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توضیح ضروری جلد دوم

م سم اهلل الرحم�ن الرح�ی �ب

در جلد قبل به ۲مبحث از مباحث جهاد تبیین اشاره شد که آن ۲مورد از این 
قرار بود: 

بیاِن چیستی و اهمیت جهاد تبیین  .1

2. لوازم مورد نیاز برای تبیین بود 

کــه آنــهــا در ســه قسمت  حـــال، زمـــان ورود بــه مباحث نیازمند تبیین اســت 
دسته بندی شده است:

الف( تبیین اصول و امهات تبیین

ب( تبیین واقعیت های میدان

ج( تبیین نقاط امیدبخش نظام 

در این جلد به قسمت »الــف« یعنی »تبیین اصول و امهات تبیین« خواهیم 
پــرداخــت و مباحث »ب« و »ج« در جلد۳ مــورد بحث قــرار خواهد گرفت. 

ان شاء اهلل
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موضوعات نیازمند تبینی

الف( اصول و امهات تبیین

ب( واقعیت های میدان

ج( نقاط امیدبخش

رجوع شود به جلد سوم

رجوع شود به جلد سوم





فصل اول

ــد و ــیـ ــوحـ  تــبــیــیــن تـ
تــــــــــــــــــــــوکــــــــــــــــــــــل1

این فصل، از منبر حجت االسالم راجی با عنوان »اصول جامعه قرآنی« استخراج شده است.  .1





که انسان بداند خدا یکی  توحید، یک معنای حداقلی دارد و آن این است 
است. اما این توحید، یک معنای حداکثری دارد و آن این است که تنها دین 
خدا، در تمام عرصه های زندگی فردی و اجتماعی حکمرانی کند. مقام معظم 
رهبری؟بد؟ در کتاب طرح کلی اندیشه اسامی در قــرآن، به صــورت مفصل 
توحید را از معنای حداقلی و اعتقادی به معنای حداکثری و اجتماعی سوق 
می دهد. توحید را از یک مفهوم ذهنی، به عرصه اجتماع می کشاند. اما گاهی 
اوقات ما در همین حداقل معنای توحید هم در زندگی خودمان گیر هستیم. از 
همین رو است که توحید نیاز به تبیین دارد و مجاهد عرصه تبیین باید بتواند 

گره های ذهنی مردم در زمینه اعتقادات را باز کند.

حضور خدا، حس کردن این که می شود به خدا اعتماد کرد، جایش در زندگی 
فردی و اجتماعی ما خالی است. ما هر لحظه نیاز به تنفس در زندگی توحیدی 

داریم. خداوند متعال می فرماید:

اَء َو  �ن �نَ ُح�نَ �ی ُه الّدِ
َ
�نَ ل ِلص�ی َه ُم�نْ

َ
ُدوا الّل ْع�بُ  ِل�یَ

لاَّ ِمُروا اإِ
أُ
>َو ما ا

1> َم�ة ِ
�یّ

�ةَ
ْ
�نُ ال ِلَك د�ی كا�ةَ َو دن وا الرنَّ �ةُ وأْ ُ  َو �ی

لا�ةَ
َ

ُموا الّص �ی �ة ُ �ی
و به آنها دستورى داده نشده بود جز اینكه خدا را بپرستند در حالی كه دین خود 
را بـراى او خالـص كنند و از شـرك بـه توحیـد بازگردنـد، نمـاز را برپـا دارنـد و زكات را 

بپردازند؛ و این است آیین مستقیم و پایدار!

بینه، 5.  .1
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دین قیم، یعنی دینی که بتواند زندگی مردم را اداره کند. حاال این دینی که 
و  توحید  آن چیست؟  اصلی  عنصر  کند،  مدیریت  را  مــردم  زنــدگــی  می تواند 
عبودیت فقط برای خدا. ما خدا را عبادت می کنیم، اما فقط خدا را عبادت 

نمی کنیم، غیر خدا را هم عبادت می کنیم.

پذیرش مدل  قوانین،  پذیرش  نیست؛  کــردن  گفتیم عبادت فقط سجده  قبا 
را در جامعۀ  توحید  باید  ما  اجرایی غیر خدایی هم عبادت غیر خداست. 
خودمان، دوباره معنا کنیم. توحیدی که زندگی را آباد می کند. حداقل معنای 
که به غیر خدا اعتماد نکنیم، غیر خدا را مدیریت عالم  توحید، این هست 

شریک قرار ندهیم. و توکلمان فقط به خدا باشد.

 مهم ترین رکن اعتقادی که ستون همۀ خوبی ها و سوزانندۀ ریشۀ همۀ 
ً
حقیقتا

 بدی هاست، توحید است. توحید در معنی حداقلی خود یعنی با تمام وجود 
بفهمیم که تنها یک نفر در این عالم مؤثر بی واسطه است و حرفش به کرسی 
می نشیند و او خداوند حکیم است. توحید در کمترین معنی خود یعنی انسان 
بفهمد که تمام حوادث و اتفاقات این عالم همه و همه در ید قدرت او و طبق 
قانون او رقم می خورد. توحید در حداقل معنی خود یعنی باور کردن سنت ها و 

قانون های خداوند که در قرآن کریم بیان شده است. اگر می فرماید:

ُ لا  �ث ُ� ِم�نْ َح�یْ �ةْ ْر�نُ َ  � َو �ی
ً
ا َر�ب ُه َم�نْ

َ
َعْل ل ْ �ب َ َه �ی

َ
ِ الّل �ة

�ةَّ َ >َو َم�نْ �ی
ْمِرِ� 

أَ
اِل�نُ ا َه �ب

َ
�نَّ الّل ُ� اإِ

ُهَو َحْس�بُ ِه �نَ
َ
ى الّل

َ
ْل َعل

َ
َوّك �ةَ َ ِس�بُ َو َم�نْ �ی ْ��ةَ َ �ی

1>
ً
ْد�ا ْ ٍء �ةَ �ی

َ ُه ِلُكّلِ �ث
َ
َعَل الّل َ ْد حب �ةَ

و او را از جایی كه گمان ندارد روزی می دهد؛ و هر كس بـر خدا توّكل كند، كفایت 
امـرش را می كنـد؛ خداونـد فرمـان خـود را بـه انجـام می رسـاند؛ و خـدا بـرای هـر 

چیزی اندازه ای قرار داده است!

طالق، ۲ و ۳.  .1
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با تمام وجود بفهمیم که تنها راهبرد رشد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و تنها 
راه بــرون رفت از بحران ها، تقوا و نهادینه کــردن حس حضور خدا در جمیع 

شئؤن است.

انــســان موحد وقتی مــی دانــد مالک همه چیز فقط خــداســت، ریشۀ بخل و 
کبر و حسد و حرص و همۀ رذائــل اخاقی در او می سوزد. شجاعت و ایثار و 
خوش خلقی و مردم داری و جهاد و غیرت و دیگر خوبی ها همه ریشه در صفت 
توحید دارد و بدون توحید، ظاهری است که خودخواهی را پوشانده است. 
اعتماد به خدا و ایمان به وعده های او به بندگان خدا چنان قدرتی می دهد که 
هیچ نیروی بشری یارای مقاومت در برابر او را ندارد و این را نباید با اعتماد به 
نفس اشتباه گرفت. کجا نفس ضعیف انسان می تواند با دست خالی در مقابل 
مستکبران عالم قد علم کند یا کاری از پیش برد؟ سنت و قانون خداست که 

مجاهد را هدایت کرده و به کارش برکت می دهد.

 فهم توحید و جایگاه خداوند در منظومۀ هستی مهم ترین قدم در مسیر 
ً
حقیقتا

حرکت و رشد فــردی و اجتماعی و سیاسی اســت، و اگر توحید انسان درست 
باشد، زندگی اش همراه با توکل و اعتماد کامل به خدا جلو می رود.

توکل
در روایت بسیار زیبایی از حضرت علی؟ع؟ نقل شده است که می فرمایند:

 
َّ

ُکل ُت ِمـن  ُبـَر َو الُفرَقـاَن و اخَتـَر  َو الّز
َ

اَة َو اإلجِنیـل ـوَر أُت الّتَ »َقـَر

ِکَتـاٍب َکِلَمـًة، مفـن التـوراة: مـن َصَمـَت جنـا، َو ِمـَن اإلجِنیـِل: َمـن 

ـَهَواِت َسـِلَم مـن اآلَفاِت، 
َ

َک الّش : َمن َتـَر ُبـورِ َقِنـَع َشـِبَع، َو ِمـَن الّز
1> � ُهَو َحس�بُ ى اهلِل �نَ

َ
ل َعل

َ
َوّك �ةَ َ َو ِمَن الُفرَقاِن: >َم�ن �ی

علی مشكینی اردبیلی، تحریر المواعظ العددیه، قم: الهادی، ۱۳۸۲، ص۳۴۲.  .1
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تورات و انجیل و زبور و فرقان را خواندم و از هر كتابـی كلمه ای را انتخاب كردم. 
از تـورات، »هركـس سـكوت كـرد، از بالهـا و مهلكه هـا نجـات یابـد« و از انجیـل، 
»هركس قانع باشـد، سـیر شـود« و از زبور، »هركـس هواهای نفسـانی را تـرک كند، 
از آفـات در امـان خواهد بـود« و از قـرآن، »هركـس بر خـدا توكل كنـد، خداونـد او را 

كفایت می كند.«

چه بسا تمام تورات و انجیل و زبور و قرآن در همین چند جمله خاصه شده 
باشد. معنای توکل این است که انسان به اسباب و عوامل ظاهری توجه نکند 
و تمام توجه و امیدش به خداوند باشد. ارادۀ خداوند با اسباب و علل در عالم 
جاری می شود؛ اما انسان باید بداند که نباید دلبستۀ آن اسباب و علل شود. 
برای مثال، درصورت بیماری نباید فکر کند که نجات جان او بسته به مهارت 
پزشک است؛ بلکه پزشک جزو اسباب و علل است و عمر انسان دست خداوند 
اســت. دقــت به ایــن مسئله در تمام امــور زندگی الزم اســت. گاهی تمام فکر 
، با  انسان برای انجام شدن کارش، به اسباب و علل معطوف می شود که این امر
توکل سازگاری ندارد. معنای توکل را در کام زیبایی از پیامبر مکرم اسام؟لص؟ 

می شنویم که ایشان می فرمایند:

»یقیقف تویب لین لهف یه لنسان بدلند مخلوق خدل نه زیان می رهاند و نه نفع 
و نه عطا می یند و نه منع. باید چشم لمید لز خلق بردلشف و به خالق دوخف. 
یار نمی یند، به غیر لو لمیدو  یه چنین شــود، لنسان جز بــرلو خدل  هنگامی 
ندلرد، لز غیر لو نمی ترهد و دف به یسی جز لو نمی بندد. لین روح و یقیقف تویب 

لهف.«1

بر اساس این حدیث، باید همه چیز را از خداوند دانست. در خاطره ای از شهید 
بزرگوار حسن باقری نقل شده است:

لیــشــان بــایــد مــی رتــف تــســرلن. تــرمــانــده هــا جلسه دلشــتــنــد. خانمش رل بردند 
بیمارهتان. هرچه گفتم: »بمان، لمروز پدر می شی، شاید تو رل خولهتند«، گفف: 

شیخ صدوق، معانی االخبار، ص۲۶۱، حدیث ۱.  .1
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»خدلیی یه بچه دلده، خودش هم یارلش رو لنجام می ده.«1

ایشان به تهران رفت و به وظیفۀ خود عمل کرد و با توکل، کارها را به خداوند 
سپرد. این بیانگر حقیقت توکل است. انسان مؤمن با اقتدا به سیرۀ موالیش 

امیرمؤمنان؟ع؟ می تواند دشواری ها را بر خود آسان سازد. ایشان می فرمایند:

یـِه 
َ
َعل ت 

َ
ل َتَسـَهّ َو  عـاُب  الّصِ ـُه 

َ
ل ـت 

َّ
َذل اهلِل   

َ
َعـی  

َ
ل

َ
َتـوّک »َمـن 

األسباُب«2
هركـه بر خـدا تـوكل كنـد، دشـواری ها برایـش آسـان شـده و اسـباب برایـش فراهم 

می شود.

داستان های زیبایی در باب توکل در قرآن و روایات موجود است که در ادامه، 
به برخی از آن هــا اشــاره می کنیم؛ ازجمله داستان توکل حضرت ابراهیم؟ع؟ 

است:

در  بف ها  شکستن  جــرم  بــه  رل  خلیب؟ع؟  لبــرلهــیــم  یضرت  بف پرهتان  چــون 
منجنیق گذلشتند و لز رله هول لو رل به دریاو آتش پرتاب یردند، در میان آهمان 
»یا  و پرهید:  پدیدلر شد  پــروردگــار در مقابب یضرتش  زمین، ترشتۀ مقرب  و 
خلیب لهلل! چه یاجتی دلرو یه بی درنگ آن رل برلیف لنجام دهم؟« لبرلهیم؟ع؟ 
در پاهخ گفف: »من لز تو یاجتی ندلرم. نیازم تنسا به خدلوند بی نیاز لهف و رلزم 
لز لو پنسان و پوشیده نیسف! لو خود می دلند یه با بندۀ یاجف مند خویش چه 

یند.« پس به ترمان خدل، آتش هوزلن به گب و ریحان و َبرد و هالم تبدیب شد.3

در ماجرای حضرت موسی؟ع؟ آمده است:

یــرد. یق تعالی به لو  گرتف و به خــدل شکایف  یضرت موهی؟ع؟ دنـــدلن درد 
یرد و دندلن مباریش  ین.« یضرت چنان  گیاه لهتفاده  دهتور دلد: »لز تالن 

یادگاران، ج۴، كتاب حسن باقری، ص90.  .1

غرر الحكم و درر الكلم، ص۱97، حدیث ۳۸۸۸.  .2

علی مقدادی اصفهانی،  نشان از بی نشان ها، ج۱، ص۴۳۴.  .3



22

م(
دو

لد 
)ج

ن 
قرآ

ور 
با ن

ن 
بیی

ت

خوب شد. بار دیگر دندلن یضرت موهی؟ع؟ درد گرتف و همان دلرو رل به یار 
برد؛ ولی دندلن یضرتش خوب نشد! لو لز خدلوند هبب رل پرهید. خطاب للسی 
گیاه رتتی و لز ما غاتب  آمد: »دتعۀ قبب، به لمید ما رتتی؛ لما لین بار به لمید 

بودو.«1

، روزگار می گذرانی که  شخصی از حاتم اصم، عابد واالمقام، پرسید: »به چه چیز
هیچ نداری؟« گفت: »از خزانۀ حق می خورم.« پرسید: »آیا نان از آسمان برای 
تو می اندازند؟« در جواب گفت: »اگر زمین از آِن او نبود، نان از آسمان فرو 

می انداختند!«2

انسان مؤمن و قرآنی باید یقین داشته باشد که خداوند همۀ امور او را کفایت 
خواهد کرد؛ پس باید به وظیفۀ خود عمل کند و نتیجه را به خداوند بسپارد و به 

او توکل کند. به ماجرای حضرت یوسف؟ع؟ دقت کنید:

در  لو  با  یه  نفرو  آن دو  لز  یــرد یکی  یه لیساس  پیامبر؟ع؟ هنگامی  یوهف 
زندلن به هر می بردند آزلد خولهند شد، به لو گفف: »پس لز رهایی لز زندلن، نزد 

هلطان مور یه رتتی، به یاد من نیز باش!«

لمام صادق؟ع؟ ترمودند: »در لین هنگام، جبرئیب نزد یوهف آمد و گفف: »چه 
یسی تو رل زیباترین مردم قرلر دلد؟«

عرض یرد: »پروردگار من.«

- : »چه یسی مسر تو رل آن چنان در دف پدر لتکند؟«

- : »پروردگار من.«

- : »چه یسی یارولن رل به هرلغ تو ترهتاد تا تو رل لز چاه نجات دهند؟«

- : »پروردگار من.«

- : »چه یسی هنگ رل لز باالو چاه، لز تو دور یرد؟«

هادی نامجو مسلم رجبی، احلی من العسل، ج۲، ص950.  .1

رشیدالدین میبدی، داستان های كشف األسرار، ۱۳9۳، ص۳7۸.  .2
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- : »پروردگار من.«

- : »چه یسی تو رل لز چاه نجات دلد؟«

- : »پروردگار من.«

- : »چه یسی مکر و ییلۀ زنان مور رل لز تو دور هاخف؟«

- : »پروردگار من.«

- : »پروردگارت می گوید چه چیز هبب شد یه یاجتف رل نزد مخلوق بردو و نزد 
من نیاوردو؟! به همین جسف باید چند هاف دیگر در زندلن بمانی.«1

ولی و یک لحظه غفلت از خدا این گونه دچار مشکل شد؛ 
ُ
پیامبر خدا با ترک ا

زیرا توقع خداوند متعال از پیامبران این است که تمام امیدشان به خداوند 
باشد.

ــرد: »ای خــداونــد  ــ ک ــؤال  رســــول خــــدا؟لص؟ در شــب مــعــراج از خـــداونـــد ســ
کدام اعمال افضل است؟« خداوند فرمود: »در نزد من هیچ عملی  متعال، 
بافضیلت تر از دو چیز نیست: بنده ام بر من توکل کند و به هرچه من برایش 

قسمت کرده ام، راضی باشد.«2

بنابراین انسان باید به مقدرات خداوند راضی باشد؛ حتی اگر سر روی نی باشد! 
حتی اگر عزیزترین عزیزانش به شهادت برسند! حتی اگر همسر و فرزندانش به 

اسارت بروند! و با تأسی به سرور و ساالر شهیدان بگوید:

الـَه  ال  َبّ  َر یـا  َقضاِئـک  َعـی   
ً
َصبـرا ِبرِضائـَک،   

ً
رِضـا »اهلـی 

َک« ِسوا
كـرده ای، راضـی هسـتم و بـر قضـای تـو صبـر  خداونـدا، بـه آنچـه برایـم مقـدر 

می كنم.

كاظم سعیدپور، چهل موضوع، ۳۳9 داستان، داستان ۱۱۶.  .1

2.  محمدبن حسن آملی، كلیات حدیث قدسی، ص۴00.
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این نمونۀ بارز توکل به خداوند و رضایت از خداوند است. درایــن بــاره، این 
حکایت خواندنی است:

یه  عین للدوله لز وزرلو قاجار بود. روزو لز خانه بیرون آمد و دو تقیر رل دید 
پشف دِر خانۀ لو نشسته لند و هریدلم ذیرو بر لب دلرنــد. یکی می گوید: »یار 
خوبه عین للدوله درهف ینه« و دیگرو می گوید: »یار خوبه خدل درهف ینه.« 
عین للدوله وقتی لین صحبف ها رل شنید، خوشش آمد و دهتور دلد یه یک هکۀ 
لشرتی درون ظرتی بگذلرند و روو آن غذل بِکشند و به تقیر لّولی یه لز لو تعریف 
گرتف و با  یه به طمع پوف نشسته بود، ظرف غذل رل  می یرد، بدهند. آن تقیر 
نارلیتی آن رل به تقیر دومی دلد. تقیر دومی هم غذل رل خورد و پوف رل بردلشف و 
رتف. عین للدوله تردلو آن روز، باز تقیر لّولی رل بر در خانۀ خود دید. به لو گفف: 
»مگر دیروز پوف رل برندلشتی؟ دیگر چه می خولهی؟« تقیر گفف: »ما یه پولی 
گر منظورت ظرف غذلهف یه آن رل به تقیر دیگرو دلدم.« عین للدوله  ندیدیم. ل
لبخندو زد و گفف: »بله، یقیقف رل همان تقیر می گفف! یار خوبه خدل درهف 

ینه. عین للدوله هگ ییه!«1

توکل امام خمینی؟هر؟

اگر انسان توکل داشته باشد، همۀ مشکات حل می شود. در دوران انقاب 
و پس از آن، بسیاری از افراد بودند که حقیقت توکل در آن ها وجود داشت؛ 
ازجمله شهدای عزیز ما و حضرت امام؟هر؟ و علما انسان های باتوکلی بودند؛ 
اما توکل حضرت امام؟هر؟ بسیار عجیب بود که شاید شبیه آن برای کسی اتفاق 
نیفتد. حجت االسام رحیمیان دربارۀ حضرت امام؟هر؟ به عنوان مصداق بارز 

توکل نقل می کند:

در لولخر جنگ یه برلو مدتی، تسرلن هدف تساجم موشکی دشمن قرلر دلشف، 
یه در یین تشرف به خدمتشان در همان جاو همیشگی،  مکرر لتفاق لتتاد 
صــدلو جــدهــولیــی یــا لنــفــجــار، زمین رل مــی لــرزلنــد. یــک بــار یــه هاعف یــدود 

آیت اهلل احمد مجتهدی تهرانی، بدیع الحكمه یا لطایف حكیمانه، ص ۱9۴.  .1
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هشف وده دقیقۀ صبد بود، موج لنفجار ناشی لز لصابف موشک به نزدیک ترین 
نقطه به جمارلن خورد و چنان همه جا رل تکان دلد یه دِر لتاق به شدت باز شد 
یه نزدیک در نشسته بودم خورد. در آن یاف، من تمام  و به پشف لین جانب 
ینشی در چسرۀ لیشان ندیدم.  توجسم به لمام؟هر؟ بود. ولی هیچ گونه تغییر و ول
بعد هم با توجه به لینکه با دهتگاه مخووصی به طور مــدلوم، قلب یضرت 
یمترین تغییرو یتی در تپش قلب مباریشان،  ینترف بود و  لمــام؟هر؟ تحف 
یردم.  روو صفحۀ مربوط منعکس می شد، لز یکی لز پزشکان مرلقب تحقیق 
معلوم شد یه لین یولدث و صدلهاو مسیب یه برلو یک لحظه هم یه شده، 
قلب همه رل تکان می دلد، در یضرت لمام؟هر؟ یه مودلق بارز »کاجلبل الراسخ 
الحترکه العواصف« بودند، یمترین تغییرو لیجاد نمی یرد، نه تقط در ظاهر و چسرۀ 

ینده لز لیمان و تویلشان نیز  پرصالبتشان، بلکه در دهتگاه هاو عوبی و قلب آ
هیچ گونه لرزشی به وجود نمی آورد.1

همچنین خانم دباغ تعریف می کردند:

یه قــرلر بود تــردلو آن  یکی لز زیباترین خاطره هاو ما مربوط به روزو لهف 
یه در  ینیم. لمام؟هر؟ در آن روز ترمودند همۀ لترلدو  به همف تسرلن یریف 
لقامتگاه بودند، شب به محب هکونف لیشان بیایند. یدود بیسف نفرو بودیم 
یه بعد لز نماز جمعه خدمف لمام؟هر؟ رتتیم. لیشان نویحف و دعایی یردند. 
بعد لظسار قدردلنی ترمودند یه ما شرمنده شدیم لز لینکه خدمتی درخور نکرده 
و یارو لنجام ندلده لیم. هپس ترمودند: »شما با لین هولپیما همرله من نباشید؛ 
چون لیساس خطر هسف و شما بگذلرید لین خطر تنسا برلو من باشد.« در آن 

لحظه ها ما به یاد آن ودلع شب عاشورلو لمام یسین؟ع؟ لتتادیم.2

در همین باره، توکل را در سخنان امام؟هر؟ می توان دید. هواپیمای 1۲بهمن 
هواپیمای خاصی بــود؛ به دلیل اینکه فرانسه می گفت به احتمال زیــاد آن را 

محمدحسن رحیمیان، در سایۀ آفتاب؛ یادها و یادداشت هایی از زندگی امام خمینی؟هر؟، حضور،   .1
ص۱0۸.

مصطفی وجدانی، سرگذشت های ویژه از امام خمینی؟هر؟، ج۳، پیام آزادی، ص۸۴.  .2
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روی هوا خواهند زد و ما هواپیما را صرف چنین کاری نمی کنیم؛ لذا اجازۀ پرواز 
نمی داد. یک تاجر ایرانی در فرانسه هواپیما را بیمه کرد، بعد فرانسه اجازۀ 
پرواز داد و هواپیما به پرواز در آمد. در فرودگاه تانک ها مستقر بودند؛ حتی 
ممکن بود هواپیمای ایشان را مانند امام موسی صدر بدزدند یا هواپیما را در 
هوا بزنند یا امام؟هر؟ را مسموم کنند. از طرفی می دانست که با آمدن به ایران، 
تازه مشکات شروع می شود. در این شرایط، وقتی امام؟هر؟ در هواپیما بودند 
و از ایشان ســؤال می شود که چه احساسی داریــد، ایشان می فرمایند: »هیچ 

احساسی ندارم.«

اسباب و علل

در ادامۀ بحث توکل، باید به این نکته اشاره کنیم که استفاده از اسباب و علل، 
با توکل منافات ندارد. اشکال این است که مردم به اسباب و علل توکل می کنند! 
انسان وقتی بیمار می شود، از دارو استفاده می کند؛ اما شفا و درمــان دست 

خداست و باید به خدا توکل کند. نقل شده است:

یضرت موهی؟ع؟ رل بیمارو عارض شد. بنی لهرلئیب نزد لو آمدند و ناخوشی لو 
گر تالن دلرو رل مورف ینی، شفا یابی.« موهی؟ع؟ گفف:  رل شناختند و گفتند: »ل
»مدلول نمی ینم تا خدل مرل بدون دلرو بسبود بخشد.« پس بیمارو لو طوالنی شد. 
خدل به لو ویی ترمود: »به عزت و جاللم هوگند، تو رل عاتیف نمی دهم تا به 
گفف: »مرل  ینی.« پس موهی؟ع؟ به بنی لهرلئیب  گفته لند، درمان  یه  دلرویــی 
با دلرویی یه گفتید، معالجه ینید.« آنان لو رل مدلول یردند و بسبود یاتف. لین 
در دف موهی؟ع؟ یالف شکِوه و لعترلجی پدید آورد. خدلو تعالی به لو ویی 
یسی غیر لز من  ینی! چه  ترهتاد: »خولهتی یکمف مرل به تویب خود باطب 

دلروها و منفعف ها رل در گیاهان و لشیا نساد؟«1

پس هرگز نباید به غیر خدا توکل کرد؛ اما باید به اسباب و علل توجه داشت. 

مال احمد نراقی، جامع السعادات، ج۳، ص۲۲۸.  .1
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نقل کرده اند که عربی وارد مسجد پیغمبر؟لص؟ شد. حضرت به او فرمود: 
»شترت را بستی؟« عرض کرد: »نه، توکل بر خدا کردم.« حضرت فرمود:

 اهلل«
َ

 َعی
ْ

ل
َ

َهـا َو َتَوّک
ْ
»اْعِقل

شتر را ببند و توكل بر خدا هم بكن.1

مصداق امروزی این مسئله این است که خودرو خود را بیمه می کنند؛ ولی پشت 
خودرو می نویسند: بیمۀ حضرت ابوالفضل؟ع؟. کارگری را برای بنایی به منزل 
می آورند و آن را بیمه می کنند، درعین حال، صدقه می دهند و آیت الکرسی هم 
می خوانند. این روال درست زندگی است؛ یعنی فرد در عین توجه به اسباب و 
علل و فراهم ساختن آن، به خدا توکل می کند. توجه به اسباب و علل با توکل 
به خدا منافاتی ندارد. اما باید در نظر داشت که اگر کسی به چیزی غیر از خدا 
دل بسته باشد، از همان ناحیه لطمه خواهد خورد. مصداق آن، کام حضرت 

یوسف؟ع؟ است:

برلدرلن یضرت یوهف؟ع؟ وقتی خولهتند لو رل به چاه بیفکنند، دیدند لیشان 
یه جاو  ــرلدرلن، پرهید: »چرل خندیدو؟ لینجا  لبخندو زد! یسودل، یکی لز ب
یسی  چگونه  بــودم  تکر  در  »روزو  گفف:  یوهف؟ع؟  یضرت  نیسف!«  خنده 
یند، با لینکه بــرلدرلن نیرومندو دلرم؟! لینک  می تولند به من لظسار دشمنی 
یرد تا بدلنم یه به غیر لز خدل نباید به  خدلوند همین بــرلدرلن رل بر من مسلط 

هیچ بنده لو تکیه ینم.«2

نکتۀ دیگر ایــن اســت که برخی افــراد در جمع بین تعریف توکل و توجه به 
اسباب و علل اشتباه می کنند و برای انجام کار مدنظر خود، فکر می کنند باید 
اول اسباب و علل را فراهم سازند و بعد به خدا توکل کنند. برای مثال در امر 

حسن بن ابی الحسن دیلمی، إرشاد القلوب إلی الصواب، ج ۱، ص۱۲۱.  .1

محمد محمدی اشتهاردی و دیگران، داستان ها و پندها، ج 9، پیام عدالت، ۱۳9۲، ص۶9.  .2
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ازدواج، خداوند در آیۀ ۳۲ سورۀ نور می فرماید:

اِدُكْم  �نَ ِم�نْ ِع�بَ اِلِ��ی
ّ

ُكْم َوالَص اَمٰى ِم�نْ �یَ
أَ
ا

ْ
ِكُ�وا ال �نْ

أَ
>َوا

ِلِه <1 صنْ ُه ِم�نْ �نَ
ّ
ِهُم الَل ِ �ن

عنْ ُ َراَء �ی �ةَ وا �نُ و�نُ
ُ
ك �نْ �یَ ْم ۚ اإِ

ُ
ك إَِوَما�أِ

مـردان و زنـان بی همسـر خـود را همسـر دهیـد، همچنیـن غالمـان و کنیزان 
گر فقیر و تنگدسـت باشـند، خداونـد از فضل خود  صالح و درسـتکارتان را؛ ا

آنان را بی نیاز می سازد؛

با این حال، فرد می گوید: »اول روزی مــان را بده تا به تو توکل کنیم!« به این 
حالت توکل نمی گویند. توکل این است که انسان بی چون وچرا فرمان خدا را 

بپذیرد و به وعدۀ او ایمان داشته باشد؛ حکایت زیبایی است که:

و  لز هاف ها تمرین  یند. پس  یوهنوردو می خولهف به قله لو بلندو صعود 
آمادگی، هفرش رل آغاز یرد. به صعودش لدلمه دلد تا لینکه هول یامًال تاریک شد 
و به جز تاریکی هیچ چیز دیده نمی شد. هیاهی شب همه جا رل پوشانده بود و لو 
نمی تولنسف چیزو ببیند؛ یتی ماه و هتاره ها پشف لنبوهی لز لبر پنسان شده 
بودند. یوهنورد دلشف باال می رتف و چیزو به تتد قله نمانده بود؛ لما پایش 
یرد. هقوط همچنان لدلمــه دلشف  لیز خورد و با هرعف هرچه تمام تر هقوط 
یمرش یلقه خورده بود، بین شاخه هاو  یه به دور  گسان دنبالۀ طنابی  یه نا
درختی در شیب یوه گیر یرد و مانع لز هقوط یاملش شد. در آن لحظات هنگین 

هکوت یه هیچ لمیدو ندلشف، لز ته دف تریاد زد: »خدلیا، یمکم ین!«

ندلیی لز دف آهمان پاهخ دلد: »لز من چه می خولهی؟«

گفف: »نجاتم بده خدلو من!«

ندل آمد: »آیا به من لیمان دلرو؟«

گفف: »آرو، همیشه به تو لیمان دلشته لم.«

چنین ندل آمد: »پس آن طناب دور یمرت رل پاره ین!«

نور،۳۲.  .1
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ترلز  لز  با هقوط بی تردید  پاره شدن طناب مساوو بود  یرد.  یوهنورد ویشف 
ییلومترها لرتفاع!

گفف: »خدلیا نمی تولنم.«

خدل گفف: »آیا به گفتۀ من لیمان ندلرو؟«

یوهنورد گفف: »خدلیا، نمی تولنم. نمی تولنم.«

یوهنورد در یالی  یه جسد منجمدشدۀ یک  گزلرش دلد  گروه نجات  روز بعد، 
پیدل شده یه طنابی به دور یمرش یلقه شده بود و تنسا دو متر با زمین تاصله 

دلشف!

ــان بـــه جـــای تـــوکـــل، اعــتــمــادبــه نــفــس را مــطــرح مــی کــنــنــد.  ــاسـ ــنـ اغــلــب روان شـ
اعتمادبه نفس دو گونه اســت: یا سلبی یا ایجابی. در معنی آن ممکن است 
اختافی وجود داشته باشد؛ اما اگر با توکل ضدیت داشته باشد، درست نیست. 
اگر انسان به خود بیشتر از خدا اعتماد کند، درست نیست. پس در تعریف آن 

باید دقت شود.

از امام رضا؟ع؟ پرسیدند:

»ما حد التوکل؟«
حد توكل چیست؟

ایشان فرمودند:

 اهلَل« 1
ّ
اَل اَف أَحًدا ِإ

َ
ْن ال ت

َ
»أ

اینكه جز از خدا از كسی نترسی.

بحار االنوار، ج ۶۸، ص ۱۴۳.  .1





فصل دوم
تبیین والیت پذیری1

این فصل، از منبر حجت االسالم راجی با عنوان »اخالق تشكیالتی« استخراج شده است.  .1





انسان ها در جامعه تنها زندگی نمی کنند؛ آنان مانند بازیکنان یک تیم ورزشی، 
در یک سیستم زندگی می کنند. بدترین چیز در یک حرکت جمعی، فردی عمل 
کردن است بدون ماحظۀ حرکت جمع. ما در چه سیستمی زندگی می کنیم؟ ما 
در سیستم والیت زندگی می کنیم. اصل اساسی والیت، به هم پیوستگی شدید 
است. کافی است یک نفر در یک کار جمعی، ساز خودش را بزند، این سازه و 

سیستم را نابود خواهد کرد.

اهمیت حضور امــام و والیــت بــرای بشر تا آنجاست که در روایاتی بیان شده 
است که اوال خداوند بزرگ تر و عظیم تر از آن است که زمین را بی امام و ولی 

عادل بگذارد1 و ثانیا اگر زمین بدون امام و ولی باشد از هم خواهد پاشید.2

از دســتــورات صریح قــرآن کریم، والیت پذیری و اطاعت از ولــی، هم عرض با 
اطاعت خداوند متعال و پیامبر اکرم است:

ْمِر 
ْوِلى الاأَ

أُ
ُسوَل َو ا  الّرَ

ْ
ُعوا ِط�ی

أَ
 الّلَه َو ا

ْ
ُعوا ِط�ی

أَ
 ا

ْ
وا َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
َها ال �ی

أَ
ا ا >�ی

كْم<3 ِم�ن

ْرَض ِبَغْیِر ِإَماٍم َعاِدٍل. 
َ ْ
ْن َیْتُرَك األ

َ
ْعَظُم ِمْن أ

َ
 َو أ

ُ
َجّل

َ
ِبي َعْبِد اهلِل؟ع؟ َقاَل: ِإّنَ اهلَل أ

َ
ِبي َبِصیٍر َعْن أ

َ
َعْن أ  .1

محمدبن یعقوب كلینی، كافی، ج۱، ص ۱7۸.
ِإَماٍم  ِبَغْیِر  ْرُض 

َ ْ
األ َبِقَیِت  َلْو  َقاَل  ِإَمــاٍم؟  ِبَغْیِر  ْرُض 

َ ْ
األ َتْبَقي   

َ
أ ِبــي َعْبِد اهلِل ع 

َ
أِل ُقْلُت  َقــاَل:  ِبي َحْمَزَة 

َ
أ َعْن   .2

َلَساَخْت. محمدبن یعقوب كلینی، كافی، ج۱، ص ۱79.
نساء، 59.  .3
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ای كسـانی كه ایمان آورده  اید! اطاعـت كنید خـدا را و اطاعت كنیـد پیامبر خدا و 
صاحبان امر را.

ــول یـــردنـــد، یــک نــفــر گــفــف بــرویــم پیش  ــ ــدر لهــــالم، دو نــفــر بــا هــم دع در صـ
گفف برویم هرلغ دیگرلن؟  پیغمبر؟لص؟، ببینیم نظر لیشان چیسف؟ دیگرو 
آخرهر آمدند پیش پیغمبر؟لص؟ و یضرت علیه لین آقا یه یق با لو نبود، یکم 

یرد. لو ته دلش نارلیف شد. خدل نارلیتی لو رل، با صدلو بلند دلد زد و ترمود:

ّمَ 
ُ ُهْم �ث �نَ �ی َ َر �ب َ �ب َ ما سث �ی َ�كُموک �ن و�نَ َح�ةَّ� �ی ِم�نُ وأْ ک لا �ی ِ

ّ لا َو َ��ب >�نَ
1>

ً
ما ْسل�ی

ُموا �ةَ ِ
ّ
َسل �ةَ َو �ی �ی

صنَ ا �ةَ  ِمّمَ
ً
ا ِسِهْم َحَر�ب �نُ �نْ

أَ
ُدوا �نى ا �بِ لا �ی

نـه چنیـن اسـت بـه پـرودگارت سـوگند كـه ایمـان )واقعـی( نمی آورنـد مگـر زمانـی 
كه در مشـاجرات و نزاع هـای خود، تـو را داور قـرار دهنـد، و در دل خـود هیچ گونه 
 تسـلیم 

ً
احسـاس ناراحتی از قضاوت تو نداشـته باشـند )و در برابـر داوری تو كامال

باشند.

اوج والیت پذیری، تسلیم شدن قلبی است. این تسلیم شدن قلبی، با مقدمات 
عقانی نیست. بعضی ها می گویند ما مگر عقل نداریم، چرا باید تسلیم باشیم؟ 
چون همان عقل به انسان می گوید، این تسلیم شدن شما، به حرکت جامعه 
و جمع کمک می کند. تسلیم شدن، یعنی پذیرش عقانی یک حرکت جمعی. 

اصًال مقدمات تسلیم شدن قلبی، عقانی است نه اجباری.

این والیت پذیری و پذیرش نقش ما و همراهی با جمع، با تبیین صورت می گیرد.

اهمیت والیت پذیری
در آیات و روایات دینی دربارۀ والیت مداری و والیت پذیری مطالب مختلفی 
بیان شــده اســت. والیــت پــذیــری، اطاعت و مسئولیت پذیری تــوأم با شناخت 
است؛ یعنی انسان باید خودش و وظیفه اش را در قبال ولّی خدا درست بشناسد 

نساء،۶5.  .1
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تا بتواند از او به درستی اطاعت کند.

خداوند در قرآن خطاب به پیامبر؟لص؟ و از قول ایشان به مؤمنان می فرماید:

ْر  �نِ
عنْ كُم الّلُه َو �ی �بْ ْ��بِ ِى �ی

ُعو�ن �بِ
ا�ةَّ و�نَ الّلَه �نَ ِ��بُّ

ْم �ةُ �ةُ �ن ك�ن ْل اإِ
>�ةُ

ٌم<1 ِح�ی وٌ� ّ�َ �نُ كْم َو الّلُه عنَ و�بَ �نُ
كْم دنُ

َ
ل

گر خـدا را دوسـت دارید، از من پیـروی كنید تا خدا نیز شـما را دوسـت بدارد و  بگو ا
گناهانتان را ببخشد؛ چون خدا آمرزندۀ مهربان است.

 اهل بیت؟مهع؟ هستند، اختافی 
ً
ما شیعیان در اینکه »اولی االمر منکم« قطعا

نداریم. ما معتقدیم همان طور که از خدا اطاعت می کنیم، باید مطیع پیامبر 
خدا هم باشیم و همان طور که از پیامبر خدا اطاعت می کنیم، باید از ولی و 
امام نیز فرمان ببریم. کسی نمی تواند بگوید من خدا را قبول دارم، اما پیامبرش 
را قبول ندارم؛ به همین شکل نیز نمی شود کسی بگوید من پیامبر را پذیرفته ام، 
اما اهل بیت؟مهع؟ را نمی پذیرم. باید از دستور خداوند اطاعت کنیم. خداوند 
فرموده است که از پیامبر و اهل بیتش اطاعت کنید، پس بر ما واجب است که 

مطیع باشیم.

شخوی خدمف لمیرللمؤمنین؟ع؟ رهید و لز یضرت پرهید: »یمترین چیزو 
یه لنسان در پرتو آن جزو مؤمنان خولهد شد چیسف؟ و یوچک ترین چیزو یه 

با آن لز یاترلن محسوب می شود، چیسف؟«

یضرت؟ع؟ ترمودند: »یمترین چیزو یه لنسان به هبب آن در زمرۀ گنسکارلن 
درمی آید، لین لهف یه والیف ما رل نپذیرد.« آن شخص منظور یضرت رل جویا 
ردیف  در  رل  لطاعتشان  خــدلونــد  یه  یسانی  »]والیـــف[  ترمودند:  شــد. یضرت 
ُعوا  ط�ی

أ
ا َو  اهلَل  ُعوا  ط�ی

أ
>ا قــرلر دلده و ترموده لهــف:  لطاعف خود و لطاعف پیامبر 

ْم<.«
ُ
ك ْمِر ِم�نْ اأ

ْ
وِلى ال

أُ
ُسوَل و ا الّرَ

آل عمران، ۳۱.  .1
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گفف: »تدلیف شوم، برلیم روشن تر بیان ترما.« یضرت؟ع؟ ترمودند:  آن مرد 
»آنانی یه رهوف خدل؟لص؟ در مولقع مختلف و در خطبۀ روز آخرش آن ها رل یاد 

یرد و ترمود:

ـوا کَتاَب 
ُّ
ـْن َتِضل

َ
َما ل ـکُتْ ِبِ ّسَ ْیِ َمـا ِإْن َتَ

َ
َقل

َ
»ِإّنِ َتـارِک ِفیکـُم الّث

ْوَض« َ َّ الْ َ
ـْن َیْفَترَِقا َحّتَ َیرَِدا َعی

َ
َما ل ُ  َبْیِت َو ِإّنَ

َ
ْهل

َ
ِت أ اهلِل َو ِعْتَر

گـر بـه آن هـا تمسـک جوییـد،  میـان شـما دو چیـز سـنگین و گران بهـا می گـذارم. ا
هرگـز پـس از مـن گمـراه نمی شـوید: قـرآن و عتـرت مـن، اهل بیتـم. ایـن دو از هـم 

جدا نمی شوند تا در كنار حوض بر من درآیند.1

ایــن روایــت به خوبی نشان می دهد که فضای زمــان ایشان چقدر مسموم و 
فتنه آلود بوده است؛ زیرا شخصی که حضرت را با عنوان »امیرالمؤمنین« خطاب 
دشمنان  نمی داند!  را  اهل بیت؟مهع؟  جایگاه  و  ایشان  جایگاه  هنوز  می کند، 
اهل بیت؟مهع؟ بعد از پیامبر؟لص؟ کاری کردند که مردم در جهل و غفلت باقی 

بمانند.

امام سجاد؟ع؟ می فرمایند:

2» »طاَعُة ُوالِة األمرِ َتاُم الِعّزِ
فرمان بردن از فرمانروایان ]الهی[ كمال عّزت است.

عزت واقعی فقط در سایۀ تمسک به اهل بیت؟مهع؟ به دست می آید. دیگران 
چیزی ندارند که بخواهند با آن عزتی پیدا کنند!

روزو لمام صادق؟ع؟ یکی لز بزرگان لهب هنف به نام لبوینیفه رل می بینند. لز 
لو می پرهند:

لبوینیفه، منظور لز لین آیۀ قرآن چیسف یه می ترماید:

سلیمان القندوزی الحنفی، ینابیع الموّدة، قم: مكتبة المحمدی، ۱۳۸5ق، ص۱۱7.  .1

میزان الحكمه، ج7 ، تفسیر عزت.  .2
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ِم< 1 ِع�ی
ٍ َع�نِ ال�نَّ دن ْوَم�أِ �نَّ �ی

ُ
ل
أَ
ْسا �ةُ

َ
ّمَ ل

ُ >�ث
سپس در آن روز از نعمت هایی كه داشته اید، بازپرسی خواهید شد؟

لبوینیفه می گوید: »یعنی خدلوند مردم رل دربارۀ غذلهاو لذیذ و آب هاو خنک 
یه در توب تابستان می خورند، مؤلخذه می یند.«

یند و با غذلو  گــر تــردو تو رل به خانه لش دعــوت  یضرت؟ع؟ می ترمایند: »ل
لذیذ و آبی خنک لز تو پذیرلیی یند، و بعد برلو لین پذیرلیی بر تو منف بگذلرد، 

دربارۀ لو چگونه قضاوت می ینی؟«

گفف: »می گویم آدم بخیلی لهف.«

یضرت ترمودند: »آیا خدلوند بخیب لهف تا در روز قیامف دربارۀ غذلهایی یه 
یه  گفف: »پس مقوود لز نعمف هایی  یند؟!«  به ما دلده لهف، ما رل مؤلخذه 

قرآن می گوید لنسان دربارۀ آن ها مؤلخذه می شود، چیسف؟«

هؤلف  ما  دربــارۀ  هستیم.  لهب بیف؟مهع؟  ما  نعمف  »آن  ترمودند:  یضرت؟ع؟ 
خولهد شد.«2

امــام با ایــن جمله ابوحنیفه را به مسئلۀ رهبری الهی و نقش آن در جامعۀ 
مسلمین متوجه ساختند. باید بدانیم که از ما نیز دربارۀ نعمت اهل بیت؟مهع؟ 

سؤال خواهد شد.

ــاران ائمه؟مهع؟ نیز بعضی والیت پذیر بودند و  ی که در بین  شایان ذکر اســت 
بعضی با اینکه در ظاهر تحت والیت ایشان بودند، در باطن والیت پذیری 

نداشتند.

لمام  محضر  در  روزو  وو  بــود.  والیف پذیر  لتــرلد  لز  یکی  عبدلهلل بن لبی یعفور 
صادق؟ع؟ نشسته بود و لز وجود مقدس آن یضرت بسره مند می شد. عبدلهلل 
در جمن هخنانش یالمی رل بیان یرد یه توجه لمام؟ع؟ رل جلب یرد. هخن لو لز 

تكاثر، ۸.  .1

بحار األنوار، ج۱0، ص۲۲0.  .2
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منتساو لخالص وو ریشه گرتته بود و لز لعماق جانش برمی خاهف.

لو به پیشولو ششم عرجه دلشف:

یه نوف  ینی و بفرمایی  گر لنــارو رل دو نوف  »لو مــوالو من، قسم به خدل ل
یه آنچه   شسادت خولهم دلد 

ً
آن یالف و نوف دیگرش یــرلم لهــف، مطمئنا

گفتی یالف، یالف لهف و آنچه ترمودو یرلم، یرلم لهف! و هیچ چون وچرلیی 
نخولهم یرد!«

لمام صادق؟ع؟ ترمودند: »خدل تو رل ریمف یند! خدل تو رل ریمف یند!«1

آیــا ما خــود را این گونه آمــاده کــرده ایــم که هنگام ظهور امــام زمــان؟جع؟ در 
برابر همۀ اوامر ایشان سر تعظیم فرود آوریم؟! ممکن است امام زمان؟جع؟ 
نکته ای را بفرمایند که با نظر ما سازگاری نداشته باشد. آیا خود را طوری تربیت 
کرده ایم که بگوییم: »ماک فقط سخن ایشان است« و فقط همان کاری را که 

امام خواسته اند، انجام دهیم؟

ــاران ائمه اطاعت محض نداشتند و نفسشان بر امــر امــام برتری  بعضی از ی
ــی، یکی از دوستان امــام جعفر 

ّ
داشــت؛ مثل این داستان مشهور که مأمون رق

صادق؟ع؟، حکایت کرده است:

در منزف آن یضرت؟ع؟ بودم یه شخوی به نام هسب بن یسن خرلهانی ولرد 
شد و هالم یرد و پس لز آنکه نشسف، با یالف لعترلض به یضرت لظسار دلشف: 
»یابن رهوف لهلل، شما بیش لز ید عطوتف و مسربانی دلرید! شما لهب بیف؟مهع؟ 
ینید و یق خــود رل  یه قیام  لمامف و والیــف هستید. چه چیز مانع شــده لهــف 
گیرید، با لینکه بیش لز یک صد هزلر شمشیرزن  لز غاصبان و ظالمان باز پس 
یارو در ریاب شما هستند؟!« لمام صادق؟ع؟ ترمودند: »آرلم  آمادۀ جساد و تدل
باش، خدل یق تو رل نگه دلرد!« و هپس به یکی لز پیشخدمتان خود ترمودند: 
»تنور رل آتش ین.« همین یه آتش تنور روشن شد و شعله هاو آتش زبانه یشید، 

معجم رجال الحدیث، ج۱0، ص9۸؛ رجال كشی، ص ۲۴9.  .1
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لمام؟ع؟ به آن شخص خرلهانی خطاب ترمودند: »برخیز و برو دلخب تنور آتش 
گفف: »لو هرور و موالیم! مرل در آتش، عذلب مکن  بنشین.« هسب خرلهانی 
ــد!« در همین  و ببخش! خــدلونــد شما رل مــورد ریمف ولهعۀ خویش قــرلر ده
یفش هاو خود رل به  لحظات شخص دیگرو به نام هــارون مکی در یالی یه 
دهف گرتته بود، ولرد شد و هالم یرد. یضرت لمام صادق؟ع؟، پس لز جولب 
هالم، به لو ترمودند: »لو هــارون، یفش هایف رل زمین بگذلر و برو درون تنور 
آتش بنشین.« هارون مکی یفش هاو خود رل بر زمین نساد و بدون چون وچرل 
و بسانه لو، دلخب تنور رتف و در میان شعله هاو آتش نشسف. آنگاه لمام با 
هسب خرلهانی مشغوف صحبف شدند و دربــارۀ وجعیف ترهنگی، لقتوادو، 
ح یردند؛ چنان یه  لجتماعی و دیگر جولنب شسر و مردم خرلهان مطالبی رل مطر
گویی لیشان مدت ها در خرلهان بوده لند و تازه لز آنجا آمده لند. پس لز گذشف 
هاعتی، یضرت؟ع؟ ترمودند: »لو هسب، بلند شو و برو ببین در تنور چه خبر 
ینار تنور آمد، دید هارون مکی چسارزلنو روو آتش ها  یه هسب  لهف.« همین 
یردند و ترمودند: »بلند شو  نشسته لهف! پس لز آن لمام؟ع؟ به هارون لشاره 
و بیا!« و هارون هم لز تنور بیرون آمد. بعد لز آن، یضرت؟ع؟ خطاب به هسب 
خرلهانی لظسار دلشتند: »در خرلهاِن شما چند نفر مخلص مانند لین شخص 
پیدل می شود یه مطیع ما باشد؟!« هسب پاهخ دلد: »هیچ! به خدل هوگند یتی 
یک نفر هم لین چنین وجود ندلرد!« لمام جعفر صادق؟ع؟ ترمودند: »لو هسب، 
ما خود می دلنیم یه در چه زمانی خروج و قیام ینیم و آن زمان، موقعی خولهد 
بود یه یدلقب پنج نفر مطیع و مخلص ما یاتف شوند. در جمن بدلن یه ما خود 

گاه بوده و هستیم!«1 به تمام آن مسائب آ

در روایت دیگری آمده است:

شخوی به لمام صادق؟ع؟ عرض یرد: »چرل نشسته لید و برلو گرتتن یّقتان قیام 
نمی ینید؟! به خدل قسم لگر لمیرللمؤمنین؟ع؟ لین تعدلد یار و یاور دلشف ]صدهزلر، 
بلکه دویسف هزلر نفر[ هرگز دیگرلن در گرتتن یق وو طمع نمی یردند!« آنگاه لمام 

بحار األنوار، ج۴7، ص۱۲۳، حدیث ۱7۶، به نقل از: ابن شهرآشوب، مناقب.  .1
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صــادق؟ع؟ ترمودند: »لگر به تعدلد لین گوهفندلن یاور دلشتم، قیام می یردم!« 
وقتی گوهفندلن رل شمردند، دیدند تقط هفده عدد هستند!1

در روایــات آمده است که یاران امام زمان؟جع؟ ۳1۳ نفرند. ممکن است به 
ذهن خیلی از افراد آمده باشد که آیا االن ۳1۳ نفر هنوز پیدا نشده اند؟! آیت اهلل 
بهاءالدینی؟هر؟ می فرماید که امام زمان؟جع؟ ۳1۳ یار مثل امام خمینی؟هر؟ 
از روایــات برمی آید، ۳1۳ نفر فرماندهان سپاه  که  البته آن گونه  می خواهند. 
اگر  هستند و در سپاه هر فرماندهی، چند هــزار نفر خدمت می کنند. یعنی 
جزء ۳1۳ نفر نباشیم، نباید ناامید شویم. ان شاءاهلل در رکاب امام زمان؟جع؟ 

هستیم؛ اما ممکن است که جزو فرماندهان نباشیم.

اطاعت از نواب، نشانه والیت پذیری
ائمۀ بزرگوار  که پیامبر؟لص؟ رحلت فرمودند، جانشینان ایشان یعنی  زمانی 
معصومین؟مهع؟ حضور داشتند و یک به یک سکان رهبری شیعیان را به دست 
گرفتند. در زمان غیبت امام زمــان؟جع؟ هم نائبان خاص ایشان واسطۀ بین 
ایشان و مردم بودند. نائب دوم امــام، از وجود نازنین بقیةاهلل؟جع؟ سؤال 
می کند: »بعد از ما که نه امامان معصوم حضور فیزیکی دارند و نه نائبان خاص 

ایشان، تکلیف مردم چیست؟«

امام زمان؟جع؟ می فرمایند:

ـْم  ُ َواِة َحِدیِثَنـا َفِإّنَ ِجُعـوا ِفهَیـا ِإَل ُر َواِقَعـُة َفاْر
ْ
ـَواِدُث ال َ

ْ
ـا ال ّمَ

َ
»َو أ

ُة اهلِل علهیم«2 َنـا ُحّجَ
َ
ْیُکْم َو أ

َ
ِت َعل ُحّجَ

خ خواهـد داد، بـه راویـان احادیث ما رجـوع كنید كـه آنان  امـا دربـارۀ وقایعی كـه ر
حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستم.

الكافی، ج۲، ص۲۴۲.  .1

بحار األنوار، ج۲، ص90.  .2
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امــام زمــان؟جع؟ این گونه تکلیف ما را مشخص می کنند. همان طور که امام 
حسین؟ع؟ برای مردم کوفه نائب فرستادند و همان طور که حضرت علی؟ع؟ 
بار ها به شهرهای مختلف نائب می فرستادند، امام زمان؟جع؟ هم برای مردم 
این عصر نائب فرستادند؛ البته نواب عام، یعنی مراجع تقلید که بیش از هزار 
سال است قدرت و استحکام شیعه را تضمین و مدیریت می کنند و شیعه را به 
اوج عزت رسانده اند. در سخت ترین دوران که نقل حدیث ممنوع شده بود، 
مراجع تقلید بودند که احادیث را جمع آوری کردند؛ مانند شیخ کلینی و شیخ 
صدوق و عامه مجلسی؟هر؟ که موفق شدند روایات را سامان دهند. بنابراین 
وظیفۀ ما اطاعت از نواب امام زمان؟جع؟ است. در این موضوع بحثی نیست 
که مراجع تقلید در امور فقهی جانشینان امام زمان؟جع؟ هستند؛ اما نکته این 
است که آیا مراجع تقلید همان اختیاراتی را دارند که متعلق به امام زمان؟جع؟ 

است؟ مثًال آیا مرجع تقلید می تواند حاکم شود و حکومت کند؟

ــود دارد کــه از لــحــاظ ســنــدی بــســیــار محکم اســـت و رهــبــر فقید  ــی وجـ ــت روای
انــقــاب؟هر؟ در بحث والیت فقیه به ایــن روایــت استناد می کند. راوی این 

حدیث عمر بن حنظله است که از راویان معتبر محسوب می شود.

یه لز لمام صادق؟ع؟ دربارۀ دو نفر لز دوهتان شیعه  عمر بن ینظله می گوید 
یه دربــارۀ قرض یا میرلث، نزلعی بینشان بود و برلو رهیدگی به  یردم  هؤلف 

قاجی مرلجعه یرده بودند.

پرهیدم: »آیا مرلجعه به قاجی طاغوت رولهف؟«

ترمودند:

»هریه برلو دعاوو یق یا دعاوو نایق به لیشان مرلجعه یند، در یقیقف به 
یمۀ نارول[ مرلجعه یرده لهف. و هرچه به یکم آن ها  طاغوت ]یعنی قدرت یا
یه دریاتف می یند، یق  گرچه آن رل  بگیرد، در یقیقف به طور یرلم می گیرد، 
یه خدل  گرتته  ثابف لو باشد؛ زیــرل آن رل به یکم و با رأو طاغوت و آن قدرتی 
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دهتور دلده به آن یاتر شود.

خدلو تعالی می ترماید:

1>� ُروا �ب �نُ
ْ
ك �نْ �یَ

أَ
ِمروا ا

أُ
ْد ا و�ةِ َو �ةَ ى الّطاعنُ

َ
ل �اَكُموا اإ �ةَ َ ُدو�نَ ا�نْ �ی ر�ی ُ >�ی

با  ینند؛  برلو دلورو در یب لختالف هایشان می خولهند به طاغوت مرلجعه 
آنکه دهتور مؤید به آن ها دلده شد یه لز رتتن پیش طاغوت خوددلرو ینند.

پرهیدم: »چه باید بکنند؟«

یه یدیث ما رل رولیف  یسی لهف  ینند ببینند لز شما چه  ترمودند: »باید نگاه 
می یند و در یالف و یرلم ما مطالعه یرده و صایب نظر شده و لیکام و قولنین 
یم بر  ما رل شناخته لهف، لو رل به عنولن قاجی و دلور بپذیرند؛ زیرل من لو رل یا
شما قرلر دلده لم. پس آنگاه یه به یکم ما یکم یرد و لز وو نپذیرتتند، بی گمان 
یکم خدل رل هبک شمرده لند و به ما پشف یرده لند و یسی یه به ما پشف یند، به 

خدلوند پشف یرده و لین در ید شرک به خدلوند لهف.«2

توجه بفرمایید که امام؟ع؟ می فرمایند پیروی نکردن از حکم چنین حاکمی، 
در حکم شــرک بــه خــداســت. اکــنــون متوجه می شویم کــه چــرا حــضــرت امــام 
خمینی؟هر؟ فرمود که دفاع از حکومت اسامی بر نماز مقدم است؛ چون کسی 
که نماز نخواند، مشرک نمی شود، ولی کسی که حکومت الهی را از بین ببرد، 

مشرک است.

مثالی برای ضرورت تشکیل حکومت

بعضی از افراد به اسم امام زمانی بودن و استناد به احادیثی در رد قیام قبل 
، با جمهوری اسامی مخالف اند. فرض کنید حاکمی بر سر کار باشد  از ظهور
که چادر را از سر زن ها بــردارد، روضۀ امام حسین؟ع؟ را ممنوع کند، پول های 
مملکت را بدزدد و کشور را مستعمره کند. شما نیز این قدرت را داشته باشید که 

نساء، ۶0.  .1

وسائل الشیعه، ج۱۸، ص99.  .2
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این حاکم را عزل کنید و انسانی مؤمن و مقید بر جای او بنشانید که احکام دین 
را گسترش دهد. در این موقعیت چه کار می کنید؟ پاسخ عاقانه این است که از 
لحاظ شرعی باید این کار را انجام دهیم. ایشان نیز همین کار را انجام داد که به 

این کار امر به معروف و نهی از منکر می گویند.

اگر امر به معروف و نهی از منکر را رد کنیم، باید اکثر آیات قرآن را کنار بگذاریم. 
اگر کسی از نائب امام اطاعت نکند، از خود امام اطاعت نکرده است. مگر 
می شود کسی بگوید من امام علی؟ع؟ را دوست دارم؛ اما مالک اشتر را قبول 
نمی کنم؟! یا بگوید من امام حسین؟ع؟ را دوست دارم؛ اما مسلم بن عقیل را 

قبول ندارم؟!

والیت پذیری اسوه ها
سردار سرافراز سپاه اسام، حاج قاسم سلیمانی در وصیت نامه اش می نویسد:

»برلدرلن و خولهرلنم! جسان لهالم پیوهته نیازمند رهبرو لهف؛ رهبرو متوب 
یه  به و منووب شرعی و تقسی معووم. خوب می دلنید منّزه ترین عاِلم دین 
ک ما، والیف تقیه  جسان رل تکان دلد لهالم رل لییا یرد، یعنی خمینی بزرگ و پا
رل تنسا نسخه نجات بخش لین لمف قرلردلد؛ لذل چه شما یه به عنولن شیعه به 
آن لعتقاد دینی دلرید و چه شما به عنولن هّنی لعتقاد عقلی دلرید، بدلنید ]باید[ 
به دور لز هرگونه لختالف، برلو نجات لهالم خیمه والیف رل رها نکنید. خیمه، 
خیمه رهــوف لهلل لهــف. لهــاس دشمنی جسان با جمسورو لهالمی، آتــش زدن 
یــردن لین خیمه لهــف، دور آن بچرخید. ولهلل ولهلل ولهلل لین خیمه  و ویــرلن 
یربال،  گر آهیب دیــد، بیف لهلل للحرلم و مدینه یرم رهــوف لهلل؟لص؟ و نجف،  ل

یاظمین، هامرل و مشسد باقی نمی ماند؛ قرآن آهیب می بیند.«

مراجع عظام تقلید که نواب عام امام زمان؟جع؟ به حساب می آیند نیز بارها و 
بارها حساسیت خود نسبت به جایگاه ولی فقیه را بیان فرموده اند.
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آیت اهلل گلپایگانی؟هر؟
هستند.  گلپایگانی؟هر؟  آیــف لهلل  نوۀ  هم هن   

ً
تقریبا رهبرو؟بد؟  معظم  مقام 

گلپایگانی لز لحاظ  یه لیشان بــرلو رهبرو نظام لنتخاب شد، آیــف لهلل  زمانی 
علمی مرجع بــزرگ جسان لهــالم بــود و مقام معظم رهــبــرو؟بد؟ آن موقع به 
مرجعیف نرهیده و تقط مجتسد بودند؛ بالین یاف آیف لهلل گلپایگانی، برلو رهبر 

معظم عباو ظریفی هدیه ترهتادند و ترمودند:

یارو لنجام می دهید و خالف لهالم لهف، من تذیر می دهم.  گر دیدم شما  »ل
گر تغییر ندلدید، من دیگر صحبف نمی ینم  گر تغییر دلدیــد، بسیار خوب و ل ل
رل یــرلم می دلنم. عمده عظمف شماهف. شما رهبر مسلمین  و تضعیف شما 
هستید و نمی خولهم صحبتی ینم در یک ترعی یه شما رل تضعیف یرده باشم.«1

آیت اهلل بهاءالدینی؟هر؟

آیت اهلل صدیقی تعریف می کند:

پیدل  یسالتی  بساءللدینی؟هر؟  آقــاو  رهبرو؟بد؟،  معظم  مقام  رهبرو  لز  بعد 
گفته  یرده بود و به بیمارهتان نمی رتف. آقاو خامنه لو به آقاو تاطمی نیا 
گر هزینه لو هم دلرد،   دیتر بروند و ل

ً
بود: »به آقاو بساءللدینی بفرمایید یتما

 به 
ً
گفته لند شما یتما آقا  یه  آقــاو بساءللدینی خبر رهید  به  باالخره  بدهید.« 

مدتی  و  آمــد  تسرلن  به  لیشان  آقــا،  دهتور  به خاطر  خالصه  بروید.  بیمارهتان 
برلو معالجه در بیمارهتان خاتم بسترو شد. من به عیادتش رتتم و به آقاو 
بساءللدینی گفتم: »یالتان بعد لز عمب چطور لهف؟« آیف لهلل بساءللدینی؟هر؟ 
گوش  ]آیــف لهلل خامنه لو[  للحمدهلل. ما به یرف لین هید  گفف: »للحمدهلل، 

یردیم و آمدیم بیمارهتان، آقا ]لمام زمان؟جع؟[ به مالقات ما آمدند.«2

اکنون به گوشه ای از والیت پذیری شهدای عزیزمان اشاره می کنیم که در اوج 

جلوۀ آفتاب، علی احمدی خواه، ص۶۳؛ به نقل از حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی.  .1

آیــت اهلل صدیقی دربــارۀ عظمت شخصیتی  با  تاریخ ۱۱تیرماه۱۳9۱؛ مصاحبه  فــارس، در  خبرگزاری   .2
آیت اهلل العظمی بهاءالدینی؟هر؟
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والیت پذیری بودند:

بدون  پنج روز  شدید  محاصرۀ  آن  در  یمیب،  یاناف  در  ینظله  مظلوم  گــردلن 
ــردلن  گ لز  یــه  می یند  نقب  همف  شسید  بی هیمچِی  بــودنــد.  گرتته  قـــرلر  آب 
ینظله یاجی رل خولهتند. یاجی پاو بی هیم آمد و گوشی رل به دهف گرتف. 
لهف.  شدن  تمام  یاف  در  بی هیم  »باترو  گفف:  ینظله  گــردلن  بی هیمچی 
بــاتــرو بی هیم دلرد تمام مــی شــود. عرلقی ها  رتــف.  لیمد رتــف، یسین هــم 
عن قریب می آیند تا ما رل خالص ینند. من هم خدلیاتظی می ینم.« یاج همف 
همان طور یه به پسناو صورت لشک می ریخف، گفف: »بی هیم رل قطع نکن… 
یرف بزن! هرچه دوهف دلرو بگو؛ لما تماس رل قطع نکن.« صدلو بی هیمچی 

رل شنیدم یه گفف:

یه ترموده  »هــالم ما رل به لمــام برهانید! لز قوف ما به لمــام بگویید همان طور 
بودید، یسین ولر مقاومف یردیم! ماندیم و تا آخر جنگیدیم!«

که  کریمیان  شهدای عزیز مدافع حرم هم این گونه بودند. شهید محمدامین 
بورسیۀ آلمان شده بود، قبول نکرد به آلمان برود و طلبه شد. او در ۲1 سالگی 
در سوریه به شهادت رسید. ایشان به پدر و مادرش و تمام مردم ایران وصیت 

کرده است:

»من لز لین دنیا با همۀ زیبایی هایش مــی روم و همۀ آرزوهایم رل رها می ینم؛ 
لما به والیف و یقانیف لمام علی بن لبی طالب؟ع؟ و خدلوندو خدل یقه تان رل 
رل تنسا بگذلرید! خولهش آخر من لین لهف  لمام خامنه لو؟بد؟  گر  ل می گیرم 
گر دوباره زنده شوم، لز  یه هالم مرل به لمام خامنه لو؟بد؟ برهانید و بگویید ل

تکه تکه شدن در رله تو لبا نخولهم دلشف!«

این والیت پذیری است؛ چون چنین افرادی به واقع قبول کردند که ایشان نائب 
امام زمان؟جع؟ هستند. هنگامی که امام زمان؟جع؟ تشریف فرما شوند، این 

افراد رجعت پیدا می کنند و در رکاب ایشان قرار می گیرند.





فصل سوم
تبیین مفهوم انتظار1

این فصل، از منبر حجت االسالم راجی با عنوان »اصول جامعه قرآنی« استخراج شده است.  .1





آدم های بزرگ، خودشان را برای هدف های کوچک خرج نمی کنند. برای خود 
کسر شأن می دانند که بخواهند خود را برای آن خرج کنند. آدم های کوچک هم، 

به قدر کوچکی خودشان، هدف های کوچک و دم دستی انتخاب می کنند.

شیعیان نیز در طول تاریخ با امید و آرمان بزرگ انتظار زنده پیشرفته اند. انتظار 
برای اینکه نجات بشریت با امام دوازدهم؟جع؟ محقق خواهد شد و دولت 

کریمه ای را به وجود می آورد.

روایت زیبایی از امام کاظم؟ع؟ هست که به علی بن یقطین فرمودند:

ّبَ ِبااَلماِنِّ ُمنُذ ماَئت ِسـَنة«؛1 »الشـیعُة ُتر
دویست سال2 است كه امید و آرزو، شیعه را تربیت كرده است.

همین امید و انتظار فرج، شیعه را در طول تاریخ رشد داده است. االن نجات 
تمام بشریت از ظلم، هــدف چه کسی اســت؟ چه کسی با ایــن هــدف درس 
می خواند؟ چه کسی با این هدف ازدواج می کند؟ چه کسی با این هدف کار 
را برای  که خــودش  ، همان آدم بزرگی اســت  و شغل انتخاب می کند؟ منتظر
هدف های کوچک خرج نمی کند و انتظاِر یک اتفاق بزرگ را دارد و برای تحقق 

آن، تمام زندگی خودش را تنظیم کرده است.

الكافی، ج۱، ص۳۶9؛  الغیبه للنعمانی، ص۲95؛  الغیبه للطوسی، ص۳۴۱.  .1

از بعد از پیامبر؟ص؟ تا زمان امام كاظم؟ع؟ نزدیک به ۲00سال است.  .2
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بعضی ها رابطه خودشان را با امام زمان؟جع؟، یک رابطه عاشقانه و عاطفی و 
شخصی با امام زمان؟جع؟ قرار داده اند؛ اینها چقدر به درد امام زمان؟جع؟ 

می خورند؟

انتظار یعنی من حاضرم، تمام زندگی خودم را برای آن هدف بزرگ یعنی نجات 
از منتظران غیر حقیقی جدا  کنم؛ حــاال صف منتظران حقیقی  بشریت خــرج 
می شود. درک درست مفهوم انتظار و تشخیص وظیفه انسان منتظر از جمله 

موارد مهم در جهاد تبیین است.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

ها 
ُ ِر�ث َ  �ی

ْ��نَ
اأَ

ْ
�نَّ ال

أَ
ْكِر ا ِ

ْعِد الدنّ َ وِ� ِم�نْ �ب ُ �ب ىی الرنَّ ِ
ا �ن �ن �بْ ْد َك�ةَ �ةَ

َ
>َو ل

1> اِلُ�و�نَ َ الّصَ
اِد�ی ِع�ب

در »زبـور« بعـد از ذكـر )تـورات( نوشـتیم: »بنـدگان شایسـته ام وارث )حكومـت( 
زمین خواهند شد!

منتظر چه کسی است؟ کسی است که آنقدر بزرگ شده که خودش را آماده کرده 
که زمین را خدا برای او به ارث بگذارد، یعنی او بتواند جهان را مدیریت کند.

منتظر یعنی امام خمینی؟هر؟، چقدر همت بلندی داشت. تمام زندگی خودش 
را خرج این هدف بزرگ کرد. امام؟هر؟ فرمودند:

کنیم تا قدرت  کوشش  ج، انتظار قــدرت اســالم اســت و ما باید  »انتظار فــر
اسالم در عالم تحقق پیدا بکند و مقدمات ظهور ان شاءاهلل تهیه بشود«2

ما در دوران غیبت چقدر باید خوب باشیم؟ به قدری که بتوانیم این هدف 
بزرگ را محقق کنیم. پس برای بزرگ ترین هدف، باید بهترین آدم ها در دوران 

غیبت تربیت شوند.

انبیاء،۱05.  .1

صحیفه امام؟هر؟، ج 7 ، ص ۲55 .  .2
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منتظر و جهاد تبیین

انسان منتظر هیچگاه سکون نداشته و دائــم در حال نقش آفرینی و تربیت 
سرباز برای امام خویش است. این کار مهم و اثر گذار بدون جهاد تبیین و رفع 

چالش های ذهنی محقق نمی شود.

نباشد،  منتظر  که  اســت. جامعه ای  ما  اعتقادی مسلم  اصــول  از  یکی  انتظار 
جامعۀ قرآنی نیست و به سعادت نخواهد رسید؛ زیرا محور جامعۀ قرآنی، اصل 
انتظار است. معموًال دربارۀ دوران ظهور و آخر الزمان این گونه صحبت می شود 
که بدترین انسان ها در آخر الزمان زندگی می کنند و بیشترین گناهان در این 
دوران اتفاق می افتد؛ اما این سخن نقطۀ مقابلی هم دارد و آن این است که 
بهترین افراد تاریخ بشر در آخر الزمان هستند. شاهد بر این مطلب، سخن امام 

سجاد؟ع؟ خطاب به ابوخالد کابلی است:

وَن  ْنَتِظُر وَن ِبِإَماَمِتـِه اْلُ
ُ
َقاِئل

ْ
َمـاِن َغیَبِتـِه ال  َز

َ
ْهل

َ
َبا َخاِلٍد ِإّنَ أ

َ
»یا أ

ْعَطاُهـْم ِمـَن 
َ
ُه أ ْکـُر ّنَ اهلَل َتَعـاَل ِذ

َ
َمـاٍن أِل ِ َز

ّ
ْهـِل ُکل

َ
 أ

ُ
ْفَضـل

َ
ِلُظُهـورِِه أ

ِة 
َ
ْنزِل َغیَبـُة ِعْنَدُهـْم ِبَ

ْ
ْت ِبِه ال ْعرَِفِة َما َصـاَر ْفَهـاِم َو اْلَ

َ
أْل ُعُقـوِل َو ا

ْ
ال

َجاِهِدیـَن َبـَی  ـِة اْلُ
َ
ْنزِل َمـاِن ِبَ ُهـْم ِف َذِلـَك الّزَ

َ
َشـاَهَدِة َو َجَعل اْلُ

 َو ِشـیَعُتَنا 
ً
ُصـوَن َحّقا

َ
ْخل ِئـَك اْلُ

َ
ول

ُ
ـیِف أ ُسـوِل اهلِل ص ِبالّسَ یَدی َر

ِج  َفـَر
ْ
: اْنِتَظـاُر ال

َ
 َو َقـال

ً
 َو َجْهـرا

ً
ا َعـاُة ِإَل ِدیـِن اهلِل ِسـّر

ُ
 َو الّد

ً
ِصْدقـا

َفَرج«1
ْ
ْعَظِم ال

َ
ِمْن أ

ای ابوخالـد، مـردم زمان او كـه بـه امامـت وی معتقد بـوده و منتظـر ظهـور اویند، 
از مـردم تمـام زمان هـا بهترنـد؛ زیـرا خداونـد عقـل و فهمـی بـه آن هـا داده اسـت 
كـه غیبـت در نـزد آن هـا حكـم مشـاهده را دارد! خداونـد آن هـا را در آن زمـان 
مثـل كسـانی می دانـد كـه بـا شمشـیر در ركاب پیغمبر؟لص؟ علیـه دشـمنان دین 
پیـكار كرده انـد. آن هـا مخلصـان حقیقـی و شـیعیان راسـتگوی مـا هسـتند كـه 

بحار األنوار، ج5۲، ص۱۲۲.  .1
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ج  مـردم را به طـور آشـكار و نهان بـه دیـن خـدا می خوانند و هـم فرمـود: انتظـار فر
ج است. بزرگ ترین فر

شیعیانی که امــروز در مسیر امــام زمــان؟جع؟ فعالیت می کنند، اگر در زمان 
پیامبر؟لص؟ بودند، پیامبر آن قــدر غریب نمی ماندند و بعد از پیامبر، حق 
اهل بیت؟مهع؟ را غصب نمی کردند. در زمــان صدر اســام، مــردم وجــود مبارک 
پیامبر اکرم و ائمۀ بزرگوار را دیدند و آنان را بی یاور رها کردند؛ اما شیعیان 
آخر الزمان بدون دیدن امامان معصوم از دستورات آنان و ولی فقیه اطاعت 

می کنند.

تبیین دقیق وظایف منتظران

1. انتظارکشیدن
مجاهد تبیین هم خــود باید منتظر واقعی باشد و هم بــرای دیــگــران انتظار 
حقیقی را تبیین کند. اگر قرار باشد میهمان بیاید و میزبان منتظر او نباشد و 
از خانه بیرون برود، منتظر به شمار نمی آید. ویژگی انتظار باید در منتظر کامًال 
آشکار باشد. اگر قرار باشد فرد مهمی به منزل انسان بیاید، او از مدت ها قبل 
خود را آماده خواهد کرد و از چند ساعت قبل، مدام چشمش به در خواهد بود. 
این حالت انتظار است. اگر میهمان کمی دیر کند، دلشوره می گیرد و بی قرار 
می شود. انسان باید این گونه بــرای تشریف فرمایی امــام زمــان؟جع؟ انتظار 

بکشد.

در روایتی از امام جواد؟ع؟ آمده است:

»افضل األعمـال شـیعتنا انتظار الفرج«1
ج است. بهترین اعمال شیعیان ما، انتظار فر

بحار األنوار، ج5۱، ص۱5۶، ح۱.  .1
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در این روایت نگفته اند »بهترین حاالت«، بلکه بهترین اعمال انتظار فرج است؛ 
یعنی انتظار نیاز به عمل دارد. کسی که فکر می کند بدون تاش، فقط باید 
بنشیند و منتظر باشد، منتظر واقعی نیست. بیماری که منتظر سامتی است، 
دارو هم می خورد. انتظار نیاز به عمل، قیام، حرکت و کار دارد. اگر شیعیان 
 منتظر امــام زمـــان؟جع؟ بــودنــد، امــر ظهور محقق شــده بــود. مرحوم 

ً
واقــعــا

فشندی تهرانی می گوید:

در مسجد جمکرلن لعماف رل به جا آورده بودم و به همرله همسرم بر می گشتم. در 
رله، آقایی نورلنی رل دیدم یه دلخب صحن شدند و قود دلشتند به طرف مسجد 
بروند. با خود گفتم: »لین هید در لین هولو گرم تابستان، تازه لز رله رهیده و 
تشنه لهف.« به طرف هید رتتم و ظرف آبی به لیشان تعارف یردم. هید آب رل 
گرتتند و نوشیدند و ظرف آن رل برگردلندند. در لین یاف عرجه دلشتم: »آقا، شما 
ج لیشان نزدیک شود!« آقا  ج لمام زمان رل لز خدل بخولهید تا لمر تر دعا ینید و تر
گر بخولهند،  ترمودند: »شیعیان ما به لندلزۀ آب خوردنی، ما رل نمی خولهند. ل

ج ما می رهد.« دعا می ینند و تر

یه وجود مقدس  یسی رل ندیدم. تسمیدم  یردم،  لین هخن رل ترمود و تا نگاه 
لمام زمان؟جع؟ رل زیارت یرده لم و یضرتش، لمر به دعا ترموده لند.1

امام صادق؟ع؟ چنین فرموده اند:

بر اثر ظلمی که فرعون بر بنی اسرائیل روا داشت، آن ها مضطر شدند و چهل 
شبانه روز با جدیت تمام به صورت همگانی در درگاه خداوند استغاثه کردند و 
فرج را خواستند و دعا کردند. خداوند هم ظهور و فرج حضرت موسی؟ع؟ را 
( که مقرر شده بود، صدوهفتاد سال به جلو  از چهارصد سالی )انتهای این امر
انداخت و حضرت موسی؟ع؟ ظهور کردند و مردم را از دست ظالمان نجات 
دادند. شما شیعیان ما هم اگر این گونه باشید و بخواهید و دعا کنید، خداوند 

احمد قاضی زاهدی، شیفتگان حضرت مهدی؟جع؟، ج۱، ص۱55.  .1
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فرج را می رساند و اگر به صورت همگانی نخواهید، این امر به انتهای خود 
خواهد رسید و آن زمان است که دگر چه مردم بخواهند و چه نخواهند، ظهور 

واقع خواهد شد؛ چراکه این یک وعدۀ الهی است.1

همۀ شیعیان باید ظهور امــام زمــان؟جع؟ را با همۀ وجــود بخواهند و منتظر 
انجام  کارهایی   ، انتظار عــنــوان  بــا  گاهی  متأسفانه  امــا  کنند؛  تــاش  و  باشند 
می دهند که ظهور حضرت را به تأخیر مــی انــدازنــد؛ بــرای مثال در ایــام نیمۀ 
که با اصــول شــرع ناسازگار اســت یا در اماکن  شعبان عروسی هایی می گیرند 
 با شور 

ً
عمومی موسیقی پخش می کنند! اگر یک بار مردم جمع شوند و واقعا

و حرارت همه باهم دعا کنند و وجود ایشان را بطلبند، چه بسا آن کعبۀ دل ها 
تشریف فرما شوند.

آیف لهلل ناصرو، لز لولیاو للسی و لز دوهتان قدیمی آیف لهلل بسجف؟هر؟ پس لز 
پیروزو تیم ملی لیرلن مقابب آمریکا در هخنرلنی خود با گریۀ ترلولن ترمودند: 
گذشته در آهمان شور و غوغاو عجیبی لز دعــاو لهب زمین به وجود  »شب 
گر مــردم تقط یک مرتبه  گریۀ شدید ترمودند: »ولهلل ل آمــده بــود. آنگاه پس لز 

ج لمام زمان؟جع؟ دعا می یردند، یضرت می آمدند.«2 لین طور برلو تر

ای کاش روزی بیاید که همۀ مستضعفان و مظلومان جهان به ویژه مسلمین و در 
رأس آن ها، شیعیان و محبان محمد و آل محمد؟مهع؟ به این نتیجه برسند که باید 
یگانه منجی بشر بیایند؛ هم او که تمامی ادیان وعدۀ آمدنش را داده اند. آنگاه 
همه باهم از پیر و جوان، خرد و کان، زن و مرد دست به دعا بردارند و ظهور و 

فرج آن عزیز غایب از نظر و غریب دوران ها را از خدا بخواهند.

2. دعا برای ظهور
، دعا نیز باید انجام شود. خود امام زمان؟جع؟ در توقیع  در زمان تحمل انتظار

یوم المیعاد، بحار األنوار، ج5۲، ص۱۳۱، حدیث ۱۳۴.  .1

مجید فوالدی و حسین گنجی، آخرین فرمانده، اولین سرباز، سبط النبی، ۱۳9۲، ص۳۳.  .2
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معروفی می فرمایند:

َفَرج«1
ْ
َعـاَء ِبَتْعِجیِل ال

ُ
وا الّد ْکِثُر

َ
»َو أ

ج، بسیار دعا كنید. برای تعجیل فر

مرحوم شیخ صدوق؟هر؟ در کمال الدین از احمدبن اسحاق از امام عسکری؟ع؟ 
نقل می کند که آن حضرت فرمودند:

 َمـْن یْثِبُتُه اهلُل 
َ

اّل َکـِة ِإ
ُ
ل ْ یِغیـَنَّ َغیَبـًة اَل یْنُجـو ِفهَیـا ِمـَن الّتَ

َ
»َو اهلِل ل

ِجه«2 َعـاِء ِبَتْعِجیِل َفَر
ُ

َقـُه ِللّد
َ
َقْوِل ِبِإَماَمِتِه َو َوّف

ْ
 ال

َ
َعی

بـه خـدا قسـم، حضـرت قائـم چنـان غیبتـی می كننـد كـه تنهـا كسـانی از مهلكـه 
]بی دینـی و گمراهی[ نجـات می یابند كـه خداوند آن هـا را در عقیده بـه امامتش 

ثابت قدم داشته و موفق كرده است تا دعا كنند خداوند زودتر او را ظاهر سازد.

بنابراین وظیفۀ جامعۀ قرآنی و شیعی، ثابت قدم ماندن در اعتقاد به امامت 
آن حضرت و تبیین آن اســت. دعــای سامتی امــام زمــان؟جع؟ که با »اللهم کن 
لولیک...« و »دعای فرج« که با »إهلی َعُظَم الَبالء...« و »دعای عهد« که با »اللهم 
بلغ موالی...« شروع می شوند، بسیار دعاهای خوبی هستند که باید مرتب خوانده 

شوند. از حضرت امام جعفرصادق؟جع؟ روایت شده است که فرمودند:

گر  »هریس چسب بامدلد لین دعاى عسد رل بخولند، لز یاورلن قائم خولهد بود و ل
پیش لز ظسور آن یضرت بمیرد، خدلوند ]هنگام ظسور[ لو رل لز قبر بیرون آورد و 
با هر یلمۀ لین دعا، هزلر ثولب به لو عطا ترماید و هزلر گناه لز نامۀ عمب لو محو 

یند.«3

بحار األنوار، ج5۲، ص9۲، حدیث 7.  .1

ــوار، ج5۲، ص۲5،  األن النعمه، جامعۀ مدرسین، ص۳۸۴؛ بحار  الدین و تمام  شیخ صــدوق، كمال   .2
حدیث ۱۶.

بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج 5۳، ص95.  .3
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از بین این دعاها، »دعای عهد« دعای بسیار عجیبی است.

عروس حضرت آیت اهلل خمینی؟هر؟ می گوید:

یه لیشان در روزهــاو آخر به من توصیه می یردند، خولندن  یکی لز چیزهایی 
دعاو عسد بود. لیشان می  گفتند: »صبد ها هعی ین لین دعا رل بخولنی؛ چون 

در هرنوشف دخالف دلرد.«1

از اطرافیان ایشان نقل می کنند که هیچ گاه »دعای عهد« ایشان ترک نمی شد و 
اعتقاد داشتند که این دعا در سرنوشت یک جامعه و شخص و ملت اثر دارد:

لنس  لز  بودند،  بسترو  بیمارهتان  در  وقتی  یتی  خمینی؟هر؟  لمــام  یضرت 
یــتــاب مفاتید للجنان غــاتــب نــبــودنــد. پــس لز ریــلــف جــانــگــدلز لیــشــان یه  بــا 
مفاتید شان رل لز بیمارهتان به بیف منتقب می یردیم، متوجه شدیم در مفاتید 
خود، در ینار دعاو شریف عسد یه آن رل یک لربعین می خولندند، تاریخ شروع رل 

هشف شولف نوشته لند.2

دعا بــرای فرج امــام زمــان؟جع؟ باید حداقل در قنوت نمازها گنجانده شود 
و حداقل دعا این است که گفته شود: »اللهم صل عی حممد و آله حممد و عجل 
فرجهم«. این کمترین حد دعا برای ایشان است. اگر انسان بتواند بیشتر دعا کند 

که بسیار بهتر است. در کتاب افاکیان خاک نشین می خوانیم:

نورلنی  آیــات  بساء للدینی؟هر؟  رجــا  هید  آیــف لهلل  قنوت  در  بسیارو  هاف هاو 
و  یلمات  نــوع  گسان  نا و دعــاهــاو معوومین؟مهع؟ شنیده می شد.  یریم  قــرآن 
یرد. روزو  عبارلت لیشان تغییر یاتف و در قنوت برلو لمام عور؟جع؟ دعا 
یه درلین باره لز لیشان پرهش شد، به یک جمله بسنده یردند: »یضرت پیغام 

دلده لند در قنوت برلو من دعا ینید!«3

ویژه  نامۀ روزنامۀ اطالعات، ۱۴خرداد۱۳9۶.  .1

غالمعلی رجایی، برداشت هایی  از سیرۀ امام خمینی؟هر؟، ج۳، ص۴۲.  .2

ک نشین، ص۱۸. كیان خا هیئت تحریریۀ مؤسسۀ فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، افال  .3
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3. عشق و عالقه به امام
 به امام زمان؟جع؟ عشق بورزد و 

ً
از وظایف منتظر واقعی این است که واقعا

معشوق واقعی ایشان باشد؛ تاجایی که حاضر باشد برای حضرت بمیرد.

از نــدیــدن امــام  امــا بسیاری از شیعیان ســال هــا از خــداونــد عمر می گیرند و 
زمان؟جع؟ رنج نمی برند و بی قرار نمی شوند. خوشا به حال کسانی که سرباز 
واقعی امام زمان؟جع؟ بودند و ایشان را ماقات می کردند. در نهج الباغه از 

موالیمان حضرت علی؟ع؟ می خوانیم:

م«1 یِتِ ْؤ  ِإَل ُر
ً
»آِه آِه َشْوقا

چقدر دوست دارم او را ببینم.

حضرت علی؟ع؟ این گونه مشتاق دیدن امام زمان؟جع؟ بودند. ما نیز باید 
مشتاق و عاقه مند به دیدار ایشان باشیم. در دوران جنگ تحمیلی، اکثر شهدا 
امام زمان؟جع؟ را دیدند و رفتند. منتظران واقعی آن ها بودند. آنان برای امام 
زمان جان می دادند و ایشان نیز به سربازان خود عنایت ویژه ای داشتند و هیچ 

وقت آن ها را رها نکردند؛ همان طور که در داستان پیش رو نقل شده است:

شسیدو بود یه همیشه ذیرش لین بود: »یابن للزهرل، یا بیا یک نگاهی به من 
ین... یا به دهتف مرل در یفن ین.« لز بس لین شسید به لمام زمان؟جع؟ عالقه 
گــر من شسید شدم،  دلشته لهــف، به دوهــف رویانی خــود وصیف می یند: »ل
ینی.« آن رویانی می گوید ما لز  دوهف دلرم در مجلس ختم من تو هخنرلنی 
جبسه برگشتیم. وقتی آمدیم، دیدیم عکس شسید رل زده لند. پیش پدر و مادرش 
یرده لهف. آیا من می تولنم در مجلس  گفتم لین شسید چنین وصیتی  رتتم و 
یردم.  ینم؟ آنان لجازه دلدند. در مجلس ختم لو هخنرلنی  ختم لو هخنرلنی 
بعد گفتم ذیر لین شسید لین بوده لهف: »یابن للزهرل، ...یا بیا یک نگاهی به من 

نهج البالغه، حكمت ۱۴7.  .1
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ین ...یا به دهتف مرل در یفن ین.«

وقتی لین جمله رل گفتم، یک نفر بلند شد و تریاد می زد. وقتی آرلم شد، گفف: 
گفتند یکی لز شسدل تردل باید  »من غساف هستم. دیشب آخرهاو شب به من 
تشییع شود و چون پشف جبسه شسید شده لهف، باید لو رل غسب دهی. وقتی یه 
می خولهتم لین شسید رل یفن ینم، دیدم یک شخص بزرگولرو ولرد شد و گفف: 
ینم.« من رتتم. در وهط رله با  یفن  »برو بیرون، من خودم باید لین شسید رل 
خود گفتم: »لین شخص یه بود و چرل مرل بیرون یرد؟« با عجله برگشتم و دیدم 
لین شسید یفن شده و تمام تضاو هاختمان غساف خانه بوو عطر گرتته بود. 
لز دیشب نمی دلنستم رمز لین جریان چه بود و آن آقا یه بود؛ لما یاال تسمیدم.«1

4. اطاعت از نواب عام
وظیفۀ منتظر واقعی در زمان غیبت صغرا، اطاعت از نواب خاص آن حضرت 
بــود و در زمــان غیبت کبرا، اطاعت از نــواب عــام اســت. خــود وجــود مقدس 
امــام زمــان؟جع؟ در غیبت صغرا، چهار نفر را به عنوان نائب مشخص کرده 
بودند. بعد از غیبت صغرا، دیگر نواب خاص وجود ندارند و مراجع تقلید و 
علما به عنوان نــواب عام هستند. این افــراد با توجه به ویژگی هایی که امام 
عسکری؟ع؟ فرموده اند، نائب عام حضرت به شمار می آیند. ایشان در روایتی 

این ویژگی ها را برشمرده اند:

ِلِدیِنـِه   
ً
َحاِفظـا ِلَنْفِسـِه   

ً
َصاِئنـا ُفَقَهـاِء 

ْ
ال ِمـَن  َکاَن  َمـْن  ـا  ّمَ

َ
»َفأ

ُدوُه«2 ِ
ّ
ْن یَقل

َ
َعَواّمِ أ

ْ
ْمرِ َمـْواَلُه َفِلل

َ
 أِل

ً
 َهـَواُه ُمِطیعا

َ
 َعی

ً
اِلفا ُمَ

امـا هـر فقیهـی كـه خویشـتن دار و نگاهبـان دیـن خـود باشـد و بـا هـواى نْفسـش 
بستیزد و مطیع فرمان موالیش باشد، بر عوام است كه از او تقلید كنند.

گــروه پژوهشگران، روایــت مقدس، مؤسسۀ روایــت سیرۀ شهدا، ص9۶؛ به نقل از: سید مسعود پور   .1
سیدآقایی، میر مهر، ص۱۱7.

احمدبن علی بن ابی طالب طبرسی، اإلحتجاج علی أهل اللجاج، ج ۲، ص۴5۸.  .2
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خود وجود مبارک امام زمان؟جع؟ در روایتی می فرمایند:

ـْم  ُ َواِة َحِدیِثَنـا َفِإّنَ ِجُعـوا ِفهَیـا ِإَل ُر َواِقَعـُة َفاْر
ْ
ـَواِدُث  ال َ

ْ
ـا ال ّمَ

َ
»َو أ

هِیْم«1
َ
ُة اهلِل َعل َنـا ُحّجَ

َ
یُکْم َو أ

َ
ِت َعل ُحّجَ

خ خواهـد داد و مسـائلی كـه پیـش خواهد آمـد، بـه راویان  امـا دربـارۀ وقایعی كـه ر
احادیث مـا رجـوع كنید كه آنـان حجت مـن بر شـما و من حجـت خداوند بـر آنان 

هستم.

با این بیان، حضرت مهدی؟جع؟ فقها را به عنوان نواب عام خود بر مسلمانان 
قرار داده اند. پس اطاعت از مرجع تقلید در حکم اطاعت از امام زمان؟جع؟ 
است. وقتی مرجع تقلید فتوایی می دهد، انسان باید از فتوای او اطاعت کند و 
در مقابل آن اجر خواهد برد؛ حتی اگر مرجع اشتباه کرده باشد. مرجع تقلید از 
روی علم سخن می گوید؛ اما در برخی مسائل، حکم را بنابر احتیاط واجب بیان 
می کند. این بدان معناست که مرجع به حکم و علم خود در این مسئله یقین 
ندارد و مقلد خود را به مرجع تقلید دیگری ارجاع می دهد. در کل، مرجع تقلید 
تا یقین نکند، فتوا نمی دهد. اما این گونه نیست که امام زمان آنان را رها سازند؛ 
بلکه در مواقع لزوم، یاری ایشان به مراجع می رسد. مصداق این یاری رسانی 

برای شیخ مفید؟هر؟ اتفاق افتاد:

در زمان شیخ مفید، شخوی لز روهتایی به خدمف لیشان رهید و هؤلف یرد: 
»زنی یامله توت یرده و یملش زنده لهف. آیا باید شکم زن رل شکاتف و طفب 
رل بیرون آورد یا به همان یالف لو رل دتن ینیم؟« شیخ ترمود: »با همان یمب، 
ینید.« آن مرد برگشف؛ ولی متوجه شد هولرو لز پشف هر می تازد  زن رل دتن 
و می آید. وقتی نزدیک لو رهید، گفف: »لو مرد، شیخ مفید می گوید: شکم آن 
روهتایی  مرد  ینید.«  دتن  رل  لو  بعد  بیاورید.  بیرون  رل  طفب  و  بشکاتید  رل  زن 
همان یار رل یرد. پس لز مدتی، ماجرلو آن هولر رل برلو شیخ مفید نقب یردند. 

كمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص۴۸۴.  .1
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شیخ ترمودند: »من یسی رل نفرهتاده بودم. معلوم لهف آن شخص، نمایندۀ 
یه ما در لیکام شرعی لشتباه می ینیم،  یضرت صایب للزمان بوده لند. یاف 
همان بستر یه دیگر تتول ندهیم!« لذل دِر خانۀ خود رل بسف و بیرون نیامد؛ لما لز 
ناییۀ مقدهۀ یضرت صایب للزمان توقیعی برلو شیخ صادر شد: »بر شماهف 
تتولدلدن و بر ماهف یه نگذلریم شما در خطا ولقع شوید!« با صدور لین توقیع، 

شیخ مفید بار دیگر به مسند تتول نشسف.1

بنابراین، در این دوران انسان باید از مراجع تقلید )نواب عام( اطاعت کند. این 
امری است که عقل انسان نیز بدان حکم می کند که در هر کاری به متخصص آن 
کار رجوع کند؛ همان گونه که وقتی بیمار می شود، به پزشک رجوع می کند. قرآن 

کریم نیز بر این مطلب تأکید فرموده است:

2> ُمو�نَ
َ
ْعل ا �ةَ

َ
ْم ل �ةُ �ن ُك�ن ْكِر اإِ

ّ
ِ ْهَل الدن

أَ
وا ا

ُ
ل
أَ
اْسا >�نَ

گر نمی دانید، از عالمان بپرسید. ا

بحث تقلید به خودی خود یک بحث عقانی است. اگر مردم از نواب اطاعت 
کنند، امام زمان؟جع؟ هم یاری می کنند و مردم را تنها نمی گذارند، همانگونه 
که مردم ایران هیچ گاه ولی عصر؟جع؟ را تنها نگذاشته وایشان نیز همواره یاور 

مردم ایران بودند.

یکی لز مرلجع بزرگ شیعه، یضرت آیف لهلل میرزلو نائینی؟هر؟ لهف. لیشان 
گردلن ترلولنی تربیف  به »لهتاد للفقساء و للمجتسدین« شسرت دلشته لند و شا
یــرده لنــد، لزجــمــلــه: آیـــات عــظــام مــیــرزل مــســدو لصفسانی، لبــوللــقــاهــم خویی، 
محسن یکیم، عالمه طباطبایی، هید جعفر یسینی شاهرودو، هید لیمد 
شسرهتانی، میرزل محمود یسینی زنجانی، محمدتقی بسجف، هید عبدللرهوف 

كبر نهاوندی و سید جواد معلم، بركات حضرت ولی عصر؟جع؟، چ۱۱، تكسوار حجاز، ۱۳۸۳،  علی ا  .1
ص۲۱۶.

نحل، ۴۳.  .2
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یوه یمرو،  محمدیجف  هید  گلپایگانی،  جماف للدین  هید  بسبسانی،  آیتی 
هید محمدهادو میالنی، شیخ محمدتقی آملی، میرزل هاشم آملی و بسیارو 
بــزرگــان. در دورلن جنگ جسانی لوف و لشغاف لیــرلن توهط  دیگر لز مرلجع و 
یشور دوهــتــدلرلن لمام  یه  قــولو لنگلیس و روس، لیشان خیلی نگرلن بودند 
یند. شبی به لمــام عور متوهب می شوند و  زمــان؟جع؟ لز بین بــرود و هقوط 
یه ترک بردلشته و خم  در خولب می بینند دیــولرو لهف به شکب نقشۀ لیرلن 
شده لهف و در زیر لین دیولر، تعدلدو زن و بچه نشسته لند و دیولر دلرد روو 
یه  نائینی در عالم خــولب مشاهده می یند  هر آن هــا خــرلب می شود. مریوم 
یضرت ولی عور تشریف آوردند و دیولر در یاف ریزش رل هر جایش قرلر دلدند 
و ترمودند: »لینجا )لیــرلن( شیعه خانۀ ماهف، می شکند، خم می شود، خطر 

لهف؛ ولی ما نمی گذلریم هقوط یند.«1

وجود نازنین امام عصر؟جع؟ نه فقط ایران، بلکه انقاب ملت ایران را یاری و 
پشتیبانی کرده اند.

حضرت آیت اهلل ری شهری2، در کتاب کیمیای محبت، به مناسبتی می آورند:

آقاو علی محمد بشارتی، وزیر پیشین یشور، نقب می یرد یه در تابستان هاف 
آقاو  یه  دلشتیم  گزلرشی  بــودم،  هپاه  لطالعات  مسئوف  یه  هنگامی   ،۱۳۵۸
شریعتمدلرو در مشسد گفته لهف: »من باالخره علیه لمام لعالم جنگ می ینم.« 
گفتم. لیشان  گــزلرش، خبر مذیور رل هم  من خدمف لمام رهیدم و جمن لرلئــۀ 
هرش پایین بود و گوش می دلد. وقتی لین جمله رل گفتم، هر بلند یرد و ترمود: 
»لین ها چه می گویند؟! پیروزو ما رل خدل تضمین یرده لهف. ما موتق می شویم. 
پرچم  صــایــب  بــه  رل  پــرچــم  و  مــی دهــیــم  تشکیب  لهــالمــی  یکومف  لینجا  در 

می هپاریم.« پرهیدم: »خودتان؟« لمام هکوت یردند و جولب ندلدند.3

سید حسن ابطحی، مالقات با امام عصر؟جع؟، حاذق، ۱۳7۴، ص۱۳7.  .1

در لحظه ویرایش نهایی این متن، مرجع بزرگ، حضرت آیت اهلل ری شهری؟هر؟ دار فانی را وداع   .2
گفت. الّلهم احشره مع اولیائه من المؤمنین.

محمد محمدی ری شهری، كیمیای محبت، دارالحدیث، ۱۳95، ص۶7.  .3
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5. ظلم ستیزی
انسان منتظر همواره باید در مقابل ظلم بایستد. بسیاری از روایات گران قدر ائمۀ 
معصومین؟مهع؟ دربــارۀ ظلم ستیزی است. آن زمان که دولت امام زمان؟جع؟ 
تشکیل شود، تنها دولتی خواهد بود که تمام دنیا را از عدالت پر خواهد کرد؛ 
چون ایشان به روش جد بزرگوارشان ظلم ستیزند و در مقابل ظالم می ایستند و با 

تمام ظالمان عالم مقابله خواهند کرد.

دراین باره خوب است به این نکته اشاره کنم که هرکسی با ظلم درافتاد، امام 
یــاری رساندند. نمونۀ آن، داســتــان جنگ ۳۳روزه است.  او  زمــان؟جع؟ به 
 عاشق امام زمان؟جع؟ و منتظر 

ً
نیروهای حزب اهلل لبنان بسیار باتقوا و واقعا

ایشان بودند و هستند. کتابی به نام معجزات و کرامات نبرد الوعد الصادق 
نوشته شده که در این جنگ اتفاق افتاده است. یکی از داستان های این کتاب 

بسیار درخور توجه است:

این داستان در تلویزیون اسرائیل و در روزنامه هاآرتص صهیونیست ها منعکس 
و  روزنــامــۀ مزبور شــود  انگلیسی  وارد سایت  گرامی می تواند  شد و خوانندۀ 
مطالب بیشتری از این دست را در آنجا پیدا کند. کانال های تلویزیونی اسرائیل 
از یکدیگر پیشی می گرفتند جهت دعــوت از ســربــازان و افــســران نخبه تا در 
استودیو بیایند و میهمان برنامۀ آنان شوند و از فاجعه ای که برایشان رخ داد، 

مطلع گردند.

یه یکی لز دهتانش قطع  یکی لز لتسرلن لشکر »گوالنی« با نام »لیتان آیخنر« 
یه  لز لو پرهید: »چــه شد  ــف. مجرو برنامه  شــده بــود، در برنامه یضور دلش
دهتف در جنگ قطع شد؟« لو هم پاهخی دلد یه همگان رل به تعجب و شگفتی 
ولدلشف: »جنگ بسیار هختی رل تجربه یردیم. دریالی یه ولرد یومۀ شسر بنف 
جبب می شدیم و تعدلدمان هم بسیار زیــاد بــود، من پشف یک درخــف موجع 
گرتتم تا هربازلن لشکر رل پوشش دهم و درعین یاف با دوربین تفنگم، برخی 
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رل  خانه ها رل زیرنظر دلشتم تا هرگونه تحرک و جابه جایی نیروهاو یــزب لهلل 
یه آرلم  یه هه تن لز رزمنده هاو مقاومف لهالمی رل دیدم  ینم. لین بود  رصد 
ینند. در  و آهسته دلشتند به هوو ما نفوذ می یردند تا هربازلنمان رل غاتب گیر 
یه  یه آنان هدف هاو بسیار آهانی هستند؛ لذل همین  وهلۀ لوف به نظرم آمد 
گسان با مردو هولر  خولهتم هدف گیرو یرده و به طرف آنان تیرلندلزو ینم، نا
بر لهب و شمشیر به دهف مولجه شدم یه جربتی به من ولرد یرد و لز نظر دور 

شد. من خیلی آشفته و ویشف زده شده بودم!«

ــا بــا شمشیر و لهــب   آن هـ
ً
ــرد: »ولقـــعـــا یـ ــؤلف  خــانــم مــجــرو بــا شگفتی لز لو هـ

می جنگیدند؟!« لتسر لهرلئیلی )لیتان( جولب دلد: »بله، یتی بعضی لز هربازلن 
به من گزلرش دلدند تک هولرو با لهبی تندرو آن ها رل دنباف می یرد و آن چنان 

هریع می گذشف یه نمی تولنستیم لو رل هدف قرلر دهیم!«1

آن هــا نمی دانستند که آن ســوار بر اســب سفید چه کسی بــود و در تلویزیون 
اسرائیل آن را پخش زنده کردند. کسی که در مبارزه با اسرائیل باشد، مشخص 

است که از یاری امام زمان؟جع؟ بهره مند خواهد شد.

در دوران هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان ما با اوج عنایات امام زمان؟جع؟ 
مواجه بودند؛ چون آنان عاشق امام بودند. ازجمله دربارۀ شهید ردانی پور نقل 

کرده اند:

یمیب« می خولند. لشک همه رل درمــی آورد. بلند می شد.  شب جمعه، »دعــاو 
گریه می یرد. لمام  رله می لتتاد توو بیابان، پاو برهنه روو رمب ها می دوید. 
زمان؟جع؟ رل صدل می زد. بچه ها هم دنبالش زلر می زدند. می لتتاد بی هوش 
یــه مــی آمــد، می خندید. جــان می گرتف. دوبـــاره بلند می شد.  مــی شــد. هــوش 
می دوید ججه می زد. »یابن للحسن یابن للحسن« می گفف. صبد یه می شد، 

ندبه می خولند. بیابان تمامی ندلشف. لشک بچه ها هم.

كرامات نبرد الوعد الصادق، ترجمۀ محمدرضا میرزاجان، مؤسسۀ  دكتر سید عبدالستار، معجزات و   .1
فرهنگی هنری قدر والیت، ۱۳۸7، ص۳۲.



64

م(
دو

لد 
)ج

ن 
قرآ

ور 
با ن

ن 
بیی

ت

بعد از عملیات فتح المبین در سال 1۳۶1، حضرت امام خمینی؟هر؟ به امام 
زمان؟جع؟ به سبب وجود چنین فرزندانی تبریک  گفتند و در پیام به رزمندگان 

فرمودند:

لرولیــنــا له  للــفــدلء، وجــود چنین رزمندگان لرزشمند و  بــاد بر بقیةلهلل،  مبارک 
آبــروى لهــالم رل یفظ و ملف لیــرلن رل روهپید و  یه  مجاهدلن تی هبیب لهلل 
مجاهدلن رله خدل رل هرلترلز نمودید. ملف بزرگ لیرلن و ترزندلن لهالم به شما 
یه میسن خود رل بر باف مالئکة لهلل  هلحشورلن لتتخار می ینند. آترین بر شما 

نشاندید و در میان ملب جسان هرلترلز نمودید.1

وجود نازنین یضرت یجف؟جع؟ نیز همولره یارو گر هربازلن خود بود.

بــود. در جمن  زمــان جنگ مکانیک  در  یبرو  ل نــام عبدللمطلب  به  شخوی 
یبرو. غالمرجا یه شسید  یروالف هم بود. پسرعمویی هم دلشف به نام غالمرجا ل
شد، عبدللمطلب آمد و ینار قبر غالمرجا نشسف. بعد با زبان یرواللی خودش، 
بــابــا؟« محلش نگذلشتیم.  مــی زد. ما هم می گفتیم: »چــی می گی  با ما یــرف 
ینار  یرد، هیچ یس محب نگذلشف. وقتی دید ما نمی تسمیم،  هرچه هروصدل 
یشید و روو آن نوشف: »شسید  قبر لین شسید با لنگشتش یک چارچوب قبر 
ینید!« خندید، ما هم  گفف: »نگاه  یرد و  یبرو«. بعد به ما نگاه  عبدللمطلب ل
گرتته.« دید همۀ ما دلریــم می خندیم، طفلک  گفتیم: »شوخیش  خندیدیم و 
یرد و با دهف،  چیزو نگفف و هرش رل پایین لندلخف. نگاهی به هنگ قبر 
یــرد. هرش رل پایین لندلخف و آرلم رتــف. تــردلو آن روز هم به جبسه  یش  پا
 در همین جایی یه با لنگشف یشیده بود، 

ً
رتف. ده روز بعد، جنازه لش رل دقیقا

دتن یردند. وصیف نامه لش خیلی یوتاه بود. نوشته بود:

بسم لهلل للریمن للرییم. یک عمر هر چی گفتم، به من خندیدند. یک عمر هر 
یردند من آدم نیستم، مسخره لم  ینم، تکر  چی می خولهتم به مردم محبف 
یردند. یک عمر هر چی جدو گفتم، شوخی گرتتند. یک عمر یسی رو ندلشتم 

پیام به رزمندگان، ۲فروردین۱۳۶۱.  .1
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باهاش یرف بزنم. خیلی تنسا بــودم. یک عمر برلو خودم می چرخیدم. یک 
عمر... . لما مردم، یاال یه ما رتتیم، بدونید هر روز با آقام یرف می زدم و آقا بسم 
گفف: »تو شسید می شی.« جاو قبرم رو هم بسم نشون دلد. لین رو هم گفتم، لما 

باور نکردید!1

محمد تورجی، فرمانده گردان یا زهرا؟اهع؟ از لشکر امام حسین؟ع؟ در عملیات 
کربای 1۰ حماسه ها آفرید. همیشه می گفت می خواهم مانند مادرم حضرت 
زهــرا؟اهع؟ شهید شوم. خودش گفته بود که بــه زودی به شهادت می رسد؛ حتی 
محل مزار خود را مشخص کرده بود، تا اینکه در صبح پنجم اردیبهشت1۳۶۶ 
گلولۀ خمپاره  درحالی که در سنگر فرماندهی بر روی ارتفاعات نشسته بــود، 
بر روی سنگر اصابت کرد. چهار فرمانده درجا شهید شدند. محمد که ترکش 
خمپاره پهلو و بازویش را شکافته بود، لبخند عجیبی بر لب داشت. مدتی بعد، 
برادر اسدی، معاون گردان که بعدها به قافلۀ شهدا پیوست، به خانۀ محمد 
آمده بود. او می گفت: »روز بعد از شهادت محمد او را در خواب دیدم. پرسیدم 
علت لبخند تو در هنگام شهادت چه بود؟ او هم جواب داد کسی که در آغوش 

امام زمان؟جع؟ جان می دهد، باید لبخند بزند.«2

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، وصال، ص57، به نقل از: حجت االسالم انجوی نژاد.  .1

وصال، ص7۸.  .2





فصل چهارم

ــن عـــــــدم  ــ ــ ــی ــ ــ ــی ــ ــ ــب ــ ــ ت
بــه دشمن1 اعــتــمــاد 

این فصل، از كتاب »دوگانه های سرنوشت ساز« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1





عاقبت اعتماد به دشمن و تفکر گرایش به غرب و دشمن، موضوعی است که 
امــروزه از ضروریات تبیین به حساب می آید. تجربه تاریخ سده های گذشته، 
به خصوص تجربه ای که در طول 4۳ سال بعد از انقاب به دست آمده است 

آینه ای روشن برای این عبرت است.

سرمایه  جهان  کشورهای  سایر  تجربه  کنار  در  مــا  کشور  در  مهم  تجربه  ایــن 
ارزشمندی است که ثابت می کند هروقت ملتی در دنیا به غرب و آمریکا اعتماد 
کــرد ضربه خــورد و از پیشرفت عقب ماند. در مقابل هرگاه ملت و کشوری 
رویکرد خوداتکایی و تقویت داخلی را در پیش گرفت توانست ساخت اقتصاد 

خود را تقویت کند.

، در یک  تاریخ معاصر اســام در  بــزرگ جهان  عامه طباطبایی؟هر؟، مفسر 
جمع بندی عجیبی می فرماید که خداوند متعال، در قرآن کریم، درباره دو گناه 
. دو گناهی که از  به شدت حساس است؛ حتی شدیدتر از گناه کشتن یک نفر
، قتل و... باالتر است. آن دو گناه چیست؟ آن دو گناه عبارت  شراب خواری، قمار

است از یکی »ربا« و دیگر »حکومت دادن دشمنان خدا بر جامعه اسامی«.1

كار نبرده است مگر در امر ربا و  »خــداى سبحان در بــاره هیچ یك از فــروع دین چنین شدتی را به   .1
كم سازند«، و اما بقیه گناهان كبیره هر چند قرآن كریم  اینكه: »مسلمانان، دشمنان دین را بر خود حا
مخالفت خود را با آنها اعالم نموده و در امر آنها سخت گیرى هم كرده، و لیكن لحن كالم خدا مالیم تر 
از مساله »ربا« و »حكومت دادن دشمنان خدا بر جامعه اسالمی« است و حتی لحن قرآن در مورد»زنا« 
و »شرب خمر« و »قمار« و »ظلم« و گناهانی بزرگتر از این، چون »كشتن افراد بی گناه«، مالیمتر از این 

دو گناه است.« ترجمه تفسیر المیزان، ج ۲، ص: ۶۲۸.
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این حرف یک انسان معمولی نیست، حرف کسی است که تمام آیات را تامل 
کرده، و یکی از برترین تفاسیر تاریخ جهان اسام را نوشته است. کسی که با کام 
خداوند انس داشته و آشنا باشد می بیند که خدا چقدر بدش می آید، شما به 
جای اعتماد به خدا، اعتماد به دشمن خدا و دشمن خودتان کنید. انگار مسئلۀ 
خدا فقط همین است و بس؛ اعتماد کردن به خودش یا اعتماد کردن به دشمن.

را مواخذه  ادبیاتی تند و شدید اعتماد به دشمن  با  قــرآن  خداوند بارها در 
می کند. به عنوان نمونه می فرماید:

ْم ِم�نْ 
ُ
ك

َ
اُ� َوَما ل

ُم ال�نَّ
ُ
ك َمَسّ �ةَ ُموا �نَ

َ
ل �نَ طنَ �ی ِ دن

َّ
ى ال

َ
ل وا اإِ

�نُ
َ
ْرك ا �ةَ

َ
>َول

1> َصُرو�ن �نْ ا �ةُ
َ
َمّ ل

ُ اَء �ث ْوِل�یَ
أَ
ِه ِم�نْ ا

ّ
ِ الَل ُدو�ن

و بـر ظالمـان تكیـه ننماییـد، كـه موجـب می شـود آتـش شـما را فـرا گیـرد؛ و در آن 
حال، هیچ ولّی و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت؛ و یاری نمی شوید!

رکون، یعنی به معناى میل کردن به سوى چیزى و تسکین دادن خاطر به وسیله 
آن است.2 عامه طباطبایی؟هر؟ می فرماید: »حق مطلب این است که رکون به 
معناى صرف اعتماد نیست، بلکه اعتمادى است که توأم با میل باشد.«3 نه تنها 
اعتماد می کند، تمایل به او هم پیدا کرده است. بعد نمی فرماید بروی سمت 
ظالم، آتشت می زنم، می فرماید آن ظالم خودش، آتش است. شما بروی سمت 

او، چون او آتش است، تو را آتش می زند.4

هود،۱۱۳.  .1

گفته: مصدرش  عالمه طباطبایی؟هر؟: »در صحاح در باره ماده »ركن« )از باب قعد، یعقد، قعودا(   .2
كردن به سوى چیزى و تسكین دادن خاطر به وسیله آن است«.  كه به معناى میل  ركون می شود 

ترجمه تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۶۶.
همان.  .3

كه  ركــون و معنایش این است  بر  ــاُر- این جمله تفریع است  الــّنَ ُكُم  »َفَتَمّسَ عالمه طباطبایی؟هر؟:   .4
عاقبت ركون، تماس با آتش است. )نكته جالبی كه در این جمله است این است كه( عاقبت ركون به 
ظلم، ظالم را تماس با آتش و خود ظلم را آتش قرار داده است. و این همان فرق میان نزدیك شدن به 

ظلم و تلبس به ظلم است«. همان، ص7۳.
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<1 بندۀ من! آن ظالمی که به او تکیه کردی  َصُرو�نَ �نْ ّمَ لا �ةُ
ُ بعد می فرماید:> �ث

با میل رغبت تا مشکل تو را حل کند، تو را نا امید می کند. تو را کمک نمی کند2 
چقدر باید بندگان خدا! چوب اعتماد به دشمن را بخورند، شرمنده بشوند، 
دشمن آنها را نا امید کنند، تا مردم باور کنند، نمی شود به دشمن اعتماد کرد. 
بعضی از جریانات سیاسی در کشور ما، دائما به دنبال تقویت جریان اعتماد به 
دشمن هستند، جریانی که امام از آنها احساس خطر می کرد یعنی غرب زدگان 
و غرب زدگی؛ می فرمود:»ما از شّر رضاخان و محمدرضا خاص شدیم، لکن از 
شّر تربیت یافتگان غرب و شرق به این  زودی ها نجات نخواهیم یافت. اینان 
برپادارندگان سلطه ابر قدرت ها هستند و سر سپردگانی می باشند که با هیچ 
منطقی خلع ساح نمی شوند، و هم اکنون با تمام ورشکستگی ها دست از توطئه 

علیه جمهوری اسامی و شکستن این سّد عظیم الهی بر نمی دارند.«3

از روزی که مردم به پیشرفت های مادی غرب و واپس ماندن ایران پی بردند، 
هــمــواره در ذهنشان ایــن ســؤال وجــود داشــت که چگونه مثل غــرب می توان 
پیشرفته شــد؟ گروهی در پاسخ به ایــن ســؤال غربی شــدن محض را پیشنهاد 
می نمودند. دوران مشروطه اوج تفکر غرب گرایی در کشور بود و مشهور است 
تقی زاده می گفت: »اگر خواهان این هستیم که مانند غرب پیشرفت کنیم، باید 

از نوک پا تا فرق سر غربی شویم«.

در جمهوری اسامی نیز تفکر غرب گرایی در بین برخی از مــردم و مسئولین 
وجود دارد. هنوز هم تقی زاده هایی هستند که تنها راه پیشرفت را در غربی 
شدن می دانند، اما تفکر امام خمینی؟هر؟ به گونه ای بود که مردم به رهبری 

هود،۱۱۳.  .1

عالمه طباطبایی؟هر؟: »و تعبیر به »ثم« در جمله »ُثّمَ ال ُتْنَصُروَن« براى این است كه داللت كند بر   .2
خاتمه امر و اینكه سرانجام كار شما نومیدى و خذالن می شود«. همان، 7۴.

صحیفه امام؟هر؟، ج۱5، ص۴۴۶.  .3
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ایــشــان، از نخستین روزهـــای انــقــاب، شعار »نــه شرقی، نه غربی، جمهوری 
اسامی« سردهند. مردم در طول 4۰ سال به خوبی فهمیده اند که اگر گروهی 
غرب گرا در رأس قدرت قرار گیرند، باید هر روز منتظر فتنه و آشوب در کشور 
و فقر و بیکاری بیشتر باشند. تقی زاده های زمان یک روز در لباس چپ و روزی 
در لباس راست، سیلی به صورت انقاب و مردم زده و باعث شدند کشور در 

برهه هایی از تاریخ، از رسیدن به اهدافش باز بماند.

صد سال بن بست غربگرایی در ایران
بعد از نهضت مشروطیت و به دار آویختن عامه شیخ فضل اهلل نوری؟هر؟، 
غرب گرایی در ایران وارد فاز جدیدی شده و برخی پیشتازان مشروطیت مروج 
این تفکر شدند که ایــران و ایرانی جماعت برای پیشرفت، چــاره ای نــدارد جز 

آنکه سر تا پا غربی شود و از غرب پیروی کند:

گر می خولهید  »یک عّده لو لز غرب زده ها، لز صد هاف پیش تبلیغ یردند یه ل
یشورتان پیشرتته بشود و لیرلن جلو بیفتد، بایستی بروید در ذیب غرب تعریف 
بشوید... لین تکِر غلطی بود؛ یاال در مورد بعضی لز آن یسانی یه لین تکر رل للقا 
می یردند، خائنانه هم بود، ]لّما[ بعضی خائنانه نبود، جاهالنه بود. لمروز هم 
هنوز یسانی لز دنباله هاو آن ها -و باید گفف تفاله هاو آنسا- همین تکر ها رل 

ترویج می ینند یه ما در ذیب غرب بایستی پیشرتف ینیم.«1

امروز به رغم گذشت بیش از صد سال از آن تفکر پوسیده و تحمیل خسارات 
جبران ناپذیر فرهنگی، اقتصادی و امنیتی، کماکان جریان غرب گرا در داخل و 
در اردوگاه اصاح طلبان خیمه زده و به تحمیق مردم و تحمیل خسارات بیشتر 
مشغول و موجبات غفلت جامعه از دشمن و نظام سلطه را فراهم می کنند. 
تغافل غرب گرایان از خطرات دشمن لجوج و امریکای جنایتکار به هیچ وجه 

بخشودنی نیست:

بیانات مقام معظم رهبری؟بد؟ در دیدار نخبگان جوان علمی، ۱۳9۶/07/۲۶.  .1
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»دشمنی دشمن خالف لنتظار نیسف، غفلف ما لز دشمن خالف لنتظار لهف. 
لیــن قابب قبوف نیسف. یک وقــف می بینید ما در دلخــب جــدوف و پازف هاو 
دشمن قرلر می گیریم ... لین خیلی چیز بدو لهف؛ ما باید هعی ینیم یه تأمین 

یننده لجزلو لو نباشیم.«1

مردم ایران بابت تجربه غرب گرایی در صد سال گذشته هزینه سنگین مادی و 
معنوی به ویژه در حوزه فرهنگ پرداخته اند و زمان آن فرا رسیده که در گام دوم 
انقاب، فریب دام مار های خوش خط و خال غرب گرایان را نخورده و با تکیه 
به جوانان مؤمن و انقابی راه خود را به سوی قله های استقال همه جانبه 

مستحکم بردارند.

دربــارّه علل ناکارآمدی جریان غرب گرا در ایــران سخن بسیار و از حوصله این 
فصل خارج است، اما می توان گفت ناکارآمدی غرب گرایان به دلبستگی های 
آنان به نظام سرمایه داری غربی باز می گردد و این دلبستگی ها متأثر از فرهنگ 
لیبرالی در قالب صفات و ویژگی های غرب زدگی خودنمایی می کند که به برخی 

اشاره می شود:

تبعیت محض آنان از علوم انسانی و اجتماعی غربی و حرکت در مسیر نهضت ترجمه.. 1
شیوع بیماری قبیله گرایی به عنوان روی دیگر سکه فاسد استبداد و خودکامگی . 2

غرب زدگی در ایران.
جمود فکری طیف غرب زده در ایران.. 3
نفاق در عمل و نداشتن صداقت در برابر نظام و مردم.. 4
عهدشکنی دائمی غرب زده ها متأثر از عهدشکنی غربی ها.. 	
خیانت های مستمر نسبت به اعتماد نظام و مردم به آنان.. 	
غیرقابل اعتماد بودن غرب گرایان متأثر از غیرقابل اعتماد بودن غرب.. 	
وحدت گریزی و فرار از عوامل فرهنگی و دینی وحدت بخش جامعه.. 	
تاش مستمر و دائمی برای ایجاد دوقطبی های کاذب و دروغین برای بقای خود.. 	

بیانات مقام معظم رهبری؟بد؟ در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۲ /7 /۱۳۸۸.  .1
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خودبرتربینی مفرط جریان غرب زده در ایران.. 	1
ترویج و تکثیر دائمی حس حقارت و ابتا به بیماری خودتحقیری.. 11
بیماری مزمن ترس و مرعوب شدگی در برابر قدرت مادی غرب.. 12
باور نداشتن و جهل )عمدی یا سهوی( نسبت به توان و ظرفیت های داخلی.. 13
تسلیم و مرعوب شدن در برابر هنر مدیریتی غرب.. 14
اشرافی گری و مسابقه تجمل، تفاخر و رفاه طلبی که هیچ حد یقفی ندارد.. 	1
کــه بــه عــنــوان زیــر مجموعه نــظــام لیبرال . 	1 ــرای تحقق و ایــجــاد نظامی  تــاش بـ

سرمایه داری غرب عمل کند.
عدم اعتقاد به الگو های عدالت اجتماعی نظام اسامی.. 	1
اعتقاد و اصرار به ایجاد نظام طبقاتی و باور عملی به اصالت سرمایه.. 	1
مرعوب شدن در برابر علوم کاسیک غرب.. 	1
عافیت طلبی و تسلیم شدن در برابر فشار دشمن.. 	2
عدم باور عملی به ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی و استکبارورزی غرب.. 21
بی تفاوت به اقشار محروم جامعه.. 22
تاش برای ترویج سبک زندگی غربی در ایران. 23
بی برنامه و بی اعتقاد به اقتصاد مقاومتی.. 24
خودشیفتگی و خودهمه مردم بینی و عدم پذیرش تفکرات بومی و ضد غرب در ایران.. 	2
پنهان کاری و کتمان حقیقت از مردم. 	2
تکثیر فساد اقتصادی، سیاسی و اخاقی به دلیل اصرار به اجرای الگو های لیبرال . 	2

سرمایه داری غربی در ایران.
طعمه کردن مسئولیت برای تکاثر ثروت و رانت خواری خانوادگی.. 	2
نگاه ابزاری به مردم در چارچوب توجیه هر وسیله ای برای وصول به اهداف خود.. 	2
تاش مستمر برای سکوالریزه کردن نظام و مردم.. 	3
داشتن جبهه و گارد دائمی نسبت به ساختار ها و ارکان نظام برای فریب مردم. 31
برنامه ریزی دائمی برای تحریک مردم به رودررویی با نظام.. 32
همکاری دائمی پنهان و آشکار با امپراتوری رسانه ای نظام سلطه برای براندازی . 33

نظام اسامی و تحقق خواسته آنان.
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بزرگ نمایی قدرت دشمن و کوچک شمردن قدرت مردم ایران.. 34
تاش دائمی برای تضعیف زیرساخت های فرهنگ ایرانی و تضعیف ارکان دینی . 	3

کشور.
کارشکنی و اختال مستمر نسبت به عمق استراتژیک جمهوری اسامی ایران.. 	3

این ویژگی ها و ده هــا ویژگی دیگر از غربگرایان، چهره ای مخدوش، دورو و 
کاریکاتور گونه تصویر نموده که صرف نظر از وجود نفوذ جریانی در این اردوگاه 
به دنبال منافع فردی و حزبی خود به هر قیمتی هستند. غرب گرایان طی سه 
دهه گذشته، بر اساس مدل پیشنهادی بنیاد کارنگی، دو هدف مهم: »ناکارآمد 
نشان دادن نظام« و »وجــود بن بست در کشور در صــورت عدم حضور آنان« 
را تعقیب می کنند در حالی که حقیقت این است که کشور بدون حضور آنان 
 ، ، متحدتر ، امیدوارتر ، پررونق تر ، شاداب تر و با نشاط تر ، پرتحرک تر کارآمدتر
هماهنگ تر و سریع تر به حرکت انقابی خود برای تحقق اهداف بلند ایران 
مقتدر ادامه داده و ثابت خواهد شد که در نظام انقابی ایران هیچ بن بستی 

جز بن بست غرب گرایی وجود ندارد.

فرجام اعتماد به دشمن

به  کشور  که غرب گرایان همواره در حال فروختن  این است  تاسف بار  نکته 
بیگانه هستند. در کارنامه تاریخی برخی از ملت ها، تعظیم در برابر دشمن و 
تسلیم شدن در جبهه نبرد با او وجود دارد. این کرنش ها عواقب سخت و گاه 
جبران ناپذیری را به دنبال داشته است که در ادامه برخی از این موارد معرفی 
می گردد. سرنوشت ما نیز مشابه این موارد خواهد بود، اگر سازش با دشمن را 

بر نبرد با او ترجیح دهیم.

1. لیبی؛ مذاکره و مرگ

برنامه هسته ای قذافی برای کشور لیبی، نمونه بارزی از عهدشکنی و غیرقابل 
برنامه های  ــردن  ک دنــبــال  به دلیل  قــذافــی  اســت . معمر  آمریکا  ــودن  ب اعتماد 
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هسته ای  خود به شدت از لحاظ دیپلماتیک تحت فشار قرار گرفته و تحریم های 
زیادی از سوی آمریکا و متحدان غربی اش علیه او اعمال شده بود. از یک سو 
تحریم ها بود و از سوی دیگر فشارهای دیپلماتیک و قرار گرفتن نام این کشور 

در فهرست کشورهای حامی اقدامات تروریستی .

آمریکا حتی گاهی با تجاوز به حریم هوایی لیبی ، به هر شکل ممکن قصد 
داشت با عملیات های هوایی محل استقرار قذافی را هدف قرار دهد . از سال 
1۹۷۹ یعنی سال 1۳۵۷ شمسی که فشارها بر لیبی آغاز شد، تا سال ۲۰۰1 که 
آغاز گفت و گوهای رسمی دو کشور بود، لیبی تحت تحریم های گوناگونی قرار 
داشت . در سال ۲۰۰1 اولین گفت و گوهای مقدماتی لیبی با غرب آغاز شد و در 
سال ۲۰۰۳ گفت و گوها تحت تأثیر جنگ آمریکا با عــراق، چهره جدی تری به 

خود گرفت .

به هواپیمای خطوط  پذیرفتن مسئولیت حمله  گرفت ضمن  تصمیم  قذافی 
هواپیمایی پان امریکن و یا به قول رسانه ها ، »حادثه هوایی الکربی«، خسارت 
خانواده های قربانیان را بپردازد و از سوی دیگر در مذاکرات با آمریکا برای 
برداشته شدن تحریم ها، از حق این کشور برای داشتن برنامه هسته ای صلح 

آمیز نیز گذشت.

قذافی در آن زمان با همه مطالبات آمریکایی ها موافقت کرد. آنها از لیبی خواسته 
کشور به کشوری دیگر ،  ایــن  انتقال تجهیزات هسته ای  بودند ضمن انهدام و 
دسترسی کامل و نامحدودی به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی دهد و در 

عین حال از تمام فعالیت های هسته ای اعم از تحقیق و تولید دست بکشد.

که بــرای برنامه هسته ای خــود تحت فشار بــود، در نهایت مجبور شد  لیبی 
اطاعات مربوط به چگونگی دست یابی به تجهیزات هسته ای را نیز در اختیار 
طــرف غربی قــرار داده و در عین حــال بــرای مــبــارزه با شبکه القاعده در این 
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کشور همکاری کاملی با آمریکایی ها داشته باشد. لیبی با به اجرا گذاشتن تمام 
خواسته های آمریکا، توانست شاهد لغو شدن تعدادی از تحریم ها نیز باشد؛ 
اما در همان زمان نیز رییس  سیا در کنگره و سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی 
به شدت با برداشته شدن تحریم های شورای امنیت علیه لیبی مخالفت کردند و 
هر روز اتهام تازه ای را متوجه این کشور نمودند. در سال ۲۰۰4، یعنی یک سال 
گسترش ساح های  منع  کشور معاهده  ایــن  آمریکا ،  به  لیبی  نزدیکی  از  بعد 
هسته ای را امضا کرد و بازرسان آمریکایی و انگلیسی برای از بین بردن ساح ها 
وارد این کشور شدند . بر اساس مطالبی که منابع لیبیایی در همان زمان منتشر 
ساختند، مشخص شد بسیاری از این ورود و خروج ها که حجم زیادی از مراودات 
بین المللی لیبی را نیز تشکیل می داد، با ورود و خروج اطاعات محرمانه از لیبی 
و تشریح زیرساخت ها و نقاط استراتژیک و حساس این کشور همراه بود . در 
مقابل، انگلستان در سال ۲۰۰۶ معاهده ای نظامی با لیبی با نام »نامه مشترک 
صلح و امنیت« امضا کرد تا در صورتی که لیبی مورد حمله قرار گیرد، انگلستان 

ملزم به حمایت از این کشور باشد.

آمریکایی ها نیز برای اینکه حسن نیت خود را اثبات کنند، پیمان های همکاری 
اقتصادی و البته نفتی را با این کشور به امضا رساندند . این پیمان ها هنوز به 
مرحله اجرای کامل در نیامده بود که عهد شکنی های غرب آغاز شد. تنها پس 
از گذشت ۵ سال آمریکا با متحد همیشگی خود انگلستان، به دلیل باال گرفتن 
اعتراضات مردمی در لیبی به صورت هوایی به این کشور حمله کرد ! انگلستان 
که زمانی متعهد شده بود از لیبی در صورت حمله نظامی کشوری دیگر دفاع 
کند ، خود در حمله به لیبی تحت عنوان نیروهای ائتاف یا ناتو حضور داشت. 
مسئوالن سیاست خارجی انگلیس در همان زمان پا را فراتر گذاشته و اعام 
کردند تا ز مانی که ناآرامی ها در لیبی ادامه داشته باشد ، در این کشور می مانند. 

این گونه بود که قذافی همه چیز را از دست داد!
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2. کره شمالی، سازش و شکست مذاکرات

نگاهی به روند فشارهای بین المللی بر کشورهایی که به دنبال دست یابی به 
انــرژی هسته ای بودند، نشان می دهد که بعد از حــوادث 11 سپتامبر در سال 
۲۰۰1، آمریکا با استفاده از فضایی که خود از این حادثه ساخته بود، بر شدت 
کره شمالی، عراق،  ایــران،  فشارهای بین المللی علیه برخی کشورها از جمله 
افغانستان و لیبی افزود. حمله آمریکا به افغانستان و تهدید بوش پسر به حمله 
به کشورهای دیگر و محور شــرارت خواندن ایــران ، کره شمالی و عراق باعث 
شد کشورهای دیگر نظیر لیبی به سرعت از مواضع قبلی خود کوتاه بیایند و کره 

شمالی نیز راهی برای کاستن از فشارهای بین المللی علیه خود بیابد .

آمریکا در سال ۲۰۰1 به افغانستان و در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کرد. او در این 
دو سال محورهای شرارت را اعام کرده و فشارهای بین المللی را بر این کشورها 
افزایش داده بود. ایران در سال ۲۰۰۳ پروتکل الحاقی را پذیرفت. بازرسی ها از 
تأسیسات هسته ای ایران شدت بیشتری گرفت . کره شمالی که از تعبیر محور 
شــرارت بودن این کشور که توسط بوش اعام شده بود، عصبانی بود ، اعام 
کرد که از معاهده منع گسترش ساح های هسته ای بیرون می آید . این کشور 
با اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، بار دیگر برنامه های هسته ای 

خود برای تولید نیروگاه برق را ادامه داد .

کره شمالی با این حال با ادامه یافتن گفت و گوهای شش جانبه با چین، ژاپن، 
کره جنوبی، روسیه و آمریکا موافقت کرد . دور اول این مذاکرات در همان سال 
۲۰۰۳ به نتیجه ای ختم نشد. در دور دوم و سوم در سال ۲۰۰4 نیز خلع ساح 
کره شمالی مورد تأکید قرار گرفت و دولت کره  شمالی موظف به هم زیستی 
مسالمت آمیز با کشورهای حاضر در مذاکره شد. در دور چهارم گفت و گو ها کره 
شمالی سرانجام پذیرفت که برنامه های هسته ای خود را کنار بگذارد ؛ البته این 
پذیرش با این شرط بود که اعطای کمک های مالی به این کشور ادامه یافته و 
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کتورهای آب سبک را برای تولید برق کره شمالی  در عین حال قدرت های بزرگ رآ
بسازند. در فاز دوم این گفت و گو ها که از 1۳ تا 1۹ سپتامبر سال ۲۰۰4 انجام 
شد، توافق »عمل در برابر عمل« مورد تأیید قرار گرفت و بر عادی سازی روابط 

کره شمالی با آمریکا و کره جنوبی و ژاپن تأکید گردید.

در رابطه با کره شمالی نیز عمل نکردن آمریکا به وعده هایش از سال ۲۰۰۵ آغاز 
شد . آمریکا در این سال با وجود توافق نهایی، تحریم های جدیدی علیه کره 
شمالی به اجرا گذاشت. در فاز اول مذاکرات به دلیل اینکه آمریکا حقی برای 
کره شمالی در دست یابی به انرژی هسته ای قائل نبود ، مذاکرات به شکست 
کتور آب سبک در این  انجامید. در فاز دوم نیز مخالفت آمریکا با تأسیس رآ
، مذاکرات را به شکست کشانید . در فاز سوم این کره شمالی بود که کوتاه  کشور
آمد و متعهد به از بین بردن تمامی فعالیت های هسته ای این کشور و تعطیل 
کتورهای اتمی شد . با این حال آمریکا در این سال به بهانه اقدامات  کردن رآ
احتمالی برای پول شویی، نزدیک به ۲4 میلیون دالر از دارایی های کره شمالی 
را مسدود کرد . در گفت و گوهای سال ۲۰۰۷ که همراه با اولین آزمایش موشکی 
کره شمالی بود، آمریکا هر گونه توافق با کره شمالی برای برداشته شدن تحریم ها 
را رد کرد و سرانجام در 1۸ جوالی سال ۲۰۰۷ کره شمالی تحت تأثیر تحریم ها و 
فشارهای بین المللی موافقت کرد تمام برنامه های اتمی خود را در ازای دریافت 

کمک های اقتصادی و فنی تعطیل سازد .

کــره در ایــن مــدت ۸۰ درصــد فعالیت های خــود را تعلیق کــرد، امــا خبری از 
اینکه  تــا  آمریکا نشد؛  اقــتــصــادی و فنی وعــده داده شــده توسط  کمک های 
سرانجام در سال ۲۰۰۹ از مذاکرات ۶ جانبه خــارج شد و بــرای دومین مرتبه 

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را از این کشور اخراج کرد.
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3. عراق، صلح برای آدم کشی

با وجود اینکه حمله صدام حسین به ایران در سال 1۳۵۹ با حمایت کشورهای 
غربی مواجه شد و آمریکا و سایر کشورهای اروپایی از ارســال ساح گرفته تا 
کمک های مادی، هیچ گاه او را در مقابل ایران تنها نگذاشتند، آغاز جنگ اول 
خلیج فــارس و حمله عــراق به کویت که در آن زمــان محل استقرار نیروهای 
نظامی آمریکا و یکی از مراکز استراتژیک آمریکا در خلیج فارس بود ، باعث تیره 
شدن روابط آمریکا با عراق و تحریم های سازمان ملل علیه این کشور شد. البته 
تا قبل از این، به کار بردن ساح های شیمیایی علیه ایران هیچ گاه مورد انتقاد 
کشورهای غربی و به ویژه آمریکا قرار نگرفته بود و از زمانی که عراق به منافع 
آمریکا در خلیج فارس چشم دوخــت، تهدیدها و تحریم های بین المللی آغاز 

گردید .

از سال 1۹۹1 یعنی زمان حمله عراق به کویت، ماجرای ساح های شیمیایی 
عــراق و تــاش آمریکا بــرای بازرسی از ایــن کشور نیز آغــاز شــد . صــدام در سال 
1۹۹۸ شروع به همراهی با آمریکا کرد  و اجازه داد در برخی از مراکز حساس این 
کشور دوربین نظارتی گذاشته شود  و اجازه بازدید از ۸ سایت نظامی متعلق به 
ریاست جمهوری را صادر کرد. همچنین قانون آزادی عراق را برای تغییر رژیم در 

این کشور به اجرا گذاشت.

با وجــود تمام ایــن اقــدامــات، بــازرســان ســازمــان ملل اعــام کــردنــد: »عــراق با 
آن ها همکاری الزم را نــدارد«؛ بر همین اساس بود که در آخرین روزهــای سال 
1۹۹۸ حمله آمریکا به عراق و جنگ دوم خلیج فارس آغاز شد . در سال ۲۰۰۲ 
بــاز هم صــدام به بــازرســان اجــازه داد به عــراق بازگردند، امــا در سازمان ملل 
قطعنامه هایی علیه عراق تصویب شد. این در حالی بود که صدام، قطعنامه 
سازمان ملل درباره خلع ساح خود را پذیرفته بود. با توجه به گزارش هایی که 
در این زمینه انتشار یافته است، علی رغم همکاری های حکومت عراق، بوش در 
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سال ۲۰۰۳ به این کشور حمله کرد و رژیم بعث را از بین برد!

هم اکنون نیز در عراق همچنان کشتار و خون ریزی  ادامــه دارد. آمریکا پیشتر 
گفته بود برای به ارمغان بردن صلح و امنیت به افغانستان و عراق حمله کرده 
است، اما تا کنون هیچ گاه امنیت به طور کامل به این دو کشور بازنگشته است.

، رؤیای ناتمام 4. مصر

انقاب مردمی مصر رؤیای چندین ساله مردم این کشور برای رسیدن به آزادی و 
تشکیل دولت دموکراتیک غیر نظامی را به واقعیت تبدیل کرد . رییس جمهوری 
با رأی مردم انتخاب شد و دولت شکل گرفت. با این حال این رؤیــای تحقق 
، بــرای نزدیکی به آمریکا، به  یافته، با تاش ُمرسی، رییس جمهور این کشور
رؤیای ناتمام مردم مصر تبدیل شد و کشور دوباره در باتاق حکومت نظامیان 

بر مردم و کودتا فرو رفت .

تاش مرسی برای نزدیکی به آمریکا در راستای کاسته  نشدن از میزان کمک های 
اقتصادی این کشور به مصر و ارتش آن، باعث شد آمریکایی ها به یار جدید 
خود در منطقه نیز پشت کرده و در حالیکه هیاری کلینتون در سفر به مصر 
گفته بود: »برای تشکیل دولت دموکراتیک تمام تاش خود را به کار می بندد«، 
چند ماه بعد با کودتایی نظامی ، رییس جمهور منتخب به زندان افتاد و دوباره 

نظامیان اوضاع را در دست گرفتند .

مسئله مصر نیز به خوبی بیانگر در صدر قرار داشتن منافع آمریکایی ها بر سایر 
مسائل را نشان داد، زیــرا رژیــم  صهیونیستی به شدت از روی کار آمــدن دولتی 
برآمده از حزب اخوان المسلمین در هراس بود. رفتار آمریکا و حمایت از کودتای 

، برای تأمین منافع این رژیم در منطقه شکل گرفت. نظامی در مصر
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5. جام پربالی برجام

برجام، تجربه ای بود تا برای برخی از مردم روشن شود که به جای تکیه بر عصای 
کنند؛ تجربه ای بسیار سخت و بسیار  بیگانه باید بر پای قدرتمند خود تکیه 
پرهزینه. در جریان این معاهده جمهوری اسامی ایران همه هستی هسته ای 
 هیچ داد. قرار بود با برجام تحریم ها لغو شود، ولی در 

ً
خود را در برابر تقریبا

همان ایام سخت ترین تحریم ها از جمله تحریم بنزین برای کشور اتفاق افتاد. 
، موجب جلوتر آمــدن دشمن شد. قــرار بود به جای  عقب نشینی کــردن کشور
تحمل هزینه مبارزه و ایستادگی در برابر دشمنان، همه تاش نظام برای آبادانی 
و اشتغال جوانان کشور هزینه شود، ولی اکنون بعد از گذشت چند سال از آغاز 
مذاکرات و اجرای معاهدات، هزینه ای به مراتب بیشتر را برای سازش و جبران 

شکست ها تحمل نموده ایم.

ینه چالش ینه سازش بیش از هز هز

جمهوری اسامی با تفکر مقاومت خود توانسته است مرزهای خود را از کشمیر 
تا دریای مدیترانه گسترده کند و این دستاوردی است که تنها با چالش با دشمن 

به دست آمده است.

4۰ سال قبل، مشکل دشمن با ما این بود که در جنگ، سیم خــاردار از جایی 
دریــافــت نکنیم؛ امــا امــروز مشکل دشمن با ما ایــن اســت که موشک های ما 
قاره پیما و نقطه زن شده است و می تواند تل آویو و حیفا را با خاک یکسان کند. 
4۰ سال قبل، چالش دشمن این بود که برای آزادی گروگان های جاسوس خانه 
امریکا در ایــران، به راحتی عملیات پنجه عقاب را طراحی می کرد؛ ولی اکنون 
بهترین نیروهای نظامی او وقتی که اسیر سربازان جمهوری اسامی می شوند، از 
شدت ترس راهی جز گریه ندارند. 4۰ سال پیش، گفتمان دشمن با ما این بود 
که چرا سفارت اسرائیل را به سفارت فلسطین تبدیل کرده اید؛ ولی امروز چالش 
دشمن با ما این است که ما هر لحظه اراده کنیم، می توانیم اسرائیل را با خاک 
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یکسان کنیم.

4۰ سال پیش، مشکل دشمن این بود که از معدود ساح های باقی مانده از 
دوران پهلوی، علیه خود او و سایر هم پیمانانش استفاده ای نکنیم؛ ولی امروز 
مشکل دشمن این است که تسلیحات ایرانی حرف آخر را در اکثر جنگ های 
و  کره شمالی ها  و  لیبی ها  1۰ موشک  روزی یک ملت محتاج  مــی زنــد.  منطقه 
سوری ها بود، امروز موشک های فجر و بدر او هستند که جنگ ها را از ۸ سال 
به ۳۳ روز و ۲۲ روز و تازگی هم ۲ روزه رسانده اســت. کشوری که خود را از 
مجهز ترین ارتش های دنیا محسوب می کرد، امروزه حتی نمی تواند بیشتر از دو 
روز در برابر فلسطینیان و غزه نشینانی که دورتادور آنان را محاصره کرده، دوام 
آورد. بدون شک جنگ های بعدی آن ها از این هم کمتر خواهد شد و اسرائیل با 

خاک یکسان خواهد شد؛

اَ�<.1 د�ب ُم الاأ
ُ
وك

ّ
ول ُ م �ی

ُ
لوك ا�ةِ �ة ُ �ن �ی >اإ

گـر بـا یهودیـان بجنگـی، بـه محـض ایـن كـه حملـه كنـی، پشـت  »ای پیامبـر، ا
می كنند و فرار می كنند«.

در این 4۰ سال هربار که به دشمن اعتماد کردیم و سازش را به مبارزه ترجیح 
که روحیه  امــا هربار  بــود؛  زمینه های مختلف  نتیجه آن شکست در  دادیـــم، 
جهادی و انقابی را سرلوحه  خود قرار دادیم، قله های متعدد را پیروزمندانه 
فتح کردیم. همین روحیه و تفکر بود که ایــران را به فناوری هسته ای، نانو، 

هوافضا، فیزیک و نجوم و بسیاری از داروهای مهم پزشکی مجهز کرد.

سوره آل عمران، آیه ۱۱۱.  .1





فصل پنجم

ــن مـــنـــطـــق  ــ ــی ــ ــی ــ ــب ــ ت
ظـــــلـــــم ســـــتـــــیـــــزی1

این فصل، از كتاب »زیبایی ها و زشتی های كربال« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1





یکی از مباحث مهم که نیازمند تبیین است، نقش ظلم و حضور ظالم در جوامع 
است. چرا که اگر ظلم و ظالم برای مردم تبیین نشود، مردم متوجه بسیاری از 
اقدامات ظالمانه آن ها نمی شوند. در صدر اسام نیز ضرورت داشت که ظلم و 

ستم قریش و بنی امیه آشکار شود تا مردم به مقابله با آن ها برخیزند.

اهمیت شناخت ظلم و ضرورت مبارزه با آن در دین،  موضوعی است که توسط 
خــود ظالمین نیز به خوبی درک شــده اســت و در تــاش هستند تا ظلم های 
 خود را در چشم مردم کوچک جلوه دهند. سواالتی از این سنخ که چرا باید
»مــرگ  بر  آمریکا« بگوییم ناشی از چنین اقداماتی است که تشخیص ظلم و 

اهمیت ظلم ستیزی را در جامعه کم رنگ کند.

حذف مستکبر و استکبار در قبال ظالمین یا تغییر معانی واژه هایی از قبیل 
که در مفاهیم دینی، مستضعف بار  ایــن قبیل اســت. چــرا  از  مستضعف نیز 

معنایی خاصی دارد که وجود ظلم و مبارزه با آن را یادآوری می کند.

مسئله اساسی در کنار بحث از ظالم این است که چطور این ظالمان قدرت 
می گیرند؟ ظالمان وقتی قدرت می گیرند که عده ای باشند که ظلم را بپذیرند؛ 

لذا کافی نیست که شما ظالم نباشی، باید ظلم پذیر هم نباشی.

قرآن کریم می فرماید:
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1> ُمو�نَ
َ
ل طنْ ِلُمو�نَ َو لا �ةُ طنْ ا �ةَ

َ
>ل

نه ظلم كن و نه ظلم بپذیر.

امان از این ظلم پذیری. اگر ظلم ستیز نیستی، حداقل ظلم پذیر نباش.

که  ایــن دلیل  به  الهی می سوزند فقط  که در قعر دوزخ  چقدر مظلوم هایی 
می توانستند از خودشان رفع مظلومیت کنند ولی اقدامی برای رفع مظلومیت 

خودشان نکردن و به ظالم جرئت ظلم را دادند.

پیامبر اکرم؟لص؟ می فرمایند:

کَثَر ِمَن  وجـل َیسـَتجیُب ِللَمظلومـَی، مـا َل َیکونـوا أ »إّنَ اهلَل عز

م«؛ ُ کَثَر ِمـَن الّظاِلَی َفال َیسـَتجیُب لَ الّظاِلَی، َفِإذا کانوا أ
خداوند متعـال دعـای مظلومین را تـا زمانی اجابت می كند كه تعدادشـان بیشـتر 

از ظالمان نباشد اما وقتی بیشتر شد دیگر دعای مظلوم را اجابت نمی كند.2

 یکی از اصول اساسی در تبیین، تبیین مسئله ظلم ستیزی است. زیرا جامعه 
ً
قطعا

 
ً
ایمانی هیچ گاه زیر بار ظلم نمی رود و در مقابل ظلم سکوت نمی کند، و قطعا

اهل ظلم هم نیست؛ اما گاهی اوقات اتفاقاتی می افتد که انسان جزء ظالمین 
قرار می گیرد.

برخی از مصادیق ظلم
ه به ظالم

ّ
تشُب

اولین مصداق ظلم، تشبه به ظالم است؛ یعنی انسان، خود را به انسانی ظالم 
یا گروهی ستمگر شبیه کند.

بقره،۲79.  .1

حكمت نامه پیامبر اعظم؟لص؟ ، ری شهری، ج ۱0، ص: ۲79.  .2
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در روایتی نقل شده است که خداوند عزوجل به پیامبری از پیامبرانش وحی 
فرمود که به مؤمنان بگو:

اَل  َو  ْعـَداِئ 
َ
أ َطَعـاَم  َتْطَعُمـوا  اَل  َو  ْعـَداِئ 

َ
أ ِلَبـاَس  َبُسـوا 

ْ
َتل »اَل 

ْعَداِئ«1
َ
ْعَداِئ َکَما ُهْم أ

َ
ْعَداِئ َفَتُکوُنوا أ

َ
ُکوا َمَسـاِلَک أ

ُ
َتْسـل

لبـاس دشـمنان مـرا نپوشـید و غذاهـای دشـمنان مـرا نخوریـد و از روش هـای 
گر چنین كنید، شما هم دشمن من خواهید بود؛  دشمنان من پیروی نكنید كه ا

همچنان كه آنان دشمنان من هستند.

اگر انسان لباس یا مدل مو و ریش یا به طورکلی زندگی اش به ظالم شبیه باشد 
گــروه یا جریان ظالمی محسوب  یا از نمادی استفاده کند که نماد شخص یا 
می شود، در ظلم ظالم شریک است. در این جریان، هم کسی که آن لباس یا 
نماد را می فروشد، هم تولیدکننده و هم دالل و خریدار و هم کسی که آن را 
می پوشد و استفاده می کند، در ظلم آن ظالم شریک می شوند. انسان مسلمان 
م دشمن باشد 

َ
اجازه ندارد در مغازه اش لباسی را در معرض فروش بگذارد که َعل

و نشانۀ آن لباس، مخصوص دشمنان اسام است.

حضرت علی؟ع؟ در باب صفات متقین، همان ابتدا به بحث لباس اشاره می کنند. 
ایشان بعد از اینکه می فرمایند متقین اهل فضیلت هستند، بیان می دارند:

َبُسـُهُم ااِلْقِتَصاد«2
ْ
َواُب َو َمل »َمْنِطُقُهـُم الّصَ

گفتارشان درست است و جامه شان مناسب و صرفه جویانه.

از حدود 11۰ صفتی که برای متقین بر می شمارند، دومین صفت، دربارۀ لباس 
آنان است.

وسائل الشیعة، ج۱5، ص۱۴۶، ابواب »جهاد العدّو«، باب ۶۴، حدیث ۱؛ علل الشرائع، ج ۲، ص۳۴۸.  .1

نهج البالغه، خطبۀ ۱9۳.  .2
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لباس در شخصیت انسان مؤثر است؛ رسول خدا؟لص؟ در حدیثی با اشاره به 
این نکته می فرمایند:

ه  ـِق َو َمـْن َتَشـّبَ
ْ
ل ُ ـُق ِبالْ

ْ
ل ُ ّیِ َحـّت ُیْشـِبُه الْ ّیُ بالـّزِ »ال ُیْشـِبُه الـّز

ْم«1 ِبَقْوٍم َفُهَو ِمْنُ
هرگاه شـكل و هیئـت لباس پوشـیدن ها ]و مدهای مصرفـی[ به یكدیگـر همانند 
 شود، قطعًا ُخلق وخوها به هم نزدیک شود، و هركس خود را شبیه گروهی سازد، 

از آنان به شمار می رود.

اگر شخص لباسی بر تن کند که مردم با دیدن آن یاد پیامبر؟لص؟ و حضرت 
زهــرا؟اهع؟ یا انسان مؤمنی بیفتند، در ثواب آن ها شریک خواهد بود. از طرف 
، اگر لباس یزیدیان را به تن کند، حتی اگر در هیئت امام حسین؟ع؟ سینه  دیگر
بزند، بخواهد یا نخواهد، یزیدی است. نمی شود فرد مؤمن لباس دشمن امام 

حسین؟ع؟ را بپوشد و بگوید عاشق امام حسین؟ع؟ و اهل بیت؟مهع؟ است!

گویند ترعون دلقکی دلشف یه لز یارها و هخنان لو لذت می برد و می خندید. 
روزو دلقک به در قور ترعون آمد تا دلخب شود، مردو رل دید یه لباس هاو 

ژنده بر تن و عبایی یسنه بر دوش و عوایی بر دهف دلرد.

یه لز طرف  گفف: »من پیامبر خــدل، موهی هستم  ییستی؟«  لز لو پرهید: »تو 
خدلوند برلو دعوت ترعون به تویید آمــده لم.« دلقک لز همان جا بازگشف. 
گرتف و نزد ترعون  لباهی شبیه لباس موهی پوشید و عوایی هم به دهف 

آمد. لز باب مسخره و لهتسزل تقلید هخن گفتن یضرت موهی؟ع؟ یرد.

یار لو بسیار خشمگین شد. هنگامی یه زمان ییفر ترعون و غرق  آن جناب لز 
شدن لو رهید و لو با لشکرش در رود نیب غرق شدند، خدلوند آن دلقک رل نجات 
دلد. موهی عرض یرد: »پروردگارل! چه شد یه لین مرد رل غرق نکردو، با لینکه 

اخالق  ایــروانــی،  جــواد  از:  به نقل  ص۱۶۲و۱۶۸،  ج5،  الخطاب،  بمأثور  الفردوس  همدانی،  دیلمی   .1
اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث، ص۲۸7.
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یه به دوهتانم شبیه  یرد؟!« خطاب رهید: »لو موهی، من یسی رل  مرل لذیف 
گرچه برخالف آن ها باشد!«1 شود، عذلب نمی ینم؛ ل

کمک به ظالم

دومین مصداق ظلم، خیررسانی به ظالم است.

نقل کرده اند که پیامبر؟لص؟ فرمودند:

َمِة َمْن 
َ
ل

َ
لّظ

َ
ْعـَواُن ا

َ
َمُة َو أ

َ
ل

َ
لّظ

َ
یـَن ا

َ
ِقیاَمِة َناَدی ُمَناٍد أ

ْ
ل

َ
»ِإَذا کاَن یـْوُم ا

وُه َمَعُهْم«2 ْحُشُر
ُ
ًة ا

َ
ْم َمّد ُ  لَ

َ
ْو َمّد

َ
 أ
ً
ْم کیسا ُ َبَط لَ ْو َر

َ
ْم َدَواًة أ ُ اَلَق لَ

چون روز قیامت فرارسـد، منـادی فریاد برمـی آورد كه ظالمـان و یـاوران آنان كجا 
هسـتند؟! كجایند آنان كه لیقه در دوات آنان گذاشـتند؟! و آنان كه دِر كیسه ای 
كنـون آنـان را بـا  را بـرای آن هـا بسـتند؟! یـا آنـان كـه سـر قلـم آن هـا را تراشـیدند؟! ا

ظالمان محشور و همراه سازید!

تعریف کردن از ظالم نیز ممکن است مستوجب عقوبت شود؛ چنان که بزرگان 
بسیار به این امر دقت داشتند:

شیخ مرتضی زلهد روزو منزف شخوی مسمان بود. ترمود: »هول گرم لهف. یک 
روشن  و  گذلشف  صندلی  روو  و  آورد  پنکه لو  صایب خانه  بیاورید.«  بادبزن 
یرد. چون هول خنک شد، شیخ به آن شخص گفف: »لیسنف! لین خارجی ها 
شخص  آن  می ینند!«  خدمف هایی  چه  می ینند!  خوبی درهف  چیزهاو  چه 
گریه می یند!  یه لز لتاق بیرون رتتم. وقتی برگشتم، دیدم شیخ زلرزلر  می گوید 
علف رل پرهیدم، شیخ ترمود: »لز خارجی ها و مشرک ها تعریف یردم! نمی دلنم 

لین یار من درهف بود یا نه!«3

قــاتــل، رحمت می فرستند؛  و  رضــاخــاِن ظالم  بــر  کج فهم  افـــراد  برخی  گاهی 

سید نعمت اهلل جزایری، انوار نعمانیه، ص۳5۴.  .1

وسائل الشیعه، ج۱7، ص۱۸۱، ابواب »ما یكتسب به«، باب ۴۲، حدیث ۱۱.  .2

كبر دهقان، ص5۱. هزار و یک نكتۀ اخالقی از دانشمندان، ا  .3
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کشتار  از جنایاتش،  کشور شد و یکی  فــرد باعث عقب گرد  درحالی که همین 
مسجد گوهرشاد بود!

راضی بودن به عمل ظالم

سومین مصداق ظلم، راضی بودن به عمل ظالم است؛ بدین معنا که ظالم، 
ظلمی انجام دهد و انسان مؤمن به آن راضی باشد. امیرالمؤمنین؟ع؟ دراین باره 

می فرمایند:

ِ َداِخـٍل ِف 
ّ

 کل
َ

اِخـِل ِفیـِه َمَعُهـْم َو َعـی
َ

اِض ِبِفْعـِل َقـْوٍم کالّد لـّرَ
َ
»ا

َض ِبِه«1 لّرِ
َ
ُ ا ْ
َعَمِل ِبِه َو ِإث

ْ
ل

َ
ُ ا ْ
ـاِن ِإث َ

ْ
َباِطٍل ِإث

كسـی كـه از كار مردمـی خشـنود باشـد، چونـان كسـی اسـت كـه همـراه آنـان بـوده 
اسـت و هركـس بـه باطلـی روی آورد، دو گنـاه برعهـدۀ اوسـت: گنـاه كـردار باطـل، 

گناه خشنودی به كار باطل.

محی الدین اربلی، صاحب کتاب کشف الغمة می نویسد:

روزو در خدمف پدرم بودم یه دیدم مردو نزد لو نشسته و چرت می زند. در آن 
یاف عمامه لز هرش لتتاد و جاو زخم بزرگی در هرش نمایان شد. پدرم پرهید: 

»لین زخِم چیسف؟« گفف: »لین زخم رل در جنگ صفین بردلشتم.«

به لو گفتند: »تو یجا و جنگ صفین یجا؟!« گفف یه هالی به مور هفر می یردم 
و در رله، مــردو لز غــزه با من همرله شــد. در بین رله دربـــارۀ جنگ صفین به 

گفف وگو پردلختیم.

گر من در جنگ صفین بودم، شمشیر خود رل لز خون علی  هم هفر من گفف: »ل
گــر من در جنگ صفین بــودم،  گفتم: »ل و یــارلن لو هیرلب مــی یــردم!« من هم 

شمشیر خود رل لز خون معاویه و پیرولن لو هیرلب می یردم!«

و گفتم: »یاال یه من لز یارلن علی؟ع؟ هستم و تو لز یارلن معاویۀ ملعونی، بیا 
با هم جنگ ینیم!« لذل با هم درآویختیم و زدوخــورد مفولی یردیم. لو بر من 

بحار األنوار، ج97، ص9۶.  .1
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جربتی زد و من بیسوش شدم. چون یمی بعد به هوش آمدم، دیدم شخوی مرل 
گشودم، لز لهب ترود آمد و دهف  گوشۀ نیزه لش بیدلر می یند. چون چشم  با 
تا  آنگاه ترمود: »همین جا بمان  یاتف.  تــورو بسبود  و  یشید  روو زخــم هــرم 
یه  برگردم.« و لندیی بعد ناپدید شد و هپس در یالی یه هِر بریدۀ هم هفرم رل 
گفف: »لین  با من به نــزلع پردلخته بود در دهف دلشــف، با لهب لو برگشف و 
یردیم؛ چنان یه  هر دشمن توهف! تو به یارو ما برخاهتی، ما هم تو رل یارو 

خدلوند هریس یه لو رل یارو یند، نورت می دهد!«

ترمود:  هپس  هستم.«  صایب لالمر  »من  ترمود:  ییستید؟!«  »شما  پرهیدم: 
»لزلین پس، هریس پرهید یه لین زخِم چیسف، بگو جربتی لهف یه در صفین 

بردلشته لم!«1

این شخص، در صفین نبود؛ اما دوســت داشــت در صفین در رکــاب علی؟ع؟ 
ًما < هم همین است. ما در  �ی ِ ا َعطن ْو�نً و�نَ �نَ �نُ �نَ ْم �نَ

ُ
ا َمَعك ا ُك�نّ �ن �ةَ �ی

َ
ا ل باشد. معنای >�ی

کربا نبوده ایم؛ اما به امام حسین؟ع؟ عرض می کنیم: »اگر بودیم، در رکاب شما 
می جنگیدیم.« این حرف ما کامًال راست است و آن را ثابت کرده ایم. رزمندگان 
ما در هشت ســال دفــاع مقدس، امــام حسین؟ع؟ را ندیده بودند و به خاطر 
اطاعت از نایب امام و مرجعشان فداکارانه جنگیدند؛ حال این انسان های پاک 

اگر در زمان امامان معصوم؟مهع؟ بودند، چه می کردند!

خداوند در قرآن به همین بحث اشاره می فرماید:

اَها<2 َسَوّ ِهْم �نَ �بِ
�نْ

دنَ ُهْم �بِ
ُّ ِهْم َ��ب �ی

َ
َدْمَدَم َعل ُروَها �نَ َع�ةَ وُ� �نَ ُ �ب

كدنَّ >�نَ
ولی انكارش كردنـد و آن شـتر را از پـا درآوردند! خدا هم بـرای این كار، نابودشـان 

ک یكسانشان كرد. ساخت و با خا

می فرماید ناقۀ صالح را کشتند، در صورتی که ناقۀ صالح را یک نفر کشت. اما چرا 

بحار االنوار، ج5۲، ص75.  .1

شمس، ۱۴.  .2
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خداوند می فرماید همه آن را کشتند؟! چون بقیۀ قوم به کار آن یک نفر راضی بودند.

سید بن طاووس از ابن رباح نقل می کند:

رل  یه شاهد شسادت یسین؟ع؟بود. علف نابینایی لش  مرد نابینایی رل دیدم 
یه من روز عاشورل تقط شاهد شسادتش بودم؛ ولی نه نیزه لو  گفف  پرهیدم. 
زدم و نه شمشیرو، و نه تیرو لتکندم. چون یشته شد، به خانه لم برگشتم و نماز 
عشا رل خولندم و خولبیدم. در خولب، یسی هرلغ من آمد و گفف: »رهوف خدل رل 
لجابف ین!« گفتم: »مرل با لو چه یار؟!« مرل یشان یشان نزد لو برد. رهوف خدل در 
صحرلیی نشسته، آهتین ها رل باال زده بود و یربه لو در دهف دلشف. ترشته لو 
هم در برلبرش بود، با شمشیرو آتشین در دهتش یه یارلن ُنه گانۀ مرل می یشف. 
یک جربف یه می زد، وجود آنان رل پر لز آتش می یرد. نزدیک لو رتتم و زلنو زدم 
و گفتم: »هالم بر تو لو رهوف خدل!« جولبم ندلد و هکوتی طوالنی دلشف. هر 
بردلشف و گفف: »لو دشمن خدل! یرمتم رل شکستی! عترتم رل یشتی! یق مرل 
مرلعات نکردو« گفتم: »یا رهوف لهلل! به خدل نه شمشیر و نیزه لو زدم و نه تیرو 
لتکندم!« ترمود: »رلهف می گویی؛ ولی هیاهی لشکر آنان بودو! نزدیک بیا.« 
نزدیک رتتم. تشتی پر لز خون بود. ترمود: »لین خون ترزندم یسین لهف.« لز 

ینون چیزو رل نمی بینم.1 آن خون بر چشمم هرمه یشید. بیدلر شدم و تا

گناه اتفاق می افتد، حضور داشته باشد؛ چون اگر  که  انسان نباید در جایی 
مخالفتی نکند، به معنای راضی بودن به گناه است.

ُهْم َح�ةَّ�  ْعِر�نْ َع�نْ
أَ
ا ا �نَ �نَ ا�ةِ �ی

آ
ى ا ِ

و�نَ �ن و�نُ �نُ �نَ �ی �ی ِ دن
َّ
�ی�ةَ ال

أَ
ا َ�ا

دنَ >َو اإِ
ُعْد  �ةْ ا �ةَ

َ
ل َطا�نُ �نَ �ی

َّ ک السث
�نَّ ِس�ی �نْ ا �ی

َمّ رِ� َو اإِ �ی
ٍ عنَ ى َ�ِد�ی�ث ِ

وا �ن و�نُ �نُ �ی
2> �نَ اِلِم�ی

ْوِم الطنَّ �ةَ
ْ
كَر� َمَ� ال

ّ
ِ ْعَد الدن َ �ب

هروقـت در مجلسـی بـودی و دیـدی كـه مشـغول انـكار و تمسـخر آیه هـای مـا 

سیدبن طاووس، لهوف، ص۱۸۳.  .1

انعام، ۶۸.  .2
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گـر احیانًا شـیطان از  هسـتند، تركشـان كن؛ مگر كه مشـغول حـرف دیگر بشـوند. ا
یادت برد، به محض یادآوری، همنشینی با این جماعت بدكار را قطع كن.

کنند، انسان مؤمن نباید در آن مجلس  اگــر در مجلسی مقدسات را مسخره 
بنشیند؛ چراکه حضور در آن به منزلۀ تأیید آن است.

سکوت در برابر ظالم

یکی دیگر از مصادیق ظلم، سکوت در برابر ظالم است؛ یعنی اگر ظالم، ظلمی 
را مرتکب شده یا می شود و فرد مؤمن سکوت کند، گویی خود او ظلم کرده 

است.

همیشه در گوشه گوشۀ دنیا ظلم اتفاق می افتد و سردمداران دنیا در حال ظلم 
به مردم مظلوم و بی دفاع هستند. در هر جای دنیا دست بگذارید، می بینید 
ظلم بیداد می کند. البته در کشور ما هم ظلم وجود دارد. فرقی نمی کند ظلم 
در ایــن طــرف مــرز باشد یا آن طــرف، در هر صــورت ظلم اســت؛ چه از جانب 

. عالی ترین مقام های دولتی و مجلسی باشد و چه از سمت مقام های پایین تر

خداوند در قرآن می فرماید:

ُهْم 
َ
َعل ْ �ب

ْ��نِ َو �نَ
أَ
ا

ْ
ى ال ِ

وا �ن ِع�نُ صنْ �نَ اْس�ةُ �ی ِ دن
َّ
ى ال

َ
ُم�نَّ َعل �نْ �نَ

أَ
ُد ا ِر�ی >َو �نُ

1> �نَ �ی َواِ��ثِ
ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ �ب

�ةً َو �نَ َمّ �أِ
أَ
ا

مـا می خواهیـم بـر مسـتضعفان زمیـن منـت نهیـم و آنـان را پیشـوایان مـردم و 
وارثان زمین قرار دهیم.

ــن را بـــه مــالــکــیــت مــظــلــومــان و مــســتــضــعــفــان عــالــم  ــد زمــی روزی کـــه خـــداونـ
که  روزی  داشـــت.  روز سختی خواهند  اســتــثــمــارگــران  و  گــردن کــشــان  درآورد، 

حجت بن الحسن؟جع؟ می آیند، برای ظالمان عالم جهنم برپا می شود!

قصص، 5.  .1
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حضرت علی؟ع؟ در نهج الباغه می فرمایند:

وِم«1
ُ
ْظل  آْلَ

َ
ـاِلِ َعی

َ
 ِمْن َیْوِم الّظ

ُ
َشـّد

َ
اِلِ أ

َ
 الّظ

َ
وِم َعی

ُ
ْظل »َیْوُم آْلَ

روز انتقام مظلوم از ظالم، شدیدتر از روز ستم كردن ظالم بر مظلوم است.

از امام صادق؟ع؟ نیز نقل شده است:

گفته  یکی لز دلنشمندلن رل به یاف نشسته در قبر خود نگه می دلرند و به لو 
می شود: »صد تازیانۀ عذلب باید به تو بزنیم.« با یاف ترس می گوید: »طاقف لین 
عذلب رل ندلرم!« در دتعۀ دوم و هوم لرتاق می شود تا می رهد به یک تازیانه. باز 
می گوید: »طاقف ندلرم.« مأمورلن خدل لظسار می دلرند: »چاره لو نیسف، باید 
گفته  تازیانه چیسف؟«  رل بزنیم!« مرد عالم می پرهد: »هبب لین  تازیانه  لین 
می شود: »همانا تو بودو ترد جعیف رل در زیر شکنجۀ مرد قوو دیدو و به لو 

یمک نکردو!« پس یک تازیانه بر لو می زنند یه قبرش پر لز آتش می شود.2

یردستان و ضعیفان ظلم به ز

آخرین وصیت امام حسین؟ع؟ در عصر عاشورا به فرزندشان، امام سجاد؟ع؟ 
همین است که می فرمایند:

»بترس از ظلم به كسی كه جز خداوند یاوری ندارد.«3

گاهی یا بی سوادی  ظلم به ضعیف ممکن است چنین باشد: سوءاستفاده از ناآ
افراد، گران فروشی، قرض گرفتن و پس ندادن، فروختن جنس خراب یا کهنه یا 

دست دوم بدون اطاع افراد و کوتاهی در حق مستأجر یا شاگرد.

مــقــام معظم رهــبــری؟بد؟ در تــاریــخ 1۰ اردیــبــهــشــت 1۳۸۰ فــرمــان معروف 
هشت ماده ای بــرای رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوۀ قضائیه صادر 

نهج البالغه، حكمت ۲۴۱.  .1

وسائل الشیعه، ج۱، ص۲5۸.  .2

الكافی، ج۲، ص۳۳۱.  .3
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کردند که در آن، هشت بند دستور مبارزه با فساد وجود داشت. یک بند آن این 
بود:

گر ترزند من باشد.« »با تاهد و ظالم برخورد ینید؛ یتی ل

همچنین ایشان اهتمام ویژه ای به ظلم ستیزی دارند و چندین بار به طور صریح 
مسئوالن را به این امر توجه داده اند و گاهی توبیخ کرده اند:

در آذر 1۳۹۳ همایشی برگزار شد به نام »ارتقای سامت نظام اداری و مبارزه 
با فساد« که رؤسای سه قوه در آن حضور داشتند. معاون اول رئیس جمهور در 

سخنانی در این همایش گفت:

»لولیــب ماه جارو به رهبر معظم لنقالب نامه لو نوشتم. در لین نامه خدمف 
یضرت آقا عرض یردم یه خوب لهف لبتدلو لین همایش لز هوو شما پیامی 
یــه بخولنیم یــا پــایــان آن دیـــدلرو لنــجــام دهــیــم. هــریــدلم رل مولحف  بدهید 

بدلنید.«

مرقوم  جمله  چند  بــودم،  ترهتاده  خدمتشان  یه  نــامــه لو  یاشیۀ  در  لیشان 
ح لهف: ترمودند یه بدین شر

م �بسم اهلل الرحم�ن الرح�ی

»نفس لهتمام آقایان به لمر مبارزه با تساد رل تحسین می ینم؛ لکن لین همینار 
یند؟! مگر وجعیف برلو شما مسئوالن هه  و لمثاف آن بناهف چه معجزه لو 
قوه روشن نیسف؟! باتوجه به شرلیط مناهب و لمیدبخشی یه لز لحاظ همدلی 
و هماهنگی و همفکرو بین مسئوالن لمر وجود دلرد، چرل لقدلم قاطع و لهاهی 
ینند؟ توقع من لز  یه نتیجه رل همه به طور ملموس مشاهده  لنجام نمی گیرد 
آقایان محترم لین لهف یه چه با همینار و چه بدون همینار، تومیمات قاطع و 

عملی و بدون هرگونه مالیظه لو بگیرند و لجرل ینند. موتق باشید.«1

1. https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=28427
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از امام صادق؟ع؟ نقل شده است:

مرد عابد و هاف خورده لو در میان بنی لهرلئیب زندگی می یرد. روزو در یالی یه 
لتتاد  بــود، در یاف نماز، نگاهش به دو پسربچه  مشغوف نماز و عبادت خدل 
یه خروس زنده لو رل گرتته بودند و پرهاو لو رل می یندند و لو رل آزلر و شکنجه 
می دلدند؛ ولی آن عابد در مقابب یار آن دو بچه عکس للعملی لز خود نشان ندلد 
یرد.  یارشان بازندلشف و همچنان خود رل مشغوف نماز و عبادت  و آن ها رل لز 
پس خدلوند متعاف به زمین ترمان دلد تا دهان باز یند و آن عابد هنگ دف رل در 

خود تروَبَرد و لو تا لبد همچنان در یاف ترورتتن در زمین لهف.1

وظیفۀ ماست که وقتی ظلمی می بینیم، از ظالم برائت بجوییم و از مظلوم 
دفاع کنیم. ظلم به مردم و مظلومان، عواقب سنگینی دارد.

یه لز یارلن  شبی نادرشاه خولبش نمی برد و مدلم رله می رتف. معین للممالک 
یه در  خاص نادرشاه بود، علف لین یاف رل لز لو جویا شد. نادرشاه پاهخ دلد 
قدیم در عالم خولب دو ترشته دیدم یه نزد من آمدند و گفتند: »بیا یه پیامبر با 
تو یار دلرند.« من نزد پیامبر رتتم و لیشان با عزت و لیترلم شمشیرو به یمرم 
بستند. ترمودند: »تو لز لالن به بعد قدرت پیدل خولهی یرد و پادشاه خولهی شد؛ 
گر به مردم ظلم ینی، لین پادشاهی رل لز تو می گیریم.« لز آن شب به بعد،  لما ل
ورق عوض شد و من پادشاه شدم. لمشب نیز آن دو ترشته رل دیدم، من رل جلوو 
بود ظلمی  »قــرلر  و ترمودند:  یردند  لیشان نگاهی به من  یردند.  پیامبر پرت 
لنجام ندهی!« و شمشیر رل لز یمرم باز یردند. من لیساس می ینم لمشب لتفاقی 

خولهد لتتاد.هحر همان شب نادرشاه لتشار به دَرک ولصب شد.

عاقبت ظالمین نابودی است مانند نمرود ظالم که یک پشه او را از پای درآورد!

یه هــولر بر لهب  شخوی می گوید در دورلن مشروطه دو مــرد روس رل دیــدم 
پایین بود و ذیرو  بــود. هرش  ینار خیابان نشسته  بودند. شخص بی مویی 

شیخ  طوسی، االمالی، ص۶۶9.  .1
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هر  بر  رل  پیپ  یستر  خا می یشید،  پیپ  یه  همان طور  آن هــا  لز  یکی  می گفف. 
یدو صایب دلرد!«  گفف: »لین  یرد و  لو ریخف. آن شخص هم هرش رل بلند 
شخص رلوو یه شاهد جریان بوده لهف، لحظاتی بعد مشاهده می یند صدلیی 
یرده بود، لهبش لو رل  یار رل  یه لین  لز جلوتر می آید و می بیند همان شخوی 
لندلخته و یک پایش رل روو هینۀ شخص گذلشته و با پاو دیگر بر صورت لو 

می یوبد. آن قدر می زند یه به دَرک ولصب می شود.

خداوند در قرآن می فرماید:

ٍم<؛1 �ی ا�بٍ ُم�ةِ
ى َعدنَ ِ

�نَ �ن اِلِم�ی
�نَّ الطنَّ ا اإِ

َ
ل
أَ
>ا

بدانید كه ستمكاران عالم به عذاب ابدی گرفتارند.

یبیب نجار لنسانی ظلم هتیز و یق گرل بود. لو پس لز ورود پیامبرلنی یه رهوالن 
یضرت عیسی؟ع؟بودند و بعد لز شنیدن دعوت آهمانی شان، به آنان لیمان 
ینار درولزۀ شسر بــود، با  آورد. چــون خــانــه لش در دورتــریــن بخش شسر و در 
یشتن  ک آنان به  شنیدن خبر تکذیب پیامبرلن لز هوو قوم و تومیم خطرنا
لیشان، بی درنگ برلو یارو رهاندن به یق و عدللف و هدلیف قوم، خود رل به 
آنجا رهاند. ماجرلو لیمان لو در آیات ۲۰ تا ۲۳ هورۀ یس در قرآن آمده لهف. به 
مردماِن شسرو یه یبیب نجار رل یشتند، مردمان یاهین می گویند یه در قرآن با 

عنولن »لصحاب للقریة« لز آن ها یاد شده لهف.2

او یک فــرد عــادی بــود و قــدرت و شوکتی نــداشــت. در مسیر خــود تنها بود؛ 
در عین حال بی اعتنا به پیامدهای این دفاع، وارد معرکه شد تا مؤمنان بدانند 
حتی یک مؤمِن تنها نیز مسئولیت دارد و سکوت برای او جایز نیست. او با این 

کار بزرگ جایگاهی پیدا کرد که پیامبر؟لص؟ درباره اش فرمودند:

شوری، ۴5.  .1

سید  محسن امین عاملی، مجمع البیان، ج 7 و ۸، ص۶55؛ جاراهلل زمخشری، الكشاف، ج۴، ص۱0؛   .2
مكارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۸، ص ۳۴۸ تا ۳5۶.
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َ
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ُ
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َ
أ

راسـت گویان و راسـت كرداران عالم سـه نفرند: حبیب نجار، مؤمن آل یاسـین كه 
در قرآن از زبان او گفته شد: »ای همشهری ها، دنباله رو این پیامبران باشید.« و 
حزقیل، مؤمـن آل فرعون كه گفت: »می خواهید كسـی را به این جرم بكشـید كه 
می گوید پروردگارم خداسـت؟!« و علی بن ابی طالب، سـومین مؤمـن كه بهترین 

و فاضل ترین آنان است.

در عصر حاضر نیز افـــراد ظلم ستیزی کــه مــی تــوان از آن هــا الــگــوبــرداری کــرد، 
فراوان اند؛ برای نمونه این اقدام شجاعانۀ نواب صفوی را با هم مرور می کنیم:

یــشــورهــاو لهــالمــی بــرلو بــازدیــد لز مناطق  نــولب هــمــرله هفتاد نفر لز هــرلن 
لشغاف شدۀ قدس به مرز بیف للمقدس رتتند. ینار مرز، نولب مسجد مخروبه لو 
دید یه دلخب بخش لشغالی بیف للمقدس بود. روو تخته هنگی لیستاد و گفف: 
»آن مسجد مخروبه رل می بینید؟ می خولهیم آنجا نماز بخولنیم! هریس آمادۀ 
شسادت لهف، با ما همرله شود.« هید رله لتتاد و بقیه هم پشف هر لو یریف 
یردند. نولب با دهتش هیم خاردلرها رل پایین یشید. هربازلن لهرلئیلی دهف به 
لهلحه بردند و آمادۀ شلیک شدند و با ییرت نگاه می یردند. هرلن دنیاو لهالم 

به هید جولن لقتدل یردند و نولب قامف بسف.

یشیده شده بود،  یه بین لردن و لهرلئیب  ینار هیم خاردلرهایی  نولب صفوو 
گفف: »لین ننگ آور نیسف یه جز با لجازۀ لهرلئیب، ما مسلمانان نتولنیم قدم به 

ک تلسطین بگذلریم؟!« خا

هویارنو، رئیس جمسور وقف لندونزو، در گفتگو با نولب پرهید: »چرل لین یار رل 

یس، ۲0.  .1

غافر، ۲۸.  .2

كشف الغمة، ج۱، ص۱۱۸.  .3
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یردو؟! نزدیک بود همه رل به یشتن دهی!« نولب گفف: »شما رل بردم شسیدتان 
ینم تا ملف هاو مسلمان با یشته شدن نمایندگان خود بیدلر شوند!«1

ُهم<2 و  �نَ �ی َ �ب اِ� ُ�َحَماُء 
لك�نَّ

ٱ
ا ى 

َ
اُء َعل

َ
ّد سثِ

أَ
یکی از ویژگی پیامبر؟لص؟ و اصحابشان >ا

مبارزۀ دائمی با کفار بود. یاران اباعبداهلل؟ع؟ نیز انسان هایی ظلم ستیز بودند؛ 
وگرنه سعادت نمی یافتند که در رکاب امام قرار بگیرند.

1. https://www.farsnews.ir/printnews/13911103000169
فتح، ۲9.  .2





فصل ششم
کبیر1 جــهــاد  تبیین 

این فصل، از كتاب »منظومه جهاد« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1





کــردن دشمن اســت. اینکه انسان تاش بکند در  جهاد کبیر به معنای ناامید 
الهی و همه  انبیاء  کند. همه  ناامید  را  که هست دشمن  هر پست و مقامی 
اهل بیت؟مهع؟ در طول دوران زندگی خود در حال انجام این جهاد کبیر بودند. 
چرا که با هر قدم خود در حال مخالفت و خشمگین کردن دشمنان خود بودند

حضرت ابراهیم؟ع؟ در جهادی کم نظیر در مقابل همه جبهه کفر می ایستد و با 
مخالفت با بت ها خشم جبهه کفر را بر می انگیزد:

<؛1 ُدو�نَ ْع�بُ ا �ةَ َراٌء ِمّمَ َ �ی �ب �نِ
�نَّ ْوِمِ� اإِ ِ� َو�ةَ �ی �بِ

ُم ِلاأَ َراِه�ی ْ �ب اَل اإِ  �ةَ
>إَِودنْ

و چـون ابراهیم بـه ]نا[پـدرى خـود و قومش گفـت مـن واقعـا از آنچه می  پرسـتید 
بیزارم

لذا جبهه مقابل آن ها نتوانستند این مبارزه را تحمل کنند و می گفتند چرا شما در 
این عرصه و میدان پا گذاشته اید؟

ین مصداق جهاد کبیر جهاد سیاسی مهم تر
، جهاد سیاسی است، یعنی ما کاری انجام دهیم که  مهم ترین مصداق جهاد کبیر
دشمن را ناامید کند. اسلحه در کار نیست، اما ما کاری انجام می دهیم که دشمن 

ضرر می کند و شکست می خورد. خداوند در قرآن می فرماید:

زخرف، ۲۶.  .1
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ً
را �ی  َك�ب

ً
هادا ِ� حبِ اِهْدُهْم �بِ �نَ َو �ب ر�ی كا�نِ

ْ
ِطِ� ال لا �ةُ >�نَ

از كافران اطاعت مكن و به وسیله این عدم اطاعت با آنان جهاد كبیر انجام بده.

 از آیــات قــرآن، تلقی و برداشت سیاسی نــداریــم، چــون فضای زندگی 
ً
ما اکثرا

نزاع های  و  مکه  در  اکــرم؟لص؟  پیامبر  زندگی  دوران  و همچنین  انبیاء؟مهع؟ 
سیاسی آن ها دستمان نیست. پیامبر مأمور به جهاد سیاسی شدند با کسانی که 
مدعی بودند ما خودمان این کاره ایم. چرا تو انتخاب شده ای؟ نزاع و درگیری 
کبیر پیامبر؟لص؟ با آدم های مدعی بود که نمی خواستند ریاست و سیاست را از 

دست بدهند.

 جهاد نظامی انجام ندادند اما این فراز »جاهدَت يف اهلل 
ً
ائمٔه بزرگوار؟مهع؟ اکثرا

حق جهاده« را برای همه آنها می خوانیم؛ چرا؟ چون این عبارت بخش عمده اش 
مربوط به جهاد سیاسی آن ها بود؛ یعنی قرار گرفتن در مقابل دشمن و طاغوت.

شاید امروز جهاد نظامی کم رنگ باشد، اما جهاد سیاسی پررنگ است. ما باید 
کاری کنیم که دشمن از ما ناامید شده و از ما به خشم بیاید.

جهاد کبیر میثم تمار
میثم  تمار در مسجد با هخنان آتشین خود عبیدلهلل بن زیاد رل به خشم آورده و 
تبیین رل برلو مردم لنجام دلد. عبیدلهلل بن زیاد لیشان رل دهتگیر یرد. میثم تمار 
ییفیف شسادت خود رل لز موالو متقیان لمیرمؤمنان؟ع؟ شنیده ]بود[ و خود رل 
برلو مرگ هعادتمند آماده می یرد. روزو یضرت دهف میثم رل گرتته و درخف 
میثم  دلد.  نشان  لو  به  می شود  آویخته  دلر  به  آن  بــاالو  میثم  یه  رل  خرمایی 

همولره به ینار آن درخف می رتف و در هایۀ آن به عبادت می پردلخف.

گفف: »لمیرمؤمنان؟ع؟ به من خبر دلده  یرد  وقتی عبیدلهلل بن زیاد رل مالقات 
مرل  بدیاره  ینیزو  پسر  و  ترومایه  و  هتمگر  لنسانی  عبیدلهلل بن زیاد  یه  لهــف 

سوره فرقان، آیه 5۲.  .1
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دهتگیر می یند و به دلر می آویزد و زبانم رل می ُبرد و من لولین مسلمانی هستم 
یه لتسار بر دهانش می بندند تا هخن یق نگوید.«

عبیدلهلل گفف: »برلو لینکه بدلنی علی یذلب لهف من تو رل بر درخف می بندم، 
یه با دهف ها و پاهاو بریده بر باالو دلر بود  لما زبانف رل نمی ُبرم.« میثم تمار 
ترصف رل غنیمف شمرد و در جسادو تبیینی نسایف عشق و لرلدت خود رل به موال 
یینۀ خود رل به دشمنان لهب بیف؟مهع؟ به نمایش  و مقتدلو خویش و خشم و 
گذلشف. لو با همان یالف شروع به هخنرلنی یرد. مردِم زیادو گرد لو جمع شدند 
و به هخنان لو گوش دلدنــد. وقتی لین خبر به دلرلإلمــاره رهید لبن زیاد دهتور 
گرو هاو خود بر جد  دلد لتسارو بر دهان لو بزنند. میثم با همان یاف به لتشا
دهتگاه ظالم بنی لمیه لدلمه دلد تا لینکه به دهتور لبن زیاد زبانش رل قطع یردند 

و با لین یریف یقانیف و درهتی گفتار لمیرمؤمنان؟ع؟ به لثبات رهید.1

جهاد سیاسی در بین علماء و شهدا بسیار پررنگ بوده است.

به خشم آوردن رضاشاه
گفف: »دعا  لو  لز مساترت برگشف، مریوم مــدرس؟هر؟ به  یه رجاشاه  زمانی 
یه هایه مرل با تیر می زنید  گفف: »شما  یرد و  یردم هالم برگردو« شاه تعجب 
چطور دعا یردید هالمف بر گردم؟« مریوم مدرس؟هر؟ گفف: »دعاو من لز آن 

جسف بود یه مبادل ترلر ینی و بیف للماف ملف رل با خود ببرو«2 .

شخص دیگری می گوید:

ــــدم جــلــویــشــان چــنــد دهــتــه لهــکــنــاس  ــم. دی ــت ــوم مــــدرس؟هر؟ رت ــری پــیــش م
هزلرتومانی لهف یه پوف زیادو بود. به لیشان گفتم: لین ها رل لز یجا آورده لید؟

گفتند: به لین پوف ها دهف نــزن. لین ها رل شخوی لز طرف رجاشاه آورده و 
گفته: »رجاشاه لین پوف ها رل دلده و گفته با ما یارو ندلشته باش.« من نیز به 
قاصد شاه گفتم: »لین پوف ها رل به یک شرط قبوف می ینم یه در مسیر مخالفف 

رجال كشی، ص۸7، با اندكی تصرف.  .1

كبر دهقان ، ص ۲5۸. هزار و یک نكته اخالقی از دانشمندان ، ا  .2
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با رجاشاه لهتفاده ینم. لین شخص رتته پیش رجاشاه تا خبر بیاورد.«
من نشسته بودم یه آن شخص با عوبانیف آمد و پوف ها رل بردلشف و رتف.1

مجسمۀ دورو
ی بود تعمیر و 

ّ
یه به نام باغ مل رجاشاه در لّوف خیابان هپه محوطۀ بزرگی رل 

یرد و مرلهم نظامی رل در آن برگزلر می یرد. در باالو هردر بزرگ آن  بازهازو 
هم  به  پشف  لز  مجّسمۀ  دو  مانند  یه  یــرد  نوب  خــود  لز  نیم تنه لو   مجّسمۀ 
چسبیده بود یه هم لز بیرون تمام صورت پیدل بود و هم لز درون. روزو برلو 
ی رهید رجاخان 

ّ
مرلهمی مدّرس رل دعوت یردند. هنگامی یه مدّرس به باغ مل

ح و توصیف پردلخف.  یردند و رجاخان به شر و عّده لو دیگر لز وو لهتقباف 
هپس در چادرو نشستند. رجاخان لز مدّرس پرهید: »یضرت آقا! در ورودو 

رل مالیظه ترمودید؟«

مــدّرس؟هر؟ جولب دلد: »بله مجّسمۀ شما رل دیدم. درهف مثب صایبش دو 
رو دلرد.«

تا پایان مجلس دیگر هخنی  لز شرم و نارلیتی به خود می پیچید و  رجاشاه 
نگفف.2

یکی دیگر از الگوهای جهاد سیاسی، حضرت آیــت اهلل سید نورالدین حسینی 
الهاشمی؟هر؟ بودند.

آیف لهلل هید نورللدین یسینی للساشمی؟هر؟ یه لز علماو بزرگ شیرلز بودند، 
مشروبات  لنگلیس،  لیرلنی لالصِب  هرینسولگرِو  می شوند  متوجه  یه  هنگامی 
رجاشاه  دورلِن  آن  -در  یــرده  عربده یشی  شاهچرلغ  جلوو  و  خـــورده  للکلی 
یسی جرئف نمی یرد به لین ها چیزو بگوید- لیشان لین شخص رل شالق  یه 

می زنند و ید للسی رل جارو می ینند.3

كبر دهقان، ص ۲57؛ با اندكی تصرف. هزار و یک نكته اخالقی از دانشمندان، ا  .1

حاضرجوابی های شهید مدرس، صدیقه خوش نژادیان، ص۲۶.  .2

مقام معظم رهبری؟بد؟ در دیدار مردم شیراز فرمودند: مرحوم سید نورالدین حسینی، در همین شهر   .3
شیراز عضو سفارت بیگانه را -كه به مقدسات مردم اهانت كرده بود- خواباند و با دست خودش به 
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امــروز مقام معظم  و  داد  انجام  امــام خمینی؟هر؟  را حضرت  جهاد سیاسی 
رهبری؟بد؟ انجام می دهند؛ این که انسان، خار در چشم دشمن باشد. این فراز 
َعُکْم َمَعُکْم اَل َمَع َغْیرُِکْم«1؛ با  َ َ

از زیارت جامعه کبیره به این مسئله اشاره دارد: »ف
شمایم با شما، نه با غیر شما.

میرزای شیرازی با حکم تاریخِی تحریم تنباکو جهاد سیاسی انجام داد. شهید 
شیخ نمر باقرالنمر جهاد سیاسی انجام داد. شیخ ابراهیم زکزاکی جهاد سیاسی 

انجام داد. کارهایی که باعث می شود دشمن به ُرعب و وحشت بیفتد.

آیت اهلل العظمی سیستانی؟بد؟ با فتوایی تاریخی که در عراق دادنــد، جهاد 
سیاسی انجام دادنــد. اگر ایشان در مقابله با داعــش، این حکم حکومتی را 
نمی دادند، امسال اربعین کسی نمی توانست به کربا مشرف شود چون چیزی 
از حرم امام حسین؟ع؟ باقی نمانده بود و حتی اثری از کشور عراق نیز باقی 
 
ً
نمی ماند. داعش وقتی وارد عراق شد، اعام کرد: »ما تمام نماد شرک، خصوصا
کربا را از بین خواهیم برد«. اما حکم تاریخی آیت اهلل العظمی سیستانی؟بد؟ 

کار داعش را تمام کرد.

کتاب شهدای فضیلت را عامه امینی؟هر؟ نوشته اند که سرگذشت 1۳۰ تن از 
علمای طراز اول تشیع در آن آمده است که همه به شهادت رسیده اند. همه 
این بزرگواران در مبارزه سیاسی و جهاد سیاسی به شهادت رسیده اند. دشمن 
در خیلی از موارد از جهاد سیاسی بیشتر از جهاد نظامی می ترسد. یک حکم 

او شالق زد و حّد الهی را جاری كرد و با دستگاه جبار، با شجاعت تمام به مبارزٔه سیاسی و اجتماعی 
برخاست. بعد هم در دوران شروع مبارزات روحانیت، مرحوم آیت اهلَلّ شهید دستغیب و مرحوم آیت اهلَلّ 
محالتی و دیگر علما، مسجد جامع عتیق شیراز را مركز مبارزات خودشان قرار دادند و آوازٔه مبارزات 
علمای شیراز و سخنرانی های مرحوم آیــت اهلَلّ دستغیب - به عنوان سخنگوی آن روحانیت - در 
كناف ایران منتشر شد. بنده خودم در آن وقت در قم بودم. نوار سخنرانی مرحوم  همان روزها در ا
شهید دستغیب دست به دست میان طالب می گشت! ما هم آن وقت شنیدیم. این موضع روحانیت 

مبارز شیراز بود كه با پشتیبانی مردم هم همراه بود.۱۳۸7/۲/۱۱.
المزار الكبیر، محمد بن جعفر ابن مشهدى، ص 5۳۱.  .1
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کــار را تمام می کند. در بین شهدا هم زیــاد بودند کسانی که جهاد  حکومتی 
سیاسی انجام دادند، مانند شهید نواب صفوی ، شهید اندرزگو و... .

یکا ثواب ذکر مرگ بر آمر

شهدای عزیز، در عین حال که جهاد نظامی انجام می دادند، جهاد سیاسی را هم 
دنبال می کردند. شخصی از دوستان شهید حاج مهدی باکری تعریف می کند:

لز  بعد  منطقه.  یسازو  پا بــرلو  شناهایی  برویم  یرو  با مسدو  آقــا  با  شد  قــرلر 
خولندن نماز ظسر رله لتتادیم یه برویم همف هلی یوپترها. توو مسیر دیدم آقا 

مسدو یک دور تسبید مرگ بر آمریکا گفف.

یمتر لز نماز  گفتن مرگ بر آمریکا  یه ثولب  می گفف: »آقاو مشکینی ترمودند 
نیسف«.1

کسانی که امروز مرگ بر آمریکا می گویند، دارند جهاد سیاسی انجام می دهند.

تحقیر صدام توسط جوجه کالغ ها!
صدلم یسین برلو تحقیر یردن خلبانان لیرلنی در یک موایبه تلویزیونی به 
خبرنگار خارجی گفف: به هر جوجه یالغ لیرلنی یه بتولند به ۵۰ مایلی نیروگاه 

بوره نزدیک شود یقوق یک هاف خود رل جایزه خولهم دلد.

و ییدریان  ــدلم، عباس دورلن  لیــن موایبه ص لز  بعد  نیم  و  تنسا دو هاعف 
یک  روز  همان  غــروب  یــردنــد...  بمبارلن  رل  بوره  نیروگاه  یاهینی  علیرجا  و 
یــرد: من لمــروز با صــدلم یسین رئیس جمسور عــرلق،  خبرنگار خارجی لعــالم 
لز دتــاع قدرتمند هــولیــی خــود در  لطمینان خاطر  بــا  و وو  موایبه دلشــتــم 
برلبر  لز نیروگاه ها، تاهیسات و دیگر منابع لقتوادو عــرلق در  رله محاتظف 
لو  موایبه  هنوز  من  ولــی  می گفف.  هخن  لیرلنی  خلبانان  تساجم  و  یمالت 
یرد. منسدم  رل  بوره  نیروگاه  ــرلن  لی هولیی  نیروو  یه  بــودم  نکرده  تنظیم   رل 

به مجنون گفتم زنده بمان، كتاب دوم، فرهاد خضری، ص ۸0.  .1
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لینک جنوب عرلق در خاموشی ترو رتته و چرلغ قوه در بازلرهاو عرلق بسیار 
نایاب و گرلن شده لهف چون با توجه به خسارلت ولرد به نیروگاه، تا چند روز 
آینده برق وصب نخولهد شد. هپس لین خبرنگار با لبخندو تمسخر آمیز گفف: 
للبته هنوز ترصتی پیش نیامده یه من لز صدلم یسین هولف ینم چگونه جایزه 

خلبانان لیرلنی رل تحویب خولهند دلد!1

نمونٔه کامل جهاد سیاسی، حضرت زهرا؟اهع؟ بودند. بعد از ارتحال پیامبر مکّرم 
اســام؟لص؟ حضرت زهــرا؟اهع؟ با گریه ، با سکوت، با دوری از برخی افــراد، با 
خطبه خواندن و... جهاد کردند. حتی ایشان جهادی انجام دادند که سابقه 
ایشان  را  سیاسی  جهاد  هویداست.  وصیت نامه شان  در  جهاد  آن  و  نداشت 
به حضرت علی؟ع؟  در وصیت نامه  شان  ایشان  رساندند.  نقطه  باالترین  به 

می فرمایند:

ْیِل َو 
َّ
َّ َو اْدِفـّيِ ِبالل َ

ِ َعـي
ّ

ْیِل َو َصل
َّ
ـّيِ ِبالل ِي َو َکّفِ

ْ
ـل ْطـِي َو َغّسِ »َحّنِ

«2؛
ً
َحدا

َ
اَل ُتْعِلْم أ

حنوط و غسل و كفن كردن مرا در شب به انجام رسان و شـب بر من نماز بخوان 
گاه مگردان. و شب مرا دفن كن و كسی را بر این امر، آ

خبرگزاری صداو سیما ، لینک خبر:  .1
https://www.iribnews.ir/008HUq

بحار األنوار، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، ج  ۴۳، ص ۲۱۴.  .2





فصل هفتم

تــــبــــیــــیــــن جــــهــــاد 
اقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادی1

این فصل، از كتاب »منظومه جهاد« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1





در هر زمــانــی، جهاد خاصی اولــویــت پیدا می کند. امــروز با توجه به هجمه 
دشمنان در این عرصه، تبیین اولویت های اقتصادی، کار و تاش و تولید اهمیت 

بسیار زیادی پیدا کرده است.

خداوند متعال در آیــات متعددی جهاد با مال و جهاد اقتصادی را مقدم بر 
جهاد جان کرده است. در جامعۀ ما جهاد با جان، مقدس و محترم است. اما 
فرهنگ جهاد با مال چقدر بین ما رواج دارد؟ آیا ما برای کسانی که با اموال 
خودشان جهاد می کنند، به انــدازه کسانی که با جان خودشان جهاد می کنند 
احترام قائل هستیم؟ اگر این نگاه متعالی به مسائل اقتصادی، در جامعۀ ما جا 
داشت، مردم برای تولید و کارآفرینی و جهاد اقتصادی، از هم سبقت می گرفتند. 

چرا خدا قبل از جهاد با جان، جهاد با مال را قرار داد؟

یکی از آیاتی که مجاهدین اقتصادی را در کنار مجاهدین با جان قــرار داده 
است، آیه ۲۰ مزمل است. می فرماید:

ِه َو 
َ
ِل الّل صنْ و�نَ ِم�نْ �نَ عنُ �ةَ �بْ َ ْ��نِ �ی

أَ
ا

ْ
ىی ال ِ

و�نَ �ن ِر�بُ صنْ ُرو�نَ �یَ حنَ
آ
>َو ا

ِه<1؛
َ
ِل الّل �ی و�نَ �نىی  َس�ب

ُ
ل ا�ةِ �ة ُ ُرو�نَ �ی حنَ

آ
ا

گروهی دیگر براى به دست آوردن فضل الهی )و كسـب روزى( به سفر می روند و 
گروهی دیگر در راه خدا جهاد می كنند

مزمل، ۲0.  .1
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چه تناسبی بین این دو گروه هست؟ یکی رفته است به جنگ با دشمن و دیگری 
رفته است به سوی تجارت از شهر خود شاید خارج شده است. وجه شباهت 

این ها چیست؟ پیامبر؟لص؟ پاسخ ما را به این پرسش می دهند. می فرمایند:

َفَیبیُعـُه  ـٍد 
َ
َبل إل  ـٍد 

َ
َبل ِمـن  َطعامـا  َيِلـُب  جاِلـٍب  ِمـن  »مـا 

 
َ
أ َّ َقـَر ُ

ـَهداِء. ث
ُ

ـَة الّش
َ
ُتـُه ِعنـَد اهلِل َمنزِل

َ
کاَنـت َمنزِل  ِبِسـعرِ َیوِمـِه إاّل 

 اهلِل؟لص؟:
ُ

َرسول

ِه َو 
َ
ِل الّل صنْ و�نَ ِم�ن �نَ عنُ �ةَ �بْ َ ْ��نِ �ی

اأَ
ْ
ى ال ِ

و�نَ �ن ُ ِر�ب صنْ ُرو�نَ �یَ > ...َو َءاحنَ
ِه...<«؛

َ
ِل الّل �ی ى َس�بِ ِ

و�نَ �ن
ُ
ل �ةِ

�ةَ ُ ُرو�نَ �ی َءاحنَ
كـی را از سـرزمینی بـه سـرزمین دیگـر َبـَرد تـا بـه قیمـت  هیـچ كـس نیسـت كـه خورا
روز بفروشـد، مگر ایـن كه نزد خـدا منزلت شـهیدان را دارد«. سـپس پیامبر؟لص؟ 

]این آیه را[ قرائت فرمود: 

»و برخـی دیگر به جسـت و جوى فضـل خـدا ]روزى [ در سـفرند و گروهـی دیگر در 
راه خدا كارزار می كنند«1

ببینید چقدر جهاد اقتصادی، با شکوه و عظمت هست. مجاهدین اقتصادی، 
کارخانه داری که گریه می کند به خاطر بیکار شدن کارگرانش، ما را به یاد بچه های 
جنگ و جبهه نمی اندازد؟ جهاد اقتصادی در جامعۀ دینی ما، امروز یک جهاد با 
عظمت و با ارزش هست. فرهنگ قرآن جهاد اقتصادی را اینقدر باال و واال می بیند.

رمز موفقیت و نفوذ در سایر ملل و بقای یک جامعه، کار و تاش در عرصه های 
مختلف و خاّصه عرصۀ اقتصاد است.

در طول تاریخ، یکی از حربه های دشمن استفاده از مسألۀ اقتصاد، علیِه یک 
ملت بوده است. اگر یک نگاه کوتاه از صدر اسام تا به حال داشته باشیم، 
نمونه های زیادی در این مورد قابل ذکر است که فقط به دو نمونه )یکی در 

تفسیر القرطبي: ۱9/ 55.  .1
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صدر اسام و دیگری در زمان حال( اشاره می نماییم:

لز یبشه  رل  پیامبر؟لص؟  یــارلن  نتولنستند  بعثف، وقتی قریش  در هاف هفتم 
یــرده، با هم مشورت  ج لز یجاز هم نفوذ  یه لهالم به خار بازگردلنند و دیدند 
ینند. لــذل مقرر شد  ــرلو تسلیم شــدن پیامبر و یــارلنــش پیدل  یــردنــد تــا رلهــی ب
یه به موجب آن یضرت محمد و یارلن و خاندلنش  ینند  عسدنامه لو لمضاء 
آنان  با  باشد  لیــدو یق ندلشته  یه  ترتیب  قــرلر دهند، بدین  رل در محاصره 

رتف وآمد یند. قریش لین عسدنامه رل در صندوقچه لو درون یعبه گذلشتند.

ج لز مکه و در دّره لو به نــام شعب  گزیر، خــار لز آن پس پیامبر و یــارلنــش، نا
لبی طالب، به هر می بردند و زندگی آنان در یماف هختی و نارلیتی می گذشف و 
با لین وجود، هرچه دشمن به پیامبر پیشنساد می دلد یه لز دعوت خود دهف 
بردلرد تا لو رل آزلد ینند، لو نمی پذیرتف و تسلیم آنان نمی شد. آن همه تشارها و 
هختی ها یه بر لو و لّمف لو گذشف، یتی گرهنگی، محرومیف و خطر دشمنان، 

لو رل لز پاو در نیاورد.

گوش  بــه  تــرزنــدلن بنی هاشم  نــالــٔه  یــه  بــه یــدو رهید  تشار و هختگیرو ها 
مشریان مکه می رهید.1 ولی در دف هنگ آن ها تأثیر چندلنی نمی یرد.

شعب  به  ــه لو  آذوقـ یسی  مبادل  بودند  مرلقب  رله  تمام  در  قریش  جاهوهان 
لبی طالب ببرد.

یه  گــاه شد  گذشف و پیامبر لز جانب خدلوند آ تا لینکه هه هاف لز لین ماجرل 
موریانه، عسدنامه قریش رل جویده لهف و جز نام خدل لز آن چیزو باقی نمانده 
گر  لهف. لبوطالب لین مطلب رل در جمع قریش لعالم یرد و آنان قوف دلدند یه ل
گفتار پیامبر رلهف باشد، دهف لز محاصره بردلرند. هپس به درون یعبه رتتند، 
گزیر پیامبر  دیدند یه هخن پیامبر درهف بوده و عسدنامه لز بین رتته لهف. نا

و یارلنش رل آزلد یردند تا به مکه بازگردند.2

تاریخ و آثار اسالمی در مكه و مدینه، قائدان، ص ۱۱۴.  .1

تاریخ انبیاء؛ از آدم خلیفة اهلل؟ع؟ تا خاتم رسول اهلل؟لص؟، سید مرتضی موسوی، ماجرای شعب   .2
ابی طالب؟ع؟
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، در زمان حال که به عینه با آن مواجه هستیم و مشاهده می کنیم  نمونه دیگر
این است که دشمنان قسم خوردٔه ایران اسامی نیز چندین سال است که از این 
حربه برای ضربه زدن و تسلیم نمودن مردم غیور و والیت مدار این مرز و بوم 

استفاده می کنند.

این تحریم ها و محاصره ها، به فضل الهی روزی کامًال از بین خواهد رفت که 
خداوند می فرماید:

<1؛
ً
ا �أ �ی

َ ُدُهْم سث ُكْم َك�ی ّرُ صنُ وا لا �ی �ةُ
�ةَّ ُروا َو �ةَ ْص�بِ �نْ �ةَ >َو اإِ

گر صبر كنید و پروا پیشه كنید، نیرنگ آن ها هیچ زیانی به شما نمی رساند. و ا

بــرای از بین بــردن نقشه های دشمن تــاش الزم اســت. اگــر انسان بــرای رفاه 
خانواده اش دنبال مال حال باشد، فی نفسه ثواب دارد. کار و تاش در عرصه 
اقتصادی اهمیت زیادی دارد که به اختصار از منظر قرآن و ائمه معصومین؟مهع؟ 

اشاره می نماییم.

ارزش کار از منظر قرآن و ائمه معصومین؟مهع؟

اســام بــا توجه بــه اهمیت فــوق الــعــادٔه »کـــار« در زنــدگــی فــردی و اجتماعی 
، بر کار و تاش انسان، تأکید ویــژه ای دارد. خداوند به طور صریح، همٔه  بشر

بهره مندی های انسان را در گرو کار و تاش او می داند. می فرماید:

ا  ِمّمَ �بٌ  ِص�ی �نَ ساِء  ِ
ِلل�نّ َو  وا  َس�بُ اْك�ةَ ا  ِمّمَ �بٌ  ِص�ی �نَ اِل  �ب >ِللّرِ

<2؛ �نَ ْ َس�ب اْك�ةَ
مردان را از كار و كسب خود نصیبی است و زنان را از كار و كسب خود نصیبی.

سوره آل عمران، آیه ۱۲0.  .1

سوره نساء، آیه ۳۲.  .2
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و نیز می فرماید:

ا ما َسعى<1؛
َّ
ل ِ اإِ سا�ن

�نْ اإِ
ْ
َس ِلل �ی

َ
>ل

انسان چیزى جز آنچه براى آن تالش كرده است، ندارد.

ائمه  کــام  در  اقــتــصــادی  فعالیت  و  کــار  ارزش  و  اهمیت  همین گونه،  بــه  و 
معصومین؟مهع؟ چنین است:

اَل رسول اهلل؟لص؟:
َ
ق

ِل«2؛
َ

ال َ ِب الْ
َ
اٍء ِف َطل ْجَز

َ
اٍء ِتْسـَعُة أ ْجَز

َ
ُة أ ِعَباَدُة َعَشـَر

ْ
»ال

عبـادت ده جزء اسـت كـه ُنـه جـزء آن در كار و تالش بـرای بـه دسـت آوردن روزی 
حالل است.

در روایت دیگری از پیامبر اکرم؟لص؟ آمده است:

جاهِد ف َسـبیِل اهلل«3؛  ِلِعیاِلِه َکاْلُ
ُ
لـکاّد

َ
»ا

كسـی كـه بـرای اداره زندگی خانـواده اش تـالش می كنـد، مانند كسـی اسـت كه در 
راه خدا جهاد می كند.

حمایت از تولید داخلی

امروز مهم ترین مصداق جهاد اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

رهبر فقید انقاب؟هر؟ فرمودند سوسنگرد باید آزاد بشود و آزاد شد؛ مهران باید 
آزاد بشود و آزاد شد؛ و هیچ کس از رزمندگان نگفت چطور و با کدام مهمات؟

امروز هم مقام معظم رهبری؟بد؟ می فرمایند: باید کاالی ایرانی استفاده کنیم.

سوره نجم، آیه ۳9.  .1

جامع األخبار ، شعیري، محمد بن محمد، ص ۱۳9.  .2

بحار األنوار؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، ، ج ۱00، ص ۱۳.  .3
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ایشان در حرم مطهر امام رضا؟ع؟ فرمودند:

لّما عرض می ینیم خرید جنس  »نمی گوییم خرید جنس خارجی یرلم لهف، 
دلخلی یک جــرورت بــرلو مقاوم هازو لقتواد لهف و بر روو همه چیز لین 

یشور تأثیر می گذلرد. باید به لین توجه یرد؛ لین نقش همٔه مردم لهف«1.

که  »آتسوکو هوشینو«  نــام  به  ژاپنی  پیش صداوسیما، یک خانم  وقــت  چند 
به تازگی به اسام ناب محمدی؟لص؟ گرویده است را نشان می داد.

از او سؤال کردند: »چرا با وجود محصوالت الکترونیکی ژاپنِی باکیفیت، لوازم 
خانگی ساخت ایران را برای منزلتان خریده اید؟«

وی در پاسخ گفت: »به دلیل تقویت اقتصاد کشور شیعی و چون رهبر ایران 
گفته اند استفاده از کاالی ایرانی را برای خودتان فریضه بدانید.«

که  را  ایرانی بخرید، بلکه می گوییم آن چیزهایی  را  ما نمی گوییم همه چیز 
می شود، ایرانی بخرید.

خرید کاالی خارجی - با این توجیه که بهتر از کاالی داخلی است - مثل این 
است که در فوتبال به جای تیم ملی خودت از تیم حریف حمایت کنی چون 

بازی بهتری به نمایش می گذارد.

مردم ژاپن سال ها دروازه کشورشان را بر روی کاالی خارجی بستند و اجناس 
ژاپنی خریدند که در اغلب موارد، بسیار بی کیفیت بودند؛ اما همین عزم ملی، 
آنان را در علم و صنعت به نقطه ای رساند که دنیا برابر آن ناچار به تعظیم 

شود.

حمایت از تولید ملی )حمایت قانونی، قضایی و اجرایی( و کاهش هزینه تولید 
و نیز اجبار تولیدکنندگان به افزایش کیفیت، اموری است که به موازات و حتی 

بیانات مقام معظم رهبری؟بد؟ در حرم مطهر امام رضا؟ع؟ ۱۳9۳/۱/۱.  .1
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قبل از تشویق مردم برای خرید کاالی داخلی باید عملی شود.

استفاده از کاالی داخلی در سیره بزرگان
آیف لهلل مرعشی نجفی؟هر؟ هیچ وقف لباس خارجی به تن نمی یردند و لز خیاط 
یه با پارچه هاو تولید دلخب برلیشان لباس بــدوزد. آن موقع در  می خولهتند 
لیرلن دیمه تولید نمی شد و خیاط لز دیمه خارجی لهتفاده یرده بود، لیشان لز 
خیاط خولهته بودند یه با پارچه، دیمه درهف یند. نمونه لو لز لباس لیشان 
در یتابخانه مرعشی نجفی قم محفوظ لهف یه با لین طریق تسیه شده لهف.1

همسر شهید حاج عبد المهدی مغفوری -قائم مقام رئیس ستاد لشکر 41 ثاراهلل 
کرمان- تعریف می کند:

»روزو به بازلر رتتم و یک دهف لهتکان آمریکایی خریدم. وقتی لیشان آمد و 
مارک لهتکان ها رل دید، خیلی نارلیف شد و گفف: چرل ما نباید تولیدلت یشور 

خودمان رل لهتفاده ینیم و در لین شرلیط به نظام و لنقالب یمك ینیم؟«2

کسانی که امروز ادعای میهن پرستی می کنند، اولین چیزی را که باید رعایت کنند، 
استفاده از کاالی ایرانی است، اما معموًال استفاده نمی کنند. فقط ادعا می کنند. 
اگر کسی عاشق ایران است، باید به فکر ایران باشد. اگر عاشق کارگر ایرانی 

است، باید از کاالهای داخلی استفاده کند.

میزان ایجاد شغل در اثر مصرف کاالی داخلی
خودکار بیش از ۲۵۰۰ شغل؛ 	

لوازم تحریر بیش از ۳۰۰۰ شغل؛ 	

مسواک بیش از ۳۰۰۰ شغل؛ 	

اسباب بازی بیش از ۲۵۰۰ شغل؛ 	

ح حال حضرت آیت اهلل مرعشی نجفی؟هر؟. گنجینٔه شهاب، اندر شر  .1

كریز اقدام و عمل، موسسه فرهنگی حماسه۱7، ص۱5۱. خا  .2
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شکات بیش از 1۳۰۰۰ شغل؛ 	

چای بیش از ۷۵۰۰ شغل؛ 	

کفش بیش از 14۰۰۰ شغل؛ 	

تایر خودرو بیش از ۷ هزار شغل؛ 	

پارچه بیش از 1۲۰۰۰ شغل؛ 	

روسری خانم ها بیش از 1۹۸۰۰ شغل؛ 	

ظروف کریستال بیش از 4۰۰۰۰ شغل؛ 	

لوازم خانگی ۳۰۰۰۰ شغل؛ 	

مواد شوینده بیش از 1۶۰۰۰ شغل؛ 	

پوشاک بیش از ۷۰۰۰۰۰ شغل؛ 	

عقوبت نفع رساندن به دشمن

ابن ابی َیعفور که از برترین صحابٔه امام صادق؟ع؟ محسوب می شود، می گوید: 
روزی نزد امام صادق؟ع؟ بودم که یکی از شیعیان وارد شد. وی این سؤال را از 
محضر امام؟ع؟ پرسید: »چه بسا می شود که مؤمنی در زندگی، دچار مضیقٔه 
، دعوت به همکاری می شود،  مالی است. در همین اثناء از سوی حکومت جور

می تواند بپذیرد؟« حضرت؟ع؟ فرمودند:

ـْم ِوَکاًء َو ِإّنَ ِلـی  ُ
َ

ْو َوَکْیـُت ل
َ
ـْم ُعْقـَدًه أ ُ

َ
ّنِ َعَقـْدُت ل

َ
ِحـّبُ أ

ُ
»َمـا أ

ِقَیاَمِه ِف 
ْ
َمـِه َیـْوَم ال

َ
ل

َ
ْعـَواَن الّظ

َ
ـٍم ِإّنَ أ

َ
ًه ِبَقل

َ
ـا اَل َو اَل َمـّد َما َبـْیَ اَلَبَتهْیَ

ِعَباِد«1؛
ْ
ُکَم اهلُل َبْیَ ال اِدٍق ِمْن َنارٍ َحّتَ َیْ ُسـَر

من دوست ندارم حتی برای ظالمین ِگِرهی باز كنم و یا این كه تكیه گاهی فراهم 
كنم و یا قلمی به دسـت آن ها بدهم؛ زیرا كسـانی كـه در كار ظالمیـن كمک كنند، 

الكافی ، كلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ، ج  5، ص ۱07.  .1
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در روز قیامـت در آتـش خواهنـد بـود. در روایتـی دیگـر حتـی از كمـک كـردن بـه 
ظالمین در بنای مسجد نیز نهی شده است.1

مگر در زیارت عاشورا نمی گوییم »َو شایَعت َو بایَعت َو تابَعت َعی َقتِله«؟ و یا مگر 
َبت ِلقتاِلک«؟ بعضی از این ها کاری نکرده بودند، 

َ
جَلَمت َو َتَنّق

َ
نمی گوییم »َو ا

فقط پیاده نظام بودند. حتی یک سنگ پرتاب نکردند؛ یک شمشیر نزدند؛ 
حتی بــرای امــام حسین؟ع؟ گریه هم کردند، اما ما در زیــارت عاشورا آن هــا را 
لعنت می کنیم چون اگر پیاده نظام ها نبودند، لشکر عمر بن سعد این قدر پا 

نمی گرفت.

صفولن مردو بود یه - به لصطالح لمروز- یک بنگاه لجاره وهایب یمب ونقب 
دلشف یه آن زمان بیشتر شتر بود و گاهی دهتگاه خالتف، شترهاو لو رل برلو 
یه می خولهف به مکه  بــرلو یک هفرو  بــار می خولهف. هــارون  یمب ونقب 
یــرد. صفولن، روزو نزد لمــام یاظم؟ع؟ رتــف. لمام  بــرود، شترهاو لو رل لجــاره 
گفف: »من  ترمود: »چرل شترهایف رل به لین مرد ظالم هتمگر لجــاره دلدو؟« 
لین شترها رل برلو هفر معویف لجاره ندلدم؛ برلو هفر یج و هفر طاعف لجاره 
دلدم وگرنه چنین نمی یردم.« لمام ترمود: »پوف هایف رل گرتته لو یا نه؟« عرض 
یرد: »خیر« یضرت ترمود: »به دف خودت مرلجعه  ین. لآلن یه شترهایف رل به 
لو لجاره دلده لو، آیا دوهف دلرو یه اللقب هارون لین قدر در دنیا زنده بماند یه 
برگردد و لجاره شترهاو تو رل بدهد؟« گفف: »بله«. لمام ترمود: »تو همین مقدلر 

رلجی به بقاو ظالم هستی و همین گناه لهف.«2

در بین علماء، پیشتازان مبارزه با دشمن در امور اقتصادی، بسیار زیاد دیده 
می شود.

زمانی یه قرلردلد ۱9۰7 در 9 شسریور ۱۲۸6، در هن پترزبورگ، پایتخف روهیه، 
بین دولــف هــاو روس و لنگلیس در مــورد تقسیم لیـــرلن، به لمضا رهید و به 

تفسیر نور، محسن قرائتی، ج  ۳، ص ۲0 به نقل از وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۳0.  .1

مجموعه آثار شهید مطهری ج ۱۸، ص ۱07.  .2
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موجب لین قرلردلد، لیرلن به هه منطقه تقسیم شد )قسمف شماف تحف نفوذ 
روهیه، قسمف جنوب تحف نفوذ بریتانیا و یک منطقه هم بی طرف(، در همان 
یاالو خارجی و  دورلن، ۱۲ نفر لز علماو لصفسان بیانیه لو در تحریم مورف 

یید بر مورف یاالو دلخلی لمضا یردند یه چند ترلز دلشف: تأ

لوًال: قبالجات و لیکام شرعیه، لز شنبه )۱4 جــمــادو لالوف( به بعد باید روو 
گر بر یاغذ هاو دیگر نویسند، مسر ننموده  یاغذ لیرلنی بدون آهار نوشته شود. ل
و لعترلف نمی نویسیم. قباله و یکمی هم یه روو یاغذ دیگر نوشته بیاورند و 
یاغذ غیر  تاریخ آن بعد لز لین قــرلردلد باشد، لمضاء نمی نماییم. یرلم نیسف 

لیرلنی و یسی رل مانع نمی شویم، ما با لین روش متعسدیم.

یرباس و پارچه لردهتانی یا پارچه دیگر لیرلنی  گر غیر لز  یفن لمــولت، ل  :
ً
ثانیا

باشد، متعسد شده لیم، بر آن میف نماز نخولنیم. دیگرو رل برلو لقامه نماز بر آن 
میف بخولهند، ما رل معاف دلرند.

: ملبوس مردلنه جدید یه لز لین تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می شود، هر 
ً
ثالثا

چه بدلی آن در لیرلن یاتف نمی ینیم و یرلم نمی دلنیم لباس هاو غیر لیرلنی 
رل، لما ما ملتزم شده لیم، یتی للمقدور بعد لز لین تاریخ، ملبوس خود رل لز نسج 
یذلک؛ و متخلف، توقع لیترلم لز ما ندلشته  لیرلنی بنماییم، تابعین ماها نیز 

باشد، آنچه لز هابق پوشیده دلریم و دوخته، ممنوع نیسف لهتعماف آن.

: میسمانی ها بعد ذلک، ولو لعیانی باشد، چه عامه چه خاصه، باید مختور 
ً
رلبعا

گر زلئد بر لین یسی تکلف  باشد؛ یک پلو و یک چلو و یک خورش و یک لتشره، ل
دهد، ما رل به محضر خود وعده نگیرد، خودمان نیز به همین روش میسمانی 
می نمائیم، هر چه یمتر و مختورتر لز لین تکلف یردند، موجب مزید لمتنان ما 

خولهد بود.1

كتاب عرفان، مرجعیت و سیاست ، دكتر موسی نجفی، ص ۸۴ و ۸5.  .1
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حضرت علی؟ع؟ می فرماید:

 
َ

اّل ـُواَلُه ِإ
ْ
ـُح  ال

ُ
ـُواَلِه َو اَل َتْصل

ْ
ِح ال

َ
 ِبَصـال

َ
اّل ـُه ِإ ِعّیَ ـُح  الّرَ

ُ
ْیَسـْت َتْصل

َ
»َفل

ِه«1. ِعّیَ ِباْسـِتَقاَمِه الّرَ
كار رعیـت سـامان نمی یابـد مگـر بـه شایسـتگی و درسـت كاری حكمرانـان و كار 

كمان سامان نمی یابد مگر با پایدارى مردم. حا

اگر مردم درخواست کاالی ایرانی بدهند، مسئولین مجبورند رعایت کنند.

، کیف  ، مــداد، خودکار ماه مهر که آمــد، انسان می تواند بــرای فرزندش، دفتر
و... ایرانی بخرد. ممکن است دفتری هم که می خریم، مقداری گران تر باشد 
اما حمایِت ما باعث می شود چند نفر جوان، شاغل شوند. تصور کنیم جوان 
خودمان است. اگر به ما بگویند جوانتان را سر کار می فرستیم به شرط این که 

 ما قبول می کنیم.
ً
کاالی ایرانی بخرید، مسلما

یتاب مسم  یه  یکی لز علماو طــرلز لوف شیعه، میریامد یسین هندو لهف 
یتاب، خدمف  ــولر« در لثبات تشیع، متعلق به لیشان لهــف. لین  »عبقات لالن
ح یاف  بسیار بزرگی به تشیع محسوب می شود. شیخ آقا بزرگ تسرلنی، در شر
میریامد  یــه  لهــف  عجیب  »لمـــرو  می گوید:  یسین  میریامد  بــزرگــولر  عالمه 
تألیف  رل  بــزرگ  لین دلئرة للمعارف هاو  و  یتاب هاو نفیس  لین همه  یسین، 
یه در  یاغذ و مریبی  یاغذ و مریب لهالمی )یعنی  یرده لهف، دریالی یه جز با 
و  نمی نوشته  لهــف(  می شده  تسیه  مسلمانان  دهف  به  لهالمی  هرزمین هاو 
ع بسیار لو بوده لهف. لصوًال دورو وو لز به یار  لین، به دلیب تقولو ترلولن و َوَر

بردن صنایِع غیرمسلمانان، مشسور همگان لهف.«2

نهج البالغه، خطبه ۲۱۶.  .1

گزیده سیمای فرزانگان، رضا مختاری، ص ۲۲۲.  .2
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دوری از تجمالت

آن چیزی که امروزه باعث شده است مردم از کاالی ایرانی، کمتر استفاده کنند، 
از وسایل  از بین می برد. بسیاری  را  تجمات اســت. این تجمات، زندگی ها 
،از کشور خارج می شود تا یک آقای تازه  لوکس، تولید داخل نیست. متاسفانه ارز
به دوران رسیده، اموالش را به رخ مردم بکشد. مثًال ۵۰۰ میلیون یا یک میلیارد 

فقط خرج ماشین آن آقا می شود.

ینی کارآفر

بعضی ها می توانند کارآفرینی کنند، مثًال در مغازه ای که هستند، شاگرد استخدام 
کنند. درست است سود خودش کم می شود اما خانواده ای ارتزاق می کند.

پیامبر اکرم؟لص؟ می فرمایند:

اس«1؛ ْنَفُعُهْم ِللّنَ
َ
ـاِس أ »َخیُر الّنَ

بهترین مردم، كسی است كه برای مردم، سودمندتر باشد.

وصیت نامٔه طلبه شهید، محمد شریفی را که می خوانیم، انگار برای این روزها 
دست به قلم شده: »سعی کنید خودتان تولید کنید و خودتان تمام این وظایف 
مشکل را بپذیرید. باید ایران عزیز را به جایی برسانید که دنیا محتاج شما شود. 
اگر شما پیروز شوید، بدانید که مستضعفین روی زمین امیدوار می شوند و به 

نهضت های خود علیه طاغوتیان زمان می پردازند.«2

اگر این شهیدان بودند، چه بسا امروز چرخ اقتصاد خیلی سریع تر می چرخید.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، نورى، حسین بن محمد تقی ، ج  ۱۲، ص ۳9۱.  .1

كریز اقدام و عمل، موسسه فرهنگی حماسه ۱7، ص ۱۴5، به نقل از، زمزم هدایت، ج 5، ص ۳۴0. خا  .2



فصل هشتم
زن1 کــرامــت  تبیین 

این فصل، از كتاب »صعود ۴0ساله« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1





یکی از حــوزه هــای مهم سرمایه گـــذاری غــرب در جنگ بــا اســام و جمهوری 
اسامی، موضوع زنان است. از یک طرف به دنبال به فساد کشاندن جامعه 
زنان است و از سوی دیگر به دنبال القای این مطلب است که اسام و نظام 

اسامی به زنان ظلم کرده است.

اگرچه شعار طرفداری از زن، در غرب سر و صدای زیادی کرده است اما در واقع 
ظلمی که در غرب به زن شده هست در هیچ جای جهان اتفاق نیفتاده است. 
بعد همین جماعتی که زن را در حد کاال و برده و آن هم بدترین نوع برده پایین 
آورده اند؛ طلبکارانه می گویند چرا در اسام حقوق زن رعایت نمی شود؟ ما در 
مقابل این تحریف بزرگ در جامعۀ خودمان، باید جهاد تبیین داشته باشیم. 
اوال تبیین کنیم، چه ظلم هایی در غرب به زن روا داشته شده است. ثانیا نشان 
دهیم اسام در چه حد و اندازه هایی جایگاه زن را واال و باال می داند. ثالثا 
خدمات بسیار زیــادی را که در طول چهل سال انقاب اسامی به زنــان شده 

است تبیین کنیم.

خداوند متعال در یک آیه قــرآن کریم در 1۰ ویژگی زن و مرد را کنار هم قرار 
می دهد و می فرماید:

ا�ةِ َو  ِم�ن ُموأْ
ْ
�نَ َو ال �ی ِم�ن ُموأْ

ْ
ُمْسِلما�ةِ َو ال

ْ
�نَ َو ال ُمْسِلم�ی

ْ
�نَّ ال > اإِ

�نَ  ر�ی ا�بِ ا�ةِ َو الّصَ اِد�ة �نَ َو الّصَ �ی اِد�ة ا�ةِ َو الّصَ �ة ا�نِ �ة
ْ
�نَ َو ال �ی �ة ا�نِ �ة

ْ
ال
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َو  �نَ  �ی �ة َصّدِ ُم�ةَ
ْ
ال َو  عا�ةِ  اسثِ �ن

ْ
ال َو  �نَ  ع�ی اسثِ �ن

ْ
ال َو  را�ةِ  ا�بِ

الّصَ َو 
ُهْم  َ ُروحب �نَ �نُ �ی طن �ا�نِ

ْ
ما�ةِ َو ال ا�أِ

َ
�نَ َو الّص م�ی ا�أِ

َ
ا�ةِ َو الّص �ة َصّدِ ُم�ةَ

ْ
ال

ُه 
َ
 الّل

َ
َعّد

أَ
اِكرا�ةِ ا

 َو الدنَّ
ً
را �ی َه َك�ث

َ
�نَ الّل اِكر�ی

ا�ةِ َو الدنَّ طن �ا�نِ
ْ
َو ال

1>
ً
ما �ی  َعطن

ً
را ْ حب

أَ
َر�ةً َو ا �نِ

ُهْم َمعنْ
َ
ل

بـه یقیـن، مـردان مسـلمان و زنـان مسـلمان، مـردان بـا ایمـان و زنـان بـا ایمـان، 
مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، 
مـردان صابـر و شـكیبا و زنـان صابـر و شـكیبا، مـردان بـا خشـوع و زنـان با خشـوع، 
مردان انفـاق كننده و زنـان انفـاق كننـده، مـردان روزه دار و زنـان روزه دار، مردان 
كدامن و مردانی كه بسـیار به یاد خدا هسـتند و زنانی كه بسـیار  كدامن و زنان پا پا
یـاد خـدا می كننـد، خداونـد بـراى همـه آنـان مغفـرت و پـاداش عظیمـی فراهـم 

ساخته است.

، زن و جایگاه آن ، مورد مناقشه و تضارب آراء خیل عظیمی از اعتقادات  از دیرباز
و باورها و تعصبات بوده است. نظام های حکومتی جهان در مورد زن، ادعاهای 
مختلفی ارائــه کرده اند و با نــدای برابری حقوق زن و مرد و اعتبار بخشی به 
جایگاه زنان در جامعه، روی کار آمده اند. نظام جمهوری اسامی از این قاعده 
مستثنی نبوده و در باب »حقوق زن«، دیدگاهی متفاوت از آن چه تاکنون در 
جهان رواج داشــت، ارائــه نموده اســت؛ دیدگاهی که پس از 4۳ سال از عمر 
انقاب اسامی می باشد.  کماکان مورد هجمٔه منتقدین و مخالفین  انقاب، 
مخالفین با این ادعا که در دوران پهلوی، به جایگاه و منزلت زن، بیش از زمان 
فعلی ارج نهاده می شده است، انقاب اسامی را از حیث حفظ و صیانت از 
منزلت زنان، یکی از بدترین کشورهای دنیا به شمار آورده و ایران را برای زنان، 
هم چون یک زندان معرفی می نمایند. در این فصل، به بررسی جایگاه و کرامت 

زن در جمهوری اسامی و مقایسه با پیش از انقاب پرداخته می شود.

احزاب،۳5.  .1
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زن در نگاه سران ایران
برای تبین و تشخیص اعتقاد یک حکومت به زن، در ابتدا الزم است تا دیدگاه 
افــراد تأثیرگذار حکومت دربـــارٔه زن، مــورد بررسی قــرار گیرد؛ چــرا که دیدگاه 
این افراد، نگاه کلی حکومت به زن را تشکیل می دهد. در ادامه، نگاه شاه و 
درباریان و سپس، نگاه امامین انقاب اسامی به زن، مورد بررسی و کنکاش قرار 

می گیرد.

نگاه شاه و دربار به زن
در طول تاریخ، اکثر حکومت ها و نظام ها در مــورد زن، ادعاهای مختلف را 
مطرح می کنند؛ ولی الزم است تا برای صحت سنجی گفتار آن ها، عملکرد آنان 
نیز مورد توجه قرار گیرد؛ اما شاهان پهلوی، نه تنها در عمل به منزلت زن توجهی 
نمی کردند، بلکه حتی در گفتار نیز از دیدگاه خود دفاع کرده و با وقاحت تمام، 
زن را تنها محدود در ارضــای نیاز جنسی مــردان متصور شده و هیچ بــاوری به 

موفقیت بانوان در امور مختلف نداشتند.

خبرنگار  اوریــانــافــاالچــی1،  خانم  بــا  مصاحبه  در  محمدرضاشاه  مــثــال،  بــرای 
ایتالیایی، در سال 1۳۵۲، در مورد زن این گونه می گوید:

یه زیبا و دف ربا باشد و  » در زندگی یک ترد، زن به یساب نمی آید، مگر وقتی 
خووصیات زنانٔه خود رل یفظ یرده باشد«.2

با دقت بر نظر باالترین رأس حکومتی یک کشور در مورد زنان، به خوبی منزلت 
زنان در نظر وی را می توان تشخیص داد. دیدگاه پهلوی در مورد زنان، بیش تر 

دیدگاه جنسی و برده مآبانه است.

1. Oriana Fallaci
۲۸. اوریانا فالچی، مصاحبٔه اوریانا فالچی؛ شاه ایران )بخش سانسور شدٔه كتاب مصاحبه با تاریخ(،   .2

نشر آواز، ۱۳57، ص ۱۴.
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دربارٔه فساد اخاقی و جنسی شاه، به کّرات سخن گفته شده است.

ماروین زونیس دربارٔه فساد محمدرضا می نویسد:

گر به زن بارگی خود  »ملکه توزیه و ملکه ثریا به دتعات شاه رل تسدید یردند یه ل
در محاتب خووصی لدلمه دهد، لز لو جدل خولهند شد«.1

اردشیر زاهدی، داماد شاه و سفیر وقت ایران در آمریکا، در خاطراتش می نویسد:

»لعلی یضرت به نحوو لترلطی و غیر قابب باور، به زنان و دخترلن موطالیی 
عالقه مند بودند و هر وقف، دخترو موطالیی می دیدند، به وجــوح، دهف و 

پایشان می لرزید!«.2

اســداهلل علم، وزیــر دربــار و یکی از نزدیک ترین افــراد به شــاه در خاطراتش 
 ابزری شاه به زن بیان می کند. به 

ً
نمونه های بسیار زیاد و عجیبی از نگاه تماما

طور مثال شاه و وزرا در ۳ خرداد 1۳۵۲ به سرخس رفتند. هنگامی که نمایندۀ 
 خانم بوده است، به شاه معرفی کردند و شاه 

ً
سرخس در انجمن را که اتفاقا

»خوشگلی« آن زن را دید، برای آن خانم لفظی را انتخاب کرد که قلم از بیان آن 
م می نویسد:

َ
شرم دارد. َعل

 خوشگب هم بــود و لز مشسد آمــده بــود... به 
ً
یه نسبتا »در هرخس خانمی رل 

شاهنشاه معرتی یردند یه لیشان نمایندۀ هرخس در لنجمن ]لهتان[ هستند. 
 شاهنشاه 

ً
لین هم شریف مردم، یتی در یارهاو محلی خودشان، لهف! لتفاقا

یه چطور ممکن لهف  یه لین مطلب رل نمی تسمم  توجه ترمودند و ترمودند 
مردم هرخس لین جنـ.....3 رل لنتخاب یرده، به مشسد ترهتاده لند؟ عرض شد 

یم لیرلن نوین«.4 خیر! یزب، لو رل نامزد یرده و لنتخاب شده لهف! یزب یا

شكست شاهانه، ص ۱0۸.  .1

۳0. ۲5 سال در كنار شاه، ص ۱5۴.  .2

َعَلم این لفِظ شرم آور را كامل بیان كرده كه ما از بیان آن معذوریم.  .3

امیر اسداهلل َعَلم، یادداشت های َعَلم، انتشارات معین، جلد ۳، ص 59.  .4
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منش و رفتار سایر درباریان و افراد وابسته به حکومت، خارج از منش شاه نبود؛ 
 دچار انحطاط اخاقی 

ً
نخست وزیران و اعضای کابینه ها، مجلسیان و ... اکثرا

بوده و به زن، تنها به عنوان یک بردٔه جنسی می نگریسته اند.

نگاه امام خمینی؟هر؟ به زن
امام خمینی؟هر؟ به عنوان معمار انقاب اسامی، زن را به عنوان یک انسان و 

یک مربی بزرگ معرفی می کند و در معرفی بعد انسانی زن می گوید :

»زن لنسان لهف؛ آن هم یک لنسان بزرگ. زن مربی جامعه لهف. لز دلمن زن 
لنسان ها پیدل می شوند«.1

ایشان نقش زن در تاریخ اسام را نیز بسیار پررنگ دانسته و می فرماید:

گــوله لیترلمات بی یّد رهــوف خــدل؟لص؟ به لیــن مولود شریف  »تاریخ لهــالم، 
گر برتر لز مرد  یه ل یه زن، بزرگی ویــژه لو در جامعه دلرد  لهــف، تا نشان دهد 

نباشد، یمتر نیسف«.2

نگاه امــام در تقابل کامل با نگاه غــرب اســت و زن را به عنوان مربی و مدیر 
خانواده می داند و این گونه بیان می دارد که:

»دلمن مادر، بزرگ ترین مدرهه لى لهف یه بچه در آن جا تربیف می شود«3

و در بیان فضیلت مقام مادر بیان می کند که:

یرد. یک شِب  »یقوق بسیار مادرها رل نمی تولن شمرد و نمی تولن به یق لدل 
مــادر نسبف به تــرزنــدش، لز هاف ها عمر پــدِر متعسد، لرزنــده تــر لهــف. تجسم 
عطوتف و ریمف در دیدگان نورلنی مادر، بارقٔه ریمف و عطوتف رب للعالمین 
یه »بسشف زیــر قــدم هــاى مــادرلن  یه در یدیث آمــده لهــف  لهــف ]...[. لیــن 

۳۱. صحیفٔه امام؟هر؟، ج ۶، ص۱۸۶.  .1

صحیفٔه امام؟هر؟، ج ۱۴، ص ۳۱۶.  .2

صحیفٔه امام؟هر؟، ج ۸، ص۲۴0.  .3
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لهف«، یک یقیقف لهف«.1

نگاه مقام معّظم رهبری؟بد؟ به زنان
، در دیــدارهــای مختلفی کــه بــا اقــشــار مختلف  ایــشــان در طــول 4۰ ســال اخــیــر
جامعه، علی الخصوص بانوان داشته اند، بارها در باب فضیلت مقام و شخصیت 
زن صحبت کرده اند که برای نمونه، تنها به یکی از سخنان ایشان اشاره می شود:

»زن پیش خــدلو متعاف مثب مــرد لهــف. در طی مرلتب معنوو و للسی، بین 
لین دو جنس هیچ تفاوتی نیسف. در لین جادٔه تکامب و تعالی، آن یه یریف 
می یند، لنسان لهف. در یقوق لجتماعی و یقوق شخوی و تردو، بین زن و 
مرد تفاوتی وجود نــدلرد. در چند مسألٔه لختواصِی شخوی، لمتیازلتی به زن 
دلده شده لهف؛ در چند مسئله، لمتیازلتی به مرد دلده شده لهف؛ آن هم بر 
لهاس لقتضاو طبیعف زن و مرد. لین لهالم لهف؛ متین ترین، منطقی ترین، 
عملی ترین قولنین و یدود و مرزهایی یه ممکن لهف لنسان در زمینٔه مسألٔه 

جنسیف ترض یند«.2

بررسی وضعیت زنان در 40 سال اخیر
جهت صحت سنجی عملکرد حکومت ها نیز اثبات این نکته که آیا جمهوری 
اسامی در 4۳ سال اخیر توانسته به شعارهای خود جامٔه عمل بپوشاند یا خیر، 
الزم است از حیث آماری به بررسی وضعیت بانوان ایران در این دوران پرداخته 

شود.

تحصیالت بانوان
نیز به حساب  کشور ها  از شاخصه های توسعٔه انسانی  که یکی  باسوادبودن 
می آید، تأثیر بسزایی در رشد افراد و پیشرفت آنان دارد. از این رو، دولت مردان 

صحیفٔه امام؟هر؟، ج ۱۶، ص ۲۲5.  .1

بیانات مقام معّظم رهبری؟بد؟، 9۲/0۲/۱۱.  .2
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جهان، تمام سعی خود را بــرای افزایش سطح تحصیات افــراد جامعه و نیز 
ریشه کن کردن بی سوادی در بین مردم انجام می دهند؛ لذا سطح سواد و میزان 
افراد تحصیل کرده یکی از معیارهای مناسب برای بررسی عدالت اجتماعی و 

تساوی حقوق بین افراد محسوب می گردد.

بانک جهانی اعــام می کند، ایــران در سال 1۳۵4ه.ش، دارای ۶۰ تا ۸۰ درصد  	
دختران بی سواد و جزء پایین ترین کشورهای باسواد دنیا بوده است؛ اما بعد از 
انقاب اسامی، سواد دختران 1۵ تا 1۹ ساله، رشد چشم گیری داشته و در سال 
1۳۸۹ ه.ش به باالترین حد باسوادی رسیده اســت.1 2 طبق این اطاعات، به 
روشنی رشد سطح سواد بانوان کشور قابل استنتاج بوده و تحصیل دانش آموزان 
دختر در دوران بعد از انقاب اسامی، پیشرفت چشم گیری داشته است؛ اما 
برای شفافیت بهتر آموزش بانوان، الزم است تا به صورت دقیق تر، سطح آموزش 

زنان به تفکیک مقاطع و سال بررسی شود.

درصــد دانــش آمــوزان دختر به پسر در مقطع ابتدایی، در ســال 1۳۵۰، نسبت  	
دختران به پسران در حال تحصیل، نزدیک به ۳۵ درصد بوده که در سال 1۳۹۳ 
این عدد به ۵۰ رسیده است. این مسئله یکی از شاخصه های نشان دهنده عدالت 

آموزشی بین پسران و دختران در کشور است.3 4

همچنین طبق گزارش انجمن جهانی اقتصاد )WEF(، جمهوری اسامی ایران، در  	
، مقام اول جهان را کسب کرده است.	 عدالت آموزشی بین دختر و پسر

افزایش عدالت آموزشی در ایران اسامی، تنها محدود به مقطع ابتدایی نبوده  	

1. https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-between-15-and-19-years-
old-with-no-education?year=1975

2. https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-between-15-and-19-years-
old-with-no-education?year=2010/

3. https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRL.FE.ZS?locations=IR
4. https://ourworldindata.org/grapher/gender-gap-in-primary-education?tab=chart&ti

me=1970..2016&country=OWID_WRL+IRN+USA+GBR+JPN+DEU
متن كامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است:  .5

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
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، ایران با رشدی بسیار قابل توجه، از ۳۲ درصد در سال  و در مقطع متوسطه نیز
1۳۵۰، به عددی نزدیک به 4۸ درصد در سال 1۳۹۳ رسیده است.1

برای تحصیات دانشگاهی نیز افزایش درصد زنان به مردان سال 1۳۵۰ شمسی  	
از ۲۵ درصد به نزدیک ۵۰ درصد در سال 1۳۹۳ رسیده است.2

پــرورش و رشد در استفاده کــردن از ظرفیت علمی زنــان در کشور را می توان با  	
مقایسٔه تعداد اعضای هیأت علمی دانشگا ه ها )اساتید و مربیان دانشگاه( در 
سال های اخیر و اواخر دوران پهلوی مقایسه نمود. بانک جهانی در گزارش خود، 
اعضای هیأت علمی کشور در سال های ابتدای انقاب اسامی تا سال های اخیر را 
بررسی کرده است. طبق این گزارش، نسبت زنان عضو هیأت علمی و دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی، در اواخر حکومت پهلوی، از 14 درصد به 

عددی نزدیک به ۳۰ درصد در سال 1۳۹۶ رسیده است.3

حوزه های علمیه و مــدارس علوم دینی ویــژٔه خواهران، قبل از پیروزی انقاب  	
اسامی، به تعداد بسیار اندکی فعالیت می کردند؛ اما بعد از انقاب اسامی، 

حوزه های علمیٔه بانوان از نظر کمی و کیفی پیشرفت قابل توجهی داشتند.4

جمهوری اسامی با توجه به ایدئولوژی خود، مبنی بر حفظ و تکریم جایگاه زن،  	
مراکز آموزش عالی مختص بانوان تأسیس کرده است که به نوبٔه خود در جهان، 

 بی سابقه می باشد.
ً
کم سابقه و بعضا

عرصٔه اجتماعی
زنان نیمی از افراد جامعه هستند و لذا، حق حضور فعال در جامعه و انجام 
ایــن بخش به بررسی حضور  ایــن رو، در  از  را دارنـــد؛  فعالیت های اجتماعی 

اجتماعی بانوان در دوران قبل و بعد از انقاب اسامی پرداخته می شود.

1. https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRL.FE.ZS?locations=IR
2. https://knoema.com/atlas/Iran/topics/Education/Tertiary-Education/Female-

students-in-tertiary-education
3. https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.TCHR.FE.ZS?locations=IR

درآمدی بر كارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایران در قلمرو زنان، نّیره قوی، ص ۲۲7.  .4
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یه ای فعالیت سمن ها و نهادهای خیر

با رویکردهای فرهنگی و  را  ــادی  زی ــان، نهادهای  زن انقاب اسامی،  از  بعد 
ــدازی کرده اند که در حال  تربیتی، کارآفرینی، خیریه ای و حتی پژوهشی راه ان
، تعداد آن ها به هزاران کانون و نهاد غیردولتی می رسد. حضور زنان در  حاضر
اجتماعی  تأثیرگذارترین عرصه های حضور  از  و غیردولتی  نهادهای خیریه ای 

بانوان محسوب می شود.1

طبق آمار معاونت امور زنان و خانواده در سال 1۳۹۷، بیش از ۲۷۰۰ سمن 
مربوط به امور زنان در استان های مختلف کشور فعالیت می کنند.

ورزش بانوان

، به ویژه ورزش بانوان، دچار تحوالت  با پیروزی انقاب اسامی، ورزش کشور
بسیاری شد. افزایش زیرساخت ها و اماکن ورزشــی، حتی در دورترین مناطق 
، شرایطی را بــرای مشارکت در ورزش به صــورت عمومی پدید آورد. بر  کشور
اساس آمارهای موجود، تعداد سالن های ورزشی در روستاها در سال 1۳۵۸، 

تنها ۵ مورد بود؛ اما هم اکنون، بیش از 4۰۰ روستا دارای سالن ورزشی است.

تعداد رشتٔه ورزشی بانوان از ۷ رشته در سال 1۳۵۷، به ۳۸ رشته در سال 1۳۸۳ 
توسعه یافته است. تعداد مربیان ورزشی، رشد نجومی داشته و از ۹ نفر به ۳۵ 
هزار مربی زن افزایش یافته و تعداد داور زن نیز از ۷ نفر به 1۶ هزار نفر رسیده 
که نشان از افزایش ۲ هزار برابری داور زن است! همچنین، تعداد ورزشگاه های 

اختصاصی بانوان، پس از انقاب اسامی، ۳۰ برابر شده است.2

رشد ساختار و تشکیالت ورزش بانوان

بعد از انقاب اسامی، حضور بانوان در عرصٔه ورزش، ُپررنگ تر شده است؛ 

همان، ص ۱۴7 تا ۱5۱.  .1

كارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایران در مسائل زنان، ادارٔه مطالعات زنان و خانواده، ص ۳۴۴.  .2
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به گونه ای که در کنار رشد کمی و کیفی ورزش کاران، ساختار و تشکیات ورزش 
بانوان، دچار تحول و تغییرات شده و به سمت استقال بیشتر در ساختار دولتی 
پیش رفته است؛ به گونه ای که از کمیتٔه ورزش بانوان در سال 1۳۶۰، به مدیریت 
ورزش بانوان در سال 1۳۶۵ و در سال 1۳۷۲، از »معاون سازمان تربیت بدنی 
« ارتقاء پیدا کرد و در  در امور ورزش بانوان« به »اداره کل ورزش بانوان کشور
نهایت، در سال 1۳۹۷ با تغییر در ساختار وزارت ورزش، ساختار ورزش بانوان به 

»معاونت توسعٔه ورزش بانوان« تغییر یافت. 1

احــداث اماکن خصوصی ویــژٔه بانوان بــرای ورزش هــایــی نظیر شنا، بازی های 
سالنی و ... از جمله اقداماتی است که در بسیاری از کشورها کم سابقه است.

بهداشت و سالمت بانوان
، مرگ و میر بانوان و  با گسترش بهداشت و افزایش بهداشت فردی در کشور
، کاهش قابل توجهی یافته است. جمهوری اسامی با تربیت  مادران در کشور
پزشک و متخصصین بهداشت زن، و نیز با توسعٔه ابزارهای آموزش بهداشت در 
نقاط دوردست و همچنین، توسعٔه شبکٔه بهداشت، گامی مؤثر برای افزایش 
امید به زندگی زنان در ایــران برداشته است. طبق تعریف، »امید به زندگی« 
عبارتند از میانگین عمر یک فــرد در جامعه. ایــن مقدار در سال های قبل از 
انقاب اسامی، ۵4 سال بوده و حتی در دهٔه 4۰ شمسی به بین 4۵ تا ۵۰ سال 
هم رسیده است؛ اما هم اکنون، امید به زندگی زنان ایرانی ۷۸.4 سال است. 
نکته  قابل ذکر این است که در ابتدا، امید به زندگی در ایران کمتر از متوسط 
، به بیش از متوسط جهانی رسیده  جهانی بوده؛ اما این مقدار در سال های اخیر

است.2

گزارش وضعیت ورزش بانوان، معاونت توسعٔه ورزش بانوان، مهر ماه ۱۳97 ؛ كارآمدی نظام جمهوری   .1
كارآمدی نظام جمهوری  اسالمی ایران در مسائل زنان، ادارٔه مطالعات زنان و خانواده؛ درآمدی بر 

اسالمی ایران در قلمرو زنان، نّیره قوی.
2. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN?locations=IR-1W
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از انقاب اسامی، رشــد قابل  حضور زنــان در عرصٔه پزشکی در دوران بعد 
توجهی دارد. در سال 1۳۵۵، تنها 1۵ درصد از پزشکان عمومی، زن و ۸۵ درصد 
مرد بوده اند؛ درحالی که طبق گزارش سازمان ملل که در سال ۲۰۰۶ منتشر شده 
است، نسبت پزشکان عمومی زن به 4۰ درصد افزایش یافته است. همچنین، 
نسبت فوق تخصصین زن، از زمــان قبل از انقاب اسامی، از ۹ درصــد به ۳۰ 
درصد در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. از دیگر افتخارات نظام اسامی، تربیت 
متخصص بانو برای درمان بیماری های مختص زنان می باشد. درصد متخصصین 
زن در حوزٔه زنان و زایمان، از 1۶ درصد در زمان پهلوی، به ۹۸ درصد در دوران 
نظام اسامی رسیده است و لذا، زنان در جمهوری اسامی، دیگر مجبور نیستند 

برای درمان بیماری های زنانه خود به پزشکان مرد مراجعه کنند.1

در دوران قبل از انقاب اسامی، آمار مرگ و میر مادران، ۲۰۰ مورد از 1۰۰ هزار 
زایمان بوده است. این در حالی است که طبق آمار سال ۲۰1۵، تعداد مرگ و میر 

مادران به کمتر از ۲۰ مورد در 1۰۰ هزار زایمان رسیده است.2

عرصٔه سیاسی و بین الملل
مهم ترین شاخص مشارکت سیاسی، حق رأی و احراز پست های سیاسی است که 
زنان بعد از انقاب اسامی، در هر دو زمینه رشد داشته اند. آنان در مشارکت های 
توده ای، همه پرسی ها، تظاهرات و رأی گیری ها، پا به پای مردان و حتی گسترده تر 

از آنان حضور داشته و نقش مهمی در آیندٔه کشور ایفا می نمایند.

حضور زنــان در پست های سیاسی، از جمله مجلس شــورای اسامی، از دیگر 
جلوه های حضور سیاسی زنان در دوران پس از انقاب اسامی است. این در 

متن كامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است:  .1
https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_

IRN_1_ANNEXV_E.pdf
2. https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=IR-1W
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حالی است که زنــان در دوران پهلوی، حتی در ساده ترین مناسب دولتی نیز 
گماشته  نمی شدند.

حقوق قانونی زنان در کشور

تشکل های  توسعه،  حــال  در  و  توسعه یافته  کشور های  از  عظیمی  خیل  در 
مختلفی برای احقاق حقوق زنان تشکیل شده است تا ابتدایی ترین حقوق زنان 
به قانون تبدیل شود؛ برای مثال، قوانین حمایتی از زنان در مقابله با تجاوز و 
خشونت، خدمت سربازی بانوان و ... . این در حالی است که جمهوری اسامی 
با توجه به روحیات و ویژگی های فردی و شخصیتی بانوان، قوانین را متناسب با 

موازین اسام تصویب و اجرا نموده است.

منشور حقوق و مسئولیت های زنان، مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام 
جمهوری اسامی ایران است. این منشور به عنوان سند مرجع سیاست گذاری 
در امور فرهنگی-اجتماعی در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی تنظیم شده 
است؛ و نیز در سند چشم انداز جمهوری اسامی ایران در سال 14۰4، موضوع 

زنان و خانواده در خور توجه قرار گرفته است.

اصول متعددی از قانون اساسی، به تشریح رابطٔه زنان و قانون گذاری پرداخته 
است. در این اصول، دو مسألٔه کلی قابل استنباط است:

1( قــانــون گــذاری مختص مــردان نیست. بر اســاس اصــل ۶۲ قانون اســاســی، مجلس 
ت که به طور مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب 

ّ
شورای اسامی از نمایندگان مل

می شوند، تشکیل می گردد.1 در این اصل، اشاره نشده است که انتخاب شوندگان 
و انتخاب کنندگان به طبقه ای خاص و به جنسیتی ویــژه اختصاص داشته باشند. 
به عاوه، در اصل دیگری از قانون اساسی که از تعداد نمایندگان مجلس شورای 
اسامی سخن می گوید، به این مسئله اشاره نمی کند که این تعداد باید از زنان یا 

قانون اساسی، اصل ۶۲.  .1
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مردان باشند. این موضوع دربارٔه نمایندگان اقلیت های دینی هم صادق است؛ آنان 
هم مجازند پنج نماینده به مجلس بفرستند، و فرقی نمی کند که این نمایندگان، زن 
باشند یا مرد.1 بر پایٔه قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان که به عنوان بخشی از 
قّؤه مقّننه و به مدت شش سال برگزیده می شوند، لزومی ندارد که مرد باشند؛ بلکه 
گاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و  شش نفر فقیه شورای نگهبان باید عادل و آ
شش نفر حقوق دان و متخصص در یکی از رشته های حقوقی و نیز مسلمان باشند. 
 
ً
پس قانون اساسی نمی گوید که در مجلس شورای اسامی و شورای نگهبان، حتما
 زنان حضور یابند؛ بلکه بر انتخاب شایستگان و افراد ذی صاح 

ً
مردان و یا حتما

تأکید می ورزد.2

2( زنان منعی برای مشارکت در امر قانون گذاری ندارند. هیچ یک از اصول قانون 
ت، 

ّ
اساسی، زنان را از مشارکت در قانون گذاری منع نکرده است؛ زیرا همٔه افراد مل

اعم از زن و مرد در حمایِت قانون قرار دارنــد و از همٔه حقوق انسانی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط به این که موازین اسام را رعایت نمایند.3 
همچنین، عاّمٔه مردم، چه زن و چه مرد، اجازه دارند در تعیین سرنوشت سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت نمایند.4

عرصٔه فرهنگ و هنر
هنر زنــان در دوران پهلوی، اغلب در مضامین جنسی و غیراخاقی تعریف 
، نمونه ای آشکار از فساد اخاقی بی حدوحصر در  می شد که جشن هنر شیراز
عرصٔه هنر و فرهنگ برای زنان را گواه است. با ظهور انقاب اسامی، هنرمندی 
زنان نیز دچار تغیر شده و زنان با رعایت پوشش و موازین اسامی، در تمام 

زمینه های هنر، حضوری فعال پیدا کردند.

همان، اصل ۶۴.  .1

همان، اصل 9۱.  .2

همان، اصل ۲0.  .3

همان، اصل ۳، بند ۸.  .4
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نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان »رمان نویسان زن ایرانی، ستارگان ایران« به 
پیشرفت خیره کنندٔه زنان نویسنده در ایران پس از انقاب اسامی می پردازد و 
 برابر 

ً
می نویسد: »زنان نویسنده در ایران، 1۳ برابر ده دهٔه قبل رسیده و تقریبا

با تعداد امروز مردان است ]...[؛ درحالی که میانگین رمان ایرانی در نسخه های 
چاپی ۵۰۰۰ نسخه چاپ می شود، برخی از کتاب های زنان، چاپش به بیش از 
1۰۰.۰۰۰ نسخه رسیده است ]...[. انقاب اسامی سال 1۹۷۹، نقطٔه عطفی 

برای زنان ایرانی در تمام طیف ها بود]...[«.1

کرامت واقعی زن

تمام مــواردی که در باال ذکر شد مطالب مهم و پر اهمیتی بــرای زن مسلمان 
ایرانی است. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد نقش واقعی زن و مادر است. زنان 

و مادران این سرزمین همواره نقش خود را به بهترین صورت انجام داده اند.

یکی از بهترین آن نمونه ها ایام هشت سال دفاع مقدس است مادران و همسران 
رزمندگان نقش وصف ناپذیری را ایفا کردند. آنان به این نیز اکتفا نکرده و با 
شروع  جنگ  تحمیلی، زنان کشور  با شجاعت  و رشادت  وصف  ناشدنی  در مناطق  
پرشوری  مهران حماسه های   اهــوازو  ، سوسنگرد،  در خرمشهر مــرزی  از جمله  
 آفریدند. زنان  نه  تنها با کندن  سنگر و تهیه  غذا برای  رزمندگان  و حفاظت  از 
مهمات، مردان  را یاری  می دادند، بلکه  با تعلیمات  نظامی  که در سطح  ابتدایی  

گذرانده  بودند در خط  مقدم  جبهه  در برابر دشمن  بعثی  نیز می جنگیدند.

برپایه آمار تهیه شده از فهرست شهدای جنگ تحمیلی، زنان ایران ۶ هزار و4۲۸ 
تن شهید در طول سال های دفاع مقدس تقدیم اسام کردند که بیشتر آن ها در 
بمباران و موشک باران شهرها به شهادت رسیده اند طبق آماری از بنیاد شهید و 

متن كامل این گزارش در نشانی ذیل قابل دسترسی است:  .1
https://www.nytimes.com/2005/06/29/books/women-writing-novels-emerge-as-

stars-in-iran.html
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امور ایثارگران، ۵۰۰ تن از این افراد، رزمنده بودند، بیشتر این زنان مجرد و ۲ 
هزار و ۵۰۰ تن از آنان در سنین 1۰ تا ۳۰ سال بودند. براساس آمار بنیاد جانبازان 
و امور ایثارگران که در شهریور 1۳۸1 خورشیدی به تفکیک جنسیت و گروه های 
جانبازی منتشر شد، تعداد کل جانبازان زن ۵ هزار و ۷۳۵ تن است که از این 
تعداد ۳ هزار و ۷۵ تن باالی ۲۵درصد جانبازی دارند. همچنین در برخی منابع 

از رقم 1۷1 اسیر زن در طول جنگ هشت ساله گفته شده است.





فصل نهم

ــن جـــایـــگـــاه  ــیـ ــیـ ــبـ تـ
خانواده و فرزند آوری1

این فصل، از منبر حجت االسالم راجی با عنوان »اصول جامعه قرآنی« استخراج شده است.  .1





نقش خانواده در جامعه اسامی اهمیت بسیار زیادی دارد. در واقع در تمدن 
اسامی واحــدی که به رسمیت شناخته می شود نهاد خانواده اســت. فرد به 
تنهایی در جامعه به عنوان سلول این پیکره اهمیت ندارد بلکه خانواده است 

که تمدن اسامی را تشکیل می دهد.

اهمیت خانواده و ضــرورت تشکیل خانواده و همچنین فرزندآوری موضوعی 
است که به خصوص در طی سالیان گذشته به خاطر کاهش نرخ فرزندآوری نیاز 

به تبیین دارد.

محیط خانه و خانواده مهم ترین بستری است که از آفت ها و خطرات بیرون در 
امان است و می تواند یک انسان را در خود تربیت کند.

یکی از بزرگ ترین ظلم های تمدن غــرب به بشریت ایــن اســت که مهم ترین 
الیه حمایتی بشر را که توسط خداوند تعبیه شــده، یعنی خانواده تضعیف 
کرده است. امروزه بسیاری از کودکان در غرب از راه نامشروع متولد می شوند. 

سندهای باالدستی، مثل سند ۲۰۳۰ دنبال چنین اهدافی هست.

آدم تازه می فهمد چرا در اسام، خانواده نقش محوری را دارد. در سورۀ روم آیۀ 
بیست و یک، می فرماید:
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وا  ْسُك�نُ  ِل�ةَ
ً
ا وا�ب �نْ

أَ
ْم ا

ُ
ِسك �نُ �نْ

أَ
ُكْم ِم�نْ ا

َ
�ةَ ل

َ
ل �نْ �نَ

أَ
ِ� ا ا�ةِ �ی

آ
>َو ِم�نْ ا

ْوٍم  ا�ةٍ ِل�ةَ �ی
آ
ا

َ
ِلَک ل �نَّ �نىی  دن  اإِ

�ةً َو َ�ْحَم�ةً
َ

ْم َمَوّد
ُ
ك �نَ �یْ َ َعَل �ب َ ها َو حب �یْ

َ
ل اإِ

.1> ُرو�نَ
َّ
ك �نَ �ةَ َ �ی

از نشـانه های خدا این است كه برای شـما زوج قرار داد تا شـما در كنار یكدیگر به 
آرامش برسـید! و بیـن شـما مهربانی و دلسـوزی قـرار داد؛ ایـن رابطه آیاتی هسـت 

برای كسانی كه اهل تفكر باشند؛

اول آیه می فرماید خانواده از آیات الهی هست. ما باید به خانواده نگاه آیه ای 
به عنوان آیات الهی داشته باشیم. قداست نهاد خانواده در حد و اندازه های 
آیات الهی هست. باید این آیه الهی یعنی خانواده در جامعه شناخته شود. 

چیزی که خدا از ما می خواهد تفکر کردن عمیق درباره خانواده است.

آفرید. این به هم پیوستگی روحی،  از جان شما  را  می فرماید همسران شما 
شاهکار خداست. از جان شما آفرید. وقتی می گویید خانم یعنی جانم. جالب 
هست نقطه های خانم را که تغییر دهی می شود جانم. یعنی هر بدی و بد 

اخاقی به خانمت کردی در واقع به خودت بدی کردی. به جان خودت.

اما خانواده به عنوان آیت الهی هدف اول از تشکیل آن، چه هست؟ رسیدن به 
آرامش. بعد مهربانی و دلسوزی. بنیان خانواده که از بین رفت شما در جامعه 
شاهد بی رحمی های فراوانی خواهی بود. اولین آسیب این بی رحمی به خود 

بچه ها خواهد خورد.

تبیین اهمیت خانواده و تبیین نقشه شوم دشمن
را  اســام به تشکیل خانواده بسیار اهمیت می دهد؛ تاآنجاکه بنای خانواده 
مقدس ترین و تأثیرگذارترین بنا می داند. اگر جامعه ای پویا بود، نشان از این 
است که خانواده در آن جامعه، جایگاه ارزشمندی دارد؛ زیرا همۀ ارکان جامعه 

روم، ۲۱.  .1
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بر پایۀ خانواده استوار است. در زمان قدیم در ورودی روستاها، تابلوی تعداد 
خانوار آن روستا را می زدند، نه تعداد جمعیت را. این نشان می داد که پیش تر 
شخص به خودی خود، مطرح نبود؛ بلکه شخص به اعتبار خانواده اش جایگاه 

داشت؛ یعنی به اعتبار نقشی که در خانواده داشت.

یکی از دالیــل اهمیت خــانــواده ایــن اســت که هرقدر خانواده ها مستحکم تر 
، اسام  باشند، اشخاص آن خانواده کمتر به سمت فساد می روند. ازسوی دیگر
مجردبودن را بسیار نکوهش می کند؛ تاجایی که طبق روایتی، اگر انساِن مجردی 
 متأهل می شود؛1 زیرا در آن دنیا متوجه 

ً
از دنیا برود و بتواند به دنیا برگردد، حتما

می شود که چقدر متأهل بودن اهمیت دارد. پیامبر مکرم اسام؟لص؟ و ائمۀ 
معصومین؟مهع؟ بارها و بارها افراد مجرد را توبیخ می کردند.

یرم؟لص؟ به مردو به نام عکاف یه تولنایی مالی برلو لزدولج  روزو پیامبر ل
دلشف، ولی زن نگرتته بود، ترمودند:

ْذِنبَی«2  َفاْنـَت ِمَن اْلُ
َ

اّل َّوْج َو ا »َتَز
ازدواج كن؛ وگرنه از گناهكاران خواهی بود.

با این بیان رسول خدا؟لص؟ اگر کسی موقعیت ازدواج داشته باشد و ازدواج 
نکند، جزو گناهکاران محسوب می شود. این نشان می دهد که چقدر در اسام، 
تأکید شده است که افراد باید ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. نقطۀ مقابل 
اسام، غرب است. بسیاری از نظریه پردازهای غربی به مردم سفارش می کنند که 
اگر می خواهید راحت و آزاد باشید، مجرد بمانید. آن چیزی که امروز، غرب را به 
این فساد کشانده، همین پایبندنبودن به خانواده است. در اینجا نظر دوسه نفر 

از اندیشمندان بی دین غربی دربارۀ خانواده را مطرح می سازیم.

َّوُجوا«. مستدرك الوسائل و مستنبط  َتَز
َ
ْنَیا ل

ُ
ُکْم ِإَل الّد اُب ِمْن َمْوَتا ُعّزَ

ْ
َج ال ْو َخَر

َ
كرم؟لص؟ می فرمایند: »ل پیامبر ا  .1

المسائل، ج ۱۴، ص۱57.
بحار األنوار، ج۱00، ص۲۲۱.  .2
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در هاف ۱99۳، آندریا دوریین بیان یرد: »لزدولج هم مانند تایشه گرو، بنیادو 
ک برلو زنان لهف.«1 هتم گرلیانه و خطرنا

ییف میلف هم گفته لهف: »خانولده نسادو هتمگر لهف. ]...[ خانولده باید لز 
بین برود.«2

روت بلیر می گوید: »خانولده هسته لو لهف یه باید متالشی شود.«3

با نگاهی به اهــداف شبکه های مــاهــواره ای، می توان دریافت که همۀ آن ها 
بدون استثنا، خانواده را هدف گرفته اند تا آن را از بین ببرند؛ حتی گاهی این 

موضوع را علنی هم اعام می کنند!

این جایگاه خانواده در غرب است و فسادهای عجیب موجود در آنجا حاکی از 
همین جایگاه ضعیف خانواده است! اگر مسلمانان نیز از نهاد خانواده مراقبت 
نکنند، همین اتفاق برای مسلمانان هم می افتد. در بحث ازدواج، الزم است ابتدا 

مانع اصلی آن را بررسی کنیم و بعد در ادامه، راهکار رفع موانع را بیان کنیم.

موانع اصلی عدم ازدواج

نداشتن اعتماد به فضل الهی و رازق بودن خداوند
اولین و مهم ترین مانع ازدواج برخی جوانان ایــن اســت که به فضل الهی و 
رازق بــودن خداوند اعتماد ندارند. برای مثال، اگر رئیس یک بانک وعدۀ وام 
به جوانان بدهد، آن قدر که به وعدۀ بندۀ خدا اعتماد می کنند، به وعدۀ خدا 
اعتماد نمی کنند. حال، اصًال معلوم نیست این رئیس بانک سال آینده باشد یا 

، به همین اصل اشاره می فرماید: نباشد! خداوند در سورۀ مبارکۀ نور

 ،۱۳۸5 س۸،  ش۳۱،  قــم،  زنــان،  كتاب  مجلۀ  ازدواج«،  در  فمینیستی  گــردهــای  »وا فرهمند،  مریم   .1
ص99.

2. Millett, Kate. Sexual Politics. Garden City, N.Y: Doubleday: 1969 ,89.
ویلیام گاردنر، جنگ علیه خانواده، ترجمۀ معصومه محمدی، ۱۳9۶، ص۱۸9.  .3
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اِدُكْم َو  �نَ ِم�نْ ِع�ب اِلِ��ی
ُكْم َو الَصّ امى  ِم�نْ �ی

أَ
ا

ْ
ِكُ�وا ال �نْ

أَ
>َو ا

ُه واِسٌ� 
ّ
ِلِه َو الَل صنْ ُه ِم�نْ �نَ

ّ
ِهُم الَل ِ �ن

عنْ راَء �ی �ةَ وا �نُ و�نُ
ُ
ك �نْ �ی ْم اإِ

ُ
ك ما�أِ اإِ

ٌم<1 َعِل�ی
بـرای زنـان و مـردان مجـرد و همچنیـن، بـردگان و كنیزانـی كـه صالحیـت ازدواج 
گر دست خالی و تنگ دست هستند، خدا  دارند، مقدمات ازدواج را فراهم كنید. ا

از سر بزرگواری بی نیازشان می كند؛ زیرا خدا روزی گستر داناست.

طبق این آیــه، خداوند خــودش وعــده داده است که اگر ازدواج کنند، من از 
فضل خودم روزی می رسانم. اگر جوان اهل کار و تاش باشد، خداوند روزی 
او را می رساند. اعتقاد نادرست برخی از مؤمنان این است که باید همۀ مخارج 
زندگی در آینده را از هم اکنون داشته باشند و بعد اقدام کنند؛ ولی قانون اسام 

این است که باید اقدام کرد تا روزی تأمین شود.

پیامبر اکرم؟لص؟ می فرمایند:

ُکْم«2
َ
ُق ل َز ْر

َ
ُه أ

َ
 َفِإّن

َ
ْهل

َ
ُذوا اأْل ِ

َّ
»ات

همسر بگیرید كه این كار روزی شما را افزایش می دهد.

و باز خاطر نشان می کنند:

ال«3 ِتَی ِباْلَ
ْ
ّنَ یأ ُ َسـاَء َفِإّنَ َّوُجوا الّنِ »َتَز

با زن ها ازدواج بكنید. آن ها برای شما مال می آورند.

اسحاق بن عمار می گوید:

یردم: »مردم می گویند مردو نزد رهوف خدل؟لص؟  به لمام صادق؟ع؟ عرض 

نور، ۳۲.  .1

الكافي، ج 5، ص۳۲9.  .2

مكارم األخالق، ص۱9۶.  .3
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یرد و یضرت به لو ترمودند: »لزدولج ین.« آن مرد بار  آمد و لز تقر به لو گالیه 
دیگر نزد پیامبر؟ص؟ آمد و لز تقر شکایف یرد و دوباره پیامبر؟ص؟ لو رل به لزدولج 

توصیه یردند تا بار هوم. آیا لین رولیف درهف لهف؟«

لمام صادق؟ع؟ ترمودند:

» »َنَعْم، ُهَو َحّقٌ
بله، این حرف درستی است.

هپس ترمودند:

ِعیاِل«
ْ
َسـاِء َو ال ُق َمَع الّنِ ْز »الّرِ

رزق و روزی با همسر و فرزندان است.1

گواه بر این سخن امام، بررسی جامعه شناختی است که نشان می دهد همیشه 
وضع مالی افــراد بعد از ازدواج بهتر از قبل از ازدواجــشــان اســت؛ مگر اینکه 
اتفاق خاصی افتاده باشد، مثل ورشکستگی. اغلِب مردم قبل از ازدواج مالی 
ندارند و بعد از ازدواج، خدا روزی شان را رسانده است. پس افرادی که مشکل 
مالی را بهانه می کنند و از ازدواج سر باز می زنند، مشکل توکل دارند. اگر انسان 
به رازق بودن خدا اعتقاد داشته باشد، ازدواج می کند و اگر اعتقاد نداشته باشد، 
حتی اگر خانه و خودرو و بهترین مدرک و شغل هم داشته باشد، باز ازدواج 
نمی کند؛ چون توکل نــدارد. توکل آن است که انسان به وعــدۀ خــدا، ندیده، 
ایمان داشته باشد. کسی که به خدا اعتماد و توکل نداشته باشد، در واقع به 

خداوند سوء ظن دارد و به هاکت می افتد.

پیامبر مکرم اسام؟لص؟ فرموده اند:

ـُه ِبـاهلِل َعـّزَ َو  َسـاَء َظّنَ
َ
ـِة َفَقـْد أ

َ
َعیل

ْ
اَفـَة ال یـَج َمَ ِو ْز َك الّتَ »َمـْن َتـَر

كافی، ج5، ص۳۳0.  .1
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ُه ِم�نْ 
َ
ِهُم الّل ِ �ن

عنْ راَء �ی �ةَ وا �نُ ُكو�نُ �نْ �ی : >اإِ
ُ

 یُقـول
َّ

َو َجـل . ِإّنَ اهلَل َعـّزَ
َّ

َجـل
ِلِه<«1 صنْ �نَ

هركـس از تـرس فقـر و تنگ دسـتی ازدواج نكنـد، در واقـع بـه خـدای عزوجـل 
گـر دسـت خالی و  كـه خـدای عزوجـل می فرمایـد: »ا بدگمـان شـده اسـت؛ چرا

تنگ دست هستند، خدا از سر بزرگواری بی نیازشان می كند.«

سخت گیری خانواده ها
انسان تعریف  بــرای  که به عنوان وظیفه و مسئولیت  ازدواج مقوله ای اســت 
شده است؛ یعنی هر انسانی وظیفه دارد که ازدواج کند و والدین و جامعه 
هم وظیفه و مسئولیت دارند که فرد را به سمت ازدواج سوق دهند. در روایت 

دیگری از پیامبر مکرم اسام؟لص؟ نقل  شده است:

ِکَتاَبَة 
ْ
ُمـُه ال ِ

ّ
ـُه َو یَعل ـُن اْسَ َثٌة: َیّسِ

َ
 َواِلـِدِه َثال

َ
ِد َعی

َ
َول

ْ
»ِمْن َحـّقِ ال

َغ«2
َ
ِّوُجُه ِإَذا َبل َو یَز

از حقـوق فرزنـد بر گردن پـدر، سـه چیز اسـت: اول اینكـه نام خوبـی بـر او بگذارد؛ 
دوم اینكـه قـرآن را بـه او تعلیـم دهـد؛ سـوم اینكـه وقتـی بـه سـن ازدواج و بلـوغ 

رسید، او را همسر دهد.

این وظیفۀ هر خانواده ای است. برخی خانواده ها فکر می کنند که برای ازدواج 
فرزندشان، باید شرط بگذارند که درسش را تمام کند و به سربازی بــرود، کار 
، اشتباه است و  دولتی داشته باشد و ... تا برای ازدواج او اقدام کنند. این کار

نشان دهندۀ بی اعتمادی به وعدۀ خداوند است.

تجربه نشان داده اســت کسانی که در اوایــل جوانی -در صــورت رشــد و نمو 
فکری- ازدواج می کنند، زندگی شان پایدارتر است نسبت به کسانی که در سنین 

باال ازدواج می کنند.

كافی، ج5، ص۳۳۱.  .1

وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۸۲.  .2
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هنین  در  لزدولج  لمــا  لهـــف؛  نــخ  دو  گـــره زدن  مثب  جــولنــی،  هنین  در  لزدولج 
میان هالی مثب گره زدن دو طناب لهف. طبیعی لهف یه گره زدن دو نخ آهان تر 
لز گره زدن دو طناب لهف. نخ هم زود گره می خورد و هم دیر باز می شود؛ طناب 

هم هخف گره می خورد و هم زود باز می شود.

زندگی افراد کم سن اغلب، پایدارتر است؛ اما کسانی که در سنین باال ازدواج 
می کنند، نمی توانند همدیگر را تحمل کنند؛ چون هرکدام می خواهد دیگری را 

تربیت کند و نمی شود.

واسطه گری برای ازدواج

یکی از مسئولیت های مومنین، این است که واسطۀ خیر شوند افراد مناسب را 
به یکدیگر معرفی کنند و باهم آشنا سازند.

امام صادق؟ع؟ فرموده اند:

ِقیاَمِة«1
ْ
یِه یـْوَم ال

َ
ـْن یْنُظُر اهلُل ِإل  َکاَن ِمَّ

ً
با ْعَز

َ
َّوَج أ »َمْن َز

كـه  كسـانی اسـت  هركـس انسـان مجـردی را بـه ازدواج دیگـری درآورد، جـزو 
خداوند در روز قیامت به او نظر رحمت می افكند.

البته این نکته بسیار روشن است که شخصی که واسطه گر است بدون علم و 
گاهی و فقط از سر رفع تکلیف نباید وارد عرصه شود و این نیز درخور توجه  آ

است که با کوچکترین سختی نباید شانه خالی کرد.

اهمیت انتخاب همسر خوب

مهم ترین موضوع در بحث ازدواج، دقت در انتخاب همسر است؛ زیرا آثار و 
عوارض این بی دقتی عمری گریبان فرد را می گیرد و هم »َخِسَر الدنیا و اآلخره« 
می شود و هم معنویات خود را از دست می دهد. اما در مقابل، با انتخاب 

وسائل الشیعة، ج۲0، ص۴5.  .1
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همسر خــوب، انسان می تواند رشد کند و ببالد؛ چه از لحاظ دنیوی و چه از 
پیدا می کند.  نمود  بیشتر  زن  انتخاب  ایــن مطلب درخصوص  لحاظ معنوی. 
چه بسیار مردانی بوده اند که به واسطۀ داشتن زن خوب به مدارج عالی کمال 

رسیده اند. از امام صادق؟ع؟ نقل کرده اند که فرمودند:

همانـا زن طـوق )گردنبند( اسـت. پـس بنگر كـه چـه طوقی بـه گـردن می افكنی. 
بـرای زن ارزش و بهایـی نمی تـوان تعییـن كـرد، نـه بـرای خـوب آن هـا و نـه بـرای 
بدشـان. ارزش زن خـوب به اندازۀ طـال و نقره نیسـت؛ بلكـه از طال و نقـره هم بهتر 
ک از او  ک هـم نیسـت؛ بلكـه خـا و ارزشـمندتر اسـت و ارزش زن بـد، به انـدازۀ خـا

ارزشمندتر است.1

همسر عامه طباطبایی؟هر؟ از مصادیق زنان بــاارزش است. شاگرد برجستۀ 
فوت  بــه  معظم له  واکــنــش  ــارۀ  دربـ امینی،  ابراهیم  اســتــاد  طباطبایی،  عامه 

همسرشان چنین می گوید:

در توت همسرش، برخالف لنتظار ما بسیار لشک می ریخف و محزون و متأثر 
بود. روزو به لیشان عرض یردم: »ما صبر و بردبارو و تحمب موائب رل باید لز 
شما بیاموزیم. چرل لین چنین متأثر هستید؟« در جولب ترمودند: »آقاو لمینی، 
گریۀ  گریه نمی ینم.  مرگ یق لهف. همه باید بمیریم. من برلو مرگ همسرم 
یدبانوگرو و محبف هاو خانم لهف ]...[. در طوف مدت زندگی  من لز صفا و 
ما، هیچ گاه نشد یه خانم یارو بکند یه من یدلقب در دلم بگویم یاش لین یار 

رل نمی یرد یا یارو رل ترک یند یه من بگویم یاش لین عمب رل لنجام دلده بود.

]...[ نیز در جاو دیگرو چنین می گوید: »لو هنگامی یه من تکر می یردم و یا 
می نوشتم، با من یرف نمی زد تا رشتۀ لتکارم لز هم گسسته نشود و برلو لینکه 
خسته نشوم، رأس هر هاعف، دِر لتاِق مرل باز می یرد و چاو می گذلشف و هرلغ 

یار خود می رتف.«2

شیخ صدوق، معانی األخبار، ج۱، ص۱۴۴.  .1

مرادعلی شمس، سیری در سیرۀ علمی و عملی عالمه طباطبایی؟هر؟، قم: اسوه، ۱۳۸5.  .2



156

م(
دو

لد 
)ج

ن 
قرآ

ور 
با ن

ن 
بیی

ت

همسر عامه طباطبایی؟هر؟ کاری کرد که کسی مثل عامه طباطبایی رشد کند و 
ببالد. این اهمیت همسر خوب را نشان می دهد. همسر حضرت امام خمینی؟هر؟ 

و بسیاری از بزرگان چنین بودند. دربارۀ همسر آیت اهلل صدر هم گفته اند:

یکی لز تــجــار تــســرلنــی بــه هــمــرله خانمش بـــرلو زیـــارت آیــف لهلل للــعــظــمــی هید 
لهماعیب  صدر؟هر؟ بر لیشان ولرد می شود و طبق معموف، مرد به خدمف لین 
عالم بزرگولر شرتیاب می گردد و خانم لو نیز برلو دیدن خانولدۀ مریوم آیف لهلل  
صدر، دِر لندرونی رل می زند. خانم مریوم صدر در رل بر روو لو می گشاید و چون 
خانم تسرلنی با یک زن معمولی لز نظر هرووجع و لباس مولجه می شود، به گمان 
لینکه لیشان خدمتکار لهف، لز لو هرلغ خانم رل می گیرد. خانم یه متوجه لین 
یه  قضیه می شود، خجالف می یشد بگوید من خــودم هستم. لظسار مــی دلرد 

خانم تشریف ندلرد.

یه  یه ظسر به لندرونی مرلجعف می ینند، می بینند  مریوم آیف لهلل صدر؟هر؟ 
خانم نارلیف لهف. وقتی لز جریان باخبر می شوند، می ترمایند: تو رلهف گفتی! 
خانم نیستی. خانم آن بانویی بود یه چادرش دو وصله دلشف، آن هم با لیف 
یه پیرلهن عروهی لش رل به تقیر دلد و با لباس یسنه  خرما. خانم آن زنی بود 
یه در خانۀ شوهر، بچه در  یسی بود  گذلشف و خانم آن  به خانۀ شوهر قدم 
دلمن و دهف بر آهیا، در لثر خستگی زیاد خولبش برده بود. بله، خانم یعنی 
گرلمی لش، رهوف خدل؟لص؟،  یه وقتی پدر  تاطمۀ زهرل؟هر؟. بله، خانم لوهف 
لینکه  لز  می یند،  تقسیم  علی؟ع؟  لمیرللمؤمنین  همسرش  و  لو  بین  رل  یارها 
یــارهــاو بــیــرون منزف بــرلو شــوهــرش تعیین شــده،  یــارهــاو خانه بــرلو لو و 
به قدرو خوشحاف می شود یه می ترماید: »یسی جز خدل نمی دلند یه من چقدر 

ج لز خانه به عسدۀ من نیفتاد.«1 لز لین مطلب خوشحاف شدم یه یارهاو خار

آیت اهلل صدر؟هر؟ با این صحبت به همسرشان فهماندند که الگوی او حضرت 
زهرا؟اهع؟ است و چه افتخاری واالتر از این.

آیت اهلل حسین مظاهرى، اخالق و جوان، ج۲، چ۴، قم: شفق، ۱۳۸7.  .1
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فــرزنــدان اســت. همسر  انتخاب همسر خــوب، تربیت  بــر اهمیت  دلیل دوم 
خوب می تواند فرزندان خوبی نیز تربیت کند که هم برای خود و هم برای مرد 

باقیات صالحات شوند. این سخن پیامبر اکرم؟لص؟ بسیار درخور تأمل است:

»الّشّى من شـى ف بطن اّمه و الّسعید من سـعد ف بطن اّمه«1
انسـان خوش بخـت در رحـم مـادرش سـعید و خوش بخـت می شـود و انسـان 

بدبخت، در شكم مادرش بدبخت می شود.

این روایت اهمیت نقش و تأثیر مادر را نشان می دهد. داستان هدایت مادر 
سید رضی و سید مرتضی نیز بر این مطلب داللت می کند:

خ بغدلد نشسته لهف. در  شیخ مفید؟هر؟ شبی در خولب دید یه در مسجد یر
لین هنگام، یضرت تاطمه؟اهع؟ دریالی یه دهف لمام یسن و لمام یسین؟امهع؟ 
گرتته لند، بر لو ولرد می شوند و می ترمایند: »لو شیخ، به لین دو ترزند من  رل 
علم تقه بیاموز!« شیخ وقتی بیدلر می شود، لز لین خولب به ییرت می لتتد یه 
مقوود چه بود و نتیجۀ آن چه خولهد بود. صبد گاه، در وقف موعود، به مسجد 
مذیور می رود. مریوم شیخ مفید بعد لز لهتقرلر در مکان درس خود، می بیند 
یه تاطمه، مادر هید مرتضی و هیدرجی، دهف دو ترزندش رل در دهف گرتته 
گاه  و همان درخولهف رل لز لو می یند. به لین ترتیب، شیخ لز تعبیر خولب خود آ

می شود.2

این دو فرزند با هدایت آن مادر فخر عالم تشیع شدند. این نشان دهندۀ اهمیت 
مادر و کیفیت تأثیرگذاری اوست. مادر می تواند فرزند خود را به بهترین نحو 
تربیت کند؛ مثل مادران شهدا که از صدر اسام تا امروز توانستند با تربیت چنین 
را در دنیا رقم بزنند. عمروبن جنادۀ  ایثار و فداکاری ها  فرزندانی، بزرگ ترین 

الكافي، ج۸، ص۸۱؛ شیخ صدوق، كتاب من ال یحضره الفقیه، ج۴، ص۳77.  .1

به تصحیح  أمیرالمؤمنین؟ع؟(،  )خصائص  األئمة؟مهع؟  خصائص  الرضی ،  شریف  محمدبن حسین   .2
محمدهادى امینی ، ص۲9.
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انصاری از شهدای نوجوان کرباست که پــدرش نیز در رکــاب سیدالشهدا؟ع؟ 
شهید شد. این جوان وقتی خواست به میدان برود، امام فرمودند:

»پدر لین جولن یشته شد. شاید مادرش رلجی نباشد یه به میدلن رود.« جولن 
یه به میدلن بــروم و لباس جنگ بر من پوشانده  گفف: »مــادرم دهتور دلده 

لهف!«1

، مادر بدی باشد، ممکن است انسان شقی تربیت کند.  از آن طرف اگر مــادر
گاهی مادر با تأیید گناه فرزندش، از او یک انسان مجرم می سازد:

»درخــولهــتــی  گفتند:  لحظات  آخــریــن  در  ینند.  لعـــدلم  رل  شخوی  خولهتند 
ندلرو؟« گفف: »چرل، یک درخولهف دلرم و آن لین لهف یه دوهف دلرم مادرم 
رل ببینم.« مادرش رل آوردند. گفف: »مادر، من تقط یک درخولهف دلرم.« گفف: 
»چه درخولهتی، پسرم؟« گفف: »دوهف دلرم زبانف رل دربیاورو و دلخب دهان 
گفف: »لین دیگر چه درخولهتی لهف؟! قبوف  من بگذلرو.« مادر با خودش 
می ینم، چون لین آخرین درخولهف ترزندم لهف.« لین یار رل لنجام دلد. لین 
جولن لعدلمی هم  زبان مادرش رل گاز گرتف. پرهیدند: »چرل لین یار رل یردو؟« 
گفف: »آخر مادرم باعث شد من لمروز به لینجا برهم. آن روزو یه من لز مغازه 
گر لو آن آترین رل به  غ دزدیدم و به خانه آوردم، مادرم گفف: »آترین!« ل تخم مر

من نمی گفف، لمروز یار من به لینجا یشیده نمی شد.«

تبیین معیارهای انتخاب همسر

، باید چند معیار اساسی را در نظر گرفت: برای انتخاب همسر

1. دین داری
اولین معیار مهم، دین داری است. انسان باید با کسی ازدواج کند که دین داشته 

باشد. از امام باقر؟ع؟ روایت کرده اند:

1.  محمد سماوی، انصار الحسین؟ع؟، مهدی فصاحت، پیام آزادگان، ۱۳90، ص۸۶.
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شخصی خدمت پیامبر؟لص؟ آمد و دربارۀ ازدواج ]و ارزش هاى حاکم بر آن[ با 
آن حضرت مشورت کرد. پیامبر به ایشان فرمودند:

َبْت یداَك«1 یَن َتَر یَك ِبـذاِت الّدِ
َ
»اْنَکْح َو َعل

ازدواج كن و بر توسـت كه به سـراغ همسـرى باایمان و دین دار بروى كـه روزى تو 
را گسترده می كند.

مردی با امام حسن؟ع؟ دربارۀ ازدواج دختر خود مشورت کرد. حضرت به او 
فرمودند:

َلْ  ْبَغَضَهـا 
َ
أ ِإْن  َو  َمَهـا  ْکَر

َ
أ ـا  َ َحّبَ

َ
أ ِإْن  ـُه 

َ
َفِإّن َتـِى،  ُجـٍل  َر »ِمـْن 

2 یْظِلْمَها«
گر دختر تو را دوسـت داشته باشد، گرامی اش  او را به مردی باتقوا شوهر ده؛ زیرا ا

گر دوستش نداشته باشد، به وی ستم نمی كند. می دارد و ا

، دین داشتن  ، چه بــرای دختر و چه بــرای پسر بنابراین ماک انتخاب همسر
است. بسیاری افراد هستند که به خواستگاری که پول ندارد یا به سربازی نرفته 
است، دختر نمی دهند؛ اما به کسی که دین ندارد، دختر می دهند. این اشتباه 
بزرگی است. خوشبختی دختر به ثروت شوهرش نیست؛ بلکه به ایمان شوهرش 
است. اگر مردی ایمان داشته باشد، همسر در کنار او احساس آرامش می کند؛ 
اما اگر مرد دیــن دار نباشد، هیچ فایده ای نــدارد و در زندگی آنــان، از آرامش 

خبری نیست.

2. اخالق نیکو
اخــاق نیکو نیز جــزو معیارهایی اســت که بــرای انتخاب همسر باید در نظر 

1.  عالمه مجلسی، مرآة العقول، ج۲0، ص۲۳؛ الكافی، ج۱0، ص59۲.

مكارم األخالق، ج۱، ص۲0۴.  .2
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از آن هــا بداخاق باشد،  اگر هرکدام  گرفت. همسر باید خوش اخاق باشد. 
باعث پسرفت دیگری می شود و به او ضربه می زند.

شخوی در نامه لو به لمام رجا؟ع؟ نوشته بود: »یکی لز خویشاوندلن لز دختر 
من خولهتگارو یرده، ولی متأهفانه لو بیمار و تندخو و بدلخالق لهف.« لمام 

رجا؟ع؟ در پاهخ نامۀ وو نوشتند:

ِق«1
ُ
ل ُ ِّوْجُه ِإْن َکاَن َسئَی الْ »اَل ُتَز

گر بد اخالق است، به او دختر مده. ا

ــدیــن بــایــد در نظر بگیرند کــه فــرزنــد خــودشــان هــم باید  در ایــن زمــیــنــه، وال
برخی  متأسفانه  کنند.  اقـــدام  او  ازدواج  ــرای  ب بتوانند  تــا  باشد  خــوش اخــاق 
کند، اخاقش  ازدواج  اگر  گمان می کنند  ــد،  دارن فرزند بداخاق  که  والدینی 
خوب می شود؛ درحالی که سخت در اشتباه اند. باید تاش کنند ابتدا اخاق او 
را درست کنند و بعد برای ازدواجش اقدام کنند. انسان بداخاق هم خودش 
را از بین می برد و هم همسرش را. معدودند افرادی که انسان های برگزیده ای 
بــزرگــواران تحمل  آن   انسان های بداخاقی بودند و  امــا همسرانشان  بودند، 

می کردند؛ ازجمله مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء؟هر؟:

بوده  تشیع  م 
َ
عال تقیسان  بزرگ ترین  لز  یاشف للغطاء؟هر؟  جعفر  شیخ  مریوم 

لهف ]...[. لهب علم و لصحاب هّرش تسمیدند یه همسرش در خانه بدلخالقی 
جسف وجو  مقام  در  لیــن قــدر  ندلشتند.  دلهــتــان  لز  خبر  چندلن  ولــی  می یند؛ 
یه لین مرد بزرگ للسی، لین تقیه عالی قدر،  برآمدند تا به لین نتیجه رهیدند 
یه به دلخب خانه مــی رود، همسرش یسابی لو رل یتک می زند. یک روز  گاهی 
چسارپنج نفر جمع شدند و خدمتش آمدند و گفتند: »آقا، ما دلهتانی شنیده  لیم. 

لز خودتان باید بپرهیم. آیا همسر شما گاهی شما رل می زند؟«

وسائل الشیعه، ج۱۴، ص5۴؛ كتاب من ال یحضره الفقیه، ج۳، ص۴09.  .1
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ترمود: »بله، عرب لهف، قدرتمند هم هسف، قوى للبنیه هم هسف. گاهی یه 
عوبانی می  شود، یسابی مرل می  زند. من هم زورم به لو نمی رهد.«

گفتند: »لو رل طالق بدهید.«

گفف: »نمی دهم.«

گفتند: »لجازه بدهید ما زن هایمان رل بفرهتیم، لدبش ینند.«

گفف: »لجازه نمی دهم.«

گفتند: »چرل؟«

گفف: »لین زن در لین خانه برلى من لز لعظم نعمف هاى خدلهف؛ چون وقتی 
بیرون می آیم و در صحن لمیرللمؤمنین؟ع؟ می لیستم و تمام صحن پشف هر 
لین  برلبر  در  گاهی  می ینند،  تعظیم  من  برلبر  در  مــردم  می خولنند،  نماز  من 
یه خدل به من دلده، یک ذره هول مرل بــرمــی دلرد. همان وقف می آیم  مقاماتی 
در خانه یتک می خورم، هولیم بیرون می رود! لین چوب للسی لهف. لین باید 

باشد.«1

این بزرگان معدودند؛ ولی به بهترین صــورت صبر کردند تا اجر صبر بر این 
مسئله را ببرند. از آن طرف، بداخاقی بر احوال معنوی و شخصی خود فرد هم 

تأثیر می گذارد و آثار عبادات او را از بین می برد.

تبیین اهمیت فرزندآوری و تربیت آن

یکی از نقشه های دشمن مقابله با فرزند آوری است که ایستاگی در مقابل آن با 
جهاد تبیین ممکن است. مجاهد تبیین باید بتواند اهمیت فرزندآوری را بیان و 

نقشه دشمن را برماکند.

خانوادۀ علوی و فاطمی باید این اصل را رعایت کند با این نیت که فرزندانی 
صالح برای جامعه و یارانی برای امام زمان؟جع؟ تربیت کند. الزم است چند 

شیخ حسین انصاریان، نفس، قم: دارالعرفان، ۱۳۸۸، ص۳۲۸.  .1
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مطلب دربارۀ اهمیت فرزند آوری بیان شود.

، در دیدار با اعضای  در سال 1۳۹1، مقام معظم رهبری؟بد؟ در روز نوزدهم آذر
شورای عالی انقاب فرهنگی جملۀ بسیار عجیبی مطرح فرمودند:

»یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق 
آن فکر می کند، تن او می لرزد، این مسئلۀ جمعیت 

است.«1

این جمله نشان از احساس خطری بود که مقام معظم رهبری احساس کرده و 
چنین جمله ای را مطرح کرده بودند. ممکن است به ذهن بعضی از افراد خطور 
کرد یا سرپناه  که بــرای همین جمعیت فعلی هم نمی توان اشتغال زایی  کند 
ساخت و شرایط ازدواج را فراهم کرد! پس چرا این همه به فرزندآوری سفارش 

می شود؟!

که جمعیت کشور ما در سال های  ایــن پرسش ابتدا باید ببینیم  در پاسخ به 
مختلف چقدر بوده است. جمعیت کشور ما در سال 1۳۵۵ حدود ۳4میلیون 
 ، ، در سال 1۳۸۵ حدود ۷۰میلیون نفر ، در سال 1۳۷۵ حدود ۶۰میلیون نفر نفر
در سال 1۳۹۰ حدود ۷۵میلیون نفر و در سال 1۳۹۵ حدود ۸۰میلیون نفر بود. 
متوسط سن جمعیت ایران در سال 1۳۵۵ در حدود ۲۲ سال، در سال 1۳۶۵ 
حدود ۲1 سال، در سال 1۳۷۵ حدود ۲4 سال، در سال 1۳۸۵ حدود ۲۸ سال و 
در سال 1۳۹۰ حدود ۳۰ سال بوده و در سال 1۳۹۵ حدود ۳۲ سال بوده است.

، در سال 1۳۵۵، هر خانواده به صورت میانگین هفت فرزند داشته  طبق آمار
است. در سال 1۳۹۰، این میانگین به 1.۷ فرزند رسیده است. تمام کسانی که 
جامعه شناسی خوانده اند و مطالعاتشان دربارۀ جمعیت است، می دانند اگر 

بیانات مقام معظم رهبری؟بد؟ در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، ۱9آذر۱۳9۱.  .1
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در کشوری، تعداد فرزند در خانواده به صورت میانگین، از ۲.۲ نفر کمتر شود، 
آن جامعه منقرض خواهد شد؛ زیرا میزان ۲.۲ نفر یعنی اینکه یک فرزند به جای 
پدر و یک فرزند به جای مادر می آید. دراین بین، ۰.۲ هم به جای افرادی که یا 
ازدواج نمی کنند یا فرزنددار نمی شوند. اما جای تأسف این است که میانگین 
فرزندآوری در کشور ما از این میزان هم کمتر است؛ یعنی به ازای هر خانواده، 
1.۷ اســت. پــس کشور مــا بــا سرعت بیشتری در حــال حرکت بــه ســوی جریان 
، عمق فاجعه مشخص می شود: اگر  انقراض است. حال، با توجه به این آمار
روند تولید نسل ما به همین شکل پیش برود، جمعیت ایران از سال 14۲۰ رشد 
منفی خواهد داشت و در ۸۰ سال آینده، جمعیت کشور به حدود ۳1میلیون نفر 
خواهد رسید که حدود 4۷ درصد آن را افراد بیش از ۶۰ سال تشکیل می دهند! 
طبیعی است این افراد فقط مصرف کننده اند و نمی توانند تولید کنند. پس در 
آن هنگام، تولیدکننده ای وجود نخواهد داشت و به تبع این پیشامد، ثروتی در 
 جمعیت 

ً
کشور وجود نخواهد داشت و گردش پولی رخ نخواهد داد. مسلما

چنین کشوری منقرض خواهد شد.

هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است با سرعتی که جمعیت ما کاهش یافت، 
مرتکب  ایـــران  کشور  مسئوالن  گذشته،  زمــان  در  دهــد.  کاهش  را  جمعیتش 
اشتباهی شدند و با شعار »دو بچه کافی است«، جامعه را به توقف فرزندآوری 
تشویق کردند؛ اما در همان زمان، کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه و انگلیس، 
و رژیم غاصب صهیونیستی جمعیت خود را بیشتر کردند. آن ها میانگین تعداد 
فرزند در هر خانواده را به چهار فرزند رساندند؛ اما در کشور ما جریان به عکس 
شد. این جریان را با  جدیت دنبال کردند، تاجایی که اگر در خانواده ای فرزند 
سوم متولد می شد، آن فرزند را بیمه نمی کردند! و کارهایی از این دست اجرا 
، مسئوالن ما نشان دادند که اگر بخواهند برنامه ای را  شد. در همین یک کار
عملی سازند، به خوبی از پس آن برمی آیند. برنامۀ کاهش جمعیت یک برنامۀ 
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حساب شده از جانب دشمن بود که با موفقیت در کشور ما اجرا شد.

زبیگنیف برژینسکی،1 سیاست مدار آمریکایی و مشاور امنیت ملی در دولت 
،2 رئیس جمهور سابق آمریکا، نامه ای به رئیس جمهور آمریکا نوشت  جیمی کارتر
و بعدها در مصاحبه با روزنامۀ آمریکایی وال استریت ژورنال در مارس۲۰۰۹، 

محتوای این نامه را علنی کرد:

بپرهیزید  لیــرلن  تأهیسات هسته لو  به یملۀ پیش دهتانه علیه  لز تکریردن 
تر لز همه، بازو طوالنی مدت رل لنجام  و گفف و گوها رل با تسرلن یفظ ینید. باال
دهید؛ چون زمان و آمارهاو جمعیتی و تغییر نسب در لیرلن به نفع رژیم ینونی 

نیسف.3

در سال 1۹۷4، پیمانی موسوم به »توافق نامۀ ۲۰۰«4 منعقد شد که طراح آن، 
هنری کیسینجر	 بود. او در آن زمان، مشاور امنیت ملی آمریکا بود. این پیمان 
تا سال 1۹۸۹ محرمانه ماند و موضوع آن، بررسی رشد جمعیت در جهان و آثار 
آن بر امنیت ایاالت متحده و منافع خارجی آمریکا بود. کیسینجر در این طرح، 

اقداماتی برای کاهش چشمگیر جمعیت پیشنهاد کرده و نوشته بود:

یــشــورهــاو در یــاف توهعه  یــنــون، جسان غــرب بــه ولردلت مــولد معدنی لز  ل
گر رشد جمعیف لین یشورها بخولهد مانع توهعۀ لقتوادو ما و  ولبسته لهف. ل
پیشرتف هاو لجتماعی بشود، لین بی ثباتی به لین معنی لهف یه تولیدلت آتی 

و ذخایر معدنی لین یشورها نیز با ریود مولجه خولهند شد.

او که استراتژیست پرنفوذ آمریکایی و یهودی و صهیونیست است، در یادداشت 
محرمانۀ خود به رئیس جمهور وقت، جرالد فورد،	 نوشت:

1. Zbigniew Brzezinski
2. Jimmy Carter

روزنامۀ وال استریت ژورنال، گفت وگو با برژینسكی، مارس۲009.  .3
4. NSSM 200
5. Henry Kissinger
6. Gerald Ford
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نظریۀ مالتوس یه پیش بینی یرده بود غذل برلو جمعیف جسان یاتی نخولهد 
یاهش جمعیف جسان هوم رل مسئلۀ لمنیف لتازونی )لمپرلتورو آمریکا(  بود، 

به شمار آورده لهف.

ــارۀ سیزده  او در تحقیق خود به این نتیجه رسیده بود که به طور خــاص، درب
از  که هفت کشور  گرفته شــود  ، باید سیاست کاهش جمعیت در پیش  کشور
آن ها کشورهای اسامی و کشورهای دارای اقلیت های بزرگ مسلمان مانند هند 

هستند.1

این شعارهای به ظاهر دل فریب که در کشور ما برای کاهش فرزندآوری داده 
می شد، فقط برای ایران بود و در هیچ کشور دیگری اجرا نشد.

کنترل جمعیت و نظر رهبری

قانون تنظیم خانواده و جمعیت که در دهه ۷۰ در کشور به تصویب رسید 
متأسفانه مشکات عدیده ای را امروزه برای کشور به ارمغان آورده است. شاید 
 استمرار آن طرح، ضربه ای 

ً
دغدغه آن روز برخی از مسئولین به جا بود، اما قطعا

بسیار سخت بر پیکره جامعه اسامی وارد کرد.

مقام معظم رهبری؟بد؟ در سال ۹1 فرمودند:

»من همین جا در دلخب پرلنتز عرض بکنم؛ یکی لز خطاهایی یه خود ما یردیم 
- بنده خودم هم در لین خطا هسیمم - لین مسئلٔه تحدید نسب لز لولهط دهٔه 
7۰ به لین طرف باید متوقف می شد. للبته لّولی یه هیاهف تحدید نسب لتخاذ 
شد، خوب بود، الزم بود، لیکن لز لولهــط دهٔه 7۰ باید متوقف می شد. لین رل 

متوقف نکردیم؛ لین لشتباه بود.«2

درســت اســت کــه رهــبــری خــود را در تصویب ایــن قــانــون مقصر دانستند، اما 

1. www.yjc.ir/fa/news/4805630
بیانات در اجتماع مردم بجنورد، ۱۳9۱/ 07/ ۱9.  .2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126
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به عنوان  دارد.  سیاست  ایــن  با  ایشان  مخالفت  از  نشان  بسیاری  نمونه های 
نمونه، رایزن فرهنگی ایران در کشوربوسنی و هرزگوین می گوید:

مشغوف  هرزگوین  و  بوهنی  یشور  در  ترهنگی  رلیـــزن  به عنولن   ۱۳77 هــاف 
خدمف بودیم؛ برلدرلن هپاه آن جا عملیات بازهازو به عسده شون بود و بعد 
لز جنگ، در یاف بازهازو بودند. یک بار یاج قاهم تشریف آوردنــد آن جا و 
شب مسمان ما شدند. هولف یردم لز تعدلد ترزندلنشان. دهه هفتاد بود ]و بحث 

ترزند یمتر در لوج[:

ینترف  گفف: ما رعایف قانون جمسورو لهالمی رو نکردیم. )یعنی  یاج قاهم 
جمعیف یه دوتا بیشتر نشه( بعد خاطره لو نقب یرد یه: من خدمف مقام معظم 
یه ما رعایف قانون جمسورو  گفتم  رهبرو؟بد؟ رهیدم، بحث ترزند شد من 

لهالمی رو نکردیم. آقا ترمودند: لین قانون رو ما خودمون هم قبوف ندلریم.1

كتاب حاج قاسم، نرجس شكوریان فرد، داستان ۳۲.  .1



فصل دهم

ــن عـــــــــزت  و ــ ــی ــ ــی ــ ــب ــ  ت
اســــــــــتــــــــــقــــــــــالل1  

این فصل، از كتاب »زیبایی ها و زشتی های كربال« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1





اگر کسی بخواهد شخصیت مؤمن را بشناسد، یکی از پایه های اصلی شخصیتی 
عمق  از  حاکی  مؤمن،  شخصیت  بیرونی  نمای  اوســت.  »عزتمندی«  مؤمن، 
عزت نفس او هست. همانند یک ساختمان که نماکاری آن، یک جلوه و زیبایی 
بگوید چقدر  باید  می بیند  بیرون  از  را  مؤمن  به ساختمان می دهد؛ هرکسی 

شخصیت مؤمن زیبا و باشکوه هست!

این از امتیازات و اختصاصات زندگی مؤمنانه است. مؤمن شدی عزیز می شوی. 
عزت نفس پیدا می کنی. مرکز ایــن عــزت، منبع ایــن عــزت کجاست؟ خداوند 

متعال می فرماید:

�نَ لا  �ی �ة ا�نِ ُم�ن
ْ
�نَ َو لِك�نَّ ال �ی ِم�ن ُموأْ

ْ
�ةُ َو ِلَرُسوِلِه َو ِلل ِعرنَّ

ْ
ِه ال

َ
> َو ِلّل

1> ُمو�نَ
َ
ْعل َ �ی

عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است ولی منافقان نمی دانند!

این عزت را خدا بین خودش، پیغمبرش و مومینن تقسیم کرده است، البته در 
صدر مومنین، اهل بیت هستند ولی این عزت به دامنه های این قله ها هم سرازیر 
می شود یعنی پیروان اهل بیت؟مهع؟. این عزت را باید حفظ کرد. بعضی ها مثل 
آب خوردن عزت فروشی می کنند. درحالی که این عزت از مختصاتی است که 

خداوند متعال به مومنین هدیه کرده است و اصا غیر قابل فروش است.

منافقون،۸.  .1
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اسام عزت را برازندۀ انسان مسلمان می داند و به هیچ وجه، به پویندگان راه 
خود اجازه نمی دهد که عزت و کرامتشان را از دست بدهند و ذلت را بپذیرند.

چالش  و جدال  ناپایان  حق  و باطل  در طول  تاریخ،  نزاع  میان  عزت  و ذلت  است . 
زندگی  پیامبران ؟مهع؟ درس نامۀ  عزت مندی  است . عزت  هابیل  در چنگال  قابیل ، 
تبر ابراهیم؟ع؟ در بتکدۀ  نمرود و عزت  ابراهیم؟ع؟ در شعله های ذلیل  آتش ، 
، عزت یوسف؟ع؟ در بازار برده فروشان   عزت  اسماعیل؟ع؟ زیر تیغ  ذلیل  خنجر
، عزت  موسی؟ع؟ در دربــار فرعون ، عزت  حضرت  محمد؟لص؟ در میان   مصر
مشرکان  و یهود و منافقان ، عزت  امــام علی؟ع؟ در میان  ناکثین  و مارقین  و 

قاسطین ، عزت حسنی در صلح قهرمانانه و عزت  حسینی  در گودال  قتلگاه ... .

بیشترین دشمنی دشمنان انقاب اسامی نیز در همین حیطه در جریان است. 
یعنی عزت و استقال، که اصلی ترین شعار و دستاورد انقاب است بیش از سایر 
موضوعات مورد هجمه دشمن قرار گرفته است. دشمنان در صدد این هستند 
که این طور القاء کنند که اصل مشکات کشور در بخش های مختلف ناشی از 
پافشاری نظام روی استقال خود است و اگر از این حوزه کوتاه بیاید مشکات 
مردم حل می شود. در صورتی که کشور هر دستاورد مهم و حیاتی که به دست 
آورده است به واسطه روحیه عزت مداری و استقال طلبی بوده است. در واقع 
دشمنان می دانند که نقطه قوت اصلی نظام در چه آرمان و شعاری است؛ لذا 

همان را هدف قرار داده است. لذا این عرصه احتیاج ضروری به تبیین دارد.

عوامل ذلت مسلمین
اما ســؤال این است که در طول تاریخ گذشته اســام، مسلمینی که در نهایِت 
عزت و اقتدار بودند، چرا رفته رفته عزتشان را از دست دادند و امروزه، بخش 

ت کشیده شده اند؟!
ّ
عمده ای از آنان به ذل
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بی لیاقتی ُحکام

حکام از بنی امیه و بنی عباس گرفته تا قاجار و پهلوی، در نهایِت ذلت بودند 
و به همین دلیل، مسلمین را هم به ذلــت کشاندند. اگــر افــرادی که در رأس 
حکومت ها بودند، عزت مدارانه حکومت می کردند، مسلمین عزیز می شدند؛ 
اما متأسفانه بخش غالب زمامدارانی که خود را به اسام منتسب می کردند، 
انسان هایی ذلیل و سازشکار بودند و به همین علت، اسام و مسلمین را ذلیل 

کردند.

بروید آدم انتخاب کنید
یک روز وقتی یه مدرس لز مجلس به خانه بازگشف، عده لو لز مردم به منزف لو 
ریخته و با هروصدلو زیاد گفتند: »آقا! لین چه الیحه لو بود یه لمروز توویب 

شد؟ خالف مولحف لهف!«

گر بیسف رأس لهب و لالغ و یک آدم رل در مجلسی جمع  مدرس پاهخ دلد: »ل
ناهار چه می خورید، جــولب چه می دهند؟« همه  یه  بپرهند  آن هــا  لز  و  ینند 

گفتند: »جو«.

یه شما  یند. لیــن ویالیی  گفف: »آن یک نفر هم ناچار لهــف هکوت  مــدرس 
لنتخاب یرده لید، شعورشان همین لهف. بروید آدم لنتخاب ینید!«1

مسئوالن مملکتی باید عزت داشته باشند؛ نه اینکه با نهایت حقارت و عجز در 
مقابل بیگانگان سر فرود آورند. اگر مسئولی عزت نداشت، چگونه می توانیم 
انتظار اصاح امور جامعه را داشته باشیم؟! اگر حکام ذلت داشته باشند، امور 
مسلمین را به خطر می اندازند؛ همان طور که در زمان های گذشته نیز خیلی از 

حکام به واسطۀ حقارت و ذلتشان، امت اسام را هم به ذلت کشاندند.

مجلۀ یاران، شمارۀ ۲5، آذر ۸۶، یادمان شهید آیت اهلل سیدحسن مدرس، ص ۴9.  .1
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ذلیل ترین شاه ایران
 پادشاهان قاجار و پهلوی، ناالیق ترین پادشاهان تاریخ ایران بوده اند.

ً
قطعا

یــه بــا پنجاه هــاف تــرمــانــرولیــی لش، لیـــرلن رل قــرن هــا لز  یکی لز آن پــادشــاهــان 
گـــذلرد و بیشتر وقــف خــود رل بــه لنــدلزه گــیــرِو بلندِو هبیلش و  پیشرتف جــا 
یستان لز لیرلن جدل شده  زن بارگی گذرلند و در زمان لو تریمنستان و خیوه و پا
و هرلت و لتغانستان به دهف لنگلیس لتتاد، ناصرللدین شاه بود. پادشاهی یه 
در یرم هرلو خود بیش لز ۱۲۰ زن دلشف. لو یتی در 6۸هالگی شیفتۀ دخترو 
۱۲هاله به نام ماه رخسار شد یه خولهرزنش هم بود و لو رل به همسرو خود در 

آورد!1

، محمدرضا پهلوی بود. یکی دیگر از پادشاهان ذلیل و حقیر

ــارۀ چگونگی  فــردوســت یــاِر غــار محمدرضا پهلوی در کتاب خــاطــراتــش دربـ
پادشاه شدن محمدرضا می نویسد:

ج شد. جلو آمد و دهف دلد. گفتم:  هفیر لنگلیس، رأس هاعف ۸ لز هفارت خار
»ولیعسد من رل ترهتاده لهف یه بپرهم وجع لو چه خولهد شد؟« جولب دلد: »ما 
گوش می یند و تو میزلن پیشروو  یه ولیعسد به لخبار جنگ  خبر موثق دلریم 
آلمان ها رل در جبسه ها روو نقشه با هنجاق برلیش مشخص می ینی«. همان 
شب جریان مالقاتم با هفیر لنگلیس رل به محمدرجا گفتم و لو دهتور دلد رلدیو 

رل لز لتاق بیرون ببرم و تمام نقشه ها رل پاره یرد.

چند روز بعد، با هفیر تماس گرتتم و جریان رل گفتم. لو نیز قوف دلد یه هفارت 
لز جمسورو لهف.  لیــرلن بستر  یه هلطنف در  یند  رل رلجــی  لنگلیس و آمریکا 
گفف  گرتف و  یه هفیریبیر لنگلستان با من تماس  در نسایف، ۲4شسریور بود 
محمدرجا هرچه زودتر به مجلس برود و هوگند بخورد، آن ها هم مقدمات رتتن 

مجلۀ ایران بانو، شمارۀ 75، ۱9اردیبهشت 95، ص۱۲.  .1
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رجاخان رل ترلهم خولهند یرد.1

حقارت تا به آنجا رسیده بود که شاه کشور با نظر آمریکایی ها و انگلیسی ها 
انتخاب می شد و از خود هیچ اراده ای نداشت.

یه  بعد لز لنقالب به خوزهتان رتتم و لز یکی لز مسئولین لمــور نفتی پرهیدم 
زمانی  دلرم:  عجیب  »خاطره لو  گفف:  دلرد؟  دورلن  لین  لز  هم  خاطره لو  آیا 
و  برمی گشتند  یشورشان  به  یکی پس لزدیگرو،  آمریکایی ها  شــد،  لنقالب  یه 
شاه به خاطر لینکه دف آنان رل به دهف آوَرد، به هر یدلمشان هدلیایی لز قبیب 
یه لین  قالیچه هاو لبریشمی و طال و جولهرلت مــی دلد. من هم مأمور بــودم 
هدلیا رل به آن ها برهانم. روزو هدیۀ یکی لز لین آمریکایی ها رل یه عازم بود، در 
ترودگاه به لو دلدم. لو هم ظرف یادوشده لو رل به من دلد و گفف: »لین هدیه رل 
هم لز طرف من به شاه بده«. چند روز بعد، شاه لز لیرلن ترلر یرد و ترصف نشد 
هدیه رل به لو بدهم. بعدها یه جعبه رل باز یردیم، دلخب آن دهتماف توللف آلوده 

به نجاهف بود یه لین مستشار آمریکایی به شاه هدیه دلده بود.2

این اوج ذلت کشوری است که امثال محمدرضا پهلوی بر آن حکومت کنند که 
باوجوِد چنین حاکمان ذلیل و نادانی، امت اسامی به ذلت رسید.

سستی باورها

بعد از پیامبر؟لص؟ ساطین و ُحکام، سنت ها و باورهای مردم را سست کردند 
که ازجملۀ آنان معاویه بود. او براى پیشبرد اهداف خویش و تحکیم پایه هاى 
مقام و موقعیت خــود که سخت به آن عاقه داشــت، به احکام اسامی نیز 
دســت انــدازى کرد و بدعت هایی را در دین پدید آورد که از مهم ترین آن ها 
انحراف خافت اسامی از مسیر صحیح خود و تبدیل آن به سلطنت استبدادى 

 انتخاب فرزند آلوده و ناصالحش براى والیت عهدى بود.
ً
و موروثی، مخصوصا

ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد فردوست، ص۱0۳.  .1

به نقل از حجت االسالم قرائتی در برنامۀ درس هایی از قرآن، 9اردیبهشت 7۸.  .2



174

م(
دو

لد 
)ج

ن 
قرآ

ور 
با ن

ن 
بیی

ت

این خطر به قدرى جدى و مهم بود که امام حسین؟ع؟ در جمع عدۀ زیادى 
از صحابه و انصار و فرزندان آن ها در منا، با آنکه جاسوسان معاویه همه جا 

مراقب اوضاع بودند، دراین باره فرمودند:

ّقُ َو َیْذَهَب«1 َ ْن َیْنـَدرَِس َهَذا الْ
َ
خاُف أ

َ
»َفِإّنِ أ

مـن بیـم آن دارم كـه ]بـر اثـر اعمـال معاویـه[ دین اسـالم فرسـوده و بـه طـور كامل 
ریشه كن شود.

در جایی دیگر هم امام؟ع؟ در نامه ای به پنج نفر از سران بصره نوشتند:

ْحِیَیْت«2
ُ
ِبْدَعـَة َقْد أ

ْ
ِمیَتْت َو ِإّنَ ال

ُ
»َفِإّنَ الُسـنَة َقْد ا

همانا سنت پیامبر؟لص؟ مرده و بدعت ]در دین[ احیا شده است.

نمونه هایی از بدعت های معاویه
معاویه در بدعت گذارى هیچ حّدومرزى قائل نبود و به اعتراض دیگران نیز 

اعتنایی نمی کرد. 

لبودردلء به معاویه گفف: »لز پیغمبر؟لص؟ شنیدم:’هریسی لز ظروف طال و نقره 
َرى 

َ
ال أ

َ
نا ت

َ
ّما أ

َ
بیاشامد، آتش جسنم درونش رل ترل خولهد گرتف.‘« معاویه گفف:»أ

.»
ً
ِلَک َبأها

َ
ِبذ

لما من برلى آن لیرلدى نمی بینم!

لبــودردلء پاهخ دلد: »عجبا! من لز پیامبر؟لص؟ نقب می ینم، تو رأى شخوِی 
خود رل لظسار می ینی! من دیگر در هرزمینی یه تو هستی، نخولهم ماند!«3

مرحوم عامۀ امینی؟هر؟ در کتاب نفیس الغدیر با ذکر اسناد و مدارک روشن، 

اإلحتجاج علی أهل اللجاج، احمدبن علی طبرسی، ج ۲، ص۸7؛ الغدیر، عالمه عبدالحسین امینی،   .1
ج۱۱، ص۲۸.

تاریخ االمم و الرسل و الملوک )معروف به تاریخ طبری(، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، ج7، ص۲۴0.  .2

ح نهج البالغه، بن ابی الحدید، ج5، ص۱۳0. شر  .3
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بدعت ها و فجایعی را که شخص معاویه انجام داده است، جمع آورى کرده 
است که به صورت فهرست وار به بعضی از آن ها اشاره می کنیم:

نخستین یسی یه آشکارل به شرب خمر و خریدن آن لقدلم یرد، معاویه بود.

نخستین یسی یه در محیط لهالم تحشا رل لشاعه دلد، معاویه بود.

نخستین یسی یه ربا رل یالف شمرد، معاویه بود.

نخستین یسی یه لزدولج با دو خولهر رل در یک زمان لجازه دلد، معاویه بود.

نخستین یسی یه هّنف پیامبر؟لص؟ رل در باب دیات تغییر دلد، معاویه بود.

نخستین یسی یه لبیک رل ]در مرلهم زیارت خانۀ خدل[ ترک یرد، معاویه بود.

نخستین یسی یه لز لجرلى یدود للسی هرباز زد، معاویه بود.

نخستین یسی یه لموللی رل برلى جعب یدیث لختواص دلد، معاویه بود.

یسی یه به هنگام بیعف با مردم، بیزلرى لز علی؟ع؟ رل شرط می یرد،  نخستین 
معاویه بود.

یرم؟لص؟ ]یعنی[ عمروبن َیِمق رل  نخستین یسی یه هِر یکی لز لصحاب پیامبر ل
جدل یرده و در شسرها گردش دلد، معاویه بود.

نخستین یسی یه خالتف پیامبر؟لص؟ رل به هلطنف مبّدف یرد، معاویه بود.

نخستین یسی یه به دین خدل لهانف یرد و ترزند تاجرش رل به خالتف برگزید، 
معاویه بود.

نخستین یسی یه دهتور دلد مدینۀ پیامبر؟لص؟ رل غارت ینند، معاویه بود.

گویی به علی؟ع؟ رل رولج دلد، معاویه بود. نخستین یسی یه هّب و ناهزل

نخستین یسی یه خطبۀ نماز عید رل ]برخالف دهتور پیامبر؟لص؟[ بر نمازعید 
مقدم دلشف تا بتولند قبب لز متفّرق شدن مردم، جمن خطبۀ خود، علی؟ع؟ رل 

هّب یند، معاویه بود.1

كتاب نفیس الغدیر، عالمه عبدالحسین امینی، ج۱۱، ص7۱ به بعد مراجعه  براى توضیح بیشتر به   .1
كنید. تمام مدارک مطالب فوق، از كتب اهل سّنت با ذكر جلد و صفحه بیان شده است.
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این تنها بخشی از ظلم های معاویه در زمینۀ تغییر احکام الهی و نقض سنت 
پیامبر؟لص؟ و زیرپانهادن دستورات خدا بود و اگر کسی تمام تاریخ زندگانی 
او و سایر بنی امیه را بررسی کند، باز هم به نمونه هاى بسیاری دست می یابد.1 
این گونه، معاویه و امثال او تمام باورهای مردم را در طول تاریخ عوض کردند و 

باعث ذلت مسلمین شدند.

لوده شدن به زرق وبرق دنیا دنیاطلبی و آ

اگر مسلمین به دنیا و زرق وبــرق آن آلوده شوند، به ذلت کشیده خواهند شد 
که نمونۀ عینِی آن، شکست و به ذلت کشیده شدن مسلمین در تمدن اندلس 

است.

عبرت از آندلس
یکی لز عولمب بسیار مسم شکسف مسلمین در لندلس رل می تولن روى آوردن 
در  تساد  گیرشدن  ترل دلنــســف.  بی بندوبارى  به  مــردم  لز  بسیارى  و  یمان  یا
باز  لز توجه به صــالح و هالمف و پیشرتف  رل  آنــان  یمیف و جامعه،  هطد یا
دلشــف و یمّیف و غیرت دینی رل در آن هــا لز بین برد و آنچه برلیشان لهمیف 
دلشف، قدرت طلبی و خوش گذرلنی بود؛ درنتیجه، شسرها یکی پس لز دیگرى، 
ج شد و به تورف دشمن در آمــد. تساد در بین  لز  هیطرۀ یکومف آنــان خــار
یم »للمریه « عاشق دخترى مسیحی شد و  یکمرلنان تا ِبدلنجا پیش رتف یه یا
به زور، لو رل لز پدرش گرتف و بر هر همین موجوع به جنگ و خون ریزى در میان 

مسلمانان دهف زد.2

یمان به عیش و عشرِت آشکار پردلختند، مردِم بسیارى لز پِی آنان  آنگاه یه یا
پیکر  هخف  بر  جربه لى  شیطانی،  طریی  با  مسیحی،  دشمن  و  شدند  رولنــه 

جامعۀ لهالمِی لندلس ولرد یرد.

ــژاد، زیــر نظر  ــا، پــیــامــدهــا، سعید داودی و مــهــدی رســتــم ن ــدادهـ عــاشــورا ریــشــه هــا، انــگــیــزه  هــا، رویـ  .1
آیت اهلل العظمی ناصر مكارم شیرازى، ص۲00.

بررسی عقاید و ادیان، مصطفی نورانی اردبیلی، ص۲9۱ .  .2
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یمان مسلمان بستند و طبق آن، آزلدلنه  مسیحیاِن شماف قرلردلدهایی رل با یا
در  پردلختند.  مسلمانان  بین  تجارت  لنجام  و  مدرهه  و  تفریحگاه  لیجاد  به 
مــدلرس خود، به ترزندلن مسلمان لتکار دینی مسیحیف رل للقا می یردند و با 
به گردش درآوردن دخترلن زیباروى مسیحی در تفریحگاه ها، جولنان مسلمان 
رل به آنجا می یشاندند و با ترویج  خریدوتروش مشروبات للکلی، مردم مسلمان رل 

لز لعتقادلت دینِی خود دور می یردند.

به لین طریق، تساد رل در تمام پیکرۀ جامعۀ لهالمی رهوخ دلدند و آن رل لز درون 
گرتتند؛1 چنان یه  آنــان  لز  یه تــولن مقاومف رل  یردند و ِبدین ترتیب بود  تسی 
گــوله صدق لین مدعاهف.  هــرودۀ »لبن غساف« در غم هقوط شسر »بربشتر« 
لو پس لز به توویریشیدن ددمنشی هاى دشمن در یمله و تورف شسر، دلیب 
گناهان  گــر  یــرده لهــف: »ل یــار چنین بیان  لیــن  رل در لنجام  گستاخی دشمن 
یوچک نبود، هیچ گاه  مسلمانان و ترورتتن آن ها در منجالب معاصِی بزرگ و 
گناهانشان بود.  هولرلن مسیحی بر آنان پیروز نمی شدند. آرى! علف جعف، 
لترلد تاهد یارهاى زشف  خود رل پنسان نمی یردند و آن هایی هم یه یار خوب 

لنجام می دلدند، لز روى ریا بود«.2

بر این اساس، فساد اخاقی مهم ترین عامل اضمحال حاکمیت مسلمانان در 
اندلس است.

دشمن به این باور رسیده است که از طریق بی بندوباری می تواند در جامعۀ 
اسامی نفوذ کند و بر همین اساس است که حتی رژیم غاصب صهیونیستی، 
را به سمت حکام  ــان  آن و  تربیت می کند  را به عنوان جــاســوس جنسی  زنــانــی 

کشورهای اسامی روانه می کند!

بررسی عقاید و ادیان، مصطفی نورانی اردبیلی، ص۲9۱ .  .1

اندلس یا تاریخ حكومت مسلمین در اروپا، محمدابراهیم آیتی، ص۱۳5.  .2
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جاسوس جنسی
»تزیپی لیونی«1 یکی از وزرای اسرائیل که در ابتدا با موساد همکاری می کرد، در 
مصاحبه ای با مجله تایم گفته است که برای کسب اطاعات از شخصیت های 
برجسته، با آن ها روابط جنسی برقرار کرده است. وی اعتراف کرده است که 
قربانیان وی در کشورهای اروپایی، بسیاری از رهبران کشورهای عربی بوده اند 
و از روابط نامشروع و غیراخاقی خود با آن ها فیلمبرداری کرده  است؛ سپس 
شماری از شخصیت های عربی را تهدید کرده است که اگر نخواهند دستورات 
وی را به اجرا بگذارند، اقدام به انتشار فیلم های غیراخاقی آن ها در یوتیوب 

می کند.2

»شوالکوهن« یکی دیگر از جاسوسان جنسی اسرائیل نیز گفته است که برای 
گرفتن اطاعات محرمانه از برخی مقامات عربی با آن ها رابطۀ جنسی برقرار 

کرده است.

یشورهاو عربی  یمان  بــا یا رلبــطــۀ جنسی  بــرقــرلرو  لز  یــه  قــدرتــی  به ولهطۀ 
به دهف آورده بــودم، تولنستم در لبنان مشروب خانه و مریز تساد رله لنــدلزو 
ینم و با لهتفاده لز زنان هرزه، پاو برخی مسئوالن دیگر رل نیز به آنجا باز ینم و لز 

لین طریق به لطالعات لرزشمندو دهف یابم.

کوهن عاوه بر جاسوسی، در زمینۀ سرقت بانک ها و قاچاق پول یهودیان به 
اسرائیل نیز فعالیت داشت.3

به راستی شهوت رانی که ریشه در دنیاطلبی دارد، یکی از دالیلی است که امت 
اسام را به ضعف و ذلت کشاند.

1. Tzipi Livni.
درسنامه عفاف، فرید محمدی مقدم، ص۱5۱.  .2

گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، كد خبر: ۴۲۴5۳79.  .3
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پذیرش فرهنگ بیگانه

خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است:

لاً<1 �ی �نَ َس�بِ �ی ِم�نِ ُموأْ
ْ
ى ال

َ
�نَ َعل ِر�ی كا�نِ

ْ
ُه ِلل

َ
َعَل الّل ْ �ب َ �نْ �ی

َ
>َو ل

خداوند هرگز برای تسلط كافران بر مؤمنان راهی قرار نداده است.

طبق این آیۀ قرآن و بر اساس قائدۀ نفی سبیل، مسلمین نمی توانند نوع زندگی 
خود را به صورتی قرار دهند که سلطۀ بیگانگان بر آنان اتفاق بیفتد؛ پس هر 
بخش نامه و سند و قانون و... که باعث این امر شود، از دید اسام مردود است.

از طریق ورود  ایثار و...  اصــول عالِی اســام، مانند ساده زیستی و عدالت و 
فرهنگ تجماتی و وارداتی دشمن، به حرص و بی عدالتی و خودخواهی و... 
تبدیل شده است. امروزه تمام نقشه ها و برنامه های دشمنان بر این است که 
این مفاهیم مقدس را از مسلمین بگیرد و فرهنگ معیوب خود را به کشورهای 

اسامی وارد کند. خداوند خطاب به یکی از پیامبرانش فرموده است:

َطعـاَم  َتْطَعُمـوا  ال  َو  ْعـداِئ 
َ
أ ِلبـاَس  َبُسـوا 

ْ
َتل ال  ُمْؤِمِنـَی 

ْ
ِلل  

ْ
»ُقـل

ْعـداِئ َکما ُهْم 
َ
ْعـداِئ َفَتُکوُنـوا أ

َ
ُکوا َمسـاِلَک أ

ُ
ْعداِئ َو ال َتْسـل

َ
أ

ْعداِئ«2
َ
أ

بـه مؤمنیـن بگـو: »لبـاس دشـمنان مـن را نپوشـید و طعـام دشـمنانم را نخوریـد و 
گر چنین كنید، پس شـما نیز دشـمن من خواهید  راه دشـمنان مرا طی نكنید كه ا

شد؛ همان طورى كه آن ها دشمن من هستند.‘«

سندی که شیعه را استحاله می کرد
یکی از راه های نفوذ فرهنگ بیگانه، اسناد بین المللی است که توسط سازمان 

نساء، ۱۴۱.  .1

وسائل الشیعه، محمدبن حسن حر عاملی، ج۴، ص۳۸5، باب ۱9.  .2
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ملل به کشورها عرضه می شود که یک نمونه از آن »سند ۲۰۳۰ سازمان ملل« 
یا همان »سند توسعۀ پایدار« است. این سند برای استحالۀ اسام و شیعه، به 
کشورهای اسامی عرضه شده است و متأسفانه برخی از مسئولین غرب گرا هم 

نخوانده آن را تصویب کردند!1

نفوذ جاسوسان در ممالک اسالمی

دشمن با تربیت و نفوذ جاسوسان در جامعۀ اسامی، درصدد خراب کاری های 
امنیتی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... است و هدفش ازبین بردن و 
ریشه کن کردن اسام و به ذلت کشاندن مسلمین است. خداوند متعال در قرآن 

می فرماید:

ُكْم 
َ
لال ُعوا �نِ ْو�نَ

اأَ
َ
الاً َو ل �ب

ا حنَ
َّ
ل ْم اإِ

ُ
اُدوك ْم ما �ن

ُ
ك �ی وا �نِ ُ َرحب ْو حنَ

َ
>ل

ٌم  َعِل�ی ُه 
َ
الّل َو  ُهْم 

َ
ل اُعو�نَ  َسّمَ ُكْم  �ی �نِ َو  �ةَ  �نَ �ةْ �نِ

ْ
ال ُكُم  و�نَ عنُ �بْ َ �ی

2> �نَ اِلِم�ی
الطنَّ �بِ

گـر بـا شـما بیـرون آمـده بودنـد، جـز فسـاد بـرای شـما نمی افزودنـد و به سـرعت  ا
خـود را میـان شـما می انداختنـد و در حـق شـما فتنه جویـی می كردنـد و در میـان 
شـما جاسوسـانی دارنـد كه به نفـع آنـان اقـدام می كننـد و خدا بـه حال سـتمكاران 

داناست.

واژۀ سماع به معنای شنودکننده است. شنودکنندگان کسانی هستند که در میان 
افــراد جامعه به عنوان یک شهروند زندگی می کنند و در همۀ نقاط حساس 
اجتماعی، همچون مراکز نظامی و اقتصادی و مدیریتی حضور می یابند و به 
کسب اطاعات و فتنه انگیزی مشغول می شوند. آن ها برای دشمنان کار می کنند 

و اطاعات ضعف ها و قّوت های جامعه را در اختیار دشمنان قرار می دهند.

كتاب نقدی علمی بر سند۲0۳0 از همین  ک سند ۲0۳0، به  جهت اطالع از مفاهیم و اهداف خطرنا  .1
نویسنده مراجعه كنید.

توبه، ۴7.  .2
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جاسوسی که بابّیت را پایه ریزی کرد
قاجار،  نــاصــرللــدیــن شــاه  هلطنف  هــاف هــاو  نخستین  در  دللــگــوریــی،  یینیاز 
وزیرمختار دولف روهیۀ تزلرو بود. لو لبتدل به عنولن مترجم هفارت روهیه در 
هاف ۱۸۳4 میالدو به لیــرلن آمد و با تظاهر به لهــالم، لز یسن ظن و هادگِی 
یرد. لو لز همین رهگذر،  برخی لز مسلمین هوءلهتفاده و در میان آنان نفوذ 
لتــرلد  گیالنی شد و در همان جا به شناهایی  موتق به نفوذ در خانقاه لیمد 
مستعد برلو لهدلف مدنظر خود پردلخف. دللگوریی بعد لز مدتی، به عتبات 
مشسور  شیرلزو  هیدعلی محمد  با  رشتی  هیدیاظم  درس  مجالس  در  و  رتف 
به باب، آشنا شد. لو در یتاب خاطرلت لیام هفارت خود در لیرلن، بخشی رل به 
رولبط خود با هیدعلی محمد باب لختواص دلده و طی آن تشرید یرده لهف 
یه چگونه هیدعلی محمد باب در آتتاب هوزلن بر روو بام می رتته و هاعف ها 

به خولندن لورلد و لدعیۀ ترقۀ شیخیه می پردلخته لهف.

و  به چرس  باب معتاد  یرده لهف: »هیدعلی محمد  لعترلف  دللگوریی چنین 
بنگ )یشیش( بود و من هم با تشویق وو به مورف هرچه بیشتر لین مولد، 
یه  هعی در تخریب مشاعر لو دلشتم و در لین رله هم توتیق یاتتم؛ تا جایی 

لدعاو تورف در ماه و هتارگان رل دلشف و بعدها هم مدعی مسدویف شد«.

لیــن جــاهــوس روهــی  لعـــدلم وو،  و  بــاب  لز دهتگیرو هیدعلی محمد  پــس 
باتوجه به لرتباط دوهتانه لو یه با یسینعلی بساء دلشف، در تشکیب ترقۀ جالۀ 

بسائیف نیز نقش عمده لو رل لیفا یرد.1

نفوذ به بیت علما؛ دسیسۀ قدیمی
علمای اســام هــمــواره در معرض توجه تــوده هــای مــردم بــوده انــد و به دلیل 
ــژۀ دشمنان نیز قــرار  نفوذشان در دل هــا و افــکــار مـــردم، در تــیــررس توجه وی
می گیرند. آن هــا بــه عــنــوان مــانــع هــای سخت و پــوالدیــن بــر ســر مقاصد شوم 

كینیاز دالگوركی در ایــران، به ترجمۀ  كتاب خاطرات سیاسی جاسوس روسی  برای اطالع بیشتر به   .1
عبدالعلی یاسینی نسب، ناشر: صبوری مراجعه كنید.
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دشمنان، یا باید استحاله شوند یا حذف شوند.

شسید قاجی نورلهلل شوشترو در هندوهتان، در بین تندروهاو وهابی زندگی 
می یرد و بنا به نقب برخی منابع، بناو آشکاریردن مذهب خود رل ندلشف؛ لما 
پس لز چندو یه در دف ها و لتکار نفوذ پیدل یرد و به علف قضاوت هاو عادالنه 
لز هوو مردم هتوده شد، در معرض غضب یسودلن قرلر گرتف. لین یسودلن 
هم مسلک  و  نفوذو  شخوی  آن هــا  پردلختند.  لو  لز  بدگویی  به  شــاه  نــزد  در 
نــزد قاجی شوشترو  به  رل در ظاهر یک جــولن شیعۀ جویاو علم،  خــودشــان 
گــردو شسید  و شــا ــاو شیعه گرو  لدع با  لز چندو، آن جــولن  ترهتادند. پس 
شوشترو، با نفوذ هرچه بیشتر در بیف لیشان، لز وو مدلریی جمع آورو یرد و 
لز لین طریق، وو در دربار شاه، محکوم به شیعه گرو و هفتاد جربه شالق شد 
یه در زیر همین جربات شالق هم به شسادت رهید. می گویند با چوب خاردلر 

آن چنان بر بدن قاجی نورلهلل زدند یه بدنش قطعه قطعه شد.1

ــرای نفوذ جــاســوس در بیت علما، گــاه بــه جایی مــی رســد که  نقشۀ دشمن ب
قائم مقام رهبری جمهوری اسامی ایران را نیز مصون نمی گذارد:

علمی  پشتولنۀ  با  خمینی؟هر؟،  لمــام  عمر  یاصب  به عنولن  منتظرو  مریوم 
گرتف.  قــرلر  نفوذ مناتقین  و جایگاه هیاهی برجسته، در معرض  بسیار قوو 
تمام لمور بیف لیشان به مسدو هاشمی هپرده شد و بیف لیشان به محب لمن 
توطئه هازِو مناتقین علیه لنقالب تبدیب شد و با دهتگیرو مسدو هاشمی و 
باندش نیز، مریوم منتظرو دهف لز یمایف لو برندلشف و به علف لنحرلف لز 
آرمان هاو لهالم و لنقالب، شأن علمی و جایگاه هیاهی و عزت خود رل لز دهف 

دلد.

همواره، عوامل نفوذی در بیوت علمای اسام، هم هدف خود را که همان توطئه 
علیه اسام ناب است پیگیری کرده اند و هم باعث حذف فیزیکی یا انحراف و 
 نابودی آن عالم ربانی شده اند که خود بزرگ ترین ضربه بر پیکرۀ اسام 

ً
نهایتا

فوائد الرضویه، محدث قمی، ص۶97، با اندكی تلخیص.  .1
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ً
است؛ البته نفوذ و جاسوسِی دشمن، از طرق بسیار متنوع انجام می شود و لزوما

 به عنوان جاسوس وارد شود.
ً
این گونه نیست که یک انسان مستقیما

آموزش زبان انگلیسی؛ پنجرۀ نفوذ آمریکا در ایران
سفارت آمریکا در ایران، آموزش زبان انگلیسی را بهانه ای مناسب برای نفوذ در 
ایران دانسته و در پی استفاده از آن بوده است. مطابق اسناد النۀ جاسوسی، 

سفارت آمریکا دراین باره چنین گزارش داده است:

آمریکا یدود ۵۰ هاف لهف یه لز طریق لنجمن لیرلن و آمریکا با لیرلن مشاریف 
دلرد و َجّو تشنه جسف آموزش زبان لنگلیسی و همچنین شسرت لین لنجمن، 
موقعیف بسیار خوبی رل برلو تعالیف در لین زمینه لیجاد یرد؛ جمن لینکه لین 

مؤهسات جزء معدود پنجره هاو باز، جسف یضور ما در لیرلن لهف.

رل  برنامه  و  توهعه دهیم  رل هرچه بیشتر  لیــن مؤهسات  یه  لهــف  لیــن  ما  نظر 
ینیم یه به طرف منظورهاو خودمان پیش رود. لین برنامه  به شکلی هدلیف 
یتابخانۀ لنجمن لیــرلن و آمریکا در تسرلن و لصفسان لهــف. ما  شامب توهعۀ 
تعالیف هاو پشف پرده لو رل به منظور دوباره زنده یردن لنجمن لیرلن و آمریکا 

در شیرلز آغاز یرده لیم.1

...چگونه ما می تولنیم لعماف عمومی لیرلنیان رل نسبف به آمریکا و همچنین 
بردلشف آمریکا لز لیرلن رل تقبید ینیم؟ خووصیف جّد آمریکایی بودن، هنوز 
قوو لهف و به صورت نیروو بازدلرنده لو در مناهبات ما لدلمه دلرد. لیرلنیان 
به هختی لز بردلشف مغرجانه مطبوعات خارجی نارلیف و خشمگین هستند و 
 تغییر 

ً
در آن، رّدپاو یک جاهوس صسیونیسف و لمپریالیسف رل می بینند. ظاهرل

یید روو  لوجاع بستگی به هختی و تیرگی رولبط دو طرف دلرد و لین یاالت با تأ
یقوق بشر و تأیید لنقالب لز طرف ما بستر خولهد شد.

]یکی لز رله ها لین لهف یه[ صدلو آمریکا VOA(( پیام هاو هیاهی رل بدهند و 

اسناد النۀ جاسوسی، كتاب اول، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی، ص ۱07و۱0۸.  .1
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لینکه زبان لنگلیسی بیشتر یاد دلده شود و مجله منتشر ینند... .

خبرنگارهاو  لخیر  لخــرلج هــاو  ــارۀ  دربـ لرشـــاد  وزلرت  هخن گوو  ]و[  وزیــر  بــا 
ــاو زبــان لنگلیسی در  بــاال، دوره هـ یــردیــم. عــالوه بــر نکات  آمریکایی صحبف 
لنجمن لیرلن و آمریکا در تسرلن ]و[ لصفسان، هزلرلن لیرلنی رل شامب می شود و 
تعدلد لشخاصی یه نام نویسی یرده لند، ممکن لهف در ترم دوم به یّد قبب لز 

لنقالب برهد.1

جاسوسی و نفوذ، یکی از حربه های مؤثر دشمن برای به ذلت کشاندن مسلمین 
در طول تاریخ بوده است، از کعب االحبار در صدر اسام گرفته تا جاسوسان 

. امروز

یم ها سکوت در برابر شکسته شدن حر

زمانی که درب خانۀ حضرت زهــرا؟اهع؟ را آتش زدنــد، تابوت امــام حسن؟ع؟ 
کربا بــردنــد و تک تِک  کــردنــد و حسین بن علی؟ع؟ را بــه مسلخ  را تــیــربــاران 
اهل بیت؟مهع؟ را به شهادت رساندند، بسیاری سکوت کردند و باعث تضعیف 
ــا،  ، دشمن بــرای ازبــیــن بــردن ارزش هـ اســام شــدنــد. در همین ســال هــای اخــیــر
ناجوانمردانه دست به تخریب بی سابقۀ ارزش ها زده است و متأسفانه سکوت 

کشورهای به اصطاح مسلمان را به همراه داشته است.

ساالر شهیدان نیز به همین اصل اشاره فرموده اند:

ْوا َعْن 
َّ
ـْیطاِن َو َتَول

َ
زُِمـوا طاَعَة الّش

َ
َقْوَم َقْد ل

ْ
ّنَ َهـُؤاَلِء ال

َ
»َقْد َعِلْمُتْ ا

َفسـاد«2
ْ
وا ال ْظَهُر

َ
ِن َو ا ْحَ طاَعِة الّرَ

شـما می دانیـد ایـن گـروه، اطاعـت شـیطان را الزم می داننـد و از طاعـت خـداى 
رحمان روگردان شده اند و فتنه و فساد را رواج می دهند.

اسناد النۀ جاسوسی، كتاب اول، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی، ص۱۴۱.  .1

بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، ج ۴۴، ص۳۸۲.  .2
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البته زمان شکستن حریم ها و زیر پا گذاشتن سنت ها هنوز هم رواج دارد که به 
برخی از آن ها اشاره ای گذرا می کنیم.

رپنول«  »ویــدادهــا  انگلیسی هندی االصل  نویسندۀ  به  ادبــی  نوبل  اعطای جایزۀ   .1
به خاطر نوشته هایی خصمانه  بر ضد اسام.1

2. بت پرستانه خواندن مراسم حج.2

3. نمایش فیلمی مستهجن دربارۀ پیامبر اکرم؟لص؟ در شهر هوستون از ایالت تگزاس 
آمریکا. این فیلم که »زندگی جنسِی پیامبر محمد« نام داشت، فقط موجب اعتراض 

آرام و اندک مسلمانان همان منطقه شد!3

به  آمریکا،  شبکه های  پربیننده ترین  از  یکی   ، فاکس نیوز شبکۀ  مکرر  اهانت های   .4
پیامبر اسام؟لص؟ و مسلمانان و قرآن کریم. اگرچه این اهانت موجب عکس العمل 
شــورای روابــط اسامی آمریکا شد، تاکنون به نظر نمی رسد این گونه اعتراض ها و 

تاش ها ثمرۀ چندانی به دنبال داشته باشد.4

	. آتش زدن ۳۲۳۲۰ قرآن و کتاب اسامی از سوی دولت چین در ایالت ترکستان شرقی 
 مسلمان نشین است.	

ً
که عمدتا

	. جلوگیری از روزه داری و اجرای روزه خوارِی اجباری در مدارس ابتدایی و راهنمایی 
و دبیرستان های ترکستان چین و نیز ممانعت از حجاب اسامی کارمندان مسلمان 

چینی.	

، حــمــات بسیار  کــه پــس از حــادثــۀ 11 سپتامبر کــرد  ــراف  متأسفانه بــایــد اعــت
گسترده ای به ارزش هــا و مقدسات اسامی صورت گرفته است که نمونه های 

روزنامۀ جمهوری اسالمی، ۱۱آذر۱۳۸0.  .1

روزنامۀ جمهوری اسالمی، ۱۱خرداد۱۳۸0.  .2

پگاه حوزه، شمارۀ ۶9، ۱۳مهر۱۳۸۱، ص۲5 .  .3

پگاه حوزه، شمارۀ ۶9، ۱۳مهر۱۳۸۱، ص۲5.  .4

پگاه حوزه، شمارۀ 7۱، ۲7مهر۱۳۸۱، ص۲۴.  .5

پگاه حوزه، شمارۀ 7۱، ۲7مهر۱۳۸۱، ص۲9 .  .6
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باال، یکی از هزاران به حساب می آید؛ اما ضعف و انفعال حکومت های اسامی 
و سازمان های بین المللی اسامی، به گونه ای است که از کنار همۀ این حمات، 

به سادگی می گذرند و این باعث ذلت مسلمین شده است.

ثیرگذار سکوت نخبگان و انسان های تأ

اگر خواص یک جامعه به انحراف کشیده شوند و نتوانند در مواقع حساس، بین 
 کار آن جامعه به جایی کشیده می شود 

ً
حق و باطل انتخاب درستی کنند، قطعا

که یا همچون امام علی؟ع؟ عزل می شود یا مانند امام حسین؟ع؟ به کربا برده 
می شود.

نمونه های بسیاری در تاریخ صدر اسام وجود دارد که می توان به آن ها اشاره 
از شخصیت های شجاع صدر  و  برجسته  از صحابۀ  کــرد و سعدبن ابی وقاص 
اسام، یکی از این افراد بود که در جنگ بدر و احد حضور فعال داشت. قادسیه 
و مدائن به فرماندهی او فتح شد، اما وی در دوران حساس پس از رحلت پیامبر 
اعظم؟لص؟ نتوانست در مسیر حق باقی بماند و عافیت طلبی و دنیاگرایی و 

رفاه زدگی او را فریفت و در سقیفه زمین گیر کرد!

در جریان واقعۀ کربا بسیاری از خواص، مانند عبداهلل ابن عمر و عبداهلل بن زبیر 
و ابن عباس و... سکوت کردند. برای بازگویی، نمونه هایی ازاین دست بسیار 

است و نشان وظیفه ای است که برعهدۀ خواص یک جامعه است.

در انقاب ما نیز »فتنۀ ۸۸ و سکوت خواص« در آن برهۀ حساس، بزرگ ترین 
قفل برای انقاب اسامی بوده است که چه بسیار از یاران امام؟هر؟ نتوانستند 
مرز جبهۀ حق و باطل را تشخیص بدهند! آن ها یا به کــارزار باطل پیوستند یا 
سکوت پیشه کردند که این نیز دست کمی از اولی نداشت؛ چراکه وقتی خواص 

سکوت کنند، ملت اسام ذلیل می شود.
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خودباختگی

، مسخ شخصیت و بی هویت کردن  کارآمدترین حربه های ممالک سلطه گر از 
ملل تحت سلطه است؛ زیرا کسی که هویت و جایگاه خود را نشناسد و دچار 
بحران هویت شود، استقامت و پایداری را از دست می دهد و برای ادامۀ حیات 
حیوانی خود نیازمند قدرتی خواهد شد تا به آن متکی شود و این از سیاست های 
استکبارِی فرعون است که برای تداوم سلطۀ فرعونی خود و استثمار مستضعفان 

به کار می گرفت:

 1> �نَ �ی اِس�ةِ  �ن
ً
ْوما وا �ةَ طاُعوُ� ِا�نَُّهْم كا�نُ

أَ
ا ْوَمُ� �نَ  �ةَ

�نَّ �نَ اْس�ةَ >�نَ
كه  پس قوم خود را سـبک مغز شـمرد ]و آنان را تحقیر كرد[ و اطاعتش كردند؛ چرا

آن ها مردمی منحرف بودند.

حکومت های قاجار و پهلوی که مرامشان مرام فرعونی بود، اوج خودباختگی 
و حقارت را برای مسلمین به ارمغان آوردند. خودباختگی محمدرضا پهلویتا به 

، نه اعتقاد و نه اعتنا داشت: آنجا رسیده بود که به هیچ تخصصی در کشور

روزو لز تسرلن به هفارت لیــرلن در هوئیس تلفن شد. درخولهف لعــزلم یکی 
 ھجده هاعات بعد، 

ً
رل دلشتند. دقیقا لز بسترین دندلن پزشک هاو هوئیسی 

پــزشــک بــه لتــفــاق هــمــســرش، هـــولر جمبوجف هوئیس لیر رلهـــی تــســرلن شد. 
دربار نیز لمتیازلت توق للعاده لو به وو دلد؛ لزجمله لینکه لو رل در تمام لیرلن 
وو  به  شاهانه  هدیۀ  به عنولن  گرلن قیمتی  بسیار  لبریشمی  ترش  و  گردلندند 

لعطا شد. لین ها همه عالوه بر یق للزیمۀ چندین هزلر دالرو لش بود.2

یعنی کشور ایران یک دندان پزشک نداشت؟!

رهبر معظم انقاب؟بد؟ دربارۀ خودباختگی این پادشاهان فرموده اند:

سوره زخرف، آیه 5۴.  .1

حاشیه های مهم تر از متن، علی الفت پور، ص۱۱۳؛ فساد در رژیم پهلوی دوم، عبدالكاظم مجتبی   .2
زاده، ص۱۴5.
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در یک دورلن طوالنی، ژِن ناتولنی، ژِن نمی تولنیم، ژِن ولبستگی به دیگرلن رل 
در ما تزریق یردند. در یک دورلن طوالنی، لز دورلن قاجار تا دورلن پسلوو، در 
ملف ما، همین ملف بالهتعدلد، لین لیساس درونِی عدم تولنایی و عدم قدرت 
لیجاد شد و ]آن رل[ در ما، در مجموعۀ جامعۀ لیرلنی، نسادینه یردند. لین هابقه 
یه ما به عنولن یک ملف، هوّیتمان در ذیب غرب  رل ما دلریــم. نتیجه لین شد 

تعریف شد.1

نقطۀ مقابل ذلت های ساطین، عزتی است که در سیره و رفتار علما در برابر 
بیگانه می بینیم:

آیف لهلل یاشانی؟هر؟ به دلیب مبارزۀ مخفی با لهتعمار لنگلیس، در خردلد۱۳۲۳ 
به زندلن لتتاد و ۲۸ ماه تا پایان جنگ جسانی دوم، در وجعیتی بسیار هخف در 
زندلن لنفرلدو بود. نقب لهف وقتی برلو لهتنطاق به لتاق بازجوو لنگلیسِی 
یه لز لین رتتار بسیار  خود رتف، به محض ورود، روو صندلی نشسف. بازجو 
خشمگین شده بود، به مترجمش گفف: »بپرس چرل بدون لجازه نشسته لهف؟!« 
لیشان هم با عوبانیف جولب دلدند: »عجیب لهف؛ در یشور من بدون لجازه 

ولرد شدید، ]یاال[ توقع دلرید یه برلو نشستنم هم لز شما لجازه بگیریم؟!«2

این عزتی است که انسان باید در مقابل دشمن داشته باشد.

رّد پناهندگی به سفارت روس
از دیگر افرادی که نماد عزت بودند، شیخ فضل اهلل نوری بود.

پس لز تتد تسرلن توهط مشروطه خولهان تحف للحمایۀ لنگلیس و محاصرۀ 
خانۀ شیخ تضب لهلل توهط آن هــا، یک نفر لز هفارت روس ولرد خانه شد و لز 
لیشان خولهف یه به هفارت روهیه پناهنده شوند؛ لما شیخ به شدت مخالفف 
گر یاجر نمی شوید بیایید، اللقب پرچم رل  یرد؛ بعد، آن شخص لظسار یرد یه: »ل

بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان، ۲۸مهر95.  .1

نیمه پنهان ۲۱؛ )كشف تاریخ( فراز و فرود زندگی دكتر محمد مصدق، منصور مهدوی، ج۱، ص۱0۶.  .2
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باالو دِر خانه نوب ینید«. باز هم شیخ تضب لهلل جولب دلد: »لهالم زیر بیرق 
یه محاهنم رل برلو لهالم  یه من پس لز هفتاد هاف  یفر نمی رود. آیا رولهــف 

هفید یرده لم، یاال بیایم بروم زیر بیرق یفر؟!« 

ترهتادۀ روهــی می گوید: »بــرلو شما خطر جانی خولهد دلشــف«. شیخ پاهخ 
می دهد: »زهی شرلتف و آرزومندم!«

در همان موقعی یه محمدعلی شاه به هفارت روس می رود، هفیر روس با غالم 
ببرند  خانه لش  لز  رل  یاج شیخ تضب لهلل  یه  می ترهتد  رل  هفارت  یالسکۀ  خود 

هفارتخانه؛ ولی شیخ یاجر نمی شود.1

مریوم جالف آف لیمد در یتاب خدمف و خیانف روشن تکرلن نوشته لهف: »من 
نعش آن بزرگولر رل بر هِر دلر، همچون پرچمی می دلنم یه به عالمف لهتیالو 

غرب زدگی پس لز ۲۰۰ هاف یشمکش، بر بام هرلو لین مملکف لترلشته شد«.

ــد. آنـــان هیچ گاه  ــخ ان ــاری ــان خــودبــاخــتــگــان همیشگِی ت ــرای بــه راســتــی غــرب گ
دستاوردهای کشور و جوانان خود را نه باور می کنند و نه بازگو؛ درحالی که اینجا 

ایران اسامی است که به برکت جمهوری اسامی دستاورهای چشمگیری دارد:

لینجا لیرلن لهف: قدرت لوف نظامی منطقه؛

لینجا لیرلن لهف: دلرندۀ لمن ترین آهمان منطقه، به یارو پدلتند هولیی؛

لینجا لیرلن لهف: جزء بیسف یشور هازندۀ ناوشکن در دنیا؛

لینجا لیرلن لهف: دلرندۀ ریورد هریع ترین لژدر دنیا با هرعف ۱۰۰متر در ثانیه؛

لینجا لیرلن لهف: شکارگاه پسپاد RQ ۱7۰ توق پیشرتتۀ آمریکایی و مفتخر به 
هاخف مدف لیرلنی؛

لینجا لیرلن لهف: مفتخر به پرولز موتق پسپاد شاهد بر ترلز آهمان لهرلئیب 
به مدت ۳ هاعف و عکس بردلرو لز نقاط توق محرمانه، بدون هیچ مانعی؛

نک: خاطرات من، حسن اعظام الوزاره، ج۱، ص۲5۴.  .1
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یش رؤیایی لهف برلو آمریکا  لینجا لیرلن لهف: یشورو یه عکس بردلرو لز خا
و لهرلئیب؛

لینجا لیرلن لهف: جزء چسار یشور موتق در شبیه هازو ییولنی؛

لینجا لیرلن لهف: دومین یشور برتر دنیا در تحقیقات مغز و نخاع؛

لینجا لیرلن لهف: یشورو یه للقاعده و دلعش و طالبان یه هیچ، یتی آمریکا و 
لهرلئیب هم نمی تولنند لمنیتش رل بی ثبات ینند؛

لینجا لیرلن لهف: یشورو یه تعادف هیاهی منطقه رل در دهف دلرد؛

لینجا لیرلن لهف: جزء ده یشور برتر دنیا در علوم نانوتکنولوژو؛

لینجا لیرلن لهف: تنسا یشور دهف یاتته به تکنولوژو هسته لو، بدون یمک 
یشورهاو دیگر؛

لینجا لیرلن لهف: لولین یشور هازنده دلروو گیاهی درمان لم.لس؛

لینجا لیرلن لهف: یشورو یه دشمن به لین نتیجه رهید یه برلو نابودو لش 
باید خودباورِو مردمانش رل نابود یند!

لز مسئولین  یماف تأهف، برخی  لمــا در  لیــرلن لهــف؛  لینجا جمسورو لهالمی 
غرب گرلو لین یشور، رشدش رل یند یرده لند!

اگر اقتصاد ما نیز مانند امــور نظامی و هسته ای و علمی و... دست جوانان 
جهادگر مــا بــود و آن هـــا بــا روحــیــۀ جــهــادِی خــود اداره اش مــی کــردنــد، امــروز 
همان گونه که در صنعت موشکِی دنیا قدرت فوق العاده ای هستیم، در اقتصاد 

هم بودیم.

دانشمند شهید حسن طهرانی مقدم برای دوستش تعریف می کند:

در روهیه برلو دریاتف موشکی دقیق و لنحوارو، به ژنرلف هاو روهی مرلجعه 
ییلومتر خطایی در ید چند متر دلشــف. پاهخ  یــردم. آن موشک در ُبــرد ۳۰۰ 
ژنرلف روهی منفی بود. دلیلش رل یپی بردلرو لز آن توهط لیرلن بیان می یرد. 
 پاهخ منفی دلد. در جولب 

ً
به لو قوف دلدم لین یار رل نکنیم؛ لما خندید و مجددل
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به لو گفتم: »ما آن رل خولهیم هاخف«. آن ها با خنده لو تمسخرآمیز مرل بدرقه 
یردند.

در بازگشف هرچه تالش یردم، با مشکب مولجه شدم و رلهی نیاتتم جز لینکه 
ــاه لمــام رجــا؟ع؟ پناه ببرم. هه روز در مشسد مقدس به یــرم یضرت  به درگ
رجا؟ع؟ می رتتم و بعد لز نماز و زیارت، جمن توهب، تأمب و تکر می یردم. روز 
گاه، پاهخ مشکالتم رل یاتتم و بعد لز تشکر و زیارت مجدد، هریع به  هوم، به نا
ح ذهنی لم رل به توویر یشیدم و  هتب برگشتم و در دتترچۀ نقاشی دخترم طر
در بازگشف لز مشسد و بازطرلیی یار، موتقیف یاصب شد؛ موشکی هاختیم با 

مشخواتی دقیق تر لز موشک روهی، به نام تاتد 1.۱۱۰

جوان مجاهِد این کشور می تواند همۀ قدرت ها را داشته باشد؛ به شرطی که به 
او اعتماد شود. 

به راستی که حسینیاِن تاریخ باعث عزت و آبروی اسام و یزیدیان باعث ذلت 
باوجوِد  ایشان  اســت.  اباعبداهلل؟ع؟  ــة« شعار 

ّ
الــّذل »ههیات من  بودند. شعار 

ازدســـت دادن عزیزترین عزیزانشان در مقابل دشمن سر خم نمی کنند و زیر 
بار ذلت نمی روند و هنگام رفتن به میدان، فاتحانه و عزت مدارانه چنین رجز 

2.»... َل  ِمْن ُدُخوِل الّنارِ ْو
َ
عاُر ا

ْ
عارِ َو ال

ْ
ُکوِب ال ْوُت َخْیٌر ِمْن ُر ْلَ

َ
می خوانند: »ا

کشته شدن سزاوارتر از تن دادن به ننگ و عار است و ننگ و عار را تحمل کردن از 
داخل شدن در آتش برتر است.

نهضت سیدالشهدا؟ع؟ یک حماسۀ بزرگ اسامی الهی بود که عزت و کرامت 
انسانی را در میان مسلمانان زنده کرد؛ درحالی که قیامی به ظاهر شکست خورده 

بود! برای اسرای این قیام، عزت و کرامت چه مفهومی داشت؟!

نک: ماهنامۀ فرهنگی همشهری آیه، شمارۀ۱0، ص۱5.  .1

مناقب آل أبی طالب؟ع؟، ابن شهرآشوب، ج ۴، ص۶۸.  .2
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، بر مبنای پاسداری از عزت و کرامت انسان ها شکل  حادثۀ کربا از َبــدو امــر
گرفت و عزت محوری در گفتار و کــردار امــام حسین؟ع؟ نمود بــارزی داشت. 
درخشان ترین الگوی عزت محوری پس از امام حسین؟ع؟ در عملکرد حضرت 
زینب؟اهع؟ مشاهده می شود. حفظ اقتدار و عزت در لباس اســارت، کار بزرگی 

است که تنها عقیلۀ بنی هاشم توان انجام آن را داشت.



فصل یازدهم

ــن مــصــادیــق  ــی ــی ــب ت
ــروف  ــ ــع ــ ــه م ــ ــ امـــــــر ب

مـــنـــکـــر1 از  ــی  ــ ــه ــ ن و 

این فصل، از منبر حجت االسالم راجی با عنوان »اصول جامعه قرآنی« استخراج شده است.  .1





مسئولیت پذیری نسبت به جامعه، یکی از عامت های رشد و بلوغ جوامع است. 
جامعۀ عقب مانده، جامعه ای نیست که آسفالت و پل و تکنولوژی های پیشرفته 
و این چیزها را ندارد؛ جامعۀ عقب مانده جامعه ای است که افراد جامعه در آن 
احساس مسئولیت نسبت به هم و نسبت به مشکات جامعه نمی کنند. چنین 
جامعه ای، یک جامعۀ مــرده اســت. احساس مسئولیت اجتماعی بــرای اصاح 

جامعه، در آموزه های دینی، امر به معروف و نهی از منکر نام دارد.

تبیین و ترویج امر به معروف و نهی از منکر و همینطور شیوه های درست آن و 
، اولویت های امر به معروف و نهی از منکر از ضروریات حرکت  از همه مهم تر
جامعه به سمت پیشرفت و اصاح است که از موضوعات جهاد تبیین می باشد.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

 
ً
ا و�ب ُ� َمك�ةُ ُدو�نَ �بِ ی �ی دن

َّ
ى ال ّمِ

اأُ
ْ
� ال �بِ

ُسوَل ال�نَّ ُعو�نَ الّرَ �بِ
�ةَّ �نَ �ی �ی دن

َّ
>ال

هاُهْم  �نْ ِ َو �ی َمْعُرو�ن
ْ
ال ُمُرُهْم �بِ

أْ
ا ِل �ی �ی �ب

�نْ اإِ
ْ
ْو�ا�ةِ َو ال

ى ال�ةَّ ِ
َدُهْم �ن ِع�نْ

َ َو  ا�أِ�ث �ب
�نَ
ْ
ِهُم ال �ی

َ
ُم َعل َ�ّرِ ا�ةِ َو �ی �ب �ی

ُهُم الّطَ
َ
ِ�ّلُ ل كِر َو �ی ُم�نْ

ْ
َع�نِ ال

�نَ  �ی دن
َّ
ال ِهْم �نَ �ی

َ
�ة� كا�نَ�ةْ َعل

َّ
لاَل ال عنْ

اأَ
ْ
ْ�َرُهْم َو ال ُهْم اإِ ُ� َع�نْ صنَ �ی

َمَعُ�  َل  ِ رن
�نْ
أُ
ا ی  دن

َّ
ال وَ� 

ال�نُّ ُعوا  �بَ
ا�ةَّ َو  َصُروُ�  �نَ َو  ُ�وُ�  َعرنَّ َو   �ِ �بِ وا  َم�نُ

آ
ا

> ِلُ�و�نَ ُم�نْ
ْ
ک ُهُم ال ول�أِ

أُ
ا

همان هـا كـه از فرسـتاده )خـدا(، پیامبـر »اّمـی« پیـروی می كننـد پیامبـری كـه 
صفاتـش را، در تـورات و انجیلـی كـه نزدشـان اسـت، می یابنـد آنهـا را بـه معـروف 
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كیـزه را بـرای آنها حالل می شـمرد،  دسـتور می دهـد، و از منكر بازمـی دارد اشـیاء پا
كی هـا را تحریـم می كنـد و بارهـای سـنگین، و زنجیرهایـی را كـه بر آنهـا بود،  و ناپا
)از دوش و گردنشـان( بر می دارد، پس كسـانی كه بـه او ایمان آوردنـد، و حمایت 
و یاری اش كردند، و از نوری كه با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند1

مسئولیت  احساس  داشتن  ویــژگــی شــان،  اولین  پیامبر؟لص؟،  آخرین  پــیــروان 
اجتماعی است که در قالب امر به معروف و نهی از منکر تجلی می کند. نوعی 
دلسوزی و خیرخواهی برای جامعه، برای خودمان که در این جامعه زندگی 

، نوعی انتفاع رساندن به جامعه است. می کنیم. امر به معروف و نهی از منکر

اســت. حضرت  نهی ازمنکر  و  امــربــه مــعــروف  نــیــازهــای مهم جامعه،  از  یکی 
لقمان؟ع؟ برای نصیحت به فرزند خود، فقط عبادات فردی و وظایف فردی 
مثل نماز و روزه را به او متذکر نمی شوند؛ بلکه در کنار آن ها، اصول اجتماعی را 

نیز گوشزد می کنند و می فرمایند:

كِر< 2 ُم�ن
ْ
َ� َع�نِ ال ِ َو ا�نْ َمْعُرو�ن

ْ
ال ُمْر �بِ

أْ
و�ةَ َو ا

َ
ل ِم الّصَ �ةِ

أَ
�ن� ا ُ ا �ب >�ی

پسرم! نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهی از منكر كن.

اگر از بین افــراد جامعه، فقط افــراد نمازخوان و اهل مسجد امربه معروف و 
نهی ازمنکر کنند، فسادی در جامعه باقی نخواهد ماند.

، فقط روی ۲ نفر تأثیر بگذارد و آن ۲ نفر هرکدام  به عبارتی دقیق تر اگر یک نفر
روی ۲ نفر دیگر و ایــن سلسله به همین صــورت تا ۳۰ مرتبه ادامــه پیدا کند 

. عددی غیرقابل باور به دست می آید، عددی بیش از 1 میلیارد نفر

امربه معروف و نهی ازمنکر امری فطری محسوب می شود و همه به طور فطری 
می دانند امربه معروف و نهی ازمنکر خوب و الزم است. در قرآن، خداوند دو 

اعراف، ۱57.  .1

لقمان، ۱7.  .2
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کــرده انــد: یکی از آن ها  که امربه معروف و نهی ازمنکر  حیوان را مثال می زند 
مورچه است! وقتی سپاه حضرت سلیمان؟ع؟ در حال عبور بود، بزرگ مورچه ها 

از روی فطرت خود مورچه ها را امر به کاری نیکو کرد و صدا زد:

ما�نُ  �ی
َ
كْم ُسل

ْ�ِطَم�نَّ كْم لا �ی وا َمساك�نَ
ُ
ل ْمُل اْد�نُ

َها ال�نَّ �ی
أَ
ا ا >�ی

1> ُعُرو�نَ ْ سث وُدُ� َو ُهْم لا �ی �نُ ُ َو حب
بـه النه  هایتـان! مبـادا سـلیمان و سـپاهیانش، بی آنكـه  ای مورچه هـا، برویـد 

حواسشان باشد، لگدمالتان كنند.

دیگری هدهد است که نزد حضرت سلیمان؟ع؟ آمد و گفت: من چیز عجیبی 
دیدم؛

ه< 2
َ
ْمِس ِم�نْ ُدو�نِ الّل

َّ ُدو�نَ ِللسث ْس�بُ ْوَمها �ی ها َو �ةَ ْد�ةُ >َو�بَ
دیدم كه او و قومش به جای خدا در برابر خورشید سجده می كنند.

هدهد این پیام را بــرای حضرت سلیمان؟ع؟ آورد و نهی از منکر او به جایی 
منجر شــد کــه تــا یــک قــوم بــه حضرت سلیمان؟ع؟ ایــمــان آوردنـــد. ایــن نشان 

می دهد امربه معروف و نهی ازمنکر فطری است.

نظر اندیشمندی غربی
پروفسور مایکل کوک مورخ و خاورشناس انگلیسی و استاد دانشگاه پرینستون 
است که کتابی در دو جلد با محوریت امر به معروف و نهی از منکر دارد، او 
برای نگارش آن، بیش از دو هزار کتاب و مقاله به زبان های مختلف را دیده 
است که حاصل کار او کتابی در حجم ۷۰۰ صفحه شده است و برای اولین بار 

در سال ۲۰۰۰ منتشر گشته است.

نمل، ۱۸.  .1

نمل، ۲۴.  .2
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مایکل کوک در آغاز مقدمه کتابش، حادثه تکان دهنده ای را نقل می کند که 
، به جامعه  باعث نگارش این کتاب و معرفی نهاد امر به معروف و نهی از منکر

غربی شده است. حادثه ازاین قرار بود:

یه در  یــوک در یکی لز روزهـــاو مــاه هپتامبر ۱9۸۸ در روزنــامــه لو می خولند 
گو زنی مورد تجاوز قرلر می گیرد، دریالی یه آن زن  لیستگاه قطار شسرو شیکا
لز مردم یمک می خولهد، همه عابرلن بی توجه لز ینار لین صحنه رد می شوند. 
لز میان ناظرلن تنسا یک نفر برلو دهتگیرو مجرم با پلیس همکارو می یند. 
آنچه در لین یادثه مسم لهف، نه لصب تجاوز، بلکه عکس للعمب رهگذرلن 

لهف.

نویسنده یتاب، پس لز خولندن لین خبر می لندیشد: ما به نوعی وظیفه دلریم 
لین  به  لما  بــازدلریــم،  ناپسند به همنوعان خود  یارهاو  لرتکاب  لز  رل  دیگرلن 
نتیجه می رهد یه در دنیاو غرب، نامی برلو لین وظیفه وجود ندلرد و تعبیر 
یلی  )لمــدلد( هم لز بیان آن نارها لهــف؛ جمن آنکه ترهنگ غرب به تدوین 
مولردو یه باید آن رل به یار برد و شرلیطی یه می تولن لین وظیفه رل ترک یرد، 
نپردلخته لهف. مؤلف لعترلف می یند: خود در لین مورد چیزو نمی دلنسته تا 
گاه شده و دریاتته لهف لهالم  لینکه در جریان پژوهش هاو لهالمی خود لز آن آ
نام و تعالیمی ویژه برلو چنین وظیفه لو دلرد. لین یادثه جرقه لو بود برلو 

لینکه وو لین تریضه رل موجوع تحقیق و تک نگارو معروف خود قرلر دهد.

لز آن جایی یه در جامعه لهالمی، لز لین تریضه بردلشف هاو مختلفی وجود 
گون یالمی  دلرد و نیز در باب مرلتب و شرلیط و جایگاه آن در میان مکاتب گونا
و تقسی، تفاوت هاو قابب مالیظه لو دیده می شود، وو نمی تولنسف خود رل به 
یک گزلرش و تفسیر لز لین نساد قانع یند، لزلین رو لثر وو به صورتی درآمد یه لز 
نظر یجم و گستره تحقیق، بی رقیب لهف. نویسنده در لین لثر عالوه بر آنکه 
هعی می یند دیدگاه لهالم و بردلشف مسلمانان درباره لین نساد و تحوف آن رل 
نشان دهد، تالش می یند نشان دهد لهالم چگونه به لین نساد دهف یاتف و آیا 

می تولن معادلی برلو آن در هایر لدیان یاتف یا خیر؟
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واضــح است که امربه معروف و نهی ازمنکر یک مسئلۀ کامًال انسانی است و 
اسام نیز بر آن صحه گذاشته و توصیه به آن کرده است؛ لذا فریضۀ دینی نیز 
محسوب می شود. اولین وظیفۀ تمام انبیا؟مهع؟ امربه معروف و نهی ازمنکر بوده 

است:

وا  �بُ �نِ �ةَ ْ َه َو احب
َ
ُدوا الّل �نِ اْع�بُ

أَ
�ةٍ َ�ُسولاً ا ّمَ

أُ
ا �نى كّلِ ا �ن ْ َع�ث َ ْد �ب

�ةَ
َ
>َو ل

1 > و�ةَ اعنُ الّطَ
بـرای هـر ملتـی پیامبـری فرسـتادیم تـا بگویـد: »خـدا را بندگـی كـرده و از طاغـوت 

دوری كنید.«

بنابراین، شعار تمام پیامبران امربه معروف و نهی ازمنکر بوده است. وقتی در 
آیۀ شریفه می فرماید »به مردم بگو خدا را بپرستند«، داللت بر امربه معروف 
فاصله  طاغوت ها  از  »بگو  می فرماید  وقتی  و  دارد  پیامبر  وظیفۀ  به عنوان 
بگیرند«، داللت بر نهی ازمنکر می کند. همچنین به فرمودة قرآن، بهترین امت ها 

آن هایی هستند که به انجام امربه معروف و نهی ازمنکر مقید باشند:

ِ َو  َمْعُرو�ن
ْ
ال  �بِ

ُمُرو�نَ
أْ
ا اِس �ةَ

�ةْ ِلل�نَّ ِرحبَ حنْ
أُ
�ةٍ ا ّمَ

أُ
َر ا �ی

ْم حنَ �ةُ >ك�نْ
كِر ...<2 ُم�نْ

ْ
َهْو�نَ َع�نِ ال �نْ �ةَ

شـما بهتریـن امتـی بودیـد كـه بـه سـود انسـان ها آفریـده شـده اند؛ )زیـرا( امـر بـه 
معروف و نهی از منكر می كنید.

ــرآن، وجــه برتری  ق از شما نیامده و به بیان شریف  تاکنون امتی بهتر  یعنی 
این امت، انجام امربه معروف و نهی ازمنکر است. با این اوصــاف، اگر خدای 
کنند، دیگر  تــرک  را  و نهی ازمنکر  امربه معروف  امــت مسلمان  روزی  نــاکــرده، 
مصداق بهترین امت نخواهند بود. اگر جامعه ای به دنبال رستگاری باشد، باید 

نحل، ۳۶.  .1

آل عمران، ۱۱0.  .2



200

م(
دو

لد 
)ج

ن 
قرآ

ور 
با ن

ن 
بیی

ت

امربه معروف و نهی ازمنکر کند:

ِ َو  الَمْعُرو�ن  �بِ
ُمُرو�نَ

أْ
ا ْر َو �ی �ی

لى ال�نْ  اإِ
ْدُعو�نَ  �ی

�ةٌ ّمَ
أُ
كْم ا �ن ك�ن ّمِ �ةَ

ْ
>َو ل

1 > ِلُ�و�نَ ُم�نْ
ْ
ک ُهُم ال �أ

َ
ْول

أُ
كِر َو ا ُم�ن

ْ
َهْو�نَ َع�نِ ال �نْ �ی

باید از میان شـما، جمعی دعوت به نیكی، و امر به معروف و نهی از منكر كنند! و 
آنها همان رستگارانند.

موالی متقیان حضرت علی؟ع؟ نیز در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 
می فرمایند:

ْمـرِ 
َ
أْل ا ِعْنـَد  اهلِل  َسـِبیِل  ِف  َهـاُد  ِ

ْ
اجل َو  َهـا 

ُّ
کل ِبـّرِ 

ْ
ال  

ُ
ْعَمـال

َ
أ »َمـا 

ی«2 ِّ
ُ

رٍ جل  کَنْفَثٍة ِف َبْ
َ

اّل ْنکـر ِإ ـی َعْن اْلُ ْ وِف َو الّنَ ْعُر ِباْلَ
همـه كارهـای خـوب و جهـاد در راه خـدا، در مقایسـه بـا امـر بـه معـروف و نهـی از 

منكر نیست مگر همچون آب دهانی كه در دریایی ژرف انداخته شود.

اگر امربه معروف و نهی ازمنکر از جامعه رخت بربندد، بقای جامعه به خطر 
می افتد. اگر کسی در خیابان کیف عابری را بــدزدد و بدون هیچ مانعی راحت 
برود، چون می داند کسی به او کار ندارد! در این صورت، دزدی به شدت در جامعه 
ترویج پیدا می کند. همین طور جرم های دیگر نیز به صورت امور عادی رواج پیدا 
می کنند، بدون اینکه هیچ مانعی وجود داشته باشد. در جامعه ای که مردم به 
مسجد می روند و نماز می خوانند و برای امام حسین؟ع؟ اشک می ریزند، نباید 
جرمی رخ بدهد؛ اما متأسفانه، در جامعه جرم اتفاق می افتد و مردم نمازخوان و 
اهل مسجد هم با مجرم کاری ندارند! مگر امام حسین؟ع؟ به خاطر امربه معروف 
و نهی ازمنکر شهید نشد؟ رهرو راه آن امام باید به فریضۀ امربه معروف و نهی ازمنکر 

اهمیت دهد و اجازه ندهد منکر در جامعه رواج پیدا کند.

آل عمران، ۱0۴.  .1

نهج البالغه، حكمت ۳7۴.  .2
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مصادیق امربه معروف و نهی ازمنکر
مصادیق امربه معروف و نهی ازمنکر در جامعه بسیار است. با ترک هر معروفی 
در جامعه، این وظیفه بر عهدۀ انسان مسلمان قرار می گیرد که امربه معروف 
کند. اگر منکری در جامعه انجام شد، وظیفۀ فرد مسلمان نهی از آن منکر است. 
مثًال اگر کسی در خیابان روزه خـــواری کند، وظیفۀ مؤمنان این است که به او 
تذکر بدهند. اگر کسی چراغ قرمز را رد کرد، می توان با زدن بوق و چراغ نهی 
از منکر کــرد. ممکن است کسی زباله های منزلش را روبــه روی خانۀ همسایه 
بگذارد یا دیگری شیر آب را باز کرده و خودرو بشوید. گاهی هم افراد صدای 
موسیقی غنا دار را بلند می کنند. در این مواقع، به راحتی می توان به آن شخص 
تذکر داد که کار درستی نمی کند، بدون اینکه انسان دعوا راه بیندازد. اگر انسان 
ببیند سخنران یا مداح روضۀ بی سند می خواند، الزم است به او تذکر دهد و یا 
مسئولی فساد انجام داد و یا کار ارباب رجوع را انجام نداد و... وقتی در همه جا 
مردم به افراد خطاکار تذکر بدهند، همه متوجه می شوند که مردم بر اعمال هم 

نظارت دارند.

گاهی  بلکه  نیست؛  درمـــان  مرحله  در  همیشه  نهی ازمنکر  و  امــربــه مــعــروف 
از  بسیاری  از  باید  نهی ازمنکر  و  امربه معروف  با  انسان  اســت.  پیش گیرنده 

منکرات پیشگیری کند.

الف( علنی بودن خوبی ها
یکی از مصادیق پیشگیری از منکر این است که کار خوب را به صورت علنی 
انــجــام دهــد. همین کــار باعث کــم رنــگ شــدن گناه در جامعه مــی شــود. بــرای 
مثال خواندن خطبه های عقد در مساجد، باعث رواج ازدواج در بین جوانان 
می شود؛ زیــرا جوانان دیگر با دیــدن صحنۀ ازدواج آســان و معنوی، تشویق 
می شوند که ازدواج کنند. وقتی به ازدواج ترغیب شوند، برای پیداکردن آمادگی 

بعضی گناه ها را کنار می گذارند.
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البته خوِد مسجد نیز باید در دید باشد و مردم از خارج مسجد بتوانند نمازخواندن 
نمازگزاران و اعمال عبادی آن ها را ببینند. می بینیم که کافه ها و مکان های کشیدن 
قلیان همه شیشه ای هستند، آن ها از قلیان و سیگارکشیدن خجالت نمی کشند؛ 
ولی نمازخوان ها از نمازخواندن خجالت می کشند! نماز خواندن باید درمألعام 

باشد. وقتی کارهای خوب و نیک علنی شود، فساد روبه کاهش می گذارد.

ب( رفع مقدمات فساد
مصداق دیگر پیشگیری از منکرات، رفع مقدمات فساد است. یکی از آن ها 
، به خصوص فــرزنــدان در سنین  اختاط در مهمانی ها اســت؛ زیــرا با ایــن کــار
نوجوانی و جوانی بیشتر در معرض آسیب قــرار می گیرند و به فساد کشیده 
به طور  گوشی همراه  و  رایانه  قرارگرفتن  دیگر مقدمات فساد،  از  می شوند. 
اختصاصی در دست نوجوانان است. بهتر است این گونه وسایل به طور عمومی 
در منزل استفاده شوند؛ به نحوی که در دسترس همۀ اعضای خانواده قرار داشته 

باشد. صحبت کردن با نامحرم نیز از مقدمات فساد است.

از امام صادق؟ع؟ منقول است:

َم َو 
َ

ـال ْیـِه الّسَ
َ
ُدْدَن َعل َسـاِء َو َیـْر  الّنِ

َ
ُم َعـی ِ

ّ
 اهلِل ُیَسـل

ُ
ُسـول َکاَن َر «

َم  ِ
ّ
ْن ُیَسـل

َ
ُه أ َکاَن َیْکـَر َسـاِء َو   الّنِ

َ
ُم َعـی ِ

ّ
ْؤِمِنـَی ُیَسـل ِمیـُر اْلُ

َ
َکاَن أ

 
َ

ـا َفَیْدُخـل ْن ُیْعِجَبـِی َصْوُتَ
َ
ُف أ ـّوَ َ َ

ت
َ
 أ

ُ
ـّنَ َو َیُقـول ِة ِمْنُ ـاّبَ

َ
 الّش

َ
َعـی

1» ْجرِ
َ
ُب ِمَن اأْل

ُ
ْطل

َ
ـا أ ْکَثُر ِمَّ

َ
َّ أ َ
َعی

شـیوه  و  می دادنـد،  را  جوابـش  و  می كـرد  سـالم  زن هـا  بـه  خـدا؟لص؟  رسـول 
امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ هم ایـن بود كـه به زن ها سـالم می كـرد و خوش نداشـت 
كـه بـه زن هـای جـوان سـالم كنـد و می فرمـود: می ترسـم آوازش مـرا خـوش آیـد، و 

گناه[ به من رسد. زیادتر از آن اجری كه می جویم ]

الكافی، محمد بن یعقوب كلینی، ج  ۲، ص ۶۴۸.  .1
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این که چرا امام علی؟ع؟ به زنان جوان سام نمی کرد، دلیلش را خود حضرت در 
ادامه حدیث بیان می فرماید، و آن این که ممکن است صدای نازک زنان جوان 
موجب وسوسه در نفس شود، و آثار منفی آن بیشتر از ثوابی باشد که در سام 
کردن به دست می آید. در واقــع، امام علی؟ع؟ می خواهند به دیگران درس 
بدهند که در سام کردن اگر جنس مخالف دختر جوان باشد، بهتر است از سام 
کردن به او خودداری نمود تا از خطر لغزش در گناه در امان بود. برخی افراد 
این مطالب را نمی پذیرند و با نامحرم به راحتی صحبت و شوخی می کنند و بعد 

 همین گونه بوده و احساسی به او پیدا کرده اند.
ً
می فهمند که دقیقا

ج( نشان دادن الگوی مناسب
از مصادیق دیگر پیشگیری، نشان دادن الگوست. باید متولیان تربیت فرزندان، 
ازجمله پدر و مادر و معلم، الگوی خوب به جوانان معرفی کنند. برای مثال، 
والدین هر هفته یک کتاب از خاطرات شهدا و علما به خانه ببرند و به فرزندان 
بدهد. نوجوانی که رفیق شهید پیدا کرد، دقت و توجهش به بسیاری از امور 
بیشتر می شود. چون آنچه پدر و مادر ها به فرزندان خود می گویند؛ شهدا به 
آن عمل کرده اند. شهدا الگوی واقعی هستند. سیره و خاطرات آنان برای همۀ 
افــراد، از کودک و نوجوان گرفته تا جوان و بزرگ سال، جاذبه دارد. خطبایی 
که در سخنرانی های خود از خاطرات شهدا می گویند، بیشتر می توانند برای 
مخاطب الگوسازی کنند. خداوند در قرآن کریم، بارهاوبارها افرادی را به عنوان 

الگو به جامعه معرفی می کند:

ا�بِ  ى الِك�ة ِ
كْر �ن

م<، > َوادنْ راِه�ی ا�بِ ِا�ب ى الِك�ة ِ
كْر �ن

>َوادنْ
ى  ِ

كْر �ن
<، >َوادنْ ا�بِ ِاس�ا�ة ى الِك�ة ِ

كْر �ن
ل<، >َوادنْ ِاسماع�ی

ا�بِ ُموَ��< و... ك�ةَ
ْ
ى ال ِ

كْر �ن
َم<، >َوادنْ ا�بِ َمْر�ی ك�ةَ

ْ
ال
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در مقابل، دشمن می خواهد الگوهای بزرگ را از زندگی نوجوانان و جوانان 
ما حذف کند و الگوهای کاذبی مانند شخصیت های دروغین و افسانه ای و یا 
بازیگران و ... را الگوی آنان کنند. در دوره ای از انقاب شاهد بودیم که مطالب 

مربوط به شهدا و بزرگان به مرور از کتب درسی حذف شد.

مقام معظم رهبری؟بد؟ در یکی از سخنرانی های خود فرمودند:

»نگذلرید لین یادثٔه معجزنشان جعیف بشود. عزیزلن من! لنگیزه وجود دلرد 
یردن لین یقیقف، در ولقعّیف زندگی ما و در ولقعّیف ذهن ما.  برلو جعیف 
یشورهاو  بــرلو  می ینند  برنامه ریزو  یه  یسانی  همان  دلرنــد؛  لنگیزه  یسانی 
یه مسئلٔه جساد رل یا  لهالمی و به آنسا لبــالغ می ینند و آنسا هم قبوف می ینند 
مسئلٔه شسادت رل لز مجموعٔه معارف دینی یتاب هاو مدرهه لو و دلنشگاهی 
ج ینند و یذف ینند - لین لبالغ شده به بعضی لز یشورها؛  و بقیٔه یتاب ها خار
گفته لند مسئلٔه جساد و مسئلٔه شسادت و مانند لینسا رل یذف ینید و آنسا هم قبوف 
یردند و یذف یردند؛ لین لنگیزه ها لین جورو لهف - همان لنگیزه ها در دلخب 
لهتمرلر پیدل می یند، لدلمه پیدل می یند و به شکب برخی لز خرده هیاهف هاو 
ترهنگی، لینجاوآنجا دیده می شود؛ غفلف نباید یرد. جنگ رل، دتاع مقّدس رل، 
شسادت رل، جساد رل، زنده نگه دلریم؛ لین خاطره ها رل قدر بدلنیم؛ لینسا بسیار 

بالرزش لهف.«1

بنابراین معرفی کردن الگوی مناسب یکی از روش های پیشگیری از منکر است.

اصول حاکم بر امربه معروف تبیینی
هــر انــســان انقابی در هنگام تبیین و یــا در هنگام انــجــام امــربــه مــعــروف و 

، باید اصولی را رعایت کند: نهی ازمنکر

بیانات مقام معظم رهبری؟بد؟ در مراسم شب خاطرۀ دفاع مقدس، ۳خرداد۱۳9۶.  .1
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الف( توجه به احساسات و عواطف:

، توجه به احساسات و  یکی از شیوه های مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر
عواطف طرف مقابل است.

جولنی نزد پیامبر؟لص؟ آمد و گفف: آیا به من لجازه می دهی تا زنا ینم؟ لصحاب 
خشمگین شدند و بر لو تریاد زدنــد، پیغمبر ترمود: نزدیک من بیا، آن جولن 
نزدیک شد، پیامبر؟لص؟ ترمود: آیا دوهف دلرو یه شخوی با مادر تو زنا یند یا 
با دختر و خولهر تو و یا با عمه و خاله و خویشان تو لین یار رول دلرند؟ عرض یرد: 

نه دوهف ندلرم. ترمود: همه بندگان خدلو چنین هستند.1

کردند. در قرآن  از احساسات فــرد، او را نهی ازمنکر  پیامبر؟لص؟ با استفاده 
کریم، خداوند متعال برای بیان حرام بودن غیبت می فرماید:

ْ�َم 
َ
كَل ل

أْ
ا �نْ �یَ

أَ
َ�ُدكْم ا

أَ
ِ��بُّ ا ُ �ی

أَ
ا ا ْعصنً َ كْم �ب ْعصنُ َ �بْ �ب �ةَ عنْ َ ا �ی

َ
>َو ل

ُمو�<2 كِرْه�ةُ ا �نَ �ةً ِ� َم�یْ �ی حنِ
أَ
ا

و هیچ یک از شـما دیگری را غیبت نكند، آیا كسی از شـما دوست دارد كه گوشت 
برادر مرده خود را بخورد؟! )به یقین( همه شما از این امر كراهت دارید

با این بیان، خداوند شدت زشتی غیبت کردن را نشان می دهد تا انسان مؤمن از 
این کار پرهیز کند.

شخصی به نام حاتم اصم نیز بــرای بیدار ساختن پادشاه از خــواب غفلت و 
امربه معروف و نهی ازمنکر او، از همین شیوه استفاده کرد:

یاتم لصم یکی لز عرتا بود. در یاف عبادت بود یه پادشاه به دیدن لو آمد و لز 
رله دور گفف: »هالم بر یاتم زلهد.« یاتم گفف: »شما یه لز ما زلهدتر هستید.« 
گفف: »شما زلهدتر هستید.  یجا زلهد هستیم؟!« یاتم  گفف: »نه، ما  پادشاه 

عباس قمی، منتهی اآلمال، ص۴۲.  .1

حجرات، ۱۲.  .2
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چون ما یک دنیاو یوچک رل ]برلو رهیدن به آخرت[ ینار زده لیم و به ما زلهد 
ینار زده لیــد، خیلی  یه آخرِت به آن بزرگی رل ]به خاطر دنیا[  می گویند؛ لما شما 

زلهدتر هستید.«1

همچنین بهلول نیز این روش را به کار گرفت:

گفف: »مرل پندو بده!« بسلوف  روزو بسلوف بر هارون للرشید ولرد شد. خلیفه 
یه مشرف به  یند، چندلن  گر در بیابانی بــی آب، تشنگی بر تو غلبه  پرهید: »ل
یه عطش تو رل ترونشاند، چه می دهی؟«  مرگ شوو، در مقابب جرعه لو آب 
گر صایب آب به لین پوف رجایف ندهد،  گفف: »صد دینار طال« بسلوف پرهید: »ل
گر به یبس للبوف مبتال  چه؟« گفف: »نوف پادشاهی لم رل!« بسلوف گفف: »یاف ل
گفف: »نیم دیگر  ینند؟«  رل عالج  یه آن  شوو و رتع آن نتولنی، چه می دهی 
بولی  و  آبــی  به  یه  لیــن هلطنف  گفف: »پــس لو خلیفه،  رل«. بسلوف  هلطنتم 

ولبسته لهف، تو رل مغرور نسازد یه با خلق خدلو به بدو رتتار ینی.«2

در هنگام جهاد تبیین نیز باید از احساسات و عواطف شخص مقابل استفاده 
کنیم، مانند ویژگی های شخصیتی امام و رهبر و نیز بیان برخی از دستاوردهای 

ملموس.

ب( محبت:

دومین شیوه در جهاد تبیین و نیز امر به معروف این است که با محبت انجام 
شود.

شخصی تعریف می کرد:

دوهتی در قم دلشتم یه می گفف: »وقتی می خولهم به مساترت بروم، مقدلرو 
گرد  هوهان و شیرینی می خرم و همین یه ولرد لتوبوس می شوم، به رلننده و شا
گر روشن  رلننده تعارف می ینم. لو هم در بین رله یا موهیقی روشن نمی یند یا ل

گزیده تذكرة االولیاء، محمد استعالمی، صص ۲0۱-۲0۲.  .1

عدة الداعی، ص ۲۲۶.  .2
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یند، با تذیر من خاموش می یند.«1

کارهایی ازاین دست که باظرافت انجام شوند، هم در امربه معروف مؤثر واقع 
. مثًال مغازه دار می تواند در مغازۀ خود، مقداری  می شوند و هم در نهی ازمنکر
کتاب داستان و شکات و... به عنوان هدیه و جایزه نگه دارد و به بچه های 

، آن ها دل گرم می شوند. مؤدب و دختران باحجاب هدیه بدهد. با این کار

البته شیوه های مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر و جهاد تبیین بسیار است 
که ما به همین دو مورد بسنده می کنیم.

دالیل ترک امربه معروف و نهی ازمنکر
اســت دالیل  ، الزم  نهی ازمنکر و  امربه معروف  نیز  و  تبیین  در مباحث جهاد 
افرادی که این فریضه را ترک می کنند مطرح کنیم تا روشن شود در کجای مسیر 

: به خطا رفته اند. برخی از دالیل این افراد عبارت اند از

عیسی به دین خود، موسی به دین خود!

هیچ سندی بر صحت این مطلب که »عیسی به دین خود، موسی به دین خود!« 
وجود ندارد. چه کسی گفته است که عیسی و موسی؟مهع؟ هرکدام به دین خود 
بودند؟! اگر حضرت عیسی؟ع؟ در زمان حضرت موسی؟ع؟ بود، کدام دین را 
 اگر هرکدام از حضرات انبیا در زمان نبّی دیگری بودند، همان 

ً
داشت؟ طبیعتا

دین را داشتند. کسی که در جامعه مرتکب گناه می شود، همچون کسی است 
که در کشتی نشسته و جای خود را سوراخ می کند! وقتی سرنشینان کشتی به او 
اعتراض می کنند، می گوید من فقط جای نشستن خود را سوراخ کرده ام. طبیعی 
، تمام کشتی زیر آب می رود و غرق می شود. اگر در جامعه  است که با این کار

هم کسی مرتکب گناه شود، همۀ افراد جامعه همراه با او هاک می شوند.

سید جواد بهشتی، خاطرات حجت االسالم قرائتی، ج۲، ص۲5.  .1
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این مطلبی است که پیامبر مکرم اسام؟لص؟ به آن گوشزد کرده اند:

هـا، و إذا 
َ
ا َل َتُضـّرَ إاّل عاِمل  ِبـا الَعبـُد ِسـّر

َ
»إّنَ اَلعِصیـَة إذا َعِمـل

َة«1 ِت العاّمَ یـِه أَضّرَ
َ
 ِبا َعالِنیـًة و َل یَغیْر َعل

َ
َعِمل

گر آشـكارا  گر آدمی گناه را پنهانی انجـام دهد، جز به گنهكار زیان نمی زند، ولی ا ا
انجامش دهد و كسی به او اعتراض نكند، زیانش به همگان می رسد.

با ایــن بیان رســول خــدا؟لص؟، روشــن می شود که نمی توان امربه معروف و 
نهی ازمنکر را ترک کرد و گفت »عیسی به دین خود و موسی به دین خود«.

ترس

ترس از دالیل دیگری است که باعث می شود افراد امربه معروف و نهی ازمنکر 
را ترک کنند. این ترس ممکن است برای هرکس به یک شکل باشد؛ برای مثال، 
بــرای برخی از تــرس برخورد فــرد مقابل و یا بــرای مــغــازه دار از تــرس کم شدن 
مشتری خود، این فریضه را ترک می کند فراموش نکنیم رزقی که خداوند برای 
ما تعیین کرده است، با امربه معروف و نهی ازمنکر کم نمی شود؛ همان گونه که 

حضرت علی؟ع؟ هم می فرمایند:

َجٍل َو اَل 
َ
َبـاِن ِمْن أ ْنکرِ اَل یَقّرِ ی َعـِن اْلُ ْ وِف َو الّنَ ْعـُر ْمَر ِباْلَ

َ
أْل »ِإّنَ ا

ٍق«2 ْز یْنُقَصاِن ِمْن ِر
امربه معروف و نهی ازمنكر نه اجلی را نزدیک می كند و نه از روزی كم می كند.

ــودداری می کنند؛  گاهی هم افــراد از تــرس بی اعتنایی فــرد مقابل، از ایــن کــار خـ
درحالی که چنین تفکری اشتباه است. وظیفۀ انسان مؤمن این است که امربه معروف 

و نهی ازمنکر کند و نباید واکنش فرد مقابل در انگیزۀ او خللی ایجاد کند.

بحار األنوار، ج97، ص7۸.  .1

تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص۳۳۲، حدیث 7۶۳7.  .2
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با یک گل بهار نمی شود!

توجیه بعضی افراد برای خودداری از امربه معروف و نهی ازمنکر این است که 
می گویند: »با یک گل بهار نمی شود.« سؤال ما از این افراد این است: آیا اگر 
امام زمان؟جع؟ تشریف فرما شوند و ظهور ایشان اتفاق بیفتد، با یک گل بهار 
؟ آیا با ارسال پیامبران، با یک گل بهار شد یا نشد؟ آیا حضرت  می شود یا خیر
آسیه؟اهع؟ با یک گل بهار کرد یا نکرد؟ انسان مؤمن باید به وظیفۀ خود عمل 
کند، دیگران هم چنین خواهند کرد. این وظیفۀ انسان مؤمن است که اجازه 
ندهد شیرینی گناه در جامعه نمایان شود و گناه برای افراد جامعه زیبا جلوه 

کند.

دیگران هم هستند!

برخی هم توجیهشان این است که می گویند: »دیگران هم هستند« و »کشور 
مسئول دارد.« لذا با این توجیه امر به معروف و نهی از منکر را کنار می گذارند. 
، برای  گاهی هم فرد یک بار امر به معروف و نهی ازمنکر می کند و در پی این کار
او اتفاقی رخ می دهد. همین موجب می شود که از میدان خارج شود و بگوید: 
»دستم بشکند اگر دوباره چنین کاری انجام بدهم.« این هم کار درستی نیست. 

انسان باید وظیفۀ خود را انجام بدهد و نتیجۀ آن را به خدا واگذار بکند:

َواَ�ْوا  ِ َو �ةَ
َ��ةّ

ْ
ال َواَ�ْوا �بِ اِلَ�ا�ةِ َو �ةَ وا الّصَ

ُ
وا َو َعِمل َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
ا ال

َّ
ل >اإِ

ِر<1 �بْ
الّصَ �بِ

مگر كسـانی كه اسـالم آورده و كارهای خوب كرده اند و همدیگـر را به طرف داری 
از حق و كمک گرفتن از صبر سفارش كرده اند.

این بدین معناست که برای دعوت مردم به حق، انسان باید صبر به خرج دهد 
و با یک بار شکست، ناامید نشود.

عصر، ۳.  .1
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انحراف فکری
، انحراف فکری است. این دلیل از  ششمین دلیل ترک امربه معروف و نهی ازمنکر
همه بدتر است. زیرا این افراد معتقدند اگر کسی مرتکب گناه می شود، به این 
دلیل است که خدا خواسته او مرتکب گناه شود. پس الزم نیست کسی جلوی او 
را بگیرد. این طرز تفکر بسیار خطرناک است و رواج آن باعث می شود که مردم 

جامعه جرئت بر ارتکاب گناه پیدا کنند.

عقوبت ترک امربه معروف و نهی ازمنکر
1. خروج از دین

اولین عقوبت این است که فرد ترک کننده از دین خارج می شود.

پیامبر اکرم؟لص؟ فرمودند:

ـُه، 
َ
ـذی ال دیـَن ل

َّ
عیـِف ال

َ
ْؤِمـَن الّض یْبِغـُض اْلُ

َ
 ل

َّ
»إّنَ اهلَل َعـّزَ َوَجـل

لـّذی ال 
َ
: ا

َ
ـُه؟ قـال

َ
ـذی ال دیـَن ل

َّ
عیـُف ال

َ
ْؤِمـُن الّض : َو مـا اْلُ

َ
َفقیـل

1» ْنکرِ یْنی َعِن اْلُ
از  اسـت.  بی دیـن  و  ضعیـف  كـه  را  مؤمنـی  آن  دارد  دشـمن  خداونـد  همانـا 
حضرت؟لص؟ سـؤال شـد: »مؤمن ضعیف و بی دین كیسـت؟« فرمودند: »كسـی 

كه نهی ازمنكر و جلوگیری از كارهای زشت نمی كند.«

2. اعالم دشمنی با خدا

ترک این فریضه، اعام دشمنی با خداست. امام جعفر صادق؟ع؟ فرمودند:

»كسـی كه بتواند جلـوی مفاسـد را بگیرد، ولـی نگیرد، دوسـت دارد خـدا معصیت 
شود. چنین كسی اعالم دشمنی با خدا كرده است.«2

وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۲۲، حدیث ۲۱۱۳9.  .1

قرائتی، محسن؛ امر به معروف و نهی از منكر، ص ۲0؛ به نقل از مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۳57.  .2
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3. مشمول لعن پیامبران

پیامبران؟مهع؟  لعن  مشمول  کریم،  قــرآن  فــرمــودٔه  به  فریضه،  ایــن  ترک کنندۀ 
می شود:

َل َعلى ِلَسا�نِ َداُوَد َو  �ی سَرا�أِ �ن� اإِ َ  ِم�ن �ب
ْ
ُروا �نَ ك�نَ �ی ِ دن

َّ
ِع�نَ ال

ُ
>ل

ُدو�نَ �  ْع�ةَ  �ی
ْ
وا  ّوَ كا�نُ

ْ
َما َعَصوا اِلک �بِ

َم دنَ �نِ َمْر�ی س� ا�بْ ِع�ی
 
ْ
وا َما كا�نُ َس  �أْ �بِ

َ
ل وُ� 

ُ
َعل �نَ كٍر  �ن ّمُ اَهْو�نَ َع�ن  �نَ �ةَ �ی ا 

َ
ل  

ْ
وا كا�نُ

1 > و�نَ
ُ
َعل �نْ �ی

كافـران بنی اسـرائیل، بـر زبـان داوود و عیسـی بـن مریـم، لعـن )و نفریـن( شـدند! 
ایـن به خاطـر آن بـود كـه گنـاه كردنـد، و تجـاوز می نمودنـد. آنـان یكدیگـر را از 
كارهای زشـتی كه مرتكب می شدند بازنمی داشتند. مسـلمًا بد بود آنچه را انجام 

می دادند.

که حضرت داود و حضرت عیسی؟ع؟  بنابراین، قــرآن به صراحت می فرماید 
بعضی از بنی اسرائیل را به دلیل ترک نهی ازمنکر لعن کردند.

البته عواقب ترک امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات بسیار آمده 
است که مناسب است به آنان رجوع کنیم.

مائده، 7۸و79.  .1
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ــع1 ــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــت مـ ــ ــ ــرس ــ ــ ــه ــ ــ ف

« )به كالم  َ
 و ال َتنُظر ايل َمن قال

َ
نُظر ايل ما قال

ُ
این بخش، طبق فرموده حضرت علی؟ع؟ كه می فرمایند: » ا  .1

نگاه كنید و نه به گوینده آن( نام كتاب بر گوینده مقدم شده است.
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