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 هموست حقیقت که حق نام به
 
 

 ي اولکلمه  

 حسن استاد هايدیدگاه »)فردا براي طرحی« مجموعه گفتار( دارید دست در آن چه
 یا و ایشان هايسخنرانی از برگرفته غالبا که عه،مجمو این. دهدمی بازتاب را ازغدي پوررحیم

 و هاهمایش آموزشی، یا آزاد هاينشست محصول باشد،می شاگردان برخی دانشجویی تقریرات
 .است امروز تا 63 سال از بررسی و نقد هايحلقه و هامصاحبه

 نوشتاري، یا يشنیدار و دیداري هايرسانه شماري از در قبال جلسات این از اندکی بخش
 . شودمی منتشر بارنخستین  براي و تدریج به آن ترعمده بخش و شده منتشر

 که است ربرخوردا بسیاري تنوع از فرمود، خواهید مالحظه چنان که مباحث، سلسله این
 سیاست،( انسانی علومِ مفاهیم ملتقاي از وسیعی يعرصه در موضوع لحاظ به دهه، سه تا دو ظرف
 هايهفلسف و) ادبیات و هنر تاریخ، شناسی،روان شناسی،جامعه وتربیت،تعلیم حقوق، اقتصاد،
 فلسفه، کالم، اصول، فقه،(حوزوي علوم و اسالمی معارف با -کلمه جدید مفهوم به -مُضاف
 به احترام و مباحث ترآسان تفکیک  براي که است علت بدین و گشته ارائه) حدیث و تفسیر

 . استشده ثبت آن جلد روي بر مجّلد، هر موضوع اصلی شگرای خواننده، انتخاب حق
 :باشدمی چندگروه شامل »فردا براي طرحی« مجموعه مباحث

 و ساتیدا جمع در که است هاییهمایش و هاسخنرانی محصول مجلدات، غالب ـ1
 محوریت با و تیمعرف متنوع موضوعات در علمیه هايحوزه فضالي و هادانشگاه دانشجویان

 . است شده ایراد اسالمی يیشهاند
 هايدانشگاه در عمدتا که است کشور از خارج هايهمایش محصول نیز بخشی ـ2

 .است شده برگزار گوناگون
 از محدودتري هايجمع و »بررسی و نقد هايحلقه« در نیز تريتخصصی هايبحث ـ3
 داشته جریان درسی هايکالس بعضی و دانشجویی تحقیقی هايگروه یا گرانپژوهش و اساتید

 بوده، خاصی کتاب ای مقاله نقد گاه و مکتبی یا اندیشه نقد حاوي عمدتا که ها،آن از بخشی و
 یا افراد آن نام شودمی سعی انتشارات از سلسله این در البته. گرددمی منتشر تدریج به اینک
 شخصی جنبه هاحثب تا شود خصوصیت الغاي و شده حذف ـ االمکانحتی ـ خاص هايکتاب

 .بچربد اششخصی جنبه بر آن عمومی و معرفتی کفه و نیابد موردي یا



 

 و انقالبی هايمناسبت و ترعمومی محافل در هاییسخنرانی شدة پیاده اندکی، موارد ـ4
 .است نشده یا و شده منتشر هايمصاحبه متن یا و اسالمی
 .است نوشتاري و قلمی رکا محصول شد، هدخوا تصریح هاآن يمقدمه در که نیز، هایینمونه ـ5
در  بلکه نیست ایشان یکتب یا شفاهی اثر مستقیما که دارند وجود تريمتفاوت هاينمونه ـ6
 جلسات يشدهبنديجمع محصول یا و شاگردان برخی دانشجویی تقریرات و هایادداشت واقع،

 با مرتبط غیرمستقیم، توانیم را هاآن که است ایشان با آنان وگويگفت و و پاسخپرسش 
 .است شده فراهم نیز هاآن انتشار زمینه اینک که دانست ایشان نظریات سنخ از و هادیدگاه

 هیچ بدون غالبا و گوناگون مجالت و هاکتاب مجازي، هايپایگاه از برخی در ترپیش
 و هماهنگی با ارب این! است منتشرشده ایشان از سخنرانی هاده هماهنگی، حتی یا ویراستاري

 این با کندمی هاآن مکتوب انتشار به اقدام »فردا براي طرحی« يمؤسسه مولف محترم، اطالع
 تألیف هايابکت سنخ از غالبا مباحث، این که محترم خوانندگان براي ایشان جانب از توضیح

 کار مناسب و نسقینظم  و ویژه ویراستاري و شودمی پرداخته منبع ذکر به آن در که شده،
 بسیار ویراستاري اب و شده پیاده که است هاییسخنرانی متن عمدتا بلکه نیست؛ دارد، مکتوب

 جاییجابه و کتبی راتعبا به شفاهی جمالت ساختار تبدیل حد در خوانان،نمونه توسط مختصري
 باید نیز ترممح يخواننده يمطالبه که است منطقی بنابراین، شود؛می منتشر ها،فاعل و فعل برخی

 .باشد حد این در
 مقاالت سطح به هاآن ارتقاي و مباحث این دقیق و مفصل بازنگري که است طبیعی   

 همین انتشار به و هنپذیرفت وقت ضیق دلیل به را آن ایشان که بود خواهد بَرزمان رسمی،کاري
 و ازنگريب رايب مجالی چنین آینده در آن که امید. است داده تن کراهت، با نیز مجموعه

 .آید پیش مباحث این تکمیلی و تردقیق ویراستاري
 و مایلت محترم، خوانندگان و ایشان از تشکر ضمن ،»فردا براي طرحی« يمؤسسه   

 کوچک گامی که است رامیدوا و داردمی اعالم نقدها و پیشنهادها دریافت براي را خود آمادگی
 عمومی فکارا ارتقاي و ي تفکرشعله کردن گرم و اسالم نظري مفاهیم گسترش جهت در

 . باشد برداشته
 

 شما یاريهم باد گرامی
فردا براي طرحی يمؤسسه
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  گفتار اول  

 

  ی)ي حکومت(سیره چه باید کرد؟    

 
گ رد بزرکنم، مرا تبریک عرض مى )صلّى اللّه علیه و آله و سلّم(میالد مقدّس نبىّ اکرم 

 ویى داد رها تاریخ و سلطان عالم طبیعت و ماوراء طبیعت که ما را از ظلمت جهل و شرك
 زکیهتدرس محبّت، انسانیت، آگاهى و آزادى آموخت، براى تعلیم کتاب و حکمت و 

یشان صیف اسرمشق اقامه قسط و اجراى عدالت شد. خداى متعال در تونفوس بشرى آمد و 
 فرمود:
برید بر او گران است و شما مى ) یعنى رنجى که1؛(»عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَیْکُمْ«

 او نسبت به سرنوشت و حقوق شما حریص است. 
 ى وز وحدت سیاسدر هفته وحدت از وحدت تبلیغاتى سخن گفتن، کافى است. امرو

رت ضرو ایمانى در سطح جهان اسالم، تنها یک توصیه اخالقى و استحبابى نیست، یک
 هانآاند و علیه گیرى شدهحیاتى است؛ زیرا اسالم و مسلمانان در سراسر جهان، هدف

 م.ها را تشخیص بدهیشود. بر ماست که محتوا و روش این توطئهریزى مىبرنامه

                                                           
 .1380ن، هاي نماز جمعه تهراپیش از خطبهمتن سخنرانی . *
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 سالمکردن نهضت بیدارى جهان استعمارى ضدّ وحدت، متوقفمضمون اصلى پروژه ا
. فته استش یاویژه در دو سه دهه اخیر، به برکت امام و انقالب اسالمى گستراست که به

ده هاى پراکنروش اصلى در این پروژه، دامن زدن اختالف بین مذاهب اسالمى و ملت
 اسالمى است. آمیزکردن وجوه تفاوت بین مذاهبمسلمان از راه مبالغه

ا سالم راان شمنامروز اتحاد عقیدتى در مشترکات و وحدت سیاسى مسلمانان در برابر د
ن مخالفا هاى عملیاتىدر رأس طرح توان درهم ریخت و اتفاقااخلى مىد فقط از طریق آفات

 ارد.ار دهاى داخلى در پشت جبهه جهان اسالم قراسالم، همین سازمان دادن به فتنه
نواب  والبنّا الغطا و حسنها تا  کاشفها و محمد عبدهالدّینه سیّدجمالآن بذرى ک

یعه المى، شن اسها و سایر مجاهدان جهان اسالم و متفکران و بیدارگراها و سیّد قطبصفوى
قاى آمرحوم  مثالاى بود که با زحمات او سنّى در سده گذشته پاشیدند، بذر جهاد و بیدارى

مه ه حدتو دیگر افراد در باب ضرورت و وت، شیخِ االزهر مصربروجردى و مرحوم شلت
جاهد مد و واح امّت«هسته اولیه و اصلى تشکیل  کممذاهب رسمى اسالمى تلفیق شد و کم

گرفت  صورت را تشکیل داد و کار اصلى البته به دست امام عزیز» اسالمى در عصر حاضر
ى و د اسالمجها هداى حزب اللّه لبنان وش بینید خوند تا امروز که  شما مىها رسیو میوه

ل یگر قابیکد حماس فلسطین، شیعه و سنّى در صف مقدّم جهان اسالم، در هم آمیخته و از
 تشخیص نیست.

 الم، به فتنههان اسو ج بنابراین، امروز هر کس به هر بهانه و دلیل و با هر زبانى، در ایران
ولو  -د بزن ن به مذاهب رسمى اسالم دامنهاى مذهبى و توهیتفرقه مذاهب اسالمى و جنگ

خصوص در ها دانسته شود، و توجه داشته باشیم که بهریک صهیونیستباید ش -ناآگاهانه 
 وازى هایى که در یکى، دو قرن گذشته با مذهب سهاى اخیر، دوباره همان دستسال
ر ادند، ددشد ردیگر هاى مذهبى را بین مسلمانان علیه یکپرورى، کینهپردازى و افراطفرقه

 اند.دهه اخیر دوباره فعّال شده
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ست به تى دحفریقا، آورمیانه و شبه جزیره هند و شمال ها در خادر یک دوره انگلیسی
نان با دن آساختند و به شیعه یا سنّى براى درگیرکرزدند و خزعبالتى مىسازى مىمذهب

 دادند.هایى مىه هر یک نسبتیکدیگر و حتى براى ایجاد درگیرى بین خود اهل سنّت ب
یگر، گرى از سویى داز یکسو در همین منطقه خاورمیانه، جریان وهّابیت و ناصبى

گرى را گرى و بهایىسو بابىهاى انگلیسى و انحرافى، و از یکبازيگرى و درویشصوفى
ه د کدنورآا پدید گرى و افراطى رى غالىهانادامن زدند و سپس حتى در میان شیعیان، جری

 لم)سآله و  ولیه ع(صلی اهللا بیت پیغمبرخدایى و الوهیت به اهل بیت، نسبتبه نام محبّت اهل
ویت ، با تقرتیبهاى غلط و نامشروع عزادارى را ترویج کردند و بدین تدادند و نیز روشمى

 هاى مذهبى دامن زدند.افراطیون از هر طرف به جنگ
از  برائت و اظهار (علیهم السالم)بیتو اهل  و آله و سلم) (صلی اهللا علیهما محبّت به پیامبر

یفیت کرا در  الح امّتدانیم امّا رعایت موازین اسالم و مصرا الزم و واجب مى هاآندشمنان 
ین رع در اشهاى خالف دانیم. دشمنان اسالم، بدعتاظهار این مودّت و برائت نیز، واجب مى

 ت خارجهوزار چه بعدها در اسناددادند. چنانآموزش مىکردند و حتى مفاهیم را ترویج مى
ا کرده ت گذارى کالنىکم در ایران، عراق و هند، دشمن، سرمایهانگلیس منتشر شد که دست

د ارزشمن اك وند و از جریان پهاى مذهبى، از جمله بین شیعیان نفوذ کدر محافل و هیئت
ه و یخ شیعر تارو این جریان مباركِ مؤثّر دسوءاستفاده نماید   (علیهم السالم)بیتمدح اهل

هاى تعضى هیئین بانقالب را به عامل مخدّر و تفرقه در میان مسلمانان تبدیل کند و حتى ب
و نقض  دعتب کردند که کامالمذهبى، با چند واسطه، اشعارى را براى مدّاحى ترویج مى

یع مه توزقان، ان با بودجه خودشو تشیّع بود، یا بین عزادار (علیهم السالم)بیتمعارف اهل
 وت دارد ها دخالهایى است  که پشت پرده در این تفرقه افکنیها همه دستکردند و اینمى

 باید این دخالت را دید. 
البته ممکن است یک مدّاح از سرِ ناآگاهى و با اخالص، دروغ بگوید و یک عزادار هم 

گاهى چه  هاناته باشیم که پشت این جریتوجه و با اخالص قمه بزند. امّا توجه داشبى
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گرایانه، بدعت و هاى غالىهایى در کار است تا فتنه کند و این ادبیات افراطى، روشدست
هتّاکى را به پیروان سایر مذاهب اسالمى باب کنند تا مسلمانان را از جبهه اصلى و نبرد اصلى 

 منحرف کنند. 
ه کنند، جریانى کگرى را ترویج مىگرى و وهّابىهایى که ناصبىببینید دست

ممکن  هاناکند، همگرایانه را ترویج مىهاى اِباحىگريهاى انگلیسى و صوفىبازيدرویش
 وزنند ن برا هم دام (علیهم السالم)بیتآمیز در شأن اهلشرك است در پشت پرده، خط غلوّ 

ام، حسین للّهىام، رضاالّهىنیّت تعبیر کنند که من على ال گاهى کسانى بدون توجه و با حسن
مر کنسّک، ل متفرمودند: جاه )علیه السالم(ام و این در حالى است که خود حضرت امیراللّهى

 )2شکند.(مرا مى
ع به راج نقل شده است که کسى نزد ایشان عرض کرد: آقا )علیه السالم(از حضرت رضا

مردم را  تان،که شما و پدران انداى در شهر پخش کردهشما از طرف دستگاه حکومت، شایعه
 د:ض کردنو عر رو به آسمان نمودند )سالم اللّه علیه(دانید. حضرت رضابنده و برده خود مى

 ، چنینوگندرود. به خدا سخدایا، تو شاهد باش این اولین ستمى نیست که بر ما مى«
م را ه ما مردکشد  اى نه از دهان من و نه از دهان پدران من هرگز خارج نشده و نخواهدکلمه

 )3»(بنده و یا برده خودمان بدانیم؛ ما افتخارمان، بندگى خداست.
ه حاشى بهانت و فهاى انحرافى و اتوجه داشت. روش هاآنها نکاتى است که باید به این

تخار ما لبته افت. امقدّسات هیچ مذهبى از مذاهب رسمى اسالم به ویژه در این دوره جایز نیس
رت، ا و آخر دنی، هویت و فخر ماست و ما د)علیهم السالم( بیت پیغمبربِّ اهلتشیّع است و ح

 این مذهب را با هیچ چیز عوض نخواهیم کرد.
ن  حت عنواتنظرم رسید که  خواستم بابت آن، دقایقى مصدّع بشوم، بهاى که مىامّا نکته

 چه باید کرد، بتوان به بعضى از مختصّات و کلیات آن اشاره کرد.
کنیم براى شفاف کردن جریاناتى که در باید کرد؟ پرسشى است که ما مطرح مى چه

گویند: آقا ى مختلف مىهاناصفوف ملت ما به نمایندگى خود خوانده، از طرف ملّت و به زب
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دیگر خسته شدیم. دوره حکومت دینى تمام شده است، عصر ایدئولوژى گذشته است، 
ها اش را از دست داده است، ارزشاى دینى جاذبهانقالب به پایان رسیده است و شعاره

اند، جامعه خسته شده است، مردم دیگر خواهان دین نیستند. مردم اگر حکومت فرسوده شده
 دینى را نخواهند، چه کسى را باید ببینند؟

 ا درصد تحت عناوین مختلف، فضاى بسیار سنگین تبلیغاتى در خارج و داخل، یک
 ى با همین مضمون است.سازدست تبلیغ و جریان
ها رزشیک حاضر نیستند که به جاى دین، انقالب و اآورند و هیچهزار بهانه مى

شوند. اند یا مىشده خودشان را متهم کنند و بگویند ما خودمان مشکل داریم، مردم از ما خسته
نند، نه با کىمیدا پمردم از دین و حکومت دینى، خسته نشده و نخواهند شد. مردم با ما مشکل 

لى است داخر سیراستى چه باید کرد؟ در اقتصاد چه باید کرد؟ ددین و با حکومت دینى. به
ها ینارد؟ و خارجى چه باید کرد؟ در قضاوت چه باید کرد؟ در حوزه فرهنگ چه باید ک

 .هایى است که بسیارى از ما نیاموختیم و وارد حکومت اسالمى شدیمهمه درس
د را د کرشناسى حاکمان در حکومت دینى است. کسانى که چه بایاولین مسئله، آسیب

اند و وارد ختهنیامو )علیهم السالم(بیتهاى اهلو آموزه )صلى اهللا علیه وآله(از سنّت پیغمبر اکرم
ى حکمران عمالااند بر مردم هاى مختلف خواستهاند و به نام دین در حوزهحکومت دینى شده

زه ا در حولیف ماند و اولین تکمشکل مردم متدیّن و حکومت دینىکنند، چنین کسانى اولین 
سند شنامى ین رادمعارف و احکام  شفاف با جریاناتى است که نه عقالچه باید کرد، مواجهه 

در عین حال  دارند. زامبه آن الت راى حکومت ایمان دارند و نه عمالبه دکترین دینى ب و نه قلبا
 اند.دین و حکومت دینى خسته شدهکنند که مردم از ادّعا مى

ها، تبلیغات و جنگ روانى اى از این گفتهکنم که بخش عمدهمن به شما عرض مى
کرده، دانشجو، استاد و طلبه است و است. کار اصلى من، حضور در میان نسل جوان تحصیل

ند، یا کگوید، یا اشکال مىکنم که هرگاه نسل جدید سخن مىبه نوبه خود به شما عرض مى
ایم ابهامى دارد به این معنا نیست که بریده است یا متزلزل و ضعیف است و ما هرگز نشنیده
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ایم این است که که از حکومت دینى و از دین، خسته شده باشند. هر چه ما از این نسل شنیده
 گویند: چرا حکومت، دینى است.شود؟ نمىزنید، عمل نمىچرا به دینى که از آن دم مى

ن دشم هاى مدیریتى، حکومت، دینى نیست؟ امروزگویند: چرا در برخى از حوزهمى
ا گویند: مگذارد که مردم و نسل جوان مىشبهات را در دهان مردم و نسل جوان مى

 این خواهیم و چرا حکومت، دینى است؟ در حالى که واقعیت، عکسحکومت دینى نمى
 است.

هاى ومت و حاکمان در همه حوزهپرسش اصلى نسل جوان این است که چرا حک
 کنند؟اختیاراتشان، در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و قضاوت، دینى عمل نمى

ه چرا لب کفرق است میان اینکه بگوییم اشکال در دینى بودن حکومت است یا این مط
 خ حتماپاس وگاه عوض شود، راه حل حکومت، دینى نیست و باید دینى بشود. اگر زاویه ن

که بر  عارهایىشآن  ها جاذبه دارند وند. ما باید بدانیم که دین، زنده است، ارزشکتغییر مى
است  ى اسالمالب جهانانقالب شد و امروز انقالب ایران، مرکز توفنده و قلب انق هاآناساس 

ان ب در ایرهایى که انقالکند، همان ارزشو در سراسر دنیا دارد تغییرات عمده ایجاد مى
 وجاذبه دارد  چنان زنده است، توفنده است،ها همنگ را پیش برد. آن ارزشایجاد کرد و ج

 و تبه همان سرع -کنند، عاقل و صادق باشند درستى اَدا شود و اگر آنان که اَدا مىاگر به
 هه آیندههان اسالم را در یکى، دو داوضاع کلّ ج -قدرتى که اوضاع ایران را عوض کرد 

یى ما، گاه قضادست هاى فرهنگى و تبلیغاتى ما اصالح شوند، اگرانهتغییر خواهد داد. اگر رس
مل بیشتر ع الم)(علیهم السبیتدولت و مجلس ما کمتر حرف بزنند و به دکترین پیغمبر و اهل

یا ه در دنکبضى نها زنده است و جاذبه دارد و هنوز تنها بکنند، خواهید دید که این ارزش
د روشن بای ها مسائلى است کهو انقالب دینى است. این تپد، نبض دین و حکومت دینىمى

 شود. ىته مکنند و به حساب دین گذاشته و نوشبشود که چه کسانى در این جامعه چه مى
اصالح  ا بایدرمان این دین، احتیاج به فهم و عمل دارد، احتیاج به اصالح ندارد. ما خود

 کنیم، نه دین را.
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در  نرانى،ن سخاست، در آخری و سلم) صلى اهللا علیه وآله(کرمدینى که بنیانگذارش پیغمبر ا
ى در هاى انسانترین پیامترین و نابدهد، بزرگهایى که مىحال بیمارىِ منجر به رحلت، پیام

خواهند ىمباب کرامت انسان و حقوق بشر و آزادى بیان است؛ یعنى همان چیزهایى که 
 الوه بران عدهند! یکى، آن پیامى است که ایشهاى غربى به ما آموزش بامروز با آموزه

از  ش راى قطرات آب وضویجستند و حتکى که مردم به او مىاش و تبرّهاى معنوىجنبه
رین ر آخدبود و ربودند؛ در آن هنگام الاقل، قدرت مطلق در جزیرة العرب یکدیگر مى

 ) 4گوید:(وداع، خطاب به مردم مى سخنرانى، سخنرانى
 -ثیّتى جانى، مالى، و یا حی قّح -برگردن من دارد که اَدا نشده است  هر کسى حقّى

د تا بران کنو ج امروز بگوید و حساب مرا تصفیه کند، مرا ببخشد و از من بگذرد، یا قصاص
 حساب ما به آخرت نیفتد.

ه کگوید مردى که قدرت مطلق دارد و حاکم دینى است، با مردم این گونه سخن مى
گوید: خیزد و مىقیس بر مىکنند و شخصى به نام سوادةبنبلند گریه مى جمعیت با صداى

ى در هاآنزیگشتیم، شترهاى ما در کنار یکدیگر قرار گرفت، تایک روز  از جبهه بر مى
 )و سلم  علیه وآلهصلى اهللا(بردانم از روى عمد به من اصابت کرد یا به اشتباه. پیامدست شما بود؛ نمى

کنى؟ ىبخشى یا قصاص مبرم که از روى عمد بوده باشد. مرا مىپناه مىفرمود: به خدا 
ت انه حضرخبه  کنم. فرمودند: همان تازیانه را یکى از خانه بیاورد. باللگفت: قصاص مى

ضرت ه! حگوید: آن تازیانه را بدکند که پدرت مىرود و عرض مىمى )علیها السالم(زهرا
ود را درت خست؟  گفتند: پچه خبر شده است؟ مگر جهاد ا پرسد:مى (سالم اهللا علیها)زهرا

را  خود خاتم انبیاق خوردن عرضه کرده است. حاکم حکومت مطلقه اسالمى و براى شال
 ق خوردن، عرضه کرده است.براى شال
(صلی اهللا علیه و آله و چه کسى حاضر شده است پیامبر خدا«گوید: مى )علیها السالم(زهرا

در حالى که اشک  )علیها السالم(گفت: فالن کس. حضرت زهرا »د؟ق بزنرا شال سلم)
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 (علیهما السالم)آیا حسن و حسین«گوید: دهد و مىآورد و به او مىریخت، تازیانه را مىمى
 »را بزند؟ هاآن (صلی اهللا علیه و آله و سلم)جا نبودند که از او بخواهند به جاى پیامبرآن

گفت در ىى عالم سخن مهاى مادمعنوى با همه قدرت تاین ابرقدرت که از موضع قدر
از نوع  -بیان  زادىآها کرامت انسان و حقوق بشر و برابر بندگان خدا، چنین متواضع بود. این

 ک روز ازیفر بلند شود و در برابر حاکم بگوید که آقا است که یک ن -اسالمى، نه غربى 
 ى در دست شما بود؛اهناقرار گرفت، تازیگشتیم، شترهاى ما در کنار یکدیگر جبهه برمى

گوید: یامبر بو پ دانم از روى عمد به من اصابت کرد، یا به اشتباه! من باید قصاص کنمنمى
 »درست است، حق دارى.«

 اى بودند،لهکه کودکان هفت، هشت سا (علیهما السالم)حسن و حسین را آورد. اتفاقاق شال 
نید. آیا کعمال ا ه مااین حقّ قصاصتان را دربار شودقا اگر مىهر دو به نزد آن مرد آمدند که آ

 )و سلم  علیه وآلهصلى اهللا(مبر، ما را بزنى؟ پیا (صلی اهللا علیه و آله و سلم)ممکن است که به جاى پیامبر خدا
  )ه و آله و سلمی اهللا علی(صلاو گفت که شانه من عریان بود و پیامبر »من باید قصاص شوم. خود«فرمود: 

من تنها «: د و گفتوسیرا ب و سلم) صلى اهللا علیه وآله(نیز شانه را عریان کردند و آن مرد، کتف پیامبر
 ینى.این است فرهنگ دینى و حکومت د »خواستم تا کتف شما را ببوسم.ى مىاهنابه

اند و باید الحد اصاین فرهنگ، احتیاج به اصالح ندارد؛ بلکه حاکمان و مدیران ما نیازمن
ه، ه قوسدر  هاى مختلف حکومتخود را با این فرهنگ تطبیق بدهند. هر گاه مسئوالن رده

اه این رلوى جخود را با این فرهنگ، تطبیق دادند، آن روز بدانید که دیگر هیچ مانعى 
ر حوزه دنیت حرکت و این انقالب، در سراسر جهان نخواهد ایستاد؛ زیرا بشریت جز عقال

نیت ظهر عقالمم، تواند بخواهد و معارف اسالزه عمل، چیز بیشترى نمىنظر، و انسانیت در حو
 .گرایى به معناى حقیقى استانسان و احکامش مظهر و مجالى بزرگ انسانیت و

فرماید ها موعظه مىدر همان آخرین سخنرانى، به حکومت و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
. »خواهم که خدا را به یاد داشته باشندآنان مى از همه«گویند: و به حاکمان پس از خود مى

نگذارید در پشت درهاى  « است. فرمود: و سلم) صلى اهللا علیه وآله(هاى پیغمبراین آخرین جمله



 

  17  ي حکومتی)چه باید کرد؟ (سیره                                                                                  

پاره کنند. نگذارید پشت درهاى بسته دولت، ها، ضعیفان را پارهبسته حکومت، قوي
 »ه کنند.داران و اغنیا، فقرا را لسرمایه

روند، نباید ها مىوگوى تمدنالمللى براى گفتهاى بینقتى به کنفرانسآقایان و
لکه باید بخندند، به ما ب پس بدهند تا آنان نیز زیر لب هاآنغربیان را به  هاى خودایدئولوژي

مبر ر آن پیادمعارف و احکام و منطق اسالم را در میان گذاشت. منطقى که  هاآنبا 
ه تعال بکرد. خداى مى در برابر دشمن رعایت مى، ادب را حتو سلم) صلى اهللا علیه وآله(اکرم
 فرمود:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله( پیامبر

) با اینان که برخورد 5؛(»ما یَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمیالً اِصْبِرْ عَلى«
کنى، به زیبایى طرد کن، صبر کن و تحمل کنى، حتى وقتى طردشان هم مىمى
مردم را به راه خدا با حکمت و موعظه «شته باش و از پا منشین و فرمود: دا

 )6»(حسنه بخوان.

ال در کند و خداى متعمکتب و پیامبرى که با استدالل و برهان بشریت را خطاب مى
ا شما بر اساس برهان سخن ) برهان بیاورید. ما ب7؛(»قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ«قرآن کریم فرمود: 

ند و داى مىکنیم. مکتبى که حجیّت عقل را ذاتو به کسى تحمیل غیرمنطقى نمى گوییممى
ى نیاگرایدکه  احتیاجى به استدالل شرعى براى عقل نیست، مکتبى و پیامبرى گوید اصالمى

 و سلم) وآلهعلیهاهللاصلى(گرایى و در کنار آن قرار داد. پیامبررا به مفهوم مثبتش در طول آخرت
این امور  لکه همهد؛ بقرّب به خدا منافاتى با ازدواج و کار اقتصادى و عمران ندارفرمود: تمى

 وقتى رو به خدا باشد، باعث تقرّب به خداست.
برد، بیشترین مخارج وقتى دست به جیب مى (صلی اهللا علیه و آله و سلم)دانید که پیامبرمى
) یکى از 9کرد،(یش مىزد و آرا) سرو صورتش را آب مى8اش، براى عطر بود.(شخصى

کند: کسى در زد، پیامبر در حیاط بود، خواست نقل مى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(همسران پیامبر
طه بود، ایشان در همان آب نگاه کردند و رتش را مرتب کند، ظرف آبى در محوسر و صو

در  ا دمرفتند. گفتم: آقا دیگر ت رمرتب کردند و سپس براى گشودن دسر و صورتشان را 
م همین را نیز احترام به حقوق مرد و سلم) صلى اهللا علیه وآله(رفتن و به خود رسیدن؟ پیامبر اکرم
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آید، به همین مقدار بر من حق دارد و خانه من مى کرد. آن کسى که به درتلقّى مى
کنند از ما که دنیا را براى آخرت و آخرت را براى دنیا ترك مى هاآنفرمود: مى

) این همان مکتب و خطى است که باید در پىِ آن بود. پاسخ چه باید کرد در 10د.(نیستن
با تفسیر  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(هاى حکومت و زندگى، عمل به سنّت پیغمبر اکرمهمه حوزه

 اند.اکرمن حضرت است که اوصیاى خاص پیامبرآ (علیهم السالم)بیتاهل
مه مت و هشود. ما، حکوره کنم که گاه مغفول واقع مىجا من به دو نکته هم اشادر این

آن  ، بایدنیمکرجوع  )علیهم السالم(هاى موجود باید به سنّت پیغمبر و اهل بیت پیغمبرجناح
کرد،  لم)و س ه وآلهصلى اهللا علی( گونه انقالب و جامعه را هدایت و مدیریت کرد که پیامبر اکرم

شکالت مد. حکومت کر و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اکرم باید آن گونه حکومت کرد که پیامبر
ز اشکل نه مت. اس و برخى از همین مسئوالن قابل حل به دست همین مردم بااین جامعه، غال

 ند.غیر دینى بگرد اى به دنبال راه حلاست، تا عده دین و نه از حکومت دینى
یک ل، تفکاه حرد بنابراین، شوکسانى گفتند و نوشتند که چون از دین، سوء استفاده مى

شود؟ ده نمىکنیم که مگر از علم سوء استفاعرض مى هاآندین از حکومت است. ما به 
 نشده و فادهمگر از تکنولوژى، از آزادى، از مفهوم روشنفکرى، از همه مفاهیم سوءاست

لم را ع، ما شودمى اید که چون از علم سوءاستفادهشود؟ شما آیا هرگز به این بهانه گفتهنمى
 شود؟کنار بگذاریم؟ پس چرا درباره دین، چنین سخنى به زبان جارى مى

نکته دوم، اینکه حکومت دینى و جامعه دینى یافتنى نیست؛ ساختنى است. بعضى فکر 
کنند چون مبانى و احکام اسالمى الهى، قدسى و آسمانى است، پس قرار است یک مى

اضر و آماده از باال، از آسمان ناگهان جلوى پاى حکومت دینى کامل و یک جامعه دینى ح
کردن در آن ما بیفتد، مثل یک ساختمان پیش ساخته، نصب شود و ما فقط زحمت زندگى

 ومت دینى را باید بر اساس دکترینجامعه را به خود بدهیم؛ چنین نیست. جامعه دینى و حک
ساخت و در آن وارد شد و نشست.  اسالم و ثابتات و قطعیات اسالم بسازیم. این خانه را باید
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ها و احکام اسالمى، اى وجود ندارد. باید طراحى کنیم، باید بر اساس ارزشخانه از پیش آماده
 ریزى کنیم و آجر به آجر بسازیم.متر برنامهمتر، میلىمیلى

ه ه ما چست کباید عقل ورزى و اجتهاد کرد و تئورى داشت. نخستین سؤال این ا اوّال
تر، هم کامل دادن و ساختن حکومت و جامعه دینىپرداز اسالمى براى تئورى نظریهتعداد 

 .شت شمارانگ واکنون و در آغاز دهه سوم انقالب و حکومت اسالمى در اختیار داریم؟ کم 
 ریم؟دوم، چه تعداد مدیران عاقل و صادق و با سواد و مسلمان در اختیار دا

ه بانه جامع و هندسه واحد است که متأسف سوم، هماهنگى و عمل کردن در یک طرح
و اهدافى  هانارمآبه  ایم، امّا نسبتها توفیقاتى داشتهقدر کافى وجود ندارد. ما در همه حوزه

ست. بزار ماانها تایم، ضعیفیم، در عین حال عقل، عمل صالح و اجتهاد دینى، که اعالم کرده
اسخى پکنم تا سالمى الگو اشاره مىامروز من به چند درس پیامبرانه در باب حکومت ا

 اجمالى به پرسش چه باید کرد باشد.
) 11؛(»یُسلمُهُالظْلِمُهُ وَ مِ الیَسْلِاَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُ «فرمود:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر اکرم

یگر را در نه یکد ونند کمیان همه مسلمانان باید رابطه برادرى برقرار باشد، نه به یکدیگر ستم 
یم و مثل یگر باشیکد برابر هیچ ظلمى تنها بگذارند و تسلیم کنند. همه باید شب و روز به فکر

رسیم و گر بیک شبکه درهم پیچیده، در قلمرو اقتصاد، سیاست و فرهنگ، به فریاد یکدی
 کمک کنیم.

 و قوقى، ح هاى اقتصادى، سیاسىباید این شعار جامعه و حکومت اسالمى در همه عرصه
، یعنى اسالمى امعهدر جهاى طبقاتى فرهنگى باشد، تا مناسبات ظلم و ستم برداشته شود. فاصله

هاى چند هر خاندکه کسانى در شمال تهران،  این ـ اکثریتى و کاخ نشینى اقلیتى نشینىکوخ
اتاق ر دو ائله، دعسر  هایى با ده، پانزدهمیلیاردى زندگى کنند و در پایین همین شهر، خانواده

 اهللا علیه و آله و سلم)صلی(یا یک اتاق زندگى کنند، این فاصله طبقاتى، با آن دستورالعمل پیغمبر
 سازگار نیست.
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 و سلم) وآله صلى اهللا علیه(تبعیض در نهادهاى دولتى و حکومتى با این دستورالعمل پیغمبر اکرم
دستورالعمل  با این طینستان تا فلسسازگارى ندارد. سلطه سیاسى دیگران بر جوامع اسالمى از افغان

 ومجلس پر سر  عا و کم کار، دولت پر حرف و کم کار،رد. دستگاه قضایى پر ادسازگارى ندا
 دارد.نارى سازگ  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(صدا و کم کار، با این دستورالعمل پیغمبر اکرم

شوند. مى ردممبال گردنِ نهادهاى دولتى و حکومتى به جاى خدمت به مردم، به تدریج وَ
ردم باشد مبال بر ت وَاین اولین مسئله ما در پاسخ به سؤال چه باید کرد است. تا وقتى که دول

ده المال استفاو مالیات بگیرند و خدمت رسانى اندك بکنند؛ مجلس از منابع عمومى و بیت
اى ه، ادّعضائیقوه قت بکند؛ چکانى به این ملهایى بسیار کوتاه و خدمات قطرهبکند و گام

ها در ها و جرمترین ظلمگیرى از جرم را بکند، ولى ابتدایىاجراى عدالت و پیش بزرگ
هاى و جلوى آن را نتوانند بگیرند و در برابر ستم اتفاق بیفتد -ت پایتخت مملک -تهران 

دارد. نرى ازگانى سبزرگ و فشار، گاه مجبور شوند کوتاهى بکنند؛ این روند با پیام حکومت دی
را  )علیه السالم(طالبابىبندادگسترى اسالمى، دادگاهى است که خلیفه مسلمانان، امیرالمؤمنین على

 )علیه السالم(ینمؤمنکند و امیر البه خاطر یک یهودى و ادّعاى دروغ او، به دادگاه احضار مى
و ار کنار دشود و اى در دادگاه، حاضر مىبدون کمترین تصنّعى، تظاهرى، ناراحتى و گالیه

یه را به کنمچرا «گوید: زند، به قاضى مىایستد و وقتى ایشان را با کنیه صدا مىمساوى مى
و یا جا من آشناى تکنى؟ اینصدا زدى در حالى که این یکى را با اسم عادى صدا مى

ن آدم ستم، مثل همیه - (علیه السالم)طالبابى بنعلى -جا مننیستم، این )علیه السالم(امیرالمؤمنین
 »یهودى که با من مرافعه دارد.

بیتش ما این مضامین را و اهل و سلم) صلى اهللا علیه وآله(در سنّت اسالم و سیره پیغمبر
ایم و این الگوهاى برتر بود که قلب ما را لرزاند. مالك مشروعیت دستگاه قضایى ما خوانده

دولتمردان، وزرا و وکالیى که منازلشان در  این است که به این روایات عمل کند. دولت ما،
کنند و دم از حکومت هاى وسیع و تجمّالتى، زندگى مىمناطق مرفّه تهران است، در خانه
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ها اگر به احکام غربى عمل کنند، قدرت و ظرفیتش را ندارند زنند، ایندینى یا جامعه مدنى مى
 که به احکام اسالمى در باب حکومت دینى عمل کنند. 

حانیون مى، رواسال فرمود: در حکومت السالم)(علیهمدرباره ائمه حق )السالمعلیه(امیرالمؤمنین
ا تتر باشد یینشان از سطح متوسط مردم، پایا علماى دین و حاکمان دینى باید سطح زندگى

ومت در والن حکمسئ بتوانند دین را به درستى تبلیغ و به درستى اجرا کنند. اگر روحانیت یا
چنانى، با میلى آنط فاچنانى و روابهاى آنهاى اشرافى، زندگى کنند و با سفرهقوّه، در خانه سه

 ى را دردین توانند حکومتهاى طبقاتى تشکیل دهند، اینان نمىهاى حکومتى، کاستازدواج
هاى سلو ن این مملکت اجرا کنند؛ بلکه تنها دین و حکومت دینى زیر سؤال خواهد رفت

کلیف تست. ز اصل دین و حکومت دینى مأیوس خواهند شد. این تکلیف اصلى مابعدى ما ا
 هاست که بر روى این اصول تأکید کنند.همه خطبا در نماز جمعه

ى هاناجری دهیم؟ در برابرآییم و تن به سازش مىمریکا چه وقت کوتاه مىآما در برابر 
ه کقتى شویم؟ تنها ول مىانحرافى ضّد دینى تحت عناوین روشنفکرى، چه وقت متزلز

یى که هادمآکنیم نهى از منکر و نقد بکنیم. ت نمىأخودمان فاسد شده باشیم، دیگر جر
 توانند در برابر منکرات فریاد بزنند.شوند، نمىخودشان فاسد مى

د، ر بکنناز منک که باید نهى هاآنشود؟ زیرا چرا نهى از منکر در یک جامعه، ضعیف مى
ر ریزد، دیگپوسد و فرو مىشوند، آدمى که از درون مىست مىس شوند،خود آلوده مى

بیند، وقتى د مىبیند، وقتى شرك و نفاق و الحاجرئت ندارد فریاد بزند و وقتى که ظلم مى
سانى کست. بسته شده اکند اعتراض کند؛ زیرا به چیزى بیند، جرئت نمىفساد اخالقى مى

 شند.نهى از منکر کنند که به چیزى آلوده نباو آزاد باشند و  رّتوانند حُمى
 فرمود:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله( پیامبر اکرم

هاى باالى انسانى دو گروه ممکن است امّت مرا اصالح کنند و به رتبه«
توانند امّت اسالمى را فاسد کنند و به منجالب ارتقا دهند و همین دو گروه مى

شود و اگر فاسد صالح باشند امّت، صالح مى اند که اگربیندازند. دو گروه
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) یکى روحانیت و دیگرى 12؛(اَلْعُلَماءُ وَ الْحُکَّامُ شود: باشند، امّت فاسد مى
 »مسئوالن و فرمانروایان (حکومت اسالمى).

هم نقل  )علیه السالم(ینفرمود: این مضمون از امیر المؤمن و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر اکرم
 است:  شده

اطالع بمانند و یا مطّلع ها بىهر جا ستمى بر مردم برود و حکومت«
و نقض  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اللّهبشوند، ولى مدارا کنند، نقض پیمان رسول

 »پیمان الهى شده است.

 فرمود:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
صاحبان قدرت، اى که در آن، حقوق ضعیفان از قدرتمندان، از جامعه«

صاحبان ثروت و صاحبان شوکت، بدون لکنت زبان، مطالبه نشود، جامعه 
 »اسالمى نیست.

در  )میه السالعل(این است آن جامعه دینى و حکومت دینى که ما باید بسازیم. حضرت امیر
یشان ابود که نوبت نشان فرمودند که این جمله را از پیامبر بارها شنیدیم و فقط یک سخنرانى

م فرمود. ما ه پیغمبر ه رانین تعریفى را از جامعه قدسى و دینى داده باشند، بلکه بارها این جملچ
است و برخ خواهیم جامعه و حکومتى بسازیم که اگر فردا یک آدم عادى، یک روستایىمى

سد ست، نترارده کبه تهران آمد و گفت: آقا، حقّ مرا فالن آدم ثروتمند یا قدرتمند، غصب 
معه ت آن جاین اسالکنت زبان، حرفش را بزند و دادگسترى هم حقّ او را اقامه کند. و بدون 

 خواهد.مى (ره) و حکومت دینى که انقالب خمینى
؟ است کدام نسل جوان از چنین جامعه و حکومت دینى رو برگردانده و پشت کرده

 ىاهى دینآگ هننباید نسل جوان را متهم کنیم. نسل جوان، یک نسل مظلوم و ناآگاه است. 
ها همه، نماز این م کهکنیم، سپس توقّع داریهاى عالى ارائه مىایم، نه نمونهدرستى به او داده

، )معلیه السال(هاى مشکل را بدانیم که کجاست. حضرت امیرشب خوان باشند! ریشه
 د: فرمو ، خطاب به خلیفه سوم و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ترین تربیت شده پیغمبربزرگ
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کارگزاران حکومت اسالمى تا هر جا که خورشید بر آن بتابد، اگر ظلمى «
شد که فالن جا فساد و فسادى کنند، ما نیز مسئولیم. چون اعتراضاتى مى

گفت: من مى اند، او هم مثالا باندبازى کردهکشى یشود، دزدى کردند، حقمى
بگویى که من خبر ندارم؛  توانىفرمود: نمى )علیه السالم(خبر ندارم. حضرت امیر

 »باید خبر داشته باشى.

ا، هدولتی به ما آموخت که مسئوالن حکومت اسالمى، وسلم) وآلهعلیهاهللاصلى(پیامبر اکرم
درت و قوضع مها، دستگاه قضایى در برابر مردم، متواضع و مؤدب سخن بگویند و از مجلسی

  سلم) و صلى اهللا علیه وآله(رمر اکها عین روایت پیامبد. اینانالحقوقسلطه با مردم حرف نزنند. مردم، ذَوِى
ا مردى ب گوید: روزىاست. ابن مسعود مى (علیهم السالم)بیتو اهل (علیه السالم)و حضرت امیر

 ،وسلم)وآلهعلیهاهللاصلى( لرزید. هیبت پیغمبرگفت و بدنش مىسخن مى وسلم)وآلهاهللا علیهصلى(پیامبر
کت معنوى بود، شونى دل شوکت ما، به دنباو سلم) صلى اهللا علیه وآله(ته بود. امّا پیامبراو را گرف

و  بت دستمتوجه شدند که این مرد، در حین صح و سلم) علیه وآله صلى اهللا(داشت. پیامبر
 لرزد. فرمود: پایش مى

باش. بر خودت آسان بگیر. برادر، راحت  ؛»هَوِّنْ عَلَیْکَ، فَلسْتُ بَمَلِکٍ«
)؛ من پسر همان زنى 13(»اِنَّما اَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ کانَتْ تَأْکُلُ الْقِدَّ.«من شاه نیستم. 

خورد، من با دست خودم، شیر بز هستم که مثل شما غذاى مانده و ساده مى
 ) 14دوشم.(مى

ند. آمد )و سلم اهللا علیه وآلهصلى(یا نقل شده است که روزى سلمان و بالل خدمت پیغمبر
را ببوسد.  د تا آنافتا و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ها به روى پاى پیغمبر اکرمسلمان به رسم ایرانی

 فرمود:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
اَنَا «کنند، انجام نده. سلمان، کارى را که ایرانیان و عجم با شاهانشان مى«

اى از ) من بنده15؛(»لُ الْعَبْدُ اَقْعُدُ کَما یَقْعُدُ الْعَبْدُعَبْدٌ مِنْ عَبیدِاللّهِ آکُلُ مِمَّا یَأْکُ 
نشینند، خورند و بردگان بر خاك مىبندگان خدا هستم، آن گونه که بردگان مى

 »نشینم.خورم و مىمن نیز همان گونه مى
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دند، شگونه اسالمى ها درس چه باید کرد است. هرگاه همه مسئوالن حکومت، ایناین
 دانید که همه مشکالت، پیاپى حل خواهد شد.شما ب

 گوید: مى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(در توصیف پیامبر )علیه السالم(حضرت امیر
پذیرفت؛ بر ، دعوت بردگان را براى غذا مىو سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر«

، مالید؛ نزد مردمدوشید؛ چهره بر خاك مىنشست، با دست خود، بز مىخاك مى
کرد؛ وقتى به ى کودکان، دراز نمىفروتن بود؛ پایش را نزد مردم حت متواضع و

پذیرفت داد؛ به احترام مردم کارهاى سخت را مىکردند، تکیه نمىاو مراجعه مى
داد؛ همواره گرسنه بود؛ ظاهر حالش مانند ضعیفان بود، امّا قلبش و انجام مى

د و لباسش را زخود پینه مى نشست؛ بر کفشچون بردگان مىقوى بود، هم
 )16»(شد.برهنه سوار مى کرد؛ بر خروصله مى

برند بهایشان انهحاال بعضى افراد نگویند که توقع دارى مسئوالن، یک خر یا یک بز به خ
رى از اشتى قشا بردمصبح، بز بدوشند. بهبه مقرّ حکومتى بیایند یا صبحو سوار بر خر برهنه، 

نید؛ کدنبال  ش رامش این است که آقایان همه شما باید این سیره و رودین نداریم، ولى پیا
و  لم)و س آلهولیه عصلى اهللا (شأن پیغمبر گفتند: آقا این کارها کسرهم مى چون در همان دوره

 فرمود: حاکم اسالم است. مى
 »دوشمنشینم و به دست خود، شیر بز مىها بر زمین مىنه، من مثل برده«

زى گاه در حال تکیه دادن، نه چیزى خورد و نه چیاست او هیچ و در روایت 
 فرمود: داشت که به شاهان شبیه باشد و مى) و خوش نمى17گفت؛(

ام پنج چیز را ترك نخواهم کرد: سالم کردن بر کودکان، غذا تا زنده«
خوردن در کنار بردگان ، نشستن بر خاك و سوار شدن بر االغ برهنه (که 

شدند)، دوشیدن شیر بز به دست خود و پوشیدن طبقات سوارش مىترین پایین
 »لباس پشمى.

 فرمود:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
اند که صداى نمازشان از گوش خودشان باالتر نخواهد رفت و سه گروه«

اند که بر دعایشان به خداوند و ملکوت نخواهد رسید، یک گروه، مسئولینى
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 آید، خوششان نمى هاآنکنند در حالى که مردم از ىاى مدیریت مجامعه
 )18».(وَ اَنْتُمْ لَها کارِهُون«

اند که آبرویشان محترم نیست و باید ) چند گروه19؛(»التُحْرَُم عَلَیْکَ اَعْرْاضُهُمْ«فرمود: 
ه بر را نهى از منکر و نقد کرد و باید پُز آنان را شکست. از جمله، کسانى ک هاآندر مأل عام 
 کنند. این است فرهنگ اسالم.اند یا ثروت در اختیار دارند امّا ستم مىمسند قدرت
 فرمود: 

بر صاحبان قدرت و ثروت، نظارت کنید، متهمشان کنید! سکوت «
  »نکنید!

  مود:فر و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

 تخدم خورند و به دنیاى خودشاندین مى در برابر روحانیونى که نان«
 ».کنند، سکوت نکنید، به خاطر حفظ دین، متهمشان کنیدمى

 و فرمود: 
نیز کنند، متّهم کنید و حاکمانى را که از قدرت، سوء استفاده مى«

 » کنند.النّاس را در ثروت و سرمایه ادا نمىاللّه و حقُ ثروتمندانى که حقُ 

 البته از سوى دیگر هم فرمود: 
مستجاب است و رد نخواهد شد: یکى،  حتما هاآناند که دعاى سه گروه«

 ) 20؛(»الْمُقْسِطُاَلْاِمامُ «امام و رهبر و حاکم عادل است، 

ترین رگها از مسئول صالح و هم بزترین تجلیلپس، از هر دو سو داریم، هم بزرگ
 ها به مسئوالن فاسد را داریم. اتهامات و حمله

فرمودند: ى که در محضرشان طلبه بودم، مىیکى از اساتید ما در حوزه مشهد، در دوران
خوانى بدان که در آخرت، یا مقامات عالى بهشت حاال که آخوند شدى و درس طلبگى مى«

دهند. اگر به ها جایى به ما نمىرا به ما خواهند داد و یا جاهاى بد جهنّم را، امّا در آن وسط
 (علیهم السالم)ءانبیاردیف پس از ترین درجات بهشت، در مان درست عمل کنیم، عالىوظیفه
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و قبل از شهدا را خواهیم داشت امّا اگر به وظیفه عمل نکردیم و سوء استفاده کردیم، 
 ».ترین درکات جهنم، منتظر ماست. این نگاهى است که دین به مسئله داردپایین

عیت و جامبودن چند وجهى و سلم)صلى اهللا علیه وآله ( نکته دیگر در شخصیت پیامبر اکرم
ح مکه، د از فت. بعایشان است که از اسرار خاتمیّت ایشان نیز هست. ایشان پیامبر رحمت است

حتى  جا بخشید.ها را یکبیست و سه سال شکنجه و اهانت و تجاوز و ظلم را، همه این
 است. دررد مکهاى چه باید ها همه جزء پاسخبزرگان دشمن و رؤساى ایشان را بخشید، این

ط اگر وس د کهى که آیه نازل شمنطق است به حد و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ال، پیامبرعین ح
اجع به رخواهم جنگ با مشرکین، یکى از آنان اجازه خواست و گفت: من سؤالى دارم و مى

 ید و بابده اسالم پرسشى بکنم و پاسخى بشنوم، آیه آمد که به او فرصت و امنیت کامل
و یک به یک پاسخ  ) و بیاورید، به سؤاالتش با دقّت21ا همراهى کنید(احترام و امنیت او ر

لکه او ا نه؟ بیردى جا بالفاصله از او جواب نخواهید که چه شد، قبول کبدهید و بعد هم همان
 ه خواستمى کرا با امنیت و احترام دوباره به جبهه خودش برگردانید تا خودش هر تصمی

 د، قدمششلحق مجنگیم و اگر ترك کرد و به ما ، با او مىبگیرد، اگر در جبهه دشمن ماند
 روى چشم.

تر و کم ششتحمل و استقامت ایشان هم اعجاز بود. چقدر مدفوع حیوانات و محتویات 
 داد.کرد و با لبخند پاسخ مىگوسفند بر سر ایشان ریختند و ایشان سکوت مى

اکستر کردند، خوچه عبور مىاید که هر وقت ایشان از آن کقضیه آن یهودى را شنیده
روز  ریخت. یکمى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ش را روى سر پیامبر اکرماهناهاى خو زباله
فیق رد: این رسیدنپآمدند و دیدند که از این شخص خبرى نشد.  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

 : پس بهفرمود و سلم) علیه وآلهصلى اهللا (ما چه شد؟ کجاست؟ گفتند: مریض شده است. پیامبر
رد و ر پتو کا زیرعیادتش برویم. در زدند و به عیادتش رفتند. او در بستر از خجالت، سرش 

 د.شرفت و بعد هم مسلمان  و سلم) صلى اهللا علیه وآله( عرق ریخت تا وقتى پیامبر
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ى به کسه کردند. نقل شده است کحتى گاه مسلمانان نزد ایشان، ادب را رعایت نمى
گیر. هایم را باخننآمد، پایش را دراز کرد و گفت:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(مسجد نزد پیغمبر

مردم،  رشد ها و فشارهاى بسیار دیگرى بر ایشان گذشت و براى خدا و براىچنین توهین
هم مایش مردم و مشکالت مردم بر شان براى مردم، گوش بود و حرف دلتحمّل کرد. ای

اید به همه شستهنزدند که شما آقا فقط گوش هستید و مدام ه حدّى که به او طعنه مىبود، ب
) بله، او گوش 22؛(»قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ«سپارید. آیه نازل شد که هاى مردم گوش مىحرف

 شنود.است و حرف مردم را مى
یک  صیت،ا این شخاست امّ و سلم) صلى اهللا علیه وآله(عد از شخصیت پیغمبرها یک باین

ر دو همه  ارنداقیانوس است و ابعاد دیگرى هم دارد که همه در یک راستاست و تناقضى ند
 چارچوب عدالت است.

 قل شدهیت نعد دیگر در این هدیه الهى آن بود که تشریفات حکومتى نداشت. در رواب
 است:

به  شد،نشستند و اگر کسى وارد مىپیغمبر و اصحابشان همواره حلقه مى«
فهمید چه کسى رئیس و چه کسى مرئوس واسطه نداشتن تشریفات نمى

 )23».(است

ه فهمید کهاست. چون تشریفات و ادا و اصول نداشت، کسى نمىحکومت اسالمى این
 والن ما جایگاه مخصوص مسئو ت اسالمى اصالباال و پایین مجلس کجاست. در حکوم

ن میان، ى در ایمنیتحث دیگرى است و تنها مسائل امردان نداریم، البته مسائل امنیتى، بدولت
نتظر مد، همه شدینه وقتى وارد م و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبرممکن است دخالت داشته باشد. 

، جا پس از اینآید تا آنرود و در کدام خانه فرود مىبودند که ایشان به کدام محله مى
 ترین مکان شود.مهم

فرمود: شترى را رها کنند و فرمودند هر جا که این  و سلم)  علیه وآلهصلى اهللا(پیغمبر اکرم
ترین شوم. شتر رفت و رفت تا جلوى در یکى از فقیرانهشتر نشست، من همان جا ساکن مى
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) آقا کارها را به 24شد.( و سلم)صلى اهللا علیه وآله (جا مقرّ پیغمبرهاى مدینه فرود آمد و آنخانه
کرد. رعیتى برقرار نمى -کرد. نظام ارباب مندانه، تقسیم نمىیر شرافتمندانه و غشرافت

کرد. وقتى کرد و چوب جمع مىخودش مثل یک کارگر، یک کارگر ساده، کار مى
ساختند، خود به افتاد و اهل عمل بود. مسجد که مىکردند، خودش هم راه مىاصحاب کار مى

 کرد. خاست و کارگرى مىپا مى
رت و  قدهاى بسته سیاسى و کاستِدر حکومتش، حلقه و سلم) اهللا علیه وآله صلى(پیغمبر

هم، ى مهاآدمبازى نداشت، بین آن همه ریش سفید و اصحاب و باندبازى و قوم و خویش
نگ با اش که جترین لشکرکشىاى مثل اسامه را فرمانده بزرگسالهگاه جوان صالح نوزده

ت ساله وان بیسج - سیدعتاب بن اُ کند، . یا وقتى مکه را فتح مىدادامپراتورى روم بود، قرار مى
 گمارد.را به حاکمیت مکه مى -

هایى ها فرهنگداد. اینتوجه داشت و به آنان شخصیت و فرصت مى به زنان نیز کامال
 بود که ایشان تغییر دادند. 

بر خسى کى به گوید: وقتکردند و قرآن مىاى که دختر را زنده به گور مىدر جامعه
 )25پرید.(دادند که خانمت دختر زاییده، رنگ از رویش مىمى

 فرماید: مى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(در این جامعه، پیغمبر
 » کند، مگر افراد پست و لئیم.هرگز به زنان، اهانت نمى«

 ها فرصتنمو ایشان به قدرى براى آنان هویت و شخصیت قائل بود که جداگانه به خا
هایمان هم ) مردان بیعت کردند، سپس گفتند خوب دیگر، ما به جاى خانم26بیعت داد.(

بیعت  ى زنان،ه جاببیت ما هم تابع ما هستند. آیه نازل شد که نه، مردان بیعت کردیم و اهل
بیعت  ه مراسمباردو و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ها جداگانه بیعت کنند، پیامبراند و خانمنکرده

نان را پذیرى زقلى براى زنان گذاشت و حضور اجتماعى و سیاسى و تعهّد و مسئولیتمست
 آموزش داد.

 فرمود:  وسلم)وآلهاهللا علیهصلى(پیامبر
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معه و ملّتى است، ) بد جا27؛(»بِالْقِسْطِ بئْسَ الْقَوْمُ قومٌ الیَقُومُونَ لِلَّهِ تَعالى«
دالت و قسط، عدالت در حوزه خواه نیست و براى اجراى عملّتى که عدالت

 کند. اقتصاد، قضاوت، سیاست و فرهنگ قیام نمى

 فرمود:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
) بخورید! امّا تنها، تنها نخورید و (بر سر 28؛(»کُلُوا جَمیعاً وَ التَفَرَّقُوا«

 سفره نیز) متفرّق نشوید.

ن طرف ه، آهاست. نه اینکه یک طبقناین، منطق اسالم است و پاسخ چه باید کرد؟ ای
ها را ند پولو ندان کنندشهر بخورند، تا بترکند و باال بیاورند، از فرط سیرى با دمشان گردو بش

 تر دَمِاند، چهار دخچگونه خرج کنند، و یک عدّه هم این سوى شهر از گرسنگى درمانده
ن هشت ساختما ا ازیه کند، خود رتواند تهبخت، پسر دَمِ بخت دارد و یک جهیزه ساده را نمى

انى شود. کسح بها چیزهایى است که باید اصالاندازد. اینخانه دولتى پایین مىطبقه وزارت
اجى به ت، احتیسنّ خواهند دین را اصالح بکنند، باید خودشان را اصالح بکنند. کتاب وکه مى

ت قیه نیسفیت سالمى، والاصالح ندارد؛ بلکه احتیاج به فهم و عمل دارد. مشکل جمهورى ا
نى ، دیخواهید آن را از قانون اساسى حذف کنید، مشکل این انقالب و حکومتکه مى

 یت فقیه، والما و شماییم. مشکل خودخواهید دین زدایى کنید. مشکل، بودنش نیست که مى
 نیست.

 فرمود:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
اند از ما سایگى او کسانى گرسنههر کس سیر بخوابد و در شهر یا هم«

 ) 29»(نیست و به خداوند و روز قیامت ایمان نیاورده است.

ها گلخورها و انگذارد، در برابر مفتایشان به طبقات محروم و زحمتکش احترام مى
 فرمود: گرفت و مىموضع مى

ه آنان که بار ) نفرین ب30؛(»کَلَّهُ عَلَى النَّاسِ مَلْعونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقى«
ى و معنوى به اندازند و بدون خدمات مادران مىزندگى خود را بر دوش دیگ

 کنند.جامعه، امکانات جامعه را مصرف مى
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از  وها، پیرها گشتند، مردم به استقبال آمده بودند، زندر جنگ تبوك که از جبهه برمى
دین آمده و مجاه لم)و س  علیه وآلهصلى اهللا(جمله، پیرمردى به نام سعد انصارى به استقبال پیامبر

زِبْر  تش خیلىه دسکدید  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(بود جلو آمد و با ایشان مصافحه کرد، پیامبر
ن هایت چقدر خشفرمودند: دست و سلم) صلى اهللا علیه وآله(است، چاك چاك است. پیامبر

 است؟
... پانى وکى، چواى نبود. از کوداز پروردههم آدم ن و سلم)صلى اهللا علیه وآله (خود پیغمبر

 و سلم) یه وآلهاهللا عل صلى(کرده بود. ولى با این وجود، ببینید دست آن پیرمرد چگونه بود. پیامبر
ن کارگرم، م» اةِمِسْحاَضْرِبُ بِالْمُرِّ وَ الْ«هایت چقدر خشن است؟ گفت: آقا فرمودند: دست

نید، پیامبر کنم. توجه کىمام را تأمین خانواده» عِیالى قُ عَلىفَاُ نْفِ«زنم، کنم، بیل مىکار مى
ند، جا حاضراز جبهه برگشتند، همه مردم و مجاهدین آن و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اکرم
ه همه کگیرد و طورى دست این پیرمرد زارع کارگر را مى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

 و سلم) لهصلى اهللا علیه وآ(مبرپیا» فَقَبَّلَ رسُولُ اللَّهِ یَدَهُ«آورد؛ ین مىکند و پایببینند، بلند مى
معیت مه جبرد و خطاب به هبوسد و سپس باال مىآورد، مىدست این کارگر را پایین مى

سوگند، این دستى است که آتش  ) به خدا31»(هذِهِ یدٌ وَاللَّهِ ال تَمُسُّهُ النَّارُ«گوید: مردم، مى
 دارى.را لمس نخواهد کرد. این است مردمهنم، آن ج

ود مار ب هایشان پر ازدر شب معراج کسانى را دیدم که شکم«در باب رباخواران فرمود: 
داران یهت: سرما؟ گفچنین عذابى کیستند شدند. پرسیدم: جبرئیل، اینان باو از بیرون دیده مى

 »اند.ه جامعه آویزان شدهخوار و رباخوار جامعه هستند که مثل انگل بمفت
گویند. رحمت و این نکته را نمى ته دیگرى هم عرض کنم؛ چون معموالنک

را دیدید؛ از آن طرف، قاطعیت  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(مالطفت و تواضع و ادب پیغمبر
اجتماعى انقالب و عدالت  را هم ببینید. وقتى اصل نظام اسالمى و و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیغمبر

کرد. معامله و مسامحه نمى با کسى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اللّه در خطر بود، پیغمبرو احکام
رحمت، به راه انداخته است  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(، حدود هشتاد جنگ را همین پیامبراوال
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مشیر و ها را خود آن حضرت، مستقیم فرماندهى کرده است، خود با شکه بعضى از این
 سالح، عدّه زیادى را بر خاك انداخت.

 ود بود اریزى زینقل شده است که در جنگ اُحُد وقتى ایشان مجروح شده بودند و خون
ى اهیکى از نیرو از پا در آمده بودند، سپس که دوباره سازماندهى شدند، مسلمانان تقریبا

 بکنند، توانند کارىدیگر نمىاند و ها پراکنده شدهشد و فکر کرد که ایندشمن نزدیک مى
ا دم باید او رمود: خوفر لم)و س صلى اهللا علیه وآله(چند نفر از اصحاب بلند شدند او را بزنند، پیغمبر

خود ان کالهاى میاى برداشت، نشانه گرفت و به دقّت پرتاب کرد، درست به نقطهبزنم. نیزه
ر را سراى بدتى امر، معلول شد یا وقو زره در گردن آن مشرك فرو رفت و افتاد و تا آخر ع

شده  رتکبمدانست اصالح نخواهند شد، و جرم گرفتند حتى دو سه تن از آنان را که مى
 بودند، دستور اعدامشان را داد.

ز دق اقریظه، پیمان شکنى و خیانت کردند و در جنگ احزاب و خنوقتى یهود بنى
ر داد دستو آنان را محاصره کرد، سپس لم)و س صلى اهللا علیه وآله(پشت ضربه زدند، پیامبر

ود مبرى وجپیا ششصد نفر از مردان جنگى آنان را اعدام کردند. این قاطعیت نیز در منطق
بینند؛ مىاد را نابع عد را هم داشت. بعضى اینیامبر رحمت و ادب و تواضع، این بدارد، همان پ

ین شى از ا. بخزینشى با دین استبینند، مشکل همه ما برخورد گبعضى هم آن ابعاد را نمى
کسى هم  بینند و هرىه هم تنها طرف دیگر را مبینیم. یک عدنیم، و بقیه را نمىبیابعاد را مى

 گوید این قرائت من است.شود و مىعى دین مىمد
 و سلم) وآلهاهللا علیهصلى(کنم مربوط به سال نهم است که پیغمبراى که عرض مىآخرین نکته

شوند، جنگ روانى شدیدى پشت جبهه شروع گ روم و حمله به جبهه غرب مىآماده جن
شد که آقا باید صلح کنیم. مذاکره کنیم و جاى جنگ نیست، امپراتورى روم با این قبایلى 

سالى کند. این ابر قدرت است؛ هوا هم گرم است و خشکجنگیدیم فرق مى هاآنکه ما با 
گ بس است، خشونت بس است، پشت جبهه است، موقع جمع محصول است، شعار جن
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هاى افراطى بازيراه افتاد. حتى بعضى شُبهه شرعى و مقدّس و سلم) وآلهاهللا علیهصلى(پیغمبر
 کردند.مى

 ر مُفتشعا گفتند جنگ و این مبارزه با استکبار، حرف مُفت ویک عدّه با صراحت مى
 اصول و اال شکم و زیر شکم خودت،نى فقط ات بچسب و منافع ملى، یعاست، برو به زندگى

اى از راه هعد ست. امّاهاآنو ارزش و عدالت، مطرح نیست این منافع ملى به قرائت 
 و سلم) وآلهاهللا علیهصلى(گفت: آقا مرا معاف کن. پیغمبر هاآنمآبى وارد شدند؛ یکى از مقدّس

؟ افرمودند: چر ید.عاف بفرمایفرمود: آقا جان، عازم جبهه هستیم؛ آماده شو. گفت: آقا مرا م
م آدم هاند، من روید و این دخترهاى روم و شام، خیلى خوشگلگفت: آخر به طرف روم مى

را از  ترل خودن کنتوانم کنترل کنم، اگر ما به این منطقه رفتیم و مام، خودم را نمىضعیفى
ند که آوردى مىاش را بدهد؟ عذر شرعدست دادم و به فتنه افتادم، چه کسى جواب شرعى

و  و نبرد روم سازى وسیعى به راه افتاد که به جبهه نروند و جنگ باجبهه نروند. جریان
ودند. برده کمقاومت در مقابل استکبار صورت نگیرد. گروه جنگ روانى، تشکیالتى پیدا 

ا رانه ن خو آ هاآنفرمان داد که مرکز اصلى تشکیالت  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیغمبر اکرم
 بر سر ند وشود، آتش بزنجهاد مى که سازماندهى جنگ روانى و مقاومت در مقابل فرمان

ترور  طرح ساکنینش خراب کنند. وقتى از همین جنگ، برگشتند و خیانت منافقین و حتى
د ضیه مسجکه ق مطرح شد، برخورد شدیدترى هم با آنان کرد و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیغمبر

دعا و  ن ذکر وعنوا در چند کیلومترى مدینه، مسجدى ساخته بودند، به هاآن ضرار است.
اورید شریف بیتشما  خواسته بودند که آقا و سلم) صلى اهللا علیه وآله(هم از پیغمبر نیایش و قبال

 مسجد ما را افتتاح بکنید.
که  ز جنگآیم. امّا افرمود: هر وقت فرصت کنم مى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیغمبر

 ا ایشان؛ لذبرگشتند معلوم شد که حتى این مسجد هم پایگاه توطئه علیه نهضت شده است
 )32دستور دادند که مسجد را بر سر آنان خراب کنند و آتش بزنند.(
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ى و ظر مادنیط از در بدترین شرا و سلم) صلى اهللا علیه وآله(چنین در شرایطى که پیغمبر اکرمهم
وم و رراتورى ه امپبمطلق بودند، ایشان آن نامه مشهور را به سران جهان، نظامى و در محاصره 

کند. ىوت مهاى دنیا را به اسالم دعجا همه حکومتنویسند و یکایران و مصر و حبشه مى
در  شما ببینید در آن شرایطى که در بدترین موقعیت ضعف در جنگ احزاب و خندق

قدر  گویند: آنزند و اصحاب مىکلنگ مى و سلم) یه وآلهصلى اهللا عل(اند و خود پیغمبرمحاصره
وه بر خورد و عالپیامبر چیزى نمى شکمش سنگ بسته بود. البته معموالگرسنه بود که به 

 اش، اکنون در محاصره، دیگر چیزى هم نبود که بخورد.هاى همیشگىریاضت
زد، ىملنگ در خندق، ک لم)و س صلى اهللا علیه وآله(گوید: در این شرایط، پیغمبرراوى مى

 ین جرقهارتو اى پرید، فرمود: من فتح ایران و روم را در پکلنگ به سنگى خورد و جرقه
 بینم.مى

مه ک لقبعضى از این آقایان خندیدند، مسخره کردند که شکمش گرسنه است و ما ی
ازى وشنفکر برد. خواهد ایران و روم را فتح کنایم، او مىنان نداریم بخوریم و در محاصره

وضاعى ین ابراى سازش و تسلیم درگرفت و شروع کردند به مسخره کردن ایشان، و در چن
ور ایران امپرات ان بهتعارف نیست؛ یعنى ایش نویسد. پیام ایشان هم اصالرا مىاست که آن نامه 

ه آیا ک ببینیم ووگویى بکنیم با هم یک گفت نویسد که آقا حاال بیایید، مثالو روم نامه نمى
بشه، شاه ادشاه حپمن، هایش به پادشاه یگویید یا ما. این گونه نبود. ببینید نامهشما راست مى

م جا به اسالها را یکحیره، حاکم مصر، امپراتور روم و شاه ایران این است که همه این
 خواند.مى

 ها چنین است:در این نامه و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ادبیات پیغمبر

خوانم؛ الم بر کسى که تابع هدایت باشد؛ تو را به پرچم اسالم فرا مىس«
اسالم بیاور تا سالم بمانى و اگر مبارزه کنى مسئولیت همه مردمت با تو 

 ».خواهند بود
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ود. ب نینچهاى استعمارى جهان وگو با قدرتاین گونه بود، بحث صدور انقالب و گفت
ها عضیبا که و تسلیم نبود. قضیه صلح حدیبیه ربحث سازش  و قضیه صلح حدیبیه هم اصال

یه، دیبحصلح  ند تاریخش را درست بخوانند. اصالکنم بروکنند. من خواهش مىمطرح مى
اه بعد ه چند مود کبامتیازگیرى بود، نه امتیاز دادن. یک صلح تاکتیکى موقّت براى فتح مکه 

 از همین قضیه اتفاق افتاد.
  
  
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

  ومگفتار د  
 

 پیامبري براي همیشهاهللا علیه و آله و سلّم) (صلیمحمّد    

 
کنیم و با ىرقرار مط بارتبا )و سلم صلى اهللا علیه وآله(اکرمکلّ بشریت از راه دور با پیامبر ما و 

 ،و سلم) آلهوهللا علیه لى اص(از شخصیت پیامبر )علیه السالم(شمایلى از ایشان آشنا هستیم، سیدالشهداء
دن ما شزدیک نرسد اگر با این توصیف شروع کنیم مقدارى در نظر مى توصیفى دارند که به

علیه (م حسیناما به ما کمک کند. تعابیرى که و سلم) صلى اهللا علیه وآله(به ساحت مقدس پیامبر

 لم)و س له علیه وآصلى اهللا(مبرفرمایند: پیاراجع به ایشان دارند، تعابیر بسیار بلندى است. مى )السالم
صِلُ مُتَوا«شد، ىبود؛ همیشه در تفکر بود، هرگز از فکر کردن خسته نم» دائمُ الْفِکْرِ«

شد که غم متصلى ىعلوم مبود؛ یعنى همواره در غم شیرین با وقارى فرو رفته بود و م» االْحْزانِ
 بر عموالمکه  نحال آاست،  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(است و بخش اعظم این غم، در دل پیغمبر
رك یک شى از دنا مدارى در دل با او بود. آیا غشهلبش، لبخند جارى بود امّا غم سنگین و ری

را  و سلم) وآله صلى اهللا علیه (ر) هرگز پیامب33؛(»وَ لَیْسَتْ لَهُ راحَۀ«حقیقت بزرگ بود؟ غم مردم بود؟ 
 دیدم، همیشه دغدغه چیزى داشت.دغدغه نمىغم و بىبى

                                                           
 .1380، ندر دانشگاه تهرامتن سخنرانی . *
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، جز »غَیْرِ حاجَۀ ىمُ فالیَتَکَلَّ«هاى طوالنى بود، بود، پیامبر اهل سکوت» یلُ السَّکْتطَو«
دن، ه حرف زى ک وقتامبر بر سکوت بود، االوقتى که الزم و مفید بود، سخن نگفت. بناى پی

دفاع  التىکرد، یا باید از عدداشت و باید حقیقتى را آشکار مىاى مىضرورت و فایده
ساکت  کرد و االفت و مشکل کسى را حل مىآشعدالتى بر مىدر برابر منکر یا بىکرد، مى

ال ر عین حدبود، ا توخالى و جافى ناهل مدارا بود امنْ و یّفرماید که او لَبود. سپس مى
ا مداشت ا ابهّت ودر بین ما حُرمت همیشه  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ترسناك هم نبود، پیامبر

و هیچ  چ چیزترسیدیم، نعمت هرچند اندك، نزد او بزرگ بود. بِد هیاو نمىهیچ وقت از 
د حقوق رمو گفت. هرگز براى امر دنیوى و براى منافع خود، عصبانى نشد. درکس را نمى

یشان فورى ا -اللّهالنّاس یا حقُحقُ –رد حقوق مردم ا در موشخص خود اهل گذشت بود ام
ى کرد خشمش، خشم شخصى و مادغضب مىوقتى گرفت و آشفت و موضع مىبر مى

کرد م مىى خشنبود، خشم عقیدتى بود، خشم براى مردم بود، خشم براى عدالت بود، و وقت
آورد، از پا ظلم را به زانو در نمى و) تا باطل 34؛(»یَنْتَصِرَ لَهُ ءٌ حَتّىلَمْ یَقُمْ لِغَضَبِهِ شَىْ «

ها د. ایننشانباد تا به هر قیمتى حقیقت را به کرسى ایستکرد، مىنشست. وقتى خشم مىنمى
فرماید: . مىاست )علیه السالم(از زبان سیدالشهداء و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اوصاف پیامبر

ر و ت، ظاهب داشلا همواره تبسم بر قاه نخندید امهرگز قاه )و سلم صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
ا. و م بر خالف منو جَلْوَت، یک شخصیت داشت،  باطنش با مردم یکى بود، در خلوت

 آنان و کالتمش براى حلى از وقت خود را به طور ثابت، به مردم و امت همواره بخش مهم
؛ »ذُوالْحَوائِج  وَ مِنْهُمْتَیْنِلْحاجَفَمِنْهُمْ ذُوالْحاجَۀِ وَ مِنْهُمْ ذُوا«داد، کمک به مردم اختصاص مى
مبر پیا یگرى، دوتا مشکل داشت؛ یکى دیگر، هزار مشکل؛بعضیها یک مشکل داشتند؛ د

مردم  دمت بهخو آن  ؛ پیامبر یک شغل اصلى داشت»فَیَتَشاغَلُ بِهِمْ «براى همه، صبور بود. 
ى بود. ى و الهوحیدگرا به معناى واقعى کلمه منتها در مسیر افکار و اهداف تبود. یک انسان

؛ این »هبْالغِ حاجَتِ اِ لىعَقْدِرُ حاجَۀَ مَنْ الیَ  اَبْلِغُونى«فرمود: مى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
 فرمود: تعبیر بلند و زیبایى است، بارها مى
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رسد، به من برسانید و هر صداى کسانى را که صدایشان به من نمى«
کس صداى مطالبات مردم را به مسئوالن و به حاکمیت برساند اهل بهشت 

اى را به حاکمان برساند، در قیامت که ق پایمال شدهاست، هر کس خبر حقو
؛ یعنى »ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَیْهِ یَوْمَ الْقِیامَۀِ«لرزد، پاى همه خواهد لرزید، پاى او نمى
گیران جامعه برسانید در واقع، مشکالت مشکالت مردم را به گوش تصمیم

 »نید.مردم و حقوق پایمال شده مردم را به آستان حاکمیت برسا

 فرماید: ىم )المعلیه الس(رفتار پیامبر در جامعه با مردم چگونه بود؟ سیدالشهداء    
بر دوستى و جذب و وحدت و محبت  )و سلم صلى اهللا علیه وآله(بناى پیامبر«

 ») 35؛(»کانَ یُؤْلِفُهُمْ وَ الیُنَفِّرُهُمْ«و اُلفت با مردم بود، نه ایجاد نفرت. 

وَ «کرد، مىر نخواند، مردم را متنفّ ردم را به اُلفت و دوستى مىصفت او این بود که م
ل کرامت بودند، اى آنانى را که اهعهجام ؛ در هر شهرى و»یُکْرِمُ کَریمَ کُلِّ قَوْمٍ وَ یُوَلّیهِ عَلَیْهِمْ

ر آن یافت و برا مى هاآنى سالمى بودند، هاناشخصیت داشتند و نزد مردم، محترم بودند، انس
 کرد.گماشت، حاکم بر آن شهر و جامعه مىدم مىمر

دید، قطع نظر از ارزشى را مىارزش و ضد؛ هر گاه »کان یُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَ یُقَبِّحُ الْقَبیحَ«
ها موضع ارزش داشت و در برابر ضدها را پاس مىکه از چه کسى سرزده، ارزش این
و خویش و دوست و رفیق ما کرده،  کرد که این کار خوب را قومگرفت. بررسى نمىمى

دید، مىالعمل نشان بدهد، بلکه هر جا و از هر کس، عمل درستى یا دیگرى تا بعد عکس
کرد و از هر کس ولو ؛ تقویتش مى»یُقَوِّیهِ«کرد، داد و تشویق مىدرست نشان مى واکنش
ء استفاده و دید، سودید، منکرى مىترین کسانش خطا یا خیانت و عمل زشتى مىنزدیک

؛ یعنى او را »یُهَوِّنُ«کرد و ؛ یعنى تقبیح مى»کانَ یُقَبِّحُ«گرفت، دید، موضع مىعدالتى مىبى
) اهل اعتدال بود، در هیچ 36بود؛(»مُعْتَدِلُ االَمْر« و سلم) صلى اهللا علیه وآله(داشت. پیامبرخوار مى

کسى  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(زد پیامبرترین افراد نکارى اهل افراط و تفریط نبود. با فضیلت
گزارتر کرد. هر کس به مردم خدمتبود که بیش از همه به مسلمانان و مردم خدمت مى

 دید که چه کسى بیشتر به مردم، بهبود، نزد ایشان هم شأنش باالتر و احترامش بیشتر بود، مى
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الکش براى داشت؛ مبزرگ مى کرد وتکریم مى کند، او را بیشترویژه محرومین خدمت مى
 نزدیکى و دورى به افراد، خدمت به مردم و مسلمانان بود.

 فرمود:  )علیه السالم(سپس سیّدالشهداء
، کسانى داشتند و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ترین منزلت را نزد پیامبربزرگ«

  »که بیش از همه با مردم مواسات داشتند.

دم، ت مرکردن و در غم و مشکالشادى خود، شریک مواسات، یعنى مردم را در سود و
 فرمود: مى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبرشریک شدن. 

ها تر است و در مشکالت و مصیبتهر یک از شما که به مردم نزدیک
 »تر است.ترمکند، نزد من عزیزتر و محکمک مى هاآندر کنار مردم است و به 

را از زبان  و سلم) لهصلى اهللا علیه وآ(بود. ما پیامبر و سلم) علیه وآله صلى اهللا(این منطق پیغمبر 
ود: فرم سلم) و آلهوصلى اهللا علیه (شناخت؛ زیرا پیغمبرکسى بشناسیم که بیش از همه او را مى

؛ م)(علیه السالست و من از حسینااز من  (علیه السالم)) حسین37؛(»وَ اَنَا مِنْ حُسَیْنٍ حُسَیْنٌ مِنِّى«
 ر واقعد، دتر به این حدیث نگاه کنی، من است و من حسینم. اگر دقیق(علیه السالم)حسین

. ستیممعنایش این است که ما یک شخصیت هستیم، یک راهیم، یک فکریم، یک ایده ه
، کسانى سلم) و ه وآلهصلى اهللا علی(ترین اشخاص نزد پیامبرفرمودند: محترم )علیه السالم(سیّدالشهداء

عه را مبلکه بار جا شدند،داشتند، انگل نبودند، از جامعه آویزان نمىدند که بار مردم را برمىبو
ز ند و مشکلى ام بردارمرد ا بارى را ازیا بار فکرى و یا بار معنوى؛ ام ىا بار مادداشتند؛ یبرمى

 مشکالت آنان را حل کنند.
 بعد فرمود: 

) هر کس به 38؛(»ا بِها أَوْ بِمَیْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِیَرْجِعْ إِلّمَنْ سَأَلَهُ حاجَۀً لَمْ «
خواست، محال کرد و از او چیزى و کمکى مىرجوع مى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

اگر داشت،  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(جواب و با دست خالى برگردد، پیغمبربود که بى
خواست، به او کرد، از او عذر مىبدرقه مى داد و اگر نداشت، او را با کلمات زیبامى
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گفت که از دادن آن چیز هم نزد آن فرد عزیزتر اى سخن مىداد، و به گونهآرامش مى
 بود.

رفت، ناراحت بیرون نمى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(هیچ کس از محضر پیامبر
اهللا علیه صلى (رفتند و در ساحت قدس پیامبرحتى دشمنانش وقتى نزد ایشان مى

توانستند از او آمدند، نمىگرفتند، از جلسه که بیرون مىقرار مى و سلم) وآله
براى مردم پدر بود،  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(؛ پیامبر»وَ صارَ لَهُمْ أَباً«ر باشند، متنف

) و همه مردم بدون استثناء در چشم او مساوى 39؛(»وَ صارُوا عِنْدَهُ سِواء«
شد. احترامى قائل نمىدلیل، احترامى بیش از بقیه یا بىى هیچ کس بىبودند، برا

) بود؛ 40»(النَّاسِتَسْوِیَۀُ النَّظَرِ وَ الْاِسْتِماعِ بَیْنَ «، اهل و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
چرخید و حتى به سخنان افراد که یعنى حتى نگاهش بین مردم به تساوى مى

بشر تأکید و  بر حقوق داد. تا این حدوى گوش مىاداد، به طرز مسگوش مى
 دادن به سخنانش.گوش دقت داشتند. حتى حق نگاه کردن به او و حق

 فرمود:  )علیه السالم(الشهداسید
حتى در این حقوق، مساوات را رعایت  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

ه کند و یا به دلیل به کسى دو برابر دیگرى نگاکرد. محال بود که بىمى
هاى کسى با اشتیاق گوش کند و به سخنان دیگرى بدون دلیل. اصحاب حرف

هاى ما  اى به حرفگونهبه و سلم) صلى اهللا علیه وآله(گفتند که پیامبرایشان مى
کند و ما عجب نکته کردیم ایشان استفاده مىسپرد که ما فکر مىگوش مى

دانست و اکنون توسط ما دانا چیزى نمىکردیم که جالبى گفتیم؛ یعنى گمان مى
داد که گوینده تحقیر دادن به سخنان کسى، اجازه نمىشود، حتى در گوشمى

 صلى اهللا علیه وآله(زند، پیامبرکرد دارد حرف مهمى مىبشود. وقتى کسى فکر مى
 داد که او خجالت نکشد.چنان با توجه و جدّیت به سخنانش دل مى و سلم)

 فرماید: مى
، مجلس حلم، حیا، صدق و امانت بود. در حضور او و سلم) صلى اهللا علیه وآله(مجلس پیامبر

حضور داشت، همه  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(شد، در مجلسى که پیامبروقت صدا بلند نمىهیچ
اى که گفتند، همه متواضع بودند. در جلسهمتعادل بودند، همه بر اساس تقوا سخن مى

گذاشتند و ترها احترام مىحضور داشتند، همه به بزرگان و مسن و سلم) ى اهللا علیه وآلهصل(پیامبر
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و نیازمندان را بر خود » وَ یُؤْثِرُونَ ذَاالْحاجَۀِ«کردند ترها با مهربانى برخورد مىبا کوچک
ارد جلسه اى و) محال بود که آدم بیگانه و غریبه41؛(»وَ یَحْفَظُونَ الْغَریبَ «داشتند مقدم مى

به احترام او بلند نشود و جمع هم تحت تأثیر تعالیم  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(بشود و پیامبر
اعتنا باشند، محال بود که از کنار فرد غریب و ، نسبت به او بىو سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

ردند، حتى اگر کحقوقش را حفظ مى حرمت و تفاوت عبور کنند، بلکه حتمابى ايانهبیگ
کرد. شد، خود را غریب احساس نمىدانست وقتى یک غریب وارد جمع مىخودش نمى

بود. در عین حال که همیشه غم متصلى  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(همواره شادى در چهره پیامبر
ه ا غم هموارشادى براى مردم، لبخند بر لب ام اش شاد و خندان بود،در دل او بود، ولى چهره

رو کرد و در بیرون با مردم، با لبخند روبهدر درونش بود، با آن غم در درون، زندگى مى
 شد.مى

کرد، مگر آن گاه شاد بود، ابرو گره نمى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(چهره پیامبر
شد بود؛ یعنى خیلى راحت مى» سَهِلُ الْخُلْق«دید. عدالتى یا منکرى را مىکه بى

 و سلم) صلى اهللا علیه وآله(؛ پیامبر»لَیْسَ بِفَظٍّ وَ الغَلیظٍ«برقرار کرد.  با او رابطه
؛ هرگز فحش بر لب او جارى نشد، »وَ الفَحّاشٍ وَ العَیَّابٍ«خشن و تندخو نبود 

) در عین حال 42».(وَال مَدَّاح«کرد. گیر نبود، عیب مردم را تعقیب نمىعیب
 فراد هم نبود. مدّاح و اهل مبالغه در تمجید از ا

کنند، ىر ختم معابیترا با این  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(توصیف پیامبر )علیه السالم(امام حسین
 فرمود: 

گفت، همه ساکت بودند، انگار پرنده روى سرشان وقتى سخن مى«
را از دست  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(نشسته باشد، تا یک کلمه از سخنان پیامبر

 و سلم) صلى اهللا علیه وآله() در حضور پیغمبر43؛(»وَ الیَتَنازَعُونَ عِنْدَهُ حَدیثٌ ندهند.
 »دویدند.مردم میان حرف یکدیگر نمى

آموخته بود که هر کس سخن  هاآناین ادب را به  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیغمبر 
ر کنند. این شخصیت گوید، همه سر تا پا گوش باشند تا وقتى سخنش تمام شد، اظهار نظمى
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بزرگى که تاریخ را تکان داد، و باید ایشان را کانون آفرینش نامید، در طول ده سال 
حکومتش نزدیک به هشتاد جنگ را یا مستقیم در جبهه فرماندهى کرد و شمشیر زد و یا 
براى جنگ با دشمنان نیرو فرستاده است و حکومت تمام عیارى تشکیل داد. همه ابعاد 

 شان را به این صورت در کنار هم باید مالحظه کرد.مختلف ای
رك سترس دز ددور ا ه کامالهاى فاخر قدسى دارد کلحظه و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

ى بشر ت و زندگرا مبناى عمل صالح و سعاد هاآنتواند بشریت است، ولى در عین حال مى
 قرار دهد.

ن در عی ست وات از آن امر متعالى و قدّوسى آفپیامبرى چیست؟ پیامبرى، یک تلقّى بى
یک جنبه  هاى خیلى روشن و عملى براى زندگى فردى و اجتماعى است.حال، منشأ آموزه

پیامبر  هاى بشرى، بهاطالقى و قدسى دارد که بدون خطا، بدون نسبیت، بدون سوءتفاهم
، ر شریعتدمى وشن و غیرمبها در عین حال مفاهیم ررسیده ام و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اکرم

، »ىپیامبر«ود در اخالق و در عقاید براى همه بشریت هم به ارمغان آورده است. اگرچه خ
 ابل فهمت، قا مفاد و دستاوردى داشته که در دسترس ماسمفهومى دور از دسترس ماست ام

ند، و نیستبغ نوا براى ماست، بر حسب مراتب براى ما قابل عمل است. البته پیامبران، همان
 ى کوچکى نیستند.هاآدمنوابغ نیز 

در  والیل معمن دلشده، نوابغ به هما تر از خودشان پختهاند که فکرشان سریعنوابغ کسانى
 که این شوند، براىصدا با عصر و دوران خودشان مىسوزند و وارد یک پیکار بىجامعه مى

یامبران اگر ز آن، پاالتر غارنشین بود و باآن عصر را تغییر بدهند. اگر نوابغ نبودند، بشر هنوز 
گفت  قع بایدر وادتوانستند هیچ تأثیرى در ساختار تاریخ بشر بگذارند. نبودند، نوابغ نمى

 پیامبران اگر نبودند، بشر، حیوان بود.
شود زنند و همین باعث مىاند که با عصر خودشان دائماً به یکدیگر تنه مىنوابغ، کسانى

صدایى بشود و آنان در واقع از درون و وارد درگیرى بى هاآنبا  هاآنصر که دوران معا
اند، بیرون، کیفر ببینند؛ زیرا هماهنگ با دوران خودشان نیستند، چند قدم جلوتر از زمان پریده
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نشان تندتر است، که ذه هاآن اند و معموالدنیا آمده اند، زود بهدنیا آمدهمدتى جلوتر به
 تر است.تلخ لبخندشان هم

 اى اینند، برن آموختى پیشتاز و نوابغ، خنده را به دیگراهاناگفتند که این انسبعضى مى
به این  مقدارى د تابردند، مجبور شدند خنده را اختراع کننکه خودشان به اندازه همه رنج مى

ست است که در این،برند، تسکین بدهند. بنابررنجى که به علت جلو افتادن از بقیه بشریت مى
طبانشان هم مخا ونداخته ات را به زحم هاآننبوغ براى نوابغ معموالً  گران تمام شده، یعنى هم 

 اند.به مراتب، فوق نوابغ انبیاا را ام
 ادى باى عهانااى که انسهاى عادى بشرى نیست، همان فاصلهاز سنخ نبوغ نبوّت اصال

 از سنخ نبوغ ا نبوّتزیر دارند؛ انبیاه را نوابغ با نوابغ دارند، بلکه به مراتب بیش از آن فاصل
دانیم چیست؟ ایم، نمىم دیگرى است. چون ما و شما نبى نشدهدیگرى است، عالنیست، چیز 

م از ه انبیا جاعتدانیم پیغمبرى چیست؟ و هیچ وقت نخواهیم دانست! شتا پیغمبر نشویم، نمى
دهد کلّم مىتدرت قه آن جنونى که به انسان، سنخ جنون نیست، بلکه ناشى از یقین است، البت

ات ه محاسبموارهرغم همه، آن ایمان است و این ایمان و این یقین چون در طول تاریخ، على
مه در ه باه تقریه شد. یکى از توصیفاتى کخواند» جنون«مادّیون را برهم زده و خواهد زد 

یچ ده که هیم اشاره شت و در قرآن کراس» مجنون«به کار رفته، صفت  انبیاراجع به  هانادور
ده نه خواندیوا وکه جامعه معاصرش او را مسخره کرده  نبى و پیامبرى نیامده است، جز این

عرف حاکم  است، مالیخولیا دارد، بر خالف )unnormal(اند این شخص آنرمال است. گفته
 زند، جن زده است.و جارى در دنیا حرف مى

زمان دویدند و جلوتر از همه نوابغ، زمان و تاریخ را یک تنه به  جلوتر از تاریخ و ءانبیا
 و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ءاالنبیاگاه وقتى که به خاتماند. آننیندنبال خود کشیدند. انبیا چ

شود شود. یقین، چیز کوچکى نیست؛ یقین باعث مىرسیم، مسئله باز هم بیشتر متفاوت مىمى
شود و کسانى ها را سوراخ کند. یقین، که این همه با آن مبارزه مىاش کوهکه آدم با مژه

هاى انسان در ابعاد ترین تحوالت و پیشرفتدارند، منشأ بزرگحتى شک را بر آن مقدّم مى
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ى و معنوى در تاریخ بوده است و اگر ملّتى یقین را از دست دهد، دیگر همه چیز را از ماد
نزدیک » درىاال«از هیچ مبدئى به این فلسفه  اند،ینکه اهل یق هاآندست داده است. 

، شاید باشد، شاید نباشد. شاید االن روز است، شاید شب »دانمنمى«درى، یعنى اشوند. النمى
 است. شاید حق است، شاید باطل.

کردند، اوّلى نظرش را گفت، فرد ناظر گفت که شما درست دو نفر بحث مى
 فرمایید.مى درست ر کرد و او گفت که شما هم اتفاقااظهافرمایید. دومى خالف آن را مى

م درست هما ش درست بگوید، هم او. گفت: اتفاقا شود که هم ایننفر سوّمى گفت آقا نمى
 شما هم ضد فرمایید،شما درست مى همین است. . پلورالیزم و نسبیّت جدید دقیقافرماییدمى

تا  ا آمدندگویى. انبیگویى، تو هم درست مىىفرمایید. تو درست مایشان فرمودید، درست مى
ار شک هم ا طرفدمادند یا طرفدار جزم ابلهانه نبوبا این شک و جهل و دو دلى مبارزه کنند، انب

 وقت، نهمقرّ اى، شک به عنوان یک منزل بین راه، به عنوان یک منبودند، مگر شک مقدمه
به مؤمنین  هانآجا بیندازى. ر خود را آنشک به عنوان منزلى که دیگر اردوگاه تو باشد و با

یمان اد و ستیه دانک، امّا بعد »دانمنمى«درى، ادانید بگویید: الوقتى نمى آموختند که اوال
طل را ق و بادانم، کور نیستم، من فرق حمن مى». دانمدرى، مىا«آوردید محکم بگویید: 

ساوى لت، مبراى من فضیلت و رذیایستم، فهمم و به پاى دفاع از حقیقت و عدالت مىمى
انه ین آگاهن یقنیست، همه اعمال با هم مساوى نیست، من موضع دارم و این ایمان است، ای

 است، نه یقین عوامانه.
ى بسیار دلیر تبدیل هاآدمى الغر و کم خون را در تاریخ به هاآدمیقین آگاهانه همیشه 

را  هاآنکه  ت و تاریخ را حتى قبل از اینهاى سیاست، طبیعتوانند همه فرمولکرده که مى
ها را عوض کنند، ولى نبوّت حتى از سنخ این ایمان و یقین بیاموزند، تغییر بدهند و این فرمول

عادى و بشرى هم نیست، چیزى فراتر از آن است. گرچه این ایمان و یقین چیز بسیار مهم و 
میلیون نفر در  4نفر،  4000نفر،  400، نفر 40نفر،  4اساسى است؛ یعنى چنان نیست که وقتى 

شود. یقین گویید که بله دیگر نمىشود، ببرابر شما ایستادند و گفتند آقا دو دو تا، چهار تا نمى
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 4آگاهى است و دانش بر یک واقعیت عینى است؛ در برابرش،  آن آگاهانه، یقینى که منشأ
و  صلى اهللا علیه وآله(این جاست که پیامبر میلیارد نفر بایستند، برایش مساوى است. از 4نفر یا 

 فرمود: سلم)

اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپ من بگذارید، همه «
 )44».(آیمشما یک طرف بایستید و من یک طرف، من کوتاه نمى

 نقل شده که فرمود:  )علیه السالم(از حضرت امیر
کنم و ترسم و شک نمىاگر همه عرب در برابر من بایستند، من نمى«

) دو دو تا، چهارتاست و لو چهارصد هزار نفر بگویند پنج 45».(رومعقب نمى
  »تاست.

؛ ما است البته به آن درجه از آگاهى و شناخت و صالبت شخصیتى رسیدن، کار سختى
دایى خنده کنیم. گفتند یک ببه دو دو تا چهار تا هم تحت فشار افکار عمومى، شک مى

 م آمد وتا. نفر دوشود پنجشود چهارتا. یکى آمد و گفت: نه آقا مىو دوتا مىگفت: دمى
له، بم گفت: دا هختا. ده، پانزده، بیست نفر تکرار کردند که پنج تاست این بنده گفت: پنج

رتاست. ست، چهاتا نیتاست، نه. آقا از هیچ جهتى دو دو تا پنجفرمایید پنجاگر از این جهت مى
اع تاریخ بر ابر اجمر برگونه باز کردند. لذا وقتى مبعوث شدند، داى کور تاریخ را اینهانبیا گره

دو  سلم) و یه وآلهصلى اهللا عل(جهل، یک تنه ایستادند و آن اجماع را درهم شکستند. پیامبر اکرم
 قى وخدمت بزرگ به بشر کرده است: یکى خدمت معنوى و معارفى، دیگرى خدمت حقو

اشاره  به آن  النّاسحقُ هاى ایشان درباره اجتماع وبا ذکر بعضى از آموزه اجتماعى است که
 کنم.مى

به بشریت  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ترین خدماتى که پیامبر اکرمیکى از بزرگ اساسا
میان خدا با بشر و بشر با خدا بود؛ یعنى  دن ارتباط دو جانبه بدون پارازیتکردند، وصل کر

که صداى  را ایشان دوباره و براى همیشه برقرار کردند و رفتند، عالوه بر ایناین ارتباط 
مقدّس خداوند را با امانت و عصمت کامل به ما رساندند و این کار بسیار بزرگى است، از 
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هایى بخوانیم؟ از او چه این طرف هم به ما آموختند که خدا را چگونه بنامیم و با چه نام
ه ش و معاد و تعامل مادیم؟ توحید و معاد را به ما آموخت، ارتباط معابخواهیم؟ چگونه بخواه

 و معنا را به ما آموخت. روش حرکت از دنیا به سمت آخرت را به ما آموخت، بدون این
که دنیاى ما را ضایع کند، بدون اینکه واقعیت طبیعى ما را نبیند و این در حالى است که ما به 

 اشتیم.ها دسترسى ندیک از اینهیچ
بود. ما نرس ما ها در دستیک از این راه نبود، هیچ و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اگر پیامبر اکرم

 زنیم. تنها حدسیاتى مخلوط با خرافات مى
ینى ور عها اختراعى نیست، اماین خدمت بزرگى است که ایشان به بشریت کرد؛ این

 است، او بود که خداوند را براى ما توصیف کرد.
 خدا و وکرد، بین بت خدا را براى ما توصیف نمى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(گر پیامبرا

اند، ىاند، تابویپرستتوانستیم قائل شویم؟! مگر بقیه اقوام بشرى که بتخدایان چه فرقى مى
لى به ودند، ودا بخها دنبال حقیقت نبودند؟ آنان  هم به دنبال حقیقت و اند، اینتوتم پرست

هم  هاآن سید و االنر لم)و س صلى اهللا علیه وآله(نجا رسیدند؛ زیرا دستشان به دامان پیامبر اکرمای
 ه شد؟خواستند و چهمین مطلوب بودند، ولى کجا رفتند؟ به کجا رسیدند؟ چه مى در پى

ترین بزرگ ا ازر، خداوند را براى ما توصیف کرد، او ما و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
هاى عنویتمانواع  . ازرافه، یعنى الحاد، چه الحاد بسیط و چه الحاد پیچیده و مرکب نجات دادخ

از  هاى شیطانى،پرستى، تابوها، از این سحر و جادو جمبلپرستى، توتمانحرافى، بت
 لّبى ازهاى تقسرایى و از این همه آدرسهاى غلط غیرانسانى، از شطحیات و طاماتریاضت

 نیا هست، ما را نجات داد.خدا که در د
هاى ماتریالیستى را شکست و پنجره به ى و جزمهاى مادکه ایشان دگم عالوه بر این

توانستیم این سوى ماوراى طبیعت را براى ما باز کرد که ما هیچ وقت به دست خود نمى
چگونه از پنجره را باز کنیم؛ او این پنجره را گشود و به ما آموخت که چگونه انسان باشیم و 

عوضى نگیرند. غیر از این  هاآنگاو و چرنده و خزنده، فاصله معقولى بگیریم که ما را با 
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خدمت بزرگ، از آن سو هم به ما آموخت حال که به دنبال حقیقت هستید، آدرس درست، 
این است پس خدا را با توهّمات خودتان اشتباه نگیرید و این خدمت بسیار بزرگى است که 

 توجه هستیم.خیلى بىما به آن 
 فرمایند: در یکى از دعاهاى رسیده مى )علیه السالم(امام سجاد

خدایا، سپاس که به بشر اجازه دادى تا تو را خطاب کند، تو را بخواند و «
نام مقدّس تو را بر زبان جارى کند. سپاس که به ما اجازه دادى تا نام تو را بر 

خواهیم از تو بگوییم و از تو هر چه زبان بیاوریم و هر جا و هر وقت که ب
خواهیم، بخواهیم؛ و خدایا تو را سپاس که به ما از طریق انبیا و از طریق مى

آموختى تا چگونه با تو سخن بگوییم و  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ءاالنبیاخاتم
چگونه به تو نماز و نیاز بیاوریم و چگونه از تو کمک بخواهیم و تو را چگونه 

 » ا بزنیم.صد

انى عرف هاى مختلف معنوى وهاى بزرگى است. اگر شما بروید در حلقهها آموزشاین
 انى درر مجّهایى هستند که به طودر شرق و غرب دنیا، ببینید چقدر محتاج چنین آموزش

شریت ببه  کنیم، بحث دیگرى است. امّا این کمک بزرگىدسترس ماست و ما استفاده نمى
 بود.

از اثبات  دند،نید که فالسفه الهى در تاریخ، همه زورشان را به قصد قربت زبیشما مى
کنند با جات مىمنا العلل باالتر نرفتند و خودشان هم دلشان نیامد عاقبت وقتى که دارندعلت

م دلشان ودشان هد. خالعلل، یا واجب الوجوها خدا را بخوانند که اى علت اولى یا علتاین نام
ز امستقل  رى همگونه صدا کنند، عرفان بشرى هم همین است. عرفان بشرا ایننیامد که خدا 

 اند، ولىردهکنتوانست به حقیقت دست یابد، بلکه از دور با چشم بسته گاهى بو  ءانبیا
ها ینن، ارغم همه زحماتشااند، علىهایى که عرفاى بشرى در شرق و غرب عالم زدهحرف

ان از ى که ایشاند کجا؟ تصویرگفته و سلم) صلى اهللا علیه وآله(نبیااالچه انبیا و خاتمکجا و آن
 خداوند ارائه داده کجا؟
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ها تو و اینن شینآیی ویا معنویتى که اسالم ارائه داده با معنویتى که تائوئیسم و بودیسم آ
 هیمى چونمفا» علیّت«اکثر به جاى است؟ عرفاى الهى هم که آمدند حد دهند، یکىارائه مى

را » دّسفیض مق«و » فیض اقدس«و » تجلّى وجودى و شهودى«و » تجلّى ذاتى و حبّى«
توحیدى که  ا باز آن توحیدى که انبیا آوردند،ح کردند و به قصد قربت هم بود اممطر
 الهى» دت وجووحد«االنبیا آورد، کجا و این وحدت وجود صوفیان کجا؟ تازه! من آن خاتم

ود الهى که خ» وحدت وجود«مادّیین است. » ت وجودوحد«گویم که غیر از را مى
، گرچه دیگران وعربى هاى مختلف هم دارد، از فلوطین و رواقیّون تا بزرگانى مانند ابنطریقه

ى عارف بشرمأجورند و خدمات بزرگى هم به م هاآنهمه فالسفه و عرفاى الهى، همه 
این  از اصلىر شفکى راه بفهمانند، ول خواستند همین توحید انبیا را بفهمند واند و مىکرده

ختند و بشر آمو به لم)و س صلى اهللا علیه وآله(ءاالنبیاجهان و این حیات را انبیا، به ویژه خاتم
ین ، هممالك ما براى داورى در خصوص معارف فلسفى و مکاشفات عرفانى همه بزرگان

 االنبیاست.وحى خاتم
ثورات فهمم که اگر مأقدر مىیت نیستم، ولى اینبنده متأسفانه خیلى اهل عبادت و معنو

د خواند و امى بایه نتى به چدانستم که خدا را حنمى ه اولیاى معصوم الهى نبود، واقعاو ادعی
هاى ادبى و جا دیگر جاى جعل اصطالح و آفرینشبا او چگونه باید سخن گفت. این اصال

واجهه له مسئله ابدّیت است، مسئى است، ممن درآوردى نیست. مسئله خیلى جد هاىحرف
ادى عترین مکاشفات هاى عقلى و لطیفترین تالشبا کمال مطلق است، شما پیچیده

ر چین، ب ند وهب عرفانى یونان تا شرق و غرب مالحظه کنید! از مکات عرفاى بشرى را در
 هانآهاى زدن بینید چقدر این دست و پاها یک تأمل گذرا داشته باشید، مىروى این

یامبر عالیم پود تنجیبانه، مظلومانه و در عین حال مذبوحانه است و امروز هم ما، اگر نب
شان بود اورد ایه دستکاهللا و این عقالنیت ۀفاز ماوراى طبیعت، معر و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اکرم

ا شم میش چپسویى بیشتر،  وراى طبیعت و از ملکوت عالم، یک کورامروز از ما اگر نبود، -
 نبود.
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لى به او شق مجمو ع ما فقط معنویتى مبهم و سلم) صلى اهللا علیه وآله(بدون تعالیم پیغمبر اکرم
فات و خرا ها و تابوها و گاهى حتى توأم باداشتیم که در معرض انواع خرافات و شرك

ها پوستانند سرخماال حما نبود، باید  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ها بود. اگر تعالیم پیغمبرجنایت
ربانى دا قخهایمان را براى تقرّب به رقصیدیم یا جلوى پاى جادوگرها بچهدور آتش مى

زنده  وهرش،شکه خدا راضى بشود، زن شوهر مرده را همراه جنازه  کردیم یا براى اینمى
جمعى ترتیب هاى دستهکردیم، یا براى تقرّب به خدا، خودزنى و یا خودکشیزنده دفن مى

 دادیم.ىم
دهند. در م مىهاى عرفانى االن در شرق و غرب دارند انجاها چیزهایى است که حلقهاین

ا خدا گفتن ب سخن دهند. وقتى راه درستدادند، االن هم انجام مىهاى قبل هم انجام مىهزاره
مین ، هیندازیمست بدو تقرّب به او را از پیامبران نیاموزیم و به یک معنویت مبهم و مجملى 

ب یخ ى، در آکز بگیرها در آب بروى، تمرساعت هاناقبیل کارها را باید کرد، یا باید زمست
اند، براى وختهن آمبراى تقرّب به خدا و براى ثواب، تمرکز بگیرى و اورادى را که از شیاطی

 را بر لب جارى کنى و بخوانى. هاآنتقرّب به خدا، 
هایى از نیاست که البته در هر یک هم رگههاى معنوى و باطنى در داین همه فرقه

که  حقیقت هست که با شرك و با خرافه، مخلوط شده است، با آن معنویت توحیدى
رضه عبشریت  ا بهترین سطح آن رترین نوع و کامل، نابو سلم) صلى اهللا علیه وآله(ءاالنبیاخاتم

 .هاآدمیت ما کرد و حقیقت مطلق است، بسیار متفاوت است؛ منتها در حدّ ظرف
 طرز بنده این بخش از عرضم را با این توضیح که آشنایى با خداوند و آموزش

است،  لم)و س هصلى اهللا علیه وآل(وگو با خدا، یکى از برکات بزرگ مبعث پیغمبر اکرمگفت
 خاتمه بدهم.

یشان هاى بزرگ ابابت آموزش مستقال و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ما باید از پیامبر اکرم
رقص ارواح و  گذاشتیم به دنبال این چپق مقدّس و ما هم باید وقت مىتشکر کنیم، واال

مریکا، همان نیویورك آرفتیم و همین االن هم در ومى مىمریکاى بآخدایان و جادوجمبل 



 

  49  پیامبري براي همیشهاهللا علیه و آله و سلّم) (صلیمحمّد                                                              

گیرهاست؛ یعنى طبقات مرفه ترین بازارها، هنوز بازار فالو کالیفرنیا یکى از گرم
سر  گیرها دارند و یا قاعدتاشگاهى، یکى از بیشترین مراجعات را به این فالکرده و دانتحصیل

 افتاد.خوارى و این قبیل چیزها مىهاى بدوى و جشن آدمفریقاییآهاى و کارمان با طبل
تى ه تفاوچافات بود عرفان با خرنمى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(هاى پیامبر اکرماگر آموزش

ساطیر ابا  ها قبل با شرك رومى وهودى یا عرفان مسیحى که از قرنداشت؟ حال عرفان ی
ند و قه هیونان مخلوط شد، حسابش جداست. برویم سراغ شرق که مرکز عرفان است، منط

رف معا وهاى مختلف هندوئیسم، بودیسم چین که ادیان چین و تبّت و خاور دور شاخه
، ور کردهن ظهدیان جدیدترى که در ژاپتویى و اکنفوسیوسى، الگوهاى تائویى و آیین شین

گرایى تب روحمریکایى مثل نورمون، یا مکآآیین پیون کیودان یا ادیان جدید مثل 
ه ین هند ککند و یا سرزممریکا االن طرفداران زیادى دارد پیدا مىآاسپکتوالیزم که در 

رایى، تندین جنى، تا فستیوال ادیان است به معناى واقعى کلمه که دین بودایى، دین پورانایى،
مه به هها، شمنیزم، هاى مختلف و برهمناند، فرقه... همین طور روى هم ریختهها وسیک

ا گردند که آن نور رقصد قربت به حقیقت مطلق کورمال کورمال درپى نورى مى
ند. به امحروم هانآانى در اختیار ما گذاشته است و مج و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ءاالنبیاخاتم

مطالب  عنى اینییم؛ اند، البته ما هم به معناى واقعى کلمه مستکبرمعناى واقعى کلمه مستضعف
در  هایى را کهخواهم ارزشکنیم. عرض کردم نمىدر اختیار ماست و به آن اعتنا نمى

ها به ه اینه همکخواهم بگویم هاى مختلف عرفانى در دنیا وجود دارد، کتمان کنم؛ نمىآیین
 ى، عارى از ارزش و صد در صد سیاه و باطل است.لک

که بینید شما در خیلى از همین ادیان، در وداها، اوپانیشادها مفاهیم آموزنده الهى، زیاد مى
وجود دارد، منتها آمیخته با انواع خرافات و  واقعا هاآنله در هایى از عالم امعلوم است رگه

هایى که ها را با توصیفیش بخشید. بیایید اینشرك است که گاهى باید عطایش را به لقا
 طرفانهقرآن از خدا دارد، با کلمات و دعاهاى پیغمبر و صحیفه سجادیّه و صحیفه علویّه بى

عدى کند، یک بیا تشیّع از آن بحث مىعرفانى که اسالم  مقایسه کنید. به عالوه که اصوال
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اش ىعینى بشر، به مشکالت مادر زندگى نیست، یک عرفان منفى نیست؛ بلکه به سراس
ها هم توجه دارد. این اش به همه ایناش، به حقوق سیاسىحتى به شکمش، به حقوق جنسى

ترین ترین و عملىترین عرفان را در کنار عینىهنر بزرگى است که بتوانید لطیف
 است.هاى حقوقى و فقهى به بشر عرضه کنید. این جامعیت هم مزیّت عرفان اسالمى دستگاه

م عت اسالشری تو و یا بودیسم و یا مسیحیت، فقط دربنابراین فرق اسالم با آیین شین
است  این نیست، در عرفانش هم هست؛ یعنى معنویتش هم متفاوت است. بهترین دلیل هم

عنوى هاى مگیرند و نوع توصیهکه توصیف این مکاتب از معنویت  و نوع نتایجى که مى
ى فهوم وحم خود مخواهم اشاره کنجا مىت. مسئله دیگرى که در اینمتفاوت اس کامال هاآن

اند، نه فقط هى شدها مشغول این بازو نبوّت است. با مفهوم نبوّت، نباید بازى کرد و خیلى
آثار  نه فقط ست وتازگى بلکه از زمان بعثت خود انبیا. این بازى، خیلى بازى خطرناکى ابه

 .بار تاریخى و اجتماعى داشته و خواهد داشتهشوم معرفتى، بلکه آثار فاجع
نکار او یا  وّتعاى نبز این نیز خواهند بود که جرئت اداند و هستند و پس اکسانى بوده

ن مفهوم را اند که ایدهزنند و سعى کرصریح نبوّت را ندارند. بنابراین، مفهوم نبوّت را دور مى
کشند و مى اییند برسند، مفهوم نبوّت را پتواننخراب کنند؛ یعنى چون به سطح نبوّت نمى

هاى فلسفه ند وبیعى جلوه بدهخواهند به هر قیمتى که شده این امر ماوراى طبیعى را طمى
 ست. شمانخ ااند همه از این ستراشیده ءى که براى دین و براى نبوّت و کار انبیاماد

کنند و ىین مددین و فلسفه  شناسىهایى که پدیدارشناسان در جامعه شناسى دین، روانبحث
خواهند مى هاآناند بررسى کنید، تصویرى که هاى دین کردههایى که فنومنولوژیستبحث

و  الهىى باال از دین، از نبوّت و از وحى وارونه کنند، پایین کشیدن مفاهیم از مراتب
اند، اآلن هم هردک مادى و زمینى است. نبوّت را با شاعرى مقایسه اش به مراتب کامالآسمانى

 گویند زبان دین، زبان شعر و مجاز و تشبیه و استعاره است.مى
گفتند که او کاهن است، مى (صلی اهللا علیه و آله و سلم)در صدر اسالم هم به پیامبر اکرم

گویند که نوعى تجربه روحانى و شخصى آنرمالى است که به یک فرد دست اکنون نیز مى
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ح نبوّت به سطح مسائل طبیعى و یا اگر غیرطبیعى است، غیرطبیعى. دهد. پایین کشیدن سطمى
 مفهوم آنرمال است، از نوع مادون طبیعى، نه از نوع فوق طبیعى.

دین  فلسفه ن یادانم دوستان چقدر به آثارى که در جامعه شناسى دین، روان شناسى دینمى
ها ه اینهم ریبااید که تقفرموده الحظهشود آشنا هستند؟ آیا میا کالم جدید ترجمه و تبلیغ مى
 اند؛ یعنىتهرا که همان وحى و نبوّت است مفروض گرف ءکذب بودن آن ادّعاى اصلى انبیا

گویند ىمدروغ و باطل است و بعد  شان این است که وحى الهى قطعاً عهجزء اصول موضو
 ه و آله و سلم)اهللا علی صلی(گرچه این ادّعا دروغ است امّا درباره کسانى که در طول تاریخ، پیامبر

شى از باور ماعى نااجت اند؟ یا آثار فردى واند بحث کنیم که چرا این ادّعا را کردهنامیده شده
شان به ت. نگاهها دروغ اسکنند امّا با فرض قطعى که اینکردن ادّعاى پیامبران را بررسى مى

رقى فست و ایک معنا، معنویت پرستى و توحید، به اى است که در آن، بتگونهدین هم به
ز یک ام که هکه آهن و فوالد  شود، غافل از اینها معنویت خوانده مىکند، همه ایننمى

هایش چشم نفر شود نعل االغ، دیگرى شمشیر آبدیده. چطور تا یککوره در بیایند، یکى مى
یت و عنومست، که چشمانش را بها معنویت و عرفان است؟ همینگویید اینبندد، مىرا مى

 عرفان شد؟!
اهللا، اصل ى، احکاماهللا، تشریع الهت که این مفهوم تکلّم الهى، کالماین اس هاآنفرض 

ارد ، بعد وگیرنداش، دروغ است، بلکه محال است؛ این را ابتدا فرض مىوحى به معناى دینى
لى ها چه مشکینشوند که ببینیم حاال علت این فعل، علّت ادّعاى پیامبرى چیست؟ ابحث مى

د یا ر آن فردند، ها را باور بکنهاى اینداشتند که ادّعاى پیامبرى کردند و کسانى که حرف
ابل ناختى قشمعه ها را باور بکند، چه تأثیرات روان شناختى یا جاهاى ایناى که حرفجامعه

به  نداد بررسى است؟ آیا آن کسى که ادّعاى پیامبرى کرده است؛ مثًال هدفش آرامش
ارد؟ یک داش بوده و این هم نوعى تخدیر است؟ آیا کارکرد ایدئولوژهاى شخصىاضطراب

ى یروهااین خدمت به اغنیاست؟ پوششى است براى جهل بشر؟ براى ترس بشر از ن
  اصل نبوّت که کذب است.ناشناخته؟ این چیست؟ و اال
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اریخ و ، در تامعهآن در جپس بیاییم بررسى کنیم که نتیجه این ادّعا و نتیجه باور کردن 
ه ب، راجع غرب تواند باشد؟ این است موضوع مطالعاتى که دردر نفس بشر چه بوده و چه مى

ز اشود؛ یعنى ىشود. چون در حدود هفت حوزه معرفتى راجع به دین در دنیا بحث مادیان مى
کنیم و در ىمورى کنیم و داگویند ما از باال نگاه مىشود. گاهى هم مىهفت منظر مطالعه مى

ش دروغ اصل کنند، مبتنى بر همین است کهواقع، تمام فرضیاتى که براساس آن بررسى مى
تر بگوییم همه ستر دراست و فرقى بین نبى و متنبّى نیست، همه انبیا متنبّى بودند و بلکه اگ

 متنبّیان، نبى هستند.
عاى نبوّت حق دارند اد کرد، به یک اندازه، عاى نبوّت کرده و خواهندکسانى که اد

شود، داراى همین پیش جا سؤاالتى که مطرح مىاند، آن وقت اینبکنند و به یک معنا نبىّ
فرض غلط داشته باشد، مغالطه است. منطقیّون هاى غلط است. ببینید سؤال وقتى که پیشفرض

مسئله را در ظاهر یک مسئله،  ؛ یعنى چند»مَسْئَلَۀٍ واحِدَةٍ جَمْعُ مَسائِلَ فى«گویند: ما به آن مى
ها به آن اى است که غربیجواب دادن و طرح کردن. چیزى نزدیک به همان مغالطه

کند، ولى در که شخص سؤالى را مطرح مى ؛ یعنى این(questions complex)گویند: مى
عاست. چیزى را مفروض گرفته و شما ل نیست، بلکه در ضمن آن دو سه ادواقع، یک سؤا

اید؛ شخص مقابل را پذیرفته عاىد چه مثبت و چه منفى، آن ادسؤال هر طور پاسخ بدهی به آن
دهید یا پول نقد؟ شما چه بگویید چک از شما بپرسند شما به طلبکارانتان چک مى مثال
اید و آن بدهکار دهم و چه بگویید پول نقد، در هر دو صورت، یک چیز را قبول کردهمى

حى و نبوّت، بحث هایى که در باب دین، ومغالطه در تمام حوزهبودن خودتان است. این 
کنند: آیا انتظار ما از انبیا و دین، دخالت در سؤال مى اند تقریبا رایج بوده است؛ مثالکرده

که خود دین چیست و چه مفادى دارد و چه  اجتماعیات باشد یا نباشد یعنى چه؟ یعنى این
منتفى است و فقط بحث از این  صالارد یا ندارد؟ این اگفته است و دخالت در اجتماعیات د

است که ما دین را چگونه تفسیر کنیم؟ و چه انتظارى از آن داشته باشیم؟ همه چیز تابع 
شود از آن به شود از آن به دست داد. پس حال که هر تفسیرى مىماست و هر تفسیرى مى
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) questions complexیک مغالطه (دست داد، چه تفسیرى را بهتر است ارائه بدهیم، این 
گویند حال که زبان دین، یک زبان غیرمعرفتى و سمبلیک، اساطیرى، مجازى و است. یا مى

شاعرانه است پس دین در تاریخ، به دنبال چه چیزى است؟ آقا اصل مسئله این است که چه 
را گفته کسى گفته که زبان دین، زبان شاعرانه، مجازى و اساطیرى است؟ چه کسى این 

ها، همان باید جداگانه ثابت شود. بهترین جواب به این نوع مغالطه عا ابتدائااست؟ اصل این ادّ
کى را زیر ات با ماشین زده یجوابى است که آن بنده خدا داد؛ آمدند به او گفتند: آقا بچه

دارد، ماشین ن که بچه من اصال ماشین بچه من خراب است، دوم این گرفته است. گفت: اوّال
ها ادّعایشان را راجع به دین، سر و ته ام، و بچه ندارم. اینازدواج نکرده من اصال هک سوّم این

گیرند که اصل وحى و نبوّت و بعثت، دروغ است؛ بعد بحث کنند و این را مفروض مىمى
شد؟ عا شده چه نتایجى دارد و چگونه باید با آن مواجه کنند که حاال ببینیم این دروغ ادمى

کنید؟ و عرض کردم راه حل و پادزهرش این است که شما باید فروع سؤال را به دقت مى
جواب  ه کنید و تک تک سؤاالت را مستقالسؤاالت واقعى، یعنى به اجزاى خودش تجزی

 سادگى جواب نگیرند نباید به سراغ سؤاالت مرکّب رفت.بدهید. تا سؤاالت به
را تقدیم کنم  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)ى از پیامبر اکرمخواهم روایاتدر پایان عرائضم مى

که مربوط به آن خدمات دسته دوم، خدمات حقوقى و انسانى به جامعه بشرى است. پیامبر 
بر خالف کاهنان و ساحران و شاعران که دنبال مرید و  دقیقا (صلی اهللا علیه و آله و سلم)اکرم
ور چیزها بودند عمل کردند، به دنبال مرید شخصى نبودند، الزحمه و امتیاز و صِله و این جحقّ

خواست خواست از همه، عبد خدا بسازد. بنده خدا مىخواست، بلکه مىبراى خود، مرید نمى
باید بازارگرمى بکنند ولو با  ايانهنه مرید من و عبد من. درست بر خالف کسانى که با هر به

، درست (علیهم السالم)و پیامبران ی اهللا علیه و آله و سلم)(صلزبان شاعرانه و مجازى. پیامبر اکرم
، شعار همه پیامبران این جمله بود که در قرآن کریم بارها برخالف این عمل کردند. اوال

ها از شما ) من بابت این زحمات و مجاهدت46؛(»الاَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْراً«ذکر شده است: 
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براى خود در پى هیچ چیز نیستم، به دنبال مرید درست  خواهم،مردم، کمترین پاداشى نمى
 کردنى که با پا روى حق گذاشتن توأم باشد نبودند.

صلى (کرمایامبر ت، پکنند که وقتى پسر ایشان ابراهیم، در دوران خردسالى از دنیا رفنقل مى

ه؟ یپیامبر و گر فتند:گموقع دفن او باالى سر جنازه گریستند. بعضى از اصحاب  و سلم) اهللا علیه وآله
چشمه  سلم) آله و (صلی اهللا علیه وآن هم براى مرگ؟ فرمود: آرى پیامبر و گریه، چون پیغمبر

ریه کنم، من پدرم، گمىا شکایت و جزع نیم امگرجوشان عاطفه و احساس است؛ مى
شود، ند بکنم که خالف توحید باشد و باعث خشم خداوا برداشتى از مرگ نمىکنم اممى
مواجه  درستىا با مرگ، بهگرید، امشکند، چشم من مىمن مى کنم. فرمودند: قلبزع نمىج

 شود. من احساسات دارم، پدرى که بر فراق فرزندش نگرید، پدر نیست.مى
ورشید خ قاآن روز اتفاخواهم به آن استشهاد کنم این است: اى که مىحاال این نکته

ن آسما خورشید گرفتگى به خاطر این است کهگرفت، کسوف شد و میان مردم شایع شد 
شید فت، خوریا راز دن (صلی اهللا علیه و آله و سلم)عزادار ابراهیم است؛ یعنى چون پسر پیغمبر

ر است و دا خوردر همان وضع، همان روز مردم  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(گرفت. پیامبر اکرم
 اى فرمودند:خطبه

گرفت، آیه خداست، و گرفتگى آن، هیچ مردم! این خورشید که امروز «
ربطى به مرگ ابراهیم من ندارد. خورشید و ماه براى مرگ کسى یا تولّد کسى 

 )47؛(»گیردنمى

یعنى این کار را براى کسانى که بعد از این تا االن بخواهند با خسوف یا کسوف،  
ها ممکن ر کرد؛ چون بعضیرا تا آخر کو هاآنفریبى بکنند، خط بازى راه بیندازند، عوامحقّه

بود بعدها بگویند که حاال شما نخواستید استفاده کنید، چرا کار و بار ما را براى بعد کساد 
دهد، هر وقت دیدید کردى؟ گفت: خورشید و ماه گرفتگى براى مرگ کسى رخ نمى

به  خداست؛ یعنى اوال ها آیه) نماز بگزارید. این48؛(»فَاِذَا رَأیْتُمْ فَصَلُّوا«خورشید و ماه گرفت 
گوید من با شما در احساسات انسانى تفاوتى ندارم، برخالف این مرید بازیها و مردم مى
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هاى دروغین با بقیه متنبّیان ساحر و کاهن و شاعر که همیشه به دنبال مریدند، به دنبال تفاوت
توانستند ابطال نمى که مردم هم شاید واقعا مردم و بعد بهترین بهانه براى بازار گرمى نبود

دهد، بلکه از دست مى راهیم نبوده، نه تنها او را عمدابکنند، بگویند که نخیر، این براى مرگ اب
که از همین  م ایناند از آن سوءِ استفاده کند و سوکند که بعدها هم کسى نتوخرابش مى

تفکر  اش و براى ارتقاى سطح درك مردم و براى نشرحادثه هم براى آرمان توحیدى
 کند.توحیدى استفاده مى

راسر بحث سینید! ما ببشبه مردم و به حقوق مردم را  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)نگاه پیامبر    
 را مجروح سلم) و(صلی اهللا علیه و آله حقوق مردم و هدایت مردم است. در جنگ اُحد، پیامبر

اب ز اصحامجروح شد، بعضى اش را شکستند. پایش کردند، دندانش را شکستند و پیشانى
راى ن، تو برین کبودند، گفتند: آقا این مردم را نف (صلی اهللا علیه و آله و سلم)خدمت پیغمبر

گونه این هاآنا بعد کنى اممبارزه مى هاآنکنى، به خاطر سعادت ها مبارزه مىهدایت این
و به ند و رت گرفتن را روى  دسدندانشا و سلم)صلى اهللا علیه وآله (ا پیامبرکنند. امبرخورد مى

 آسمان گفتند: 
 ) 49؛(»اِنَّهُمْ الیَعْلَمُونَ اَللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمى«
 »دانند.ها نمىننشان بده، ای هاآنخدایا، مردم را هدایت کن، راه را به «

 

ام؛ یعنى دانند من در پى چه هدفىگویم و نمىچه مى هاآنمردم توجه ندارند که من به  
کورند. در جنگ بدر وقتى  هاآننشان بده،  هاآنفرینش هم دعا بود. گفت: خدایا، راه را به ن

فرمود: هر  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)آوردند، پیامبراسراى دشمن را به زنجیر بسته بودند و مى
 شود و بعضى از اینیک از شما که به ده مسلمان سواد خواندن و نوشتن بیاموزد، آزاد مى

در میان اسرا بودند، از دور دیدند که  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)دشمنان قدیمى پیغمبر
زند، وقتى اسرا را آوردند تا از جلوى ایستاده، لبخند مى (صلی اهللا علیه و آله و سلم)پیغمبر
 آله و سلم)(صلی اهللا علیه و به پیغمبر هاآنعبور دهند، یکى از  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)پیغمبر

یم، باید هم یو شکست دادى و ما در دست توگفت: باید هم بخندى، ما را اسیر کردى 
کنى نخندیدم، فرمود: نه من به آن دلیلى که تو فکر مى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(بخندى. پیامبر
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کنم  خواهم به شما خدمتکه شما را با زنجیر باید به بهشت ببرم، من مى خندم از اینمن مى
فرهنگ زندگى،  اصوال (صلی اهللا علیه و آله و سلم)کشید؟ پیامبرو شما به روى ما شمشیر مى

فرهنگ سیاست، فرهنگ حکومت، فرهنگ تعلیم و تربیت، فرهنگ خانواده و روابط انسانى 
) من چوپان 50؛(»کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعیَّتِهِ«را تغییر داد. ایشان فرمودند: مردم! 

نیستم و شما گوسفند. همه شما چوپانید و شما خود را در برابر مردم و سرنوشت جامعه 
اند و ها مسئولمسئول بدانید. نگویید پیغمبر هست، رهبرى هست، حکومت هست، این

پذیرى و شخصیت مسئولیت کنند، به ما چه مربوط! ایشان حسفهمند و عمل مىخودشان مى
 و سلم) صلى اهللا علیه وآله(شان بود. در باب حکومت، پیامبرهاى اصولىجزء سیاست دادن به مردم؛

 فرمود:مى

به حکومت، به چشم امانت الهى و امانت مردم نگاه کنید نه به چشم «
ى و معنوى آنان نفع حقوق ماد دم مدارا کنید و بهیک ارزش مستقل. با مر

فرستادند، از جمله براى یمن مىوسواس داشته باشید. ایشان معاذ بن جبل را 
؛ »یَسِّرْ وَ التُعَسِّرْ «ها و دستوراتى که به او دادند این بود که فرمودند: آموزش

؛ مردم را از دین متنفّر »بَشِّرْ وَ التُنَفِّرْ «گیر نباش. بر مردم آسان بگیر و سخت
، ظرفیتشان اندها تازه مسلماننکن، به مردم بشارت بده. ظرفیتشان کم است، این

 »را رعایت کن.

 لم)آله و س یه و(صلی اهللا علرفتند، خدمت پیامبربه یمن مى )علیه السالم(وقتى حضرت امیر
ز اهستم.  م یمن؛ اى رسول خدا، مرا موعظه کن! رهنمود بده! من عاز»عِظْنى«عرض کردند: 

 به ایشان فرمودند: و سلم) صلى اهللا علیه وآله(جمله پیامبر
ایستى، نماز جماعت را طول نده، مراعات مردم به نماز مىوقتى با «
اند، هنوز براى تعقیبات ترها را بکن، نماز را زود تمام کن، تازه مسلمانضعیف

و نوافل و مقدمات آمادگى ندارند، یک نماز در حدّ همان واجبات، بسیار 
وند، باید فّر نشکه ظرفیتشان کمتر است، از دین و عبادت متن هاآنمراقب باش! 

را روى سقف مبر، ظرفیت مردم  هاآنباره پله باید بروى، یککمکشان کرد، پله
  »گیرى نکن.مدارا کن، سخت هاآنرا مراعات و با 
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ق ر حقایسبر  انگارى و سازشکارىگیرى و مدارا، غیر از مداهنه و سهلالبته این آسان
ود: فرم سلم) و آلهوصلى اهللا علیه (امبراست. و تعالیم مسلّم اسالم است. خداوند خطاب به پی

جا که خالف ، آنشان، در چارچوب وحى؛ با مردم در امور اجتماعى»شاوِرْهُمْ فِى االَمْر«
 کومتحدین خدا نیست مشورت کن، مشاوره از مردم بخواه، شریکشان کن، در مسئله 

 و مردم ننداره نکاد امعه را بدون مشارکت مردم و مستقالدرگیرشان کن؛ یعنى حاکمان ج
شارکت دم را م، مرجداگانه زندگى بکنند. در مسئله اداره جامعه و حکومت با مردم مشاوره کن

د که کنن بده، کارى کن مردم احساس کنند که همه درگیر این کارند، همه مردم احساس
 و سلم) لهوآ علیه صلى اهللا(کنند، این منطق قرآن و منطق پیغمبر اکرمخودشان حکومت را اداره مى

 نید.یرشان کدرگ ا فقط دستور ندهید، بلکه مردم را با مسئله حکومتاست که دستور بدهید ام
ت و آیا مسئله دیگر، اصالت عقل، اصالت علم و توجه دادن به علم و عقل است که

عبیر کنم که این تروایات، در این باب هم بسیار است و من تنها یک نمونه عرض مى
گاهى و و آ است که فرمودند: هر کس عملى را بدون علم و سلم)  علیه وآلهصلى اهللا(پیامبر

هایش از خدماتش ب کاري) خرا51؛(»کانَ ما یُفْسِدُ اَکْثَرَ مِمَّا یُصْلِحُ«تخصص انجام دهد، 
بیشتر  ر رابیشتر است؛ یعنى وقتى بدون علم و آگاهى و تخصص وارد کارى بشوى، آن کا

ین یرید. انپذ و آگاهى وارد هیچ کارى نشوید و هیچ مسئولیتى را کنى. بدون علمخراب مى
لم و عادن به وجه دتبه مسلمانان است، پس  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)توصیه مؤکّد پیغمبر اکرم

و  و سلم) یه و آله عل(صلی اهللاصالت علم و عقل هم جزء تعالیم پیامبر است. آمدند نزد پیغمبر
دند: پرسی سلم) وآله  (صلی اهللا علیه وایشان آدم بسیار خوبى است. پیغمبر راجع به کسى گفتند:

دم آدارد نیست، ولى ) عقلش چه وضعى دارد؟ گفتند: عقلش در حدّ استان52؛(»کَیْفَ عَقْلُهُ«
یْفَ کَ«ند: رموددوباره ف (صلی اهللا علیه و آله و سلم)خوبى است، مقدّس و متدیّن است. پیامبر

 لش چگونه است؟ گفتند: آقا از عقلش خیلى سؤال نفرمایید.؟ عق»عَقْلُهُ
 ءا آن آدمى که انبیاند: عیبى ندارد، آدم بدى نیست امفرمود و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

خواهند بسازند هم نیست. مسئله عقل و عقالنیّت براى ما مهم است. البته او را هم ممکن مى
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ن چیزى ا آاى، خوش باش امآقا برو یک گوشه وینداست یک جایى در بهشت بدهند و بگ
 (صلی اهللا علیه و آله و سلم)مجاهد و عاقل است. این تعبیر از پیامبر اکرم خواهند انسان عابد زاهدمى ءکه انبیا

که اگر کارى را کسى بلد  که دعوت به عقل و عقالنیت و دعوت به علم و آگاهى و این
اند که به استاندارد ابوذر کم کسانى در تاریخ بوده واقعاظیر ابوذر، پارید. ببینید ننیست، به او نس

 و سلم) صلى اهللا علیه وآله(برسند. ابوذر، انسان بسیار وارسته و بزرگى است، کسى است که پیغمبر اکرم
 فرمایند:مى

ت ، منتها ایشان قدرابوذر، تفکر بود ) بیشترین عبادت53؛(»ذَرٍّ التَّفَکُّرکانَ اَکْثَرُ عِبادَةِ اَبى«
 ت تشکیلکومحدر مدینه  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(مدیریت نداشت؛ مدیر نبود. وقتى پیامبر

 وآله صلى اهللا علیه(یامبرر. پها ندادند، از جمله به ابوذدادند، به هرکسى مسئولیتى دادند و به بعضی

(صلی بره پیغمکند که من بل مىدر حکومت، هیچ مسئولیتى به ابوذر نداد، خود ابوذر نق و سلم)

 ز من برارى اعرض کردم: آیا در خدمت به جامعه و دین و حکومت، ک اهللا علیه و آله و سلم)
 آید، کارى هست که انجام دهم؟مى

ى دگاه مات، نوذر به حکومت و مدیریفرمودند: نگاه اب و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
ها تئولیها موقع تقسیم مسما بدهید؛ چون بعضی نیست که بگوید آقا یک سهمى هم به

کلیف م، تهستیعالى هستیم، در خدمتتان شدند که بله در محضر حضرتآمدند و جمع مىمى
لیف جایى که جهاد و جبهه و دفاع و گرسنگى است، اهل تک چیست؟ و چون معموال

صلى (رز پیغمبااند. هم فهاست همه اهل تکلینیستند، ولى موقعى که شغل و تقسیم غنائم و این

گرفتند، ها را مىینانقل شده است که دور  )علیه السالم(و هم از حضرت امیر و سلم) اهللا علیه وآله
 فرمود:آقا ما در خدمت شماییم، کارى، چیزى، مسئولیتى اگر هست بفرمایید. مى

دت دهیم. این رسم و عااند مسئولیتى نمىدنبال قدرتیى که بههاآنما به «
 » ماست.

به   )علیه السالم(نقل شده است و هم از حضرت امیر و سلم) صلى اهللا علیه وآله(هم از پیغمبر
کنند شود چنین کسانى فکر مىدهند. چون معلوم مىاند مسئولیتى نمىیى که دنبال شغلهاآن



 

  59  پیامبري براي همیشهاهللا علیه و آله و سلّم) (صلیمحمّد                                                              

ت است، ولى ها مسئولیکه این کنند و حال آنکه خبرى هست، انگار آش نذرى پخش مى
گفت:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(آیند. ایشان به پیغمبربه عنوان تکلیف مى بعضى مثل ابوذر واقعا

آید؟ همان گونه که براى جهاد و شهادت آماده بود، براى این کار آقا کارى از من بر نمى
؛ »؟تَعْمِلُونىأَال تَسْ«پرسیدم:  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)گوید از پیغمبرهم آماده بود. ابوذر مى

زد و  امانه؛ با دست روى ش»مِنْکَبى فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلى«سپارى؟ کارى، مسئولیتى به من نمى
؛ و »اَمانَۀٌ هاآنوَ «؛ ابوذر! براى مدیریت، ضعیف هستى. »یا اَباذَرٍّ اِنَّکَ ضَعیفٌ«فرمود: 

ه از حقوق مردم نباید ذر ست، امانت خدا و مردم است، یکهاى حکومتى امانت امسئولیت
کشى و توهین نبود، پایمال بشود، نباید به مردم توهین بشود. این وسط، البته ابوذر اهل حق

اى در اسالم است که در مشروعیت مقامات، ولى بحث مدیریت و اداره تخصصى هم مسئله
طرار و دخالت دارد. اگر کسى کارى را قبول کند که بلد نیست، مشروعیت ندارد؛ مگر اض

اجبار باشد که آن بحث دیگرى است و در آن شرایط، هر کارى را باید انجام داد. ابوذر 
 به من فرمودند:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(گوید: پیغمبر اکرممى

؛ این مسئولیت حکومتى براى کسانى که »یَوْمَ الْقِیامَۀِ خِزْىٌ وَ نَدامَۀٌ« هاآن
و حقّ مردم را پایمال و حدود الهى را ضایع  به تکلیفشان درست عمل نکنند

اِلّا مَنْ اَخَذَها «آورد؛ بکنند، روز قیامت، جز رسوایى و پشیمانى هیچ چیز نمى
؛ بتوانند این »عَلَیْهِ وَ اَدَّى الَّذى«که این حق را داشته باشند  هاآن؛ مگر »بِحَقِّها

 درستى ادا بکنند.  تکلیف را به

 م)آله و سل ولیه ع(صلی اهللا گوید: کسى نزد پیغمبرها هم مىطلبا و ریاستهطلبدرباره قدرت
ها در ده، ما ساله ما ببى هم ؛ یک کار»بَعْضِ ما وَلّاكَ یا رَسُوَل اللَّهِ اَمِّرْنا عَلى«آمد و گفت: 

. دوب از سنخ دیگر به ما بدهید. این از سنخ ابوذر نبود، حضر شما بودیم، یک پستى هم لطفام
صَ  سَأَلَهُ وَ ال اَحَداً حَرَ هذَا الْعَمَلِ اَحَداً عَلى اِنّا وَاللَّهِ النُوَلّى«به او فرمودند:  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)پیغمبر

و به  ورزندمى؛ به خدا سوگند، ما هیچ مسئولیت حکومتى را به کسانى که حرص »�ِ عَلَیْه
 ارند.در دینى کى غیاز مسئله حکومت، در کسانى اصوالاهیم داد؛ زیرا چنین ند نخودودنبالش مى
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 ا به دقت رعایت بکنید، ازدر باب رعایت حریم خصوصى که باید مردم ر
 اطراف بعد ونقل شده است که اگر کسى به شما چیزى گفت  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

گوید، اگر مى ه شمابصوصى را شود که او یک مسئله خ؛ معلوم مى»فَهِىَ اَمانَۀٌ«را نگاه کرد 
که  اشیدبگوید پس این یک راز است و باید مواظب پاید و آهسته سخن مىاطراف را مى

ان یک عنو دیگرى نشنود. اگر کسى به شما چیزى گفت، در عین حال نگران است، شما به
ل و مثا، زد شمنرمت و آبروى او باشید، این سرّ اوست مراقب حامانت شرعى تلقّى کنید و 

 سرّ خداست.
 ده استنقل ش و سلم) صلى اهللا علیه وآله(در باب اصالت عمل این تعبیر از حضرت پیامبر

 اى که سر تا پانید، جامعهک) یعنى فقط شعار ندهید، عمل 54؛(»ال قَوْلَ اِلّا بِعَمَلٍ«که فرمود: 
نى امعه دیجین، افرمود:  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)شعارچى باشند و اهل عمل نباشند، پیامبر

 باید پشتش عمل باشد. دادن و حرف زدن کافى نیست، حتما رف شعارنیست. ص
عا را ین داچنین نیازهاى عینى مردم را دیدن هم آموزش اسالمى بسیار مهمى است. هم
 )55( ؛»لْجُوِع ضَجیعاً ا مَِن اَعُوُذ بِکَ اَللَّهُمَّ اِنّى«دادند که آموزش مى (صلی اهللا علیه و آله و سلم)پیامبر

خوابى است. مهى، بد ؛ چون گرسنگ»بِئْسَ الضَّجِیع«برم از گرسنگى که خدایا، به تو پناه مى
فقیر  ک جامعهیدار گذارد آدم بخوابد. خدایا، پناه بر تو از گرسنگى و فقر. اسالم، طرفنمى

ت، بحث گرسنه مفلوك نیست؛ آن گرسنگى که از باب زهد و ریاضت و عبادت اس
ن حال ر عیدیگرى است، آن گرسنگى اختیارى است، نه گرسنگى ناشى از فقر و فالکت. د

ه بائل را ترین مسىه مسلمانان، مردم و جامعه در مادیات، قفل نشوند. مادکرد ککارى مى
 زد، این تعبیر نیز از ایشان است که فرمود:معنویت، گره مى

اگر چهل روز بدون ظلم کردن هرکس چهل روز نان حالل بخورد؛ یعنى «
خدا دلش  )56؛(»نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ«به دیگران، بدون قاپیدن لقمه دیگران، زندگى کند 

 ».کندرا نورانى مى
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ه نان دانید مسئلشما مى شود.شود، یک آدم ملکوتى مىیعنى او وارد ملکوت عالم مى 
مسئله  ، یکبسیار غیر قدسى است خوردن به قول آقایان جامعه شناسان غربى، یک مسئله

گره  قدسى است، مالسئله کایگر ملکوت عالم شدن، د؛ وارد م»نَوَّرَ اللَّهُ  قَلْبَهُ«عرفى است، امّا 
ترین صلىازدن یک امر قدسى با عرفى و عدم تفکیک بین امر قدسى و امر عرفى هم از 

 زند.ا مىزم رست که پنبه سکوالریا و سلم) صلى اهللا علیه وآله(هاى محکم پیامبر اکرمآموزه
 
 

 السالم علیکم و رحمۀ اهللا و برکاته     

  



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  گفتار سوم  
 

 پیامبري و  خاتمیت    

 
 هِ آلِ الِلَّهِ. وَ آلِالْقاسِمِ مُحَمَّدٍمَۀِ اَبِىىِّ الرَّحْنا نَبِبِیِّنَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ وَ الصَّالةُ وَ السَّالمُ عَلى 

پردازان ترین متفکران مسلمان و نظریهکنم به ساحت یکى از بزرگعرض ادب مى    
من اگر  اشت.دحیات عقالنى و معنوى به گردن همه ما دارد و خواهد  ه حقبرجسته دینى ک

 ه روحیهکنم ببخواهم درباره یکى از خصوصیات برجسته ایشان تعبیرى بیاورم، اشاره مى
 ر.ى مرحوم مطهرى در حوزه نظر و تفکداستشها

عملیات استشهادى فقط مخصوص به حوزه عالم سیاست و مجاهدت اجتماعى نیست. 
رسد که در حوزه تفکر و نظریه پردازى نیز کسانى باید استشهادى عمل کنند هایى مىدوره

در محافل  ى متحجّر در جهان اسالم و تشیع و به طور خاصهانایعنى از سویى در برابر جری
گذار که تحت عنوان نواندیشى به خروج از چنین در برابر جریان بدعتدینى ایران و هم

کنند و نامش را قرائت جدید از دین و ضروریات، ثابتات و قطعیات دین دعوت مى
واحد در برابر این هر دو جبهه  کسانى که بتوانند در آن گذارند،نواندیشى در حوزه دین مى

                                                           
 .1381ماه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، اردیبهشتمتن سخنرانی . *
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دار تئوریک بزنند، در طول قاومت فکرى سنگین و یک جهاد مستدل و دامنهدست به یک م
اند. یکى از این مردان بزرگ، استاد شهید مرتضى مطهرى است. تاریخ، تعداد بسیار کمى بوده

گذاران در حوزه تفکر دینى، تحت عناوینى چون خفقانى که متحجّرین و بدعت
تر از تر و خفه کنندهورند، به مراتب سنگینآگرایى و یا روشنفکرى به وجود مىتقدّس

هایى که استاد مطهرى وارد عرصه تفکر دینى ها و دههى پلیسى است و در سالهاناخفق
ت در اظهار نظرهایش خاطر صراحت و دقاى که گشود و بهشد، به واقع باید گفت با جبهه

لیات انتحارى، حار است. عمدر واقع، دست به یک عملیات استشهادى زد، استشهاد غیر از انت
هاى اندازيا عملیات استشهادى، کار عاقالنى است که باالتر از چرتکهکار مجانین است ام

کنند. این تفاوت عملیات استشهادى با عملیات انتحارى است. در خودخواهانه، محاسبه مى
ع از حوزه سواد، وارد دفاحوزه نظر و تفکر هم ممکن است افراد فاقد بضاعت فکرى و بى

دین و پاسخ به شبهات و یا وارد حوزه نواندیشى و نظریه پردازى بشوند چنان که شدند و لذا 
 صدماتى که به دین و جامعه دینى زدند به مراتب بیشتر از خدماتى بوده که ارائه دادند.

ا هم پردازى رز، حقّ نظریهپردامطهرى به عنوان یک فیلسوف، یک ملّا و یک نظریه
م ه اخالقا پردازى ندارند وق نظریهح و هم اخالقا داشت، بر خالف کسانى که منطقامنطقا 

 این حق را ندارند.
خواهم به یکى از ایشان در آن دوره، در برابر هر دو جریان ایستاد و اینک من مى

ترین مسائلى بود که ایشان جان خودش را بر سر آن نظریات آقاى مطهرى که شاید از مهم
اش بر کنم در نقشه ترور شهادت استاد مطهرى از جمله موضعگیرىمن فکر مىگذاشت و 

کرد، سر این مفهوم هم بسیار مؤثر بود و نقش داشت و شاید اگر از کنار این مفهوم عبور مى
که هدف ترور علنى  ها قبل از اینکه ایشان سال شد بپردازم. ضمن اینمطهرى ترور نمى

شروع شده بود و متأسفانه گلوله خشونت از سالح کسانى به  قرار بگیرد، ترور شخصیت او
دادند. شما سوى مغز مطهرى شلیک شد که شعار نواندیشى دینى و قرائت مدرن از دین مى

تحت این عنوان که ما یک  دقیقا هاآنهاى گروه فرقان را بخوانید. در تاریخ ثبت است، بیانیه
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سنّتى، قرائت عقالنى و وحیانى از دین گذشته،  قرائت مدرن از دین داریم و دوران قرائت
هایشان چنین مضمونى ها و کتاباى در محل ترور آقاى مطهرى پخش کردند و بیانیهبیانیه

هاى خشونت از سالح کسانى بیرون آمد که مدّعى قرائت نوینى از دین داشت و اولین گلوله
 دین.بودند و مخالف با قرائت متدیک و عقالنى و پاسخگو از 

 م آثارهوز مین امرى است. آثار سیاسى تاریخى مهمى هم دارد، هبحث، بحث بسیار مهم
اش به یاسىار سپردازم؛ چون آثا من از نقطه عزیمت سیاسى به این بحث نمىسیاسى دارد ام

ست که اشى نظر من یکى از آثار جنبى این بحث است که البته آن هم مهم است و آن تال
گیرد. رت مىى صونبوّت و پیامبرى در جامعه ما باز تحت عنوان نواندیش براى تخریب مفهوم

گوید ىنیم و مرگزیبکند که بین دیانت و زندگى، یکى را در برابر جریانى که ما را مخیّر مى
دى ر انتقاتفک وخواهید متدیّنانه زندگى بکنید، باید دست از نواندیشى و اجتهاد اگر مى

، با خطر عال استفه و این جریان متحجّر که در جامعه ما هنوز هم زند بردارید، در برابر فشار
ت در البانیسطفه با یک مؤلّ تیم. ما در حوزه تفکر دینى واقعانواندیشى انحرافى مواجه هس

ى منجر یگراط دبه افر آورند که عمال و مآالمى کشور مواجه هستیم که فضایى به وجود
دینى،  فکّراندیشى به هتک حرمت دین و نقض مرزهاى تتحت عنوان نو شود که متقابالمى

 شود.منجر مى
ل یک تالش بسیار متمرکز با حمایت لجستیکى و فلسفى از جانب تفکر لیبرا

 گیرد.دارى و الهیات لیبرال پروتستان در غرب در کشور ما صورت مىسرمایه
 جه اولدر ت درده تا پانزده سال است که تالش فرهنگى براى خراب کردن مفهوم نبوّ 

سال  لهاین تالش، چ و به تبع آن، تخریب یا تغییر مفهوم خاتمیت دوباره احیا  و تجدید شده.
و  شنامدگرفت و مطهرى در برابر آن ایستاد و آماج پیش هم به شکل دیگرى صورت مى

 تهاجم تبلیغاتى و سپس تهاجم فیزیکى قرار گرفت.
هاى نظرى و ن، نقطه تمرکز همه مجاهدتپیامبرى معناى مرکزى دین است؛ بنابرای

عملى و منازعات فکرى و اجتماعى لَه و علیهِ دین در طول تاریخ با نبوّت در ارتباط است؛ 
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اى تغییر یعنى اگر کسانى بتوانند پیامبرى را تکذیب و انکار کنند، یا مفهوم پیامبرى را به گونه
اوصیاى پیامبر منتفى بشود، چیزى به و تحریف کنند که دیگر حجیّت قول و فعل پیامبر و 

اى فردى و مبهم و متشابه، سرتاسر قابل هر نام دین معنا نخواهد داشت مگر همان دین سلیقه
گونه تفسیر و تأویل و فاقد محکمات، فاقد قطعیات به دست خواهد آمد که با چنین دینى، 

هر نقطه آن انگشت بزنى  اى خواهد بود کهتواند بکند؛ یعنى دینى ژلههر کس هر کارى مى
رود. دینى است که نه دکترین معرفتى روشن و قطعى دارد و نه دکترین تا آخر فرو مى

ها و نه قوانینى براى زندگى اجتماعى و حکومت یا اخالقى واضحى و یا تعریفى از ارزش
هاى سیاست و و تکلیف در حوزه اى عدالت و براى تعیین تکلیف، حققوانینى براى اجر

قتصاد و حقوق در دنیاى معاصر. چرا در طول تاریخ، پیامبرى معناى مرکزى دین و نقطه ا
ها در زندگى و تاریخ انسان ترین انقالبهاست؟ زیرا پیامبرى، منشأ بزرگتمرکز درگیري

 انقالب اجتماعى. -3انقالب ارزشى یا تربیتى،  -2انقالب معرفتى،  -1بوده است: 
، در زه نظرر حواین سه حوزه، در برابر جهل و شرك و خرافه د اند تا درپیامبران آمده

ویژه  مل و بهزه ععدالتى و تجاوز به حقوق بشر و تجاوز از حدود بشر در حوبرابر ظلم و بى
حقوق و  صاد،اى که در ذیل اقتعمل اجتماعى، یعنى تنظیم رفتارها انقالب کنند. مسئله

سینه  هاناجری و در هر سه حوزه، پیامبران با اینشود بندى مىسیاست، سازماندهى و صورت
رند و وضع بگیم ءارغم دکترین انبیبه سینه شدند. کسانى که بخواهند، در این سه حوزه، على

 اند.هآمد هاى انبیا، مستقیم و غیرمستقیمعمل کنند، در هر سه حوزه، به جنگ آموزه
ى دو دهه تالش، خون مطهرى در علت یک سال پیش که به 40این مسئله فقط مربوط به 

راه تبیین آن به زمین ریخت نیست؛ بلکه ادامه دارد و مسئله همین امروز ما هم هست و به 
دفاع از این اصول، قربانیانى خواهیم  هاى آینده باز بر سرن دهه و دههشما بگویم که ما در ای

هند شد. ابتدا، هتک داشت، و کسانى در آینده نیز براى دفاع از این حریم، کشته خوا
اى نیست که به سادگى بتوان از کنار آن شخصیت و سپس کشته خواهند شد و این مسئله

جا که این اصل، گرانیگاه تفکر انبیاست؛ حوزه و خاکریزى است که اگر عبور کرد و از آن
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از آن عقب نشستید از بقیه خاکریزها هم باید عقب بنشینید، حریمى است که اگر رعایت 
 قابل دفاع نخواهد بود. ها نیز رعایت نخواهد شد و اساساالنى و دقیق نشود بقیه حریمعق

ى اریک یادمان ب گذارم مسئله دیروز ما نیست،اى که با شما در میان مىبنابراین، مسئله
روز و مسئله ام اى  است که همچنانسال پیش افتاده نیست، یک قضیه و مسئله 23اتفاقى که 

 هست. فرداى ما نیز
و من  یم استتقس هایى که با آموزه پیامبران شده و خواهد شد، به چند دسته قابلمخالفت

ى ست؛ یعنهاآنترین خواهم به یکى از این اقسام اشاره کنم که به گمان من جزء پیچیدهمى
ار انک ى را تکذیب وپیامبر تغییر مفهوم نبوّت است که صریحا تالش تئوریک براى

 دهند.معناى پیامبرى را تغییر مى اکنند؛ امنمى
نند؛ خریب کا ترى ریى که به جاى انکار صریح پیامبران، مفهوم و مصادیق پیامبهاناجری

م اثبات، در مقا شر وو در عالم واقع، خبرى نیست یا در مقام ارتباط با ب یعنى بگویند ثبوتا
ست و هم امب ى کامالنیست که چه خبرى است؟ یعنبگویند که اگر هم خبرى باشد معلوم 

ه بانبیا  کترینکنند که مفهوم نبوّت و دکارى مى توان برداشت کرد، و مآالگونه مىهزار 
باشد نر تمام ر بشبفایده و نامفهوم شود تا حجّت عقلى سروته و بىطور کلى، مبهم، مجمل، بى

مال خاكْ وشناور  ل واند، سیّایا به قدرى مفهوم نبوّت و نبى و نبأ، آن خبرى که انبیا آورده
جیّت حعنى پا پیامبر بشوند، و در این صورت هم باز، حجّت عقلى، یبشود که همه، یک

اهد ایده خوفبى ضربه خواهد خورد و وحى اگر هم صریحا انکار نشود، ءعقلى نبوّت و انبیا
 اریثشد و یک چیزى خواهد بود که روى دست ما مانده، جزء مناسک و شعائر و مو

ى کنیم؛ ولمى گذاریم و از کنارش عبورشود که احترام صورى و سنّتى به آن مىى مىفرهنگ
و  تصادبراى زندگى کردن و براى تنظیم جدول حق و تکلیفمان در حوزه سیاست و اق

کنیم و ىادبى م سالم و عرض هاآنحقوق سروکارى با آن نخواهیم داشت و تنها از دور به 
 شویم.رد مى
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آموز انشداى که ما در مشهد کرد در دورهقبل از انقالب تعریف مى یکى از بزرگان
ها نفوذ هو دانشگا هاناگرى در دبیرستگرى و بهایىاىدبیرستان بودیم، مارکسیسم و توده

 کردیم.که خدا هست یا نیست، بحث مى مان بر سر اینداشت و ما با همکالسى
 )السالم علیه(ان شهدا که حرم حضرت رضاشدیم، رسیدیم به میدروزى از خیابان رد مى

ا بحث گوید ما دو تدهند. مىسالم مى )علیه السالم(جا به امامشود، همه از آندیده مى
م هر سیدیگفتم خدا هست، وقتى به مقابل حرم رگفت خدا نیست، من مىکردیم، او مىمى

دامه حث را اه بلرضا و دوباراموسىبندو رو کردیم به حرم و گفتیم: السّالم علیک یا علىّ
 دادیم.

ست که اورى آن دین، یا احترام به انبیا، آیا یک مفهوم قدسى است و یا یک توده ن
ه آن اشد و ببما  ىداشته باشد؛ بلکه در حاشیه زندگدانیم چیست؟ کارى به کار ما نباید نمى

و در  رفتت و معاى هم بخوانیم؛ ولى در حوزه عقالنیهم گاهى سالم عرض کنیم، فاتحه
نار ما یا از کانب وهاى اخالقى و زندگى و حیات، کارى به کار ما نداشته باشند حوزه اندیشه

ن نیم؟ ایسالم عرض ک هاآنتفاوت و بى سر و صدا عبور کنند، دین عبور کند، ما هم به بى
ادى اقتص و ماعىگویند انبیا اگر وارد عرصه دعواى سیاسى و اجتهمان استداللى است که مى

داد و در مىحکومت تشکیل ن (صلی اهللا علیه و آله و سلم)شدند، اگر پیغمبرها نمىو درگیري
دهى خود ایشان فرمان هاآنانداخت که در بعضى از مدت ده سال، هشتاد جنگ راه نمى

ارى کشد، اگر گرفت و اگر قضاوت و اجراى حدود الهى نمىمستقیم جنگ را به عهده مى
ین مسائل وارد ا شد، ولىخیلى بیشتر مى (صلی اهللا علیه و آله و سلم)نداشت، احترام پیغمبربه اینها 

ین اا وارد دانم چرشدند در حالى این امور به جوهر و گوهر دین هم مربوط نبود امّا نمى
 )ه و سلمو آل (صلی اهللا علیهخواهند درس مسلمانى به پیغمبرها شدند؟! کسانى که مىعرصه

ین ترند، چنعنوىمتر و از خدا مسلمان (صلی اهللا علیه و آله و سلم)بدهند، کسانى که از پیغمبر
 اشکالى را به سیره اولیاى دین دارند.
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شود، خالصه مفهومش این است که نبى، خیلى هم نبى چنین دکترینى که تبلیغ مى
ها هم یک عده شاعران و که این ایم؛ حال آننیست؛ بلکه ما مریدها ایشان را نبى و انبیا نامیده

درویش مسلکانى بودند که درون غارهایشان به تجربه باطنى و مکاشفات شاعرانه مشغول 
ها فرقشان این است که از درون غارشان بیرون آمدند و بودند و با بقیه شعرا و درویش

به راه انداختند یا کاریزماى اجتماعى داشتند، جریان راه انداختند، یک عده مرید را دنبال خود 
اى که انبیا داشتند و باطنىتوانیم تجربه دینى توانیم نبى باشیم، ما هم مىکه بگویند ما هم مى این
داشته باشیم. ایشان با ما چه فرقى دارند؟ آن دوران، دوران سنّت بود که فعل و قول و  عینا

شویم. سلیم کاریزما نمىمکاشفه کسى براى دیگران حجّت بود، او کاریزما داشت، ما که ت
رم است، بعد هم به بقیه پیغمبر براى خودش جداگانه به نتایجى رسید که براى خودش محت

رهنگ عربى هزار و مکّه، مکاشفات شاعرانه خودش را با یک ادبیات و ف شهروندان
اى پر از خرافات منتقل کرد، شهروندان مکّه هم مخیّر بودند که قبیله چهارصد سال قبل

ذیرند یا نپذیرند، ما هم مخیّریم که بپذیریم یا نپذیریم. البته این سخن از کسى که خارج از بپ
پردازى دینى هستند این ا کسانى که مدّعى نظریهمگوید طبیعى است اتفکر اسالمى سخن مى

توانند بگویند که در حوزه حرف از آنان قابل فهم و قابل قبول نیست و چنین کسانى نمى
اى این نگاه به نبوّت و کنیم و در عین حال چنین اعتقاداتى داریم. عدهه پردازى مىدین نظری

شود پذیرفته و مبناى اندیشه وحى را که از الهیات لیبرال پروتستان به جهان اسالم ترجمه مى
اند تا بگویند آقا اند و نامش را نواندیشى دینى و بازسازى دین گذاردهو عمل خود قرار داده

شود و همه هم نه هایش خیلى واضح نیست و صد قرائت متضاد مىهم نبى بوده حرفاگر 
شود کرد که کدام درست و کدام فقط محترم است؛ بلکه درست است و داورى هم نمى

غلط است؟ این دین، یک آش شلغم شوربایى است که هر کس از هر جا رسید یک مالقه 
شود به دین داد، در عین حال هیچ نسبتى را مىبردارد و دیگرى هم نباید معترض بشود، هر 

شود داد؛ یعنى شما روى هیچ مفهومى راجع به عقاید و اخالق نسبت قطعى را هم به دین نمى
گوید این قرائت تو از توانى انگشت بگذارى و بگویى این دین است. مىیا اجتماعیات نمى
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دین است! هیچ، سر تا پاى  دین است. آن چیست که قرائت من از دین نیست، بلکه خود
دین مجمل، متشابه، نامفهوم و قابل هر نوع برداشتى بدون امکان داورى است؛ یعنى هیچ 

راه استنباط قطعى بسته است و دین، همواره  فهم دینى وجود ندارد، اصال متدى براى استنباط
ن و مجهول یا مشکوك است و محکماتى و قطعیاتى ندارد. چیزى به نام ضروریات دی

ماند؛ پس این مفاهیم روشن قطعى نه در معارف و نه در اخالق و نه در احکام دین باقى نمى
 خورد؟ هیچ.دین به چه درد مى

ت، لِلنَّاس اس تحیرٌ ت، ایننیس» بَیانٌ لِلنَّاسِ«اند، این بیان هم پیامبرى و دینى را فرستاده
رند ن. مجبویح آحى به جاى انکار صراند. این یعنى دور زدن مفهوم نبوّت و وتعارفى کرده

 مفهوم وحى، فلسفه دین و حکمت بعثت را تغییر بدهند.
لى ا به کود یانتظار بشر از دین، زبان دین و کارکرد دین، یا فونکسیون دین را محد

 ه از آنکمین همنحرف کنند و حجیّت فراتاریخى، یعنى ابدیت، یعنى دوام اعتبار دین را 
 هایى است کهها تالشکنیم، دستکارى و یا انکار بکنند. اینسالم مىتعبیر به خاتمیت ا

ده، وض شعمخصوص امروز نیست، از صدر اسالم تا امروز صورت گرفته و گاهى ادبیاتش 
انبیا  ى فرهنگقیدتبوده و آقاى مطهرى یکى از دژبانان ع ولى لُبّ کار، همانى است که قبال

فهوم مبرى و مقاومت و دفاع از حقیقت پیام بر سردر پایان قرن بیستم میالدى بود که 
ون خبه  وطلبان و منادیان قرائت مدرن و متدیک از دین کشته خاتمیت به دست خشونت

 کشیده شد.
ها ها، جامعهالبته مطهرى کار خودش را کرد؛ یعنى راه فکر کردن را باز کرد. ملت

گذرد که فکر بر یک ملت مى هاکنند و گاهى سدهگذرد که فکر نمىها مىگاهى دهه
الى  هاآنکم مجارى تفکر در ذهن کنند و کمفهمند که فکر نمىکنند و خود نیز نمىنمى
گاه کسانى بایستى وارد عمل شوند و موانع را روبى دارد. آنگیرد و احتیاج به الىمى

ستشهادى برطرف کنند تا مجارى تفکر دینى دوباره باز شود، یکى از مردان بزرگى که ا
شود) و این کار را در عصر ما کرد، آقاى مطهرى دانست که کشته مىعمل کرد (و مى
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کند و بینى مىاین خطر را پیش ایش به مادیگرى صریحابود. مطهرى در مقدمه علل گر
 ذلک در برابر آنان سکوت نکرد.مع

شئون و  ، بلکهلسفهاالنبیا، نه یک فنکته دوم این است که براى بعثت انبیا به ویژه خاتم
ى آمده ن اسالملّمیعلل متعددى در متن دین و منابع ما و به تبع در استدالل متألهین و متک
ا چه ین از ماند و داست؛ یعنى در آیات و روایات مختلف، در این خصوص که چرا انبیا آمده

 ها که بهیعضبهاى متعددى گفته شده و خواهد و از دین چه انتظارى باید داشت؟ فلسفهمى
راستى به بینند امّاىدهند؛ آشفتگى مکنند و یا مطالعاتشان را ادامه نمىطور جامع مطالعه نمى

 اند؟ و ما چه نیازى به آنان داریم؟انبیاى الهى براى چه آمده
اللَّه آمدند. بخشى از این است: انبیا براى گشودن باب معرفتدر بعضى از متون ما آمده 

گوید: براى تعلیم و : براى تعلیم کتاب آمدند. در بعضى روایات و آیات مىگویندمنابع مى
تشریف آوردند. بعضى از روایات و  هاآنتربیت آمدند. براى تهذیب نفوس بشرى و تزکیه 

گوید: انبیا براى اقامه قسط آمدند؛ یعنى شما از دین باید انتظار آموزش اقامه قسط آیات مى
، کمک به اجراى دین اوال تعریف عدالت و ثانیا کارکردهاى اصلىداشته باشید؛ و یکى از 

ها عدالت را کادو شده، هدیه آیند تا به ملتنمى ءفرماید: انبیاعدالت اجتماعى است. قرآن مى
لِیَقُومَ «ها و با بشریت سخن گویند آیند تا با مردم و ملتمى هاآنفرماید: کنند، بلکه مى
) یعنى با مشارکت مردم با حضور خود مردم در صحنه، عدالت اجرا 57(؛»النَّاسُ بِالْقِسْطِ
کنیم، آیند به مردم بگویند شما بنشینید کنار، ما به جاى شما فکر و عمل مىشود. انبیا نمى

کنیم، بعد که جامعه عادالنه ساخته شد کنیم، خودمان هم اجرا مىعدالت را که تعریف مى
 ه خوبى و خوشى، زندگى کنید. اصالدالت در آن مستقر شده، باى که عشما بیایید در جامعه

که  ؛ براى آن»لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ«فرماید: انبیا را خداوند فرستاد چنین نیست. قرآن مى
پا دارند و اقامه کنند و مردم، عدالت ها در جامعه بهمردم، قسط و عدالت را در همه حوزه

هند و جلوى مردم حرکت دورند، منتها انبیا به مردم آموزش مىاجتماعى را به وجود بیا
کنند و اگر نخواهند، عدالت حتى گیرند و عمل مىاند که تصمیم نهایى را مىا مردمکنند اممى
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ا اجراى حال، عدالت فردى خود را دارند امبا حضور انبیا هم اجرا نخواهد شد. البته انبیا در هر 
چنین در بعضى منابع آمده است شود. همو مشارکت مردم نمى عدالت اجتماعى بدون کمک

که انبیا براى تنظیم حکیمانه زندگى و تعلیم حکمت، و اصالح روابط اجتماعى و روابط انسانى 
اند تا بازار عقالنیت را براى اعاده حیثیت عقل آمده ءگوید انبیااند. در بعضى روایات مىآمده

) 58؛(»یُثیرُوا لَهُمْ دَفائِنَ الْعُقُولِ«اند تا ود، تعطیل شده بود، انبیا آمدهها خوابیده بگرم کنند. عقل
کنید؟ عقل، یعنى عقول بشرى را  گردگیرى کنند و بگویند: آقا چرا از عقلتان استفاده نمى

با حجّت باطنى خدا  -که حجّت بیرونى خدا هستیم  -حجّت باطنى خداست و حرف ما انبیا 
شماست، یک چیز است و تناقض ندارد. شما چرا فرکانس صدا را که عقل و فطرت 

کند و این دو، یعنى عقل له مىگویند رِىگیرید؟ در واقع عقل، همان چیزى را که انبیا منمى
کنند. هر گاه بین عقل و دین، تضادى دیدید، بدانید که یا و وحى یکدیگر را حمایت مى

 دقّت نشنیدید.اى انبیا را بهدرستى نشنیدید و یا صدصداى عقل را به
محال است که دین در تفکّر اسالمى با علم یا با فطرت یا عقل، در تعارض قرار بگیرد. 

اند و باید دوباره خوبى شناخته نشدهطرفین این تعارض به رسد حتماهر جا تعارضى به نظر مى
در بعضى از روایات و  اند تا اعاده حرمت عقل و دفاع از عقل کنند،دقّت کرد. انبیا آمده

آیات در پاسخ به این سؤال که انبیا براى چه آمدند و از وحى و از دین چه انتظارى داشته 
گوید: براى آموزش دادن مفهوم حقّ و حقوق و مصادیق آن به بشریت یا براى باشیم، مى

اند تا هاند. آمدآموزش دادن مفهوم مسئولیت و مصادیقش، یعنى آموزش تکلیف به مردم آمده
به مردم بگویند که شما حقوقى دارید و تکالیفى، و این دو به هم مربوطاند؛ یعنى یک شبکه 

ایم تا به شما بگوییم که در حق وجود ندارد و ما آمدهتکلیف و تکلیف بىاست و حقّ بى
برابر خداوند، چه حقوق و تکالیفى دارید و خداوند چه چیزهایى براى شما لحاظ کرده است؟ 

در برابر یکدیگر چه حقوق و تکالیفى دارید؟ در حوزه سیاست، اقتصاد، حقوق یا در رابطه  و
با عالم، طبیعت، حیوانات، گیاهان، و زمین چه حقوقى و چه تکالیفى دارید؟ پس یکى دیگر 

هاى دین این است که نظام حقوق و تکالیف ما را به ما آموزش دهد. در بعضى از از فلسفه
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است که انبیا براى گردگیرى از فطرت شکوهمند انسان و یادآورى آن سرّ روایات آمده 
ایم، یعنى براى مطالبه میثاق فطرى ازلى از انسان دانیم و فراموش کردهبزرگى که همه مى

اللّهى ۀخلیفده برپا نیستى! تو را براى که تو یک گوریل باهوش ایستا آمدند و یادآورى این
 هللا باش.اهاند، خلیفنامزد کرده

آمده  ایاتهایى است که براى دین و نبوّت در آیات و روها همه از جمله فلسفهاین
از دین  است که راتىاست که چرا انبیا آمدند؟ و چه انتظارى از دین داشته باشید؟ این انتظا

یک ه کدامألخرباید داشت و در قرآن و سنّت آمده و اگر کسى بگوید از این همه هدف، با
ر دصلى شود در عین حال، چند هدف اکدام فرعى است؟ چون براى یک کار نمى اصلى و

دف ک هفرع بر ی باید گفت که همه این اهداف حتما عرض یکدیگر وجود داشته باشد.
ده و ح کراى است که آقاى مطهرى در باب فلسفه نبوّت طراند و این همان مسئلهاصلى

ت ین تشتّخواهید او روایات این است که اگر مىدهد با استفاده از آیات جوابى که او مى
 لى دین،ه اصگویم که فلسفظاهرى را به یک وحدت واقعى و عقالنى برگردانید به شما مى

ندن امل رساه تکتقرّب و عبودیت است؛ یعنى انبیا براى یک چیز آمدند و آن رشد دادن و ب
 ت.انسان است، تکامل عقالنى و معنوى، هدف نهایى و اصلى اس

ا براى ام ارد،دراى عدالت، ارزش اسالمى سایر موارد مقدمه همین است. اقامه قسط و اج
رتر سان میسّوى اناى بسازد تا رشد عقالنى و معناى باشد و زمینهکه که مقدمه چه؟ براى آن

م از لت هستیج عداکه ما حقوق و تکالیفى داریم و باید به حقوقمان برسیم و محتا شود. این
اداى  ورعى ب است. ما براى تکامل معنوى و عقالنى و براى استفاده از حقوق شاین با
ا ى خود ربخش مان به آزادى احتیاج داریم، چون بدون آزادى، دین فونکسیون تکاملوظیفه

، هاى مشروعديتوان به کمال رسید و در فقدان آزاندارد. با زور گفتن و زور شنیدن نمى
امل سان، تکل اندرستى عمل بکند؛ زیرا تکامتواند بهرسد و نمىدین هم به کارکرد خود نمى

 اختیارى است.
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ت و اس غریزى و قهرى هاآنتفاوت انسان با حیوانات دیگر در همین است که تکامل 
ر ن، تعبیقرآ ى و زمینى، انسان و موجود دیگرى که از آن دراین وسط، بین موجودات ماد

و در ه این دبینیم راجع برا با چشم عادى نمى هاآنتى که شده به نامرئى، یعنى جن، موجودا
. رى نیستختیاقرآن آمده که تکاملشان در عالم طبیعت، اختیارى است و بقیه موجودات، ا

 تکامل اختیارى هم بدون آزادى و بدون انتخاب، محال است.
ز من اداوند خکه  اگر مرا به زور بخواهید تکامل دهید، امکان ندارد و این تکاملى نیست

دانم تا به بناسم و ا بشهاى مختلف انتخاب رخواسته است. من باید بتوانم انتخاب کنم و باید راه
گویى و روغدرابر چه خداوند از من خواسته است برسم، البته در ب تکامل اختیارى، یعنى آن

جا جهاد نآستاد؛ یید اجوّسازى و مبارزات غیر منطقى و غیرعادالنه با دین و با پیام انبیا با
من  خاب،ا در مقام انترم مرتکب بشود حدود الهى هست؛ امهست، شهادت هست و اگر ج

خود  وبگیرم  صمیمبه عنوان یک انسان باید انتخاب بکنم، باید بشناسم، دین را درك کنم، ت
 خواهند.به راه بیفتم. این همان ایمانى است که از من مى

ه سال هاردین اسیر شده بودند، کسانى که سیزده، چدر جنگ بدر بعضى از سران مشرک
ز شدند، بعضى ا لم)آله و س وعلیه  (صلی اهللارا آزار داده بودند اسیر پیغمبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم)پیغمبر

اده و رى ایستکنا آوردند. اینان از دور دیدند که پیغمبرسران مشرکین را بسته بودند و مى
د یکى که رسیدن )و سلم (صلی اهللا علیه و آلهد. ناراحت شدند و جلوى پیغمبرلبخند بر لبانشان دار

اید هم بماییم، نگ شچگفت: بله، باید هم بخندى، ما آقا بودیم و شما رعیت ما، و اینک ما در 
دند: فرمو و سلم) و آله (صلی اهللا علیهکه ما را اسیر کردى. پیامبر بخندى و خوشحال باشى از این

 خندم که چراخندم. مىاین نیست که تو را اسیر کردم، من به چیز دیگرى مى خنده من از
، علیه من حیا کنمام شما را اباید دست و پایتان را ببندند و به زور به بهشت ببرند؟ من آمده

 م.ببر ام از این است که باید با زنجیر شما را به بهشتکشید؟ من خندهشمشیر مى
ایستند و زبان و کسانى است که در برابر حقیقت و عدالت مى جهاد در اسالم، در مقابل
را البته باید با شمشیر ساکتشان کرد؛ زیرا دروغ  هاآنشود؛ منطق و اخالق سرشان نمى
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گویند، و حتى کنند، زور مىدهند، هتک حرمت مىکنند، پاسخ نمىگویند، جوّسازى مىمى
کنند، بعد حاضر زنند، قرآن را تحریف مىکشند. به انبیا تهمت مىعلیه حق، شمشیر مى

کنند و نیستند نه به مناظره، نه به گفت و گو، نه به پاسخ، نه به هیچ چیز، سنگى پرتاب مى
 روند.مى

 لسفهفبردارى است. پس آنچه مرکز اصلى این روش فکرى و روشنفکرى نیست، کاله
ل ل و جمان کماخدا، یعنى به آ اهللا و تقرّب بههرسد که همین معرفست، به نظر مىدین ا

ه ما به ک یناشود منتها براى مطلق رسیدن است که از راه عبودیت و اطاعت خدا حاصل مى
ى و وق سیاس، حقاین مقام برسیم احتیاج به عدالت اجتماعى، حقوق اقتصادى، حقوق خانواده

ع چه شار ه آنحقوق اجتماعى داریم و سیر باید باشیم. نیازهایى که یک انسان دارد، هم
 وق دیگر حقو ودانسته است: حقّ ازدواج، حقّ مسکن، حقّ اشتغال  مقدّس براى انسان، حق

ها جزء یناتر حقوق معنوى و عقالنى است: حقّ رشد فکرى، حقّ آگاه شدن، از همه مهم
 بازى، تحتهحقوق مسلّم اسالمى است و بدون تحریف و فریبکارى و تفسیر به رأى و حُقّ

ا ربشر  کند، باید حقوقروشنفکرى یا تحت عنوان عناوین ارتجاعى، فرقى نمىعنوان 
 شناخت و در جهت تحقق آن، تالش کرد پس در منطق انبیا همه چیز مهم است.

ا ى است امیکرده است؛ زیرا این مسائل ظاهرا جز ترین مسائل دخالتلذا دین در جزئى
اهمیت و مستقل از دین ى و اقتصادى بىیک از این مسائل اخالقى، اجتماعدر واقع، هیچ

خواهى بروى، به فالن روش برو، ازدواج، فالن گونه باشد، گوید: آقا دستشویى مىنیست مى
خواست واقع بشود، چنین و چنان لباس پوشیدن، کسب مال و اگر خداى نکرده طالق مى

راستى انبیا چرا در هاند. بهاى مختلف صرف نظر نکردهترین مسائل در حوزهباشد. از کوچک
کنند؛ زیرا عدالت، آزادى، اقتصاد، جنگ، صلح، حکومت، ها دخالت مىهمه این حوزه

مدیریت، عبادت، اخالق، دعا و روابط زناشویى همه این مسائل در تقرّب به آن کمال مطلق 
ارد و دسروکار  هاآنشان، دین با گذارد، پس به اندازه تأثیرگذارىیا هدف نهایى تأثیر مى

اند و باید هم دخالت کنند و شما باید در تمام دخالت کرده ها نظرا و عمالانبیا در آن حوزه
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تواند ها از دین انتظار داشته باشید. دیانت، ایمان و معنویت نه از حوزه عقالنیت، مىاین حوزه
وزه عمل جدا باشد و نه از حوزه عالم نظر و نه از حوزه عدالت و حقوق بشر و حکومت در ح

و اداره اجتماع و عقل عملى. همه چیز براى انبیا مهم است و در عین حال، همه چیز، بهانه 
تشکیل  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(است، همه چیز، مقدمه است، حتى حکومت که پیغمبر اکرم

 ه براى تشکیل حکومت بیایند واقعاتر از این است کدهد مقدمه است. شأن انبیا، بزرگمى
(صلی اهللا علیه و م حکومت کردن بر مدینه یا بر کل کره زمین، چه ارزشى دارد؟ براى پیغمبره

ا چون ها نیست امبه این (صلی اهللا علیه و آله و سلم)آورد؟ ارزش پیغمبرچه ارزشى مى آله و سلم)
تواند کامل و به نحو احسن دکترینش را که اصالح و تربیت و تکامل بشریت است نمى

 با دخالت در قضاوت  با تعلیم و تربیت، اال با تشکیل حکومت، اال با جنگ، االبدهد، االانجام 
 و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ى، بنابراین پیغمبر اکرمیاى عدالت و دخالت در مسائل ظاهرا جزو اجر

است، در همه  ترین وجودى است که از ازل تا ابد ظهور کردهترین و لطیفىکه غیر ماد
 .کندى و خشن و زمینى هم دخالت مىلمروهاى ظاهرا ماداین ق

نى از ریم؛ یعندا لم)(صلی اهللا علیه و آله و ستر از روح پیغمبرما هیچ روحى در تاریخ، لطیف
علت  به همین واست  )(صلی اهللا علیه و آله و سلمترین روح انسانى، روح پیغمبرازل تا ابد، لطیف
ان در ایش ترین روح است، ولىترین قلب و لطیفا وسیعاالنبیاست؛ زیرنیز ایشان خاتم

ها به ینشوند؛ زیرا اى، حاضر مىهاى مادترین صحنهترین و ظاهرا خشنىیترین و جزمادى
 رتش،هم مربوط است و انسان، معاشش از معادش، حقّش از تکلیفش، دنیایش از آخ

که  نیستیم الجزائرما مجمع از اقتصادش از اخالقش، سیاستش از معنویتش جدا نیست. هر یک
ثله بکند. ن را مُخواهد انسااى مستقل از ابعاد دیگر باشد. سکوالریزم مىعدى در ما جزیرههر ب

ماعیات و الم، اجتگوید: احکام استکه بکند و مىکوشد تا اسالم را هم مُثله و تکهبنابراین مى
پا  بهممجمل ماند؟ یک مأموریت میم پس چه بسیاسیاتش، معارف و عقایدش را کنار بگذار

 در هوا که هیچ حجّیت معرفتى قابل استدالل عقالنى هم ندارد.
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رون قران هایى که از چند قرن قبل، جریانات فیدئیستى در غرب حتى از دواین بحث
ل، ز عقوسطى در اروپاى مسیحى و سپس در دوران جدید مطرح بوده و تفکیک ایمان ا

 ویت ورا در حوزه نظر، و تفکیک سیاست و حکومت از معنتفکیک معنویت از معرفت 
دید روپاى جابه  کنند در واقع از همان قرون وسطاى مسیحایمان را در حوزه عمل، ترویج مى

 به ارث رسیده است.
ز قل اعگوید که حوزه ها را مىگوید، کانت هم همیناروپاى جدید هم همین را مى

ه بدمت ن از عقل و از حکومت در غرب، البته خحوزه ایمان جداست و این تفکیک دی
شد  گوید. خدمت به مسیحیت هست؛ چون اگر قرارمسیحیت بوده است و راست هم مى

الم با رب عغشما ادیان دیگرى را مانند بودیسم و مسیحیت و مذاهب دیگر را در شرق و 
ن اشکاسه ته د،عدل در حوزه عمل، محک بزنی عقل و عدل، یعنى با عقل در حوزه نظر و با

ین از یک دماند، و باید تفکیک کرد. این تفکیک به نفع آن ادیان است، تفکچیزى نمى
 ست وسیاعقالنیت در  حوزه نظر و تفکیک دین و معنویت از عدالت و حقوق بشر و 

که به یست؛ بلم نا به نفع اسالبه نفع همه آن ادیان دیگر است ام حکومت در حوزه عمل، حتما
 م و مسلمین است.ضرر اسال

شود، با عقل و عدالت، درك و حفظ مى وى اصلى نظرى و عملى اسالم اصوالزیرا دعا
یک پاى آن بر شانه عقل و یک پایش بر شانه عدل است. اسالم در حوزه نظر، معتقد به 
حجّیت ذاتى عقل و اعتبار خود به خودى عقل است و در حوزه عمل هم معتقد به حسن و 

ها به ضرر اسالم است. بعضى لى براى عدالت و ظلم است. این تفکیکقبح ذاتى و عق
کنند که این جدایى به نفع دین است. جریان الئیک هم که ها فکر مىمتحجّرین و مقدّس

اى که با مسیحیت کردند، با اسالم هم بکنند پس هر دو همواره در پى آن است تا معامله
ها ت که با عقل و عدل، سنجیده بشود و وارد این حوزهتر از این اسگویند که اسالم محترممى

که اسالم با عقل و عدل سنجیده بشود، بدان معنا نیست که ما جدا از اسالم  گردد! البته این
هایش را قادر به درك همه فروع و جزئیات عقل و عدل هستیم و تمام کوچه پس کوچه
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تبیین شوند و  که دقیقا دل هم براى آنود عقل و عشناسیم. خبدون نیاز به اسالم و وحى مى
 جزئیاتشان دانسته شود به وحى احتیاج دارند. این یک تعامل دوجانبه است.

غرب،  ه درتواند پروژه عقالنیت را به سرانجام برساند، چنان کعقل بدون وحى نمى
گرى چه هست، نسبیّت و شکاکیّت و الادرى امروز عقالنیّتى وجود ندارد و آن

)Scepticism Relatinismى ) است در مقام عمل، حقوق الهى که هیچ، حقوق طبیع
ارداد التِ قرا اصیهایى که در قلمرو پوزیتیویسم و سکوالر را هم امروز قبول ندارند و بحث

کنند ى مىد نفگیرد حتى حقوق طبیعى غیر الهى را هم که صبغه راسیونالیستى دارصورت مى
توان با آن ىرى محقوقى ندارد و هر کا عى در این منطق اصالرارداد اجتماو بشر، قبل از ق

 نبشر دیگر ای اند؛ یعنى اگر ما قرارداد دیگرى کردیم،انجام داد، چون حقوق، قراردادى
ى ااد و راردکراسى و قروکلى تابع دمحقوق را نخواهد داشت. اگر جدول حقوق و حدود، به

 شود.ریشه مىاکثریت شد، در واقع، بى
ه ک ى اینبرا گوید: بشر این حقوق را دارد، چه قرارداد بکنى چه نکنى؛اسالم مى اام

ه این ه است کدالنکمال او در این است و استحقاق این حقوق را دارد و آن دینى و مکتبى عا
و  یاتش راجزئ حقوق را براى انسان به رسمیّت بشناسد و اسالم به رسمیّت شناخته و سپس

الت، هاد، عدر، جا بیان کرده است. حکومت، اقتصاد، آموزش، تفریح، کاتکالیف متقابل آن ر
 ین همانتأم وگو، شمشیرزنى و... همه، وسیله و مقدمه براىشهادت، صلح، برادرى و گفت

بودند.  لت خواهعدا تکامل عقالنى و معنوى انسان است و انبیا به این دلیل، سیاسى بودند که
 و سیاسى نباشى؟ باشىتوانى عدالت خواهمگر مى

شوى؟ همین که از حق و سیاست یعنى چه؟ چه وقت شما وارد عالم سیاست مى
اى، منتها نه سیاست به معناى وارد سیاست شده یف در حوزه اجتماع بحث کنى، عمالتکل

بازى، بلکه سیاست به معناى تالش اجتماعى براى اجراى عدالت و حدود پدرسوختگى و حقّه
خواهم مدرن ى است که انبیاى الهى دادند. نکته سوم این است که من مىالهى. این راهکار

چه تحت عنوان شبهات  اصطالح جدید را مقدارى مخدوش کنم. آنبودن این شبهات به
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که قرآن  جدید نیست؛ به دلیل آن هاآنترین شود، اساسىجدید و کالم جدید ترجمه مى
 خود به اغلب این شبهات اشاره کرده است.

ه ت را کز آیااکه در خأل صحبت نکرده باشم، مشتى از خروار، چند نمونه  براى این من
فهوم ممله به یه حخوانم تا ببینید زاوام برایتان مىدر یک نگاه بسیار سریع یادداشت کرده

راب خبوّت را اند که مفهوم نثابت بوده، یعنى همواره کوشیده طول تاریخ تقریبا نبوّت در
بهاتى که لیلى، شه تحها، جریان نوپوزیتیویستى، جریان فلسفان نمونه، پوزیتیویستعنوکنند. به

وکسى ون ارتدهاى دهریّهمان بهانه کنند تقریبا بلکه تحقیقاطرح مىدر مورد توحید و نبوّت 
 هزاره قبل درباب اسالم و قرآن است.

ضرت حاسرائیل به کند که بنى، سوره بقره یکى از شبهات آن زمان را مطرح مى55آیه 
اى تو، به ؛ ما به خدةً جَهْرَ للَّهَ الَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّى نَرَى گویند: مى )السالم و علی نبینا علیه(موسى

ن نیم. ایکربه را تج که خداى تو آوریم، مگر آنآن مدّعیات معنوى و باطنى تو ایمان نمى
 شود، مالكکمى رقیق که مىهاى قرن نوزدهم است و مالك پوزیتیویست مالك، دقیقا

 ه همگویند و یک عدهایى که ذیل مباحث کالم جدید در غرب سخن مىنوپوزیتیویست
نظریه پرداز  ، چهرهReferenceکنند، منتها در مملکت ما، مترجم بدون ها را ترجمه مىاین
کنیم حسّى ن ا تجربهرگویند: تا خدا ى پوزیتیویستى مىهاناگیرد. فیلسوفان تحلیلى و جریمى
 ا ابطال پذیریذیر پاثبات هایى که مابازاء تجربى نداشته باشند و از راه منفى،پذیریم و گزارهنمى

 21دانیم! آیه معنا مىت باشید، بىست باشید یا نوپوزیتیویسکه پوزیتیوی نباشند بسته به این
 فرماید:سوره فرقان همین را مى

ر مثل ما ؛ چرا پیامب»رَبَّنا وْ نَرىمَالئِکَۀُ أَا الْیْنَ الرَّجیمِ لَوْال أُنْزِلَ عَلَ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ«
 گوید چرابیند، مىبینیم؟ آن وقت که نمىست؟ چرا فوق بشر نیست؟ چرا خدا را نمىهاآدم
ته رشباید ف بینم؟گوید چرا مىبیند مىبینیم؟ وقتى هم که پیامبر خدا و معجزاتش را مىنمى

ر حوزه دن اخیر الیاهایى که در سباشد، باید فوق بشر باشد. شما مقایسه کنید آخرین استدالل
 شده است.شده و بعضى هنوز ترجمه ن مسیحى ترجمه -شناسى و الهیات متأخر لیبرال معرفت



 

  80  پیامبري براي همیشهاهللا علیه و آله و سلم) (صلیمحمد                  

تا  20 والمعم وه هم تأخر فرهنگى دارند دقت بفرمایید که روشنفکران ما در عالم ترجم
هیم و مفا دیدج ها و شبه جزیره هند شروع به ترجمه کالمها و لبنانیعد از مصريسال ب 25

مه و مطرح سال پیش، در مصر بحث نسبیّت معرفت را ترج 30تا  25 کنند. مثالغربى مى
یبرال هیات لام از البحث تجربه باطنى با اله گذرد، بعد تازه اینجا مثاللى مىسا 20کنند. مى

 یرد که یعنى نبوّت یک تجربه شاعرانه شخصى است و...گپروتستان در مى
فت و وزه معراسرائیلى در حهاى بنىها را با بهانههاى تجربیّون و آمپریستشما استدالل

یچ نقطه اهیت، هر مد یسیسم در قرون اخیر در غرب واقعاالهیات مقایسه بفرمایید. جریان آمپر
ها یالیستر، ماتراخی اورده است. در تمام دو هزارهجدیدى علیه معارف ماوراءالطبیعى انبیا نی

هه قریبا شبخواهم بگویم تاند، مىکردههاى قبل را تکرار هاى اسالفشان در هزارههمان حرف
رت تهاد صوم اجهجدیدى متولّد نشده است؛ یعنى حتى در نحوه مبارزه یا تحریف دین  اساسا
گیرند ىموضع م عقل ته هم باشد؛ زیرا در برابرگیرد و شاید راه اجتهاد در این قلمرو بسنمى

ى، حیانهاى فوق تجربى اعم از عقلى و شهودى و به ویژه وپس هنوز در غرب، شناخت
 همان مشکالت سابق را دارد.

یه ات، علدیهیبهاى جدید غرب، همان سوفیسم باستانى علیه هنوز در کالم جدید و فلسفه
و هزار دى که شود. همان گیرهاى قدیمباز تولید مىعقل، علیه وحى، علیه فطرت و برهان 

انکار  و همان دادندسال پیش، هزار سال پیش به مفاهیم منطقى و به معقوالت ثانیه فلسفى مى
قلى که ضایاى عقطال مفاهیم فلسفى یا علم حضورى همچنان ادامه دارد. هنوز امکان اثبات و اب

 تر گرفتارچهارصد سال پیش بلکه قدیمىهاى هزار و بستیک قضیه عقلى در همان بن
ه کنید ک شود مالحظههاى سقراط و افالطون نقل مىهایى که از دورهاست. شما این مناظره

م از ن سوفیسدانید جریاها اکنون نیز در جریان است. مىعین همان نزاع سقراط با سوفسطایی
 اش چه بود؟کجا رواج گرفت؟ تشکیک در حقیقت ریشه

اى راه انداختند فسطایى را در درجه اول، یک عدّه سخنرانان و خطیبان برجستهجریان سو
کردند ها به عنوان وکیل یا دادستان حضور پیدا مىکه به خصوص در دستگاه قضا و دادگاه
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خواهى این فرد را مجرم کنم یا تبرئه کنم؟ هر که بیشتر گفتند مىهایشان مىو به مشتري
کردند یا در همین کار را مى دهم و واقعابه میل او نتیجه را تغییر مى پول بدهد من در دادگاه

بندم تا فالن تئورى و گیرم و قرارداد مىالزحمه مىگفت آقا من این قدر حقآکادمى مى
ایدئولوژى را شسته و رُفته و تمیز از آب در بیاورم که آخر جلسه همه کف بزنند و بگویند 

اى از آن خواهى چنان ضایعش کنم که هر جملهاگر هم مىاین، اوج روشنفکرى است و 
 دهى؟نقل کنند هو بکشند و مسخره شود. فقط چقدر مى

اى رجستهان بها لفّاظان و خطیبسوفسطایی یخ سوفیسم را مالحظه بکنید. اصالشما تار
هاى آن زنامهه روبکنیم. آگهى تبلیغاتى گفتند ما حق را باطل و باطل را حق مىبودند که مى

ا باطل و حق ر قعاگونه بودند، واها ایندادند تا حق را باطل کنند و باطل را حق. اینموقع مى
 کردند.مى شد و این کار رامبلغ پیشنهاد مى هاآندادند. به باطل را حق جلوه مى
ار افک وها بارها در جهت نفى و اثبات یک مضمون واحد تکرار شد وقتى این شیوه

لوه جانه یدند یک نفر یک مکتب را با لفّاظى، یک بار روشنفکرى و مترقیدعمومى مى
گیرد ول مىاز پدهد، دفعه بعد باحمقانه نشان مى د و بار دیگر همان مطلب را کامالدهمى

 به مومىعاى گرفت؟ افکار دانید جامعه چه نتیجهکم مىکند کماش مىدوباره روشنفکرى
ر ارد و هود ندحقیقت ثابتى وج اصال که هیچ خبرى نیست و نتدریج نتیجه گرفتند: مثل ای

کیّت و گرایى و شکّاتواند باطل و هر باطلى حق باشد. قضیه نسبىحقّى در عین حال مى
ت، اسى داشسی منشأ مالى و جا راه افتاد؛ یعنى تقریباگرى از اینگرى و سوفسطایىالادرى

 یش برگشته است.سال پ 2500حو است. دنیا به عین دوران ما که از قضا، دوباره به همان ن
ادا  ووار هاى قدیمى است، ما فقط لباسمان و کت و شلشبهات جدید نیست، همان حرف

اى بود، سال پیش چنین جلسه 2500کنم اگر  من فکر مىو اصولمان عوض شده است واال
کردند. ها را مىبحث ها و میکروفون، بقیه چیزها مثل اکنون بود و همینغیر از این دوربین

مین کنم که همى توجه داشته باشید. من چند دسته از آیات را از باب نمونه براى شما ذکر
 اصطالح شبهات کالم جدید را طرح و پاسخ داده است:به
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باب  ریان درجکند که این ؛ قرآن اشاره مى»�َساطیرُالْأَوَّلینَا«گفتند آن موقع مى مثال
بسیار خوب! مگر امروز چه  )59؛(»اِنْ هذا إِلّا أَساطیرُ الْاَوَّلینَ«گویند کلمات الهى و وحى مى

شود و گویند؟ امروز جزء آخرین نظریات کالم جدید مسیحى که ترجمه مىمى
اب رى در بساطیکنند، تعبیر انویسند و ترجمه مىها را مىروشنفکرهاى آخرین مدل ما همین

 وحى است.
د شود، و شایویج و ترجمه مىها ترخرین نظریاتى که این سالدر دانشگاه ما یکى از آ

 ن، زبانن دیتقلید از نظریات چهل، پنجاه سال قبل در غرب است، این است که زبا مثال
اطیر این اس خواهم بگویماساطیرى است. زبان اساطیرى، یک سمبولیزم مخدّر است، البته نمى

 آالد اما مهایى دارناند، تفاوتگفتند عین هممىگویند با آن اساطیر که قدما که امروز مى
. لى نیستق عقنتیجه یکى است و خالصه هر دو این است که مفاد دکترین انبیا قابل تصدی

 شود.منتها با دو تعبیر و به شیوه مختلف بحث مى
 گویند زبان دین،گویند؟ مىکردند، امروز چه مىآن روز نبى را تکذیب مى

Noncognitive زاره ؛ یعنى غیر معرفت بخش است. پس این آیات و روایات که گاست
الم یب عغخبرى است، خبر از گذشته است، خبر از آینده است، خبر از ملکوت و باطن 

ر ینى، غیهاى ددهند، نخیر، این گزارهاست، فکر نکنید به راستى خبر از یک واقعیتى مى
 است.معرفتى است، ظاهرش خبرى است و در واقع انشایى 

ه در ک خوانند. حال آنخبرش را هم انشا مى هاآندینى که انشائیاتش هم خبر است، 
واقع  رند، درى دااسالم، در واقع همان احکام اخالقى و حقوقى و انشائیاتش که ظاهر انشائ

ایش این بد است، معن» جیم«خوب است و عمل » الف«گوییم عمل خبرند؛ یعنى وقتى مى
یست؛ ن» جیم«است و در » الف«د که سعادت و کمال تو در عمل دهناست که خبر مى

 پس باطن انشایش هم خبر است.
تواند و حق دارد که از این مى» الف«گویند فرد در حقوق هم همین است، وقتى مى

خواهد بگوید آن فرد، ع، مىا در واقه کند، ظاهرش انشاى حقوقى است امء استفادزمین یا شى
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اش هم هاى انشائىحق است و شما مستحق نیستى. این دین، گزارهمستحق این  واقعا
دانند بدان معنا هاى خبرى دین را نیز قراردادى و انشائى مىاند ولى آقایان، حتى گزارهخبرى

گوید، گزارش از واقعیت نیست؛ بلکه مثل آن است که ... مىجهنم وکه وقتى از بهشت و 
هاى مفیدند. و به شیرینى موهوم، تطمیع کند اینها دروغمادرى، کودکش را از لولو بترساند 

است که انبیا  ايانهدوست هاى انسانهاى مفیدى که باید به عوام گفت. دروغا دروغاند امدروغ
است. اگر تعارف را  Noncognitiveاند پس زبان دین، از سر حُسن نیّت به بشریت گفته

اى نباشد؛ یعنى چه؟ این تعبیر روشنفکرىِ ى و گزارهکنار بگذاریم اینکه زبان دین، زبان خبر
 الى زرورق پیچیده از تکذیب انبیاست.

رى ى دادروغ یعنى چه؟ یعنى گزاره خبرى تو در واقع، خبرى نیست و منظور دیگر
 دهى.الظاهر خبر مىگرچه على

مروز هم شاعر است. ا (صلی اهللا علیه و آله و سلم)گفتند پیغمبرکه آن روز مى دیگر این
شود که زبان دین، زبان شاعرانه و مجازى بوده و زبان تحت عنوان کالم جدید ترجمه مى

بینى و واقع گویى نداشته باشید؛ بلکه انتظار زبان انبیا، زبان استعارى است لذا از دین، انتظار واقع
زات و گویند خبرهایى که از قصص امم گذشته و معجشاعرانه و سمبولیک داشته باشید. مى

ت خبر از عالم غیب و از آخرت دادید، اینها همه مجاز، تشبیه و استعاره است، قابل تأویل اس
شود. یعنى در قرآن و روایات، هیچ مفاد ى هم مباح مىاو لذا قرائت بازى و تفسیر به ر

صریح، قطعى و مطلق وجود ندارد و دین شما یک توده مَه است، هیچ هسته محکمى ندارد، 
اى ندارد و پس از حذف قرائات، دیگر چیزى ت که همه پوست است و هستهپیاز اس

که بگوید من دین را قبول ندارم؟ این بهتر نیست؟  ماند. خب این بهتر نیست تا آننمى
تر نیست؟ خیلى ابله است کسى که در جامعه دینى در دانشگاه و حوزه مقرون به صرفه

گونه صریح با دین مبارزه این هایى که قبالشکقبول ندارم، قمه بگوید من دین شما را
نام تفسیر مدرن  اند که بههاى عصر مشروطه تاکنون دادهکشکردند، جاى خود را به قمهمى

ن چیست. دین یک دانید دیگویند شما نمىکنند. مىاز  دین، آن را تحریف و تکذیب مى
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ق من، براى عقل من، عمل من، ا براى ما چه دارد؟ این دین براى اخالقلمبه نور است ام
حقوق من، تکالیف من، براى حکومت و براى اقتصاد چه دارد؟ هیچ ندارد مقدارى چیزهاى 

را هم هر جور تفسیر کردى، کردى. متدى ندارد. آن روز  هاآنسر و ته دارد. مبهم و بى
گفتند ما کند. مىکند، جوانان را چیزخور مىگفتند که پیغمبر، ساحر است، جادو مىمى
شود، گویى همه را نشیند و بلند مىاى، هر جمعى مىدانیم این آدم در هر کاروانى، هر قبیلهمى

گرفت، جوانان کند، پیغمبر در هر جمعى که قرار مىکند، جوانان مکه را جادو مىجادو مى
جادو دادند، سحر است. این آدم هایى که به پیغمبر مىشدند و یکى از صفتزیر و رو مى

کند. پیغمبر کند و از پدر و مادرهایشان، و از سنّتهایشان جدا مىرا جادو مى هاآنکند، جومى
ترین انقالبى تاریخ به این معنا بود. آمد و ذهنشان شکن تاریخ بود، بزرگترین سنّتبزرگ

ى برا . اصال)Subjective(داشت و هم  )Objective(ي را به هم ریخت، مبارزاتش هم جنبه
هاى شما ضّد انسانى است، چیزى باقى نگذاشت. گفت: عقایدتان غلط است، ارزش هاآن

 (صلی اهللا علیه و آله و سلم)مناسباتى که بین شما برقرار است ظالمانه است. جامعه مکه که پیغمبر

ها چیزهایى است که در آن ظهور کرد مبتنى بر چه بود؟ سکس، خشونت، شراب و ربا. این
 ن اشاره کرده است.قرآن به آ
طرح ت را مقالنیعها انسانیت و عدالت و در برابر این (صلی اهللا علیه و آله و سلم)پیامبر

 رپیغمبر، ساح گفتند:کرد و همه توجّهات را به خدا  به ماوراءالطبیعه جلب کرد. آن روز مى
ران، ن پیغمبا ایدانید چرگویند: مىگویند؟ کاریزما. امروز مىو جادوگر است، امروز چه مى

نى انبیا با افذ. یعان نبازارشان گرفت؟ زیرا کاریزما داشتند، یعنى شخصیت نافذ، چهره نافذ، زب
 و اال داشتند اریخقدرت شوراندن ت شوراندند و جذبه ساحرانه وجادو و کاریزما جوامع را مى

 ست، اینن ااهگفتند: پیغمبر کحقیقت دیگرى نداشتند. کدام خدا؟ کدام وحى؟ آن روز مى
 هایى است که در قرآن آمده: کاهن، شاعر، ساحر و مجنون.همان صفت

گویند که نبوّت، یک تجربه گویند؟ مىگفتند کاهن است، امروز چه مىدیروز مى
شناختى یا فرا روان شناختى و شخصى است. کهانت، یعنى همین. کاهنان هم روحانى روان
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کردند ارتباط برقرار کنند، و ارتباط کوچکى لطبیعه سعى مىبستند و با عالم ماوراءادر را مى
شخصى است،  گویند: نبوّت صرفا یک تجربه روحانى. امروز هم مىکردندهم برقرار مى

هایتان را ببندید، کمى تمرکز کنید دیگر یک سیر کاهنانه در عوالم مبهم است، شما چشم
جُوانا باشد که دیگر و مارى» دى -اس -لا«هایتان را ببندید و مقدارى هم پیغمبرید، چشم

کنند ختم پیغمبرى و ختم عرفان خواهید بود! این عرفانى که در حلقوم افکار عمومى فرو مى
ماند که آن را هم اگر ریاضت پیشه بکنند گویى مىگویى و پیشهاست. مقدارى غیباین
در منطق اینان چنین بودند و از گیرها چیزهایى سرهم کنند. انبیا و اولیا توانند مثل فالمى

 کاهنان، متفاوت نبودند.
آدم نرمالى  ارد،گفتند: پیغمبر مجنون است، جنّى شده، دیوانه است، اختالل دآن روز مى

اى معهه هر جاان بگوید: پیغمبراند. قرآن مىنیست. این صفت را به همه پیغمبران نسبت داده
نسبت  اکه واقعم نبود، بلفقط توهین ه -شد مى هاآنهایى که به که آمدند یکى از توهین

زند؟ پیغمبر ناگهان ى. آخر، آدم عاقل این جور حرف ماندوانهه اینان دیهمین بود ک -دادندمى
 کردند. گفت کهاز کوه آمده که مردم، خدا با من سخن گفت. چه گفت؟ مسخره مى

ید، به اال نروبایه د، از دیوار همسدخترانتان را نکشید، به یکدیگر ستم نکنید، دروغ نگویی
، شما موجوداتى سال نیست 40 - 50حرمت و حقوق یکدیگر احترام بگذارید، دنیا همین 

 ابدى هستید.
 ها را خدا گفت؟ خُب، دیگر چه گفت؟گفتند: عجب! همه اینبا تمسخر مى

ا ت؛ زیرسیى اگفتند: مجنون و دیوانه است، مالیخولیاتعریف کن تا ما هم بخندیم! مى
بر . پیامودندبگویند و همگى شالوده شکن خالف آمدِ دوران، سخن مى )علیهم السالم(ءانبیا

د. گنجیى آنان نمىگفت که در محاسبات مادیزهایى مىچ و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اکرم
ا بتار او کند و رفاندازد و غیر دیپلماتیک، عمل مىدانید چرا؟ چون چرتکه سیاسى نمىمى

 داران دنیاست مطابق نبود.عقالنیت ابزارى که تنها معیار سرمایه
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تند، مال هسآنر گویند که مؤمنین و مجاهدین، دیوانه وگویند؟ امروز هم مىامروز چه مى
گویند. کسى تر مىهاند. امروز همان را مؤدّبانگفتند: پیامبران کذّاب و دروغگوىآن روز مى

شود، ىفته ماند که از سرِ حُسن نیّت به عوام گهایىدروغهاى دینى، گوید گزارهکه مى
زم نبوّت و ترین لواصلىکنند و در واقع، اظاهر از انبیا تجلیل مىهاى مفیدند! آقایان بهافسانه

زنند. ىمپس  کشند و با پاکنند. با دست، پیش مىمفهوم پیامبرى را انکار یا تحریف مى
 رند.ا دارها نسبت به دین، همین موضع دوگانه . اینتو هرگز، با تو عُمراًگفت: بى

بوّت نجع به ا رامچه حکماى  شما این مدّعا را که دین، ربطى به عقل و عدل ندارد، با آن
 اند، مقایسه کنید.و راجع به وحى و عرفان گفته

 رگز درد، هحکماى ما که وکیل مدافع تسخیرى عقل و عقالنیت در جامعه اسالمى بودن
ستند. المى نیم اساند، دیگر حکیاند و اگر گرفتهر وحى و نبوّت و شریعت، موضع نگرفتهبراب

عقل فعال  ولم عقل ه عابگویند که نبوّت، اتصال منابع اصلى فلسفه ما را بخوانید. مشّائیّون مى
حقایق  درك وترین مراتب آن شود و اتصال با عالىاست؛ یعنى مراتبى براى عقل، طرح مى

 ى تغییرساسچیزى ا ک تجربه شاعرانه نیست. پس تقریباالم و ریشه حقایق عالم، یناب ع
م امه کالا ادنکرده و شبهات جدید، بازگویى شبهات قدیم است و کالم جدید هم بدین معن

ه، مرتبط لم اجنّا عابها، ساخته پسر عبداللَّه است و گفتند که این جملهقدیم است. آن روز مى
ه هوش تى بداده و سپس وقشاعرى شده است؛ یعنى حالى به او دست مى شده و اهل شعر و

 ه نامببخوان، بخوان «خدا گفت:  داد که مثالى را به خدا نسبت مىآمده جمالتمى
. مع نیستجابل ها و خرافات آنان قپرستی؛ زیرا خدا پرستى پیغمبر با این بت»پروردگارت

شود ا مىفتند آید. گافت به او پیشنهاد معامله کردنمدتى که گذشت و مبارزات پیامبر ادامه ی
باشیم،  ه ما همکوید اى، چیزى بدهیم و ما دَمِ خدایت را ببینیم و خداى تو به تو بگکه رشوه

ها یناکردند که او هم مثل شود؟ چون فکر مىتو هم باشى و با هم بخوریم؟ چه مى
 خواهد دکّانى باز کند.مى

 فرمود: و سلم) وآله صلى اهللا علیه(پیامبر
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اگر خورشید را در یک دست و ماه را در دست دیگر من قرار دهید، از «
 »)60چه گفتم و خواهم گفت یک گام عقب نخواهم نشست.( آن

گوید، سپس گفتند که این جمالت، ساخته پسر عبداللَّه است؛ چیزهاى مىمنکران مى 
گوید: قال اللَّه؛ یعنى سازد، بعد مىا مىدهد؛ خود، عبارتى رهایش را به خدا نسبت مىحرف

تر و تحت تأثیر الهیات سکوالر غرب، در خدا گفت. عین همین مضامین با عباراتى مدرن
شود. عیبى هم ندارد، به شرط اینکه کتب و مقاالتى در این ده، پانزده سال،  ترجمه و نشر مى

ا در دانشگاه، در حوزه قم، هحرف که باید کنم از اینتحت نام اسالم نگویند. من دفاع مى
ترین شبهات علیه اصل دین، اصل نبوّت و توحید باید مطرح شفاف طرح شود. صریح کامال

بشود و حتّى به نظر من نظام اسالمى باید کسانى را استخدام کند پول کالن بدهد و بگوید هر 
با مالك علمى و در محافل  اى به ذهنتان رسید بیایید طرح کنید، منتهااشکالى، سؤالى و شبهه

که عکس مار را بکشید و بگویید مار نوشتیم و بعد  گویى، نه اینعلمى، تا بفهمند که چه مى
گفتند: پسر بردارى است. در مکه مىهم فرار کنى و حاضر به گفت و گو نباشى. این کاله

که حاضرند فدایش اى مرید هم دارد دهد عدهبافد و به خدا نسبت مىعبداللَّه چیزهایى مى
) شوریده و یک 61؛(»اَراذِلُنا بادِىَ الرَّأْىِ«اى جوان شوریده و یک عدّه پا برهنه بشوند، عده

بردار نیست. عین همین اند، او هم دستمشت اراذل و گرسنه و پا برهنه دنبالش افتاده
اللَّه آن مجازا کالمگویند: قرکنند و مىمى هاى روشنفکرى ترجمهمضمون را امروز با نام مقاله

است و در واقع، تعابیر و کلمات و سخنان خود محمد است. البته در ابتداى مقاله یا سخنرانى 
دهند که خدا اموات شما را بیامرزد گویند، سپس ادامه مىیک بسم اللَّه الرحمن الرحیم مى

نشست شد و مىایشان را هم رحمت کند چون ایشان هم در  غار حرا مشغول تجربه دینى مى
) که Exprience Religlosداد (کرد و یک حالى به او دست مىبراى خودش خیاالت مى

روتستان بیرون آمده یک اصطالح خاصّى است که از درون شکم الهیات لیبرال پ اصال
و مفهوم خاص دارد. این تجربه دینى، تجربه باطنى، تجربه  است، بار خاص، مبدأ خاص

اى در غرب متولّد آمپریستى ویژه -ى است که بر اساس فلسفه کانتى عرفانى، اصطالح خاص
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)  Linguisticشده و پرورش پیدا کرده است و تحت تأثیر مدرسه تحلیلى و فلسفه زبانى (
شود. پیغمبر هم درویش بوده که نام روشنفکرى ترجمه مى در جهان اسالم و شیعه و به

)Exprience ها مفاهیمى است که از اند، اینشاعرانه داشته) یک تجربه باطنى و مذهبى و
 دهند.هم مأخذ نمى شود و معموالپروتستان ترجمه مى الهیات لیبرال
ه اى است کلهغلط از یک مقا ترجمه ناقص و این آقایان کتابى نوشته که عینا یکى از

 ندادهس آدر گادامر در بحث هرمنوتیک کرده است امّا در سراسر این کتاب، یک جا مثال
ابر ر بردها را در غرب و انصاف! آن بدبخت، عرق ریخته و این حرفکه مال کیست. بى

د. ویگچنان مى انجیل و مسیحیت زده است، او در جهان مسیحیت و با توجه به آن متن دین،
یم، توجه توانیم بکناند ما هم مىگویند پیغمبران کردهاین تجربه باطنى و معنوى که آقایان مى

ى داریم ن اسالمرفاسالم و عد این تجربه باطنى غربى با مفهوم شهود عرفانى که در جهان اکنی
ا این یاست گویند همین عرفان ممتفاوت است. گمان نشود که عرفانى که آنان مى کامال

یرت، ین حاگویند دین براى حیرت آمده، نه براى هدایت؛ گمان نکنید که حیرتى که مى
 ودند.بیّر رفاى ما در برابر جبروت و عظمت الهى داشتند و متحهمان حیرتى است که ع

حیرتى که در عرفان ماست، حیرت بعد از علم است، امّا حیرتى که در الهیات لیبرال 
پروتستان یا فلسفه کانتى در غرب، مطرح است، آمپریستى است و این حیرت، همان حیرت 

 عنى گیجى و این متحیّر، یعنى آدم درماندهقبل از علم است، به معناى جهل است. این حیرت، ی
تواند خارج شود. حیرتى که در عرفان گرى نمىدرىدر شکیّات که از ظلمات شک و الا

 و سلم) صلى اهللا علیه وآله() دعایى به پیامبر اکرم62؛(»تَحَیُّراً  زِدْنى«گویند: خدایا، اسالم است و مى
چه که حیرت دارم مرا دچار  کن و بیش از آن دهند که خدایا، تحیر مرا مضاعفنسبت مى

حیرت کن، این حیرتى که در عرفان اسالمى است، بعد از علم و ناشى از کثرت علم است. 
شوید امّا برخالف زنید و مبهوت مىشوید زانو مىوقتى شما از عظمت چیزى آگاه مى

) و Scepticism( گوید: حیرت، ناشى ازحیرت عرفان اسالمى؛ حیرتى که الهیات غرب مى
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شکایت و جهل است، حیرتى که از کانت به بعد، بازسازى شد و به تعطیل عقل در حوزه 
 نظر منجر شد.

نام  هبوباره هم د نام کلیسا، تعطیل بود، بعد از رنسانس عقلى که در دوره قرون وسطا به
ه، مدرنیت وکرى اى به نام قرون وسطا، بعد هم به نام روشنفشکّاکیت، تعطیل شد، در دوره

ه از حوز عقل عقالنیت به محاق رفت. یکى از محصوالت اخیر مُدرنیته در حوزه نظر، حذف
یت ب عقالنر بانظریات و اتکا به عقل عملى در حوزه ابزار است. این بحث که ماکس وبر د

سى که م، کام که ما مخالف عقالنیت ابزارى نیستیابزارى دارد و من جاى دیگرى گفته
 .تسمخالف شده ا با بخشى از عقل که حجیّت الهى دارد، عقالنیت ابزارى باشد، حتما مخالف

گوییم عقالنیت ابزارى و عقل معاش ضرورى است، ولى کافى نیست و از لحاظ ما مى
رده بندى، باید پس از عقالنیت بنیادین در حوزه معارف و اخالق قرار گیرد و این ادامه آن 

النیت در حوزه معارف و عقاید و حوزه اخالق را ترك و به که غرب، عق است، حال آن
گوییم هر سه عقالنیت باید در کار باشد، البته در عقالنیت ابزارى، اکتفا کرده است. ما مى

هم عقل نظرى و  هانا در مقام عمل، متأسفانه ما مسلمگوییم واالرى و سخنرانى، چنین مىتئو
ایم؛ ولى در حوزه تئورى ز هر دو جهت، مرخصى گرفتهایم و اهم عقل عملى را تعطیل کرده

ا گیرد. عقل عملى الزم است امل مىاسالم و منابع اسالمى هر سه سطح عقالنیت را تحوی
ا طنى امگویند پیغمبر تجربه باگویند چیست؟ مىکافى نیست، پس عرفانى که آقایان مى

ز این دهشت عرفانى که خارج بشرى داشت و همه پیغمبران چنین بودند. مدهوش بودند، ا
حال چگونه این هایى کردیم؛ د گویا ما مکاشفهگفتنآمدند سپس مىخود مىشدند و بهمى

 هاآنست که به هاآنهایم را با شهروندان مکه درمیان بگذارم؟! جزء حقوق مدنى مکاشفه
ودش نشست و ا چگونه بگوییم که بفهمند و باور کنند؟ براى مثال، پیامبر با خمبگوییم ا

) کرد؛ یعنى گفت چه کنم که این معنا را قیمه قیمه Conceptualisationسازى (مفهوم
اى، قاشقى چیزى پیدا کنم و کمى از آن را به این مخاطب عرب جاهلى سوسمار کنم، مالقه

کند تحویل دهم؟ گفت آقا خوارى که پایین مکه نشسته و هنوز چوب و سنگ را تعظیم مى
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)Conceptualisationاند. بگویید که در این ادبیات ) را براى همین موارد درست کرده
سال پیش چه الفاظ و کلمات و فرهنگى رایج بوده است، حتى چه  1400اى عربى قبیله

خرافاتى بین آنان رایج است؟ همان را بچسب و این مضامین شاعرانه خود را در همان قالب 
کلماتى که در قرآن است ساخته خود محمد است. در گوش عوام فرو کن؛ یعنى الفاظ و 

دنبال کلمه گشته و حالى به او دست داده و مثل یک شاعرپیشه و یک درویش سپس به
هاى اى و همان عقاید و آگاهیچون عرب بوده، کلمات عربى و بلکه حتى مفاهیم قبیله

کاشفات قدمایى و عربى به ذهن و زبان او جارى شده و بر اساس همان فرهنگ، م
ها در میان گذارده و آن مفاهیم شخصى و تجربى خود را در قالب را با عرب هایشانهشاعر

نیّت ارائه کرده ها معتقد بودند منتها با حُسنهمان مفاهیم رایج و حتى خزعبالتى که عرب
است، دروغ مفید به مردم گفته است و به خدا نسبت داده تا باور کنند و تسلیم شوند! 

)Conceptualisation یعنى همین که از دهشت عرفانى به در آمدم و شروع کردم به (
ها همان چیزى است که به خورد کردن تجربه باطنى و نبوّت. اینراسیونالیزه کردن و عقالنى

اند و نواندیشى دینى و قرائت مدرن دهند؛ نامش را هم روشنفکرى دینى گذاشتهمن و شما مى
پیامبرى نیست، بلکه تکذیب پیامبرى است، زیرا بدان معناست که  از دین است. این توصیف

 نیت، گفته شده است.ر قرآن خرافه هست، منتها با حُسند
آیند و با زبان مردمشان، ) مى63»(بِلسانِ قَوْمِهِمْ« ءگویند در قرآن آمده است انبیامى

کنند و جمه مىقوم تر گویند. سپس لسان قوم را به عقایدیعنى با فرهنگ مردمشان سخن مى
ران و گیرند که قرآن معترف است که تابع فرهنگ همان دوى، نتیجه مىابا این تفسیر به ر

بشرى و مخصوص به آن دوران است. بنابراین قرآن، کالم خدا  همان جامعه است  لذا کامال
اسب که بلسان قوم، مربوط به تفهیم مضامین الهى به مخاطب بشرى به تن نیست و حال آن

د؛ زیرا وحى که یک مضمون بشرى، تابع شرایط بشرى باش زبان و فهم مخاطب است، نه آن
عنوان یک  هاى خود پیغمبر بهکه کلمه کالم خداست، نه آن و قرآن کریم، حقیقتا و مجازا

هاى غلط رایج در بشر داراى تجربه روانى بشرى و تابع فرهنگ جاهلى همان دوران وتئوري
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و قرآن هم دیوان مکاشفات و دیوان شعر پیغمبر باشد که قافیه هم دارد، و  آن دوران باشد
لوح هم تحت تأثیر کاریزماى او قرار بگیرند و دنبالش راه بیفتند که راه افتادند. اى سادهعده

نام وحى مقدارى  اند که بهنامند مدّعىروشنفکران از این نوع که خود را دینى هم مى
استفاده از کاریزماى شخصى و در چارچوب همان آداب و عقاید و  تجربیات شاعرانه با

سال قبل به مسلمانان، قالب شده ولى امروزه که دوران مدرنیته است  1400خرافات عربى 
اید؟ محمد، یک شهروند است تو هم یکى. او شما چرا به دنبال این کاریزما به راه افتاده

گوییم کسى برخالف اسالم و مفاهیم ا نمىچیزى گفته است، تو هم چیز دیگرى بگو. م
گوییم کسى برخالف قرآن و پیغمبر نباید انتقاد بکند، ما اساسى ادیان نباید حرفى بزند، نمى

ها را داشت و آن را به توان این ایدهگوییم به اسم مسلمان، به اسم روشنفکر مسلمان، نمىمى
نام مخالفت  نام اسالم، بلکه به  اگر نه بهاالقرائت مدرن از پیامبرى داشت و اسالم نسبت داد و

ها را طرح کنند من از کسانى هستم که طرفدار با اسالم و با صراحت و شفافیت این ایده
هاى رسمى بگذاریم تا سخنانشان را در آزادى بیان براى آنان هستم، یعنى معتقدم کرسی

خ دهند و حاضر به مباحثه و هاى ما هم پاسوضوح و امنیت کامل بگویند، ولى به پرسش
 وگویى شفاف علمى هم باشند. ما با فریبکارى مخالفیم نه با کفرگویى شفاف.گفت

م بعد ه ویید هر چه علیه نبوّت و حکومت دینى دارید بیاورید؛ منتها مستند سخن بگو
 تی وفگ، گفتى ر چههسرتان را پایین نیندازید و از در بیرون بروید. بازار مسکرها نیست که 

رند و ا کم داین رابپذیر و شفاف و منطقى پاسخ بده.  ى! بایست، مسئولیت حرفت را منطقارفت
ها عضیرود. بمتأسفانه حاضر نیستند چون همین که شفاف بشوند خیلى چیزها به باد مى

رشان سلیت پردازى در تاریکى، کار کسانى است که مسئودوست دارند در تاریکى، نظریه
سازى هشود گفت. نظریشود کرد و هر چیزى مىدر تاریکى، هر کارى مى شود؛ چوننمى

سازان یهآن نظر التمشک امعه دینى را حل نکند امّا ظاهرادر تاریکى و ابهام، اگر دردى از ج
 کند!را حل مى
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زیر  پردازى هستید در روشنایى،گوییم شما که مدّعى روشنفکرى و نظریهما مى
منطق  پردازى و بهکنید و منطقى باشید و بایستید و به اخالق نظریه پردازىنورافکن، نظریه

حث قابل ب صوالاید. متحجّرین و مرتجعین که روشنفکرى وفادار بمانید و آزادانه بحث بکن
گرى تصمیمش را اند. جریان متحجّرین و طالبانىتصمیمشان را گرفته هاآننیستند؛ چون 

 ى مخالفیعن هاى او را بگوید به نظر او کافر است؛گرفته است. هر که چیزى جز آموخته
 د که درگوییشود بحث کرد. اگر چیزى بنمى ف خدا و پیغمبر است و با او اصالاو، مخال

ا شده، شمنش نبزرگش نشنیده و جزء دیذهن او از قبل نبوده و در دوران کودکى از مامان
حث کرد بتوان سانى اصوال نمىک چیز دیگرى که بگویى در منطق او مرتد هستید. با چنین

پرانید نگ مىس ور،گوییم که چرا از دا به کسانى که داعیه روشنفکرى و استدالل دارند مىام
ا شاعران و یامبر بپیان دهید چه تفاوتى مدر تعریفى که شما از نبوّت ارائه مى روید؟ واقعاو مى

 ه خاصکه این دست مگر آنکاهنان است؟ واقعیت آن است که هیچ تفاوت حقیقى نیست 
ها و یشدرو واند برخالف شاعران منزوى سازى اجتماعى کردهاز شاعران و کاهنان، جریان

 شدند. آیا جز این است؟گرا که وارد اجتماعى نمىکاهنان درون
ان ر همدبنابراین هر چه هست فقط در جادوى نافذ زبان و سِحِْر نگاهشان است، 

رند ى داهاى شاعر پیشه، اینان یک شخصیت نافذ اجتماعویشکاریزماست که برخالف در
ف دهند، و برخالدهند، جامعه و حکومت تشکیل مىشوند، تمدن تشکیل مىکه رهبر مى

هم  هانالمه مساند. این کلمه کاریزما که بعضى بچبقیه شاعران، اینان راز مگو را گفته
در واقع  گویند: آرىىزما بار منفى ندارد و مکنند که کاریبرند، گمان مىناآگاهانه به کار مى
شت؟ زما ندااریکمگر  (ره)تر، اماماند در سطوح پایینکاریزما نداشته ءمگر پیغمبر و انبیا

بش ک جنهایى دارد و وقتى یداشت. دوستان توجه ندارند که این کاریزما، پیش فرض
 ین جنبششت اپناست؟ یعنى که دانید به چه معدهند مىاجتماعى را به کاریزما استناد مى

ت به ن وقآاجتماعى، عقل و شعورى نیست، فقط نفوذ زبان و شخصیت و چهره آن آقاست. 
 گوید: انبیا کاریزما دارند و بس.همین معناست که مى
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ا کاریزم هم ینلن هم کاریزما دارد، هیتلربه همین معنا،  شناسى سیاسى دقیقاامعهدر ج
کر عضى فبنیست که  ءداشته است، این کاریزما مخصوص انبیاهم کاریزما  مائوداشته، 

ى غرب شناسى سیاسکنند. کاریزما چیز مثبتى است، یا خنثى است. کاریزما در جامعهمى
ین عشد، در ى باگیرد. اگر چیزى امر عقالنچیزى است که در برابر مفاهیم عقالنى قرار مى
قل یا علکه به بکنند، به کاریزما مستند نمى حال، نفوذ اجتماعى هم داشته باشد، دیگر آن را

گانه و به هاى سهشمرده، مشروعیت وبرهایى که نند. در انواع مشروعیتکقانون مستند مى
وعیت مشر اعتبارى چهارگانه، مشروعیت کاریزمایى را و مشروعیت سنّتى را در مقابل

است و  قدمایى دوىدیگرى از جا آورد. حواستان باشد. این کاریزما تعبیرعقالنى و قانونى مى
ها را عرض نکنم. ایو انبیا عذرخواهى مى (صلی اهللا علیه و آله و سلم)من از ساحت پیغمبر اکرم

ن مرشاعسالى از کردم که بدانید این شبهات، خیلى جدید و مدرن نیست و چند هزار 
ان عرضه الف ایناس دا بهاند؛ همان دوران نیز که آیات خهمسال با خود قابیل گذرد، تقریبامى
 ذا تُتْلىاِوَ «ت. یان اسهاى خرافى پیشیناست، افسانه» اَساطیرُ الْأَوَّلِین«گفتند که شد مىمى

روز هم ) ام64،(»اطیرُ الْاَوَّلینَذا إِلّا اَسإِنْ ه هذا عَلَیْهِمْ آیاتُنا قالُوا قَدْ سَمَعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ
نا د سَمِعْقَ«گفتند. ان دین، سمبلیک است، زبان اساطیرى است، آن موقع مىگویند که زبمى

ست گویید از جانب خداىما که رگفتند: آقا این کلماتى به پیامبر مى» لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا
م گوییم؟ ما هم شعر بیستیتوانیم از این حرفها بزنیم، مگر ما بلد نشنیدیم ما هم اگر بخواهیم مى

بکنیم.  م بلدیمهما  ى بشرى است و این تجربه رابلدیم پیامبرانه حرف بزنیم، نبوّت یک تجربه
رش و گست وگویند: نبوّت، یک تجربه است، یک تجربه قابل بسط گویند؟ مىامروز چه مى

ى تید؛ ولر هستعمیم است؛ این همان تعمیم نبوّت است، یعنى شما هم یک پا نبى و پیغمب
گویند: مى یفتى؟اید. تو چه نیازى دارى که به دنبال پیغمبر راه بباور نکردهخودتان را 

 طلبد.پیغمبران، روشنفکران زمان خودشان بودند، زمانه ما روشنفکران دیگرى مى
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) به 65؛(»جْنُونٌإِنَّکَ لَمَ  کْرُ هِ الذِّنُزِّلَ عَلَیْ  قالُوا یا أَیُّهَا الَّذى«فرماید: در جاى دیگرى مى
، دچار یا دارى. مالیخولايانهگویى به تو وحى شده، تو دیوگفتند: اى آقایى که مىغمبر مىپی

 اى، تعادل عقلى ندارى.اختالل شده
نى ما آیا ) یع66؛(»ونٍمَجْنُ شاعِرٍوَ یَقُولُونَ أَإِنَّا لَتارِکُوا آلِهَتِنا لِ «فرماید: چنین مىهم
 یم؟ آیا بهرها کن وانهمان را براى یک شاعرپیشه دیهايتنمان و الهیات و منافعمان را، سنخدایا

 خاطر یک شاعر پیشه دیوانه، از مقدساتمان دست بشوییم و رها کنیم.
پیغمبر پشت کردند، لجبازى  ) به67؛(»ونٌثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُ«فرماید: یا مى

 یت دارد:کردند و گفتند؛ این آدم غیرعادى دو خصوص
هاى اجتماعى هاى جارى و حاکم بر جامعه و سنّتاست و قاعده )Unnormal( اوالً

ه، الس دیدى کم است، یعننیا معلها را بشکند. ثاخواهد شالودهشود، مىعرب را متوجه نمى
هایمان خواهید سنّتچیزهایى از این طرف و آن طرف خوانده و حفظ کرده است. شما مى

اى دیدهشکن آموزشریم؟ منافعمان، قدرتمان و ثروتمان را براى چنین شالودهرا زیر پا بگذا
مهم  و بسیارانان هایش دیوانه است. سخشکنىزیر پا بگذاریم؟ او از حیث تابوشکنى و شالوده

شکن ودهشال که پیغمبر هم از پیامبران شنیده شده بود و حال آن و خطرناك است و قبال
 )له و سلمآیه و (صلی اهللا علکم پیغمبر اکرمس هم ندیده است؛ دستاست، دیوانه نیست، کال

براى  د متعالداوندانید که امّى است. پیغمبر سواد خواندن نداشت و یکى از عناصرى که خمى
وث قتى مبعقل وسوادى او بود. پیغمبر الامبعوث کردن ایشان در نظر داشته است، همین بى

ا تده است د بوبلد نبود شعر بگوید و در این قضیه، عم شد، سواد خواندن نداشت. پیغمبر
کند یا کالس سازى مىسازى و مفهومنگویند که غریزه شعرپردازى دارد و خودش عبارت

 به مردم دهد و دوبارهگیرد و مقدارى تغییر صورت مىدیده و مفاهیمى را از دیگران مى
رب فه غدیده است یا از فلس دهد، این طرف و آن طرف آموزش دیده و کالستحویل مى

 ت.ابان اس، بیو شرق دانش آموخته است. پیغمبر استاد ندید، کتابى ندید. کالس چوپانان
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هیچ » نَسْتَهْزِؤُوبِهِ یَ  انُواما یَأْتیهِمْ مِنْ نَبِىٍّ إِلّا ک«در آیه هفتم سوره زخرف فرمود: 
 یامبر،کردند چون آن پاش که مسخره اى مبعوث نشد، مگر آنپیامبرى در هیچ جامعه

اعى گى اجتمزند شکست، و منافعشان را در عالم عمل وهایشان را در عالم نظر در هم مىدگم
 ریخت.در هم مى

به  ى پیش از اینچ پیامبرهی» مْما أَتَى الَّذینَ قَبْلَهُ«دوم سوره الذّاریات فرمود:  و آیه پنجاه
دند که تهم کرو را ماکه  مگر آن» اَوْ مَجْنُونٌ إِلّا قالُوا ساحِرٌ«جوامع بشرى خطاب نکرد 

است و  ه دیوانهک یناکند؛ یعنى کاریزما دارد. یا مردم را، جوانان را و پیروانش را جادو مى
دوم وآیه بیست داند.متعادل و نرمال نیست و فّن جدایى انداختن میان ما و جوانانمان را مى

ما ق شین رفیا؛ »ونٍما صاحِبُکُمْ بِمَجْنُ«فرماید: سوره تکویر در جواب این نوع شبهات مى
ورده، آاى شما ه براى دارد. خبرهایى ککنندها خبرهاى دیوانهیعنى پیغمبر، دیوانه نیست. ام

کومت ریزد، حهاى طبقاتى را در هم مىدیوانه کننده است، خبرهاى بزرگى است، فاصله
حقوق  مت بهو توهین به زن را، هتک حرزند، دخترکشى جهل و خرافه و ستم را بر هم مى

قوق الق و حن اخکند، برابرى و برادرى و اخالق و حقوق الهى را جایگزیزنان را متوقف مى
یامبر پزرگ کند. این نبأ، این اخبار بدارى و شرك آمیز مىو روابط اشرافى و سرمایه

اى همیشه یامى برپلکه میان نبود، ب، پیامى براى آن دوران و آن آدو سلم) صلى اهللا علیه وآله(اکرم
 پیامبرى براى همیشه بود. و سلم) صلى اهللا علیه وآله(بود و محمد

 و سلم) اهللا علیه وآله صلى(مبردر منطق اسالم، اگر کسى خاتمیت را انکار کرد در واقع، اصل نبوّت پیغ

 را انکار کرده است. خاتمیت، قابل تفکیک از نبوّت پیغمبر ما نیست.
پیامبرى نخواهد  ) پس از من68؛(»ال نَبِىَّ بَعْدى«فرمود:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(برپیام

ن خانه آنده تا خشت ما است که ساخته شده و یک ايانهبود. و فرمود: مَثَلِ نبوّت، مَثَلِ خ
نى ختماتکمیل شود، آن خشت آخرین، منم یا گذارنده خشت آخرین و تکمیل کننده سا

؛ من آن » اللِّبنَۀِعُ هذِهِوْضِاَنَا م«لهى از آدم تا امروز آجر به آجر ساختند، من هستم. که انبیاى ا
 گذارم یا منم آن خشت آخر.خشت آخر را مى
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هاى لمه قفهکلیدى براى گشودن  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)خاتمیت، یعنى که نبوّت محمد
 و آله و سلم) هللا علیهصلی ا(نى که پیغمبر اکرمزندگى بشر در طول تاریخ تا همیشه خواهد بود و یع

اتمیت یعنى که پیامبر ) خ69».(کافَّۀً لِلنَّاسِ«پیامبرى است براى همیشه و براى همه بشریت: 
ه سدّ را ت، نهکه راه رشد معنوى و رشد فکرى، بسته است. خاتمی جدیدى الزم نیست نه آن

 شدهاست.مه رها و بسترساز هه همه راهرشد معنوى و نه سدّ راه رشد فکرى بلکه گشایند
رشد  ر براىایتگمعناى اعتقاد به فوندانسیون و مبناى محکم و هداعتقاد به خاتمیت، به

د با داونخچه باید  عقلى و رشد اخالقى بشریت در همه عصرهاست. خاتمیت یعنى همه آن
دیم. مبر شنیپیا یق اینشنیدیم از طرچه باید از خداوند مى گذاشت و همه آنبشر در میان مى

 د و دیند بومعناى خاتمیت این نیست که عقل و تجربه شما پس از این دیگر تعطیل خواه
رد، ها بگیخواهد جاى عقل و تجربه و تخصص و شعور و آراى مردم را در همه حوزهمى

گذاشت، ن مىچه که خداوند باید با عقل و با بشر، در میا بلکه خاتمیت، یعنى همه آن
نوادر  اى خواص وها را هم گفت؛ تا عدهها را  گفت، حتى بعضى ناگفتنیاشت و گفتنیگذ

ستفاده وانند ام بتههاى گفته شده و نوابغ بعدها در طول تاریخ بیایند و حتى از آن ناگفتنی
، یض الهىفتا  ها را  هم گفت که براى همه ما نیست، ولى گفتکنند. بخشى از آن ناگفتنی

جّت ریق حطچه خداوند از  ستعدادها را کرده باشد. خاتمیت یعنى همه آنرعایت همه ا
به  نبیا کهین اماند دستاورد دکترگفت؛ گفت. حال مىبیرونى که پیامبران باشند، باید مى

 ا درضمیمه حجت درونى، یعنى عقل و فطرتتان باید عملى شود و مشکالت زندگى ر
ه نید و بنى کعدالت و معنویت و رشد را همگا چارچوب تعالیم انبیا، خودتان حل کنید و

قاى ست که آده اتفسیرهاى غلطى از خاتمیت ش نیا و آخرت برسید. البته متقابالرستگارى د
وره تم دمطهرى به چند نمونه آن پرداخته است. یکى آن است که خاتمیت به معناى خ

 دیندارى نیست.
خاتمیت بدین معناست که دیگر دوره  گویندنام روشنفکرى دینى گفتند و مى اى بهعده

بر ضدّ فلسفه خاتمیت است.  . این خاتمیت جالبى است که دقیقادین، خاتمه پیدا کرده است
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چیزهایى گفت که تا ابد  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(چون خاتمیت، بدان معنا بوده که پیغمبر
از این باید عقلتان و کافى است و دوره این دین، هرگز خاتمه نخواهد یافت؛ بلکه پس 

چه را خداوند باید به شما  کار بیندازید چون آنتان را در چارچوب این اصول الهى بهتجربه
فهمید و ظرفیت ندارید و یا الزم نیست که به شما گفت همین بود و بیش از این را یا نمىمى

هستید و بگویند و ضرورتى ندارد، ظرفیت شما براى درك آن کافى نیست؛ زیرا بشر 
محدودیت دارید، خاتمیت یعنى که دوره پیغمبران جدید، خاتمه پیدا کرده است، دوره 
پیامبرى به معناى خاصّش، پیامبرى تشریعى، یعنى دوران شریعت جدید، خاتمه یافته است. امّا 

گویند خاتمیت، بدان معناست که دوره دیندارى و دوره نیاز به دین منکرین خاتمیت مى
 تمه یافته است.کلى خابه

 بالقده، گر بشر بالغ شده، عاقل شگوید: خاتمیت یعنى که دیتفسیر غلط دیگرى مى
اده و دیگر پا ایستز سرالعقل بود و احتیاج به انبیا داشت، ولى بشر امروکودك و نابالغ و ناقص

هم باالتر  ز استاداه و به پیامبران و به شریعت، احتیاجى ندارد؛ زیرا شاگرد، فارغ التحصیل شد
ادند، ا شفا دشر ربرفته است و عصر پیامبران، خاتمه یافته است. ما مریض بودیم، پیامبران 

انه و اجوانمردنها همه تفاسیر دیگر مریض نیستیم و از این پس به آنان احتیاج نداریم. این
 شود.غلطى است که از خاتمیت مى

ن جامعه بشرى که داریم در آن کدام جامعه بشرى شفا پیدا کرده است؟ آیا ای اوال
کنیم، در آغاز هزاره سوم میالدى شفا یافته و بیمار نیست؟ چگونه شفا یافته حال زندگى مى

که در طول تاریخ به اندازه یک قرن اخیر کشتار نشده است؟! و هرگز تا این اندازه  آن
ین بشر، این اى وجود نداشته است؟ اهاى کشتار جمعى، شیمیایى، میکروبى، هستهسالح

تر کند آیا از انسانیت هزار سال پیش، باالتر و بالغانسانیتى که امروز بر کره زمین زندگى مى
که  تر است؟ یا آنتر است؟ به حقوق بشر، تابعتر است؟ انسانتر و بالغ؟ آیا عاقلاست واقعا

است، ولى اهداف  ریزتر است؟ فقط ابزار بشر، مدرن شدهتر و خونتر، جلّادتر، سفّاكحیوان
نام بشر جدید و مدّعى شدند که او بالغ و عاقل اى ساختند بهاو مدرن نشده است. اینان اسطوره
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احتیاج ندارد. این در صورتى است که اوّالً جامعه بشرى فعلى، شفا  ءشده است و به دین و انبیا
ویید بشر، مریض بود و گشما که مى جدید، از همه بیمارتر است. ثانیایافته نیست و این بشر 

شفا یافت آیا بدون نسخه انبیا شفا یافت یا با عمل به نسخه انبیا؟! مفهوم خاتمیت آن است که 
هاى فردى و اجتماعى براى شفاى بیماري و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اى که پیغمبر اکرمنسخه

خه هم رجوع به عقل هاى اصلى این نسآورد، براى همیشه کافى است و البته یکى از توصیه
 است این غیر از آن است که گفته شود عقلِ شاگرد از استاد، باالتر زده است.

مین هکنند کند، و آقایان سوء تعبیر مىهایى که آقاى مطهرى مىیکى از استدالل
م. چه دا کنییت پیاست. ما از سه زاویه به خاتمیت نگاه کنیم تا سه دسته علت براى خاتم

نه؟  ال بعدزار سهخاتم آمد؟ چرا پیشتر نه؟ چرا  اص، دینکه در آن زمان خ اتفاقى افتاد
ا ان؟ یچه خصوصیتى داشته است؟ آیا آن زمان، خصوصیتى داشته یا بشریت آن دور

 ها و تعالیم او؟خصوصیاتى داشته و یا ایده و سلم) صلى اهللا علیه وآله(خود پیغمبر
اند. از سویى خصوصیت ا دخالت داشتههتوان گفت همه ویژگیپاسخ آن است که مى

است، ایشان ظرفیتى داشت که هیچ انسانى از ازل تا ابد  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(شخص پیغمبر
آن ظرفیت را ندارد، انسانى که ظرف تلقّى و حمل این همه معارف و حقایق شود، در آن 

انسان دیگرى پیش از او دوران و در جزیرة العرب ظهور کرد و آن رسالت سنگین را هیچ 
خاتمیت، خصوصیتى در  خواهد توانست بردارد. پس یک علّتو پس از او نتوانسته و ن

است؛ لذا صحیح است که خاتمیت از نظر زمانى و  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(شخص پیغمبر
پیغمبران تاریخى یک امر افقى است؛ یعنى تا زمانى پیامبران آمدند و از این زمان به بعد، دیگر 

نیامدند. امّا حقیقت خاتمیت، یک مفهوم عمودى است؛ یعنى در این دوره، انسانى ظهور کرد 
تواند چنین ارتفاع بگیرد. و این و چنان ارتفاع گرفت که هیچ انسانى قبل و پس از او نمى

قدرى اوج گرفت و از چنان  است که او خاتم پیامبران است و دین او خاتم ادیان است؛ به
تواند چنان ارتفاع رتفاعى نگاه کرد که هیچ پیغمبرى و هیچ انسانى قبل و پس از او نمىا
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بگیرد. بنابراین او خاتم است. پس یک خصوصیت خاتمیت، در شخص پیغمبر است. 
 است. و سلم) صلى اهللا علیه وآله(خصوصیت دیگر در جامعه بشرى دوران پیغمبر
ست. اغمبر و رشد موقعیت بشرى در زمان پیوجه دوم خاتمیت، مربوط به جامعه بشرى 

 ى مطهرىآقا در آن زمان در جامعه بشرى چه اتفاق افتاده که پیش از آن نیفتاده است؟
گهدار چیز ن ها مشهود است که بشر تا همین هزاره قبل،کند که در تاریخ تمدناشاره مى

 صالع شد؟ ااى اخترارهذ در چه دوخط چه وقت اختراع شد؟ کاغ نبوده است. ببینید که مثال
ه ین هزارر همتبادل و حفظ معارف، از چه وقت به بعد مرسوم و ممکن شد؟ این امکانات د

ه ل نسل بنتقااشود. قبل از آن، قدرت حفظ معارف و کم در میان بشریت رایج مىپیشین، کم
ست. اوده بتر بود، پس رشد و پیشرفت امکانات بشرى مؤثر نسل آن بسیار کمتر و ضعیف

تواند دیگر مى ه کهبه بلوغى اجتماعى رسید و سلم) صلى اهللا علیه وآله(بشر در دوره پیغمبر اکرم
را نشر و  هاآنتواند از پیام وحى و از مواریث دینى و علمى خودش حراست کند و هم مى

 ن دورانز ایاهاى آسمانى قبل تبلیغ بکند. دلیل اول استاد مطهرى آن است که همه کتاب
 هورد و بت بخاند و تنها کتاب آسمانى که نگذاشتند به آن دساند، تحریف شدهست خوردهد

ه، این ه بودککه تا هزاره قبل، هر چند هزاره  درستى حفظ شد، قرآن کریم است. حال آن
قبل  . ادیانداشتقدرت حفظ و امکان امانتدارى در بشر نبوده است. تفسیر دین هم ضمانتى ن

 )المالس بیناو علی ن علیه(و حضرت عیسى )السالم و علی نبینا علیه(معراج حضرت موسىپس از رحلت یا 
را  هانآوانند ه بتى شد و اوصیایى کاتفسیر به ر هاى کوتاهى تعالیمشان واژگونه وبا فاصله

بیت و ، اهللم)و س هصلى اهللا علیه وآل(موفق نشدند امّا اوصیاى پیامبر خاتم حفظ کنند، عمال
و  م)(علیهم السالبیتاند و قرآن بدون اهلکه عِدْل قرآن )علیهم السالم(رت پیغمبرعت

سوء  وسوء تعبیر  هاآندرستى درك نخواهند شد و از  بدون قرآن به (علیهم السالم)بیتاهل
 شود.مى کمیلاستفاده خواهد شد و در کنار یکدیگر که باشند، پروژه هدایت و خاتمیت ت

و عترت، جدا جدا و ارتباط ناقص برقرار کنیم، رابطه ما رابطه نادرستى اگر ما با قرآن 
، اوصیایى دارد که گرچه از صحنه سیاست و (صلی اهللا علیه و آله و سلم)است و لذا این پیغمبر
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ا در و با بشریت آزادانه حرف بزنند امحکومت، حذفشان کردند و نگذاشتند که با مسلمانان 
م اجازه ندادند که این دین و این کتاب، محو و تحریف شود. و همان محدوده تحت فشار ه

ها را در تاریخ باز کردند و خط صحیح را نشان دادند و در دورانى که مکاتب مشت خیلى
عباس به همه ادیان و مذاهب و مکاتب امیه و بنىشد و بنىشرق و غرب دنیا ترجمه مى

هاى پیغمبر ا به بچهدادند اموگو مىتاجازه طرح و گفآمیز غرب و شرق، آزادانه شرك
را الى جرز دیوار  )علیهم السالم(بیتدادند که یک آیه را هم تفسیر کنند، اهلاجازه نمى

گذاشتند تا تفسیر صحیح قرآن و دین، معلوم نباشد و همان طرفداران مدارا و آزادى مى
نحصارگرا و رسید، انسدادى و امى )علیهم السالم(بیتوگو با مشرکان وقتى نوبت به اهلگفت

شد. وگو مىا با مذاهب و ادیان و مکاتب الحاد غرب و شرق گفتشدند، امگر مىسرکوب
ها که شد در همان هاى ثابتشان همین بود، آن همه ترجمهعباس، جزء سیاستامیه و بنىبنى

این جرم که تفسیر  شدند آن هم بهشرایطى بود که اوصیاى پیغمبر کشته و تبعید و زندانى مى
 کردند.درست دین را در سه حوزه عقاید، اخالق و اعمال عرضه مى

خصوصیت و ویژگى دیگر در تعالیم پیغمبر است که این نیز در خاتمیت ایشان نقش 
بود.  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(دارد. عرض شد که عوامل مؤثر در خاتمیت، یکى شخص پیغمبر

ها، تاریخ مدوّن و که تا پیش از آن هزاره از جوامع و تمدنیکى جامعه دوران پیغمبر 
نامند که به مکتوب و روشنى در اختیار ندارید؛ لذا از آن دوره به پیش را ماقبل تاریخ مى

معناى ماقبل تاریخ مکتوب است نه ماقبل وجود تاریخ. یعنى که ما از آن دوران چیزى نداریم 
اى هم ى متعلق به همین هزاره است. چیزهاى پراکندههاى تاریخها و گزارشو همه گزاره

که متعلّق به قبل است، باز به گزارش همان هزاره بوده است. پس در هزاره قبل بود که بشر 
به این بلوغ رسید و این امکان پیدا شد که تعالیمى بماند و تحریف نشود، و یا اگر تحریف 

هاى ن داد. امّا خصوصیت سوم، در آموزهشد در برابر، مسیر درست دین را هم بتوان نشا
و در محتواى این دین است. این ویژگى استثنایى خود اسالم  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)پیغمبر



 

  101  پیامبري و خاتمیت                                                                                                         

است که آن را خاتم االدیان کرده است و شهید مطهرى برخى از عناصر آن را شمارش 
 کرده است.

 غمبرورد، به دست پیبراى بشر آ ءآن نقشه کلى که خداوند از طریق انبیا
 االهى بود ام بود، ت انبیاى پیشینهایى که در دسکامل شد. نقشه و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اکرم

عالوه  ت. بهى داشطور کامل و براى همه بشریت تا همیشه تاریخ نبود. قید زمانى و مکان به
اتمیت خاسرار  از د و اینا نقشه کلى و جاوید در زمان پیامبر آمکه تحریف هم شده بودند ام

هاى نالى و کایهاى جزحلاست. اسالم، آن طرح کلى و جامع و کاملى است که همه راه
تدریج ولى به بود، )المالس علیهم(ءدیگر را هم لحاظ کرده بود. راه فطرى و ثابتى که راه همه انبیا

یى شد نها تکمیل و سلم)و  صلى اهللا علیه وآله(دست پیامبر اکرمعالئمش تحریف شده بود به
بینى بل پیشقا یرگرچه خط سیر کلى، همان خط سیر انبیاى قبل بود امّا مسائل متحوّل و غ

ر ه پیغمبکنیم کگونه دیگرى هم تعبیر توانیم بهتوانست مهار بکند. مىمى آینده را کامال
ه ه به همرد ککاره در دانشگاه انبیا باالترین کالس را اد (صلی اهللا علیه و آله و سلم)اکرم

توانستند ىن نمتر مشرف بود. کالسى را اداره کرد که انبیاى پیش از ایشاهاى پایینکالس
 همه اال ود وبترین اى که او آورد، کاملآن کالس را اداره بکنند. چرا؟ چون برنامه و نقشه

لمانان مسه کادیان تا جایى که تحریف نشدند از حقیقت واحدى گفتند و بدین لحاظ است 
سلمان اییم، من، متوانند مدّعى شوند که مسیحى حقیقى و موسوى راستین و ابراهیمى راستیمى
ر ه پیغمبککتبى که برنامه دین و آیین و م تواند این ادّعا را بکند. مزیّت دیگر اینمى

، مکتب یناه به کآورد برنامه متعادلى جامع همه نیازها بود  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اکرم
 استعداد خاتمیت و صالحیت جاودانگى را داده است. 

 دانید چرا لُبّ دعوت حضرت موسىاند که مىمرحوم آقاى طباطبایى تنبّه جالبى داده
دعوت جدّى به سیاست و مبارزه عالوه بر زهد و تقوا و آخرت، بود و  )السالمو علی نبینا علیه (

گرایى گرایى و معنویتزهد و آخرت )السالم ی نبیناو عل علیه(تأکید بیشتر پیام حضرت عیسى
اى تحریف شده بود که گونهمسائل معنوى، به )السالمو علی نبینا علیه (بود؟ زیرا در عصر موسى
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گریزى و فرار از جامعه و همه دین و ایمان را در عزلت و دنیاگریزى و زندگى
 علیه(دیدند. پس حضرت موسىمى گزینى و رها کردن تدبیر دنیا و ترك ظلم ستیزىخلوت

عد از دین، مغفول مانده، پس بر آن تأکید بیشترى کرد امّا آمد و گفت: این ب )السالم و علی نبینا
گرى، عیّاشى، به عکس، جامعه به دنبال الابالى )لسالماو علی نبینا  علیه(در دوران حضرت عیسى

(علیه و افتاده بودند، پس حضرت عیسىدارى طبقاتى، قدرت و امپراتورى و دنیازدگى سرمایه

عد از دین را که مکتوم مانده بود؛ یعنى زهد، توکل، ایثار و انفاق را مورد این ب علی نبینا السالم)
 )السالم و علی نبینا علیه(چه از ایشان، معروف شده، زهد عیسى تأکید بیشتر قرار داد، لذا آن

ترین جوامع بشرى و آلوده به ین و مترفترسرف، برخالف جوامع مسیحى کنونى که ماست
آن  (علیه و علی نبینا السالم)اند افتخار حضرت عیسىدارى شدهى نظام سرمایههاى اخالقى و مادبیماري

 فرمود: تشک من بیابان است؛ لحاف من آسمان و بالش من، سنگ بیابان.بود که مى
راج ئله معه مسبیعت نبودند کطبق روایات مشهور ایشان سى و چند سال بیشتر در عالم ط

باز  )المعلیه الس(نو صعود به آسمان اتفاق افتاد و طبق روایات ما ایشان در رکاب امام زما
 ن هستیم.د ایشامجدّ اند، ما نیز منتظر ظهورگردند و اگر مسیحیان منتظر ظهور مجدّد ایشانمى

ر یشان دالیم ین است که تعا، او سلم) صلى اهللا علیه وآله(راز دیگر خاتمیت پیامبر اکرم
دین، هر  ست. اینافته تواند ابدى باشد، در بر گردنیاگرایى و دنیاگریزى، حدّ تعادل را که مى

 ید جدّىتأک قصد تعدیل کلى بشر در شریعت خویش لحاظ کرد و بر عقل نیزدو جانب را به
 و صریح و شفاف کرد.

 فرمود:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیغمبر
ارد، دین درستى کسى که عقل درستى ند؛ )70»( دینَ لِمَنْ ال عَقْلَ لَهُال«
  ».ندارد

خصوصیت دیگر، جامعیت و وسط بودن اسالم است که در تعالیم و دستورات آن افراط 
چنین تعالیم برند. همسر مىو تفریط نیست و ماده و معنا در تعادل و ارتباط منطقى و معقول به

هاى کوچک، دست ، راه اندیشه و اجتهاد را بازگذارده و با کلیشهو سلم) علیه وآلهصلى اهللا (پیامبر
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ا در هاى اصلى را گفته امبشر را در حلّ مشکالت جدید نبسته است؛ بلکه اهداف و مالك
اى، جامعه اسالمى و حکومت اسالمى اجتهاد و روش، جاى مانور گذاشته است تا در هر دوره

 ت روز خود را حل کنند.نواندیشى کنند و مشکال
فوق طاقت  ها و قوانین اسالمى است. احکام اسالم،خصوصیت پنجم، فطرى بودن آموزه

 وق طاقتفود، بکند. گفتند هر جا که ضرر بود، عسر و حرج انسان نیست، انسان را له نمى
ه یم، لدارم و کارى نگویند ما تکلیفى کردیشود. نمىشما بود، تکلیف نیست و ساقط مى

 کامال وکند دید. چنین نیست؛ بلکه قواعدى وضع شده که شاخه وجود انسان نششدید که ش
 انعطاف دارد.

ین، دکنیم و در خاتمیت این آخرین خصوصیتى که در این فرصت به آن اشاره مى
گوید که نمى دخالت داشته است این است که اسالم ناظر به مصالح و مفاسد واقعى است و

روکارى ى، سسائل قدسى است و با مفاسد و مصالح عرفى و دنیوى و عمومتنها ناظر به م
ع عایت وسرو  ه ظرفیتبه نفع و ضرر واقعى دنیوى و اخروى آدمیان و ب بلکه حتما ندارد.

یف را ق و تکلحیرا انسانى است؛ ز است و به این معنا یک دین کامال توجه داشته آنان کامال
ز ارده نیع گذو حق مانور حکومتى که براى حکومتى مشرو چنین اختیاراتبا هم دیده و هم

و  ین حقوقه همببا توجه به آن امکان اداره جوامع بشرى تا همیشه تاریخ را داده است که 
 عمال شود.تکالیف ا
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 گفتار چهارم  
 

 هدفاجتهاد سرگردان، جهاد بى    

   
روز  بعث کهز مو تبریک رو و سلم) صلى اهللا علیه وآله(سالم به محضر مقدّس پیامبر اکرم با

 میالد اسالم است.
بار قبل که دوستان لطف کردند و از بنده براى صحبت در محل نماز جمعه دعوت 

قادى عرایضى کردیم که وجهه انت و سلم) صلى اهللا علیه وآله(کردند، به مناسبت میالد پیامبر اکرم
اى از دوستان هم آن عرایض را نپسندیده بودند. استدالل آن اى تأیید کردند و عدهداشت عده

دوستان این بود که خوب پیامبر، پیامبر بود و به روش پیامبرانه حکومت کرد؛ ما که 
توانیم پیامبر باشیم و پیامبرانه حکومت کنیم. بنابراین، آن طرز سخن گفتن و آن آیات و نمى
 )و سلم صلى اهللا علیه وآله(یات را خواندن که جامعه دینى و حکومت دینى در تعریف پیامبر اکرمروا

چگونه جامعه و حکومتى است، ممکن است در جامعه، منشأ سوءتفاهمى بشود که اگر 
 و (علیه السالم)و امیرالمؤمنین و سلم) صلى اهللا علیه وآله(حکومت دینى، آن است که در روایات پیامبر

                                                           
 .1381 همهرما ،هاي نماز جمعه تهرانپیش از خطبهمتن سخنرانی . *
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رغم چه ما امروز در جامعه خود و على آمده است، پس بعضى از آن )علیهم السالم(بیتاهل
ها شاهد آن هستیم، چیست؟ و گفتند که این طرز ها و زحمات و پیشرفتهمه فداکاري

ممکن است قابل مهار برد و بعد سخن گفتن، مطالبات اجتماعى را فراتر از حدّ امکانات مى
 تضعیف دولتمردان و یا به تضعیف نظام منجر بشود.به  نباشد و مآال

 صد جنگقت و خواهم آن بحث را ادامه بدهم و امروز شب عید اسبنده البته امروز نمى
ل م استدالده ها در پاسخ به آن استدالل، بنداریم و لباس پلوخورى پوشیدیم امو دعوا ن

ه باید ست کاما این  استدالل کنم. متقابالا ما هستند. عرض مىدوستانى را که همفکر ب
 جتماعى،اى و نظام و جامعه، معلوم باشد. خواندن آن آیات و روایات حکومت گیرى کلجهت

د: یکى یده دارفا کم دو ى از آن، عملى نشده باشد یا فعال عملى نباشد، امروز دستگرچه بخش
شود به نام مىنیگر د ددر جامعه و در نظام وجود دار ها و نقایصى را که احیاناکه کاستی این

لکرد ى عمنوشت و هر کسى باید پاسخگو و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اسالم و پیامبر اکرم
کنیم، بواریز  غمبرتوانیم نقاط ضعفمان را به حساب دین و خدا و پیمدیریتى خودش باشد. نمى
د پذیرباى خودش را باید هاى خود، مسئولیت تقصیرها و قصورههر کسى مسئولیت ضعف

 ى تکاملهاى دینى براشود که امید به دین و حکومت دینى و ارزشاین باعث مى و اتفاقا
در  ضعف تر و بیشتر از قبل باشد و با دیدن یکى دو نقطهچنان برافروختهجامعه هم

 هایى از نهادهاى دولتى و حکومتى امیدها به یأس بدل نشود.بخش
ع وب قانند خعلوم باشد و به وضع موجود، هر چگیرى ما مفایده دوم، این است که جهت

 نشویم و به تکامل دائمى نظام و جامعه بیندیشیم.
ها که حرف ن هم بدون ایناستدالل دیگر ما این است که مطالبات اجتماعى، همین اال

شود دایت مىهریزه و تئو امثال بنده بگوییم وجود دارد، منتها متأسفانه این مطالبات نه به درستى
 شود.مى منجر گاهى به مطالبات نامشروع و غیرقانونى هم شود و لذامجاب مى نه احیانا و

صد الهى و از هر جهت سالم پیدا بشود و  در الزم هم نیست که یک آدم صد
ى متوسطى امثال بنده هاآدمگرایانه صحبت کند و این آیات و روایات را بخواند، بلکه آرمان
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شخصى که داریم، این حق، بلکه این وظیفه را داریم که هاى و شما هم با همه ضعف
یکدیگر و متصدیان را امر به معروف کنیم گرچه خود ما هم احتیاج داریم که گاهى نهى از 

 منکر بشویم.
ا عیار رمینى دالگو و جامعه  ن آیات و روایات اسالمى که حکومتبنابراین با قرائت آ

این  البات بهکنیم، بلکه مطافراطى و غیرواقعى نمى کند، در واقع مطالبات را ماترسیم مى
 هاآنشود و ىمها هم گرفته شوند. خوب البته مُچِ بعضیوسیله، مشروع و منطقى و اسالمى مى

 به نفع تر است وهایى از دین را که آسانبخش دارند عصبانى بشوند؛ چون معموال هم حق
ز اعضى بآور است و براى را که تکلیف هایى از دینکنیم و بخشخودمان است مطرح مى

میت و هاى غیرقابل اهرا بخش هاآنگیریم و فاکتور مى الکند، معموما مشکل ایجاد مى
دین  ینشى باى گزکنیم و ما تاکنون از برخوردهادین تلقّى مى غیرقابل ذکر و یا غیر فورى

 ایم.و برخوردهاى افراطى متقابل آن، متأسفانه صدمات زیادى خورده
 ت کوتاهانقالب صورت گرف هاآناصل مسئله این است که ما نباید از اهدافى که براى 

ادبیات  ، با یکاریمتوانیم موقع انقالب و جنگ که به مجاهد و شهید احتیاج دبیاییم، ما نمى
ه دست را ب که وارد دولت شدیم و قدرت حرف بزنیم و موقع مدیریت کردن و بعد از این

ت ه دسبر مناصب قضایى نشستیم یا بر صندلى مجلس نشستیم و موقعیتى گرفتیم یا د
ا رشهادت  وهاد جشود با ادبیاتى دیگر، دوران آوردیم، با ادبیات دیگرى حکومت کنیم. نمى

 گذراند و با ادبیات دیگرى حکومت کرد.
ا بم اگر عتقدکنم باید نسبت به آن حسّاس بود و ماین، اصل مسئله است که من فکر مى

، با فتیمگهمان منطق و صدق و با همان عقالنیت و صداقتى که در انقالب و جنگ سخن 
اتب که به مرهاى مردمى، بلگونه حرف بزنیم، همان اقبالمردم و با نسل جوان امروز، همان

 اکرى دربهدى مبیشتر، امروز هم خواهد بود و صدها و هزاران شهید همّت، شهید خرازى و 
 دهند.ن مىخود را نشا هاآنور دارند و اگر فضاى توحیدى به وجود بیاید، نسل جدید هم حض
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وردى ه برآبستگى دارد که شما چ انى تندروى یا کندروى است، کامالکه چه سخن این
 هاى اسالمى دارید.از اوضاع و چه تصویرى از ایده

 دكخیز  رفتن یک کوها باشد، سینهپشتاگر حرکت معیار براى شما حرکت الك
ا و ى خدچند ماهه هم تندروى محسوب خواهد شد؛ امّا اگر حرکت معیار، حرکت اولیا

هاى ما احه جنهاى تاریخ بودند، همه ما و همترین انقالبپیامبران باشد که پدران بزرگ
چیزى  ایم. آنکم گرفته کار هستیم و چیزهاى مهمى را دستمانده و محافظهکمابیش عقب

د، ماناهد ام خوخواستم بگویم این بود که اگر انقالب را بچسبیم، نظکه من در جلسه قبل 
یعنى به  نقالبى،هاى اا اگر به نظام، منهاى انقالب و منهاى ارزشسرافراز هم خواهد ماند؛ ام

سم جلکه بفرمالیزم و بروکراسى حاکمیت بچسبیم، نه فقط انقالب که روح نظام است، 
دهد و دچار ز دست خواهد رفت و یا تغییر ماهیت مىحاکمیت و خود نظام هم به تدریج ا

ا رى امام عارهاشبینید، االن بعضى مسئوالن ما، بعضى از چه شما مى شود، چناناستحاله مى
 از سر یا حتى وکنند د و عبور مىروندیگر حتى حاضر نیستند بر زبان بیاورند، بلکه قیقاج مى

 آیند.هم برمى هاآنتحریف و مخالفت با 
این کشف مهم و بزرگى است که اگر جدّى نگیریم ضربات مرگبار واقعیت بر ستون 
فقرات جامعه ما در دهه آینده فرود خواهد آمد و آن وقت ممکن است براى تصمیم گرفتن 

ماند تا ما خود را به آن برسانیم و آن را تغییر بدهیم. اگر دیر باشد؛ چون واقعیت منتظر ما نمى
ى، مدیریت و رهبرى نکنیم اوضاع، ما را رهبرى خواهد کرد و مدیریت اوضاع را به درست
هاى اجتماعى، یک امر اعتبارى و قراردادى نیست؛ یک امر حقیقى است که کردن وضعیت

بخواهیم به اعتباریات اکتفا  گیرند، ولى اگر صرفاآن قرار مى البته اعتباریات هم در خدمت
دفعى، چیزى نخواهد بود. انقالب اگر ادامه پیدا نکند، کنیم، عاقبت ما جز شکست تدریجى یا 

روى نکند و اگر اگر خطوط جدیدى را نشکند و دست به ترکیب اجتماع نزند، اگر پیش
ها حرکات قشرى دارى خود انقالب هم مشکل خواهد بود؛ زیرا انقالبتماشاگر بشود، نگه

روى دست ما خواهد ماند و منتظر هستند و احتیاج به مقاومت دارند. واال خود انقالب هم 
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آید، نه به سراغ که امداد غیبى به سراغ مجاهدین مى امداد غیبى هم نباید بود، به دلیل این
هدف و بدون تئورى، وارد مجادالت اجتماعى و قاعدین و غافلین. از سوى دیگر اگر بى

صرف خواهیم شد شوند، مکه با هدف و طرح، وارد صحنه مى سیاسى بشویم، توسط دیگرانى
و در طرح جامع دشمنانمان قرار خواهیم گرفت و به نیّت ضربه زدن به دشمن، به خدمت 

 خواهیم آمد. دشمن در
ه وز تکیح رها، چرا امام جمعه به سالپرسند در نماز جمعهنکته دوم، این است که مى

، حاضر روز کند؟ شاید حکمت آن، از جمله این باشد که باید در صحنه مجاهدات عینىمى
بکند؟  ا موعظهتقو بود. امام جمعه چرا در هر نماز جمعه باید حاکمان و مردم و خودش را به

اید به بلکه تواند یک موعظه تشریفاتى، یک تشریفات مذهبى صرف باشد؛ باین موعظه نمى
ها، معهجن امام گفت» اتّق اللَّه«رف عینى و اجتماعى صورت بگیرد. به صقصد تأثیرگذارى 

اى سیاسى، یى، تقوقضا قضیه نباید خاتمه پیدا بکند. باید مصادیق تقوا، تقواى اقتصادى، تقواى
ها معهجماز نها کالبدشکافى بشود وگرنه تقواى حکومتى، تقواى خانوادگى در نماز جمعه

 از جمعهه نمشوند و این، برخالف فلسفشوند، خلوت مىاى خواهند شد، سرد مىکم کلیشهکم
قد مرکز ن اشد وباید پایگاه امر به معروف و نهى از منکر صاحبان قدرت و ثروت باست که 

 هاآنادى و م اجتماعى باشد و مردم هر شهر و روستا بدانند که هر جمعه، مشکالت معنوى
 ها هم مؤثر است.گیريشود و در تصمیمجى مىدر نماز جمعه، طرح و حال

رصت فلى بنده است، من با توجه به ا در باب بحث بعثت و نبوّت که بحث اصام
 کنم:کوتاهى که در اختیار دارم، دو یا سه نکته در این باب، عرض مى

اند که باطن و اند و گفتهحکما و عرفاى اسالمى، نبوّت را کشف و بسط حقایق دانسته
حقیقت نبوّت، عبارت از والیت عرفانى و ادراك و حفظ وحدت و کثرت است و بنابراین، 

تواند یک امر اعتبارى و قراردادى باشد؛ زیرا والیت و خالفت باطنى، امورى نمى نبوّت
مرتبط است  نى و به مدارج روحانى نبى، کامالحقیقى هستند بنابراین، نبوّت به کماالت نفسا

خواهد که فقط در عدّه خاصى موجود است و بیشترین ظرفیت در پیامبر و ظرفیتى مى
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اند. قدرت، ظرفیت بوده است و لذا ایشان اشرف و خاتم انبیا بوده و سلم) هصلى اهللا علیه وآل(اکرم
 باعث شد که سقف طبیعت شکافته بشود و و سلم) صلى اهللا علیه وآله(و وسعت قلب پیغمبر

سع اوست، به عالم باال واصل بشود. ظرفیت و ارتفاع روح بشریت با حداکثر ظرفیتى که در و
آدم و همه انبیا و اولیا، «، به قدرى است که ایشان خود فرمودند: و سلم) لهصلى اهللا علیه وآ(پیغمبر

که یا على، اگر ما نبودیم، خداوند آدم و حوّا و «) و فرمودند: 71»(زیر لواى من هستند.
ها ها گزارش از واقعیت ماوراى ماده است، این) این72»(آفرید.بهشت و جهنم را هم نمى

 صرف ادّعا نیست.
 معانى توانست آناى در زمین نمىین اگر قدرت روحى پیغمبر نبود، هیچ جاذبهبنابرا

مانور  ر واقع،دبعث ممتعالى را از غیب الغیوب به مرتبه شهود و لفظ، متنزّل و زمینى بکند. 
 کشاند وین بتواند آسمان را به زماست که مى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(روح بزرگ پیغمبر
حقایق  یم وقلب ایشان نبود، هیچ فرودگاه دیگرى براى فرود آن مفاه وصل بکند و اگر

 دانست.بزرگ ربّانى نبود و بشریت هم راه خروج از ظلمات را هرگز نمى
، سلم) و یه وآلهصلى اهللا عل(درست است که اکنون و پس از یک هزاره و اندى از بعثت پیغمبر

 یاتکل ح بختانه مبعث، کروکىشچنان بسیارى از ما در ظلمات هستیم، ولى خوهم
ستفاده اروکى ککه ما از این  هاى خروج از ظلمات را به بشر نشان داد. اینبشرى و راه

 ولمت ظا پیام مبعث این است که جهان، سراسر اى است. امحدهکنیم، بحث عَلىنمى
 و است بست نیست و راهى براى خروج و رهایى وجود دارد. بعثت راهنماى رهایىبن

 .بود جنگش و صلحش براى رهایى و رشد بشریت و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر اکرم
 و سلم) اهللا علیه وآله صلى(مبردر جنگ بدر وقتى اسراى مشرکین را به زنجیر بسته بودند و از جلوى پیا

گمان  هاآن، دادند، ایشان وقتى بعضى از بزرگان مشرکین را دید، لبخندى زدندعبور مى
و  پیروزى لذّت که انتقام گرفته و پیروز شده، یعنى ردند که ایشان خوشحال است از اینک

ما و  ن آقایىد از دوراباید هم بخندید، بع«گفت:  هاآنانتقام، خنده بر لبش آورده، یکى از 
 »د.خندیبایم، باید هم ذلّت شما، امروز ما اسیر در دست شما هستیم و شکست خورده
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غلبه  ویروزى ده پفرمودند: اشتباه نکن؛ خنده من خن و سلم) لى اهللا علیه وآلهص(پیامبر اکرم
شد شما جات و رصد ننیست، خنده از این است که شماها را باید با زنجیر به بهشت ببرم. من ق

ا زور باید ما را بیا شکنید تا من به زور متوسل بشوم. آرا دارم و شما در برابر من مقاومت مى
 کمال و انسانیت رساند؟ به سعادت و

در  ندى کهت بلحد، ایشان سخنرانى و خطبه طوالنى دارند و یکى از تعبیرایا در جنگ ا
ن نسبت به رشد شما ) م73؛(»رُشْدِکُمْ حَریصٌ عَلى اِنّی«آن خطبه است، این است که فرمود: 

ند و شو ححریصم، همه توجه و حرص من این است که شما حتى کفّار، رشد کنند و اصال
 به تکامل برسند.

هایى که ما نکته دیگر این است که اگر اسالم، نسخه رشد و شفاست، پس این بدبختی
هاست که هست و گرفتار آن هستیم از چیست؟ چه توجیهى دارد؟ اسالم قرن هانامسلم

افراد و جوامع بسیارى البته به درجات باالیى از کماالت و سعادت دنیوى و اخروى تحت 
که این  رغم آناند، امّا اکثریت جوامع مسلمان، چرا هنوز علىهاى مبعث رسیدهیم آموزهتعل

اند؟ شما از این مانده، تحت ستم و متفرق و پراکندهنسخه در اختیارشان بوده، جوامع عقب
توانید نتیجه بگیرید که اسالم جواب نداده است؛ چون از شما خواهند پرسید که واقعیت نمى

عمل کردند و جواب  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(هاى اسالم و پیامبرانان به این نسخهآیا مسلم
نداد؟ شما اگر بهترین نسخه را تا بکنید و در جیب بغلتان بگذارید، نه یک هزاره، بلکه اگر 

توانید نسخه را ها بگذرد، آن جامعه و آن فرد، یک گام هم به جلو برنخواهد داشت. نمىهزاره
ب بگذارید و بگویید که نسخه جواب نداد و بیمار شفا نیافت! افراد و جوامع به همان در جی

اند. اگر دین، کروکى راه اندازه که به این نسخه عمل کردند، به سعادت دنیا و آخرت رسیده
تکامل انسان است، تکامل انسان را آگاهانه و اختیارى و منوط به داشتن برخى عقاید و 

داند. بنابراین تعریف دین در منطق بعثت، این است و دین رفتارها مى اخالقیات و برخى
کنند. تعریف عبارت است از عقاید و اخالقیات و احکامى که راه تکامل انسان را ترسیم مى

شود. حکومت دینى، حکومتى است که با کمک حکومت دینى هم بر این اساس روشن مى
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شاوِرْهُمْ فِی «و با مشاوره و مشارکت مردم ریزى عقل، علم، تجربه و تالش و برنامه
) در نشر و گسترش این عقاید و اخالق و در احیا و اجراى این احکام (و در رأس 74»(الْاَمْرِ
اى بکوشد و اگر گفتند که ، قسط و عدالت اجتماعى) در حدّ امکان در هر دورههاآن

مى باشند، علّت این است که احیاى شناسان عدالت خواه باید در رأس جامعه و نظام اسالاسالم
ها و اجراى آن قوانین، بدون قدرت و حکومت صالح در مواردى نشدنى این مفاهیم و ارزش

است و در مواردى هم به سختى شدنى است. رابطه دین و دولت در همین حوزه مطرح 
ک گرایش، شویم. یشود و ما با دو گرایش انحرافى در باب رابطه دین و دولت مواجه مىمى

عمال قدرت کند با حفظ ظواهر از طریق ار مىگرایش طرفداران دین دولتى است که فک
توان جامعه دینى ظاهرى و با صرف رعایت مناسک جمعى ظاهرى و با حفظ ظاهر، مى

هاى اسالمى پرورش پیدا اى که با عقاید و اخالق و ارزشساخت و این خطاست؛ زیرا جامعه
ظواهر را با اعمال قدرت دولتى رعایت بکند، این حفظ ظاهرها موقّتى نکند و فقط بخشى از 

پرورش کرم ریا و تظاهر است و چنین افرادى و  پرور و محلت و این وضعیت، منافقاس
خارج بشوند، یا سفرى به اروپا که از یک فضاى محدود و بسته،  چنین جوامعى به محض این

لحادى بخوانند  یا از فضاى خود خارج بشوند، مریکا بکنند یا دو مقاله روشنفکرى اآو 
مقدارى آب به آب بشوند، یا در محیط فاسدى قرار گیرند بالفاصله از همه چیز، دست 

هایش را ما در تاریخ شوند. نمونهى ارتدادى مىهاناترین جریکشند و تبدیل به وحشىمى
ر آن جامعه و آن افراد نشده ها و مناسک، تبدیل به عقاید و اخالق ددیدیم؛ زیرا آن ارزش

گوید: است و فقط مقدارى ظواهر است. از آن سو، خط انحرافى دیگر، خطى است که مى
حال که با دین دولتى، مخالف هستیم، بنابراین دولت دینى هم نباید داشته باشیم؛ یعنى دولت 

یک و غیر دینى اى، قوانین دینى را نباید اعمال بکند. این جریان، جریان الئدر هیچ حوزه
هاى وجدانى و فردى در واقع، به دنبال حذف است که تحت پوشش ظاهرى دفاع از ارزش

کند دین از صحنه قدرت و حکومت است و این هم یک جریان انحرافى است و مغالطه مى
بر اساس حفظ ظواهر  اى و دین زورکى و دیننامهبخش که دین دولتى، یعنى دین و از این
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دولت دینى هم نباید داشته باشیم؛ و به  گیرد که پس اصوالمىخواهیم، نتیجه نمى و نفاق و ریا
ال اِکراهَ فِى «کنند که دانند یا تجاهل مىکند و نمى) استناد مى75»(ال اِکراهَ فِى الدِّینِ«امثال: 
انى ، مربوط به عقاید و ایمانیات و خلوص باطنى فردى است. بله در حوزه اخالص ایم»الدِّینِ

باشد یا جا جاى قانون و بخشنامه نیست؛ یعنى حکومت ؛ زیرا آن»ال اِکراهَ فِى الدِّینِ«فردى، 
هاى ا اسالم و دین که منحصر در مسائل وجدانى و فردى نیست، بخشنباشد، تأثیرى ندارد. ام

هاى اجتماعى متعلق به عرصه عمومى است، (نه عرصه اى از اسالم هم ارزشعمده
مربوط به حوزه اقتصاد و قضا   اى قوانین حکومتى دینى است. مثالمنوط به اجرخصوصى) و 

عمال قدرت و قانون و نظم جا حتما به ارهنگ عمومى است. آنیا حوزه سیاست و ف
حکومتى از نوع دینى نیاز است. دولت دینى، دولتى است که در آن حوزه، اعمال قدرت و 

 ى و مدارا.حاکمیت بکند البته با هوشیارى و آگاه
زم است، دو ال مع هراست. ج» ال اِکراهَ فِى الدِّینِ«در حوزه وجدانیات فردى هم البته جاى 

که  از ظریفىکنند و متوجه رطرفداران دین دولتى و مخالفان دولت دینى، هر دو مغالطه مى
رد وت برخساسیّحاین جریانات، باید با  تى مبعث است، نیستند و با هر دوىدر فرهنگ تربی

 کرد.
 واست  )علیه السالم(نکته بعدى این است که حکومت دینى کامل، حکومت معصوم

 اند؛ امک جرا ى، مادى و معنوى، اتواند عدالت مطلق را در حوزه فردى و جمعاوست که مى
 طلقدالت معبه  هم باید به عدالت بیندیشیم، ولو قادر ،)علیه السالم(در دوران غیبت معصوم

تر و به چه بیش ى هرا به عدالت نسبمراتبى از عدالت نسبى باشیم؛ ام قادر به فانباشیم و صر
 تر بایستى اندیشید و عمل کرد.تر و کاملهرچه دینى هاى بشرىمدل

بنابراین دینى بودن، مالك دارد و تعریف واضحى براى حکومت دینى و جامعه دینى و 
که از  به شرط آنبینانه است و واقع نسبى هاآنفرد دینى وجود دارد گرچه تحقق خارجى 

دینى بودن، تنزّل و سقوط نکند و به نام دین، ضدّ دین را حاکم نکند.  حد نصاب و حداقل
اگر کسى پرسید که حکومت کنونى ما دینى است یا نیست؟ آیا تابع دکترین مبعث هست 
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ز جهاتى، دینى دهیم که این دولت و حکومت، از جهاتى، دینى است و ایا نیست؟ جواب مى
نیست. پس هست و نیست. دینى است و نیست؛ دینى است به این معنا که مبنا و غایات و 
اهداف نظام، مبتنى بر دین و معطوف به اهداف دینى است و حاکمیت و مردم به دنبال تحقّق 

نقاط ها و عدالت دینى هستند. امّا دینى نیست به این معنا که البته هرچه بیشتر قوانین، ارزش
چنان در نظام، در حاکمیت و در جامعه وجود دارد و هنوز ضعف و خألهاى بزرگى هم

وجود دارد. بنابراین، دینى بودن حکومت، از دینى بودن  هاناهایى بین ما و این آرمدرّه
 جامعه، جدا نیست.

ند داروم مفه جامعه دینى بدون حکومت دینى؛ و نیز حکومت دینى بدون جامعه دینى، نه
عنى رمان. یآهم  ا دینى بودن حکومت یا جامعه، هم واقعیت استو نه قابل تحقّق هستند. ام

ى هانارمآ وزمراتب باالترى از آن، همواره ج مراتبى از آن واقعیت دارد و خوشبختانه
کومت و تر کردن حهرچه دینى و تسلیم، نه غرور و توقف در راهماست؛ بنابراین نه یأس 

کنیم گرد مىقبعشویم و  در نیمه راه متوقف مىنباید راه داشته باشد واال نطق ماجامعه در م
به  حال کردن جامعه و حکومت تا بههایى هم که در دینىها و پیروزيو همین پیشرفت

ن همان هم ممک -امروز استثنا و یک پیروزى بزرگ است  که در دنیاى -ایم دست آورده
 است ضایع بشود و از دست برود.

 هورىته بعدى آن است که بعضى از ما فکر کردیم انقالب که پیروز شد و جمنک
ید ت جداسالمى و حکومت دینى به پا شد، صرف تغییر حکومت و بنیانگذارى یک حکوم

ه نقالب کت. ابراى تشکیل یک جامعه دینى و مناسبات دینى، کافى است. این هم توهّم اس
امعه ردن جکبرنامه دینى  دینى را از سر راهکومت فاسق غیر شود بدان معناست که حمى

خدمت  ت درها، امکانات جامعه و حکومبرداشتیم؛ یعنى از این پس قدرت، ثروت، رسانه
ینى و عه دها و عدالت دینى باید قرار بگیرد؛ تا شروع به ساختن یک جامتحقّق ارزش

 مناسبات دینى کنیم.
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ما  از کارآغ یقاکار ماست در حالى که دقپایان بعضى از ما فکر کردیم پیروزى انقالب، 
 وبود. کسانى که توهّم کردند صرف تغییر حکومت براى دینى کردن یک جامعه 

ز اخشى ببینند که بر خالف حکومت، کافى است، بعد از ده سال، بیست سال، گاهى مى
أیوس م، شودهم عمل مى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(ارزشهاى اسالمى و احکام پیغمبر اکرم

ات بهاماعملى نیست یا  دهد،جواب نمى گویند اسالم اصالکنند و مىا مىشوند، رهمى
شدند که تشکیل نهادهاى حکومت دینى، شروع کار ا اگر متوجه مىدیگرى. ام

سازى  امعهجانع به مفهوم رفع مو ان این کار، و تغییر حکومت، صرفااست نه پایسازىجامعه
 شدند.گردها نمىها و عقبات، یأساست، دچار این توهّم

 د، ولى امروز بهسال پیش در صف انقالب و امام بودن 20بینیم که ما امروز کسانى را مى
اشتند، بى دکنند، سوابق خوها حتى مبارزه مىاند و علیه آن ارزشها پشت کردهآن ارزش

تر، به نىدی ت هرچهولى به دلیل همین توهّمات تغییر موضع دادند. ساختن جامعه و حکوم
جهت  در هرچه بیشتر راساس عقالنیّت و عدالت و معنویتیک مهندسى دائمى اجتهادى ب

 دکترین مبعث محتاج است.
تر و پنجمین نکته این است که ما براى ساختن یک جامعه و حکومت هرچه دینى

ها بسیار بسیار فیترظهاى موجود در اسالم را دوباره بشناسیم. این تر باید ظرفیتهرچه انسانى
هنوز  هاآن یارى ازه بسها فعّال نشده، بلکباالست، ولى متأسفانه نه تنها بسیارى از این ظرفیت

 نیاغرور، یعنى  ها باید احیا بشود.کشف نشده و مورد اجماع قرار نگرفته است. این ظرفیت
صحیح  ست،اکم که بگوییم همین که داریم بس است، همین روال و مناسبات که بین ما حا

 آور است.آور و مرگترین داروى خوابو کافى است، خطرناك
ا روش درست دینى و متد جواهرى ام ما به اجتهاد، احتیاج داریم، اجتهادهایى با

اجتهادهاى بزرگ، نه اجتهادهاى کوچک و پراکنده و مسئله به مسئله و بدون طرح جامعه 
ظام، نه فقط نظام سیاسى ما، نه فقط نظام اقتصادى ما، اش کم خواهد بود. امروز نفایده که حتما

هاى فکرى رقیب و بدیل است پس باید در همه حتى نظام فکرى ما مورد تهاجم نظام
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ترین راه حل ترین و دقیقها دست به اجتهاد زد. براى اجتهاد، روش جواهرى، منطقىحوزه
عالوه، هدف خوب و استراتژى  است، امّا داشتن روش خوب، کافى نیست. براى اجتهاد، به

ل خوب هم الزم است. یعنى چه، یعنى همه اجتهادهاى کوچک و پراکنده دینى باید در د
احى بشوند؛ یعنى معارف دینى ما از فلسفه و کالم و یک طرح بزرگ دینى و عقالنى، طر

م عرفان تا فقه و اصول و تفسیر و حدیث باید در ذهن ما به هم مربوط بشوند و در مقا
که این علوم، ارتباط  آموزش و پژوهش، معطوف به یکدیگر باید فهمیده بشوند. این

 گر مرتبط هستند؛ کافى نیست،االمرى با هم دارند و فى نفسه در متون اسالمى به یکدینفس
ماشینى که همه ؛ مثل ندگر بفهمنظام هم، متفکران ما هم باید این مفاهیم را متصل به یکدی

یک کار را انجام  ،هماهنگهم رفته و رويدهد و معنا مى یکدیگرقطعاتش متصل به 
 دهند.مى

جدا  جدا وها و احکام اسالم را نباید مثل یک سمسارى روى هم ریخت معارف و ارزش
عال فهمید و ید فو پراکنده اجتهاد کرد. اسالم را مثل یک ماشین، مثل یک سیستم منسجم با

 ه مراتبیم باى و حکومتى بسازانجام بدهد و جامعه کرد تا این ماشین حرکت کند و کار
ه پاى آن بو باید  استار چه اکنون داریم، از جهاتى البته قابل افتخ چه داریم. آن باالتر از آن

احکام  سالمى ورف ااست. ماشین معا جا منزلگاه نیست، ممرقف کرد، اینا نباید توایستاد، ام
علوم بشود فاهم، متبه  پارچه داشته باشد. باید براى همه مااسالمى باید شناسنامه و ماهیتى یک

خواهیم چه که مبدأ و مقصد این ماشین عظیم فکرى کجاست؟ به نام مبعث، امروز ما مى
باید  گونهآل ما کدام است؟ حکومت قرن شانزدهم هجرى چاى بسازیم؟ انسان ایدهجامعه

 ساخته شود؟
رى، مسئله فرعى است و در چارچوب پاسخ به هاست و هر مسئله دیگمسائل اصلى این

این سؤاالت اصلى، باید پاسخ پیدا بکند. هر سؤالى که خارج از این پروژه طرح بشود، سؤال 
فایده است. هر دانشى باید به نحوى به ربط با این هدف، پاسخ بىانحرافى است. هر پاسخ بى
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 و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اکرم این بینش گره بخورد در غیر این صورت به تعبیر پیغمبر

 هاى ما هم فضل و زاید است.دانش
 اند.قه زدهى حلدر مسجد دیدند همه اطراف یک آقای و سلم) صلى اهللا علیه وآله(روزى پیامبر

د ش هچه؟ گفت مثال داند. فرمودند:لى چیزها مىمه است. خیفرمودند: ایشان کیست؟ گفتند: عال
را  هاآدمت رسد، تا هفت پشداند به کجا مىاند، نسل هر کسى را مىدکه او: علم انساب مى

که  اتى استحفوظمها علوم زایدى است، فرمود: این و سلم) صلى اهللا علیه وآله(شناسد. پیامبرمى
 )76اى.(هاى و اگر بدانى، خدمتى به بشریت نکرداگر ندانى، چیزى را از دست نداده
شگاهى یا حوزوى هاى دانمهنوع، بسیار کم احتیاج داریم. عال ما امروز هم به عالمه از این

مفید به حال اسالم و مسلمانان نباشد، به چه دردى  هاآنهایى که علم مهکند، عالفرقى نمى
ها فضل است و علم نافع نیست، چه فرقى فرمود: این و سلم) صلى اهللا علیه وآله(خورند؟ پیامبرمى

رف ماهیت یک شته باشد، مهم نیست. نگویید که صاهر دینى دادارد؛ چه ظاهر علمى، چه ظ
کند، باید آثار وجودى شمع را کفایت نمى شمع است. چون ماهیت شمعیّه! اصالعالم، مثل 

داشت، یک شمع خاموش با یک تکه چوب چه فرقى دارد؛ شمع باید روشنى ببخشد. باید 
وارد پروژه تعلیم و تعلّم دینى و کارى کرد. بنابراین اگر پیش از فهم هدف اصلى دین، 

رسیم به یک سلسله احکام پراکنده پردازى و تحقیق و تألیف و تدریس بشویم، مىنظریه
را هم نخواهیم  هاآنفرعى کردن  -ربط و غیرقابل جمع و غیرعملى که امکان اصلى بى

ى کرد. اگر توان احکام را مهندسدانید بدون دانستن هدف نهایى دین نمىداشت و شما مى
هدف بعثت و دین براى ما معلوم نباشد، اگر توافق نکنیم که دین براى قسط و اجراى عدالت، 
براى تعلیم کتاب و حکمت و مکارم اخالق و براى اِثاره عقول، یعنى رشد عقالنیت بشر 

ثمر خواهد بود، اجتهادهاى سرگردان، ثمر یا کمآمده است، همه جهادها و اجتهادهاى ما بى
گاه هدف، قربانى وسیله و محتوا قربانى هدف و معلّق در فضا، خواهد بود. آنجتهادهاى بىا

کم اهمیت که مقدّم  ابل شناسایى نخواهد بود، بسا امرفرم خواهد شد؛ اهم و مهم دین، دیگر ق
هاى دین، شود و انرژى دین و جامعه و انقالب دینى، هدر خواهد رفت، ایدهبر امر اهّم مى



 

  118  پیامبري براي همیشه علیه و آله و سلم) اهللا(صلیمحمد                  

شود و فروع، تبدیل شوند، اصول، تضییع مىجا مىخواهد شد، اصل و فرع دین جابه تحریف
شود و اسالم، ظرفیت تطبیق شوند و جامعه به نحو معکوس ساخته مىبه اصل و مقدّم مى

خودش را با شرایط جدید و فطرت بشر از دست خواهد داد، و این تحوالت اگر به درستى 
شعارهاى اسالمى و انقالبى هم به تدریج خالى از محتوا درك نشود، شریعت و شعائر و 

ماند که بعد از مدتى پوسته هم دور انداختنى خواهد شد. مى هاآناى از شوند و تنها پوستهمى
هدف است. ما اگر بخواهیم در راستاى مبعث و بعثت این همان اجتهاد سرگردان و جهاد بى

 ه بسازیم، باید متوجه این خطر باشیم.جامع و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
 ملى کهه عواکه در مبعث آغاز شد، آمده تا هم و سلم) صلى اهللا علیه وآله(شریعت پیغمبر

 ند. بنابراینرطرف بکبدارند، ه باز مىاللّانسان را از تعقل و سیر الىمانع تکامل انسانى هستند و 
، هاى فقهىریهاستا عمل بکند. اگر نظهر نظریه اخالقى و فقهى و کالمى باید در همین ر

جورى دبگذرانند، وره جنینى خود را مىکالمى و اخالقى ما وقتى که هنوز در ذهن ما د
رسیم ىپذیر متغذیه بشوند، به یک اسالم ضعیف، یک اسالم تحریف شده، یک اسالم آسیب

به  رم کند،ه ننجکه نخواهد توانست حکومت و جامعه را بسازد و با جهان استکبار دست و پ
 مزاج اسالمهاى ما اگر تر است. با بدفهمیویژه استکبار فکرى که از استکبار سیاسى، مهم

 عدى بشود، این بسیار خطر بزرگى است.خراب بشود و اسالم، کوچک و یک ب
بودن و مىهاى دینى ما عالوه بر علخواهم بگیرم این است که نظریهاى که مىنتیجه

ستنباط اانیا جهت دار باشند؛ ثست، باید اوال و حتما جهتهاآنشرط صحّت که روشمند بودن
ما دین را  - سن نیّتلو با حو -باشد، وگرنه  ءثت انبیاخود دین و جهت بع ما باید عینا جهت

 راکد و ضعیف، غیرقابل قبول، یا غیرقابل عمل خواهیم کرد.
، لى دیندف اصهدینى ما، پشت به پردازان اگر فقیه، متکلم، مفسّر و محدّث ما، نظریه

تّبع تم ودقیق، عمیق  تفکر کنند؛ حتى اگر از الفاظ دینى استفاده کنند و حتى اگر خیلى علمى،
 شویم، نه نزدیک.بّ دین دور مىباز از ل باشند،
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 کند؛ همینىقرآن، ما را منحرف م داگر جهت اصلى مبعث و نبوّت را نفهمیم، حتى خو
مگر  مُضِلُّ  یایا هادِىُخوانید که ت، مضلّ هم هست، شما در دعاها مىخداوندى که هادى اس

 د؟بکن کنند و هم گمراه؟ آیا ممکن است قرآن گمراهخداوند و قرآن، هم هدایت مى
ود جم ى شد ویهاى جزوقتى کسى هدف اصلى قرآن و نبوّت را نفهمید و وارد چالش

گمراه  اى راآمده است، فرد و جامعه بر ظواهر نشان داد، همین قرآنى که براى هدایت
 .واهد شدخلّط نخواهیم فهمید و ضدّ فهم بر ما مس کند. اگر ما نخواهیم بفهمیم حتمامى

د که با عباس را فرستادنوقتى ابن )علیه السالم(قبل از آغاز جنگ نهروان، حضرت امیر
ا قرآن ر تو بیش از وگو و مذاکره کند، به او گفتند که خوارج مثل تو، بلکهخوارج گفت

رآن قها با همین این احتجاج و استدالل قرآنى کنى، فایده ندارد؛ هاآنحفظ هستند، اگر با 
نگ جکه در  اند، چناناند و به پوسته قرآن چسبیدهگمراه شدند؛ زیرا روح قرآن را نیافته

 .ا دیدندرى ر نکه قرآن ناطق را ندیدند، و قرآن بر س صفّین سرشان کاله رفت، براى این
 ین همهاکند و بنابراین اگر جهت اصلى قرآن را نفهمیم، خود قرآن، ما را منحرف مى

را  ت اسالمامّ وهاى غلطى که از قرآن و سنّت در جوامع اسالمى، شیعه و سنّى شده برداشت
 هب گاهىم مذهایى که به ناها یا خرافهفلج و منحط کرده است، از کجا پیدا شده؟ بدعت

 آن گاه واندازیم شود، علتش این است که بین روح اسالم و جسم اسالم جدایى مىمى رایج
دلش هم ت؛ عراهه خواهد بود. توحیدش هم با شرك، فرق عملى نخواهد داشها، بىهمه راه
ید فقه ید. نبانجامگر ظلم خواهد شد، و نبوّتش هم به محو یا تحریف حاقّ دین خواهد اتوجیه

جدا  مروز مااالت م جدا از فقه، هر دو جدا از اخالق، هر سه جدا از مشکجدا از کالم، کال
ن واحد، اق فرماک اتجدا هر یک راه خودشان را ادامه بدهند، باید مثل واحدهاى عملیاتى از ی

دینى  کومتهدایت بشوند و یک هدف را تعقیب کنند و طراحى بشوند تا جامعه دینى و ح
 ترى ساخت.متکامل

و اخالقى که به قرآن نیاز ندارد، و بخش اعظم سنّت فکرى و عملى پیامبر فقه، کالم 
تواند فرد یا جامعه یا حکومت را معطل بگذارد، چگونه مى و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اکرم
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تر اسالمى را بنا بکند؟ با قطع نظر از هدف اصلى بعثت، احکام دین، چه فقهى و چه آلایده
توان به بحث گذارد و داورى کرد. اگر جهت اصلى گم مى را نمىاخالقى و چه نظریات کال

 فایده خواهد شد.فایده و بىتأثیر و کمشد، همه چیز بى
پارچه کیپارچه، اسالم خورد. انسان یکثله شده، به درد انسان مثله شده مىاسالم م

ى از وان عضوه عنخواهد. بنابراین، اخالق، کالم و فقه ما باید در قالب یک طرح جامع بمى
لى که بهه کاحى بشوند و هر جا و هر یک در جواحد فکرى و عملى دین، دیده و طرجبهه 

قش شود، ن علوماسالم، امروز باز کرده است در شرایط امروز اسالم، جایگاهشان دوباره م
معنا د، بىى خونظرى، تربیتى و عملى دین باید در این چارچوب، معنا بشود وگرنه به خود

 کنند.اهند شد و گاهى در جهت عکس اهداف دین، عمل مىخو
هدف نهایى  دهم.بخاتمه  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(عرضم را با دو سه روایت از پیامبر اکرم

شد ر، بدون هدف و اصلى دین، توحید است؛ توحید نظرى و عملى، فردى و اجتماعى. امّا این
 پیغمبر رهنگفکند. مسئله عقل و عقالنیّت در عقالنیت و عدالت اسالمى تحقّق پیدا نمى

 و مبعث، بسیار مسئله مهمى است. و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اکرم
سانى گوید که چنین کداند و مىمى» الیَعْقِل«قرآن بدترین جنبندگان را موجودات 

اند. اینان گان نزد خدا،نبندج ترین؛ بد»اِنَّ شَرَّ الدَّوابِّ عِنْدَاللَّهِ«کنند. شنوند و تعقّل نمىنمى
ه نباشد، پلیدى و رجس کفرماید: عقل ) قرآن مى77»(الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذینَ الیَعْقِلُونَ«

) یعنى قرآن نه فقط براى 78؛(»و یَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذینَ ال یَعْقِلُونَ«شود. جایگزینش مى
 ز پلیدىیزى جبدیل (آلترناتیو) عقل را چعقل، سندیّت و اعتبار شرعى قائل است، بلکه 

گرایى گرایى عقلعقل داند؛ یعنى عقل که برود، پلیدى خواهد آمد. باالترین راسیونالیزم ونمى
 گرایى مدرنیستى و غربى.گرایى یونانى و نه عقلقرآنى است، نه عقل

هاى این عقل، هم عقل در مقام توحیدى و خداشناسى است و هم عقل در مقام ارزش
خواهم مىاخالقى است و هم عقل ابزارى و عقل در مقام اداره جامعه است. روایتى که 

در باب همین عقل ابزارى و ارزش عقل در فرهنگ مبعث پیامبر  خدمتتان عرض کنم اتفاقا
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 عَقْلَ ال دینَ لِمَنْ ال«فرمودند:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر است. اوال )وآلهصلى اهللا علیه (اکرم
کند، دین درستى هم اى که عقل درستى ندارد و از عقل استفاده نمى) فرد و جامعه79»(لَهُ

ندارد. در فرهنگ مبعث، عقل رقیب و هَووى دین نیست؛ بازوى دین است و در خدمت 
 اهداف دین است.

سیار بن آدم ایشا از شخصى سخن به میان آمد که آقا و سلم) صلى اهللا علیه وآله(در محضر پیامبر
سؤال  و سلم) له علیه وآصلى اهللا(متدّین و بسیار مقدّس و خوبى است؛ اهل عبادت و چه و چه... پیامبر

 ت. آدمى که هسآقا حاال آدم خوب«؛ عقلش چگونه است؟ گفتند: »کَیْفَ عَقْلُهُ«کردند: 
ش ا عقلآق«گفتند:  »عقلش در چه وضعى است؟«پیامبر سه مرتبه پرسید: . »مقدّسى است
یى هانانین انسچبیا و مطلوب ان ءفرمود: انبیا و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر »کیفیتى ندارد.

نکرده  ا تعطیلنیّت ریى هستند که عقل و عقالهانانیستند. مطلوب انبیا، فرد و جامعه و انس
، مالىادر  )اللَه علیههحمر(شیخ طوسىو هم  بحاراالنواردر  عالمه مجلسىباشند. روایتى هم از مرحوم 

 در همین خصوص عرض کنم:
بیشترین «د: رموفدرباره او  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(جناب ابوذر با همه عظمتش که پیامبر

ر بزرگى ن، نمونه بسیاهم ابوذر در تاریخ اسالم و انسا ) و واقعا80.»(ت ابوذر، تفکر بودعباد
یامبر مت پکند که روزى به خدوذر نقل مىاست؛ در عین حال، قدرت مدیریتى نداشت. اب

 رفتم:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اکرم
؛ در »اَال تَسْتَعْمِلُونی«عرض کردم:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(؛ به پیامبر»قُلتُ لِرَسُولِ اللَّهِ«

آید؟ حکومت اسالمى هیچ مسئولیتى نیست که به عهده من بگذارید؟ کارى از من برمى
یا اَباذَرُّ اِنّی أُحِبُّ لَکَ «م و فرمود: اهنا؛ پیامبر با دست زد روى ش»مِنْکَبِی ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلىفَ«

؛ من تو را به اندازه خودم دوست دارم و هرچه براى خود بخواهم، براى تو »ما أُحِبُّ لِنَفْسِی
که من تو را براى مدیریت، ا واقعیت این است ؛ ام»اَمّا اِنّی اَراكَ ضَعیفاً «خواهم؛ هم مى

شما حتى بر یک جمع دو نفرى هم مدیریت نکن » فَال تُؤْمَرُونَّ عَلَى اثْنَیْنِ«دانم ضعیف مى
) حتى مسئولیت اداره اموال یک یتیم را 81»(وَ ال تُولَّیَنَّ مالَ یَتیمٍ«را نپذیر  هاآنو مسئولیت 
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هاى اند. مسئولیتسراسر امانتهاى سیاسى و اقتصادى، هم قبول نکن. چون مسئولیت
حکومتى، اقتصادى، قضایى، سیاسى و فرهنگى در جامعه اسالمى، امانت مقدّس خدا و مردم 

؛ روز قیامت همه کسانى که در حکومت اسالمى، »یَوْمَ الْقِیامَۀِ خِزْيٌ وَ نَدامَۀٌ هاآنوَ «است، 
اند، جز اش را نداشتهرضهعند، ولى صالحیت، تجربه، تخصص و امسئولیتى را قبول کرده

که بتوانند  هاآن؛ مگر »اِلّا مَنْ اَخَذَها بِحَقِّها«هاى بزرگ نخواهند داشت. رسوایى و پشیمانی
حق حکومت را در فرهنگ اسالم و مدیریت اسالمى به درستى ادا کنند. مدیریتى عاقالنه، 

 ».وَ اَدَّى الَّذِي عَلَیْهِ فِیها«علمى و اخالقى. 
المى عه اسفرمودند: هر کس در جام و سلم) صلى اهللا علیه وآله(یت دیگرى پیامبردر روا

نظامى،  هنگى یا، فرمسئولیتى قبول کند؛ مسئولیت اقتصادى، قضایى، سیاسى، امنیتى، اطالعاتى
سئولیت ین مااز او براى  داند فالنىىم؛ در حالى که »اَنَّ فِیهِمْ مَنْ هُوَ اَفْضَلُ مِنْهُ وَ هُوَ یَرى«

للَّهَ وَ ا خانَ فَقَدْ«تر است، ولى باز هم آن مسئولیت را در حکومت اسالمى قبول کند، شایسته
نت ینى خیادو به جامعه  و سلم) ه وآلهصلى اهللا علی() او به خدا و به پیامبر82؛(»رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنینَ

 کرده است.
بى نیستى. دیر خوا مماود: تو انسان خوبى هستى، ر فرمبه ابوذ و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

 اضطرار و وظیفه. که مسئولیت قبول کنیم، مگر در حدهمه ما الزم نیست 
ان اسالمى، ؛ حاکم»صالٍعَلَى الْوالِی خَمْسُ خِ«فرمود:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر اکرم

عِینُ یَسْتَاَ: «: یکى این استمسئوالن حکومت و دولت اسالمى باید پنج خصلت داشته باشند
شود که بکسانى داده  متى بهحکو هاى مدیریتى و؛ باید مسئولیت»اُمُورِهِمْ بِخَیْرِ مَنْ یَعْلَمُ عَلى

سانى که کیعنى  ؛»لَمُ خَیْرِ مَنْ یَعْ«شناسند. کارشناس هستند، بیش از دیگران آن کار را مى
ظهر که م سلم) و آلهصلى اهللا علیه و(پیامبر اکرم اعلم و متخصص در آن فن هستند. شما ببینید

 عین اش توحید و معنویت است، درقدس است و براى تهذیب نفوس آمده و هدف اصلى
 ى هم دررارد و اضطهایى در جامعه اسالمى بشونفرماید: اگر کسانى وارد مدیریتحال مى

رچه خود گپذیرد. بید ن کار را نباشناسند که از او آشناتر است، آا دیگرى را مىکار نباشد، ام
 نیز ناوارد نیست ولى دیگرى از او واردتر است.
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 آشناتر شناسد که از اوا دیگرى را مىاگر کسى به کارى آشنایى دارد، امفرماید: مى
که ما این است، باز هم خائن است. مشکلى هست، عذرى هست، آن وقت بپذیر؛ چه رسد به

 موکراسىدهنگ هاى انتخاباتى که در فربقاپیم! این رقابت کارى را درست آشنا نباشیم و
هاى دهى وعغرب است، قاپیدن قدرت، قاپیدن منابع ثروت از یکدیگر، جلو افتادن، گاه

گ از ى بزرهانادروغ دادن، سراسر بر خالف فرهنگ اسالم است. در فرهنگ اسالم، انس
ردم موشت د چون با حقوق و سرنترسنکنند، چون از دنیا و آخرتش مىمسئولیت فرار مى

 که احساس تکلیف و اجبار کنند. سر و کار دارند مگر آن
یا رَسُولَ اللَّهِ، «روزى به ایشان گفت:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(یکى از اصحاب پیغمبر

اگر ؛ آقا حکومت اسالمى تشکیل دادیم، ما هم در خدمتتان هستیم، »بَعْضِ ما وَلّاكَ اَمِّرْنا عَلى
گفت نه براى شغل، قدرت و شود مسئولیتى هم به ما بدهید. البته ابوذر از روى اخالص مىمى

هم بودند که به مسئولیت حکومتى به چشم امتیاز و غنیمت و  هاآدمحکومت، ولى این جور 
کنم اگر امتیازات حکومتى نباشد، باز هم در انتخابات نگریستند. من از شما سؤال مىشغل مى

این همه کاندیدا و نامزد خواهیم داشت؟ اگر امتیازات نباشد، اگر شهرت و پول و قدرت و ما 
ى و دنیوى حکومت نباشد، من از شما ن مسائل نباشد، اگر امتیازات مادخانه و سفر خارج و ای

شوند؟ معلوم کنم باز هم در انتخابات براى یک پست حکومتى، هزاران نفر نامزد مىسؤال مى
هاى حکومتى، نگاه محمّدى نیست. یکى از این نوع گاه ما به مسائل و مسئولیتاست که ن

عرض کرد: آقا ما ارادت داریم یک شغلى هم به ما  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(به پیامبر هاآدم
وَ إِنّا «فرمودند:  و سلم) صلى اهللا علیه وآله(اى از این سفره بنشینیم. پیامبر اکرمبدهید، ما هم گوشه

؛ به خدا سوگند، در حکومت »عَلى هذَا الْعَمَلِ أَحَداً سَأَلَهُ وَ الَ أَحَداً حَرَصَ عَلَیْهِ اللَّهِ النوَلّی
اسالمى به کسانى که به دنبال ریاست هستند، هیچ مسئولیتى، حتى مسئولیت کوچکى 

ى فرار دهم که از مسئولیت حکومتنخواهیم داد. من در حکومت، به کسانى مسئولیت مى
هایشان بیرون را از خانه هاآنروم دانند امانت خدا و مردم است. مىکنند؛ چون مىمى
اندازند، که خود را جلو مى هاآنکنم تا مسئولیت بپذیرند. امّا خواهش مى هاآنکشم و از مى

هرگز. اگر ما همین مفاهیم دینى را بدون اضافات روشنفکرى و بدون لعاب مقدس 
دروغى و افراطى و منافقانه، اگر همین متن دین را ارائه و عمل کنیم، همان ایمانى هاى بازي
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ها را هاى جهاد و شهادت کرد این نسل و همه نسلکه نسل دهه اول انقالب را وارد صحنه
ى معمولى و متوسطى مثل ما بودند منتها وقتى در هاآدمکند. شهداى نسل قبل هم هم وارد مى

س کردند و بوى اخالص از طرف منادیان حرکت به مشامشان خورد، فضاى توحیدى تنف
هم لبیک گفتند و از همه چیز گذشتند و مرگ را به بازى گرفتند. آن تجربه که در  هاآن

 دهه اول انقالب شد، دوباره و همواره قابل تکرار است و خواهد بود.
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 ) همان.42

 .83) معانى االخبار: ص 43



  

 .182، ص 18) بحاراالنوار: ج 44
 .513) امالى شیخ صدوق: ص 45
 .23): 42) سوره شورى (46
 .238راف : ص ) التنبیه و االش47
 .678، ص 1) الخالف: ج 48
 .96، ص 20) بحاراالنوار: ج 49
 .38، ص 75) بحاراالنوار: ج 50
 .152، ص 77) بحاراالنوار: ج 51
 .341) امالى شیخ صدوق: ص 52
 .431، ص 22) بحاراالنوار: ج 53
 .148، ص 77) بحاراالنوار: ج 54
 .232، ص  17) بحاراالنوار: ج 55
 .16، ص  103) همان: ج 56
 .25):  57) سوره حدید(57
 ) نهج البالغه: خطبه اول.58

 .25: 6) سوره انعام(59
 .182، ص 18) بحاراالنوار: ج 60
 .27): 11) سوره هود(61
 . 68، ص 2) نفائس الفنون فى عرایس العیون: ج 62
 .4): 14) سوره ابراهیم (63
 .31): 8) سوره انفال (64
 .6): 15) سوره حجر (65
 .36): 37) سوره صافات (66



  

 .14): 44) سوره دخان (67
 ) مفاتیح الجنان، دعاى ندبه.68

 .28) : 34) سوره سبأ(69
 .54) تحف العقول : ص 70
 ».امَۀِ یَوْمَ الْقِی آدَمُ وَ مَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوائى«؛ 402، ص 16) بحاراالنوار: ج 71

السالم وَ الَ یهلَقَ اللَّهُ آدَمَ عللَوْال نَحْنُ ما خَ «؛ 262، ص 1): ج لیه السالم) عیون اخبارالرضا(ع72
 ».الْحَوَّا وَ الَ الْجَنَّۀَ وَ الَ النَّارَ...

 .126، ص 20) بحاراالنوار: ج 73
 .159): 3عمران () سوره آل74
 .256): 2) سوره بقره (75
 .220) امالى شیخ صدوق: ص 76
 .22): 8) سوره انفال (77
 .100): 10() سوره یونس 78
 .94، ص 1) بحاراالنوار: ج 79
کُُر وَ یِْه التَّفَِه عَلَذَرٍّ رَحْمَُۀ اللَّ اَکْثَرُ عِبادَةِ اَبى: «u؛ امام صادق431، ص 22) بحاراالنوار، ج 80

 ».الْاِعْتِبارُ

 .384) امالى شیخ طوسى: ص 81
رَجُالً شَیْئاً  ى فَوَلّ رِ الْمُسْلِمینَ نْ أُمُوشَیْئاً مِ  مَن تَوَلّى. «319) التعجب من اغالط العامۀ : ص 82

 ».سُولَهُ وَ الْمُؤْمِنِینَللَّهَ وَ رَخانَ ا قَدْمِنْ اُمُورِهِمْ وَهُوَ یَعلَمُ مَکانَ رَجُلٍ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَ
 


