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 پیشگفتار

هانانا  ارتقاء و تحکيم مباانی  انقالبی، و یدين تربيت و تعليم پاساااراآ معرفتای و اياااآ ا
، امار  واباد در تربيات ناا  اساالن نااب محااا مبتنی بر انايش  انقالب اسالمی

 شود. سالتی اآ محسوب میانسانی سپاه و ايفا  نقش ر ۀسرماي
هاانی و  ا در اين رابط  ولی امر مسلاين حضرت امان خامن  با  ننرار نقيااه، ا

کيا داشت  و فرموده  انا: اخالق در کاراما  و فلسف  وبود سپاه تأ
 بازوی و پشتیبان عنوان به اسالمی، انقالب پاسداران سپاه مقدس نهاد که آنجا از

 آگالاهی، عقیالده، اسالت الزم بمانالد، کارآمالد و بالاقی بایالد اسالالمی، انقالالب مسلح

 اسالم از مخلصانه دفاع و ایثار وظیفه با متناسب و روزافزون آن، در اسالمی اخالق

 و هالادالوری ها،رشادت و هاشهادت جاوید خاطرات و شود متزاید محمدی ناب

 1.باشد متبلور همواره آن در هااخالص

هانی و ايااآ نايا  اساتوار دانسات  و  پاساار  صحيح، کامل ول  معظم درست را بر ا
  انا:فرموده

 دنبالالش بایالد مالا کاله است ییچیزها هااین بیشتر؛ هایآگاهی عمیق، هایایمان

 معنالایباله کامالل، معنالایباله صالحیح، معنالایباله اسالت پاسالداری این پس. باشیم

   2.انقالبی پیشرفت و انقالبی حرکت از پاسداری درست؛

 نظاان رساالت انبيااء ح با  ، وارثمی ب  رنبار  حضارت اماان خاينایانقالب اسال
 و توحياا ۀکلا انتالء اناآ اصلی مکرن ايشاآ است ک  ناف اوصياء و اباعيننليهمالل سالن

                                                           

، دسترساااای در: 4/8/8638، سااااپاهفقياااا  در  یولاااا یحکاااام انتراااااب مااااانم مقااااان ناايناااااه. 1
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2212. 

، دسترساای در: 86/4/8631پاسااااراآ،  سااپاه فرماناااناآبااا  دياااار در ا امااان خامناا  . بيانااات2
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12857. 
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اسات.  اساالمی انقاالب اساسای نااف ناااآ ايان و بوده و نسات الهی نا ارزش تحق 
است ک  پيامبر انظمافزار اين حرکت، اسالمی نا  فکر  و نرنپاي 

بنا نهااده  و انل بيت 
انا و اکنوآ تبايل ب  مکتبای شااه و نلاا و روحانيت شيع  تا نرر کنونی از اآ حفاظت کرده

 شود. ، مبتنی بر اسالن ناب شناخت  مینان مکتد امان خاينیاست ک  در انقالب اسالمی ب 
انيات، ویيات امار و رنبار  در بين تربيت شاهاآ اين مکتد، فرزنا  از سااللۀ روح

افازار  مباانی دينای دار است ک  توانست  است، در يک نهضت نرنانقالب اسالمی را نهاه
نا  نالاای حکوماات اسااالمی ت ساام ب شااا و اسااالن را بااا بازنماااه م اااد در نرصاا 

ناا  مسالااآ، اناااز  روشان از نمااه تااانی با  انقاالب اساالمی را مقابال امتچشم
 بی و نظان اسالمی مرار دنا.نا  انقالبنبش

ننواآ سنمر مستحکم انقالب، پيشارو در تحقا  اساالن نااب اسات و از طرفی سپاه ب 
رونااهی و پاسااراآ انقالب ب  لحاظ مانيات و وابساتمی با  ویيات باياا در مساير پايش

 برناهی انقالب، پيشمان در اي اد اين هفتااآ و نهادين  ناودآ اآ باشنا.  پيش
در دياار يکی از ناايناهاآ ولی فقي  در سپاه تعبير نفوذ دين، تاا  م رنبر مقان معظ

 کار برده و فرمودنا: برا  پاسااراآ ب انااق وبود را 
  سپاه

 
 تالا)بایالد(  دیالن بیشالتر، هالاایالن ،باشالند دینالی بایالد همه .است دینی ماهیتا

 باشد.  کرده نفوذ شاناستخوان مغز اعماق

 هفتاااآ فکار  رنبار ناودآ نهادين   را ی ولی فقي  در سپاهوليت ناايناهئمسناچنين 
 :دانست  و فرمودنا

 فکالری و سیاسالی درسالت محتوای بتواند)تا(  دادیم تشکیل این برای را نمایندگی

 1.کند نهادینه سپاه در را رهبری گیریجهت و گفتمان )و( عمیق

شاا دنناام معرفتای کا  لزون استفاده از فناور  و توليا دانش درست، محتوا  غنی و ر
ناال  ةمسير حرکت و سات و سو  دينی و انقالبی را ترسيم کنا و داشتن نس   در صاحن

نا  با  در تعليم و تربيت است ک  اين موضوع با انايت، از دغاغ  ؛تا رسياآ ب  انااف
 ۀظهاور و باروز يافتا  در بساتر بامعا  و در ناا ۀبانبااز طري  منظومۀ فکر  ناب و ناا 
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نا  تاري ی و ايناه محق  خوانا شا. از رنمارر نلاای و غناا  نظار  و نالای، نرص 
از پايش از انقاالب تااکنوآ حااو  ايان  محتوانا  تولياا شااه مقاان معظام رنبار 

 شود. ناست ک  در ساير محتوانا کاتر يافت میبربستمی
با  اآ، ل  در بيانی، با رد صرف معرفت اموز  باوآ توب  با  تعهااات و رساياآ معظم

 فرماينا: می
 ایالن کاله ایوظیفه به توجه بدون خأل، در آموزیمعرفت که باشیم داشته توجه باید

 عمالل مقدماله معرفالت،. نیسالت کارسالاز چنالدان گذارد؛می انسان دوش بر معرفت

 در بگالذاریم؛ قالدم آن در بشناسیم؛ را مستقیم صراط تا آموزیممی چیزی. ...است

 1.برویم پیش آن هایفده سمت به و بفشاریم پای آن

ا  داشتن نسبت ب   اسالن و انقالب اسالمی، داناش را تعايا  و ترديا بينش منظوم بی
زناا و نمااه کاالآ، نا  سطحی، تک ُبعا  و ياک بانبا  را کناار میتحکيم ناوده و نماه

 دنا. هشا  فرد  و ابتاانی، در برابر انساآ مرار میرانبرد  و راه
نا  توحياا ، پيارو  از ب  لحاظ داشاتن؛ پايا  ا نا  امان خامن افکار و انايش 
، زنامت و ايفا  نالی نقاش رنبار ؛ داشاتن رويکارد ابتهااد  با  مکتد امان خاينی

ساز ، و نيز در مراحل تکوين مرار هارفتن، از ايان بامعيات برخاوردار ساز  و تااآنظان
 است. 

آ توانانا ویيت و ميااآ داراآ بهاد برا  تحقا  ننواآ بازواپاسااراآ انقالب اسالمی ب 
و توسا  او نااايت فکار   اموزنااانااف انقالب، بينش دينی و انقالبی را از امان خود می

هااه از بنانا و با نامرايی و تأسی از ولی امر خود، نيچکار مینال ب  ۀيابنا و در صحنمی
 شونا. نای فمسير پاساارا  از انقالب و حرکت تکاملی اآ منحر

نا  هير  از انايش سياسی با اذناآ بر ضرورت بهرها معاونت تربيت و اموزش نقياتی 
ناب و محتوا  اثرب ش دينی و انقالبی و لزون ارتقاء و تعاي  بينش ویيی پاسااراآ در طول 

را بر اساا   سال ، اخرين دستاوردنا  ماوآ شاه مقان معظم رنبر خامت سی مدور
بنا  نا  م تلف سطحانتقاد ، سياسی، اخالمی و انقالبی و بهاد ، برا  دورهمحتوا  
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صورت فراهيار منتشار و دساتااي  اصالی نا  فکر  ویيت را ب نا، پاي ناوده و در اموزش
ترديا  نيست، انتاان  نا  نلای و تحقيقی در مياآ پاسااراآ مرار داده است.برا  فعاليت

 ، منس م و بامع، تحقا  مأموريات خطيار تربيات و اماوزش ب  تحق  نظان معرفتی ناي
 انقالبای و ر، بهاادهريبرا ماممن، یو پاسااران اوردمی فرانم را سپاه در سياسی ا نقياتی

اماان  کا چنااآ باشانا، برخاوردار توانايی یزن برا  ان ان رسالت خود از ک  کنامی تيترب
  :است فرموده ا خامن 

. اسالت برخالوردار یمضالاعف تیالاهم از سپاه در یول است، مهم جا همه در آموزش ۀمسئل

 نداشالته وجالود یاسالیسالال  یدتیالعق مسالائل در یقالو یهالاآموزش پاسالداران سپاه در اگر

 سالاخت؛ مطالرح تالوانینم یاسالالم انقالالب یتوانالا یبالازو عنالوانبه را سپاه گرید باشد،

 دیالبا سالپاه افراد اند،بم یباق حرکت نیا باشد قرار اگر و است مستمر یحرکت سپاه حرکت

 1.دیهست شما دارند عهدهبه را مهم نیا کهیکسان و باشند دهید آموزش

سياسای، تعياين ساطح بيانش دينای و ا نقيااتی تربيتی اموزشی و  نا برنام  از یکي
ارزشايابی  انقالبی پاسااراآ است ک  در مقاطعی از خامت از طري  ازموآ و مراحب  مورد

نا  طولی و نرضای نا و خالءنا  دورهیيو ب  اين وسيل  برخی از نارساو پايش مرار هرفت  
دار  ب  افسر  بزء پيش بينای ترفيع درب حاضر برا  شونا. بر اين اسا  کتاب مرتفع می

 درو  هيارد و در کناار باازاموز شاه است ک  در استان  ترفيع در اختيار پاسااراآ مرار می
 هيرد.می امانی در نااآ سطح مورد سن ش مراراحکان و مراآ کريم، ب  صورت ن

اساالمی، نظرياۀ ویيات فقيا ،  ۀطرح کلی انايشا»نناوين محتوا  کتاب اين مقطع با 
و با ناکاار  پوونشاماه نلاون اساالمی ب انت ا «نا  ناشورامعيشت پرنيزهاران  و در 

  است. ناف مرکور شاه ۀبردار  بامعاماان ب  تل يص و اماده بهره امان صادق
شايست  است پاسااراآ هرامی نّات خود را بر مطالعۀ دمي  محتوا  اين کتاب مرروف 
داشت ، و با ساير ناکاراآ خود مطالد را مورد مباحثا  باا  مارار داده و در موضاونات و 

نا  ویيت ی و مابليت یزن برا  تبيين انايش يی ناي  شونا و تواناينا  ارزشانا ویدر 
 نا.را کسد نااي
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نظاان معرفتای و رفاع در ساپاه در راساتا  سياسای  ا اونت تربيت و اموزش نقياتیمع
نا  زمانی خامت )مقطع ترفيع( اماان ب  اين مهام نااوده خالءنا  با  معارفی در دوره

بردار  اآ را ابالغ خوانا ناود. امياا اسات پاسااارآ بهره منام  ابرايی و نحواست و شيوه
اده از اين اثار و ناچنين کاک هرفتن از استاداآ و مربياآ تواناناا حريم ویيت ضان استف

نا  م تلاف انقاالب در اين حوزه، نر چ  بيشتر با مباانی دينای اشانا شااه تاا در صاحن 
 اسالمی بتواننا ب  وظايف دينی و انقالبی خود ب  احسن وب  نال نااينا. 

 رفاع در ما مشوق و رانمشا اربانا اآيمربپاسااراآ و  اتيت رب و شنهادنايپاز ان ا ک  
 هارددتقاضاا می اربانا خوانناهاآ ۀنا از ،بود خوانا و تربيتی یاموزش متوآ  نایکاست

 ارساال )سارا  انايشا (الکترونياک  نشانی ب  کتاب، نيا مورد در را خود ارزشانا نظرات
 .رديه مرار استفاده مورد  بعا  ناچاپ در تا دارنا

دانيم از ناکار  مسئولين، ماايراآ و پوونشامراآ پوونشاماه زن میخود ی در پاياآ بر
نلون اسالمی امان صادق

انا، صااياان  در تهي  و تنظيم اين اثر ارزشانا نقاش داشات ک   
  افزوآ اناآ را از خااونا متعال طلد نااييم.تشکر کرده و توفيقات روز

 

یزی، ارزشیابی و تهیۀ متون آموزشیادارۀ برنامه  ر
 فقیه در سپاهسیاسی نمایندگی ولیـ  عاونت تربیت و آموزش عقیدتیم





 
 
 
 
 
 

 مقدمه

را دارا ا  نایين ديعنی نااآ طهارت و نال ب  ماوازيا  ا تاين و تقوايبا برادراآ سپاه يکايک
هانی د عنی نلم، نال، معرفتيا  ت اصلیين، نااآ مسئوليباشنا. ا است، البتا  ا  نیيو ا
هانی  معرفت  شود و منظور، فق  نااز و روزه و امثالاسی نم میينی، شامل مسانل سيدو ا

اسی، يل مسانل سيشناسی و مارت تحلاآيشناسی، برشناسی، دوستست. دشانيننا اين
ناهی است و از باای تاا ين، وظيفۀ اصلی نااينی و نال است. ايد بزء نااآ ب ش معرفت

 1ت  باشنا.اآ حضور داشين بريا در اين سپاه باييپا
لا  اساتفاده از منظوماۀ فکار  معظام ا نا  تحق  اين رنناود اماان خامنا يکی از راه

فقيا  سياسی ناايناهی ولیا  اسا  و بنابر سفارش معاونت تربيت و اموزش نقياتیاست؛ براين
ناا  فقيا ، در نا  انايشۀ اساالمی، ویيات؛ کتاب«1مرباح »در سپاه، کتابی تحت ننواآ 

ک  انت ااب و اباالغ معاونات محتارن باوده  2ل معظماز فرمايشات  معيشت پرنيزکاران و  راناشو
   مطلبی در مالد متن درسی تنظيم و تاوين شا. افزايشتل يص و باوآ است، 

ک  در تااوين م اوناۀ حاضار، حقيار را ياار   ضان تقاير و تشکر از تاامی نزيزانی
                                                           

اساالمی،  فقي  در سپاه پاساااراآ انقاالبدر دياار با مسئویآ دفاتر ناايناهی ولی ا بيانات امان خامن  .1
 .https://farsi.khamenei/speech-content?id=2258، دسترسی در: 7/11/1631

نا  اساالمی در ماراآ اسات کا  توسا  ، خالص  کتااب طارح کلای انايشا «انايش  اسالمی»نا  کتاب .2
در انايشۀ رنبر توس  اسااانيل « ویيت فقي »ب  چاپ رسياه است؛  پوونشماه نلون اسالمی امان صادق

توسا  انتشاارات انقاالب « ناا  ناشاورادر »و « معيشت پرنيزکاران »ف رياآ تهي  و تنظيم شاه است و 
 اسالمی ب  چاپ رسياه است.
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افزايی م اطباآ نزياز يت حضرت ح  و معرفت، رضااموزشی اين کتاب وارناميا ،ناودنا
 را در پی داشت  باشا.

شود اهر مطلبی بنا ب  ضرورت بحث خار  از منابع اورده شاه است ادر  اآ ياداور می
 در پاورمی اماه است.

 ولدیشاهحسن حاجی
 0011تابستان 



 
 
 

 اولفصل 
 در قرآن اندیشۀ اسالمی طرح کلی

 سیدمحمد بالغی





 
 
 

 اولگفتار 
 راستین ایمان

 

 
حیِم » حمِن الرَّ  ِبسِم الّله الرَّ

ْنَف  ْنفاِل ُقِل اْْلَ ََ َیْسَئُلوَنَک َعِن اْْلَ ُاوا الّلهَه  َُّ هوِل َاها ُُ ََ الرَّ وا  َ  اُل ِلّلهِه  ُُ ْصهِل
َ
ََ أ ْم  ُُ ِِ اَت َبْیه

ِط 
َ
ِِ أ ُتْم ُمْؤِم ِْ وَلُه ِإْن ُک ُُ ََ َر وَن یُعوا الّلَه  ُِ َما اْلُمْؤِم ِذ  یَن * ِإنَّ ِجَلْت ُقُلوُبُهْم یَن ِإ َ الَّ ََ ا ُ ِکَر الّلُه 

ِلَیْت َعَلْیِهْم آیَ ََ ِإ َ  ُُ ُه َز ا  ُُ ُهْم إِ ا ُْ ََ َعلَ یَم اَد ِذ انًا  لَّ
َ
ُلوَن * أ ِهْم َیَتَوکَّ بِّ َل یَن ُیاِ ی َر ََ ِممِّ یُموَن الصَّ ا َة 

 َِ وَن َحّاًا لَ َرَزْق ُِ َلِئَک ُهُم اْلُمْؤِم
ُ
ِفُاوَن * أ ِْ ََ ِرْزٌ  ُههْم َدَرَجهاُهْم ُی ََ َمْفِفهَرٌة  ِههْم  بِّ ََ َر ه ِْ اٌت ِع

یٌم   .(4-1)انفال:  «َکر
اهار پياامبر در مياا حياات . نايی ک  ب  ناون مسلااناآ متعل  اساتيعنی ثروت 1انفال

معراون اماان بر نهاام  نا  ناومی بر نهام اوست و اهر نباشا،باشا، مايريت اين ثروت
کسی ک  ؛ اآاست امان نادل الهیبر نهام نباشا، در ميا حيات  نيزاهر امان معرون است و 

خواهیم درباوۀب دما در اين مساات ناای البت  .زمان حکومت اسالمی بايا در دست او باشا
 .احثدکنم «دهنفۀل»

                                                           

 ننواآ مراامی ک  در اآ اطانت از خاا و رسول وابد است، تلقی کرد.تواآ ب بحث انفال را می .1
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 . لوازم ایمان1-1

و»فرمايا: ، میکردمررف انفال را معين  نک بعا از اخااونا  ُُ ْصِل
َ
ََ أ ُاوا الّلَه  َُّ ََ َاا ْم  ُُ ِِ ا َ اَت َبْی

ُتْم ُمْؤِمِیَن  ِْ وَلُه ِإْن ُک ُُ ََ َر طیُعوا الّلَه 
َ
تقاوا   .س  کار را ان ان بانيابايا اهر مممن نستيا،  «.أ

ُاوا الّلَه »پيش  کنيا، را خاا  َُّ ْم » .پس از خاا پروا بااريا «َاا ُُ ِِ وا َ اَت َبْی ُُ ْصِل
َ
خود را  رواب  «ََ أ

را حقيقات  کا  کسای و باناد حا  را بميرياا. را از مياآ برداريااختالفات  ،اصالح کنيا
ناۀ کارنا  نياک و ابتنااب از نااۀ  ،توصيۀ سون بکشا.هوينا، از س ن خود دست نای

هوَلُه »شود میرا شامل کارنا  با  ُُ ََ َر ِطیُعوا الّلَه 
َ
ِان »اطانات کنياا،  پياامبرش واز خاا  «ََ أ

 يا.ايااآ دار اهر «ُکُِتم ُمؤِمِیَن 

 . شاخص شناخت ایمان1-2

ملبی، وابستمی فکر  و انتقاد  و روانی ب  يک مطلد، شا ص،  هرايشمسئلۀ ايااآ، اين 
ايان  ملابشدر انساآ شود ک  ، تنها ب  ناين خالص  ناینان دارد مطد و يک مرکز ک  ايااآ

 را داشت  باشا.  و ميل باطنی هرايش
تواناا می فردنال کنا. ومتی  ،ب  اآ ايااآط آیددکهدشخصومتی پايا میايااآ راستين 

ادنا کنا مممن وامعی است ک  با  لاوازن اياااآ و تعهااات اياااآ پايبناا باشاا. اياۀ ماراآ 
ََ »يکی از ايان کارناا  ک ان ان بانيا  يیبايا کارنااهر ايااآ داريا،  :فرمۀیدصرهحتدمیب 

وَل  ُُ ََ َر طیُعوا الّلَه 
َ
 .ول استاطانت از فرماآ خاا و رس «أ

ادمی ]و  آبا و مال ادمی بارمخاا چيست؟ نرچ  نست، بايهی است ک  خاا در آفرما
نايی معين کرده است. در اين نم اهر خاا را اطانت کردياا، وظيف  ،موارد  از اين دست[

ُاوا الّلهَه »منط  مراآ است.  ،اين .مينست توانيا بموييا ما مممنمی َُّ ََ »، بترسايااز خااا  «َاا

ْص 
َ
ْم أ ُُ ِِ وا َ اَت َبْی ُُ هوَل »خود را اصالح کنيا،  رواب  «ِل ُُ ََ َر طیُعوا الّلَه 

َ
خااا و رساولش از  «ََ أ

ُتْم ُمْؤِمِیَن »اطانت کنيا،  ِْ  .ايااآ داريا اهر «ِإْن ُک

 راستین نامؤمن صفات. 1-3

هوَن ا» گایود را می صفات مممناآ و شراي  ايااآ ادامۀايۀ بعا  ُِ َمها اْلُمْؤِم هذیَن ِإَ ا ُ ِکهَر الّلهُه ِإنَّ لَّ
ِذی لَّ

َ
ُلوَن * أ ِهْم َیَتَوکَّ بِّ ََ َعَلی َر ُهْم ِإیَمانًا  ُْ ُه َزاَد ُُ ِلَیْت َعَلْیِهْم آَیا ُُ ََ ِإَ ا  ِجَلْت ُقُلوُبُهْم  ََ ََ هلَة  َن ُیایُمهوَن الصَّ
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وَن َحّااً  ُِ َلِئَک ُهُم اْلُمْؤِم
ُ
ِفُاوَن * أ ِْ ا َرَزْقِاُهْم ُی  ويوهایاستين کسی است ک  اين پنج مممن ر «ِممِّ

 باشا. را داشت 

 خدا ادی هنگام به میب. 1-3-1
وَن » ُِ َما اْلُمْؤِم ذیَن »مممناآ  فق  «ِإنَّ ، دشومیياد  ومتی خاا «ِا ا ُ کَر الّلُه »کسانی نستنا ک   «الَّ
ِجَلْت ُقُلوُبُهْم » ، از خااا نههماکن است کسی بمويا من هنانی نکرد .ترسدمی نايشاآدل «ََ

 ماضای و دادساتاآ از م ازاتترسياآ هنهکار  منظور ايۀ مبارک ، ترسی مانناترسم. نم نای
تا چ  کسای باشاا کا  مطاائن باشاا هناانی  .هناه، منتفی است اشتنتر  با نا اآ نيست.

 !ناارد
ناشی از معرفت است. انسااآ در مقابال اشايا  بازر ، وبود دارد ک     نيزتر  ديمر
  کنا.مهرًا احسا  دنشت و حيرت می و... نا  باشکوهحقيقتذوات نظيم، 

کا   ساتبا  ايان معنابلکا   ،ترسااک  از او می نيستخۀطردهیندب اين حالت دنشت، 
بلک  اين دنشات و بايم، ناشای از احساا   ،تر  ناشی از هناه نيستاين ا  .ضی بکناتعر

ترين ضامن ابرايای  بزر ،نظات او و احسا  حقارت خويش درمقابل اوست. اين تر 
 .اسالمی استنال و حرکت و تالش انساآ مسلااآ و بامعۀ 

و اشاک  پيچياارمضااآ با  خاود مای مباار  نا  شد ماهدر نيا  اميرالاممنينهر ا
باا نااۀ باللات و  الّلا رساول هارزد؛ اهانی صايح  مای امان س اد هر؛ اي ترمی

بساتر  بارا  خاود  کننا ورا باع  بشرخت وا گفتمیدنۀ سون ماه رمضاآ در نظاتش، 
خضوع درمقابل  وع تضر و نا ديمر ومت خواب نيست، ومت نبادتهسترد؛ يعنی شدنای

  است. پروردهار
هاه است کسیبودنا ترنعی  ناکۀبدنا،اينهااآ نکنيا   فکر کناک   . چقار نامص و ناا

چقار از  !هفترا نای ياد بانا و خودش  ب  مردن چيز ستخواامان در دنا  ابوحازه می
 !ستهطالعدهبی خاا صالح با آروح دنا و کيفيت منابات بناها

خشيت، اآ احسا  تار  و بايم، اآ حالات  و ، اآ حالت نيبتشود ياد وناخاا ومتی
 سااي رنبی ک  ناشی از احسا  حقارت خاود درمقابال نظاات خااسات، بار دل ماممن 
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ِجَلْت قُ » افکنامی ََ بازيچ   حالت خاا برا  انساآ ازدر اين صورت، ذکر  «.ُلهوُبُهْم ِإ ا ُ ِکَر الّلُه 
 .شودانتيادهون  خار  می و

 قرآن تالوت هنگام به مانیا یفزون. 1-3-2
ُهْم ِإیَمانهاً » ُْ ُه َزاَد ُُ ِلَیْت َعَلْیِهْم آَیا ُُ  ا نشانۀ ديمر مممن اين است ک  ومتی اياات خااا بار «.ََ ِإَ ا 

ُهْم ِإیَماناً »شود می بيشترآ انشاياشود، ااناآ خواناه می ُْ  «.َزاَد
برخای ادناا  .با تالوت مراآ، ايااآ انساآ مممن زيااد شاودبايا ک   فهايماز اين اي  می

. کندمعارف اآ را در  نای بشرک  نقل کرد؛ چراتفسير  و معنا ،مراآ را تربا  نبايا کنندمی
باا خوانااآ  نش، چمون  اياافهممدنای مراآ رابشر اهر  تاهنم داگایم می با استناد ب  اين اي 

کتاب رمز نيست. مراآ کتابی است کا  باياا اآ را  ،مراآ ک  ؟ پس پيااستشدمیمراآ زياد 
 .و نيرومناتر شاآ ايااآ نیمرا فزومرا فهاياآ و فهايا ب خوانا ب 

 خداوند بر توکل. 1-3-3
ُلوَن » يۀا ادامۀ ِهْم َیَتَوکَّ آ اين است ک  بر پروردهاار خاود توکال و اتکاا مناشانۀ ديمر مم، ن«ََ َعَلی َربِّ

ک  ب  موسای هفتناا: زد اسرانيل مشت محکای بر دناآ بنیبايا ؟ ب  چ  معناستتوکل  .کننامی
ََن » َُ ها َقاِعه َِ ها َهاُه َل ِإنَّ ُِ َک َاَاا ََ َربُّ ْنَت 

َ
تاو و پروردهاارت بروياا باا دشاان  ؛(22)مانااه:  َااْ َهْب أ
 .کنا. توکل ب  اين معنا نيستنفی میاين را مراآ  «ايم.با نشست ک  ما در ناين ب نميا

. با اين تعبير، توکل از ب  خاا اميا و اتکا داشت  باشيم حال،در نا  اينک يعنی پس توکل 
 کنا.هر  میبلوه محر صورت يک نامل ب  و ايامیبيروآ م ار  حالت

از نااۀ دستشااآ کا   ناا، باايیزناهی، بحاراآ نا نا  معاولی[ در دشوار ]انساآ
ياا با  زنااهی خودشااآ خاتاا   نا،شاو... يا تسليم دشان میووسايل ظانر  کوتاه است 

باز شااآ با شود ک  باز می ، در بستبنانتها  در  ايااآ،برا  انساآ با ولی و...؛ دننامی
 .است؟ در توکل ب  خاا چ  در  ،. اآشاندبست  میش ب  رو  او کُ اآ، درنا  شرافت

ناا رو  زماين افتااده، کلی بست ، اسلح نا  ن ات ب بست از بنگ احا بایتر؟ راهبن
ا  دريچا  هشاايش رساا، اآنچ  اين ا ب  داد انساآ مایا ...دشان م هز، مسل ، مسيطر

  .؛ اتکا ب  خاااستخااپرستاآ  تنها م تص است ک 
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م هاول  مت رو  دسات هراشاتن، با  امياا اينااک  توکال را دسا دليل، کسیناينب 
در . فهااتوکل را نای ،کنامعنا می و... کردآسلد خود  روين از را ااآياتالش نشستن، بی

 .کنم مناآ را بررسی میمم ويوهیس   ادام 

 نماز ۀاقام. 1-3-4
َلةَ » ِذیَن ُیِایُموَن الصَّ  «الذین یصلون»بير تعا !توب  کنيادارنا. اماياآ می پاب  نااز را نا ک اآ «الَّ
َلةَ »و  ِذیَن ُیِایُموَن الصَّ ماکن است نااۀ ايان  و دردا وبود احتاال چنا با نم فرق دارنا. «الَّ

 نم درست باشا.  نااحتاال
 و صورت کامالداشتن نااز، يعنی نااز را ب پاب  و  ک  بموييم اماماحتاال اول اين است 

َلةَ ُیاِ » اداکردآبانب  نا  ؛ معناساتنربای با  نااين  صاطالحا وامام  در زباآ  «.یُموَن الصَّ
یفاً »دادآ صورت کامل ان انيعنی کار را ب  ِِ یِن َح َِّ ْجَهَک ِلل ََ ِقْم 

َ
 وناۀ صورت  ؛(61)رون:  َاأ

  «صورت کامل.سو  دين برهرداآ، ب وبود را ب 
صاورت ناا، يعنای با بااعناا نااز را ب  اين مامامۀ وامعش نم ناين است ک  اهر کسی 

، فالح و رستمار  ب وانا نااز اآ، نا نا و الهانب  اموزش توب  با و کامل، با ارکاآ صحيح
 در انتظار اوست.

در  خااا. رساولشواندمایخوانا، مشاکالت بارايش اسااآ می نااز خوب ادمی ک 
ما را اساوده کان،  !بالل «!ارحنا يا بالل»هفت: کرد ب  بالل و مینا رو میسختیدنا وبحراآ

 .يعنی اذاآ بمو !باللا  کن دل ما راخنک« !َابِرد يا بالل ،َابِرد»برو اذاآ بمو. 
َلةَ »احتاال ديمر اين است ک   ِذیَن ُیِایُموَن الصَّ دارنا، يعنی در بامعا  پا مینااز را ب  «الَّ

صاال،، ناااز را در  ۀاماما ،اااآنشاانۀ اي .کننابامع  را بامعۀ ناازخواآ می و دارناپا میب 
ا  کا  . بامعۀ ناازخواآ، يعنی بامعا است داشتن، ناماآ را ناازخواآ کردآ پابامع  ب 

 راه خااست.  داناًا ب  ياد خاا و در
اَک َنْسَتِعیُن »هويا ا  ک  میبامع  ََ ِإیَّ  َُ اَک َنْعُب و باز  پرساتابز خاا کسای را ناای «ِإیَّ

نااازخواآ يعنای اآ  ۀبويا. بامعانای يار و از کسی  کندنای اتکاکس ديمر خاا ب  نيچ
یَن »رواآ فساد و دنبال  «میِه لَ َع  وِب فُض َم »ا  ک  نرروز از سردمااراآ فساد بامع  تّبر   «ضالِّ

 ناست.اين ، م اوعبويا. ناازمی
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با   ر رانا  ديمانساآ بکوشا کسی احتاال دون اين است و شايا مراد از اي ، يعنی اينک 
تالشای و کوششای در راه نبوديات مطلا  حا ،  ،اين در حقيقات کنا.ناازخواآ  اين معنا

اي اد وحات ابتاانی و انسانی مياآ احاد امت  و بردآ من و ماکن کردآ فساد، ازبينريش 
کا  نااۀ ماردن،  کناا کاار  ش صيعنی  ؛صال، يعنی اين ۀامام و است بشريت مسلااآ و

اَک َنْسَتِعیُن »چنابار بموينا:  ،نوبتنرروز پنج نوبت و نر ََ ِإیَّ  َُ اَک َنْعُب  .(5)فاتحة:  «ِإیَّ

 انفاق. 1-3-5
ِفُاوَن » ِْ اُهْم ُی َِ ا َرَزْق نچا  با  انااآ روز  نشانۀ ديمر مممناآ چيست؟ اين اسات کا  از ا «َ ِممَّ
ايام، دهداناا روز  نچ  ما با  اآکسانی نستنا ک  از اآ منايعنی مم ؛کنناايم، انفاق میدهدا

 يام،ههدادنا اآ ب ناۀ امکاناتی ک   و ، فکر و مغزآپول، نار، فرزنا، ابرو، تواآ بسای، زبا
هاُهْم » فرمۀید:می کنند دآیۀدکریمهانفاق می َِ ا َرَزْق ايام، ناا روز  دادهاز نرچا  ماا با  اآ «ِممَّ

ِفُاوَن » ِْ  .ن توضيح داده شا[ب  نااآ معنايی ک  پيش از اي]کننا انفاق می «ُی
وَن َحّااً » ُِ َلِئَک ُهُم اْلُمْؤِم
ُ
ِهْم » ،نستنا مممناآ راستين نااين «أ بِّ ََ َر ِْ  دربات «َلُهْم َدَرَجاٌت ِع

ََ »خااوناا برخوردارناا  غفراآو از امرزش و  «ََ َمْفِفَرةٌ » دارنا پروردهارشاآ يی نزدنارتب  و

یٌم   .گمرندمی سرافکناهی ت ونسرذلت، باوآ ياان  کر و و روز  شرافتاناان  «ِرْزٌ  َکِر
  و شارافتانا ، نازتتوأن با سربلنا  و کرامات ،يک بامع  ومتی پاکيزهروز  و لقاۀ 

شاعارنايی کا  اماروز  نااۀ باشا، طورد ک  مممن باشا و دارا  اين صفات. اهر اينشومی
در ، کننااروغ، مطرح مایپشت بلناهونا، ب  راست يا د دنيا احزاب سياسی در هوش  و کنار

 بامعۀ اياانی محق  خوانا شا. 
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ِحیِم » ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  بْسِم اللَّ
َهاِر َلَ َِّ ال ََ یِل  اْخِتَلِف اللَّ ََ اَْلْرِض  ََ اِت  ََ َما هِذیَن ِإنَّ ِای َخْلِق السَّ ِلهی اْلْلَبهاِب *الَّ َْ ُ یات  ْلِّ

ََ الّلَه ِقیَ  ُرََن ْذکُ یَ  ُقُعوًدا  ََ ََ  اًما  وِبِهْم  ُِ َُّ  َعَلی ُج ها یَتَف َِ بَّ اَْلْرِض َر ََ اِت  ََ َما ُرََن ِای َخْلِق السَّ
ارِ َما َخَلْاَت َهَذ  َِّ ا َعَذاَب ال َِ اَنک َاِا َُ ْب ُُ  (.191-191عمران: )آل «ا َباِطًل 

 . ایمان، خصلت برجستۀ رهبران الهی2-1

 ؛ايااآ يعنی باور، مبول و پريرش با تاان وبود ست.امبراآ خااپي ايااآ ازبال  خروصيات
نای کا  ين است ک  خود، پيشاپيش ديماراآ در راا ،هويا. نشانۀ باورداشتننچ  میباور ب  ا

آَمهَن »اماوزد: مای طاورمراآ ب  ما ايان يۀدليل، اناينهان بردارد و حرکت کنا؛ ب  گاید،می
ْنِزَل ِإلَ 

ُ
وُل ِبَما أ ُُ ِه الرَّ بِّ اياااآ اورده  ؛ پيامبر ب  انچ  پروردهارش نازل کرده،(212)بقره:  یِه ِمْن َر

وَن » «.است ُِ او را هرفتناا و  دورا  کا  با  او، افاراد بربسات  هراينااهاآمممناآ و  «ََ اْلُمْؤِم
ِه » ،بلناهونا  دنوت او شانا را  خاا وايااآ اورد ب  خاا  کس ک نامی يا نر «ُکلٌّ آَمَن ِباللَّ
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ِتِه » ،مبول کرد َُ ناا  اسااانی از اغااز تاا ان اان و کتااب «ََ ُکُتِبِه »و فرشتماآ خاا  «ََ َمَلِئ
ِلِه »سره، يک ُُ  . هندنيز چنينو ناۀ پيامبراآ او  «ََ ُر

 .است يکی ،چوآ راه از يک بنس است؛مبر و يارانش پياايااآ 
 نناواکاار  دليال و رننااا  ننادر اين ره انبيا چوآ ساربا

سو  و ب  نستنا، نا  ناراه نر مالکتیمردن  ورنبراآ  يک مافل  يا سایرمافل  و سارباآ
  رونا.يک مقرا پيش می

ِلِه » ُُ َ  ِمْن ُر َح
َ
ُ  َبیَن أ پيامبرانش فارق يک از آ است. ما مياآ نيچمنااين از زباآ مم «اَل ُنَفرِّ

ک  موسای، ابارانيم، ادرياس، يعقاوب،  چناآ. برا  ما نيسی محترن است، نمگذهبی نای
ياک  ،ناا  ماأموراآ خااوناا محترن نستنا. تاان پيامبراآ از اغاز تا ان ان و بربيس، نوح

اَل » .ايستاده بودناا نا  بر رو  يک خ  بودنا و مبشراآ يک سعادت و يک بهشت و ناف
ِلِه  ُُ َ  ِمْن ُر َح

َ
ُ  َبیَن أ  «.ُنَفرِّ

اسات.  هاواههويم، س  بال  ک  برا  مطلبی ک  بعاًا می ،دو دمت کنيا ب  اين «ََ َقاُلوا»
و  «ََ َقاُلوا»دارنا رهشتنددودنم ايااآ نا اآ ، مممناآشتنادا ايااآ ناۀ پيامبراآ و پيامبر ما پس

ا»هوينا  َِ َطْع
َ
ََ أ ا  َِ ِمْع ا» .شنيايم، فهايايم، نيوشيايم «َُ َِ ِمْع  ،ن  اينک  ب  هوشاااآ خاورد «َُ

  .غير از هوش است حالت شنوايی
شاود. سااع يعنای هوش ب  معنا  نضو بارحۀ خاص، با لفظ ُاُذآ در نربی تعبير مای

حارف را  نایفال ،کانهاوشهوينا حرفمی نیفالب  بينيا، شنوايی. شاا در فارسی نم می
 کا  شانياه. خد، معلون اسات «؟يا ن  شنيا  چ  هفتم»هوييا: شنود. ب  م اطبتاآ میمی

شااا باا ايان . رودصاا تاا ده متار نام مای کهدرحالی ،نيستمتر بيشتر فاصل  بين شاا نيم
فهايا  چ  هفتم؟ ب  مغزت فرورفت؟ ب  خورد ذننت رفت يا »: ييابمو اينخوامینبارت 
ا»هوينا: نا میاين «نرفت؟ َِ ِمْع نچ  ک  خااونا برا  ما معين کارده و ا ،، ما با تاان وبود«َُ

 ايم.را فهاي فرستاده بود
ها» َِ َطْع

َ
هانی  اطانت يعنی چ ؟ يعنی اطانت ما کورکوران  نبود، «ََ أ اطانت ما از رو  ا

ا»و روشنی و ساع بود.  َِ بَّ ک  از تو  است پاداشی ،مغفرت و امرزشپروردهار! ا  «ُغْفَراَنَک َر
 سو  توست.بازهشت ما ب و  «ََ ِإَلیَک اْلَمِصیُر »خوانيم می
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 . انواع ایمان2-2

 ناآگاهانه مانیا. 2-2-1
ايان  با  ارث رساياه.پااراآ  کا  ازاست ن  متعربا و ايااآ مقلاان  ،يکیاست.  نوع ايااآ دو

ننواآ مثال[ ک  ]ب  ش ص هااآ کردهيا از رو  تقليا است، يعنی  .است موروثی دو نوع ايااآ
]يا[  ،هامادستبست  ب و اآ و از رو  تقليا و چشم اما اين باور از زباآ اين ؛ح  استبرمبر پيا

  .، ن  از رو  منط سیاحسا و يعنی بانباار  باوآ دليل ،از رو  تعرد است
ان  و متعربان  نيست؛ ]زيرا[ ايااآ ومتای از مقلادر اسالن ارزش دارد، ايااآ ک  اياانی 

، کاود  اهر بور ب  نااآ اسانی ک  ب  دست اماه، از دست می، باشارو  تقليا و تعرد 
آ نااا، با  بميرد اش ايااآ مفتتالشی از پار و مادر يا اوليا  مارس  و نيچ زحاتباوآ 

 .هيرنااين ايااآ را از او مفت می ،صورت نم دزداآ ايااآ
. بوراز بين مایو  شارمیدبرف در چلۀ تابستاآ اب ماننا ت، ايااآياماد ۀدر مقابل شعل

هانی کسیهويم؟ چ  کسی را می نسال باواآ اماروز  صناا  خاابيناینا و روشنک  از ا
مراوآ مانااه  یۀیدرودنسلدقبلس ی ک  از اسيدايااآ ناي  را ب  ه ومسلااآ محرون مانا

هانی نم دست نيافت   را در وبود خاود ايااآ بتوانا در سايۀ اآ، دارد تا. ن  در  و شعور و ا
ناا و نا  ياک و ميا پاول و مقاان و شاهرت و محبوبيات و رفااه و اساودهی را بز کنا مستقر

 اماالً  اياانش را ،هرشت   نامثل دو مرآ دارد تا صناومچۀ محکم و حرار مو  مستحکای
 ان  را.مقلانااآ ايااآ  نرچناحفظ کنا،  نۀ دلخادر صناوق

 آگاهانه مانیا. 2-2-2
هانانا   است. در اسالن اين يک حقيقت و يک نکتۀ مسلم برادراآ! ايااآ ارزشانا، اياااآ ا

 و توأن با در  و شعور است، اياانی است کا  از رو  برايرت، باا چشام باازاست، ايااآ 
 »باوآ تر  از اشکال ب  وبود اماه باشا 

ُ
ََ َقْلُبُه کِإالَّ َمْن أ   .(103 )نحل: «اِن َم یِباْلِ  ُمْطَمِئنٌّ  ِرَه 

اهر زير شکن  ، برا  انک  دشاان را از خاود »: فرمايامی ر ياسرناادربارم  قرآن کریم
ا  منررف کنی، يک بال  هفتی، بمو ايااآ تو اياانی نيست ک  با شکن   از ملبات لحظ 

انان  !شاوخی نيسات .نااچسابان و هااختا  َاَرت انان داغ بن َخّباب ب  هردآ «زانل شود.
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 ؛ ولای خبااب تحاال کارد،ناناکردنا و ب  پوست بانش چسباهااخت  را ب  بانش نزديک 
هاناب   ايااآ اين است. .يقشنا نۀخاطر ايااآ ا

یزن  ديمر نا  صحيح ان ان هرفت،با محاسب  و فکر ،از رو  روشنی، در ومتی ايااآ 
خان  بمراريم ک  و در صناومچ  و صناوقبپيچيم ما اين ايااآ را در پارچ  و کهن   ک  نيست

اين ايااتی رسا. اسيبی ب  اآ نای .مبادا هرما و سرما و هردوخا  و غبار ب  اآ اسيد برسانا
هانان  را ب  ما معرفی میال مک  در اخر سور  کنا.ناراآ است، ايااآ ا

ََ ااَلرِض » اِت  ََ َما ََ »نا و زماين ناانا در افرينش اسااآ «ِانَّ ِای َخلِق الَسّ یهِل  ََ اخهِتَلِف اللَّ

َههارِ  َِّ   ناا؟ باارا، باارا  هايجوباود داردناايی نشاان  «َلَیههاِت »شاد و روز،  شاااماو و «ال
اَلهی »بارا  خردمناااآ.  «اِلَُِلهی ااَللَبهاِب »انايشانا؟ ابااًا! نا؟ برا  اناآ ک  نااینوشبی

 .باشناتا خردمنا  اناازنانا ک  نيرو  فکر و انايش  و خرد را ب  کار میيعنی اآ «اْللباب
کسی است کا   خردمنا اآ گایندمی؟ مردن معاولی چ  کسانی نستنا «اولی األلباب»

ناا، رود، در کاسابیسارش کااله ناای  اش پيشرو است، در نيچ کارامور زناهیدر ناۀ 
باا دسات او رو  دسات ، ناا باا حرياف نا و مقابل معارض  ،ناباز سياست نا،پلتيک

 ناست. حريف
اتراال و  انسااآ را ارزش وامعایو  نا را مباول نااارديک از اين بازيمر مراآ چوآ نيچ

ِذیَن َیذُکُرََن الّلهَه »کنا: ، خردمنا را ب  اين صورت معرفی میداناخاا می ارتباط با  کسانی «الَّ
در حاال نشسات   «ََ ُقُعوداً »در حال ايستاده،  «ِقیاماً »کننا، ياد میخاا را ک   نستنا خردمنا

وِبِهم» ُِ  ايان ولای؛ نستنا حال ب  ياد خاادر نا  .هندخوابياهپهلو  ب  کهلیدرحاو  «ََ َعَلی ُج
و فعاال  نالی بايا ياد خاا نيست،مآبان  درويش وحالت نرفانی خلس  و معنا   ياد خاا ب 

 ر؟چطو باشا.
ََ ااَلرِض » ات  ََ هَما ُرََن ِای َخلِق السَّ َُّ انايشانا ]و[ مای یۀدودزمومندر افرينش اسااآ «ََ َیَتَف

ِ»هوينا: ، ب  زباآ دل و زباآ ظانر چنين میکردنابعا ک  تفکر  َبّ َما َخَلْاَت »پروردهار ما!  «اَر
اَنَک  َُ ْب ُُ ، پاا  و بيهاوده بياافرينیاين را  ينک تو از ا .ا بيهوده نيافرياه اين را ب  «َهَذا َباِطًل 

 ترين نقطۀ يک ايانولوژ .ترين و اساسیيعنی مهماين هفتار  منزه نستی.
  کار  نساتم. اهار اين است ک  من اين ا برا  سازنر ايانولوژ  زناهینقطۀ اساسی 
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هويا مان هويا مرا برا  کار  اوردنا؛ اهر معتقا ب  خاا نيست، میمعتقا ب  خااست، می
زناهی  ب شترين نقاط يک فلسفۀ فکر  ک  الهاناساسی !کار  دارن. ببينيااين ا نرحال، ب 

ا َما َخَلْاَت هَذا َباِطلً »، ناين است: استفرد  و ابتاانی  َِ بَّ َُ » «.َر ْب ينک  کار تو از ا «اَنَک ُُ
 .نستی منزه و پيراست  هیدهنجۀمدادیی،بيهوده
ارِ » َِّ ا َعَذاَب ال َِ وباود  پس ما را از شکن ۀ اتش محفوظ و مروآ بااار؛ اتاش ميامات باا «َاِا

باياا دمات  ، سابل اتش مهر و خشم و انتقان خاا و تکوين ناالم نياز نسات.دارد اينک  وامعيت
 اين ايات، درست لاس کنيم. خاللبرا  اينک  ايااآ اهانان  را از م  است مقانا اينناۀ  !کنيا

یَتهُه » ْخَز
َ
َْ أ اَر َاَا َِّ ِخِل ال َْ ُُ َک َمْن  ا ِإنَّ َِ بَّ وارد کسای کا  تاو  !پروردهار ما ؛(831ناراآ: )ال َر

ْنَصار  »«دشارمیر و زبوآ خوااتش کنی، رسوا و 
َ
اِلِمیَن ِمْن أ نی کا  تاو با  و ساتامرا «ََ َما ِللظَّ

 .، ن  از تکوين و ن  دستی از غيد، ب  نيچ صورتناارنا، نيچ ياور و پشتيبانی اتش بيفکنی
 باطال حرکات کنناا، محکاون با  زوال و نيساتی و نفاق ،ستم، کفر ،ک  در راه ظلم کسانی

 کنا.نا حاايت نایاآ از چيز در اين نالمنيچ نستنا و
ا»خد،  َِ ، ايان متفکاراآ در اساااآ و «األالبااباولای»وش، اين اين خردمنااآ بان «ربَّ

انا و اين بهاآ ب  بيهاوده افريااه اين بهاآ نياماه بيهوده ب انا ک  فهاياه زمين، اين کسانی
ا» !پروردهار ماا  «اَِ بَّ َر »هوينا: نشاه، می َِ ِمْع َُ ا  َِ  با هوش تن و دل ما (836 )ال ناراآ: «ِإنَّ

َِ »شنيايم و فهايايم  یَماِن »مناد  يک  «اِدیاً ُم اِدی ِلْْلِ َِ  خاهنودریددوداهدهیمۀندفرهمویناا می «ُی
ْم » ُُ بِّ وا ِبَر ُِ ْن آِم
َ
ا»ب  پروردهارتاآ ايااآ بياوريا،  ک  «أ َِّ  ما ايااآ اورديم.  پس «َاآَم

ناا ناااآ ايان .نا؟ ن هدهيک نفر هفت  ايااآ بياوريا، ايااآ اورصرف اينک  اياانی؟  چ 
 ولای ؛مبر  باشااپياظانر . اين مناد  ماکن است ب ننا، نااآ متفکرانستنا األلباب اولی

خواناا خاا فرامی ب  سو  ايااآنا را ب ناست ک  اآدر باطن، پيامبر نقل و تفکر و بينش اآ
نا از رو  بينش، در ، شاعور و اآ .نا هفت  ايااآ بياورياپس مناد  ب  اآ ،کناو دنوت می

هانی کا هانان . خد، اين  ،مطلوب است ،اياانی در اسالن چنينمل ايااآ اوردنا. ا ايااآ ا
 نم مطلد دون.
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 تخطئۀ ایمان ناآگاهانه .2-3

هانان  از دليال، نااينبا  ؛نظر اسالن مطلوب اسات مطلد سون اين است ک  چوآ ايااآ ا
کنا شات توبيخ میب متعربان  را  و ان مقلا ،نا  کورکوران ايااآ در بانا  م تلف، مراآ

وِل » ُُ ََ ِإَلی الرَّ ُه  ْنَزَل اللَّ
َ
َعاَلْوا ِإَلی َما أ َُ صحبت از کاافراآ و اين ا  .(102)ماناه:  «ََ ِإَ ا ِقیَل َلُهْم 

بيايياا  .بياييا ،نچ  خاا فرستادها پيامبر و سو چوآ ب  اناآ هفت  شود ک  ب  ؛مرت عاآ است
تا بفهانا و رانشااآ  و بکوشنا ، فکر کننانزديک شونااينک  با  ب نا اآ .بفهاياتا نزديک 

َنا َعَلیِه آَباَءَنا» هفتنا «واالُ قَ »را انت اب بکننا،  َْ َج ََ ا َما  َِ نااآ بارا  راه و رسای ک  پارا «َحْسُب
 رويم.نا  تازه نای. ما دنبال اين حرفکافی استما  برا  هند،من هراشت 

و  مقلاا، ،اما کافراآ و م الفاآ، متعراد ؛حرف نو دارد و مبر، روشنفکر زماآ استپيا
ره »پسنانا. حرفشاآ نام ايان اسات کا  او را نای و بايا راه نو وو مرت ع نستنا  متح ر

ُهْم اَل أَ »هوياا؟ ومت مراآ در باواب چا  مایاآ «.چناآ رو ک  رنرواآ رفتنا ُُ ََ َلهْو َکهاَن آَبها

ََن  َُ ََ اَل َیْهَت  و يافتناافهاياناا، نايچ رانای ناایچيز ناایپارنايتاآ نيچ اهر «َیْعَلُموَن َشیئًا 
؟ ببينياا کرديااناا تقلياا ماینم شاا از اآ ، بازتش يص باننارا  شرتوانستنا خير و نای

  !کنامالمت و شااتت می تقليا راچطور 
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  گفتار سوم
 عملی هایایمان زاینده و همراه با تعهد

 
ْحمِن » ِه الرَّ ِحیِم  ِبْسِم اللَّ  الرَّ
یُّ یَ 
َ
وْا اْرکَ أ ُِ ِذیَن َءاَم ُُ َها الَّ بَّ َْا َر َُ ََ اْعُب َْا  َُ ُج ُْ ََ ا یهَر ُعوْا  ََ ََ اْاَعُلهوْا اْل ه ْم  ُُ ََ َلَعلَّ هوَن *  ُُ ْفِل ُُ ْم 

یِن ِمْن َحَرج  ِملَّ  َِّ ْم ِای ال ُُ ََ َما َجَعَل َعَلی ِه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُکْم  َا ِای اللَّ َُ ْم َجاِه ُُ ِبهی
َ
َة أ

ََ ِای هَ  اُکُم اْلُمْسِلِمیَن ِمْن َقْبُل  مَّ َُ وُنهوا ِإْبَراِهیَم ُهَو  ُُ َُ  ََ ْم  ُُ وُل َشِهیًَا َعَلی ُُ وَن الرَّ ُُ َذا ِلی
ْعَم  ِِ هِه ُههَو َمهْواَلُکْم َاه ََ اْعَتِصهُموا ِباللَّ َکهاَة  هوا الزَّ ُُ ََ آ َلَة  ِقیُموا الصَّ

َ
اِس َاأ َِّ اَء َعَلی ال ََ ُشَه

ِصیُر الْ  َِّ ََ ِنْعَم ال  (.77-77)حج:  «َمْوَلی 

 عملی های. ایمان و تعهد3-1

مراآ، صرفًا يک امر ملبی نيست. درست است ک  ايااآ يعنی باور  مطعیايااآ، طب  فرننگ 
مباول و پريرشای را با  رساايت  ،ماراآ نار بااور، اياااآ ولای ؛و باور مربوط است با  دل

در باوارح و  شاعانش وخاالی، ايااانی کا ی خشاکشناسا. ايااآ م رد، ايااآ ملبانای
 .ناارد شینظر اسالن ارز از ،انضا  مممن مشهود نيست
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خااا  متعاال را نباادت کارد و  طوینی . ابليس سالياآبودمممن ب  خاا، شيطاآ  ليناو
نا ناا  ان اا با  کاار ک  ايااآ بزنماه، بايی ست سردر ولی ؛دلش کانوآ معرفت خاا بود

اين ايااآ در ناااآ دل  ؛ی ننمان تعيين راه نهايی، اين ايااآ ب  کار ابليس نيامااينا؛ يعنمی
و پا و چشم و هوش و مغز و انضا و بوارح و زناهی  و ب  دست باانامانا. اياانی ک  در دل 

 .شانا نيستسا، از نظر فرننگ مرانی ارزنرنا  ما و نيرونا و انرژ 
ََ َعِملُ » وا  ُِ ِذیَن آَم اِت ِإنَّ الَّ َُ اِل اهار تعهاا  احساا   ...[يارا در ماراآ ]بشااارناا «وا الصَّ
، نان خاود را نکنا اياانی نال نا ا  ک  ب  تعها. بامع کنياخود شک  ايااآ ، دريانکرد
ْنُتُم اْْلَْعَلْوَن »انا: ک  از مراآ شنياه کسانی هرارد.مممن نای ۀبامع

َ
ََ أ َزُنوا  ُْ َُ ََ اَل  وا  ُِ ِه َُ ِإْن ََ اَل 

یَن  ِِ ُتْم ُمْؤِم ِْ سست نشويا، غامين نشويا، اهار ماممن باشايا ]اياااآ  ؛(863ناراآ: )ال ُک
  «.نستيا ناراه با تعها و نال[ از نا  بهتر

مممن ب   لينهويم اوايااآ کافی بود، من می کلاۀصاق  برا اهر فق  تراي  و پريرش 
فهايانا نوشانااآ نرب خيلی خوب میم زومی بود. اآ  ممغير بن ابولهد يا وليا ،مبرپيا

خوانياا؟ هويا. دليل میفهايانا ک  راست میخوب می .هويادروغ نای خااک  رسول
را رساوا کنناا.  مبرپيااهرفتناا آ تراايم ماینايشااپيالا نشستنا با نمدليلش اينک  می

 و رفتنابعا ک  می برشااريم.نايش را نيد تا هوياببينيم چ  می و بشنويم ،هفتنا برويممی
ايان سا ن خااا   ؛اين کالن بشر نيست !هفتنا ن می و امانامی ديمر  ، شدشنيانامی

 ولایهوياا؛ کردناا کا  او از ساو  خااا سا ن مایترااي  مای وبشر است. پس، مبول 
  .نيادارا مممن ناینا اآ نالی بعا از چهارده مرآ از اآ تاريخ،بناب

شيعۀ نالم  لينناص بايا اوبن  بی و باور کافی بود، ناروفق  تش يص و ايااآ مل]اهر[ 
ک  ب  چشم  ، يا از کسانیه بودناص ک  مابرا  غايرخم را يا ب  چشم ديابن  . ناروشدمی

 ناا نا و لحظا ترين سانتدن احتضار، در اآ حسا  واپسين در بود و شنياه ،نابود دياه
با نلی ک   و را ب  دنيا  معاوي  فروخت ينشد کرد و هفتپشياانی  و، اظهار ناامت حياتش

تار از تار و نلاایناص ب  نظارن نايا بن  نارو ؛ بنابراين،ح  است، بنميابردانست می
 ؛پی برده و تراي  کرده باود شيعۀ مرآ چهاردنم ن ر  ب  ویيت بالفرل اميرالاممنين

 اما ايا شيع  است؟ 
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 ينکا  انتقااد با  امامات اميرالااممنينخاطر اب هوييا ن . چرا شيع  نيست؟ شاا می
بان  سافياآ اسات. نااروباوا بان نکردآ با معاوي تعهاش بيعت ليناورد. اوتعهانايی می

ناا و مسائوليت ،؛ يعنای با  تعهاانابنمياا و با نلی شاناصی ک  با معاوي  نااست 
 شيع  نيست. ، پسنانااپايبنا نا اآ تشيع پشت پا زد و ب  نا تکليف

ک  شيع  نساتيم؟ ممار ماا با  تعهاانا   باشيم مطائن وتوانيم معتقا ن و شاا میايا م
س ن ابهان ترديا و بیروشن و بی اۀبهمراآ دراين؟ ممر ما پايبنايم؟ کنم نال میبودآ شيع 

، ايااانی خاود نيساتنا نا طور مطلا  پايبناا با  تعهااک  ب  ايااآ را از کسانی و گایدمی
 .باشاازايناه و تعهاافرين  ک  ؛ بنابراين، اياانی در اسالن معتبر استندکصرهحتدنفیدمیب 

هِذیَن » نيست تعهانا  نالی ناراه باک   باشيم اياانینبايا منتظر نررت، امنيت و نتي ۀ  الَّ
ََن  َُ ََ ُهْم ُمْهَت ْمُن  َلِئَک َلُهُم اْْلَ

ُ
ََ َلْم یْلِبُسوا ِإیَماَنُهْم ِبُظْلم  أ وا  ُِ  (. 81 )انعان: «آَم

وا» ُِ ِذیَن آَم  ساتامر با و ايااآ خود را  «ََ َلْم یْلِبُسوا ِإیَماَنُهْم ِبُظْلم  »ک  ايااآ اوردنا  کسانی «الَّ
ْمهُن »نيامي تنا،  َلِئَک َلُهُم اْْلَ

ُ
، امنيات باشاا. ايااانی کا  باا ساتامر  نااراه دارنااامنيات  «أ

، پياروز  او را تضااين کنودا ياار  ناایرماممن  ،نااراه نباشااتعهاا با . اياانی ک  آفریندنای
اورد، خوشاب تی و کنا، يار  خاا و يار  ذرات طبيعت و تکوين را برا  او ب  ارمغااآ نااینای

انسااآ نايشا  دنباال  دناا.کالن، بهشت دنيو  و اخرو  را ب  او ناای صۀرستمار  دنيا و خال
شافانت ماا » :[کنوداشاره می] در حايثی ب  اين مضاوآ معرون امان. رودمی کارنا  راحت

   «و بها. باکوشش و  سيلۀورسا، ممر ب نای ب  شفانت ما رسا يانای
 مطااب . مرد  ک  و هري  و خضوع بودشد در مس ا مشغول نبادت نيا  امان س اد

، کاشمدمی آ ح  و حقيقتنادر راه ب  حکومت رساپيوست  اش، برداشت صحيح از زناهی
، ري ات؛ اشاک مایکاشمدمی در راه نبوديت و خضوع درمقابل خاا پيوست شد نم نيا 

مبر! پيااا  فرزنا »هويا: دل میباور ساده. بعا اآ مرد خوشکردمنابات می و دکرهري  می
هري  را بارا  ماا  !ک  نا  بناهاآ برهزيام خااينا باتو چرا؟ تو با اآ پار، با اآ مادر، با اآ 

خضوع و خشوع  نظريۀکنا؛ دفاع می  ينظرضان انک  از اين  ومت امان س اداآ «بمرار.
شااآ، روح، نرچ  بيشتر مرامب  و هري  و نبادت و دنا درمقابل پروردهار برا  بالدادآ 

کناا، را تقويت مای نظري شاآ و ن  برا  ت اير؛ ضان اينک  اين نرچ  بيشتر ب  خاا متکی
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دع عِهی »هاويی؟ هويا تو چا  مایمی .اوردنامی بيروآ می ۀاين اشتباه را نم از ذنن شيع
ة ِللُمِطیعین» ؛بينااز دور صحبت پار و مادر و با را« حَیث ابی َ امی َ جَی ِّ چراکا  « الَج

 بهشت از اآ فرمانبراآ است.
 :کنودوصيت می ب  نزديکانش ي ]در پی ترويج فرننگ ايااآ باوآ نال است ک [ معاو

چا   نابست  اين» :ناپرسيا« .بمراريا کفن من درک را کوچ نا بست  اينمن ُمردن،  ومتی»
سار و  خااا مبرپياامبر است. يک روز نم پيااش مساتی از لبا  يک دان » :هفت «؟نستنا

 مهرفت، چناا دانا  از اآ ذرات ماو و نااخن دورافتاادکرد يا ناخن میاصالح می صورتش را
 «خاا مرا بب شا. تا بمراريا کفن من در نا رااين .مبر را باع کردنپيا

 ا  ناارد، ب  مراآ نم هوش فاراک  ماي ن ا تا ا ،ک  اساآ است مريزاد! تا ان اخد دست
سال رو  چناين . نفعی داشت  باشاک  برا  خودش  تا ان ا ولی ؛هرارداحتران می و دنامی

اور و نا  تا اسالن منها  نال، ايااآ باوآ نال، در دل محبت و ايااآ و ب کردنا مغزنا کار
 خاهینودمی ناستسال را در زناهی مسلااناآ نهادين  کننا، در نال، حرکت و تالش و اثر

ََ َمها » فرمۀید:و میچناآ بلنا و زناه و شاداب است مراآ نم بموينا؛ ولی ناا  ب  مااين را 

یَن  ِِ ايااآ ناارنا. اين  ، مممن نيستنا،ریندان ان نایک  اين کارنا را  کسانی «ُاََلِئَک ِبهاْلمْؤِم
 منط  مراآ است.

 های ایمان متعهدانه. مؤلفه3-2

 خدا یبندگ. 3-2-1
وا» ُِ ِذیَن آَم َها الَّ یُّ

َ
َا» ايااآ اورديا!ک   کسانیا  «َیا أ َُ هُج ُْ ََ ا  و سا ود کنياا ورکاوع  «اْرَکُعهوا 

ْم » خاضع باشيادرمقابل خاا  ُُ بَّ َا َر َُ یهَر » پروردهارتاآ را بپرستيا «ََ اْعُب ََ نيکی و  «ََ اْاَعُلوا اْل
وَن »با اوريا، ب  ُُ ْفِل ُُ ْم  ُُ ب  رستمار شويا. اهر اين کارنا را بکنيا،  وموف   ب  اميا اينک  «َلَعلَّ

هوا» م اطد اهر ولی؛ یۀامددست میموفقيت و ن اح  ،رستمار  ،فالح ُِ هِذیَن آَم َهها الَّ یُّ
َ
 «َیها أ

ََ ا» باشيا؛ َا  َُ ُج ُْ ََ ا یَر اْرَکُعوا  ََ ََ اْاَعُلوا اْل ْم  ُُ بَّ َا َر َُ فالح  ب  ولی اين کارنا را ان ان نانيا، «ْعُب
 ؟بسمدمیو رستمار  
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 جهاد. 3-2-2
ِه َحقَّ ِجَهاِدهِ » َا ِای اللَّ َُ کا  شايساتۀ م اناات  چناآاآ «َحقَّ ِجَهاِدهِ »کنيا  بهاد در راه خاا «ََ َجاِه

ب  نسبت بزرهی و نظات  يابا تالش در راه خاا  ح م، کيفيت، نا ، نستونی و پاياار .است
 ناپريرتر باشا.خستمی و ترتر، پاياارتر، نستوهنا بزر خود خاا، از ناۀ تالش

 بشر یزمامدار. 3-2-3
ِه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُکْم » َا ِای اللَّ َُ آ يعنای ملت اسالن! برهزياا  . شاا را برهزياه ،او «ََ َجاِه

ناا تافتاۀ هفتا  ايان وهراشات  کناار ا  ناا  ناازپروردهصورت دردانا ی شاا را ب ؟ يعنچ 
بااز نام هناه کردنا، اشتباه کردنا، خالف فرماآ ما نال کردنا،  حتی اهر ،نستنا باابافت 

ناا نام درباارم ناست؟ ]اهر چنين باشا،[ ايان حرفای اسات کا  يهاود بهشت ب  نان اين
نا  یۀدکنا ک  اينانالن می هیاميز و زنناهمالمت بسيارلحن  . ]مراآ[ باگایندمیخودشاآ 

 فرماآ خاا نال کنيا.  در هرو اين است ک  ب 
اسرانيل را نم مباًل برهزياه بوديم. نر دو انت اب از يک بنی !ما شاا را برهزيايم، درست

ش امات هازين .اسات تارين کاارترين فرد بارا  بازر است؛ ب  معنا  انت اب اماده بنس
]باار  کا  بارا  برداشاتنش اسرانيل، از اين مبيل است. اهار هزينش امت بنی ماننا ،اسالن

اثار  و بار با  اآ دچاار شاابرنااشتنا، نااآ وضاعی را دارناا کا  يهاود [ را برهزياه شانا
َا ِبَفَضب  مِ »نکردآ بار امانت حال ََ َباُء ُة  َِ َُ ََ اْلَمْس ُة  لَّ ِه ََ ُضِرَبْت َعَلیِهُم الذِّ در  (38)بقره:  «َن اللَّ

ُم » انادنيا چنين َِّ اُهْم َجَه ََ  .نم چناآ بايمانی دارنا اخرتدر  و «َمأْ
ََ َمها َجَعهَل »  اساتانت ااب کارده  و برهزيااه ، شاا را برا  برداشتن اين باراو «ُهَو اْجَتَباُکْم »

یِن ِمْن َحَرج   َِّ ْم ِای ال ُُ ايان باار،   نيسات. ابباار .مرار نااده ندر دي شاا س تی و فشار ا بر «َعَلی
   است. یکردنبرداشتنش نراب و شکن   ناارد، تحال و سنمين نيست مار نمينا

ْم ِإْبَراِهیَم » .فشار  مرار نااده س تی و حر ، برا  شاا در دين ُُ ِبی
َ
َة أ نااآ ايين  ،اين «ِملَّ

اُکُم اْلُمْسِلِمیَن ِمْن » .پارتاآ ابرانيم است مَّ َُ ََ ِای َههَذا ُهَو  او شاا را در هرشت  و در ايان  «َقْبُل 
هًة ُمْسهِلَمًة َلهَک »د.نوبت، مسلااآ و مسلم و تسليم خاا نامياه است ها ُامَّ َِ ِت یَّ )بقاره:  «ََ ِمْن ُ رِّ

 .ب  اآ اشاره شاه بقره مدر سور است ک  ابرانيمحضرت (، اين دنا  818
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برا  چ ؟ تا چ  شود؟ تا شاا چ  کنيا  هزيايم،را برشاا  بر دوش شاا نهاديم واين بار را 
اِس »و ب  ک ا برسيا؟  َِّ اَء َعَلی ال ََ وُنوا ُشَه ُُ َُ  ََ ْم  ُُ وُل َشِهیًَا َعَلی ُُ وَن الرَّ ُُ مسائول تا پياامبر  «ِلی

و مرامد و ديااباآ  باشا تا پيامبر بر شاا هواه ،مسئول ناۀ بشريتشاا و  باشا مستقيم شاا
شااا  نساتيا. . شاا زمامااراآ بشریۀاآو مرامد و دياباآ باشيا هواه و شاا بر بشريت  شاا
 .خواب ناانياا در !سایراآمافل ا  ايا.شاا دياباناآ اين مافل  نستيا. کنناهاآ بشريتاداره

وُل َشِهیَاً » ُُ وَن الرَّ ُُ ُونهوا ُشهَهَاَء » شاااو مرامد و دياباآ باشا تا پيامبر بر شاا هواه  «ِلی َُ  َ
اِس َعلَ  َِّ  .باشيانا و توده خل  ،بشريت، مردن مرامد و نمهباآو شاا  «ی ال

 خدا به اعتصام زکات، پرداخت نماز، ۀاقام. 3-2-4
لةَ » شاید،انزان می  حال ک  شاا از طرف پروردهار ب  مأموريت دشوار  پاس «َاَاِقیُموا الصَّ

ُُ » !داريا. باز نم تکليف، باز نم تعها پاب  نااز را َکاةَ ََ آ ََ اعَتِصهُموا » بپردازياو زکات  «وا الزَّ
نيچ  وکس از نيچ و متکی باشيا ببريا، ب  او پناه کنيا، ب  او توسلب  خاا و ايين الهی  «ِبالّلِه 

از لطف و ماد و ياور  خاا  یۀداهدبویدشمۀداستهدشد،ناۀ راه ومتی نهراسيا.  مارت ديمر
 ببهۀ شااست.خاا سرپرست و نمهباآ و نم چراک  «ُهَو َمواَلُکم» نشويا؛مأيو  

 هجرت. 3-2-5
 نانوع ديمر  از تعها و حای انتران ب  خاا بياآ شا و اياانی از نوع زکات، نااز نا تعها

 شود:در اين ايات مطرح می
وا» ُِ َا»ک  ايااآ اوردناا  کسانیناانا  «ِانَّ اّلذیَن آَم و ن ارت کردناا. ن ارت  «ََ ههاَجُر

باره ن رت ب  معنا  يک !مهابرت کردنا و بس؟ ن  ديمر عنی از شهر  ب  شهري يعنی چ ؟
خاطر مباول ب  و خاطر پيوستن ب  بامعۀ اسالمیخاطر ناف، ب چيز دست شستن ب از نا 

از مکا  بياروآ ننماامی کا  مسالااناآ . استتشکيالت بامعۀ اسالمی  نۀتعها در م او
خاوار هراآ خوآ. ب  سود چپاولنبارنا اآ متعل  ب ديمر  نااآ  پرمتاع و پرکای م، مغازرفتنا

 رفت. ب  تارا   لشاآشا و اموا توميف مت اوز مک و 
خااطرات زناشاويی نااۀ  باياامسلااآ نشاه بود،  ناسرشاهر از مک  تنها اماه بود و 

نااۀ ک  ن رت کردناا،  کسانیکنا. بايا دل می .تاان شا .کردهرشت  را بر باد حساب می
 نا را ب  باآ پريرفتنا.نا و ناکامیاين محروميت
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ديمر، ن رت يعنی برا  بنا  کاخ نظيم بامعاۀ اساالمی ياک خشات باردآ.  سو  از
وبود اماه بود، ب  نناصار ماممن، فعاال، پارتالش، پرتاواآ،  بامعۀ اسالمی ک  در ماين  ب 

 کسای. احتيا  داشت ار از ايااآفهم، محد و معتقا ب  اين راه با دلی سرشدار، اسالنسابق 
 و هرشاتوناوش مایکرد، از انس و محبت و خاطره و راحتی و نيشن رت میاز مک  ک  
هان بزرهی در راه بنا  چناآ  ، ب  سهم و مار خودشدرحقيقت يک مهابرب  ماين .  رفتمی

 کنناه بود.تعيين و دليل، ميات داشتناين؛ ب برداشت  بود ا بامع 
وا ِانَّ » ُِ ذیَن آَم َا»ک  ايااآ اوردنا  ( ناانا کسانی11)انفال:  «الَّ و ن ارت کردناا  «ََ ههاَجُر

ِبیِل الّله» َُ ََ َانُفِسِهم ِای  َا ِبَامَواِلِهم  َُ جاَه هذیَن » بهاد کردناادر راه خاا  لشاآبا باآ و ما و «ََ ََ الَّ

َا ََ َا» دادناه پناه وطن و اوارک  ب  اين درماناهاآ بی و کسانی «آ نا را يار  کردناا، و اآ «ََ َنَصُر
َِلَیاُء َبعض  » َلِئک َبعُضُهم َا نا نا  ياک اين ،جبهۀدیکدیگردیستندو نم پماستگۀنی ب نا اين «ُا

یَن َکَمَثل الُبَِیهاِن » نستنا نا خشت و ابر يک ديوار و يک سقف، ايننستنا ننرر ِِ َمَثُل الُمؤِم
َُّ َبعُضُه َبعضاً   ؟ناا  ساقفين ضربیا ؟هندچسبياه نمب  چطور  ک  ياههاين ابرنا را ديا «.َیُش

ناا ابار دهنرکاان و  انارفت  فرو نم در .نر ابر  يک مممن است، نر مممنی يک ابر است
َِلَیاُء َبعض  ». اناداشت دديمر را نم   نا.اپيوستماآ بعض ديمرنمبعضی ب  «َبعُضُهم َا

وا» ُِ ِذیَن آَم َا» داشتنا؛باور ملبی نم  و ک  ايااآ اوردنا کسانی «ََ الَّ از ولای  «ََ َلهْم ُیَههاِجُر
ب  ايان تعهاا  ولی ؛ايااآ اوردنا نکردنا.و ن رت  نبرياناراحت، دل  و ملکی مش ر ۀخان

اَلَیهِتِهم ِمهن »فرمايا ک  نا را می؟ ايننستنا نا چطوراين .اياانی نال نکردنا ََ هم ِمهْن  ُُ َما َل
َاَشیء  َح  ی ُیَهاِجر ویيت  ،ناشاا نيستنا، مياآ شاا و اآ ءنا ب  شاا پيوست  نيستنا، بزاين «تَّ

ی یُ َح »تا کی؟  .پيوستمی نيستنمو ب  ک  ب  تعها اياانی نال کننا. اياااآ تا ومتی «َااِجُر َه تَّ
 .هيردیدر بامعۀ اسالمی نم منشأ اثر مرار نا !برادر هراردوخالی در دنيا نم اثر نایخشک

َا»در اخرت ک  با  خود دارد  ی ُیَهاِجُر اَلَیِتِهم ِمن َشیء  َحتَّ َِ م ِمْن  ُُ  «.َما َل
َا» :فرمايابعا می ي ا چنا ََ َهاَجُر وا  ُِ ِذیَن آَم هِه » ،(14)انفال:  «ََ الَّ ِبیِل اللَّ َُ َا ِای  َُ  «ََ َجاَه

َا ََ »ا کردنا راه خاا بهاد و در ک  ايااآ اوردنا، ن رت کردنا کسانی ََ َنَصهُر َا  ََ هذیّن آ و  «الَّ
وَن َحّااً »ک  پناه دادنا و يار  کردنا،  کسانی ُِ . نا نساتنامممن راستين اين «ُاَلِئَک ُهُم الُمؤِم

 !مممن دروغين ؟چ  بقي 
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 گفتار چهارم
 هاایمان و پایبندی به تعهد

 

 
 

حیِم » حمِن الَرّ  ِبسِم الّلِه الَرّ
ا َءا َِ نَزْل

َ
َْ أ َا َبیِّ یَ لَّ ُه یَ ات  مُّ ََ اللَّ ات   ی َمن یَ َِ َِ ََ یَ َه ْسَتِایم  *  ها َشاُء ِإلی ِصَراط  مُّ َِّ ُاوُلهوَن َءاَم

ا ُثمَّ یَتَولَّ  َِ َطْع
َ
ََ أ وِل  ُُ ََ ِبالرَّ ِه  ُِه ِباللَّ یٌق مِّ َِ  ِلَک ی َاِر ن َبْع َلئِ  م مِّ َْ ََ  َک ََ َما أُ یَن *  ِِ ِباْلُمْؤِم

وِلِه ِلیَ ی اللَّ ِإَ ا ُدُعوْا ِإلَ  ُُ ََ َر ُُ ِه  ُِه ُْ یٌق مِّ ََ ِإن یَ َم َبیَِهْم ِإَ ا َاِر ْعِرُضوَن *  ه ُم ُه ن لَّ ُُ م مُّ َُ قُّ ال
 اِ یَ 

َ
یَن *أ ِِ وْا ِإَلیِه ُمْذِع ُُ ْم یَ ی ُقُلوبِ أْ

َ
هاُبوْا أ َُ ِم اْر

َ
َرٌض أ ن یَ ِهم مَّ

َ
هاُاوَن أ هُه َعَلهیِه ُِ ََ ََ اللَّ ََ یه ْم 

َلئِ  َْ وُلُه َبْل أُ ُُ َما کَ  ُهُم  َک َر اِلُموَن * ِإنَّ یَن ِإَ ا ُدُعهوْا ِإَلهالظَّ ِِ هوِلِه اَن َقْوَل اْلُمْؤِم ُُ ََ َر هِه  ی اللَّ
ن یَ ِلیَ 

َ
ُهْم أ َِ َم َبی ُُ َلئِ ُْ َْ ََ أُ ا  َِ َطْع

َ
ََ أ ا  َِ ِمْع َُ ََ َمن یُ  َک ُاوُلوْا  وَن * ُُ وَلُه ُهُم اْلُمْفِل ُُ ََ َر َه  ِطِع اللَّ

ََ یَ ََ یَ  َه  ْاِه اَ ََش اللَّ َلئِ تَّ َْ ََ َعِمُلهوْا .ُهُم اْلَفائُزََن * َک أُ ْم  ُُ هوْا ِمهِ ُِ هِذیَن َءاَم هُه الَّ ََ اللَّ َعه ََ  ..
َُ االصَّ  ُهْم اِ اِل َِّ ِلَف َْ ََ َلیُ ی اْْلَْرِض کَ ِت َلیْسَت ِذیَن ِمن َقْبِلِهْم  ََ الَّ َل َْ َت ُْ ُِّ َما ا نَّ لَ َم َِ ُه َِ ُم ُه ْم ِدی
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َض  َُ ِذی اْر ََ َلیُ ُه ی لَ الَّ لَ ْم  َِّ ا یَ ُه َِّ َب ًِ ْم
َ
َِ َخْوِاِهْم أ ن َبْع ََنِی اَل یُ م مِّ َُ ََ َمهن ْشِرکوَن بِ ْعُب ی َشهیئًا 

َلئِ کَ  َْ ََ َ ِلک َاأُ ُاوَن  َک َفَر َبْع ُِ  (.55-44)نور:  «ُهُم اْلَفا

 ایمانی های. پایداری در تعهد4-1

اناا خوکا  مای نيست کسی طورب وانی نيست. اينهاه و دليک فرد مممن، هاه نا تعها
خاودش اي ااب  ۀش ری ت اوزکاران مخود را مممن ملاااد کنا، نربا ک  نفع و سود و بهر

در اآ موارد  ک  ايااآ و نال برا  او سود ش ری، سود مت اوزان   ولیکرد، مممن باشا؛ 
ايااآ و ناال با  تعهاانا  ايااانی روهارداآ باشاا.  و ، از نان اسالننکرديان  توليا متعاو 

 .نستنا رطواين ت اوزم طلباآمنفعت
ناا اياااآ کنا ک  اينانالن می احتصرب ايۀ مراآ  .افراد مممن نيستنا ايناز نظر اسالن، 

دادآ تعهاانا و با  تعبيار ايااآ باوآ تعها، باوآ احسا  مسئوليت، بااوآ ان اان .ناارنا
ی مترتد مراآ، باوآ نال صالح، ايااآ نيست و نتايج ايااآ بر ايااآ م رد و خشک و ذنن

 د.شونای
 .ک  تعها، نايشمی و نامانی اسات هرفتنظر در نم بايا  رابراين، اين حقيقت نالوه

درمقابل ناۀ احکان خااا بايا بهره ببرد،  ايااآخوانا مممن باانا و از ثارات می اهرمممن 
، اومبر و شهادت ب  رساالت پيابا بايا احسا  تعها کنا. ايااآ ب  نا  .احسا  تعها کنا

انتراف و  امراراورد ک  دنبال پيامبر و در راه او حرکت کنم. اهر من ب  اين معنا اين تعها را می
و با يک پايام کوچک ک  برخالف مشی  وقتی، ديمر معنا ناارد کنماين تعها را مبول  کنم و

[ لی]و ؛را هره کنم مشتم از نربانيت براماه شود وهردنم  ر  مواب  شان، پيامبر است،راه 
مساير و بهات نباوت و رساالت  بارخالف پر دردسرتر ک  بااز و ترومتی با يک پايام بزر 

 رو شان، مسئوليتم را فراموش کنم.است، روب 
ا  ناايهاود ا  هفتنا بايا برادراآ مابا میک  يک ، کسانیکندياد میکريم از يهود مراآ

اماا، نااين  ميااآشاآ ب  ش ری ک  پا  منافع ان ا ولیناچوآ نزيزانی محفوظ بااننا؛ 
خوردناا. ماراآ در مقاان فروختناا و پاولش را  کشتنا و اسير هرفتنا ونا برادراآ را در بنگ

با   ؛(85)بقاره:  «َاَفتمِمنوَآ ِبَبعِض الکتاِب َو َتکُفروَآ ِبَبعض  »فرمايا: اسرانيل میتوبيخ بنی
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با  بعضای  ياا واحاتش ماممن و متعهار و دردسربانا  بیب   .داريا بعضی از دين ايااآ
تواآ مياآ دو فرماآ ک  نردو از ياک مبااأ و ياک نقطا  سرچشاا  ممر می ايااآ؟بی ،ديمر
 ؟شا مانل کيتفک انا،هرفت 

نا کسانی نستنا ک  اين»: کنداشاره می مردن در اآ حايث معروف ب  ناين امان بامر
منکر ازمعروف و نهیب ب  امر ؛ ولیاورناو میست، راماي  دردسر و کمب  نااز و روزه ک  بی

 اين اا اماان« کنناا.انتناايی ناای و امباالی ناارناا ،ظانر پرضرر اساتک  پردردسر و ب 
 اماا اياۀ ماراآ صاريح مناف ؛يا  نستنا هويا فاس نای ن ،يا  نستنا نا مممنهويا ايننای
 خواننا، مممن نيستنا.ست، دين را نایپا  منافعشاآ در مياآ ا ومتی ک  کسانی هويامی

ناا صاورت ورمای رو  نيازهشود، حتی مراآ را ب ک  یزن می سفياآ ان ابوا بن ةمعاويا
کنا، دن از ماراآ ک  صرف  اي اب می ان ا ا. دانياک  نا  شنيايا و داستانش را میا  زنامی

سو  خود بلد کناا، دن را ب  لین دوستاار ک  بايا دل ان ا ،زناو نااز و ديانت نم می
هوينا، اشک تاساح نم می ک  از فضانل نلیزنا، ومتینم می از فضانل اميرالاممنين

نبا  نم نشسات  باود، ديماراآ  بن نباالّل  ،ک  معاوي  نشست  بود ياههريزد. چقار شنيامی
 بلاا ؟ هفات: در چ  فالآ از فضيلت نلی بن بعا هفت ک  مثل فالآ .نم نشست  بودنا

 کردآ. ان انا  هري نا ب  کرده  او نم بنا .هفتنب  امانم؟ هفت: بل ، در امانی. بعا بنا کرد 
خود را بنام خاص خاا  ،ک  یزن است زنا، ان انم می دن از محبت نلی ،ک  یزن است

نا اآخاطر حکومت بر مشتی مسلااآ، نواطف ک  م بور است ب  کنا، ان انم معرفی می
دار نکنا، دن از محبوب مردن، يعنی ماراآ و اساالن نا را بريح را حفظ کنا، احساسات اآ

مراناات نااالت ابتااانی، سا ن از ايا، میب  مياآ ک  حساب نال  ان ا[ ولی] نا؛زمی
معاويا  از ديان  شوار،مای ...ونزديکاآ و ديماراآ   مرانات طبقات مظلون و محرون، برابر

 کنا. تعها  احسا  نای ،درمقابل دين و اطالنی ناارد
اهر مرار است ما يک مقاار از دين را متعهاان  بپريريم، يک مقاار ديمرش را نپاريريم و 

معاويا   زيارا؛ با  حسااب اورياممعاويا   لين ماممن راخودماآ را مممن باانيم، بمراريا او
خواناا، نا، ب  باانت میخوانااز می بود. شات پايبنااز دين ب  ب شی ر بود. ب طوناين

  .شاخوانا، امان باانت نم میاول ومت نم می
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هُه َعَلهی » باود بارا  تعلايم و تربيات ماردنب  اآ مبعوث شا، مبر پيا ينی ک د َلَاهَ َمهنَّ اللَّ
ََ ُیَعلِّ  یِهم  ََ ُیَزکِّ ِه  ُِ واًل ِمن َانُفِسِهم َیتُلوا َعَلیِهم آَیا ُُ یَن ِا  َبَعَث ِایِهم َر ِِ َُمههةَ الُمؤِم ُِ ََ ال َتهاَب  ُِ  ُمُهُم ال

 رشاابشاريت را  ونا بيااموزد برا  بشريت فرستاد تا ب  اآ مبر راخاا، پيا .(834ناراآ: )ال
 ک  با نقال ماردن مباارزه نا مو  و نيرومنا کنا. نرچيز بانا، تا بينش و خرد را در انساآ

 کنا.کنا، دين با او مبارزه می
ناا  مبراآ را خاا فرساتاد تاا هن ينا پياهويا: می ما بزر  اسالمی ، رنبر... اميرالاممنين

َا َلُهم َدَااِئَن الُعُاوِل »نا برانميزنا: نقل و خرد را در مردن و انساآ کا  ايان  پس، نرچياز  1؛«ََ ُیِثیُر
 ،پنااار باطال ،نرابيت ،نا را زير خروارنا خاا تر کنا، نيرو  خرد و فکر انساآنا را دفندفين 

 .پنهاآ کنا، درست نقطۀ مقابل فلسفۀ بعثت انبياسات م فی و  خفقاآ يا نرچيز ديمر ،ختناقا
 باشا. ،خوانامیک  باشا و در نر زمانی  ،خوانانرچ  می ،کنافرمی نای

چطاور ماراآ »هفت:  «مراآ ن واآ. !نبا ابن»: هفتنبا  ب  ابن .ر بودطومعاوي  اين
تفساير  و شود مراآ ب اوانمچطور می»هفت:  «نکن. خد ب واآ، تفسير»هفت:  «ن وانم؟

اآ روزنا ا  زده با  ديا مثل اينک  حرف «؟هويیمیک  نا چيست اين حرف !معاوي  ؟نکنم
 ؛تفساير کان !بخوخيلی »هفت:  ا. تفسير نکننا و ک  مراآ ب واننا زشت بود در نظر مردن

اآ  است. رسياه اميرالاممنين   ازن  تفسير  ک هتداهدتادبسمده،هتفسير  ک  از خانواد ولی
 «تفسير را ب  مردن نمو.

نا  دميا ، چشمشانددودتنهۀدافراد بابريرت متوب  نایبز  رات معاوي  يابنا بعضی از
اين اسات کا  معاويا  باياا بامعاۀ اساالمی را  ،تيااآ بنايکی از . امنندمیت را يااآ بنا

 ،بيست سال بلو نبرد، ب  نااآ حالت ک  بوداو  ؛ ولیبهندو بلو می بردمیپيش بيست سال 
اخالق، مردن را نقد  و دويست سال نم نقد برد. از لحاظ فکر، بينشحتی  ،نم  نااشت

. ماردن شاابز فساد پريرفت  ناای ييا ورور  درست کرد ک  بز فساد نایطوبرد. وضع را 
 رهداارنوددتوۀداشوناندیۀیشۀندبهدتمزدکورهوش ،باوآ تأمل و دمت در مسانل و نوشبی ،ناداآ

 هوينا، نااآ را باور کننا.بلناهونا  معاوي  چ  می

                                                           

 .46ق، ص 8484ن رت،  ،ی صالح، ممصبح، ترحيح نهج البالغةشريف الرضی،  حسينمحاا بن  .1
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در اساالن و ماشااءالّل  زيااد اسات،  نا ک  نظيرشاآ در روزهار ما الایادن پس ايااآ اين
باا، باا کا  ناا  انتباار داردبلک  اياااآ اساتوار اآ مردانای  فرننگ اسالمی معتبر نيست،

ََ » محفوظ استنا اآ با تعها و نالصورت  ب  نر و کس، در نا  زماآنا  وا  ُِ ِانَّ اّلَذیَن آَم
ات َُ اِل  .«َعِمُلوا الصَّ

 ، ن  ايان اياااآشاررا شامل میاآ ايااآ  ،مممنين داده شاه ب ايااآ  ک  برا  نايیوناه
 ا!پيروزننا اآ مطعاً  انا وآ را هفت منامم آ پيروزنا، اآمنا. اهر هفتنا مممۀیهدودپاشۀلیبی

ات  » َِ ا آَیات  ُمَبیِّ َِ ناا  ماراآ فرساتاديم. ايان ايا یۀیدبوشونگردبهدفوروداي ناانا  «َلَاَ َانَزل
ناا از ايان دننا ماراآ را بفهاناا، بيچاارهک  ب  خودشاآ ابازه نای کسانی. نستناروشنمر 

ی َمن َیَشهاُء ِإَلهی ِصهَراط  ُمسهَتِایم  »روشنمر  محرومنا  َِ ُه َیه  ،نرکا  را ب واناا ،خااا «ََ اللَّ
 !. نرک  را خاا ب واناکندرانناايی می سو  راه راستب 

 . جلوۀ عملی ایمان غیرمتعهدانه4-2

وِل » ُُ ََ ِبالر ِا ِبالّله  یٌاوُلوَن آمَّ ا»ايم ب  خاا و ب  پيامبر هوينا ايااآ اوردهمی «ََ َِ و فرماآ  «ََ َاَطع
َِ َ ِلکُثمَّ َیَتَو » ؛اساآ است يیادنا چنينايم. برده یٌق ِمُِهم ِمن َبع ی َاِر پس از اين ادناا،  ولی «لَّ

 مممن نيستنا. نا اين «َ ما ُاَِلئک ِبالُمؤمِین»هرداننا هرونی از اناآ رو برمی
« ََ ِه  ُهم ََ ِا ا ُدُعواِ اَلی اللَّ َِ َم َبی ُُ وِلِه ِلَیُ ُُ فراخوانااه  سایدخودهدودبسوال کهداهننمامی «َر

ناههااآ  «ِاَذا َفِريٌ  ِمنُهم ُمعِرُضوَآ » و حکم صادر کنا،مضاوت کنا نا اآ آميا شونا تا پيامبر
  .نستنا معرض را بشنونا. پيامبر حاضر نيستنا حکم و هرداننامیهرونی از اناآ رو 

ب  اطانت از پيامبر اذناآ نا باشا، اآ بااهر ح   «و ِاآ َيُکن َلُهُم الَح ُّ َيأُتوا ِاَليِ  ُمرِنِنيَن »
ناا باشاا، درمقابال ديان نفاع اآکا  بناسات حکام با  ن ااا آیند او میسو  ب  کننددومی

در  . ماراآکننودناایناست، ديان را مباول ک  احتااًی حکم ب  زياآ اآ؛ ولی ان ا نااتسليم
 .کنااستيضاح می حقيقت، چنين اش اصی را

 . موانع پایداری در ایمان4-3

چيز اسات: س  اين يکی ازنامل اآ، کنيا؟ ت، دين را مبول نایتاآ نيسک  ب  سود چرا بايی
 ياابهال  ،ناوا و ناو  ،بيااار  نفااق نست، ايا در دل اناآ بياار  «َا ِای ُقُلوِبِهم َمَرٌض »
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اُبوا»غرور؟ يا بایتر از اين است؟  َُ در ديان  شاکینا؟ اهر ههيا اصاًل در دين شک کرد «َاِم اْر
برايات  و ک  ب  ساودت نيسات در ريد نيستی، چرا ان اب  دين نسبت د نيستی، دناار ، مر

 ؟ انکار کنی ، يعنی اآ حکم راانکار کنیاصل دين را شایدحاضر میزحات دارد، 
ََ َرُوُلُه » ؟يا از اين نم بایتر است ُه َعَلیِهم   ََ اللَّ ی ُِ َن َی

َ
اُاوَن أ ََ ترسنا خااا شايا می «َام َی

از  کا  کسای .اين نين کفر اسات .بایتر است نيزاين از اآ شک  .و پيامبر ب  اناآ ظلم کننا
 ؛شناسا و مباول ناااردپيااست ک  خاا و پيامبر را اصاًل نای ،بترسا کررندخدهدودپمۀمبرظلم

اِلُمون» ناا کناا، ايان. خاا ب  کسی ظلم نایستا خودش ظالم بنابراين، «َبل ُاَلِئک ُهُم الظَّ
ب  خود و حقيقات و کننا. اهر مقان بایتر  دارنا، ستم می قتب  خودشاآ و حقي نستنا ک 
 .کنندظلم میمطل ،  طوربشريت ب  ب  ،بایتر است شاآاهر رتب  .کننامیمردن ستم 

 . جلوۀ عملی ایمان راستین4-4

اصطالح مراآ با  ايان معناسات:  ر نيستنا. مممن درطوآ اينمنا؟ ممصفات مممناآ چيست
َما َکاَن قَ » ینِانَّ ِِ هوِلِه »ناانا بود س ن مممناآ،  «وَل الُمؤِم ُُ ََ َر هِه   کوهننماامی «ِاَ ا ُدُعوا ِاَلهی اللَّ
ُهم» دنوت شانا سو  خاا و پيامبرشب  َِ َم َبی ُُ تا خاا و پيامبر مياآ اناآ مضاوت کننا،  «ِلَیُ
ا»هفتنا  «َان َیُاوُلوا» َِ ََ َاَطع ا  َِ ِمع يعنای فهاياايم، يعنای شانيايم  .شنيايم و فرماآ بارديم «َُ

هانان  مممن شايم.   ا
ا» َِ ا َ َاَطع َِ ِمع هانانا  پس از انکا   «َُ ََ ُاَلِئهَک ُههُم ». کارديماياااآ اورديام، اطانات ا

و با  نااف و   . فاالح يعنای موفقيات، پياروزهنودفت يادنا ب  مطلوب دستاين «الُمفِلُوَن 
عنا  رستمار  يعنای رساتن نام ب  مدر بعضی از فرننگ لغات، يافتن، البت  مقرود دست

 ،د، با ناين معنايی ک  ماا نارض کارديمرومیب  کار آ مناغالبًا فالح ک  برا  مم ولی ؛اماه
 تر است.متناسد

وَن » ُُ ََ َمهن » .ک  ب  ناف و مقرود دست يافتناانستنا  کسانی اناآ «َ ُاَِلَئَک ُهُم الُمفِل

ََ َرُوَلُه  ََ و» بترساو از خاا  «ََ َیََش الّلَه »اطانت کنا  ا و رسولشاز خا ک  کسی «ُیِطِع الّلَه 

اِه  لِئَک ُهُم الَفاِئُزََن »، داشت  باشاو از او پروا  «َیتَّ َُ . يافتا  اسات ب  منظور و مقرود دست «َاا
 نم ب  ناين معناست.« فوز»
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 ن متعهداهای خداوند به مؤمن. وعده4-5

ذیَن آَمِوا» ََ الّلُه الَّ َع  ،ايين ،اياه .ديم ک  حکومت زمين برا  شااستداآ وناه مناممما ب   «ََ
تباايل با  امان و امااآ  شاااتر  و بيانااکی  .فکر و مکتد شاا بر بهاآ خيا  خوانا زد

 و دغاغا راحتی بایآ ب ا، بعا از و ستم ديايا اهر در طول تاريخ زبر کشيايا .خوانا شا
رد و رمباا  خااا را از زماين برخوانياا خاا را نبادت خوانيا ک رسيا.تشويش خوانيا بی

ا  ب  مسلااناآ داده، ايان چنين وناهخااونا انااخت. اين ونام خاا است در اين اي . اهر 
 .است متعها مناآوناه مربوط ب  مم

شاکی ناااريم کا  ماا است.  نررم روص زماآ ولی ]اين وناه[ هوينابعضی می
ک ا  ايا   ولیاست، در اين ترديا  نيست؛  مرااق کامل اين اي  زماآ ظهور امان زماآ

آ صار اساالن منامم ب خاا  کنيا؟چرا اي  را محاود می نوشت  ک  م روص اآ زماآ است؟
را با   «ایالّل یال »کردنا نايی ک  از تر  کفار مريش برنت نای. باللرا داداين وناه نيز 

ناايی سرودنا. اآ «ایالّل یال »هفتنا و تکبير  ،صاا  بلنا بانا ، بر رو  مأذن بياورنا زباآ
بتای از نفاس و  ،ک  م بور بودنا درمقابل سيراا بات غيرانساانی و چنااين بات انساانی

نا  شريک برا  خاا نا و تاايالت نفسانی خود، نرروز و نرشد س اه کننا و اينشهوت
می مشغول زناهی در سرزمين امن و اماآ بامعۀ برين اسال ن رت کردنا ومرار داده بودنا، 

ا  داشت  باشنا. شريکی برا  خاا مرار ناادنا، از کوچک ترين دغاغ شانا، باوآ اينک  کم
 باآ و باباآ، از خود و از ديمراآ. و بزر ، از بی

شارطش  نالای شاود؛ ماکن استبار ديمر نم نزار .شا نالیبار ان ا يک وناه اين
ََ الّله»  محق  شود: چيست؟ شرطش اين است ک  اين باالت اول اي َع ده است داوناه  «ََ

اِت »ب  چ  کسانی؟  .خاا َُ هاِل ََ َعِمُلوا الصَّ م  ُُ ِِ کساانی از شااانا کا  اياااآ ب   «اّلذین آَمِوا م
نال کننا. ب   ،اين ايااآ نا ؛ يعنی طب  تعهاان ان باننابياورنا و نال شايست  و صالح 

ُهم » :نا وناه دادهاين َِّ َکَمها » مارار دنااک  انااآ را در زماين بانشاين  «ِاهی ااَلرِض َلَیسَتَِلَف
ِذیَن ِمن َقبِلِهم َلَ الَّ ََ  ک  مممناآ پيشين را بانشين ساخت. طابنااآ «اَُت

ک  در دست  طابنااآاز اآ شااست و حکومت اآ در دست شاا،  زميننرصورت، ب 
ُِّ » .نا  مبلهپيشينياآ شاا بود؛ يعنی مممناآ دور ُهُم ََ َلُیَم َِ نَّ َلُهم ِدی خااونا، دين و ماران و  «َِ
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َضهی َلُههم» ،مستقر خوانا سااخترا در اآ  مسلک شاا َُ هِذی ار بارا  انااآ اآ دينای کا   «الَّ
و حاال و اينااه و  شوارمایاست؛ يعنی اسالن ک  دنيا و اخرت را شاامل  و شايست  پسناياه

  .ا  ناۀ نيازنا کافی استبر و بانب  استو خالص  نا  گمرردربرمی بسم و روح را
ایََ لَ » ًِ ْم

َ
َِ َخْوِاِهْم أ ن َبْع ُهم ِمّ َِّ َل َِّ تباايل  امنيات و امااآ را با  خاوف و تار  و بايم انااآ «َب

تکامل نزدياک  ،سرمنزل نهايی انساآ تا بتواننا در سايۀ اآ، يک هان و ده هان ب  خوانيم کرد
باشانا و از  و خاضاع مطيع خاا تن ناننا. بناهی بناهاآب   و خاا باشنا مشونا. بتواننا بنا

ی اَل یْشِرُکوَن ِبی َشهیئاً » اين راه بتواننا متعالی و کامل شونا. ِِ ََن َُ و با  مان  ا بپرساتنامار «یْعُب
 شر  نورزنا.
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 بینی اسالم توحید در جهان 

 

 
 

حیِم » ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ
ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَ  یُّ للَّ َُ هُه َمها ِاهاْلَایُّ   ُهَو اْل ََ اَل َنهْوٌم لَّ ٌة  َِ ُِ ُخُذُه 

ْ
أ َُ ََ َمها ِاهوُم اَل  اِت  ََ هَما ی ی السَّ

ِذی یَ  ُه ِإالَّ ِبِإْ ِنِه یَ اْْلَْرِض َمن َ ا الَّ ََ ََ اَل یُ ْشَفُع ِعِ ََ َمها َخْلَفُههْم  یِهْم  َِ ی
َ
یُطهوَن ْعَلُم َما َبیَن أ ُِ

ْن ِعْلِمِه ِإالَّ  َع کُ ِبشیء  مِّ ُِ ََ یُّ  ِبَما َشاَء  ُِ ََ اَل َیُؤ ْر ََ اْْلَْرَض  اِت  ََ َما ََ ُههَو ُه السَّ َُدُه ِحْفُظُهَما 
 (.555)باره:  «اْلَعِظیُم  یُّ اْلَعلِ 

« َُّ َُ ََ ََ َقاُلوْا ا َُ ا *  َْ ِجْئُتْم َشْیًئا ِإدًّ َا ا * لَّ ًَ َل ََ ْحَماُن  ََ َذ الرَّ ُه  ِْ ْرَن ِم اُت یَتَفطَّ ََ َما َِشهقُّ  اُد السَّ َُ

 َُ  ََ ََ َما یَ َب رُّ الِج َِ اْْلَْرُض  ا *  ًَ َل ََ ْحَماِن  ن َدَعْوْا ِللرَّ
َ
ا * أ ًَّ ن یَ اُل َه

َ
ْحَماِن أ ا * َِبِفی ِللرَّ ًَ َل ََ َذ  َِ تَّ

ََ اْْلَْرِض ِإالَّ َءاُِ لُّ َمن اِ ِإن کُ  اِت  ََ َما ای السَّ ًَ ْحَماِن َعْب  (.99-77)مریم:  «ی الرَّ
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 ز دو دیدگاها توحیدبررسی . 5-1

مهرًا اين بحث  .شويموارد بحث توحيا می ]يعنی انچ  در هفتارنا  مبل اما[، با اين مقام 
هانانا  با  چناآ بررسی میداتوحيا ر ما اور است وتعهابرا  ما يک بحث  کنايم کا  اوًی، ا

 .نستنا چيزنايیچ هرارد، ک  توحيا بر دوش ما می تعهانايیثانيًا، ببينيم  ،توحيا برسيم
بينی توحيا در بهاآستی يچ بحث اول دربارم کنم ؛بررسی میحيا را از دو دياهاه ما تو

زباآ رسا و هوياا  ماراآ، توحياا  کا  در  و مراآ ۀاي ب  چ  معناست؟ ااست. توحياسالن 
اياانولوژ   بارمکنا؟ بحث دون توحيا درچمون  تشريح می را بينی اسالن مطرح استبهاآ
 . است اسالن

نااياناا و نشااآ نا، توحيا در نريک از مقررات فرنی اسالن، خودش را میاين برنالوه
 نيک حکم در اسالحتی دنا. توحيا مثل روحی در کالبا تاان مقررات اسالمی نست. می

 ک  رنگ و نشانی از توحيا در اآ نباشا. شارنایپياا 

 بینیتعریف جهان. 5-2

توانيا ب  با  ياک انسااآ، بمرارياا می . شاااز بهاآ بينی يعنی برداشت يک انساآبهاآ
 .نان داردبينی بهاآ نا،از بهاآ دارک  برداشتی . يک مکتد، مسلک، ايين، رويۀ ابتاانی

 بینی اسالمتوحید در جهان. چیستی 5-3

دارد، اسالن يک برداشتی از بهاآ دارد. اسالن معتقا اسات کا  نااۀ  بينیاسالن يک بهاآ
ا  ک  نامش بهاآ اسات، از باای تاا پاايين، از موباودات نااچيز و حقيار تاا اين م اون 

تارين مارتاناترين و باآ، تا شريفترين باناار يا بیهير؛ از پستموبودات بزر  و چشم
ده، بربا  اين نالم، بناه، نا  در يعنی انساآ، نا  و نا ، ؛دخرموبودات باناار و دارا  

محساو  و  ناا ارت بسايار نظايم اسات. مااورا  نااۀ پايااهافرياه و وابست  ب  يک م
و  اسات نزيزتار و ترنا برتر، وایتر، شريفاز ناۀ حقيقت وبود دارد ک حقيقتی  ملاو ،

 شام دست مارت اوست. نا  نالم، ساخت  و پرداخت  و درستناۀ اين پاياه
طاور افارين، با یب  تاان صفات نيک و نيکاا  ک  نامش الّل  استا  اين دست مارتانا

تراايم و  ،اراده ،حياات ت،ماار ،اسات؛ يعنای دارا  داناش مترفطور ذاتی، اصيل، ب 
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هيرد. زناهی او از کسای هرفتا  نشااه از اين صفات سرچشا  و ماي  می چيز  است ک نر
 است، دانش او از بايی کسد نشاه و از اين مبيل. او صاحد اختيار نالم است. 

بنااهاآ  نا ،و نستنا ماناآ و بودآ، محتا  مارت او و ارادم او  نالاياآ نر لحظ  برا 
ف ترارتواناا . در ناا  ماینستنا و مرنوع و م لوق او هبردبناه،  ،اوينا. ناۀ موبودات

ا  دارد و ناۀ ابزا  اين پايااورناه ،توحيا يعنی بهاآ .کنا، نا  را با نظم خاصی افرياه
ت اختيااار اآ خاااا و اآ پايااورناااه محسااوب نااالم، بناااهاآ و بردهاااآ و موبااودات تحاا

  شونا.می
موباود  کناا، ايان ناالم رايک مسلااآ، از دياهاه اسالن، ب  اين ناالم نمااه مای ومتی

 بينا وابستۀ ب  يک مارت بایتر.بينا، بلک  موبود  میمستقلی نای

 بینی اسالمتبیین قرآنی توحید در جهان. 5-4

نينًا نااين مطلاد را در اياات پروردهار نالم بينيم کنيم، مییب  ايات مراآ مرابع  مومتی 
 از دو با  مراآ اياتی را ما در نظر هرفتيم. .]است[ مرانی ذکر کرده

 «الّله» ۀستیشا تنها تیالوه. 5-4-1
ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو » شود پيااا اين نامی ک  معادلی ب  صورت تبيين و تشريح برايش نای الّل ، «اللَّ

نيچ معبود  ب   «اَل ِإَلَه ِإالَّ ُههَو » چيست؟ خااست. خاا کيست؟ اآ موبود  است ک  ،کرد
بز او نيست. ال  را معبود معناا کنياا. الا  يعنای نار اآ موباود  کا  انسااآ درمقابال او 

دناا، کنا، اختياار خاودش را دسات او مایتعظيم و تکريم، خضوع می ،صورت تقايسب 
العنااآ در زنااهی خاود مارار سپرد، او را دسات بااز و مطلا او می اش را ب سررشتۀ زناهی

 هوينا ال . می ب  اين موبود در اصطالح مرانی .دنامی
ناوا  نفسشااآ  ،نا، الهشاآسپارمی را ب  نفسشاآ زناهی خودامور  شتۀک  سرر کسانی

رنا، الهشاآ هراانساآ سرکِش مت اوز را در امور زناهی خود باز میدست ک   است. کسانی
شاونا، نا  پاو  ماینا و نقياهسنت تسليم بی ميا و شرطک   نااآ شيطاآ است. کسانی

در وبود انساآ و بی ميا و شرط  چيز  ک نر دست و نقيام پو  است. سنتالهشاآ نااآ 
 ال  است. نااآکنا،  تحکمدر زناهی انساآ باز باشا و حکومت و 
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معبود  ب  بز او نيست. يعنی چا  نيسات؟  و نيچ ال  « ُهَو اَل ِإَلَه ِإالَّ »هويا ک  اين ا می
يعنی ال  وامعی نيست، ال  مانونی نيست، ال  حقيقی نيست؛ يعنای نارکس ديمار را غيار از 

نالای  و با  معبوديات پريرفتياا، هنااه کرديااا  ب  اآ معنايی ک  هفتما  ب  الونيت« الّل »
 کس شايستۀ معبود بودآ و الونيت نيست.چني« الّل »برخالف ح  ان ان داديا؛ چوآ بز 

 «الّله» اتیخصوص. 5-4-2
ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو » تواهندمای یۀی دبهدتۀدحدوریويوهی اين ال  يکتا و يمان  چيست؟ ويوهی «اللَّ

  شمرر:
اناا. دهمارناا نام بانااارناا کا  پيااسات، باآبی .انانا  مرده .زناه است «اْلَحی»

  نبوده و روز ديمر  نم ن وانا بود، باناار  ک  بانش داناًا در تهاياا ک  روز باناار 
اش با حرکت يک مو، با بنبش ياک مغاز هاانی با  فناا و ا  ک  زناهیاست، موبود زناه

ست حقيقی کسی ا و باوداآ، اصيل م؟ زنااست یاارنهزنا شود، اين چ می تهايا نابود 
 خااست. ،او .ستب  ناۀ بانااراآ ا مونبت او و نطي ک  حيات برا  اوست و ناي  و 

ک  زناهی او دانای و باودان  و نايشمی است. اآ  اآ کسی ،اآ پاياار و پايناه «اْلَایوُم »
انا و اهر او نباشا، اهر او ن وانا، اهر او اراده نکنا، ياک ک  زناهاآ ب  زناهی او زناه کسی

 .بود زناه و يک بلوم زناهی در بهاآ بامی ن وانا
ََ اَل َنْوٌم » ٌة  َِ ُِ ُخُذُه 

ْ
أ َُ خاواب سابک، چا  برساا با  حتای  ،ربايات و خواب او را نایچر «اَل 

حياات او راه نااارد. موباودات  ودر وباود  بهیتاوبی و ا  غفلتيعنی لحظ  ؛خواب سنمين
ۀ بهانی ک  در مبضا و مردن تحت اختيارشاآ ،از خودشاآ شونامی غافل ،دروغين ياآديمر، خاا

کا  ادناا  اهاانی و اطاالع ن اا ا .ارنودب  سر مای داناًا در غفلت .هندغافلنا نست، سراپا اآ
 نچ  بر اناآ غلب  دارد، غفلت است و نادانی.نشاآ دروغين است. ااطالکننا، اهانی و می

ُِ » «.الّل »هيرد، حاکم وامعی اين بهاآ است؛ يعنی ک  او را غفلت نای اآ ُخُذُه 
ْ
أ َُ ََ اَل  ٌة  َِ

 . َنون يعنی خواب معاولی يا سنمين .خواب سبک و تچريعنی  ِسَنة «.اَل َنْوٌم 
ا  در توحيا، اشاره ب  نفی الونيت غير خااست و اشاره ب  نقايص غير خااا. نکت  و نر اشاره

   .شودنياآ الونيت نفی میماشود، اآ چيزنايی است ک  دربارم نرچ  دربارم خاا اثبات می
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ََ َما ای اْْلَْرِض َلُه َم » اِت  ََ َما  ،و زماين اسات ناااز اآ اوست نرچا  در اساااآ «ا ای السَّ
ُه ِإالَّ ِبِإْ ِنهِه »بنام اوست.  وِملک  ََ ِذی َیْشَفُع ِعِه  و کيسات کا  در مقابال او شافانت «َمن َ ا الَّ

 اناازم ماارت ياکنيچ مارت ديمر  سراغ نااريم ک  حتی ب  ؟وساطت کنا، بز ب  اذآ او
. ستکنا، باز ب  اذآ خااشفيع، بتوانا درمقابل خاا نرض اناان کنا. اهر کسی شفانت می

اين کننا، آ و شهاا ک  شفانت میمنامم صالحاآ، ،انا  ،کننا، اوليامبراآ ک  شفانت میپيا
 کننا.نای بز ب  اذآ خااکار را 
ََ َما َخْلَفُههْم » یِهْم  َِ ی

َ
دانا؛ می نست را ناپشت سر اآ چ نر و پيش رونرچ   «یْعَلُم َما َبیَن أ

ْن ِعْلِمهِه ِإالَّ ِبَمها » .احاط  دارد نا و موبوداتيعنی ب  تاان زناهی انساآ یُطوَن ِبشیء  مِّ ُِ ََ اَل ُی

 نچ  خود او ب وانا.هسترده نيست، ممر ا و احاط  ناارنااهدپروبرگۀبدنا اآ دانش «َشاَء 
 صاف و ديمار  خااا صاف يکایکناا. سايم مایتاان نالم را با  دو صاف تق]مراآ[ 

 حاادر  نساتنا خااا آنالم، بنااها راتذ ۀديمر، نا صف موبوداتموبودات ديمر. در 
ترين حتی بزر  ،نا  نستنا؛ تحت مارت و در مبضۀ خاا برا  اينک  . نا  يکساننا؛واحا
؛ خااا باودآ از لحاظ بناه و در اختيار نالم، نزيزترين و ارزشاناترين انساآ تاريخ دموبو

وُلُه » نيم:خوانااز می تشهادر  .يعنی وبود مقا  نبی اکرن ُُ ََ َر ُه  َُ ا َعْب ًَ مَّ َُ َُ َاَنّ ُم  .«َاْشَه
ََ اْْلَْرَض » اِت  ََ َما ُه السَّ یُّ ُِ َع ُکْر ُِ ََ ». هسترده اساتنا و زمين اسااآدر ت ت مارت او  «ََ

 «ََ ُهَو اْلَعِلیُّ اْلَعِظیُم » .ن بر او هراآ و دشوار نيستنا و زمياار  اسااآنمه «اَل َیُؤَُدُه ِحْفُظُهَما
 .است ترو پرشکوه تربزر  تر، بلناتر،اوست بر

 اين است ک  در ناۀ منطقۀ وبود، يک مارت ب  نان خاا خاا بارمدر اسالن نشيب[ پس]
ل، در طرف مقاب دانش و حيات و نيرو، ب  نان خاا. آمارت، يک کانو کز، يک مروبود دارد
 .بنااهی يات و، با حاال مساکنت، نبود]دارنا[ نا رو ب  اآ مارت نظيم و بليلتاان پاياه

 .نيچ تفاوتی ناارنانا  نالم، پاياه در اين نبوديت، طابدیستنددواين نا 
برداشت از بهاآ نباشا، امپراتورنا  نالم، ملارنا  تاريخ،  و بينی، بينشاهر اين بهاآ

نا بنااه و بارده و طول تاريخ نزاراآ و ميليوآ درو اشراف نظيای  مالکاآ بزر  و ثروتانااآ
. نساتنا تافتاۀ باابافتا  ادنا کننا کا توانستنا می ،مارت و مطيع امر و فرماآ داشتنا سيرا

مان باياا پاايم را  .رو  پاا  مان بيفتنابايا نا اآ .من غير از اآ نستمتاهنستندداگاینددمی
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مان بارا   .باردآاو بارا  فرمااآ و نههدادآ افرياه شاا  فرماآمن بر یۀ اآبمرارن رو  سر 
 . ...هساخت  شا ب تیاو برا  با و نههافرياه شا سرور 

ُه ِإالَّ ِبِإْ ِنِه » ََ ِذی َیْشَفُع ِعِ  تر است؟ چ  کسای درمقابال اوچ  کسی ب  او نزديک «َمن َ ا الَّ
کساانی بل ،  «ِإالَّ ِبِإْ ِنِه » داشت  باشا؟ منيتتوانا در مقابل من او، مارت دارد؟ چ  کسی می

دناا، با  اذآ خود او. او نرهز ب  بباراآ اذآ شافانت ناای ولی با ؛تواننا شفانت کننامی
 دنا. اماماآ اذآ شفانت می

ناا؛ ههکاردبنااهی  را تواننا شفانت کننا، اين است ک  بيشاتر خااامینا اآ اينک  نلت
الکرسای[    ]ايا نا. از وضع کلی اين اياههخاا مرار داد تحت مارت بيشتر خودشاآ را چوآ

 ،مطياع ،نباادربرابار او نااۀ ناالم،  و ايا کا  تااان موباودات، تکوينااتاين معنا برمی
 . بناهی کنابايا بيشتر  ،شود ترخوانا ب  او نزديکنرک  می .]نستنا[ بست  و تسليمدست

 خدا داشتن ندفرز به اعتقاد رهاورد خدا، ریغ تیعبود. 5-4-3
ا» .مريم است مسور 11بعا ، ايۀ ايۀ  ًَ َله ََ ْحَماُن  َذ الرَّ ََ َُّ هفتناا کا  خااا  رحاااآ  «ََ َقاُلوْا ا

هفتنا خااا نا  هوناهوآ اين حرف را زدنا. بعضی میب  صورت کفارهزياه است.   فرزنا
هفتناا ی مایهفتنا دختر و پسر دارد، بعضهفتنا پسر دارد، بعضی میدختر دارد، بعضی می
هَذ »هفتناا:  ،نرصاورتمناا اسات! با نهايت دارد، نانل هفتنا بیيکی دارد، بعضی می ََّ اُ

ا ًَ َل ََ ْحَماُن   خاا فرزنا دارد.  «الرَّ
اين نکت  دمت کنيا ک  فرزنا داشاتن خااا، کا  ب  هفتنا؟ را از چ  باب می داشتن فرزنا

کا  در ميااآ م لوماات  ست، ب  اين معنابود ياآيا يهود اآيحيمس ،هیدهزدمشرکۀنناهادنا  
پاار و نسابت ا  کنيا دمتا  ،ناارد بناهینست ک  با خاا نسبت  کسیموبودات،  و نالم

 اهرچ  اما نيست. ،امازاده است، ن  غالن دارد.  فرزنا
خواساتنا مای .فرزناا خااسات ،مبرنزيار پياايعنای  ؛الّل  بن ُنزيرهفتنا نا میيهود 

او  .ير از اين مقول  خار  استنز، ستبناه و بردم خاا ،موبودات نالم بموينا ک  اهر ناۀ
نا نام کا  درباارم او امازادم خااست، نورچشای خااست. مسيحی .ديمر بنام خاا نيست

ناا دختاراآ هفتنا ايان  مینزر نم دربارم یت و َمنات و کفا .زدنامسيح اين حرف را می
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نا  فراوانی مانال برا  خاا، خاازاده و امازاده ون ک مشرکاآ يوناآ و رنظر ناۀ  .خاا نستنا
 بود. اين بودنا نم

ا» ًَ َل ََ ْحَماُن  َذ الرَّ ََّ َْ ِجْئهُتْم » .هفتنا ک  خاا  رحااآ فرزنا  انت ااب کارده «ََ َقاُلوْا اُ َلَاه
ا  و حرف هراآ !. ببينيا تعبير خاا چيستهیدسنمينی اوردهنر اين  س ن سهامين و  «َشْیًئا ِإدًّ

ا» يا.هکردهنقيام بسيار خطرناکی اران   و سهامين َْ ِجْئُتْم َشیًئا ِإدًّ َا سا ن هاراآ و ک  حقًا  «لَّ
ا». هیدکردهاران   سهامينی ًَّ هرُّ اْلِجبهاُل َهه َِ َُ ََ َِشقُّ اْْلَْرُض  َُ  ََ ُه  ِْ ْرَن ِم اُت یَتَفطَّ ََ َما ُاُد السَّ کام  «َُ

دنام ناا درو زماين از نام ِباَارد و کاوه فنابشاکا ،شنانا از يکايمر بپاماناه بود ک  اسااآ
ا» فروريزد ًَ َل ََ ْحَماِن  ن َدَعْوا ِللرَّ

َ
 .نسبت داديافرزنا   ،رحااآ  خاا ب ک   «أ

 باربا  او  ک  يک فحش يا حرف بار نيست طوپيااست مسئل  خيلی مهم است. خاا اآ
دنا، اآ چياز  اسات کا  در ننواآ نقياه ب  مردن مینچ  ک  ب احساساتی نيست. ا .ب ورد

کناا، اآ چياز  ننواآ نقيام فاسا نفای ماینچ  ک  ب نا  الهی دخالت دارد. اتأمين ناف
است ک  انتقاد ب  اآ، در تأمين فساد بامع  دخالت دارد. نفی نقيام فاسا با  معناا  نفای 

، حا م خاازاداما ،خاا، خاازاده فرزنا داشتن انتقاد ب  .استدر بامعۀ بشر  يک رهۀ فساد 
 .دارد واس  بين خاا و بشر، مفاسا  در بامع 

ا» ًَ َل ََ َذ  َِ ن َیتَّ
َ
ْحَماِن أ شايست  نيست ک  فرزنا  بميارد، برا  خاا  رحااآ  «ََ َما َیَِبِفی ِللرَّ

ا» ًَ ْحَماِن َعْب ی الرَّ ُِ ََ اْْلَْرِض ِإالَّ َءا اِت  ََ َما  اآ و زمايننچا  کا  در اسااناۀ ا «ِإن ُکلُّ َمن ِای السَّ
خااا  نباا ،ناا  .نناواآ نبوديات و بنااهیدرمقابل خاا ب  هاماممر فرانم ،، نيستاست

ا». نستنا نستنا، نا  بناهاآ خاا ًَّ ُهْم َعه ََّ ََ َعه ْحَصهاُهْم 
َ
َْ أ َا ناا را احراا ( اآ34)ماريم:  «لَّ

 کرده، مبض  کرده و شارده است. 
 بينایننواآ يکی از مواد اصول بهااآ طور خالص ، بحثی ک  داشتيم، بررسی توحيا بب 

 ننواآ يکی از مواد اصول اياانولوژ  اساالنشاءالّل  ب  بررسی توحيا، ب آإ ]بعا از اآ[ .بود
ب، خاوبيناا. ر مایطاونالم وبود را ايان و دنيا، بهاآ ،. بينش اسالمی اين استبسم می

ا  بارا  ی، چا  نقشا ساير ، چا  طرحا خ دنا ب  ما؟ چ  چ  الهان می ،حای اين بينش
 ست؟ توحيا در ايانولوژ  اسالمی.اکاره ؟ اآ چيست؟ توحيا ان ا چ کنازناهی اران  می
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حیِم » ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ
اِس َمن یَ  َِّ اًدا یُ ََ ِمَن ال ََ ن

َ
ِه أ ُذ ِمن ُدَِن اللَّ َِ ونَ ُِ تَّ ها  بِّ ُُ ْم کَ ُه بُّ َُّ ُحبًّ َشه

َ
هوْا أ ُِ ِذیَن َءاَم ََ الَّ ِه  اللَّ

ََ َلْو یَ  ِه  لَّ ِذیَن َظَلُموْا ِإْ  یَ لِّ َُ اْلَعهَذاِب * َری الَّ ی َِ َه َش نَّ اللَّ
َ
ََ أ ِه َجِمیًعا  َة ِللَّ نَّ اْلُاوَّ

َ
َن اْلَعَذاَب أ َْ َر

َبُعوْا  َُّ ِذیَن ا ِبُعوْا ِمَن الَّ ُُّ ِذیَن ا  الَّ
َ
أ َبرَّ َُ ِذیَن ِإْ   ََ َقاَل الَّ َباُب *  ُْ َعْت ِبِهُم اْْلَ َاطَّ َُ  ََ ْا اْلَعَذاَب  َُ ََ َرأَ

 ِمِْهْم کَ 
َ
أ َتَبرَّ َِ ًة َا ا کرَّ َِ نَّ َل

َ
َبُعوْا َلْو أ َُّ ا َکهَذلِ ا َِّ َْا ِم ُء َبرَّ َُ ْعَمهاَلُهْم َحَسهَرات  ُیه کَما 

َ
هُه أ یِهُم اللَّ ِر

 َِّ اِرِجیَن ِمَن ال ََ ََ َما ُهم ِب  (.147-145)باره:  «ارِ َعَلیْهْم 

 چرایی گرایش به مکاتب مادی .6-1

هوياا ماد  مای]نقيام[  .بينيم، حقيقتی است برترنچ  ما میهويا ماورا  االهی مینقيام 
 .شويمبينيم، ب  چيز  معتقا و پايبنا ناینچ  ک  میما غير از ا ،ن 

کا   نااخااا نيسات، اهار معتقا ينااهوماّديوآ روزهار ما میاهر ما اين است ک  م نقيا
چااوآ از مکتااد الهاای  ،حقيقاات ماااورا  اياان نااالم، حقيقاات ديماار  وبااود ناااارد، در

کا  بناا   نستناچوآ معتقا نا اآ .نناز، اين حرف را میناسرخوردهی فکر  و روحی دار
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استقرار نال و برداشتن تبعيض، بز در سايۀ يک طارز فکار  ،ناادارم انساآ ،امروز  بهاآ
 .نناهردامی رو لهیاز مکتد ا رلمل،یممنب و ماترياليستی امکاآ ناارد،  ماد 

نا  زماآ ما، از پن اه، شرت سال پيش ک  ب  بعضی از ايسم وضع فکر  کسانی ب اهر 
يابيم ک  مطلد نااين اسات کا  ماا نارض می ،کنيم متانا، درست دطرف هروياهب  اين

فکر  بر وبود خاا  امکننج دارنا يا چوآ استایل مانعل سر با خاا ينک ا خۀطرب کرديم. ن  
طارف مضاي  نام اآ ا . غالبًا استایل فکر  بارکنندنایيا مبول  کنندمیناارنا، خاا را رد 

 نفی خاا اصاًل استایلی وبود ناارد، ن  حای و ن  در هرشت .  ا بر .نيست
ياک حتی  .ب  اين دليل ،نيست هويم خااکنيا ک  بمويا من میيک نفر را شاا پياا نای

نفر! در مياآ تاان ماّديوآ نالم، از روز اول تا حای، يک نفار نيسات کا  بموياا مان ثابات 
هويا من برايم ثابت زمين  س نی دارد، می اين ک  در ب  اين دليل. کسی ،کنم خاا نيستمی

نااين حقيقات مبول نکردن. مراآ نام با   و نفهايان استایل وبودش را نشاه ک  نست،
هوَن » کنا:اشاره می ُِّ  هرنا ، وننااناا فقا  دنباال پنااار و هاا( ايان18)بقاره:  «ِإن ُهم ِإاّلَ َیُظ

 کننا. خاا را با دليل نفی تواننانای
 کنناا، اين است ک  خيال مایيناهومکتد ماد  می ،هرايشش ب  چيز  ک  ب  اآ نلت

تواناا ايان کارناا را ناای ،ديان و انا اداره کناتوبهتر مینياز دنيا را امروز اين مکتد ماد ، 
نچ  ک  در دست ، بز انناداچيز  نای اآمفهون شايع و رايج  و خاطر اينک  از دينب بکنا. 

و  خالصا  از ديان خبار .انااو تقلياا  مشااناه کارده سنتیصورت مردن کوچ  و بازار، ب 
هوياا مای و اررنان میلسل  مظانر  ساز  ؟بپرسنا دين چيستنا اآ . اهر ازناناار اطالنی

، نستنانا برادر و برابر با ظلم و ظالم ، چوآ ايننستنانا م ار چوآ اين .نا دين استاين
 .يشاآ کنيامردن بمشايا، پس رنا بستۀا  از کار فروهره نناتوانا نایچوآ اين

تارين درسات شود، بهترين پاساخ ورو میمنطقی روب  چنينبا  انساآ ک  ومتی پيااست
اهر دينی را پياا کرديا ک  با ظالم ساخت، با مستبا ناکار   ،بل بمويا پاسخ اين است ک  

ماردن نمشاود، بارا  اماروز و  بستۀکرد، با مظلون يک لحظ  کنار نياما، يک هره از کار فرو
 يک لحظ  کنی.ش رد نستی تا وکيل نم تو از طرف ما ،ذرم مثقالی سود نااشت نفردا  مرد

نيست. دينی ک  خاا  طورخاطر اينک  دين اهر از سو  خااست، اينب اين دين را نپرير.  نم
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استاناارد باا ياک دينای تطبيا   مهراهر اين  .استاناارد دارد ، ويوهی و مهرنشان  ،فرستامی
 کنيم.مبول نای مطاب  نبود،کنيم، اهر کرد، اآ را ما مبول می

ا ُر »هويا: مراآ می َِ ل َُ ر
َ
اِت َلَاَ أ َِ َلِا ِبالَبِیّ  روشان دیيل( پيامبراآ خود را با 15)حايا:  «ُُ

ا َمَعُهُم ال ََ » ،فرستاديم َِ نَزل
َ
ََ ُأ ناا م اوناۀ فکار  و وساايل نالای، باا اآو  «الِمیهزاَن  َتاَب 

آ حکام و مضااوت کناا، با  طارف ماردن يشااناوسايلی ک  بتوانا مياآ ماردن در اخاتالف
َلِا»فرستاديم.  ُُ مبر خاتم، نا  فقا  نيسای، پيامبر، ن  فق  موسی، ن  فق  پياق  يک ن  ف «ُر

هَلِا» ُُ لِا ُر َُ ر
َ
 ؟چيسات ناف فرستاده شانا. اآ نااف اياه و ،مبرنا با اين منظورپياناۀ  «أ
اُس ِبالِاسِط » ِّ  نا براسا  مس  و نال و داد زناهی کننا. دين اين است.تا انساآ «ِلَیُاوَم ال

ياا  ،ياا الهای نيساتکا   نياا، بااکناانکس فلسفۀ ادياآ حرکت میک   يااهر دينی ديا
حرکات مبراآ و رساویآ الهای پياامشای خ نا. اهر ديايا برخالف فلسف  و ههخرابش کرد

 مبراآ نيست. اين خيلی روشن است.بر پياپروردهار  حیزاييام و مسلااً ک   نياکنا، باامی
کا  از ادارم ابتااناات بشار  نااتواآ  هويی من ديان را دياانک  می کسیا  ا  ماد !

اخاتالف طبقااتی را در  کناا؟مایرد ؟ دين اسالمی ک  تبعايض را ديا  کاان دين را !است
شاام با  نااح  را رو  نام نا  تقسيمثروت ؟کنابحبوحۀ اختالف طبقاتی بهاآ نفی می

ر با  بشار ناا و امکاناات برابافرصات ؟کناامای تعيين ن سرا برا  تقسيم اموال، ريزد ومی
هيارد و با  دسات ماانوآ نادیناۀ خااا بشار  مای طااغوتحکومت را از دست  ؟دنامی
خاطر يک ب شو را، انسانی ک  هير و بردهخور را، انساآ بردهتوسر  و پستانساآ  ؟سپاردمی

 نازنا میترين بنايتخاطر يک فلز پول، دست ب  پستب خاطر يک افرين، ب کلا  حرف، 
اراياا و کنا، او را با فضانل اخالمی و انساانی ماینزيز می و اوردکنا، بای میرا تکريم می

  هويی ديان اساالمیپس اهر می ؟کنانا  را در سايۀ يک نظان نادین  و متقن تأمين میاين
 و منيتاستقرار ا ،ناالت ،انساآ میبا ترا  را دارد یۀويوهیاين  و ک  دين وامعی اسالن استا 

 هنصۀفدیستی!خيلی بیتراز نيست، نم بشر زنا  تأمين نيا

 اسالم ایدئولوژیتوحید در چیستی . 6-2

سااده با  ياک سامال  خشاک وصورت يک پاساخ ب  توحيا راک   مهم استبسيار  اين نکت 
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 و ا  کا  دانساتن و ناانساتنش حيااتیصاورت مسائل بلک  ب  ،نلای و مغز  مطرح نکنيا
 دنم.حای توضيح میکنناه است، مطرح کنيا. تعيين

خابیود دشومۀدسوفرتۀنداوهدهخوتالفدمویکنمددوداوۀدیو هانی شاا درمسير  حرکت می
آیود؛دولویدزهبدهستدودمحصالیدهزدآنداهدرستدنمییۀیدرودطرفدجۀره،دشابهمعتقدیددزممن

ايان نا  اطراف، امادهی کامال بارا  کشات دارناا. اتفامًا زمين گایدطرفدمقۀالدشمۀدمی
در  ،او غالاد شاود ياا ثابت کنيااحرفتاآ را دارد؟ شاا غالد شويا و  يتنابحث چقار ا

 ناارد.تأثير   مريد زيچنيچ و رفامت تاآ ويناه، اتاآحرکت شاا، سفر
اوۀبدايانخابیود دسوفرتۀنداوهدهخوتالفدمویبویددوداۀدی هانی شاا در مسير  پيش می

گایدداهدبسددودهودمیشاال میاين باده ب  گایمددهختالفدشمۀدربدربستیدبههدهست دشمۀدمی
و  رو  ترماز گوذهبررا میاين است ک  رانناه پايش اولين ثارم اين دودلی و دوزبانی  جناب 

پاسخ اين بحث در ايناه و ترايم شاا اثرهرار اسات. بحاث توحياا نياز چناين  هیستد می
 است.

متعهاا باا راآ ابتااانی و افاراد غيرمسائول و غيربيکاامردن ناد  و معااولی،  تعريف
کاردآ ياک ا  ک  مبولخااشناسی و خااپرستی کند تعريف انساآ مسئول و متعها فرق می

ناا تفااوت و اثار  نا و تبعيضدار سرماي  ،ناتراست ،ناطرف در او، در سرنوشت کارتل
بارا  ماا  .هارريماز کنارش میدر سفر زمينی است ک    مثل انتقاد ب  حاصل يز ،نمرارد

  .ناارد  و ثار فاياه
کنم دتاحمددهمریدذینیدهستدوداۀیددربدمغزمۀندبوشندشار دهیوندتاحموددربدما هااآ می

در سطح زناهی ش ری اسات و با  ساطح  زندگیدیمچدتأثمریدندهبر،دهگردی درهشتهداۀشد،
 ،شرکت ،اتومبيل ،، نااآ سرماي شيمنم با حامو مبنابسد دحتیدهگردزناهی ابتاانی نای

نباوديم،  حااداشات کا  اهار مونيم با زماين را خاوا آ رابط کارهر و ناا رابطۀ با ،کارخان 
 . داشتيم

معتقا ب  خااسات و يکی  ک  در نظر بميريا دار رادو سرماي   داردر کشورنا  سرماي 
برود معتقا روز يکشنب  ب  کليسا  رهبسرماي  ؟ اهرداردنا چ  تفاوتی رفتار اين . دما ديمر 

بادم بهشات  و هنانانش را بب شااز  کليسا بانا تا ب شیب ت نموآنم ب  راند  لیو پو



 63  در قرآن یاسالم ۀشیاند یطرح کلاول: فصل 

 

 اآ،روابا  او باا کاارهر ، کارخاناو،  را چنا کيلومتر  برايش ناوار و صاف کنا، در زناهی
هارارد؟ باع ثروت چ  تاأثير  مای و اناوز ، خر  ثروتکيفيت ثروت ،رواب  او با مردن

 اين توحيا با شر  تفاوت چناانی ناارد.
 اسات. اآ استفهان و يک پاسخ ب  سمال فراتر ازکنا، توحيا  ک  اسالن ب  اآ دنوت می

در زمينۀ حکومت، رواب  ابتااانی، ساير بامعا ،  است الهامی ،چيست؟ توحيا اسالمی
ناا درمقابال خااا، يکاايمر، نايی کا  انسااآمسئوليت و نا  بامع ، تکاليف مردنناف

توحيا اسالمی اين اسات کا  در تااان منطقاۀ  معنا  .انرنا  ديمر نالم دابامع  و پاياه
 بز خاا ح  فرمانروايی ناارد. ، کسیو بامع  ش صوبود 

شااا  .خااسات يا، از اآدر اختيار دار ثروتی ک تاان  ؛ يعنیخاا يک است و دو نيست
ياا کنياا؟ ا، چا  مایرا ب  امانت ب  شاا بساپاردپولی  دوستتاآ دارانی بيش نيستيا. اهروديع 

هاِس » ؟رهنمدمی اآمالک  را خودتاآ َِّ ََ ال داِئَع ِعِ ََ با   ونا ثاروت راخاا 1«الَماُل َماُل الّلِه، َجَعَلُه 
 نا سپرد. اين یزمۀ توحيا است.دست انساآب  وديع  و امانت 

. ن واناا داشات در بامع  معنايی، اختالف طبقاتی و تبعيض شيااهر مانل ب  توحيا با
ْم ُلُّ ک» :هوياو َت  دارد، بای و پايين دارد، بامعۀ توحيا  نيست. توحيا میا  ک  َسر بامع 

راب   ُُ ََ آَدُم ِمْن  با   تقاوا تنهاا باا و ادن از خا  است. شاا نستنا فرزنااآ ادن ،نا  ؛«ِمن آَدَم 
 ، بایتر است. نال کنافرماآ خاا  ب نرکس بيشتر  .و بس بسمدبرتر  می

. شاندمی يعنی چ ؟ يعنی نا  بنام خاا نستنا.تراز نمناهاآ ناۀ ب در بامعۀ توحيا 
خااا با   هی. بناابنام خاود باانناايک نام ديمر را  بعضی، ،يتدمعنی ناارد در حوزم نبو

 .غير خااست هیمعنا  ازاد  از بنا
ساسانی  بانظات خوارد کا یۀیدکهنهدودپاسمدهبا اآ لبا فرستادم سپانياآ اسالن ومتی 

فکار  م ادلا  ب کنيا کنيا مرنوب شا؟ فکر میکنيا ترسيا؟ فکر میفکر می؟ چ  شا ،شا
 ؟ اباًا. کرد

زاوۀنی،دتمقو ،دهاهوۀبدکاشدداۀدچوربهلشأندمیادن ناچيز درمقابل انساآ مارتانا نظيم

                                                           

 .613ق، ص  8411دليل ما،  ،ضيغم، مماساانيل ، ترحيح غرر األخبارمحاا ديلای، بن  حسن .1
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طابدشد؟دیرگوز!دجقوادکنمددهین. فکر میترس،دعباریتدوداندگیدخارشدبهداهدهودنزریکدکند
شا تا ناما  را بميارد و زدهرد هراشت؛ زيرا يزدهرد از بايش بلنا نایو پا رو  ت ت ي بفت

داد؛ بنابراين، خودش بلاو رفات و مقابال ت ات او فرستاده نم نام  را ب  کس ديمر  نای
ايستاد. ومتی يزدهرد دليل سفرش را پرسيا، تنها در س  بال  پاسا ش را داد کا  باياا ايان 

کوبيااه  نيتدر کاخ نظيم انساا و بر سر ناشت  شودر لوحی نو خطوط درخشناه باالت با
 تا نا  بااننا شعار و ايام اسالن چيست.  ناشو

اَس ِمن ِعباَدِة الِعباِد ِاَلی ِعباَدِة الّله» ِّ َِرَج ال ُِ ناا را از بردهای بنااهاآ ما امايم تا انساآ ؛«ِل
ا  ،ازاد کنيم ت تويعنی مردن را از نباد دنوت کنيم؛خاا  متعال  يتخالص کنيم و ب  نبود

اين سرزمين  در هوش  و کنار نايتسردار یۀدوآدنبا نا،يزدهرد! ديمراآ را از نبادت استاناار
  .«ِمن ِعباَدِة الِعبادِ »خالص کنيم  پهناور
بنام خاا باشنا.  !بناوبار باشنا؟ ن باشنا؟ بی چطور ،ک ا ببرياشاآ؟ بنام تو ک  نبودناب  

از ياک  تبعيتالعنانی ن ، ازاد  ب  معنا  ازاد  ب  معنا  مطل  .اد بودآبنام خاا بودآ يعنی از
، حتای و نيچ حرف زور  نارودکس بار نيچ زيرروح انساآ، اآ، مانوآ صحيح انسانی ک  در 

 و حاکم. اهر حاکم از طرف خاا حرف زد، با  الهاان خااا حارف زد، حااکم اساالمی اسات
 .استس ن نمفت، حرف او نم مردود د. اهر ب  الهان الهی شومی مبولحرفش 

ََ االِخَرة»در بالۀ دون هفت:  نیا  َُّ َعِة ال َُ نیا ِالی  َُّ بنااهاآ  وامايم تاا ماردن  «ََ ِمن ضیِق ال
 !ب  دنيا  فراخ اخرت دنوت کنيم ازاد کنيم وخاا را از حرار محاود و تنگ دنيا 

 يی با دنيا ارزونا  و نياد بز ناارنا،زناهی  صحيحی ازبينش  اآا  ک  مردن در بامع 
 شااآنا  کوچک و ناچيز حيوانی خود، تالشکننانرچ  نماه می هندیشند نای  ديمر چيز

اياا. خودشااآ با  چشاشااآ مای دفعای و انای ،حقيار ،پست ،و منافع کوچک بيننارا می
رضاا  خااا را با   ناابتوا تااوسيل  اسات  ومقام   ،مسلااآ انساآ چمزدارهیدرمقابل، نا 

نا  دنيا، بارايش ارزش و اصاالت نااارد. محبت و . زناهی دنيا، پول، اسايشدست بياورد
 «.الل سبيلفی» کنا ک  در راه خاا باشاومتی برايش ارزش پياا می

فاانی  ياک مسالااآ، دنياا از نظار مترل نساتنا.دنيا و اخرت ب  نم در تفکر اسالمی 
، محااود باشااو باردم موباودات ناامص  ک  بنام بناهاآکسی  دنيا برا  او،. در نظر است
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 اهار از اآ نمااه کنياا،ا  است ک  دريچ  ،، دنيا وسيع است. مر مسلااآبرا   ولیاست؛ 
. ومتی دياهاه ش ص ب  مسئلۀ مر  چنين باشا، امنمدرا می و بهاآ هيتی ،دنيا ،بوستاآ ،باغ

نايی از نا و هوش نا بلوهينا مر  ديمر برايش س تی ناارد. ماننا نبور از اآ دريچ  است.
 .نستناتوحيا 

 . تبیین قرآنی اثرات عبودیت غیر خدا6-3

 کااملیتوحياا ارتبااط  بااک  البت   نستنا ا  در ميامتشرح منظره ،اياتی ک  در نظر هرفتيم
 (.133-132)بقره:  ناشوکاماًل روشن می ،ضان تالوت اي  دارنا ک 

ُذ مِ » َِ اِس َمن َیتَّ َِّ ِمَن ال اًداََ ََ ن
َ
ِه أ  بارا  خاااکسانی نستنا ک  نااورد و رميباانی  «ن ُدَِن اللَّ

 کنناا.از بانس بشار ياا غيار بشار انت ااب مای شرکايیکننا؛ يعنی برا  خاا انت اب می
ِبّ الّلِه » ُُ وَنُهْم َک بُّ ُِ  دارنا.  نا را ماننا خاا دوستاآ «ُی

 ولای کناا؛ارم محبت صحبت نایدرب در اي ، يک بالۀ معترض  وبود دارد. ايۀ شريف 
 و در ياککنا پرانتز  باز می هويی، ب  مياآ اما نا نسبت ب  خااآامحبت از چوآ صحبت 
هِه » فرمايا:می بالۀ معترض  ها ِللَّ َُّ ُحبًّ َش

َ
وْا أ ُِ ِذیَن آَم الَّ کا  اياااآ اوردناا، مممنااآ  کساانی «ََ

ناايی کا  دل نا  ظانر ، مطادبلوهاين راستين و وامعی، مهر و محبتشاآ ب  خاا از ناۀ 
و...  کننا، خااياآ دروغين، خاا  نفس و شهوتسو  خود برب میانساآ را مثل کهربا ب 

 بيشتر است.
« ََ  ََ ّلِه  ا ِلّ َُّ ُحبًّ َش

َ
وْا أ ُِ ِذیَن آَم ِه َجِمی الَّ َة ِللَّ نَّ اْلُاوَّ

َ
َن اْلَعَذاَب أ َْ ِذیَن َظَلُموْا ِإْ  َیَر ، ناههاآ «عاً َلْو َیَری الَّ

در ميامات کنا ک  خالي  ا  را بياآ می. اآ لحظ کندمنتقل می ا  از ميامتبياآ را ب  صحن 
، دناا  موباوبناهاآ خاا و نااۀ پايااه ،بناهاآ غير خاا ،باکاراآ ،انا، کفارمحشور شاه

ايل . وساايل ناراب خااا و وساشاندمینچ  ک  برا  ما بياآ شاه يا بياآ نشاه، نا  باع ا
بعا ستامراآ و ظالااآ  .با خاا نستنا وبناهاآ خوب  .ستاماده ارحات و لطف خاا نم 

 بيننا ک  تاان مارت در ميامت از اِآ خااست. خيلی چيز ن يبی است.ناههاآ می
نا مارتشاآ بيشاتر کنا. باینشينمارتی دارد، نرکس کار  می در اين دنيا نرکسببينيا! 

 نارکس .نازددارنا. نرکس ب  مارت خودش می تینم بایخره مار نانشينپايين ولی ؛است
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باایتر  شااآظالم ک  کار اآستامر .اياکار  از او برمی ارد وا  از تواآ و نيرو داناازه و ماي 
 وک  اين نم ظاالم ا  کرد را ظالم نبادت ک  نم یظالا اآنم بيشتر است.  تشاآاست، مار

 منا است؛ چوآ با يک مارت باایترب  خيال خود بهره اين نم از يک مارتیا  ستامر است
 ولای ؛ر استطودر دنيا اين .ن شتر بست دن خودش را ب  د، مثل روبانی ک  ارتباط پياا کرده
نايچ  شواندمتوبا  مای انايشانا،و ب  اناال خودشااآ مای ناشومی باع در ميامت ومتی

َِ  ُک ِلَمِن اْلُملْ »ااست دست خ درمارت  ناارنا و ناۀا  ُنرض  و مارت، تواآ ِه اْلَواِح اْلَیْوَم ِللَّ
ارِ   (.83)غافر:  «اْلَاهَّ

 کا  نستنا کنناهاآنبادت يک هروه .دو هروه را در نظر بميريااين  .منظرم ن يبی است
باا  و هيرنانم مرار می  روروز ميامت روب در اين دو هروه  .کننداطانت می بی ميا و شرط

َن اْلَعهَذاَب  ََ » .خمزندبرمی  و م اصا  بنگ و منازن نم ب  َْ ِذیَن َظَلُمهوْا ِإْ  َیهَر  اهار «َلْو َیَری اَلّ
 اناا،کارده ساتم خااا ريغ ب  یسرسپرده با ک  انايدیم اهر ،اناکرده ستم ک  انايدیم اناآ

نَّ » انا؟يدیم چ  ،کننا مشاناه را نراب ک  هاهاآ
َ
ةَ  أ ِه  اْلُاوَّ  ماارت و رويان کا نيا «عهاً یَجِم  ِللَّ

َُ اْلَعَذاِب  ََ » .خااست اآ از کسرهي ی َِ َنّ الّلَه َش
َ
ب خاا س ت و سهامين است. نقاو اينک   «أ

شانا ک  در شانا. پشيااآ میهااآ از رفتار خود پشيااآ میشا؟ بیديانا، چ  میاهر می
از دستشااآ  کاار و  اناانرض مار در ميامت بیشانا ک  اينستامرانی می مدنيا بناه و برد

دياناا در دنياا نام با  ناااآ انااازه نمريساتنا، مایايا. اهار باا چشام نبارت مایبرنای
  انا.نرض بی

ْا اْلَعَذاَب » َُ َرأَ ََ َبُعوْا  َُّ ِذیَن ا ِبُعوْا ِمَن الَّ ُُّ ِذیَن ا  اَلّ
َ
أ َبرَّ َُ از پيارواآ و  ک  پيشواياآ و ساراآ نیزما «ِإْ  

 » بيزار  بوينا، تابعاآ
َ
َرأ ْا اْلَعَذاَب ََ هويا: يزدهرد میمثاًل ومت اآ ،نراب خاا بنمرناب  و  «َُ

من را شاريک  ک نا اآ ب من  .بيزارن پرستمدند،از کسانی ک  من را می بارالها! پرودهارا! من»
ک  دنيا و  کنندچ  حالی پياا میيزدهرد  نيتحای ببينيا ر «.هیدندهبمنالم دادنا، تو مرار می

 بويا. بيزار  مینا اآ ازاو حای در ميامت  و فروختنا ورا ب  ا خود اخرت
ْا اْلَعهَذاَب » هويا؟ايۀ مراآ چ  می َُ َرأَ ََ َبُعهوْا  َُّ هِذیَن ا ِبُعهوْا ِمهَن الَّ ُُّ هِذیَن ا  اَلّ

َ
أ َبهرَّ َُ انمااه کا   «ِإْ  

َعهْت  ََ »بيزار  بوينا و نراب خااا را بنمرناا،  از پيرواآ و تابعاآ خود پيشواياآ و سراآ َاطَّ َُ

َباُب  ُْ َبُعهواْ  ََ »ناا و پيوناانا ميااآ انااآ مطاع شاود، و رابط  «ِبِهُم اَْل َُّ هِذیَن ا تابعااآ و  «َقهاَل الَّ
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ا » :رواآ هوينادنبال  َِ نَّ َل
َ
ُهْم کَلْو أ ِْ  ِم

َ
أ َتَبرَّ َِ ًة َا اکرَّ َِّ َْا ِم ُُ َبرَّ َُ تا از  گشتم بازمی کاش ب  دنياا  «َما 

ْعَمهاَلُهْم  کَذلِ ک» جایند میاناآ از ما بيزار   ک  طابوييم، نااآب اناآ بيزار  
َ
یِهُم الّلهُه أ ُیهِر

ََ »ناايانا صورت مايۀ حسرتی ب  اناآ میهون  خااونا کارنا  اناآ را ب ينا «َحَسَرات  َعَلْیِهْم 

ارِ  َِّ اِرِجیَن ِمَن ال ََ  .شاندخالص نایو اناآ نرهز از اتش  «َما ُهم ِب
 ضاايعنای چياز  غيار توحياا و  کنود؛يف  م ازات بناهاآ غير خاا را تبيين میايۀ شر

َبُعواْ » مراآتعبير . توحيا َُّ  .است پيرواآ و رواآدنبال  ب  معنا  «ا
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 گفتار هفتم
 آن روانی آثار توحید متعهدانه و

 

 
حیِم » ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

َتَجاُبوْا ِللَّ  ُْ ِذیَن ا ََ الَّ َصابَ ِه 
َ
َِ َما أ وِل ِمن َبْع ُُ وْا ِمُِه ُه الرَّ ُِ ْحَس

َ
ِذیَن أ ْجٌر َعِظهیٌم ُم اْلَاْرُح ِللَّ

َ
َاْوا أ َُّ ََ ا ْم 

 َِ ََ َقاُلوْا َحْسُب َْ َجَمُعوْا َلُْم َااْخَشْوُهْم َاَزاَدُهْم ِإیَماًنا  اَس َق َِّ اُس ِإنَّ ال َِّ ِذیَن َقاَل َلُهُم ال ََ * الَّ هُه  ا اللَّ
هُه ِنْعَم الْ  ََ اللَّ هِه  َبُعوْا ِرْضَواَن اللَّ َُّ ََ ا وٌء  ُُ ْم یْمَسْسُهْم  ََ َاْضل  لَّ ِه  َن اللَّ ْعَمة  مِّ ِِ ُ َ  َوکیُل * َاانَاَلُبوْا ِب

 ُُ َما َ ِل یَطاُن یُ َاْضل  َعِظیم  * ِإنَّ ِلیَ ََ ُم الشَّ َْ ُف أَ ََ َخاُاوِن ِإن کُ اَءُه َاَل َُ وِّ اُاوُهْم  یَن ََ ِِ هْؤِم * ِهُتم مُّ
ِذیَن یُ  ُُزنَک ََ اَل یَ  ُُ ِرُعوَن اِ اَس الَّ ُهْم َلن یَ ی اْل َه َشیرُّ ُض ْفِر ِإنَّ الَّ یَ ا یُ ئً َْا اللَّ

َ
ُه أ َُ اللَّ ی ها ِر َجَعَل َلُههْم َحظًّ

ََ َلُهْم َعَذاٌب َعِظیٌم اِ   (.174-175عمران: )آل «ی ااَلِخَرِة 

 ترین ایمان. توحید، متعهدانه7-1

 ،م ارد ،زا و تعهااور ک  بايا از رو  اهانی باشا، کورکورانا باور نال ايااآ يعنی نااآ حالت
برا   است  ااهانان  ااآيال ت و دور از نال صالح نباشا. نقياه ب  توحيا، يک ايااآ است. 

 تعهاا و حقيقات ، درحااتوحياا از طارف ياک مو تعهاا افرين.تعهازا و اهاه، نال حايک مو
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، نباارت حااو برا  مو حاتوحيا از نظر مو تعها شار ص  میخال سازناهی يک دنيا  توحيا 
 .نستناتوحيا  تعهانا نا اين .زدودآ تاان اثار شر  تعهااست از 

يعنی چ ؟ يعنی خاااياآ متعااد را  .توحيا يعنی يکی کردآ، واحا کردآ، واحا ساختن
و دل  صورت خاا  واحا دراوردآ، بامعۀ غير توحيا  را توحيا  کاردآ، مغاز مشار ب 

توحياا  باارماست. در تعهايکی کردآ،  و مرار دادآ. توحيا حاو دل مو حامشر  را مغز مو
 بينی م روصی در انساآ ب  وبود بيايا.روشن ]بايا[

ک  ماکان  نستنا تعهانايی و دور  از بنگ تعايل ثروت ،برداشتن فقر از بامع مثاًل 
 ب  ايان اماور متعهاامکتد،  اينب   شهرايمردن با  شا وبا متعها نااينب  يک مکتد  است

نا  با  معناا  خرافای و  و اشاسالمی و معنا  صحيح ب توحيا  ولی !نا درستباشنا. اين
ماکن اسات فاالآ مکتاد و . است ک  من ذکر کردن تعهانايیمآبان ، مشتال بر تاان تنبل

 تعهاا با  .باشانا، ب  تعهانا  ديمر  نيز پايبناا نافالآ مکتد داشت  باشنا و نالوه بر اآ
 سنمين است. خيلی توحيا 

 روانی توحید های. تأثیر 7-2

 يااآ واهر ايااآ توحيا  ب  اين معناست و يک ايااآ صحيح وامعی است، با دارد ما تأثير ا
هااه شاويم معتقا آدر روا را زانقيام نال . ايان ياک مسائلۀ بررسی کنيم و از کيفيات اآ ا

 گذهبر چ  تأثير  می ح يک انساآ موحاتوحيا در رومستقلی است. ببينيم 
فهاايم مای و شويمبيشتر اشنا می حياما با تو ينک فايام اين بحث دو چيز است؛ يکی ا

نتي اۀ سسات و از توحياا  کسای اماوزش روحای و روانای اسات. اهار در پی کاان توحيا
 .شناسيمتوحيا را می و شای متوب  اشتبانش می، هیدگرفتمۀیهبی

. محکی است بارا  حا نستيم يا ن شناسيم ک  موين است ک  خودماآ را میدون ا مفايا
اين دارو  يمفهايا حيا را دانستيم وشناختن مايۀ توحيا در دل خويشتن. ومتی تأثير روانی تو

مرارف کا  دارو را درسات  شوای متوب  می ،هراردمیانساآ وبود  برمطعی   ناچ  تأثير
 کرديم يا اشتبانی.
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 دید افق شدن عیوس. 7-2-1
از  حاا. مواسات، وساعت افا  دياا هيارداز توحياا مای انسااآ ازبال  تاأثيراتی کا  روح

هوياا نای حامو انساآاسوده و راحت است.  و... نابينینا، نزديکبينینا، کوت نظر تنگ
و کار ب  زيااآ ماا  کرد ینينشمن در اين ميااآ شکست خوردن يا ببهۀ ما در اين زمين  نقد

  بين نيست.مار نزديکشا. او اينتاان 
انسااآ شاود. در مسانل ماد  و نيازنا  پست و حقير خالص  نای انساآ موحا ف  دياا

تارين و نزيزتارين صانا نيااز از نظايم ونا ، دهخود درمقابل در کنار نيازنا  ماد  موحا
زنا  پست و حقير در نيا سشبينا. تاان ذنن و فکر و حوامی نيز را مريد  نانيازنا  انساآ

خودشااآ را در اآ  ،در باطن ماد   ناهون  ک  انساآاآ متومف و منحرر نيست، و کوچک
 انا. محبو  و زناانی کرده

مترل بينا. اخر دنيا را ب  اخرت نهايت وسيع میايناه را درمقابل خود بی ،انساآ موحا
سو  دنياا  و معبر  ب  ک  دريچ کنا، بلپاياآ راه فرض نای وبينا. مر  را ديوار زناهی می

م اروب  ياا فاااکار چقارنر حاغيرمو انساآت. نا خواص توحيا اس. اينرهندمی تروسيع
 مار  ک درحالی یۀاد،میپاياآ چمزدارهی دنا مر   ننمان باشا، نا  شريف و انسانیاياه

 تر و دلپريرتر است. محي  بالد ،تراغاز زناهی وسيع برا  انساآ موحا،
گرهدخمقیدفدهکۀبداۀشد،دحۀضردهستدخوارشدبهداوهدمنۀقوۀدنمسوتیدودعودمداهر يک ماد 

سوازردوداوهدمصوۀل داهر انساآ موحا فااکار باشا، ماننا پروان  و شااعی مایامندهزر؛دولید
 کند شخصیدخاردتاجهیدنمی

 ترس شدنئلزا. 7-2-2
 .خشاکانا  را در او میاين است ک  ريشۀ تر انساآ موحاتوحيا در رواآ  نا ازبال  تأثير

هاُاوُهْم » شاودآ خطااب مایمناادر ماراآ با  ممچنا با مهم است.  بسيار مسئل  اين ََ َُ َاهَل 
َخاُاوِن  کا  از  کسای. از من بترسايا و تنها ريشۀ تر  از ديمراآ را در دل خود ب شکانيا «ََ

، باشااردهار ب  مارت پرو معتقا حا وک  موترسا. کسیکس ديمر نای، از نيچبترساخاا 
 رود. تر  در او از بين می
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شاود مای بانثنا ب  ناراحتی ابتالتر  از  .شود انساآ انفاق نکنامی سبدتر  از فقر 
شود ک  موبد می مر نا بانا. تر  از نا و خوار ذلت ،نافابع  ،ناانساآ تن ب  بنايت

با  تار   از بين ببارد. طااع نا خاتا  بانا، زناهی ابتاانی را تلخ کنا ياانساآ ب  زناهی
 است.  نا در زناهی انساآريشۀ باب تی و تر گررردبرمی

چا   باشانا؟شا ک  طرفاااراآ حا  در امليات  سبد ببينيا چ  چيزنايی در طول تاريخ
ماردن چ  چيزنايی موبد شاا  نرونا؟شنا  دنبال ح  چيزنايی موبد شا ک  مردن ح 

نااۀ ک  منشاأ  بينيممی کنيم،يمير  و تحقي  و مطالع  پ اهر بزننا؟دست ب  بنايات بزرهی 
 .تر  است نااين

نا نتواننا ب  اسالن وامعی، ساوغات و ارمغاانی کا  خااا چ  چيز  موبد شا مسلااآ
ا  ناا بارا  نسال اول باودفااکار  و نسل دون رايماآ هرفت  بودناا  داده بودنا اآ ب  رايماآ

نا اموزش ،تعلياات ازبودنا و  اطراف اميرالاممنينک   از کسانیبز تر ؟ دست يابنا، 
در ح ااز کسویدچا ؟ شونۀختکسیدمعۀویهدبهدنمیاررند،دچهبهره می و س ناآ اآ بزرهوار

و وامعيات  پياامبر وسا ن ماراآ  بود؟نيازموده نا را و اآ شنۀختنایامي  را دودماآ بنی
 دانستنا.؟ نا  میبودس نکرده لا و نا را نفهاياهنسبت ب  اآ هکنناتاري ی محکون

نباود باز تار .  چيز  کردنا،خودشيرينی می و مزدور  و شاناتسليم می دليل اينک 
کا  ماردن با   و کساانی نا  معروفچهره و اين تر  از طبقات پايين مردن تا طبقات نالی

نی توحيا در روح ترين تأثير روادليل، مهمناينب ؛ نا اميانا داشتنا، نا  را فرا هرفت  بوداآ
دناا، از خاود تشا يص مای کا  آ ناافا و اين است ک  در راه خاا، تکليف ،يک انساآ

 شوار؛دولویاشاوب مای، هانی دلش نم اردضعف انراب نا ييمهودشاناآ نهراسا. نای
 و بايم و . ايان تار نيساتتر  و بيای ک  او را از پياودآ راه خااا بااز دارد، در وباود او 

ناا و بنايات ناا،رشاا ناامردمی سوۀزمين ز کند،بلوهير  می نافضيلت از نايی ک نرا 
 .ناستفابع 

 . آثار روانی توحید با استناد به آیات قرآن7-3

« ََ ِه  َتَجاُبوْا ِللَّ ُْ ِذین ا ََ  الَّ ُهْم  ِْ وْا ِمه ُِ ْحَس
َ
ِذیَن أ َصاَبُهُم اْلَاْرُح ِللَّ

َ
َِ َمآ أ وِل ِمن َبْع ُُ َاهْوا الرَّ َُّ ْجهٌر  ا

َ
 «.َعِظهیٌم  أ
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 را مبال چناا ايا ، شايابا اشاراف داشات مطلاد  با  بارا  اينکا  ست واي  طوینی ا مۀمقا
ََ ». نيمخوامی ِه  َتَجاُبوْا ِللَّ ُْ ِذیَن ا وِل  الَّ ُُ . يعنی چا ؟ پاسخ دادنا ک  ب  خاا و پيامبر کسانی «الرَّ

و دنبال پيامبر و دنوت الهی را پريرفتنا مبرپيايعنی دنوت 
در  چ  زماانی؟ .افتادنا راه 

َصاَبُهُم اْلَاْرُح » ،ناترين و دشوارترين مومعيتس ت
َ
َِ َمآ أ در ميااآ بنگ، پس از انک   «ِمن َبْع

ََ » .بودنا شاه م روح و یزخا ُهْم  ِْ وْا ِم ُِ ْحَس
َ
ِذیَن أ َاْواِللَّ َُّ ْجٌر َعِظیٌم  ا

َ
هروه  از نيکوکاراآ باتقوا «أ

 .در انتظار اناآ استپاداش نظيای  و ابر بزر و  ابودن هوياآ ب  دنوت خااپاسخ
صاايشااآ  پياامبر ي تنا.ا  هرناه حاادر بنگ  .حا استااين اي  مربوط ب  بنگ 

بلاو  با اينکا  زخاای بودناا،نيز ا  ناه .بفتندو بلو نای ترسياناا  میناه زر؛دولیمی
يامبردنوت پ ک  نمري تنا و هرونی . اين اي ، پاداش و مزدرفتنا

ابابت کردناا، بيااآ را  
 کنا. می

هِذیَن َقهاَل َلُههُم »؟ خواناا بموياانچ  برا  ما انايت دارد، ايام اي  است. اي  چ  مایا الَّ
اُس  َِّ َْ َجَمُعوْا لَ » !مردنا  هفتنا مزدبرخورداراآ از ابر و  «ال اَس َق َِّ  ماردن «ْم َااْخَشهْوُهْم ُهِإنَّ ال

س ن نا بترسيا. اين از اآ .شاا را از مياآ بردارنا تا اناشاهنااست  باع شاه و نلي  شاا
  در اياناا اآ دک  پاداش و مز منانیمم ،هفتنا مناآنا ب  ممانايشو مرلحت آنارا خيرخواه

اياااآ ماممن باا اوًی، اياانشاآ زياد شاا.  «َاَزاَدُهْم ِإیَماًنا» واکنش مممناآ چ  بود؟ بياآ شا.
ََ  ََ » !شودمیاد دشان زي ۀتوطئ دياآ ُه  ا اللَّ َِ  برا  ماهفتنا: خاا سپس  «یهُل کِنْعَم اْلَو  َقاُلوْا َحْسُب

 .است خوبی و وکيل کافی است
است  کافیما برا  خاا اول اينک  . نستنا نا  درست ک  دارد خاا چنا معنااارندکافی

تا  حرکات و راسانيروناا  طبيعات را در  و است کافیما برا  کنا. خاا می کاکما ب  و 
ب  کان دنيا  نرچنا يعنی ؛است کافی مابرا  . خاا ریدمسير ما ک  مسير ح  است، مرار می

 .صاحيح اساتاين معانی و معاانی ديمار  ناۀ برا  ما کافی است.خاا رضايت ، ما نباشا
 ََ » زياد شاا اياانشاآ «َاَزاَدُهْم ِإیَماًنا»، از دشاناآ بترسيا «َااْخَشْوُهْم » نا هفت  شاومتی ب  اآ

ََ » و هفتنا: «َقاُلواْ  ُه  ا اللَّ َِ او نيکاوترين وکيال و و  کاافی اساتماا برا  خاا  «یُل کِنْعَم اْلَو  َحْسُب
  هاه است.تکي 

« ََ َن الّلِه  ْعَمة  مِّ ِِ وٌء  َاانَاَلُبوْا ِب ُُ ْم َیْمَسْسُهْم  پس با نعاتای از طارف خااا و فضال و  «َاْضل  لَّ
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وٌء لَّ » بازهشتنا، افزونی ُُ هِه  ََ »با  ب  اناآ نرسيا،  «ْم َیْمَسْسُهْم  َبُعهوْا ِرْضهَواَن اللَّ َُّ خشانود   «ا
ُه ُ َ َاْضل  َعِظیم   ََ » ا خواستناخاا ر ناا اآ بايمااه اوًی،اسات. ونا بسيار ب شناه و خاا «اللَّ

نا نرسيا و خوشحال و مسارور شاانا. چا  آاب    نعات خاا شا، با  و ناراحتی و هزنا
 شاهادت در مياااآ بناگ ياا بازهشات با  خانا ،، شاابا چا ؟ نار و مسرور لیشحاخو

نا نرسيا؛ چوآ زخم مياااآ بناگ در محاي  هارن خاانواده و باا ب  اآ غای درنرصورت،
ََ » ،شودخوشنود  از ظفر و پيروز ، زود خوب می َن الّلِه  ْعَمة  مِّ ِِ با  اهار و  «َاْضهل   َاانَاَلُبوْا ِب

ََ »، باشنا شهادت رسياه ِه  َن اللَّ ْعَمة  مِّ ِِ فضال  نۀپوذیردوپايااآب  طرف نعات  «َاْضل   َاانَاَلُبوْا ِب
َن » .، بازهشتنادر اآ نيست  ناراحتی و هزنا ،هون  با ک  نيچ خاا پاياآبی ْعَمة  مِّ ِِ َاانَاَلُبوْا ِب

 ََ وٌء  الّلِه  ُُ ْم َیْمَسْسُهْم   نا نرسيا.آانيچ با  ب   «َاْضل  لَّ
ِلَیاَءهُ َُما َ لِ ِإنَّ » َْ ُف أَ وِّ ََ ْیَطاُن ُی ياد بسپاريا، زياد ب وانيا و يااد بميرياا. ب  اين اي  را  «ُم الشَّ

َما َ لِ » ِلَیاَءهُ ُِإنَّ َْ ُف أَ وِّ ََ ْیَطاُن ُی شيطاآ نستنا. شايطاآ  اين باالت، اين هويناهاآ مطعاً  «ُم الشَّ
  .ترسانایمو بنگ احتاالی از توطئ  و دسيس   دوستاآ خود را

َما َ لِ » ْیَطاُن ُِإنَّ ِلَیاَءهُ » ناانا اين شيطاآ است «ُم الشَّ َْ ُف أَ وِّ ََ ، ترسۀندمی ک  دوستانش را «ُی
اُاوُهْم » ََ َُ از  ،فرماآ مارا مراناات کنياا بترسيا، از من و «َخاُاوِن  ََ » نترسيا پس از اناآ «َاَل 

یَن کِإن » ،نراب و نقات من بترسيا ِِ ْؤِم  اهر مممن نستيا. «ُِتم مُّ
ُزن ََ » ُْ ِذیَن ُیَساِرُعوَن ِای الْ  کاَل َی َه َشْیًئاُالَّ َْا اللَّ ُهْم َلن َیُضرُّ کا  در واد   کساانی !پياامبرا  «ْفِر ِإنَّ

َه َشْیًئا» تو را غامين نکننا. رونا،هيرنا و پيش میکفر سرنت می َْا اللَّ ُهْم َلن َیُضرُّ نا ب  خااا اآ «ِإنَّ
ََ ». رساننااین زيانی ا ِای اَلِخهَرِة  الَّ َیْجَعَل َلُهْم َحظًّ

َ
ُه أ َُ اللَّ ی در  ناراب بزرهای «َلُههْم َعهَذاٌب َعِظهیٌم  ُیِر

 .ا  نااشت  باشناو بهره حظنا در ميامت خوانا اآخاا می انتظار اناآ است و



 2مصباح    35

 

 
 
 

 گفتار هشتم
 فلسفۀ نبوت جایگاه و

 

 
 

ْحَمِن الرَّ »  ِحیِم ِبْسِم الّلِه الرَّ
ََ ک ًة  مَّ

ُ
اُس أ َِّ بِ اَن ال َِّ ُه ال ًة َاَبَعَث اللَّ ََ هِر ییاِح هِذرِ یَن ُمَبشِّ ِْ ََ ُم ْنهَزَل یَن 

َ
ََ أ  اَب َتهُالْ  َمَعُههُم  َن 

قِّ  َُ اِس  َن یبَ  َم ُُْ یلِ  ِباْل َِّ ََ اِ  ِه یَما اْخَتَلُفوا ایاِ  ال ِذ یََ َما اْخَتَل  َن یِه ِإالَّ الَّ
ُ
َِ َمهأ وُه ِمْن َبْعه ُُ ا َ

ُهُم اْلَب َج  ُْ ِذ یبَ  اً یاُت َبْف َِ یاَء ُه الَّ ی اللَّ ََ ُهْم َاَه وا ِلَما اْخَتَلُفوا اِ یَِ ُِ ُه یَن آَم ََ اللَّ قِّ ِبِإْ ِنِه  َُ ِه ِمَن اْل
َِ ی  (.519)باره:  «م  یاط  ُمْسَتاِ ِصَر  یاُء ِإلَ َش یَمْن  یْه

 . جایگاه نبوت8-1

ن باوآ انتقاد ب  نباوت معناايی نااارد. ديان نبوت يکی از اصول ناۀ ادياآ است. اصاًل دي
البتا  ، ]است[ اوردهاور  از طرف خاا  متعال ايينی ک  پيان و ، مسلک، مکتديعنی برنام 

ايان سلسال   از يکایفق   ما. نستنانا رايج و متااول ک  اين داردنايی نبوت سلسل  بحث
 .شار  در ادام  ذکر میبحثی است کناين  ،دربارم نبوت مطرح کرديم و اآرا مباحث 
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 . فلسفۀ نبوت8-2

چرا بايا پيامبر  باشا؟ چرا بايا کسی از سو  پروردهار کار ب  ناايت انساآ ببناد؟ ممار 
 پياامبر و چارا توانا؟ ممر دانش بشر  و انايشۀ انسانی کافی نيسات؟ چاراخود انساآ نای

و خارد  يازک  حوا ، غرا يک کلا  اين است در اور  مياآ غيد و شهود؟ فلسفۀ نبوتپيان
 .کافی نيستناانساآ  ناايت انساآ برا  رنبر  و

 برای هدایت زی. کفایت نداشتن حواس و غرا8-3

حاوا  رايز و غموبودات با حواسشاآ اداره بشونا. بعضی از حيوانات فق  از  ماکن است
کنودداايت می، او را نزنبور نسلغريزم  شاند،دمثالادو ناايت می هيرناماي  می ظانر  خود

صاورت را ب  يشخان  و کناو باکا يابونر اآ  و از نطر بنشينا و رو  هل خوشبو د،برو تۀ
 .د  بسازمساهوش  و شش

 است وحيواآ  ماننا ،آیدمیب  دنيا  ومتی انساآکم.  ولی هيرد؛می بهرهغريزه نيز از انساآ 
و  کناار ساينۀ ماادر پيااا م زآ غرا  خود را د تاهندمیفطرت و طبيعت  ه و کششبا غريز

توردبازر نرچا   .يااد ناااده او ايان کاار را. کسی ب  باکاهراشتنا،  نشومتی اآ را در دنا
و ب  با  اآ، نقل و  شارمیفاياه کم واثر بی ضعيف، هسالح غريز و نينک ،ابزارشار،دمی

 .شارمی نيرومناتر و ترتر، مو ممثر خرد،

 برای هدایت . عدم کفایت عقل8-4

؟ خود خرد اهر بااز باشاا، فکار کناا، برا  ناايت کافی است انايشۀ انسانی و اما ايا خرد
يک دليل اآ اسات کا  نقال بشار  .مضاوت کنا، خوانا هفت ن  غرضبی و تعرد نورزد
 نهايت است.بی ک  نيازنا  انساآدرحالی ،نهايت نيستبی و محاود است

ناايی مثال نقال نقال ناا واياا خرد نا.نست نا  تاري ی و نلایوامعيت ،دليل ديمر
ترتياد  وفاضالۀ افالطاوآ ماينۀ  ب توانستنا بشر را اداره کننا؟  ،ارسطو و افالطوآ و سقراط

ا  فراتر انسانيت تا ب  مباأ و نقط مس ره و ن يد نيست؟ ب  نظرتاآ  نماه کنيا، دنيا  زماآ
 .سابرتوانا ب  ناايت و سعادت از خرد انساآ مترل نباشا، نای
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 . رابطۀ دین و عقل8-5

تار از نااايت تار و نايا نااايتی ماو  و نيرويی بایتر ک  انساآ ب  نبوت اين استمعنا  
 ايا تا نقل را رانناايی کنا، نقل را پرورش دناامی نبیدارد.  نياز نقالنی و  غريز ،حسی

 .بکشااز زير خروارنا خا  بيروآ را  مافوآتا نقل  و
را  مبراآ را فرستاد تا انساآخااونا پيا ک  يافرمامعلم بشريت می اآ ،اميرالاممنين

 .شاه را ب  يادش بياورناانا  فراموشو نعات کنناپيااآ فطرت خود پايبنا و ب  ميثاق 
َا َلُهم َدااِئَن الُعاوِل »  ،ناابشار  کا  فرناوآ معاۀشاعور با و ، در خرد، نقل 1«ََ ُیِثیُر

 ماردن نااشت فرنوآ دوست .را بيروآ بياورنا نابود کرده فنشو مارتانانا د ،نارودنا
دين نيچ  .شدمیباطل و افسان   او وبود فهممدند،میبفهانا؛ چوآ اهر  وباشنا  نامل

يامیمنافاتی با دانش و نقل بشر ناارد. انچ  ک  دين  فهانا و نا  صحيح مینقل را هو
 پسنانا.می

 لطااۀ، ضارب  و دانسترا  اآ، مضرات شناخت الکل را ،دانش بشر ب  وت ر ،ومتی نقل
برنت  يا يمنتوان ما، چرا فهايااآ را بر رو  بسم، انراب، روحي  و وضع ناومی ابتااع 

ٌٌ ِمهْن َعَمهِل » نيم؟ايۀ مراآ را بامارت ب وا نکنيم ََ اْْلَْزاَلُم ِرْجه ْنَصاُب  ََ اْْلَ ََ اْلَمْیِسُر  ْمُر  ََ َما اْل ِإنَّ
ْیَطاِن َااْج  ُبوهُ الشَّ ِِ  (.31)ماناه:  «َت

ِه اَل ُیَصاُب ِبالُعُاوِل »از نبارت  منظور امان س اد  اين نيست کا  ماا احکاان و 2«دین اللَّ
 بناابراين، ديان؛ توانيم ببينيمو نينک نقل و خرد انسانی نای نقالنیمعارف دين را با بينش 

ايا؟ برا  ناايت می را  چ ب دين .اياراناآ نقل از زناهی نایبيروآ ونسخ  ،برا  کوبياآ
 کنا. ناینو  درست مضاوت در کنار نقل. نقل  از دستمير  و

 شاا ب  اساالن کنا تا خوب بفهاا. ومتیتأييا می وکامل را تقويت  و نقل سالم ،]دين[
َاَل » نبارات در مراآچنابار . نقالنی استنا  از بلوهپر  اسالنبينيا کنيا، میمرابع  می

َ
أ

ْعاِ  َتَف »، «ُلوَن َُ َُ رواياات از  چقاار تکرار شاه؟ «َلََیًة ِْلَُِلی اَْلْلَباِب  کإنَّ ِای َ لِ »و  «ُرََن ُأَاَل 
                                                           

 .46ص ، نااآ ،البالغهنهج شريف الرضی، حسينمحاا بن  .1
محااابامر بااۀ ، ترأصول  الاوا  کلينی،  يعقوبمحاا بن ) «دست اوردتواآ ب  دين خاا را با نقل نای» .2

 (.511، ص 8615اسوه،  ،، مما کاره
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َتیِن » اين دست اماه؟ اِس ُحجَّ ِّ ه َعَلی ال ِ للَّ و  پيامبردو ح ت بر مردن دارد؛ يکی خااونا  ؛«إنَّ
 !يکی نقل. باز نم نقل

حاوا   ]وحای[ سا.ب  سرمنزل سعادت بر اناتوانساآ باوآ ناايت وحی نای خالص 
ب  او  کنا وتزکي  می و تهريد ،نيرو  خرد و انايشۀ ادمی را تقويت نی وانسا يز، غرا ظانر

 فلسفۀ نبوت است. ووحی  ظيفۀاموزد. اين ومی

 . تبیین قرآنی فلسفۀ نبوت8-6

ةً » ََ اِح ََ ًة  مَّ
ُ
اُس أ َِّ یوۀیدناۀ نيازنا و مايا يعنی  ؛يک امت و يک هروه بودنا ناۀ مردن «َکاَن ال

  حوا  ظاانر و نا نقل، فکر، نوش، حس ششمناۀ انساآ برابر و ناساآ نستنا. انساآ
 .نستنانيازنا برابر  دارنا. ...و نا هرسنمی، تشنمی، نو  بنسیدارنا. ناۀ انساآ طنیبا و

 .نستنا طور طبيعی و معاولی، امت واحاه با نيازنا  ناساآنا، ب پس انساآ
یَن » ِبیِّ َِّ ُه ال  کا پياامبراآ  ،سوۀ و نم نا  برابرمياآ اين انساآ خاا  متعال از «َاَبَعَث اللَّ

 چ ؟  برا  .را برانمي ت بودناتر تر، پرشورتر و پرماي تر، ناي بایتر، مو 
یَن » ِر یَن » مودهتا  «ُمَبشِّ ِذِر ِْ ا، ساعادت دنيا ،بهشات مماود ؟ امودهچ  دننا. دو بيم «ََ ُم
رفاتن فقار و نومياا  و تار  و نااامنی و ازبين ،استقرار امنيت و صلح و رفاه ،فاضل ۀ ماين

رفاتن با  بهشات و اتراال با  رضاواآ  لح وصاا ۀو ماينا ضل تشکيل حکومت فا ،بهالت
تسال   ،بااب تی دنياا ،، بااريکی پال صاراطبهنماز اتش  ؟دننامیدبيم از چ  پروردهار.

 . و...نا  انسانی ماي  د نابو ،فساد شيبیدره و سرا سقوط در ،نفريت بهل و فقر
ْنَزَل َمَعُهُم الْ »

َ
ََ أ یَن  ِذِر ِْ ََ ُم یَن  ِر یَن ُمَبشِّ ِبیِّ َِّ ُه ال قِّ َُاَبَعَث اللَّ َُ ، سرشت با فطرت انچ  «َتاَب ِباْل

انساآ را  و ح  است اآ نيزمبرپياناراه است، ح  است. کتاب مطاب  و رونا طبيعی نالم  و
 کنا.کاک می و بردرانا، بلو میاش پيش میرونا تکاملی و ر راه طبيعی، فطر د

ْنَزَل َمَعُههُم الْ »
َ
ُْ ُأ قِّ ِلهَی َُ هاِس ِایَمها اْخَتَلُفهوا ِایهِه َُتهاَب ِبهاْل َِّ تااب درباارم کتاا اآ  «َم َبهْیَن ال

وباود  با حکاومتی کا  انبياا  فهاايممیاز اين اي   .حکم کنا با يکايمر مردن  نااختالف
بر بامعاۀ الهای  مانوآ و است نیبلک  حکومت مانو ،نيست  استبااد و ش ریاورنا، می

 .کندحکومت می
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« ُْ اِس ِایَما اْخَتَلُفوا ِایهِه ُِلَی َِّ ََ ِایهِه »، «َم َبْیَن ال درباارم ايان کتااب اختالفای  «ََ َمها اْخَتَله
هوهُ »وبود نياما، ب  ُُ َ

ُ
ِذیَن أ کا   کساانی .ناا داده شااه باود  کتاب ب  اآک کسانی ممر «إالَّ الَّ

؟ وبود چيست نمرنشااي  دربارم کتاب اساانی اختالف کردنا. اين  داشتنا،کتاب اساانی 
 نا  پيامبراآ.هفت  و تحريف را در ادياآ اساانی

ک  اين کتاب و مانوآ و مکتد  نااآ کسانی ،امکتد اوردن وپيامبراآ کتاب، مانوآ ومتی 
 يعنای هرونایکردناا. اخاتالف يعنای چا ؟ پياا اش اختالف ده شاه بود، دربارهنا داب  اآ

با   ينا و ايان ايا هومی دروغپيرواآ يک دين  هانیبنابراين،  و هرونی دروغ؛ راست هفتنا
 .کنااشاره می وبود نسخ و تحريف در ادياآ

ُهْم » َِ اُت َبْفیًا َبْی َِ ُهُم اْلَبیِّ ُْ َِ َما َجاَء ی » اختالف کردنا و  دشانی با يکايمراز ر «ِمْن َبْع ََ َاَه
قِّ ِبِإْ ِنِه  َُ وا ِلَما اْخَتَلُفوا ِایِه ِمَن اْل ُِ ِذیَن آَم ُه الَّ را با   ونا باا اذآ و اباازم خاود، مممنااآخااو  «اللَّ
هُه َیْههَی َمهْن َیَشهاُء ِإَلهی» ناايت کارد پاسخ انچ  ک  در اآ اختالف کرده بودنا، ِصهَراط   ََ اللَّ

 .کناناايت می ب  راه راست ،و خاا نرک  را ب وانا «ْسَتِایم  ُم 
اهر  است و در ناۀ ادياآ اساسی اصلنبوت  را فهايايم و دانستيم فلسفۀ نبوت ما تاکنوآ

دين چياز  اسات کا  از طارف  زيرا؛ ن وانا داشتاين نباشا، دين معنی و مفهون درستی 
 .آیدمی اور وسيلۀ پيانب  و پروردهار

 



 50  در قرآن یاسالم ۀشیاند یطرح کلاول: فصل 

 

 
 
 

 گفتار نهم
 بعثت در نبوت 

 

 
 

 ِبسِم الّله الَرحمِن الَرحیم»
ََ الَّ  ی *  َُ َع یََ الضُّ دَّ ََ َجی * َما  َُ بُّ  کِل ِإَ ا  ِِخهَرُة َخ  کَر ََ َل ِمهَن  کٌر َلهیهََ َمها َقلهی * 

ََ َلَسْوَف اْْلَُلَ  بُّ  یکْعِط یی *   َلْم َاَتْرَض  کَر
َ
َْ یی * أ ََ یِت ی کِج ََ مًا َاهآ َجه ََ  ََ َضهاالًّ  کی * 

 ََ  (.7-1)ضُی:  «یَاَه
بِّ » ِم َر ُْ  ِبا

ْ
ِذ  کاْقَرأ ْنَس الَّ بُّ ی َخَلَق * َخَلَق اْلِ ََ َر  

ْ
ِذ کاْْلَ  کاَن ِمْن َعَلق  * اْقَرأ هَم َرُم * الَّ  ی َعلَّ

َم  ْنَس  ِباْلَاَلِم * َعلَّ ْنَس کْعَلْم * یا َلْم اَن َم اْلِ ْن َرآُه اْطَفهیاَن لَ لَّ ِإنَّ اْلِ
َ
َِ ی * أ هَتْف  ی* ِإنَّ ِإَلهی ُْ

بِّ  ْجَع  کَر  (.7-1)علق:  «یالرُّ
ْجِم ِإ َ » َِّ ََ َم ُاِحُب ا َضلَّ َص ی * َم ا َهَو ََ ال ََ َم ی ا َغَو ْم  ِطُق َعهِن اْلَههَو یا *  ی * ِإْن ُههَو ِإالَّ ِْ

ْح  َِ وَح ی ٌی ََ َمُه َش هَتَو ی َُ اْلُاَو یی * َعلَّ ُْ ة  َاا ََ ُههَو ِبهاْْلُ * ُ َ ِمهرَّ ا ی * ُثهمَّ َدَنهُاِق اْْلَْعَلهی * 
ی * اَ  لَّ ََ َُ  اَب اَن قَ َُاَت ْدنَ یَقْو

َ
َْ أ َح  یِن أَ َْ هِ  یِإلَ  ی* َاأَ َِ َح َم  َعْب َْ ا اْلُفهؤاُد َمه َذَب کا * َم  یا أَ

 
َ
 َاُتماُرََنُه َعلَ ی َرأ

َ
 (.15-1: نجم) «یَر یا َم  ی* أ

، صاحبت از بعثات آیودميااآ مایس ن ب  مبر  پيادر مراآ از اماآ بيشتر اومات ومتی 
ه  َرُواًل کَلَاَ َبَعثِا ای »اوست  َمّ

ُ
 ؟بعثت مربوط ب  کيست و چيست «.ِلّ أ
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 . معنای بعثت9-1

 ، حرکت بعا از رخوت و تحريعنی چ ؟ يعنی  نمي تناست. برا نمي تنبعثت ب  معنا  برا
در او خا  شاه، ومتی ا  ک  ساليانی در هورستاآ خوابياه و ابزا  باآ سستی و رکود. مرده

روز  «َههذا َیهْوُم اْلَبْعهِث » .هويناا برانمي تا  شااخيازد، مایبا مارت پروردهار برمیميامت 
 ،از سساتی کوه، زماانیگاینودنمي تمی مایبرا ب  بياارشاآ از خواب،برانمي تمی است. 

 .شایدمیو مشغول حرکت  شایدمیحالی و رخوت خار  بی ،تنبلی
 حول درونی و تحول اجتماعی(. حقیقت نبوت )ت9-2

 ،شود تا برا  ماردن اآ شاهروانظ شهر  میيک نفر  مثالً  نبوت يعنی کننامیهااآ بعضی 
هوينا می یۀیدقدبرهنبمويا. ب  انساآ مسئل  برا  مردن مطالبی از دين يا غيردين بياآ کنا يا

 .کافر و مشر  گایندیۀیدقدبنشنۀسدودنۀسپۀسدمیو ب  انساآ مممن
بعثات، رساتاخيز،  د خودش؛ يعنای اياندر وبو يکی .کندامبر دو تحول را ت رب  میپي

ل تحواو تحت تأثير  دخو ايا. ومتیوبود می ب  او دخو تدر دروآ و ذا ابتاا لتحو و انقالب
ماتن  و با  ابتاااع او چشاۀ بوشاآ روح نبی و بااطن اين تحول از ،وحی الهی مرار هرفت

 وبود اما، ب  دست او بامعا  در دل او انقالب ب  نک . بعا از اارشمنتقل میبامعۀ بشر  
 ،ت نسات، شاورنباودر  نرچا  .يابامی تحق و بعثت ب  معنا  وامعی  شودمی منقلد نيز

 دهرهونی و بعث و انبعاث است. ،لتحو
 . خصوصیات نبی پیش از نبوت9-3

؛ يعنی متضاد وبود دارد تۀدو نک نر نبی هی؟ در زناچمون  استت نبواز  وضع پيامبر پيش
 ب  نظر متضاد بيايا. ماکن است

 یقو یهاهیدرونما از یبرخوردار. 9-3-1
، بايش از بقياۀ نا  بسيار ماو  و نايا  انساانیاز ماي  ؛ ولیمبعوث نشاه نبی ننوز اهرچ 

، اماادهی بارا  بناام خااا هیبرخوردار است. استعااد فهاياآ، حرکت، انف ار، بناا مردن
ِه »کنا و ب  او  بودآ خار  مینايی ک  يک انساآ را از حضيض خا ماي  اۀو نبودآ  ا ِللَّ إنَّ

ا ِإَلْیِه َراِجُعوَن  ِإنَّ  اورسانا، در ( يعنی بنام وامعی خاا و ت ّل  ب  اخالق خاا می123)بقره:  «ََ
 بيش از ديمراآ است.
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باار  تحاالا  ؟ بارشااهتبعيضای  و ظلاممرتکاد چرا بيش از ديمراآ است؟ ايا خااا 
ت و نباوبار . استا  نيرومناتر یزن تر و ماي تر، درشتنبوت، است وانی سنمين ليتمسئو

کاردآ، بسايار  تباايلتوحياا   بامعاۀ با را باانلی  معۀپيان خاا را ب  مردن رساناآ و با
 وساايل تاا باا کناالطاف مای و دنافيض میب  نبی ]پس، خاا[  .بانظات و سنمين است

خود را تقويت کنا و بتواناا سانمينی ايان باار را رو  دوشاش  ،ر اختيار داردشی ک  دپرور
ارسطو  ،افالطوآ ،سقراط ،لومومبا ،هانا  رکا ،کار من و شاا نبودبرداشتن اآ، . تحال کنا

 .نبودو... نيز 

 جامعه معمول یزندگ ریمس در ریس. 9-3-2
زناهی با مردن رفي  و  لیاآ معاونکتۀ دون اين است ک  نبی، مبل از بعثت و پيامبر  در بري

 نيسات،بامعا   انقالبفکر  ابتاا درکننا. از در يک برياآ حرکت مینا   و شريک است
 تحاول، اي ااد حاادر ن   ناراضی است؛ ولیزماآ خود  نليتبا و اختالف طبقاتی البت  از
 راه معاولی ابتاانی. ضارانی  و انقالب

 نيلیاسراخۀطردب  د، در بازارکرمی يیاما، کردی میناراآ در خانۀ فرنوآ زناه بندموسی
شعيد و  نزدحين برهشتن از  ،بعانا کشت؛ امايک نفر را نم  و حاايت از طرفاارانشبودآ 

یَن  ََ » :هوياُکشی میادن خود ايشاآ دربارم. شامبعوث  ماين، هاِلّ َنا ِمَن الَضّ
َ
( 11)شاعراء:  «أ

را  باود نیراه معاولی بامعۀ فرنو خالفنی رانی ک  يعنی چ ؟ يع نیهاراه بودن. هارامن 
 نيافت  بودن. 

زماانی کا  اآ  خاهسوتداگایودحضرت مای کشتن يکی از طرفااراآ فرنوآ ک  هناه نبود،
ناا  در کناار حرکات نااشاتم.صاحيح انقالبای   هيربهت مش ص وايام  من اتفاق افتاد،

 آ حرکات نااومی و ساير باعای راو مان انوض شاه  راه من . امروزکررم، حرکت میديمر
 !؟ بعا از بعثتچ  زمانیکنا. رستاخيز برپا میدر بامع  ک   کسی شانامروز  .کنمت طئ  می
ی ََ »ايۀ در  اکرن پيامبر َُ ی ََ » .کناروشن می بیخوب مطلد را  «الضُّ َُ ه ساوهنا  «الضُّ

. ضحی ب  اآ نور  ددار اين مسم معنی د. ُضحی يعنی پيش از ظهر. خوب  روشنايی چاشت
 نالم را فرا هرفت.  قافا ناۀت اسالن، نبوک  بر اثر بعثت پيامبر و  کنداشاره می
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َجی ََ » َُ ْیِل ِإَ ا  َعَک » بپوشانا! اش ناۀ افاق راهاه ک  تاريکیو مسم ب  شد، اآ «اللَّ دَّ ََ َما 
 ََ َک  شور و ني ااآ در او پاياا  ،برانمي تمی و وحی اغاز شا نک هويا بعا از ا «.َما َقَلی َربُّ

شاات با  ومتی ناههاآ وحای مطاع شاا، هرفت.نس اخاا، ببرانيل،  حیو راواماه، با پيان
لی ک  وحی بر پيامبر س  سا يا دو ،چهل روزب  چقار طول کشيا؟ دوراآ فترت غامين بود. 

 .دوراآ فترت هوينا نازل نشا،
َعهَک » ناازل شاا: اکرن پيامبر برک   بود اميز اولين سورم بشارت ضحی مسور دَّ ََ َمها 

ََ َما َقَلی َک   «َمها َقَلهی ََ » .پروردهارت تو را رنا نکرد، طرد نکرد و بر تاو خشام نمرفات «َربُّ
َک ِمَن اُْلََلی ََ » .خشم نمرفتيعنی بر تو  ِِخَرُه َخْیٌر لَّ  و ايناه برا  تو بهتر از اغاز و اخرت «َل

 ست.ر توغاز کابهتر از ا ر توفربان کااست.  هرشت 
َک َاَتْرَضی ََ » ک  خشنود شو .  چيز  خوانا داد پروردهارت ب  توو  «َلَسْوَف ُیْعِطیَک َربُّ

در ناين دنياا نام  شفانت است؛ ولیهشدربدآیهدامۀندشده،ددر روايت اماه چيز  ک  وناه
ۀ ناا، تشاکيل ماينانااايت انسااآ شاود و اآ،داده شا تا خشنود  چيز  ب  پيامبر اسالن

 ساير روال افتاادآرو   و نا  خونين و سرسا ت، فاتح باالدفاضل ، مهر و غلب  بر دشان
 بود. بامعۀ اسالمی ملیتکا

« َْ َلْم َیِج
َ
ی کأ ََ در اغوش مهر و محبات  و داد نتپنا نبود  ک  خااايا تو يتيای  «َیِتیًما َاآ

 پشات و پنااهشا  خواناا بموياا خااا نايمای و کندوار میاميااي  اين  ؟خود نماه داشت
 !است رنا کردهمبادا بپناار  ک  خاا تو را  .توست

« ََ  ََ َج ی کََ ََ فکار  و  هامشاتمی ،ماراد .تو را هامشت  يافت و ناايت کارد «َضاالًّ َاَه
 پياامبر، يعنای چا ؟ يعنایهارانای  کنود پيامبر را بياآ می نیظانر اي  هارا. روحی است

پس چ ؟ يعنای صاراط مساتقيای کا  باا  نرهز!پرست بود؟ منحرف بود؟ هنهکار بود؟ بت
ک  با  يینااياه و معارف، موانين، افکارممر نبود.  شاران  شا، در اختيار او ت ب نبوبعثت و 

 ن !مسلاًا  نم اشکار بود؟ بعثت نبوت ومبر روشن و اشکار شا، مبل از پيا ا اماآ وحی بر
ظاانر  ازک   طابنااآ، اکرن امبرپيسوره چ  بود؟ اين بود ک   اين اي  وطرح منظور از 

موباود، اهرچا  از وضاع  .کارددر مياآ مردن معاولی حرکت مای هاراه بود و، پيااستاي  
 حلاف ،باردکنيز فالآ ادن تهياسات رناج مای بر نا  مريشامازادهتررف ناراحت بود، از 
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کرد، نای نا تعظيم و تواضعو درمقابل بت وبزیدنایب  خاا شر   ،کردالفضول درست می
ولی باز نام در مساير معااولی بامعا  زناهی کرد؛  ان ساخت و بواناردنای مارتانااآبا 

  .کررزناهی می

 کریم رستاخیز درونی نبی در قرآن .9-4

ناههااآ وحای  کرد ک باعی اآ بامع  زناهی می هیزنا آبريا لیمعاو مسيردر  مبرپيا
و  ن ياد قودبیاورد. ايان تحاول با پايا  او باطنو  ددر وبو نايقی تحول رسيا والهی 
ومتای در کاوه ناور، اولاين  هراشت.نم اثر  مبرپيا و انراب بسم برک  حتی بود  شايا

 » هفات:اور خاا میپيان .خورد، اتش هرفت مبر اکرنشعلۀ وحی ب  باآ مبار  پيا
ْ
 «إقهَرأ

  تاوانم ب اوانمنای يا خوانمیچ  ب وانم؟ نا« ََ َما َاقَراَ » !خوانامبر ک  چيز  نایپيا !ب واآ
 ا  چ  ب وانم؟« ََ َما َاقَراَ »يعنی ما، ما  نافي  باشا يا ما  استفهامي  ا 

بِّ » ِم َر ُْ  ِبا
ْ
بُّ  کإْقَرأ ََ َر  

ْ
ِذی َخَلَق * َخَلَق ْاِلْنَساَن ِمْن َعَلق  * إْقَرأ َم ِبهاْلَاَلِم * کْاْلَ  کالَّ ِذی َعلَّ َرُم * الَّ

َم ْاِلْنَس  اين انساآ ناههاآ  .اورد وبوددر او ب  لی تحو و زد پيامبراتش ب  باآ  «اَن َما َلْم َیْعَلْم َعلَّ
. اول، انقالب نبودادن مبلی  واورد. اوبود  ب  و رستاخيز  اماده انقالب و برو، درستمتفکر

 .متحول کرد دنيايی را وبود اما و بعا و در باطن او ب 
ْحم» ِه الرَّ حیِم ِبسِم اللَّ بِّ  ِن الرَّ ِم َر ُْ  ِبا

ْ
ِذی َخَلَق  ک* إْقَرأ چمزد  ک  نا ب واآ ب  نان پروردهار «الَّ

انساآ خااپرسات را با   توب  يک. اولين چيز  ک  داردسلسلۀ منظای  اين بحث،افريا.  به
 اوست. آخلقت از ا نظيم مظانرکنا، موضوع افرينش است. تاان می بلدخاا 

از افارينش را  فراتارچيز   ورود میبایتر هيرد، يک پل  با می اين مطلد در ذنن ومتی
 انساآ را از نل  افريا.  «َخَلَق ْاِلْنَساَن ِمْن َعَلق  »کنا ثابت می

اراده و ابتکاار انسااآ،  ،اختياار ،؟ نيرو  فکارچ  تفاوتی دارنا انساآ و موبودات ديمر
. تااان امتياازاتی کا  انسااآ است کرده ماتازاز بقيۀ موبودات چيزنايی نستنا ک  انساآ را 

ُت ِایِه ِمْن ُرَِحی» ر اوستروح خاا د ت لی خۀطرب ، دارد َْ  (.13)ح ر:  «ََ َنَف
افرينش انسااآ،  يعنی افرينش خشک و خالی؛ تریدهزمهم را متوب  چيز سپس پيامبر

از ک اا تاا با   .ااز خوآ بسات  و منعقا «ِمْن َعَلق  »اآ نم از چ ؟  کند می نقل، فهم و در 
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ََ »ک است؟   و نيارو  حرکات ،شود يک چيز  ک  باآچمون  می «.َرّب اَْلْرباِب  ما للُتراُب 
 افارينش ؟ چياز  بازتباايل شاودب  انيشتين، سقراط، متفکر يا انسااآ بازر  فهم ناارد، 

ين نکتۀ بسايار ا ب را  مبردر اغاز وحی، پيا «.َخَلَق ْاِلْنساَن ِمْن َعَلق  »است؟  نالم پروردهار
هاه مهم  کردنا.  ا

 او ديمار خساتمی بارا  کناا تااپاا   اننی ب کفشی  و وبود بيايا در او ب  بايا تحولی
َخَلهَق ْاِلْنسهاَن ِمهْن » سوۀزند، ش ريت او را مایمفهومی نااشت  باشا. از اول با اين کلاات

 .افريا يعنی خوآ بستۀ منعقا ؛انساآ را از نل  «َعَلق  
 .پروردهاار تاو بزرهاوارترين اسات ک ب واآ  .از اين نم بایتر استخاا  !ب واآ «ِاقهَرأ»

َم ِباْلَاَلِم » ذی َعلَّ کرد. انچا  نای پيشرفت، بشر نبودنوشتن  و. اهر ملم اموخت ملم باک   اآ «الَّ
 بز ملم. چيز  نيست،هرارد، می بعا ب  ارثک  پيشرفت يک نسل را برا  نسل 

َم ْاِلْنَسا»  ناا  خااانا نعااتدانست. ايناموخت ک  نایب  ادن چيز   «َن َما َلْم َیْعَلْم َعلَّ
نشااآ  و. ومتی خاا ب  انساآ اموخات، راه را با  اهزار باشاانساآ بايا شکر نستنا؛ بنابراين،

يک  برسا و حتی ب  او  يارا خردمنا کرد و اموزش داد، پس انساآ با وداد، ا وداد، ملم را ب  ا
ايا  بعاا  باواب  .يا برهشت و باب تی داشت  باشانبااط نااشت  باشا. انساآ لحظ  انحط

 .هيرددرمقابل چنين تونای مرار می هويادنا، می
ی» .پناار میتو ک   نيست چنين ،ن  «َکلَّ » َِ هَتْف ُْ ْن َرآُه ا

َ
طغيااآ،  «ِإنَّ ْاِلْنَساَن َلَیْطَفی * أ

ارايای کردنشااآ، صاف و درمقابال رحاااآ ناابز و طااغوت انساآ کشیهردآ و سرکشی
تربيات  بشر ،خواستخاا میک   طابنااآ شتنانا نمرابشريت را باب ت کرد. اين طغياآ

پيامبر ننوز ش ريت شود.
، ختن، اماو با  لطاف، بزرهاوار و بايا شودساخت  می دارد 

اينکا   و نرساياه «َکهلَّ »ب  مفهون  نيت، اينک انسا غايت خاا، نااکر هار  و، اموز افرياهار
 .، توب  کناهراآ استتقرير طغياآ

ناا و انباشتن هانج و ثروت باع. استغنا، غنا، کندبروز مینياز  احسا  بی خاطرب طغياآ 
وباود  غير خااايی با  نا مارت و نا برافراشت  شاافرازد و ومتی هردآنا را برمینا، هردآثروت

 بعثات نساتنا.ناا  خااا در اغااز نا الهاناين. رسانایمقرود بشريت ديمر ب  سرمنزل  ما،ا
 .نامشتعل کرد کشيانا و اتشب  را  مبرپياک   نستنا نايینا نااآ شعل اين
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 .رساياه باشاا ب  ساماآ يتکنيا و انتظار داريا ک  بشرمی ترورک   نيستچناآ  «َکّل »
ی»کنا کشی میآهااآ طغياآ و هردادمی بی «ِإنَّ ْاِلْنَساَن َلَیْطَفی» َِ َتْف ُْ ْن َرآُه ا

َ
ک  خاود را  «أ

بِّ  ِإنَّ ِإَلی»نياز ببينا. بی ْجَعی کَر نااآ رانی  ،پاياآ کار ب  سود خاا و ببهۀ خاايی است «الرُّ
 خوانا رسايامقرود در نااآ راه ب  سرمنزل  يتخره بشرألبا .کرده معينک  پروردهار نالم 

 .نيست در اآ ترديا  و
ََ ِبْسِم ال» ِحیِم *  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْجِم ِإَ ا َهَوی لَّ َِّ ا َضهلَّ ن» !اختر فرود اياا کهب  زمانی سوهنا «ال ََ

ََ َُصاِحُب  مرباوط با  ايا  است.  وياهو ب  باطل نمرهاراه نشاه دوست و رفيقتاآ  «َما َغَوی ْم 
 نایدرو لتحاوبا   چا . اهرامااهدر بسايار  از تفاساير  طابدکوهنااآمسئلۀ معرا  است، 

نۀ ماابرا  سافر شابا اوهنا اآ اين است ک  ن ممناسبت سورم  ولی کند؛اشاره می مبرپيا
ِطُق َعِن اْلَهَوی ََ »کردنا. هوش نای پيامبرمعرا   ِْ هوياا، از رو  نو  سا ن ناای «َما َی

ْحٌی ُیوَحی» ََ  نيست. پروردهار سو از  بز وحی گاید،س نانی ک  می «ِإْن ُهَو ِإالَّ 
َُ اْلُاهَویَع » ی َِ َمُه َش َُ اْلُاهَوی» د  داده اسات.مارت زيا ونيرو دب  او «لَّ ی َِ  بساياريعنای  «َشه

ه  » و نيرومنا ه  » .فرزانۀ خردمنا يعنی «ُ َ ِمرَّ حکاات خردمناا  و  ،ب  معناا  فرزانمای «ِمرَّ
 و استکنا، از مول ببرنيل انچ  او نقل می يعنی هند؛تعبير کرده ببرنيل ب آ اک  مفسر است

َتَوی». است ب  او اين چيزنا را اموخت  ،وسيلۀ ببرنيلخاا ب  ُْ نازل او ملد وحی الهی ب   «َاا
 پا  خود راست ايستاده است. رو شاه و او 

ُاِق اْْلَْعَلی ََ » فا  نام کا  ا ؛يعنی برترين «َاْعَلی»ف  برتر و بایتر است. او او در  «ُهَو ِباْْلُ
پيامبرمعلون است. 

در  کا  چاوآ ردکار معناا طاوبرتر  مرار دارد. شايا بشود اين در اف  
باا پايش از نباوت  کا  پياامبر مبر شود. نرض کرديمپياتوانست  ،سطح بایتر  مرار داشت

نزديک شاا،  «ُثمَّ َدَنا» ،کردنا  سرشارتر  از معاول، در مياآ مردن معاولی زناهی میماي 
لَّی» ََ خوۀطردعبوۀرت،دبا  مبرروح پياامبر باشاا؛ يعنای پيا منظور اهرتر شا. پس نزديک «َاَت

و اماادم هارفتن  شاا تارنزدياکو نزديک  یۀیدخدهوند،داهدخدهبیۀضت،دتفکر،دتداردودلۀف
لَّی»مبر نزديک شا پياب  ک   است ببرنيل «َدَنا»انا منظور از شا. بعضی هفت وحی  ََ ه و بر  «َُ

حاال، فرمای ناروحی را ب  او برسانا. ب  تا نزديک کرد مبرپيااو اوي ت؛ يعنی خودش را ب  
 تر و ظانرتر است.معنا  اول نزديک ولی ب  نظر ماکنا؛ نای
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ْدَنیُاَ »
َ
َْ أ ْیِن أَ َُ فاصلۀ دو کااآ يا  اهنا اآ تا فاصلۀ مبر ب  خاا نزديک شاپيا «اَن َقاَب َقْو

دو  نزديک شاا. مکاآب  او از لحاظ  نستنا.استعار   ياکنايی  تعبيرنا نا اين .رسيا کاتر
کا   ا  با  خااا نزدياک شااانااازه ب  . روح مقا  پيامبرکااآ يعنی خيلی نزديک شا

 !نزديک يکنزد ،ر نيستمترو ديمر  برا  نيچ انساآ از اآ ترنزديک
َحی» َْ ِه َما أَ َِ َحی ِإَلی َعْب َْ یکَما ». کردوحی  هشخاا بر بناه پس «َاأَ

َ
 دل «َذَب اْلُفهَؤاُد َمها َرأ

. نباود اشاتبانی ومبر دروغ پياا لد تاسات. مشااناا ، دروغ نمفتا انچا  کا  ديااه ربارمد
َاُتَماُرََنُه َعَلی َما َیَری»
َ
 کنيا؟بال می دربارم انچ  ک  دياه، ايا با او «أ

و تالشاش رناگ ديمار   شاانبی ناوض  هک  را بودآ انميزش درونی و باطنی اپس از 
ناا رساتاخيز و انسااآ هیزنا متنتا در بامع  و در  ياشو با بّا و بهاد  مااون، کو هرفت

 را متحاولد بامعا  کاروبود اما، سعی میلی ب تحولی پايا اورد. بعا ک  در خودش تحو
 است. و پيامبر  رسالت ليتنااآ مسئو ،کنا و اين
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 گفتار دهم
 اهداف نبوت

 

 
 

 ِبسم الّله الَرحمِن الَرحیم»
 َِ ْل َُ ْر

َ
َْ أ َِ َلَا َل ُُ َِ َِ یا ِباْلَب ا ُر ْنَزْل

َ
ََ أ ََ اْلِم َتهُا َمَعُهُم الْ اِت  ََ یلِ  اَن َز یهاَب  هاُس ِباْلِاْسهِط  َِّ ُاهوَم ال

 َِ َُ ا اْل َِ ْنَزْل
َ
َِ یََ اِ یأ ٌس َش

ْ
َِ یِه َبأ ََ َم ََ لِ ٌَ  اِس  َِّ ُه َمْن یاِاُع ِلل هَلُه ِباْلَف یْعَلَم اللَّ ُُ ََ ُر ُصُرُه  ِب ِإنَّ یهِْ

َه َقِو   (.55َیَ: )ح «ٌز یَعز یاللَّ
َِ کََ ا» نْ  یا اِ ُتْب َل َُّ ََ اِ یهِذِه ال ًة  َِ نَ  یا َحَس َْ ا ُه ِص  یابِ اَل َعَذ قَ  یکا ِإلَ اَلِخَرِة ِإنَّ

ُ
َشه ُب یأ

َ
اُء ِبِه َمْن أ

َعْت  یََ َرْحَمِت  ُِ  یلَّ َش کََ
َ
ِذ ُتُبَه کء  َاَسأ ََ یَن یا ِللَّ ُاوَن  وَن الزَّ یتَّ ِذ کْؤُُ ََ الَّ هوَن یا َِ اُِ یَن ُهْم ِبآیاَة  ُِ ْؤِم

ِذ  بِ یَن ی* الَّ َِّ وَل ال ُُ ِبُعوَن الرَّ ِذ  یاْْلُمِّ  یتَّ ََنُه َم ی یالَّ َُ ُهْم ِاهُِج ََ ه ِْ هْوَر  یُتوبًا ِع ْنِج التَّ ََ اْلِ ِل یهاِة 
ََ ی ُمُرُهْم ِباْلَمْعُرَِف 
ْ
َه یأ ِْ ِْ ََ ُاُهْم َعِن اْلُم لُّ َلُهُم الطَّ یِر  ََ َب یُِ ُم َعَلهیاِت  رِّ ََ یَُ َضهُع یََ  باِئهَث ِهُم اْل

ََ اْْلَْغَل  ُهْم ِإْصَرُهْم  ِْ ِت َع ِذ یاَنْت َعلَ ک یَل الَّ هوَر یِهْم َاالَّ ُِّ َبُعهوا ال َُّ ََ ا ََ َنَصهُرَُه  ُرَُه  ََ َعزَّ وا ِبِه  ُِ َن آَم
ِذ  َلئِ  یالَّ

ُ
ْنِزَل َمَعُه أ

ُ
وَن  کأ ُُ  (.157-154)اعراف:  «ُهُم اْلُمْفِل

وباود  رساتاخيز  در ابتاااع با نناا بااطن خاود، ماشود، می ابتااع واردنبی ومتی 
خوانيم اين مطلد را امروز کنا. ما میلی اي اد میتحودر متن بامع  نم تغيير و  و اوردمی
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مبراآ پيااناا  لياتفعاطورکلی، از ناۀ ل و ب تحواز اين اي اد  ربفهايم ک  مقرود و منظو
 الهی چيست؟

 انبیا هایهدف. 11-1

 (انسان تکامل و هیتزک) یعال هدف. 11-1-1
 برسااننا. مقاار ملانساآ را ب  سرمنزل تعالی و تکا اين است ک مبراآ الهی پياناف اصلی 

تواناا چياز  ست، مایانا  فراواآ و انرژ  موه ،ک  دارا  استعااد  ننواآ موبودانساآ ب 
 بشود. ،نستک  تر از انچ  بایتر، برتر، نزيزتر و شريف

ابتااا است.  تکامل لخود، داناًا در حا يیاغاز تکوين دنيا و ول ویدتاساسًا انساآ از ا
 . ...و ت رب  نااشت و بعاًا ب  دست اورد شا.دارا  نقل نبود، بعا دارا  نقل 

انسااآ را  .و فضايل انسانی در انساآ نهفت  اسات حیرو  ،معنو دنيايی از استعاادنا 
است را  کنياا، در  اهر اآ راتشبي  کرد ک   ناي  و سرشار ،شود ب  يک معاآ بسيار مو می

حاصل بی ،زمينی خشک ماننا ،يااهاست را  نکرد کهزمانی تا يابيا.می   بسيار اآ چيزنا
 .يی استزيبا ه وو باوآ نيچ بلو

از زيباايی  يیناابلاوه واز لطف  يینادر او ماي  .آ يک معاآ غنی و سرشار استنساا
 نا:ههفت ک  ب  زباآ شانرانۀ مايای  ناانی ،نساآ استاستعاادنا  ا ،نانست و اين

 تا ببينای طياااراآ ادماياتا  ب  در     شهوت پايبنا زطيراآ مرغ ديا ، تو 
ضی از فياانساآ را سرچشاۀ  و بردنا  انسانی، انساآ را از فرشت  و ملک بایتر میبلوه

کنا؛ يعنای يرونا  بالد و باذب مینا، استعاادنا  ب  ظهور رسياه و ننا، زيبايیخوبی
 اآنان تزکي  و تعلايم از  با. ]در مراآ[ کندمی يافت  و متعالی، تکاملکارکامل، درست را انساآ

از ناودارناا   و کنودماینا دور ، از نوسرانیکندمیرا از صفات با پا   انساآ ک  شاه ياد
 .نادمیزناهی ددمنشانۀ حيوانی ن ات 

 دبيابانمر خشن ابوذر بز يک مردممر بود؟  ک ابوذر  .نا را پا  کنناانساآتا  اماناانبيا 
صا رم  و ناين موبود، سانگ ساياه پيامبرچيز ديمر  بود؟  نيت،انسا خبردهزو بیانتنا بی

کا   ختسااز او يک انساآ  با وحی صيقل زد و بود راذر ااک  اساش ا ن راشياه و نتراشياه
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 .بود پيامبرمع زم بزر   و اين، د او باع بودنادر وبوانسانی  يلفضا ناۀ
با تشکيل  ايا ولی ؛بسيار بالد است ،ف ، ازاد و ابادمردرست است ک  تشکيل يک نظان 

ناا مشاغول زنااهی انسااآ ،نااالت ابتااانی و ناراه با برابار  ف مر د وازا د،يک نظان ابا
 چيست؟ نيتک  چ ؟ ناف انسا ؟ناشامی

ادن است. بنی نسانيتناف نالی، ا .شاآ انساآ استپيراست  ،مکاتد الهیناف نالی 
 ولای ؛رودادن نااين موباود  کا  رو  دو پاا راه مایبنای .استمتفاوت انساآ  با ادنبنی
 . بيفتنااو ب  برياآ  دنا  استعااد در وبويعنی ناۀ اين فضايل و سرچشا  نيتانسا

ا »ناارد  بعا و نامحاود استمارت خاا  ماناازانساآ ب  .ناارد بعابعاش چ ؟  ِإنَّ ََ ِه  ا ِللَّ ِإنَّ
اياام خااپرساتاآ و فکار  خر نااارد.انساآ در رونا تکامل افتاد، ديمر ا ومتی «.ِإَلْیِه َراِجُعوَن 

 .لم اين استنا حااآمو
مانااآ پوشاياه و ناا  اخالمای، رذيلت، بهالت، پستیرا از با  اينا تا انساآانبيا می

 انبياست. وليۀناف ا ،اين کننا.کامل و متعالی  نا رااآ و درونی ن ات دننااستعاادنا  
یَن » ِِ ُه َعَلی اْلُمْؤِم َْ َمنَّ اللَّ هواًل » منت نهاد ( خاا بر مممناآ834ناراآ: )ال «َلَا ُُ ِإْ  َبَعَث ِاهیِهْم َر

ْنُفِسِهْم 
َ
ََ َیْتُلو َع » برانمي ت مياآ اناآ پيامبر  از خودشاآ ازک   «ِمْن أ هِه  ُِ اياات تاا  «یِهْم کُیهَز  َلْیِهْم آَیا

ُمُهُم  ََ »کنا  و پا  تزکي اناآ را اناآ ب وانا و  ا خاا را بر  پيراساتنناف انبيا بياموزد. ب  اناآ و  «ُیَعِلّ
هَم »فرماياا: ماا مای پياامبر، بنابراين ؛ناستفضيلتو اراستن او با  نااز رذيلت انساآ ِمّ َُ ُبِعْثهُت ِْلُ

 اين حرف اول. .خوب را تاان کنم ومبعوث شان تا مکارن اخالق زيبا  1؛«ْْلَْخَلِ  اِرَم اَُم 

 (یدیتوح معۀجا لیتشک) یانیم هدف. 11-1-2
نا نم خيلای دوسات دارناا بعضی .شودمی تکرارزياد  تر است. حرف اولمهمبحث دون، 

  تهاريد و تزکيا  خاطر اينک  اهر مسئل ، مسئلۀ پيراستن باود، فقاب اين حرف تکرار شود؛ 
. رهننوددکجوۀداۀیوددارونودهنوددودمویشانددکهدبهی دبهدپمدهدکررهیۀدی دمدعیدمیبعضی .بود
رويم می .غوغا  ابتااع را بمرار ب  کنار و بنگ نفتاد و دو ملت نا  را نرر ِبِن  گایندمی

                                                           

، 8611کتابچی،  ،، تهراآا کارهمحاابامر ، ترباۀ الخصا )شيخ صاوق(،  اۀاایهدقمیابن نلیمحاا بن  .1
 .86، ص 8  
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شاويم و خودمااآ، خودمااآ را ، تهريد و تزکياۀ نفاس ماینيتهوشۀ صومع ، مشغول رنبا
هاوييم و از هوش او نم س نی مای رداشت، د بليتما و توانستکسی دنيم. اهر ن ات می

 .کنم و ب  اصطالح، ادمش می کنيمدش میبي وخود 
کاار  اسات کا  با  هااو و  است. اشکالبی و دردسرتهريد مردن کار بیترتمب،داينب 

هوششااآ زمزماۀ  رد کناا،مایا  را بااع هناا .زنودنایا  و صام  هوسفنا انساآ لطا 
 کنا.میتزکي   وکنا، تهريد می بي ودنا را از خود اين و نوازدمیناشقان  

انبيا برا  پيراستن و اراستن مردن از چا  رانای اساتفاده  ک شود هفت  نای ب  بعا از اين ا
خانا  و خان  و صاناوقتخلو و در فتناافراد را هرتکدتکايا هوش  کردنا؟ چ  کار کردنا؟

در خانقااه زاناااآ و نارفااآ نااَلم  مانناا؟ ايا انبياا کردنارس  و مکتد، تعليم و تربيت ما
 نقياه و ناراه و نامان شونا؟ نا نمنا را ببيننا و با اآنشستنا تا مردن حال معنو  اآ

 کسنار ک  دنوت کردنا و کردنا، تابلو زدنا تأسيسمارس   ،فالسفۀ نالم مانناايا انبيا 
 انبيا معتقا ب  تربيت فارد  !ر بودنا؟ ن طواين ين ا؟ما حرف ياد بميرد، بيايا ا خوانا ازمی

 نشسوتدومای رو  منبار اهر کسی خيال کنا اماان صاادق نبودنا.ساز  دان  انساآدان  و
، چنين تعبير توب ک  بعضی از افراد بی طابنااآ ،نشستنانزار شاهرد پا  منبرش میچهار 

 .فتهدهستهند،داهدخۀۀدبکرده
 چناينانبياا  ناالم،  ياک ازنيچو ن   اسالن پيامبر، ن  باش ن  امان بعفر صادق

 .نبودو تربيت فرد ، کار انبيا  و مونظ   مارس شی نااشتنا.رو
 انسااآطب  الموناا  صاحيح الهای، تواآ چمون  می» پرسش برا يک پاسخ  تنها انبيا

سالم، محيطی ک   و متناسد محي انساآ بايا هوينا برا  ساختن انبيا می دارنا. «ساخت؟
 کرد و بس. اي ادبتوانا او را در خود بپرورانا، 

هويناا کارخان  درست کرد. انبياا مایبايا  .شود مالد هرفتدان  نایهوينا دان انبيا می
بامع  و نظامی  .هرردشود و نار مینا را درست کنيم، شد میيکی ادناهر ب وانيم يکی

 بايا در منمنۀ يک نظان، ب  شکل دل واه ساخت  شود و بس.انساآ  .یزن است
 ، دردان  درخت خرماا در محاي  نامناساددان  کاشتن انساآ ب  با  ک  نامالن  نيست

بااوآ محيطی درست کنا ک  خاود خرماا  توانست،اهر  باغی پرورش دنا؟محي  مناسد 
  مرامبت خاصی پرورش يابا؟
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چمونا  » پرساش بارا پاسخ تنها يک اين است ک  انبيا  ،ايمفهک  ما از مراآ می چيز 
محاي   و اين است کا  باياا بامعاۀ الهای، توحياا اآ،  دارنا و «ساخت؟ شود انساآمی

 ،هاروهبلک  هروه تا،نزار و تاده و متناسد، ن  يکی محي کرد تا انساآ در اين  اي ادمتناسد 
 .ساخت  شونا ارف اسالمیمع رِ نيّ نور  طبيعیبا حرارت  و خود  ب  خود

ْاَواًجا»
َ
ِه أ ُخُلوَن ِای ِدیِن اللَّ َْ اَس َی َِّ ْیَت ال

َ
َرأ ََ اْلَفْتُح *  ََ ِه  پياامبر  .(1-8)نرار:  «ِإَ ا َجاَء َنْصُر اللَّ

خااطر اينکا  بارا  اي ااد با ، پرورش دناادن یکیدم بور بود يکیبانلی مک   محي در 
ناا آا بامعۀ اساالمی باشانا.  زاوي  و زيربنا نگس ک  نياز داشتخواص  ب چناآ نظامی، 

 . ناارد انبيا کلیبا نقشۀ  تیمنافا تربيت فرد  اين .ناشا تربيتدان  مباًل دان 
در  باودنا  زاويۀ بامعۀ مانی را درست کنا و بتراشاا، م باور برا  اينک  سنگ پيامبر

دويسات نفار ادن  ياا صاانهايتًا  و... مسعود بن نباالّل  ،ابوذر بپردازد.فرد   ب  تربيتمک  
  .يعنی بامعۀ توحيا  و اسالمی شونا؛ ايناه نیبامعۀ ما  بناکرد تا زير تربيت

ومتی نوبات  ؛ ولیدلیخوآ و د، با چ  زحات، رنجکرمی تربيتدان  ادن ان ا دان  پيامبر
مارار  امع در رأ  اآ ب پيامبر، شابامعۀ الهی و اسالمی در ماين  تشکيل سيا و ب  ماين  ر

ر حارف طاوخاا  متعاال ايان ان ا ومت. اآحکم رانا نا  خاااحکان و فرماآ باو  هرفت
ََ »زنا: می ِه  هاَس  ََ و»رسا فرا پيروز خاا،  يار  با کهننمامی «اْلَفْتُح  ِإَ ا َجاَء َنْصُر اللَّ َِّ ْیَت ال

َ
َرأ

ْاَواًجا
َ
ِه أ ُخُلوَن ِای ِدیِن اللَّ َْ شاونا. ايان فو  ب  دين خااا داخال مایفو  ک  امنیمی مردن را «َی

 نا  انبياست.حاصل مطلد در زمينۀ ناف
 و سااختن کا ؛ يکی ناف اساسی دارنا است: انبيا دو ناف مهم چنينخالص  مطلد 

]و ديمار [  ستنانا و خوبینا و فضيلتاراستن انساآ ب  نيکی و ناپيراستن انساآ از با 
تشکيالتی ک  باا ماوانين و مقاررات  يی و، حکومت خااتشکيل بامعۀ توحيا ، نظان الهی

 .ناالهی اداره شو

 . تبیین قرآنی اهداف انبیا11-2

 یدیتوح ۀجامع لیتشک. 11-2-1
ا» َِ َل ُُ ا ُر َِ ْل َُ ْر

َ
َْ أ اِت »فرستاديم پيامبراآ خود را يقين ب  «َلَا َِ ناراه با دیيل روشان و روشانمر.  «ِباْلَبیِّ
ا َمَعُهُم الْ  ََ »نا. فهاحرف انبيا را مینا   َِ نَزْل

َ
 فرو فرستاديم. با انبيا، کتاب را و  «َتاَب ُأ
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يعنی اصاول و  ؛شودنا تشکيل میدين از اآ صلکتاب يعنی م اونۀ معارف و مقرراتی ک  ا
 .رناگذهمی نا  نالی اثر محسو  و سازناهمعارف سازناه، اصول فکر  ک  در زمين 

فرساتاديم. ميازاآ يعنای دساتماه اي ااد تعاادل و تاوازآ  نياززاآ نا ميابا اآ «اْلِمیَزاَن  ََ »
ا  تشکيل نانا، ميزاآ مرار نميرد و بامع  در رأ  يک بامع  پيامبرمرار بود ابتاانی. اهر 

تعاادل و تاوازآ ابتااانی  باا اآ تواناافرستادنا می پيامبرا  با کار؟ وسيل خواست چ می
 و رات مضايی، ابراکننام مانوآمقر ،نا  مضايی الهی؟ دستماهچيست اآ وسيل  .اي اد کنا

 .معروف استدر نرف کشورنا  دموکراسی ب  موم م ري   هناانی ک  امروز ،ابرا منضا
در باياا اماان کسای اسات کا   .اماان اسات ،ميزاآ ؛«المیزاُن ااِلمام»]در حايث است[ 

تعاادل و تاوازآ  و ناانا را مشا ص کاوست ک  بايا صف .بامع  ح  را از باطل باا کنا
 چوآ حاکم بامع  است. ؛ابتاانی را برمرار کنا

اُس ِبالِاْسِط » َِّ و برابار  مياان  براسا  مس  يا نا زناهی نادین  بر پا کنناانساآ «ِلَیُاوَم ال
وباود  بامعا  و نظاان نادینا  با  ،[ اماه تا دنياپيامبر]پس،  خود را بسازنا.زناهی  کننا و
 .نا فرصت پياا کننا ب  تکامل و تعالی برسناانساآ ،در نظان نادین اماه تا  پيامبر .بياورد

ََ  ََ » يا:فرمابعا دنبالش می ی َِ َُ ا اْل َِ ْنَزْل
َ
ب  فرض نظاان  .انن را فرستاديم. بل ! انن نم اورديم «أ

باامی  نادین  نهرارنا اين نظانا میناهرنا و دزدنا و دنا و هر شيطاآممر  شا.نادین  درست 
 .کنيا انن دفاع با خود نا  اصيلاز ارزش تا انن را نم فرستاديمبنابراين، باانا؟ 
ََ  ََ » دربارم امان ی َِ َُ ا اْل َِ ْنَزْل

َ
لح»يا: فرمامی «أ کا  از   ااسالح  و ؛ شاشاير، نيازه«السِّ

 و کناا. در کناار مونظا ياد مینيز از سالح  ،تنبوکنار دنوت  انن است. خاا  متعال در
ََ  ََ » .کناياد مینيز ايام تشکيل نظان توحيا  و الهی، از اسلح  و موم مهري   یه َِ َُ ا اْل َِ ْنَزْل

َ
و  «أ

 . فرستاديم اسلح  و سالح را، ب  مول امان فرستاديم يا انن را
« ٌَ ی َِ ٌس َش

ْ
هاِس  ََ » س تی دارداسيد و صالبت  ،اآ «ِایِه َبأ َِّ اِاُع ِلل َِ  ساود و و برا  مردن «َم

ََ  ََ » .ه داردفايا ُه َمن َیُِصُرُه  َلُه ِباْلَفْیِب  ِلَیْعَلَم اللَّ ُُ خااا »خااا بااناا. تعبيار  و تا معلون شود «ُر
 .شاود معاينمعلون شود، در خار   واين است ک  مش ص  ب  معنا ا  داناک  میا  «باانا

« ََ ُصُرُه  ِْ َلُه ِباْلَفْیهِب  َمن َی ُُ ياار   با  غياد داشاتن اياااآباا  خاا و پياامبرش را ک  کسانی «ُر
یٌز » ،کنندمی َه َقِویٌّ َعِز  ناپرير است.نيرومنا و شکست ،ناانا خاا «ِإنَّ اللَّ
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هَه َقهِویٌّ » دار اسات.ايات خيلی معنای دامۀا ناا اماناا و پيامبرخياال نکنياا کا   «ِإنَّ اللَّ
 !نا  ومات کنناا.با نال بار ماردن حکو  اي اد کننا را ا  ک  ترسيم کرديمتواننا بامع نای
 نترسايا؛اآ خااا پيامبربا  پيکار و بنگ اناآناست، مو  است. از ک  فرستنام اآ ونا خاا

یٌز »  .است «َالفاِلُب اّلذی ال ُیفَلب»ناپرير است. شکست ونا،خاا چراک  «َعِز

 انسان تکامل و هیتزک. 11-2-2
اکََ ا» .زننانی است ک  با خاا حرف میمنامممن يا مم دربارمنراف اسورم  َِ پروردهارا!  «ُتْب َل

ََ ِای اَلِخَرهِ » بنويسبرا  ما  ًه  َِ ْنَیا َحَس َُّ َنا »اين دنيا و در اآ بهاآ نيکی را  در «ِای َهِذِه ال َْ ا ُه ِإنَّ
َشهاُء »خاا در پاس شاآ فرمود:  «َقاَل »راه يافتيم.  سایدتاب  ما «کِإَلیْ 

َ
ِصیُب ِبِه َمْن أ

ُ
 «َعَذاِبی أ

تاابع معيارناا و  نيازارادم پروردهاار  .بسوۀن ، مایک  ب وانم و اراده کنم کسنر نرابم را ب 
با و باکاره  نادخااونا متعال، . منددهستمعين فرموده و ظابط نايی است ک  خودش مال 

 کنا. نراب می را
کا  اراده کس ناربا  نرابم  با است.کلاۀ اسيد  اآ، فارسی معادل رسانم.می يعنی «ُاِصیُب »

َعْت  ََ » .رسانم، اسيد میکنم ُِ ََ چياز را فراهرفتا  و بار مان ناا  حااتو ر «لَّ َشهْیء  کهَرْحَمِتی 
 » .چيز هسترده استنا 

َ
ُاهوَن کَاَسأ ِذیَن َیتَّ  ََ » کنناا،کا  تقاوا پيشا   کسانی ا رحاتم را بر «ُتُبَها ِللَّ

وَن الزَّ  ا یُ  ََ »ننا بازکات  «اهَ کُیْؤُُ َِ ُِ ِذیَن ُهم ِبآَیا وَن الَّ ُِ . نایسو ، مایورناابيانا  ما اياااآ و ب  اي  «ْؤِم
یَّ » چ  کسانی؟ ِبیَّ اْْلُمِّ َِّ وَل ال ُُ ِبُعوَن الرَّ ِذیَن َیتَّ  .امی پيرو  کننا خبرک  از پيامبر با کسانی «الَّ

یَّ » مِّ ََنُه » امیاآ پيامبر  «اْْلُ َُ ِذی َیِج ُهْم َُم »يابنا میاو را ک   «الَّ ََ ه ِْ نازد خاود در  «ُتوًبها ِع
ََ » شاهنوشت  ْوَراِه  ْنِجیِل  ِای التَّ  را دادنا.  پيامبراماآ  تدر کتاب تورات و ان يل ک  بشار «اْلِ

ُمُرُهْم ِبهاْلَمْعُرَِف »چيسات؟  پياامبراين  ويوهی
ْ
ناا  فضايلت و نااانااآ را با  نيکای «َیهأ

َهاُهْم َعِن الْ  ََ » کنددنوت می انساآ  و فطر نقلیشام شناخت  ِْ ِْ َی  نا را از منکاراتاآ و «ِر ُُم
 .رهبربازمی انساآ  و فطر نقلیچيزنا  ناشناختۀ  و

َباِت  ََ » یِّ لُّ َلُهُم الطَّ ُِ  کنااماکن مایروا و  ،حاللبرا  اناآ طيبات و چيزنا  خوب را  «ُی
َباِئَث  ََ » ََ ُم َعَلْیِهُم اْل رِّ َُ  کنارا محرون مینا يعنی اآ ؛کناو چيزنا  پليا را بر اناآ حران می «ُی
ناا  نيست، يا ب  صورت ماانوآ در دسترسشاآيا  .کناکوتاه میاز چيزنا  با دستشاآ را  و
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 بامعۀ اسالمی چنين است. الزامی از دسترسشاآ خار  شاه.
ُهْم ِإْصَرُهْم  ََ » ِْ ناا  سانت ،بار هراآ بهالت رهبر؛برمی از دوش اناآ بار هراآ را «َیَضُع َع

ِتی  ََ »... وو استبااد  انسانی، ديکتاتور  ليا غيرنا  پغل ، نظان  غل «اَنْت َعَلْیِهْم کاْْلَْغَلَل الَّ
، ، زورشانو و زن يرناا  اساارت غال ؛کناباز می يشاآ بست  شاه راو زن يرنايی ک  ب  پا

تشاکيل ياک نظاان باا باز  شوارميسر نای نااينو  و... ت بشر تحکاارات و مقر سنت و
 .حيا انسانی و تو

وا ِبِه » ُِ ِذیَن آَم ُرَهُ  ََ » بپيونانا، ک  ايااآ اورنا و ب  پيامبر پس کسانی «َاالَّ و او را بزر   «َعزَّ
ْنِزَل َمَعهُه  ََ »او را يار  کننا  «َنَصُرَهُ  ََ »باارنا، اربانا 

ُ
ِذی أ وَر الَّ ُِّ َبُعوا ال َُّ ناور و فاروغ و از  «ا

ََلِئه»راآ پيارو  کنناا، م ، يعنی ازروشنمر  ک  با او نازل شاه
ُ
هوَن  کأ ُُ و  پياروز «ُههُم اْلُمْفِل

 .بسندمی فالح و ناف و مقرا و ب  شاندرستمار می
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 گفتار یازدهم
 فرجام نبوت نتیجه و

 

 
 

 ِبسِم الّله الَرحمِن الَرحیم»
َم  ََ ُقْل َمْن َربُّ السَّ ْم ِمهْن ا ُُ هْذ ََ َُّ  َاا

َ
هُه ُقهْل أ ََ اْْلَْرِض ُقِل اللَّ لِ اِت  َْ وَن ُهْملِ ی اَء الَ یهُدَِنهِه أَ

ََ الَ  ْنُفِسِهْم َنْفعًا  ا ُقْل َهْل  ِْلَ ْسهَتِو یََ اْلَبِصه یاْْلَْعَمه یْسَتِو یَضرًّ َُ ْم َههْل 
َ
ُلَمه یُر أ ََ الظُّ اُت 

ِه ُشَر  ْم َجَعُلوا ِللَّ
َ
وُر أ ُِّ ْلُق َعلَ کاَء َخَلُاوا کال ََ ْلِاِه َاَتشاَبَه اْل ُه َخ یََ ََ یلِّ َشهکهاِلُق ِهْم ُقِل اللَّ ء  
َم ُهَو اْلَو  ْنَزَل ِمَن السَّ

َ
اُر * أ َُ اْلَاهَّ دِ  اَلْت اًء َاَس اِء َم اِح َْ ِرها َااْحَتَمَل السَّ یأَ ََ ًا یهابِ ُل َزَبًَا َر یٌة ِبَا

ا  ََن َعلَ یََ ِممَّ َُ اِر اْبِتَف  یِه اِ یوِق َِّ ٌَ ِمْثُلُه یاَء ِحلْ ال َب َْ َمتاع  َز ََ ْضِرُب ای کلِ َذ کة  أَ هقَّ  َُ ُه اْل للَّ
َُ اَ اْلَب  َب ا الزَّ مَّ

َ
ا َم ْذَهُب ُجَف یاِطَل َاأ مَّ

َ
ََ أ اَس اَ یا اًء  َِّ َفُع ال ْضِرُب ی کلِ َذ کاْْلَْرِض  یُث اِ ُْم یِْ

ِذ  ْمثاَل * ِللَّ ُه اْْلَ َتَج یاللَّ ُْ َِ ابُ َن ا ْس ُُ ِهُم اْل ِذ  یوا ِلَربِّ نَّ َلُه یْسَتِج یَن َلْم یََ الَّ
َ
 یا ِاهْم َم ُبوا َلُه َلْو أ

َلئِ یاْْلَْرِض َجِم 
ُ
ا ِبِه أ َْ ََ ََ ِمْثَلُه َمَعُه اَلْاَت َس  کعًا  ُِ وُء اْل ُُ ََ َلُهْم 

ْ
ََ َمأ ٌَ اِب  ََ ِبْئ ُم  َِّ اُهْم َجَه

 (.17-14)رعَ:  «ادُ اْلِمَه 
َبَاْت » َُ  َْ هک ََ َلَا َِ هلا ِلِعَب ِلَمُت َُ ُصهوُرََن یاِدَنها اْلُمْر ِْ ُههْم َلُههُم اْلَم نَ  َن * ِإنَّ ََ ه ِْ ََ ِإنَّ ُج ا َلُههُم * 

 (.179-171)صااات:  «اِلُبوَن اْلَف 
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« َِ َل ُُ ُصُر ُر ِْ َِ ا َل ِذ ِإنَّ ََ الَّ وا اِ یا  ُِ َُ  یَن آَم نْ یهاْل َُّ ََ یاِة اله َفهُع ی ْوَم الَ یهُاهوُم اْْلَْشههاُد * یْوَم یها  ِْ

اِلِم  ََّ  َن یالظَّ وُء ال ُُ ََ َلُهْم  ُة  َِ ْع ََ َلُهُم اللَّ ُهْم  ُُ َْ آَُ َمْعِذَر ََ َلَا ََ َِ یاِر *  هی اْلُهه َُ َرْثِها  یا ُمو َْ ََ أَ
 ِِ رائِ  یَب ُْ ًَ َُل الْ یِإ ََ  ِ تاَب * ُهه ْلَبه یِْلَُِله یَر کهی  ََ اْْلَ هِه َحهقٌّ  ََ اللَّ ْعه ََ اِب * َااْصهِبْر ِإنَّ 

َتْفِفْر ِلَذْنبِ  ُْ بِّ  کا َِ َر ْم َُ ْح ِب بِّ َُ بْ  یِباْلَعِش  کََ   .(55-51)غاار:  «ارِ ََُ اْلِ

 مقدمه. 11-1

ناا و ردآ انسااآکاو برابر ناسااآيعنای نااف  ؛اآ با اآ ناف بسايار ناالی و مترمایپيامبر
ماان  اساتثاار و اخاتالف طبقااتی مبعاوث شاانا و در بامعا  ،ظلم ،فقر ،ناآ بهلکبراف

 نهادنا.
خاواب بعثت ديمار  بتاا اآ خااست. از اپيامبرحاصل زناهی  ،تالش و بهاد ،فعاليت

سرهرشات  ۀ. اين خالصاناردکو يکسره بهاد  ناخوشی و اسايش را نايا ،دهیاسو ،راحت
 ست. ا اآ الهیپيامبر

زماآ،  غوتايم، درمقابل بباراآ و طا  از اثار مرنبی دانست ک طوردر اخر زناهی نم اآ
بعضی در  ،شاتقسيم و ب  دونيم  ارهبعضی در ی  درخت پيکر  ،شا از پيکر باا بعضی سر

ماننا رنباراآ  ختنا وانا  نيناو نرچنا اان ثروتیکنيچ فتنا وناراحتی از دنيا ر غربت و در
زنااهی  صاۀخال ،ايان شاتنا.نا  انبوه از خود ب  با نمرايالت و ثروتکاخ و تشکدنيايی، 
 . است مأموراآ و رسویآ الهی ،سفيراآ ،پيامبراآ
ماأموراآ  ايانر نيسات. طاون  ايکنا؟ ما معتقايم ههست خوردکاآ در تاريخ شپيامبرايا 

د، يکی پس از شامیشاآ از ادن و نوح و ابرانيم اغاز   سلسل ک و زباهاآ افرينش الهی نزيز
  کا ساانیک  در ناۀ بشريت و در ميااآ نااۀ کبل ،ست ن وردناکش تنهان  و ديمر  امانا

 را داشاتنا  انبياا کاس شانس موفقيتی ک، نيچکوشياناو  نددنبال ناف و مقرود  دوياب 
 ماست.  منقيا ،اين .نااشت

در اينااه نام  نايشا  مطلاوب باوده واآ پياامبرار ک  فربان نبوت و پاياآ کما معتقايم 
 نيم.کناچنين خوانا بود و اين را ثابت می

از ادن تاا خااتم،  ،نبوت و رسالت سلسلۀيکی اينک   پاسخ ب  دو پرسش ضرور  است.



 131  در قرآن یاسالم ۀشیاند یطرح کلاول: فصل 

 

ديمر و ست شانا؟ کان ان دادنا؟ پيش بردنا يا ورشردنا؟ م اونشاآ چ  نالی کار کچ 
 ست خوردنا؟کموف  شانا يا ش ن در زماآ خودانبيا  نظانرکاان از  ينک ا

 . فرجام سلسلۀ انبیا11-2

 انبياناف چ  ُهلی ب  سر بشريت زدنا؟  ،از اول تا اخر نبيا،  سلسلۀ اکاول اين است  ۀمسئل
توانست نایمارت تش يص نااشت و ک حيواآ نم ي هندهز حتی ب   ک بودموبود   ناايت

تاا موباود را  انبيا، ايان نيز نااشت. يیتوانا و رانمشا مموبود  غريز .چاه بشناسااز  راراه 
 و نادانی حش. بشر را از حضيض توو معلم اناآ شا فرشتماآ بايی پرورش دادنا ک  برتر از

 ترين، زيبااتريننا، نالیکنال  اناآ   اهر ب وانا طب  تعليااتک نيت رساناناانسا ب  او 
 رد. کنا  خلقت در زناهی او بروز خوانا شيواترين بلوه و

بشر را بای بياورنا، ب  او دانش و معرفت بياموزناا، او  ک  انبيا در طول تاريخ اين بودکار 
 .تار ان ان هرفکنا  یزن را باننا و اين ننا، ب  او ماي ک تساماآ زناهی اخر مرا اماد

از    امان زماآ مااکشنياآ س ن ح  اسالن است. روز   ممبل اماد لدنيا بيش از نزار سا هامروز
 باای وانقال مراالحامااان  پااريرش م، بشاار امااادنکااردپهاان  بساااط اماماات راو  شاااغايااد  نظرنااا

 مسالااً  نم بريازد، نا و بامع  را ب کو انقالب  نخواست ميااهر اآ بزرهوار می .دست نبودشاشيرب 
 .  شا، از نظرنا م فی ؛ بنابراينبسازدرا  معۀ مطلوبششراي  نامسانا، با اآ توانست بانای

. امااده استس ن ح  اسالن  و پريرا ب  امادهی رسياه  ، بشرکنا  امان ظهور کروز  
شااآ ابرا منا. اماادکنا  خود حال مرتفع و رفيع اسالمی را بر رو  دوش ۀبامع تااست 

 ورد؟ تعلياات انبياا کاين کار را چ  کسی  غيبت مردن امادهی نااشتنا. در زماآ .مراآ است
 انبيا نستنا. ک  پيرواآ انا 

 ،جۀنبهبا پيشرفت نا  امروزه بشر بينيمو ما می ، انبيا در تاريخ شکست ن وردنابنابراين
بيا چا  خوانيم؟ انچ  میغير از اين، تر شاه. امل و تعالی نزديککمان ب  او  ترمی و تديک
سرمنزل  تی طبيعی، ب کنپ ت  و خان را با حر ۀخوانا اين مايخواننا؟ پروردهار نالم میمی

 مسالااً رده و کاامل و تعالی برسانا. اين را پروردهار نالم اراده کيعنی ت؛ اشطبيعی و فطر 
 .ببر تاريخ است ،اال نهايی خوانا رسيا و اينکبشر ب  اآ نقطۀ 
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ناۀ لاوازن   کزمانی .است امل و بهشت مونود اين بهانیکت ،یسو  تعالمسير بشر ب 
 ،ساو  الّلا شود و باسارنت با امل و تعالی میکو ت میوارد بستر تر بشر ،مهيا باشا تکامل

 .ناکت میکاال مطل ، حرک
چرا؟  خبردشار اه، نامبت  بشرک امنیدهسالمیدهستو مسلاات بهاآاز اصول  يکیاين 

انسااآ  .افريااه يیباوبا فطرت حا ا انساآ ر وح  برزمين و اسااآ را  ،چوآ خاا  متعال
برساا. چا   مقراود نا تا با  سارمنزلکت کچوآ دارا  اراده است، بايا مطاب  فطرتش حر

انبياا  !؟ انبياااسات فطارت مطاب   ارک نا و بمويا چ کب  او اران  اين راه را توانا کسی می
 اينا.می کار اينان ان برا  

ناا و الهای باا محروميات بازر انبياا  اهرچا    کهيريم نتي   می چنينئلۀ اول در مس
  ساوب  ،، رانناايی کنناو تعالی میسو  ترب  توانستنا بشر را بودنا؛ ولی نا مواب امیکنا

 .در پياودآ اين مسير، نارانی کننا دننا وت کسرمنزل مقرود حر

 . فرجام انبیا11-3

پاا بار کنددودبسوتۀخمزیانقالب می  پيامبرومتی  تاهندگفتمیپرسش دون اين است ک  ايا 
لی کمانام  ؟امياوار بودب  پاياآ نيک اآ تواآ يا ن ؟ می خوانا داشتنا، نامبت خوبی کمی

 چيست؟
نغاۀ حقيقت ازسويی ب  هوش  بار  شاه يا زباآ برحقی  س ننربا  ب  نقيام برخی،

  کاب  ما نشااآ داده  هوينا ت ربۀ تاريخمینا اآ .هو خف  شا ه، ب  نتي   و ثار نرسياهرسيا
ولای نتوانساتنا  ؛اميااب شااناک کنمودادنا مایشاا  ،لیکطورب  نرچنا مانانا. انکانبيا نا
 ننا.کباطل را نابود  ، ح  را حاکم وب  ثار برساننا بشاآ راانقال

 دستمنتظر  ؟نيمکن لدنباراه انبيا را  و نيمک؟ ما نم بعا از اين دستی بلنا نچاره چيست
کا  سات ايان ناااآ منطقای ا ؟نااکار  بکااز استين بيروآ بياياا و  مارتانا  باانيم ک 

 .ب  اآ معتقا باشنادوست داشتنا مردن نايش  روزهار  زورهونا 
اسات. ببااراآ  انتقاادنااين  دستيابی با  نا  دنيا برا نا  سياسی سراآ دولتبلوف

، با  درمقابال طبيعات ايان ناالم  اپرستان نغاۀ ح  يچر کننا ک  نتروخواننا مردن می
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ر طوناين معاً ايا وا ؛ ولیخواننا مردن مأيو  باشنامینا اآ .رسيان وانا   مسانا نتي ۀ
را ناا اآ س ن باطال رنا کنيم ورا  است اين منط  در تضاد باس ن مراآ ک  ما بايا است؟ 

 بشنويم؟
حا   وباود دارد. و باطال حا در دنياا کا   شااه ، بياآدر ناين اياتی ک  تالوت کردن

 .شاودظانر می آکنا، کف بر رو  ااب برياآ پياا میومتی شود. باطل نابود می و مانامی
  .مانامی اب نا؛ ولیميرنا میکف

کا   انبياکنا، نريک از اموزد و وامعيت تاري ی نم اآ را تأييا میک  مراآ ب  ما میچناآ
ان اان  کاار  ،ناا  تااريخنباوت سلسلۀز اول تا اخر، نالوه بر اينک  در ، اهندمبعوث شاه

 .دو شرط ؛ ولی باانابا امکاآ موفقيت داشت انا. انبيا نا پيش برده يک هانانا، بشر را داده
دين و افکار مرانی، امکاآ اصلی موفقيت  ،مراآ ،، اسالنشنااهر اين دو شرط وبود داشت  با

 دو شرط چ  نستنا؟ اآ .را خواننا داشت
ها ،يکی ايااآ ناراه با تاالش  پريرش و ناراه با تعهاپرير  ، باورنیانتقاد  از رو  ا

صبر يعنی چ ؟ يعنی مقاومت، از ميااآ در نرفتن، کار  .صبر است است و ديمر ، و حرکت
 حسا  و خطرنا  رنا نکردآ. ۀرا در لحظ

 و خاطر اين باوده کا  پيارواآب ، شکست خوردهاز طاغوت  مبر پيا ،در طول تاريخ اهر
باوده کا  خااطر ايان با  بار پيامبر  پيروز شاه،صبر کافی نااشتنا. نر يااطرافيانش، ايااآ 

 .شتنادا را ايااآ سرشار و صبر یزن پيروانش
ْنُتُم اْْلَْعَلْوَن ِإْن »: فرمۀیدمیمراآ 

َ
ََ أ َزنوْا  ُْ َُ ََ اَل  وا  ُِ ِه َُ یَن کََ اَل  ِِ ُتم ُمؤِم (. 863ناراآ: )ال «ِْ

 ياۀا .کنا ک  سناش ضاعيف اساتوارد روايت نيست تا کسی خاش   و ايۀ مراآ است ،اين
 روشان و واضاح !ن  .فهايمک  معنايش را نای انوارد کنمتشاب  نم نيست تا کسانی خاش  

وا». است ُِ ِه َُ َزنوا»سست نشويا  !مسلااناآا  يعنی «اَل  ُْ َُ ْنُتُم »، نشوياو اناونمين  «ََ اَل 
َ
ََ أ

 شارط .شاا بر دشان غلب  خوانيا کارد شا.پيروزمنا خوانيا  برتر نستيا وشاا  «اْْلَْعَلْوَن 
یَن کِإْن »چيست؟  پيروز  ِِ ُتم ُمؤِم اهر ايااآ باشاا،  .ايااآ داشت  باشيا و اهر مممن باشيا «ِْ

 نست. پيروز  نيز
حکومات را در  کرد، نتوانستمبارزه  با انک  با طاغوت صادق امان شايا کسی بمويا
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اياااآ کام وصبر ، بیتشيع بودنامانی  ک  اطرافيانش اينک خاطر ب  ولیبل ؛  .بميرد دست
 ب  حکومت برسا؟  ،پروردهار سنتبرخالف  خواستيا امان صادقبودنا. شاا می

صابر فرشاتماآ درمقابال  داشاتنا وايااآ مطعی و تردياناپرير  پيامبرزماآ  مسلااناآ
ماه رمضاآ، با دناآ روزه با  در اناآ بانث شا در هرما  ح از و صبر .کوچک بود اناآ صبر

 .چنين بودمسلااآ صبر  کننا.و خناق حفر  ب نمنادشان 
َلهِ » ََ الصَّ ْبِر  وا ِبالصَّ ُِ َتِعی ُْ  ،صبر . بابر دشاناآ پيروز شويا ،صبر با حربۀ( 45)بقره:  «ََ ا
اآ دستی ک  بايا از استين بيروآ بيايا  .صبر است ممع ز ،اين .نا  خود را پيش ببرياناف

 .و کار  بکنا، دست صبر انسانی است
ببينيم چمون  خوانا و بنشينيم  يعنیکنيم. ما خيال کرديم صبر ما صبر را نم با معنا می

، ب تیباا مبتاااآنا بنشاينيم، و حرکات اهر باوآ فعاليت، تالش نتي   روشن است. ؟شا
ََ اَلِخهَرَه َ ِله»دنيايی است دينی و بیبیذلت، خوار ،  ْنَیا  َُّ ْسهَراُن اْلُمِبهیُن  کَخِسَر اله َُ  «ُههَو ال

 .نياو نم د داريمنم دين  ،، نامبتبرويماهر با صبر پيش  ولی(؛ 88)حج: 
 دناوتالهای  با  ديانموسای  .شاودانراف مطرح می مدر سورمابرا  فرنوآ و موسی 

ومتی کنا. مینيز کنا، بلک  موسی را تهايا تنها مبول ناین  پريرد وفرنوآ نای ؛ ولیکنامی
ناا اياااآ اآخاود بارد و موسايی کار  از پيش نای مساحراآ فرنونی درمقابل مع ز سحر

 . کنامی ب  م ازات و مر تهايا نيز نا را فرنوآ اآ ،اورنامی
، سراآ و سرداراآ و بزرهااآ ماون فرناوآ ( مأل811)انراف:  «ََ َقاَل اْلَمََلُ ِمْن َقْوِم ِاْرَعْوَن »

ی»: گایندمی َُ َذُر ُمو َُ  
َ
َْا ِاهی اْْلَْرِض  أ َُ موسای و  ریویدکوهتاو اباازه مایاياا  «ََ َقْوَمُه ِلُیْفِسه

را کناار  نتو تاو و خااايا «کَو اِلَهَتا  َو َياَرَر »هر  کنناا اخالل ودر زمين فساد  پيروانش
 بمرارنا؟ 

برد. حالاۀ  ناموسی را از بين خوا ک ين س ن و تشکيک هفت فرنوآ درمقابل ا «َقاَل »
 درانااخت. در مرر سیا  برا  کوبياآ حزب موطرح تازه و برا  موسی تاار  ديا س تی

ِیی»فرنوآ هفت:  اآ چ  بود؟ ُْ ََ َنْسهَت هاَءُهْم  َِ ْب
َ
ُل أ َاتِّ ُِ ه َُ موسای اباازه با  مان  «ِنَسهاَءُهْم  َقاَل 

شات و زنانشااآ را ک  بوانانشااآ را خاوانم ک، بلان ان دنا را خوانامیک  دنم انچ  نای
 نقشۀ بايا  است.  ،اين .زناه نماه خوانم داشت
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  موسای از باين خواناا کرد کر میکو ف بهره هرفتموسی  یۀدعقمهاز ناۀ حرب   کفرنوآ 
ب  او  حتی ساحراآ و بادوهرانش نم پيروز ن وانا شا.  ک بود رفت، حای ب  اين نتي   رسياه

 .رنبۀلدبههدچۀبهدگشتب   بسمد؛دانۀارهین،او نای ممع ز شاآ ب  پا و سحر ه بودنااوردايااآ 
متزلازل  ،مکانا  مارص و محدل يا وپيالآ لرز آاست وا بود ک اين ا . کار س ت شا

هاَءُهْم » نباود!شوخی نا  يک مون، کشتن بواآ شا. َِ ْب
َ
ُل أ َاتِّ ُِ ه نايشااآ را خاوانم باواآ ؛«َُ

 ننا.کست نکش و حسا  خطرتا ا شدبايا ايااآ پيرواآ موسی تقويت می. اين ا شتک
 ومتای .نيااکمباارزه  و ب نمياا» :هفاتمشروط  ب  دوستانش مای زماآيکی از بزرهاآ 

 .سات خوانياا خاوردکش کهدادهنمودزمانی نيا تاکنم مبارزه  ار س ت است، بازکبينيا می
ومات پياروز اآ .نيااکنام مباارزه  خورياا، باازست میکحتاًا ش يقين پياا کرديا ک ومتی 

 ست.ا هینکتۀ بسيار سن ياه .«خوانيا شا
« َْ ُهْم َق نَّ

َ
وْا أ ُِّ ََ َظ ُل  ُُ َس الرُّ

َ
َتْیأ ُْ ی ِإَ ا ا  رسايا. هانی فشارنا ب  حا  مای(881)يوسف:  «ِذُبواْ کَحتَّ

؛ دادنااناایشاآ ب  خااا را از دسات انتقاد و ايااآ نا.شاو متزلزل میمأيو   اآ نيزپيامبر  خود ک
رفات و مای  پيروز خواننا شا، ايااآ و يقينشااآ با  پياروز  رو با  زوال کچوآ معتقا بودنا  ولی

َْ » انا  اشتباه فهاياهکردنا کمیخيال  ُهْم َق نَّ
َ
وْا أ ُِّ کررنوددزمانی کا  هاااآ مای «ِذُبوْا َجاَءُهْم َنْصُرَناکََ َظ

کررنود،دیوۀبیدخودهدیمۀدربیۀداستهدشدهدوداۀدوجاردهین،داۀزدی دمقۀوموتدمویدشانددورهبنددنۀااردمی
 هسرهئملدهزدیممندبهیبرردهستفۀرهدکرر برا  بسيج بنی حضرت موسی .بسمدفرهمی
ی» َُ فرناوآ با  ماومش  تهاياا( موسی متقااباًل درمقابال 818)انراف:  «ِلَاوِمِه  َقاَل ُمو

ََ ا»هفت:  ِه  وا ِباللَّ ُِ َتِعی ُْ َاِإ نيا. اداما  بانياا، مقاومات کاز خاا يار  ب وانيا و صبر  «ْصِبُر
هِه »چارا؟ ا  امياا دادناا آا با ا  رنا نکنيا نيا، تالشتاآ را نيا ک زماين از اآ  «ِإنَّ اْْلَْرَض ِللَّ

. ریود، مایبنااهانش کا  ب واناا ب  نرکاان ازاآ را  «ُیوِرُثَها َمْن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ » .خااست
بنااهاآ فرناوآ با  نتي ا  ن واناا  نستيا. کار خاا مشاا بنا»: هفتاسرانيل ی ب  بنیموس

ِایَن » «بناهاآ خااست. از اآرسيا. زمين   مردن باتقواست. نفعنتي   ب  «ََ اْلَعاِقَبُه ِللُمتَّ
  کارا دنا. نااآ ابرانيای وامعيت تاري ی نم ناين را نشاآ می گایددوچنين میمراآ 

ناا دنا و تا مرآيل میکتوحيا  تش ۀبامع ،خاا ۀ  و خانکاناازنا، در متش میروز  در ا
 مانا. بعا از او، اآ بامع  می
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 گمرند،در تنمنا مرار می اسرانيلو بنی شارمی ر با فرنوآ درهيرطواين  روز  کموسی ب  
هَه یا َقهْوِم اْدُخُلهوا اْْلَرَض الْ » :شوددستور دخول در ارض مقاس  داده می َُ ََّ  ؛(18)مانااه:  «ُمَا

  يل دنيا.کان ا بامعۀ الهی و توحيا  تش در برويا و
نرسايا؛ ب  ثاار ظاانر   ،وتانش بر رو  زمينکمريم در مات امامت  بندنيسیتالش 

آ؛ نا  بهاترين مارت، بزر رفت و از مياآ مردن کردنرو   نک بعا از ا،درودقرنديکی ولی
 .شامسيحی  ،رتوامپرا هرفتنا و ش صمرار  اور کختيار فدر ايعنی امپراتور  رون، 

 دررد، ک تحالنا را ن  کسيزده سال شاياترين ش و فشار بود تحت  ک  در مکما  پيامبر
 بادر سايۀ چ ؟ در سايۀ ايااآ و صبر. نر .اوردوبود دبامع  ب  داد ويل کومت تشکماين  ح

ْصبِ  َبَلی» نست نم صبر باشا،ايااآ  َُ ُاواِإْن  تَّ َُ  ََ َا  ناراه  آاياا و( اهر تقوا 815ناراآ: )ال «ُر
  .است لمنا  ناسنتو اين يکی از  شويا، پيروز میداشت  باشيابا نال و صبر 

خود را تقويت  ايااآ و صبر خواناآ حکومت الهی در دنيا نستنا، ه نيز کسانی ک امروز
ِه » شای یشود، پيروز م. اهر ايااآ و صبر ما نيرومنا کنندمی ُیوِرُثَها َمْن َیَشاُء ِمْن  ِإنَّ اْْلَْرَض ِللَّ

ِایَن  ََ اْلَعاِقَبُه ِللُمتَّ  ، ن !باوآ ايااآ و صبر ؛ ولی(818)انراف:  «ِعَباِدِه 
ت کحر و هوينا؛ چوآ انبيا طب  ح  س ن میاستفتح و پيشرفت دنوت انبيا، امتضا  

حا   کا  شوارنایست خورد، دليل کدر تاريخ ش  پيامبرپيروز است. اهر  ،ننا و ح کمی
دست ح  بايا بر سر  باشا.نظان ح  بايا غالد  و ح  بايا پيروز شود .ست ب وردکبايا ش
خاطر اينک  پيرواآ ب خورد؟ میست کش پيامبرهانی چرا . ناکمتالشی  اآ را وبا وکباطل ب
 .نااشتناافی کصبر  وايااآ  ،پيامبر

 ستکون ب  زوال و شکمح ،ح  شاردکهنای ، دليلشهيا شا کامیبا نا نلی بن اهر زيا
  نياز دارد. وششکار و تالش و کب   شود ک  ح  برا  پيروز می دليل بر اين است.

را  کنبااالال بن با دستماه ُنشاناو  ممبارز امان صادق .ح  بودبرنلی  بن زيامسلاًا 
 ه بودناا؛ ولایراارناا روبا ک .داده باود م فعالياتاباز ،ن يد ماآ مبارز تأييا کرده بود و ب 

هاه يا  آ ونادا  بوبهان   اناه او را دشان مرار هرفتنا، تحت تأثير تبليغات سوء  مغرض،ناا
 ردنا و تنها هراشتنا.کم رول 

در زماآ پيامبر اميرمممناآ
 و دناانا  سپانياآ اسالن را میشرح مابرا  پيشرفت 
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اکَلَاَ  ََ » :فرمايامی َِ ََ َاعَماَم ا  َِ ََ ِاخَواَن اَءنا  َِ ََ َاب وِل الّلِه َناُتُل آَباَءنا  ُُ ا َمَع َر نار پيامبر کما در  1؛«َِّ
ناونا   و پار، فرزنااآ، برادراآ ،در ميااآ بنگ .رديمکنال  طوراين اب پيامبرکو در ر

نَ »شتيم. کرا  فر و شر  بودناک ببهۀ  در کخودماآ  َُ ی سهِلیماً  کا َ لِ َما َیِز َُ  ََ ايان  2؛«ِااّل ِایَمانهًا 
ََ َصهبرًا َعَلهی َمَضهِض ااَلَلهِم » .افزودم انات بر ايااآ و تسليم ما  َاِم  ايان  6؛«ََ ُمِضّیًا َعَلی اللَّ

ناا  بر دردنا و ساوزش و نيمکتر نال ارنا  دشوار، ماطعک  ما در کشا  بانثم انات 
 نيم.کبيشتر صبر  ،م انات

َنا » ریود:خالص  شرح میطابدس ميااآ بنگ را ب سپ َِّ َُ ا َانهَزَل ِبَعه َِ َاَلّمها َرَای الّلهُه ِصهََق
صَر ُال َِّ ا ال َِ ََ َانَزَل َعَلی  و هاوييم  ما راسات مایکرديم تا خاا ديا کمار م انات اين 2؛«بَت 

ياار  خااا رديم، نرارت کا اين کاار راومتی  .با نال نشاآ داديمايااآ خود را  .مسلاانيم
  ما پيروز شايم.و فرارسيا 

طقبدکهدارهیدنبررداۀدمسئالمت،دتنبلدودعۀفمتدر زماآ خالفتش ک  با مشتی ادن بی سپس
یهُتم َمها کََ َلَعمری َلو » مود:فرترهشمدند،دماهجهداار،دمعۀویهدیۀدطقحهدودزامرداهۀنهدمی َُ ی َما َا ُِ ا َنأ ِّ

ََ اَل اخَضرَّ  یِن َعُموٌد  َِّ یهُتمکَلو » !ب  باآ خودن مسم 2؛«ِلِلیَماِن عودٌ  َقاَم ِلل َُ ی َمها َا ُِ ا َنأ اهار ماا اآ  «َِّ
ََ اَل »نيا، ک  شاا امروز داريا میکرديم کار  را میکنااآ  روز با پيامبر یِن َعُموٌد  َِّ ما قاَم ِلل

نا  اياااآ خ  از شاخ يک شا و ايستادنا  دين برپا نایيک پاي  از پاي  «اخَضرَّ ِلِلیماِن عهودٌ 
 شا.سرسبز نای

   چياز  باز سا ن پياامبرکا آمنافهايا؟ س ن اميرممشاا از اين خطب  چ  می
در زماآ پيامبر؟ چوآ ن  آمنااميرمم ،ردکپيشرفت  چرا پيامبر خاا !نيست

مسلااناآ  
لی در دل بکننا؛ واز رخت واب  ناحاضر شا یۀیدجنگ،دصبردودمقۀومتدکررنددودر ميااآ

 ن . زماآ اميرمممناآ

                                                           

 .616، ص 1ق،    8635ان ان اثار ملی،  ،محاث، تهراآ الاين، ترحيح باللالغارات، محاا ثقفیبنابرانيم .1

 .همان .2

 .همان.6

 .همان .2

 .همان .2
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 . تبیین قرآنی فرجام نبوت11-4

 سورم صافات. درسورم رنا و ديمر  در يکی  مربوط ب  اين بحث، دوتاست؛ايات 
ُه َخاِلُق » خواناا درباارم چيز است. چوآ بعا ماینا  مبمو خاا افريننا «لِّ َشْیء  کُقِل اللَّ

ناا و ماا سانت وافرياايم ايان بهااآ را ا هوياا مانامبت ح  و باطل حرف بزنا، مباًل می
هُه َخهاِلُق » .از ما بشنويا رهنم  می نا  تاريخ رامانوآ  مبماو الّلا  افرينناا «لِّ َشهْیء  کهُقهِل اللَّ
َُ » .چيز استنا  اُر »او يکتا و يمان   «ََ ُهَو اْلَواِح  .است مارتانا و نيرومناو  «اْلَاهَّ

َماِء َمهاًء » شاید دآوبردکهدربدآخردمتاجهدمنظابدآندمیدر اين ا اي  مثالی می «.َاْنَزَل ِمَن السَّ
هَماِء َمهاًء » ِرَها»فارو فرساتاد  و باارانی از اساااآ اب «َاْنَزَل ِمَن السَّ ََ ِدَیهٌه ِبَاه َْ رود و  «َاَسهاَلْت أَ

ا َراِبًیا»بار  شانا.  کوچک و بزر  بويبارنا  ًَ َب ْیُل َز ، يافتا سيلی ک  برياآ  «َااْحَتَمَل السَّ
کا  اب سايل را هیسوتمددمایا  کنار رودخان  . شاا ومتیکندمیبر دوش خود کفی را حال 

 مرار دارد.اب زير کف  .اب نيست، کف است ،بينيا، انچ  ک  میکندحال می
ارِ »مثال ديمر اين است:  َِّ ََن َعَلْیِه ِای ال َُ ا ُیوِق ماواد معاانی و  مواد سوختنی مانناا «ََ ِممَّ

َْ َمَتاع  » هاازنادر اتش میانن ک   ایت یابز ،طال باا  ارايشی درست کننا تا «اْبِتَفاَء ِحْلَیه  أَ
ٌَ ِمْثُلهُه »ا  سالح درست کننا و... ،اننبا درست کننا،  َبه . نساتنااب  رو کاف  مانناا «َز

 .شاراي اد میرو  اآ  کفیرا ذوب کننا،  يا طال ک  اننومتی
کاان را در ظانر  ولی ما !ب ش چ  بود؟ اب يا کف؟ ابحيات مچ  بود؟ مادسيل اصل 

 !؟ کفکناهر  میبلوه زيچچ  امنم ؟می
انن. کاف  و ک  طال واضح است ؟نااآ يا کف نستنا و طال انن ،مطلوب ۀوسيلحال 

 و ايا؟ کفکاان بيشتر ب  چشم می است؛ ولی زياد  و يک چيز طفيلی ک  کاربرد  ناارد.
 !ن  طال و انن

ََ اْلَباِطَل  کلِ َذ ک» قَّ  َُ ُه اْل َُ » نيز چنين نستنا. ح  و باطل «َیْضِرُب اللَّ َب ا الزَّ مَّ
َ
 چيز  کا  «َاأ

ياا  ک  در زير کف پنهااآ اسات، ابچيز  باطل است. و  نااآ کف امنمد،اشکارا می شاا
 ح  است.نااآ 
َُ َاَیْذَهُب ُجَفاًء » َب ا الزَّ مَّ

َ
. کاف رو  رودخانا  نناا شااتلاف خوا ،بيهوده  نااآ کف «َاأ

َُ َاَیهْذَهُب ُجَفهاًء »لحظۀ ديمر نيست.  و لحظ  نستيک ،نايشمی نيست َب ا الزَّ مَّ
َ
اآ کاف  «َاأ
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اَس َاَیْم » شار؛د مینابو َِّ َفُع ال ِْ ا َما َی مَّ
َ
منا بارا  ماردن ساود ولی چيز  ک  «ُث ِای اْْلَْرِض ََُ أ

ْمَثاَل  کَذلِ ک» ناشوطال نابود نای و انن يا يعنی اب است، ُه اْْلَ  طابدمثۀلاينخاا  «َیْضِرُب اللَّ
 زنا. می

ناايی کا  ماناا. باطالنهضت انبياا حا  اسات و مای و دنوت منظور اي  اين است ک 
 و کاف ماننااکنناا، سرکشای مای و دننانشاآ می  کننا، خوددرمقابل انبيا سين  سپر می

 . شاندمی نستنا ک  روز  نابود حباب رو  اب
هِذیَن » :فرماياامای وکناا پيااده مای دربارم مبارزات ابتااانی را مثالاي  ناين  دامۀا ِللَّ

ی َِ ْس ُُ ِهُم اْل َتَجاُبوْا ِلَربِّ ُْ ناا و نيکاوترين نامبات ،ابابات کننااپروردهارشااآ را ک   کسانی «ا
ِذیَن َلْم َیْسَتِجیُبوْا َلُه » ؛ستدر انتظارشاآ ا ناپاداش راه  درو  نکنناک  ابابت  کسانی ولی «ََ الَّ
ا ِای اْْلَْرِض َجِمیًعا» مان بمرارنا،باطل  نَّ َلُهم مَّ

َ
ْثَلهُه ََ مِ »انااآ باشاا  مالزمين  ۀاهر نا «َلْو أ

ا ِبهِه »داشت  باشنا،  نمنااآ اناازه اضاف  و ب   «َمَعُه  َْ ََ  تااحاضارنا اآ را فايا  بانناا  «اَلْاَت
 . برنانناخودشاآ را از م ار  

چطاور  ،ناا  حا  و باطالدرهيار در ياا ههيا؟ نايااهرا در تاريخ نايا موارد اينشاا 
توانستنا، حاضر بودنا نااۀ دنياا را ومت اهر میاآ ؟رنبراآ و سراآ باطل پيچياه شا طومار

ََلئِ »دارنا. نم  مقامشاآ را  وباننا و خودشاآ، بانشاآ 
ُ
َساِب  کأ ُِ وُء اْل ُُ باترين  اناآ «َلُهْم 

ُم » دارنا ۀدبهیحساب َِّ اُهْم َجَه ََ ٌَ الِمَههادُ »دوزخ است  نشاآبايماو  «ََ َمأْ بايماه و چ   «ََ ِبْئ
 !ستا  با

َبَاْت » :هويارا می ناصافات نم ناين مايات سور َُ  َْ هِلیَن کََ َلَا َُ ها ِلِعَباِدَنها اْلُمْر َِ ماا  «ِلَمُت
و تاان شاه. مباًل ترايم مقتضای و  هی داده يعنی پيامبراآ سلااآ؛بناهاآ مر ب  خود رافرماآ 

 يم. اآ ترايم چيست؟ هفت نا هراآ بارمیزن را در
ُصوُرََن » ِْ ُهْم َلُهُم اْلَم ََ ِإنَّ »شاونا. طرف ما يار  مای نا فق  ازنا. اآههشا يار نا اآ «ِإنَّ

َنا َلُهُم اْلَفاِلُبوَن  ََ ِْ طوابدکوهدگفتوهدشود،دشور دآالبت  نااانا. شوسپانياآ ما پيروز میتنها  «ُج
نشاآ، تالش را . صبر در مبارزه يعنی چ ؟ يعنی از مبارزه سستاست ايااآ و صبر پمروزی،

 نرف  نمراشتن. و نکردآ تاان
مسالااناآ ساوار  دوشبار  ، بايااديان و اساالنضا دشاناآ  نا هااآ نکننا ک مسلااآ
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نظايم  ماتاهار ا !نرهز چناين نيساتن ،  .نا کار بکشنانا زور بموينا و از اآب  اآ شونا،
اين توصيۀ مراآ با   .شا ناصبر کننا، بر ناۀ بهاآ پيروز خوا داشت  باشا واسالمی ايااآ 
 .ستنادر ناۀ زماآو ناۀ مسلااناآ 

ُصهُر » اماه: مممن مسور 58ايۀ  در ست.نامراآ خيلی بيش از اين ايات نوياب ش ِْ َِ ها َل ِإنَّ
 ُِ ِذیَن ءاَم الَّ ََ ا  َِ َل ُُ ُصُر »در ین  «.واْ ُر ِْ َِ ا»و  «َل  نساتنا؛ يااکتحقيا  و تأ حتايات، ب  معنا  «ِانَّ

ا»نيم کترديا يار  میبیو  حتااً يعنی ما  َِ َل ُُ ياار   اآ راپيامبرپيامبراآ خودماآ را. ايا فق   «ُر
هواْ  ََ » !؟ ن کنندمی ُِ ِذیَن َءاَم  اا؟ ک. کنوم يار  می را نيز نی ک  از پيامبر پيرو  کننامممنا «الَّ

ْنَیا» َُّ َیاِه ال َُ پاا   هوانااآ بارکاروز   در و نم «َیْوَم َیُاوُم اْْلَْشَهادُ  ََ » زناهی دنيا ردنم  «ِای اْل
 ايستنا. می

ماکن  .استايستنا، روز ميامت پا میهواناآ بر مراد از روز  ک  در بعضی تفاسير اماه
معناايی  ردآکا  يار کميامت  . درو ن  ميامت باشا بعتر «َیْوَم َیُاوُم اْْلَْشَهادُ » است مراد از

ری دچنومندالبت  احتاال می ،ناکاآ را يار  میپيامبرخاا  متعال  ،! در روزهار ربعتناارد
  .اۀشد
ْنَیا» کلاۀخود  ،حالیراه َُّ َیاِه ال َُ دناا ، نشاآ مای بعا ايات ۀب  مرين و ظانر در «ِای اْل

 .کنا شاآيار  ریددکهدربدرنمۀصرهحتدوعدهدمیب و مممناآ  اآپيامبر  خاا  متعال ب  ک
ُهْم » ُُ اِلِمیَن َمْعِذَر َفُع الظَّ ِْ خيزناا؟ برمای زموۀنیچا هوانااآ  «َیْوَم َیُاوُم اْْلَْشهَهادُ »، «َیْوَم اَل َی
َیْوَم » اماه: ديمر مراآ يۀا در. برايشاآ نااشت  باشاسود   ،ستامراآ خاهییمعررت  کومتی

 
ْ
یَیأ بِّ  ُِ َفُع َنْفًسا ِإیَماُنَها َلْم َُ  کَبْعُض آَیاِت َر ِْ ْت ِمْن َقْبُل ُاَل َی َِ . ماکان اسات (858)انعان:  «ْن آَم

ُه  ََ »باشا.  نررولی ظهورنم روزهار  مراد از اين اي  َِ ْع َلُهْم  ََ » !بر ستامراآلعنت  «َلُهُم اللَّ
ارِ  ََّ وُء ال  .وانا بودخ بسيار شون و بانا اآ منزل «ُُ
چوآ مبل از  ؛زنامابرا  موسی را مثال می و وردآمی ا  ادنا  خودشانا  برمراآ بعا 

صاحبت  و مبارزاتش باا فرناوآدحضرت موسی بيشتر دربارممممن،  ماز اوايل سور و اين اي 
ی ََ »فرمايا: می کرده است. مراآ ََ ی اْلُه َُ ا ُمو َِ ْی َُ َْ آ َْ  ََ و» کارديمما موسی را نااايت  «َلَا َلَاه

 ََ ی  ََ ی اْلُه َُ ا ُمو َِ ْی َُ َراِئیَل الْ  آ ُْ ی ِإ ِِ ا َب َِ َرْث َْ  اسرانيل ب  ميراث نهاديم. تاب را برا  بنیک و «َتاَب ُأَ
نشااآ ايا  ايان  شاانا.م اون  معاارف و مقاررات الهای و  تابکاسرانيل صاحد بنی
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اسارانيل اآ بار بنایزما غوتفار و طاکاهر  .موف  شانا ياراآ حضرت موسی  کدنا می
 نابودتاب را ک و نناکتاب اساانی خود نال کنا طب    اآکدادنا شانا، ابازه نایپيروز می

ََ »ردنا. کمی ی  ًَ ْلَباِب ک ِ  ُه هانی رانيابی يت،تاب نااکاين  «َری ِْلَُِلی اْْلَ برا  صااحباآ  و ا
 .است نقل و خرد

و پاس تاو نام صابر  «َااْصهِبْر » :فرماياامای خاتم پيامبرب   از اتاان مطلد، خطاببعا 
ِه َحهقٌّ »ن. کافرين مقاومت نا  انحطاطانميزه . دربرابرنکاستقامت  ََ اللَّ ْع ََ  شاک،بای «ِإنَّ 

َبَاْت »صافات  مسور مونا ودخاا ح  است. اين وناه مونا َُ  َْ هِلیَن * کََ َلَا َُ ا ِلِعَباِدَنا اْلُمْر َِ ِلَمُت
ُهْم َلُه  ُصهوُرََن ِإنَّ ِْ درسات  و حا  بيااآ شااه،  در ماراآ کنا  ديمر  و ناچنين وناه «ُم اْلَم
 .کنیصبر  ؛ ولی اهرپيروز خوانی شاطب  ونام ما تو  پيامبر! مسلااً ا  .نستنا

َتْفِفْر ِلَذْنبِ » ُْ  ؛ ولی مراد اي  ازمعرون است پيامبرمسلاًا ن. کهنانانت استغفار  از «کََ ا
خطانايی نستنا ک  اهر من و شاا مرتکد شويم، اشاکالی  نستنا. نیهنسۀدخطانا  ،ذند

بِّ » نا خطا و هناه استناارد؛ ولی برا  اآ َِ َر ْم َُ ْح ِب بِّ َُ ََ اْلبْ  کََ  صابح و شاد  «ارِ ُِباْلَعِشیِّ 
فرباان   کااماوزد ب  ما می شنیروب ن. اين اي  کستايش  و او را تسبيح بموبرا  پروردهارت 

 خااست. آ، يار اپيامبرکار 
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 گفتار دوازدهم
 تعهد ایمان به نبوت 

 

 
 

 ِبسِم الّله الَرحمِن الَرحیم»
ِذ  ََ هَ یِإنَّ الَّ وا  ُِ ََ َج َن آَم َا  ْمَو اَجُر

َ
َا ِبهأ َُ ْنُفِسهِهْم ِاهاَه

َ
ََ أ هبِ  یاِلِهْم  هِذ یَُ ََ الَّ هِه  ََ یِل اللَّ ا  َْ ََ َن آ

َلَ 
ُ
َا أ لِ  کئِ َنَصُر َْ ِذ اُء بَ یَبْعُضُهْم أَ ََ الَّ ََ َلْم یْعض   وا  ُِ َا َم َه یَن آَم الُا لَ اِجُر ََ ِتِهْم ِمهْن یهْم ِمْن 

ی یَش  َصُرََه یء  َحتَّ ِْ َت ُْ ََ ِإِن ا َا  َِّ  یْم اِ کاِجُر ْصهُر ِإالَّ َعَلهیُِن َاَعلَ یال َِّ ََ َُِ یهَقهْوم  بَ  یُم ال ْم 
ُهْم مِ یبَ  ُه ِبَم َث یَِ ََ اللَّ ْعَمُلوَن َبِص اٌ   َُ ََ ایا  ِذ ٌر *  لِ کَن یلَّ َْ َا َبْعُضهُهْم أَ ْفَعُلهوُه یهَفُر َُ اُء َبْعهض  ِإالَّ 
ٌة اِ َُُ  َِ ََ َاَس  یْن ِاْت ِذ یبکاٌد اْْلَْرِض  ََ الَّ ََ هَ یٌر *  وا  ُِ ََ َج َن آَم َا  َا اِ اَجُر َُ هبِ  یاَه ََ یَُ هِه  ِل اللَّ

ِذ  َلَ یالَّ
ُ
َا أ ََ َنَصُر ا  َْ ََ ها َلُههْم  کئِ َن آ وَن َحاًّ ُِ ََ ِرْزٌ  ُهُم اْلُمْؤِم -75: انفهال) «ٌم یرکهَمْفِفهَرٌة 

74.) 
ُه مِ » َخَذ اللَّ

َ
بِ  اَ  َث یََ ِإْ  أ َِّ ََ ِح َت کْم ِمْن ُُت یا آَُ َن َلَم ییِّ ال ٌ  کاَء َمة  ُثمَّ َج ُاب   َِّ هوٌل ُمَصه ُُ ْم َر

ُه قَ ُا َمَع ِلَم  ُصُرنَّ ِْ ََ َلَت نَّ ِبِه  ُِ ْم َعلَ ْم َلُتْؤِم ُُ َخْذ
َ
ََ أ ْم  ُُ ْقَرْر

َ
 أ

َ
ْقَرْرنَ ی قَ ْم ِإْصِر ُُ لِ  َ  یاَل أ

َ
اَل ا قَ اُلوا أ

َنا َمَع 
َ
ََ أ َا  َُ َِ َُااْشَه اِه  (.71: عمرانآل) «َن یْم ِمَن الشَّ
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 . تعهدآور بودن ایمان به نبوت12-1

ًَا َرُوُل الّله»نااز  در تشها ما با هفتنايا  مَّ َُ َُ َانَّ ُم دربرابار ب  نبوت،  و شهادت و ايااآ «َاشَه
 ؟شای تعها میبامع  نيز م

 . مسئولیت و تعهد نبوت12-2
  از راه پياروهيرد، نباارت اسات از معتقا ب  نبوت بر دوش می آ  انساکمسئوليتی  و تعها

 .ب  منزل رساناآ بار نبی ليتنبی و مبول مسئو
 شوار میار تاان ک يک پيامبر،  پيامبرزبانی مبول  با صرف امرار و نناکخيال می  اناه
از بعاا  و ساوختنانا داشتنا در اتش مهر و غضد خااا مای  انساآکننا کمی هااآبعضی 

ًَا » با هفتننراب و غضد خاا بودنا،  ۀ  در منطقک سانیک ،اینبياءنبوت خاتم مَّ َُ َُ َانَّ ُم َاشَه
در  . حال اهرخاا شانا منطقۀ رحات و وارد منطقۀ نراب خاا بيروآ امانا ، از«َرُوُل الّله

و اهار  شوناتر مینزديک ب  سرچشاۀ رحات، يا روزه هرفتنا نااز خوانانا، رحات منطقۀ
 .نستنا در منطقۀ رحات نمباز  را ان ان ناادنا، ارناکاين 

اور اسات. ايااآ، تعها اين ؛ ولییزن است پيامبرايااآ ب   را مبول نااريم. ما اين حرف
نرچناا  شوار ب  خاا نزديک مایاهر مممن ب  تعهااتش پايبنا بود، اياانش صحيح است و 

بور؛دولیداحثداردسردهیموۀندش ص با نااآ امرار زبانی نم در خيل مسلااناآ ب  شاار می
 هستدتۀدمشخصدشاردکهدهودمؤمندیستدیۀدنه؟

  با  تعهااات ک کسی هوييمنم، میکاياتش را معنا میدر ادام    کمعيارنا  مرانی  باما 
 آ  ايااکنايی   ب  تعهاات و مسئوليتکست هدمممنکسی ايااآ پايبنا نباشا، مممن نيست. 

 د، پايبنا باشا.هرارمی دوشش ب  نبوت بر
 رباا چا ناا، کار کاچا  خاهسوتدربدرنموۀمای پيامبر تعها يعنی اينک  ش ص بايا ببينا

نام در زمااآ  ؟ اونااکخواسات بناا را مای بزر بنياآ  ، کاانخواست برداردرا می سنمينی
 شاه؟ اهار باواب منفای بنا بزر  ايا اآ بار برداشت  شاه؟ اآ بنياآ ببينا وکنا نماه  شخود
 تا ايان باار را باا کنانفر ديمر نم پياا چنا  نا و. زور بزرا ان ان بانا ارکتا اآ  شاوک، ببود

 !؟رو  نام بچيناا تاهندک  می ش راتا ابرده کنا،. اهر نتوانست ناارت را تاان نانم بردار
 است.هفت  ، دروغ ناتوانای يا ک اهر بمو کنا!فرانم تاهنددک  می ار راکمقامات 
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ب  ايان تعهاا پايبناا باشاا و اهار  بايا دنا،شهادت  کسی ک  ب  پيامبر  رسول خاا
 شايا اين تعبير بهتر باشا.  .ستسطحی اشهادت يک  غمو است. اين،، درونباشاپايبنا 

   اوپياامبر  مان با  کانم شهادت بانم تونای ؛ ولیاست پيامبر  او کدنم شهادت می
َُ ِإنَّ  کِإَ ا َجاَء » .آفقامنا درست ماننا معتقا نستم، اِاُاوَن َقاُلوا َنْشَه َِ هُه  کالُم ََ اللَّ هِه  هوُل اللَّ ُُ َلَر

هاِاِایَن لَ  کَیْعَلُم ِإنَّ  َِ َُ ِإنَّ اْلُم ُه َیْشهَه ََ اللَّ وُلُه  ُُ هفتناا ياا مای هی. نااه(8)مناافقوآ:  «اِ ُبوَن ُهَلَر
اوهدناا اآ نرچنا فرمايامی وناخاا نستی. خاا پيامبر  تو کدنيم ما شهادت می !الّل رسول

نا در اين شهادتشاآ   اآکدنيم ما شهادت می پمۀمبریدتادشهۀرتدرهرنددودهقرهبدکررند؛دولی
 .آ بار  کردناب  زبا شتنا و تنهادر دل مبول ناا . اين مطلد رادروغمو بودنا

  کا امنمودمایاهار شااا در زمااآ خودتااآ . اسالن است مطلوب دنيا  سالت، ساختنتعها ر
 ناا، از داشاتن بامعاۀ الهای محارون اسات،کزنااهی ناای ،فرماوده خااا طابدکوهنااآبشريت 

نا مغز و دل انساآ ۀهوش تنها درشنا و اسالن کسو میسو و اآبشريت را ب  اين ،نا  هوناهوآتدکم
  کاايان اسات  ،دنياامای پياامبر  با  رساالت کتعها شاا براسا  شهادتی  و  ، وظيفبا  هرفت 

 مسئوليت و تعها نبوت است. ،اين بسازيا. ،فرموده اسالن طابدکهنااآوشيا تا دنيا را کب
 و ِغوايات، هارانای را نوض کارد و از   بامعۀ بانلیناانساآراه بعضی از  پيامبر

در نا  ياک مطاار واهن هويی ناۀنا. امل اختالفنا ناپيامبر ؛ يعنیداسرهشتمی ن ات د
نا خودشاآ را از بعضی از واهن را نم  داشت.نا واهن اآ پيامبر خرو  از ريل بودنا ک  حال

کردناا و اساتقبال  پياامبر تاالشاز  ا  نامنااه کردنا و از ريل خاار  شاانا،باا  پيامبر
 .افتادنا اختالف بين واهن ترتمب،اينب 

است؛ ولی ابتاانی ک  نااۀ ابتاانات  مياآ و دوهانمی اي اد اختالفنا رپيامبناف 
باين  دليل،ناينب  سایدخدهدارگررهند؛خوانا مردن را ب پيامبر می .انضا  اآ هاراه نستنا

 هردنا.بعضی برنای و هردنابعضی برمی .افتااختالف می يکپارچ بامعۀ اآ 
در بامعا   بال باياا هيار  متقاموضاع و بنا صف ،ببه يک با اماآ پيامبر، پس 

. هیسوتندمای ديمار سااتدشاناآ و معارضااآ نام  سات وديکدر  پيامبرايا. وبود میب 
یکویدشيا و توانست يکیوک پيامبر .نا  اآ صف مقابل بودنا و وتنها بودتک در ابتاا پيامبر

 وبود بياورد.دمقابل صف ضاللت ب صفی در یۀبهن دبهدهفزهی دریددو
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خواست مردن را ب  بهشت ببرد؛ بهشت ايان بهااآ و نا؟ میکار کچ  خاهستمی پيامبر
 .شدندناراه میمردن را ب  بهشت ببرد، مردن بايا با او  ستخواچوآ می .بهشت پس از مر 

 رسنا.ب  بهشت نای نشونا،اهر با او 
فدپموۀمبردرهنوددحورکند دهزدطرفیدمویهاه ش ری مياآ اين دو صف در دورانی هير می

و ب  صاف پار دردسار  بهدبیۀدکندنا اآ ،تاهنددهزدروستۀن درلدابررح دهستدودهزدطرفیدنمی
شاردودجۀییدآندوسطداورهیدخواردهنتخوۀبدنبوت بپيوناد؛ بنابراين، از نر دو صف خار  می

شاا بموييا ش ری کا  در ميانا  راحات و اساوده نشسات ، با  کنددتۀدخممهدازند دحۀلدمی
بسد دیرکسداۀدنبیدنبۀشد،داردنبیدهست دیرکسداۀديا ن ؟ واضح است ک  نایبسددبهشت می

  عقیدنبۀشد،داردعقیدهست دیرکسداۀدح دنبۀشد،داردح دهست 
 ماا: تار اسات با  فهامخيلای نزدياک زباآ هويا  امااناين، س ن مراآ است؛ ولی 

ََ َمن َلم یَ کالّسا» ، باشاات کباطال ساا برابر  درک سیک 1؛«اَن َعَلیِاکن َمَعِا ُُت َاُخو الّراضی 
د  راضایکا سایک هوينااناای حايث شريف ست.  ب  اآ وضع راضی اکاست  سیک ربراد

ار باعی ک  ب  کس کنر ؛«َمن َرِضَی ِبَعمِل َقوم  َاهَو ِمُِهم» .معلون است ؟اره استکست، چ ه
  با ماا کنر «اَن َعَلیِاکَمَعِا ن ََُ َمن َلم یَ » گاید:. در ادام  میناستراضی باشا، از خود اآ

  رده.کبين اين دو صف، بايی را فرض ناسالن نيست، بر ماست. 
باا بهاناۀ بلاوهير  از   کاُخَثايم  بان ربيع و مسعود بن نباالّل  کسانی از صحاب  ماننا

طلبانا  از او تقاضاا نافيات و نشاانادر بنگ باال  خوريز  حاضر ب  يار  امان نلی
  در کادانساتنا ناای و ناه بودور خواناکننا، کتا مرزدار   بفرستا مرز ب را نا آ  اکردنا ک

  معناا با باطل با نارانی . خواننا بود ، با باطلنباشنابنگ بين ح  و باطل، اهر با ح  
 .اناينفها نانيا را ناآا .نيست بنگ با ح 

 را ششاشاير و اساد و او نااکمای ياار  او طلداز در بين راه  نلی بن   حسينکدسیک
 ن  با حسين. ،او بر حسين است .  با حسين نيستکروشن است  کنددودخارشدبهدنه،تقايم می

ْفَعُلهوَن * » َُ ُاوُلوَن َما اَل  َُ وا ِلَم  ُِ ِذیَن آَم َها الَّ ْفَعُلهوَن کَیا َایُّ َُ ُاوُلهوْا َمها اَل  َُ ْن 
َ
هِه أ ََ اللَّ ه ِْ  «ُبهَر َمْاتهًا ِع
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اسات  هایبزر هناه نی؟ک، نال نایکنیبار  میبر زباآ  چيز  ک  ب  (؛ چرا6-1)صف: 
 نا.کنال ن ؛ ولی ب  اآناکا  را اظهار نقياه و   انساآ چيز  را ب  زباآ بموياک

اماروز در ابتاااع  نلای و معاويا  را مسام! فرق نلی و معاوي  چ  بود؟ شاا را ب  خااا
هويا، ضا راحتی و تنعم و رفاه نرچ  می  کيک نفر را در نظر بميريا  .نياکترسيم  خودتاآ

و  خوانا، تالشنرچ  می .هراردمیددوش مسئوليت بر رهويا، بانرچ  می .ستهدش ری
ناراحات  ،  باو  رشاوه بانااکاا  نايا  واز رشاوه  .ايااست. از دروغ باش می کوشش

 از او پاولبارادرش حتی ومتای  .ناکس رحم نایکم خاا ب  نيچکشود. در راه خاا و حمی
  گمرر ب  طرفش میانن هااخت   ،خوانامی هلمۀلدبهبيت

. اسات وناوشنايش انال .مقابل اوسات ترور کنيا ک  درست در نقطۀنم  را يک نفر
با   تنها ،ریدریددودیرکۀبیدارهیتۀندهنجۀمدمیچمزداهدشمۀدمیگمرر دیمهزناهی را س ت نای

بس. ناين و  کنيا.تعريف  از اوهانی  يا واين شرط ک  ب  نلی کاک نکنيا، ب  او کاک کن
  ؟رويامی یکدهزدهیندروکاانشاا سراغ  سوهنا! شاا را ب  خاا

پارواز  شای، نااز و ف رفرو، ابرومناا ، مقان، پول، نيش، تنعمسو  راحتیب  دلتاآاهر 
 شبان  در اآ مومعيت، اهر خيلی انل مالحظ  بوديا، نياباا ،راه خاا کرد، نرچنا در خالف

 تااآ، با  زآ و بچا ياشارا سوار می خود رده، اسدکنا خااحافظی نبا ناساي  ،یکيواش و
نلای را  فتياا ورطرف شان مایب  يا نلی ماد!  نستم و من در شان منتظر شاا هفتيانم می
 .، اين کار را کردنانا  موب  اآ زماآ  خيلی از چهرهکطابدنااآ، شتياهراتنها می

ناا  حاايث، مفسار ، راو  اينپيامبرو  اميرمممناآنبا ، پسرناو   نب نباالّل 
در  اميرمممنااآ .ردکاار را باا نلای کانااين  نياز شايع  و سانی مياآچهرم موب   و مراآ
 . دارد نبا بن البالغ  دو نام  و دو خطاب ب  نباالّل  نهج

شيع  و  و ردکنقل  پيامبرحايث از مول  او چنانبا  چ  کسی بود؟  بن ممر نباالّل 
ناا   ؛ ولاینبود پيامبرصحابی نرچنا  کردنا.نا  مبولش  کردنا؛ يعنیسنی نم مبولش 

  .مبولش دارنا
  کانااار  و ذرابوبود و شيع  و سنی مبولش داشتنا، مثل سلااآ،  پيامبراهر صحابی 

 ردهکات در  نرا درسا پيامبرزماآ  .آ استبعااز تا او ، مهم نبود؛ ولیدارنا لشاآنا  مبو
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 بناب نباالّل  ک  امنم در تاريخ میمطالع   با اناکیاز دنيا رفت.  پيامبر ،بودک  بچ   بود.
  .خيلی ب  او نالم  داشت بود ودون  خليفۀآ و اطرافياآ نانارا ءنبا  بز بن

نام  و حاال، نام شايع درنين و رده باشاکرا در  ن پيامبرزماآ  و آ باشابعاتا از ادن
ينک  دو هروه مت اصام، ادن ن يبی باشا. اسم ابايا را مبول داشت  باشا، ياَللَعَ د!  سنی او

م و استاناار ک  حاکحالیاين ادن در چيست؟ در نرف اسالمی يک نفر را مبول داشت  باشنا،
یبا  !حرن امن و اماآ پروردهار ، ک؟ مرفت  اک والاال را برداشت نا  بيتبرره بود، پول

نا با اآ تاخريا نيز زيبا کچنا  داد و نيزفروشکفقرا  ب  صام  داد! بل ،  برد و ب  فقرا نا راپول
 .شودهررانی مشغول خوش

هفات؟ چا  مای اميرمممناآبود، ب  نظر شاا دربارم  هنبا  امروزبن حال اهر نباالّل  
، از ري اترد، ب  ياد نلی اشک میکرا نقل می تاان احاديث دست اول در فضيلت نلی

رديم کمبول می بانوش،ايا من و شاا  زير  و  ولی ؛ردکنا نقل میاينک  با نلی بود، خاطره
اهر شيع  بود، ومت امتحااآ باياا  او !«برو اين دان بر مرغ دهر ِن » :هفتيمشيع  است؟ می وا

ََ ااِلمِتُاِن »داد. را نشاآ می شخود ُجُل َاَ ُیهاِن  َرُم ُیُ  ِعِ ِب َُ  ای» 1،«الرَّ َجهواِهِر  ُعِلهَم  ااَلحهواِل  َالُّ
جاِل    2«.الرِّ
کرردآوبر دفرهبدنمیهشدبهدربنمیو نال  کردنای آ ب  دل اومار خواهر شيعۀ نلی بود، اآ او

من امياا  .تر بود خويشاوناانم ب  من نزديک ۀتو از نا» شددحضرتداگاید:بانث نایود
 «اويت را در اين شراي  تنها هراشتی و رفتی؟!نپسر .ی ب  تو بودنکمن مت .ب  تو داشتم

خوۀطردهینکوهدب مرحون رضی  ک  شايا بن نبا  دارد خطاب ب  نباالّل هیدنام  نلی امان
کا   بنويساادالبالغه نهوجدر شاياه کرد، يا ترسياه يا خ الت کنبا  زناهی میزماآ بنی رب

الّله َعّباسکِمن » خطاب ب  اوست. َُ و  6«تاب  َلُه ِالی َبعِض ُعّماِلهِه کِمن »نوشت   را «تاب  َلُه ِالی َعب

                                                           

دار الحاايث،  ،، ترحيح حسين حسنی بيربنا ، ممعیلن الحام و الملاعظليثی واسطی ،  محاابن نلی  .1
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معلاون  نباا نويات ابان خوانياا،اين ناما  را مای ومتی اسم نبرده ک  نان اآ کارهزار چ  بود.
بان با  نباالّلا   طمرباواآ نام  نا ههردکنقل  نيز بانا  ديمر در البالغهنهج برنالوه شار می
 .هراشترا تنها  يشپسرناو   است ک نبا

 نبوت نی. تبیین قرآنی تعهدات ایما12-3

پاريرفتن و مطااب  لياف او را کاين است: دنبال نبی راه رفتن، ت ،مبول و پريرش نبوت تعها،
 کردآ.نال  ميل او

واْ » ُِ ِذیَن َءاَم َاْ »ردنا و هرويانا، ک  باور کدسانیک «ِإنَّ الَّ ََ »ردناا کن ارت ب  ماينا   «ََ َههاَجُر

َْا بِ  َُ ْنُفِسِهْم َجاَه
َ
ََ أ ْمَواِلِهْم 

َ
هِذیَن » ،مقابالدرردناا و کم اناات در راه خاا و با مال و بانشاآ  «أ ََ الَّ

اْ  َْ ََ و  «َو َنَراُرواْ » خانااآ بودنا، در ماين  پناه دادنااسرپرست و بی  بیکنا را   اينک سانیک «َءا
ََلئِ »ردنا، کشاآ يار 

ُ
ِلَیاُء َبْعض   کأ َْ بعاض  آببهمااپيوساتماآ و نامنا اين از بعضی «َبْعُضُهْم أَ

نام پيوسات  و  انا. ناا  با نم فرورفت در   مثل ابر کنی نستنا منانا نااآ ممديمر نستنا. اين
 .املکامل، الراق و التراق ک. ویيت يعنی پيوستمی اناخورده بوشياه و هره

واْ » ُِ ِذیَن َءاَم َاْ » ؛ پيامبر  تو کردنا کلشاآ باور در د و   ايااآ اوردناک سانیکو  «ََ الَّ  «ََ َلهْم ُیَههاِجُر
ْن َشهْیء  َُما لَ » تعها ايااآ را بر دوش نمرفتنا، و ردناکن رت ن ولی اَلَیِتِهم مِّ ََ ْن  ناا آاشااا باا  «م مِّ

ناا و ان اا ههردکان ارت ن کوهزماانی ننا. تااک  ن رت کنيچ پيوستمی و ارتباطی نااريا، تا ومتی
 نيچ رابط  و پيونا اسالمی و برادر  مياآ شاا نيست. و بيمان  نستناا با شانستنا، 
اۀدکسۀنیدجنگمدنددودهزدشمۀدکموکدنا اآ اهر یۀییدنمزدرهبند اۀدریگرهندتفۀوتنا اآ البت 

. اهر مسلااآ نستنا ر در حال بنگک؛ چوآ با شاا نافشۀندکنمدشاا بايا يار  خاهستند،
 حاايت کنناا، نرچناایۀیدخاردمسقکاز نموابد است  ناآمسلاا، بر ب نمنا اآافرک با

شاا با ببهاۀ مقابال،  کهشنا، ممر زمانیرده باکن رت ن نباشنا ياوطن  يک اآ مسلااآ در
 پيااآ صلح بست  باشيا.

ن ارت  نرچناا  باشانا، واباد اسات، کا  از بهاآ اک ب  مسلااآ، در نر نقط ک
  البتا  کاا  ردهکن رت نب  بامعۀ اسالمی   کاانی هويا مسلمی . از طرفی اي رده باشناکن

  درهيار افرکاهر با فر ماناه، ک ريادر د وا  معنا نااريم اين ب  میامروز در دنيا، بامعۀ اسال
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 ااک بارادر مسالاانتاآکح  نااريا با   شتيا،افر پيااآ صلح داکبا اآ  نيز شاا اتفاماً  و شا
  .اا نيستبرادر ش و ردهک. چرا؟ چوآ ن رت نبرويا
َصُرَ» ِْ َت ُْ یِن َاَعَلیْ کََ ِإِن ا َِّ ْصُر ُْم ِای ال َِّ یهان مردمهی  «ُم ال َِ »ه کهمگر بر قهومی، بهر ز ََ َُبْیه ْم 

یَثاٌ   ُهم مِّ َِ ْعَمُلهوَن َبِصهیٌر »ست. نا تعها و پياانی  مياآ شاا و اآک «َبْی َُ ُه ِبَما  و خااا با   «ََ اللَّ
 ، بيناست.دنيامیان ان انچ  
ِذیَن ََ ا» ِلَیاُء َبْعض  کلَّ َْ َْا َبْعُضُهْم أَ  بعاض ديمار آو پيوساتما ببه نم از کافراآ، بعضی «َفُر

اناا. ببه اردو و نمدر دشانی با شاا، نم ولی نرچنا مياآ خودشاآ اتحاد ناارنا؛. نستنا
« َُ ْفَعُلوُه  َُ ََ َاَساٌد ُِإالَّ  ٌه ِای اْْلَْرِض  َِ  و فساد بزرهای را ان ان نانيا، فتن  کاراهر اين  «ِبیٌر کْن ِاْت

  هرفت.خوانا  را فرا زمين
نياا، اهار ناانياا و کبناا  را مراناات نبنا  و ايان صاف  اهر اين ببه کشايا مراد اين باشا 

  کااست و اهر ناانيا  مقابل صف دشاناآ خاا، يک صف مش ص  صف شاا درکناانست  باشيا 
 .خوانا شا و فسا برپا ناآ و معارضاآ است، در زمين فتن بين دو صف باشا، از صف دشا کسنر

واْ  ََ » ُِ ِذیَن َءاَم َاْ  ََ »،   ايااآ اوردناکدسانیک «الَّ هِه  ََ »ردنا کن رت  «َهاَجُر هِبیِل اللَّ َُ َْا ِای  َُ و  «َجاَه
ََ  ََ »ردنا کم انات  در راه خاا َْا  ََ ِذیَن َءا َاْ  الَّ ََلِئه»ردناا، کياار    پناه دادنا و ک سانیک و «َنَصُر

ُ
 کأ

ا وَن َحاًّ ُِ مهاابرت و م اناات  ناا؛ ولای  اياااآ اوردکای ناکسا. نستنا مممناآ راستين «ُهُم اْلُمْؤِم
 غين نستنا.آ درومناممنا اآ ؛«ُهُم الُمؤِمِون َغیَر َحق  » ناادنا و يار  نکردنا چ ؟پناه  نکردنا و

َخَذ ال»ناراآ[ ا  از سورم ال]نکت 
َ
هیَن ََ ِإْ  أ ِبیِّ َِّ ُه ِمیَثاَ  ال  نيز اآ هرشت پيامبراز حتی ؛ ما «لَّ

یۀیدهودبهدتأیمددکرر،داهدهودهیمۀندامۀوبردودهودبهدتا اهر پيامبر  بعا از او اما و هفت  تعها هرفتيم
ُه » یۀبیدکند ُصُرنَّ ِْ ََ َلَت نَّ ِبِه  ُِ  هشدکند بايا يار  «َلُتْؤِم
ياارانش سافارش  و موسی ب  امت، دوستاآ مثالً   ک ست؟ اين استچمون  ا پيامبر يار 

 !، م الفت کنياآیدمینا با اين نشان    ک پيامبر با مبادا ک  کنا
ْم » ُُ ْقَرْر

َ
مباول کردياا؟  و ايان تعهاا را نا هفت اياا امارار کرديااپيامبرخاا ب  اين  «َقاَل َءأ

ْم َعَلی» ُُ َخْذ
َ
ََ أ ْم  ُُ ْقَرْر

َ
؟ نام هرفتياا ناين پيااآ را از امتتاآ تا روز ميامتنينًا  «ْم ِإْصِریَُ لِ  َءأ

خۀطردب  یۀدبهيهود ا  موسی ب  پيامبر خاتم ايااآ داردخود حضرت ا  ناراآ بنديعنی موسی
  .کندمی مماخرههیندممثۀق،د
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 گفتار سیزدهم
 (9ابعاد آن ) والیت و 

 

 
 

 ِبسِم الّله الَرحمِن الَرحیم»
 یَ 

َ
ِذ یُّ ا أ وا الَ َن یَها الَّ ُِ ی آَم َِّ َُ َا َع ُذ َِ تَّ َُ  ََّ َُ لِ کََ َع َْ ْلُاوَن ِإلَ یْم أَ ُُ َْ یاَء  ََ َق ِة  َا ِبَمهکِهْم ِباْلَمَودَّ ا َفُر
قِّ کاَء َج  َُ ََ إِ یْم ِمَن اْل وَل  ُُ ِرُجوَن الرَّ بِّ کایَّ َْ ِه َر وا ِباللَّ ُِ ْؤِم ُُ ْن 

َ
ُتْم َخَرْجُتْم ِجَههکْم ِإْن ُْم أ ادًا ِْ

ب یاِ  ََن ِإلَ  یاُاَء َمْرَض اْبِتَف  ََ  یلیَُ ِسرُّ ْعَلُم ِبَم یُُ
َ
َنا أ

َ
ََ أ ِة  ْخَف ِهْم ِباْلَمَودَّ

َ
ََ َم یا أ ََ ُتْم  هُتْم  ِْ ْعَل

َ
ا أ

ِْ یَمْن  َو ُْفَعْلُه ِم َُ َْ َضلَّ  هبِ ْم َاَا ََ ُهوُنهوا لَ یُ ْم کْثَاُفهویِل * ِإْن یاَء السَّ ْعه
َ
ََ ْم أ ْبُسهُطوا یاًء 

 یُِإلَ 
َ
 یَِ یْم أ

َ
ََ أ َُ ُهْم  َا َلْو  دُّ ََ  ََ وِء  َتُهْم ِبالسُّ َِ َفَع ُْلِس ِْ َُ ْرَح ُُفُرََن * َلْن 

َ
الَ ََ اَل  ْم ُاُم ْم أ َْ ْم کهدُ  أَ

ُه ِبَم َُِ یْفِصُل بَ یاَمِة یْوَم اْلاِ ی ََ اللَّ ْعَمُلوَن َبِص ْم  َُ َْ یا  هاَنهْت لَ کٌر * َقه ٌة ِاهُُ َِ هَوٌة َحَسه ُْ ُ
 یْم أ

ِذ یاهِ ِإْبَر  ََ الَّ ِْ قَ  َن َمَعُه ِإ ْ یَم  ا ِم ُُ ا ُبَرآ هِه ُاُلوا ِلَاْوِمِهْم ِإنَّ ََن ِمهْن ُدَِن اللَّ َُ ْعُبه َُ ا  ََ ِممَّ ا َفْرَنهکْم 
ََ ُبِ  ََ َب َِ یا بَ ْم  ََ بَ َِ ََ َُِ یا  ََ اْلَبْفَض ُم اْلَع ُة  ََ ُه ِإالَّ َقْوَل ِإْبهَر ا ََ ْح ََ ِه  وا ِباللَّ ُِ ْؤِم ُُ ی  َبًَا َحتَّ

َ
َم یاهِ اُء أ

بِ  َتْففِ یِْلَ ُْ ْملِ ََ َم  کَرنَّ لَ ِه َْلَ
َ
ِه ِمْن َش  کلَ  کا أ هیِمَن اللَّ َِ بَّ َو  یهکا َعلَ ء  َر هکَُ َِ ََ ِإلَ ْل  یهکا 

 َِ َنْب
َ
ََ ِإلَ أ َْ .ُر *یاْلَمِص  یکا  ٌة ِلَمْن یْم اِ ُاَن لَ ک.. َلَا َِ َوٌة َحَس ُْ ُ

ََ الْ یاَن کِهْم أ هَه  ْوَم یهْرُجوا اللَّ
ََ َمْن  َه ُهَو یاَلِْخَر  ِِ  َتَولَّ َاِإنَّ اللَّ ِم  یاْلَف َُ  (.4 َ 4-1: ممتُِه) «َُ یاْل
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 . مقدمه13-1

افکاار راياج و  وناا، رواياات اسم و کلاۀ ویيت اشناست. دناناا، خواسات هوش شيع  با 
نان ویيت توأن اسات. ب   و ارزو  تأمين چيز  مسئل  با مااست و احتران تاان، با ناومی ما

 .دانيميت میننواآ شيع  خود را دارا  ویما نايش  ب  
 می ومتر آمار صل  چ  اکبينيا و می کنم ، ویيت را معنا میمراآ با کاک ايات کرياۀ

ر و يک نقياه، دارا  ویيت نباشانا، کف کپيرواآ ي و ملت، باعيت کي اهر .است بالبی
 کننددودشمۀدهیندبهدربدخاللداحث،دربکدخاهیمددکرر بيهوده زناهی می

روزه و  ،  ویيت ناارد، نااازک سیکشود فهايا ک  چرا وبی میخب  ،اين بحث ۀدر ساي
فهاياا،  تواآنيست. خالص  در سايۀ اين بحث، معنا  احاديث ویيت را می مبولنباداتش 

 نقل شاه:   از چنا تن از انا کازبال  اين حايث معروف 
َ  بِ » ََّ َص َُ  ََ ََ َصاَم َنَهاَرُه  الَیهَة َلو َانَّ َرُجًل قاَم َلیَلُه  ََ ََ َلم َیعِرف  ََ َحجَّ َجِمیَع َدهِرِه  َجِمیِع َماِلِه 

ََ یَ  ِلیِّ الّلِه َاُیَواِلَیُه  اَلَلِتِه َلُه َعلَ ََُ ََ فق  مااه  ن  واهر کسی تاان نار  1؛«هیهوَن َجِمیُع َاعَماِلِه ِب
ر راه خااا تااان اماوالش را د و صبح بياار باانااتا نا را تاان شد روزه بميرد، رمضاآ را

ثاار و بای ،چا  ان اان داده، بيهاودهنر ،نااشت  باشا ولی خاا را مبول ویيت ؛ ولیبانا
 ست.خنثی ا

 دنبالۀ نبوت ،. والیت13-2

نااف  ماناا.اهر ویيت نباشا، نبوت نم نامص می .بحث نبوت است يت، ادامۀمسئلۀ وی
هَم  ُبِعثُت » الّل اخالق انساآ ب ت ّل   وامل ک؟ تبودچ   پيامبربعثت  مِّ َُ  «.ااَلخهَلِ   اِرَم ُهَم  اِلُ
 .اما  نامش انساآ است، کا  ب  موان رساناآ اين ماي  وبرا  ساختن  پيامبر

؟ کررداير می؟ مارس  کرراستفاده می ا  برا  ساختن انساآچ  راه و وسيل  از پيامبر
سااز  درسات ۀ انساآارخانکبرا  ساختن انساآ،  پيامبرد؟ کرتد فلسفی درست میکم

سازد، ياک و انچ  می ولید ده، بيست سال ديرتر موف  شود؛ ادتربيح می پيامبرد. کرمی
                                                           

دار الکتاد ایساالمي ،  ،محااث، مام الااين، تراحيح باالل، المحاسو  برمی خالابن محاا احاا بن  .1
 .181، ص 8ق،   8618
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 آار، انسااکاطور خود  ب کنا کساز  درست ارخانۀ انساآک ، بلک انساآ نباشادو و بيست 
 پسنا تحويل بانا.پيامبر ملاک

 و معۀ اساالمی يعنای اآ بامعا با .است ساز ، بامع  و نظان اسالمیارخانۀ انساآک
حاود الهی در اآ  .است الهی مانونش و ناکومت میکخاا ح ،  در رأ  اآ بامع کتاانی 

و  مارار دارد خااا حکومات،در رأ   .ناکنزل و نرد می و خااونا شودبامع  بار  می
ماانوآ  .رداووباود مای يالت را دين خااا با کنا. تشتر از خاا، انسانيت و ناۀ انساآپايين

ومت، حقوق، نا  و نا  و نا  را ديان خااا کرواب  ابتاانی، امتراد، ح ،صلح و بنگ
 ست.اين بامعۀ اسالمی ا .ناکمی و حاايت ابرا ،تعيين

نا مسلااناآ در مک  نم چنر يل داد.کا  تشاما در ماين  بامع  پيامبر  ک طابنااآ
 بۀرتدکننود؛دولویدهیوندکوۀفیدنبوار؛دانوۀارهین،تاهنستنددربداالردمتفرقدشانددودعبودنا و می

 .کناومت کدر رأ  اآ ح تا خااونا يل دادناکتش ين ما حکومتی در
 ؛ ولاایباشاانا و متااين خوانناا خااوبنااا ماایالهای، ادنغيرغيراسااالمی و  بواماعدر 

ناۀ نوامل و  ؛ زيراتاهنندننا، نفت داشت  باشنا و... ولی نایربا نا نناخوامی .تواننانای
اسات. باازار، مسا ا،  بارنکس بامعۀ اسالمی .ناکانساآ را از ياد خاا دور می ،ناانميزه
 ،یاساالم حکومات زياچنا  و ، رفي ، خويشاونا، پار خانواده، بواآ خانوادهوم کدارالح

 .اناازدانساآ را ب  ياد خاا می
 در رأ رنبر نااآ  و ردک، پن اه سال ادام  پياا میپيامبرزماآ  میاسال حکومت اهر

سااز، نااۀ انساآ ۀاآ بامعمهرًا ، کررمیومت نلو  ادام  پياا کحو بعا از اآ،  ماناار میک
 اآپياامبر اين اتفاق مربوط ب  بوامع اسالمی است و .ردکمی غشدار را نم بیغشنا  ادن
  تا چنين کار  کننا.اينا می

 . معنا و ابعاد والیت13-3

 یداخل یوستگیپ: تیوال اول ُبعد. 13-3-1
يل کتشا را اسات سااز ارخانا  انسااآک  ناااآ ک مطلوب  بتوانا بامعۀ کبرا  اين  پيامبرنر 

 .نياز دارد ، پويا و بويا  نافقدمثابتتد، کب  اين م معتقا، آاياابا متحا، باعب   ،بانا
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هب ُادُع ِالهی» .سوۀزرکنوددودمویمایاين باع را فرانم  ابتاا پيامبر بنابراين، هَُ بِّ  کیِل َر
 ُِ هِة ُِبال َِ َس َُ ََ الَموِعَظهِة ال نفاوذ  و با موانظ حسن ، اياات ماراآ . در ابتاا(815)نحل:  «َمهِة 

 ببهاۀدرمقابال  از مسلااناآ ماممن و معتقاا ببه  کي و کندناآ را نرن میمسلاا الن، دلک
أُخُذُهم الَ »نا کفر اي اد میک ناا را از ا  اآننااهکمالمت مت نيچمال 1؛«َلوَمهُة الِئم   الّلِه  ِای َُ

 .نستنا نا  هان اولمسلااآنا اين هردانا.راه خاا برنای
  ب  نان ککننا؟ بامعۀ بانلی. اين برياآ باريک ا  زناهی مینا در مياآ چ  بامع اين

زحاات پرتعارض و پر نلیدر مياآ بامعۀ با اهر ب وانا وبود اماه،دب  مسلااناآاسالن و 
ریدهدربديا اين مسلااناآ ماننا فوید ابنشود، با نضم و نابود نشود، از بين نرود، باانابامی 

 ی داتۀاند 
 نسااتنا،   در امليااتکااباعيتاای ماکاان اساات فکاار، نااال، حيثياات و ش راايت 

  کااز بين برود. بارا  اين و هم شود، نابود شود، نضم شود، ثريت مرار هيردکالشعاع اتحت
نا بناا و آا رنا  استوابامی بااننا تا در ايناه، بامعۀ اسالمی با دست و نا نضم نشونااين

   ازکا انیونناوردک بايا نرچ  بيشتر ب  نم مترل باشنا، مانناا ،اداره شود و ادام  پياا کنا
تاک تک نا ونم ببنا را ب  يشاآاربناناکو بايا  نناکونستانی نبور میکالعبور صعد مسير

 .کندبهدتهدیددمینا اآ ، خطر لغزياآباانناها   اهر تنک نکننات کحر
از نم  و دين ک  ب  ناايمر بوشيانا، هره خوردنا زمسلااناآ ببهۀ اغا پيوستمیاين ايا 

درچناگ و با خودشاآ نرچا  بيشاتر چناگ بريانا و   ديمرناببه  کقیدهزب ، نشانا باا
 !ویيت ،در مراآ و حايث نامی دارد؟ بل  شانا، دردستدست

بوياا   ور کافنم  ناو اترال شايا انساآ پيونالی مرانی يعنی وویيت در اصطالح ا
از  خودشااآ را مترال باشانا و يکاايمربا   نرچ  بيشاتراين ببه  بايا افراد ناف واحا. 

 و   از بين نروناکاين خۀطرب چرا؟  بکشنا.نار کنا  ديمر باا و نا و مساتمطد ،ناببه 
 هوينا.میب  اين، ویيت  نضم نشونا. در مراآ

د، با  راو وباود ار را باا ايان پيوساتمی و بوشاياهی با ک زاغا آباع مسلاا پيامبر

                                                           

 .611، ص نااآ، البالغهنهجشريف الرضی،  حسين محاا بن .1
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ناا آا باا .ر واحاا دراوردکاصورت يک پيب  کرد ونم برادر  نا را باآا، کردناايمر مترل 
ناا  ديمار نا و ببها آااورد. بين  وبود بامعۀ اسالمی را ب  داد ويل کاسالمی را تش متا

  کاين خۀطرزداشت؛ ب آ باکامشر و ب  ببهۀ يهود، نرارا ستناز پيوبهدنا اآ انااخت وباايی 
از برداشاتن  پذیرفتنود،را نای ویيت گرفتند،دمتحددنبارنددومرار نایاين حالت  درنا آااهر 

 نا.نامامی ، نابزبودنا اآ   بر دوشکبار امانتی 
، پيوناا و ویيات با  نام ، باازشاسالمی ب  امت نظيم تبايل بامعۀ ا از انک  البت  بعا

اتحاد ن يبی ميااآ شايعياآ اي ااد  البت  در زماآ خالفت خلفا نم، انا  اتحاد نياز دارد.
 کرده بودنا تا در سايۀ اين ویيت، برياآ تشيع محفوظ باانا.

شاود. در د مایاب وار با  اآ، از چناين طرف ک  را در نظر بميريا بزرهیشاا رودخانۀ 
، يک بريااآ اب بارياک، نستناحرکت در حال نا  تنا مياآ اين مسيل ن يبی ک  برياآ

شاود، شود، رنمش خراب نااینرهز ماطی نای انک  ترن يد و مانارود و سالم میتنا می
نااآ طعم شايرين، رناگ شافاف، خلاوص و  و هيردنا  شور و تلخ ديمر را نایطعم اب

 رود.دارد و پيش مینم  می ،دناصفا را ادام  می
  اناواع کاا  با  نااين رودخانا  را نباا اميا  و بنایشاا ناَلم اسالن در زماآ خلفا  بنای

. در برياآ بودنا، تشابي  کنياار  و سياسی و نالی هوناهوآ در اآ نلي  ناايمر کنا  فبرياآ
د  خارناچيز و  بسيارآ ن يد، اب باريکی در مياآ اين طوفاماننا  اآاز اول تا اخر برياآ تشيع 

صفا  خود را  و ار نشا، طعاش خراب نشاکخودش را نم  داشت، نرهز  ولی ؛رساب  نظر می
 پيوستمی.نمعا و يک باند از مطلد است. ویيت يعنی ب از دست نااد. اين يک بُ 

 شايع  ناامش راو  داناايمر میکرا اوليا  ي منانی ک  ايااآ راستين دارنا و متحا نستنامممراآ، 
   نم معلون شا. ویيت شيعياآ بات. عا از ابعاد ویيت اسصورت، اين يک بُ نرب ؛ گذهبرمی

چقاار اشاتباه  یۀسوت محبات با  اآ صرفاً  ویيت انا معنا  ننا کا  خيال میناه
را دوست  پيامبرخانااآ  ن  اناۀ معروکشود سی پياا میک ،ممر در ناَلم اسالن کننا!می
دشاان ناا اآ باانا بنميانا، نا    در صار اسالن با اآک سانیک؟ ممر نااآ ت  باشاشناا

؛ دانساتنامایبهدنموزدناا اآ مقان و رتبۀ محد اين خانااآ بودنا و حتی نايشاآبودنا؟ خيلی
  نا. بنميانا خاطر دنيا با اآب  ولی
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رد؟ کا. تظاانر مایردکرا ب  منرور دادنا، منرور هري   ومتی خبر رحلت امان صادق
  اماان کنا؟ خودش دستور داد کخواست تظانر خودش می  چ  کسی؟ پيش نوکرنا پيش

پس  .اآ خوردکار هرشت ، ملبش تکار از ک  کخبر رسيا  ومتی ولی ؛نناکرا مساون  صادق
 .ناستویيت بایتر از اين نرهز!داشت؟  را مبول منرور نم ویيت

ست ک  معناکوشا، ب  اين ک  در راه خاا و برا  خاا میا  ویيت امت مسلااآ و ببه 
چا  بيشاتر نریۀیشۀنددل ،وبود بيايا ب  نرچ  بيشتر مياآ افراد اين ببه  اترال و پيوستمی

 برخالفک   از کسانی و نا  م الفچ  بيشتر از مطدنزديک شود و نر د ونم هره ب ور ب 
 د.کننا، باا شوانايشنا و نال مینا میاآ

 (یداخل یوستگیپ) تیوال اول ُبعد یقرآن نییتب. 13-3-2
ِحیِم » حمِن الرَّ وا ِبسِم الّلِه الرَّ ُِ ِذیَن آَم َها الَّ ََ » !ايا  ايااآ اوردهک سانیکا   «* َیا َایُّ ی  َِّ َُ َا َع ُذ َِ تَّ َُ اَل 

 ََّ َُ  . يانمير دشان من و خودتاآ را ولی «م َاَِلَیاَء کَع
املی کاين معنا   ولی يا؛نمير ستیدوب  کننا: دشان من و خودتاآ را نا معنا میبعضی

خودتاآ نميريا؛ يعنی  لیناست. ونيست. فق  مسئلۀ دوستی و محبت نيست، بایتر از اين
 .نا مرار نانياخودتاآ را در صف اآ و خودتاآ ناانيا ۀببهنم

ةِ » لُاوَن ِاَلیِهم ِبالَمَودَّ ََ » بفرساتيا،نا اآ برا پيان دوستی  تاا صف ناانيببه  و نم، نم«ُُ

َا ِبَما َجاَء کَقَ  قِّ کَفُر َُ    ح  و حقيقت، پروردهاارکنا ب  انچ  آادانيا   میکحالیدر «م ِمَن ال
ا» هند کافر شاه برا  شاا فرو فرستاده است، بهانياآ ََ ِایَّ وَل  ُُ پيامبر و شااا  «مکُیَِرُجوَن الرَّ

بِّ »ننا کبيروآ میرا از شهر و ديارتاآ  ِه َر وا ِباللَّ ُِ ؤِم ُُ  ب  پروردهارتااآ   شااکخاطر اينب  «مَُان 
  .اورياايااآ می

هِبیلی ُِتم َخَرجُتم ِجَهادًا ِاهیکِان » نايستياببه   در يکخودتاآ  دشان من وبا  ََ ابِتَفهاَء  َُ

ی ُِ اوردآ خشانود  دساتبرا  با  و برا  من ششوکاهر در راه بهاد و م انات و  «َمرَضا
دشاان مان و باا نياا، حا  ناارياا کدر راه من تالش و م اناات مایو  ، خار  شايامن

 .شوياببه  نم خودتاآ
ةِ » ََن ِاَلیِهم ِبالَمَودَّ ِسرُّ ََ َاَنا َاعَلُم ِبَما ». نکنيا تدمحبت و موهارهزدنا اآ ب در نهاآ و خفا،  «ُُ



 2مصباح    126

 

ََ َما َاعَلُِتم ار کاياا و انچا  اشاردهکاپنهااآ  ،کنياترن ب  انچ  شاا پنهاآ میمن دانا «َاخَفیُتم 
ِبیِل ََُ َمن َیفَعلُه ِمِ» ايا.ساخت  َواَء السَّ َُ از شاا ک  با دشاناآ خاا طارح  کااننر «م َاَاَ َضلَّ 

هبیِل » ،نا باانااآ ۀببهخودش را نم و دوستی و يار  بريزد هواَء السَّ َُ راه ميانا  را  «َاَاَ َضلَّ 
 م کرده است.ه

فرمۀیوددمی، کننا ک  چرا بايا با کفار مطع رابط  کنامانع را نا اينک  مسلااآ خاطرب بعا 
ِان »ر  ضا شاا نستنا، نرهز با شاا مهرباآ و دوست ن واننا بود. ک  از لحاظ فکدسانیک

 د.دشان شاا خواننا بو «م َاعَاًء ُونوا لَ ُیَ »، بنادست ياب  شاا اهر  «مکَیثَافو
وِء ََُ َیبُسُطوا ِاَلی» َتُهم ِبالسُّ َِ ََ َالِس َیُهم  َِ دست و زباآ خاود را با  باا  بار رو  شااا  «م َای

زبانشاآ را ب  باا   ننا.شاا را بيشتر تحت فشار مرار د تا هشايناهشاينا. دستشاآ را میمی
نناواآ ياک با شاا را  .نناکشرافت حيثيت و بیبی ،شاا را تحقير تا هشايناب  رو  شاا می

باانيا ک  ساود  با  حاال شااا ن وانناا  کرديا،کاکشاآ  اهرشناسنا. نای آ شايست انسا
 داشت.

« َُ َا َلو  دُّ ََ ناين نقياام ملبای را  ریندابازه نای فردا بر شاا مسل  شونا، اهر «ُفُرََن ََُ 
ازاد و راحت  درینابازه می  کنيا کن هااآ. باشياافر ک نيز دوست دارنا شاا .نم نم  داريا

 نيا.کتاآ نال و ب  وظايف اسالمی نی کنيامسلاا
انتاآ، حاضاريا باا دشاان کاسايش نزديو  ، امازادهيشخاطر فرزنااآ، مون و خوب شاا 

َِفَع » خورنا؟ب  درد ادن می ، چقارخاا بسازيا؟ ممر اين ارحان و اوید َُ ََ ال ُم َارَحاُم َُلن  م 
َیهوَم الِایاَمههِة » بسوۀنند ب  شااا ناای نااآ و فرزنااآ شاا، سود ارحان و خويشاو «مکَاَاَلدُ 

 َِ شواردمعنوۀدطور نيز مایاين. ناازدانا باايی میروز ميامت مياآ شاا و اآدر  «مَُیفِصُل َبیه
 . ب شناارحان و اوید ب  شاا سود  نای ،در روز ميامت کرردکه

« َِ َیهوَم َیِفهرُّ الَمهرُء ِمهن »کناا باا مای از نم خااونا، شاا را در روز ميامت «مَُیفِصُل َبی
ََ َبِِیِه  ََ َصاِحَبِتِه  ََ َاِبیِه *  ِه  ََ ُامِّ پاار و  ،  انسااآ از بارادرکاروز   (63-64)نابس:  «َاُخیِه* 

یِه ُلِ »هريزد مادر، ناسر و فرزنااآ نزيز خود می ِِ ( 61)نبس:  «لِّ امِرئ  ِمُِهم َیوَمِئذ  َشأٌن ُیف
   برايش کافی اسات  نااآ هرفتارکدارد ا  و هرفتار  و سرهرمیروز کار  دس در اآکنر

عَملُوَن َبِصیٌر » َُ  داناست. ،کنياخاا ب  انچ  می و «ََ الّلُه ِبَما 
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هٌة ایُاَنت لَ کَقَ » َِ ِذیَن َمَعُه  م ُاَُوٌة َحَس ََ الَّ   کاسات او  اياتی انقطۀ اين ايات،  «.ِابَراِهیَم 
يی وکاسرمشا  ني نشنال ابرانيم و پياروا !آمنامما  هويا:آ میمنا. ب  ممميخواناتاکنوآ 

ناا چا  نياا. اآکار را بکردنا، شاا نم نااآ کست. ببينيا ابرانيم و پيروانش چ  برا  شاا
زمااآ خودشااآ هفتناا ماا از شااا و  و طااغوت نا صاف و صريح ب  مون هااراهردنا؟ اآک

 ما و شاا برا  نايش مياآ  و روهردانايم ، از شاار ورزيايمفکما ب  شاا  .نتاآ بيزاريمياخاا
 ياک راه اشاتی وباود دارد تنهاا. خوانا بودين  برمرار کبغض و دشانی، نااوت و خشم و 

 .هرايش پياا کنيار  ما کمنط  ف ممر انک  ب  «َحّتی ُتمِمنوا ِبالّلِ  َوحَاهُ »
 «ِا  َقهاُلوا ِلَاهوِمِهم» نساتنا.يی بارا  شااا وکاسرمشا  ني و پياروانش ، ابرانيمشکبی

ا ِمِ» :  ب  مون خودشاآ هفتناکنیزما ُُ عُبَََن ِمهن » مبراييمبيزار و از شاا ما  «مُِاّنا ُبَرآ َُ ََ ِمّما 

فر ورزياايم کب  شاا  «مَُفرَنا بِ ک» ، غير از الل  نيز بيزاريمپرستيامی خاايی ک  نر «دَِن الّلِه 
ََ بَ » ا  َِ َِ ا َبی ََ َِ ََ َب ََ الَبفَضاُء َاَبَاً ُی ُة  ََ ا ََ ينا  بارا  کميااآ ماا و شااا، دشاانی و بغاض و  «ُم الَع

هُ » ار شاکنايش  نااياآ و اش ََ ح ََ ؤِمِوا ِبالّلِه  ُُ ی   تا ايااآ اوريا.ک  ب  خاا  يکتا ومتی «َحتَّ
ههةٌ ُاَن لَ کَلَاَ »هويا: مراآ می َِ ياارانش سرمشا  ابارانيم و  ؛(3)ماتحنا :  «م ایِهم ُاَُوٌة َحَس

ََ الَیوَم اَلِخَر کِلَمن » يی نستناوکني  .دارناااميا   ب  خاا و روز ميامت ک سانیک برا  «اَن َیرُجوا الّلَه 
« َُ می َُ یُّ ال ِِ ناا، کاز اين دستور رو هردانا و اناراض  ،ناکس پشت کنر «ََ َمن َیَتَولَّ َاِانَّ الّلَه ُهَو الَف

 ننشينا. غبار  اش بريايیکياه است و بر دامن خاا  متعال غنی، ستوده و پسنا
دار خوانا شا و  کل خودش افتو شر نيت، دامن انساکنابا دشانانش سازش  کسیاهر 

فاار و کبا   کا  با  يااد داشات  باشايا و ياارانش بينا. اين بال  را از ابرانيمخاا زيانی نای
ا ِمِ» :هفتناآ معاصر خودشاآ فامنحر ُُ  از شاا بيزار نستيم.ما  «مُاّنا ُبَرآ

ردناا. کمایطاور صاحبت ناين ،منحرف زماآ خود نبا مردنيز و يارانش  امان س اد
مس ا ماينا   ب  طويل، حوار  امان چهارنان بنديحيی»هويا: می بحاراألنواردر حايثی 

ََ َبهُهَفرَنها بِ کَیُاهوُل » :ردکارار کناين س ن مرانی را ت وايستاد  رو ب  مردن رفت، ََ م  ِها  َِ ا َبی ََ

 َِ ََ الَبفَضاُء َُبی ُة  ََ ا ََ  .«شاا اشاکارين  کافر شايم و مياآ ما و شاا خشم و کما ب  شاا  ؛«ُم الَع
هفت  بود را آ و هاراناآ معاصر خودش فامنحر ،آکامشر ،فارکب     ابرانيمکنااآ حرفی 

 . تکرار کرد
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از رو  تار  ياا طااع  ،در زمااآ اماان سا اد ا  از شيعياآ امان سا اداهر شيع 
اماان  ديمار با  ببهاۀو  دشوامایخار   دنبال ببهۀ دشان رفت، از ویيت امان س ادب 

م َُفرنا بِ ک»: هفتنا ب  اآ ، شاهرد نزديک امان س اددليلیممنمترل نيست؛ ب  س اد
 َِ ََ َبی ِا  َِ ََ الَبفضاُء ََُ َبَا َبی ُة  ََ   «.ُم الَعَا

ار ايان مسالااآ کنامبت  بود. ب خوب و زبام امان س ادطويل از اصحاان بن يحيی
 او ولای و پا  او را بريا و ب  درخات اوي ات؛يوسف دست  بن   ح ا کاين بود  بربست 

زبانش را نم  با زبانش مردن را از هارانی ن ات دنا ک خاهستدمیزردودناچناآ حرف می
ناا  اساسای را ساماآ داده بود و استوان   شيع  کاز دنيا رفت. اين در حالی بود  نا و اوبريا

 ، فرانم و استوار ساخت  بود.اخ تشيع را بعا از امان س ادک
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 گفتار چهاردهم
 (5ابعاد آن ) والیت و

 

 
 ِبسِم الّله الَرحمِن الَرحیم»
 یَ 

َ
ِذ یُّ ا أ وا الَ یَها الَّ ُِ َا الْ  َن آَم ُذ َِ تَّ َص یَُ َِّ ََ ال لِ  یاَر ُهوَد  َْ لِ اَء َبْعُض یأَ َْ ََ َمْن یُهْم أَ ُهْم یاُء َبْعض   َتَولَّ
 ِْ َه الَ ُِم ُهْم ِإنَّ اللَّ ِْ ُه ِم َِ ی ْم َاِإنَّ هاِلِم  یْه هِذ  َن * َاَتهَرییاْلَاهْوَم الظَّ ُقُلهوِبِهْم َمهَرٌض  یَن ِاهیالَّ

َش یِهْم یاِرُعوَن اِ َس ی َْ ِص  یُاوُلوَن َن ُُ ْن 
َ
َِ یأ ْن ا دَ َب

َ
ُه أ ُِ یاِئَرٌة َاَعَسی اللَّ

ْ
ْمهر  ِمهْن  یأ

َ
َْ أ ِبهاْلَفْتِح أَ

ِه اَ  َِ ِْ وا َعلَ یِع ُُ َا اِ َم  یْصِب رُّ َُ َ
ْنُفِسِهْم نَ  یا أ

َ
ََ یاِدمِ أ ِذ یَن *  هِذ یُاوُل الَّ  ههُؤالِء الَّ

َ
هوا أ ُِ َن یَن آَم

 
َ
ََ أ ِه َجْه ْقَسُموا ِباللَّ

َ
ُهْم َلَمَع َم یأ ْعَمه ْم َحِبَطهْت ُاِنِهْم ِإنَّ

َ
وا َخ أ ُُ ْصهَب

َ
هاُلُهْم َاأ ُِ  َیهَن * یِر ا

َ
َهها یُّ ا أ

ِذ  وا َمْن یالَّ ُِ ِْ یَن آَم ََّ ِم َُ ِه َاَسْوَف یْم َعْن دُْر ُِ یِِ
ْ
ُه ِبَاْوم   یأ ََ یاللَّ ُهْم  بُّ هة  َعَلهی یُِ ِ لَّ

َ
وَنهُه أ بُّ ُِ

ة  َعَلی الْ یاْلُمْؤِمِ ِعزَّ
َ
ََن اِ َج یَن یاِاِر َُن أ َُ بِ  یاِه ََ الَ یَُ ِه  هی ِل اللَّ  کم   ِلهِئهَلْوَمهَة الَ  اُاوَن ََ
ِه  ََ َش یِه َمْن یْؤُِ یَاْضُل اللَّ ُه  ََ اللَّ ٌع َعلِ اُء  ُِ َم یا لِ ٌم * ِإنَّ ََ هِذ ُُ یُّ ا  ََ الَّ هوُلُه  ُُ ََ َر هُه  هوا یُم اللَّ ُِ َن آَم

ِذ  َل  ُموَن یاِ یَن یالَّ ََ الصَّ وَن الزَّ یَة  ُُ ََ ُهْم َر کْؤ ََ َمْن کااَة  ه َتَوَل یُعوَن *  ََ الَّ هوَلُه  ُُ ََ َر هَه  َن یِذ اللَّ
ِه ُهُم اْلَف  وا َاِإنَّ ِحْزَب اللَّ ُِ  (.54-51)مائَه:  «اِلُبوَن آَم
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 (عدم پیوستگی خارجی)عد دوم والیت . ب  14-1

ر  تنظايم طاورا  با مسلااناآ و غيرمسلااناآ رواب  خاربی خودامت اسالمی بايا بکوشا 
 حتای م ترار  ،ۀیواآ مساتقل ساتسيا. نا مرار نميردتحت تأثير افکار اآ هیذرهکنا ک  

 .از استقالل نيفتامرار نميرد و  ديمراآ نا تحت تأثير سياست
نا  ضااسالمی يا غيراساالمی، تأثيرپرير  از بناح هیذرهرواب  خاربی،  دربنابراين، 

ح  ناارد پيونا خاودش را باا دنياا   و بامعۀ اسالمی م روصًا ضااسالمی، مانوع است
يعنای دولات اساالمی بایدست بودآ برمرار کنا؛  ودست صورت فراخار  از اسالن، بز ب 

اآ را مساتعارم خودشااآ یۀیدغمرهسالمیداردآندچمورهدشوانددودح  ناارد ابازه بانا دولت
کننا، ماننا مابرا  تنباکو و کاپانی رژ  يا تأسيس کاپانی ننا شرمی. حاکااآ مغولی ننا 

ا  رهنسوتنداۀیددمیا  رهنستندرهنستنددیۀدنمییمرهرند؛دزیرهدنبايا ابازم اين کار را ب  اغيار می
سرطاآ چطور و  وقتیدکمپۀنیدینددشرقیدوهبردمنۀقهدشد،دچهداالییداردسردمررمدخاهیددآوبر

 !مارم نظيم خوانا هستردشب  پی اآاستعاار را تا ر  و 
بلکا   ، ب  معنا  انزوا  سياسای بامعاۀ اساالمی نيسات،نا  غيرمسلااآبا دولت مطع رابط 

پيوناا باونر  و ماانو  نااارد.  اسوتگیدنودهبر والیتدودیو نا اآ و با رواب  معاولی دارد صرفاً 
 نا خواستنا، بتواننا نالم اسالن را تحت تأثير خودشاآ مرار دننا. ک  اهر اآ شاآ طور  نيسترابط 

نااۀ نناصار  ،داخل بامعاۀ اساالمیبايا در اينک   يکی ؛دو رو داردمرانی ویيت پس 
در بايا پيوناا خاود را  باشنا و ديمر اينک هان و نم حرکت کننا يک راه و سو  يک نافب 

 .بمسلنانا  ضااسالمی نا و بناحخار  از بامعۀ اسالمی با ناۀ بلو 

 (پیوستگی با امام)عد سوم والیت . ب  14-2

نافار  هیارا در نااۀ شائوآ زنا نشفرماا رهنوم دومایمار مهام ما ارتباط با امان را اين ينک ا
يعنای  ؛ویيات مرانای داشات  باشاا نااب وا هیبامعا  اهر خۀطردهیندهستدکهب ، رهنم می

ناا  ضااساالمی نلي  مارت مسير حرکت کننا واش در يک ب وانا تاان نيرونا  داخلی
نياز دارد ک  نا  با   ، ب  يک نقطۀ مارت متارکز در متن بامعۀ اسالنشونادر خار  بسيج 

او تاان بواند مراالح و مفاساا را  و هوش کننا فش راحر و الهان بميرنا از او او بپيونانا،
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 نرکس را ب  کار م روص خودش بماارد. تيزبين، آتا بتوانا مثل يک ديابا بسن ا
انارژ   پايش روناا،بهات در ياک  بيفتناا،ار کا با نايش ناۀ نيروهیداخاهیددبامع اهر 

م، با  مراالح کصاورت ياک ماارت متارانا  بامع  ب وناۀ نير ،نرود نارنا يک از نيرونيچ
ناا و ناا و صافمقابال بنااحمشت واحاا  در ماننابامع  بتوانا  و يت فکر کنناباعی بشر

، تيزبين و خاااتر  اهاه ب  شرط اينم  البت  باشا، ب  مارت مرکز  نياز دارد، نا  م اصممارت
 اسم اين نيرو  مرکز ، امان است.باشا و اهر یزن شا، خودش را نيز فاا  ناف کنا. 

 ينکا شاود. امای تعياينبامع   برا طرف پروردهار   ازکم و پيشوايی کامان يعنی اآ حا
طابدنااآنا، کمی آ او را معيننان و نشاونا خاا هاهيعنی چ ؟  باشا، طرف خااهويم ازمی
نام  پياامبرخود  .ردکرا معين  بقيۀ انا  و ، امان حسين، امان حسناميرمممناآک  

، مثاًل خطاب ب  حضرت ابرانيميک امان است
ه کِاّنهی جاِعُله»فرمۀید:دمی  َِّ  «اِس ِامامهاً ِلل

 مرار دادن. مردن من تو را امان ؛(814)بقره: 
اَن کهَاَاّمها َمهن : »صادق فرمايش امان ماننا، شارنایبا نان و نشاآ معين  متاماهانی 

فِس  َِ هََهُ ِمَن الُفَاهاِء صاِئًِا ِل مِر َموالُه َاِللَعوامِّ َان ُیَالِّ ِه ُمَاِلفًا َعَلی َهواُه ُمطیعًا اِلَ ِِ اآ  1؛«ِه حاِاظًا ِلَی
 اسات. معاين نشااه ،  باا ناانکااست  منروص است، خود امامی ن  بانشين اماکفقيهی 

 .خوانا بود امان اين نشان  را داشت  باشا،دسکنر
. اماان روناانا دنبالش میبا برود، انساآ  نرکدسیکم، زماماار، کامان يعنی پيشوا، حا

پاس اصال ویيات  .... باشاا، نادل، منراف، باادين، باااراده ومنروب از سو  خاابايا 
 . کندمی اي اب ، وبود امان رامرانی

ملاد متحار  و  و زکازناه باانا، باياا باا ايان مر ب وانا امت اسالمی بزر ر کاهر پي
 باشا.  داشت   نيرومنا و مکمستح ، ارتباطپرني اآ

از احااد امات اساالن باا  کم و نيرومنا نريکمستح فکر  و نالی ویيت يعنی ارتباط
افعال و  و در دنبال او بودآ ار و بينشکدرست هرفتن، در افسرمش  يعنی  ویيت ملد امت.

 ردآ.کاو پيرو از نا تکنا و حررفتار و فعاليت
                                                           

ق، 8416مرتضی،  ،، ترحيح محاابامر خرساآ، مشهااإلحتجاج عل  أهل اللجاج، طبرسی نلی احاا بن .1
 .458، ص 1  
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الَیهُة َعِلیِّ » فهمم :یم   معنا  اين حايث راکاين است  ی بِن  ََ ِِ ویيات  1؛«َاِبیطاِلب  ِحص
ی َاِمهَن ِمهن »ا  از ماول خاااا  حرن و حرار من است ،ابيطالددبندنلی ِِ َاَمهن َدَخهَل ِحصه

 !. بسيار بالد استبودخوانا  در اماآ مند، از نراب شواين حرار  وارد کسنر ؛«َعذاِبی

 ۀ والیتگان. تبیین قرآنی ابعاد سه14-3

 ؛منفای ویيات ۀنام با  بنبا ،يعنی پيونا داخلی ؛ماناه، نم ب  بنبۀ مثبت ویيت مسور در
مطد، ا  لیيعنی ارتباط و اترال با و ؛ديمر ویيت بعانم ب   و يعنی مطع پيونانا  خاربی

 .اشاره شاه استا  م و امانکملد، حا

 یخارج یوستگیپ عدم .14-3-1
ِذیَن آَم » َها الَّ واَیا َایُّ َصهاَری» !ايا  ايااآ اوردهکدسانیکا   «ُِ َِّ ََ ال َا الَیُههوَد  هُذ َِ تَّ َُ با   «َاَِلَیهاَء  اَل 

  و در يک ببه  مرار نميريا. نپيونايايهود و نرارا 
ناا. اببهمااآ و پيوساتماآ بعاض ديمرنا اوليا و ناماآبعضی از  «َبعُضُهم َاَِلَیاُء َبعض  »

 پممۀندودمتحددیستند ستنا؛ ولی در دشانی با شاا نمنرچنا در ظانر از يکايمر باا ن
ُهم ِمِ» تولی از باب تفعال با  ا  بهداپذیررنا اآ با اناآ دوست شود وس کنر «مََُ َمن َیَتَولَّ

ناا با اآ و پيونا بزنانا اآ خودش را ب  ،نا بمراردمان در واد  ویيت اآ ،ا  معنا  پريرفتن
ُه »نا، کرابط  برمرار  هاِلِمیَن » از اناآ است. شک،بی «ِمُِهم َاِانَّ ی الَاوَم الظَّ َِ خااا  «ِانَّ الّلَه اَل َیه

 رد.کمردن ستامر را ناايت ن وانا 
ِذیَن ِای» ببهاۀ  سوایبا  «ُیَسهاِرُعوَن ِاهیِهم»بينای؟ بيااردیآ را مای «ُقُلوِبِهم َمَرٌض  َاَتَری الَّ

منانات  .شاتابنا  مایکابل ،ننااکنانات ناایمنا اآ سایشتۀاند دربدبفتنداهمی دين آدشانا
شاود سؤهلدنا اآ اهر از. بوندمی شاآانااق ببه و تا  برونانا اآ نزديکیننا ب  اينک  تا کنای

ا َداِئَرةٌ  َیُاوُلوَن َنََشی»ساز ؟ می شانبا د ک  چرا َِ ِصیَب ُُ اهار  ترسايممی رینددکهپاسخ می «َان 
ا  َنََشی» !ب  هوش ادن اشناستنا اين حرفچقار  .اسيبی ب  ما برسادوستی نکنيم،  َِ ِصیَب ُُ َان 

  .برايااآ اسباب زحات شود يا ترسيم برايااآ دردسر  درست شودمی «َداِئَرةٌ 
                                                           

 ،یباورد ، تهاراآ ، تراحيح مهاا عیولن أخبوار الر وا)شيخ صاوق(،  اۀاایهدقمیابن نلی محاا بن .1
 .863، ص 1ق،    8618بهاآ، 
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هِ » فرمايا:نا میآاخاا در بواب  َِ َی ِبالَفتِح َاَ َامر  ِمن ِعِه ُِ   کاميا است  «َاَعَسی الّلُه َان َیأ
 ا  از پيش خاود با  ساود انااآ پاياا اوردنا يا حادث ک مناآهۀ ممخاا پيروز  را نريد بب

وا َعَلی» ُُ َا ِای َاُیصِب رُّ َُ سااخت  بودناا،  دشاناآ  با کنايی آ باب تاتا  «َانُفِسِهم َناِدِمیَن  َما َا
  پی ببرنا. آاروییدخارو ب  اشتباه و بی روسياه شونا وپشيااآ 

ذیَن آَمِوا» هِذیَن َاقَسهُموا » هوينا:می ،ناهه  ايااآ اوردک سانیک سپس «ََ َیاوُل الَّ َاههُؤالِء الَّ
ُهم َلَمَع  ََ َایَماِنِهم ِانَّ    ساوهنانا  سا ت و غلايظکا یۀییدیستندیۀ،دیمۀناينايا  «مُِبالّلِه َجه

ُهم َلَمَع » خابرندمی  «َحِبَطهت َاعمهاُلُهم» ؟!نساتنا رکانقيااه و ناف  باا شااا نامکا «مُهِانَّ
یَن »  و بيهوده و نابود شا يشاآ پوکارنا ِر ُِ وا َخا ُُ  .کردنا زياآ و «َاَاصَب

 یداخل یوستگیپ. 14-3-2
وا» ُِ ِذیَن آَم َها الَّ ََّ ِمِ» !  ايااآ اوردياک سانیکا   «َیا َایُّ َُ هِه َُمن َیر ِِ اهار شااا از ديان  «م َعن ِدی

آ رو  شاتااز دو را يرفت  بودياا  با ايااآ ب  خاا پرکبار رسالت و مسئوليتی  و خود بازهرديا
 .انا رسايان وب  سرمنزل اين بار   کنيا کخيال ن ،زمين بمراريا و اآ را ب  سرمنزل نرسانيا

 شار میديمر   نريد کس سعادتش بسد؛دولیمیب  سرمنزل  الهی امانتاين 
ی الّلُه ِبَاوم  » ُِ اورد. پيوناا و خواناا ا  ل اساالمیاهمردن ايااا  خاا مردمی را «َاَسوَف َیأ

ی الّلهُه ِبَاهوم  » چناين اسات: ل اساالمیآهاآ بامعۀ اياارواب  خاربی و داخلی  ُِ َاَسهوَف َیهأ
ُهم بُّ ُِ ّبوَنُه » نا را دوست داردخاا اآ «ُی ُِ ِهُتم کُقهل ِان » نا نم خاا را دوست دارناا.اآ و «ََ ُی

ِبُعوِنی َُّ وَن الّلَه َاا بُّ ُِ  پياامبراهر خاا را دوست دارياا، از مان  ؛(68آ: نارا)ال «ُم الّلُه ُُیُِبب ُُ
وَنهُه » داشات  باشاا.نيا تا خاا نم شاا را دوست ک پيرو  بُّ ُِ ََ ُی ُهم  هبُّ ُِ  کاامالً  نااآايعنای  «ُی

 .خاا دوستشاآ داشت رلمل،یممن؛ ب بودناتسليم فرماآ خاا دربرابر 
هة  َعَلی الُمه» آ، دوطرف  است،مهر و محبت انا ينک ا یَن َاِ لَّ ِِ  ،فروتن نساتنامممناآ  و «ؤِم

و  ، دانيۀ پو هون  ن وت، غرور، تومع زياد نيچ و رابط  و پيونا صاياان  است لااکنشانۀ 
ههة  َعَلهی »شانا کخودشااآ را از ميااآ ماردن بياروآ ناای و نا وباود نااارددر اآ باطلی َاِ لَّ

ة  َعَلی ال» ؛نناکک میوچکفروتن و درمقابل خااونا خود را مممناآ،  «الُمؤِمِیَن  یَن َُاِعزَّ  «اِار
ة  »م الفاآ مراآ،  ودشاناآ  ،افراآک ولی  دور خاودحراار   نستنا، هويی تأثيرناپرير «َاِعزَّ

 نپريرنا.نا اآ تأثير  ازنيچ  تا اناشياهک
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ََن ِای» َُ هِه  ُیَجاِه ِبیِل اللَّ امااآ، بااوآ   در راه خااا بایکاديمرشاآ ايان اسات  ويوهی «َُ
اُاوَن َلوَمهَة اَلِئم   ََ » کنند، بهاد و تالش می  در اي  نستکطابدو نااآ شرطوميا ََ از و  «اَل َی

یِه َمن َیَشاُء  کَ لِ »ترسنا. نراسنا و نایهر  نم نایمالمت نيچ مالمت ُِ ِه ُیؤ اين  «َاضُل اللَّ
هٌع » .دناااناا، مایب و  کاکس با  نار وفضل و لطاف خااسات  ُِ ا ََ هُه  خااا  «َعِلهیٌم  ََ اللَّ

 دست و داناست.هشاده

 امام با یوستگیپ. 14-3-3
پيشاوا،  ،ملاد پيوناانا  داخلای اکنوآ ايا ، بياآ شاناپيونانا  داخلی  ورواب  خاربی 

ِلیُّ » :کندبياآ میامان را  ورنبر  ََ َما  ُه ُِانَّ ناا و تااان نشااطبايا   ک سیکامر،  نمولی و ما «ُم اللَّ
 و امت اسالمی ب  او برهردد و از او الهان بميرد، خااست. نا  بامع فعاليت
پيامبر  «ََ َرُوُلُه »؟ چ  کسیديمر  ،ناکامر و نهی  تا مردن راشود   م سم نایک وناخاا

وا» خاا ُِ ذیَن آَم َلةَ » و مممناآ. کاان مممناآ؟ «ََ الَّ ِذیَن ُیِایُموَن الصَّ  ،ننااکمای را امام  نااز «َالَّ
و» ؟ يعنی چ  کسی کهدربدبکاعدیستند درحالی «ُعوَن کََ ُهم َرا» دننامیزکات  «اةَ کَن الزَّ ََ ُیؤُُ

  .ابيطالد بن ، نلیاميرمممناآ
خاهیم دتشمعدبهدهثبۀتدکنوم دودقصوددنفویداقموهدیوۀدهیجوۀردهخوتالفدما در اين بحث می

م دودتشمعدامۀنددارهیدشار،دشمۀدنگایمددکهدهسالمدبهدهثبۀتدکنبحث از تشيع میندهبی  دوقتید
گایم ،دچمزیدجزدهسالمدنمست دیرکسدهسالمدبهدهزدریوددخوارشد؛ زيرا تشيعی ک  ما میاعد
  دياهاه تشيع است.امند؛دولیدنگۀهدودریدگۀهدربست،دمی

حفظ ارتباط دانای و ناي  با  و مطع پيونا خاربی ،داخلی اتحاد دارد؛ س  ُبعا ،ویيت
را مراناات  عابُ حال اهر اين س  . يعنی امان و رنبر ؛سالمیر اسالمی و ملد امت اکملد پي

وَلُه » ؟شارکنيم، چ  می ُُ ََ َر و مممناآ را بپريرد  رسول ،  ویيت خااکدسیک «ََ َمن َیَتَولَّ الّلَه 
 1شار کنا، پيروز می اين پيونا را مرانات و حفظ و

                                                           

ِ  ُنُم اْلَغاِلُبوَآ » .1 ِريَن اَمُنوا َفِإآَّ ِحْزَب اللَّ  (.53)ماناه:  «َو الَّ
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 الَرحیمِبسِم الّله الَرحمِن »
ِذ  اُهْم اِ َُّ َن ِإْن َم یالَّ ُوا الزَّ  یَِّ َُ ََ آ لَة  َقاُموا الصَّ

َ
ََ َنَههْوا َعهِن کاْْلَْرِض أ َا ِبهاْلَمْعُرَِف  َمُر

َ
ََ أ اَة 

 ِْ ُمورِ ُاْلُم ِه َعاِقَبُة اْْلُ ََ ِللَّ  .(41)حج:  «ِر 
معرفای اوًی،  یزن اسات کا  ناا  هرشات بحاث اداماۀ ذکر اين نکت  دربارم ویيات در

 ،ا  کا  در اآثانيًا، نقش دورناايی از بامعا اباالی بامعۀ دارا  ویيت فرد  و باعی؛ 
؟ یوۀییدرهبرویيتااار چا  ويوهایاوًی، انساآ  ببينيم ویيت وبود دارد. مسئل  اين است ک 

در چا  صاورتی ياک یوۀییدرهبر؟دهیدکهدربدآندوالیتدحۀک دهست،دچهدویژگویبامع ثانيًا، 
  ؟ک  اسالن دستور داده صورتینااآ  ب  ویيتااار استامعۀ بامع ، ب

 انسااآصرف پريرش ملبی و فارد  ویيات، کاافی اسات و  ايا اين است ک  مسئلۀ سون
کا  اهار اسات  ايان نياز مسئلۀ چهارن؟ ناارد ویيتااار، تکليفی برا  ساختن بامعۀ ویيی

و شا ص نياز  ربدآندحۀک دنبارکرردکهدوالیتدهیدزندگیدمیش ص ویيتااار  در بامع 
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اياا ايان احساا  وظيفا  نکاردآ،  رهنستدکهدجۀمعۀدوالییدهیجۀردکنود،خود را موظف نای
 ن وانا کرد؟ رهبویيتااار  او را خاش 

 انسان والیتمدار هایویژگی .15-1

. اسات بياتدر م االس انالهريا  فق   ویيتااار  يک نفر،کننا ک  ا  خيال میناه
ساارش  پشاات حتااااً  ،امااا بيااتاساام اناال نرهاااه ویيتااااار  يعنااینااا کنماای هااااآ

 ناۀاين،  ؛ ولیاست بدوا بيتانل و احتران ب  محبت نرچنا .بمويا «السالننليهم»
 ست.یۀاز اين بایتر، ویيت .ویيت نيست

ویيتای  ؛ ولایتوانا يک ملت را ن ات باناهانی می هريستن بر امان حسيننرچنا 
، ویيات را با  ا  وامعاًا از رو  بهالات، اين نيسات. نااهرسانارا ب  بهشت میک  انساآ 

 کننا ک  شايستۀ اين اصل مهم اسالمی نيست.منحرر می محاودم تنگ و کوچکی
ابتاا بايا ولی . خاا لیبا و نرچ  بيشتر و روزافزوآ نالیوابستمی فکر  و  يعنیویيت 

او پيارو  کارد. اهار کسای  راه و رسام و يااتناال، روح، فکر از خاا را شناخت و سپس
خودش را ب  ولی مترل کنا و در تالش و بهاد و دوستی و دشانی و... دنبال او راه بيفتاا، 

  ویيتااار است.
را تنها در دل داشت   ابيطالد بن مهر نلی يا کنامنحرر در ملبش ویيت را اهر کسی 

اهار  ویيتااار نيسات. باشا، شۀ امان نلیانايفکر و  نال، او برخالف نالباشا؛ ولی 
کسی صرفًا با محبت و باوآ پيرو ، خودش را شيع  و ویيتااار باانا، در ح  اسالن، امان 

 و داناویيت را با نال می صادق امانو اين اصل بزر  اسالمی بفا کرده است.  نلی
ياک انسااآ، ویيات  «سات.انساآ نامل ولی ما و انساآ غيرنامل، دشاان ما»يا: فرمامی

 او با ولی است.پيوستمی و وابستمی مطل  

 جامعۀ والیتمدار هایویژگی. 15-2

در بامعۀ ویيتااار، ولی بايا مش ص باشا و بعا از انک  مش ص شا، بايا منشأ الهاان و 
شاند دولی،دبهیبردودیۀداۀشد،دقۀبیداۀشددکهدیمهداهدهودمتصلدمینشاط ناۀ نيرونا و فعاليت

 قرهولدجۀمعهدهست دم پ
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بامعاۀ اساالمی بعاا از  از ادارم بامع  دور بود وسال  15بعا از پيامبر،  اميرمممناآ
ش رًا ویيات  ، ابوذر، مقااد و...در اآ بامع ، سلااآ .سال دارا  ویيت نبود 15پيامبر، 

ل دارا  ساا 15؟ بامعۀ اسالمی بعا از پياامبر، بامعۀ اسالمی چطور را مبول داشتنا؛ ولی
مار ک  چقار؟ نااآ رسيا و بامع ، ویيی شا. حکومت ب  اميرمممناآویيت نبود. بعا 

 ،اماان ومتای .نا بودنا و شناختمعرفت ،مقررات ،ناو بستر فرماآ منشأ الهان در اآ نلی
  ن .صورت،  اين غير و در اآ بامع ، ویيی است باشا، منشأ امر و نهی بامع 

 انسان والیتمدار وظیفۀ. 15-3
انا 

و  در ايان مازرع نيت رانهال انسا و کننا زناهبامعۀ اسالمی را  وویيت  کوشيانا تا 
راه  و سرسبز و بالنااه کنناا. رشا دنناویيت،  ينافرحيات ب ش وباآ  با اب هوارا باغ،

  ولی خاا ب  حاکايت دست يابا. کررندجۀمعهدهیندهستدکهداکاشم ویيی
؛ ولی هاه نان و نشاآ او اشکارا بياآ نشاآ ولی اشکار است، ماننا اناۀ اطهارهاه نان و 

اَن ِمهَن کهَاَاّمها َمهن »یۀی داشنۀسم ،دمۀننددهیندحودیث:دشاردوداۀیددهودبهدهزدبویدویژگینای
فِسِه  َِ مِر َمواله َالِ  الُفَاهاِء صاِئًِا ِل ِه ُمَاِلفًا َعلی َهواُه ُمطیعًا اِلَ ِِ ََهُ حاِاظًا ِلَی نرکس  1؛«لَعوامِّ َان ُیَالِّ

تعيين شااه؛ اماا يکای باا ناان و  خاا بانداز  و ستا لی، ولیو باشا، ولی است.ر طواين
  ديمر  با نشاآ.
در  طابدکهدهسوالمدخاهسوته،نااآ موانين اسالمی و مقررات الهی را ،انساآ اهر بنا باشا

مانناا ا  دارا  ویيات شاا، اهر بامع  ومتاآ کنا.پياا می نيز احيا کنا، رانش را مع با
  زناه شاه.است ک   ا مرده

 . ثمرات و نتایج جامعۀ والیتمدار15-4
شود، نارز رود، نابود میشود، ب  نار میا  ک  ویيت ناارد، خنثی میبامع استعاادنا  

کاردآ ب ت؛ ولی ب  اي اد فساد، بامغز داردفتا. اکار می ب  خودشب  زياآ  يا حتیشود می
 ماباز اآ بامع شراي   .انايشامییۀیدهستبدهردوداق دودهستعمۀبدکررندپۀیهديمراآ و محکم

 ریددهنسۀندارهسۀسدح دکۀبیدهنجۀمدرید نای
                                                           

 .458، ص 1  همان، ، طبرسی نلیاحاا بن  .1
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نااۀ  شوار کنوددودشوکافۀدمویویيتااار، رشاا مایبامعۀ ناۀ استعاادنا  انساآ در 
بالنااه ، د. نهاال انسااآشاوور مایانسااآ داده، باار ب  برا  کاال و تعالی خاا چيزنايی ک 

در ايان  نااد. نااۀ سررشات شاوتقويت مای نيت. انساسنارنا ب  تکامل مید. انساآشومی
یوۀدعۀرالنوهدتقسوم دثروت شار و بامع  پر از ياد خاا می هرددبرمی ولی و حاکمب  بامع  

ِذیَن »بوند دیۀدهزدامندمییۀانددودادییۀدگسترشدمیشاند دخاایمی اُهم ِای ااَلرِض ُِان َم  الَّ َِّ» 
هَلةَ » ساکنشاآ کنيم،ک  اهر در زمين دکسانی (48)حج:   کننودخااا را يااد مای «َاقهاُموا الصَّ

 است(. يک بامع  يیخاا  هيربهت و خاا و ياد سابل ذکر ،نااز)
ُوا الزَّ » َُ ماراآ  زکاات دردامناۀ  کننود رینددودثروتدبهدعۀرالنهدتقسم دمیزکات می «اةَ کََ آ
داوهدمعنوۀیدهیجوۀردمی یۀم و صا شامل ناۀ انفاق یً احتاا واست  وسيع بسيار شار دمسوقمۀا

 تعۀرلدربدجۀمعهدهست؛دزیرهدزکۀتدماجبدتعدیلدثروتدربدجۀمعهدهست 
َا ِبالَمعُرَِف »  .ناابا کن کردآ ريش و  «ِر ََُ َنَهوا َعِن الُمِ»هستردآ کارنا  خوب  «ََ َاَمُر

 اميرمممنااآ از منکار اسات.ازمعاروف و نهایناا  امربا تن، يکی از بلوهامرکردآ و هف
منکار ازمعاروف و نهایبا خاطر اينکا  امارب  فرمود: بنمی؟با معاوي  می چرا ک  پرسيانا

َُ َان آُمَر ِبالَمعُرَِف » بيروآ رفت؟از ماين   امان حسينبرا  چ  وابد است.  ی ََ َانَهی َعِن  ُار

مناۀ و دا ه. ببينياا چقاار دايارکناامنکار ازمعاروف و نهایب امر ستخوامیوآ چ ؛«ِر ُالُمِ
 آید!و محاود می کوچک است و ب  نظر ماوسيع  معروفامرب 

 پرداخات، ناااز اماماۀ هفتند؛اين اتفامات می هیدوالیتمدهبداۀشد،بامع  حال، ومتینرب 
 يابا.، باآ و روح و حيات میبامع  آباپيکر بی ... ومنکر وازمعروف، نهیب زکات، امر

 



 
 
 

 دومفصل 
  یاخامنه امام ۀشیاند در هیفقتیوال

 یبالغ دمحمدیس





 
 
 

  گفتار اول
 اسالم نگاه از تیحاکم و تیوال 

 

 

  تیوال  یمعنا. 1-1

 اسات، اساالن  بارا یاسايس و یابتاان نظان ويوهی و اسالن در حکومت ننواآ ک  تيوی
. اسات تياوی  معناا ن،يا. یاهيتندرنم و اآيچيپدرنم ونا،يپ ،یوستميپ از است نبارت

 در اتحااد کردآ، حرکت نم با بودآ،بانم دادآ، نم دستب دست وحات، مفهون ک   زيچ
 یتااان انسااآ  بارا را یابتااان و یاسايس آشائو نااۀ در وحاات و راه در اتحاد ناف،

 . کنایم
 مراادي  ناانياا درواماع، نااۀ ک  ايایم ی نيزانبيپشتو  محبت  معنا ب  تيویهانی 
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 ی،ماانمي ،اتحااد ناااآ ،یقايحق  معناا نساتنا، وهرنا  اتحاد و وحات ،یوستميپنمب 
 .است نيا ت،يوی  معنا. است بودآ نم  برا و بودآبانم

 با  یاساالم نظاان و بامعا  در خااص اآ مفهاون و شاکل دردليل کلااۀ ویيات هینب 
 اتراال و ارتبااط ،اسات یتايوی ۀرابطا ،مردن و یول بطۀرا نيا ک  شودیم اطالق حکومت

 .شاندنای باا نم از نستنا و مترل مريکاي ب  بامع  نيا  ابزا تاان باانشانی دارد،

 خدا حق فقط ت،یحاکم و تیوال . 1-2

از نظر . ناارد را مريد  ناانساآ بر تيحاکا ح  کسچين و اناشاه اهيافر ازاد ذاتاً  ناانساآ
نشاود، ماناوع  یمنتها کهداوهدخودهتا زمانی ناانساآ بر  ماد و  معنو ۀسلط هون نراسالن، 

  کس ديمر.و ن  نيچ است پروردهار مقا  ذات ح  یۀبر انساآ حکومت است.
 متعاال خااا   کانيا ممار سات،ين پاريرفتنی نااانسااآ بر تیياکحا و تيوی چين ،اسالن در

يعنای  شارع ريتنف .باشا ردهک ريتنف را اآ شارع  ک زمانی پريرفتنی است تيوی. کرده باشا مش ص
 .ب وانناا را او نام ماردن و باشاا داشات  تقوا و ناالت عنیي تيصالح انليت و بايا ولی و حاکم،

 نياا ،کنا روشن و مش ص یيم را تيوی نيا برا  متعال خاا  اهر. خااست مال تيوی[ پس]
 مطلوب اسالن است.  ک شودکررنیدمی، پريرفتنی و دنبالالهی م را  نااآ ،م را

 اسالم یاسیس نظام در تیوال . 1-3

 شااه ینيبشيپ یاسالم مقررات یمبان بر یحکومت ،اآ در و است یاسيس نظان  دارا اسالن
 تيحاکا ،تيویمعنا   .است «تيوی» حکومت، نان ،یاسالم نرف و اصطالح در. است

 بواماع در حکومات و یسرپرسات ،تياوی با معنا  عتاً يطبی الماس ۀبامع در یسرپرست و
 . است متعال  خاا ب  متعل  در اسالن بامع  یسرپرست. متفاوت است مريد

ی ومتا یعناي کناا؛یما ناالا یخاص  م ار از را تيحاکا و تيوی نيا متعال  خاا
 باارمدر ماا مايانق طبا  کا چنااآا  ش ص نان براسا  مر مسلااناآایول و یاسالم حاکم

 اماور مادار ارياخت و شودیم نييتع ضواب  و ارنايمع ياا  تحق  يافت انا  و اميرمممناآ
 ،نياا .اسات خااا ح  ح ، نيا .است خاا تيوی ت،يوی نيا باز ،شارب  او داده می مردن

  .شودیم اناال بر مردن ک  است یاله سلطنت و مارت
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 مارار حکومات رأ  در ک  یش ر و کنایم اآيب «تيوی» ريتعب با را حکومت اسالن،
 سات؟يچ اآ  معناا. کناایما یمعرفاا  تيوی مشتقاتا  موی ولی، ،یوال ننواآب  را دارد
 و گموررمای مارار ماارت رأ  در کا  یکس اسالن، یاسيس نظان در ک  است نيا اآ،  معنا

 .دارنا  ريناپريیباا وستمیيپ و اترال ،ارتباط ،شاراناال می نااآ بر مارت ک  یکسان
 کارده، ینيبشيپ اسالن ک  یتيحاکا یعني ؛ناارد تيوی نباشا، طورنيا ک  یحکومت نر

 بانا اآ بطۀرا ،رناناا یارتباط مردن با ک  باشنادر رأ  مارت  یکسان ميکن فرض اهر. ستين
 ليفضا  منهاا  ینسب نیيبانش و وراثت ،کودتا با است و خوف و رند و تر  بطۀرا مردن،

ناوع حکومات،  نياا ،هندهرفت  مرار کار رأ  درا  است حکومت شرط ک  یقيحق اتيفيک و
 . ویيت نيست

ویيات  ناااآ بار کا  یمردما باا ولای ايا یوال ارتباط ک  هيردزمانی صورت می تيوی
امبرياپ خود در دوراآ ک  طورنااآ باشا، زياممحبت و اان يصا ک،ينزد ارتباط کند،می

 

والً  ِهمیاِ  َبَعَث » بود ُُ  را یکسا ناااآ خاود از ؛«مِهم بعث» اي( 834 :ناراآال) «َانُفِسِهم ِمن َر
 نياا ،اسالن تيحاکا در کار اسا . باشا حکومت و تيوی مسئلۀ دارنهاه تا کرد مبعوث

 .است
 امتااار حااکم اآ، در ک  یحکومت یعني ،یاسالم استعاال و اصطالح در تيوی  معنا
هل َعَزمَت  َاِإَ ا» دارد ماطع نزن و بزن ،ناارد سلطنتی خودخوانی لیدارد؛ و  «اللهِه  یَعَله َاَتَوکَّ

 نازن ،بزن ،تنز امتاار، نين در ک  یحکومت. ستين  رأ ب  مستبا ولی ؛(853 :ناراآال)
... و یطلبادهيز يی،خودرأ ی،خودخوان ،استبااد از  انشان  چين حاکم، کي ماطع ميترا و

 ماردن، باا حااکم ارتباطاات اآ، در کا  یحکاومت ؛است ، اينحکومت یاصل نۀشان. ناارد
 و وسات يپ ،مترل او ب  مردن است، زياممحبت و یانسان ،یناطف ،یاتينق ، فکر ارتباطات

 نبا را خود و انارمی فيوظا و یاسيس نظان نيا ناۀ منشأ حاکم، خاا را نستنا، منانالم 
 .ناارد وبود تيویاين  در راستکبا. رهندمی خاا مبنا و

 خدا تیحاکم ۀادام ،یاسالم حکومت. 1-4

 تياربوب و ینيتکاو سالط  و تياوی اداما  خااسات؛ تياحاکا اداما  یاساالم حکومت
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 غاباراآيپ ،است اهيافر رانا انساآ ،است اهيافر را نالم متعال  خاا یعني. است پروردهار
 یناماان حرکت کي ،هراشت  موبودات ا ن مقابل در را تيناا راه ،است کرده مبعوث را

 با  یتعاال و کاال  سو ب  پروردهار ريتاب و اراده ب  نالم سراسر در ینشان تاان ماتا مينظ
 .اماه وبود
 کيا باا راناا نعات نيا ،را موبودات نيا ،را تيبشر نيا ،را نالم نيا متعال  خاا.. . 

 زياچ ناا  ک  کرده مورأم را غابراآيپ و اهيافر یخاص سات و بهت ب  و یمانون وا  ماناه
 از شاودمی چمون  ک  باننا ادي انساآ ب  و باننا مرار خود حيصح و یوامع  با در را ايدن

 اسات نهفتا  عاتيطب نيا بطن در ک  یهوناهوننا  مارت از ،امکانات از ،نالم موبودات
 و را خاود راماوآيپ  يمح ۀنا و را خود ؛کرد استفاده شودمی چمون  نيموان از. کرد استفاده

 .رسانا کاال ب  را نالم ۀنا
 نااآ دنناه ادام  و مردن اآيم در «الل  ةفيخل» قتيحق در یاله حاکم و یاسالم حاکم

 اراده نيبانشا یعناي. اسات فرموده مقرر و نيمعنا انساآ  برا متعال  خاا ک  است یران
 و مقاارناا اآ  برا ک  یکاال سرمنزل  بنا انساآ کنناه تيناا و کنناه اداره یعني پروردهار

 .شاه مقرر
 و راناا انساآنا، ناف نااآ با و کنامی نال خاام اراد طب  بر ،یاسالم دولت نيبنابرا

 بارد،مای را بامعا  اسات، کارده اراده خااا کا  یسات نااآ در و دنایم حرکت را بامع 
 کا  را  برخاورد اااآن ايابا یعناي خااست، فيوظام شا کوچک او، فيوظا ک  لراست

 را برخاورد ناااآ یاساالم حکومت دارد،نا انساآ با دارد، نالم موبودات با متعال  خاا
 باشاا، پارانا  باشاا، زياام محبات ايبانا انساآ با یاسالم دولت برخورد لرا. باشا داشت 

 .باشا هران  اصالح

 تیمحروم پر و سخت یتیمسئول حکومت؛. 1-5

 حکومات ناان با  اآيابو سلط  و طلباآ ايدن ک   زيچ اآ با یهال اآياد در حکومت اسا 
 نيمأتا و ماردن بار مطلا  تياحاکا  معنا ب  را حکومت طلباآ ايدن. دارد فرق شناسنا،می

 خاود، تانعم خود، یراحت  براا  ل يوس را مردن بر حکومت. داننامی خود ینفسان شهوات
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 یکس اآ است، بور نينا ايدن در نم زامرو. دادنامی مرار خود نشرت و فيک و لرت  برا
 در اماا. است اهيرس متنعم و راحت یزناه کي ب  کنامی احسا  رسا،می حکومت ب  ک 

 تيامورأم کيا و فا يوظ کيا و ضا يفر کيا  معنا ب  حکومت اسالن، در و اآياد فرننگ
 یابتااان فياتکل باار نيتار نيسنم برداشتن  معنا ب  و تيمحروم پر و خطر پر و س ت

 .است
 هفت  تيملوک و یپادشان و سلطنت اآ ب  ا،يدن  امتاارناۀ نا نرف در انچ  ک  لراست

 اآ اسام است، «الل » خالفت اآ اسم است، امامت اآ اسم ،یاسالم اصطالح در شود،می
 . ...است مردن امور  ترا و تيوی

 اسالم در حکومت ۀفلسف. 1-6

 رد،ياهمای مارار اآ بار یاساالم حکومات  کا یاساس و  يپا اآ و اسالن در حکومتۀ فلسف
 کيا ،یاله نشيب در حکومت است، مردن ب  خامتۀ فيوظ ک  یالهۀ فيوظ از است نبارت

 و کننا خامت مردن ب  تا کننامی مبول را اآ یکسان ک  است یتيمسئول کي است،ا  ل يوس
 از یزناب نياا. ساتين ماردن یوانياح یزناه و مردن شکم ب  خامت فق  مردن، ب  خامت
 از تار مهام. بمرارد مردن ارياخت در و بانا ليتحو مردن ب  ايبا حکومت ک  است یخامات
 خالصا  و ماردن  فکر رشا مردن،  استعاادنا مردن، اتيمعنو مردن،  ماد یزناه مسانل
 . است خواستن کامل انساآ کي صورت ب  را يیابتاا انساآ

 از یکاي قاتيحق در رنا،يهمی نهاه ب  را مردن امورم ادار و  زماماارۀ فيوظ ک  یکسان
 بازا  فلساف  اصاالً  حکومات، کا  ميريهمی   ينت. دارنا نهاه بر را یاله تيربوب شئوآ

 . ناارد بانب  نا  صورت ب  مردن ب  خامت

  هیفق تیوال  حکومت یخیتار  ۀنیشیپ. 1-7

 فقا  نا  اسات، باوده واباد ع يش  نلاا نظر از بت،يغ زماآ در حکومت ليتشک مسئل 
 زماآ، طول در داشتنا انتقادنا اآ ب  ناواره ک  يیزنايچ شاار در ع ،يش  نلاا یعني. زيبا

 ،یالها محاور نياا اناآ نظر از ک  بود، اآ یاله محور ب  بامع ، تيحاکا هرداناآ باز لزون
 . بود ما انا  یاسيسم مبارز ادام  قت،يحق نيا و بوده،  يفق
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 مباارزه وهيو ب  است، داشت  وبود انا  یزناه در مبارزه رننر ک  است یقتيحق نيا... 
 حاکم دستماه  ينل یاسيس حرکت. یاسيس حرکت کي از بود نبارت نم نافش و ،یاسيس
 سااخت کا  اسات نياا نافش کنناه مبارزه. بامع  یاسيس ساخت در یدهرهون  اديا[ و]

 ناااآ سااخت، اآ و نااک حااکم را خود نظر مورد ساخت و زديبر نم ب  را یاسيس موبود
 با  و داشات  وباود نيمعراوم ۀانا زماآ از ،یاسيس  معنا ب  امامت پس. است امامت
 اداما  انا  ۀسال 151 یزناه طول در و داشت  وبود معرون امان نياول زماآ از ما، انتقاد
 . ...دادنا ادام  را رشت  و روش نينا نلاا بت،يغ زماآ در. است داشت 

 بلکا  ز،يباا فقا  نا  ی از نظر نلاااسالم حکومت  اديا ک  ميريهیم   ينت ،نيبنابرا
 ارزو، نياا نموۀفتنتحق  ليدل ب  زماآ، طول در و  متااد مروآ هرشت با ؛ ولیاست وابد

 لیاياخ  ارزو اي افسان  شکل و هرفت  یکهنم رنگ نيز اهيا نيا ،طوینی  ارزونا ناۀ مثل
 . است کرده اايپ

 را شارع تياحاکا ايا  يافقتياوی ناان با   زياچ هرشات ، بازر   فقهاا و نلاا ناۀ
 عيوسا یبرخا و محااود را اآ مريادابرخای  یولا ؛داشاتنا نظاراتفااق اآ بار و شناختنایم
 حکومات، و اسات یاساالم اصاول از یکاي ،یاساالم حکومات ليتشک پس ،دانستنایم

 نياد اصاول زءبا کردناا، نناواآ ن اف در خود  نابحث در ینيخا امان ک  طورنااآ
، ناان، شاکل ممار ،ماناا ن وانااباامی  نياز اسالن نباشا، حکومت اهر اآ. فروع ن  ،است

  ذننيت يا نال محاود  از اآ.
 چاوآ ؛ستين  ايبا زيچ شود،یم مطرح اکنوآ ک   اوهيش ب   يفقتيوی مسئلۀ[ پس]

 درل حکومت هاه فکر تشکي. است شاه مطرح نم ما ميما یفقه  ناکتاب در مسئل  نينا
 حکومات، مسائلۀ طارح خاود. است هرفت  خود ب  یاسيس ممبارز شکل ع ،يش خيتار طول

 ممباارز فقا  کا  یاسيس ممبارز. است یاسيس بحث ،بحث نيا. است یاسيس ممبارز ینون
! مبارزات رايج در زماآ ما، در هرشت  مرسون نبود. نرچنا مبال از انقاالب، ستين مسلحان 

نا بعا یۀییدزرند؛دولیدهیندناعدحرکتالاين اسااباد  دست ب  ميانکسانی چوآ سياباال
 یۀدبهیجدشد  از اآ دن
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 هیفق تیحاکم به مسلمانان مشترک اعتقاد. 1-8

 ماثالً  ،دارناا  الماوبردار نساتنا و شايساتمی مشتر  با نم مسلااناآ مابيشتر انتقادات 
 یکاي. است يیخاا  نازشار بودآمال   معنا ب  ،يیخاا تيحاکا اصل ک  ايکن فرض

 با  کا  یکسا یعناي ؛اسات صاالح و ناادل فرد تيحاکا ب  انتقاد مشتر ، اصول از مريد
هاه ناارزش اآ ب  و باشا ترکينزد یاله  ناارزش  باا او اصاطالحاً  ماا. باشا تروامف و ترا

 .مييهویم « يفق»
 مشاتر  اساالن ا ناما فر نااۀ نيب ک  است  ااهيپا ، يفقتيوی و  يفق حکومت پس

بناابراين،  ؛باشانا نشااه مطارح ماريد  ناافقا  در اتيخروص و نان نيا با نرچنا ،است
 نااۀ یوۀ،آا .زنناایما حارف یاساالم نهضات مدربار رياخ سال صا در یاسالم آامتفکر

 حکومت رأ  در خاا صالح مبنا ايبا معتقانا ک  و کننایم رد را امروز حکومت  المونا
نا اآ ب  و انابا را یاسالم معارف ،نا  از شيب ک  یکس ست؟يک خاا صالح مبنا. رديه مرار

 نال کنا. مراآيد از شتريب
کااان چيننبايا  یعني اختالفی ناارنا؛  يفقتيوی  معنا درب  انتقاد بناه، شيع  و سنی 

 است ماکن حال کننا، اختالف  يفقتيوی  معنا بارمدريی دارنا، اشنا اسالن با ک  از فقها
 انت ااب کنناا. شيبارا  ماريد اسم مر،يد مرند و فق  و ميبمرار فقمهاساش را ویيت ما

 سم نيست.ا سر بحث
 کتااب از را یاله احکان توانایم و شناسایم را نيد ک  یکس تيحاکا یعني  يفقتيوی

 لبانا و فاابر فاس ، شا و افرادبا حاکم چنين ش ری ايبا ب  انتقاد ما .کنا در  سنت و
اآ را  ع يشا  فقهاا کا  اسات  يافقتيوی مايا و معنا ،نيا .باشنا حاکم توانناینا ،نيد در

 .است نينا بر نم یاسالم  باهور نظان  بنا و هندپريرفت 
 ميب وانما  اهر یعني ؛است یاله ايتوح مرااق ک  هی را پريرفت  صلیا نا  اينيبب ،پس

 اآ  أر در و شودمی ابرا اآ در خاا احکان ک  ميکن یزناه  ابامع  در ايبا م،يباش موحا
 . کندو... حکومت می نارف ،یزک نامل، نادل، شنا ،نيد  ،يفق کي نم بامع 
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 گفتار دوم
 یاسالم ۀجامع در حاکم نییتع یچگونگ

 

 

  حاکم نییتع یهاراه .2-1

لهای ياا انت ااب از نراد ا  کبل ،ستين انت اب فق  در اسالن، امرلیو و مکحا نييتع راه
 عنیي ست؛ين اش اص نرد ع،يتش و اسالن در نرد یۀیدکقیدنمزدنۀفذدهست رو  ويوهی

 را ديمار  سکا تاهنودشاه نياز ناای منروب از سو  خاا  ک ایکحا حتی ،ایکحا چين
 ماا نقياام با  ست، معتبر اسات.خاا باند از ، چوآامان اي مبرپيا نرد .ناک نرد

تعياين  خااا را امارولی ولی رد؛ک را معرفی ع يش امان دوازده و ناآاميرممم ،رنکا مبرپيا
 . کرد

 وباود نراد  کا باايی ست؟بايز ا  اکدر  انت اب .است انت اب راه مر،يد راه کي
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 نشااه، بلکا  منروبخاا از باند  سیک ،بتيغ دوراآ در. بتيغ دوراآ مثل شت  باشا،ناا
 انا   ک است  اريمع نييتع معنا  ب  هافق نرد. شارمی نيمع يیارنايمع ولی براسا 

مارار  ارناايمع و ناا مال نيا چهارچوب در . نرکسنااهردک اآيب ،انکاح و تيروا متوآ در
 برنهاه بميرد. تاهنددهمۀمتداردمررمدبههيرد، می
تعيين شااه؛ ولای با  حکومات نرساياه  نردامان با   ک است بايی درنم  مريدمورد 

 . ايشاآ نرچنا از باند خاا و با معرفای پياامبراميرمممناآ خالفت دوراآ مثل است،
 يیباا با  ارکا و را نپريرفتناا نراد نيا ، مردن یيتار تيوامع در منروب شاه بود؛ ولی

 حضارت اآ از اصاراربا و ردنااک مرابع  اميرمممناآ ب  زماآ از ا برن  در مردن  ک ايرس
 تياوی و خالفت ب  اميرمممناآ باً يتقر ،امت ابااع ب  و رديبپر را خالفت تا ردناک تقاضا

 . است نافر مردن انت اب  ک است ز بانايیا یيک نم نيا انت اب شا. امر

 اسالم نگاه از حاکم انتخاب تیحج .2-2

 اهار ن استناد کردناا.مرد عتيب بع ، پريرش ومرا ب  خود خالفت اثبات برا  اميرمممناآ
 مار يدکاس  سراغ هفتینا مردن ب  اميرمممناآ ،نادنبو ح يت نااشتنا و معتبرنا اين

 مبول من ا،يردک انت اب را منبااصرار  شاا چوآ هفتینا .اينک انت اب را مر يد برويا و
 و نشيهاز ،انت ااب بارا  و در چنين ماوارد ، انتباار مطعای و حقيقای اسالن در. نمکیم

 .است انت اب  نابا از ، يکینيا. است شاه نيمع ،امرولی يک ب  مردن سرسپردهی
 چهاارچوب در  کا نااۀ ماردن، کسای اهر عنیي ست؛ين ح ت مطل  طورب  ،انت اب

 نيا .ستين ح ت ،انت اب نيا ننا،ک انت اب را گمررنای مرار يیخاا  یۀ مال و ارنايمع
 . وبود دارد غربی يا راسالمیيغ اسالمی و رهبیمتوکح نشيب در اختالف

 بارا  مرالحتی  کا معتقاناا مانلناا، رأ حا  ماردن برا   ک غربی نا راسیکدمو در
 ، ح  حاکايتبالرات و خود خود  ب  ،مردن برا  اسالن. ناارد وبود مردن ماراد و خواست

 ،ناک وضع مانوآ مردن برا  توانایم  ککسی  .خااست ب  متعل  تياکحا ح  .ستين مانل
 در اساالن، پاس ،خااسات باشاا، دنمر امور کمال و ناک نيمع را مانوآ ابرا  نا  مال

اهار انت ااب ماردن در چهاارچوب ايان   ک وبود دارنا يیارنايمع و ضواب  ،اصول سلسل 
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 و ناا ماال نياا از دور و چهاارچوب نياا از خاار  در اهار و معيارنا بمن ا، انتبار دارد
 .ناارد تیيح  ،باشا ارنايمع

  ارناايمع اهار. را دارد یزن  رنااايمع کا  کسی ولی برا  ؛است کنناهنييتع مردن نظر
 مش ص ايبا ارنايمع نيا. دنانای تيمشرون اآ ب  مردن انت اب نباشا، انساآ اآ در یزن
 معاۀبا خواناایم ک  ی. کسیشناساسالن و اسالن با يیاشنا نال، ن،يد تقوا، اريمع. ناشو

َاَمْن » بشناسا را اسالن بايا ،کنا يیرانناا اسالن ب  را یاسالم
َ
َِ ی أ ْن  یْه

َ
َحقُّ أ

َ
قِّ أ َُ َبهَع یِإَلی اْل تَّ

ْن الَ  مَّ
َ
َِّ ی أ ْن  یِه

َ
ََ یِإالَّ أ  سازاوار ،کناایما  رنبار حا   ساوبا  ک  یکس ؛(65: ونسي) «یْه

 شود؟ تيناا انک  ممر ،ابايینا راه ک  یکس اي کررندهست رويپ
هان   ونااريد ،نفس انتيص ی،اله  اتقو از ک  یکساهر مردن،   است برخوردار زنی یا

را  ارناايمع نيناا باا ادن نينااماردن،  اهار را انت اب کننا، حکومت او مشارونيت دارد.
 ،انت ااب  کا اسات اساالمی  يشرا چهارچوب در ،خالص . ناارد تيمشرون باز ،نپريرنا

 را یيکا نستنا،  يشرا نيا دارا   ک نفر ده يا س  دو، اآيم در مردن اهر .ناکمی اايپ تيح 
 .دارد تيح  حکومت اآ يک نفر، کننا،  ابانت

 و رأ  حا  کنم دتۀدبوشوندشوارباره وارد شاه را مطالع  مینيدرا  ک اتیيروا اينک يکی از
 با  نسابت نااً يقي مسلاانی بز ايان نظار باناا، اهر .است مهم چقار در اسالن مردن انت اب

فرمودناا:  خودشااآ اآدوسات با  ا ناما  در حضرت امير شاه نقل کرده است. بفا اسالن
« ََ َاً  یِإلَ  َعِه هْو  َاهِإْن »  کا هرفات مان از اانیيپ و داد دستور  ؛ پيامبر«َعْه لَّ  ََ  ة  یهَعااِ  یِاه کََ

ْجَمُعوا
َ
َضا یکَعلَ  أ ْمِرِهْم  َاُاْم  ِبالرِّ

َ
 با  لیکمشا و خواستنا را تو ، تو را انت اب کردنا،امت اهر 1؛«ِبأ

 را مسائل  نياا حتای  کا دارد وباود مهاای مراالح چا   کانيا با  ايانک توب ا  اماين وبود
 ،وحاات نبودآ  ک يیبا .اسالمی امت ن واسال نالم وحات مثل دنا،یم مرار الشعاعتحت

 فارض باا اهرا  شودنظردمی، حتی از امامت و حکومت نم صرفناکیم ايتها را اسالن اآکي
 درسات داخلای بناگ ياا اياا دوبو ب  فیاختال باشا، تشن ی مشکل و  کنيا باوآ ت،يناف

ْمِرِهْم  َاُاْم » خواستنا، را تو دور مردن شود،
َ
 .ريبم دست در رانا اآ امور زمان ؛«ِبأ

                                                           
 .148، ص 8615بوستاآ کتاب،  ،، ممکشف المحجة لثمرة المهجة،دهاندطۀووسدماسیاندعقید .1
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 ماراق  کا ايافها تواهنماًل میاک دارد، وبود  ک مر يد فراواآ اتيروا و اتيروا نيا از
 و ناارد وبود رشتيب راه يک شد،ب  اآ نال نای اي نبود الهی نرد ومتی  ک است نيا اسالن

 .است شاه داده انت اب و رأ  ح  مردن ب در اين ا  .است مردن انت اب ،اآ

 یاسالم حاکم تیمشروع رکن دو. 2-3

 رأ  برنالوه اسالن در اسیيس نظان اآ. ناۀ ن  ،نستنا تيمشرون نکر يک مردن ،اسالن در
 اهار. اسات استوار شود،می اهينام ناالت و تقوا  ک مر يد اساسی يۀپا بر مردن، خواست و
 نرچناا نااۀ ،نباشاا برخاوردار ناالت و تقوا از شود،می انت اب ومتکح برا   ک سیک

 . چين  ک تيثرکا ،است نامشروع متش از نظر اسالن،وکح ،او را ب واننا مردن
 مانااهار سانانا  ءبازک  ا  را ب  کوف  دنوت کرده بودنا نيحس امان یۀییدکهدرنام 

 در وماتکح و مکحا ؛«بالاسط مکالُا اال االمام ما لعمری َ»: هندنوشت ا  است ناسال خيتار
 نااالت ب  اهر. ناک ، حکمناالت و مس  ب و  دل باشانا  کان ممر ست،ين اسالمی معۀبا

 .است نامشروع رده،ک انت اب را او  ک نم کسی و ردهک نرد را او  ک نم کسی ،نکنا حکم

  محاک انتخاب یارهایمع .2-4
 یومت لیو ؛نستنا منروبنيز نا اآ ناآيبانش و ، حاکم نستناپروردهار نرد بنابر مبراآپيا

 ايبا ست،ين یمنروب امان ک  ما زماآ مثل از باند خاا وبود نااشت  باشا، بیمنرو حاکم
تواناا حکوميات مویناا اآ نساتنا کا  حااکم باا داشاتن ارنايمع کاان. برويم اريمع سراغ

 کتااب با  ناالم ايبا پس کنا، حکم بايا ب  کتاب خاا چوآ ؟گذهبیدکندآمشرونش را بنيا
 کتااب ب  نالم حتااً  ايبا ،است یاسالم حاکم از یکامل و  يدم تعبير ک  شوايپ و امان. باشا
 .باشا نيد در  يفق یعني ؛باشا خاا

 با  نام متعاال،  خااا راياز پيارو  نکناا؛ نفاس  نوااز  و باشانيز  نادل ايبا حتااً 
ِبهِع  الَ  ََ » :کارد اياکتأ و فرمود مبرانشپيا ناۀ ب  نم و دوداو حضرت ،مبرشپيا تَّ  اْلَههَوی َُ

بِ  َعْن  کِضلَّ یاَ  ِه  ِل یَُ  انحراف و یهاران شود،پيرو    ونو نو از اهر رايز ؛(13: ص) «اللَّ
ی اساالم حااکم پس، است  بشر بوامع انحراف یاصل يۀما ،نيا و است یحتا خاا راه از
 . ناالت با ممر ،شودینا امر ماکن نيا .رديه مرار نفس  نوا ريثتأ تحت ايانب
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 مطاامع ريثتاأ تحات را از رواوردآ ب  دنيا نم  دارد و نفسش، باشا مروآ ناچنين بايا
 شااه اآياب ليتفر ب  سنت، و کتاب و یاسالم ماار  در  يشرا نيا ناۀ. دنمير مرار  ويدن

 نظاان مماناا و مبناا ،محاور ننواآب  ما ک  است یهيفق تيوی و حکومت نااآ ،نيا. است
 نار .نياد و کتااب با  ناالم حکومت یعني  يفق حکومت. ميکرد انالن و انت اب خودماآ

 .نباشا نفس  نوا ريثتأ تحت ک  ینالا اآ بلک  ن ، نم یهيفق
 داشات  هادار مارت يابا .دارداحتيا   نم يیتوانا ب  ناالت، و نلم ،ديتهر برنالوه البت 

هَه  ِإنَّ »: نيز ب  اآ اشاره شاه طالوت داستاآ در و است ینقل شرط کي نيا .باشا َْ  اللَّ  َبَعهَث  َقه
هی»: کردنا انتراضنا اآ ک  بعا 1«اً َُملِ  َطاُلوَت  ْم ُلَ  نَّ

َ
هایَعلَ  کاْلُمْله َلهُه  وُن یُه أ هُن  ََ  َِ ُْ َحهقُّ  َن

َ
 أ

ُه  کِباْلُملْ  ِْ َعةً  ْؤَت ی َلْم  ََ  ِم هَه  ِإنَّ  َقهاَل »: پاسخ داد مبرپيا و «اِل اْلَم  ِمَن  َُ  َزاَدهُ  ََ  ْم یَُعَله اْصهَطفاهُ  اللَّ
ی، انايات نلاا يیتوانا کنار در نم یبسا يیتوانا (؛141)بقره:  «اْلِجْسِم  ََ  اْلِعْلِم  یاِ  َبْسَطةً 

 فکرنيست، بلک  شايا  سالم بسم  معنا ب  فق  یبسا يیتوانا ک  است یعيطب البت . دارد
 اهارحتای  .باشاا یبساا يیتواناا  يمرااد از نياز اداره مارت و کار مارت ،المس ذنن و

  .ی، شرط استاول  يطر ب  و مطعاً  اآ نم نباشا، مرااق
 را حااکم ن،ياا  مبناا بار و ميدانیم یزن حاکم برا  ما ک  نستنا يیزنايچ یۀ،ينا

دومی انت اب   کبار بتيغ دوراآ در. ميريپرمی اصل ننواآب  را تيوی و  يفقیول کنم 
 ريبر و نادل شنا ،نيد انساآ م روص ،تيحاکا نيا و تيوی نيا نقاًل و شرناً  نم

 تياوی و یالها حکومت مراتد سلسل  ،نيا است.  يفق یعني ؛زماآ احوال و اوضاع ب 
 .است یاله

  يافق حکومات،  بارا فارد نيتارسات يشا نا  اسالن در اينکا کدهمدهزدفرقهه نيچامروز
 ی،ولا یومتا ی،طيشارا نار در کا  دارناا مباول نا  و ناارنا اختالف است،  يالشرامعبا

 تارکيانزد یاسالم  ارنايمع ب  و ترست يشا نا  از ک  یکس ،نباشا خاا باند از منروب
                                                           

فت: خااونا، طالوت را برا  زماماار  شاا مبعوث )و انت اب( کارده اسات. هفتناا: نا هپيامبرشاآ ب  اآ» .1
تريم و او ثروت زياد  ناارد؟! هفت: خاا او را بار شااا شايست او چمون  او بر ما حکومت کنا با اينک  ما از 

ناا، برهزياه و او را در نلم و )مارت( بسم، وسعت ب شاياه اسات. خااوناا، ملکاش را با  نارکس ب وا
هاه است.ب شا و احساآ خااونا، وسيع است و )از ليامت افراد برا  منردمی  « نا( ا
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 ،نفس  نوا با م الف ،نالم نادل،  ،يالشرابامع  يفقنااآ  یعني است، بايا حاکم شود؛
 نظاان و یاسالم  باهور یاساس مانوآ در ما ک  ريتاب مارت  رادا و زماآ اوضاع ب  ريبر

 . شنۀسم می  يفقلیو ننواآب   باهور نيا

 حاکم انتخاب در خبرگان نقش .2-5

تطبي  داده  یخارب ش ص با ارنايمع و نينناو ی، ابتاا بايااسالم ۀبامع امان انت اب برا 
 مييبماو نااريم تاا یليدل چين یعني رنا؛ناا نقش مردن هفت تواآینا مرحل  نيا در. شونا
دمات  ،نينناو نيا ب  معنوآ و نينناو شناخت ک  ان ا از ؛ ولیناارنا ینقش بارهنيدرا مردن

  خطا و ضاللت بز ،شود مرحل  نيا وارد یزن، مقامات باوآ ک  نرکس طقبد،زياد  می
 کا  کننایم انت اب کار نيا  برا را یخبرهان ،مردن. برد ن وانا راه ب  بايی ،اآيمرد و خود

 .است ميمفان نيا مرااق نييتع ،خبرهاآ ظيفۀو
شانا. با متعااد مراادي  ساتا ماکان. ا  نيساتکاار سااده نام مرااق نييتع البت 

 .دارد يیارناايمع و نيموازنم  کار نيا یۀ،دیکیدبهدهنتخۀبدکرر آا صورت، بايا از بيندراين
 کا  دون حلاۀمراا  مرحلا  نياا در مردن ،نيبنابرا  ان دننا؛هاآ، اين کار را انخبر ايبا طبعاً 

 . باواسط  نقش ولی دارنا؛ نقشا  است مرااق با مفهون  يتطب
دبرمی کار نيا  برا را یخبرهان ،مردن  کا  کنناایما مرابعا  فارد امينای ب  یعنيگزینند؛

 خبرهااآ دسات از کاار نياا باشاا بنا اهر بانا. صيتش  تاهندداهتریندهنتخۀبدودفرردبهمی
 نام با  زيچنا  ،کرد درست غوغا اآ، بابتواآ  ک  رمم ب ورد  اهون ب  مسئل  و شود خار 

 .شا نناخوا نابود یکلب  ارنايمع اآ و  تير خوانا

 یاسالم حاکم فیوظا. 2-6

 دست  نستنا: چهار یاسالم حاکم فيوظا
  ؛فرد سلو  و رفتار ،اخالق ب  یاهيرس و خودش ب  نسبت او ظيفۀو. 8
 شاکوفاکردآ ،مردن اخالق رشادادآ مثل ،است مردن اتيمعنو ب  مربوط ک  يفیوظا. 1

 مسانلی از اين مبيل؛ و مردن تيترب و ميتعل ب  هیايرس ،مردن  استعاادنا
 تياامن ی،ابتااان نااالت اساتقرار مثال ،اسات بامعا  مادار ب  مربوط ک  یفيوظا. 6
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 و تيافيک ی،نااوم دراماا افازايش ی،نااوم ماتخا  برا یزن  ناارهاآ ميتنظ ی،ناوم
 ؛بامع  در یمل و یناوم ايتول ب  اآيب ش تيکا

 ی،خاارب اساتيس ميتنظا یعني ؛بهاآ با یاسالم معۀبا و اسالن امت رواب  ميتنظ. 4
 یاسالم ملت و نظان  ابرو و تيثيح ،آشأ ،مارت حفظ ،سالم رواب   اديا ،صلح و بنگ

 . نادولت با رابط  در چ  و نالتم با رابط  در چ  ،بهاآ در
. باشاا متعهاا و ملتازن ،فيوظاا آحااکم با  ا ک  شارکسی پريرفت  می حکومت ومتی

ناا اآ  برا و نانا تيانانا اآ ب  ظيفۀ خود ناانا،و بهنا اآ ک   زماماار دستماه و حاکم
 . ستين ، پريرفتنیاسالن نظر ازحکومتش  نکاشد،

 مردم بر حاکم حق و حاکم بر مردم حق .2-7

 برمارار تيارن اآيام در را یابتااان نااالت ک  است نيا یاسالم حاکم بر مردن مريد ح 
 ک  ستين رطونيا. اردبمر انباي یاسالم حاکم ،کردنا ظلم نم ب  مردن احاد اهر یعني ؛کنا

يا ی باحتی اسالم حاکم هعتنۀییدکند از زير بار مسئوليت، شان  خالی کنا و ب  مظلوماآ بی
 .است یاسالم حاکم فيوظا از یکي نم نيا نۀ کسی ب  ديمر  شود.ظالاا تلنمر مانع

و  کنناا وفااخودشااآ  عاتيب با  حاکم نيز بر هردآ مردن، حقومی دارد، ازبالا  اينکا 
 بناگ،  بارا راناا اآ ،حااکم یومتانهاشکنی نکننا، خيرخواه حاکم و حکومت باشنا و 

 پاسخ باننا و تنهايش نمرارنا. و... فراخوانا، ناازباع  ت،يفعال
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 گفتار سوم
 شناساناسالم حکومت ای هیفق تیوال 

 

 

 مردم بر هیفقیول حکومت ییچرا .3-1

 و یاساالم عتيشار ،اساالن مکتاد ی بايااعني باشا؛ حاکم مکتد در بامعۀ موحا، بايا
 ناا  از ياانيز با احکان نيا م ر  .کنا حکومت مردن یزناه بر یاسالم مقررات و احکان

  را داشت  باشا: یاصل صفت دو اين باشا و ترست يشا و ترمناسد
ی، تسل  اله نيموان و یاله احکان ب  و باانا بهتر نا  از را اسالن فق  و عتيشر احکان،

 ؛باشا داشت  کامل
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 یعناي بااارد؛ مروآ  ناا انحراف و خطا هناه، از را خود بتوانا ک  باشا یمارت  دارا
 .شودیم هفت  ناالت اآ ب  یاسالم فرننگ نرف در ک   زيچ نااآ

 زيان ناالت  دارا و شناسایم را نيد ک ی کس ،نيد ب  نالم حکومت یعني  ،يفق تيوی
 شائوآ مکنناااداره  يافق و انقاالب رنبر  يفق  برا یاساس مانوآ در ک  یطيشرا طب  نست،
 .است  بعا ۀمرتب در بودآ،  يشرا نيا  دارا و مابر و ريما. است شاه نيمع بامع ،
 فقانت یعني ؛است صفت دو نينا ،اسالن در بامع  مکننااداره و  م ر یاصل  يشرا

 ب واناا نادل  يفقاهر  البت . نکنا اشتباه و باشا نادل ،بشناسا را نيد باشا،  يفق. ناالت و
 ،شانا ناالم ،باشاا داشات  نام اماور مادار و ريتاب مارت ايبا کنا، اداره درست را بامع 

 دو اآ ،مبناا[ اماا] ؛باشاا ايابا نم یاسيس حکات  دارا باشا، شنا مردن و شنا اآيبر
 .نستنا لوازن ءبز صفت، دو اآ کنار در نم صفات نيا نستنا. صفت
 نظاان و شااه باازهو و م سم  يفقتيوی ننواآب  واضح، حکم نيا ما، یاساس مانوآ در

 یعناي اسات؛ حااکم ماا ۀبامع یکل شکل و یاسالم  هوربا یاساس مانوآ بر  يفقتيوی
 .است ثرمم و حاضر ،بامع  نيا وکنارهوش  ۀنا درفقمهدویيت

 ضرورت کي ی،اسالم معۀبا حسا  و یاساس مراکز ناۀ بر  يفقیول نظارت و اشراف
 مشااینايبشيپا ۀبامعا در  يافقیول و داده پاسخ ضرورت نيا ب  ما یاساس مانوآ ک  است

 و دارد نظاارت و اشاراف بامع  نيا حسا  مراکز ناۀ بر ی،اسالم  باهور یاساس وآمان
 .ستين استایل محتا  ،نيا

نقلای  ، با  دليالميکنا ثابات را یاسالم معۀبا در  يفق حکومت و تيوی نک يا  برا ما
 لهای،ا  نلااا و فقها حکومت بر نما  ثيحا و مراآا  ینقل دیيل اهرچ  ،ميناار ا ياحت
 ۀبامعا در شناسااآنياد حکومات  بارا نام ینقل ليدل چين اهر ولی است؛ ليدل و ناشا

 یالها احکان  ابرا  برا ک  کردیم تيکفا و دیلت ی،نقل انتبار و نقل ،مينااشت یاسالم
 راياز ؛بشناسانا را نياد کا  باشنا داشت  را یزن امتيل و تيکفا تواننایم یکسان، بامع  در

 .باانا را نيموان نيا شود،می اداره یاسالم نيموان با ک   اع بامکنند دبايا اداره
 با   ابامعا  اهر !کننا ینف و رد را  يفقتيوی تا کننایم استایل یکسان است ن يد

 چينا کا  یانسانهشدمع با رأ  در رديپریم باشا، نااشت  يیانتنا ینيد و یاله  ناارزش
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 پذیرر؛دولیرا نيز می دار يسرما يا ش يننرپ ت يک، حکومباشا حاکم نی ناارد،انسا اخالق
 کارده مباول را یالها عتيشر و نبوت ا،يتوح و است ی پايبنااله  ناارزش ب  ک   ابامع 
 را یالها و یاساالم عتيشر ک  رديبپر را یکسحکومت  نک يا بز ناارد  اچاره چين است،

 مرتکاد  نااا اشاتباه کناا،یناا هنااه اسات، برخاوردار یاله ۀفاضل اخالق از دانا،یم
 ساوزانا،یما دل نااانسااآ  بارا خواناا،یناا  زياچ خود  برا کنا،ینا ظلم شود،ینا

 . و... دنایم حيترب یهرون و یش ر بهات و مسانل بر را یاله  ناارزش

 هیفقتیوال  حکومت یمترق نظریۀ .3-2

 نظريۀ و است امروز یاسيس و یابتاان مسانل نيتریمترم ءبزا   يفقتيویا   رنبر ۀمسئل
  يفقتيوی بحث کننایم اليخ یبعض. ناستنظري  نيشروتريپ از یکي ی،اسالم  باهور

 نيتارماارآ و نيتاریمترما ، يفقتيوی. ستين طورنيا .اناکرده درست ماار  طلبمی را
  نولوژايا و ااآيا ،تفکر ک  یانسان تيحاکا یعني  يفقتيوی. است امروز یحکومت نظريۀ
 .شناسایم و رهندمی بهتر نا  از را خودش معۀبا بر حاکم

 اسالم واضحات از ،هیفق تیوال  .3-3

 و یزنااه وضاع در را ريثتاأ نيشتريب ک  حکومت، است یعيطبا  شود ليتشک یحکومت اهر
 اسات، اتيمعنو و نيد ب  نالم فرضاً  ک  رديه مرار یکس اآ رأ  در وا  دارد مردن سرنوشت

 اتر،ياامف حکوماات نيااا از تيبشاار  باارا زيااچچيناا ،خااساات عياامط کنووددوااایهناااه ن
 ماا کا  ساتين یموضاون  يفقتيوی بنابراين، ؛ستين تر ضرور و تر فور ،ترب شن ات
 را اآ تيمشرون تا ميکن وبورباع را خودماآ ميب وان و ميباش مشکل دچار اآ اصل مدربار
 .تاس اسالن واضحات ءبز چوآ م؛ييناا اثبات
 البتا  هنود،فقي  را انکار نکرده، اصل ویيتتاکنوآ اسالن ظهور اول از اسالن،  فقها از کيچين

 فکار حکومت موضوع ب  ک ی کسان است روشن مسلااً  و است بحث ،تيوی نيا مريدا وسعت در
 بار متوماف ،نياد با  ناال داننااینا ناارنا، يیاشنا  بشر بوامع در یاسيس مسانل با کننا،ینا

 اصاالً  نا  و دارد امکاآ ن  کامل، صورت ب  نيد ب  نال ،نيد تيحاکا باوآ و است نيد تيحاکا
 .ستين نم معیتو نااآ از و دانناینا وسعت نيا در را  يفقتيوی مريدا است، ترور مابل
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 شناساناسالم حکومت ،هیفقتیوال  .3-4

و  یفارسا زبااآ با  را  يافقتيوی نمفهو ميب وان اهر. است بامع  ، نظم و نظان يفقتيوی
 یعناي  يافقتياوی .ناساتانولو ياا حکومات شيمعناا ،ميبان اران  نا   برا فهايانی
 .بامع  نيا انتقاد در نظراآصاحد حکومت

 یعناي اصطالح در و است فق   معنا شناخت،. کررندر  و اآيفها شناخت، یعني فق 
 نااآ است، بامع  نيا یعيطب بافت ءبز ک   ا انتقاد ۀنيزم و نيد چوآ اسالن؛ شناخت

با   نم تيوی .شناسایم کامالً  را اسالن ک  یکس اسالن، مسانناشنا یعني  يفق. است اسالن
[ و] شناساااآاسااالن شناساااآ،نيااد حکوماات یعنااي  ياافقتيااوی .اساات حکومااتمعنااا  
 . یاسالم ۀشيانا در نظراآصاحد

نظر نهاايی ور نيست، بلک  ب  معنا  صاحدحکومت نيز ب  معنا  رنيس دولت يا باه
  ياطر اآ از نام نااکار بقياۀ و کنایم ريتنف او نيز را باهورسيرن. باشا  يفق يابا او است.

 یاساالم و یمردما ناب واحکومتی  اهر. است نظان کي  يفقتيوی پس نا،شویم درست
 . بود ن وانانم  یماسال و یمردم هرن و ،شود ميتحک اآ در  يفقتيوی خ  ايبا ،باشا

 هیفقتیوال  به اعتقاد مفهوم .3-5

 مسئل  کي ب  ما ک  ستين نيا صرفاً  و است یاسالم خ  کي ب  انتقاد  ،يفقتيوی ب  انتقاد
 ماکان. رديابم مارار بامعا  نياا رأ  در توانایم ینيخا امان مثالً  نک يا اي باشيم معتقا
 نکا يا مثال ،ناارناا  انتقااد اسالن ب  یحت  ک باشنا معتقا ینيخا امان ب  یکسان است
  معناا ،نياا .ناارناا   با  اساالنانتقاد اصالً  و را مبول دارنا لدبيطاا بن ینلیۀدخيلی
 ناوع کيا برداشات، کيا با  انتقاد یعني ، يفقتيوی ب  انتقاد. ستين  يفقتيوی ب  انتقاد

 . اسالن از یتلق و استنباط نوع کي برداشت،

 هیفق تیحاکم و تیوال  دحدو .3-6

نربايی از زناهی بشر کا  تحات  تا. است فق  حاود نااآ  ،يفق تيحاکا و تيوی حاود
 و است هسترده بانااآ تا نم  يفق تيحاکا و تيوی ،ی مرار دارداسالم و احکان فق  هسترم
 روآياب یالها حکام از را بشار یزنااه اماور از  امار چينا ،یاسالم فق  ک  ميدانیم چوآ
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 ،نستنا یاله حکم مشاول ی و...ابتاان ، فرد ، امتراد ،یاسيس مسانل ۀنا و داناینا
 ی،نظاام  ،امترااد ی،اسايس ی،ابتااان  ،فارد اماور شاامل نام  يفقیول تيحاکا پس

 .نستنا یشرن و یاسالم حکم ملارو در ک  است يیزنايچ ۀنا و یالاللنيب

 هیفقیول دستور بودن االطاعهواجب .3-7

. اساالن  مبناا بر بامع  مادار از است نبارت  يفقیول کار ست؟يچ در بامع   يفقیول کار
 طبا  و دناایما صيتشا  ار یابتااان ی واساالم مرالح فقمه،ولی .ستين نيا در یشک

 کي خودش دستور، اآ. است «الل » حکم دستور، اآ ک  کنایم صادر  دستور مرلحت،
دنا مهداۀدهتکۀداهدرالیلدقۀعیدیۀدشرعیدتشخمصدمیفقمرالحی ک  ولی .است یشرن دستور

  يافقیول نچ اکند،دحک دخدهدیستنددوداردمررمدوهجبدهستدهزدهودهطۀعتدکنند دو اناال می
  خاا. احکان ، ماننااست یاول کنا،یم ابرا اي وضع مانوآ ننواآب  یاسالم ۀبامع در

 مقارراتنساتنا.  انا ایطواباد  ،يافقیولا حکومات درمقررات کشور  و اسالمی 
. نستنا  يفقتيوی تيحاکا مظانر ،يیمضا دستماه و مقررات م ر  ، هرارمانوآ دستماه

. کنناایما ااياپ تيمشارون ناا نياا کا  است  يفقتيوی تيمشرون خاطرب  ،قتيدرحق
 و م ريا  ممو از انم در بامعۀ اسالمی، کنناهابرا و هرارمانوآ  نادستماه تاانمشرونيت 

 نيتیمشارو چينا ،خاود  خود ب  هرن و است،  يفقیول ب  اترال و ارتباط خاطرب  ، يانمض
 .ناناار

 نیقوان به هیفقیول یبخشتیمشروع .3-8

. کننا  اديا مردن یزناه در يیناتيمحاودطب  مرلحت،  ک  است نيا مانوآ   وضعمعنا
 از و ساتين زيباا کاسچين  برا  ،يفقتيوی اصل و یاسالم یفقه یمبان بنابر  کار نيچن
 فقا تياوی   ب هرارمانوآانتبار  قت،يدرحق یعني ؛ يفقیول ممر ست،ين مشروع کسچين

 اباازه  يافقیول اهر .است  يفقیول ريتنف و امضا ،اتکا ب  نم  يم ر مموانتبار . است وابست 
 چا  ،تنانسا کاار مشاغول مالکات در کا  يیناادساتماه تاان نکنا، امضا و ريتنف نانا،
 و ایطانا واباد و اسات حا  بااوآ و ليادل باوآ شاآيکارنا ،يیابرا چ  و  هرارمانوآ
 .يابنامی تيمشروننا اين ک  است  يفقیول ب  اترال و ارتباط خاطرب . ستين یالزام
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 در یاساسا ماانوآ انتباار. اسات نظاان کالباا در یروحا مثال  ،يافقتيوی قتيدرحق
  يفقلیو اتأيي و مبول خاطرب  است، نيموان چهارچوب و اريمع ،مال  ک  یاسالم  باهور
 نام دورکا   دارناا یحقا چا  ، مشار نر از نفر صا شرت، پن اه، خبرهاآ، هرن و است،

 ماانوآ کا  دارناا یحقا چا  مردن تياکثر ؟کننا وضع مانوآ بامع ، و مردن  برا و ننايبنش
 ؟کننا ایبرازنی برا  نا  را مانوآ نيا وامضا کننا  را یاساس

 یاساالم اماان ناااآ او وضاع کناا. بامع   برا را یاساس مانوآ دارد ح  فقمهتنها ولی
 در معراون ۀانا و مبرپيا وراثت  يطر از را یاله تيحاکا ک  است یدستمان و است

 .است  يفقتيوی شأآ ،نيا. دارد ارياخت
 خااا، نياد می،اساال فقا  تيحاکا و تيوی  ،يفقیول تيحاکا و تيوی ،قتيحق در
 ننواآب  نم  يفقیول خود یعني ؛ش ص کي تيحاکا و تيوی ن  ،ناستارزش و نامال 

بار  ناطانت از اين احکا. کنا تيتبع و اطانت  يفقیول حکم از است موظف ،ش ص کي
 فقمه نا  وابد است، حتی خود ولی

 ۀشاير یعناي شار؛نتهی میم خاا تيوی ب  ک  دارد یاينظ و عيوس مهستر نيچنویيت 
 از و معرون  اياوص ب  مبرپيا از ک  است  زيچ ؛ چوآاست یاله تيوی  ،يفقتيوی

 در  يافقتياوی  معناا ،نياا. اسات شااه منتقل امت  فقها و نلاا ب    معروناياوص
 . است یاسالم معۀبا

 یاسالم حکومت در نیقوان و مقررات .3-9

ا  است ست يشا و ح  ک ا  مردن بر حاکم دستماه ک  ینيوانم و مقررات یاسالم حکومت در
اهار . کنناا ناال احکاان اآ طبا  ايبا مردن. نستنا ایطان وابد مرن  برا کنا،یم وضع

 نباشاا، ایطانا وابد مردن  برا ،بنا شاه یاسالم  يشرا حقی ک  طب  حکومتمقررات 
 .استشاه  غرض نقض

 اآ بتواناا تاا کناا  ريميپ را یباتيترت و کنا وضع ار ینيموان ،کشور کي در ايبا حکومت
 پاس ،کنناا ناال نيماوان نياا ب  نباشنا موظف شرناً  مردن اهر. کنا اداره را کشور و بامع 

 .بود خوانا هیهايفایب زيچو  غرض نقض حکومت نيا ليتشک
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 خواناا نيبا از ايا ،پۀیبنددنبۀشوندنا اآ نباشا و مردن ب  ایبرایزن نينشموا ک  یحکومت
 نيبا از اياا  اسات اساالن نظر برخالف ومر نر  ناً يقي ک ا  شا خوانا ومرجنر  و رفت

 .اما خوانا وبود ب   اظالاان  و ح نا ۀسلط و حکومت اآ،  با و رفت خوانا
 کا یومت کنا؟ اداره را بامع  ،کامل شکل ب  تاهندی میاسالم ۀبامع و دولت چ  زمانی

 نام ماردن و کناا ابرا و وضع اسالن مقا  شرع چهارچوب در و مبتمرا و دمت با ینيموان
 .کننا نال ،ايهویم انچ ب   و باشنا اآ نيموان ميتسل متقابالً 
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 گفتار چهارم
 یطاغوت و یاله حاکمان ۀچهر 

 

 
 

 مچهار کي ؛است شاه ريترو حاکم از هچهر دو ،البالغهنهج م روصاً  ،ثيحا و مراآ در
 مچهر. شودیم یمعرف ح  ب  هکنناتيناا امان ننواآب  مثبت مچهر. یفمن مچهر کي و مثبت

 (.طاغوت) شودیم يیشناسا یهاران و اتش  شوايپ و امان ننواآب  نم یمنف
 يساتماآشا و خااا هاآبناا کا  نستنا یاسالم ح  ب  حکان و اياول ،مبراآپيا ، نا امان

 ماراآ در چهاره دو نياا. نساتنا وتطااغ اتاش، و باطل امان و نستنا یاله  ارنايمع طب 
 .است متعالی و باصفا ،محبوب ،منور ا  اولی،هچهر مبرپيا. است شاه ريترو
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 یاله حاکمان ۀچهر  .4-1

 اسالم مکتب تجسم ،یاسالم حاکم .4-1-1
 ت سام ياابا اماریولا و حااکم ،دارنا ی انتقاداسالم عتيشر و نيد ،خاا ب  مردن ک   ابامع  در

  نااحکومات ناوع باا او حکومات ناوع. باشاا مکتاد حکومت او حکومت ینعي ؛باشا مکتد
 ،نياد ،اخاالق حکومت ،ستين زور و ببر حکومت او حکومت. است متفاوت ،نالم در یمعاول

 بارادر ماريد  نااانساآ با یاسالم معۀبا در امرلیو و امان یعني است؛  برادر و معرفت ،حکات
 مکتاد و اماریول حکومت ک  حکومت نيا. کنایم یزناه  دربرا طف  و رابطۀنا بانا اآ با ،است

 .يابا ت سم بامع  نيا مهم و یاساس مراکز ناۀ در ايبا ،است یاسالم معۀبا در

 جامعه حاکمان ،مبرانپیا .4-1-2
 بودنا؟ یاسالم حاکااآ مبراآ،پيا ممر ؟زنيمیم مثال یاسالم حاکم عناهنچرا ما پيامبر را ب 

 نياا هاه. کننا اداره را کردنایم یزناه اآ در ک   ابامع  تا شانا مبعوث اآمبرپيا ناۀ !بل 
 و نااشات یمکان حاومرز نم یهان و شایم ده یحت اي کشور شهر، کي ب  محاود بامع 

 . نستنا ليمب نيا از یاله بزر  مبراآپيا ک  گرفتدر بر می را نالم ناۀ
 در نايشا  کا  را طااغوت حکومت تا امانانا اآ ناۀ ی ناارنا.فرم پيامبراآ از اين نظر

 وباود ب  یاله حکومت خودشاآ و کننا سرنموآ است، بوده برپا نالم شۀهواآ و هوش نيا
 نياولا کرد،یم شروع را خودش دنوت و شایم بامع  وارد  مبرپيا یومت ؛ بنابراين،اورنايب

 مبرپياا اي .کردنایم مبارزه برمپيا بانا اآ .بودنا طاغوت کردنا،یم خطر احسا  ک  یکسان
 .کردنایم حبس و تبعيا را او اي کردنا،یم ايشه را

 و حااکم ننواآب  مبراآناۀ پيا. است بوده مبراآپيا ناۀ ا يمضا اسا  ومت،کح مسئلۀ
 شااه ذکار مبرنااپيا  بارا مراآ در ک  يینانشان  .شانایم مبعوث یاسالم معۀبا زماماار

 .نستنا یاله يستۀشا حاکم کي  نانشان  قتيحق در است،

 یاله ۀستیشا حاکمان صفات .4-1-3
، داناش ،نلام ويوهای مهام پياامبراآ، نياولا :هیتتزک و حکمتت علم، به مجهزبودن( الف
ُمُههُم ی ََ » ی بود ک  از باناد خااا دريافات کارده بودناااخالم کيۀتز و حکات  ََ  َتهاَب ُالْ  َعلِّ
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 ُِ کنود دچواندنيز تزکيا  مای را مردن . چوآ خودش پا  است،(813 :بقره) «ِهْم کیَز ی ََ  َمةَ ُاْل
 حکاات حکايم اسات، با  ماردن نياز خودش چوآ. اموزدیمنيز  مردن ب  دانا،خارشدمی

 .دنایم
 را بامعا  مبرپيا. نيد و ايتوح نلم ؛است یزن بامع  مادار  برا ک  ینلا اآ یعني نلم

 اول باۀدر در شاود،یما داده مبرپياا ب  ک  ینلا .کنایم اداره بر مبنا  تفکر و طرح الهی،
 ،انسااآ شاناخت یعناي ی،الها معاارف و احکان دانستن یعني ،نلم. است یاله نلم نينا

و  کااال با  اآيرسا  برا یاله بامعۀ  اديا ،بامع  مادار وظيفۀ خاا، تينبود ظيفۀو، خاا
ناام خااا ساهيم و ناۀ چيزنايی ک  در اي اد بهشت زمينی و بامعۀ اسالمی و درنهايت، ب

 دخيل است.
 ب  انساآ در در سايۀ بناهی خاا ک  است تیريبر ،حکات. است بایتر نلم از حکات

  يحقاا تواناایما باشاا، برخاوردار اآ از نارکس ک  است یقيدم و نافر ايد .ايایم وبود
 .کنا در  را نالم  معنو

 ک  یزحات دربرابر یاله ااآحاک ننواآب  مبراآپيا :پاداش و مزد گونهچیه نکردنطلب( ب
َئلُ  الَ  ُقْل »: خوانناینا  مزد چين کشنا،یم ُْ َ

ْجراً  ِه یَعلَ  ْم ُأ
َ
ةَ  ِإالَّ  أ :  شاور) «اْلُاْرَبهی یاِ  اْلَمَودَّ

 ب  اآمبرپيا زحاات تاان اهر خاهیند نم نای ايتا  و فيتعر تنها ابر مالی، بلک ن (. 16
 فق  ن . ناکردینا سفتأ اظهار نا وشاینا اراحتن ،شایم ثبت خيتار در  مريد کس نان
 ماردن از زياچچينا و تياثيح ،ابارو ،وبها  طوابداارنود ، بلک  ناۀ پيامبراآ ايانما مبرپيا
 . است یاله حاکم کامل مظهر کي نيا. خوانناینا

 طبقاات اآيم درا  یاله حاکااآ ننواآب ا  مبراآپيا :متردم با یمیصم و گانیراو  قیرف( پ
 ،خيتاار نااۀ در کا  ماردن محارون طبقاات باا و کردنا اغاز را خودشاآ کار ،مردن ونمحر
  اانا يم آامساتکبر باا ،بودناا یايصاا و ماآيرا و  يرف ،دادنایم ليتشک را ماطع تياکثر

 .بودنا مستضعفاآ انبوه متود کنار در و نااشتنا
 متاود و بامعا  محارون بقااتط یومتا. فهاایم را مردن درد باشا، مردن اآيم در یحاکا یومت

 شااآيدردنا و برسااننا او هوش ب  را حرفشاآ ،باشنا ارتباطدر  یاسالم معۀبا زماماار با مردن انبوه
 .شودیم اشنا مردن  دردنا با یاسالم معۀبا حاکم نيا ک  است یعيطب کننا، حيتشر او  برا را
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 غارور نکاردآ و ینخودخاوا ،مبراآپياا  بعاا ويوهای :یخودخواه و غرور نداشتن( ت
 ياناا،ورزیناا حساا یکسا با  ستنا،خواینا زيچچين خودشاآ  برانا اآ نااشتن است.

 رياتحق شتنا، ضعيفاآ راناا  نظرتنگ ،نافتاداینا راه خودشاآ شهوات و نفس  نوا دنبال
  بودناا، ريرناپريتسا  و  مو موبود شدند،نای مارتانااآ يفتۀفر و م روب کررنددونای

  نااماانع و خااا دشااناآ درمقابال ولی بودنا؛ افتاده و فروتن ،مستضعف مردن بلدرمقا
 . بودنا نيپوید و سرس ت بزر ،

 طاغوت حاکمان ۀچهر  .4-2

 را  افاراد ،ناايانا بارناالوه .است کرده ميترس یمش ر خطوط با را طاغوت چهرم ،مراآ
 فرنوآ، ماننا شونا،قۀیسهدمیمنا اآ ک  بقيۀ طاغوت، با کرده ذکر تطاغو شاخص ننواآب 

 نيا ما اهر و شاه ميترس در مراآ شاآچهره ک  نستنا تیطاغونا اين .ماروآ و نارود ناماآ،
در نظار  شااه، وارد اتياروا در و کارده ذکارناا اآ  بارا ماراآ ک  یۀییويوهی با را ناچهره

 .ميبشناس را یطاغوت حاکم مچهر ميتوانیم بميريم،

 طاغوت اکمانح بیمعا. 4-2-1
 ماردن، از  دور اساتکبار، ،یطااغوت حااکم ويوهی نياول :ینیخودبرترب و استکبار( الف

 و خيتار طول در چ  ی،طاغوتناۀ حاکااآ . است مردن مۀنا از خود بااکردآ و بایشاردآ
 صافت نيناا. باوده و نساتنا ینيخودبرترب و ینيببزر خود  ااريب دچار ما، زماآ در چ 

 . نشنونا را مردن حرف یطاغوت حاکااآ ک  شاه موبد
. باردیما نيبا از را ناالت ک  است نيا حاکم بينیخودبرتر و نلو ،تکبرتریندزیۀندبزر 

 حا  خاود  بارا دانسات، باایتر ماردن از را خاود ی شا،مستعل مستکبر و  زماماار یومت
 کا  شاا مانل یاحک خود  برا و دانست باابافت  فتۀتا را و کسانش خود بود، مانل  شتريب

 ساالمت رد،ياهیمادر بر  را بامع  ،یاخالم و یکل فساد ومتاآ نبود، مانل مردن مريد  برا
 . هراردیم اثر بامع  نظان کل در و رودیم نيب از بامع  نظان

  معناا. اسات یطاغوت حاکم نۀنشا نيترواضح ،استبااد :استبداد فرهنگ از یرویپ( ب
 ماراآ،يد ليام و أ ر و باشاا یمتکا خاود ليام و أ ر با   فقا حاکم ک  است نيا استبااد
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 نااشات   ريثتاأ او  رياهميتراا در ،دارد دست در بهنا اآ امور زمان ک  یمردم م روصاً 
 مستبا حاکمش مهم است. خود نظر و أ ر بلک  ست،ين مهمنظر و رأ  مردن برا  او . باشا

 بای از استبااد، فرننگ. کنایم تبايل مستبا  ناادمک ب  را ناانساآ ناۀ بامع ،  أر در
 و هاراناو  ،خودمحاور ،ماراآيد  ارا با  انتناایبا ،مستبا نا  و کنایم تيسرا نييپا ب 

 .شونایم گرهنفس
 ب  اآيچسب ی،طاغوت حاکم مريد ويوهی :یمتاد یهاهوس و ایدن زخارف به دنیچسب( پ

 ،یراحت ثروت، خوانا،یم خود  راب چمزدبهی نا طاغوت حاکم. است يیايدن زخارف و ايدن
 شيپا  بلاودار و مهار چين باوآ او وبود در بشر ینشانتاان نو  نيا ... وو رفاه ش،ين
 . رودیم

 اساتفاده نشيبهتارباياا از نا اآ .ستناآا  برا نيزم  رو برکات و راتيخ هويی ناۀ
رساا. مویناا اآ اطرافياآ ب  مانا، اديز  زيچنا اآ مررف از اهر و بپوشنا و ب ورنا کننا،

 با  را خودش نرکس. است مراآيد  برااآ اضاف  و طفيلی  مانا، اديز  زيچ نمزنا اآ از اهر
 ايادن از  ابهاره چينا بااناا، دورناا اآ از نرک  و بردیم ايدن از  ابهره کنا، ترکينزدنا اآ

  .برد ن وانا
  ناانعاات و نااۀ اسات لدانحرارط ی،طاغوت حاکم :هتانعمت در یانحصارطلب( ت

 یعناي ثااريا. اسات ثااريا مقابال نقطۀ استئثار خاهید برا  خود می را یاله  معنو و  ماد
. باناا حيتارب ماراآيد بار را خاود یعناي اساتئثار و بانا حيترب خود بر را مراآيد ،انساآ

  .است بامع   خطرنا نيتربزر  از یکي زمامااراآ، اآيم در یانحرارطلب و استئثار
 و پست ،مقان یانحرارطلب از است نبارت یطاغوت حاکااآ یانحرارطلب از شعب  کي

 حکومت ننواآب  ک  يیناتيفعال ناۀ ايکل است ليما یطاغوت حاکم. یابتاان تيمسئول
 را ناامقاان و نااپست ،نامارت ناۀ. باشا خودش دستدر  داد، ان ان شودیم بامع  در
 دوساتاآ، ، بلکا ساتين او خاود شا ص  معناا با  او ودخ البت . خوانایم شخود  برا

  باال کيا نياا. اوست نفعب نا اآ مارت ک  یکسان ناۀ خالص  و شاونااآيخو کاآ،ينزد
 ايادن یطااغوت  ناحکومت از  اريبس در نم امروز ک  بوده خيتار طول در یابتاان بزر 

 شار دياه می
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 زباراز  ،کنناایناا در  را مردن ردد ،نالم نا طاغوت :متردم یدردها نکردندرک( ث
 مفهاونناا اآ  بارا ماردن  کابودنا و فهاناینا را مردن یهرسنم ،کشناینا نراب مردن

 .ستين مانل ارزش ،مردن  برا ک  است نيا تیطاغو حاکمبارزترين ويوهی . ردناا

   طاغوت حکومت شناخت هایشاخص .4-3

 .تفاوت اساسی دارنا س  ی،اله و یطاغوت حکومت
  رو  نااثروت .دانایم خود مال را خاا مال ی،طاغوت و بانران  حکومت :امتوالالف( 

 تنهاانا  را ببرناا بهارهنا اآ از ايبا نا  ک  یامکانات و یناوم  درامانا الاال،تيب ن،يزم
 و اشاراف دسات و داناینا ترميسها و ترح  ذ اآ در را محرون مردن دانا،ینا نا  سهم

 ماال از را ضاعفا و فقارا و محرومااآ دست نکس،بر بلک  کنا،ینا کوتاه اآ از را اآتوانانا
 .دنایم مرار خودش اختراص و انحرار در را خاا مال و کنایم کوتاه خاا

 ماکان البتا  اورنا،یم حساب ب  خودشاآ مبرد و غالن ،خول را خاا بناهاآ بردگی:ب( 
  بارا و داننایم برده را مردن ،قتيحقدر ؛ ولیانستن ما دمبر ،مردن ک  ناينمو زباآ ب  است
 . رأ ح  و چ  انت اب ح  چ  ستنا،ين مانل و حقی احتران ،مردن

 نيد با خاهیند،می ک   کار نر. دننایم مرار خود يچۀباز را خاا نيد تعهدنداشتن:پ( 
 یزناهار  و کنناا بارب را مردن تا کننامی تعبا اظهار اهر یزن باشا، .دننایم ان ان خاا
 اساالن از خاهینود،مای ک  طورنر و هرارنامی پا ريز نفع خودشاآب  را اسالن احکان ،شود

 . کننامی استفاده

   طاغوت حکومت در نکردنیزندگ ییچرا .4-4

تحات فرماانروايی ياک  انسااآ، اسات ماکان ايا بود؟ مسلااآ ،طاغوت تيوی در تواآینا ايا
 و کشاانایما ساواآ و سونيا ب  وحي ، نواطف و احساساتش رانامل غيرالهی ک  بسم، فکر، ر

 خااا مبنا حال،نيدرن کنا،یم یزناه یطانيش و یطاغوت نامل نيچن مارت ۀمبض در ک یدرحال
اُهْم  ََ »: ايفرمایم مراآ ؟باشا مسلااآ و َِ ةً  َجَعْل ِئمَّ

َ
ُعوَن ی أ هارِ  ِإَلهی َْ َِّ  و اآيشاوايپ ؛(21: مراص) «ال

و بااب تی  دوزخ اتاش طارفبا  را خاود فرمااآ تحات افاراد و رواآياپ کا  دارنا وبود یرنبران
 .کشاننایمسایدجهن دب  را خود فرماآ تحت  ناانساآ ناۀ بلک  ،دخو فق  ن  .کشاننایم
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 مسالااآ سات؟يچ ساتنيز مسالااآ سات؟يز مسالااآ طاغوت، تيوی در تاهنايا می
و حتی حرکاات  استعااد ، مال، باآ، فکر،مارت ،روين ، انرژ ،امکانات تاان یعني ستنيز

 متعاال  خااا ماول از صاادق اماانباشاا.  خااا اريااخت در دربسات انسااآ، کي روزانۀ
َبَن »: ايفرمایم َلِم  یاِ  ة  یَرِع  َل ک َْلَُعذِّ ُْ َطاَعْت  اْلِ

َ
ِه  ِمَن  ٌَ یلَ  َجاِئراً  ِإَماماً  أ  اَنهِت ک ِإْن  ََ  َجهلَّ  ََ  َعهزَّ  اللَّ

ِع  ْعَماِلَها یاِ  ةُ یالرَّ
َ
ةً  أ اِ  َبرَّ َلِم  یاِ  ة  یَرِع  لِّ ک َعْن  َْلَْعُفَونَّ  ََ  ةً یَُ ُْ َطاَعْت  اْلِ

َ
هِه  ِمهَن  اً یَهادِ  ِإَماماً  أ  ََ  َعهزَّ  اللَّ

ِع  اَنِت ک ِإْن  ََ  َجلَّ  ْعَماِلَها یاِ  ةُ یالرَّ
َ
 1«.َئةیُمِس  َظاِلَمةً  أ

 انال کننا،یم یزناه الل یلو تيوی تحت ک  یمردم»: ايهویم !است ن يبی ثيحا
 نام يینااهنااه و ريتقرا و مراور ،یخروص و یش ر  کارنا در اهرچ  نستنا، ن ات
 ناراب و یبااب ت انال کنناا،یما یزناه طاغوت و طاآيش تيوی تحت ک  یمردم دارنا.
 و  کوکاارين انال ،یخروصا انااال ی وش را  کارنا در نرچنا ماکن است ،نستنا
  «.باشنا نم خوب  کارنا

دمای باشاا، سالم و صالح بامع ، تيريما دستماه اهر دهز  بامعا  ماتن  خطانااتواهن
 و تيريماا اهار ؛ ولایاورد ن واناا وبود ب  بامع  ريمس در هرشت. اين مسئل ، مشکلی

 اآيام در نرچناا باشاا، دور استقامت و ورع ،تقوا ،نال ،سالمت ،صالح از بامع ، رأ 
 سارمنزل با  را بامعا  نياا توانااینا مردن نۀبا الحص باشا، داشت  وبود نم صالح مردن

 در هکننودهادار دساتماه و تيريماا نۀم او ،نرن ،مل  رأ  ريتأث یعني ؛کنا تيناا مطلوب
 . است العادهفوق رماينا بامع ، کي

 منحرف و ستامر ،ناباب ،فاسا  یۀآانسا دست ب  بامع  يک نظان شتۀسرر اهر[ پس]
 ساانیک ،ا بامعا  چنااآ در اهار و رسااناای يیبا ب  بامع  افراد نۀمممنا اتکحر باشا،

 .ناکمی نراب نم رانا اآ خاا ننا،ک اطانت ستامراآ از و باشنا ميتسل
 

                                                           

 .881، ص 15،   همانم لسی، محاابامر،  .1
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 تقوا یستیچ .1-1

 مراقبت شدید در اعمال شخصی .1-1-1
راه و  از[ تاا بناادیما کاار با ] خود یش ر اناال در انساآ ک   شايا مرامبت يعنی تقوا

 . باشا خود مرامد کامالً  و نکنا سرپيچی ح  دستور

 در همۀ امور زندگی ئمیمراقبت دا .1-1-2
 هاوش، زباآ، چشم،ا  ودخ رفتار و اناال مرامد نمدا بايا انساآ. خود از مرامبت یعني تقوا

 م روب و در او راه نيابنا نو  و  نوو  یوانيح پست یۀیتا ويوهی باشاا  ، دل و...دست
 را خاود دل و نشاود وسوسا  نی وباخوا، حسا ماننا انساآ، مکنناپست  نابلوه فريفتۀ و

 قالن نام تقاوا  و فکار  تقاوا نم کنا. یاله  اياول ب  نش  و خاا ذکر و ليفضا ماهيبا
 ن ات دنا. ، خطا، لغزش، بيکار  و تعطيلیانحراف از را نقل یعني باشا؛ داشت 
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 دوری از خطا و گناه . 1-1-3
 از انحاراف ،یناپااک ،یالاوده ،اشتباه ،هناه ،خطا از زيپرن و ابتناب [از است] نبارت تقوا،

 نيااز هناه  معنا  دور . ف يوظ و فيتکل ميمستق خ  ب  سپردآدل و نانو  از  رويپ ،راه
 نم با نانيا .شود دون ۀمرحل وارد تر  شونا تا انساآ هناناآ ۀنا یکلب  ايبا اول ک  ستين

 .معناست نينا ب  نم تقوا ش ص بکوشا تا ب  دان هناه نيفتا. ايبا. نستنا ناراه

 پرهیز در حال حرکت .1-1-4
 نکاردآامااان و نارفتن و دآن اور پرنيزکار  ب  معنا . نشاآغافل و بودآمرامد یعني تقوا،

 .کناا زياپرن از لغزش و سرنمونی ،باشا داشت  حرر و زيپرن حالت انساآ یعني تقوا. نيست
بوردربدکنا، می. هاه ش ص با سکوآ پرنيز میسکوآ با زيپرن ن  ،حرکت با زيپرن یعني تقوا
 باا ايهویم بلک  خوانا،ناینشمنددوداهدچمزیدکۀبیدندهبر؛دولیدهسالم،دهیندبهدهشدمیخۀنه
 . ايکن زيپرن ،حالنيدرن و ايشو روب رو حوادث و ناتيوامع ،ايمضا

 ولای ؛اياکن حرکات نااااآيام در .حرکات حاال در مرامبت و زيپرن یعني تقوا ،نيبنابرا
  بارا ک   حاود از سرپيچی و مراآيد اي خود ب  زرناسيد ،رفتن غل  ،اصطکا  مواظد

  شاه، باشيا. نيمع انساآ

 برداشتن بادقتقدم .1-1-5
کناا؛ بعضی هااآ کننا نبادت زياد با تقوا برابر  می است ماکن نبادت زياد، تقوا نيست.

 .کناا مرامبات خاود نالای از و ميتراا کاار، نر در انساآ يعنی تقوا طور نيست.ولی اين
 .بمرارد پا خوانایم ک ا و بکنا خوانایم چ  ک و باانا  شاينايب

 اآ ساطح  اديز خار ک   ريمس ب  نرهز: »داد پاسخ «ست؟يچ تقوا» :انايسپر یکس از
 خار ک  ايداریبرم مان  طور ا،يکنیم نبور خارستاآ از یومتيا؟ اهراشت  مان را پوشاناه،

 ؛برداشاتن ماان ماتباد یعني تقواست؛ نيا «.نانا رااز را تاآيپا ساق و ردينم شاا لبا  ب 
 . رساینا ااآيا ب  باشا، تقوایب اهر و ايرس خوانا ااآيا ب  باشا، اباتقو ادن، اهر بنابراين،

 حرکت با چشم باز .1-1-6
 خطا پا از دست ک  ايريبم نظر ريز را خودتاآ ،باز چشم با و ايباش خودتاآ مرامد یعني تقوا
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 خودمااآ  خطانا رو  ب  ماآچشمامنم ؛دولیدما خطا  ديمراآ را می اومات یليخ. اينکن
 خطاا  کردآمحکون و ااکردآيپ کردآ، يترا انساآ،  برا. است باخيلی  نيا .است ت بس

 ان ان بانيم. را س ت رکا نيابايا  ولی ست؛ين یاسان کار خود،

 ندادن به شهواتانجام تکالیف دینی و دل .1-1-7
 تاا باشاا ابااتقو ايبا کنا، حرکت ح  ميمستق صراط در و اياايبپ را خاا راه خوانایم ک  منیمم

 و برسا تيمعنو ینال مراحل ب  ا،يناا استفاده یاله تينوران از کنا، کسد را یاله  رضا بتوانا
 یعناي کناا،یما حرکات ااآيا و نيد راه در ک   فرد  برا تقوا،. يابا دست خاا نيد تيحاکا ب 

 .خاا راه از نشاآمنحرف و شهوات و نانو  ب  ناادآدل و ینيد فيتکل کردآتيرنا

 مبنا و مالک کار .1-1-8
 تکلياف و وظيفاۀ دينای ايابا ماامنتظر کار ديمراآ باشيم تا ناااآ را تکارار کنايم.  اينبا ما

ٌَ » ؛ميکن نالبانيم و خوب و باتقوا  صيتش خودماآ را  ُِّ اَو  یَعلَ  ُا  (.101: توب ) 1«یالتَّ
ناا اآ گرهندااری ،دنبۀیددهزتقاهییدریما در بامع  شانا بی اهر. ستتقوا ما، کار مال  و مبنا

  تقاهییدکنم  المو بميريم و ما نيز بی

 تقوا ییچرا .1-2

 های مختلفنیاز به تقوا در میدان .1-2-1
 یرانا نار در  يتوف شرط تقوا،. شونا موف  تا باشنا باتقوا ايبا نا  م تلف،  ناااآيم در

 نامباتخاوش و نيريشا ،واضاح ،روشان ،ینيد  تقوا ولی ست؛ين نيد م روص و است
 .است
 در کا  یانساان نار و خانا   کابانو خانم کي تامحرل هرفت   نوبواآ و کود  کي از

 مقرود ب  و برونا رادرست  راه بتواننا تا باشنا داشت  تقوا ايبا مشغول ب  کار است، یطيمح
 ب  تواناینا خود،  کار و یشغل تيوضع و  يمح خاص  تقوا باوآ نوبواآ، کي .برسنا

 را او کا  يیکارنا ب  یسرهرم و یهوش باز ،نو  ،اشتباه از ايبا. برسا خواناآدر  افن

                                                           

 بر پايۀ تقوا بنا شاه است. .1
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 و خانا  داخال در زآ کيا. اوست  تقوا ن،يا. کنا ابتناب ،ناداریمباز خودش تيفعال از
 نستنا. طور نينا زين کار  يمح در مرد کي

  نااتيمسائول ک  یکسان .ميدار نياز تریمو   تقواب   باشا، بایتر ما تيمسئول نرچ 
 ک  یانقالب تيمسئول و انقالب راه ريغ در را خودشاآ نار و ومت اهر دارنا، دوش بر یبزره

 کيا کا  اسات  زيچ نااآ يیتقوایب .اناکرده يیتقوایب کننا، مررف است، شاآنهاه بر
 تقاوا با  اما. کناایم سربلنا را ملت کي ک  است  زيچ اآ تقوا و اوردیدرم زانو ب  را ملت

 .ميدار ا ياحت

 دستیابی به آزادی .1-2-2
 روزياپ ناالم بازر   نااماارت بر توانایم و است ازاد ،قتيحق در کسی باتقوا باشا، اهر

ديمار   ناامارت اناازه نااآ ب  ،ینسب طورب  نرچنا کسی يا ملتی باتقوا نباشا، اهر. شود
دازاد   نااآ نيا و است ماآینفسان نو  و  نو از  ازاد مان، نياول .کننامی ايتهاهشدبه

 . تقواست

 نخوردنصدمه و دنینلغز .1-2-3
 با  مغاز باا ،نام باشاا یلغزش هانی اهر و شا خوانا کم ااآينالغزش م،يباش مرامد اهر
 یاساالم فرنناگ در مرامبات نياا اسام. اسات مرامبات تيخاصا ،نيا .ميخورینا نيزم
 خاود باشايا. ميتراا ، هفتار وکار مرامد یعني ؛اياشب باتقوا نايهویم یومت !تقوا ست؟يچ

 .ن ورد صام  یليخ ا،يلغز اهر و نلغزد انساآ ک  شودیم موبد مرامبت نيا

 گیری الهیو دست جلب کمک .1-2-4
 متعاال  خاا باشا، داشت  را مرامبت نيا نرکس نيست. شتنيخو از مبتمرا بز  زيچ تقوا

 ولای شاا؛ خواناا مراوآ خطا و هناه از اي کرد ن وانا اهاشتب نک يا ن . کنایم کاک او ب 
  ست.تقوا ب  ب  و توصي تو لزون راز ،نيا. کنایم کاک او ب  متعال  خاا
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 نیمتق یهایژگیو .1-3

 بیغ به مانیا .1-3-1
 را کانناتنبايا  یعني است؛ رناناآ تيمحاود از را وبود و ديغ ب  ااآيا ،تقوا شرط نياول
 مارز ،دياغ با  اااآيا البتا  کنايم، محاود بشر نامص در  و یانسان اتمحسوس نينا در

 .اوردیما وباود ب  انساآ نال و نشيب در  اديز اثار ک  است  ماد و یاله  ناینيببهاآ
 ،دارد اااآيا کا  کسای و شاايانایم و کنایم یزناه  بور ،ناارد ديغ ب  ااآيا ک  کسی
 و تاالش ،ناال بيانش، ناوع ،دياغ ب  ااآيا . باکناینا رنا را انساآ ااآيا نيا .مريد بور

ب شاا؛ یما نااف انسااآ ب  ديغ ب  ااآيا شار ش ص با انساآ ماد  متفاوت می ممبارز
 .ايکن مبول یوامع ناف کي ايتوانینا ،ايباش نااشت  ديغ ب  ااآيا شاا یومت بنابراين،

 نماز پاداشتنبه .1-3-2
لةَ  ُموَن یاِ ی ََ »  ناااز هازاردآ از رياغ ،نااز پاداشتنب  .دارنایم پاب  را نااز و ؛(6 :بقره) «الصَّ

ونیُ » ینرب در ناازهزاردآ. است لةَ  ُموَن یاِ ی» و شارمی «َصلُّ  دارنا،یم پاب  را نااز یعني «الصَّ
 شاامل نام را نااازهزاردآ البتا  کا  اسات نااز هزاردآ از شيب  زيچ ،نااز پاداشتنب  پس

 . دشویم
 ب  را اآمريد ،بامع  و  يمح در اي اد حقيقت مهم و لطيف نااز یعني نااز، اداشتنپب 

 شارط .ب شياآتحق  یزناه در را نااز ميمفان و اداکردآ توب  با را نااز ،کردآدنوت نااز
هلةَ  ُمهوَن یاِ ی»: است صلو، ۀامام ،نيمتق دون هِذ » شارط اول اآ، و «الصَّ هوَن ی َن یَالَّ ُِ  «ِب یهِباْلَف  ْؤِم

 اولی مربوط ب  بينش و دومی متعل  ب  خودساز  و نال است. ( است.6: بقره)

 یقین به آخرت .1-3-3
وَن ی ُهْم  ِخَرةِ ِباَل ََ » ُِ [ انسااآ]  ناانشاان  از یکاي دارنا. نيقي اخرت ب  اناآ و ؛(2: بقره) «وِق

 نيتا یاصل  نا يما و اصول ،ارکاآ از هی دکههفت  بارنا .است اخرت ب  نيقي ،یمتق اي باتقوا
 .ستين یکاف اخرت ب  هااآ ؛ بنابراين،است يیوای مرحل  ک  است اخرت ب  نيقي ،تقوا و
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 تقوا مقابل نقاط .1-4

 غفلت .1-4-1
کناا. غارق در ايا ک  هناه مایافتا. اصاًل يادش ناینرهز ب  فکر استغفار نای ،غافل آانسا

در . کنودمایحرکتای  ،  در خاواباسات کا مانناا کسای .مست و خواب است .هناه است
 مقابل اين غفلت است. نقطۀ  تقوا اصطالحات مرانی،

زنا و اصاًل حس می نا هناه سرخود. اهر از ادن غافل ده مبت ازو مرا نوشيار تقوا يعنی 
مرتکد انا  هنانی  ست و اهرمقابل او ۀدرست نقط متقیادن  ،کنا ک  هناه کرده استنای
ِذ »افتا براآ می، فورًا ب  فکر بشود ٌَ ِمَن الشَّ یِإنَّ الَّ ُهْم طاِئ َاْوا ِإ ا َمسَّ َُّ َذ یَن ا َُ َاکَّ طاِن  )انراف:  1«ُر
رد، فاورًا حاس ب او و بااد شايطاآ با  او کنااينک  شيطاآ از کنارش نبور  محضب  (.118

ه»است؛  شاهزده شاه و دچار اشتباه و غفلت کنا ک  شيطاآمی خااا   ياد ب بنابراين، «َاُر کَّ َذ َُ
 .چنين ادمی باز استچشم  2«َاِإ ا ُهْم ُمْبِصُرََن » .افتامی

 انگاری فکری و عملیول .1-4-2
نرچا  در باازار فکار و انايشا   با انساآ ينک يعنی اا  بناوبار ، چ  در فکرنمار  و بیاول

متااع  وبارق، ايانمواب  شود و با زرق ،و فهم درست نقاد باوآ ارزيابی،  ،شودمطرح می
 مقابل تقوا.  ۀو چ  در نال؛ يعنی نقطا  کنا   را برا  خود تهي حسابسيار 

چ  ا  مرامبت و مواظبت از اينک  نيچ نالی مت،نمار  است. تقوا، يعنی داول ضا تقوا
 ۀباوآ رنايت موازين ان ان نميرد. اهار در زميناا  بوانح و نال بوارح چ  کردار، و هفتار

بناوبار  بی ۀ، واويالست! نربا روحيشودنمار  اول ،ا در نر زمين انايش ، نلون و  ،فکر
ا  اماافهم خواناا  و انمار  در مبول، نالدنبال اآ، سهلک  ب ا  مطرح باشانمار  او ول

 نا بود.ن واحاکم وضع و روز خوبی 

 حرکت بدون بصیرت .1-4-3
خاا، نانوشيار  ماممن  توبهی و حرکت باوآ بريرت است.مقابل تقوا، غفلت و بی ۀقطن

                                                           
 «ياد اورنا.ا  از باند شيطاآ ب  ايشاآ رسا ]خاا را[ ب  در حقيقت، کسانی ک  ]از خاا[ پروا دارنا، چوآ وسوس » .1
 «و ناهاه بينا شونا.» .2
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امور زناهی باز و بيااار باشاا.  ۀمممن بايا در ناچشم و دل پسناد. نای را در امور زناهی
امور زناهی برا  انساآ مممن اين اثار و فايااه را دارد کا   ۀدر نا ،اين چشم باز و دل بياار

 دين نباشا. ي  کنا، خالف خواست خاا و طرمتوب  باشا کار  ک  می

 دنیاطلبی .1-4-4
ْن »

َ
ْبِف  ََ أ َُ نْ یاَل َُّ ََ ِإْن َبَفْت یا ال اين نام از  دنبال شاا بيايا.ب دنبال دنيا ناويا، اهرچ  دنيا  1«َماُا 

حايث دنيا.  نکردآازبال  دنبال نستنا، کارنا  نيک از لوازن تقوا ناۀالبت   ،لوازن تقواست
ْبِفیااَل »هويا: می« تر  کنيا.دنيا را » :هويانایشريف  دنياا را  ،دنبال دنيا حرکت نکنيا ؛«َُ

 يا. دنبال دنيا ناو يعنی در حقيقت، ا.طلد نکني
ک   چيزنايینا  الهی؟ ن ! دنيا يعنی ثروت  احيا ودنيا يعنی چ ؟ يعنی ابادکردآ زمين 

ابادکردآ زماين باا نااف خيار و صاالح  . اهرخوانياخودتاآ می و لرت شاا برا  خودتاآ
شاه و نبايا دنبالش برويم، دنياايی  متهيرد، نين اخرت است. دنيايی ک  مربشريت ان ان 

دارد. خودخاوانی، راه باازمیاداماۀ کنا و از خود می ب نات ما را متو ونيرو  و است ک  ما
 .مرمون و نکونياه است بويی،تلرثروت را برا  خود خواستن و  ،خودپرستی

                                                           

 .(153، ص 41،   همانم لسی، )محاابامر ؛ «نياوريا، هرچ  ب  سراغ شاا اياب  دنياطلبی رو  » .1
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 گفتار دوم
 تقوا در حوزۀ فردی

 

 
 

 یفرد ۀحوز  در تقوا تیاهم .2-1

 بهترین سرمایه .2-1-1
کنا، اهار ب واناا ین اومات نار خود را سپر  مي  بهترکنم بوانی کیر مکهانی با خود ف

دمزیرنبۀلدچهدچا و اخرتش باشا، بايا ب ينا  دن  ضامن موفقيتکاورد  دست ا  ب  يسرما
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 ر و دلک، فو باآ اخرو  است؛ بسمی و ياينا  دناۀشد؟دسؤهلدمهمیدهست دی دمافقمت
 و نم فراهير است و م تص يکی، دو نفر نيست.

طور نيعنی ايست؛ يدست  از بواناآ ن يکرسا نم م روص ی  ب  ذنن من مکپاس ی 
ن و متعبا اسات. حتای اهار ياماًل متاکن پاسخ، م روص بواناآ يم اينک  فرض کست ين

ن پاساخ ينيست يا مشکل نقياتی دارد، باز نم ا   خيلی انل نبادتکم ينکبوانی را فرض 
 لا  است، تقوا! ک يکان، اهي  من ب  اآ رسکنا. بوابی کیدربارم او صاق م

ا  نای و مرانایيف فرنناگ دياباا ناااآ تعرا  اهر کسی بکوشا در بوانی باتقوا باشا
و  و يت دننا  سازناهی، نم برا  نزتي  را نم برا  در ، نم برا  فعالين سرمايتربزر 

 اورده است. دست  ب ا  ت باشاياهر انل معنوا  اوردآ ماديات و معنوياتدستنم برا  ب 
نا  متوس ،   معاوًی ادنکا  ت و نرفاآ نميار دور و درخشاآ معنويحتی برا  افاق بس

لااات نرفاا و بزرهااآ و انال نشا  ک  در کامار  از اآ افاق دور نستنا، نااآ چيزنايی 
   است.يسرماتریندتقوا بزر ا  نا اشاره شاهاآ معنو  ب 

 تنها توشۀ آخرت .2-1-2
ار ادمای ک  ب  کا  مر  و اخرت، تنها زاد و توش   ار دشوار، وحشتنا  و خطرنايدر راه بس

نا و نا، مبارزهديوخم زناهی، فرازونشمچیۀیدپرپربدبههد کطابدخوانا اما، تقواست؛ نااآ
، تقوا  الهی اسات. امار و بسۀندت میيروز  و موفقي  انساآ را ب  پکنا، تنها ناملی تالش

ا. نفس و يح دنينا تربم خاا را بر نوا و نو کا. اراده و حينکت يرنا را ناواره الهی نهی
اد ذات يام و ارادم خااا ناادت دنياا و بااآ و دل را باا کدل خود را ب  خضوع درمقابل ح

 ا.يمقا  الهی روشن و منور ساز

 شرط قبولی اعمال نیک .2-1-3
سات؟ ين باایتر چيامار از اي  دکا    در بنگ زخای شاناکدربارم م اناانی  میرکقرآن 

ا: يافرمامایا  زاآ بانبااز ماايبرود و نم م روح بشود! مثل نز بنگ ااآيم انساآ، نم ب 
ِذ » صهاَبُهُم یالَّ

َ
َِ ما أ وِل ِمْن َبْع ُُ ََ الرَّ ِه  َتجاُبوا ِللَّ ُْ   با  کاساانی ک(؛ 172)ال نااراآ:  1«اْلَاهْرُح َن ا
                                                           

 «کسانی ک  ]در نبرد احا[ پس از انک  زخم برداشت  بودنا، دنوت خاا و پيامبر ]او[ را ابابت کردنا.» .1
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ِذ »ااآ بنگ و بهاد در راه خاا رفتنا و م روح و زخای شانا، يم َاهْوا یِللَّ َُّ ََ ا ُهْم  ِْ وا ِم ُِ ْحَس
َ
َن أ

ْجٌر َعِظ 
َ
ار کاويک  بااتقوا و نکاماناا مایناا اآ ن ابر و پاداش بزر  برا يدر صورتی ا 1؛«ٌم یأ

اورد؛ ولای خااا  يانا و اآ ارزش معنو  را با  دسات بکسی م انات کباشنا، وهرن  اهر 
توانا اآ ارزش را بارا  ز  میي. چ  چامندنا، زياآ میکرده اآ ارزش را برا  خود حفظ نکن

 نا؟ تقوا!کما حفظ 

 هااحتیاج همۀ انسان .2-1-4
 نياا با   يتوصا  کابل نااارد، وبود تقوا  ک ستين نيا شيمعنا م،ينکمی توصي  تقوا ب  ومتی
 وشاود  لياکت است، نامص اهر و شود حفظ نست، ما در معنو  دورادست نيا اهر  ک است

 بنااه م لاس نيا در  کا  تقوا ب  منناک يتوص  ک ستين نم طورنيا .پياا شود ،هم شاه اهر
 خاودش ننااهک يتوصا هاانی  کابل شوناه، يتوص تا باشا داشت  تقوا ب  اتر ک ازينا  نستم

 شارع در ؛ بناابراين،اسات یزن ردآکا يتوص و هفتن مونظ ، ؛ ولیاست ترمحتا  مراتدب 
 ميمساتق راه حفاظ و صبر ح ، ب  را مريناا ايبا نا . است وارد «تواصی» ،اسالن  مقا

 .مينشو منحرف راه نيا از تا مينک توصي  و سفارش الهی
دانم  ايبا. لکتو و ااآيا ورع، تقوا، ،ينتا وآيسکا ؛اياورين مک وآيسکا  ک ايباش مواظد

 ينتا ،ااآيا عنیي ؛معنو  اتيخروص نيا لحاظ از تا ايباش ارتباط در اسالمی باهور  با
 .شويا  يتغر تقوا و

 تقوا؛ اکسیژن دین .2-1-5
. ردنکمی نرض ردنا،کمی زناهی شورک از خار  در  ک برادرانی ب  ش ينا را حرف يک من

 تاآزيچنا  و کشيامی نفس اسالمی و نیيد و قالبیان فضا  يک در ،[راآيا] ن ايا در شاا
 لیک فضا  درمقابل دارد، وبود و شودمی هفت  نیيرديغ مظانر از  ک ز يچ اآ. است نیيد
ناا اين ولای ياا نشناسام؛ و ناانم رانا اآ من  کنيا ن . است صفر مکح در ديمر نا شورک

 ولای ؛دارد م ارب راتيتاأث چ اهر. ايانای حساب ب  ز يچ وضعيت اآ کشورنا درمقابل
  .است نیيد فضا  فضا،. ستين ز يچ

                                                           

 «کردنا، پاداشی بزر  است.برا  کسانی از اناآ ک  نيکی و پرنيزکار  » .1
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 خاار  نيزما باو از  کا اينست فضانورد  اآ مثل ا،يشومی خار  ن ايا از شاا ومتی
  کا شوارمای انیکام اردو ،دارد نيااز وآيساکا و نواب   ناچناآ او ۀير  کدرحالی .شودمی

. نااک حفاظ نيزم با را خودش ارتباط و ببرد  اان ب  ا رهيذخ خودش با ايبا و ناارد وآيسکا
 . نستيا طورنينا ان ا در نم شاا

 یفرد ۀحوز  در تقوا ضرورت .2-2

 خود در تقوا یهاهیپا استحکام .2-2-1
لی و چ  مساانل کچ  مسانل ا  است خاربیين است ک  مسانل سيۀ مهم من ب  شاا ايتوص

رد؛ ولی چيز  ک  کتواآ حل و هفتمو می را در بحث، مااخل ، استایلا  مراامی و بزنی
م، اهار يناکم نکاهار خودمااآ را مساتح مسئقهدهسوتدکوهدنيتاهنم دحلدکنم ،دهخود ما نای

م ي  داشت  باشکا  اهيم، نر نقينکم نکتقوا را در دل، باآ و اناال خودماآ مستح نا  يپا
ن انحاراف يم. هاانی ناايناک ربسوتیدهجورهتاهنم دآندبهداه  بپريريم، نایکاستی را يو نر س

 دنا. ر میييام ما را تغيااآ و نقينا و اکا ما را نسبت ب  مسانل نوض میيدرونی، د
ات بسايار  از يان، مضااوآ اياناا. اکت میيزنکردآ در نال، ب  انتقاد سراينرحال، پرنب 
ت و دادآ با  شاهواباويی و تاناطلبی، لارتيا  انال دنکاسانی کاست. در مراآ ب   میرکقرآن 

ن حالات در دل، يارا ايا؛ زي  مرامد باشکنستنا، نشاار داده شاه ا  از نر نوعا  نوانا  نفسانی
 ب وانيا. کاکا ب  خاا پناه ببريا و از او يرد. باک اد خوانا يااآ شاا رخن  اير، ذنن و در اکف

 کارگیری روحیۀ تقوا در دورۀ جوانیبه .2-2-2
ار رود؟ ب  انتقاد مان کا ب  يی بايزنايی در چ  چين توانايای است. يدورم بوانی، دورم توانا

رو  بساانی يۀ تقوا در خود و تقويت ني اد صفا  نفس و روحيل نلم، ايا در راه تحريبا
وتاه از من بپرسنا کبالۀ  يکعنی اهر در ين س  مورد، کلی نستنا؛ يبا ورزش صرف شود. ا

ر کامان ف.« و ورزش دي، تهارليتحرا» ا؟ خوانم هفت:يخوان  شاا از بواناآ چ  میک
 ن س  ويوهی را ب  دست اورنا.يا اينم بواناآ باکمی

  در روز اول انقاالب کز  است ينًا نااآ چيم، ني  ما امروز از بواناآ انتظار دارکانچ  
ی و يی و پارسااکن پااي  در ناکم يخوانم. ما از بواآ میيانتظار داشت از بواناآ از اآ و مبل
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زد و تقاوا يار  بپرنيکدار ، بانشاط، پرشور، مبتکر، خالق و کاربلا باشا و از تنبلی و بنيد
 را شعار خودش مرار دنا.

 تر از کسب علمضروری .2-2-3
ما » َه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماُء یِإنَّ َشی اللَّ یوۀیدعقمۀسوت داز ويوهای یيکا، تي( خشا21)فاطر:  1«َْ

ن يرده است. ويوهی نلم اکت را انت اب ي]خااونا[ خشولیددیۀیدزیۀریدرهبند؛عقمۀدویژگی
  يت الهای بار دل انسااآ ساايناا و خشاکین نعاات بازر  ماي  انساآ را مشاول اکاست 

 م. ياوريا ب  دست بين را باينا. اکافمی
سی در دوراآ باوانی کا. اهر يار را ان ان بانکن يا ايتوانیتر از من منا اساآشاا بواآ

خورد؛ وهرنا  شاروع کاار در پيار  سا ت اسات. یباشا، در پير  ب  دردش م ردهکار  ک
ا، خشوع درمقابل خاا را امروز برا  خودتااآ فارانم ينک اد يت را امروز در خودتاآ ايخش

کننوددبهدهزد  انساآ را ب  خااا نزدياک مایکا، نوافل ينکاللَّ  را امروز باز ا، در تضرع الی ينک
 . خابندییۀداهدربرتۀندمنيو   دهدنياکهمروزدشروعد
سالمی تا نفتاد  و سی ستين بي. فاصلۀ ببسندگذبردوداعضیدحتیداهدپمریدنمینار می

هیدوتاه، بهرهکن فاصلۀ يهررد. اهر بناست در ایای است و مثل برق مکو بعا از اآ، فاصلۀ 
 انم کنيم. اش را در بوانی فر يم، بايا ماينکا  فرانم توش   دومنکۀبیدک ،دیابر

ر، تقوا و تالش بارا  نزديکای با  خااسات کا  حتای از کۀ من ب  شاا، خشوع، ذيتوص
ا  ن وانا داشات و اهيفاتردهست دهگردعق داۀشددودتقاهدنبۀشد،دعق دتحريل نلم نيز وابد

  ن  فق  از نلم کا  نیيردينی، چ  نلم غيچ  نلم دا  شار دعۀلمۀنیداارندحتی مضر نم می
البا کت در ين روح معنوي  وزر و وبالشاآ شا. اکا  نرسانانا، بلنبردنا و بهره ا خود بهره

 نلم و نالم یزن است.

 تقوامداری؛ راز موفقیت امام .2-2-4
ا. راز يم ساازکاتااآ را محيناا، ب  خاا تکي  کنياا و دليتقوا در خود بپرداز روح تيتقو ب 
ن يم نشا، ايو درمقابل نظات ظانر  دشان تسل وتنها بودک  روز  تک  امان بزرهوار کنيا

                                                           

 «ترسنا.از مياآ بناهاآ خاا، تنها دانشانااآ از او می» .1
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دانست. مسلاًا ومتی انسااآ   ب  خاا تکي  کرده بود و خود را ب  مارت الهی مترل میکبود 
ۀ تقاوا و يدر ساا و ماارت شاود. نازتر میيناپرستکزال الهی وصل شود، شيب  مارت ی

ماراآ ي، دکنوم دتيبهدبعۀنا اين آید دهگردمۀب  مراآ و نترسياآ از غيرخاا ب  دست می کتاس
 باآ ما خوانا بود. يا مقابل ما، خاا  متعال پشتيناراه باشنا 

 جایگاه ارزشی تقوا در حوزۀ فردی .2-3

 ها در بینش الهیبخشی تقوا به انسانعظمت .2-3-1
ننا باتقواتر است، معرفت بيشتر  ب  کیال مي  خکسی کدر بامعۀ خودماآ ]مردن[ درمقابل 

هاهکن و احيدارد و نسبت ب  د خاا  نود؛کنیودضوعفدمدوچکیکتردهست،دهحسۀسدان الهی ا
ساتنا افاراد را با  يوب  مادر نچينننا؛ ولی مقامات ماد  ب يبیتر ميکخاا نزد چوآ او را ب 

 نش الهی است.ين بيننا. اکخضوع وادار 

 الزمۀ نظم فردی و اجتماعی .2-3-2
ار کا ي  در اآ زناهی کم از زناهی خروصی انساآ و حتی اتامی . نظاست عي، وسملارو نظم

ل ياا يار و در  و تحراک  يتا رفتارنا  فرد  او در مح ا اتاق منظم، اتاق نامنظما  ناکمی
ا  وهيا  از نظام وکنااآ ساختی ا    ابتاانی و ساخت بامع  و بنا  نظان ابتاانیيمح

  کاست « مکََ َنظِم َامِر »مشاول نا اين . ناۀگمررسرچشا  میا    تابع فلسفۀ خاصی استک
َِصه»در وصيتشاآ بعا از امر ب  تقوا فرمودنا:  اميرمممناآ

ُ
ْبِف یُأ َُ ْن اَل 

َ
ََ أ هِه  ا یهَما ِبَتْاهَوی اللَّ

نْ  َُّ ََ ِإْن َبَفْت یال َِص »بعا از دو سطر، باز فرمودنا:  1«.َماُا 
ُ
ََ َجِم یُأ َِ یَما  َل ََ ْهلِ  یَع 

َ
َبَلَفهُه  ََ َمْن  یََ أ

ْمِر  یَتابِ ک
َ
ََ َنْظِم أ ِه  ت  اشااره کن نيا ب  ايرار کردنا ک  شاکن ا تقوا را م ادًا تيا 2«.مکِبَتْاَوی اللَّ

  نظای در زناهی فرد  و نظان زناهی ناومی و ابتاانی انساآ مطلوب است ککرده باشنا 
   از تقوا سرچشا  هرفت  باشا و با تقوا ناراه و نااننگ باشا.ک

                                                           

حساين محااا بان )« کنم. ب  دنياپرستی رو  نياوريا، هرچ  ب  ساراغ شااا ايااشاا را ب  تقوا سفارش می» .1
 .(418، ص 41، نامۀ نااآ، البالغهنهجشريف الرضی، 

رسا را با  تقاوا و نظام در اماور زنااهی نا میم و کسانی ک  وصيت من ب  اآشاا و تاان فرزنااآ و خاناان» .2
 )نااآ(. «کنمسفارش می
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 شاخص گزینش اشخاص کارآمد  .2-3-3
 کپزشا با  مرابعا  مکام، در حيم بساپاريخوانسی میک  ما اآ را ب  دست کناۀ مسانلی 

ا یامال احتااال ياا يااار برمایکا  باانا او از نهاام کسی برود کا انساآ سراغ ياست و با
لسااوز ، ارنااا  تقااوا، ديم ماارار دننااا. معکحااا آیوود داۀیووددهودبهریوودداهتووردارموویماای

آ ب  منفعت ش ری و طاع نااشتن، مهام اسات. ماردن باياا نکررنکردآ، توب یيخودناا
 دنبال افراد صالح بمردنا. ب 

 معاروف ن با  معناا  اآ دناوا ياالبتا  ا مؤمندوداۀهخالصداگرریود،دمرویۀیرنبۀلدنب 
م ييهااوناساات. مااا نااایارداآکااارامااانا و کساات. بحااث ساار ين« ا تعهاااياا ت رااص»

گایم درنبۀلدعنۀصرداۀتقاه،دمتعهوددودتاهنوۀد، ما میدکنندگۀندبهداهدمنۀصبدمه داگمۀبیتنباد
ب  شااا، نااواره بتواناا  يکبطان  و م اونۀ نزدبهدربدبأسدهمابدقرهبدریمددتۀدنا اآ اگرریددو

 ا.يار را ان ان دنکا ينا و شاا بتوانکانتااد شاا را بلد 

 تقوامداری در انجام وظایف .2-3-4
ن يافا  اسات. ماا اين ان اان وظيقی دارد، ناي  برا  من و شاا ارزش وامعی و حقکز  يچ

مار مارار يم و در اساتانۀ ورود با  ناالم ديناکر طای مایيتقاانارر زودهرر زناهی را ب يمس
م. لحظۀ مر ، لحظۀ شروع ب  سامال و مماخاره اسات. از يستين ا مانانی نيم. در ايريهمی

و تقوا از  ااآيا تيم. انايا بوابی داشت  باشيبا پرسند الااآ مینااآ لحظۀ اول دربارم انا
نا مطرح اسات. چياز  نا  زناهی برا  ناۀ انساآ؛ چوآ لرتشاربا مش ص مینينا

 ا مرامد باشا. ينا است. انساآ باهاهک  انايت دارد، نبور از لغزش
باز ،  ي، شهوات، رفلرت پول، مارتا  نا لرتم بعضیينکال ي  ما خکست يطور ننيا

نا مطارح ن لرات برا  ناۀ انساآيفهانا. امر نایيفهانا و بعضی درا میا  وبه  و ننواآ
اااآ خاود ياه و اياا براسا  خطای کا  باا نقيلۀ امتحاآ ماست. ما باينا وسنياست و نا

باور از   در نکم يا مرامد باشيم. باينکسالمت از اآ نبور م، حرکت کنيم و ب يهردهکم يترس
کهدطرفدهبدح دیستم ،داوۀدهعمۀلموۀندربمقۀاولدن خ ، نلغزيم، منحرف نشويم و درحالیيا

 .ح دقرهبدنگمری 
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  گفتار سوم
 تقوا در حوزۀ اجتماعی

 

 
 

 اجتماع ۀحوز  در تقوا ضرورت و تیاهم .3-1

  تقوا به نید اهتمام ییچرا .3-1-1
، م اطبااآ چموزش از ناا يف، بايشر البالغۀنهجتاب کنا بار ب  تقوا امر شاه و در مراآ ده

ماار انايات دارد، شايساتۀ تأمال و رده است. اينکا  چارا تقاوا ايانکخودش را ب  تقوا امر 
یۀیشۀنداهدیکدویژگیدنمۀزدرهبنددکوهدهگوردیۀدارهیدفعۀلمتفکرکردآ است. ناۀ امشار و انساآ
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انوۀارهین،دهمورداوهدتقواهدربدیورددارنود؛حفظ کننا، بهرم زياد  از اآ مایاتاهننددآندبهدکسبدود
 کند دهیدهزدزمۀندودهزدلحۀظدمصدهق،دیکدمعنۀدپمدهدمیاریه

عنای يات؛ يامفهاون دارد؛ ولای از لحااظ بزن ياکی است و يکش  يتقوا نا برا  کلیک
نا؛ بنابراين، توصي  ب  کیاا مينا معنا پنا، دهکت ينا رناا تقوا را در اآي  انساآ باکموارد  

ن يتر و فرد از ضرور بامع  زناهی مراحل ناآ یزن و ضرور  است. تقوا در تاانتقوا ناچ
روز ، ننماان بهااد و ساازناهی و در مراحال يانا  مباارزه و پازناست و در تاان دوراآين

 نی و ملت مسلااآ، ضرور  است.يم تلف برا  بامعۀ د

 جامعۀ متقی و مبارزه با نفس .3-1-2
تفاا ک  با  اسام اکارده است. اهر مرار باشاا کپرچم اسالن را بلنا  امروز باهور  اسالمی،

م درمقابل پروردهار يلا  و تسلکقی يا ب  معنا  حقيا توحيست. بايمر اسالن نين ديم، اينک
روا  يابا و نظان ابتاانی نادین ، اخالمی، انسانی، ناطفی و مبتنی بر فضانل شکل هيرد. 

ر  نباشااا، يت نباشاا، نفوذپاريابودياات نباشاا، تبعم و نيرخااا، تساليدرمقابال نرچا  غ
ِته کَنْفُسه»   نااآکانساآ  تریندرشمنرشمندايخصاصداۀب  َب یَبه یالَّ ِْ اسات و  1«یهکَن َج

تر است، مقهور شود.  نا بایتر و خطرناو از ناۀ بت 2ناست  مادر بتکنوانا  نفسانی 
ل با  يسره تبايکنا   انساآکم ييهوایج باشا. نينا، ازبال  بت نفس، راا مبارزه با بتيبا

 ننا. کن راه تالش و مبارزه میي  در اکشونا  ليیۀییدتبدسره ب  انساآيکفرشت  شونا؛ ولی 

 نقش تقوا در اصالح جامعه .3-1-3
کيا میين چير و اکازمن  بر مسئلۀ فساد، فحشا، مبارزه، نهیکنيا ن ياا خوۀطرم، با ينکزنا تأ

 اسالمی ومتکح لکيتش ماهيپا ني  اولکا  ن ينا. نااآ ماکمی 6ري ا  بامع  را تکاست 

                                                           

ِتی َبيَن َبْنَبيک؛ خطرنا  َنُاوِّ  َأْنَا » .1 ترين دشان تو، نفس توست کا  ميااآ دو پهلاو  تاو مارار َنْفُسک الَّ
 .(111، ص 8684، دنيا  دانش ،، تهراآالفصاحهنهجپايناه، )ابوالقاسم،  «دارد

 ، بل ایمحاااالااين باالل) «نا، بت نفس شااست / زانک  اآ بت مار و ايان بات اژدناساتمادر بت» .2
 .(61، دفتر اول، ص 8615پوونش،  ،، تهراآمثنلی معنلی)موینا(، 

دم ، ذيل ما8148، ص 8،   8631اميرکبير،  ،، تهراآ رهنگ  ارس معين، )محاا  «کردآحسو بی ُسست» .6
 «(.ت اير»
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ن رماصااآ يتارداناآ و اوازخواناآ و معروفقیين موسيز بهترکبود، بعا از مات اناکی ب  مر
نا  يننا، از ماکن مغنياآ را خبر يخواستنا بهتر  ومتی در دربار شان میکی يل شا، تا بايتبا

 اوردنا!ه میخواآ و نوازنااوازه
  در زمااآ شاهادت بمار کست سال ان ان نمرفت، بليا دوين بسارت، پس از صا يا

  اتفاق افتاد؛ يو حتی مبل از اآ، در زماآ معاو امبريو نور چشم پ هوشۀ حضرت فاطا 
ناا و حتای بعضای از بوانااآ زادهنا و بزر ز فساد و فحشا شا و امازادهکن  مرين، مايبنابرا

 ز دچار فساد و فحشا شانا. يناشم نت بنیي  بوابست  ب
ننا، انمشت رو  چ  بمرارنا و چ  کار کرهنستنددچهربستیدمیومت فاسا ب کبزرهاآ ح

مار نام با  فساادنا مباتال ين  نبود و بانا  دين بال م روص مايننا. اکج يز  را ترويچ
شود. ن ا معلون میينی ادام ار  و پاکزين، تقوا، معنويت، پرنيبودنا. انايت تاسک ب  د

ل هناااب فسااد ي  مواظاد ساکام يناکا میکين بواناآ سفارش و تأي  ما بارنا ب  بهترکنيا
 دليل است.نيناباشنا، ب 

 شدن جامعهنقش تقوا در اسالمی .3-1-4
ا و م انات در راه خاا باشا، مردن ب  صحنۀ يی ب  دنيانتناار بامع  خاا، تقوا، بیيمع ومتی

رناا و بامعا  با  بامعاۀ اساالمی تباايل يهدست مایارنا را در کنا و سررشتۀ يانال می
تار و راآتار، شاهوتاطلدي  دنکس کی نوض شونا، نريارنا  خاايمع شود؛ ولی ومتیمی

ساعا و شاار و امثاال ناار بان  وقوتگمورر دآنامور مرار میترداۀشد،دربدبأسدطقبمنفعت
را با  شاهادت  نلایبان ن يسای مانناا حساکرسانا و یاست ماياد، ب  ريزبن الل  اينب

 حساب دو،دوتا چهارتاست. يکن، يرساننا! امی
ارنا  الهی در بامع  ناوض شاود. نااف ي  دلسوزتر نستنا، نمرارنا معکسانیکا يبا

ن باود يانا. ناف مهم انقالب ما نم اکارنا  باطل را نوض ين معي  اکن بود يمهم اسالن ا
 نا.کرا نوض نا اآ ستا ويرنا  باطل، غل  و ماد  بهانی بااي  درمقابل معک

 نقش تقوا در هدایت جامعۀ انسانی .3-1-5
ت، ياا  غارق در شاهوت، خشام، بانلياتواناا دنمای اساالن با  کبا تاس اسالمی امت
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  کان اسات يام اسالمی ايخودخوانی و خودپرستی را ن ات دنا. روح ناۀ معارف و تعال
ت بشر در زناهی ب  دست شهوت و غضد نيفتا و انساآ و بامعۀ انسانی کرافسار رفتار و ح

 نا.کت ي  نقل و تقوا نااکت نکننا، بلينا ناارا خودخوانی
و  ، ساتمتيا، مظلومشاتار، بناگک، ، فساد، بهالاتضي، تبعتي، فقر، محرومب  رنج

اسات  هزدجۀیینا اين یمۀدشۀيآیند؟دباهدوجاردمیدک اهزدنا اين نا  بشر نماه کنيا!مساوت
ر شاهوت، غضاد، خودخاوانی، ي  مهار نفاس خودشااآ را ناارناا و اساکی ينا  انساآک

ت را با  ايان بالناا مباتال يبشر هنددوانا، حکومت را در دست هرفت اناوز طلبی و مالباه
و  ميا زماان اراده، ترااياهونا. اساالن مایکن دردنا را نال  يخوانا ااسالن می هند کرده
  کاپرستی، خودخوانی و خودپرستی نانيا، بليار بشر را ب  دست بهالت، شقاوت، دنياخت

 ب  دست نقل و تقوا بسپاريا.

 نقش تقوا در مقاومت و پیشروی جبهۀ حق  .3-1-6
ن يات نظاان الهای اير است. خاصايپراآکت تقوا امکت اين نظان، فق  ب  بريو موفق تکحر

مار  ي  در مقابال حا  اسات، طاور دکرود. نظان باطل نایش يتقوا پاست. نظان ح ، بی
ش برونا؛ ولی تقوا ب  يب  بعضی اصول یزن است تا پ بنا ياست. نرچنا ان ا نم تعها و پا

بامعاۀ ارزشای،  ياک  در کنا ت حال ناۀ ارزشيزکار  و رنايی، پرنکمعنا  طهارت، پا
ناا  باطال بناا  ناارناا، از روشيچاوآ پانا اآ ست.يتبی و اسالمی یزن است، نياز نکم

تۀزنود،دچموزیدهزدمياوشرط پيش میکنند دایامانا  زشت ابتناب نایيزنا و از پيپرننای
 آوبند رینددودچمزیداهدرستدمیرستدمی

  با خااا، تقاوا و طهاارت نااراه کست. ببهۀ ح ، فق  درصورتیيطور ننيببهۀ ح  ا
خوانا  شي، فق  با تقوا پببه  نيش برود. ايا و پستيمقابل ببهۀ باطل باتاهنددربباشا، می

ح و حسابرسای ي  و صاحيای، محاسابۀ دمکت تقوا، طهارت، پاين نظان، بز با رناي. ارفت
 ش ن وانا رفت. يپ 1«مُحاُبوا انفس» نرکس از خودش

طابدپم دابرردتاهنددکۀبیۀدبهدربدجۀمعۀدهسالمیدیمۀننا میکال يسی خکاشتباه است اهر 
                                                           

 .135، ص 31،   همانم لسی، محاابامر  .1
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نا  ننا. بامعۀ الهی اصول و روشکا میينا  ديمر در دنارهزاراآ دولتکوددیۀکامتحکهد
  اصول کنيم شونا، ن  اکا حايا بر دنين اصول بايم روصی دارد ک  متعل  ب  اسالن است. ا

 بار ، سوار بامعۀ اسالمی شونا.کا  بانلی و استيغل  دن
اد يام خاود را باا يت نظاکاناا، حرز ملاتراآ است. امرويسو  ملت ابهانی ب  امروزه چشم

  دهگوردمقوتدهیورهنداخاهیود،نناکمقتدهیرهندهقتدهدمیدااآيکننددوداهدهت ايراآ اسالمی شروع میکحر
ان اداما  کن راه را باياا بااساتحياریند د  راه خاا و اسالن است، ادام  میکن راه را ينا  ديمر املت

 ت مردن است.يف  و مسئولين وظيتراين، امروزه تقوا بزر ست؛ بنابرين نکن بز با تقوا مايدننا و ا

 جایگاه تقوا در حوزۀ اجتماع  .3-2

 جایگاه تقوا در ترسیم نظام اسالمی .3-2-1
لۀ مردن و بواناآ مم اغاز شا، راه خطرناکی بود؛ ولی ناف بزرهی يوسد  ب  11  در کرانی 

ت کا  با  برکاعنی نظاامی ياسالمی بود؛  اد نظان ين راه وبود داشت و اآ، اياآ اينم در پا
ی يايان دني اد چنيعت الهی، نظان ناالت و تقوا بود. ناف ناۀ پيامبراآ نم ايان و شرکاح

 و تقوا حاکم باشا.  ناالت در اآ  ک یيايبود، دن

 ترین پایۀ حکومت اسالمیاصلی .3-2-2
اسای در اساالن يت. نظاان سيرونۀ مشايانستنا، ن  نااۀ پا تيمشرون نکر يک ، مردندر اسالن

شاود، اساتوار اه مایيا  تقاوا و نااالت نامکمر  يۀ اسا  ديبر رأ  و خواست مردن، بر پانالوه
شود، از تقوا و ناالت برخوردار نباشا، حتای اهار ومت انت اب میک  برا  حکسی کاست. اهر 

 اسالن، نامشروع است.ناۀ مردن او را ب واننا )اکثريت ک  با  خود دارد(، حکومتش از نظر 
وفا  کخ اسالن اسات، با  ي  بزء سنانا  ماناهار تارکا  را با نام  نيومتی امان حس

؛ حااکای در بامعاۀ «م بالاسهطکَ لعمری ما االمام اال الُا»طور نوشتنا: نيردنا، اکدنوت 
  نامل ب  مسا  باشاا و با  مسا  و کست، ممر انيومتی در بامعۀ اسالمی نکاسالمی و ح

  او را کاس کرده و نارک  او را نرد کس کرد، نرکم ب  ناالت نکالت حکم کنا. اهر حنا
ۀ اصالی، يست. پاي، فق  رأ  مردن نومتکح تيۀ مشروني. پارده، نامشروع استکانت اب 

 ی ناارد.ياراکت مردن، يتقوا و ناالت است؛ ولی تقوا و ناالت نم باوآ رأ  و مقبول
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 مدیران و زمامداران پرهیزکار مشکل جوامع؛ نداشتن .3-2-3
عنای بواماع بشار  ين نقط  بوده است؛ ين مقاطع، در نايترل بوامع بشر  در مهمکمش

ی رو با  يناانا مان، توانست هندار و ش اع بهره بردهکزير، باتقوا، پرنيباتاب نرهاه از زمامااراآ
ح يتارب بهداوهدمنوۀفعدعموامیتقاهدسردکۀبدآمدند،دمنوۀفعدخواردمايراآ بی بلو بردارنا. ومتی

هیدهزدزموۀنداوهدترسمدند دهگردجاهمعدهسالمیدربداریهدادنا؛ زيرا از خاا و محاسبۀ الهی نای
الت اخالمای و معناو  و مقهاور کالت مااد  و چا  مشاکبرخوردنا، چا  مشا کالتمش

 نلت بود. نينانا  ظالم و مت اوز شانا، ب مارت
نا  غربی در مناط  اسالمی شروع یيشورهشاک نا وشیکرک  استعاار، لشکاهر روز  

شا. طور نایني  ايرت و ش انت داشتنا، مضيدامنی، غ ن، پايشا، زمامااراآ مسلااآ، د
شاا. بيشاتر ضاعف طاور نااینياا رنبۀلدشهاهتدودحفظدمقۀمدخاردنبارنود،دهوضوۀعاهر ب 

ناست، البتا  نار اآراآ بوامع و زمامااراآ يضعف ما خۀطرمسلااناآ و بوامع اسالمی ب 
 هرارنا.دو رو  نم اثر می

 هدف اجتماعی تقوا؛ ایجاد حیات طیبۀ اسالمی .3-2-4
ََ ِإنَّ »فرمود:  اميرمممناآ اَل 

َ
ُرََن َعَلی َ لِ ُأ َِ ْا َُ ِع ََُ لَ  کْم اَل 

َ
ونِ یْن أ ََ  ِبهَوَرع   یُِ هة   ََ ِعفَّ ََ اْجِتَههاد  

اد ََ اناات، باا چنااآ کناا  ام  در اآ مقان وای با اآکا  وم زناهی خود راي  شکبعا از ان 1«.َُ
ا يتوانا؛ ولی میينکا مثل من رفتار يتوانشاا نای»بياآ کرد، فرمود:  ا کردزنا  زناهی می

وشش و تاالش. کز از هناه، ابتهاد، ي، با ورع، پرن«ِبَوَرع  »ز ؟ يبا چ  چ« ا.ينک کاکب  من 
 فۀ من و شااست. ينا وظنيا

ردناا. در نااف کم يد  و باعی را ]در تاساک با  تقاوا[ بارا  ماا ترسانا  فرناف
  بتواننا ک رامت انسانی مانظر است. ب  نا  وناه داده شاهکاآ ب  او  مقان يش ری، رس

ن ياشاتر اسات. ايناا از ماا پيرناا بی شاا بواآيحا را ت رب  کننا. توانان پرواز بلنا و بیيا
 انااف ش ری است.

                                                           

دامنی و راستی، مرا يار  باانيا ک  شاا توانايی چنين کار  را نااريا؛ ولی با پرنيزکار ، تالش فراواآ، پا » .1
 .(481، ص 45، نامۀ نااآ، البالغهنهجحسين شريف الرضی، محاا بن ) «کنيا
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ا  ، بامعا بۀ اسالمی و بامعۀ اساالمی اساتيات طي اد حيانی، اانااف بزر  ابتا
وای، متحا،  معۀ اباد، ازاد، مستقل، دارا  اخالقسایدجۀریدداه  ب  افراد خود فرصت میک

  کای يايانا، انااف بامعۀ اسالمی نساتنا. دننيپارچ ، متقی و پرنيزکار حرکت کننا. ايک
الآ ابتااانی و کان انااف يرسانا، چن  بهشت میر بيمقامۀ اخرت است و انساآ را ناهز

 اسی دارد. يس
نااا دساات يافاات؟ حضاارت فرمااود: ن نااافيااشااود باا  اساات؟ چطااور ماایيراه اآ چ

ونییاع» ناۀ زناهی، تالش و بهاد  اميرمممناآ  کطور عنی نااآيا! ينک کاک؛ ب  من «ُِ
ا ينک کاکازد، شاا نيز خ بسيت در طول تاريی برا  بشرياين دنيرد تا چنکخود را صرف اآ 

 وشش و تالش. کبا « ََ اجِتهاد  »؛ با ورع، «بَوَرع  »تا اين ناف ب  سران ان برسا. با چ ؟ 
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 گفتار چهارم
 تقواییهای بیخواص تقوامداری و زیان

د

 
 

 تقوایب و باتقوا انسان فرق .4-1

، ماننا ناکمی رنا هناه، مقابلدر را خودش ،تقوابی ادن  ک است نيا تقوابی و باتقوا ادن فرق
کنوددودیومچدمقوۀومتیدهزدخواردنشوۀندبرهی ک  رو  اب افتاده و با برياآ اب، حرکات مای

کاشددتۀدخارشدکنددودمیحتی اهر در هرداب نم هير کنا، شنا می باتقوا ادنرید؛دولیدنمی
 ودشخا مراماد کال ؛ ولای درايلغز شيپا و رفت نقد مان يک اهر هانی بهدنجۀتدرید 

 .است
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 هناه .فرق دارد تقوابی و باتقوا ادن ههنا ولی نا؛ک هناه و اشتباه است نکما نيز رکمتر ادن
 هنااه هنااه، ياک. بلغازد اخر تا و بمرارد پادر سراشيبی لغزناه   ک است نيا مثل تقوابی ادن

 ادن لویشوکند؛دوبرايش مای هناه مبح و شودمی هناه برب .اوردمی خودش دنبالب  را مريد
 نشببارا کاشوددتوۀو می شودمی متوب  فوراً  هر از او هنانی سر بزنا،ا. است طورنيا تقوااب

ِذ  ِإنَّ » ناک َاْوا َن یالَّ َُّ ُهْم  ِإَ ا ا ٌَ  َمسَّ َذ  َطاِن یالشَّ  ِمَن  َطاِئ َاکَّ َُ   (.118: انراف) 1«ُمْبِصُرََن  ُهْم  َاِإَ ا ُر
 الاوده طانیيش سۀوسو ب  عنیي رد؛ک «مس» را باتقواادن  طاآيش ،مراآ ريتعب ب  ينک ا محضب 

 خاودش  کبل ،برود نيسافل اسفل تا  ک افتانای سراشيبی در د.شومیاشتبانش  متوب  فوراً  شا،
ناچوآ کسی است ک  در هرداب هير کارده و  ر،کمتر و باتقوا ادن. ناکمی نترلک و داردمی نم  را

 شاهوت ،اناو ،يزغرا هرداب نااآ ساحل برسا و ن ات يابا.بايا خالف مسير اب شنا کنا تا ب  
 .کنددر خود غرق می را ما  ک ماست املیکت ضا  بشر التيتاا و

 خواص تقوامداری .4-2

 عالج دنیاطلبی .4-2-1
اِلُق  َعُظَم »را چنين فرموده است:  اپرستیيدن در خطبۀ متقين، نال  اميرمممناآ ََ  یاِ  اْل

ْنُفِسِهْم 
َ
ْع  یَصُفَر َما ُدََنُه اِ اَ  أ

َ
ِهمیأ   کن است يا ايشاآ ب  دنبستن و م روبنال  دل 2؛«ِِ

اِلُق  َعُظَم »ن است: يانا. يکی از خواص تقوا کش  يپ انساآ تقوا ََ ْنُفِسِهْم  یاِ  اْل
َ
؛ خاا در «أ

ن ياشاود. امای کوچک ربدنظرشدمزچیمهد کیۀاددمانی میيدل و باآ انساآ چناآ با
نا  هوناهوآ در نظار نا  زناهی ماد  و لرتنا، بلوهبايیيت دنيايی، اموال، زمقاما

کنناا. اا ناایيت پياد الهی در دل انساآ، اناينظات  خۀطرشونا و ب ر میيانساآ حق
چ ي  ناکااسات  ، لغزشامانیاطلبیيان معنا بود. دنيامل ناکخود حضرت نم مظهر 

 مرز  بز تقوا ناارد.

                                                           

ا  از باند شيطاآ ب  ايشاآ رسا ]خاا را[ ب  يااد [ پروا دارنا، چوآ وسوس در حقيقت، کسانی ک  ]از خاا» .1
 «اورنا و ناهاه بينا شونا.

محاا بن )« مقاار استنايشاآ خرد و بیافرياهار در انايشۀ اناآ بزر  است و نرچ  بز اوست، در دياه» .2
 .(616، ص 836، خطبۀ نااآ، البالغهنهجحسين شريف الرضی، 
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 گناه و فسادسدی مقابل  .4-2-2
کرد. ان ان مستحبات، نوافل، توساالت، دناا و بقياۀ   خاا، هناه را تر ب  یيکنزد بايا برا 

طلباا. تقاوا و ن، نااآ تقوا را مایي ، نااآ تر  هناه است. ايامور، فرنی نستنا، اصل مض
سات ن اين مظهر  است ک  بايا در وبود انساآ باشا. نايترا اولیين يترزکار ، مهميپرن

از  مرامبات عنی مرامبت از خود دربرابر فساد و هناه. ومتایيشود. تقوا   مانع هناه انساآ میک
  .شارخود نباشا، نر انسانی دچار لغزش و فساد می

ه رنا ي  اهر انساآ اآ را بپوشا، تکتقوا ناچوآ زرنی است  فسااد و هنااه در او  نيزنرا
  ينا  ما را با  تقاوا توصاني  اکنيانساآ است. ا عيتأثير  ن واننا هراشت. تقوا، حرن من

م. بهترين موميعيت يرينا  خود را بمخاطر اين است ک  بلو  خطانا و لغزشانا، ب ردهک
  برا  اين کار، نااآ اغاز راه است و پيشمير  بهتر از درماآ است.

 مانع نفوذ شیطان .4-2-3
ا، چ  برساا با  امثاال يامبراآ نيز طاع ورزيب  پ طاآ حتیيم. شيستيدور ن طاآيش ما نرهز از طاع

طاآ را با  ينای شاي  دانااًا بکن است ينا، اکز میيمراآ متااي  بناهاآ م لص را از دکز  يما. چ
 ن است؟ با تقوا. کز  مايچن با چ يهرارنا. اان میکمالنا و طاع او را نامی  خا

  نرچا  خااا  کان اسات يتقوا ا  انساآ نتوانا حل کنا. معنا  کست يتقوا، معضلی ن
اورد و محرماات را ياباا برده است را ان ان بانا؛ واببات را ب کف يلکمتعال برا  انساآ ت

  ن مرتبۀ تقواست. بايا محرمات الهی را بشناسا و دور اآ نچرخا.ين، اولينا. اک  تر

 ناپذیریسبب آسیب .4-2-4
اخ کا  کاا  غارب مطارح اسات، ناواملی نساتنا ي  در دنکطابدنااآا و شهوات، يدن ب  پرداختن

ی، يرخاااينناا. بناناا  باياا طااغوتی، غکراآ مایياقتای را ويارمانی انقالب و اسالن و نار حق
ن، يا ت  شا، بنا خواننا شاا و ايخوآ شهاا  ما رنا اآ خاطر  ب کی يناضااسالمی و ضاارزش

ناان ا متاليا وآ ير تهاابم، شاب. اهاکشود  دشان انتظارش را میکنااآ ربعت و برهشتی است 
 دليل است. نيناشود، ب شات از طرف دشان دنبال میشور ب کن يفرننمی در ا

یورد:د»ناايگوامینا اآ ر است.يپردي  انساآ، اسکانا اهينهادنا  دشان با ت رب  فها
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ناا، باا يهوالبت  راست مای« رد.کتواآ فاساش س باشا، میکاست. نر هنسۀنی،دفۀسدشدنی
 رد. کتواآ فاسا ؛ متقين را نای«نیااّل المّتا»استثنا:  يک

ا را از راه ياناا  دنيیباايو ز ردکیۀدبهدفۀسددتاهندهنسۀنفهانا. مینا معنا  تقوا را نایاآ
نا را دور   ناۀ ارزشکبزر  بلوه داد تا برايشاآ دلبر  کنا، بور  نا اآ نامشروع در چشم

شاردکهدتقواهدوقتیدممسردمینا اين ننا؛ ولی ناۀک  مربانی نا  مادزنا و درمقابل بلوهيبر
 نا، تقواست.کر میيناپرديم. انچ  ما را مو  و اسينکش  يا تقوا پيبا «.نیااّل المّتا» نبۀشد؛

 های دشمنمانع نفوذ توطئه. 4-2-5
س يا، ناواما، تاان مارت خااينکرا برا  خودتاآ حفظ  صالح تقوا و نال ،مۀنیهدهکشاا تا زمانی

اه را در اختيار داريا. در نر مياانی ک  دشان باا تااان تاوانش يهروه برهز يکانات کعت و اميطب
غاتی، مبارزه و تهابم فرننمی، ُخلقيات مردن، حرکاات يااآ سازناهی، توطئۀ تبليوارد شود، در م

 نا.کب تاهندچ غلطی نایينظامی و... درمقابل ملت و بواناآ مممن، ن
ن ياف دستش هرفت  و امادم مبارزه است، در معرض تناباد اک  بانش را کنی ممم بواآ

را او ياتواننا او را بلغزانناا؛ زنناه و لغزانناه نایکغات هاراهين تبليغات مرار دارد؛ ولی ايتبل
ث محورناا و ياغات رنمارنگ دشان، باطن ظلااانی و خبينا و در ورا  تبليبقت را میيحق
دشاان باا نايچ ترفناا  هند،دارهی دبوشندهسوت دات را ب  راه انااخت غين تبلي  اکز  کمرا

نا. دل بااياااآ کتوانا اين تيزبينی بواآ مسلااآ و مممن انقالبی را نال  و با اآ مقابل  نای
 شود. غات دشان هاراه نایيش  و نال، با تبليو باتقوا در انا

 های کاذبمانع نفوذ عرفان .4-2-6
ی از اآ يکن نم يناست. ادانشماه ربدذباکدیۀیهندهزیدعرفۀندشان، راه نا ی از برنام يک
ناا  اصال و اساا  نرفااآنا  بایر و هرفتار بافت يسی اسکنناه است. اهر کزنا  فلجيچ
 سات تعالی معنو  و روحی و تقارب با ار ما برا  حرکت ب يشود. معاذب شود، فلج میک

اامن باشانا، کپاا  دختراآ و پسراآا  ی است. اهر بواناآ مااامنکزکار  و پايخاا، تقوا، پرن
اورنا و انسشاآ يبا بننا، برا  دور  از هناه بکوشنا، نااز را باتوب  و باانتاان ب کش  يتقوا پ

 شونا.اذب نایکنا  ر نرفاآيننا، اسکرا با مراآ مطع ن
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 و ویرانی بازدارنده از خسارت .4-2-7
فرمانااناآ بنمای،  یۀاد دهگورنای راه نظان اتقوا باشنا، فساد ب  اآاهر مسئویآ يک نظان، ب

روناا ي  اهار نکانيشود. نا  اچ خسارتی وارد نایيباتقوا باشنا و مرامبت نفس خود باشنا، ن
ناا شود انسااآ در ناابرابر نابرابر بودنا، دشان پيشرفت ن وانا کرد؛ ولی تقوا موبد می

ار کاغفلات نکناا،  رید؛دیعنیدهگوردر شراي  برابر ان ان میار  را ان ان بانا ک  کنااآ 
 ی از او سر نزنا و بهترين ترايم را بميرد، خسارت ن وانا ديا.يباناب 

ر  ک  باشا و نر فکس کزنا، نرا  از او سر نایماناهار نادرست و بیک  کادن باتقوايی 
اورد و از رانی ب  بار ناایيا، وزننا، ب  بايی ضرب  نایک اد نایي  داشت  باشا، خطر  اک

ماراآ را بااتقوا، يا، خودتااآ و دياتوان  تاا مایکن است يتراود؛ بنابراين، اصل ااو صالح می
 ا.ينهاد بار بياور متاين و پا

 تقواییهای بیزیان .4-3

 انحراف و فساد جامعه  .4-3-1
عنای يا    در اآ، خالفاتکا ايانيبا، مقطعای را مایينکنماه می اسالن خيتار شاا ب  ومتی

  ار خطرناايی از مقااطع بسايک  کل شا يب  سلطنت تباا  نينا  د يومت مبتنی بر پاکح
فساد و ابتارال  سمتن اتفاق، انحراف بامعۀ ارزشی و اسالمی ب ي ۀ ايخ اسالن بود. نتيتار

ت ينااان، معرفات و يابامع ، تقوا نتراود، صاالح، د يکومت کز حکبود. اهر از منبع و مر
پرستی دربرهيارد، ی و شهوتيهراهر ، مادهیاطلبی، اشرافير نشود و تاان بامع  را دنيسراز

ا  از تاريخ ن اتفاق در برن يل و وای خوانا اما. اينا  اص  چ  بر سر ارزشکمعلون است 
 نا بعا از وفات نبی مکرن پايا اما.اسالن، سال

دنيهند دهپرستی غرق کردها و مادهيدر پول و دن هیسازنا اسم ا  خودشاآ را ب امروز ناه
دادآ شااآ در شاهوات و ازدساتنا، غرقک  بامعۀ ما را فاسا میکانچ   سۀزندگیدهست؟

ا در يا ی بايناا داشاتنا. بسا یي  بساکا   يعنی نااآ روحيار  است؛ کروح تقوا و فاا
 نا  اصلی انقالب زناه باانا.لتيااآ باشا تا فضيوس  م
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 خطری برای بشریت .4-3-2
م شود، کی بر انساآ مارتانا  حايتقواش از نا  مرامد خود باشنا. اهر بیيب بايا مسئویآ

اۀ بااد اتام در دسات ش رای کار فشردآ ديشتر است. ومتی اختيت بيخطرش برا  بشر
نا و ابتناب از شهوات نفسانی بارايش انايتای نااارد، نا، حقوق ملت  باآ انساآکباشا 

نا  مرهبار دسات رو  اتای و سالحيا ب  نيامروزه در دن یۀییدکهآید درولتابع  ب  بار میف
نا اين ست. اسالن،يطور نني  متأسفان  اکا بر نفس و احساسات خود غلب  کننا يبا هند،يافت 
 .کننددشانی می یۀداۀدآنرلملدهارقدبتیممننا، ب کغ میيرا تبل

 ماندگیعقب .4-3-3
نا  بهانی حرفی بارا  هفاتن ناارناا؛ ی مارتينا  مسلااآ درمقابل زورهوه ملتامروز

چرا ماا نقاد هند داسی دست نيافت ينا  هوناهوآ سن يچوآ ب  نلم و فناور  پيشرفت  در زم
شاود.   با تقوا برطارف مایکن، نااآ شاتی است يم. ايم؟ چوآ تقوا را از دست داديهماناه

دفاع از انقالب، کشور و اصالت دينی و ملی خاود، تقاوا  الهای را راآ در انقالب و يملت ا
امتاار  تاهندعزت،اهر نای ز است.ياناازه نز نااآرد؛ بنابراين، امروزه بحااالّل  ب کت يرنا

یۀسوت دخوۀطردتقواهیدآنراآ را با کشورنا  ديمر اسالمی مقايس  کرد، ب يو نظات ملت ا
 خۀطردتقاهست ستادهی نست، ب يی است و نربا اياتقوخاطر بی، ب مباردیستکیرجۀد

 هازانو درآمدن و سقوط ملتبه .4-3-4
ر سوءاستفاده باشنا، با  باا  رفااه ملات با  رفااه کاهر کسانی امروز در بامعۀ ما ب  ف
اآ ي  در مکسانی کانا. اهر ردهکی يتقواباشنا، بی هعتنۀخودشاآ بينايشنا و ب  منافع ملت بی

ر از راه يانا  بزرهی بار دوش دارناا، ومات و ناار خودشااآ را در رانای غتيلمردن مسئو
 انا.ردهکی يتقواننا، بیکمررف  ت انقالبیيانقالب و مسئول

ناا  وای اودآ نافيبا پنا اآ رو  ازينا  انی زناهی و پنا و لرتنو  ب  سپردآومتی دل
اورد. زاناو درمایملت را ب  يک  کز  است ي، چی است. اينيتقواو بلنا، منافات داشت  باشا، بی

باشانا، ناااآ  نا تقاوا نااشات م. اهر ملتيا  دارينا. ما ب  تقوا احتکملت را سربلنا می يکتقوا 
 خ ب  اآ مبتال شانا. يبا  تارا در با ينا  مقتار دن  ملتکی بر سرشاآ خوانا اما يبال
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ردناا، کو انحراف شانا، ماردن را منحارف  بار، ظلم، بارفتار کنا دچار غرور، استاآ
ن ياش را در نااناونا  ياکردنا و اخر نم خودشاآ سرنموآ شانا. کا را خراب و فاسا يدن

ن، يارديم. اکاا مشااناه يام موبود در دنيی از دو امپراتور  نظيک، دربارم يکنا  نزدسال
ا انتظاار يا، سقوطی را بانتقوانا  نالم، چ  افراد و چ  ملتی است. ناۀ بیيتقوا ۀ بیينت
البتا   آیود،ی میيتقوادنبال بیر  است. حتاًا سقوط ب يناپرن، سرنوشت ابتنابيشنا و اکب

 .آیدامل، انحراف و فساد و خرابی میکمبل از سقوط 
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 گفتار پنجم
 آثار و فواید اخروی تقوا

 

 

 مستقر مانیا جادیا .5-1

ُه  ََ  اْلُاُلوِب  یاِ  ُمْسَتِاّراً  َثاِبتاً  وُن یُ َما َماِن یْلِ ا َاِمَن : مانیال ِای له لمک ِمن» ِْ  یَعهَوارِ  وُن یُه َما ِم
َرِ  ََ  اْلُاُلوِب  َن یبَ  َُ َجل   ِإَلی الصُّ

َ
 اااآيا و مساتقر و ثابات اااآيا ؛دو نوع است ااآيا 1«.َمْعُلوم أ

 باشاا، منااف   ص،شا اآ  کانيا نا  .اسات اااآيا نم  ا ينار ااآيا. ا  ينار و مستودع
 .شودمی نلزا زود بنابراين، ست؛ين راسخ اانشيا

                                                           

ناا ناپايااار ناا و ساين نا ثابت و برمرار، و ديمر  در مياآ دلآ بر دو مسم است: يکی اياانی ک  در دلاياا» .1
 (.113، ص883، خطبۀ همان) «است، تا سراما  ک  تعيين شاه است
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 و  يانا نشياب و اساتایل با  متکای ملاد، در فتا هربا  عنیي مستقر، و ثابت ااآيا
 ااياپ منطا  با و ن  احساسات با  ک است نيا[  ا ينار] ااآيا. صالح نال با هشابانیيپشت

 [اااآيا] آا پاا  و داده اااآيا رشاعا باشاا. اآ را کسد نکارده صالح نال با انساآ شود و
 ار ياب صالح نال با نشاايا .ناک مبارزه خود نفس با ان ان دنا و صالحی نال نايستاده تا

  است. نشاه
ُه َما »ا: يفرماحضرت می ِْ َجل  َمْعُلومیبَ  یوُن َعَوارِ یََُ ِم

َ
َِر ِإَلی أ َُ ََ الصُّ اآ ومات  .«َن اْلُاُلوِب 

 ندهزدهودزهئولدشواردوااايهدنياهیدهسوت داۀیودده يا،دعۀبااآيهدنيکهدهتا زمانی معلون کی است؟
اااآ، بزنای از وباود او ين ايارده، بپرد و برود؛ چوآ اکنۀ خودش حبس ي  در سکی کهن ش

نا  امتحاآ و لحظات نوا  نفاس، شود؟ ومتااآ در چ  موامعی زانل میينشاه است. اين ا
 شود. پرد و تاان میمی ن ااي،دهمررندقرهبدگاايییدپالدودهروستدربدروبهمثاًل اهر ش ص پول

ناا دچاار ناا  نفساانی و شاهوات بنسای نساتنا، بعضایناا دچاار وسوسا بعضی
ناا، م. ب  ماول فرنمایياان از ما لغزشمانی دارکطور است. نريکس کانا و نرپرستیمقان

بايا ب  خااا پنااه  مۀست ضعفد ماه و نقط يم. ان ا هيار  داريل و چشم اسفنايپاشنۀ اش
 عنی مرامبت دانم از خود. يم تا در اآ ضربت، از پا  درنياييم. رانش تقواست. تقوا يببر

فهااا. ن اا مایيا  از اول انقالب تا اآلآ را ادرب  881نا  انساآ راز بعضی از تحول
عنی ش ص مممن، م لص، صادق و پرباوش ينا نستيم، هانی شانا تحول کامل بعضی

  گمردتبدیلدشدهدهست روش شعاردنناه، ب  معانا و دشان ل و  و بهان و خ
خواننا ب  صورت نا، دشان نستنا؛ ولی داناًا نایم. بعضی دشانيما چنا دشان دار

خواننا در چشام انقاالب و نظاان اساالمی انمشات نا دانم میانقالب پن   بزننا. بعضی
ار ي  بساکاسانی بودنا کنا، نيا شای تاجهدمیکنم ،دمننا و پن   بزننا. ومتی دمت میکفرو

شاود، بلنا مای  وخاشا  از رو  خسکا  نا را مبول نااشتنا، مثل شعل لیيتنا و داغ، خ
نم شعل    وخاشاشود؛ ولی از خسم نم هانی شعلۀ مفرلی بلنا میکالبت  از چوب مح

 خوابا. شود و فورًا میبلنا می
هسوتداللیدر و بایيپاراااآ مساتودع، زواليم ک  چناين اسانی مواب  نستيکهانی ما با 

کنود دهنسوۀندشااه ب واناا از دل بارود، صااحبش را بااخبر ناایزهئلدااآيهدنيرهبند دهگرده
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اااآ از او زانال شاا. باياا ين ايا  چمون  اکشود و ملتفت نای گررراهدعقبدارمیدجيتدباه
 لی مرامد باشيم و ب  خاا پناه ببريم.يخ

 داری از هدایت الهیبرخور  .5-2

 افزون الهی هدایت روز .5-2-1
ادتر خوانا شاا. اهار انسااآ از انال معرفات و يروز زب ااآ با نال ناراه باشا، روزياهر ا

هانی نايی ب  دست اورد و با ناال صاالح نااراه کناا، کتاب و مونظ  نيز کاک بميرد و ا
َِ َقْلَبُه یِه ْؤِمْن ِباللَّ یََ َمْن »شارداياانش باز نم بيشتر می ت يخاا دل او را ناا 1(؛11)تغابن:  «ْه

 نا.کتر میااآ انساآ را راسخيت و اينا. خود تقوا و مرامبت، دل انساآ را نااکمی
ات خود کعنی مرامد رفتار، هفتار و حريا؛ ينک ش ي  اهر تقوا پکخااونا متعال وناه داده 

ت، ناور، فار ، رزق و يا، خااونا، نااينکن ا و از امر و نهی الهی سرپيچیيدر زناهی باش
 رد. کو  و اخرو  را ب  شاا نطا خوانا يسعادت دن

ناا  م تلاف امبراآ است. اولين س نی ک  انبيا  الهای در ساورهيت اول و اخر پيتقوا، وص
و  آیوددنبالش میت الهی نم ب يانا، رنايت تقوا بوده است. اهر تقوا باشا، ناامراآ ب  مردن هفت 

 شود.د فرد و بامع  نایيامل، نرکت الهی نم ب  صورت ياهر تقوا نباشا، ناا

 نوری برای پیمودن زندگی .5-2-2
 یَ »ا: يفرماا میيمر  از سورم حايۀ ديخااونا در ا

َ
ِذ یُّ ا أ هوِلِه یَها الَّ ُُ هوا ِبَر ُِ ََ آِم هَه  ُاوا اللَّ َُّ وا ا ُِ َن آَم

ََ یْفلَ کْم ُْؤُِ ی ْمُشوَن ِبِه َُعْل لَ ْج یِن ِمْن َرْحَمِتِه  َُ   کاشاود تقوا موبد می 2(؛21)حايا:  «ْم ُنورًا 
ت کا در پرتو اآ نور، حريو زناهی و راه شاا مرار بانا تا بتوان را در ملد ، نور متعال خاا 

تاهنوددکوسدنموینا. نيچکت کتوانا با سردرهای حراا کنيا. بشر نایيکرده و راه زناهی را پ
توانا ناف، سرمنزل و راه را با  ماا   میکت کنا. نور  کا و ناف، حرباوآ شناختن مقر

 گمرر زکار  سرچشا  میينشاآ دنا، از تقوا و پرن
                                                           

 «کنا.نرکس ب  خاا ايااآ اورد، خااونا ملبش را ناايت می» .1
ک  بايا[ ب  پيامبرش ايااآ بياورياا تاا از رحاات بااريا و ]چناآ ايا! از خاا پرواا  کسانی ک  ايااآ اورده» .2

 « وسيلۀ اآ راه بسپريا.خود دو بهره ب  شاا نطا کنا و برا  شاا نور  مرار دنا ک  ب 
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 هدایت قرآن مختص متقین .5-2-3
؛دنااکت میيسی تقوا داشت  باشا، مراآ او را نااک. اهر است تقوا یزن راه، نيبرا  پياودآ ا

توانا ا مراآ میينا، اکت کو مستان  حر ودیمچنۀندکابکابهنهدتقاهدندهشتهداۀشددسیکولیدهگرد
 نا!کت ينااآرمیدبهددمنچنتاهنددچ س ن حقی نایينا؟ اباًا! نکت ياو را ناا

قتای را بااور نااارد و سرمسات و يچ حقيساپارد، ناز نایيچچي  هوش دل ب  نکسی ک
رد. کات ن واناا يرا نااانا، مراآ او کت میکمراآ حريار شهوات خود يا ديدربست در اخت

 رسا. نا نایومت ب  هوش اآچين ناا نينااست؛ ولی ا يکمراآ 
َلئِ »ا: يفرمامراآ می

ُ
َن ِمْن َم ی کأ َْ ناا از دور نااا داده اآ 1(؛44)فرالت:  «َ  یان  َبِع ُِاَد

ی را باا يباايار زينفار، نغااۀ بسا يکا، مثاًل يشنوشونا. شاا هاه اننمی را از راه دور میمی
لاومتر  از شااا مارار کييکا در فاصلۀ ينکخوانا؛ ولی فرض فی میيار لطينا  بسروبميز

شاود و فقا  اه نایيست؛ چوآ لفظ شنيا؟ معلون نيهوا؛ ولی چ  میيادارد. صاا  او می
شوار دارردی دفهممدهدنمییۀییدکهدخاهنندهداهدکۀبدمیشود. از طرفی، ظرافتاه میيصاا شن
شنونا؛ بنابراين، بارا  ز  نایيزننا ک  چنا را از دور صاا مین ادنيی اهوي فرمۀیدقرآندمی
 بود. پذیریداۀیددیاشمۀبناايت

 پیروزی در امتحانات الهی .5-3

نا؛ ولای انسااآ کاناازنا  زناهی حفظ نا و دستتوانا خود را در لغزشماهباتقوا می انساآ
  نبارت از مرامبت دانم از اناال و رفتار خود ک توانا. اهر انساآ بتوانا روح تقواتقوا، نایبی

  شار است را در خود ب  وبود اورد، در امتحانات الهی سربلنا می
 ش اسات. هاردابيتار از امتحااآ دوراآ رفااه و اسااهانی امتحاآ دوراآ شات، راحت

ا؟ نايروآ ايان امتحاآ ساربلنا بيتواننا از اسانی میک، هرداب خطرناکی است. چ  امتحاآ
ْغِر »فرماينا: می اميرمممناآمردن باتقوا. 

ُ
اِت  یأ ذَّ َهَواِت  ِباللَّ ناا، ناا و شاهوتلارت 2«ََ الشَّ

                                                           

 «دننا![ اناآ را از بايی دور ناا میو ]هويی» .1
ْقَو  ُأْغِر » .2 اِت  ِإآَّ َمْن َفاَرَق التَّ رَّ يَئاِت َو الشَّ  ِباللَّ نا و ؛ نرکس از تقوا باا شود، ب  لرتَهَواِت َو َوَمَع ِفی ِتيِ  السَّ

تاياای اماا ، )نباالواحاا بان محااا  «فتااهکننام هناناآ مایفريفت  شود و در بياباآ سرهرداآ ناشهوت
 .(148ق، ص  8481دار الکتاب ایسالمی،  ،، ممالحام و درر الالمغرر
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َقَع اِ »رینددمیدديتقاهدبهدفرانساآ بی ََ هیهُِ  یََ  رت، ياو شا ص در مان الب ح« َئاِت یِه السَّ
 .ارشار  هرفتار میکضاللت، هارانی و با

 نجات و رستگاری .5-4

 ها؛ جادۀ نجات انسانتقوا .5-4-1
نکاردآ مرامباتخوۀطردزناا، با می   از ما سرکی ينام و لغزشينک  میکی يارناکلی از يخ

دزاوۀندموۀداوهددشوای یۀدمۀدقصددهبتکۀبدگنۀهدندهبی ؛دولیدغۀفلدمیومتلیياست. خ ودموثالا
ور طانيشود، دست، چشام و... نام ناادروغ و... الوده می ،نیکپرهع ي،دتهمت،دشۀمبتغ

 . کندن، غفلت است ک  ما را ب  بال هرفتار میياست؛ بنابرا
ار  از يم، بسيزدنااآ باشاهر مرامد چشم، زباآ، دست، امضا، مضاوت، نوشتن و حرف

م، با  حساا، يزننا. اهر مرامد دل خود باشااز ما سر نای کوچکخطانا و هناناآ بزر  و 
ا و طاع ب  نامو  يطاع ب  مال و منال دنمورد، نا  بین ، ب ل، تر کيباخوانی، بادلی، 

در  ياکن مرامبت در انساآ، بادم ن اات اسات. نامبات ني. اشارمراآ هرفتار نایيو مال د
  «.نیَ العاقبة للمّتا»ا يان مرامبت ب  دست میيۀ ايسا

شود. ناالت، استقامت، م میکار ياآ هناه از او بسکن مرامبت در انسانی باشا، امياهر ا
ن يارد. اياهن مرامبات سرچشاا  مایينام از ناا پاییدو   دهنسۀندودجۀمعهی،دح جایح 

ت و پيشارفت دنياو  و اخارو  نياز از نااين يناست. نااایيکمرامبت و تقوا، مادر ناۀ ن
ار يکار، دل و باوارح و باوانح ماا نام بکم، فينکومتی مرامبت می شاند مرامبت ناشی می

 آید  درنمۀدودآخرتدربدسۀیۀدیممندتقاهداهدرستدمیلغزندرونا و نایج نایکماننا، نای

 رسیدن به فالح و رستگاری .5-4-2
ُاوا اللهَه َلَعلَّ »توانا ما را ب  منازل نالی برسانا:   میک است بیکتقوا، مر َُّ هوَن ُهََ ا ُُ فِل ُُ )ال  «م 
َه َلَعلَّ »(، 200ناراآ:  ُاوا اللَّ َُّ رَحُموَن ََُ ا َُ ََ ََ »( و 122انعان: ) «م  ُاوا اللَه  َُّ ُم یا )بقره:  «ُم اللَه َُعلِّ

آیند دفالحدهزدیمهداۀالتردهست دفوالحدودرنبۀلدتقاهدمیت و رحات الهی ب ي(. نلم، ناا212
  .آیندبستگۀبیداۀدتقاهداهدرستدمی
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 گفتار ششم
 آثار و فواید دنیوی تقوا 

 

 

 یزندگ نیتأم و یخوشبخت. 6-1

 آخرت و ایدن در یخوشبخت دیکل .6-1-1
ست، بلک  اثاار يامت نيسد رضا  پروردهار و دستيابی ب  بهشت الهی در مکتقوا فق  برا  

و  ب  يشود، نزت دنا برخوردار میيالهی در دن یۀیايی نم دارد. بامعۀ با تقوا از نعاتيدن
ناا، کت کا  در راه تقاوا حرکا  دنا. بامع می عق دودمعرفتنا اآ اورد و خاا ب دست می

 .شارن احاد بامع  میيار  بکز و ناراه با تعاوآ و ناياماش سالم، محبتا  زناهیفض
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ناا  ناا و رناجی  از سا تکاو  و اخرو  است. بشر هااراه يا خوشب تی دنيلکتقوا، 
شاآ در مان الب توبهی و غرقی، غفلت، بیيتقوانالا، چوب بیش ری و ابتاانی می

شرفتۀ نالم يانا، حالشاآ معلون است. بوامع پفتاده  نقد اکخورد. بوامعی شهوات را می
ار  و ي  ناااآ نام ناشای از نوشاکاا  ی دارناينانم اهرچ  از بعضی بهات خوشب تی

  کاباار  نساتنا ابودنا  مر کولی دچار خأل و ا  اار  در بعضی از امور زناهی استيب
 ننا.کاآ میيرا ب نا، امروزه با صا زباآ، اآناهاآ و ننرمنااآ اآيسناهاآ، هوينو

 کنندۀ دنیا و آخرتعمل صالح توأم با تقوا؛ تأمین .6-1-2
دنا ک  هاانی پاداش و بزا مینا اآ نا ب   خاا  متعال برحسد نال ملتکست يی نکش

  اهار کانناا کاۀ مراآ دیلت میيرکات يم. ايشوم و هانی متوب  نایيفهاما اثار اآ را می
ا، نزت يااآ و تقوا ناراه کنا، زناهی، دنينا و م روصًا اآ را با اد ان ان صالح نال ملتی

ََ َههُؤالِء که»ااآ و باتقوا نباشا: ين خوانا شا، حتی اهر باايو استقالل او تأم َُّ ههُؤالِء   «لًّ ُنِمه
  بارا  اخارت تاالش کاننا و نام افاراد  کار میکا ي  برا  دنکسانی کنم  1(؛20)اسراء: 

 ل ب  نا  بزا خوانا داد.ننا، خاا  متعاکمی
دننا؛ ا را خوب ان ان میيار دنک  کخاطر اآ است تقوا ب ن و بیيدنا  بیپيشرفت ملت

شاونا. تاااآ مااد  شاآ نامبت خوشی ن وانا داشت؛ چوآ با فساد ناراه میولی زناهی
شوک،دخدهونودداوهدمقوتدموؤمندوداه است؛ ولی بیين روش زناهی را برهزيامروز بهاآ، ا

ا نام يا  در دنکاسات، بلين پاداش فق  م روص اخارت نيپاداش خوانا داد. ا شگر،تال
انا، خوشاب ت و   ان ان دادهک  طب  نالی کن است يا ايپاداش داده خوانا شا. پاداش دن

 ل بيروآ خواننا اما. يز خواننا شا و از زير بار ذلت، زور و تحاينز

 بهبود زندگی  .6-1-3
الحظۀ محرمات و واببااتش را بکناا. محرماات را تار  کناا و عنی نرکس ميتقوا  الهی 

ا: يفرمای  دست يابا، رشا خوانا کرد. مراآ مين توفيواببات را ان ان دنا. اهر کسی ب  ا
                                                           

ککالا ُنِااُّ نُمی» .1 ؛ نريک از اين دو هروه را از نطا  پروردهارت، بهاره و (11)اسراء:  ِء َو َنُمیِء ِمْن َنطاِء َربِّ
 «دنيم.کاک می
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ْهَل اْلُاری»
َ
نَّ أ

َ
ِا َعَله ََ َلْو أ ُْ َاْوا َلَفَت َُّ ََ ا وا  ُِ ََ اْْلَْرِض کهِهْم َبَر یآَم هماِء   1(؛33)اناراف:  «ات  ِمهَن السَّ

ناا نام پار انسااآ ديو ب   دستکااآ و تقوا، فق  اباد  دل انساآ نيست، بليعنی فايام اي
 است. شار دیدفدعۀلیدنظۀمدهسالمی،دهینیاۀزوی دقایدمدندومبنگهشدشود، سفرهیم

 هادرک حقایق و ایستادگی در میدان.6-2

 تشخیص حق و باطل .6-2-1
انسااآ باا مالحظاۀ اثاار  کا  در ماراآ بارا  تقاوا ت در کارناسات. کای از اثاار تقاوا، بريک

هَه »یۀاد:دنا  ذننی را مینا، خطرنا و وسوس هند،دپۀسخداسمۀبیدهزدهحتمۀلبرشارده ُاوا اللَّ تَّ َُ ِإْن 
عنی بااکننام ح  يش  کنيا، خااونا متعال، فرماآ ياهر تقوا پ 2(؛21)انفال:  «ْم ُاْرقاناً ُْجَعْل لَ ی

 انا داد و شاا در دورانی ح  و باطل، هرفتار ن وانيا شا. و باطل را ب  شاا خو
 اد اختالل در دستماه محاسبۀ شاا. يعنی ايعنی چ ؟ ياست. اغوا  ردآکاغوا طاآيار شک

  در کاح را يسان ش صاحعنیدرستگۀهدعقل،دفۀورتدودیند؛دککاشددشمۀدبهدهغاهدطاآ میيش
ار تقوا، نقطۀ مقابل اآ است کنا. ک ناازد و دچار خطا  محاسباتیيار بکوبود شااست، از 

َه » ُاوا اللَّ تَّ َُ  (. 13)انفال:  «ْم ُاْرقاناً ُْجَعْل لَ یِإْن 
« ََ َه  ُاوا اللَّ َُّ ُم یََ ا ُه َُعلِّ ناا  داناش و چا يتقاوا موباد هشاايش در 6(؛181)بقره:  «ُم اللَّ

هانی ب  رو  شاا می توردگوۀمدم. ومتی انساآ راه ح  و باطل را تش يص دناا، محکاشارا
َه یََ َمْن »رهبر دارمی ِق اللَّ َرجاً یتَّ َْ نا و کانساآ را از تنمنانا خار  می 2(؛1)طالق:  «ْجَعْل َلُه َم

َتِسهُب یُث ال یهْرُزْقهُه ِمهْن َح یََ »اورد. زهاه ب  وبود مایيبرا  او فر  و هر از  2(؛6)طاالق:  «ُْ
 .ریدرده، ب  او روز  میک  محاسب  نکی يبا

                                                           

ناا کردناا، برکاات اساااآ و زماين را بار اآاوردنا و تقوا پيشا  ماینا، ايااآ میو اهر انل شهرنا و اباد » .1
 «هشوديم.می

 «دنا.[ مرار می[ تش يص ]ح  از باطلشاا ]نيرو  اهر از خاا پروا داريا، برا » .2
 «دنا.از خاا بپرنيزيا! خااونا ب  شاا تعليم می» .6
 «کنا.نرکس تقوا  الهی پيش  کنا، خااونا راه ن اتی برا  او فرانم می» .2
 «رسانا.کنا، ب  او روز  میو از بايی ک  حسابش را نای» .2
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 یجاد روح مبارزه و مقاومت دربرابر دشمنا .6-2-2
  کا شوارامل در مشر بواآ اي اد میکطوردرمقابل دشان، ب  ستادهیيو ا مبارزه ومتی روح

  يبمن ا. اهر ما ب  بوانااآ توصانا اآ یبر در وبود و زناهکتقوا، بازهشت ب  خاا و بهاد ا
واوردآ ب  خاا و توب  ب  معنوياات را   طهارت، تقوا، استغفار، ابتناب از هناه، رکم ينکمی

شور کبر سعادت ش ری، سعادت   نالوهکل است يدلنياارنايشاآ مرار دننا، ب کسرلوحۀ 
نناا، در ک    را دري  بتوانناا حقااکاازمناا اسات يبا  بواناانی ن رنبۀلدرهبر دکشابرا نيز ب 

. دانشاماه، حاوزم نلايا  و ننااکستنا، توطئۀ دشان را بشناسنا و باا اآ مقابلا  ينا باااآيم
 ار  و مبارزه است.يستادهی، مقاومت، نوشين ايلی، با  اي  نلای و تحريمح

 پیروزی و موفقیت .6-3

 موفقیت حتمی .6-3-1
م، اآ را پاا  يشايناين و بااارزش اسات، بير، سانميار خطي  بسکت خود يما بايا ب  مسئول

ت تقاوا  الهای يايان کوشاش فقا  باا رناا بکوشايم و ايم. ما باييم و از نهام اآ برايباار
  یزن ان ان خوانا شا و يار ما درست و با شراک، مينک تير است. اهر تقوا را رنايپراآکام

 و فساد، دور خوانا مانا.  نا، اختاللاز شانب 
م. يناکاآ و ناال يام، نم درست بي  ما، نم خوب و درست بفهاکشود تقوا موبد می

ل يدلنينانا، مطعًا و حتاًا موف  خوانا شا؛ ب کا و درست نال ومتی انساآ درست بفها
 ات، بيش از نرچيز  ب  تقوا توصي  شاه است.ي  در مراآ و رواکاست 

ن اسات و يتااآ سانميم؛ چوآ مسائوليا  داريش از ناۀ مردن ب  تقوا احتيما مسئویآ ب
ملت و احاد م تلف، متزلازل ار ماست. اهر تقوا نباشا، امتاار يب شی از امتاار ملی در اخت

 ن مسئل  برا  ما تقواست.يترن، مهميبنابرا شار؛می

 پیروزی و پیشرفت .6-3-2
زکاار  و يناا. تقاوا، پرنکخاا را ب  شاا متوب  می و رحات لطف برادراآ و خوانراآ! تقوا،

ْهَل اْلُاری»نا کات الهی را بلد میکت در راه خاا، بريبا
َ
نَّ أ

َ
ِا َعلَ آ ََ َلْو أ ُْ َاْوا َلَفَت َُّ ََ ا وا  ُِ ِهْم یَم

ََ اْْلَْرِض کَبَر  ماِء  نا  ظالم، بار و مارتک(. تقوا شاا را درمقابل است13)انراف:  «ات  ِمَن السَّ
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ناا و روز ينا. ناۀ پکن میيرينا  مظلون، شان شاا را در ذانقۀ ملتينا. تقوا، پکروز میيپ
روز  و يايفيت و کايت تقوا  ملت ما باایتر رود، پنا، ناشی از تقواست. نرچ  کشرفتيپ

 تر و زودتر خوانا بود.عيت ما سريموفق

 های دشوارپیروزی در میدان .6-3-3
روز  در بناگ ياااآ شاا ملات باود. پيخاطر صفا، صاامت و او بقا  انقالب، ب  روز يپ

باود. اماروز نام در  ار کازيخاطر توکل ب  خاا و تقوا و پرنامی دشان نيز ب کلی و نايتحا
ناا، توکال و توبا  با  خااا، حفاظ تقاوا و کنا  دشوار، انچ  ما را مطعاًا موفا  مایااآيم

  با  کست يت  ب  معنا  اآ نکن نينا  زناهی ماد  است. ای ب  زخارف و برابيتيانتنابی
 ازنا  مااد  خاوديدنبال نف  دارد ب يس ح  و حتی وظکم. نريازنا  ماد  خود نباشير نکف

ساپردآ با  ر از دلياغنا اين ن کنا؛ ولی ناۀيباشا و معاش و لراير خود را از راه شرنی تأم
 ا، فراموشی راه خاا، سکوآ، سکوت و توب  ب  امور ماد  است.يدن

 ها و شدایدبستشدن مشکالت، بنبرطرف .6-4

 شدن مشکالت طبیعی و جهانیبرطرف .6-4-1
ْههَل اْلُاهری»ام الهی است. دار ، توکل و انتااد ب  وننيراه د

َ
نَّ أ

َ
ِها  ََ َلهْو أ ُْ َاهْوا َلَفَت َُّ ََ ا هوا  ُِ آَم

ََ اْْلَْرِض کِهْم َبَر یَعلَ  ماِء  نا، کرا باز می عیيطب نا و تقوا، راه ااآي(. ا13)انراف:  «ات  ِمَن السَّ
و  رهبرناا، خطرناا  بازر  را از سار راه برمایکعی و بهانی را برطارف مایيالت طبکمش

تقاوا، نااۀ  شوای دکوهاورد. باا دمات در ماراآ متوبا  ماینا  فراواآ ب  وبود میشيهشا
. اهر بامعۀ ماا بااتقوا رنبۀلدرهبر  و ابتاانی را ب یۀیدهخروی،دمعنای،دبوحی،دمۀرخوبی

 نم برطرف خواننا شا. ماد  التکاز مش ار يباشا، مطعًا بس

 هابستسبب نجات از بن .6-4-2
ست تا خاا  متعال، ما را دربارم يف  نيف و وظيلکل  و نم راه نال  است. فق  تيستقوا نم و

  مسائول کای است. ما يز نظين نم چيم، اينکم و توب  ياآ مماخره کنا، ک  البت  اهر بفها
شتر يماآ بتيم و نرچ  مسئوليغفلت دار الحسابوني از س تی حساب الهی و فزعا  مينست
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  اهار خااا  متعاال باا فضال و رحاات و کام يا باانيباا  تر استنين خطر سنميباشا، ا
برخوردنا  شار دمخۀبج،دتصرفۀت،لی س ت میيار ما خکنا، کمغفرت خود با ما برخورد ن

شااآ نازد خااا حسااب م، ناا يناک  با م اطباآ خود و باا ماردن مایکو رفتارنا  بزنی 
  شاند می

  تقاوا راه را بااز کاا باانيم يرم الهی باشيم، بار حساب و مماخکا ب  في  باکنينالوه بر ا
َه یََ َمْن »نا: کمی ِق اللَّ ََ یتَّ َرجًا  َْ َتِسهُب یُث ال یهْرُزْقُه ِمْن َح یْجَعْل َلُه َم (. تقاوا 6 -1)طاالق:  «ُْ

اا ينا  ابتاانی، راه ن ات را پبستخروص بننا، ب بست  در ناۀ بنکشود موبد می
ْرُزْقهُه ِمهْن یََ »ا خواناا اورد: ينا  بزر  برا  مسئویآ، راه ن ات پاتبسکنيم. تقوا در بن

َتِسُب یُث ال یَح    تقواسات. يش  کامل نيستنا! اصل مضي  ناکنا  ما و شاا ن محاسب يا «.ُْ
 الت مردن، براسا  تقوا رسياهی شود.کۀ ما نم ب  تقواست و بايا ب  مشيتوص

 دورشدن شداید زندگی .6-4-3
 التکناا. مشاکت کاناا  دشاوار، حرتواناا در راهمی نم اهر باتقوا باشاا، مایامت اسال

َذ »فرماياا: مای اميرمممنااآالت. کزننا، ن  او درمقابل مشااو زانو می درمقابل خَه
َ
ْن أ َامَه

َبْت  ْاَوی َعَز َها ِبالتَّ ََ ُدُنوِّ َُ َبْع اِئ ََ ُه الشَّ ِْ  ا يااتقاوا پيشا  کناا، شاا  ياا ملتایاا  اهر فرد  1؛«َع
ْت »اه باشانا، دور خوانناا شاا. ياو نام رسا ياکزناهی اهار نزد ُه  ََ اْحَلْولَه ََ  لَه وُر َبعْه مُه اْْلُ

َها ُِ ََ »ن خوانناا شاا. يرينا  زناهی برا  او شاتل ی 2؛«َمَراَر َواُج َبعْه مْه ُه اْْلَ ِْه ْت َع ََ اْنَفَرجَه

َرا شاه باشانا، از او دور خوانناا م ک  متراکا زناهی، بعا از انياموا  طوفنام شاا 6؛«ِمَهاکَُ
َباِبَها»شا و او بر اموا  سوار خوانا شا.  ََ اْنصِه َعاُب َبعْه َهَلْت َلُه الصِّه ُْ َ

ناا و دشاوار  2؛«ََ أ
 اه باشنا، برا  او اساآ خواننا شا.ين مرحل  رسيتر  ب  س تکنا  زناهی بعا از انس تی
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 گفتار هفتم
  اقسام تقوا

 

 

 آن تیرعا یهاعرصه و تقوا اقسام .7-1

تار و لای مهاميبا تقوا در مسانل ابتاانی و سياسای فارق دارد و خ ش ری تقوا در مسانل
هرارد. ما دربارم ن ا تقوا اثر میي؟ اگایم اثرهرارتر است. ما ب  دوستاآ و دشانانااآ چ  می

ر از يااآ، غکنيم؟ اهر مضاوت ما دربارم م الفااآ و دشااندشاناآ خود، چطور مضاوت می
 یَ »هی دوامع باشا، از بادم تقوا تعا  کرده

َ
هِذ یُّ ا أ َِ یَهها الَّ ه َُ ََ ُقوُلهوا َقهْواًل  هَه  ُاهوا اللَّ َُّ هوا ا ُِ  «َاً یَن آَم

نا  انقالبی، مممن و ناشا  اماان عنی استوار و درست. بواآيا، يمول سا 1(.70)احزاب: 
  کاطور نباشانا نيت کننا. ايماًل رنااکننا، بايا کسنا و اماان میينوزننا، می  حرف میک

 تعا  و ت اوز ب  حريم ح  کنا. بهدوهرهبداهنا اآ سی،کم الفت با 
                                                           

 «ايا! تقوا  الهی پيش  کنيا و س ن درست و استوار  بموييا.ا  کسانی ک  ايااآ اورده» .1
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ة  َخ یَاَمْن »شونا: یم ما ثبت اناال ترينکوچک ََ َمْن یرًا یْعَمْل ِمْثااَل َ رَّ ة  یَرُه  ْعَمْل ِمْثاهاَل َ رَّ
ا  شاونا و ماا را مماخاره یو الفااظ ماا ثبات ما ناۀ انااال، هفتاار 1(؛8-1)زلزل :  «َرهُ یَشرًّ
عنی ي  انساآ بايا در اآ دادهاه نال، پاس مو باشا. تقوا ک. دادهاه نالی وبود دارد کنندمی
 م.ينکن مواظبت يم و از ناينکت ين را رناينا

 تقوای فردی و اجتماعی .7-1-1
  انسااآ کان اسات يااامل کس داناًا مرامد اناال خود باشا. تقوا  کتقوا  فرد  يعنی نر

نا و اهر غفلت کنا، کت میک  در خارستاآ حرکسی کطور دانم، مرامد خود باشا، ماننا ب 
ابی ب  فوز و فالح نم ين، تقوا  فرد  است و یزن است و راه دستياگمرر دخار، دامنش را می

باشاا. سی ب وانا ب  فالح، فوز و ن ات ابا  برسا، باياا تقاوا داشات  کن است. اهر ينا
 شود.شتر میيشتر باشا، فوز و فالح بين حالت بينرمار ا

ث بااع، مراماد خاودش يانا مرامد خودشاآ باشنا. باع ب  حتقوا  باعی يعنی باع
نايی کا  تقاوا  شود حتی ادننا نسبت ب  م اونۀ خودشاآ، موبد میمرامبتی باعباشا. بی

 ن سایياخوانناا. در طاول ا  نایکی برونا نا بغلتنا و ب  بايت ناومی اآکفرد  دارنا، با حر
 ن بود.يم، ناي  ضعف نشاآ دادکی از بانايی يکم. يا ، ضرب  خوردهين ناحيسال، ما از ا

تقوا  باعای ا  هراردنا و باانا ب  ک ا پا میکرا باع  حواسش ا درستيبا ملت يک
اهر ماا در ناال فارد   خابر  ا ضرب  میکمرامد کارنايش باشا و باانا از ا  نيعنی ناي

لغازد و   پا  انساآ میکم بود. ب  بايی يم، مرامد اناال خودماآ خوانينم تقوا داشت  باش
 بور،دپۀدنخاهیم دگذهشت احتاال سقوط می

سد، معاشرت، ک  يمحا  نا  م تلف يبرخورد با مردن در مح عنیي ابتاانی تقوا 
اف، خااترسی، امانت و صاامت، ناراه باشا. اهر با انرا  خانواده، مارس ، دانشماه و اداره

الت ماد  و معناو  ماردن برطارف خوانناا کنا در بامع  تحق  يابا، بيشتر مشن ناون يا
 نا  خوب و تر  اناال با.ع ناليعنی هسترم وسيار ، کزيشا. تقوا و پرن

باادم  ا ازياس نباکاچيدر نظان باهور  اسالمی، نا: الف( تقوا و شأن اجتماعی افراد
                                                           

 «خوانا ديا.ا  با  کنا، اآ را وزآ ذرها  نيکی کنا، اآ را خوانا ديا و نرکس نموزآ ذرهپس نرکس نم» .1
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  کاا  من یزن است فعلی تيمسئول برا   ک یيتقوا  مناسد با شأآ خود خار  شود. تقوا
با تقوا  فالآ ا  نا  فراواآ خودن ب  خاا پناه ببرنیانينا و روسخاطر ضعفا ب يمن وامعًا با

ت يا رناينا. او در حا تقوا  خودش باکهرداآ سپاه است، فرق می يک  فرمانام کبرادر  
  فرمانااانی او، اداماا  ن وانااا يافاات و کااردسااتش مطااائن باشااا ينااا و اهاار نکنااا، زک
رد، بااوآ ياان، برسا. اهر ت لفی ان اان بم  من نشست کی يد، تا ب  بای و ب  بايترتنيناب 
ا، ذوب ير خورشاياز خواردمۀننودداورفیۀدخاراوهنا، توانايیکسی ب وانا دخالت ک  کنيا

 شونا. می
، مثال تقاوا  و ابتااانی نااومی تقوا : تقوای عمومی و فردی تفاوتو  ب( شباهت

سان زده و خاود را مراوآ ک  واکاسی ک آوبر،دمۀنندفرد  است. تقوا  فرد ، مرونيت می
طاور اسات. تقاوا نيارده است. حتی اهر محي  الوده باشا، در او اثر ن وانا کرد. تقاوا اک

اساانی اثار پاريرد. هارارد با یريرد يا یامل، ناروآ اثر پي  بي  ش ص، از محکهرارد ینا
اااآ يطور است. اهر ملتی خود را از دروآ، مو  کنا و نلم، صنعت، انيتقوا  ملی نم نا

 ر بمرارنا. يش تأثيتواننا رویرونی نايرونا  بينا، نکت يو فرننگ خود را تقو
  ومتای اماان کنينا عنیيناومی و ملی با تقوا  فرد  فرق دارد. تقوا  ناومی  تقوا 
م. منظاور ييهواما. ب  اين ملت، باتقوا میت درمیکحر رد، ناههاآ ناۀ بامع  ب کاشاره می

ما اطانت از ویيت است، ن  اينک  يکايک کسانی ک  در اآ باع خروشاآ حضاور دارناا، 
ملات،  ياکدر زناهی ش ری نم باتقوا و پرنيزکار نستنا. م اونۀ مممن و متقای بارا  

 م.ير خودماآ باشکا ب  فيما با يکايکت اراميز است؛ ولی اف
از احااد ملات حا   ياکچياهر هفت  شا ملت، ملت باتقوا، مممن و م لری است، نا

ن ملات نساتم، پاس بااتقوا و ي  بزء اکا من يحساب خودش بمرارد و بمون را ب يناارد ا
ْنُفَس یَُعلَ »بااخالصم. 

َ
ی يدت بااش. خاودت را در تنهااب  فکار خاو 1(؛815)ماناه:  «ْم ُْم أ

اوۀخبردناا اآ تواننا اين کار را ان ان باننا، باوآ اينک  کس ديمر  از نيااربسنج. نا  می
 شار 

                                                           

 « مرامد خود باشيا.» .1
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 تقوای سیاسی .7-1-2
اسی، صادمان ، دردمناان  و دلسوزان  يعنی سياستاااراآ بکوشنا با مسانل سياسی يس تقوا 

هفاتن، در اساالن مطلاوب د و دروغياز ، فراناانماست ب  معنا  پشتيبرخورد کننا. س
عنای اينکا  ي اسایيس ن است. تقوا ين بزء ديعنی ادارم درست بامع . اياست يست. سين

 نا.کاست، صادمان  نال يااآ سيانساآ در م
   احاد ماردنک  ناۀ مواضعی کست يطور ننيا: های سیاسیالف( رعایت تقوا در تحلیل

نظرات  ننا، بايا برهرفت  ازکات اذ میا  شرو نستنايشرنا  پ  بزء مکاآ يازبال  دانش وا 
ا تحليال کنياا و يار، باکاانساآ مسلااآ، ماممن و صااحد ف يکننواآ رنبر باشا. شاا ب 

نا موضاع بميرياا و نا و دولتاستينا، ساآيفتاآ را بشناسيا، نسبت ب  اش اص، بريلکت
 ا. ينظر  داشت  باش

اسات چا  يا سيات، ناال کا رنبر دربارم فالآ ش ص، حرينيبب ا ويشاا نبايا منتظر باان
. ۀبیوۀدقفولدخاهینوددشودکهدکطابدبميريا. اين اآ موضع نم براسا  گمرردتۀدشمۀموضعی می
د داوهدصوحنهدیفیدرهبیعملدکند دشمۀدنمزدواۀنا اآ فی دارد ک  بايا با لطف خاا ب يرنبر  وظا

ر ناوا  نفاس نشااآ در يعنای اسايآ تقوا باشا. تقوا ارتايمع اگمرید؛دولید مددودتصممنکنگۀهد
دار  و نم باندتدشار،دی دهنتقۀر،دیندبعۀییۀ دهگردهو م الفتیۀدیۀ،دجۀنبدهبیگمریترايم

 الی ناارد.کچ اشياسی، خوب است و نياآ سيا از ش ص، دولت و برينم تا 

 تقوای اقتصادی .7-1-3
و اباادکردآ زماين از راه درسات و مشاروع.  عنی تالش برا  هرراآ زناهیيتقوا  امتراد  

چپااول ا  خراوص اماوال نااومیبا ا  مراآيانااز  ب  مال دخور ، دستغرد، حران
هن ناا؛   ظانرًا در چهارچوب ماانوآ نام مایکی يناانًا زرنمیيوردنا  ناومی و احادست

مترااد    باطن اآ چقار فاساا و تبااه نساتنا، خاالف تقاوا  اکدانا ولی خود انساآ می
 نستنا.

شاود انسااآ با  ی  موبد ماکست؟ تقوا  نبارت است از اآ حالت مرامبت دانای يتقوا چ
زرنی بر تان انسااآ باتقواسات  رنا. تقوا دروامع،ير، دامن او را نميهران  نرود و خارنا  دامنجک
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البتا  دارد، یمعنو  محفاوظ و مراوآ ما کنا  مهلن و ضرب يرنا  زنراهيد تي  او را از اسک
َه یََ َمْن »م تص معنويات نم نيست  ِق اللَّ ََ یتَّ َرجًا  َْ َتِسُب یُث ال یْرُزْقُه ِمْن َح یْجَعْل َلُه َم )طاالق:  «ُْ

 ن تقوا  ش ری است. يار مهای دارد. ايرات بسيو  نم تقوا تأثيدر امور دن 1(؛6 -1
کشور،  يک ست؟يشور چکشور نيز مطرح است. تقوا  کن مسئل  در بامع  و ين ناين

نا  وای و بلنا  داشت  باشاا، در خروص اهر مثل بامعۀ نظان باهور  اسالمی ارماآب 
هيمعرض تهابم ت  ن نم ب  تقوا نياز دارد. ين است. ايرنا  زنرا

رد. کاف يانا  م تلف تعرتواآ در ب شیست؟ تقوا  ابتاانی را ميتقوا  بامع  چ
ناا  انا کب وانيم امترااد کشاورماآ درمقابال تتقوا  امتراد يعنی امتراد مقاومتی. اهر 

هيا درمقابل تيناشی از حوادث بهانی  د ينا  معاارض بهاانی اسااستين سيرنا  زنرا
 م ب  امتراد مقاومتی رو بياوريم. ينبينا، ناچار

  از ناۀ ظرفيت امتراد ، کی است يناان درمقابل مارتکامتراد مقاومتی نامل استح
ی يناای از راهيکاننا. کیاستفاده م زرنداهدمۀيتی خودشاآ برا  ضرب ا  و امناسی، رسان يس
ا با ناۀ تواآ و ظرفيت، موضوع امتراد ينا، رخنۀ امتراد  است. ما باهردهکاا ي  تاکنوآ پک

 نۀ مسانل امتراد .ين يعنی تقوا  ابتاانی در زميم. اينکمقاومتی را دنبال 

 مصادیقی از تقوا .7-2

 و مقاومتایستادگی  .7-2-1
نستنا.  ازمنا دو ننرر اساسیيپاخاست ، ننا  ب وه ملتيونا  اسالمی، ب امروز ناۀ امت

شاآ نزن راسخ اسات. خااوناا با  ا از سستيز شايو پرن ستادهیي، ااولين مورد اآ، تااون
َتِاْم »فرمۀید:دمی پيامبر ُْ ََ َمْن ُاَب َمَع کَاا ِمْرَت 

ُ
ْطَفْوا کما أ َُ  کَاِلهذلِ » 2(،112نود: ) «ََ ال 

َتِاْم  ُْ ََ ا ِمْرَت کَااْدُع 
ُ
قهاَل »فرمۀیود:دمای ز از زباآ حضارت موسایيو ن 6(12)شور :  «ما أ

                                                           

دنا و از بايی کا  شانی ]از تنمنانا و مشکالت[ مرار مینرکس از خاا پروا کنا، ]خاا[ برا  او راه بيروآ» .1
 «رسانا.کنا، ب  او روز  میحسابش را نای

اناا، )باياا اا امااهساو  خاا ، استقامت کن و ناچنين کسانی ک  با تو با هون  ک  فرماآ يافت پس نااآ» .2
 «استقامت کننا( و طغياآ نکنيا.

 «هون  ک  مأمور ، ايستادهی کن.بنابراين ب  دنوت پرداز و نااآ» .6
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َتِع  ُموُی ُْ ِه یِلَاْوِمِه ا َا ِإنَّ اْْلَْرَض ِللَّ ََ اْصِبُر ِه  وا ِباللَّ اِ یوِرُثها َمْن یُِ ََ اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّ  «َن یشاُء ِمْن ِعباِدِه 
 1(.121نراف: )ا

  ت مباارکا  حرکاپاخاست ، اآ اسات نا  ب ن دوره برا  ملتيمرااق بزر  تقوا در ا
ن است ب ش مهام يننا. اکن مقطع نيوردنا  ااخود را متومف نسازنا و خود را سرهرن دست

 انا.سرافراز هشت « يکنامبت ن»  دارناهاآ اآ، ب  ونام کاز تقوايی 
  از کنايی است الاللی و مارتنيبراآ بکنا  مستل يح ار  دربرابريدومين مورد، نوش

تای و ياسی و امنيماننا و با ناۀ تواآ سیار نايکنا بانا. اآاهينا لطا  دنا و انقالبانين ميا
 نا.ياااآ میيشورنا، ب  مکن يمالی، برا  برمرار  دوبارم نفوذ و مارت خود در ا

 شناسیدشمن .7-2-2
داشات  ا  نیين ديعنی نااآ طهارت و نال ب  موازيا  ا ايااآ و تقوايبا هسپا برادراآ يکايک

هانی ديا  ت اصلیين، نااآ مسئوليباشنا. ا است، البتا  ا  نیيعنی نلم، نال، معرفت و ا
هانی د شود و منظاور ماا صارفًا ناااز و روزه و اسی نم میينی، شامل مسانل سيمعرفت و ا

ل مساانل ياشناسی و ماارت تحلاآيشناسی، بردوستشناسی، ست. دشانيننا اين امثال
ناهی اسات يفۀ اصلی نااين، وظينی و نالی نستنا. اياسی، بزء نااآ ب ش معرفت ديس

 اآ حضور داشت  باشنا.ين بريا در اين سپاه، باييو از بای تا پا

 ورزی حتی با مخالفانعدالت .7-2-3
د است ين ننواآ م رمان  مابل تعقيد، اشو ت و حرفی منطب کا  بر حراهر ننواآ م رمان 

ا  نباشا و مرا براناااز ، ننا؛ ولی اهر ننواآ م رمان کد يا تعقينا  موظف باو دستماه
اسای ماا باور يخيانت و ابرا  دستور دشان در کار نباشا، نرچنا ک  با سليق  و مراق س

 غ کنيم.يت و ناالت را از او دريم امنيتواننباشا، نای
َِّ ْج یََ ال » آُن َقْوم  َعلهیُِرَم َِ ُلوا ْم َش َِ ْعه َُ الَّ 

َ
دناا و (. ماراآ با  ماا دساتور مای8)مانااه:  «أ

ُلوا»ا. ينک  ناالت را فراموش کمون، موبد نشود  يکا: م الفت شاا با يهومی َِ حتی  «اْع
                                                           

موسی ب  مون خود هفت: از خاا يار  بوييا، و استقامت پيش  کنيا، کا  زماين از اآ خااسات، و اآ را با  » .1
 «ن ان )نيک( برا  پرنيزکاراآ است!کنا و سرانرکس از بناهانش ک  ب وانا، واهرار می
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ْاوی»ا. يدربارم م الفاآ نم ناالت ب  خر  دن ْقَرُب ِللتَّ
َ
تار ياکزدن ناالت ب  تقوا نيا «ُهَو أ

نا. ناالت باا تقاوا موافا  و کر پا ل  ي  انساآ، م الفاآ خودش را زکن نيست ياست. تقوا ا
 ناسو است. 
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 گفتار هشتم
 اهمیت تقوای خواص

 

 

 ونیروحان. 8-1

 تیروحان یاصل فیوظا از تقوا تیرعا. 8-1-1
ن شاعاع ياباا ا اسات. مهمویدبسياریۀدچمست؟دهین،دمسئقۀددانيا امروزه وظيفۀ معامیا ميا

فاۀ ماا يرده اسات، وظکااا ياا پيادر دن ّ  ن زياسوت و اکن ي  امروز اکتی ين انايع، با ايوس
یوۀدنموزدرهبنود؛در شاه است، معاامک  برا  انل نلم ذکفۀ معروفی يست؟ نااآ س  وظيچ

 اسیيار  سينهادآ و نوش، در بادم تقوا مانا  ن لبا ، لبا  نلم استيچوآ اا  شاآعۀل 
 ا. ننااکی  ب  ما نماه مکست، اشتباه باعی است ينفر نيکا اشتباه من و شاا، اشتباه ريزا 
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یۀدودآحۀردمررمداهدبوحۀنموتدهسوت درونا  مسلح، نيرونا  ادار ، کارخان يامروزه چشم ن
 نا.کین ميلی سنميفۀ ما را خين، وظيو ا آمازنداۀشد،دمررمدهزدهودمیدک بوحۀنی،دربدیرجۀد

ن را فرماود؛ يخود اآ بزرهوار نم ناام. ينکنال  ، نلیاميرمممناآمثل  ميتوانما نای
ار، کن يم. اينکت يطاعی را در خودماآ حفظ و تقوی و بیيانتنام ورع، تقوا، بیيتوانولی می

وظيفۀ امروز روحانيت است. طالب و فضال و مسئویآ بايا خيلی ب  اين توب  کننا؛ چاوآ 
 ا نااشتنا. ين دنيی ب  اين انتناياترک  کوليا  الهی است امبراآ و اين راه، راه پيا

 دعوت به تقوا از وظایف روحانیان .8-1-2
ت است؛ ين، شأآ روحانيننا. اکن، مردن را ارشاد يياآ و تبيا با استفاده از زباآ بياآ بايروحان

شونا. باياا تقاوا، ناار، متعبا و معتقا يا دينا. مردن بااآ ردآکنااريو د مردن اخالق ِد يتهر
ن اين مهم ين مردن روا  يابا. بايا نلاا  ديز از هناه، خااترسی و مرامبت از نفس در بيپرن

 را محق  کننا. 

 دالیل احتیاج مضاعف روحانیت به تقوا .8-1-3
  اهار کن است يل اول، ايم. دليا  داريل ب  تقوا احتيدارنا. من و شاا ب  دو دل ا يتقوا احت ب  نا 

اش یانيومات روسااآ امنود،دنوهدموۀ ش بيايا، اسالن اسيد مایيا  پع يی کنيم و ضايتقواا بیم
نناا، يب  اساالمی را از راه ماا مایينناا، حقااکا ما ب  اسالن نماه میيمتعل  ب  ماست؛ چوآ از د

نوددیگاگذهبنود دموینایسنددودشکستدمسقمۀنۀندبهداهدپۀیدهسالمدمیاشتباه ما را ب  پا  اسالن می
 هیدکهدهسالمدبهدربستدنفهممدهدودعملدنکررهداارند ستدخابر،دنهدعدهکهسالمدش

شاتر با  يا بيانا  کوچک ملت ما، نهضت بياار  اسالمی را پن اه ساال امیکامروزه نا
شاورنا  کانا  و حتای شاهرنا و يا، خاورميقاا، اساي  در افرکانقد خوانا رانا. بوانانی 

نا، اسالن را يا اآ میيدننا و با اسم باهور  اسالمی ب  نی، ب  نان اسالن شعار میياروپا
ت ک  ب  برکی يشرفت ما، چهرم نورانی و کلاات ههربار امان ما، ادارم الهی بامع  و تقوايبا پ

اناا. اهياهرفات، دش فرامیيوبمک ت و تاان امشار بامع  را يرانقالب از ملۀ بامعۀ ما می
ا، نا  دهرهوآ خواننا شا و دشاان، بار  خواناا و نال با  باش امیکست، ناکاهر ش

 شا.
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ت ير است. خاصايپراآکت تقوا امکن موفقيت و حرکت اين نظان ب  بري  اکن است يل دون، ايدل
  با خااا، تقاوا کرود. ببهۀ ح ، فق  درصورتیش نایين است. نظان ح ، باوآ تقوا پينظان الهی ا

 ر.يش برود و یغيستا و پيل ببهۀ باطل باو طهارت ناراه باشا، خوانا توانست درمقاب

 مسئوالن .8-2

 ورزی امام علیتقوا؛ مبنا و روش سیاست .8-2-1
َای»ر و فريد بود کدر سياست، دور  از م آمؤمنۀهممریۀیديکی از ويوهی هُت ُلَ  َلْو اَل التُّ ِْ

ْدَهی اْلَعَرب
َ
باا  کاراآ نرب بودن. بست، مکارتر از ناۀ موپا  مرا نایاهر تقوا، دست 1؛«أ
ا  ومات معاروف باودکر در حکا  ب  دنااء و ميمعاوا    با خودشيسۀ معاويمر  در مقايد

َِ »فرمود:  ِه َما ُمَعا ْدَهییََ اللَّ
َ
ه ُة ِبأ ِِّ بناا   سات؛ ولای نلایيتار ن  از او زرناگيمعاو 2؛«یِم

 ن است. يا اميرمممناآت تقوا و اخالق را دارد. روش يرنا
ا، تهاات بزناا، ياز بمويچتوانا نا نباشا، دست و زباآ انساآ باز است و میاهر تقوا 

مان »ا: يافرمامای اميرمممنااآنا و ب  دشاناآ ح  دل ببناد. کا، نقض نها يدروغ بمو
ار ، کا، مآرمؤمنوۀمرلمولدربدبوشدهمیمومنب « ردن.کار ياست را با تقوا انت اب و اختيس
 است.  شار،دپۀف دياه نایيثکارنا  کهر  و ل يح

 تقوای مسئوالن؛ خواستۀ مردم .8-2-2
  ارهزاراآ حاوادث ناالمکاو تقاوا برخاوردار خواناا شاا؟ ومتای  ا از نااالتيادن زمانیچ 

تقواهدودشاورنا  بایکنادل و باتقوا باشنا، وهرنا  در ا  ناشورنا و رؤسا  ملتکمسئویآ ا 
ن، بايا اسا  درست ين  تقوا؛ بنابرا ن  از ناالت خبر  نست وا  م طاغوتيمثل رژا  اۀل 

ان الهی بنا شاه باشا و مسئویآ کۀ احي  بر پاکومتی است کباشا. اسا  درست، نظان و ح
ز يان چيزنا بودنا. اماروزه نياآ از ناالت و تقوا برخوردار باشنا. مردن ]در انقالب[ دنبال ا

  ن اصالياا بار ايف کنيم، باايااآ را برطرين و دنيالت دکم مشيطور است. اهر ب واننينا
 م.ينکپافشار  ا  امامۀ نال و تقواا 

                                                           
 .14، ص 8،   نااآ، الاا  کلينی،  يعقوب محاا بن .1
 .688، ص 111 طبۀ، خنااآ ،البالغهنهجحسين شريف الرضی،  محاا بن .2
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 رعایت تقوا، الزمۀ مسئولیت  .8-2-3
مسئویآ بايا اين س  ويوهی داشت  باشنا تاا بتوانناا بلاو  خباثات و دشاانی دشااناآ را 

هانی. مسئویآ يبم نااهاآ ينا، نااراآ دولتی، ماضیيماا  شورکرنا؛ تقوا، ش انت و خودا
ن سا  ياا اياباا  روناا  مسالح و...ي، انضا  شورا  نمهباآ و خبرهاآ، انضا  نم لس

ارناا خاراب کر باشاا. اهار تقاوا نباشاا، نااۀ يناپارديشور اساکويوهی را داشت  باشنا تا 
نا  انساآ حول محاور مرالحت ماردن و نا و حرف مشاند دهگردتقاهداۀشد،دیمۀدتصممی

  شار رهدمیچرخددودبههدمستقم دپممارضا  خاا می

 چرایی نیاز مضاعف مسئوالن به تقوا .8-2-4
َبَن » م:يااهيم و شنياث را مانا بارنا هفت ين حايا ايشا َطاَعْت ِإَمامًا  یة  اِ یَرِع  َل ک َْلَُعذِّ

َ
َلِم أ ُْ اْلِ

ََ ِإْن یَجاِئرًا لَ  ِه  ِع کٌَ ِمَن اللَّ اِ  یُة اِ یاَنِت الرَّ َُ ًة  ْعَماِلَها َبرَّ
َ
ََ یأ هَلِم  یة  ِاهیهلِّ َرِع کهَْلَْعُفهَونَّ َعهْن  ًة  ُْ اْلِ

َطاَعْت ِإَمامًا َهادِ 
َ
ََ ِإْن یأ ِه  ِع کًا ِمَن اللَّ ْعَماِلَها َظاِلَمًة ُمِس  یُة اِ یاَنِت الرَّ

َ
ت يرياهر دستماه ماا 1«.َئةیأ

ر يو باوآ اينک  در مس تاهندهزدخۀۀیۀیدمتندجۀمعهدگذشتبامع ، صالح و سالم باشا، می
 لی ب  وبود ايا. کمع ، مشبا

ت و رأ  بامع ، از صالح، سالمت، نال، تقوا، ورع و استقامت دور باشاا، يرياهر ما
ن ياتواناا ااآ مردن صالح نم وبود داشت  باشا، اآ صاالح باناۀ ماردن، ناایينرچنا در م

ت و دساتماه يرير رأ  ملا ، م اوناۀ ماايناا. تاأثکت يبامع  را ب  سرمنزل مطلوب نااا
 العاده است.مار فوقنيبامع ، ا يکننام کاداره

تر نيشتر و بارماآ سنميب تيمسئول انا؛ ولی نرچ اهرچ  در بامعۀ اسالمی نا  مسئول
ۀ تقاوا  خاود ياا بار مايااز داريم. مسئویآ بامعا  بايشتر  نيباشا، ب  زاد و توشۀ تقوا  ب

ار و يان، معياايت خاا را ب وينا. اننا و در اناال و رفتارشاآ، رضکنا، بااننا چ  میيفزايب
 است.   مال

                                                           

 کناا، نارابش ، اطاناتخااونا نيسات از باند ک  از رنبر ستامر  در اسالن بردار و فرماآ نر رنيت» .1
 هار از رنبر ناايت در اسالن بردار و فرماآباشا و نر رنيت  ، نيکوکار و متقیرنيت اهر اآ حتی کنم،می
و هنانکاار  ظاالم در اناالش رنيت اهر اآ حتی آمرزم،کنا را می باشا، اطانت نّزوبل خاا  از باند ک 

 .(881، ص 15،   همانم لسی،  محاابامر)« باشا.
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معيار مسئویآ برا  شناخت کار خوب و با و راه صحيح و غل ، تقواست. اهار تقاوا را 
الهای در مساير درسات مارار خواناا  کاکت و يت کنيم، حرف و نال ما نم با ناايرنا

 نا  ما تقواست.هرفت، پس اول و اخر ناۀ حرف

 الن و کارگزارانابعاد تقوای مسئو .8-2-5
رم اونۀ ما ت لفای يلی مرامد باشيم. هانی ماکن است در زيمن و شاا  مسئول بايا خ

م، مثاًل شاايا در اباالغ، هازينش ياا برخاورد باا يارد ک  ما در مبال اآ نم مسئوليهصورت 
ْنُفَس »ت لفات کوتانی کرديم و چنين نتي   حاصل شا 

َ
ْهلِ ُُقوا أ

َ
ََ أ قُ یُْم  ََ ََ ْم نارًا  هاُس  َِّ وُدَهها ال

جاَرةُ  ُِ ر، هفتاار و کام، رفتاار، فيناکپس بايا در حا تواآ خودماآ مرامبت  1(.3)تحريم:  «اْل
ح در راساتا  چا  ين تراحيم. اينکاا و برطرف يال را پکم. ريشۀ اشينکح ينالااآ را ترح

 باشا؟ تقوا. 
يچ ب شی از انچ  کا  مسئویآ بايا در رنايت حاود مانونی نيز تقوا داشت  باشنا و در ن

هنود،دسورپمچیدیوۀیدمختقوف،دمعومندکوررهیۀدودرستگۀهمانوآ اساسی و موانين معتبر ب ش
اورد دنبال ماینا  مسئول را ب و فساد دستماه فساد امتراد ن،دمندقاهنینکنند دسرپمچیدهزده

 شود. ز میيانمنا  م تلف و بموممونا  مضر و مفساهن دستماهيا موبد تعارض بي
ارن کاف ميم. در دناا  شاريناکنا غفلت می  غالبًا ما از اآکمر  نيز دارد يتقوا ابعاد د

ه: »خاهنم ایخالق می ِِ
ََ َحلِّ ََ آِلِه،    َ مَّ َُ ُهمَّ َصلِّ َعَلی ُم لْ  یاللَّ ُِ ُِ یهِب هاِل ِِ َن یِة الصَّ ْلِبْسه

َ
ََ أ هَة یِز  ی،  َِ

اِ  ن. خوب، کزهاراآ ملبس ير باه و ب  لبا  پرنويور صالحاآ زيپروردهارا! مرا با ز 2؛«َن یاْلُمتَّ
 زکاراآ چيست؟ين لبا  پرنيا

ِل  یاِ » َْ ؛ در فرو بردآ خشام، «ِظ یْظِم الَف کََ »زکاراآ در هستردآ ناالت، ي؛ لبا  پرن«َبْسِط اْلَع
اِئَرةِ » َِّ  »افروزنا. ن افراد بامع  برمیي  بکنايی ؛ در فرونشاناآ اتش«ََ ِإْطَفاِء ال

َ
؛ «ْهِل اْلُفْرَقهِة ََ َضمِّ أ

   تقاهدیستند نا اين   از شاا بودنا؛ ولی باا شانا را برب کنيا.کبکوشيا افراد  
                                                           

 «نا نستنا، حفظ کنيا.ايا! خود و کسانتاآ را از اتشی ک  سوخت اآ، مردن و سنگک  ايااآ اوردهانیا  کس» .1
ِنی» .2 ا  َو اِلِ ، َو َحلِّ ُهمَّ َصلِّ َنَلی ُمَحاَّ اِلِحيَن  اللَّ ِقيَن، ِفای َبْساِ  اْلَعاْاِل، َو کْظاِم ِبِحْليِة الرَّ ، َو َأْلِبْسِنی ِزيَنَة اْلُاتَّ

اِنَرِ،، َو َضمِّ َأْنِل اْلُفْرَمِة، َو ِإْصاَلِح َذاِت اْلَبيِن و الَغيِظ، ، صحیفۀ سوجادیه، الحسينبن نلی ).« ..َو ِإْطَفاِء النَّ
 .(33، ص 11، دنا  8613الهاد ،  ،مم
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ن دناا را يااۀبگزهبهن،دکوخصواصدام من بايا نا ، با ياين دنا، بسيار مهم است. ب  نق
؛ با  «نیََ ِإْصهَلِح َ اِت اْلَبه»دنناه اسات. ميننا. اين دنا تعلکنش دمت يب واننا و در مضام

  ااد کنياا.ين برادراآ مممن و مسلااآ، اتحااد و اناتالف اينی، بيافروز  و خبرچبا  اتش
 ن دربۀ تقواست.ينا مسانل روز ما نستنا. هستردآ ناالت، بایترني. ایستندتقاهدنا اين

 هاتقوا، مالک ترجیح سازمان .8-2-6
اکان اسات چياز  مااد  نام ست. هانی مين آفرین، نيکیو روحی ز معنو ياصوًی نرچ

 یوۀبار ويوهاییۀییدیستنددکهدعوالوهگمریدغقطدمۀریدرهشتهداۀشد دهبت نباشا؛ ولی بهت
سات؟ تقاوا، يسپاه پاسااراآ انقالب اسالمی چاۀدنا اآ صنفی، فااکار نم نستنا، پس فرق

اناا. د مانااهيا غري  امروز در دنکامبراآ يورع، توب  ب  خاا، اخالص و نال برا  انااف پ
 دننا.از میي  ب  شاا امتکزنايی نستنا ينا، چنيا

تای، يثياسی، نظامی و حيت انقالبی، سيا، از لحاظ مومعيامروز باهور  اسالمی در دن
ا، دشان درمقابل شاا زاناو ياسی دنير نناصر سيتعبا. ب ياروز ب  حساب میيم اونۀ پ يک

اااآ و تقاوا و يا؟ از ايااهينا رساآ ناف  ا ب کا. از يااهينا رسزده است. شاا ب  اآ ناف
م، بر وبود اآ فعال و انفعاایت ينکن معنا استایل يم بر اي  ب وانکش از انچ  يبنا . بيپا
انا. اهر انساآ   خار  از محاسبۀ انساآکعنی نواملی وبود دارنا يم؛ ينکبی استایل میيغ

 یوۀنا هرفت و خاا  متعاال با  اآل کنا، اآ محاسبات در خامت او مرار خوانکب  خاا تو
َه یََ َمْن »رد ک کاکراآ يرد. خاا ب  ملت اکخوانا  کاک ِق اللَّ ََ یتَّ َرجهًا  َْ ْرُزْقهُه ِمهْن یْجَعْل َلُه َم
ََ َمْن یُث ال یَح  َتِسُب  ِه َاُهَو َحْسُبُه کَتَو یُْ  (.6ا 1)طالق:  «ْل َعَلی اللَّ

 های نظام ستگاهشدن روح تقوا در همۀ دضرورت حاکم .8-2-7
تر و مشهودتر باشاا. بربست  هشداۀیدومت دارد، ديناار کبا دستماه ح ارتباطی 1«ادنی» سکنر

ا يهون  بانيزکار  و ورع شونا. ايارمنااآ دولت، مثال تقوا، پرنک  کم يج ب  طرفی برويتارا ب يبا
ادنا مانناا ساپاه پاساااراآ و شود! ناين حای نم کارکناآ بعضی نهیم ناييشود. نمویباشا و م

بهاد سازناهی، از خيلی از مردن معاولی باتقواتر نستنا، انل ناازشد و دناا  توسال نساتنا 
 ا.ينکار خودتاآ زناه ک  يانت را در محيهون  باشا. دنيو... بايا نظان اسالمی ا

                                                           

 «(.ادنی»، ذيل مادم 881، ص 8،   همانمعين،  محاا) «ترينکم» .1



 
 
 

 چهارمفصل 
 های عاشورادرس

 ولدیحسن حاجی شاه





 
 
 

 گفتار اول
ی مع

ّ
 نویت و اخالقتجل

 

 

 عاشورا ۀحادث در اخالق و تیمعنو یهاجلوه. 1-1

 خدا ریغ از یوارستگ و اخالص .1-1-1
عا بهاد و شهادت معروف شاه؛ ولی اآ بزرهوار در شتر با بُ يب اهرچ  وبود مقا  سياالشهاا

امل و نبا خالص و م ِلص و م َلص خااست. اساسًا بهااد وامعای و کقت، مظهر انساآ يحق
ت با  ساات کاناا و باز باا حرنا و توب ن اخالصيا  از ناشهادت در راه خاا، بز با مقام 
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 ااِلْنِاَطهاِع  َمهاَل ک یَهْب لِ  یِإَلِه : »خاهنم   میيشود. در منابات شعبانحاصل نای« اناطاع إلی الّله»
ناا را در بهات  ود و دنبالايز هسستن، ناۀ ميچسو  خاا، از نا اال انقطاع ب کن يا 1؛«یهکِإلَ 

ردآ، چمونا  بارا  انسااآ حاصال کااآ و ب  اآ ساات پروازيسات محبوب وامعی برت ب کحر
ت ب  سات انقطاع و باوآ تاالش کانساآ است، باوآ حر يکار  ک  ملۀ فااکشود؟ شهادت می

 ا.يا، برا  انساآ ب  وبود نای«اناطاع الی الّله» اد يو م انات برا  ا
بحاث و  ،اسات کا  نرکااان از ايان ابعااد  دارا  ابعااد اللَّ بربستمی وبود ابانبا

ايان  نااۀبربسات  در ميااآ  هر ب وانيم ب  ياک صافتدنبال دارد؛ ولی اتوضيح فراوانی ب 
خاايی  ظيفۀکردآ ويعنی رنايت اخالص «.اخالص» اشاره کنيم، بايا بموييم نابربستمی
 .  در کاردمانا  هرونی و انميزه ،ناادآ منافع ش ریو دخالت

ا ، بارا  خااا، چ شاانب يتی خالص، م لص و باوآ نک، حرن بن نلیيت حسکحر
ن بان ي  حساکنين، ويوهی اول ک  بسيار مهم است. اين و اصالح بامعۀ مسلااناآ بود. ايد

بارا  ، دادآی، خاود نشااآيخودنااا 2،«َ ُمفِسَاً  َبَطراً  ال ََ  اَشراً  اْخُرْج  َلْم  اّنی ََ »فرمود:  نلی
 بينيم. ت نایکن حريا  فساد در است. ذرهيش نياآ و ناايز  طلبيخود چ

ْصَلِح اِ » َما َخَرْجُت ِلَطَلِب اْلِ َِّ  یََ ِإنَّ ِة َجه مَّ
ُ
فقا ! « اّناا»ار مهای است. ين، نکتۀ بسيا 6«یأ

در  میرکقرآن نا. کو ذنن نورانی را مکار نای  مر ، اآ نيت پايچ مرا و غرض ديعنی ني
َُ »ا: يهوصار اسالن ب  مسلااناآ می ِذ کوُنوا ََُ ال  هاِس یَن َخَرُجوا ِمْن دِ یالَّ َِّ ََ ِرئهاَء ال  «اِرِهْم َبَطهرًا 

ی دربرابر مردن، از ي  از رو  نواپرستی، غرور و خودنااکا يسانی نباشک(؛ ماننا 41)انفال: 
اّنهی »ا: يهومی نيحسن ا نم امان يروآ امانا. در ايااآ بار( بين خود ب  )سو  ميسرزم

 وباود یهرونا و یماوم ی،ش را مناافع، مان ،خود ی،خودخوان؛ «لم اخرج اشرًا َ ال بطراً 
 .است ینل بن نيحس نهضت ويوهی ولينا ن،يا. ناارد

 ارزش کاار، اآ باشاا، شاتريب صاااآاخال ياۀما نرچا  م،يدنیم ان ان ک   کار اآ در
 ی،خودپرساات مطااد ساااتباا  م،يشااو دور اخااالص مطااد از نرچاا . یۀاوودماای  شااتريب

                                                           

 «.منابات شعباني »اسوه،  ،، ممکلیات مفاتیح الجنانمای،  نبا  .1
 .613، ص 44،   همانمحاابامر م لسی،  .2
 .همان .6
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 اآ رينظاا و یماوم و یش را مناافع ،باودآ خاود فکر ب  ،کارکردآ خود  برا ی،خودخوان
 کي مطل ، یخودخوان و مطل  اخالص اآ نيب. است مريد فيط کي ک  شای می کينزد

 کار ، برکت و ماناهار ارزش م،يشو ترنزديک طرفنيا ب  ن اا از نرچ . است عيوس ااآيم
 زودتر باشا، بنس نيا در یناخالر نرچ . است  يمض نيا تيخاص ن،يا .شودیم کاتر ام

 .شودینا فاسا نرهز باشا، ناب اهر. شودیم فاسا

 . اتکا به خدا1-1-2
ولی انتاااد با  ؛ در صحرا  کربال خاموش خوانا شا]ميان[ کرد ک  شعل  ظوانر حکم می

]اماان  قين کنا ک  حرف ح  و س ن درست اورغم اين ظوانر، يکرد ک  نلیخاا حکم می
 تحق  يابا. و ناف انساآ  نيتغالد خوانا شا. اصل مضي  نم اين است ک   [حسين

با ناايمر صحبت و  اينک  در او  خطر و بنگ روز ناشورا، برخی ياراآ امان حسين
غام و کردنا، نشاآ اين است ک  ب  برکت تکي  بر خاا دلشااآ خاوش باود و نايچ مزاح می

کاتر از صا نفار، توسا   باعيتاآ روز نم ک  در کربال ناراه ناراحتی نااشتنا؛ بنابراين، 
 حرمشااآناا و زآ ،نزيزاآ ، مال،و باآ ه بودنااز اراذل و اوباش محاصره شا نفرسی نزار 

 .مشاناه نشانا اآ ا  اضطراب درهرذ شا،می تهايا

 . دعا و توسل1-1-3
رد: کربال هراشت و نرض کنا  هرن  ش را رو  خاکت مبارحضرت در روز ناشورا صور

ْسل َ کِبَاضائِ  ِرضاً ِاَلِهی »  بهاِ اًل  ِهایا اَن که َاَمهْن »ومت خارو  از مکا  فرماود:  1«.کاِلْمِر  ماً یَُ
ِه  ِلااِء  َعلی َمْوِطِاً  ُمْهَجَتُه  سال تو و ايشاآ نايش  و در نا  حال دناا 2«.َمَعِا ْرَحْل یَالْ  َنْفَسُه، اللَّ

  «.کرضًا بقضان»هودال متلماه و لحظۀ اخر  کررند،دحتیدربمی
شااآ شات کشاتن و کمابرا  نرفانی است. بنگ است،  يکخود مابرا  ناشورا نم 

العاده درخشانی نساتنا؛ ولای ومتای نا  ناشورا، فرل فوقاست، حااس  است و حااس 
  نرفااآ نسات، معنويات کا ينيبا، میينکن حادثۀ حااسی نماه میيشاا ب  بافت اصلی ا

                                                           

  .158، ص 8615، مارسين ۀعمبا ،، مموقعة الطف   ابوم نف، لوط بن يحيی .1
 .633، ص 44،   همانمحاابامر م لسی،  .2
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نام  نيحسا ت امانيمر ش رينست، تضرع و روح دنا  نرف  نست، پس ب  اآ وب  د
 ن وب  بهاد و شهادت و با نااآ او  و نرو ، توب  شود.ياناازم نظات اا ب يبا

الل ، محو در معشوق فین معنويت، نرفاآ، توسل، فناءي  ناکا بتواآ ماطعان  هفت يشا
  باناث شاا ماابرا  ناشاورا کاآ خود درمقابل ارادم ذات مقا  ربوبی بود ايشاآ و نا

عنای باناد ين باناد اول؛ يمر، ايوه و ماناهار شود؛ ب  نبارت دکطور بانظات، پرشنيا
 عنی نااآ روح نرفانی و معنو  بود. ياه و م لوق اآ باند دون؛ يبهاد و شهادت، افر

ی دشهۀرتدهستدودنا اآ رسنا. شهادتمیتدکننددوداهدشهۀراز مممناآ بهاد می لیيخ
دل ساوزاآ، روح مشاتعل و  يکااآ، از يش از روح ايم ناارد؛ ولی هانی شهادت بکز  يچ

 نيارد. اياهدر ذات و صفات الهای سرچشاا  مای تاب در راه و محبت پروردهار و غرم بی
ن يوکادر تمار  ين، اثار دياب شاا. امار  مایين، حال ديمر  دارد. ايم انات، طعم د

 هرارد.می

 . ایمان 1-1-4
 باا حااود ده، ياازده مااه اا  نا  برهشاتيبا  ما سا اد ومتی بعا از حادثۀ ناشاورا، اماان

راسات « ا، چ  شا؟يالّل ! رفتابن رسولي»رد: کشاآ اما و نرض ينفر خامت ا يکا  فاصل 
خشااآ ا دري، خورشان بان نلایي  حساکاارواآ در حالی رفتا  باود کن يهفت؛ انم می

با نازت و سارافراز  رفتا   اميرمممناآبود. دختر نا اآ در رأ  ت و فرزنا پيامبريبانل
، بوانااآ ، اماان حسانني، اماان حساا  مراآينبا  و دا  اميرمممناآبود. فرزنااآ 

ارواآ کان ياارواآ رفتا  بودناا؛ ولای حاای اکن يناشم، نا  با ابربست ، زباه و ناماار بنی
بودناا. اه ياداه و داغيشاکنا اسارتداشت. زآا  امان س ادا  مرد يکفق   برهشت  بود و

ارواآ نباود. اماان کان ياآ ايرخوار در ميش  ودکنبود. حتی  برکانبود. نلی نيامان حس
بلا ، اهار « شاا؟م، چا  مایيرفتان اهر ناایکر کف»در بواب اآ ش ص فرمود:  س اد

ناا شا. وباااآشا. روح ذوب میقت نابود میيحق مانا؛ ولینا زناه میرفتنا، بسمنای
 مانا.شا و حتی نان اسالن نم نایون میکخ محيشانا. خرد و منط  در طول تاراال میيپا
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 . امید 1-1-5
شاآ سرداراآ و رنبراآ، مايۀ نوميا  است. اهار شاآ، معاوًی تلخ است. کشت حادثۀ کشت 

ک دليل و وب  اين حرف، اين است ک  نرکس پيروز است، ي هوييم حسين بن نلیما می
ترديا، پيروز خواناا شاا. در طول تاريخ، منط  حسينی را محور کار خويش مرار دنا، بی

نشااردآ دادآ ح  بر باطل ب  نار مياات، کاممنط  حسينی يعنی نترسياآ از مر ، تربيج
ا  ک  حتی در لحظ  پاياآياراآ ح  و زيادنشاردآ ياراآ باطل در نر ح م و ناد و اميا بی

 کننا.ظانرًا ارزونا غروب می

 گرایی. ارزش1-1-6
َلهم »  کابود. نوبوانی بود  نيسال در رکاب امان حسمکی از بواناآ يک ماسم بن حسن

ُلمی ُُ فرماود  نياه بود. در شد ناشورا، امان حسايف نرسيلکننوز ب  سن بلوغ و ت 1«بُلغ ال
شت  خواننا شاا و از ناا  خواسات بروناا؛ ولای کو نا   ن حادث  اتفاق خوانا افتادي  اک

ا من نم در يناوباآ! ا»رد: کسال  نرض زده، چهارده ين نوبواآ سيردنا. اکاصحاب مبول ن
ناا کا  کش ين نوباواآ را ازمااياخواست ا نيامان حس« ا؟يااآ ب  شهادت خوانم رسيم

حلَ »هفت: « شاآ در ذانقۀ تو چمون  است؟شت کزن! ينز»فرمود: 
َ
از نسال  2؛«لالَعَس  ِمَن  یأ

 است.  امبرير  ارزشی در خانااآ پيهن، اآ بهتيتر است. انيريش

 . عاطفه و احساس1-1-7
ا  داشت نناهکنيينم در خود حادث  ]کربال[ و نم در ادام  و استارار ]اآ[، ناطف  نقش تع

اا شاود. يامار پي  دناااآياعی با برياآ شيی و برياآ ناشوراين بري  بانث شا مرز  بک
  در اآ ناطف  با نش ، محبت، ترحم و کست، بليو صرفًا استایلی ن کحادثۀ ناشورا، خش

امار با  هريساتن، رلملداهدمۀدیممنای است؛ ب ي  ناراه است. مارت ناطف ، مارت نظيهر
وفا  و شاان منطقای حارف کدر  بار کناد يکنناا. زهرياناآ و شرح مابرا  ناشورا می

رو  منبر شان، با اآ نازت و صاالبت، بار فارق  خوانا. امان س اد  میيمرث زد؛ ولیمی
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ا تاا اباا ياخوانی تا امروز اداما  دارد و با ين مرثيخوانا. ا  يومت امو  کوبيا؛ ولی مرثکح
ادام  داشت  باشا تا نواطف متوب  شونا. در فضاا  نااطفی و در فضاا  نشا  و محبات 

 ا. يتواآ فهان فضانا نایيا و خار  از ايرا فها  يلی از حقايتواآ خ  میکاست 

 طلبی . عزت1-1-8
ر در يقی، نم در چشم ما ماردن اسايافت ار حق املکن و ناودار يمظهر نزت راست ن بن نلیيحس

ها هاَت یهَ »  فرمود: کوت است. او بود کدستماه ماد  ناَلم و نم برا  رستماراآ نالم مل ِّ هة ِم لَّ  1.«الذِّ
 است!  نزتی ، چ ن نزتي  اکدانا را بشناسا، می ن بن نلیيحس تک  حرکسی ک

  کان، امامات و رانای ياعنی نازت حا ، ديت نزت بود؛ ک، حرنيت امان حسکحر
ستاد، مايۀ ف ر و مبانات شاا. يمظهر نزت بود و چوآ ا نيرده بود. امان حسکپيامبر اران  

ساتا و ياپاا  اآ حارف ناای ددوزنسی حرف میکنی است. هانی ين نزت و افت ار حسيا
نا. افت ار متعل  ب  اآ انساآ، ملت و باانتی کتوانا افت ار مر نایينا، دکنی میينشنقد
  برافراشت  را ب وابانا يا با خود ببرد. ک  پا  حرفش بايستا و نمرارد طوفاآ، پرچای کاست 

و اساارت حارن زاآ يام نما  داشات و تاا پاا  شاهادت نزکن پرچم را محيا نيامان حس
 ن است.يت انقالبی، اکحر يکستاد. نزت و افت ار در ُبعا يفش ايشر

ناا  يیباايناشم بربست  و ناون  بود. زن بواناآ بنیي، بنيحس بر، فرزنا امانکانلی
معرفات داشات.  ن بن نلیيت حسيظانر  و باطنی را با نم داشت. ب  ح  امامت و وی

رو و ياو امادهی برا  مقابل  با شقاوت دشان ناراه کارد و ن ار کمعرفت را با ش انت، فاا
ن يلی ارزش دارد. اين خيرد. اکنشاط و بوانی خود را برا  ناف و ارماآ وای  خود صرف 

  نمراآ حال او کااآ رزن رفت و درمقابل چشم پار و زنانی يالعاده و بربست  ب  مبواآ فوق
سات؛ يز کاای نيابت و نازا چيمر نيبرهشت. انا ا ياش ب  خبودنا، بسا ب  خوآ اغشت 

مسلااآ، مايۀ نزت،  يکشاآ برا  مبارزه، برا  ااآ و امادهيسات مت او ب کن حريولی نا
ََ »ا: يفرما  خااونا میکن است يبزرهوار ، افت ار و مبانات است. ا هوِلِه  ُُ ََ ِلَر ُة  ِه اْلِعهزَّ ََ ِللَّ

 ِِ  (. 8)منافقوآ:  «َن یِلْلُمْؤِم
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ااآ بنگ، نزت معناو  را ين بواآ ب  ميز ب  نوبۀ خود با فرستادآ اين بن نلی نيحس
ن امامت اسالمی و يننام مرز بک  روشنکت اسالن ياکعنی پرچم سربلنا  و حاينشاآ داد؛ 

  زش!يات باآ بواآ نزيداشت، نرچنا ب  م م نم کسلطنت طاغوتی است را مح

 . وفاداری1-1-9
 ويوهایرساياه، رو  دو ب  ماا  العبا ب  اباالفضل رابع از انا در زيارات و کلااتی ک  

کيا شاه باا نام از ناا  وفادار  حضرت اباالفضلدار . وفا و ديمر  يکی بريرت ؛تأ
اماان  نقال شااهفارات و ننوشاياآ اب اسات.  يعۀواردشااآ در شار مضايۀدر ناين  بيشتر

مثال ارشااد ا  نا  معتبردر نقل انچ  ک  من ولی ؛را برا  اوردآ اب فرستاد ايشاآ حسين
ديان، اناکی با اين نقل تفاوت دارد ک  شايا انايت حادث  را نم ا  طاوو مفيا و لهوف ابن

 بيشتر کنا. 
ماار طور نقال شااه کا  در اآ لحظاات و ساانت اخار، اآنا  معتبر ايندر اين کتاب

با نم  و اباالفضل سينانل حرن فشار اورد ک  خود امان ح و نا و کودکاآبچ  تشنمی ب 
 ،پشات نام در مياااآ بناگبا پن  ، پشاتب  طلد اب رفتنا. اين دو برادر ش اع و مو 

اوراآ نان و از ش اعننوز مو  و  ،در سن نزديک ب  شرت سالمی بنميانا. امان حسين
 . بواآ و نتر  اباالفضل ،اشوچنا سال برادر سی بود ونظير بی

پشت نام، در وسا  درياا  دشاان، صاف ب پشت و هانیدوش ب اين دو برادر، دوش
ناههااآ  ،س ت بنگخودشاآ را ب  اب فرات برساننا. در اثنا  اين  تا فتناشکالشکر را می
 نااآ حينفاصل  انااخت . در  نبا  ،دشان بين او و برادرش کرداحسا   امان حسين

کنناا، او طور ک  نقل مایانا. اآتر شا و خودش را ب  لد اب رسب  اب نزديک اباالفضل
او  در اآ مومعيت نرکس حا  دارد لبای تار کناا؛ ولایببرد.  خيا  ب  کرد تامشک اب را پر 

َسه َر َعَطَش کَاَذ »ومتی اب را برداشت،  کرد و اب ننوشيا. وفادار  ُُ  تشانۀ ب  ياد لاد 1؛«ِن یاْل
 ياۀب  يااد هر نم شايا و دکاآدختراآ و کو «العطش»شايا ب  ياد فريادنا   يا امان حسين

 .اصغر افتاد و دلش نياما ک  اب را بنوشا. اب را رو  اب ري ت و بيروآ امانطشنا  نلی
                                                           

 .836، ص 6   ،مارسينۀ عمبا ،، ممشرح األخبار     ضائل األئمة األطهار، حمانابن نعااآ بن محاا .1



 2مصباح    202

 

 . پرهیز از دنیاگرایی1-1-11
مار  خطار يی خطر دشاناآ خاربی است و ديک  کنا کا میيدو خطر نااه اسالن را تها

راه خۀطردخستگی،دهشتبۀهدربدفهو دنظان، ب  يکن است در کنا مااضاحالل داخلی. خود 
نا  مااد  و بازر  انماشاتن ردآ ب  بلوهکدرست، مغلوب احساسات نفسانی شاآ و نماه

شتر از خطر اول است. مابرا  امان ين، خطرش بيشونا. ا نا، ناههاآ در دروآ دچار افتاآ
ا نفس،   نم بهاد با دشان و نم بهاد بکی يعنی باين دو ب ش است؛ ي  اي، تلفنيحس

 رد، مابرا  ناشورا بود.کاا يدر انلی مرتبۀ اآ ت لی پ
ز در نر دو ببهۀ مباارزه يامم م اناتينظ تکحر يکاز  است مابرا  ناشورا نبارت

اه ياطلباآ چسبيبا دشان خاربی و درونی. دشان خاربی نااآ دستماه خالفت فاسا و دن
 رده باود وکانا اسات اان ا  ن ات انساآبر   پيامبرکن دستماه مارت بودنا، مارتی يب  ا
  اآ روز کدرونی نيز ناانی بود  کررند دربدجبهۀدر بهت نکس اآ ناف، حرکت مینا اآ

 . کررندت میکسات نااآ فساد، حرطور ناون ب بامع  ب 
ناا  اولياۀ یا  از زماآ هرشت  بود. دوراآ س تتر است. برن ب  نظر من نکتۀ دون، مهم

تار عيشور وساکرم يای ب  دست اماه بود. دايبود. فتوحاتی ان ان شاه بود. غنا ار طی شاهک
شاور کم فراوانی در داخل يوب شاه بودنا. غناکن ا و ان ا سريشاه بود. دشاناآ خاربی، ا

 ا  در طبقۀ اشراف مرار هرفت  بودنا. ا  پولاار شاه بودنا و ناهاآ افتاده بود. ناهيب  بر
ا  ياا  در دنيرده بود، طبقۀ اشراف باکوماع ت را ملعياسالن، اشراف  کعنی بعا از اني

ن اساالمی پسار فاالآ يناا و ننااواسالن ب  وبود اماه بود. نناصر  با نان اسالن، با سات
ست و نامناساد يارنا  ناشاکشاونا پيامبر در يپسر فالآ خو ار پيامبر،يصحابی، پسر فالآ 

 خ ثبت شاه است. يشاآ در تارينانا، اسمني  بعضی از اکوارد شانا 
چهارصاا و نشاتاد  ۀ  برا  مهريۀ دخترانشاآ، ب  باا  اآ مهرالسانکاا شانا يسانی پک

 ياکو مسلااناآ صار اسالن مرسون کارده بودناا،  اميرمممناآ، رنک  پيامبر اکدرنای 
 یابساانی؟ پساراآ صاحکدادنا! چا  وآ مثقال طال  خالص مرار میيليم يکنار، يوآ ديليم

 ل افراد. ين مبير و از ايبزر ، مثل مرعد بن زب
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 طلبی. پرهیز از قدرت1-1-11
ُهمَّ ِإنَّ »انا، اآ حضرت فرمود: ردهکاز اآ بزرهوار نقل   ک بنابر انچ  ُه َلهْم  کاللَّ نَّ

َ
ْعَلُم أ ْن َمها یُهَُ

اُاسًا اِ ک َِ َُ ا  َِّ ْلَطان   یاَن ِم َطام ََ اَل اْلِتَماًُا ِمْن ُاُضوِل  ُُ ُُ تدکوندحریرهنیدهپروردهارا! تو می 1؛«اْل
تاهنوددطلبای ناایطلبی نبود. مارتبرا  مارت  ،ممیدکهدگرفتم دودتصمیررکهدمۀدکودقمۀمید
و  نم نبود يم. برا  منال دنيم زمان مارت را در دست بميري. ن واستهنسۀنداۀشدديکیدفد

م، ماال و ياای از نازا دراورکم و شايان خودمااآ برساانکان زناهی را با  يري  چرب و شک
 نبود.نا اين م و ثروتی فرانم کنيم. برا ينکا  درست رهيذخ
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 گفتار دوم
 تنوع و جاودانگی قیام عاشورا

 

 

 عاشورا امیق یجاودانگ و تنوع ابعاد. 2-1

   یریفراگ. 2-1-1
ی برا  ناشورا صحنۀ کاملی از زناهی اسالمی يک انساآ است. در ناشورا ناۀ ارکاآ اسالم

کناا. در ناشاورا راز و هر  مایزناهی يک انساآ و ابعاد معنو ، اخالمی و ابتاانی بلوه
نياز باا خااا، دفااع، حالا ، اخام، نشا ، مونظا ، تبلياغ، نرايحت، ترسااناآ، تهاياا، 

چياز نسات. انسااآ نرچا  فکار نابستمی، ايثار، بهاد، شهادت، رسالت، توحيا و ناا 
 اشورا باز نم از انچ  انايشياه، بيشتر است.نا  نبينا در کنا، میمی

ا  اساالن و متفکاراآ يا  اهار دنکااد  نهفتا  اسات يار زيات بسکت ناشورا، نکدر حر
ناا  ف نساليالکنا  زناهی اسالمی و تننا، ناۀ راهکاسالمی ابعاد م تلف اآ را بررسی 

   م تلف، از ابتاا تا انتها، مش ص خوانا شا.يمسلااآ در شرا
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 الگودهی. 2-1-2
ت بزرهی داشت  باشانا، ينا  م تلف، ش رنا بسيار مهم است. اهر ملتالمو برا  ملت

  کاشااآ را با  سااتی ينات نااومی نسالکاحر کننوددتوۀنان و ياد او را بزر  و باودان  می
ناا، شاعرنا و ت وامعی نم ناارنا؛ ولی در داستاآيخواننا، بهت باننا. هانی ش رمی

ن سرچشا  هرفت  ينا  از انا اين ننا.کر ، الموساز  میيملی و اساط نا  هوناهوآافسان 
ن در اساالن با  ياا  دارناا. ايانا  بازر  احتاآ ناون ينا برا  حرکت، ب  د  ملتکاست 

نااا، ميااان حضاارت ن اآيتاارباازر    ازبالاا کاار  وبااود دارد ياانظصااورت فااراواآ و باای
 خ بشر است.يا بزر  تاريو شه رامبيشوا  مسلااناآ، فرزنا پي، پابانباالّل 

اآ يارا پيااوده و باا ساربلنا  و نظاات در م نيراآ راه حسايالحاالل  امروز ملت ا
ا و ياروز  انقالب ان ان داديش از پي  شاا پکنا  اسالن و بهاآ، حضور دارد. انچ  ملت

د. در دادآ ب  مبارزه باا دشاان مسال  باواآ از خرم و تنيعنی نترسي؛ نيا، راه حسيرفت
بار کا  شرق و غارب و نااۀ اساتي  دنکدانست طور بود. ملت ما مینيز نايدوراآ بنگ ن

 ا. يستاده است؛ ولی نترسيدرمقابل او ا

 شمولی . جهان2-1-3
  ب  ازادهاآ بهاآ، در  بزرهی دارد. رنبار کنا، بلو مسلااآ ع يفق  ب  ش ن  نيامان حس

را اورد و هفات  ن بن نلیيسال مبل، اسم حسب ش نهضت ننا در شرت، نفتاد ازاد 
  ننااو باود و اصااًل مسالااآ نباود. در ميااآ مسالااناآ نام کاد هرفت ، درحالیيک  از او 

ن باوانر هرانقياتای يدار چنن ين است. شاا هن يا نيطور است. مابرا  امان حسنينا
 نا.کتوانا از او بهره ببرد و استفاده ت میي  ناۀ بشرکا ينست

 گری. اصالح2-1-4
حتی ا  از او س مبلکچي  نکن بود يدادآ يکی از واببات بزر  د، ان اننيناف امان حس

ر ، ارزشای و نالای کا  در بنا  کلی نظاان فکان امش نااده بود؛ واببی ا  خود پيامبر
ن وابد، بسيار مهم و اساسی است؛ ولی تا زماآ ي  اکنياسالن، با  مهای دارد. با وبود ا

رد کاوابد نال مایاين ا ب  يبا نين وابد نال نشاه بود. امان حسيب  ا نيمان حسا
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ل کيل داد و تشاکيومات تشاکح   پياامبرکانيخ باشاا. مثال ايتا درسی بارا  نااۀ تاار
در راه خاا  ا پيامبرياورد ياش را نکخ اسالن شا و فق  حيومت، درسی برا  ناۀ تارکح

 نيا با  دسات اماان حساين وابد نم بايخ شا. ايارن، درسی برا  ناۀ تيرد و اکبهاد 
 خ باشا.يشا تا در  نالی برا  مسلااناآ و برا  طول تاران ان می

ان اان شاا؛ ولای ان اا نتي ا  با   ، در زماآ امان مانيار امان حسکشکل کوچکی از 
با  نيحس امان نا. نافکن نااآ است و فرمی نایيومت. اکن ا ب  حيشهادت ختم شا و ا

نی، ياست. معارف حسا نين مطلد، اسا  معارف حسيی بود. ايک بزرهوار ما امان ناف
ناا  اساالن  يای از پايکان پايۀ مهای است و خود، يع  نستنا. ايای از معارف شيب ش نظ

 ح.ياست، پس ناف، نبارت است از بازهرداناآ بامعۀ اسالمی ب  خ  صح

 دهی. عبرت2-1-5
ت مرار دنا و فکار کناا در چا  يا خود را در اآ وضعيت. انساآ باناشورا صحنۀ نبرت اس

ن ياز  برا  او یزن است؟ با  ايچنا، چ کا میيز  او را تهايچتی است، چ يحال و وضع
ا يا  واژهاوآ شااه کالی را ببينيا يا  نبور کنيا و اتومباهر شاا از باده «.نبرت»نا يهومی

ا و باانيا چ  سرنتی، يريا تا نبرت بمينکنماه می ا ويستيااه، میيد ديرده و اسکترادف 
مار  از در  ين نم نوع ديت منتهی شاه است. اين وضعيا  ب  اتی و چ  رانناهیکچ  حر

 ر .يهاست؛ ولی در  از راه نبرت
  پن اه سال بعاا از درهرشات کم چ  شا يني  ببکن است ين نبرت ناشورا برا  ما اياول
، ناچار شا برا  ن ات نيسی مثل امان حسک  کا ي  حا  رس، بامعۀ اسالمی بپيامبر

، بعا از نزار سال از ن بن نلیيار  حسکنا؟ اهر فااکا  ار کن فاايبامعۀ اسالمی، چن
حارف رهر،دنا  م الف و معانا باا اساالن رو  مایشورنا و ملتکصار اسالن يا در ملد 

ز وحی نبو  بود، کن  و مک  ک  مرياز اسالن، در مکدر مر ن بن نلیيديمر  بود؛ ولی حس
ن و يار  خاونکن فااايار  ناياا، اآ نام چناکا  بز فااات را طور  يافت ک  چارهيوضع

ار  ک  اسالن فق  با فاااکرد کاحسا   ن بن نلیي  حسکبانظاتی! ممر چ  وضعی بود 
 ن است. ياو زناه خوانا مانا؟! نبرت ا
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بسات، با  ناا را ماین  پرچمينااآ مک  و ما روزهار  رنبر و پيامبر بامعۀ اسالمی، از
رفتناا. ز،العارب و مرزناا  شاان مایينقااط بزتاا امراینا اآ داد ونا میدست مسلااآ

روزمناانا  ير اسالن پک تنا و لشيهراز مقابلشاآ مینا اآ ردنا،کا میيامپراتور  رون را تها
ۀ اسالمی، صوت و تالوت . روزهار  در مس ا و معبر بامع هشت، ماننا بنگ تبوبرمی

خواناا، ماردن را ات خاا را برا  مردن مایيبا اآ لحن و اآ نفس، ا مراآ بلنا بود و پيامبر
ن ي  کاار نااکبرد؛ ولی چ  شا ش میيت باسرنت پيرا در بادم ناانا اآ رد وکمونظ  می

ومات کح ناااآ ا باريازيسی مثل ک  کمار از اسالن دور شانا ی رسيا ک  اآيبامع  ب  با
ن ياار  نيافات. اکا  باز فاااچااره ن بن نلیيسی مثل حسک  کش اما يرد؟ وضعی پک

ن، اآ نبارت ياانا؟ ايا  رسان مرحلا ي  ب  چنکر است. چ  شا ينظخ بیيار  در تارکفاا
 ن توب  کنيم.يا ب  اياست. ما امروز با

امع  را با  امثاال ا باانيم اآ افت چ  بود ک  بيم و بايبامعۀ اسالمی نست يکما امروز 
  او ک، در نااآ شهر  اميرمممناآست سال بعا از شهادت ي  بکيزيا مبتال کرد؟ چ  شا 

مانا  يوف  با ديان بکردنا و در شهر هردانانا؟ کزه يرد، سرنا  پسرانش را بر نکومت میکح
دوش انا  بار يرفات، تازدر بازارنا  اآ راه مای اميرمممناآ  کی بود يوف  نااآ باکنبود! 

اد تالوت ماراآ از اآ مسا ا و يرد. فرکر میکازمنمعروف و نهیانااخت و مردن را امرب می
چنااآ طوینی، ی ن ينا  پس از هرشت سالکن، نااآ شهر  بود يالت اآ بلنا بود. اکيتش

ست سال چ  شاا يهردانانا. در مات برا با اسارت  اميرمممناآدر بازارش دختراآ و حرن 
و    در رأسااش پيااامبرکااا  را توانساات بامعاا  اااار يانا؟ کاااان بيا رساا  باا  ان ااکاا

ااار ، ين بيات برساانا؟ ايحکومت کرده بودنا، بعا از چنا سال ب  اآ وضع اميرمممناآ
 م. يا از اآ بترسيی است و ما نم باکاار  خطرنايب

اوهدآسومۀنددریددودسردفخرمی خود را شاهرد  از شاهرداآ پيامبر اهر امان بزرهوار ما
 ا و کنا. امان ما کغ ي، نال و تبل را در مبرۀمدپمۀکخۀطردهیندااردکهداتاهنددهحسار،داهمی

ساخت  بود و بعا از چنا سال، ب  اآ وضع دچار شاا.   ا؟! اآ بامع  را پيامبرک پيامبر
 ا اآيان اسات! ماا باياار  دچار نشويم. نبارت، اي  ب  اآ بکا مواظد باشيم يلی بايما خ

 م.ينکم و از اآ ابتناب ياار  و خطر بزر  را بشناسيب
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تر اسات. مرش برا  ما فور ينا  دانينا و پان ناشورا، از در ين پيب  نظر من امروزه ا
ا  يا، اماازادم اول دنن بان نلایي  سر حساکی سر اآ بامع  اما يم چ  باليا بفهايما با

  پار بزرهاوارش بار کا در نااآ شهر  ر اسالن و پسر خليفۀ مسلااناآ، نلی بن ابيطالد
اآ ن اورد؟! از ناااآ شاهر، کاانا و هرداناناا و اب از اب تينشست، برمسنا خالفت می

ربال امانااا، او و اصااحابش را بااا لااد تشاان  باا  شااهادت رساااننا و حاارن کاای باا  يناااادن
ََ ِمهْن »ا: يفرمارا ب  اسارت هرفتنا. ايۀ شريف  در پاسخ ب  اين پرسش می اميرمممناآ َل ََ َا

َهواِت َاَسْوَف  َبُعوا الشَّ َُّ ََ ا لَة  ضاُعوا الصَّ
َ
ٌَ أ ِهْم َخْل َِ  (. 53)مريم:  «اً یّ ْلَاْوَن َغ یَبْع

لةَ »ی يکهارانی و انحراف ناومی، دو نامل اصلی اين فابع  بود،  ضاُعوا الصَّ
َ
دور   «أ

ت را از يدنا. حساب معنو  مظهر اآ، نااز است. خاا و معنويت را فراموش کرکر خاا کاز ذ
ل با  خااا و کار، دناا، توسال، طلاد از خااا  متعاال و توکاردنا. توب ، ذکزناهی باا 

هَهواِت » ناار هراشاتنا. ديمار اينکا کی را از زناهی يمحاسبات خاا َبُعهوا الشَّ َُّ دنباال با  «ََ ا
،دهلتوذهذدودهنودوزیر ماالکاا را طلبيانا. با  فيبال ، دن يکو نو  رفتنا و در  یرانشهوت

ن، درد اساسی و بازر  يردنا. اکنا را فراموش را اصل دانستنا و ارماآنا اين .شهاهتدبفتند
 م.ين درد مبتال شوين است ب  اکاست. ما نم ما

ر مناافع کاس ب  فکف شود، نريا ضعين برود يخوانی از باهر در بامعۀ اسالمی، ارماآ
م يرده اسات، ماا نام باروکمر  باع يد»ا: فتا و بموييمراآ در نقد نيخود باشا تا از د

ن درد دچار ي  ب  اکح دنا، معلون است يمرالح خود را بر مرالح بامع  ترب« م.ينکباع 
 م شا.يخوان
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 گفتار سوم
 تجدید بنای نظام اسالم

 

 
 

 ینظام اسالم یبنا دیتجد یراستا در نیحس امام اقدامات. 3-1

 معاۀا بناا  نظاان و بايااز ت اباود   نباارت کرهی رد تا اآ وابد بزکان يم حسينامان 
 ان ان دنا.  رااسالمی  معۀان درمقابل انحرافات بزر  در بايا مياسالمی 

  هما فیتکل انیب. 3-1-1
  مبارزه با اصال ماارت طااغوتی و امااان بارا  کانات خود فهاانا يدر ب ن بن نلیيحس
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هی يارناسات. بااکن يتارن از وابادانی در اسااليطانی و انرينا از سلطۀ شن ات انساآ
را برا   تيبان الهی و معارف انلکمانا و احن  میيدر ما ن بن نلیي  اهر حسکاست 
ارناا کن يارفات، از نااۀ ا نراق ب  داد؛ ولی ومتیرد، باعيتی را پرورش میکاآ میيمردن ب

تاان، مساتانااآ و يابا   کااکل کارد و از يرا تعط ث پيامبريبازمانا. اموزش نااز و احاد
 رد. کتر  ف را فاا  وظيفۀ مهمين وظاين  بودنا، چشم پوشيا. ايشاآ ناۀ اي  در ماکی يفقرا

انم و مهم در ناۀ واببات شرنی وبود دارد. هاه چيز  با اينک  وابد است، در دربۀ 
حج خود  شود. حج وابد است؛ ولی امان حسينهيرد و از صحن  خار  میدون مرار می

با اورده بود و اين حج اولش نبود اهر فرض شود حضرت مباًل حج ب  1ب  ناره تبايل کرد. را
تا وابد باشا، يقينًا مياآ اصحاب اآ حضرت، کسانی بودنا ک  اين حاج برايشااآ واباد 

 خاطر ناين مبارزه.نا چرا حج خود را رنا کردنا؟ ب بود. اآ

 . مبارزه با فساد 3-1-2
ز در نر دو ببهۀ مبارزه با دشان خاربی و درونی اسات. يامم م اناتيت نظکحر يکناشورا 

  در کاه ب  دستماه مارت بودنا ياطلباآ چسبيدشاناآ خاربی، نااآ دستماه خالفت فاسا و دن
کردناا. دشاان ت مایکانا بود، حرخالف مسير حکومت رحاانی پيامبر ک  برا  ن ات انساآ

کردناا. با  نظار مان ت مایکاساات اآ حرامعا  با   نااون ماردن بکادرونی نيز فساد  بود 
  منشاأ فسااد ک[ فرمودنا، نکتۀ دون؛ يعنی مبارزه با دستمانی   ]امانکطور ]درحقيقت[ نااآ

ِْ یُار»تر است بود، مهم ْنهی َعِن اْلُم
َ
ََ أ ََ اَُُُ َاْن آُمَر باْلَمْعرَف  ییَر ِبسیر  َّ  2.«رة َج

 . مقابله با حاکمیت جور3-1-3
ناا  هونااهوآ ماردن را مونظا  از مک  خار  شا و در منازل م تلف با لحن نيحسامان 

نار حضرت باود، خطااب با  کا نم در يزي  حر بن کدرحالی« ض يبَ »کرد. در منزلی ب  نان 
اس، َاّن َرُول الّلهیُّ ا»ر دشان فرمود: کلش ِّ ی ها ال

َ
ُر  قال: َمْن َرأ ُُ لًّ ِل ُِ ْلَطانًا َجاِئرًا ُمْسَت هِه ُُ ِم اللَّ

ِه کَنا وِل اللَّ ُُ ِة َر َِّ اِلفًا ِلُس ََ ِه ُم َِ اللَّ اِن ُثهمَّ َلهْم  یْعَمُل اِ یثًا ِلَعْه ََ َْ ََ اْلُعه ْثِم  ِه ِباْلِ ََ اَل یهَف یِعَباِد اللَّ ْر ِبَاهْول  
                                                           

 .33ص  ،45،   همان م لسی، محاابامر؛ 211، ص 2   ،، بيروتتاریخ الطبریطبر ، محاا بن برير  .1

 .13، ص 44،   همانمحاابامر م لسی،  .2
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ْن یاَن َحاِ کِاْعل  
َ
ِه أ َخَلهیاًا َعَلی اللَّ َْ ِخَلُه َم بامع  حکومت م ظالای در کنا حايسی ببکاهر  1؛«َْ

ناار کم الهای را کاشااارد، حشاارد، حالل خاا را حران مینا، حران خاا را حالل میکمی
اآ ماردن، باا هنااه، ياعنی در مينا؛ کمراآ را ب  نال وادار نایيو دا  ناکنال نایا  زنامی

َِ ظالِم جائرکحا»ک  مرااق کامل ا  ناکدشانی و ظلم نال می ر یفیم َ ل»ا  ا بوديزي، «ِم ااُ
ْن یاَن َحاِ ک»نا، ک  او اماان ني؛ و با زباآ و نال، نل«باول َ ال اعل

َ
ِه أ َخَلهیاًا َعَلی اللَّ َْ ِخَلُه َم ؛ «َْ

نا کنال را نم ب  نااآ سرنوشتی مبتال میتفاوت بین ساکت بیيامت، ايخاا  متعال در م
 رد.يهار میصف و بناح مر يکعنی با او در يرده است؛ ک  اآ ظالم را مبتال ک

پيامبر
نام باا اساتناد با   نيتکليف بامعۀ منحرف را مش ص کرده بود. امان حس 

اهار انسااآ در  «.ر باهول َ ال اعهلیهفی»ميان کرد. تکليف چيسات؟  ش پيامبرين فرماينا
ان يان نال، ميوابد است درمقابل اا  ت مناسديالبت  در مومعا  طی مرار هرفتين شرايچن

مانااآ، شکسات ياا پياروز  فرمای شاآ يا زنااهشت کخوانا، باشا. ینا. نتي   نرچ  مک
   پياامبرکافای اسات يلکن تيانا. اکان يا ميت باين وضعيناارد، نر مسلاانی درمقابل ا

 فرموده است. 
ه»فرمود:  نيامان حس ْمهِر ِلَاَراَبِته یََ ِإنِّ َحهقُّ ِبَههَذا اْْلَ

َ
هِه  یأ هوِل اللَّ ُُ مان از نااۀ  2؛«ِمهْن َر

ن اماان يا نستم. اهر پيامبر ترن؛ چوآ من پسر پيامبرست يناآ ب  ان ان اين کار شامسلاا
، پسار و وارث نلام و ن بان نلایيهی است حسايرد، باکمسلااناآ وابد  کتکرا بر ت

 تر باشا.تر و مناسدمراآ وابدي، برا  ميان از دات پيامبرکح
َْ »بال فرماود: رکن ياآ حضرت در خطبۀ اول، بعا از ورود ب  سرزم َْ َنهَزَل ِمهَن ااْلْمهِر مها َقه َقه

ِن  َْ َر قِّ ال »ا. ينکناانا انچ  بر ما وارد شاه را مشاناه می 6؛«َُ َُ َن اَلی اْل َْ َر َُ ََ اَلهی اْلباِطهِل یَااَل ْعَمُل ِبِه 
ُه لِ  َتِاهییال  ِْ ّااً یَع ُِ ِه ِ ُم شاود و از ب  حا  ناال ناای  کا ينمرا نایيا 2؛«ْرَغِب اْلُمْؤِمُن ِای ِلااِء َربِّ

   ابا.ياق يش )شهادت( اشتيا ب  لقا  خااين وضع، مممن بايهردد؟ با ار  نایيباطل بلوه
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خ، برنهاام ين واباد در طاول تااريارد. اکاان يوابد، م يکبرا  ان ان  نيامان حس
  نرومات نظاان بامعاۀ اساالمی کنين وابد، نبارت است از ايمسلااناآ است. ا يکايک

ا يابا، نر مسلاانی باير ييکلی تغان اسالمی ب کم اآ رفت ک  احيادين شا و بياد بندچار فس
  يا. مراد از شرايان، اثر خوانا ب شين مي  باانا اک  مناسد و ومتیينا، البت  در شراکان يم

رد و ناااًل کان يم نيست. امان حسياآ نيا اذيت و ازارناينشاآ شت کماناآ، مناسد، زناه
 د را ان ان داد تا درسی برا  نا  باشا.ن وابيا

مبل از انک  يزيا حاکم شود و ظلم، طغياآ و انحراف با  او  خاود برساا، حساين بان 
در دوراآ معاوياا  سااکوت کاارد و حرکاات  ساااکت بااود. ده سااال امااان حسااين نلاای
عاويا  کنم، اهار مطور  ک  من استنباط میا  ماننا کربال ان ان نااد؛ ولی اآبويان مبارزه

تا چناا ساال ديمار مياان  اما، باز نم حسين بن نلیمانا و يزيا بر سر کار نایزناه می
خاطر حکومت يزيا ميان کنا. مسئل  باایتر و فق  ب  طور نبود ک  امان حسينکرد. اينمی

نا بود. دنوا با يزيا نبود، دنوا با نظان ظاالم باود. اين اسات کا  اآ اصال دارتر از اينريش 
 شود. سيار مهم اسالمی مطرح میب

 دهی. بیدارسازی و بینش3-1-4
انااختن سيل خروشاآ و ب  تالطم دراوردآ اين دريا  نظايم راهتکليف بياارکردآ مردن و ب 

در کالمی خطاب ب  زباهاآ زمااآ  نيرو  انسانی، برنهام زباهاآ است و حسين بن نلی
َع »فرمايا: خودش می ا َحقَّ الضُّ مَّ

َ
ا َحاَّ یَفاِء َاَض َاأ مَّ

َ
ََ أ شاا ح  ضعفا  1؛«ْم َاَطَلْبهُتْم ُْم ِبَزْعِم ُْعُتْم 

دانستيا را مطالبا  کردياا. دنباال را و تودم مردن را ضايع کرديا و چيز  ک  ح  خودتاآ می
مقان، حقوق، امتيازات و مزايا  خودتاآ دويايا. تواضع و کوچکی کرديا تا خودتاآ را ب  اآ 

کرديا ح  شااست، برساانيا؛ ولای از حا  ماردن غافال شاايا و ماردن می چيز  ک  فکر
 مستضعف، فقير، محرون و مظلون را ب  حال خود رنا کرديا.

ا  ب  ضعف و زبونی زباهانی ک  حاضار دنناه]حضرت[ در کالن ن يد و بسيار تکاآ
  حاضار چيز بمررنا، ن  از باآ، مال، وبانت و ابارو  خاود هرشاتنا و نانشانا از نيچ
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َاهَل َمهااًل »کنا: شانا حتی اخم کننا يا در راه احقاق حقوق ضعفا سيلی ب ورنا، اشاره می
ههِذ »؛ ناا  مااالی باارل کرديااا، «َبههَذْلُتُموهُ  ْم ِبَههها ِللَّ ُُ ؛ بانتاااآ را باارا  «َخَلَاَههها یََ اَل َنْفسههًا َخههاَطْر

هِه  یا ِاهُتُموَههیَرًة َعادَ یََ اَل َعِشه»پروردهارتاآ ب  خطر انااختياا  و حاضار نشاايا با  « َ اِت اللَّ
 نا دشانی داريا.خويشاونااآ منحرف خودتاآ اخم کنيا و نشاآ بانيا با اآ

ناا  حقيقای و ديان خااا نا چقار درمقابل ارزش]در ادام [ ب  اينک  اآ امان حسين
هَر »کناا: تفاوت بودنا و درمقابل مسانل ش ری خودشاآ متعرد، اشاره مایبی َُ  َْ َن ََ َقه َْ

ْفَزُعوَن  َُ ُاوَضًة َاَل  ِْ ِه َم کنياا، شکننا. شااا ساکوت ماینها و پيااآ الهی را می 1؛«ُعُهوَد اللَّ
ببارانی در  شود؟ ومتیترسيا. نها الهی چطور نقض میهوييا و از اظهارنظر مینيچ نای

کم ناال کننا، اصاًل ب  وظاايف والای و حاارأ  کار مرار بميرنا ک  ح  مردن را ضايع می
دانناا و ماردن را بنااهاآ و بردهااآ شااار مایکننا، خودشاآ را صااحد امتياازات باینای

 اورنا. خودشاآ ب  حساب می
ناا، هويی درمقابل ستامراآ، مارتاين در  خطاب ب  کسانی است ک  با ناين تال 

ساراآ هرراننا، درست نااآ وضعی ک  اماروز بعضای از نا کار را میکلفتملارنا و هردآ
نا  بهاانی دارناا. از مريکا و مارتاکشورنا  اسالمی و غيراسالمی مستضعف درمقابل 

هير، نايچ حرکتای از خودشااآ ترسنا حاضر نيستنا درمقابل ظلم و ستم نالمنا میملار 
طور بسيار  از نلاا، روشنفکراآ، شعرا، خطبا و هويناهاآ دنيا  اسالن نشاآ باننا. ناين

 دننا. زننا و حرکتی ان ان نایکننا، مهر سکوت بر لبشاآ میااشا میک  اين وضع را ت

 . اقامۀ حق و عدل 3-1-5
ناال معرفای  اماماۀدنناهاآ انساآ نستنا؛ بنابراين، ناف از رسالت در مراآ، ا، ن اتيانب

َلِا ِباْلَب »شاه است:  ُُ ْلِا ُر َُ ْر
َ
َْ أ ْنَزْلِا َمَعُهُم الْ یَلَا

َ
ََ أ ََ الْ ُِاِت  هاُس ِباْلِاْسهِط یزاَن لِ یهِم تاَب  َِّ  «ُاهوَم ال

  مسا  و ناال در کان بود ينا  الهی و ارسال رسل برا  اتابک(. اصاًل انزال 22)حايا: 
ت امان کزد. حرياآ برخيی و فساد از ميعنی ناادنا  ظلم و زورهويم شود؛ کاآ بوامع حايم

َما َخَرْجُت »نيز برا  امامۀ ح  و نال بود:  نيحس ْصَلِح  َطَلِب لِ  ِإنَّ َِّ  یاِ  اْلِ ِة َج مَّ
ُ
رِ  یأ

ُ
ْن آُمهَر یأ

َ
َُ أ
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 ِْ ْنَهههی َعههِن اْلُم
َ
ََ أ ارات اساات، ياان زيی از بهتااريکاا  کاان يارت اربعااياادر ز 1«.رُههِبههاْلَمْعُرَِف 

َح »م: يخوانمی َِ ْصَح  ََ َم ُِّ ِاَذ ِعَبادَ یلِ  یکاِ  ُمْهَجَتُه  ََ َبَذَل  ال ِْ ََ  کْسَت َلَلِة یَح ِمَن اْلَجَهاَلِة   2«.َرِة الضَّ

 طلبی. مبارزه با سلطنت3-1-6
عمل ی»  کار  کومت ظالم فاسا باکمرار داشت؟ اآ ح ن بن نلیيکسی درمقابل حسچ 

َان ر ماارت او باود، ي  زکا    در بامع کن بود يناودار اصلی ا 6«.ای عباد الله باالثم َ العَ
رور، تکبار، خودخاوانی و خودپرساتی رفتاار نا با ساتم، نااواآ، غابا بناهاآ خاا و انساآ

ناا برايشااآ ت حقاوق انسااآيات و رناياومت اناآ بود. معنوکن، ويوهی بارز حيرد. اکمی
نا    مبل از اسالن و در دوراآکومت طاغوتی کومت اسالمی را ب  نااآ حکمطرح نبود. ح
ن يتارو بربسات ن ي  باارزترکارده بودنا، درصاورتیکل يا وبود داشت، تبايم تلف در دن
 م است.کومت و رفتار حاکل و نوع حکال اسالن، شاهيويوهی باعۀ ا

شوايی يعنی پيرده بودنا. امامت کل ير بزرهاآ اآ روز، امامت را ب  سلطنت تبايب  تعب
نفار  ياککننا، ت میکسات يک ناف وای حر  نا  ب کا  ا. در مافل ين و دنيمافلۀ د

هرداناا. اهار رد و برمایياهسی هم شود، دست او را میکاهر نا. کی میي  را رانناايبق
سای م اروح شاود، درماانش کنا. اهر ک  میيسی خست  شود، او را ب  ادامۀ راه تشوک

رساانا. در اصاطالح اساالمی، با  چناين معناو  و مااد  مای کااککنا. ب  نا  می
ينا. میا  تيامان نااا  ش ری، امان  هو

نوع از  يکست. سلطنت ب  معنا  پادشانی موروثی، فق  سلطنت، نقطۀ مقابل امامت ا
سات؛ ولای باطنشااآ ي  اساشاآ سالطاآ نکا نستنا يدر دن نيسالط سلطنت است. بعضی

اسام او نرچا  اا  خيا  از تاارس و در نار دورهکناسات. ناری بار انسااآيتسل  و زورهو
سلطنت کرده است. در ا، يمر زور بموينا  دا ملتيومتی ب  ملت خود ا  خوانا، باشامی

عمل ای عباد الله ی»رده بودنا کل يز  تباين چي، امامت اسالمی را ب  چننيدوراآ امان حس
َان  رد.کتی مبارزه ين وضعيدرمقابل چن نيامان حس «.باالثم َ العَ
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 گفتار چهارم
 اسالمی و حفظ آن ۀقیام برای اصالح جامع

 

 

 عاشورا ۀثحاد در جامعه اصالح یبرا امیق درس. 4-1

 اصالح یشناسمفهوم. 4-1-1
ل شاود. انقاالب، يح تباايصاح نقطاۀ يکاصالح يعنی نر نقطۀ خراب، نارسا و فاسا  ب  

را درمقابال « انقاالب»ا، يااسای دنياصاالح بازر  اسات. در اصاطالحات س يکخودش 
. نمکادر اصطالح اسالمی را مطارح « اصالح»خوانم دننا؛ ولی من میمرار می« اصالح»

ن اصالح است. تااون اصاالحات، در ذات و نويات انقاالب نهفتا  يترخود انقالب، بزر 
 است. 

ْصهَلِح  ِلَطَلهِب  َخَرْجهُت »درباارم اصاالح نقال شااه اسات:  نياز امان حسا هِة  یِاه اْلِ مَّ
ُ
 أ
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 َِّ مار نام يباا  د ياکخواست اصالح ب  وبود اورد. او دنبال اصالحات بود و می 1«.یَج
ِر »ا: يفرمامی ُِ ْصَلَح  کِِ یاْلَمَعاِلَم ِمْن دِ  یِل در  م اصاالحيخاوانمای 2؛«کِبهَلدِ  یِاه ََ ُنْظِهَر اْلِ

 بود. نين شعاِر امان حسيا. ايايشور اسالمی ب  وبود بکاسالن و  ملت اآيم

 . امکان اصالح در جامعۀ اسالمی 4-1-2
کاردآ نظاان اساالمی مطارح يممسئلۀ اصالح، ترحيح بهت حرکت، استوارکردآ و مساتق

نا را در با  خود تحت حکومت الهی مراردادآ کا  اآ نام خاود است؛ يعنی نااآ ارزش
شام بامعۀ يعنی حرکت منحرف نا  الهی است. اصالح در امت پيامبرارزشی از ارزش

رو  ريال انااختا  باود و  کردآ، مثل اآ مطار  کا  پياامبراسالمی را اصالح و ترحيح
کلی نوض کرده بودنا. اول چنا درب ، بعا بيشتر ا خيال، بهل و غرض، مسير را ب برخی ب

 نا  اسالمی حرکت کردنا.کلی برنکس ارزشکم ب و بيشتر و کم
ومتی مطار از خ  خار  شود، بايا نااميا شويم يا اآ را ب  خ  برهردانيم؟ بلا ، نرچناا 

  کناا و مطاار را با  خا  خواسات چناين کاارمای کار مشکلی است. حسين بن نلای
مطار دين و بامعۀ اسالمی ک  از خ  خار  شاه بود و داشات  بازهردانا. حسين بن نلی

 رفت را با ميان خود ب  حالت اول برهردانا. هرايی و فساد کامل میب  طرف ماده

 و نظام اسالمی . احیای سنت پیامبر4-1-3
م ِبههذا یُإَله یََ َقَ َبَعثهُت رُهول»ماه است: طور انيب  رؤسا  برره، ا در نامۀ امان حسين

ََ أَنا أْدُعوُال ِة َنبِ کم ِإلی کتاِب،  َِّ ُُ  ََ ِه  مِه یتاِب اللَّ
ُ
ة َقَ أ َِّ حی، اإنَّ السُّ

ُ
، ْت ییهَتت، َإنَّ الِبََعَة َقَ أ

سَمعوا َقول َُ إْن  طیََ ُُ ََ مری، 
َ
َِ یعوا أ ه

َ
شادِ یم ُبک، أ ن ببرن و يا از بر بانت خوانممی من 6؛«َل الرَّ

ا، راه يااناا! اهار دنباال مان اماردهکارا سنت را کشت  و بانت را زناه ينم؛ زکا يسنت را اح
ا  اساالن، يا  احکاف بزر  را ان اان دنام يلکخوانم نااآ تعنی میيراست با من است؛ 

 و نظان اسالمی است. سنت پيامبر
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 . وجوب قیام درصورت بروز فساد بنیادین4-1-4
َْ َنَزَل »ربال فرمود: کن يدر خطبۀ اول بعا از ورود ب  سرزم امان حسين ا ِمَن  َق َِ َْ  ِب ْمِر َما َقه اْْلَ

َن  َْ َر قِّ اَل »و بعا فرمود:  1«َُ َُ َن ِإَلی اْل َْ َر َُ  اَل 
َ
ََ ِإَلی اْلَباِطِل اَل یأ ُه لِ یْعَمُل ِبِه  ِْ اَهی َع َِ ْرَغِب اْلُمْؤِمُن یَت

ِه َحّااً  یاِ  بِّ  رد. کان يوابد، م يکبرا  ان ان  نيپس امان حس 2،«َحّااً  ِلَااِء َر
  نرومت کنيمسلااناآ است، نبارت است از ا يکايکخ، برنهام ين وابد ک  در طول تاريا

ان اساالمی کا  احکارود م اآ مایيادين شااه و بايافساد بن يکايا نظان بامعۀ اسالمی دچار يد
ان، اثار ين مي  باانا اک  مناسد و ومتیينا، البت  در شراکان يابا، بايا نر مسلاانی مير ييکلی تغب 

سات. اماان ياآ نيا اذيت و ازارناينشاآ شت کماناآ،   مناسد، زناهيا. مراد از شرايخوانا ب ش
 ن وابد را ان ان داد تا درسی برا  نا  باشا.يرد و نااًل اکان يم نيحس

 موقع . اقدام به4-1-5
شود ياا د ک  حتاًا حکومت تشکيل بانا و اهر دانست نایاين نبو ناف حسين بن نلی

شود يا اهر فرضًا در بين راه موبباتی پيش اما ک  ب  شهادت نرسيا، مباول نکناا و شهيا می
کاان از اين دو ناف نباود. نااف، بمويا من بايا شهيا بشون و نيچ حرکتی نکنا. ن ! نيچ

در دنياا  زمااآ خاودش، با   چيز ديمار  باود. نااف ايان باود کا  حساين بان نلای
نا  ايناه نشاآ دنا نرهاه شراي  ايان نايی ک  حقاي  را فراموش کرده بودنا و نسلمسلااآ

 بود، وظيف  اين است. 
کنياا، مکلاف نرهاه نظان و تشکيالت بامع  و روال زناهی اين باود کا  مشااناه مای

، اسودهی نشاناختن، دنباال کردآشاآ، مياننستيا کار  را ان ان دنيا ک  من کردن؛ خار 
ياراآ بيشتر ب  صورت يک مقامۀ حتای برا  ان ان نال نبودآ، باآ را کف دست هراشتن 
و راه افتادآ. چنين ميامی يا حکومت را خوانا هرفات ياا ظاانرًا شکسات خواناا خاورد و 

ياک  شهادت پيش خوانا اما ک  اآ نم يک پيروز  است، پس ميان امان حسين بن نلی
 کننام تکليف اسالمی است. اموز و حرکت م سمر ميان د
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 . نترسیدن از خطرات4-1-6
  کا ل منحرف نشاه بود. در زماآ اماان حسانکب  اآ ش اميرمممناآو  بامع  در زماآ پيامبر

ا اماه بود؛ ولی ننوز با  ينا  انحراف در اآ پالی از نشان يومت بود، اهرچ  خک  در رأ  حيمعاو
بامعا   نياسالن وبود داشت  باشا. در زماآ اماان حسا   تر  انحراف کاملکاه بود يحا  نرس

 ن انحرافی ايستاد. يدرمقابل چن نيان کرد. امان حسيم نيمنحرف شا و امان حس
مر نرر  وبود نااشت؛ يهرفت و دومتی بامع  منحرف شا، بايا بلو  انحراف را می

شانا ، نيک  نا  دا   ، نباالل  بن نّبا يفبنابراين، ومتی نباالل  بن بعفر، محاا بن حن
  خطرنا  است! حضرت، حرفشاآ را کهفتنا ب  حضرت میا  زفهم بودناينارف، نالم و چ

   با خطر برداشت  شود.کست يفی نيلکف، تيلکن تي  اکانا يفهاناینا اآ کرد.مبول نای
ان ياانرًا مقتاار  م  مارت ظين است انساآ، نلکا مايش  خطر دارد. ايف، نايلکن تيا

ش  خطر دارد. نااآ يف، نايلکن تيشود؟! از  میين چينا و خطر نااشت  باشا؟ ممر چنک
ا! خطار ياا  با شاه درافتاادهکشاا »هفتنا:   امان بزرهوار ان ان داد. ب  امان نم میکفی يلکت

پهلاو ،  مياتای رژي  دساتماه امنکادانست دانست خطر دارد؟ امان نایايا امان نای« دارد.
 نا؟ اماانکا میيشا و تبعکنا، دوستاآ انساآ را میکن   میکشا، شکرد، میيهانساآ را می

 دانست؟را ناینا اين
امها َ »فرماود:  نيشانا، امان حسا ملح  حضرت   چهار نفر ب ک« نريد»در منزل 

م فرمای ي  هفتاکنين نم نشانۀ ايا 1«.رًا ما اراد الله بِا؛ قتلِا اَ ظفرنهایون خیُالّله اّنی ْلرجو ان 
رد. ياا ان اان بمياف اسات و بايالکف، تيالکناا. تکروز  يا مر  تفاوتی ناایينا، پکنای

شات  کر اسات. يااوارن! انچ  خاا  متعال برا  ما در نظر هرفت ، خيمن ام»حضرت فرمود: 
 .«ميدنفااآ را ان ان میيلکم تينا؛ ما دارکم، فرمی نایيروز  برسيم يا ب  پيبشو

 بخشی قیام اصالحی. نتیجه4-1-7
ست. زماآ اماان ي  اماده است و هانی اماده نيخ، اومات م تلفی دارد. هانی شرايدوراآ تار

ی بود؛ ولی ومتای يکرد. ناف کار را کبود. امان نااآ  اماده ما نم اماده بود، زماآ نيحس
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نا، بارا  کان يز باطل مکت و مرومک  حيخوانا نلافتا و مین ناف راه میيدنبال اانساآ ب 
ومات کح خود برهرداناا، هاانی با  حيز صحک  اسالن و بامع  و نظان اسالمی را ب  مرکنيا

ن ياا در ايارساا. او هانی ب  شاهادت مایا  طور شانيک  در زماآ ما بحااالّل  اا  رسامی
ت، ا در صورت شهاديست؟ حتی اهر ب  شهادت برسا نم وابد است. ايصورت، وابد ن

ت، در نار دو صاورت، کان حرياان و ايان مينا. اکچ فرمی نایيا  ناارد؟ ناهيان فايمر ميد
 ا ان ان بميرد.ياه دارد و بايفا

باار ني  بارا  اولاکاسی بود ک نيان ان داد؛ ولی امان حس ني  امان حسکار  بود کن، يا
ن  و انحرافی ب  وباود ين زميچن ت را ان ان داد. مبل از او ان ان نشاه بود؛ چوآ مبل از اوکن حريا
ا اهر نم در موارد  انحرافی بود، بساتر مناساد و مقتضای فارانم نباود. زمااآ اماان ياماه بود ين

     است.ين اصل مضي، اني، نر دو وبود داشت. در باب نهضت امان حسنيحس
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 گفتار پنجم
 نهی از منکر  معروف و به اهمیت و الزامات امر

 

 

 ازمنکرینه و معروفامربه الزامات و تیاهم. 5-1

 عاشورا امیق روح ازمنکر،ینه و معروفامربه. 5-1-1
ا ياا بنا  نظان و بامعۀ اساالمی ينبارت از ت ا  ک بزرهی رد تا وابدکان يم نيامان حس

ان و يا  ميان از طرياان درمقابل انحرافات بزر  در بامعۀ اساالمی باود را ان اان دناا. ايم
معاروف و مرااق بزر  امربا  يک  خودش کشا و بلر ماکن میکازمنف و نهیمعروامرب 
ن امااده يابارا  ا نيرسا. امان حساومت میکار، هانی ب  نتي ۀ حکن ير بود. اکازمننهی

 ن نم اماده بود.يرسا ک  برا  ابود. هانی نم ب  نتي ۀ شهادت می
َُ ان آُمهَر یُارِ »  منشأ فساد بود: کی   فرمود، مبارزه با دستمانکطور ست؟ نااآيف چيلکاآ ت
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 ِْ ْنهی َعِن اْلُم
َ
ََ أ ََ اُُباْلَمْعرَف  ییَر ِبسیر  َّ ن راه فرماود: يمر  در بي  در خطبۀ دکچناآ ا اآي 1«رة َج

هیُّ اَ » اس! انَّ َرُول اللَّ ِّ ه، نا ها ال ُرِم اللَّ ُُ ّلً ِل ُِ لطانًا جائرًا ُمْسَت ُُ ههثًا ِلَعْههَ کقال َمْن رأی  ر یهَف ی.. َاَلهْم .اللَّ
َخَلهیاَن َحّاًا َعَلی الله اْن کِه ِبِفْعل  َ ال َقول  یَعلَ  َْ ِخَلُه َم ر، نسابت با  سالطاآ ظلام و يياا تغي اغاره 2؛«َْ

سات نابود  و فنا  ماد  و معنو  نا را ب   انساآکنا و دستمانی کپرا  فساد میکبور، مارتی 
ر کاازمنمعاروف و نهای  البت  مرااق امرب کبود  بن نلی نيت حسکل حرين، دليشانا. اکمی

ات توبا  شاود: کن نير، بايا ب  اکازمنمعروف و نهیف امرب يلکش ب  تينيز نست. در زمينۀ هرا
ی ََ اّنما َخَرْجُت ِلَطَلِب اْْلْصلِح ای» َّ ِة َج خاوانم مای»ن اصاالح اسات يار، ناکن يننواآ ا 6.«امَّ

 ، ان ان نمرفت  بود.ني  مبل از امان حسکاآ واببی است ن نايا .«نمکاصالح 
 ردکر کاش ذنام صورت هرفت. حضرت در وصيتا  انيما    خرو ين اصالح، از طريا

ان ما نام بارا  اصاالح ين ميم و اينکان يم ميخواناوًی میا  يعنی مضاوآ اآ، چنين استا 
ی کوچکاار کام. اصاالح، يا شاويشه م يا حتااً يومت برسکاست، ن  برا  اينک  حتاًا ب  ح

رسا و خودش زمان مارت را ومت میک  انساآ ب  حکشود  ، طور  میيست. هانی شراين
شاود. ا مایيشاها  شاودناایا  نااکار را بکان ياتوانا ارد، هانی نيز نایيهدر دست می

رِ »ا: يفرماان برا  اصالح است. بعا میيحال، نر دو، منيدرن
ُ
ْن آُمهَر ِبهیهأ

َ
ْنَههی َُ أ

َ
ََ أ اْلَمْعُرَِف 

 ِْ ُِ َُعِن اْلُم
َ
ََ أ َِّ یَر ِبِس یِر   ر است.کازمنمعروف و نهین اصالح، مرااق امرب يا 2«.یَرِة َج

 . تالش مستمر در تهذیب و سیاست5-1-2
    باودکا و فاطاا  زنارا   بود، فرزنا نلی بن ابيطالدک ، فرزنا پيامبرنيامان حس

افتۀ اآ خان ، دامن و يپرورشا  ب شناک  ب  انساآ تعالی می نستنا یيناارزشنا اين ناۀا 
ا ياز دن رنکامانع نشا. ومتی نبینا اين   بود؛ ولی ب کفضا  معنو  و بهشت روحانی نم 

شااآ يا، ايب  شهادت رسا اميرمممناآسال  بود. ومتی  نوبواآ نشت، ن  يکشاآ يرفت، ا
ش و يازماا   دوراآکانام  اميرمممنااآد. در دوراآ سال  بو بواآ سی و نفت، نشت يک
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ر دست اآ پار، مرتد ورز خورده بود و مو ، درخشاآ ين مايۀ مستعا، زيار بود، اکتالش و 
 شاه بود.  و تابنا

ن مقاار باس اسات. ي  ناکانساآ مثل نات ما باشا، خوانا هفت  يکاهر نات 
سات. در ينی ني. اين، نات حسامينکن، خاا را مالمات میين خوب است و با ناينا

شاآ ي، امان بود، اشاآ مأمون اآ بزرهوار و امان حسني  اکبرادرش   ات مباريدوراآ ح
نار برادر و اماان کشرفت کرد و وظايفش را در يم را ادام  داد. باز نم پيت نظکنااآ حر

ا. يانکش را حساب ينالحظ درب  و تعالی است. لحظ نا اين ان ان داد. ناۀ زماآ
ن بزرهوار، ده سال يا  بعا درمقابل شهادت برادر مرار هرفت. بعا از اآ نم زناهی مبار

، حاود ده نيتا ننمان شهادت امان حس از ومت شهادت امان حسنا  ردکاا يادام  پ
ن ده سال مبل از ناشورا چا  يدر ا نيا امان حسينيشاا ببا  ی فاصل  استکسال و انا

 رد؟ک
اضت معناو  و روحاانی، يو اآ ر اف در حرن پيامبرک، توسل، انتاآ نبادت و تضرع

باا  مر، تالش اآ بزرهوار در نشر نلام، معاارف و مباارزهي  است. از طرف ديطرف مض يک
  ناچاوآ کان بال  معنو  بارا  اساالن باود يترف در اآ روز، بزر يف است. تحريتحر

  ب  کر شاه بود. دورانی بود يسراز سات اذناآ بامعۀ اسالمیالبی از فساد و هنااب، ب يس
ن يتارشاا بازر ناا  مسالااآ اآ روز، سافارش مایشورنا و ملاتکشهرنا  اسالمی و 

اآ امامات و يادار بر  طارفکانيشاا با  اسی متهم میکننا! اهر کت اسالن را لعن يش ر
 ن دورانای مثاليهرفت. اين بزرهوار در چند مرار میياست، تحت تعق اميرمممناآت يوی

شات و خطاب اآ بزرهاوار يلاات، فرماکف را دريا. ينا  تحرستاد و مثل فوید، پردهيوه اک
شااآ يدناا اخ ماناه است و نشاآ میي  در تارکنا اآ   بعضی ازکی است يزنايب  نلاا، چ

 ن  ان ان داده است.ين زميای را در ايت نظکچ  حر
  در ناما  کل اآ است کن شيبایترمعروف در ر و امرب کازمنرشتۀ بعا  نم، رشتۀ نهی

اتفامًا مورخااآ سانی، ا  ستيع  نم نينقل شا  خ نقل شاه استينا  تارتابک  در يب  معاو
ا اهر نم يان ردهکعنی من برخورد نيرده است؛ کع  نقل نيانا. ب  هاانم شردهکن نام  را نقل يا

معاروف، ننماان ر و امربا کاازمنیی و نهايراکاانا. اآ نامۀ ردهکنقل نا اآ انا، ازردهکنقل 
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ر اسات: کاازمنمعروف و نهاین نم امرب ي  اکا است يزين  و بعا از سلطنت يت از ماکحر
ََ اْنهییُارِ » ِْ  َُ اْن اُمَر ِباْلَمْعُرَِف   1«.ِر َُعِن اْلُم

نا کم را میيت نظکاآ حرا  د نفسيتهرا  انساآ، نم در تالش نفسانی و ش ری يک 
ت شاهرد و يان الهی و تربکف، اشانۀ احيبا تحر   مبارزهکو نرصۀ فرننمی  و نم در صحن 

ر است. بعا نام کازمنمعروف و نهی  امرب کاسی ينا  بزر  است و نم در نرصۀ سانساآ
ن انساآ، در س  نرص  مشاغول ياسی است. اي  مربوط ب  نرصۀ سکشاآ يم ايم انات نظ
ا  ربالساتکمرباوط با  مبال از ناا اين ا موستن انساآ، اليشرفت است. ايخودساز  و پ

ز نارن يرکشرفت بود؛ چوآ دشان، منتظر خايا دانم در حال پيا متومف شا. بايا  نبالحظ 
ردآ کان راه بارا  متومافينا. بهترکنا. دشان، منتظر تومف است تا حال  ک  نفوذ کاست 

 ل  ب  دشان است.شرفت شاا، حايش او، حالۀ شااست. پيحالۀ دشان و بر نم زدآ ارا
نای و کافا باا پن ا ياانااازد. بان پن ا  مایياست. دانم بر اين مانع، غافل نيدشان از ا

، نم ا  تر استک  مهما  م. نم در ببهۀ خودساز ينکهر  دشان مقابل  ل يشی و حکناخن
  یزن کای ياسی اسات و در باايت و حضور سکمعروف، حر  اآ امرب کا  در ببهۀ سياسی

  و نام در ببهاۀ فرننمایا  بارکا  اساتيااسای درمقابال دنين سياياآ مواضع و تبياست، ب
حرکات و تاالش، یزن ا  ر و فرننگکر  و اشانۀ فکساز ، خودساز ، خودساز  فادنا 

 داننا. را المو می ني  امان حسکسانی است کوظيفۀ ناۀ نا اين است.

 قدرت . پیروزی حقیقی و ماندگار در سایۀ عوامل معنوی5-1-3
اناا، ردهکبشر را روشن  خينحو  امروز سرتاسر تاراان ب ک  نرکای ينا  نظتين ش ريا

  در دوراآ کاساانی نساتنا ک، و حضارت ابوالفضال ، اماان سا ادن بن نلیيحس
با ناۀ بواناآ  ن بن نلیيکلی نابود و نضم شانا. حسخودشاآ، ب  هااآ باطل ماد ، ب 

ور يااآ، بواناآ و اصاحاب غيکاش، برادراآ، فرزنااآ، نزددهنا  بربستۀ خانواتيو ش ر
رد و کع ييرا تشنا اآ سیکامل نم دفن شا. ن  کا. در غربت يامل ب  شهادت رسکدر غربت 

باانناا، ناا اين ردناا اهارکر میکسانی ب  هااآ باطل، فکنزادار  کرد. نا اآ سی برا کن  
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 ن بن نلایي  با شهادت حسکردنا کال میيخ ناازنا.ير  راه بيهن است بساط انتقانکما
 شود. ار تاان میکو نارانانش، 
رد. ظانرًا کن  ظانرًا در انزوا زناهی يروز، در ماسی و چهار سال بعا از اآ امان س اد

ی از شااهاا  روز يکااناام  ی وبااود نااشاات. ابوالفضااليانويااو ن ر، م اوناا کلشاا
ن ياننا، معاوًی اکومت میکبا منط  ماد  ح  کنا  ماد  ناشوراست. ترور باطل مارت

 سات.يطاور ننيا  اي  وامعيت مضکا ينيبن رفتنا؛ ولی میيتاان شانا و از بنا اين  کاست 
شااآ  رهاراريروز بر نظات، بالل، برابيت و تأثتاان نشانا، بلک  مانانا و روزب نا اين

ودشاآ را هسترش دادناا. اماروزه رم وبود خيردنا و داکنا را مبض  و تررف افزوده شا. دل
 ناا، از سا نيبومای  تبارناا اين ع ، ب  نانيرشيع  و غيوآ مسلااآ، انم از شيليصانا م

روز  يخ است؛ پيروز  در تاريپنا اين دارنا.را هرامی مینا اآ اديننا و کاستفاده مینا اين
 قی و ماناهار.يحق

ن بقاا ياسات؟ نامال اي  چي  مضاکان اسات ياا، اياش میي  در ذنن انساآ پکسمالی 
ن حقااي  يترجين و رايترحال، واضحنين و درنيتریی از اساسيکن يست؟ ب  نظر من، ايچ

زد. ناۀ يانمنا  غافل را برنایزناهی بشر است؛ ولی ماننا ناۀ حقاي  واضح، توب  انساآ
فراول ا، مااه، امااآ شاد و روز، امااآ ينا  مهای نساتنا؛ خورشااهيحقاي  نالم، پا

نا درخور تابر و در  برا  انساآ نساتنا؛ اان از اينکااماآ و ازدنيارفتن، نريدنهوناهوآ، ب 
 ننا. کتوب  ناینا اين ولی افراد غافل ب 

اش را کنناا و بهارهاستفاده ماینا اآ ننا، ازکانتنا مینا اآ   ب کن، افراد متابر نستنا يا
خ بوده ي  در طول تارک  واضحی است ين حقاياز نام، ي  هفتکقتی نم يبرنا. اآ حقنم می

م؛ نوامل ماد  مارت، نوامل معناو  ي  ما دوهون  نوامل مارت دارکن است ياست و اآ، ا
خ ي  مارتانااآ در طاول تاارکی يارناکن پول، زور و يعنی نايمارت. نوامل ماد  مارت، 

صباحی از زناهی اسات. شااا ا  ب  بار اماه است، نتي ۀ چنا   يردنا، است. اهر نم نتک
ناا و  ارکااسیينا، سردنا؟ چقار بعا از اآ بنگکن مارتانااآ نالم چقار نار يا اينيبب

 ست. يز  نيچچي  دروامع، نکوتاه و چنا سالی کلی ينا توانستنا ثارم اآ را ببرنا؟ ختالش
ت، ياقانی، راساتی، حيی، پارسااکااآ، پاايولی نوامل معنو  مارت نيز وبود دارنا؛ ا
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  از کان مارت، مارت ماناهار است. ماارتی ينی و الهی ناراه با م انات. اينا  دارزش
 ی يسات. ماارت مانااهار تاارير و ببنا و بهره و تاتاع نيشود، ب  معنا  بمن راه حاصل يا

انا، بزرهاآ ا تا امروز زناهي  انبکطور مانا، نااآساز بشر است و میاست. مارت سرنوشت
  بارا  کاعنای خطای يانا؟ عنی چ  زناهيانا. خ بشر ننوز زناهير نال و داد در تاردامشعل

مفهون ماناهار  يکردنا، در زناهی بشر ماناه و ب  صورت کاثبات اآ، تالش و م انات می
  اماروزه بارا  کی ينایيويکنا و نيیبايرات، زيدر  برا  بشر دراماه است. ناۀ خ يکو 

رخوانااآ يا، مرلحاآ و خيم انبينا و دنبالۀ نااآ تعالاز نااآ در بشر وبود دارنا، ناشی 
 است.

ا؛ ولای ينامل معنو  مارت را داشت. اهرچا  خاود او با  شاهادت رسا نيامان حس
  ب  کم حای يي  چنا صباحی در زناهی خوش بمررانا تا ما بموکن نبود يم اناتش برا  ا

ت يااکا، حايتثبيت و حفظ خ  توحست خورد. م انات او برا  کا، پس شيشهادت رس
 ن، ن ات و صالح انساآ بود.يخاا، د

از  دساتماه م فاساشااآييهاوومتی مای: مردم یر یفسادپذ و یطلبراحت با مبارزه (الف
ااار  اخالمای مسار  خاود؛ يج، بيتاار  با کااا شاونا ياعنی افراد  در بامع  پي؛ دروآ

ن ينناا. در چناکنم نست، ب  بامع  منتقل  ک  متأسفان  مهلکزدهی را ازدهی و شهوتيدن
ا بان يازيکنا سراغ م الفت با دستماه اا میيا حوصل  پيسی دل و برنت کتی، ممر يوضع
  با دستماه ظلم و کن بود ير اکسی ب  فکافتا؟ چ  ز  اتفاق میين چي  برود؟ ممر چنيمعاو

  نم با کنی ب  وبود اما يسم حيان نظيا ، من ين زمينا؟ در چنکا  مبارزه يزيفساد اآ روز 
اآ مسلااناآ نااد  و ير رو ب  تبانی ميطلبی فسادپررد و نم با روحيۀ راحتکدشان مبارزه 

 اار شود. ي  وبااآ مردن بکرد کار  ک ن بن نلیين مهم است. حسيمعاولی. ا
َلهْم  اّنهی»چناين باود:  نيناف امان حسا: متعال خداوند با دارید یبرا مجاهدت (ب

ََ اّنما َخَرْجُت ِلَطَلِب اْْلْصلِح ایاْخُر  ََ ال ظاِلمًا  ََ ال ُمْفِسًَا  ََ ال َبَطرًا  ی ْج اِشرًا  َّ ِة َج  ياکن، يا 1«.امَّ
ََ َمْوِطًِا َعلییاَن باِ اًل اکَاَمْن : »ليسرفرل است. نباراتی از مب ِه َنْفَسُه َالْ  ِا ُمْهَجَتُه  ْرَحْل یِلااِءاللَّ

                                                           

 .863ص ، ن1185مکتب  بسيرتی،  ،، مماو حدیث کربال مقتل الحسی الاقرن،  نباالرزاق .1
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نش يدر  و سرفرل نستنا. بحث، مالمات باا خااسات. نااف افار يکان اکنر 1،«َمَعِا
بِّ  اِدٌح ِإلیک کِإنَّ » بشر، حًا َاُملقک کَر نا نا و زحاتن تالشي( است. ناۀ ا3)انشقاق:  «ِه یَْ

 ناين مالمات است.  «ِه یَاُملق»ن يبرا  نا
ها ْرَحْل یَالْ »ت، رده اسکن نفس يسی موّطن در لقاءلّل  است و بر لقاءلّل  توطکاهر  َِ  2،«َمَع

ن غافال يا و از راه حسايا چسبيشود در خان  نشست، ب  دنناراه شود. نای نيا با حسيبا
شاود و با  د نفس شروع میيافتادآ از دروآ و از نفس ما، با تهرن راهيم. ايفتيا راه بيشا. با

 شا.کسطح بامع  و بهاآ می

                                                           

 .631، ص 44   همان،محاابامر م لسی،  .1
 همان. .2
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 گفتار ششم
 ه موقع آنشناخت تکلیف و اقدام ب 

 

 

 موقعاقدام به یبرا فیشناخت تکل یهامؤلفه. 6-1

 اشتباه و همتو از زیپره. 6-1-1
ا  اسالن و متفکاراآ بهااآ اساالن ابعااد ي  اهر دنکاد  دارد يار زيات بسکت ناشورا نکحر

  ينا  مسالااآ در شاراف نسليلکنا  زناهی اسالمی و تننا، راهکم تلف اآ را بررسی 
 ابتاا تا انتها، معلون خوانا شا.م تلف، از 

طاور کا  نا ک  بسيار مهم است، تش يص و ان ان وظيف  است، نااآن در يی از ايک
ا  اسالن، دچار تونم و اشتباه نشاا، يان ان داد. او در شناخت نياز اآ روز دن امان حسين

م تلف اسات؛ نا  ر در زناهی مسلااناآ در دوراآيپرديی از نقاط اسيکن، ي  اکدرحالی
ا  از زمااآ، ا  اساالن، در برنا ياو بربساتماآ دننا اآ اآي  احاد ملت و راننااکنيعنی اي
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ا ياا با  اآ پرداخات و باياچيز اصل است و باداننا چ نای ،نناکوظيفۀ اصلی را اشتباه می
اازم انز فرنی و درب  دون است و بايا ب يچرد و چ کمر را اهر یزن شا، فاا  اآ يارنا  دک

 انايتش، برا  اآ تالش کرد. 
  انايت ميان را دانستنا و ب  کارنايی کسانی بودنا ک، ت ابانبااللَّ کدر نااآ زماآ حر

اآ يردنا. در مکار را کن يا  ناطور ک  ناهدردسر بودنا، نااآانايت و کمپرداختنا ک  کم
ممن و متعها  وبود داشت. نا  مردنا و نرفتنا، ادنکت نکحر ني  با امان حسکی ينااآ

ا  اساالن، يااهاآ دنيان ساراآ و برهزيا باشانا. اآ روز در بايا  نا ، انل دنکطور نبود نيا
ف را يالکنناا، بودناا؛ ولای تکفا  ناال يخواستنا طبا  وظ  میکسانی کنا  مممن و ادن

ار کاشاناختنا و دادنا، دشان اصالی را ناایص نایيت زماآ را تش يانا، وضعيفهانای
ی از ابتالناات بازر  يکن، يردنا. اکارنا  دربۀ دو و س  اشتباه میکصلی و محور  را با ا

ز يام و انچا  مهام اسات را باا چين است ما دچار اآ شاوکا  اسالن بود. امروز نم مايدن
اا ياات بامعا  با  اآ اسات را پي  موان و حکا وظيفۀ اساسی يتر اشتباه بميريم. باانايتمک

 کنيم.

 یاری در درک موقعیت . هوش6-1-2
 ا  را يمر  کار را ان ان دننا، اآ نتيدننا. نرومت دیمومع کارشاآ را ان ان نانا ب بعضی

ا شاانا، يربال نم شهکن است. شهاا  ين، نايربال و توابکن شهاا  ين وانا داد. فرق ب
 در ربالکااد نباود؛ ولای شاهاا  ينا نم زا شانا. فاصلۀ زمانی شهادت اآين نم شهيتواب

لی فرق دارد. چرا؟ چاوآ ينا خن، ن . مقامشاآ با اآيت مرار دارنا و شهاا  توابينرش انسان
ن با  نااا  يدر ومت خودش پاسخ دادنا؛ ولی تواب نلی بن نيربال ب  ناا  حسکشهاا  

 ن است.ياآ حضرت، بعا از هرشتن ومت پاسخ دادنا. فرمش ا
محبت نام شوق و بیستنا، بیيااآ نيااست. بین ينا ااز افراد و م اون  برخی لکمش

ا دانست. فرض کنيا دل ياز را بايا شناخت و نيستنا. لحظ  را بايشنا  نستنا؛ ولی لحظ ين
رتار وارد يبود؛ ولی چنا مااه د تيبو انل نيااآ ب  امان حسيوف  مالو از اکسانی در ک
ا يا  باکاار  کاأبورناا؛ ولای ش خاا نم ميانا و پيشاآ ب  شهادت رسااآ شانا. نا يم



 254  عاشورا یهادرسچهارم: فصل 

 

ار را در زماآ کردنا. لحظ  را نشناختنا. ناشورا را نشناختنا. کنا اآ  کار  نبود کننا، اآ کب
ن در ماتی بعا از ناشورا ان اان دادناا، در ننماان ي  توابکار  کخودش ان ان ناادنا. اهر 

ن بود حوادث، بور کشا و مادادنا، اوضاع نوض میوف  ان ان میکورود بناب مسلم ب  
 از، بسيار مهم است.يار در لحظۀ نکنا و ان ان مر  رمم ب ورنا. شناسايی لحظ يد

و  امامات ساال ربال، دهکارد. در مبل از حادثاۀ کاشتباه ن« مومع»در فهم  نيامان حس
ی ياربالکار کامار  باود و يارناا  دکنا  مشاغول يت با او باود. اآ حضارت در مايمسئول

ار مهم را ان ان دنا، فرصت را ک  اآ ک  فرصت ب  او ابازه داد کنيمحض اب  رد؛ ولیکنای
 شناخت و ومت را غنيات شارد. مومع را شناخت و اآ را از دست نااد.

ناا  نامااار صاار بعفار و چهارهنبا ، ابانربال، بزرهانی مثل ابنک ب  تکاز حر مبل
ج شاانا و يرا داشتنا، هنا اين و امثالاست، امازادهی ي  ادنا  فقانت، شهامت، رکاسالن 

ن راه را بارود و ياا اي  باکا يج نشا و فهايه بر کند يننا؛ ولی زکار کانا بايا چ ينفها
مراآ حس يا راه س تی است؛ او بهتر از ديفها  نایکنيامان خود را تنها نمرارد و رفت. ن  ا

ن ياش باا شا و با  نااو خانواده ت، از شونري  برا  مأمورکزآ بود، زنی  يکرد. او کمی
  کارد کانا  خردسال و نوباوهاآ خود را نم ب  ناراه بارد. حاس مای  بچ کل نم بود يدل

 حادث  چمون  است.
نناا، او کا بياتواننا بفهاناا چا  بانا ناین انساآيتر  مو کنا  بحرانی در اآ سانت

ن بن ي، اماده کرد. بعا از شهادت حسرد و او را برا  شهادتکبانی يا و امان خود را پشتيفها
شاانا، نااين زآ  ياکناا و افااق ناالم، تارنا و باآا ظلاانی شا و دلي  دنکنم  نلی

 ناد و فاطاا يخوانا. اهر المو  او زا، المو میيا. زآ امروز دنيبزر ، نور  شا و درخش
و انت ااب  ناتيمومع  ار  در دريارش نبارت است از فهم درست، نوشکباشنا،  زنرا
  خااا کف بزرهی يلکز برا  ان ان تيچستادآ پا  نا يار  و اکارنا، نرچنا با فااکن يبهتر

 نا هراشت  است، ناراه باشا.بر دوش انساآ

 . جلوگیری از اضمحالل درونی6-1-3
ا  بارا  ل ينا و وساکا میينا، خطراتی اآ را تهااهياه است و مثل ناۀ پايپا يکاسالن، 
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ست؟ دو خطر يل  را در خود اسالن هراشت. خطر چين وسيزن دارد. خاا  متعال امقابل  ی
مر  خطر اضاحالل يی خطر دشاناآ خاربی است و ديک  کنا کا میينااه اسالن را تها

 داخلی.
ا، ادن انتظاار ياهو  س ن میکااآ نبرد با دشان است و ننمامیير مي، شاميرمممناآ

ب  بهاد، بنگ، پهلوانی و مهرمانی باشا؛ ولای ومتای با  شتر س ناآ او رابعيدارد نرف ب
ناا  اآ  يم اغلاد سا ناآ و توصاينايبکنيم، مایدمت می هالبالغنهجنا  ات و خطب يروا

نا  معناو  و شاردآ ارزشا و هرامیير دنيب  زنا، تقوا، اخالق، نفی و تحقحضرت، رابع
 وای  بشر  است.

  نم بهاد با دشان و کی يعنی ان ايب ش است؛  ن دوي  اي، تلفنيمابرا  امان حس
رد، ماابرا  ناشاورا باود. خااا  متعاال کااا ينم بهاد با نفس، در انلی مرتبۀ اآ ت لی پ

شاا تاا الماو شاود، مثال ا اران  میيی بايا و ناونۀ انالياش میين حادث  پي  اکدانست می
ماراآ در يرد مهرماآ، مشاوق دشونا و فرشت  مطرح می يکشورنا، در ک  در کی ينامهرماآ

 برا  نزديکی ب  ذنن است.  کوچکمثال  يکن يشود، البت  ااآ رشت  از ورزش می

 . پرهیز از تنبلی و سستی6-1-4
  کااا شونا يعنی افراد  در بامع  پين. يعنی ايم فاساشاآ دستماه از دروآ، ييهوومتی می

نام  ک  متأسافان  مهلاکزدهی را تازدهی و شهوياار  اخالمی مسر  خود، دنيج بيتارب 
ا ياسی دل و برنات کتی، ممر ين وضعيننا. در چنکطور ب  بامع  منتقل مینينستنا، نا

ز  اتفاق ين چي  برود؟ ممر چنيا بن معاويزيکنا سراغ م الفت با دستماه اا میيحوصل  پ
 نا؟ کبارزه ا ميزي  با دستماه ظلم و فساد اآ روز کن بود ير اکسی ب  فکافتا؟ چ  می

رد و نام باا ک  نم با دشان مبارزه کنی ب  وبود اما يم حسيان نظيا ، من ين زميدر چن
ن مهام اسات. ياآ مسلااناآ ناد  و معاولی. اير رو ب  تبانی ميطلبی فسادپرروحيۀ راحت

ا بعاا از يانيباار شاود؛ بناابراين، شااا مایي  وبااآ مردن بکرد کار  ک ن بن نلیيحس
مار  با  وباود اماناا. نرچناا يی پاس از ديکانا  اسالمی اني، منين حسشهادت اما

وب شود. تلخ اسات؛ ولای کتی از طرف دشان سرک  حرکست يوب شانا؛ ولی مهم نکسر
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اا ياالعال پسک  درمقابل دشان، حال نکی برسا ي  بامع  ب  باکن است يتر از اآ، اتلخ
 ن، خطر بزرهی است.ينا. اکن

 پذیریئولیت. ایجاد حس مس6-1-5
اا شونا کا  يسانی پکومت طاغوت، کنا  ح  در ناۀ دوراآکرد کار  ک ن بن نلیيحس

برا  مبارزه با دستماه  شاآ از دوراآ امان حسن م تبیبا وبود دور  از صار اسالن، اراده
معاروف « حاره»  با  کانا  يان مردن مايوب شانا. از مکشتر بود. نا  نم سريظلم و فساد ب

ن ياان بودناا. اياناا با  فکار من و م تار و... مرتبًا ملتينا  بعا  و ميان توابمياناست، تا 
 . ن بن نلیيسی ب  وبود اورد؟ حسکنا را چ  انيم

ت، با  روحياۀ يز از مسائولياا روحياۀ تنبلای و هريارد، اکاان ناایيام نياهر امان حس
ر  مارده يپارتيمسائولم روحياۀ ييهوشا؟ چرا میر  تبايل میيپرتيز  و مسئوليستظلم

زادهاآ اسالن بود، با  مکا  رفات. ز بزر ک  مرکن  ي، از ماني  امان حسکنيل ايبود؟ ب  دل
س حاضر کچين  باع بودنا و نيدر ما ر، نار و خلفا  صار اسالن، نا يفرزنا نبا ، زب

ان ياوع منا؛ بنابراين، تا مبل از شرک کاک ني ی ب  امان حسين و تاريان خونينشا در اآ م
ن ياا نيان امان حسايخواص نم حاضر نبودنا مامی بردارنا؛ ولی بعا از م نيامان حس

   زناه شا.يروح

 . پاسداری از اسالم در دو جبهۀ متفاوت6-1-6
َالَمْوعهود »نظات و بزرهی ناشورا، در  بزر  ديمر  است ک  بايا از ايان مياان بمياريم. 

 َِ  ََ ِتهلله  ُْ ِه َقْبَل ا ُِ هِبَشهاَد ُِ ََ َمن اِ ُبَ »  از مبل از ویدت اآ بزرهوار کنيا 1؛«الَد ماُء  ََ یْتُه السَّ َها 
ََ َمْن َعلَ  ن نزا  بزر ، توب  کرده بودنا و نزا  او را يدر ا ن بن نلیيب  حس 2؛«َهایااَلرُض 

 هرامی داشت  بودنا و ب  تعبير اين دنا يا زيارت، برا  او هري  کرده بودنا.
او را پاسااار  شاه اسات.بينيا ک  اسالن با ميان اآ حضرت زناه ا امروز میبنابراين، شا

  دشاان کار مناسبی است. پاساار  برا  زماانی اسات ير پاساار، تعبيا. تعبيداناسالن می
                                                           

 .64، ص 38،   همان محاابامر م لسی، .1
 .همان .2
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ا. يوبود دارد. دشان خاربی و افت اضاحالل درونی، امروز نم وبود دارد و شاا پاساار
کاردآ   دشاان از دشاانیکااب است! مبادا هاااآ شاود   دشان در خوکمبادا هااآ شود 

 ست.ين نکز  ماين چيمنررف شاه! چن

 . نجات جامعه از جهالت و سرگردانی6-1-7
ار يا  بساشود، بالا ن خواناه میي  در روز اربعک نينا  امان حسارتيارتی از زيدر ز

ِاَذ ِعبایلِ  یکََ َبَذَل ُمْهَجَته ا»پرمعنا وبود دارد:  ِْ ن يار  حسکفلسفۀ فاا 1«.اْلَجهاَلِة ِمَن  کدَ ْسَت
ن بنام ي  اکنا کن بال  هن اناه شاه است. زانر، ب  خاا  متعال نرض میيدر ا بن نلی

َرِة یهََ َح »رد، تاا ماردن را از بهالات ن اات باناا. کان تو، خوآ خود را نثاار ين حسيتو، ا
لَلة ن ياا ايانينی بودنا، ن اات باناا. بب  در هاراکرتی يمردن را از سرهردانی و ح 2؛«الضَّ

 ا  است!شرفت يبال  چقار پرمغز و دارا  چ  مفهون مترمی و پ
ناا برطارف   ابرنا  بهل و غفلت را از اف  زناهی انساآکن است ينی برا  ايان حسيم

 ن دساتياتواناا اسای مایکقی برسانا. چ  يت حقيرا ب  ناانا اآ نا.کرا نالم نا اآ نا وک
ناا و شاهوات چسابياه   ب  مطاامع، ناو کسانی کنا؟ اآ کت دراز يبشر سو ب را  ن ات

ناا ناا و منياتر خودخاوانیي  اسکسانی کتواننا؛ چوآ خودشاآ هاراننا. اآ باشنا، نای
ا يااا شود و خودشااآ را ن اات باناا يسی پکا يتواننا بشر را ن ات باننا. باباشنا، نای

 ننا. کمو  شود و بتواننا خودشاآ را رنا نا اآ ارادم ا تايايبنا اآ لطف خاا ب  سراغ
نا و از شاهوات کثار ي  دارا  هرشت باشا، بتوانا اکتوانا بشر را ن ات بانا سی میک

ی ينا ت، خودپرستی، خودخوانی، حرص، نو ، حسا، ب ل و بقيۀ هرفتاريبمررد، از من
 نا.کعی فرا راه بشر روشن ا تا بتوانا شايايروآ بينا دارنا، ب  معاوًی انساآک

مار ي. طارف دن بن نلیينناه است، ماننا حسکانيعنی طرِف مي ؛ يطرف مض يکن يا
واَزَر َعلَ »  اين است: يمض َُ  َْ نْ یََ َق َُّ ُه اله ُْ هُه ِبهااْلْرَ ِل ااْلْدنهییِه َمْن َغرَّ ََ بهاَع َحظَّ   کاساانی ک 6؛«ا 
ی، شاهوات و ياياا  مااد ، زخاارف دنيارا ب  خود مشاغول کارده و دننا اآ د زناهی،يفر

                                                           

 .661ص  همان، .1
 همان. .2

 همان. .6
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  کا؛ ساهای «َ بهاع حّظهه بهاْلر ل اْلدنهی»رده اسات. کخودشاآ نوانا  نفس، از خود بی
ا و اخارت يم خود، از سعادت و خوشب تی دنينش نظيخاا  متعال برا  نر انسانی در افر

 ت.نی اسين، خالصۀ نهضت حسيز  فروختنا. ايمرار داده است را ب  بها  پست و ناچ
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 گفتار هفتم
 استقامت و پایداری، انواع و آثار آن

 

 

 یدار یپا و استقامت یهامؤلفه. 7-1

  شکر و صبر. 7-1-1
روز رو نظير است. سلطۀ باطل با مساوت و وماحت تاان روزب ]ميامی[ بی ميان امان حسين

  فضا  رناد مارازمنکر  نم ماکن نيست. ب معروف و نهیب  افزايش است. نيچ امرب 
معاروف و کوشانا در معارض امربا الانکر میزياد است ک  امرين ب  معروف و نانين نن 

 ازمنکر مرار نميرنا.نهی
کناا کا  با  نقال اياۀ مبانلا  در ناااآ کاار  را مای در چنين شرايطی امان حساين

اورد؛ يعنای اش را با  مياااآ با نرار  کرد؛ يعنی اوید، نسا و خانواده کريم، پيامبرمراآ
اش را برا  دفاع از حقيقت و برا  ميان للا  با  مياااآ نايش و ناۀ دارايینزيزترين سرماي 

 اورد و بعا، صبر کرد.
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ماار شاود. ايانخيلی مهم است. معنا  صبر در بايماه خودش معلون می صبر امان حسين
دلساوزاآ مااان با  نياا نا  موب ، نقال، دلسوزاآ و نا  بربست ، ادنبزرهاآ، محاثاآ، ش ريت

کااان از زنيا؛ ولای نايچتاآ اسيد میهفتنا ک  با اين کار خودتاآ، ب  خود و خانواده امان حسين
، موانع هوناهوآ اخالمای نا تأثير  بر امان نااشت. از نااآ ابتاا  نزن سفر امان حسيناآ حرف

 وادث، خيلی دشوار است. درمقابل ايشاآ شروع شا تا شد ناشورا. صبرکردآ درمقابل اين ح
نی، ياد نستنا. خود صحنۀ ناشورا  حسيشرافتاناان ، مراند ز زناهی يک اآيدر بر

ن نرصاۀ ناشاورا  يا  خااا  متعاال، اکاد اسات يصحنۀ انواع مراند است. وامعًا ن 
ناا  بازر  و در رأ    انسااآکنا  بزر  مرار داد بتيا  از مرنی را چطور م اون يحس

ن يار، توانساتنا اکرامات، بزرهاوار ، صابر و شاک، با نيرت ابانباالّل  الحسنا، حضاآ
ر است. نم اآ ينظخ بشر، بیي  در نرصۀ تاريننا. نر دو طرف مضکمراند بزر  را تحال 

ر ياا نظياصبح تا نرر اتفاق افتاد، در دن يک  نا  با نم در کنا با اآ شات و تنوع بتيمر
 نا شا.بتين مري  درمقابل اکناارد و نم صبر  

 . زیبادیدن نامالیمات جسمی و روحی7-1-2
نناواآ ناوناۀ کامال کفار مثاال امل ايااآ و دو زآ را ب کننواآ ناونۀ م، دو زآ را ب يرکمراآ 

ِذ »زنا. می ُه َمَثًل ِللَّ َت ُلوط  کَن یَضَرَب اللَّ
َ
ََ اْمَرأ َت ُنوح  

َ
َا اْمَرأ ََ کَفُر هَت َعْبه ُْ َُ  «باِدنهاِن ِمهْن ِع یاَنتها 

هُه »ااآ. يفر و چ  در اکاورد، چ  در (. مراآ کريم از مرداآ مثال نای10م: ي)تحر ََ َضهَرَب اللَّ

ِذ  َت ِاْرَعْوَن یَمَثًل ِللَّ
َ
وا اْمَرأ ُِ اااآ يامال اکننواآ ناونۀ ی زآ فرنوآ را ب يک(؛ 11م: ي)تحر «َن آَم

َِ یََ َمْر »بر  کم يی نم حضرت مريکزنا، مثال می  (.12م: ي)تحر «َت ِعْمراَن َم اْب
بار  اشاکار کناد يبر  و ناسار فرناوآ، نظاات مقاان زکند ين زيوتاه بکبا مقايسۀ 

ا ياااآ برا  مرد و زآ در طاول زمااآ تاا اخار دني، زآ فرنوآ، ناونۀ امیرکقرآن شود. در می
د، ت موسی شاه بويبستۀ نااااآ اورده و دلي  ب  موسی اکشناخت  شاه است. زآ فرنوآ را 

ا رفت، ب  فغاآ اما و هفت: ين   نم از دنک  با نااآ شکمرار هرفت،  ن  کر فشار شيومتی ز
ََ  یلهه ِإْ  قاَلهْت َربِّ اْبههِن » هه ِْ ِهه یتههًا ِاهیبَ  کِع ََ َنجِّ ههِة  َِّ ََ َعَمِلههِه  یاْلَج (؛ 88)تحااريم:  «ِمههْن ِاْرَعههْوَن 

 ن. کا  بنا پروردهارا! برا  من در بهشت خان 
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ي ِمْن ِاْرَعْوَن  ََ »ا برود. يرد و خواست از دنکمر   دروامع، طلد ِِ ؛ مان را از «َعَمِلهِه  ََ  َنِجّ
، ن  کشا  ناسر فرنوآا   يننام او ن ات باه. مشکل بناب اسکدست فرنوآ و نال هاراه

اآ يکاد  از نزديند، چنا برادر، دو فرزنا، تعااد زيدرد و رنج بساانی بود؛ ولی حضرت ز
ن ياآ را از دست داده بود و درمقابل چشام خاودش با  مربانمااه رفتا  بودناا. او برادرزادها

 اماه بود. يش ني  پيش اما، برا  بناب اسيبر  پکند ي  برا  زکنا  روحی رنج
  ب  مربانماه رفتنا کا يز را درمقابل چشم خود دينا  نزنيبر  اکند يدر روز ناشورا، ز

بر، ماسم، فرزنااآ خودش و ديمر بارادراآ کالی، نبا ، نن بن نلیيا شانا. حسيو شه
ت حفظ يحرمت، مسئول کنا  محنت کشيا. تهابم دشان، نتا. بعا از شهادت، اآيرا د

رد با مرااند کس  يشود مقانا را ممر میبتين مرياآ و زناآ را تحال کرد. نظات اکودک
رّب »رد: کان ناد با  پروردهاار ناالم نارضين مرااند، زيبساانی؟ اما درمقابل ناۀ ا

 ؛ پروردهارا! من را ن ات باه. «نّ نی
پاارم بارادرش درمقابال باآ پاره« ن.کپروردهارا! از ما مبول »رد: کدر روز ناشورا نرض 

ن مربانی را از ماا مباول يپروردهارا! ا»دست، درمقابل چشاش بود. ب  پروردهار نرض کرد: 
بت ينا  مرنيا 1«.لیت ااّل جمهیما رأ»ا ؟ فرمود: ي  چمون  دکومتی از او سمال شا « ن.ک

باست؛ چوآ از سو  خااا و بارا  اوسات، چاوآ در راه او و در راه يبر  زکند يدر چشم ز
قات، ين صبر و دلاادهی نسبت ب  حا  و حقين مقان، مقان چنيا! اينيانال  کلاۀ اوست. بب

ن، نظاات ياا ناا.ک  نقل مایياز بناب اس میرکقرآن   کچقار متفاوت است با اآ مقامی 
 دنا. ند را نشاآ میيمقان ز

 . تحمل غربت 7-1-3
لی مهم است و با توب  ب  وضع يخ ن بن نلیي  اآ نم در م اونۀ نهضت حسکمر  ينکتۀ د

ا  از چ حادثا ي  در ناکان اسات ياهاردد، ارو  اخالص برمایين موت معنا ب  يک امروز ما، ب 
ی وباود نااشات  يسای و تنهااکربال، غربات و بایکثۀ اناازم حادحوادث خونبار صار اسالن، ب 

 .  اميرمممناآنا  و چ  در بنگ نا  پيامبرنا  صار اسالن و بنگاست، چ  در بنگ
                                                           

 .883، ص 45   همان، .1



 263  عاشورا یهادرسچهارم: فصل 

 

ن يااآ اياومتی بود، دولتی بود، ماردن حضاور داشاتنا، ساربازانی نام از مکاآ زماآ ح
خاوانراآ،  رفتناا و پشات سرشااآ نام دناا  ماادراآ، ارزو ااآ بنگ میيت ب  ميباع
رفتناا و بود. می اميرمممناآا ي القار  مثل پيامبرمي  رنبر نظينناهاآ و تشوين بيتحس

 ياکار س تی نبود. چقار از بواناآ ما حاضر بودناا بارا  کن، يردنا. اکبانشاآ را فاا می
بااآ يم اشارم لطفی از طرف ولی غايننا؟ چنا نفر از ما ارزو دارکان امان، بانشاآ را مرباآ يپ

 م؟ ينکبشود و بانااآ را مرباآ 
عنای خاود ي  نا  اآ را مباول داشاتنا؛ کلباب اسالن ا و لّد يربال، اصل مضاکدر حادثۀ 

ن را نام خاود او ياا شاود. اي، در حادثا  حضاور داشات و بناا باود شاهن بن نلیيحس
ن ياا ا  بازر  وين دنيبا در سطح اچيا  ب  نيچ امياو. ن يکدانست، نم اصحاب نزدمی

 د محض بودنا. يل نااشتنا و غريض و طويشور اسالمی نرک

 . تحمل اسارت7-1-4
خ يناا  تاارن انسااآيتارفين و شريزتري  از خانااآ وحی و نبوت و نزکر شانا يسانی اسک

در نا اآ   شأآ و شرفکوچ  و بازارنا هرداناه شانا کئت اسارت در ياسالن بودنا. زنانی در ن
ی ي  از اسالن باوکزاآ را ب  اسارت هرفتنا ين نزيسانی اکر نااشت. يوز نظبامعۀ اسالمی اآ ر

ناا  زمااآ خودشااآ ن انسااآياتريان و پليترثيا  نااشتنا. خبنبرده بودنا و با اسالن، رابط 
ن خااطره ياسير شانا و ا و نلی بن ابيطالد امبريازدنم محرن، خانااآ پيبودنا. در روز 

 نا، برا  ما تا امروز و تا اخر ماناه و خوانا مانا.ن خاطرهيرتی از تلخيکننواآ ب 

 ورزی. انواع استقامت7-1-5
ن يدارد. از ناا م الفاانی ش يت در راه خاا، ناکحر: هااستقامت دربرابر مالمت (الف

ا ان اان يا  باکار  را کا  ار خوبی ان ان دناکنفرشاآ ب وانا  يکم، اهر ي  هفتکخواصی 
ار ؟! يکاممار ب»ناا: ياا شاونا و بمويمر از خود خواص پياست چهار نفر دن کماا  دنا

طور کا  نااآ« رو ؟!ارنايی میکن يا ؟! ممر زآ و بچ  ناار ؟! چرا دنبال چنوان يممر د
ن ي، ای از لوازن م انات خواّص يکستا. يا باينفر با يکهفتنا؛ ولی در دورم مبارزه نم می

 ستاد.ينا او مالمتنا ا درمقابل حرفي  باکاست 
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 ارناا  بازر ، ساا راه انسااآک  در کای از ناواملی يکا: استقامت دربرابر عـذرها (ب
ا ان ان دنا؛ ولای ومتای يفی را بايلکار وابد و تکشود، نررنا  شرنی است. انساآ، می

ا  شت  خواننا شاکاد  يا نام زييفرض بفرماا  ال بزرهی استکار مستلزن اشکن يان ان ا
نی يتوانست نر انساآ ظاانرب  میکف ناارد. نررنا  شرنی يلکمر تي  دکنا کیاحسا  م

مار ، رخ يی پاس از ديکافراواآ باود و  نا، درمقابل امان حسينکرا از ادامۀ راه منررف 
 ناود. می

 نين اا باياا اماان حسايابتاا مردن کوف  انراض کردناا و مسالم کشات  شاا. فرضاًا ا
م؛ يناکعات نيا بيزيم با يخواستف سام  شا. میيلکاست و تمر نرر شرنی يد»فرمود: می

نناا، پاس کسات. ماردن نام تحاال ناایير نيپراآکن اوضاع و احوال، اميولی ظانرًا در ا
 «م.ينکعت میيف سام  است؛ بنابراين، از رو  اببار و ناچار  بيلکت

رمقابل حوادث خواست دمی ني  اهر امان حسکاهاه دمت شود ين ديربال از اکدر وامعۀ 
شااآ نااۀ شت کاآ، کودکاصغر، اسارت زناآ، تشنمی ار تلخ و دشوار  مثل شهادت نلیيبس

متشرع معاولی نمااه  يکربال شاردنی نيست، از ديا ک  در کمر  يبواناآ و حوادث فراواآ د
ناا و کنی ينشاتوانسات نقادمان میب نا و نظات رسالت خود را ب  فراموشی بسپارد، مانک

ِبه« »ست!؟يم. چاره چينکعت میيا بيزيم. حال با يف نااريلکمر تيد»ا: يبمو ُُ ُح یالّضهُرَراُت 
ُظوراِت  ُْ ن، نشاانمر اساتقامت اآ حضارت اسات. يارد. اکان نيچنا نياما امان حسا 1.«اْلَم

الت کسات. تحاال مشايالت نکبا ب  معنا  تحال مشان! استقامت، نا يعنی اياستقامت 
ن يماوازاا  ني  ماکن است برحسد موازکر از تحال مسانلی است تبرا  انساآ بزر ، اساآ

 ا.يخالف مرلحت ب  نظر اا  شرنی، نرفی و نقلی ساده

 . آثار پایداری درمقابل مستکبران7-1-6
ساتاد، يا ايدن طور مظلومان  درمقابل  اآکالل  ليسباآ مبارز و م انا فی :پیروزی (الف

روز شاا. يدرامانا، از نا  بهت بر دشان خود پ  ت  شا و خاناانش ب  اسارتيخونش ر

                                                           

شود. مفاد اين مانااه ايان اسات کا  در مواماع يکی از موانا فقهی است ک  ب  اآ مانام اضطرار نيز هفت  می .1
 اضطرار ، محرمات، مباح خواننا شا. 
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ا  معاصار، يا  از رنباراآ بازر  دنکدليل است نايندر  است؛ ب  يکنا ن، برا  ملتيا
ن بان يما راه مبارزه را از حس»انا:   هفت کننا کستنا، نقل میي  مسلااآ نم نکی يناحتی اآ

ن بن يناست. مردن ما نم از حسالن مثيی از نايکانقالب خود ما نم « م.ياد هرفتي نلی
  درمقابال کانا يست. فهايشاآ نل مغلوبيشاآ، دلشت ک  کانا ياد هرفتنا. فهاي نلی

انی اسات. دشاان نرچا  يردآ، موبد باب تی و روسکنی ينشدشان ظانرًا مسل ، نقد
ا، بانظات باشا، اهر بناح مممن و فئ  مممن ، با توکل ب  خااا درمقابال او م اناات کننا

 انا.ين را ملت ما نم فهايروز  با فئ  مممن  است. ايست با دشان و پکباألخره ش
ــودهی (ب بااًا، يدارد و تقر نیيحساا بااا نهضاات اد ياات امااان، شاابانت زکااحر :الگ

ت، منتهی ب  شهادت اآ حضارت و کنی است. هرچ  اآ حريت حسکشاه از حرالموبردار 
را ياناا؛ زک اد ناایين فرمی ايا؛ ولی ايتهی هردروز  امان منيت ب  پکن حريارانش شا و اي

م باود. امتضاانات متفااوت باود؛ کت حااکر، مضاوآ و طرح کلی بر نر دو حرکنوع ف يک
ومت کت، حکن حريشا و سرنوشت ا نيت، شهادت امان حسکبنابراين، سرنوشت اآ حر

  ناایوهي  وطورکلی، امر روشن و واضحی است. استقامت ازبالن، ب يامان بزرهوار ما. ا
ا نبور  و هاررا ييابنا و نبات است. اين دو ميان با کلاۀ استقامت، معنا میکبارز نر دو حر

 لی مهم است. يبا اآ برخورد کنيم؛ چوآ خ
  کاالتی مواب  شاا کت، با مشکابتاا درمقابل اآ حر نيامان حس :هاحفظ ارزش پ(

  کاربال و فشاار  کر  در ي ، درهر  خرو  از مکيناودنا. ناهزمر  رخ میيی پس از ديک
الت بود. حضارت بار کن مشيوارد شا، ازبالۀ ا نيربال بر ش ص امان حسکدر حادثۀ 

اش نم معلون شا. نتي   يکی نوشيا. نتي  نا  صبر را يکینا صبر کرد و برن يک اآيک
مانا، اسم خواست در دنيا باانا، مانا. مراآ می نايی ک  امان حسيناين شا ک  اآ ارزش

ماناا و در دايارم محااودتر و  ناا  اساالمی ماناناا، حاايث پياامبراسالن مانا، ارزش
 است، مانا. بيتتر ، تشيع ک  مکتد انلمهم

مابرا  اربعين نم يک مقابل  و مقاومت درمقابل رژيم اساتکبار   :عدم سازش با استکبار ت(
نا، از شاان ياا از ماينا  با  کاربال، بارا  از نربا ک  بود است؛ يعنی حرکت خانااآ امان حسين

 انا.کردآ حادثۀ ناشورا، حادثۀ مقاومت و حادثۀ شهادت بود. اين حوادث بهم پيونا خوردهزناه
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شاار اين حوادث برا  پيشرفت انقالبااآ اساتفاده کنايم. ياک توانيم از معانی بیما می
و مشار معينای از بامعا  و  ناا  شايطانی، زمااآنکت  اين است ک  مقاومت دربرابر مارت

خااطر شناسانا. ايان، ناااآ راز  اسات کا  با شراي  هوناهوآ ابتاانی و بهانی را نای
کاار  و نا در تاريخ هرشت  و نم در تاريخ ما دچار سازش، محافظ ب  اآ، خيلی یتوبهبی

ا شاناختنا؛ يعنای ايان احساا  رناای نا شانا؛ چوآ اين راز رانشينی دربرابر مارتنقد
شااه، شاراي  مساانا و نامساانا ناا  پريرفتا نااشاتنا کا  مقاومات و اصارار بار ارزش

 بايی نستنا.شناسنا و نايشمی و نا نای
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 گفتار هشتم
 بصیرت و دشمن شناسی

 

 

 عاشورا ۀحادث در یشناسدشمن و رتیبص. 8-1

  رتیبص ضرورت و تیاهم. 8-1-1
ر يناا نشااآ، تاأث رانا کناا و رانا يآ راه، دچاار بردکنردآ راه، اشتباهکنهم عنیي رتيبر
ِمهُل یََ اَل »فرماود:  اميرمممناآ 1.ار و نافکردآ کنرفتن از وسوسۀ خناساآ و اشتباهينپر ُْ

ْهُل  َهَذا اْلَعَلَم 
َ
ْبر ِإالَّ أ ََ الصَّ توانناا سانی میکرا ا  ايت، اسالن، توحيانسانا  ن پرچميا 2؛«اْلَبَصِر 
رت و ي؛ برا«البصهر َ الّصهبر»ا و بلنا نم  دارنا ک  اين دو ويوهی را دارناا: رنيدر دست بم

 رت و استقامت است.يمظهر بر نياستقامت. امان حس

                                                           

رسااااای در: ، دست83/81/8631در ديااااااار باااااا ماااااردن مااااام،  ا بياناااااات اماااااان خامنااااا  .1
https:farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18496. 

 .816نااآ، خطبۀ  البالغة،نهجمحاا بن حسين شريف الرضی،  .2
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مراآ يرت را ن  فق  در خودشاآ، بلک  در دي  برکن است ينقش ن بماآ و خواص نم ا
خودشااآ نام دچاار    متأسفان  بعضی از ن بماآ،کنا يباورنا. ادن هانی میينيز ب  وبود ب

پراننا نفع دشان میهو ب يکحرفی  يکستنا. يفهانا، اصاًل ملتفت ننستنا، نای رتیيبربی
هوينا. ن ب  نم   ناتش نابود  بنا  باهور  اسالمی است، چيز  میکا  نفع ببه و ب 

ن اسات يات با  نم ناارنا؛ ولی ايستنا، نينا  با  نم ننستنا، خواص نم نستنا، ادن
 مر. يرتی است ديبرمر. بیيد

نا  معتاا و پ ت  و نا  نا با خواناآ اثار خوب، تأمل، هفتمو با انساآويوه شاا بواآب 
بريرتی را بیا  خوانمن را من نایيا. ن ، اينک  نرچ  هفت، شاا مبول کا  ا يهفتمو  تقل

ننا، ذنان انسااآ را ماانع کتواننا با استایل، ادن را مانع   میکسانی نستنا کا. ين ببرياز ب
ن ابازار در شاروع نهضات و در اداماۀ يانام از ا نيننا. حتی حضرت ابانبااللَّ  الحساک

 رد.کنهضت استفاده می
ب اش از بهااد اماان  ياکرا نبايا فق  با بنگ روز ناشورا شناخت؛ اآ  نيامان حس

انل هونااهوآ در ح مساير، توضاکازمنمعروف، نهین، امرب يياست، بلک  بايا با تب نيحس
  کابی دارد يانات ن يحضرت، با  نااآ منی و نرفات، خطاب ب  نلاا، خطاب ب  ن بماآ

 ربال شناخت. کااآ يربال، نرص  و مکدر راه ا  نا ثبت و ضب  شاه استتابکدر 
ردناا. نرچناا کرفتنا، صحبت مین بودنا. میييربال، حضرت انل تبکدر خود نرصۀ 

ناا اآ ردناا تاا بااکيز  است؛ ولی امان از نر فرصتی استفاده میااآ بنگ، ميااآ خونريم
اار شاانا. ياننا. البتا  بعضای خاواب بودناا و بکاار يرا بنا اآ   بتوانناکننا، بلکصحبت 

  خودشااآ را با  کاناايی اار نشانا. اآيبعضی خودشاآ را ب  خواب زده بودنا و اخر نم ب
 1ن است.که نامال و هاکشاآ مشردآکااريزننا، بخواب می

 بصیرتی مردمسازی دشمن از بی. فرصت8-1-2
  چ  اتفامی کنا و بفهاا کا حوادث را مبل از وموع اآ احسا  يملت، با يک  يو نا انسانی شم

                                                           

، دسترسی در: 5/5/8688در دياار با انضا  دفتر رنبر  و سپاه حفاظت ولی امر،  ا بيانات امان خامن  .1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7770. 



 230  عاشورا یهادرسچهارم: فصل 

 

اسی درست در طاول تااريخ، يو شم س  ن دريالعال نشاآ بانا. نااشتن اسکافتا و ندارد می
ار  کا  نار کاآ داده است کنا اماست و ب  دشاناآ ملت ش  در خواب نم  داشت ينا را ناملت

 مروآ بااننا.نا اآ العالسکاورنا و از نينا بخواننا، بر سر ملت  میک
اا  ار  از مسلااناآ اواخر دنۀ شرت ن ر يا. بسينکربال نماه کن نماه، شاا ب  حادثۀ يبا ا

ل درستی نااشاتنا. يهرشت، تحل  میکاز حوادثی ا  رنکسال بعا از رحلت نبی معنی پن اهي
ار  کاااآ بااز باود و نارکس، نرياالعاال نااشاتنا؛ بناابراين، مسکال نااشاتنا، نياچوآ تحل

 اورد. ر امت اسالمی ب  وبود میي  در مسککرد و نرانحرافی خواست، میمی
ت يااک  حاياز شرا يکچي  نکبوانی ا    فاس  فابر بانان و رسواکا يار ب  بايی رسک

رنبار امات ا  باود در او وبود نااشت و نقطۀ مقابل پياامبر ی و خالفت پيامبراسالم
ا! يااد مایين حادث  امروز ب  نظر شاا ن يا چقار اينيشا. بب ن پيامبرياسالمی و بانش

  کاردنا. بعضی نم کاما. خواص احسا  خطر نيد نين حادث  ب  نظر مردن، ن ياآ روز ا
  کاات و راحتشاااآ ابااازه نااااد ياا، نافع ش راایردنااا، منااافکا احسااا  خطاار ماایيشااا

 العالی نشاآ باننا. سکن
زهی، ناالت، سالمت اخالق و صالح کيا، پاي، اسالن را اورد تا مردن را ب  توحپيامبر

  سارتاپا فسا  و کانا ينشمی سی ب  با  پيامبرکناومی بامعۀ بشر  سوق دنا. حال 
انتقاد  ناارد. با فاصلۀ پن اه ساال بعاا از ت او يفساد است و ب  اصل وبود خاا و وحاان

ا؛ يااد مایيلی ن ين، امروز ب  نظر شاا خيار! اکا سر ياسی میکن ي، چنرحلت پيامبر
فا  شاا و ماأموراآ يا خليازياما. ن اد! يد نيار  از اآ مردن، ن يولی اآ روز ب  نظر بس

رناا. ماردن نام يبم عاتي  از ماردن بکاا  اساالن ياغالظ و شااد را هراشتنا در اطاراف دن
 ردنا.کعت ياستاااراآ بيردنا. نلاا، زناد، ن بماآ و سکعت يدست  رفتنا و بدست 

 . معرفت، الزمۀ دفاع از دین8-1-3
رد. کاار  کا فااايان، بايا  بارا  حفاظ دکدنا می ی دارد. ناشورا در ينانا و در انيناشورا، پ
ااآ نبرد ح  و باطال، ي  در مکدنا شت. در  میز هريچ  در راه مراآ، بايا از نا کدنا در  می

صاف مارار  ياکت، با نام در يع و امان و رنيف و وضير و بواآ، شريو بزر ، زآ و مرد، پ کوچک
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ر اسات يپارديار اسايناا  ظاانر ، بسايی  ببهۀ دشان با ناۀ توانااکدنا رنا. در  میيهمی
ا و ياد دينا  اسايوفا ، شاان و ماکشاورا در راآ نايارواآ اساکوسيلۀ  ، ب يام  ببهۀ بنیک)ناچناآ 

ن، يا  در مابرا  دفاع از دکدنا انی منتهی شا.( در  میين مابرا، ب  فنا  ببهۀ سفيباألخره نم ا
ناا در ببهاۀ رتيبرخورنا. بید میينا فررتيبررت نياز دارد. بیيچيز ب  برانساآ بيش از نا 

  از کاسانی بودناا کاد، يز  در ببهۀ ابنکننا. ناچناآ   خودشاآ بااکنيرنا، باوآ ايهباطل مرار می
 نا بودنا.رتيبرانل فس  و ف ور نبودنا؛ ولی از بی

ار  و شاهادت اسات؛ ولای در کن فاااين ويوهی ناشورا، ناايتراآين و ناايتربربست 
نا ، بارر معرفات يت از ماکامر  نم وبود دارناا. از اغااز حري  ديمابرا  ناشورا، حقا

رت ياهار ماردن و امتای از برا ا. ات حادثۀ ناشوراساتيی از خروصيکن ياا  ااه شيپاش
ناا الت اآکرد و هره از مشکنا را اصالح ن وانا ار اآک  هوناهوآ، يبرخوردار نباشنا، حقا

 ی، يناام تااريت فزاکحر يکاآ برر يشناسی و پاشن، اخالص، مومعين وانا هشود؛ بنابرا
ابرا فق  در ظهار ناشاورا تااان نشاا. درواماع، از ظهار نا  مهم ناشوراست. ماز ويوهی

ش و هسترش اسات. بعاا از ي  ناچناآ رو ب  افزاکخ شروع شا يانی در تاريبر يکناشورا 
 1ن خوانا بود.ين نم نايا

 . بصیرت، مایۀ عظمت و شجاعت8-1-4
م انساانی و اساالمی او براساا  يت نظکخاطر موضع و حربر  ب کند يز و نظات ارزش

ن يس چنکت او اين نظات را ب  او ب شياه. نرکم و نوع حريار، تراکف الهی است. يلکت
ن نظاات از ياياباا. ب اش نااام انباشاا، نظاات مای اميرمممناآنا، نرچنا دختر ک
ربال، نم کب   نيت مبل از رفتن امان حسيت را شناخت؛ نم مومعي  اوًی مومعکن است يا

شانام بعاا از شاهادت اماان کت حاوادث يا و نم مومعت لحظات بحرانی روز ناشوريمومع
 ند را ساخت.ينا زن انت ابيرد. اکانت اب  يکت، يًا، طب  نر مومعي؛ ثاننيحس

ناا  نامااار صاار بعفار و چهارهنبا ، ابانربال، بزرهانی مثل ابنکت ب  کمبل از حر

                                                           

، دسترساای در: 3/3/8631در دياااار بااا امشااار ناوناا  بساايج سراساار کشااور،  ا امااان خامناا بيانااات  .1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18087. 
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ج شاانا و ياشتنا، هرا دنا اين است، امازادهی و امثالي  ادنا  فقانت، شهامت، رکاسالن 
ن راه را برود و امان يا اي  باکا يج نشا و فهايبر  هکند يننا؛ ولی زکار کانا بايا چ ينفها

ماراآ حاس يا راه سا تی اسات. او بهتار از ديفها  نایکنيخود را تنها نمرارد و رفت. ن  ا
 رد. کمی

ل يادلنينااا و با اش باا شت، از شونر و خانوادهي  برا  مأمورکزآ بود، زنی  يکاو 
  حادثا  کارد کانا  خردسال و نوباوهاآ خود را نم ب  ناراه برد. حس مای  بچ کنم بود 

ا ياتوانناا بفهاناا چا  بانا ناین انساآيتر  مو کنا  بحرانی چمون  است. در اآ سانت
شاهادت رد و او را برا  شهادت اماده کرد. بعاا از کبانی يا و امان خود را پشتيننا، او فهاکب

ن زآ ياشا، ا يکنا و افاق نالم تارنا و باآا ظلاانی شا و دلي  دنکنم  ن بن نلیيحس
خ يناا  تاارن انسااآي  فقا  وایتارکاا يی رسايند ب  باايا. زيبزر ، نور  شا و درخش

 تواننا ب  ان ا برسنا.امبراآ میيعنی پيت؛ يبشر
ارش کاباشانا،  زنارا فاطاا ناد و يخوانا. اهر الماو  او زا، المو میيزآ امروز دن

ارنا، نرچناا کن ينا و انت اب بهترتيمومع  ار  در درينبارت است از فهم درست، نوش
ناا   خااا بار دوش انسااآکاف بزرهای يلکز برا  ان ان تيچستادآ پا  نا يار  و اکبا فاا

 هراشت  است، ناراه باشا.
اه اسات، رو  دو بالا  يسار با  اباالفضالرابع   از انا کلااتی کو  اراتيدر ز

 اسات؟ نااۀ ک رت اباالفضاليرت و ديمر  وفادار . برايی بريکا شاه است؛ کيتأ
شتر نشااآ داد. در روز تاساونا، يرت را بيرت بودنا؛ ولی او برينی، صاحباآ برياراآ حسي

عنای با  او ين بال ن اات دناا؛ ياا شا تا او، خود را از ايفرصتی پ مثل امروز نرر ، ومتی
ااآ کارد. هفات: يرد و دشاان را پشاکبرخورد  نام  دادنا، بواناردان م و اماآينهاد تسلشيپ
  1«نامۀ شاا!ن باا شون؟! وا  بر شاا! اف بر شاا و اماآيمن از حس»

  با او بودنا، دستور داد مبل از ک  ب  س  نفر از برادرانش کن بود يرت او، ايناونۀ ديمر بر
 يکنا، چهار برادر از   اآکا يدانننا تا ب  شهادت برسنا. میکت ااآ برونا و م اناياو ب  م

                                                           

 .11، ص 2،   8618الشريف الرضی،  ،، ممإرشاد القللبديلای،  حسن بن محاا .1
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تر بعفر، نباالل  و نثااآ باود. او بارادرانش را درمقابال مادر بودنا؛ اباالفضل، برادر بزر 
ا يا  بموکار مادر داغاارش نم نباود کمربانی کرد و ب  ف ن بن نلیيچشم خود برا  حس

ر خاودش نام ير سرپرستی فرزنااآ صاغکوش باشا. ب  فی از برادراآ برود تا دل مادر خيک
 رت است. ين، نااآ برين  بودنا. اي  در ماکنبود 

 . هدایت و روشنگری در زمان الزم8-1-5
  ن حا  و باطاليردآ مرز باکت و مش صيردآ، روشنمر ، نااکاآيب نيمبارزم امان حس

بينياا هون  بود. نلت اينک  مینيناز يبود. در انقالب نا  ا و چ  مبل از اويزيچ  در زماآ ا 
رغام نااۀ ( و نلای27)مريم:  «اً یّ انًا َعلِ ََُ َرَاْعِاُه َم »ع کرد يخاا  متعال، مقان امان ما را رف

ننا، ب  فراموشی دننا کخواستنا او را محو   میکبار کت و استيا  مادينوامل در سرتاسر دن
ن سا  يا  اکان باود يو باوداآ نااود، ناا رد و ماناهارکننا، او را حفظ و بزر  ک کوچکو 

ًا، ب  خاا  خاود يخواست؛ ثانز  نایيويوهی را داشت؛ اوًی، بااخالص بود و برا  خود چ
رد و با  بنااهاآ خااا نام کااا خواناا يپ ار و ناف، تحق ک  کدانست انتااد داشت و می

، امااان یزن، صاحبت را از دست نااد. در لحظاۀ یزن« مومع»انتااد داشت؛ ثالثًا، زماآ و 
 رد.کت یزن را کیزن، اشارم یزن و حر

 ای اآ ين انقاالب از هيا  نناوز نام دشااناآ اکای اتفاق افتاد ي]بنابراين[ انقالب نظ
توانم نم و میکن را ادنا میين انقالب را درست بشناسنا! من ايتواننا اانا و نایخار  نشاه

ال خودشااآ بارا  ناابود  ي  ب  خکر  يآ و از تاابشايناشاآ، از حرفيارناکنم. از کثابت 
انا. نفات هنباا ن انقالب را ننوز نشناخت ي  اکشود شنا، درست معلون میياناانقالب می

ن م ترار  يانظاراآ، سا ن را با  اوتا کن انقالب، پر از صااسات؛ ولای اآ يآ از اوهرد
ا تااان يلب نا، ناۀ مضاا يکبا  اشاره و يکلا  حرف و با کننا با دو کال میي  خکانا هرفت 

ن اا نام ناااآ ي  هاانی در اکااانشااآ نساتنا يرواآ و مرينا، پتر از اآلوحشود! سادهمی
ن انقاالب، يازنناا. انا نم لب ناا مایچارهين بينا، اننا. با لب نا اآکرار میکنا را تحرف

 روز دارد.خ و سطح بهاآ ماد  امينا و تارش  در دلين انقالب، ريبزر  است. ا
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 گفتار نهم
 ایثار و فداکاری در عاشورا

 

 

 عاشور ۀحادث در یفداکار  و ثاریا. 9-1

 یفداکار و ثاریا ضرورت. 9-1-1
ت با  يات ترمی بشري  انساآ ب  مکنايی اوردآ خود. س تیياآ و ب  حساب نيعنی نايثار يا

ن بان ي  حساکاناافی  نا، بااارزش نساتنا، ناااآکخوانا اآ را تحال مان بایتر میيک
رناج  نينا  امان حسست. اآي  بایتر نکنيمر از ايخاطرش ب  شهادت رسيا. دب  نلی

 نا؟يتوانست در خانۀ خودش بنشنای نيا. ممر امان حسيشک
اين بود ک  پيان ]اآ حضرت[ در تااريخ بااناا. اآ پياان نباارت اسات از  پيروز  امان حسين

بانبا  و آ دنا نرهاه اسا  دين در خطر باود، حرکات ماو ، ناا نا  مسلااآ نشااينک  ب  ملت
 نشاآ داد.  فااکاران  یزن است، حتی در حا حرکت استشهاد ، انچناآ ک  حسين بن نلی

اين، مفهون حرکت امان حسين
نم، کان است و بايا اباراز م الفات يعنی وظيفۀ من، اياست.  
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روز  ياسرنوشت نرچ  شا، بشود. اهر سرنوشات پ ستادهی مان بمرارن.يا در بادم م الفت و ايبا
 طور بود.اين نيبود، چ  بهتر، اهر شهادت بود، باز نم چ  بهتر. حرکت امان حس

ت کان حريرد. نااکات، اسالن را حفظ کن حريرد. ناکامل، اسالن را حفظ کثار ين ايا
ت و کا، حررفتيپارین خطار را ناايااار بااننا. اهر اينا در بامع  پا  ارزشکموبد شا 

 اميرمممناآ، دختر م برا  حرن پيامبريع نظيري ت، اآ ف ارد، خونش نایکیاماان نا
  کاا  ن حادثا ياماناا. ایخ ناين وامع  در تارياما، اش نایيپ و فرزنااآ خانااآ پيامبر

ا ب  نظات نااآ انحراف در ذنن بامعا  يرد، بايم را بميتوانست بلو  اآ انحراف نظیم
ناا نياست. ب  زباآ هفتن ا نيار  امان حسکن فاايرد. اکرد و کی اد ميا  ، شوخيو تار

  ما اماروز کعنی ابعاد اآ از انچ  يبود؛  العادهرد، فوقک ني  امان حسکار  کاساآ است. 
 1.ميريهیاه ميش را نايناار کزهيلی بایتر است. ما بيشتر بواند و ريم، خينکیمحاسب  م

 تگی فداکاری برای حفظ دین. بایس9-1-2
در ا  ثار و شهادت استي  مظهر اکا  نيااآ ناۀ نالم، حضرت ابانبااللَّ  الحسيا شهيس

 یََ یه کََ ُمْمِسه»ناا: کاد مایين حادث  ]مربانی حضرت اساانيل[ يف نرف  از ايدنا  شر
ََ  َم یِإْبَراهِ  ِه َبْع ِِ اِء ُعُم کَعْن ِ ْبِح اْب َِ ََ َا ِه  ِِّ ُِ در نرفا   نياماان حسا  ن در دنا  مباريا 2؛«ِرهَبِر 

قات، يخوانناا راه حق  مایکانااد است برا  مممناانی  يکن هرشت، يثار و اين اياست. ا
اآ نااارد. نقطاۀ اصالی نااۀ کننا. باوآ هرشت، امک  را طی يتعالی و نرو  ب  ماار  نال

اآ است؛ هاانی هرشات يثار و هرشت در ميا يکن است. پا  ينا  ما دروامع، ناامتحاآ
خوانا با اصرار و ل ابات، پاا  اآ سی زده و میک  کاز باآ است، هانی مال، هاه حرفی 

 6ساآ.کزاآ، فرزنااآ و يستا و هانی نم نزيبا

                                                           
، دسترساااای در: 86/4/8631آ سااااپاه، در دياااااار بااااا فرمانااااانا ا بيانااااات امااااان خامناااا  .1

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12857. 
، ق1211بياروت، ممسساة اینلاای للاطبوناات،  ،والدرع الحصی  می البلد األابرانيم بن نلی کفعای،  .2

 .222ص

، دسترساااای در: 13/8/8683در دياااااار بااااا مااااردن اصاااافهاآ،  ا بيانااااات امااااان خامناااا  .6
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10608 . 
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  در راه ماراآ، از کادناا رد. در  میکار  کا فااين، بايهويا برا  حفظ دناشورا می
ر و باواآ، ياو بزر ، زآ و مرد، پ کوچکطل، ااآ نبرد ح  و بايا هرشت، در ميز بايچنا 
افی است کنا ن در يرنا. نايهصف مرار می يکت، با نم در يع و امان و رنيف و وضيشر

بار را کفار و اساتکتواناا ببهاۀ نا ماین در يملت را از ذلت ب  نزت برسانا. نا يک  ک
 ساز  است.نا  زناهیست دنا. در کش

ايا، ن  در دنياا و نا  ت، زحات و دردسر ب  دست نایچيز باوآ فااکار ، م انانيچ
وردنا  دنياو  نام زحاات انا، دستنخواوردنا  اخرو  نم زحات میادر اخرت. دست

وردنا، زحااات، تلفاات، اخواننا. طبيعی است کا  ماا در ايان راه و درمقابال اآ دساتمی
 نايی نم بانيم.نا و خسارتس تی

را  اکبار حساينشا. صانا بواآ ماا، ارزش نلای نا  نزيز  فاادر راه اسالن، باآ
اآ روز  را ناارنا. اهر اماان حساين نا انساآ، ارزش سياالشهااناارنا. نزاراآ و ميليوآ

 مانا، پاس حتای فااشااآ حساين بان نلایشا، اسالن در اين چهارده مرآ نایفاا نای
ارزياا هرانبها داشت، مینا  ارزشی ک  اآ ذات شريف و مقا  و اآ هونر ارزيا. با اآمی

 فاا شود تا اسالن، چهارده مرآ باانا.
ا، وبودتااآ در راه خااا يانکا خاا را از خودتاآ راضی يخوان  اهر میکن است يان، ايپ

ا ينش تحق  يابا، بايا وامع شود و مقاصا و انااف نالی ربوبی و الهی دربارم نالم افريمف
  کای يسات، تاا باايطاق نم نيف مایيلکا. تيريماه بيخودتاآ را درمقابل انااف الهی نا

ی نم يروز شا. بايردنا، کلاۀ خاا پکار را کن ينا  مممن اشود. نربا هرونی از انساآمی
 روز شا.يشک، باطل پا، بیيشاآ لرزي  بناهاآ مممن خاا پاک

 در کربال . مباهلۀ عملی امام حسین9-1-3
ن نناصار انساانی خاود را با  يزتاري، نزساالنرن اکامبر مي  پک، روز  است روز مبانل 

ْنُفَسهِا»ن اسات: يصحن  اورد. نکتۀ مهم مبانل  ا
َ
ْم  ََ  ََ أ ُُ ْنُفَسه

َ
ََ »در اآ نسات؛  «أ ََ ِنسهاَءنا 

ا  کا  باياا در اآ حا  و برا  محاب  ( نيز در اآ نست. پيامبر31)ال ناراآ:  «ْم کِنساَء 
چ ساابق  ياورد. نات ااب کارد و با  صاحن  نا را انن انساآيزتريشا، نزباطل مش ص می

زاآ، فرزناااآ، دختارش و ياقت، دسات نزياآ حقين و بيغ ديدر راه تبل   پيامبرکنااشت 
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ااآ بياااورد. ياارد و وساا  مياابما  ن خااود نسااتي  باارادر و بانشااکااااا  را اميرمممناااآ
آ و اباالغ ايا  بکان اسات يدننام اعنی نشاآيل است؛ کن شيب  ا بودآ روز مبانل استثنانی

ايياا يب» : يان دانياااآ اورد باا اينايش را ب  مقت، چقار مهم است. نزيزترين سرماي يحق
م، با نراب الهی ناابود ياان برخالف ح  بودکم، باانا و نرياان برح  بودکم. نرينکمبانل  

 «شود.
نم بارا   نيعنی امان حسيل نالی؛ ک  در محرن نيز اتفاق افتاد؛ ولی ب  شين مضينا

ااآ. اماان يااورد وسا  مزاآ خود را ين نزيزتريخ، نزيقت، روشنمر  در طول تارياآ حقيب
ند، ناسراآ، فرزناااآ و بارادراآ يدانست حادثۀ چطور تاان خوانا شا، ز  میک نيحس
باا  ني  بارا  اماان حسايانام برحساد محاسابات دم راه نيا ز خود را اورد. نامبتينز

  ومتی بااآ کت داشت يمار اناو واضح بود؛ ولی مسئل  اآنی امامت مابل حا  يبروشن
ن مسئل  مرار هرفت، بااآ خاود را در طبا  اخاالص يدرمقابل ا ن بن نلیيباارزش حس

 ااآ برد.يهراشت و ب  م

 . فداکاری ویژه9-1-4
ياک  ما ديمر در تاريخ اآ ش انت و فااکار  را سراغ نااريم. اصاًل کار حساين بان نلای

کااان نناوز در هون  دفااع کناا. ماا نايچ  ما نشاآ داد مسلااآ بايا از دينش ايندر  بود و ب
ايم. کربال  خوزستاآ و کربال  ايراآ، فاصالۀ زيااد  باا مرار نمرفت  شراي  حسين بن نلی

کاان از مضايا و حوادث تلخ ملات اياراآ، با  نظاات و دارد. نيچ کربال  حسين بن نلی
 نيست و ن وانا شا؛ ولی در اآ حادثۀ تلخ حسين بن نلای تل ی حادثۀ حسين بن نلی

 نشينی نکرد. بايا اين را ياد بميريم. ايستادهی، مقاومت و ش انت ب  خر  داد و نقد
امال و اساالن را کثاار ين شا ايچيز خود هرشت. ابرا  اسالن از نا  حسين بن نلی

ناا در   ارزشکوبد شا ت مکن حريرد. ناکت، اسالن را حفظ کن حريرد. ناکنم حفظ 
رد، خاونش کایت و امااان نااکارفت، حريپارین خطار را ناايااار بااننا. اهر ايبامع  پا

و فرزناااآ خاناااآ  اميرمممنااآ، دختار م برا  حرن پيامبريع نظيري ت و اآ ف انای
 توانست بلو  اآی  مکا  ن حادث يمانا. ایخ ناين وامع  در تارياما، اش نایيپ پيامبر
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 ااد يا  خ، شويا ب  نظات نااآ انحراف در ذنن بامع  و تاريرد، بايم را بميانحراف نظ
 است. نيار  امان حسکن فاايرد. اکرد و کیم

 . اهمیت انتخاب زمان فداکاری9-1-5
انت اب زماآ، چ  زمانی فااکار  خوانيم کرد و ک ا، کاان صحن ؟ اين خيلی مهم اسات. 

ر  دمي  انت اب کرد ک  درست رو  مرز مر  و حيات اسالن زماآ را طو حسين بن نلی
باا حرکات  ساو حياات اساالن. حساينسو  مرز، مر  اسالن باود و اآحرکت کرد. اين

مانااآ اساالن از خودش موبد شا اسالن، زناه باانا. اين يک مسئل  است ک  برا  زنااه
استفاده کنا. اهر اآ روز اماان تاان امکاناتی ک  يک انساآ برا  فااکار  دارد، در حا انلی 

کرد، مسئل  ديمر اين نبود ک  اسالن نامص خوانا شا يا دچار مقابل يزيا ميان نای حسين
 مانا.انحرافی خوانا شا، مسئل  اين بود ک  ديمر از اسالن نيچ اثر  بامی نای

و  نلایبان ن يخ و نالم، مسائلۀ ناشاورا و حسايثار است. ناۀ تاريو ا ار کناشورا او  فاا
ثاار در راه خااا و در راه تحقا  اناااف يار ، اکاناا؛ فااان ويوهی شناخت ياصحاب وفادار او را با ا

ن ين ويوهای ناشاورا، ناايتاراآيان و ناايترست. بل ، بربست ين نيالهی؛ ولی مسئلۀ ناشورا فق  ا
ت کااز اغااز حر مر  نم وباود دارد.ي  ديار  و شهادت است؛ ولی در مابرا  ناشورا، حقاکفاا

   ا. نا  حادثۀ ناشوراستی از ويوهیيکن ياا  اه شاين ، برر معرفت پاشياز ما
ناا را اصاالح ار اآکا  هونااهوآ، يرت برخوردار نباشانا، حقااياهر مردن و امتی از بر

شناسی ن، اخالص، مومعيتيهشوده ن وانا شا؛ بنابرانا اآ التکرد و هره از مشکن وانا 
نا  مهم ناشوراسات. ماابرا فقا  در  ی، از ويوهیينام تاريت فزاکحر کياآ برر يو پاش

  ناچناآ کخ شروع شا يانی در تاريبر يکظهر ناشورا تاان نشا. دروامع، از ظهر ناشورا 
برا  انتال   نيحس ن خوانا بود. امانين نم، نايش و هسترش است. بعا از ايرو ب  افزا

ناايی ن برخی از ويوهایيااآ اورد. ايرايی خود را ب  مکلاۀ ح  و برا  ن ات خل ، ناۀ دا
 1نا و نشاآ دنا.يلی در مابرا  ناشورا ببکطورتوانا ب   انساآ میکاست 

                                                           

، دسترساای در: 3/3/8631در دياااار بااا امشااار ناوناا  بساايج سراساار کشااور،  ا بيانااات امااان خامناا  .1
https:farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18087. 
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  دارا  فضيلت، صاق، کسی کلت باشا، يفضومتی حاکم زورهو، مفسا، دروغمو و بی
اسات. اهار  متلماه ا هودالي، مقتل، مربح ش در زنااآينور، نرفاآ و توب  ب  خاا باشا، با

رود و اطلبی و وابستمی و فساد ب  انزوا میيرانی، دنهردد، شهوتار ايا، ورق برمیکامان سر 
ثار و از خودهرشتمی يت، بهاد، دلسوز ، رحم، مروت، برادر ، ايتقو ، زنا، صفا، نوران

نا مطرح ارزش نا واينا و اين فضيلتنا مین خرلتيا، ايار اکايا. اهر امان بر سر نيز می
بن  نيومت امثال حسمانا. اآا، نظان امامت بامی میينا را نم  داشتن ارزشيشونا. اهر امی

  1شونا.مر ب  مربح برده نایيد نلی

 . بهای حفظ اسالم 9-1-6
نا  نالم اسات، ن باآي  برترک نيو هرانبها  امان حس  ان، باآ مطهر، مبارين مياهر در راه ا

  اصحاب اماان کست. اهر باآ بهترين مردماآ ياد  نيبها  ز ني، ب  نظر امان حسمربانی شود
 شود. بها  هرانی محسوب نای نيبودنا، مرباآ شونا، برا  امان حس نيحس

دانسات می ن بن نلیيحسا  نديتی مثل زيو ش ر اللَّ ، حرن پيامبراسارت ال
، نيدر نظر اماان حساا  نناکر میيبچ  را اس ن زآ ويانا اآ شت  شود،کاباآ ين بيومتی در ا

  کاوريم ز  مقايس  شود ک  ب  دست میيا با اآ چيم، بايپرداز  ما میکن نبود. بهايی يسنم
 نا پرداخت شا برا  اسالن، مسلااناآ و بامعۀ اسالمی. اين ا اين نزين 

ار  شا کروز شا. يردنا و انقالب پکثار و هرشت يدر انقالب ]نيز[، بناهاآ مممن خاا ا
ن، اآ نام ياومت دکومت اسالن و حکعنی امامۀ حيرد؛ کنی نایيبشيهر  پليچ تحلي  نک

ت کان حريات اکارد؟ اما ب  برکسی باور میکرد؟ چ  کر میکسی فکن نقطۀ نالم. چ  يدر ا
اه و هاروه زيااد  يار نشانی ان ان شا؛ چوآ باع برهزکن يثارهراآ، ايااآ و مممناآ و ايشه

ن هروه باشنا تاا يا بکوشنا بزو اياه هرفتنا. نا  بايم نا  خود را نادييهونایا  مممناآ از
  از خود هرشتنا.ا  باشانا اآ ن افت ار متعل  ب يا

ت ماطع زباهاآ، خواص و يثرک  اک نين هرشت نبود، مثل دوراآ امان حسيی اينربا
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ا سر يزيومت کروز شا، حيباطل پانا و نقد رفتنا، کلاۀ يردنا، ترسکمممناآ شان  خالی 
ار کنبا  پنج، شش مرآ سر ومت بنیکار اما، حکامي  نود سال سر ومت بنیکار اما، حک

انا؟! بواماع اساالمی چا  يشکن هرشت ان ان نشا. مردن چ  ي  اکخاطر اناما و مانا، ب 
  1انا؟!.يشکن چ  يانا؟! مممنيشک
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 گفتار دهم
 شهید و شهادت طلبی

 

 

 اعاشور  ۀحادث در یطلبشهادت و دیشه. 11-1

  شهادت و دیشه قتیحق. 11-1-1
ف دست هرفت  و کات خود را يا، رفاه و بایتر از نا ، حي  سالمت، دنکانسانی  عنیيا يشه

شاورش کاحاد مردن  يکايکنا  محترن و دروامع، از شور، نامو  و ارزشکرفت  است تا از 
اتل الّرجل یّل بّر بّر، حّتی کاو  »ت وارد شاه است: يدر رواا است. ين معنا  شهينا. اکدفاع 

 ياکنا  ن انساآيمر  مرار داد. بایتر از برتريبایتر از نر خوبی، خوبی د 1؛«اللهلیای ُب
ن، شاامل ينا  متان اناال در نرف انساآيبرتر  مرار دارنا. بای  بهتر  نابامع ، انساآ

ار  نسات. کانی ي  و...، تا حا معيل نلم، تحقيار، تحرکنااز و نبادات، انفاق، تالش، 
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بااختن انسااآ در راه خااا، ساقف ؛ باآ«اللهلیاتل الّرجل ای ُبیحّتی » است؟ کاآ حا 
 1ر  وبود ناارد.يچ خين، نيی است و بایتر از ايکن

م و يااردهکااور  است. ما چوآ ب  مشانام شهاا نادت قت شمفتيم و حقيز نظيا، چيشه
م، نظات يااهياد ديرا ب  شهادت رسانا، زنا اآ  کا و رانی ينا، وصاثارنا، نظاتينا، اهرشت

  از کاا و افتااب يااآ م فی ماناه است، مثال نظاات خورشايقت نورانی و بهشتی براين حقيا
 ياک مانا. در هرشت ، ومتی  دانم درمقابل افتاب نستنا، م فی میکسانی کشات ظهور، برا  

شاا و شارح خ صار اسالن انت اب و معرفی میينا  شهاا  امروز ما، از تارن ناون يناون  از ا
نا ب  نا و نيتنا و حتی در نالنا و باآاور  در دلر واضح و شمفتييشا، تغاآ میيحال او ب

ن، يتوانناا ناالای را روشان کنناا؛ بناابران ساتارهاآ درخشااآ، مایياز ا يکاورد. نروبود می
 ای است. يقت نظيحق قت شهادت،يحق

ناا. کنا را امضاا مایاار  و بقا  ارزشي  پا  ماناهار ، پاکاست  ]ب  نبارت ديمر[ شهادت
ا بااآ ي  شاهکقتی است يان حقکشود، بقا و استحا داده میيا ب  شهين دني  در اکن ابر  يتربزر 

ناا. کا حفاظ مایيت خاوآ شاهکاقت را ب  بريرده است. خاا  متعال اآ حقکخود را برا  اآ فاا 
ا  از باآ، نستی و راحتای خاود، بامع  يکن نم معلون است. ومتی يار منطقی و نقاليی اکسازو
 2رسانا.ا ب  اثبات میيت خود را در دنيهررد، حقانقتی میيارزش و حق يکبرا  

ت دارنا، زناه باانا، يااآ مسئولي  امروز در مبال شهکسانی کوسيلۀ قت، ب ين حقياهر ا
  کاثار بزرهای ين اينام ما، از ايخ ايس شود و بزر  نماه داشت  شود، نايشۀ تاريو تقا حفظ
خ بشريت، ننوز از خوآ ب  ناح  ري تۀ سرور ي  تارکردنا، بهره خوانا برد، ناچناآ کاناآ 
باارد؛ چااوآ وارثاااآ اآ خااوآ، بهااره ماای نيخ، حضاارت ابانباالّلاا  الحساايااآ تاااريشااه

 6ار بردنا.کن خوآ ب  يداشتن انا را برا  زناه نم ن روشيواترين و شيترمابران 
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 داشتن خون شهید. زنده نگه11-1-2
 سات. رناج سایياتار نکا، از خود شهادت يداشتن خوآ شههانی رنج و زحات زناه نم 

ن خوآ را نم  يل است. رنج بردنا تا توانستنا اين مبياز ا بر کند يو ز سالۀ امان س اد
ن ين رنج را متحال شانا. امروز، ماا چنايبت ايتا دوراآ غ اآ نم ناۀ انا  دارنا. بعا از

ومت ح ؛ ک  امروز، با اآ روز متفاوت است. امروز بحااالّل  حيم. البت  شرايا  دارف يوظ
 م.يفی داريااآ مانم است، پس ما وظايومت شهکعنی حي

با يت زکر  و دو حريهعااآ، دو موضي  شهکرسا    میين نتيبنا ، انساآ ب  ادر باع
ی در مباال يکار ، يهن دو موضعيامی دارد. اياان پک  نرکوه از خودشاآ نشاآ دادنا کو باش

ناسات و ديمار  درمقابال ن، بناهاآ خاا و مراالح اآيذات مقا  ربوبی، ارادم الهی، د
و ن دياا، با  ايانکل ياا را تحلي  و موضع شهيعنی اهر شاا رفتار و روحيدشاناآ خااست؛ 

 ا.يرسر  میيهموضع
  مرباوط با  ذات مقاا  کار  در مبال خاا، بناهاآ خااا، امار خااا و انچا  يهموضع

رده اسات. کاثاار يا در مبال خاا، هرشات و ايپروردهار است، نبارت از هرشت است. شه
ا است. اهر او خود ير  شهيهن موضعين، اولياوردآ خود. اياآ و ب  حساب نيعنی نايثار يا

ن ياا. ايرسان مقان ناایيداد، ب  ااورد و در معرض نابود  و خطر مرار نایاب میرا ب  حس
ا در سرما  يدرب   35ر افتاب ينا  بنگ، در هرما  خوزستاآ، در ز  در ببه کبوانانی 

شااآ خانا  داشاتنا، ردنا، نا کنا  پر از برف رفتنا و باآ خود را فاا وهکردستاآ، رو  ک
ن داشاتنا، بعضای يز و ناازنياادر مهرباآ داشتنا، بعضی ناسار نززناهی داشتنا، پار و م

 ش داشتنا، ارزو داشتنا؛ ولی نا  را هراشتنا و رفتنا.يفرزنااآ و بمرهوش  داشتنا، اسا

 . پیام شهیدان11-1-3
ا، يانکا خااا را از خودتااآ راضای ياخوان  اهار مایکن است يان ايست؟ پيان شهيااآ چيپ

وامع شود و مقاصا و انااف ناالی رباوبی و الهای درباارم ناالم  ايوبودتاآ در راه خاا مف
طااق يف مایيالکا. تيارياه بميا خودتاآ را درمقابل انااف الهی ناينش تحق  يابا، بايافر

ردناا، کار را کان ينا  مممن اهرونی از انساآ يیشود. نربا  میکی يست، تا اآ باينم ن
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باوآ بروبرهرد کلااۀ ا، يشاآ لرزيمممن خاا پابناهاآ يی نم ک  روز شا. نربايخاا پ ۀکلا
 روز شا.يباطل پ

سات کت کنايم، دشاان شکنا  زناهی ما، بنگ احا است. اهر خوب حرناۀ دوراآ
اات ي  چشاااآ ب  غنانم بيفتا و ببينايم ديماراآ دارناا غنکنيمحض اخوانا خورد؛ ولی ب 

م، ورق يات رفتايب  سات غنم و يردکماآ شا و سنمر را رنا  ننا، ما نم حسودکباع می
رار کاخ اسالن، بنگ احاا تي  در بنگ احا ورق برهشت؟ در طول تارکا يايهردد. دبرمی

 شاه است.
  شاا کن ا هراشت و هفت ين ناه را ايقت، با اآ دل نورانی، ايفرمانام الهی اشنا با حق

  چهار نفر اآ کانا يا؛ ولی تا چشاشاآ افتاد و ديا و پاساار ببه  باشياآ ن ورکن ا تياز ا
صاحبت ناا اآ کتاکا. البتا  اهار باا تايانام لرزنا اين ننا، پا کات باع میين غنييپا

م. يخوانم، ما نم خان  و زناهی میيم، ما نم دل داريهفتنا ما نم بایخره ادما، میيردکمی
افتااد؟! ر بشر ، چ  اتفاامی ينا  حقشاآ درمقابل خواست مين تسلي  با اکا يايبل ؛ ولی د

اآ حضرت م اروح شاا، ببهاۀ حا  مغلاوب شاا،   ست، باآ مبارکش امبريدنااآ پ
 ا شانا.يروز شا و چقار از بزرهاآ اسالن شهيدشان پ

ب  من و شااا و نااۀ نا اآ انيا. پيات نشويم وسوسۀ غني  تسلکن است يااآ ايان شهيپ
ن است. شاا نمااه يرنا، ناهرانا  ب  ناح  ري تۀ مطهر، احتران مین خوآي  ب  اکسانی ک

ْم َمهْن َضهلَّ ِإَ ا کُضهرُّ یال »رود ات مایيردآ غنکنا و سراغ باعکنفر ت لف می يک  کنکنيا 
 ََ انا، ب  شاا   هاراه شاهکسانی کا، هارانی ياافت يت ي(؛ اهر شاا ناا815)ماناه:  «ُتْم یاْهَت

داريا و حفظ شاا خودتاآ را نم مر  هاراه شا؟ ي  دکار داريا کرسانا. شاا چ انی نایيز
 ن است.يا، ايان خوآ شهيکنيا. دستور اسالن و پ

  ب  ببه  نرفتنا؛ کانا، نا  يز ما در ببه  ب  شهادت رسين شهاا  نزي  ناکاآ روز  
ن شهاا، يانت شانا. اياسبی، پول دراوردآ، سوءاستفاده و خک  مشغول کا  نم بودنا ناه

ننا و ک  توانستنا نظان اسالمی را حفظ کن شا ي   ايننا، رفتنا و نتک انتنانا اآ   ب کباوآ ان
 انا. يخورش يکستاره و  يکاان کامروز نر
ا انسااآ يا  در مبال خاا  متعال، بنااهاآ و ارادم الهای، باکن است يان اول اين، پيبنابرا
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 رد.کاد شاوخی شاو  ناایين حقاايزاآ من! با ايم. نزيريا بميان را باين پيخود را نشناسا. ا
 طلبا.م میيو ترا  از انساآ تحرنا اين

ساتادهی مطلا ، از دشاان يعنای اساتقامت، ايان دون، درمقابل دشااناآ خااسات؛ يپ
لای مهام ين خيااآ، از دشان حساب نبردآ و درمقابل دشان ب  انفعال دچارنشاآ. اينترس

بر؛ کا  ماد  مساتين  انساآ درمقابل دشان، دچار انفعال نشود. تاان سعی امروز دکاست 
حات نالم و حتی در ماوارد ي  زمان مسانل امتراد و تسلکبار  کنا  استن دولتيعنی ناي

  نرباا مقااومتی کان اسات ياشورنا را نم در دسات دارناا، اکلی از يار ، فرننگ خيبس
ار و کان يتارننا. انفعاال درمقابال دشاان، غلا کردآ، ُخرد ک  منفعلينست، اآ را از طر

ر ياعنای او را حقيا با  حسااب اورد؛ ين اشتباه است. دشان را از لحاظ دشانی بايتربزر 
ر يا تحات تاأثيا حساب برد، نبايرد؛ ولی از دشان نباکنشارد و دربرابرش اماده بود و دفاع 

 1نا.کخوانا بوامع را منفعل ا در مقابلش منفعل شا. دشان میيمرار هرفت و نبا

 طلبی. آثار فرهنگ شهادت11-1-4
ناا از ت بامع  است. بعضیکن، موتور حريست. ايشانی نهن کثارهر ، يمسئلۀ شهادت و ا

ثار يات خود، نمانی ب  اکا بعضی با س ن، ملم و حرينيبننا. اينک  میکت  غفلت میکن نيا
ناسات. خااطر غفلات اآ  اآ نمااه منفای و ناسپاساان  اسات، با کااناازنا و شهادت می

شاور کبامعا ، ملات و  يکثارهراآ چقار برا  يااآ و ايحرمت شه فهانا پاساار  ازنای
 تا  ين ريربال در غربت بار زماکدر  بن نلی نيا خوآ مطهر حسينيت دارد. شاا ببيانا

 بر کند يو ز   از نااآ لحظۀ اول برنهام امان س ادکتی ين مسئوليترشا؛ ولی بزر 
نا  لکا  اسالن، ب  شيرنا و ب  سرتاسر دنيان را رو  دست بمين پي  اکن بود يمرار هرفت، ا

 ننا. کهوناهوآ منتقل 
  اماان کاو اآ ناافی  ن بان نلایين حساياقای و دين حقياا  ديت برا  احکن حريا
امر ضارور  و یزن باود. نرچناا ابار الهای بارا  اماان  يکا شا، يبرا  اآ شه نيحس
تا  ا؛ ولی چرا امان س ادوت بمرارنکتوانستنا اآ را در بوتۀ سمحفوظ بود و می نيحس

                                                           

 .همان .1
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ا  ني، خوآ حسانياخر نار، در نر مناسبتی نان حس را مطارح  و شاهادت ابانبااللَّ
ار برا  کن يننا اکال میين تالش برا  چ  بود؟ بعضی خياد مردن اورد؟ ايکرد و اآ را ب  می

  بعاا از کا ان رضاان رفتنا. امي  بعانا از بيام  بنیک  بود، درحالیيامهرفتن از بنیانتقان
ا بتيد دستور داد مرياآ بن شبينبا  ب  دنيا اما، چرا ب  راماآ بنی را در  نامۀ ابانبااللَّ

ن اسات يار برا  اکن ي  نبودنا و تارومار شاه بودنا. ايام  بنیکومت اآ خود ب واننا؟ اآيم
ناا  فساو  ناام امات اساالن با يت نظکو خوآ او، پرچم حر ن بن نلیي  راه حسک

ت يمانا ک  تا امروز بر سرپا ماناه و تا امروز نم ناااا سرپا میين پرچم باياسالمی باشا. ا
 1رده است.ک

معنا و مفهون شهادت، نم ب  زناهی ماد  و نم ب  زناهی  و فهم نيارتباط با امان حس
  بارا  کاملات، معناا  شاهادت را بفهااا و بااناا  ياکنا. اهر کمی کاکمعنو  انساآ 

ناا؛ کدغاغ  و با استقالل زناهی توانا بیومت میرد، اآکشود باآ فاا نا چمون  میرماآا
ن باشا، دشان او را از مر  خوانا ترساانا و يست. اهر بز ايش نيمر مانعی برايرا مر  ديز

  درمقابل دشاناآ، ضعف نفس کی خوانا شا ينانا و ملتشورنا، دولتکمثل بعضی از 
  م هاز با  ابازار کدارد، م انات و شهادت را دارد و ملتی  محرن  ک تیدننا. ملنشاآ می

 ی ب  خااست، نرهز مغلوب ن وانا شا.کم انات و مت

 . حکومت یا شهادت 11-1-5
م، ينايبات مراآ، نشانی از اآ مایيات و ايم و در روايشناس  ما در شرع مقا  میکشهادتی 

ا رابح اسات، بارود و در اآ ي  وابد کمقاسی دنبال ناف   انساآ ب کن است يش ايمعنا
فتاا بارا  ي  ادن راه بکانيح اسالمی است؛ ولی اين، شهادت صحيشتن بانا. اکراه، تن ب  

خوآ من پا  ظالم را بلغزاناا و »  کنی ير شانرانۀ چنيتعب يکا ي« شت  شونکمن برون »  کنيا
ن يااآ حادثۀ بانظاات باشاا. در ا  مربوط ب  کست يز  نياآ چنا اين ؛«ن بزناياو را ب  زم

 ست.ين ني[، اقت نست؛ ولی ناف حضرت ]امان حسينينم ب شی از حق
ست. ي  اماده است و هانی اماده نيخ، اومات م تلفی وبود دارد. هانی شرايدوراآ تار

                                                           
، دسترسی در: 83/4/8686نا  شهاا  استاآ ناااآ، در دياار باعی از خانواده ا بيانات امان خامن  .1

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3242  . 
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ی باود؛ يکرد. ناف کار را کاماده بود، زماآ ما نم اماده بود. امان نااآ  نيزماآ امان حس
ان ياز باطال مکومت و مرک  حيخوانا نلافتا و مین ناف راه میيدنبال ای انساآ ب ولی ومت

ح خود برهردانا، هاه ميامش يز صحک  اسالن و بامع  و نظان اسالمی را ب  مرکنينا، برا  اک
ا در يارساا. او هاه ب  شهادت میا  طور شانيدر زماآ ما بحااالّل  اا  رساومت میکب  ح

  با  کا درصورتیيست؟ حتی اهر ب  شهادت برسا نم وابد است. اين ن صورت، وابديا
ت، در نار دو کاان و حرين مينا. اکچ فرمی نایيا  ناارد؟ ناهيان فايمر ميشهادت برسا، د

ا ياه دارد. بايفا يکاان، کولی نرا  ومتکچ  ب  شهادت برسا، چ  ب  حا  اه دارديصورت فا
 ان ان داد. ني  امان حسکر  بود اکن، اآ يرد. اکت کان ان داد و حر

ومات و کل حکيرد برا  تشاکان ي  حضرت مکم ييم بمويتوانطور خالص ، ن  میپس ب 
رد. بنااه کاان ياشاآ ميم حضرت برا  شهييم بمويتوانومت بود و ن  میکل حکينافش تش

 نااف، شاهادت»ا يا« باود ومتکناف، ح»انا:   هفت کسانی کرسا. طور مینيب  نظرن ا
نااف  نينباود. اماان حساناا اين انا. خير، ناف،ردهک  ، خل  ياآ ناف و نتي، م«بود

ی از دو يکات، کان حريا  اکاا ياطلبتی را میکاآ ب  اآ ناف، حريمر  داشت؛ ولی رسيد
ا شهادت. البت  حضرت برا  نر دو امادهی داشت. نم مقامات يومت ک   را داشت؛ حينت
ن يارد. نم بارا  اکرد و میکنم مقامات شهادت را اماده  رد وکرد و میکومت را اماده کح

راد  نااشات؛ ولای ياشا، درست بود و ااان نم میکرد و نم برا  اآ. نرکن نفس میيتوط
  مر  بود.يز دي   بود. ناف، چي  دو نتکاان ناف نبود، بلکچين
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