

 بخوان و پروردگارت بزرگوارترین است

َبِالْقَلَمََِعَل مََال ذي
 آنکه به وسیله قلم آموخت

َيَعْلَمََْلَمََْماَالْإِنْسانَََعَل مَ
 دانست، آموختکه نمیبه انسان چیزی را 

َلَيَطْغيَالْإِنْسانَََإِن َکَال 
 کندنه چنان است؛ انسان همانا گردنکشی می

َاسْتَغْنيَرَآهَُأَنْ
 نیاز ببیندهمین که خود را بی

1َالرُّجْعيَرَبِّکَََإِليَإِن َ
گمان بازگشت به سوی پروردگار توستبی
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 جلسه شانزدهم: رستاخیز اجتماعی نبوت

؛ بلکه ت و تدبرات او نیستآید، نتیجه تفکرارستاخیزی که در وجود پیامبر به وجود می

نتیجه انقالب روحی در اثر وحی است. این تحول باید به شکل و وضعی خاص در متن 

 جامعه هم انجام بگیرد. نام این تحول، رستاخیز اجتماعی نبوت است.

 معنای رستاخیز اجتماعی نبوت
منظور از کلمۀ رستاخیز اجتماعی نبوت، در معنای امروزی خود معادل کلمه انقالب است. 

طور به هک انقالب، یعنی یک تحول و یک دگرگونیِ عمیق بنیادی از ریشه در یک اجتماع

دعوا و درگیری نیست؛ ممکن است و  خونریزی و کشتار و زدوخورد به معنای حتم و لزوم، 

 حامل معنای دعوا الزاما وجود بیاید، اما کلمۀ انقالبدعوا پیش بیاید، ممکن است درگیری به

، این پیامبرانو انقالب علت اختالفات و زد و خوردها به هنگام بعثت  و درگیری نیست.

طرف اوست و امتیازات از او گرفته ای که لبۀ تیز انقالب بهآن طبقۀ مرفّه، آن طبقهاست که 

 شود، او حاضر نیست به این انقالب.می

اصوال دو نوع جامعه وجود دارد. نوع اول، جامعه آکنده از ظلم و اختالف طبقاتی و 

استثمار و تحکم و قلدری و تبعیض است و نوع دوم، جامعه بدون طبقه عادالنه واجد 
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 انقالب کنند و در جریان این رستاخیز اجتماعی، آیند تامیانبیا انسانیت و آزادی است. 

 .کنند به نوع دومنوع اول را تبدیل  جامعه

 ایده و شیوه کار انبیا 
ا مردم گروه ای بنشینند و منتظر بمانند تانبیا مثل یک حکیم و دانشمندی نیستند که گوشه

شوند، برای گروه بیایند از خرمن فیض او بهره ببرند. بلکه وقتی در یک اجتماع مبعوث می

معنای بقات است. توحید الهی بهتوحید، نفی طساخت جامعه توحیدی، آرام و قرار ندارند. 

چیز، قانون، سنت، معنای این است که همهقدرت و حکومت خداست؛ توحید الهی به

مقررات، آداب، فرهنگ، باید از سوی خدا الهام داده بشود. توحید الهی یعنی اینکه همۀ 

یگر دمردم بندگان خدا باشند و بس، بندۀ کس دیگری نباشند؛ بندگان، آزادِ از بندگیِ 

شود، با این ایده، با این هدف، با این فکر وارد که نبی وارد اجتماع میبندگان باشند. وقتی

شود که آن جامعۀ طبقاتی را دگرگون کند، ویران کند، درهم بریزد و یک اجتماع می

وجود بیاورد؛ ظلمِ تحت حکومت پروردگار عالم بهتبعیضِ بیطبقۀ بیجامعۀ توحیدِی بی

افتد و های جاهلی برمیها و قانونها، برنامهها، سنتاو همه آیین آید.این کار مینبی برای 

 نشیند.آیین و برنامه و نظام صحیح یعنی دین خدا به جای آن می

 جایگزینی حق به جای باطل؛ مسئله محوری حرکت انبیا
شی کنند، از بین آیند تا آن را متالآیند تا آن شکل باطل را وارونه کنند. میپیغمبرها می

زند، برای خاطر آتش میوببرند، جای آن را به حق بدهند. پس اینکه پیغمبر خود را به آب

خواهد. برای خاطر حق است گوید و او میحق است؛ چون حق آن چیزی است که او می

کردن دهد. برای خاطر جایگزینقدر ناراحت و در معرض رنج قرار میکه خودش را این

گذارند، فراموش نمیای تالش را بر زمین نمیجای باطل است که پیغمبران لحظهحق به
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جای باطل کردن حق بهگیرند. مسئلۀ جایگزینشوند و آرام نمیلحظه بیکار نمیکنند، یک

 است، این تفسیر و تحلیل کار پیامبران است.

ََشِيَعاًَأَهْلَهاَجَعَلََوََالْأَرْضَِفِيَعَالَفِرْعَوْنََإِن َ
 کردیها تقسیم مگرفت و مردمان را به طبقات و گروههمانا فرعون بر روی زمین برتری می

ََنِساءَهُمََْيَسْتَحْييَوََأَبْناءَهُمَْيُذَبِّحََُمِنْهُمََْطائِفَةًَيَسْتَضْعِفَُ
شت و کها را میگرفت؛ پسران آنیک طبقه را مورد ستم و در پنجه ضعف و ناتوانی می

 داشتزنده نگاه میزنانشان را 

َالْمُفْسِدينَََمِنَََکانَََإِن هَُ

 همانا او از مفسدین )تباه کنندگان فطرت و زندگی و جهان( بود

1َالْوارِثينَََنَجْعَلَهُمََُوََأَئِم ةًَنَجْعَلَهُمَْالْأَرْضَِوَََفِيَاسْتُضْعِفُواَال ذينَََعَلَيَنَمُن َأَنَْنُريدَُوَ

اند، اراده ما بر آن است که بر مستضعفان و آنانکه در پنجه ضعف و ناتوانی نگاه داشته شده

)زمامداران( قرار دهیم و آنان را میراث بران منت نهیم و آنان را رهبران و پیشوایان 

)حکومت و قدرت( بسازیم.
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 های نبوتجلسه هفدهم: هدف

ها و شود، تربیت انسانهدف اصلی پیامبر که در میانه آن اهداف دیگری نیز مطرح می

اساساً انسان از اول والدت، از آغاز تکوین ها به تعالی و تکامل مقدرشان است. رساندن آن

کردن  پیداکردن و تکاملشدن است، دائماً در حال ترقّیییِ خود، دائماً در حالِ کاملدنیا

این تکامل هم در جسم، هم در اعصاب و ادراک، هم در استعدادها، هم در فکر و  است.

ها را پاک کنند. شما در محیط دعوت آیند تا انسانانبیا میافتد. هم در تجارب اتفاق می

ها و نمودارهای زندگی حیوانی و وحشیانه در محیط بینید، از جلوهدَدمنشی اثری نمیانبیا از 

کنید؛ در آنجا هرچه هست، نورِ صفا و زندگیِ نبوت، شما خبری و اثری مشاهده نمی

بیند کند، میوقتی انسان نگاه می بزرگ نبوت است. 1انسانیت است و این هنر و مُعِجز

جنایت و فساد در آنها هست، وقتی زیر سابِ دعوت اسالم  گونه اقتضایمردمی که همه

افتد، که روی اینها میاندازد، وقتیکار میگیرند، آن دستگاه ساینده که پیغمبر بهقرار می

بیند که همان وحشیِ دیروز، همان جانیِ دیروز، همان آدم نتراشیده، انسان یکهو می

 کردید، شد یک انسان بسیار باعظمت.نخراشیدۀ دیروز، که شما هیچ رویش حساب نمی

                                                                 
 ز( عاجزکننده، به عجز درآورندهج. )ع1
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 هدف اصلی و اولی انبیا
های اخالقی، از ها، از رذیلتها، از جهالتها، از پستیها را از بدیآیند تا انسانانبیا می

ماندن استعدادهای درونی خالص کنند، نجات بدهند، آنها را انسانِ کامل و متعالی پوشیده

 .بسازند؛ این هدف اوّلی انبیاست

 راهکار انبیا برای تربیت بشر
انبیا برای پیراستن و آراستن مردم از چه راهی استفاده کردند؟ تر این است که حرف مهم

دانه گوش افراد را گرفتند، دست افراد را گرفتند، کار کردند؟ آیا آمدند پیش مردم، دانهچه

 بیتتر و تعلیم را آنها ردندک خانه و مدرسه و مکتب، بناتنها بردند در خلوتِ خانه و صندوق

 حال بیایند، مردم تا خودشان خانقاهِ در نشستند عالَم عارفان و زاهدان مثل انبیا آیا دادن؟

عقیده و همراه و همگام بشوند؟ آیا انبیا مثل فالسفۀ عالم هم آنها با و ببینند را آنها معنوی

خواهد از ما حرف یاد بگیرد، مدرسه باز کردند، تابلو زدند، دعوت هم کردند؛ هرکه می

جوری بودند؟ یا نه، انبیا معتقد به تربیت فردی بیاید اینجا پیش ما حرف یاد بگیرد، این

 ؟سازی نیستنددانه انساننیستند، انبیا معتقد به دانه

کاری و تربیت فردی، کار انبیا نیست. انبیا فقط یک پاسخ دارند بازی و موعظهمدرسه

گویند انبیا می که ها را ساخت؟ آن جواب این استتوان انسانچگونه میبه این سؤال، که 

برای ساختن انسان باید محیطِ متناسب، محیط سالم، محیطی که بتواند او را در خود 

شود قالب گرفت، کارخانه باید دانه نمیگویند دانهبپروراند، تربیت کرد و بس. انبیا می

دانه آدم درست کشی روی یک فرد، یکشما زحمت می در تربیت فردی درست کرد.

ها انسان، کنی، میلیونکنی، یک نظام درست مییک جامعه درست می اما اینجاکنی، می

تشکیل  د؛بو تشکیل جامعۀ توحیدیکار انبیا  سازی، انبیا کارشان این بود.ها بشر مینسل
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. ی اداره بشودوانین و مقررات الهنظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیالتی که با ق

 فرماید:ای، اینطور میآن وقت خدا در مورد چنین جامعه

َالْفَتْحََُوََالل هََِنَصْرََُجاءَََإِذا
 جون یاری و پیروزی خدا برسد و فتح بیاید

1َأَفْواجاًََالل هََِدينَِفيَيَدْخُلُونََالن اسَََرَأَيْتََوَ
 شوندخدا داخل میو مردم را ببینی که فوج فوج به دین 

اند، اراده ما بر آن است که بر مستضعفان و آنانکه در پنجه ضعف و ناتوانی نگاه داشته شده

منت نهیم و آنان را رهبران و پیشوایان )زمامداران( قرار دهیم و آنان را میراث بران 

 )حکومت و قدرت( بسازیم.

ه و میزان هم که خدا ب پیغمبر آمده برای تشکیل یک نظام و محیط عادالنه. کتاب

 پیامبر داده، به همین منظور داده تا در این نظام عادالنه و محیط درست، انسان تربیت شود.

َالْميزانَََوَََالْکِتابَََمَعَهُمَُأَنْزَلْناَوََبِالْبَيِّناتََِرُسُلَناَأَرْسَلْناَلَقَدْ
ز ای اها مجموعهو با آنهای روشنگر فرستادیم آوران خود را با دالیل و آموزشهمانا پیام

ساز و آیینی برای ایجاد تعادل و توازن اجتماعی های زندگیمقررات و قوانین و روش

 فرستادیم

َبِالْقِسْطََِالن اسَُلِيَقُومََ
 ها زندگی عادالنه )و محیط عدالت و برابری( برپا کنندتا انسان

                                                                 
 2و  1. سوره مبارکه نصر، آیات 1
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َلِلن اسََِمَنافِعَُوََشَديدٌَبَأْسٌََفيهَِالْحَديدََأَنْزَلْنَاَوَ

های اصیل و معتبر( را نیز که در آن قدرتی و آهن )نیروی قهر و وسیله دفاع از ارزش

 هایی برای مردم هست، فرستادیمشگرف و بهره

1َعَزيزٌََقَوِي ََالل هَََإِن ََبِالْغَيْبََِرُسُلَهَُوََيَنْصُرُهَُمَنََْالل هََُلِيَعْلَمََوَ

خدا  کنند، مشخص گردند. به یقینو تا آنان که خدا پیامبرانش را با ایمان به غیب یاری می

ناپذیر است.نیرومند و شکست

                                                                 
 25. سوره مبارکه حدید، آیه 1



 

 های دعوتنخستین نغمهجلسه هجدهم: 

رای هر نقطه شروع ب مسئلۀ بسیار مهمی است.ها های انساندر همه فعالیتمسئلۀ نقطۀ شروع 

آن کاری که انبیای عظام الهی میکار باید درست و دقیق انتخاب شود. سؤال این است که 

اهلی ظام جخواهند انجام بدهند؛ یعنی ایجاد حکومت و جامعه و نظام توحیدی و برانداختن ن

علیهمهای انبیاهدف که   آمیز و ایجاد رستاخیز عظیمی در متن اجتماع، این کارها را ـو شرک

 کنند؟روع میش کجا از  ـ است السالم

 بیان هدف عالی در نقطه شروع از سوی انبیا
عبارت بود از بیان لُبّ و مغز و اساس و روح مکتبشان. انبیا در شروع  کار انبیانقطۀ شروع 

نکردند هرگز. چنین نبوده است که  1انقالب و رستاخیز اجتماعی و عقیدتی، با مردم مجامله

های دیگری، با یک شعارهای یک مدت زمانی مردم را سرگردان کنند با یک حرف

یدا کردند، بعد آن شعار اصلی را در میان دیگری، و بعد از آنکه یک مقداری موفقیت پ

بگذارند، نه؛ از اول با صداقت و با درستی و راستی، آن هدف واقعی و نهایی خود را بیان 

توحید و معرفت خدا هم مایۀ تکامل  کردند، و آن چه بود؟ آن هدف، عبارت بود از توحید.

                                                                 
 دنزبانی کرل(، تملق و چربم. )ج1
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معنای و هم طرح توحید به و تعالی روح انسان است، که این هدف عالی و نهایی انبیاست،

طبقه، یک ایجاد یک محیط الهی، یک جامعه و نظام الهی، یک نظام عادالنه، یک نظام بی

 .چنین نظامی استمعنای تشکیل یکنظام بدون استثمار، یک نظام بدون ظلم، به

 رابطه توحید و نبوت
وحدانیت خدا هم تأمینچیز مکتب انبیاست. اعتقاد به توحید و وجود خدا و توحید همه

سازی الزم میکنندۀ هدف نهایی و غایی انبیاست، و هم اینکه آن محیطی را که برای انسان

 .سازی؛ توحید بهترین و گویاترین شعار استکردن کارخانۀ آدمدانند، برای پیاده

ند. زناولین نغمۀ دعوت انبیا و نقطۀ شروع کارشان اعالم توحید است، حرف آخر را اول می

مکاتب و احزاب سیاسی در دنیا، آنهایی که با خدا و دین ارتباطی ندارند؛ حرفی ندارند که 

ها سرشان را با شعارهای پوچ و توخالی گرم ها مردم را دنبال نخودسیاه بگردانند، مدتمدت

خودی دلخوش کنند؛ بعد آخرش ببینیم که مطلوب کنند، سالیان درازی مردم را با آرزوهای بی

  حرفی ندارند. 1منظور از اول اینها نبوده، دعوا سر لحاف مالنصرالدین بوده؛و 

 دلیل تأکید صریح انبیا بر توحید در ابتدای دعوت
خواهند، به مردم چه عیب دارد که انبیا اول مدتی مردم را سر بدوانند، مدتی آنچه را که نمی

کنند؛ چه مانعی دارد؟ مانعش این خواهیم، در آخر، هدفشان را تأمین وانمود کنند که می

است که دین با آگاهی و بصیرت همراه است. ایمان دینی اگر کورکورانه و ناآگاه باشد، 

گرود، هرکسی که وارد منطقه و محیط او خواهد هرکسی که به او میفایده ندارد. دین می

                                                                 
رود که فردی در دعوایی که به او مربوط نیست، ضرر ببیند؛ یا در یک دعوای ساختگی مالی را از کار میالمثل مواقعی به. این ضرب1

 دست بدهد.
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دوم این است که  نکتۀ رود.رود و دنبال چه کاری میشود، از اول بداند که به کجا میمی

 ارد بشوندوآفرینی اجتماعی خود در مسیر نقشاز چه راهی در آینده باید بدانند  پیروان انبیا

گیریم از کار انبیا و از نقطۀ شروع درسی که ما می. شروع کنندبخش قاطع و نتیجهاز کجا و 

قرار  نقطۀ شروع انبیادعوت انبیا، ازجمله یکی این است که باید ما هم نقطۀ شروعمان را همان 

 :بدهیم

رَسوالًَ» اُم ةَ  َ«وََلَقَدَبَعَثناَفيَکُلَِّ

 و همانا برانگیختیم در هر امتی پیامبری

1َ«اَنَِاعبُدُواَاهللََوََاجتَنِبُواَالطّاغوتَ»

 که عبودیت کنید خدا را و دوری بگزینید از طاغوت

 ها با دعوت انبیادلیل مخالفت
کند و موافقان و مخالفان پیامبر سخن از توحید، در همان ابتدا مرزها را برای همه مشخص می

شوند؛ چرا که روح توحید عبارت است از نفی هرگونه قدرتی جز با شنیدن آن مشخص می

دعوت به  و« ال اله اال اهلل»قدرت پروردگار. دشمنان پیامبر در همان ابتدا فهمیدند که عبارت 

فقط یک مسئله اعتقادی نیست؛ بلکه دعوت به یک مسئله اجتماعی است. بنابراین توحید، 

دیدند توحید کاخ آقایی و ریاست آنها را ویران میشروع به مخالفت با پیامبر کردند. 

دیدند نفی اِالهان، نفی خدایان؛ یعنی ایجاد جامعۀ توحیدی و ایجاد جامعۀ خواهد کرد. می

دیدند که انحصاری خدا و اطاعت انحصاری از خداست. میمعنای حکومت توحیدی، به

ای فهمیدند که اگر کسی و جامعهها درمقابل پروردگار عالم. میتوحید یعنی برابری انسان

                                                                 
 36. سوره مبارکه نحل/ آیه 1
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و نظامی بر اساس توحید باشد، در آن نظام تبعیض نیست، اختالف طبقاتی نیست، ظلم 

ر نبودند با آنچنان نظامی بسازند، با فهمیدند و حاضفهمیدند و چون مینیست؛ اینها را می

 آن مخالفت کردند.

َغَيْرُهََُإِله ََمِنَْلَکُمَْماَالل هََاعْبُدُواَقَوْمََِياَفَقالََقَوْمِهََِإِليَنُوحاًَأَرْسَلْناَلَقَدْ

همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس گفت ای قوم من! خدا را عبودیت کنید؛ جز 

 خدا شما را معبودی نیست

1َعَظيم ََيَوْم ََعَذابَََعَلَيْکُمََْأَخافَُإِنِّي
 من بر شما از عذاب روزی بزرگ بیمناکم

َغَيْرُهََُإِله ََمِنََْلَکُمَْماَالل هَََاعْبُدُواَقَوْمَِياَقالََهُوداًََأَخاهُمَْعاد ََإِليَوَ
و به سوی قوم عاد، برادرشان هود را فرستادیم. گفت ای قوم من! خدا را عبودیت کنید؛ 

 بجز او شما را معبودی نیست

2َتَت قُونَََفَالَأََ

کنید؟آیا پروا نمی
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 65. همان، آیه 2



 

 های معارضجلسه نوزدهم: گروه

بودن، بهخاطر ضعیفاسالم فرض نشده، تصور نشده؛ صورتی که یک نفری، بهاساساً در 

های چنین فرضی، جزو فرضبودن، نتواند حق مشروع خود را بگیرد. یکقدرتخاطر بی

 ی و تشکیالت توحیدی و الهی نیست.وجود حکومت اسالم

 مردم در جامعه اسالمی
گونه اعضای یک پیکرند، بدون هیچهمه فرزندان یک محیط و مردم در جامعه اسالمی، 

در جامعۀ اسالمی همان علیهاهللصلواتتفاوت و تمایزی؛ یعنی حاکم اسالمی مثل امیرالمؤمنین

قدر حق دارد و همان حقوقی را دارد که یکی از آحاد رعیت آن حق را دارد و آن اندازه 

انسان معمولی، زور و تواند بر یک ترینِ مقامات نمیدر جامعۀ اسالمی، بزرگ حق دارد.

در آن جامعه همه موظفند از حقوق ضعفا و محرومان و  گویی بکند.قلدری و حتی درشت

ستمدیدگان دفاع کنند. در آن جامعه کسی حق ندارد بگوید مرا مصالح خودم بس، مرا 

رسم به کارهای دیگران بپردازم؛ برای دردسرهای خودم بس، مرا کارهای خودم بس، نمی

توانند های یک بدنند، مگر میهم، همه اجزا و اعضای یک پیکر و اندامکه همه باخاطر این

اش، وجود علم و آگاهی، جور بگویند؟ این جامعه، خصوصیات بزرگش، خطوط اصلیاین

وجود عدل و دادگری، طبقۀ واحد، نفی طبقات اجتماعی، نفی استثمار، نفی جمع ثروت، 
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داری از حق داری از باطل و الزام و اجبار طرفطرفنفی استبداد و حکومت مطلقه، نفی 

 سازد.ای را بخواهد چنین جامعهپیغمبر می و حقیقت است، اینها مشخصات این جامعه است.

 های معارض انبیاگروه
اگر پیغمبری در یک جامعۀ جاهلی بیاید، حرف خودش را بزند، حال سؤال اینجاست که 

ارزه اولین کسانی که با پیغمبر مب جاهلی مبارزه خواهند کرد؟چه کسانی با او در این اجتماع 

اند. زنده هستند برای خاطر اینکه میکنند، آن کسانی هستند که از اختالف طبقاتی زندهمی

گناه، به ناحق استفاده توانند از نیروهای یک عده انسان بیتوانند یک عده مردم را بدوشند، می

خواهند بود با دعوت این نبی و با اقامۀ چنین جامعه و نظامی،  کسانی که مخالف دومینکنند. 

کنانند. آنهایی که مایلند پول را از کیسۀ این، از کیسۀ آن، از جمعاندوزانند، آن مالآن ثروت

دخلِ سرِ گذر بکشند بیرون و الیِ دستمال بستۀ فالن پیرزن محروم، از تهِ دخل فالن بقال کم

حکام مستبدند که با این دعوت سوم گروه  نهایتِ خودشان بریزند.های بزرگ و بیدر کیسه

وارد یک جامعه« الّااهللالاِله»نبوی و رسالت الهی مبارزه خواهند کرد؛ برای خاطر اینکه تا 

صورت واقعی، معنایش این است که فرعون از آن جامعه برخاست، بیرون رفت؛ ای شد، به

که با کسانیهم احبار و رُهبانند، آن چهارمطبقۀ  مردم شد.یا رفت، یا یکی از آحاد عادی 

دهند، که باید برای خاطر آموزشی که به مردم میکسانیمغزهای مردم سر و کار دارند. آن

موقعیت اجتماعی خودشان را حفظ کنند، و اگر این آموزش، یک آموزش صحیح، یک 

وشنگر باشد، بقای آن آقایی، گرانه، یک آموزش رساز، یک آموزش آگاهآموزش زندگی

های مادی و حیثیتی، برای این طبقه هم امکان نخواهد آن ریاست معنوی، آن برخورداری

 .داشت
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لحظه خاکستر کند و بر باد خواست، تمام این طبقات معارض را در یکاگر خدا میالبته 

هی نیست. قانون التوانست؛ اما خب، سنت الهی بر این نیست، قانون خدا بر این بدهد، می

هایشان را بکنند تا مؤمن از غیر مؤمن بازشناخته بشود. جاده یکاین است که آنها دشمنی

توانند بدوند، میهایی که رانشان، ساقشان، قوی است، میای ناهموار باشد تا آدمخُرده

 توانند بروند، اینها شناخته بشوند، روشن بشوند.

َإِلَىَوَسُلْطَان َبِآيَاتِنَاَمُوسَىَأَرْسَلْنَاَوَلَقَدْ َاحِرٌَسَََفَقَالُواَوَقَارُونََوَهَامَانََفِرْعَوْنََمُبِين 

1َکَذَّابٌَ
همانا موسی را همراه با آیاتمان و با حجتی آشکارا به سوی فرعون و هامان و قارون 

 پرداز است.فرستادیم پس گفتند که ]موسی[ جادوگری دروغ

2َکافِرُونَََبِهَِأُرْسِلْتُمََْبِماَإِن اَمُتْرَفُوهاَقالَََإِال َنَذير ََمِنََْقَرْيَة َفيَأَرْسَلْناَماَوَ

ای نفرستادیم، مگر آنکه اشراف و ثروتمندانش گفتند ما به دهندهای بیمو در هیچ آبادی

 اعتناییم.اید، کافر و بیآنچه شما آورده

َوَََلِبِالْباطََِالن اسَِأَمْوالََلَيَأْکُلُونََالرُّهْبانَِوََالْأَحْبارََِمِنََکَثيراًَإِن َآمَنُواَال ذينََأَيُّهَاَيا

3َالل هََِسَبيلَِعَنََْيَصُدُّونَ
اید! همانا بسیاری از عالمان و زاهدان اموال مردم را بدون ای کسانی که ایمان آورده

دارند.خورند و مردم را از پیمودن راه خدا بازمیاستحقاق می

                                                                 
 24و  23. سوره مبارکه غافر، آیه 1

 34سبا، آیه . سوره مبارکه 2

 34. سوره مبارکه توبه، آیه 3



 

 (2و ) (1: فرجام نبوت )ویکمو بیست جلسه بیستم

گر خداست. از اولِ بعثت، دییک سلسله فعالیت و تالش و جهاد حاصل زندگی پیغمبران 

دیگر روی خوشی و آسایش را ندیدن  1نخوابیدن، دیگر در بستر آسودگی نغنودن،راحت

در آخر زندگی هم آن کردن. این خالصۀ سرگذشت پیغمبران الهی است.و یکسره جهاد

 رایم، بعضی درمقابل جباران و طاغیان زمان، سرشان از پیککه از آثار مذهبی دانستهطوری

جداشده و به ارمغان آمده؛ بعضی در الی درخت، قد تا قد پیکرش اره شده و به دونیم 

کدام ثروتی، ولو اندک نیندوخته؛ شده؛ بعضی در غربت و در ناراحتی از دنیا رفته. هیچ

های کدام در آخر زندگی، مانند رهبران دنیایی و دنیادار، کاخ و تشکیالت و ثروتهیچ

 است. نگذارده انبوه از خود به جا

 های پیامبرانها و مجاهدتفایده تالش
خوانیم، ها میجوری که در ذهن ما هست و در تاریخ نبوتآید. آنسؤالی پیش میحال 

ها و جهادها زندگی را گذراندند و بسیاری هم شربت شهادت پیغمبران، همه با تالش

ای بود؟ آیا پیغمبران در تاریخ شکست فایدهثمر و بینوشیدند، پس کار اینها، آیا کار بی
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فقط شکست نخوردند، بلکه فرجام نبوت ما معتقدیم که این مأموران عزیز خدا، نه خوردند؟

و پایان کار پیغمبران، همیشۀ تاریخ، در گذشتۀ زمان، برطبق دلخواه تمام شده، در آینده 

 .هم همچنین خواهد بود

ای که به نام نبوت و رسالت معروف این سلسلهدو مطلب ما در اینجا داریم، یکی اینکه 

کار کردند؟ مجموعشان چه عملی را است، یعنی قافلۀ پیغمبران از آدم تا خاتم، اینها چه

د یک انبیا آمدندر پاسخ باید گفت انجام دادند؟ آیا پیش بردند یا ورشکسته شدند؟ 

 غریزه که موجودی بشناسد، را چاه و توانست راهموجودی را که در حد یک حیوان هم نمی

قدر توانا و راهگشا نبود، این موجود را آوردند در سطح یک موجودی که در او آن هم

توحّش و نادانی،  1بشر را از حضیض فرشتگان آسمان هم باید از او بیایند چیز بیاموزند.

ترین، یآوردند در حد یک انسان متمدن که اگر بخواهد برطبق تعلیمات آنها عمل بکند، عال

ها انسان را قدم قدم آن های خلقت در زندگی او بروز خواهد کرد.زیباترین، شیواترین جلوه

و کالس کالس باال آوردند و هر کالس که بشر باالتر آمد، معلم کالس قبلی جان خود را 

بینیم بنابراین انبیا در تاریخ ناموفق نبودند و ما میاز دست داد و نوبت به معلم بعدی رسید. 

قدم به اوج ترقی و تکامل و که هر روزی که بشریت پیش رفته و بر عمر خود افزوده، یک

 تر شده.تعالی نزدیک

مطلب دیگر این است که انبیای عظام الهی هرکدامی در زمان خود، آیا موفق شدند 

پاسخ این است که موفقیت پیامبران در زمان خودشان به دو عامل مهم  یا شکست خوردند؟

ا در طول هرجا شممیان خود و پیروانشان بستگی داشته است: یکی ایمان و دیگری صبر. 

بینید یک پیغمبری شکست خورده از طاغوت زمان، برای خاطر این بوده ها میتاریخ نبوت
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عکس بینید بهکه پیروانش، اطرافیانش، ایمان کافی یا صبر کافی نداشتند. هروقت که می

 این است که ایمان سرشار و صبر الزم را دارا بودند. پیش بردند، برای خاطر

َالْمُرْسَلينَََلِعِبادِنَاَکَلِمَتُناَسَبَقَتََْلَقَدَْوَ
 مان از پیش نازل گشته است و به یقین که فرمان ما از پیش برای بندگان فرستاده

َالْمَنْصُورُونَََلَهُمََُإِن هُمْ
 باشندشدگان میگمان هم ایشان یاریکه بی

1َالْغالِبُونَََلَهُمََُجُنْدَناَإِن ََوَ
 گمان سپاه ما نیرومندانند.و بی

 نیاز حق و جبهه حق به کار و تالش
ت های حق در طول تاریخ شکسنکته دیگر آن است که اگر بعضی از پیامبران و نهضت

ها خوردند، نباید گمان کنیم که حق محکوم به شکست و زوال است؛ بلکه این شکست

حق هم با وجودی که حق است، احتیاج دارد به کار و تالش و دلیل بر این است که 

ه! ن س الزم نیست تالش کنیم در راهش.کوشش. گمان نکنیم چون حرف ما حق است، پ

مجاهدت و تالش و کوشش الزم است. موحدان تاریخ باید دین خدا را نصرت کنند و با 

ند.کمتعال هم مؤمنین را یاری می شود و خداوندیاری دین خداست که موفقیت حاصل می
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 ودوم: تعهد ایمان به نبوتجلسه بیست

شهادت به نبوت، ایمان به شود که مطرح می یک سؤال اساسی در تتمه بحث از نبوت

عنوان شعار او ای که این تشهد بهن جامعهآتعهدی بر دوش آیا نبوت و اعالم این ایمان، 

 گذارد.پاسخ این است که می گذارد؟گذارد یا نمیشود، میگفته می

است گیرد، عبارت تعهدی که، مسئولیتی که انساِن معتقد به نبوت نبی، بر دوش می

شود گیری از راه نبی و قبول مسئولیِت به منزل رساندن بار نبی. خیلی آسان ادا میاز دنباله

این کلمات، اما خیلی مسئولیتش سنگین است؛ و اساساً امت نبی و شاهد نبوت بودن هم 

کنند که اگر گفتند ما قبول داریم که فالنی پیغمبر یک عده مردم خیال میهمین است. 

وسیلۀ زبان اعالم کردیم، کار ما تمام شد، که پذیرش نبوت او را در دلمان، بهاست، همین

 .گوییم این حرف درست نیستما می خودمان را از مرز جهنم وارد مرز بهشت کردیم.
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جا َشهَدَُيََاهللَُوََلَرَسولُهَُاِن کَََيَعلَمَُاهللََُوَََاهللََِلَرَسولَُاِن کََنَشهَدَُقالواَالمُنافِقونََءَكَاِذَا

1َلَکاذِبونَََالمُنافِقينَََاِن 
گوید بله، دهیم که تو پیغمبر خدایی؛ خدا میاهلل ما شهادت میگفتند یا رسولآمدند میمی

دهیم که آنها در این شهادتشان دانیم که تو پیغمبرِ مایی، اما شهادت میما خودمان می

 گویند.زبان دارند میدروغگو بودند؛ در دل قبول ندارند این مطلب را، به 

آورد، دنبال میایمان به پیغمبر الزم است، اما ایمان به پیغمبر، تعهداتی را با خود به

اگر آن تعهدات انجام گرفت، به هر اندازه که آن تعهدها انجام گرفت، ایمان انسان به همان 

کار میهچاین تعهد چیست؟ این تعهد این است که من ببینم پیغمبر  اندازه درست است.

بکوشم تا این بار ؟ خواست برداردبارِ عظیمی را پیغمبر می چه  ؟خواست در این دنیا بکند

و به مقصد برسانم. دیگران را هم با خود همراه کنم و همه جامعه برای  بردارم هم را من

رت را تمام م عمایاگر نتوانستبرداشتن این بار و ساختن بنای جامعه اسالمی تالش کنند. 

 م آنجا؟یم بچینیم بیاوریتوانتا آجر هم نمیم، دهینک

عهد گفته است؛ این تتعهد رسالت، ساختن یک دنیایی به شکلی است که اسالم 

کند، ای که اسالم پیشنهاد میآید تا جهانی را با قوارهآید، میرسالت است. رسول که می

صورتی ها را بهشود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانبسازد. پیغمبر برای این مبعوث می

به  خواست مردم راخواست بکند؟ میکار میپیغمبر چه گوید، درست کند.که خدا می

خواهد مردم را به بهشت ببرد؛ بهشت این جهان و بهشت پس از مرگ، هر دو. چون می

رسند.بهشت ببرد، مردم باید با او بیایند، اگر با او نیامدند، به بهشت نمی
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 وسوم: والیتجلسه بیست

صرف اینکه محبت دارند به آید سرِ خودشان را کاله بگذارند. بهای خوششان مییک عده

صرف اینکه اعتقاد دارند به ائمه، خیال میکنند والیت ائمه را واقعاً دارند، بهخیال می ائمه،

ت با معنای مسئله والی. کنند والیت یعنی همین. این نیست والیت، از این باالتر است والیت

 شود.نی آن، غالباً کمتر مطرح میصحیح قرآ

 رابطه و پیوند نبوت با والیت
 درحقیقت تتمه و ذیل و خاتمۀ بحث نبوت است.و مسئلۀ والیت در دنبالۀ بحث نبوت 

ها به دادن انسانآید برای تخلّقرساندن انسان، میتکاملآید برای بهگفتیم که پیغمبر می

از چه راهی و از چه  رساندن مکارم اخالق.اتمامکردن و بهآید برای کاملاهلل، میاخالق

میسازی درست کارخانۀ انساننبی  کند برای ساختن انسان؟مبر استفاده میای پیغوسیله

طور خودکار انسانِ کاملِ پیغمبرپسند تحویل بدهد. پس پیغمبر برای ساختن انسانکند که به

سازی، کند. کارخانۀ انسانسازی استفاده میآوردن مایۀ انسان، از کارخانۀ انسانقِوامها و به

ای، آن تمدنی که در یعنی آن جامعهنیز جامعۀ اسالمی  نظام اسالمی است.جامعه و همان 

کند، قوانین آن جامعه، قوانین خدایی است، حدود الهی رأس آن جامعه خدا حکومت می

 و خداست مخروط رأس درکند، شود، عزل و نصب را خدا میدر آن جامعه جاری می
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آورد، قانون وجود میا. تشکیالت را دین خدا بههتر از خدا، همۀ انسانیت و همۀ انسانپایین

کند، روابط اجتماعی را، اقتصاد را، حکومت را، صلح و جنگ را مقررات الهی ایجاد می

کند و دین خدا دنبال این قانون میکند و اجرا میحقوق را، همه را دین خدا تعیین می

 ایستد.

را می اوّلی که پیغمبر فکر اسالمیها و تشکیل نظام اسالمی، در راستای تربیت انسان

تواند یک جامعه را تنه، میشود، آیا پیغمبر یکآورد؛ اوّلی که دعوت پیغمبر شروع می

ای که این تشکیالت را اداره بکنند، خواهد؟ عدهاداره بکند؟ آیا یک جامعه، تشکیالت نمی

جای خود بنشاند، ه را بهخواهد؟ سربازی که از این جامعه دفاع کند و دشمنان این جامعنمی

خواهد؟ کسانی که با پیغمبر یاری کنند و دعوت نبی را نشر بدهند، الزم نیستند؟ مینمی

بینیم که چرا. همه کار باید از طریق اسباب معمولی انجام بگیرد. پیغمبرها هم در بیشتریِن 

آید، برای اینکه بتواند که میاند. پیغمبر وقتیهایشان از اسباب معمولی استفاده کردهفعالیت

سازی است، تشکیل بدهد؛ برای این کار احتیاج جامعۀ مورد نظر را که همان کارخانۀ انسان

پیوستۀ متحد، دارای ایمانِ راسخ، از اعماق قلب مؤمن و معتقدِ به همدارد به یک جمعِ به

بر اول کار الزم چنین جمعی را پیغماین مکتب، با گامِ استوار، پویا و جویای آن هدف. یک

 پس پیغمبر اول کار کردن.آوردن و درستکند این جمع را فراهمدارد. لذا پیغمبر بنا می

آورد، یک جبهه درمقابل جبهۀ کفر وجود میآورد، یک صف بهوجود مییک جمعیت به

کند. این جبهه از چه کسانی تشکیل شده؟ از مسلمانان استوارِ مؤمنِ معتقدِ نافذُایجاد می

گوییم شود که پیوند بین نبوت و والیت چگونه است و چرا میاز اینجا معلوم می القلب.

 والیت در تتمه بحث نبوت است.
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 تعریف والیت
جبهگی و اتصال شدید یک عده پیوستگی و همهمدر اصطالح اوّلی قرآنی، والیت یعنی به

راه دارند قدم برمی انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک

کنند، یک فکر را و یک عقیده را دارند، برای یک مقصود دارند تالش و حرکت می

های دیگر اند. هرچه بیشتر این جبهه باید افرادش به همدیگر متصل باشند و از جبههپذیرفته

های دیگر خودشان را جدا و کنار بگیرند، چرا؟ برای اینکه از های دیگر و قسمتو قطب

 پیوستگی.هموالیت یعنی به گویند والیت.بین نروند، هضم نشوند. این را در قرآن می

آورَد، وجود میپیغمبر جمع مسلمانِ آغاِز کار را، با این پیوستگی و جوشیدگی به

صورت یک پیکر کند، اینها را بهکند، اینها را باهم برادر میاینها را به همدیگر متصل می

وجود دهد، جامعۀ اسالمی را بهوسیلۀ اینها امت اسالمی را تشکیل میبهآورد، واحد درمی

های دیگر که در آیات ها، با مخالفین، با معاندین، با جبههآورد. از پیوند اینها با دشمنمی

های دیگر جدایی میکند. مابین اینها و جبههشاءاهلل خواهید دید جلوگیری میفردا ان

ها جبهۀ یهود، از پیوستنِ به جبهۀ نصارا، از پیوستنِ به جبهۀ مشرکین، این اندازد، از پیوستنِ به

 جوشیده بکند.همکند صفوف اینها را فشرده و بهدارد و هرچه بیشتر سعی میرا باز می

ت جبهگی میان مؤمنین یکی از ابعاد والیبهرحال به هم پیوستگی و اتصال شدید و هم

 پردازیم.د که در دروس آتی به سایر ابعاد آن میاست. والیت دو بعد دیگر هم دار
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َرُواکَفَََقَدََْوَََبِالْمَوَد ةََِإِلَيْهِمَْتُلْقُونَََأَوْلِياءَََعَدُو کُمََْوَََعَدُوِّيَتَت خِذُواَالَآمَنُواَال ذينََأَيُّهَاَيا

1َرَبِّکُمََْبِالل هََِتُؤْمِنُواَأَنَْإِي اکُمَْوَََالر سُولَََيُخْرِجُونَََالْحَقََِّمِنََجاءَکُمََْبِما
جبهه خود نگیرید و هم« ولی»اید! دشمن من و دشمن خودتان را ای کسانی که ایمان آورده

اید، کفر و که به اندیشه حقی که بدان گرویدهکه پیام دوستی به آنان بفرستید؛ درحالی

اید، از گارتان ایمان آوردهاند، پیامبر و شما را به این دلیل که به خدا، پروردانکار ورزیده

 رانند.شهرتان بیرون می

َوَََمَْمِنْکَُبُرَآؤُاَإِن اَلِقَوْمِهِمََْقالُواَإِذََْمَعَهََُال ذينَََوَََإِبْراهيمَََفيَحَسَنَةٌََأُسْوَةٌََلَکُمََْکانَتَْقَدْ

َحَت يَبَداًَأَََالْبَغْضاءََُوَََالْعَداوَةََُبَيْنَکُمََُوََبَيْنَناَبَداَوَََبِکُمََْکَفَرْناَالل هََِدُونََِمِنََْتَعْبُدُونَََمِم ا

2َوَحْدَهََُبِالل هََِتُؤْمِنُوا
و روش ابراهیم و همراهانش برای شما سرمشقی نیکوست. آنگاه که به قوم همانا در کار 

ه کنید، بیزار و بری هستیم؛ بخود گفتند: ما از شما و از هرآنچه به جای خدا عبودیت می

شما کفر و انکار آوردیم و میان ما و شما دشمنی و کینه پدید آمد. )چنین خواهد بود( تا 

بیاورید. وقتی که به خدای یگانه ایمان

                                                                 
 1. سوره مبارکه ممتحنه، آیه 1

 4. همان، بخشی از آیه 2



 

 وچهارم: پیوندهای امت اسالمیجلسه بیست

عنوان امت اسالمی تشکیل شدند؛ یعنی با مقررات یک جامعۀ اسالمی و یک جمعیتی که به

وسیلۀ قدرت الهی، این جمعیت گذاری و اجرای قانون بهالهی و با طرز فکر الهی و با قانون

 آن به برسند بخواهند اگرگذاریم، شوند، که امت اسالمی اسمش را میدارند اداره می

جهت، جهت ارتباطات داخلی است، در ا باید مراعات کند. یکر جهت دو قرآنی، والیت

جهت، جهت ارتباطات خارجی است، یعنی رابطۀ عالَم اسالم و داخل جامعۀ اسالمی؛ یک

 امت اسالم و جامعۀ اسالمی با جوامع دیگر.

 بعد اول والیت: ارتباطات داخلی
معنای قرآنی است که کمال وقتی دارای والیت بهزمینۀ ارتباطات داخلی، امت اسالم آندر 

های همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی هرچه بیشتر آحاد و جناح

گونه تفرّق و اختالفی در سرتاسر امت عظیم گوناگون را در خودش تأمین کند. هیچ

 در داخل این امت تشکیل نشود. های گوناگون اسالمی نباشد. صف
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 بعد دوم والیت: روابط خارجی
و اما در زمینۀ روابط خارجی؛ در زمینۀ روابط خارجی، عالَم اسالم باید سعی کند، امت 

اسالمی باید سعی کند روابط خود را با دنیای غیر مسلمان و غیر این امت جوری تنظیم کند 

ذره تحت تأثیر افکار آنها قرار نگیرد. همکذره تحت فرمان آنها قرار نگیرد، یکه یک

 یرد،اگر امت مسلمان تحت تأثیر و تسلط قرار بگ جبهگی و پیوستگی ملت مسلمان با آنها

  .کلی ممنوع استبه

 تفاوت انزوا و استقالل
ها های غیر مسلمان و با امم غیر مسلمان رابطهگوییم با دولتتوجه داشته باشید. اینکه می

معناست که عالم اسالم و امت اسالمی در انزوای سیاسی به سر خواهد ایننه بهقطع است، 

ها والیت با آن ؛ امادارد و اقتصادی و دیپلماسی و... جور نیست، روابط معمولیبرد، نه؛ این

 با آنها ندارد. 1ندارد، پیوستگی با آنها ندارد. پیوند جوهری و ماهوی

 اسالمی جامعۀ داخل در اینکه رویه یک  ـ آنیقر والیت  والیت پس دو رویه دارد ـ

سوی یک جهت، با یک راه، با یک گام قدم سوی یک هدف، بهبه بایستی عناصر همۀ

های ضد ها و جناحبردارند. در خارج از جامعۀ اسالمی، امت اسالمی بایستی با همۀ بلوک

 اسالمی، پیوندهای خود را بگسلد.

                                                                 
 . امر مربوط به اساس و ریشه و ذات هرچیز و هرکار1
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 دیگر والیت تمسک به ولی، شرط تحقق دو بعد
کار جهت بهکار بیفتد و همه در یکها بهدر جامعه اگر بخواهد همۀ نیروعالوه بر اینها، 

صورت یک قدرت متراکمی، های جامعه بهها هرز نرود و همۀ نیرویک از نیروبیفتد و هیچ

جناحمقابل کار بیاید و جامعه بتواند مثل مشت واحدی باشد، دربه مصالح جمعی بشریت به

های مخاصم؛ اگر اینها را بخواهد داشته باشد، احتیاج دارد به یک ها و قدرتها و صف

قدرت متمرکز. به یک قلبی احتیاج دارد این جامعه و این پیکر عمومی امت اسالم. البته 

شرایطی هم دارد. باید خیلی آگاه باشد، باید خیلی بداند، باید خیلی باتصمیم باشد، باید 

ی یک دید دیگری باشد، بایستی از هیچ چیزی در راه خدا نهراسد، بایستی چشمش دارا

 گذاریم؟ امام.چنین موجودی را چه میوقتی الزم شد خودش را هم فدا کند؛ ما اسم یک

ارتباط مستحکم و نیرومند هر یک از آحاد امت  شرط تحقق والیت چیست؟بنابراین 

چه؟ ارتباط فکری و ارتباط عملی. یعنی درست  اسالم، در همه حال، با آن قلب امت. ارتباطِ

ها دنبال او بودن، و درست در افعال و رفتار گرفتن، درست در افکار و بینشاز او سرمشق

 کردن.ها او را پیرویها و حرکتو فعالیت

 ثمره والیت
اگر والیت را که دارای سه ُبعد شد تا حاال؛ یکی حفظ پیوندهای داخلی، یکی قطع پیوند 

های متضاد خارجی، این دوتا، یکی هم حفظ ارتباط دائمی و عمیق با و وابستگی به قطب

قلب پیکر اسالمی و قلب امت اسالمی، یعنی امام و رهبر، سه بعد والیت را که بیان کردیم، 

دهد به حاال اگر این سه بُعد را مراعات کردیم، چگونه خواهد شد؟ آیۀ قرآن جواب می
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که کسیآن 1«وََال ذينََآمنواَفَاِن َحِزبََاهللَِهُمَُالغالِبونََل َاهللََوََرَسولَهُوََمَنَيَتَوَ»ما؛ 

اند، با مؤمنان این پیوند قبوِل والیت کند با خدا و با رسولش و با کسانی که ایمان آورده

را مراعات کردند و حفظ کردند و نگسستند، اینها غالبند، پیروزمندانند. از همه پیروزتر 

 های دیگر غلبه خواهند داشت.ها هستند و اینهایند که بر همۀ جناحهمین

َبُّونَهَُيُحََِوََيُحِبُّهُمَْبِقَوْم ََالل هَُيَأْتِيَفَسَوْفََدينِهَِعَنَْمِنْکُمَْيَرْتَد ََمَنَْآمَنُواَال ذينََأَيُّهَاَيا

َمَةََلَوََْيَخافُونََالَوَََالل هََِسَبيلَِفيَيُجاهِدُونََالْکافِرينَََعَلَيَأَعِز ة ََالْمُؤْمِنينَََعَلَيَأَذِل ة َ

2َعَليمٌََواسِعٌَالل هََُوَََيَشاءََُمَنَْيُؤْتيهَِالل هََِفَضْلََُذلِکََالئِم 
ای گروه مؤمنان! از شما هر کس از دینش بازگردد، خداوند مردمی را خواهد آورد که 

آنان را دوست بدارد و آنان نیز او را دوست بدارند. در برابر مؤمنان فروتن و مهربان باشند 

نند و از مالمت ار کناپذیر و تسخیرناپذیر باشند. در راه خدا کارزو در برابر کافران، شکست

دهد.گری نهراسند. این فضل و بزرگواری خداست که به هرکس بخواهد میمالمت
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 وپنجم: بهشت والیتجلسه بیست

 عدف را ها زیان و وقت، ضررهابه کند؛ جذب را منافع وقت،به بخواهد اسالمی جامعۀ اگر

 مندش درمقابل خارج، در ای باشند،پیوسته و مالئم اجزای یکدیگر با داخل، در کند؛

 رویه دو آن بخواهد اگر خالصه باشند؛ را داشته واحدی دست و واحد مشت یک حکم

 اندهیفرم مرکز یک که است محتاج بکند، تأمین خود در والیت را جانب دو و بُعد دو و

 رینشاط فک جامعه، این نشاط با و فعال عناصرِ  همۀ تا باشد داشته خود در درون مقتدری

 های خود،کوبی دشمن خود، زندگی هایفعالیت خود، عملی نشاط خود،

 .بگیرند الهام مرکز آن از را خود هاینوازیدوست

 تعریف ولی
 هرکسی کند،می را اداره ها جناح همۀ اسالمی، جامعۀ متن و جامعه بطن در که مرکزی آن

 را وهانیر کند،می جلوگیری هااز تعارض کند،می مشغول خودش شأن به الیقِ  کار به را

 باشد، اهآگ باید باشد، عاِلم باید باشد، خدا سوی از او باید کند؛می هدایت سمت یک به
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 باشد، سالما عناصر سازندۀ تمام از ایتبلوریافته موجود یک باید باشد، مصون و باید مأمون

 .ولیّ گذاریممی را اسم او گذاریم؟می چه را او اسم باشد؛ قرآن مظهر باید

 های فرد دارای والیتویژگی
 آید، این است که فرد دارای والیتبعد از این تعاریف و توصیفات، سؤالی که پیش می

هایی دارد؟ در قبال جامعه خود چه وظایفی دارد؟ جامعه دارای والیت چه چه ویژگی

ای است؟ واقعیت این است که دارای والیت بودن یک آدم به گریه در مجالس جامعه

 بیت واجب و فرضها نیست؛ محبت داشتن نسبت به اهلیت و دوست داشتن آنباهل

ها باالتر است. والیت در یک انسان به معنای وابستگی فکری و است؛ اما والیت از این

تر با ولی است. انسان باید ولی خدا را پیدا کند، او را بشناسد عملی هرچه بیشتر و روزافزون

ات، راه و رسم و روش خود را به او متصل کند و دنبال او و از لحاظ فکر، عمل، روحی

ای که تالش او تالش ولی، جهاد او جهاد ولی، دوستی او دوستی ولی، گونهراه بیفتد؛ به

های ولی باشد. بر این اساس است بندیهای او جبههبندیدشمنی او دشمنی ولی و جبهه

فرماید آن کسی ولی ماست که داند و میالسالم والیت را با عمل میکه امام صادق علیه

 دارای عمل است و آن کسی که دارای عمل نیست، دشمن ماست.

 های جامعه دارای والیتویژگی
ولی مشخص باشد؛ ثانیًا منشأ و  والیت یک جامعه به این است که در آن جامعه اوالً 

باشد که همه  های آن جامعه باشد. مرکزیها و فعالیتبخش همه نیروها، نشاطالهام
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قراول کاروان زندگی در جامعه، او باشد. برای والیت دهد و راننده و پیشها را او میفرمان

دهنی کنیم؛ یک جامعه تالش کردن، معنایش این نیست که بنشینیم مدام چانه بجنبانیم و لق

 بلکه راهش این است که تالش کنیم برای قدرت دادن به ولی اسالم.

 ت در جامعهثمرات تحقق والی
شود. جامعه دارای گیرد، احیا میای که جان میاگر جامعه دارای والیت شد، مانند مرده

دهد. همه چیزهایی که خدا برای کمال و والیت، تمام استعدادهای انسانی را رشد می

امل ها را به تکسازد. انسانکند. نهال انسانی را بالنده میتعالی به انسان داده، بارور می

ای مشی عمومی را در راه کند. ولی خدا در چنین جامعهها را تقویت میرساند و آنیم

 کند.ها را محو میدهد و بدیها را اشاعه میدهد. نیکیخدا و ذکر خدا تغییر می

ََنَهْواَوَََبِاْلمَْعُروفََِأَمَرُواَوََالز کاةََآتَوُاَوََالص الةََأَقامُواَالْأَرْضَِفِيَمَک ن اهُمَْإِنَْال ذينَ

الْمُنْکَرََِعَنِ
1

َ

ک گیری یدارند )جهتمیآن کسانی که اگر در زمین متمکنشان سازیم، نماز را به پا 

ها کنند( و نیکیدهند )ثروت را عادالنه تقسیم میکنند( و زکات میجامعه را خدایی می

کنند.کن میکنند و منکرها را ریشهرا اشاعه می

                                                                 
 41. سوره مبارکه حج، آیه 1



 

 (1وششم: در پیرامون والیت )جلسه بیست

 و الهام بگیردها و روابط فردی و اجتماعی جامعۀ بشر هم باید از خدا قوانین زندگی انسان

 خدا بر جامعه حاکم باشد.

 نبی خدا، مجرای تحقق حاکمیت خدا در جامعه
رو نمییعنی چه حاکم خداست؟ خدای متعال که با مردم روبه یعنی چه حاکم خداست؟

ها احتیاج دارند که یک انسانی بر آنها حکومت بکند، یک شود تا امر و نهی بکند، انسان

ناظر بر اجرای قانون اگر در  دست بگیرد.ها را بهسررشتۀ کار انسانانسانی الزم است که 

 هم خورده است. این انسان چه کسی باشد؟جامعۀ بشری نباشد، انتظام جامعۀ بشری باز هم به

«اِن ماَوَلِيُّکُمَُاهللَُوََرَسولُهَُ»پاسخ دین و مکتبِ دین به این سؤال، این است که 
کسی؛ آن1

گیرد از سوی پروردگار عالم، دست میعه، زمام فرمان را و امر و نهی را بهکه عمالً در جام

 ست.رسول او
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 های جانشینان رسول خدانشانه
آفرین تسلیم کرد، جان های دیگر از دنیا رفت و جان بهکه پیغمبر خدا مثل همۀ انسانوقتی

مؤمنان ولیّ  «ذينََآمَنواوََال َ»دهد به این مطلب؛ کار کنیم؟ باز آیۀ قرآن پاسخ میآنجا چه

ه نماز آن مؤمنینی ک «ال ذينََيُقيمونََالص الةَ» مؤمنانی که نشانۀ خاصی دارند. شما هستند.

پاداشتن یک خوانند. نمازخواندن یک چیز است، نماز را بهاینکه نماز میکنند، نهرا اقامه می

که روح نماز در جامعه زنده  اقامۀ صالۀ در یک جامعه، معنایش این است چیز دیگر است.

ای که دانید که جامعۀ نمازخوان، یعنی آن جامعهبشود، جامعه جامعۀ نمازخوان بشود؛ و می

مؤمنی که در . زندطور کامل موج میدر تمام گوشه و کنارهایش، ذکر خدا و یاد خدا، به

را در جامعه رایج سوی خدا قرار بدهد، ذکر الهی جامعه اقامۀ صالۀ کند؛ جهت جامعه را به

وََيُؤتونََ»کند ولیّ، . به اینجا هم خاتمه پیدا نمی«ال ذينََيُقيمُونََالص الةَ»و مستقر کند؛ 

تقسیم عادالنۀ ثروت بکنند، زکات بدهند، اهل انفاق در راه خدا باشند، دنبالش می «الز کاةَ

َهُمَراکِعونَ»گوید  قدر یعنی یک انسان، آن .که راکع هستند زکات را بدهنددرحالی «وَ

قدری برایش دیدن فقر و فقیر مند به انفاق باشد، بهقدری عالقهباشد، به 1بستۀ به مساواتدل

این اشاره به یک ماجرای مخصوص و . دردآور باشد که صبر نکند نمازش تمام بشود

 .وجود آوردهبه علیهاهللصلواتمشخصی است در تاریخ که این را امیرالمؤمنین
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طالب باید بعد از پیغمبر به حکومت برسد، چون مالک ابیبنگوید که علیمیخدا  

حکومت در او هست به نحو شدید. چیست؟ ایمانِ کامل به خدا، اقامۀ صالۀ در جامعه، 

کند خود شدن. ضمن اینکه نصب میزکات تا حد از خود بی 1دلبستگی به انفاق و ایتاء

است، مالک را،  السالمعلیهطالبابیبنکند خلیفه را که علیخلیفه را، ضمن اینکه معیّن می

آنچه که در اسالم تکیه روی آن شده،  کند.را، فلسفۀ خالفت او را هم روشن می 2مناط

 کشانند.ها را به دوزخ میاین است که زمام امر مردم، دست آن کسانی نیفتد که انسان

«اَطيعُواَاهللََ»گوید آیۀ قرآن می 
از رسول  «وََاَطيعُواَالر سولَ»، از خدا اطاعت کنید، 3

َاُولِي»اطاعت کنید،  َمِنکُموَ صاحباِن فرمانِ از میان خودتان. صاحبان فرمان یعنی  «االَمرِ

االمری است که منشور فرمان را، خدا به االمری که شیعه معتقد است، آن اولیاولی چه؟

است، جزو  «مِنکُم»خواهیم ما. آن انسانی است که اگر چه نام او کرده باشد، این را می

باشد، که صاحب والیت کبری خداست،  های دیگر است، اما والیت را از خدا گرفتهانسان

پس منطق شیعه در این مسئله، بسیار منطق ظریف و دقیقی است. ضمن  از خدا گرفته باشد.

ها را هم به دست کند، معیارها و مالکاینکه نصب خدا را از قرآن احساس و استنباط می

دهد تا مردم فریب نخورند.مردم می
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 (2یت )وهفتم: در پیرامون والجلسه بیست

. شده استعنوان والیت طاغوت معرفی در قرآن کریم، هر والیتی غیر از والیت خدا به

 خدا نباشد، تحت والیت طاغوت است.که تحت والیت کسیآن

 تعریف طاغوت
کردن، از آن محدوده طاغوت یعنی چه؟ طاغوت از مادۀ طغیان است. طغیان یعنی سرکشی

لانسان فراتررفتن. مثاًل فرض بفرمایید انسانیت برای کامو دایرۀ طبیعی و فطری زندگیِ 

هر شدن بیندازد، طاغوت است.که انسانیت را از کاملکسیشدن پدید آمده است، آن

مقابل خدا چیزی که انسان را از فرمان خدا کناری ببرد، خارج بکند، موجب شود انسان در

دارد. گاهی پول و زندگی راحت،  طاغوت مصادیق فراوان عصیان بورزد، او طاغوت است.

توانند مصداق های خاص میگاهی نظام اجتماعی و قانون طاغوتی و گاهی افراد و جریان

 طاغوت باشند. طاغوت همان شیطان و شیطان همان طاغوت است
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ال ذينََآمَنواَيُقاتِلونََفيَسَبيلَِاهللَِوََال ذينََکَفَرواَيُقاتِلونََفيَسَبيلَِالطّاغوتَِ
1
َ

که به دین، کفر کسانیو  شان در راه خداستاند، مقاتله و ستیزهکه ایمان آوردهکسانیآن

 شان، جنگشان در راه طاغوت است.شان، ستیزاند؛ مقاتلهو انکار ورزیده

 مفاسد قرار گرفتن تحت والیت طاغوت
 ان طاغوتکند، باید بداند که تحت فرمکه در تحت فرمان ولیّ حقیقی زندگی نمیکسیآن

کند. ممکن است بپرسید آقا، تحت فرمان شیطان و طاغوت زندگیو شیطان زندگی می

جواب اول این است که اگر تن به  ای مگر دارد؟کردن و تن به فرمان او دادن، چه مفسده

های سازندۀ خلّاِق آفرینندۀ ثمربخشِ وجود تو والیت شیطان دادی، شیطان بر تمام انرژی

خواهد، تواند تو را در همان راهی که خودش میآسانی میوقت او بهآن شد.مسلط خواهد 

خواهد، بکشاند و ببرد؛ ای که خودش میخواهد، با همان وسیلهجایی که خودش میبه همان

و پیداست که شیطان و طاغوت انسان را به نور و معرفت و آسایش و رفاه و معنویت رهنمون 

ها هدف نیست برای شیطان و طاغوت، مصالح شخصی خودش شود. او برایش این چیزنمی

مطمئن باشید که اگر مردمی با فطرت و سرشت خداداد بخواهند زندگی . هدف اوّلی است

گذارد، ممکن نیست گذارد؛ شیطانی که بر آنان والیت دارد، نمیکنند، شیطان نمی

والیت و سیطرۀ او  بگذارد. و هرجوری باشد، آنهایی را که در والیت او هستند، تحت

 .کندهستند، آنها را از آفرینش و فطرت خدایی دور می
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اهللََالَيَغفِرَُاَنَيُشرَكََبِهَِوََيَغفِرَُماَدُونََذلِکََلِمَنَيَشا َءَُاِنَ 

تر از این، گناهان اما کمتر و پایین؛ که به او شرک ورزیده شودگذرد از آنخدا نمی

 دهد.مورد مغفرت قرار میکه بخواهد، دیگر را برای هر

ضَالالًَبَعيداًََوََمَنَيُشرِكَبِاهللِ َفَقَدَضَلَ 

 از راه هدایت، خیلی، خیلی دور گمراه شده است.  شود، قائل شریکی خدا برای هرکسی

َلَعَنَهَُاهللََُاِنَيَدعونََمِنَدونِهَِاِلّاَاِناثاً

 طانی که مطرود خداست.شی .خوانند، جز زنانی چند نیستندجز خدا هرآنچه را که می

مِنَعِبادِكََنَصيباًَمَفروضاً وََلَآمُرَن هُمََوََلَاُمَنِّيَن هُمَوََلَاُضِل ن هُمَوََقالََلَاَت خِذَنَ 

َوََلَآمُرَن هُمَفَلَيُغَيِّرُن َخَلقََاهللَِفَلَيُبَتِّکُن َآذانََاالَنعامَِ
ی ، نصیبی مقرر و سهمی مفروض براتعهد کرده و گفته است که من از بندگان تو ای خدا

شدت پایبند آرزوهای آنها را به ؛کنمشدت گمراه میآنها را به ؛خود جدا خواهم کرد

ه )اشاره ب به آنها دستور خواهم داد تا گوش چهارپایان را بشکافند. ؛کنممی دراز و دور

خدایی را دهم که خلقت و فطرت و سرشت به آنها فرمان میو  یکی از رسوم جاهلی(

 دگرگون کنند.

َفَقَدَخَسِرََخُسراناًَمُبيناًََمِنَدونَِاهللَِوََمَنَيَت خِذَِالش يطانََوَليّاًَ

جای خدا شیطان را به والیت بپذیرد، زیانی بسیار آشکار و نمایان کرده هرکسی که به

 است، 
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1َوََماَيَعِدُهُمَُالش يطانَُاِلّاَغُروراًََيَعِدُهُمَوََيُمَنّيهِم

کند و شیطان جز غرور و فریب و و آنها را مبتال به آرزوها و پندارهای دور و دراز می

دهد.انسان نمیای به دروغ، وعده
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 ( )هجرت(3وهشتم: در پیرامون والیت )جلسه بیست

کند، درحقیقت او گویی اختیاری از خود که تحت والیت طاغوت زندگی میکسیآن

 بمطل تفسیر کردیم، معنا که را قرآن آیۀ حاال  اختیار است ـکلی بیگویم بهندارد. نمی

پایی بزند، نمیوخواهد دسترود. میمی دارد سیل جریانِ در اما  ـ شود در قرآنمی روشن

روند، او طرف جهنم میبیند همۀ اطراف دارند بهخواهد از راه جهنم برگردد، میتواند. می

کشد، آنچنان انسان را میاین تور نامرئیِ نظام جاهلی، آن کشانند.را هم با خودش می

فهمد کشاند که آدم نمیآدم را می کنندگان آن تور مایلند،هایی که هدایتطرفچنان به

منزل سعادت و رستگاری، طرف سررود بهکند که دارد میرود. گاهی هم خیال میکجا می

 .1«جَهَن مََيَصلَونَهاَوََبِئسََالقَرارَُ»رود به غافل از اینکه نه، دارد می

 پیامدهای پیشرفت تحت والیت طاغوت
نشاط حرکت کرده، ببینید چه عباس، چقدر عالَم اسالم باامیه و بنیشما ببینید در زمان بنی

ها در میان جامعۀ اسالمی آن روز پدید آمده، چه اطبای موج عظیمی از معلومات و دانش
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های دانی و معرفتبزرگی پیدا شدند، چه مترجمان عظیمی در آن روزگار قحِط زبان

های قدیمی را به عربی هنگعمومی جهانی، در عالم اسالم پیدا شدند و آثار عظیم فر

ها، از تاریخ و از حدیث و از ها. در همۀ رشتهترجمه کردند و نشر دادند در میان مسلمان

ها آن روز شدند علوم طبیعی و از طب و از نجوم و حتی از هنرهای زیبا و ظریف، مسلمان

ز انجام گرفت، همه نشاط و فعالیتی که آن روآیا این. اما های بسیار برجستهجزوِ نمونه

چرا آن ثروت علمی و فرهنگی برای ما  بالمآل به سود جامعۀ اسالمی و انسانیت تمام شد؟

همه تشعشع داشته، امروز در ای که ده قرنِ پیشمان آنعنوان یک جامعهنمانده؟ چرا ما به

، همه نشاط و فعالیتکنیم؟ چرا؟ آیا جز به این است که آندرخشیم و جلوه نمیدنیا نمی

 اگرچه فعالیت انسانی بود، اما زیر نگین طاغوت بود؟

 ارزش اعمال در والیت خدا و والیت طاغوت
زیستن، یعنی زیستن چیست؟ مسلمانشود مسلمانمینزیستن در والیت طاغوت، مسلمان

ها و استعدادهای یک انسان، دربست در اختیار ها و نیروها و قدرتتمام امکانات و انرژی

چیزشان، مالشان در اختیار خدا، جانشان در اختیار خدا، فعالیت و حرکت همه. بودن خدا

 شان در اختیار خدا، اندیشه و فکرشان در اختیار خدا.شان در اختیار خدا، خواب شبروزانه

السالم و امام از قول خدا، که خدای فرماید از قول امام علیهمیدر کتاب شریف اصول کافی 

عَذِّبَنَّ کُلَّ رَِعیٍَّۀ فِی االِسالمِ دانَت بوَالَیۀِ کُلِّ اِمامٍ جائِرٍ لَیسَ مَِن اهللِ َو اِن لَاُ»متعال فرموده: 

مامٍ کانَتِ الرَّعِیَّۀُ فی اَعمالِها بَرَّۀً َتقِیًَّۀ وَ لَاَعفُوَنَّ َعن ُکلِّ رَِعیَّۀٍ ِفی ااِلسالمِ دانَت بِوَالَیۀِ کُلِّ اِ
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؛ عجیب حدیثی است این. این 1«ن کانَِت الرَّعِیَّۀُ فی اَنفُسِها ظالَِمۀً مُسِیئَۀً عادِلٍ مَِن اهللِ َو اِ

کنند، اهل نجاتند؛ اگرچه گوید آن مردمی که تحت والیت ولیّ اهلل زندگی میحدیث می

هایی هم گاهی داشته باشند، در کارهای شخصی و خصوصی، قصورها و تقصیرها و گناه

کنند، اهل بدبختی و عذابند؛ اگریطان و طاغوت زندگی میآن مردمی که تحت والیت ش

 .چه در کارهای شخصی، در اعمال خصوصی، اهل نیکوکاری و کارهای خوب هم باشند

ها به هدف نخواهند شود، انسانرهبری می وای که با والیت طاغوت اداره در یک جامعه

 دهد:اینجا آیۀ قرآن جواب می کار کنند؟چهپس باید  توانند مسلمان بمانند.رسید و نمی

َالماَلئِکَةَُظالِميَاَنفُسِهِم َال ذينََتَوَفّاهُمُ ينََفِيَکُنّاَمُستَضعَفَقالواَقالواَفيمََکُنتُمَاِن 

جَهَن مَُوََساءَتََمَأواهُمئِکََفَاُولَاَلَمَتَکُنَاَرضَُاهللَِواسِعَةًَفَتُهاجِرواَفيهاَقالواَاالَرضِ

 2َمَصيراً

د، ]فرشتگان[ انگیرند، در حالی که بر خویش ستم کردهفرشتگان جانشان را میکسانی که 

دهند: ما در زمین کردید؟ جواب میگویند در چه وضعی زندگی میها میبه آن

عت گویند آیا زمین خدا وسخور و ضعیف نگاه داشته شده بودیم. ]فرشتگان[ میتوسری

 دهند و حاضر نیستندکه تن به ذلت می نداشت تا در آن هجرت کنید؟ اینچنین مردمی

 حرکت و هجرت نمایند، در دوزخ جای دارد و بد جایگاهی است.
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 راهکار قرآن برای خروج از والیت طاغوت
اند، هجرت است. هجرت راهکار قرآن برای کسانی که تحت والیت طاغوت قرار گرفته

در راه خدا حرکت کنند و تواند و مستطیع است، به این معنا که هر کس هرمقدار که می

از دارالکفر به داراالیمان بروند. نکته مهم در بحث هجرت این است که اگر این داراالیمان 

وجود نداشت که اهل ایمان بخواهند به آنجا هجرت کنند، تکلیف چیست؟ پاسخ این است 

ی که در چنین حالتی باید داراالیمان را ایجاد کرد؛ مانند کاری که پیامبر اسالم

 وآله در مدینه انجام داد.علیهاهللصلی

مُراغَماًَکَثيراًَوََسَعَةًََوََمَنَيُهاجِرَفيَسَبيلَِاهللَِيَجِدَفِيَاالَرضِ
1
َ

 در زمین [سوی جامعۀ الهی و اسالمییعنی به]کند در راه خدا، مهاجرت می سکهرو 

 .یابدمی ایجوالنگاهی، پروازگاهی فراوان و وسعتی، گشایشی، گستردگی

مسئله هجرت از سویی دیگر نیز به مسئله والیت گره خورده است. از دیدگاه قرآنی،  

ای مسلمان یک عده در زمان پیامبر هجرت شرط قطعی قبول ایمان و تحقق والیت است.

کردند، اما حاضر نبودند از مکه بیایند بیرون، میشدند، طرز فکر پیغمبر را قبول میمی

دارم، تلفن شمارۀ رُند عالی دارم،  2بروم بیرون؟ مکه مغازۀ دو، سه دربندی گفتند خب، چرا

پیاله دارم، اینها همه را بگذارم های شناخته و دانسته دارم، قوم و خویش و رفیق و هممشتری

گویم، در دلم، بروم پهلوی پیغمبر؟ خب چرا؟ ایمان الزم است؟ ایمان دارم، صد بار هم می
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ه کسی البته نشنود، خدا یکی است، پیغمبر هم برحق است. نماز از من میبه زبانم، یواش ک

گیرم، چرا بروم خواهد، عوض سی روز، شصت روز میخوانم، روزه میخواهد پیغمبر، می

کردند. هجرت در آنجا الزم بود. جامعۀ اسالمی نوبنیاد جوری فکر میمدینه؟ بعضی این

کردند و باید آن جامعه را درمقابل دشمنانش آسیبرفتند، باید تقویت میبود، باید می

البته این موضوع مختص زمان ساختند؛ لذا هجرت شرط قطعی قبول ایمان بود. ناپذیر می

 ها الزم و صادق است.پیامبر نیست و برای همه دوران

َوَََآوَوْاَال ذينََوَََالل هََِسَبيلَِفيَأَنْفُسِهِمََْوََبِأَمْوالِهِمََْجاهَدُواَوََهاجَرُواَوََآمَنُواَال ذينََإِن َ

ََبَعْض ََأَوْلِياءََُبَعْضُهُمََْأُولئِکَََنَصَرُوا

و هجرت کردند به مدینه و با مال و جانشان، هر دو،  که باور کردند و گرویدندکسانیآن

سرپرست که اینها را، که بیکسانیطرف مقابل آنمجاهدت کردند در راه خدا و همچنین از

اینها بعضی پیوستگان و هم شان کردند،خانمان بودند، در مدینه پناه دادند و یاریو بی

 جبهگانِ بعض دیگر هستند.

اند. یک بنیان را نگاه کنید، اینها همان مؤمنینی هستند که مثل آجرهای توی هم فرو رفته 

ارت با ها تو هم رفته، اجزای یک عمعمارت را نگاه کنید، آجرها تو هم رفته، چوب یک

هم جورند؛ همه بهخورده، مؤمنین در جامعۀ اسالمی همینپیوسته و گرهسایر اجزا درهم

خورده هستند. اولیا یعنی این، والیت یعنی این، پیوستگی کامل، پیوسته و جوشیده و گره

 کامل، این والیت است. 1الصاق و التصاق
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َيُهاجِرُواَحَت يَء َشَيََْمِنََْواَليَتِهِمَْمِنَْلَکُمََْماَيُهاجِرُواَلَمَْوَََآمَنُواَال ذينََوَ

ا با شم (تعهد ایمان را بر دوش نگرفتند) هجرت نکردندکه ایمان آوردند، اما کسانیآن اما

 که هجرت کنند.اینها هیچ پیوستگی و ارتباطی ندارید، تا وقتی

می و پیوند اسالتا هجرت نکردند و آنجا هستند، بیگانۀ از شما هستند. هیچ رابطه و  

هایی که در آنجا برادری میان شما نیست. منتها یک حکم دیگری در کنارش هست؛ همان

هستند، اگر چنانچه با گروه دیگری جنگشان افتاد و از شما یاری خواستند، شما البته باید 

شان بدهید؛ چون با شما همفکرند و چون در حال جنگند. اگر مسلمانی بروید آنها را یاری

ا گروه کافری مشغول جنگ بود، بر شما واجب است که ولو آن مسلمان پهلوی شما ب

 ار او بروید که شما بر است واجب شما، با نکرده هجرت نیست، شما وطن درنیست، 

 .کنید کمکش


