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  هموست حقيقت كه حقّ نام به
  

  

  اولي  كلمه    
  

 پور رحيم حسن استاد هاي ديدگاه) »فردا براي طرحي «مجموعه گفتار (داريد دست در آن چه
 تقريرات يا و ايشان هاي سخنراني از برگرفته غالبا كه مجموعه، اين. دهد مي بازتاب را ازغدي

 و ها  همايش آموزشي، يا آزاد هاي نشست محصول باشد، مي شاگردان برخي دانشجويي
  .است امروز تا 63 سال از بررسي و نقد هاي حلقه و ها مصاحبه

 يا نيداريش و ديداري هاي رسانه شماري از تر در پيش جلسات اين از اندكي بخش
  . يابد بار انتشار مي نخستين  براي و تدريج به آن تر عمده بخش و شده منتشر نوشتاري،
 كه است برخوردار بسياري تنوع از فرمود، خواهيد مالحظه چنان كه مباحث، سلسله اين
 انساني علومِ مفاهيم ملتقاي از وسيعي ي عرصه در موضوع لحاظ به دهه، سه تا دو ظرف

 و) ادبيات و هنر تاريخ، شناسي، روان شناسي، جامعه وتربيت، تعليم حقوق، تصاد،اق سياست،(
 كالم، اصول، فقه،(حوزوي علوم و اسالمي معارف با -كلمه جديد مفهوم به -مضاف هاي فلسفه
 و مباحث تر آسان تفكيك  براي كه است علت بدين و گشته ارائه) حديث و تفسير فلسفه،
 ثبت آن جلد روي بر مجلد، هر موضوع اصلي گرايش خواننده، انتخاب حقّ به احترام
  . است شده

  :باشد مي چندگروه شامل »فردا براي طرحي «مجموعه مباحث
 و اساتيد جمع در كه است هايي  همايش و ها سخنراني محصول مجلدات، غالب ـ1

 محوريت با و معرفتي متنوع موضوعات در علميه هاي حوزه فضالي و ها دانشگاه دانشجويان
  . است شده ايراد اسالمي ي انديشه
 هاي دانشگاه در عمدتا كه است كشور از خارج هاي  همايش محصول نيز بخشي ـ2

  .است شده برگزار گوناگون
 از محدودتري هاي جمع و »بررسي و نقد هاي حلقه «در نيز تري تخصصي هاي بحث ـ3
 و داشته جريان درس هاي كالس يا و ييدانشجو پژوهش هاي گروه يا گران پژوهش و اساتيد
 به اينك بوده، خاصي كتاب يا مقاله نقد گاه و مكتبي يا انديشه نقد حاوي كه ها، آن از بخشي
 هاي كتاب يا افراد آن نام شود مي البته سعي انتشارات از سلسله اين در. گردد مي منتشر تدريج



 

 موردي يا شخصي جنبه ها بحث تا شود خصوصيت الغاي و شده حذف ـ االمكان حتي خاصـ 
   .بچربد اش شخصي جنبه بر آن عمومي و معرفتي كفّة و نيابد

 و انقالبي هاي مناسبت و تر عمومي محافل در هايي سخنراني شدة پياده اندكي، موارد ـ4
  .است نشده يا و شده منتشر هاي مصاحبه متن يا و اسالمي
 نوشتاري و قلمي كار محصول شد، خواهد صريحت ها آن ي مقدمه در كه نيز هايي نمونه ـ5
  .است

 بلكه نيست ايشان كتبي يا شفاهي اثر مستقيما كه دارند وجود تري متفاوت هاي نمونه ـ6
 ي شده بندي جمع محصول يا و شاگردان برخي دانشجويي تقريرات و ها يادداشت در واقع،
 با مرتبط غيرمستقيم، توان مي را ها آن و است ايشان وگو با گفت و و پاسخ پرسش  جلسات
  .است شده فراهم نيز ها آن انتشار زمينه اينك كه دانست ايشان نظريات سنخ از و ها ديدگاه

 هيچ بدون غالبا و گوناگون مجالت و ها كتاب مجازي، هاي پايگاه از برخي در تر پيش
مولف  اطالع با بار اين! است منتشرشده ايشان از سخنراني ها ده هماهنگي، حتي يا ويراستاري

 از توضيح اين البتّه با كند مي ها آن مكتوب انتشار به اقدام »فردا براي طرحي «ي مؤسسه محترم،
 كه شده، تأليف هاي كتاب سنخ از غالبا مباحث، اين كه محترم خوانندگان براي ايشان جانب
 مكتوب كار اسبمن و نسقي نظم  و ويژه ويراستاري و شود مي پرداخته منبع ذكر به آن در

 بسيار ويراستاري با و شده پياده كه است هايي سخنراني متن غالباً بلكه نبوده است؛ دارد،
 و كتبي عبارات به شفاهي جمالت ساختار تبديل حد در خوانان، نمونه توسط مختصري

 ي خواننده ي مطالبه كه است منطقي بنابراين، شود؛ مي منتشر ها، فاعل و فعل برخي جايي جابه
  .باشد حد اين در بايد نيز محترم

 مقاالت سطح به ها آن ارتقاي و مباحث اين دقيق و مفصل بازنگري كه است طبيعي   
 همين انتشار به و نپذيرفته وقت ضيق دليل به را آن ايشان كه بود خواهد بر زمان رسمي،كاري

 و بازنگري براي مجالي چنين آينده، در آن كه اميد. است داده تن كراهت، با نيز مجموعه
  .آيد پيش مباحث اين تكميلي و تر دقيق ويراستاري

 آمادگي و تمايل محترم، خوانندگان و ايشان از تشكر ضمن ،»فردا براي طرحي «ي مؤسسه   
 جهت در كوچك گامي كه است اميدوار و دارد مي اعالم نقدها و پيشنهادها دريافت براي را خود

  . باشد برداشته عمومي افكار ارتقاي و هاي تفكّر شعله كردن گرم و ماسال نظري مفاهيم گسترش
  

  شما همياري باد گرامي
فردا براي طرحي« ي سهمؤس«  
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  اشاره
 است كه هريك به 81 و 80هاي  راني در سال سخنچهارچه در دست داريد، متن  آن
 و پيامبري است، و به ابعاد متفاوتي از نبوت و خاتميت ) ص(اي مرتبط با مسئله پيامبر شيوه

   .پرداخته است
  
  
 
   

   اول  گفتار 
  

   چه بايد كرد؟    
  
كنم، مرد بزرگ تاريخ   را تبريك عرض مى)ص(يالد مقدس نبى اكرمم

 طبيعت و ماوراء طبيعت كه ما را از ظلمت جهل و شرك و سلطان عالم
رهايى داد و درس محبت، انسانيت، آگاهى و آزادى آموخت، براى تعليم 
كتاب و حكمت و تزكيه نفوس بشرى آمد و سرمشق اقامه قسط و اجراى 

 
  .1380هاي نماز جمعه تهران،  پيش از خطبهمتن سخنراني . *
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عزيزٌ علَيهِ ما عنِتُّم حريص « :خداى متعال در توصيف ايشان فرمود. عدالت شد
بريد بر او گران است و او نسبت به  يعنى رنجى كه شما مى) 1(؛»يكُمعلَ

 . سرنوشت و حقوق شما حريص است

امروز . در هفته وحدت از وحدت تبليغاتى سخن گفتن، كافى است
وحدت سياسى و ايمانى در سطح جهان اسالم، تنها يك توصيه اخالقى و 

م و مسلمانان در استحبابى نيست، يك ضرورت حياتى است؛ زيرا اسال
بر . شود ريزى مى  برنامهها آناند و عليه  گيرى شده سراسر جهان، هدف

 .ها را تشخيص بدهيم ماست كه محتوا و روش اين توطئه
كردن نهضت  مضمون اصلى پروژه استعمارى ضد وحدت، متوقف

ويژه در دو سه دهه اخير، به بركت امام و  بيدارى جهان اسالم است كه به
روش اصلى در اين پروژه، دامن زدن .  اسالمى گسترش يافته استانقالب

هاى پراكنده مسلمان از راه  اختالف بين مذاهب اسالمى و ملت
 .آميزكردن وجوه تفاوت بين مذاهب اسالمى است مبالغه

امروز اتحاد عقيدتى در مشتركات و وحدت سياسى مسلمانان در برابر 
 در اًتوان درهم ريخت و اتفاق اخلى مىد شمنان اسالم را فقط از طريق آفاتد

هاى داخلى  هاى عملياتى مخالفان اسالم، همين سازمان دادن به فتنه رأس طرح
 .در پشت جبهه جهان اسالم قرار دارد

الغطا و  ها تا  كاشف ها و محمد عبده الدين آن بذرى كه سيدجمال
ن جهان اسالم و ها و ساير مجاهدا ها و سيد قطب البنّا و نواب صفوى حسن

متفكران و بيدارگران اسالمى، شيعه و سنّى در سده گذشته پاشيدند، بذر 
اى بود كه با زحمات امثال مرحوم آقاى بروجردى و مرحوم  جهاد و بيدارى

 همه  و ديگر افراد در باب ضرورت وحدتشلتوت، شيخِ االزهر مصر
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 امت«لى تشكيل يه و اصاول هسته كم مذاهب رسمى اسالمى تلفيق شد و كم
را تشكيل داد و كار اصلى البته به » واحد و مجاهد اسالمى در عصر حاضر
بينيد  د تا امروز كه  شما مىها رسي دست امام عزيز صورت گرفت و ميوه

 شهداى حزب اللّه لبنان و جهاد اسالمى و حماس فلسطين، شيعه و سنّى خون
كديگر قابل تشخيص در صف مقدم جهان اسالم، در هم آميخته و از ي

بنابراين، امروز هر كس به هر بهانه و دليل و با هر زبانى، در ايران و  .نيست
هاى مذهبى و توهين به  جهان اسالم، به فتنه تفرقه مذاهب اسالمى و جنگ

ها   بايد شريك صهيونيست- ولو ناآگاهانه -مذاهب رسمى اسالم دامن بزند 
هاى اخير، دوباره  خصوص در سال  بهدانسته شود، و توجه داشته باشيم كه

پردازى  هايى كه در يكى، دو قرن گذشته با مذهب سازى و فرقه همان دست
هاى مذهبى را بين مسلمانان عليه يكديگر رشد دادند،  پرورى، كينه و افراط

 .اند در دهه اخير دوباره فعال شده
فريقا، آال ورميانه و شبه جزيره هند و شمها در خا در يك دوره انگليسي

ساختند و به شيعه يا سنّى  زدند و خزعبالتى مى سازى مى حتى دست به مذهب
براى درگيركردن آنان با يكديگر و حتى براى ايجاد درگيرى بين خود اهل 

 .دادند هايى مى سنّت به هر يك نسبت
گرى از  از يكسو در همين منطقه خاورميانه، جريان وهابيت و ناصبى

هاى انگليسى و انحرافى، و از  بازي گرى و درويش سويى ديگر، صوفى
گرى را دامن زدند و سپس حتى در ميان شيعيان،  گرى و بهايى سو بابى يك
بيت،  د كه به نام محبت اهلگرى و افراطى را پديد آوردن ى غالىها ناجري

هاى غلط  دادند و نيز روش مى )ص(بيت پيغمبر  خدايى و الوهيت به اهلنسبت
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ع عزادارى را ترويج كردند و بدين ترتيب، با تقويت افراطيون از و نامشرو
 .هاى مذهبى دامن زدند هر طرف به جنگ

 را ها آنو اظهار برائت از دشمنان  )ع(بيت و اهل) ص(ما محبت به پيامبر
دانيم اما رعايت موازين اسالم و مصالح امت را در كيفيت  الزم و واجب مى

هاى  دشمنان اسالم، بدعت. دانيم  نيز، واجب مىاظهار اين مودت و برائت
. دادند كردند و حتى آموزش مى خالف شرع در اين مفاهيم را ترويج مى

كم در  ت خارجه انگليس منتشر شد كه دستچه بعدها در اسناد وزار چنان
گذارى كالنى كرده تا در محافل و  ايران، عراق و هند، دشمن، سرمايه

ند و از جريان پاك و ه بين شيعيان نفوذ كهاى مذهبى، از جمل هيئت
سوءاستفاده نمايد و اين جريان مباركِ مؤثّر در  )ع(بيت ارزشمند مدح اهل

تاريخ شيعه و انقالب را به عامل مخدر و تفرقه در ميان مسلمانان تبديل كند 
هاى مذهبى، با چند واسطه، اشعارى را براى مداحى  و حتى بين بعضى هيئت

و تشيع بود، يا  )ع(بيت  بدعت و نقض معارف اهلردند كه كامالك ترويج مى
ها همه  كردند و اين بين عزاداران با بودجه خودشان، قمه توزيع مى

ها دخالت دارد و بايد  هايى است  كه پشت پرده در اين تفرقه افكني دست
البته ممكن است يك مداح از سرِ ناآگاهى و با اخالص،  .اين دخالت را ديد

اما توجه داشته . توجه و با اخالص قمه بزند روغ بگويد و يك عزادار هم بىد
هايى در كار است تا فتنه كند   گاهى چه دستها ناباشيم كه پشت اين جري

گرايانه، بدعت و هتّاكى را به پيروان  هاى غالى و اين ادبيات افراطى، روش
اصلى و نبرد اصلى ساير مذاهب اسالمى باب كنند تا مسلمانان را از جبهه 

 . منحرف كنند



  

 13                                                                                                    چه بايد كرد؟ 

كنند،  گرى را ترويج مى گرى و وهابى هايى كه ناصبى ببينيد دست
گرايانه را  هاى اِباحى گري هاى انگليسى و صوفى بازي جريانى كه درويش

آميز در   شرك ممكن است در پشت پرده، خط غلوها ناكند، هم ترويج مى
 هى كسانى بدون توجه و با حسنو گارا هم دامن بزنند  )ع(بيت شأن اهل

ام و اين در  ام، حسين اللّهى ام، رضااللّهى نيت تعبير كنند كه من على اللّهى
جاهل متنسك، كمر مرا :  فرمودند)ع(حالى است كه خود حضرت امير

 )2(.شكند مى
آقا : نقل شده است كه كسى نزد ايشان عرض كرد )ع(از حضرت رضا

اند كه  اى در شهر پخش كرده  حكومت، شايعهراجع به شما از طرف دستگاه
رو به  )ع(حضرت رضا. دانيد شما و پدرانتان، مردم را بنده و برده خود مى

 :آسمان نمودند و عرض كردند
به . رود ين ستمى نيست كه بر ما مىاولخدايا، تو شاهد باش اين «

رگز اى نه از دهان من و نه از دهان پدران من ه خدا سوگند، چنين كلمه
خارج نشده و نخواهد شد كه ما مردم را بنده و يا برده خودمان بدانيم؛ 

 )3( ».ما افتخارمان، بندگى خداست
هاى انحرافى و  روش.  توجه داشتها آنها نكاتى است كه بايد به  اين

اهانت و فحاشى به مقدسات هيچ مذهبى از مذاهب رسمى اسالم به ويژه در 
 ،)ع(بيت پيغمبر  افتخار ما تشيع است و حب اهلالبته. اين دوره جايز نيست

هويت و فخر ماست و ما در دنيا و آخرت، اين مذهب را با هيچ چيز عوض 
 .نخواهيم كرد
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نظرم رسيد   خواستم بابت آن، دقايقى مصدع بشوم، به اى كه مى اما نكته
كه تحت عنوان  چه بايد كرد، بتوان به بعضى از مختصات و كليات آن 

 .شاره كردا
كنيم براى شفاف كردن  چه بايد كرد؟ پرسشى است كه ما مطرح مى

جرياناتى كه در صفوف ملت ما به نمايندگى خود خوانده، از طرف ملّت و 
دوره حكومت دينى . آقا ديگر خسته شديم: گويند ى مختلف مىها نابه زب

 است تمام شده است، عصر ايدئولوژى گذشته است، انقالب به پايان رسيده
اند،  ها فرسوده شده اش را از دست داده است، ارزش و شعارهاى دينى جاذبه

مردم اگر حكومت . جامعه خسته شده است، مردم ديگر خواهان دين نيستند
 دينى را نخواهند، چه كسى را بايد ببينند؟

تحت عناوين مختلف، فضاى بسيار سنگين تبليغاتى در خارج و داخل، 
 .سازى با همين مضمون است  و جريانصدا در دست تبليغ يك

يك حاضر نيستند كه به جاى دين، انقالب و  آورند و هيچ هزار بهانه مى
ها خودشان را متهم كنند و بگويند ما خودمان مشكل داريم، مردم از ما  ارزش

مردم از دين و حكومت دينى، خسته نشده و . شوند اند يا مى خسته شده
. كنند، نه با دين و با حكومت دينى كل پيدا مىمردم با ما مش. نخواهند شد

راستى چه بايد كرد؟ در اقتصاد چه بايد كرد؟ در سياست داخلى و  به
خارجى چه بايد كرد؟ در قضاوت چه بايد كرد؟ در حوزه فرهنگ چه بايد 

هايى است كه بسيارى از ما نياموختيم و وارد  ها همه درس كرد؟ اين
 .حكومت اسالمى شديم

كسانى كه . شناسى حاكمان در حكومت دينى است  مسئله، آسيبيناول
 اند  نياموخته)ع(بيت هاى اهل  و آموزه)ص(چه بايد كرد را از سنّت پيغمبر اكرم
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اند  هاى مختلف خواسته اند و به نام دين در حوزه و وارد حكومت دينى شده
ن و ين مشكل مردم متدياولعمال حكمرانى كنند، چنين كسانى بر مردم ا

شفاف ين تكليف ما در حوزه چه بايد كرد، مواجهه اولاند و  حكومت دينى
 به سند و نه قلباشنا  معارف و احكام دين را مىبا جرياناتى است كه نه عقال

در .  به آن التزام دارندراى حكومت ايمان دارند و نه عمالدكترين دينى ب
 .اند ينى خسته شدهكنند كه مردم از دين و حكومت د عين حال ادعا مى

ها، تبليغات و  اى از اين گفته كنم كه بخش عمده من به شما عرض مى
كرده،  كار اصلى من، حضور در ميان نسل جوان تحصيل. جنگ روانى است

كنم كه هرگاه  دانشجو، استاد و طلبه است و به نوبه خود به شما عرض مى
 دارد به اين معنا نيست كند، يا ابهامى گويد، يا اشكال مى نسل جديد سخن مى

ايم كه از  كه بريده است يا متزلزل و ضعيف است و ما هرگز نشنيده
ايم  هر چه ما از اين نسل شنيده. حكومت دينى و از دين، خسته شده باشند
: گويند شود؟ نمى زنيد، عمل نمى اين است كه چرا به دينى كه از آن دم مى

 .چرا حكومت، دينى است
  هاى مديريتى، حكومت، دينى نيست؟  برخى از حوزهچرا در: گويند مى

گذارد كه مردم و  امروز دشمن شبهات را در دهان مردم و نسل جوان مى
خواهيم و چرا حكومت، دينى  ما حكومت دينى نمى: گويند نسل جوان مى

 .است؟ در حالى كه واقعيت، عكس اين است
در همه پرسش اصلى نسل جوان اين است كه چرا حكومت و حاكمان 

هاى اختياراتشان، در اقتصاد، سياست، فرهنگ و قضاوت، دينى عمل  حوزه
 كنند؟ نمى
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فرق است ميان اينكه بگوييم اشكال در دينى بودن حكومت است يا اين 
گاه اگر زاويه ن. مطلب كه چرا حكومت، دينى نيست و بايد دينى بشود

دانيم كه دين، زنده ما بايد ب. كند  تغيير مىعوض شود، راه حل و پاسخ حتما
 انقالب شد و ها آنها جاذبه دارند و آن شعارهايى كه بر اساس  است، ارزش

امروز انقالب ايران، مركز توفنده و قلب انقالب جهانى اسالم است و در 
هايى كه انقالب  كند، همان ارزش سراسر دنيا دارد تغييرات عمده ايجاد مى
چنان زنده است،  ها هم آن ارزش. در ايران ايجاد كرد و جنگ را پيش برد

كنند،  درستى اَدا شود و اگر آنان كه اَدا مى توفنده است، جاذبه دارد و اگر به
 به همان سرعت و قدرتى كه اوضاع ايران را عوض -عاقل و صادق باشند 

.  اوضاع كلّ جهان اسالم را در يكى، دو دهه آينده تغيير خواهد داد-كرد 
ى و تبليغاتى ما اصالح شوند، اگر دستگاه قضايى ما، هاى فرهنگ اگر رسانه

 )ع(بيت دولت و مجلس ما كمتر حرف بزنند و به دكترين پيغمبر و اهل
ها زنده است و جاذبه دارد و  بيشتر عمل بكنند، خواهيد ديد كه اين ارزش

تپد، نبض دين و حكومت دينى و انقالب  هنوز تنها نبضى كه در دنيا مى
ها مسائلى است كه بايد روشن بشود كه چه كسانى در اين  اين. دينى است

 . شود كنند و به حساب دين گذاشته و نوشته مى جامعه چه مى

ما خودمان . اين دين، احتياج به فهم و عمل دارد، احتياج به اصالح ندارد
 .را بايد اصالح كنيم، نه دين را

رانى، در است، در آخرين سخن )ص(دينى كه بنيانگذارش پيغمبر اكرم
ترين  ترين و ناب دهد، بزرگ هايى كه مى حال بيمارىِ منجر به رحلت، پيام

هاى انسانى در باب كرامت انسان و حقوق بشر و آزادى بيان است؛  پيام
هاى غربى به ما آموزش  خواهند امروز با آموزه يعنى همان چيزهايى كه مى
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اش و  هاى معنوى يكى، آن پيامى است كه ايشان عالوه بر جنبه! بدهند
ى قطرات آب وضويش را از يكديگر جستند و حت كى كه مردم به او مىتبرّ
بود و در العرب   ةربودند؛ در آن هنگام الاقل، قدرت مطلق در جزير مى

  :گويد  وداع، خطاب به مردم مىآخرين سخنرانى، سخنرانى
 جانى، قّ ح-هر كسى حقّى برگردن من دارد كه اَدا نشده است«
 امروز بگويد و حساب مرا تصفيه كند، مرا ببخشد -، و يا حيثيتى مالى

و از من بگذرد، يا قصاص و جبران كند تا حساب ما به آخرت 
  )4(».نيفتد

مردى كه قدرت مطلق دارد و حاكم دينى است، با مردم اين گونه سخن 
كنند و شخصى به نام  گويد كه جمعيت با صداى بلند گريه مى مى
گشتيم،  يك روز  از جبهه بر مى: گويد خيزد و مى بر مىقيس  بنةسواد

ى در دست شما بود؛ ا انهشترهاى ما در كنار يكديگر قرار گرفت، تازي
  . دانم از روى عمد به من اصابت كرد يا به اشتباه نمى

اينك . برم كه از روى عمد بوده باشد به خدا پناه مى:  فرمود)ص(پيامبر
همان : فرمودند. كنم قصاص مى: ى؟ گفتكن بخشى يا قصاص مى مرا مى

رود و   مى)س(بالل به خانه حضرت زهرا. تازيانه را يكى از خانه بياورد
 )س(حضرت زهرا! ياوريدآن تازيانه را ب: گويد كند كه پدرت مى عرض مى

پدرت خود را براى : ست؟  گفتندچه خبر شده است؟ مگر جهاد ا: پرسد مى
خاتم انبيا اكم حكومت مطلقه اسالمى و ح. ق خوردن عرضه كرده استشال

 .ق خوردن، عرضه كرده استخود را براى شال
ق  را شال)ص(چه كسى حاضر شده است پيامبر خدا«: گويد  مى)س(زهرا
ريخت،   در حالى كه اشك مى)س(حضرت زهرا. فالن كس:  گفت»بزند؟
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جا   آن)ع(آيا حسن و حسين«: گويد دهد و مى آورد و به او مى تازيانه را مى
 » را بزند؟ها آن )ص(نبودند كه از او بخواهند به جاى پيامبر
ى عالم هاى ماد ت معنوى با همه قدرتاين ابرقدرت كه از موضع قدر

ها كرامت انسان  اين. گفت در برابر بندگان خدا، چنين متواضع بود سخن مى
  است كه يك نفر- از نوع اسالمى، نه غربى -و حقوق بشر و آزادى بيان 

گشتيم،  بلند شود و در برابر حاكم بگويد كه آقا يك روز از جبهه برمى
ى در دست شما بود؛ ا هن اشترهاى ما در كنار يكديگر قرار گرفت، تازي

من بايد قصاص كنم و ! دانم از روى عمد به من اصابت كرد، يا به اشتباه نمى
 ».درست است، حق دارى«: پيامبر بگويد

 كه كودكان هفت، هشت )ع( حسن و حسيناتفاقا. را آوردق  شال
 اين حقّ شود اى بودند، هر دو به نزد آن مرد آمدند كه آقا اگر مى ساله

آيا ممكن است كه به جاى پيامبر . عمال كنيدقصاصتان را درباره ما ا
 او ». من بايد قصاص شومخود«:  فرمود)ص(، ما را بزنى؟ پيامبر )ص(خدا

نيز شانه را عريان كردند و آن  )ص(پيامبرگفت كه شانه من عريان بود و 
خواستم تا  ى مىا هنامن تنها به«:  را بوسيد و گفت)ص(مرد، كتف پيامبر
 . اين است فرهنگ دينى و حكومت دينى».كتف شما را ببوسم

اين فرهنگ، احتياج به اصالح ندارد؛ بلكه حاكمان و مديران ما نيازمند 
هر گاه مسئوالن . هنگ تطبيق بدهنداند و بايد خود را با اين فر اصالح
ه، خود را با اين فرهنگ، تطبيق دادند، در سه قوهاى مختلف حكومت  رده

آن روز بدانيد كه ديگر هيچ مانعى جلوى راه اين حركت و اين انقالب، در 
سراسر جهان نخواهد ايستاد؛ زيرا بشريت جز عقالنيت در حوزه نظر، و 

تواند بخواهد و معارف اسالم، مظهر  رى نمىانسانيت در حوزه عمل، چيز بيشت
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گرايى به معناى   انسانعقالنيت و احكامش مظهر و مجالى بزرگ انسانيت و
 .حقيقى است
فرمايد و  ها موعظه مى  در همان آخرين سخنرانى، به حكومت)ص(پيامبر

خواهم كه خدا را به ياد  از همه آنان مى« :گويند به حاكمان پس از خود مى
 نگذاريد در  «:فرمود.  است)ص(هاى پيغمبر اين آخرين جمله. »اشندداشته ب

نگذاريد . پاره كنند ها، ضعيفان را پاره پشت درهاى بسته حكومت، قوي
 ».ه كنندداران و اغنيا، فقرا را ل سرمايهپشت درهاى بسته دولت، 

ها  وگوى تمدن المللى براى گفت هاى بين آقايان وقتى به كنفرانس
 پس بدهند تا آنان نيز ها آن غربيان را به هاى خود بايد ايدئولوژيروند، ن مى

 معارف و احكام و منطق اسالم را در ها آنزير لب به ما بخندند، بلكه بايد با 
ى در برابر ، ادب را حت)ص(منطقى كه در آن پيامبر اكرم. ميان گذاشت

 ما  رْ علىاِصبِ«:  فرمود)ص( خداى متعال به پيامبر. كرد دشمن رعايت مى
كنى، حتى وقتى  با اينان كه برخورد مى) 5(؛»يقُولُونَ واهجرْهم هجراً جميالً

كنى، به زيبايى طرد كن، صبر كن و تحمل داشته باش و از  طردشان هم مى
مردم را به راه خدا با حكمت و موعظه حسنه «: پا منشين و فرمود

 )6(».بخوان
كند و  ل و برهان بشريت را خطاب مىمكتب و پيامبرى كه با استدال
. برهان بياوريد) 7(؛»قُلْ هاتُوا برْهانَكُم«: خداى متعال در قرآن كريم فرمود

گوييم و به كسى تحميل غيرمنطقى  ما با شما بر اساس برهان سخن مى
 احتياجى گويد اصال ند و مىدا مكتبى كه حجيت عقل را ذاتى مى. كنيم نمى

براى عقل نيست، مكتبى و پيامبرى كه دنياگرايى را به به استدالل شرعى 
 )ص(پيامبر. گرايى و در كنار آن قرار داد مفهوم مثبتش در طول آخرت
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تقرّب به خدا منافاتى با ازدواج و كار اقتصادى و عمران ندارد؛ : فرمود مى
 .بلكه همه اين امور وقتى رو به خدا باشد، باعث تقرّب به خداست

برد، بيشترين مخارج   وقتى دست به جيب مى)ص(يامبردانيد كه پ مى
زد و آرايش  سرو صورتش را آب مى) 8.(اش، براى عطر بود شخصى

كسى در زد، پيامبر در : كند  نقل مى)ص(يكى از همسران پيامبر) 9(كرد، مى
طه بود، رتش را مرتب كند، ظرف آبى در محوحياط بود، خواست سر و صو
مرتب كردند و سپس ردند و سر و صورتشان را ايشان در همان آب نگاه ك

 در رفتن و به خود رسيدن؟ آقا ديگر تا دم: گفتم.  رفتندربراى گشودن د
آن كسى . كرد م تلقّى مىهمين را نيز احترام به حقوق مرد) ص(پيامبر اكرم
 ها آن: فرمود آيد، به همين مقدار بر من حق دارد و مى  خانه من مىكه به در

كنند از ما  براى آخرت و آخرت را براى دنيا ترك مىكه دنيا را 
پاسخ چه . اين همان مكتب و خطى است كه بايد در پىِ آن بود) 10.(نيستند

هاى حكومت و زندگى، عمل به سنّت پيغمبر  بايد كرد در همه حوزه
ن حضرت است كه اوصياى خاص  آ)ع(بيت با تفسير اهل) ص(اكرم
 .اند اكرمپيامبر

ما، . شود  به دو نكته هم اشاره كنم كه گاه مغفول واقع مىجا من در اين
 )ع(هاى موجود بايد به سنّت پيغمبر و اهل بيت پيغمبر حكومت و همه جناح

رجوع كنيم، بايد آن گونه انقالب و جامعه را هدايت و مديريت كرد كه 
) ص( كرد، بايد آن گونه حكومت كرد كه پيامبر اكرم)ص(پيامبر اكرم

 و برخى از  به دست همين مردمبامشكالت اين جامعه، غال. حكومت كرد
 مشكل نه از دين و نه از حكومت دينى.  استهمين مسئوالن قابل حل

 . غير دينى بگردنداى به دنبال راه حل است، تا عده
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شود بنابراين،  كسانى گفتند و نوشتند كه چون از دين، سوء استفاده مى
كنيم كه مگر   عرض مىها آنما به . راه حل، تفكيك دين از حكومت است

شود؟ مگر از تكنولوژى، از آزادى، از مفهوم  از علم سوء استفاده نمى
شود؟ شما آيا هرگز به  روشنفكرى، از همه مفاهيم سوءاستفاده نشده و نمى

شود، ما علم را كنار  ايد كه چون از علم سوءاستفاده مى اين بهانه گفته
 شود؟ ن، چنين سخنى به زبان جارى مىبگذاريم؟ پس چرا درباره دي

، اينكه حكومت دينى و جامعه دينى يافتنى نيست؛ ساختنى دومنكته 
كنند چون مبانى و احكام اسالمى الهى، قدسى و  بعضى فكر مى. است

آسمانى است، پس قرار است يك حكومت دينى كامل و يك جامعه دينى 
 پاى ما بيفتد، مثل يك حاضر و آماده از باال، از آسمان ناگهان جلوى

كردن در آن  ساختمان پيش ساخته، نصب شود و ما فقط زحمت زندگى
ومت دينى را بايد بر جامعه دينى و حك. جامعه را به خود بدهيم؛ چنين نيست

اين خانه را بايد .  اسالم و ثابتات و قطعيات اسالم بسازيماساس دكترين
بايد . اى وجود ندارد  آمادهخانه از پيش. ساخت و در آن وارد شد و نشست
متر  متر، ميلى ها و احكام اسالمى، ميلى طراحى كنيم، بايد بر اساس ارزش

 .ريزى كنيم و آجر به آجر بسازيم برنامه
نخستين سؤال اين .  بايد عقل ورزى و اجتهاد كرد و تئورى داشتاوال

ن دادن و ساختپرداز اسالمى براى تئورى  است كه ما چه تعداد نظريه
تر، هم اكنون و در آغاز دهه سوم انقالب و   كاملحكومت و جامعه دينى

 .حكومت اسالمى در اختيار داريم؟ كم و انگشت شمار
 چه تعداد مديران عاقل و صادق و با سواد و مسلمان در اختيار ،دوم
 داريم؟
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هماهنگى و عمل كردن در يك طرح جامع و هندسه واحد است م،سو 
ايم،  ها توفيقاتى داشته ما در همه حوزه. در كافى وجود نداردكه متأسفانه به ق
ايم، ضعيفيم، در عين حال   و اهدافى كه اعالم كردهها نااما نسبت به آرم

امروز من به چند درس . عقل، عمل صالح و اجتهاد دينى، تنها ابزار ماست
 به كنم تا پاسخى اجمالى پيامبرانه در باب حكومت اسالمى الگو اشاره مى

 .پرسش چه بايد كرد باشد
) 11(؛»اَلْمسلِم اَخُو الْمسلِمِ اليظْلِمه و اليسلمه«: فرمود) ص(پيامبر اكرم

ميان همه مسلمانان بايد رابطه برادرى برقرار باشد، نه به يكديگر ستم كنند و 
 همه بايد شب. نه يكديگر را در برابر هيچ ظلمى تنها بگذارند و تسليم كنند

و روز به فكر يكديگر باشيم و مثل يك شبكه درهم پيچيده، در قلمرو 
بايد اين  .اقتصاد، سياست و فرهنگ، به فرياد يكديگر برسيم و كمك كنيم

هاى اقتصادى، سياسى ،  شعار جامعه و حكومت اسالمى در همه عرصه
هاى  فاصله. حقوقى و فرهنگى باشد، تا مناسبات ظلم و ستم برداشته شود

  ـ اكثريتى و كاخ نشينى اقليتىنشينى در جامعه اسالمى، يعنى كوخاتى طبق
هاى چند ميلياردى زندگى كنند و  كه كسانى در شمال تهران، در خانه اين

هايى با ده، پانزده سر عائله، در دو اتاق يا يك  در پايين همين شهر، خانواده
 سازگار )ص(پيغمبراتاق زندگى كنند، اين فاصله طبقاتى، با آن دستورالعمل 

 .نيست
) ص(تبعيض در نهادهاى دولتى و حكومتى با اين دستورالعمل پيغمبر اكرم

سلطه سياسى ديگران بر جوامع اسالمى از افغانستان تا . سازگارى ندارد
عا و كم دستگاه قضايى پر اد. ردفلسطين با اين دستورالعمل سازگارى ندا
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 و صدا و كم كار، با اين كار، دولت پر حرف و كم كار، مجلس پر سر
 . سازگارى ندارد) ص(دستورالعمل پيغمبر اكرم

نهادهاى دولتى و حكومتى به جاى خدمت به مردم، به تدريج وبال 
ين مسئله ما در پاسخ به سؤال چه بايد كرد اولاين . شوند گردنِ مردم مى

تا وقتى كه دولت وبال بر مردم باشد و ماليات بگيرند و خدمت . است
المال استفاده بكند و  رسانى اندك بكنند؛ مجلس از منابع عمومى و بيت

ت بكند؛ قوه قضائيه، چكانى به اين مل هايى بسيار كوتاه و خدمات قطره گام
ترين  گيرى از جرم را بكند، ولى ابتدايى  اجراى عدالت و پيشادعاى بزرگ

و جلوى آن را  اتفاق بيفتد - پايتخت مملكت -ها در تهران  ها و جرم ظلم
هاى بزرگ و فشار، گاه مجبور شوند كوتاهى  نتوانند بگيرند و در برابر ستم

دادگسترى اسالمى، . بكنند؛ اين روند با پيام حكومت دينى سازگارى ندارد
 را به )ع(طالب ابى بن دادگاهى است كه خليفه مسلمانان، اميرالمؤمنين على

كند و امير  گاه احضار مىخاطر يك يهودى و ادعاى دروغ او، به داد
اى در دادگاه،   بدون كمترين تصنّعى، تظاهرى، ناراحتى و گاليه)ع( المؤمنين

ايستد و وقتى ايشان را با كنيه صدا  شود و در كنار او مساوى مى حاضر مى
 را با اوچرا مرا به كنيه صدا زدى در حالى كه «: گويد زند، به قاضى مى مى

جا من آشناى تو يا  ى؟ ايننام لقب ميو بدون كنيه و اسم عادى 
طالب هستم، مثل همين آدم  ابى  بن على، جا من  نيستم، اين)ع( اميرالمؤمنين

 ».يهودى كه با من مرافعه دارد
بيتش ما اين مضامين را   و اهل)ص(در سنّت اسالم و سيره پيغمبر

 روعيتمشمالك . ايم و اين الگوهاى برتر بود كه قلب ما را لرزاند خوانده
دولت ما، . دستگاه قضايى ما اين است كه به اين روايات عمل كند
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دولتمردان، وزرا و وكاليى كه منازلشان در مناطق مرفّه تهران است، در 
كنند و دم از حكومت دينى يا جامعه  هاى وسيع و تجمالتى، زندگى مى خانه

ظرفيتش را ها اگر به احكام غربى عمل كنند، قدرت و  زنند، اين مدنى مى
 . ندارند كه به احكام اسالمى در باب حكومت دينى عمل كنند

در حكومت اسالمى، :  فرمود)ع( درباره ائمه حق)ع(اميرالمؤمنين
شان از سطح  روحانيون يا علماى دين و حاكمان دينى بايد سطح زندگى

جرا تر باشد تا بتوانند دين را به درستى تبليغ و به درستى ا متوسط مردم، پايين
هاى اشرافى،  اگر روحانيت يا مسئوالن حكومت در سه قوه، در خانه. كنند

هاى  چنانى، با ازدواج چنانى و روابط فاميلى آن هاى آن زندگى كنند و با سفره
توانند حكومت دينى  هاى طبقاتى تشكيل دهند، اينان نمى حكومتى، كاست

 دينى زير سؤال را در اين مملكت اجرا كنند؛ بلكه تنها دين و حكومت
هاى بعدى ما از اصل دين و حكومت دينى مأيوس  خواهد رفت و نسل

هاست  تكليف همه خطبا در نماز جمعه. اين تكليف اصلى ماست. خواهند شد
 .كه بر روى اين اصول تأكيد كنند

دهيم؟ در  آييم و تن به سازش مى مريكا چه وقت كوتاه مىآما در برابر 
ى ضد دينى تحت عناوين روشنفكرى، چه وقت ى انحرافها نابرابر جري
ت أشويم؟ تنها وقتى كه خودمان فاسد شده باشيم، ديگر جر متزلزل مى

شوند،  يى كه خودشان فاسد مىها آدم. كنيم نهى از منكر و نقد بكنيم نمى
 .توانند در برابر منكرات فرياد بزنند نمى

 كه بايد ها نآشود؟ زيرا  چرا نهى از منكر در يك جامعه، ضعيف مى
شوند، آدمى كه از درون  ست مى سشوند، نهى از منكر بكنند، خود آلوده مى

ريزد، ديگر جرئت ندارد فرياد بزند و وقتى كه ظلم  پوسد و فرو مى مى
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بيند،  بيند، وقتى فساد اخالقى مى بيند، وقتى شرك و نفاق و الحاد مى مى
كسانى . ده استبسته شكند اعتراض كند؛ زيرا به چيزى  جرئت نمى

 . و آزاد باشند و نهى از منكر كنند كه به چيزى آلوده نباشندرّتوانند ح مى
دو گروه ممكن است امت مرا اصالح كنند و «: فرمود) ص(پيامبر اكرم

توانند امت اسالمى  هاى باالى انسانى ارتقا دهند و همين دو گروه مى به رتبه
اند كه اگر صالح باشند امت،  دو گروه. را فاسد كنند و به منجالب بيندازند

) 12(؛اَلْعلَماء و الْحكَّام: شود شود و اگر فاسد باشند، امت فاسد مى صالح مى
پيامبر  ).حكومت اسالمى(يكى روحانيت و ديگرى مسئوالن و فرمانروايان 

  : است   هم نقل شده)ع (اين مضمون از امير المؤمنين:  فرمود)ص(اكرم
اطالع بمانند و يا مطّلع  ها بى ى بر مردم برود و حكومتهر جا ستم«

 و نقض پيمان الهى شده )ص(اللّه بشوند، ولى مدارا كنند، نقض پيمان رسول
اى كه در آن، حقوق ضعيفان از قدرتمندان،  جامعه«:  فرمود)ص(پيامبر ».است

از صاحبان قدرت، صاحبان ثروت و صاحبان شوكت، بدون لكنت زبان، 
 ».نشود، جامعه اسالمى نيستمطالبه 

حضرت . اين است آن جامعه دينى و حكومت دينى كه ما بايد بسازيم
شان فرمودند كه اين جمله را از پيامبر بارها   در سخنرانى)عليه السالم(امير

شنيديم و فقط يك نوبت نبود كه ايشان چنين تعريفى را از جامعه قدسى و 
خواهيم  ما هم مى. مله را پيغمبر فرموددينى داده باشند، بلكه بارها اين ج

جامعه و حكومتى بسازيم كه اگر فردا يك آدم عادى، يك روستايى 
آقا، حقّ مرا فالن آدم ثروتمند يا : برخاست و به تهران آمد و گفت

قدرتمند، غصب كرده است، نترسد و بدون لكنت زبان، حرفش را بزند و 
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است آن جامعه و حكومت دينى كه اين . دادگسترى هم حقّ او را اقامه كند
 .خواهد  مى)ره(انقالب خمينى

كدام نسل جوان از چنين جامعه و حكومت دينى رو برگردانده و پشت 
نسل جوان، يك نسل مظلوم و . كرده است؟ نبايد نسل جوان را متهم كنيم

هاى عالى ارائه  ايم، نه نمونه  درستى به او داده آگاهى دينىنه. ناآگاه است
هاى  ريشه! ها همه، نماز شب خوان باشند نيم، سپس توقّع داريم كه اينك مى

ترين تربيت شده  ، بزرگ)ع(حضرت امير. مشكل را بدانيم كه كجاست
كارگزاران حكومت اسالمى تا هر «: ، خطاب به خليفه سوم فرمود)ص(پيغمبر

ون چ. جا كه خورشيد بر آن بتابد، اگر ظلمى و فسادى كنند، ما نيز مسئوليم
ا كشى ي شود، دزدى كردند، حق شد كه فالن جا فساد مى اعتراضاتى مى
:  فرمود)ع(حضرت امير. من خبر ندارم: گفت  مىاند، او هم مثال باندبازى كرده

 ».توانى بگويى كه من خبر ندارم؛ بايد خبر داشته باشى نمى
ها،   به ما آموخت كه مسئوالن حكومت اسالمى، دولتي)ص (پيامبر اكرم

ها، دستگاه قضايى در برابر مردم، متواضع و مؤدب سخن بگويند و از  جلسيم
ها عين  اين. اند الحقوق مردم، ذَوِى. موضع قدرت و سلطه با مردم حرف نزنند

ابن مسعود .  است)عليهم السالم(بيت ) ع( و حضرت امير) ص(روايت پيامبر اكرم
هيبت . لرزيد دنش مىگفت و ب سخن مى )ص (روزى مردى با پيامبر: گويد مى

ى نبود، ل شوكت ماد، به دنبا)ص (اما پيامبر. ، او را گرفته بود)ص(  پيغمبر
متوجه شدند كه اين مرد، در حين صحبت ) ص(پيامبر. شوكت معنوى داشت

  : فرمود. لرزد دست و پايش مى
»لِكٍهمب تفَلس ،كلَينْ عبرادر، . بر خودت آسان بگير ؛»و

  )13(. ن شاه نيستمم. راحت باش
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»تَأْكُلُ الْقِد رَأَةٍ كانَتنُ ام؛ من پسر همان زنى ».اِنَّما اَنَا اب
خورد، من با دست خودم،  هستم كه مثل شما غذاى مانده و ساده مى

  ) 14.(دوشم شير بز مى
. آمدند )ص (يا نقل شده است كه روزى سلمان و بالل خدمت پيغمبر

. افتاد تا آن را ببوسد) ص(ه روى پاى پيغمبر اكرمها ب سلمان به رسم ايراني
  :  فرمود)ص(پيامبر

كنند،  سلمان، كارى را كه ايرانيان و عجم با شاهانشان مى«
اَنَا عبد مِنْ عبيدِاللّهِ آكُلُ مِما يأْكُلُ الْعبد اَقْعد كَما «. انجام نده

دبالْع دقْعدا هستم، آن گونه كه اى از بندگان خ من بنده) 15(؛»ي
نشينند، من نيز همان گونه  خورند و بردگان بر خاك مى بردگان مى

 ».نشينم خورم و مى مى
هرگاه همه مسئوالن حكومت، .  است»؟ها درس چه بايد كرد اين

 .گونه اسالمى شدند، شما بدانيد كه همه مشكالت، پياپى حل خواهد شد اين
  : گويد ى م)ص(در توصيف پيامبر )ع(حضرت امير

، دعوت بردگان را براى غذا ) و سلمصلى اهللا عليه وآله(پيامبر«
دوشيد؛ چهره  نشست، با دست خود، بز مى پذيرفت؛ بر خاك مى مى

 فروتن بود؛ پايش را نزد ماليد؛ نزد مردم، متواضع و بر خاك مى
كردند،  كرد؛ وقتى به او مراجعه مى ى كودكان، دراز نمىمردم حت
پذيرفت و انجام   به احترام مردم كارهاى سخت را مىداد؛ تكيه نمى

داد؛ همواره گرسنه بود؛ ظاهر حالش مانند ضعيفان بود، اما قلبش  مى
د و ز نشست؛ بر كفش خود پينه مى چون بردگان مى قوى بود، هم

 )16(».شد  برهنه سوار مىكرد؛ بر خر لباسش را وصله مى
 بز به اياالغ سئوالن، حاال بعضى افراد نگويند كه توقع دارى م

 به  به مقرّ حكومتى بيايند يا صبحهايشان ببرند و سوار بر خر برهنه،  خانه
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ما برداشتى قشرى از دين نداريم، ولى پيامش اين است كه . صبح، بز بدوشند 
 آقايان همه شما بايد اين سيره و روش را دنبال كنيد؛ چون در همان دوره

.  و حاكم اسالم است)ص( شأن پيغمبركسرآقا اين كارها : گفتند هم مى
نشينم و به دست خود، شير بز  ها بر زمين مى نه، من مثل برده«: فرمود مى
  ».دوشم مى

گاه در حال تكيه دادن، نه چيزى خورد و نه   و در روايت است او هيچ
  : فرمود داشت كه به شاهان شبيه باشد و مى چيزى گفت؛و خوش نمى

سالم كردن بر : را ترك نخواهم كردام پنج چيز  تا زنده«
كودكان، غذا خوردن در كنار بردگان ، نشستن بر خاك و سوار 

، )شدند ترين طبقات سوارش مى كه پايين(شدن بر االغ برهنه 
 )17( ».دوشيدن شير بز به دست خود و پوشيدن لباس پشمى

  :  فرمود)ص(پيامبر
التر نخواهد اند كه صداى نمازشان از گوش خودشان با سه گروه«

رفت و دعايشان به خداوند و ملكوت نخواهد رسيد، يك گروه، 
 ها آنكنند در حالى كه مردم از  اى مديريت مى اند كه بر جامعه مسئولينى

  )18.(»و اَنْتُم لَها كارِهون«آيد،  خوششان نمى
اند كه آبرويشان  چند گروه) 19(؛»م علَيك اَعرْاضُهمحرِالتَ«: فرمود

 را نهى از منكر و نقد كرد و بايد پز ها آنمحترم نيست و بايد در مأل عام 
اند يا ثروت در اختيار  از جمله، كسانى كه بر مسند قدرت. آنان را شكست
 .اين است فرهنگ اسالم. كنند دارند اما ستم مى

! بر صاحبان قدرت و ثروت، نظارت كنيد، متهمشان كنيد: فرمود
  ! سكوت نكنيد
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خورند و به دنياى   دين مىدر برابر روحانيونى كه نان: مود فر)ص(برپيام
 .كنند، سكوت نكنيد، به خاطر حفظ دين، متهمشان كنيد خودشان خدمت مى

كنند، متّهم كنيد و  حاكمانى را كه از قدرت، سوء استفاده مى: و فرمود
  . كنند دا نمىالنّاس را در ثروت و سرمايه ا اللّه و حقُ  نيز ثروتمندانى كه حقُ

  : البته از سوى ديگر هم فرمود
 مستجاب است و رد نخواهد  حتماها آناند كه دعاى  سه گروه«
  ) 20(؛»الْمقْسِطُ اَلْاِمام«يكى، امام و رهبر و حاكم عادل است، : شد

ها از مسئول صالح و هم  ترين تجليل پس، از هر دو سو داريم، هم بزرگ
يكى از اساتيد در  .ها به مسئوالن فاسد را داريم ترين اتهامات و حمله بزرگ

خوانى  حاال كه آخوند شدى و درس طلبگى مى«: فرمودند حوزه مشهد، مى
بدان كه در آخرت، يا مقامات عالى بهشت را به ما خواهند داد و يا جاهاى 

مان درست  اگر به وظيفه. دهند ها جايى به ما نمى بد جهنّم را، اما در آن وسط
 و قبل از )ع(ءانبياترين درجات بهشت، در رديف پس از  نيم، عالىعمل ك

شهدا را خواهيم داشت اما اگر به وظيفه عمل نكرديم و سوء استفاده كرديم، 
اين نگاهى است كه دين به مسئله . ترين دركات جهنم، منتظر ماست پايين
 ».دارد

معيت بودن و جا چند وجهى )ص(   پيامبر اكرمشخصتنكته ديگر در 
ايشان پيامبر رحمت . ايشان است كه از اسرار خاتميت ايشان نيز هست

بعد از فتح مكه، بيست و سه سال شكنجه و اهانت و تجاوز و ظلم را، . است
حتى بزرگان دشمن و رؤساى ايشان را بخشيد، . جا بخشيد ها را يك همه اين

) ص(پيامبردر عين حال، . هاى چه بايد كرد ماست ها همه جزء پاسخ اين
ى كه آيه نازل شد كه اگر وسط جنگ با مشركين، يكى منطق است به حد
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خواهم راجع به اسالم  من سؤالى دارم و مى: از آنان اجازه خواست و گفت
پرسشى بكنم و پاسخى بشنوم، آيه آمد كه به او فرصت و امنيت كامل 

سؤاالتش با دقّت بدهيد و با احترام و امنيت او را همراهى كنيد و بياوريد، به 
جا بالفاصله از او جواب نخواهيد  و يك به يك پاسخ بدهيد و بعد هم همان

كه چه شد، قبول كردى يا نه؟ بلكه او را با امنيت و احترام دوباره به جبهه 
خودش برگردانيد تا خودش هر تصميمى كه خواست بگيرد، اگر در جبهه 

 به ما ملحق شد، قدمش روى جنگيم و اگر ترك كرد و دشمن ماند، با او مى
چقدر مدفوع حيوانات و . تحمل و استقامت ايشان هم اعجاز بود )21(.چشم

كرد  محتويات شكم شتر و گوسفند بر سر ايشان ريختند و ايشان سكوت مى
 .داد و با لبخند پاسخ مى

ايد كه هر وقت ايشان از آن كوچه عبور  قضيه آن يهودى را شنيده
) ص(ش را روى سر پيامبر اكرما هناهاى خ زبالهكردند، خاكستر و  مى
. آمدند و ديدند كه از اين شخص خبرى نشد) ص(يك روز پيامبر. ريخت مى

  اين رفيق ما چه شد؟ كجاست؟: پرسيدند
در . پس به عيادتش برويم: فرمود) ص(پيامبر. مريض شده است:  گفتند

زير پتو كرد و او در بستر از خجالت، سرش را . زدند و به عيادتش رفتند
 .رفت و بعد هم مسلمان شد) ص( عرق ريخت تا وقتى پيامبر

نقل شده است . كردند حتى گاه مسلمانان نزد ايشان، ادب را رعايت نمى
: آمد، پايش را دراز كرد و گفت) ص(كه كسى به مسجد نزد پيغمبر

ها و فشارهاى بسيار ديگرى بر ايشان  چنين توهين. هايم را بگير ناخن
شان براى مردم، گوش اي.  و براى خدا و براى رشد مردم، تحمل كردگذشت

 مردم و مشكالت مردم برايش مهم بود، به حدى كه به او بود و حرف دل
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ايد به همه  زدند كه شما آقا فقط گوش هستيد و مدام نشسته طعنه مى
قُلْ أُذُنُ خَيرٍ «آيه نازل شد كه . سپاريد هاى مردم گوش مى حرف
عد از ها يك ب اين .شنود بله، او گوش است و حرف مردم را مى) 22(؛»لَكُم

، يك اقيانوس است و ابعاد شخصتاست اما اين  )ص( پيغمبرشخصت
ديگرى هم دارد كه همه در يك راستاست و تناقضى ندارند و همه در 

عد ديگر در اين هديه الهى آن بود كه تشريفات ب .چارچوب عدالت است
پيغمبر و اصحابشان همواره « :در روايت نقل شده است. حكومتى نداشت

شد، به واسطه نداشتن تشريفات  نشستند و اگر كسى وارد مى حلقه مى
 )23.(»فهميد چه كسى رئيس و چه كسى مرئوس است نمى

چون تشريفات و ادا و اصول نداشت، كسى . هاست حكومت اسالمى اين
 ما ت اسالمى اصالر حكومد. فهميد كه باال و پايين مجلس كجاست نمى

مردان نداريم، البته مسائل امنيتى، بحث  جايگاه مخصوص مسئوالن و دولت
ديگرى است و تنها مسائل امنيتى در اين ميان، ممكن است دخالت داشته 

 وقتى وارد مدينه شد، همه منتظر بودند كه ايشان به كدام )ص(پيامبر. باشد
ترين  جا پس از اين، مهم آيد تا آن رود و در كدام خانه فرود مى محله مى
 .مكان شود

شترى را رها كنند و فرمودند هر جا كه اين : فرمود) ص(پيغمبر اكرم
شتر رفت و رفت تا جلوى در . شوم شتر نشست، من همان جا ساكن مى

 )ص(جا مقرّ پيغمبر هاى مدينه فرود آمد و آن ترين خانه يكى از فقيرانه
  ) 24.(شد

نظام . كرد مندانه، تقسيم نمى مندانه و غير شرافت  شرافتآقا كارها را به
خودش مثل يك كارگر، يك كارگر . كرد  رعيتى برقرار نمى-ارباب 
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كردند،  وقتى اصحاب كار مى. كرد كرد و چوب جمع مى ساده، كار مى
ساختند، خود به پا  مسجد كه مى. افتاد و اهل عمل بود خودش هم راه مى

 . كرد خاست و كارگرى مى مى

هاى بسته سياسى و كاستِ قدرت و   در حكومتش، حلقه)ص(پيغمبر
بازى نداشت، بين آن همه ريش سفيد و اصحاب و  باندبازى و قوم و خويش

ترين  اى مثل اسامه را فرمانده بزرگ ساله ى مهم، گاه جوان صالح نوزدهها آدم
قتى مكه را يا و. داد اش كه جنگ با امپراتورى روم بود، قرار مى لشكركشى
 مكه حاكميت را به - جوان بيست ساله - عتاب بن اُسيدكند،  فتح مى

 .گمارد مى
ها  اين. داد  و فرصت مىشخصت توجه داشت و به آنان به زنان نيز كامال

اى كه دختر را زنده به گور  در جامعه .هايى بود كه ايشان تغيير دادند فرهنگ
دادند كه خانمت دختر  سى خبر مىوقتى به ك: گويد كردند و قرآن مى مى

 )25.(پريد زاييده، رنگ از رويش مى
  : فرمايد  مى)ص(در اين جامعه، پيغمبر

  » .كند، مگر افراد پست و لئيم هرگز به زنان، اهانت نمى«
 قائل بود كه جداگانه به شخصتو ايشان به قدرى براى آنان هويت و 

ند، سپس گفتند خوب مردان بيعت كرد) 26.(ها فرصت بيعت داد خانم
بيت ما هم تابع ما  هايمان هم بيعت كرديم و اهل ديگر، ما به جاى خانم

ها  اند و خانم آيه نازل شد كه نه، مردان به جاى زنان، بيعت نكرده. هستند
 دوباره مراسم بيعت مستقلى براى زنان )ص(جداگانه بيعت كنند، پيامبر

پذيرى زنان را   مسئوليتگذاشت و حضور اجتماعى و سياسى و تعهد و
 .آموزش داد
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  :  فرمود)ص(پيامبر
معه ؛ بد جا» بِالْقِسطِ ْس الْقَوم قوم اليقُومونَ لِلَّهِ تَعالىبئ«

خواه نيست و براى اجراى عدالت و  و ملّتى است، ملّتى كه عدالت
قسط، عدالت در حوزه اقتصاد، قضاوت، سياست و فرهنگ قيام 

  )27(. كند نمى
  : فرمود )ص(برپيام

اما تنها، تنها نخوريد و ! ؛ بخوريد»كُلُوا جميعاً و التَفَرَّقُوا«
 )28 (.متفرّق نشويد) بر سر سفره نيز(

نه اينكه يك . هاست اين، منطق اسالم است و پاسخ چه بايد كرد؟ اين
طبقه، آن طرف شهر بخورند، تا بتركند و باال بياورند، از فرط سيرى با 

ها را چگونه خرج كنند، و يك عده هم   بشكنند و ندانند پولدمشان گردو
اند، چهار دختر دمِ بخت، پسر دمِ بخت  اين سوى شهر از گرسنگى درمانده
تواند تهيه كند، خود را از ساختمان هشت  دارد و يك جهيزه ساده را نمى

اصالح ها چيزهايى است كه بايد  اين. اندازد خانه دولتى پايين مى طبقه وزارت
خواهند دين را اصالح بكنند، بايد خودشان را اصالح  كسانى كه مى. بشود
كتاب و سنّت، احتياجى به اصالح ندارد؛ بلكه احتياج به فهم و عمل . بكنند
خواهيد آن را از  مشكل جمهورى اسالمى، واليت فقيه نيست كه مى. دارد

 بودنش قانون اساسى حذف كنيد، مشكل اين انقالب و حكومت، دينى
مشكل، .  ما و شماييمخودمشكل، . خواهيد دين زدايى كنيد نيست كه مى

هر كس سير بخوابد و در شهر يا «:  فرمود)ص(پيامبر .واليت فقيه نيست
اند از ما نيست و به خداوند و روز قيامت ايمان  همسايگى او كسانى گرسنه

  ) 29(».نياورده است
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گذارد، در برابر  م مىايشان به طبقات محروم و زحمتكش احترا
  : فرمود گرفت و مى ها موضع مى خورها و انگل مفت

نفرين به ) 30(؛» كَلَّه علَى النَّاسِ ملْعونٌ ملْعونٌ منْ أَلْقى«
اندازند و بدون  ران مىآنان كه بار زندگى خود را بر دوش ديگ

ى و معنوى به جامعه، امكانات جامعه را مصرف خدمات ماد
 .كنند مى

گشتند، مردم به استقبال آمده بودند،  ر جنگ تبوك كه از جبهه برمىد
 و )ص(ها، پيرها و از جمله، پيرمردى به نام سعد انصارى به استقبال پيامبر زن

ديد كه ) ص(مجاهدين آمده بود جلو آمد و با ايشان مصافحه كرد، پيامبر
هايت  دست: فرمودند) ص(پيامبر. دستش خيلى زِبر است، چاك چاك است

از كودكى، . اى نبود هم آدم ناز پرورده )ص(خود پيغمبر چقدر خشن است؟
. ولى با اين وجود، ببينيد دست آن پيرمرد چگونه بود. كرده بود... چوپانى و

اَضْرِب «آقا : هايت چقدر خشن است؟ گفت دست:  فرمودند)ص(پيامبر
  فَاُ نْفِقُ على«زنم،   مىكنم، بيل من كارگرم، كار مى» بِالْمرِّ و الْمِسحاةِ

از جبهه ) ص(توجه كنيد، پيامبر اكرم. كنم ام را تأمين مى خانواده»  عِيالى
دست اين پيرمرد ) ص(جا حاضرند، پيامبر برگشتند، همه مردم و مجاهدين آن

كند و پايين  گيرد و طورى كه همه ببينند، بلند مى زارع كارگر را مى
دست اين كارگر را پايين ) ص(پيامبر»  اللَّهِ يدهفَقَبلَ رسولُ«آورد؛  مى
: گويد برد و خطاب به همه جمعيت مى بوسد و سپس باال مى آورد، مى مى

به خدا سوگند، اين دستى است ) 31(»هذِهِ يد واللَّهِ ال تَمسه النَّار«مردم، 
 .دارى اين است مردم. را لمس نخواهد كردكه آتش جهنم، آن 
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در شب معراج كسانى را ديدم كه «: رباخواران فرموددر باب 
 جبرئيل، اينان با: پرسيدم. شدند هايشان پر از مار بود و از بيرون ديده مى شكم

خوار و رباخوار جامعه هستند  داران مفت سرمايه: چنين عذابى كيستند؟ گفت
 ».اند كه مثل انگل به جامعه آويزان شده

رحمت و . گويند  اين نكته را نمىعموالته ديگرى هم عرض كنم؛ چون منك
 )ص(را ديديد؛ از آن طرف، قاطعيت پيغمبر )ص(مالطفت و تواضع و ادب پيغمبر

اللّه   انقالب و عدالت اجتماعى و احكاموقتى اصل نظام اسالمى و. را هم ببينيد
، حدود اوال. كرد  معامله و مسامحه نمىبا كسى) ص(در خطر بود، پيغمبر

رحمت، به راه انداخته است كه بعضى از ) ص(ا همين پيامبرهشتاد جنگ ر
ها را خود آن حضرت، مستقيم فرماندهى كرده است، خود با شمشير و  اين

 .سالح، عده زيادى را بر خاك انداخت
نقل شده است كه در جنگ اُحد وقتى ايشان مجروح شده بودند و 

ده بودند، سپس كه دوباره  از پا در آماد بود و مسلمانان تقريباريزى زي خون
شد و فكر كرد كه  سازماندهى شدند، يكى از نيروهاى دشمن نزديك مى

توانند كارى بكنند، چند نفر از اصحاب  اند و ديگر نمى ها پراكنده شده اين
اى  نيزه. خودم بايد او را بزنم:  فرمود)ص(بلند شدند او را بزنند، پيغمبر

اى ميان  تاب كرد، درست به نقطهبرداشت، نشانه گرفت و به دقّت پر
خود و زره در گردن آن مشرك فرو رفت و افتاد و تا آخر عمر،  كاله

معلول شد يا وقتى اسراى بدر را گرفتند حتى دو سه تن از آنان را كه 
دانست اصالح نخواهند شد، و جرم مرتكب شده بودند، دستور اعدامشان  مى

 .را داد
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كنى و خيانت كردند و در جنگ احزاب قريظه، پيمان ش وقتى يهود بنى
آنان را محاصره كرد، سپس دستور  )ص(و خندق از پشت ضربه زدند، پيامبر

اين قاطعيت نيز در . داد ششصد نفر از مردان جنگى آنان را اعدام كردند
عد را يامبر رحمت و ادب و تواضع، اين بمنطق پيامبرى وجود دارد، همان پ

بينند،  بينند؛ بعضى هم آن ابعاد را نمى ا نمىبعضى اين ابعاد ر. هم داشت
نيم، بي بخشى از اين ابعاد را مى. مشكل همه ما برخورد گزينشى با دين است

 كسى هم بينند و هر ه هم تنها طرف ديگر را مىيك عد. بينيم و بقيه را نمى
 .گويد اين قرائت من است شود و مى عى دين مىمد

 )ص (بوط به سال نهم است كه پيغمبركنم مر اى كه عرض مى آخرين نكته
شوند، جنگ روانى شديدى پشت  آماده جنگ روم و حمله به جبهه غرب مى

مذاكره كنيم و جاى جنگ نيست، . جبهه شروع شد كه آقا بايد صلح كنيم
اين ابر . كند  جنگيديم فرق مىها آنامپراتورى روم با اين قبايلى كه ما با 

سالى است، موقع جمع محصول  خشكقدرت است؛ هوا هم گرم است و 
راه  )ص (است، شعار جنگ بس است، خشونت بس است، پشت جبهه پيغمبر

يك عده  .كردند هاى افراطى مى بازي حتى بعضى شُبهه شرعى و مقدس. افتاد
گفتند جنگ و اين مبارزه با استكبار، حرف مفت و شعار  با صراحت مى

نى فقط شكم و زير افع ملى، يعات بچسب و من مفت است، برو به زندگى
 اصول و ارزش و عدالت، مطرح نيست اين منافع ملى به شكم خودت، و اال

 ها آنمĤبى وارد شدند؛ يكى از  اى از راه مقدس  عدهاما. ستها آنقرائت 
آقا جان، عازم جبهه هستيم؛ : فرمود )ص (پيغمبر. آقا مرا معاف كن: گفت

آخر به : چرا؟ گفت: فرمودند. فرماييدآقا مرا معاف ب: گفت. آماده شو
اند، من هم  رويد و اين دخترهاى روم و شام، خيلى خوشگل طرف روم مى
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توانم كنترل كنم، اگر ما به اين منطقه رفتيم و  ام، خودم را نمى آدم ضعيفى
اش  من كنترل خود را از دست دادم و به فتنه افتادم، چه كسى جواب شرعى

سازى وسيعى به راه  جريان. آوردند كه جبهه نروند را بدهد؟ عذر شرعى مى
افتاد كه به جبهه نروند و جنگ با روم و نبرد و مقاومت در مقابل استكبار 

پيغمبر . گروه جنگ روانى، تشكيالتى پيدا كرده بودند. صورت نگيرد
 و آن خانه را كه ها آنفرمان داد كه مركز اصلى تشكيالت ) ص(اكرم

شود، آتش   جهاد مى و مقاومت در مقابل فرمانسازماندهى جنگ روانى
وقتى از همين جنگ، برگشتند و .  ساكنينش خراب كنندبزنند و بر سر

مطرح شد، برخورد شديدترى ) ص(خيانت منافقين و حتى طرح ترور پيغمبر
 در چند كيلومترى مدينه، ها آن. هم با آنان كرد كه قضيه مسجد ضرار است

) ص( هم از پيغمبرنوان ذكر و دعا و نيايش و قبال عمسجدى ساخته بودند، به
 .خواسته بودند كه آقا شما تشريف بياوريد مسجد ما را افتتاح بكنيد

اما از جنگ كه . آيم هر وقت فرصت كنم مى: فرمود )ص(پيغمبر
برگشتند معلوم شد كه حتى اين مسجد هم پايگاه توطئه عليه نهضت شده 

ه مسجد را بر سر آنان خراب كنند و آتش است؛ لذا ايشان دستور دادند ك
 )32.(بزنند

ى در بدترين شرايط از نظر ماد) ص(چنين در شرايطى كه پيغمبر اكرم هم
و نظامى و در محاصره مطلق بودند، ايشان آن نامه مشهور را به سران جهان، 

جا همه  نويسند و يك به امپراتورى روم و ايران و مصر و حبشه مى
شما ببينيد در آن شرايطى كه . كند را به اسالم دعوت مىهاى دنيا  حكومت

اند و خود  در بدترين موقعيت ضعف در جنگ احزاب و خندق در محاصره
آن قدر گرسنه بود كه به : گويند زند و اصحاب مى كلنگ مى) ص(پيغمبر

خورد و عالوه بر   پيامبر چيزى نمىالبته معموال. شكمش سنگ بسته بود
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اش، اكنون در محاصره، ديگر چيزى هم نبود كه  هاى هميشگى رياضت
 .بخورد

زد،  در خندق، كلنگ مى) ص(در اين شرايط، پيغمبر: گويد راوى مى
من فتح ايران و روم را در : اى پريد، فرمود كلنگ به سنگى خورد و جرقه

بعضى از اين آقايان خنديدند، مسخره كردند كه  .بينم پرتو اين جرقه مى
ايم، او  و ما يك لقمه نان نداريم بخوريم و در محاصرهشكمش گرسنه است 

روشنفكر بازى براى سازش و تسليم . خواهد ايران و روم را فتح كند مى
درگرفت و شروع كردند به مسخره كردن ايشان، و در چنين اوضاعى است 

 تعارف نيست؛ يعنى ايشان به پيام ايشان هم اصال. نويسد را مىكه آن نامه 
 با هم يك نويسد كه آقا حاال بياييد، مثال يران و روم نامه نمىامپراتور ا

اين گونه . گوييد يا ما وگويى بكنيم و ببينيم كه آيا شما راست مى گفت
هايش به پادشاه يمن، پادشاه حبشه، شاه حيره، حاكم مصر،  ببينيد نامه. نبود

اسالم جا به  ها را يك امپراتور روم و شاه ايران اين است كه همه اين
 :ها چنين است در اين نامه) ص(ادبيات پيغمبر .خواند مى

سالم بر كسى كه تابع هدايت باشد؛ تو را به پرچم اسالم فرا «
خوانم؛ اسالم بياور تا سالم بمانى و اگر مبارزه كنى مسئوليت همه  مى

 .»مردمت با تو خواهند بود
 استعمارى هاى وگو با قدرت اين گونه بود، بحث صدور انقالب و گفت

.  بحث سازش و تسليم نبودو قضيه صلح حديبيه هم اصال.  بودجهان چنين
ند كنم برو من خواهش مى. كنند ها مطرح مى قضيه صلح حديبيه را كه بعضي

 صلح حديبيه، امتيازگيرى بود، نه امتياز اصال. تاريخش را درست بخوانند
د ماه بعد از همين يك صلح تاكتيكى موقّت براى فتح مكه بود كه چن. دادن

  .قضيه اتفاق افتاد



 

  
  
  
  
  
  
  
  

   دوم  گفتار 
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كنيم و با  ارتباط برقرار مى) ص(اكرم كلّ بشريت از راه دور با پيامبر ما و
توصيفى ، )ص( پيامبرشخصت از )ع(شمايلى از ايشان آشنا هستيم، سيدالشهداء

رسد اگر با اين توصيف شروع كنيم مقدارى در نزديك  نظر مى  دارند كه به
تعابيرى كه امام .  به ما كمك كند)ص(شدن ما به ساحت مقدس پيامبر

: فرمايند مى.  راجع به ايشان دارند، تعابير بسيار بلندى است)ع(حسين
 از فكر كردن خسته بود؛ هميشه در تفكر بود، هرگز» دائم الْفِكْرِ «)ص(پيامبر
بود؛ يعنى همواره در غم شيرين با وقارى فرو » متَواصِلُ االْحزانِ«شد،  نمى

شد كه غم متصلى است و بخش اعظم اين غم، در دل  رفته بود و معلوم مى
 بر لبش، لبخند جارى بود اما غم كه معموال است، حال آن) ص(پيغمبر

                                                             
  .1380در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، مبحث متن سخنراني . *
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 ناشى از درك يك حقيقت ا غمآي. دارى در دل با او بود شهسنگين و ري
را  )ص (هرگز پيامبر) 33(؛»و لَيست لَه راحة«بزرگ بود؟ غم مردم بود؟ 

 .ديدم، هميشه دغدغه چيزى داشت دغدغه نمى غم و بى بى
  اليتَكَلَّم فى«هاى طوالنى بود،  بود، پيامبر اهل سكوت» طَويلُ السكْت«

امبر بر بناى پي. فيد بود، سخن نگفت، جز وقتى كه الزم و م»غَيرِ حاجة
داشت و بايد  اى مى  وقتى كه حرف زدن، ضرورت و فايدهسكوت بود، اال

كرد، در برابر منكر يا  كرد، يا بايد از عدالتى دفاع مى حقيقتى را آشكار مى
. ساكت بود كرد و اال فت و مشكل كسى را حل مىآش عدالتى بر مى بى

ا توخالى و جافى نبود، در عين اهل مدارا بود ام و نْيفرمايد كه او لَ سپس مى
در بين ما حرمت و ابهت داشت هميشه ) ص(حال ترسناك هم نبود، پيامبر

بدِ . ترسيديم، نعمت هرچند اندك، نزد او بزرگ بود ا هيچ وقت از او نمىام
هرگز براى امر دنيوى و براى منافع . گفت هيچ چيز و هيچ كس را نمى

رد ا در مورد حقوق شخص خود اهل گذشت بود امدر مو. نشدخود، عصبانى 
آشفت و موضع   ايشان فورى بر مى-اللّه حقُ يا النّاس  حقُ -حقوق مردم

ى نبود، خشم كرد خشمش، خشم شخصى و ماد غضب مىگرفت و وقتى  مى
عقيدتى بود، خشم براى مردم بود، خشم براى عدالت بود، و وقتى خشم 

تا باطل و ظلم را به زانو در ) 34(؛» ينْتَصِرَ لَه ء حتّى  لِغَضَبِهِ شَىلَم يقُم«كرد  مى
ايستاد تا به هر قيمتى  كرد، مى وقتى خشم مى. نشست آورد، از پا نمى نمى

 )ع( از زبان سيدالشهداء)ص(ها اوصاف پيامبر اين. حقيقت را به كرسى بنشاند
ا همواره تبسم بر لب نديد امقاه نخ هرگز قاه) ص(پيامبر: فرمايد مى. است

 شخصتداشت، ظاهر و باطنش با مردم يكى بود، در خلوت و جلْوت، يك 
ى از وقت خود را به طور همواره بخش مهم. بر خالف من و ماداشت، 
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 مشكالت آنان و كمك به مردم اختصاص براى حلثابت، به مردم و امت 
؛ بعضيها يك » ذُوالْحاجتَينِ و مِنْهم ذُوالْحوائِجفَمِنْهم ذُوالْحاجةِ و مِنْهم«داد،  مى

مشكل داشتند؛ ديگرى، دوتا مشكل داشت؛ يكى ديگر، هزار مشكل؛ پيامبر 
؛ پيامبر يك شغل اصلى داشت و آن »فَيتَشاغَلُ بِهِم«. براى همه، صبور بود
 گرا به معناى واقعى كلمه منتها در مسير يك انسان. خدمت به مردم بود

 حاجةَ منْ  اَبلِغُونى«: فرمود مى) ص(پيامبر. افكار و اهداف توحيدى و الهى بود
  ؛»اِبالغِ حاجتِه اليقْدِر على

صداى كسانى را كه «: فرمود اين تعبير بلند و زيبايى است، بارها مى
رسد، به من برسانيد و هر كس صداى مطالبات مردم را  صدايشان به من نمى

 برساند اهل بهشت است، هر كس خبر حقوق حاكميت به به مسئوالن و
اى را به حاكمان برساند، در قيامت كه پاى همه خواهد لرزيد،  پايمال شده
؛ يعنى مشكالت مردم را به گوش »ثَبت اللَّه قَدميهِ يوم الْقِيامةِ«لرزد،  پاى او نمى

و حقوق پايمال شده گيران جامعه برسانيد در واقع، مشكالت مردم  تصميم
 ». برسانيدحاكميتمردم را به آستان 

  : فرمايد  مى)ع(    رفتار پيامبر در جامعه با مردم چگونه بود؟ سيدالشهداء
 بر دوستى و جذب و ) و سلمصلى اهللا عليه وآله(بناى پيامبر«

كانَ يؤْلِفُهم و «. وحدت و محبت و اُلفت با مردم بود، نه ايجاد نفرت
  ») 35(؛»فِّرُهمالينَ

خواند، مردم را متنفّر  صفت او اين بود كه مردم را به اُلفت و دوستى مى
اى  ؛ در هر شهرى و جامعه»و يكْرِم كَريم كُلِّ قَومٍ و يولّيهِ علَيهِم«كرد،  نمى

 داشتند و نزد مردم، محترم بودند، شخصتآنانى را كه اهل كرامت بودند، 
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گماشت، حاكم  يافت و بر آن مردم مى  را مىها آنمى بودند، ى سالها ناانس
 .كرد بر آن شهر و جامعه مى

»الْقَبيح حقَبي نَ وسنُ الْحسحديد،  ارزشى را مىارزش و ضد؛ هر گاه »كان ي
داشت و در  ها را پاس مى كه از چه كسى سرزده، ارزش قطع نظر از اين

كرد كه اين كار خوب را  بررسى نمى. گرفت ها موضع مى  ارزشبرابر ضد
العمل نشان  قوم و خويش و دوست و رفيق ما كرده، يا ديگرى تا بعد عكس

 درست نشان ديد، واكنش مىبدهد، بلكه هر جا و از هر كس، عمل درستى 
كرد و از هر كس ولو  ؛ تقويتش مى»يقَويهِ«كرد،  داد و تشويق مى مى

ديد،  ديد، منكرى مى ت و عمل زشتى مىترين كسانش خطا يا خيان نزديك
؛ يعنى تقبيح »كانَ يقَبح«گرفت،  ديد، موضع مى عدالتى مى سوء استفاده و بى

معتَدِلُ «) ص(پيامبر. داشت ؛ يعنى او را خوار مى»يهونُ«كرد و  مى
با . اهل اعتدال بود، در هيچ كارى اهل افراط و تفريط نبود) 36(بود؛»االَمر

كسى بود كه بيش از همه به مسلمانان و ) ص(ترين افراد نزد پيامبر فضيلت
گزارتر بود، نزد ايشان هم  هر كس به مردم خدمت. كرد مردم خدمت مى

 ديد كه چه كسى بيشتر به مردم، به شأنش باالتر و احترامش بيشتر بود، مى
كرد و بزرگ   تكريم مىكند، او را بيشتر ويژه محرومين خدمت مى 

الكش براى نزديكى و دورى به افراد، خدمت به مردم و شت؛ مدا مى
 .مسلمانان بود

، )ص(ترين منزلت را نزد پيامبر بزرگ«: فرمود )ع(سپس سيدالشهداء
   ».كسانى داشتند كه بيش از همه با مردم مواسات داشتند

كردن و در غم و  مواسات، يعنى مردم را در سود و شادى خود، شريك
هر يك از شما كه به : فرمود مى )ص(پيامبر. يك شدنمشكالت مردم، شر



  

 43   پيامبري براي هميشه )اهللا عليه و آله و سلّم صلي( محمد                                                        

ها در كنار مردم است و به  تر است و در مشكالت و مصيبت مردم نزديك
  ».تر است كند، نزد من عزيزتر و محترم  كمك مىها آن

را از زبان كسى بشناسيم كه ) ص(ما پيامبر. بود) ص( اين منطق پيغمبر
 و اَنَا مِنْ  حسينٌ مِنِّى«: فرمود) ص(يغمبرشناخت؛ زيرا پ بيش از همه او را مى

، من است )ع(؛ حسين)ع( از من است و من از حسين)ع(حسين) 37(؛»حسينٍ
تر به اين حديث نگاه كنيد، در واقع معنايش اين  اگر دقيق. و من حسينم

.  هستيم، يك راهيم، يك فكريم، يك ايده هستيمشخصتاست كه ما يك 
، كسانى بودند )ص (ترين اشخاص نزد پيامبر محترم: فرمودند )ع(سيدالشهداء

شدند، بلكه بار  داشتند، انگل نبودند، از جامعه آويزان نمى كه بار مردم را برمى
ا بارى را از  يا بار فكرى و يا بار معنوى؛ امىا بار مادداشتند؛ ي جامعه را برمى

  : عد فرمودب .مردم بردارند و مشكلى از مشكالت آنان را حل كنند
»ةً لَمحاج أَلَهنْ سل مورٍ مِنَ الْقَوسيبِم إِلّا بِها أَو رْجِع38(؛ِ»ي (  

كرد و از او چيزى و كمكى  رجوع مى )ص(هر كس به پيامبر
 )ص(جواب و با دست خالى برگردد، پيغمبر خواست، محال بود كه بى مى

كرد، از او  يبا بدرقه مىداد و اگر نداشت، او را با كلمات ز اگر داشت، مى
گفت كه از  اى سخن مى داد، و به گونه خواست، به او آرامش مى عذر مى

 )ص(هيچ كس از محضر پيامبر .دادن آن چيز هم نزد آن فرد عزيزتر بود
رفتند و در  رفت، حتى دشمنانش وقتى نزد ايشان مى ناراحت بيرون نمى
آمدند،   كه بيرون مىگرفتند، از جلسه قرار مى )ص(ساحت قدس پيامبر

براى مردم پدر بود،  )ص(؛ پيامبر»و صار لَهم أَباً«ر باشند، توانستند از او متنف نمى
و همه مردم بدون استثناء در چشم او مساوى ) 39(؛»و صاروا عِنْده سِواء«
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احترامى قائل  دليل، احترامى بيش از بقيه يا بى بودند، براى هيچ كس بى
بود؛ يعنى حتى ) 40(»النَّاسِ تَسوِيةُ النَّظَرِ و الْاِستِماعِ بينَ«، اهل )ص(برپيام. شد نمى

چرخيد و حتى به سخنان افراد كه گوش  نگاهش بين مردم به تساوى مى
 بشر تأكيد و دقت  بر حقوقتا اين حد. داد وى گوش مىداد، به طرز مسا مى

 .ن به سخنانشداد  گوشحتى حق نگاه كردن به او و حق. داشتند
 حتى در اين حقوق، مساوات را رعايت )ص(پيامبر:  فرمود)ع(الشهداسيد

دليل به كسى دو برابر ديگرى نگاه كند و يا به  محال بود كه بى. كرد مى
. هاى كسى با اشتياق گوش كند و به سخنان ديگرى بدون دليل حرف

 ما  گوش هاى اى به حرف گونه  به)ص(گفتند كه پيامبر اصحاب ايشان مى
كند و ما عجب نكته جالبى  كرديم ايشان استفاده مى سپرد كه ما فكر مى مى

دانست و اكنون توسط ما دانا  كرديم كه چيزى نمى گفتيم؛ يعنى گمان مى
داد كه گوينده  دادن به سخنان كسى، اجازه نمى شود، حتى در گوش مى

 )ص(، پيامبرزند كرد دارد حرف مهمى مى وقتى كسى فكر مى. تحقير بشود
 .داد كه او خجالت نكشد چنان با توجه و جديت به سخنانش دل مى

در . ، مجلس حلم، حيا، صدق و امانت بود)ص(مجلس پيامبر: فرمايد مى
حضور   )ص(شد، در مجلسى كه پيامبر وقت صدا بلند نمى حضور او هيچ

اضع گفتند، همه متو داشت، همه متعادل بودند، همه بر اساس تقوا سخن مى
ترها   حضور داشتند، همه به بزرگان و مسن)ص(اى كه پيامبر در جلسه. بودند

و يؤْثِرُونَ «كردند  ترها با مهربانى برخورد مى گذاشتند و با كوچك احترام مى
) 41(؛»و يحفَظُونَ الْغَريب«داشتند  و نيازمندان را بر خود مقدم مى» ذَاالْحاجةِ

به احترام   )ص(اى وارد جلسه بشود و پيامبر  غريبهمحال بود كه آدم بيگانه و
اعتنا  ، نسبت به او بى)ص(او بلند نشود و جمع هم تحت تأثير تعاليم پيامبر
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تفاوت عبور كنند،   بىاي انهباشند، محال بود كه از كنار فرد غريب و بيگ
كردند، حتى اگر خودش  حقوقش را حفظ مى  حرمت وبلكه حتما

شد، خود را غريب احساس   غريب وارد جمع مىدانست وقتى يك نمى
در عين حال كه هميشه غم . بود  )ص(همواره شادى در چهره پيامبر. كرد نمى

 شادى براى مردم، اش شاد و خندان بود، متصلى در دل او بود، ولى چهره
ا غم همواره در درونش بود، با آن غم در درون، زندگى لبخند بر لب ام

شاد ) ص(چهره پيامبر .شد رو مى ا مردم، با لبخند روبهكرد و در بيرون ب مى
. ديد عدالتى يا منكرى را مى كرد، مگر آن گاه كه بى بود، ابرو گره نمى

لَيس بِفَظٍّ «. شد با او رابطه برقرار كرد بود؛ يعنى خيلى راحت مى» سهِلُ الْخُلْق«
؛ هرگز » و العيابٍو الفَحاشٍ«خشن و تندخو نبود  )ص(؛ پيامبر»و الغَليظٍ

. كرد گير نبود، عيب مردم را تعقيب نمى فحش بر لب او جارى نشد، عيب
  . در عين حال مداح و اهل مبالغه در تمجيد از افراد هم نبود) 42.(»وال مداح«

: كنند، فرمود را با اين تعابير ختم مى )ص( توصيف پيامبر)ع(امام حسين
 بودند، انگار پرنده روى سرشان نشسته گفت، همه ساكت وقتى سخن مى«

و اليتَنازعونَ عِنْده  .را از دست ندهند )ص(باشد، تا يك كلمه از سخنان پيامبر
  ».دويدند  مردم ميان حرف يكديگر نمى)ص(در حضور پيغمبر) 43(؛»حديثٌ

 آموخته بود كه هر كس سخن ها آن اين ادب را به )ص( پيغمبر
پا گوش باشند تا وقتى سخنش تمام شد، اظهار نظر گويد، همه سر تا  مى

 بزرگى كه تاريخ را تكان داد، و بايد ايشان را كانون شخصتاين . كنند
آفرينش ناميد، در طول ده سال حكومتش نزديك به هشتاد جنگ را يا 
مستقيم در جبهه فرماندهى كرد و شمشير زد و يا براى جنگ با دشمنان 
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همه ابعاد مختلف . مت تمام عيارى تشكيل دادنيرو فرستاده است و حكو
 .ايشان را به اين صورت در كنار هم بايد مالحظه كرد

 دور از دسترس درك ه كامالهاى فاخر قدسى دارد ك  لحظه)ص(پيامبر
 را مبناى عمل صالح و ها آنتواند  بشريت است، ولى در عين حال مى

مبرى، يك تلقّى پيامبرى چيست؟ پيا .سعادت و زندگى بشر قرار دهد
هاى  آفت از آن امر متعالى و قدوسى است و در عين حال، منشأ آموزه بى

يك جنبه اطالقى . خيلى روشن و عملى براى زندگى فردى و اجتماعى است
هاى بشرى، به  و قدسى دارد كه بدون خطا، بدون نسبيت، بدون سوءتفاهم

 و غيرمبهمى در ا در عين حال مفاهيم روشن رسيده ام)ص( پيامبر اكرم
. شريعت، در اخالق و در عقايد براى همه بشريت هم به ارمغان آورده است

ا مفاد و دستاوردى ، مفهومى دور از دسترس ماست ام»ىپيامبر«اگرچه خود 
داشته كه در دسترس ماست، قابل فهم براى ماست، بر حسب مراتب براى ما 

ى ها آدمتند، و نوابغ نيز البته پيامبران، همان نوابغ نيس. قابل عمل است
 شده، تر از خودشان پخته اند كه فكرشان سريع نوابغ كسانى .كوچكى نيستند

صدا با  سوزند و وارد يك پيكار بى  در جامعه مىنوابغ به همان دليل معموال
اگر . كه آن عصر را تغيير بدهند شوند، براى اين عصر و دوران خودشان مى
نشين بود و باالتر از آن، پيامبران اگر نبودند، نوابغ نوابغ نبودند، بشر هنوز غار

در واقع بايد گفت . توانستند هيچ تأثيرى در ساختار تاريخ بشر بگذارند نمى
 .پيامبران اگر نبودند، بشر، حيوان بود

زنند و  اند كه با عصر خودشان دائماً به يكديگر تنه مى نوابغ، كسانى
صدايى   وارد درگيرى بىها آن با ها آنشود كه دوران معاصر  همين باعث مى

بشود و آنان در واقع از درون و بيرون، كيفر ببينند؛ زيرا هماهنگ با دوران 



  

 47   پيامبري براي هميشه )اهللا عليه و آله و سلّم صلي( محمد                                                        

اند،  دنيا آمده اند، مدتى جلوتر به خودشان نيستند، چند قدم جلوتر از زمان پريده
نشان تندتر است، لبخندشان هم  كه ذهها آن اند و معموال دنيا آمده  زود به

 .تر است ختل
ى پيشتاز و نوابغ، خنده را به ديگران ها ناگفتند كه اين انس بعضى مى

بردند، مجبور شدند  كه خودشان به اندازه همه رنج مى آموختند، براى اين
خنده را اختراع كنند تا مقدارى به اين رنجى كه به علت جلو افتادن از بقيه 

است كه نبوغ براى نوابغ بنابراين، درست . برند، تسكين بدهند بشريت مى
ت انداخته و هم  را به زحمها آنمعموالً  گران تمام شده، يعنى هم 

 .اند  به مراتب، فوق نوابغانبياا مخاطبانشان را ام
اى كه  هاى عادى بشرى نيست، همان فاصله  از سنخ نبوغنبوت اصالً

را نوابغ با ى عادى با نوابغ دارند، بلكه به مراتب بيش از آن فاصله ها ناانس
م ديگرى ديگرى است، عال دارند؛ زيرا نبوت از سنخ نبوغ نيست، چيز انبيا
دانيم چيست؟ تا پيغمبر نشويم،  ايم، نمى چون ما و شما نبى نشده. است
 هم از انبياشجاعت ! دانيم پيغمبرى چيست؟ و هيچ وقت نخواهيم دانست نمى

آن جنونى كه به انسان، سنخ جنون نيست، بلكه ناشى از يقين است، البته 
رغم همه، آن ايمان است و اين ايمان و اين يقين  دهد على قدرت تكلّم مى

چون در طول تاريخ، همواره محاسبات ماديون را برهم زده و خواهد زد 
 راجع به ها نا در همه دوريكى از توصيفاتى كه تقريبا. ه شدخواند» جنون«

و در قرآن كريم اشاره شده كه هيچ است » مجنون« به كار رفته، صفت انبيا
كه جامعه معاصرش او را مسخره كرده  نبى و پيامبرى نيامده است، جز اين

است،  )unnormal(اند اين شخص آنرمال  گفته. و ديوانه خوانده است



  

 48  پيامبري براي هميشه  ،)اهللا عليه و آله و سلم يصلّ( محمد                   

زند، جن  ماليخوليا دارد، بر خالف عرف حاكم و جارى در دنيا حرف مى
 .زده است
مان دويدند و جلوتر از همه نوابغ، زمان و تاريخ  جلوتر از تاريخ و زءانبيا

گاه وقتى كه به  آن. اند نينانبيا چ. را يك تنه به دنبال خود كشيدند
يقين، چيز . شود رسيم، مسئله باز هم بيشتر متفاوت مى مى) ص(ءاالنبيا خاتم

. ها را سوراخ كند اش كوه شود كه آدم با مژه كوچكى نيست؛ يقين باعث مى
شود و كسانى حتى شك را بر آن مقدم   اين همه با آن مبارزه مىيقين، كه

ى و هاى انسان در ابعاد ماد ترين تحوالت و پيشرفت دارند، منشأ بزرگ مى
معنوى در تاريخ بوده است و اگر ملّتى يقين را از دست دهد، ديگر همه 

ن  از هيچ مبدئى به اياند،  كه اهل يقينها آن. چيز را از دست داده است
، شايد باشد، »دانم نمى«درى، يعنى اال. شوند نزديك نمى» درىاال«فلسفه 

شايد حق است، شايد . شايد االن روز است، شايد شب است. شايد نباشد
 .باطل

ى نظرش را گفت، فرد ناظر گفت كه شما اولكردند،  دو نفر بحث مى
 هم ر كرد و او گفت كه شماى خالف آن را اظهادوم. فرماييد درست مى

 درست شود كه هم اين نفر سومى گفت آقا نمى. فرماييد  درست مىاتفاقا
پلوراليزم و نسبيت . فرماييد  شما هم درست مىاتفاقا: گفت. بگويد، هم او
 ايشان فرموديد، فرماييد، شما هم ضد  شما درست مى. همين استجديد دقيقا
انبيا آمدند . ىگوي گويى، تو هم درست مى تو درست مى. فرماييد درست مى

يا طرفدار جزم ابلهانه نبودند تا با اين شك و جهل و دو دلى مبارزه كنند، انب
اى، شك به عنوان يك منزل  ا طرفدار شك هم نبودند، مگر شك مقدمهام

بين راه، به عنوان يك مقرّ موقت، نه شك به عنوان منزلى كه ديگر اردوگاه 
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 وقتى اوال به مؤمنين آموختند كه ها نآ. جا بيندازى تو باشد و بار خود را آن
د و ايمان آورديد ، اما بعد كه دانستي»دانم نمى«درى، اال: دانيد بگوييد نمى

دانم، كور نيستم، من فرق حق و  من مى. »دانم درى، مىا«: محكم بگوييد
ايستم، براى من  فهمم و به پاى دفاع از حقيقت و عدالت مى باطل را مى

ساوى نيست، همه اعمال با هم مساوى نيست، من موضع فضيلت و رذيلت، م
 .دارم و اين ايمان است، اين يقين آگاهانه است، نه يقين عوامانه

ى ها آدمى الغر و كم خون را در تاريخ به ها آدميقين آگاهانه هميشه 
هاى سياست، طبيعت و  توانند همه فرمول بسيار دلير تبديل كرده كه مى

ها را   را بياموزند، تغيير بدهند و اين فرمولها آنكه  اينتاريخ را حتى قبل از 
عوض كنند، ولى نبوت حتى از سنخ اين ايمان و يقين عادى و بشرى هم 

گرچه اين ايمان و يقين چيز بسيار مهم و . نيست، چيزى فراتر از آن است
 نفر، 4000 نفر، 400 نفر، 40 نفر، 4اساسى است؛ يعنى چنان نيست كه وقتى 

شود،  يليون نفر در برابر شما ايستادند و گفتند آقا دو دو تا، چهار تا نمى م4
 آگاهى  آنيقين آگاهانه، يقينى كه منشأ. شود گوييد كه بله ديگر نمىب

 ميليارد نفر 4 نفر يا 4است و دانش بر يك واقعيت عينى است؛ در برابرش، 
 :فرمود ) ص(از اين جاست كه پيامبر .بايستند، برايش مساوى است

اگر خورشيد را در دست راست و ماه را در دست چپ من «
بگذاريد، همه شما يك طرف بايستيد و من يك طرف، من كوتاه 

 )44.(»آيم نمى
  :  نقل شده كه فرمود)ع(از حضرت امير
ترسم و شك  اگر همه عرب در برابر من بايستند، من نمى«
  ) 45.(»روم كنم و عقب نمى نمى
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 البته به ».ت و لو چهارصد هزار نفر بگويند پنج تاستدو دو تا، چهارتاس
ى رسيدن، كار سختى است؛ شخصتآن درجه از آگاهى و شناخت و صالبت 

گفتند . كنيم ما به دو دو تا چهار تا هم تحت فشار افكار عمومى، شك مى
نه آقا : يكى آمد و گفت. شود چهارتا دو دوتا مى: گفت يك بنده خدايى مى

ده، پانزده، بيست نفر تكرار . تا پنج:  آمد و گفتدومنفر . ات شود پنج مى
بله، اگر از اين جهت : كردند كه پنج تاست اين بنده خدا هم گفت

. تا نيست، چهارتاست آقا از هيچ جهتى دو دو تا پنج. تاست، نه فرماييد پنج مى
، در لذا وقتى مبعوث شدند. گونه باز كردند هاى كور تاريخ را اين انبيا گره

. برابر اجماع تاريخ بر جهل، يك تنه ايستادند و آن اجماع را درهم شكستند
يكى خدمت معنوى و :  دو خدمت بزرگ به بشر كرده است)ص( پيامبر اكرم

معارفى، ديگرى خدمت حقوقى و اجتماعى است كه با ذكر بعضى از 
 .كنم النّاس  به آن اشاره مى  حقُهاى ايشان درباره اجتماع و آموزه

به بشريت ) ص(ترين خدماتى كه پيامبر اكرم  يكى از بزرگاساسا
 ميان خدا با بشر و بشر با دن ارتباط دو جانبه بدون پارازيتكردند، وصل كر

خدا بود؛ يعنى اين ارتباط را ايشان دوباره و براى هميشه برقرار كردند و 
ت كامل به كه صداى مقدس خداوند را با امانت و عصم رفتند، عالوه بر اين

ما رساندند و اين كار بسيار بزرگى است، از اين طرف هم به ما آموختند 
هايى بخوانيم؟ از او چه بخواهيم؟ چگونه  كه خدا را چگونه بناميم و با چه نام

ه ش و معاد و تعامل مادبخواهيم؟ توحيد و معاد را به ما آموخت، ارتباط معا
يا به سمت آخرت را به ما روش حركت از دن. و معنا را به ما آموخت

كه دنياى ما را ضايع كند، بدون اينكه واقعيت طبيعى ما  آموخت، بدون اين
 .ها دسترسى نداشتيم يك از اين را نبيند و اين در حالى است كه ما به هيچ
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ما . ها در دسترس ما نبود يك از اين راه   نبود، هيچ)ص( اگر پيامبر اكرم
اين خدمت بزرگى است كه ايشان  .زنيم ات مىتنها حدسياتى مخلوط با خراف

ها اختراعى نيست، امور عينى است، او بود كه خداوند را  به بشريت كرد؛ اين
 .براى ما توصيف كرد

كرد، بين بت و خدا و   خدا را براى ما توصيف نمى)ص(اگر پيامبر
مگر بقيه اقوام بشرى كه ! توانستيم قائل شويم؟ خدايان چه فرقى مى

ها دنبال حقيقت نبودند؟ آنان   اند، اين اند، توتم پرست اند، تابويى تپرس بت
هم به دنبال حقيقت و خدا بودند، ولى به اينجا رسيدند؛ زيرا دستشان به دامان 

 همين مطلوب بودند، ولى كجا  هم در پىها آن نرسيد و اال )ص( پيامبر اكرم
 خواستند و چه شد؟ رفتند؟ به كجا رسيدند؟ چه مى

ترين  ، خداوند را براى ما توصيف كرد، او ما را از بزرگ)ص(امبرپي
از . خرافه، يعنى الحاد، چه الحاد بسيط و چه الحاد پيچيده و مركب نجات داد

پرستى، تابوها، از اين سحر و  پرستى، توتم هاى انحرافى، بت انواع معنويت
يات و هاى غلط غيرانسانى، از شطح هاى شيطانى، از رياضت جادو جمبل

هاى تقلّبى از خدا كه در دنيا هست، ما را  سرايى و از اين همه آدرس طامات
 .نجات داد

هاى ماترياليستى را  ى و جزمهاى ماد كه ايشان دگم عالوه بر اين
شكست و پنجره به سوى ماوراى طبيعت را براى ما باز كرد كه ما هيچ 

م؛ او اين پنجره را توانستيم اين پنجره را باز كني وقت به دست خود نمى
گشود و به ما آموخت كه چگونه انسان باشيم و چگونه از گاو و چرنده و 

غير از اين .  عوضى نگيرندها آنخزنده، فاصله معقولى بگيريم كه ما را با 
خدمت بزرگ، از آن سو هم به ما آموخت حال كه به دنبال حقيقت هستيد، 
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 خودتان اشتباه نگيريد و اين آدرس درست، اين است پس خدا را با توهمات
 .توجه هستيم خدمت بسيار بزرگى است كه ما به آن خيلى بى

خدايا، سپاس كه به «: فرمايند  در يكى از دعاهاى رسيده مى)ع(امام سجاد
بشر اجازه دادى تا تو را خطاب كند، تو را بخواند و نام مقدس تو را بر زبان 

تا نام تو را بر زبان بياوريم و هر جا سپاس كه به ما اجازه دادى . جارى كند
خواهيم، بخواهيم؛ و  و هر وقت كه بخواهيم از تو بگوييم و از تو هر چه مى
آموختى ) ص(ءاالنبيا خدايا تو را سپاس كه به ما از طريق انبيا و از طريق خاتم

تا چگونه با تو سخن بگوييم و چگونه به تو نماز و نياز بياوريم و چگونه از 
  » .ك بخواهيم و تو را چگونه صدا بزنيمتو كم
هاى مختلف  اگر شما برويد در حلقه. هاى بزرگى است ها آموزش اين

معنوى و عرفانى در شرق و غرب دنيا، ببينيد چقدر محتاج چنين 
هايى هستند كه به طور مجانى در دسترس ماست و ما استفاده  آموزش

شما . گى به بشريت بوداما اين كمك بزر. كنيم، بحث ديگرى است نمى
بينيد كه فالسفه الهى در تاريخ، همه زورشان را به قصد قربت زدند، از  مى

العلل باالتر نرفتند و خودشان هم دلشان نيامد عاقبت وقتى كه  اثبات علت
ى يا اولها خدا را بخوانند كه اى علت  كنند با اين نام دارند مناجات مى

گونه  دشان هم دلشان نيامد كه خدا را اينخو. العلل، يا واجب الوجود علت
 ءعرفان بشرى هم مستقل از انبيا. صدا كنند، عرفان بشرى هم همين است

اند،  نتوانست به حقيقت دست يابد، بلكه از دور با چشم بسته گاهى بو كرده
رغم  اند، على هايى كه عرفاى بشرى در شرق و غرب عالم زده ولى حرف

اند كجا؟  گفته) ص(ءاالنبيا چه انبيا و خاتم جا و آنها ك همه زحماتشان، اين
يا معنويتى كه اسالم ارائه آ تصويرى كه ايشان از خداوند ارائه داده كجا؟
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دهند،  ها ارائه مى تو و اين داده با معنويتى كه تائوئيسم و بوديسم و آيين شين
مفاهيمى » عليت«اكثر به جاى  است؟ عرفاى الهى هم كه آمدند حديكى

و » فيض اقدس«و » تجلّى وجودى و شهودى«و » تجلّى ذاتى و حبى«چون 
ا باز آن توحيدى ح كردند و به قصد قربت هم بود امرا مطر» فيض مقدس«

االنبيا آورد، كجا و اين وحدت وجود  كه انبيا آوردند، توحيدى كه خاتم
گويم كه غير از  الهى را مى» وحدت وجود«من آن ! صوفيان كجا؟ تازه

هاى  الهى كه خود طريقه» وحدت وجود«. ماديين است» وحدت وجود«
عربى و ديگران،  مختلف هم دارد، از فلوطين و رواقيون تا بزرگانى مانند ابن

 مأجورند و خدمات بزرگى هم ها آنگرچه همه فالسفه و عرفاى الهى، همه 
ند و خواستند همين توحيد انبيا را بفهم اند و مى به معارف بشرى كرده

 راز اصلى اين جهان و اين حيات را انبيا، به ويژه ى راه كشفبفهمانند، ول
به بشر آموختند و مالك ما براى داورى در خصوص ) ص(ءاالنبيا خاتم

 .االنبياست معارف فلسفى و مكاشفات عرفانى همه بزرگان، همين وحى خاتم
فهمم  ر مىقد بنده متأسفانه خيلى اهل عبادت و معنويت نيستم، ولى اين

دانستم كه خدا   نمىياى معصوم الهى نبود، واقعااوله كه اگر مأثورات و ادعي
جا  اين.  با او چگونه بايد سخن گفتتى به چه نامى بايد خواند و اصالرا ح

 من درآوردى هاى هاى ادبى و حرف ديگر جاى جعل اصطالح و آفرينش
ئله مواجهه با كمال ى است، مسئله ابديت است، مسمسئله خيلى جد. نيست

ترين مكاشفات عادى  هاى عقلى و لطيف ترين تالش مطلق است، شما پيچيده
ب عرفانى يونان تا از مكات!  شرق و غرب مالحظه كنيدعرفاى بشرى را در

بينيد چقدر اين  ها يك تأمل گذرا داشته باشيد، مى هند و چين، بر روى اين
نه و در عين حال مذبوحانه است و  نجيبانه، مظلوماها آنهاى  زدن دست و پا
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اهللا و  ةفاز ماوراى طبيعت، معر) ص(امروز هم ما، اگر نبود تعاليم پيامبر اكرم
 اگر نبود، امروز از ماوراى طبيعت و -اين عقالنيت كه دستاورد ايشان بود 

بدون تعاليم  .سويى بيشتر، پيش چشم ما نبود از ملكوت عالم، يك كور
قط معنويتى مبهم و عشق مجملى به او داشتيم كه در ما ف) ص(پيغمبر اكرم

ها و تابوها و گاهى حتى توأم با خرافات و  معرض انواع خرافات و شرك
ها  ما نبود، بايد حاال مانند سرخپوست) ص(اگر تعاليم پيغمبر. ها بود جنايت

هايمان را براى تقرّب به  رقصيديم يا جلوى پاى جادوگرها بچه دور آتش مى
كه خدا راضى بشود، زن شوهر مرده را  كرديم يا براى اين بانى مىخدا قر

كرديم، يا براى تقرّب به خدا،  همراه جنازه شوهرش، زنده زنده دفن مى
ها چيزهايى  اين .داديم جمعى ترتيب مى هاى دسته خودزنى و يا خودكشي

در . دهند هاى عرفانى االن در شرق و غرب دارند انجام مى است كه حلقه
وقتى راه درست . دهند دادند، االن هم انجام مى هاى قبل هم انجام مى ارههز

سخن گفتن با خدا و تقرّب به او را از پيامبران نياموزيم و به يك معنويت 
مبهم و مجملى دست بيندازيم، همين قبيل كارها را بايد كرد، يا بايد 

ى تقرّب ها در آب بروى، تمركز بگيرى، در آب يخ برا  ساعتها نازمست
اند،  به خدا و براى ثواب، تمركز بگيرى و اورادى را كه از شياطين آموخته

 . را بر لب جارى كنى و بخوانىها آنبراى تقرّب به خدا، 
هاى معنوى و باطنى در دنياست كه البته در هر يك هم  اين همه فرقه

 هايى از حقيقت هست كه با شرك و با خرافه، مخلوط شده است، با آن رگه
ترين سطح آن  ترين نوع و كامل ، ناب)ص (ءاالنبيا معنويت توحيدى كه خاتم

را به بشريت عرضه كرد و حقيقت مطلق است، بسيار متفاوت است؛ منتها 
 .ها آدمدر حد ظرفيت ما 
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بنده اين بخش از عرضم را با اين توضيح كه آشنايى با خداوند و 
رگ مبعث پيغمبر وگو با خدا، يكى از بركات بز آموزش طرز گفت

 بابت  مستقال)ص( ما بايد از پيامبر اكرم .است، خاتمه بدهم )ص( اكرم
گذاشتيم به   ما هم بايد وقت مىهاى بزرگ ايشان تشكر كنيم، واال آموزش

ومى مريكاى بآ رقص ارواح و خدايان و جادوجمبل دنبال اين چپق مقدس و
رك و كاليفرنيا يكى از مريكا، همان نيويوآرفتيم و همين االن هم در  مى
كرده  گيرهاست؛ يعنى طبقات مرفه تحصيل ترين بازارها، هنوز بازار فال گرم

 گيرها دارند و يا قاعدتا و دانشگاهى، يكى از بيشترين مراجعات را به اين فال
خوارى و اين  هاى بدوى و جشن آدم فريقاييآهاى  سر و كارمان با طبل

 .افتاد قبيل چيزها مى
بود عرفان با خرافات چه تفاوتى  نمى) ص(هاى پيامبر اكرم شاگر آموز

ها قبل با شرك  داشت؟ حال عرفان يهودى يا عرفان مسيحى كه از قرن
برويم سراغ شرق كه . رومى و با اساطير يونان مخلوط شد، حسابش جداست

مركز عرفان است، منطقه هند و چين كه اديان چين و تبت و خاور دور 
ف هندوئيسم، بوديسم و معارف كنفوسيوسى، الگوهاى هاى مختل شاخه

تويى و اديان جديدترى كه در ژاپن ظهور كرده، مثل  تائويى و آيين شين
تب مريكايى مثل نورمون، يا مكآآيين پيون كيودان يا اديان جديد 

مريكا االن طرفداران زيادى دارد پيدا آگرايى اسپكتواليزم كه در  روح
ند كه فستيوال اديان است به معناى واقعى كلمه كه كند و يا سرزمين ه مى

همين طور روى ... ها و دين بودايى، دين پورانايى، دين جنى، تانترايى، سيك
ها، شمنيزم، همه به قصد قربت به  هاى مختلف و برهمن اند، فرقه هم ريخته

گردند كه آن نور را  حقيقت مطلق كورمال كورمال درپى نورى مى
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به معناى . اند  محرومها آنانى در اختيار ما گذاشته است و مج) ص(ءاالنبيا خاتم
اند، البته ما هم به معناى واقعى كلمه مستكبريم؛ يعنى  واقعى كلمه مستضعف

خواهم  عرض كردم نمى. كنيم اين مطالب در اختيار ماست و به آن اعتنا نمى
د، كتمان هاى مختلف عرفانى در دنيا وجود دار هايى را كه در آيين ارزش

ى، عارى از ارزش و صد در صد ها به كل خواهم بگويم كه همه اين كنم؛ نمى
 .سياه و باطل است

شما در خيلى از همين اديان، در وداها، اوپانيشادها مفاهيم آموزنده الهى، 
 وجود دارد،  واقعاها آنله در هايى از عالم ا كه معلوم است رگهبينيد  زياد مى

اع خرافات و شرك است كه گاهى بايد عطايش را به منتها آميخته با انو
هايى كه قرآن از خدا دارد، با  ها را با توصيف بياييد اين. لقايش بخشيد

 مقايسه طرفانه كلمات و دعاهاى پيغمبر و صحيفه سجاديه و صحيفه علويه بى
كند، يك  يا تشيع از آن بحث مى عرفانى كه اسالم به عالوه كه اصوال. كنيد

ر زندگى عينى بشر، به ى نيست، يك عرفان منفى نيست؛ بلكه به سراسعدب
اش، به حقوق  اش حتى به شكمش، به حقوق جنسى ىمشكالت ماد

اين هنر بزرگى است كه بتوانيد . ها هم توجه دارد اش به همه اين سياسى
هاى حقوقى و  ترين دستگاه ترين و عملى ترين عرفان را در كنار عينى لطيف

 .اين جامعيت هم مزيت عرفان اسالمى است. بشر عرضه كنيدفقهى به 
تو و يا بوديسم و يا مسيحيت، فقط در  بنابراين فرق اسالم با آيين شين

شريعت اسالم نيست، در عرفانش هم هست؛ يعنى معنويتش هم متفاوت 
بهترين دليل هم اين است كه توصيف اين مكاتب از معنويت  و نوع . است

.  متفاوت است كامالها آنهاى معنوى  يرند و نوع توصيهگ نتايجى كه مى
خواهم اشاره كنم خود مفهوم وحى و نبوت  جا مى مسئله ديگرى كه در اين



  

 57   پيامبري براي هميشه )اهللا عليه و آله و سلّم صلي( محمد                                                        

اند، نه  ها مشغول اين بازى شده با مفهوم نبوت، نبايد بازى كرد و خيلى. است
اكى اين بازى، خيلى بازى خطرن. تازگى بلكه از زمان بعثت خود انبيا فقط به

بار تاريخى و اجتماعى  است و نه فقط آثار شوم معرفتى، بلكه آثار فاجعه
 .داشته و خواهد داشت

عاى ز اين نيز خواهند بود كه جرئت اداند و هستند و پس ا كسانى بوده
زنند  بنابراين، مفهوم نبوت را دور مى. نبوت و يا انكار صريح نبوت را ندارند

وم را خراب كنند؛ يعنى چون به سطح نبوت اند كه اين مفه و سعى كرده
خواهند به هر قيمتى  كشند و مى توانند برسند، مفهوم نبوت را پايين مى نمى

ى كه هاى ماد بيعى جلوه بدهند و فلسفهكه شده اين امر ماوراى طبيعى را ط
شما . اند همه از اين سنخ است  تراشيدهءبراى دين و براى نبوت و كار انبيا

شناسى دين و فلسفه  ى كه پديدارشناسان در جامعه شناسى دين، روانهاي بحث
اند بررسى  هاى دين كرده هايى كه فنومنولوژيست كنند و بحث دين مى

خواهند از دين، از نبوت و از وحى وارونه   مىها آنكنيد، تصويرى كه 
اش به مراتب  الهى و آسمانىكنند، پايين كشيدن مفاهيم از مراتب باالى 

اند، اآلن هم  نبوت را با شاعرى مقايسه كرده.  مادى و زمينى استمالكا
 .گويند زبان دين، زبان شعر و مجاز و تشبيه و استعاره است مى

گفتند كه او كاهن است،   مى)ص(در صدر اسالم هم به پيامبر اكرم
گويند كه نوعى تجربه روحانى و شخصى آنرمالى است كه به  اكنون نيز مى
پايين كشيدن سطح نبوت به سطح مسائل طبيعى و يا . دهد ت مىيك فرد دس

مفهوم آنرمال است، از نوع مادون طبيعى، نه . اگر غيرطبيعى است، غيرطبيعى
 .از نوع فوق طبيعى
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دانم دوستان چقدر به آثارى كه در جامعه شناسى دين، روان شناسى  نمى
د آشنا هستند؟ آيا شو دين يا فلسفه دين يا كالم جديد ترجمه و تبليغ مى

 را ءها كذب بودن آن ادعاى اصلى انبيا  همه اينايد كه تقريبا الحظه فرمودهم
اند؛ يعنى جزء اصول  كه همان وحى و نبوت است مفروض گرفته

 دروغ و باطل است و بعد شان اين است كه وحى الهى قطعاً عهموضو
كه در طول تاريخ، گويند گرچه اين ادعا دروغ است اما درباره كسانى  مى

اند؟ يا آثار  اند بحث كنيم كه چرا اين ادعا را كرده ناميده شده )ص(پيامبر
كنند اما با  فردى و اجتماعى ناشى از باور كردن ادعاى پيامبران را بررسى مى

اى است كه  گونه نگاهشان به دين هم به. ها دروغ است فرض قطعى كه اين
كند،  يك معنا، معنويت است و فرقى نمىپرستى و توحيد، به  در آن، بت

كه آهن و فوالد هم كه از  شود، غافل از اين ها معنويت خوانده مى همه اين
چطور . شود نعل االغ، ديگرى شمشير آبديده يك كوره در بيايند، يكى مى

ها معنويت و عرفان است؟  گوييد اين بندد، مى هايش را مى تا يك نفر چشم
ت  اين اسها آنفرض  !ست، معنويت و عرفان شد؟كه چشمانش را ب همين

اهللا، اصل وحى به  اهللا، تشريع الهى، احكام كه اين مفهوم تكلّم الهى، كالم
گيرند،  اش، دروغ است، بلكه محال است؛ اين را ابتدا فرض مى معناى دينى

شوند كه ببينيم حاال علت اين فعل، علّت ادعاى پيامبرى  بعد وارد بحث مى
ها چه مشكلى داشتند كه ادعاى پيامبرى كردند و كسانى كه  ينچيست؟ ا

ها  هاى اين اى كه حرف ها را باور بكنند، در آن فرد يا جامعه هاى اين حرف
را باور بكند، چه تأثيرات روان شناختى يا جامعه شناختى قابل بررسى است؟ 

 به آيا آن كسى كه ادعاى پيامبرى كرده است؛ مثالً هدفش آرامش دادن
اش بوده و اين هم نوعى تخدير است؟ آيا كاركرد  هاى شخصى اضطراب
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ايدئولوژيك دارد؟ اين خدمت به اغنياست؟ پوششى است براى جهل بشر؟ 
 اصل نبوت كه يروهاى ناشناخته؟ اين چيست؟ و االبراى ترس بشر از ن

 .كذب است
آن در پس بياييم بررسى كنيم كه نتيجه اين ادعا و نتيجه باور كردن 

تواند باشد؟ اين است  جامعه، در تاريخ و در نفس بشر چه بوده و چه مى
چون در حدود هفت . شود موضوع مطالعاتى كه در غرب، راجع به اديان مى

شود؛ يعنى از هفت منظر مطالعه  حوزه معرفتى راجع به دين در دنيا بحث مى
كنيم و در  ورى مىكنيم و دا گويند ما از باال نگاه مى گاهى هم مى. شود مى

كنند، مبتنى بر همين است  واقع، تمام فرضياتى كه براساس آن بررسى مى
كه اصلش دروغ است و فرقى بين نبى و متنبى نيست، همه انبيا متنبى بودند 

 .تر بگوييم همه متنبيان، نبى هستند و بلكه اگر درست
 حق دارند  كرد، به يك اندازه،عاى نبوت كرده و خواهندكسانى كه اد

جا سؤاالتى كه مطرح  اند، آن وقت اين عاى نبوت بكنند و به يك معنا نبىاد
ببينيد سؤال وقتى كه . هاى غلط است شود، داراى همين پيش فرض مى

جمع «: گويند منطقيون ما به آن مى. فرض غلط داشته باشد، مغالطه است پيش
 مسئله را در ظاهر يك مسئله، جواب ؛ يعنى چند» مسئَلَةٍ واحِدةٍ مسائِلَ فى

ها به  اى است كه غربي چيزى نزديك به همان مغالطه. دادن و طرح كردن
كه شخص سؤالى را  عنى ايني؛(questions complex): گويند آن مى

ل نيست، بلكه در ضمن آن دو سه كند، ولى در واقع، يك سؤا مطرح مى
د سؤال هر طور پاسخ بدهيچيزى را مفروض گرفته و شما به آن . عاستاد

 از شما ايد؛ مثال  شخص مقابل را پذيرفتهعاىچه مثبت و چه منفى، آن اد
دهيد يا پول نقد؟ شما چه بگوييد چك  بپرسند شما به طلبكارانتان چك مى
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ايد  دهم و چه بگوييد پول نقد، در هر دو صورت، يك چيز را قبول كرده مى
هايى كه در باب  غالطه در تمام حوزهاين م. و آن بدهكار بودن خودتان است

 سؤال اند تقريبا رايج بوده است؛ مثال حى و نبوت، بحث كردهدين، و
آيا انتظار ما از انبيا و دين، دخالت در اجتماعيات باشد يا نباشد يعنى : كنند مى

كه خود دين چيست و چه مفادى دارد و چه گفته است و  چه؟ يعنى اين
 منتفى است و فقط بحث از صالرد يا ندارد؟ اين ادخالت در اجتماعيات دا

اين است كه ما دين را چگونه تفسير كنيم؟ و چه انتظارى از آن داشته 
پس . شود از آن به دست داد باشيم؟ همه چيز تابع ماست و هر تفسيرى مى

شود از آن به دست داد، چه تفسيرى را بهتر است  حال كه هر تفسيرى مى
گويند  يا مى. است) questions complex(ك مغالطه ارائه بدهيم، اين ي

حال كه زبان دين، يك زبان غيرمعرفتى و سمبليك، اساطيرى، مجازى و 
شاعرانه است پس دين در تاريخ، به دنبال چه چيزى است؟ آقا اصل مسئله 
اين است كه چه كسى گفته كه زبان دين، زبان شاعرانه، مجازى و اساطيرى 

 بايد جداگانه ثابت عا ابتدائاا گفته است؟ اصل اين اداست؟ چه كسى اين ر
ها، همان جوابى است كه آن بنده خدا  بهترين جواب به اين نوع مغالطه. شود

. كى را زير گرفته استات با ماشين زده ي آقا بچه: داد؛ آمدند به او گفتند
 ماشين كه بچه من اصال  ايندوم ماشين بچه من خراب است، اوال: گفت

ها ادعايشان را  اين. ام، و بچه ندارم  ازدواج نكرده من اصاله ك دارد، سوم اينن
گيرند كه اصل وحى و  كنند و اين را مفروض مى راجع به دين، سر و ته مى

عا كنند كه حاال ببينيم اين دروغ اد نبوت و بعثت، دروغ است؛ بعد بحث مى
كنيد؟ و  شد؟ دقت مىشده چه نتايجى دارد و چگونه بايد با آن مواجه 

عرض كردم راه حل و پادزهرش اين است كه شما بايد فروع سؤال را به 
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ه كنيد و تك تك سؤاالت را سؤاالت واقعى، يعنى به اجزاى خودش تجزي
سادگى جواب نگيرند نبايد به سراغ  تا سؤاالت به.  جواب بدهيدمستقال

 .سؤاالت مركّب رفت
را تقديم كنم كه  )ص(ى از پيامبر اكرمخواهم روايات در پايان عرائضم مى

، خدمات حقوقى و انسانى به جامعه بشرى دوممربوط به آن خدمات دسته 
 بر خالف كاهنان و ساحران و شاعران كه دنبال  دقيقا)ص(پيامبر اكرم. است

و امتياز و صِله و اين جور چيزها بودند عمل كردند، به الزحمه  مريد و حقّ
خواست از  خواست، بلكه مى ودند، براى خود، مريد نمىدنبال مريد شخصى نب
درست بر . خواست نه مريد من و عبد من بنده خدا مى. همه، عبد خدا بسازد

 بايد بازارگرمى بكنند ولو با زبان شاعرانه و اي انهخالف كسانى كه با هر به
 ، درست برخالف اين عمل) السالماعليهم(و پيامبران )ص(پيامبر اكرم. مجازى
، شعار همه پيامبران اين جمله بود كه در قرآن كريم بارها ذكر اوال. كردند

ها از  من بابت اين زحمات و مجاهدت) 46(؛»الاَسئَلُكُم علَيهِ اَجراً«: شده است
خواهم، براى خود در پى هيچ چيز نيستم، به  شما مردم، كمترين پاداشى نمى

 .حق گذاشتن توأم باشد نبودنددنبال مريد درست كردنى كه با پا روى 
كنند كه وقتى پسر ايشان ابراهيم، در دوران خردسالى از دنيا  نقل مى

بعضى از . موقع دفن او باالى سر جنازه گريستند) ص(رفت، پيامبر اكرم
آرى پيامبر و : پيامبر و گريه؟ آن هم براى مرگ؟ فرمود: اصحاب گفتند

ا يم امگر  و احساس است؛ مىچشمه جوشان عاطفه )ص(گريه، چون پيغمبر
ا برداشتى از مرگ كنم ام كنم، من پدرم، گريه مى مىشكايت و جزع ن

. كنم كنم كه خالف توحيد باشد و باعث خشم خداوند بشود، جزع نمى نمى



  

 62  پيامبري براي هميشه  ،)اهللا عليه و آله و سلم يصلّ( محمد                   

درستى مواجه  ا با مرگ، بهگريد، ام شكند، چشم من مى  من مىقلب: فرمودند
 .راق فرزندش نگريد، پدر نيستمن احساسات دارم، پدرى كه بر ف. شود مى

آن روز : خواهم به آن استشهاد كنم اين است اى كه مى حاال اين نكته
 خورشيد گرفت، كسوف شد و ميان مردم شايع شد خورشيد گرفتگى اتفاقا

به خاطر اين است كه آسمان عزادار ابراهيم است؛ يعنى چون پسر 
 در همان وضع، )ص( رمپيامبر اك. از دنيا رفت، خورشيد گرفت )ص(پيغمبر

اين خورشيد كه ! مردم« :اى فرمودند همان روز مردم را خواست و در خطبه
امروز گرفت، آيه خداست، و گرفتگى آن، هيچ ربطى به مرگ ابراهيم من 

  )47(؛»گيرد خورشيد و ماه براى مرگ كسى يا تولّد كسى نمى. ندارد
الن بخواهند با خسوف  يعنى اين كار را براى كسانى كه بعد از اين تا ا

 را تا آخر ها آنفريبى بكنند، خط  بازى راه بيندازند، عوام يا كسوف، حقّه
ها ممكن بود بعدها بگويند كه حاال شما نخواستيد  كور كرد؛ چون بعضي

خورشيد و : استفاده كنيد، چرا كار و بار ما را براى بعد كساد كردى؟ گفت
، هر وقت ديديد خورشيد و ماه دهد ماه گرفتگى براى مرگ كسى رخ نمى

 اوالها آيه خداست؛ يعنى  اين. نماز بگزاريد) 48(؛»فَاِذَا رأيتُم فَصلُّوا«گرفت 
گويد من با شما در احساسات انسانى تفاوتى ندارم، برخالف اين  به مردم مى

مريد بازيها و متنبيان ساحر و كاهن و شاعر كه هميشه به دنبال مريدند، به 
هاى دروغين با بقيه مردم و بعد بهترين بهانه براى بازار گرمى   تفاوتدنبال
توانستند ابطال بكنند، بگويند كه نخير، اين   نمى كه مردم هم شايد واقعانبود

دهد، بلكه خرابش   از دست مىراهيم نبوده، نه تنها او را عمدابراى مرگ اب
كه از  م اين كند و سواند از آن سوءِ استفادهكند كه بعدها هم كسى نتو مى
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اش و براى ارتقاى سطح درك مردم و  همين حادثه هم براى آرمان توحيدى
 .كند براى نشر تفكر توحيدى استفاده مى

سراسر بحث ! به مردم و به حقوق مردم را شما ببينيد )ص(    نگاه پيامبر
را مجروح  )ص(در جنگ اُحد، پيامبر. حقوق مردم و هدايت مردم است

پايش مجروح شد، . اش را شكستند دندانش را شكستند و پيشانىكردند، 
آقا اين مردم را نفرين : بودند، گفتند )ص(بعضى از اصحاب خدمت پيغمبر

 مبارزه ها آنكنى، به خاطر سعادت  ها مبارزه مى كن، تو براى هدايت اين
را دندانشان  )ص(ا پيامبرام. كنند گونه برخورد مى  اينها آنا بعد كنى ام مى

 : روى  دست گرفتند و رو به آسمان گفتند

  ) 49(؛» اِنَّهم اليعلَمونَ اَللَّهم اهدِ قَومى«
ها   نشان بده، اينها آنخدايا، مردم را هدايت كن، راه را به «
 ».دانند نمى

دانند من در پى  گويم و نمى  چه مىها آنمردم توجه ندارند كه من به  
 نشان بده، ها آنخدايا، راه را به : گفت. نش هم دعا بودام؛ يعنى نفري چه هدفى

در جنگ بدر وقتى اسراى دشمن را به زنجير بسته بودند و .  كورندها آن
هر يك از شما كه به ده مسلمان سواد خواندن : فرمود )ص(آوردند، پيامبر مى

در  )ص(شود و بعضى از اين دشمنان قديمى پيغمبر و نوشتن بياموزد، آزاد مى
زند، وقتى  ايستاده، لبخند مى )ص(ميان اسرا بودند، از دور ديدند كه پيغمبر

 به ها آنعبور دهند، يكى از  )ص(اسرا را آوردند تا از جلوى پيغمبر
و شكست دادى و ما در بايد هم بخندى، ما را اسير كردى : گفت )ص(پيغمبر

ليلى كه تو فكر نه من به آن د:  فرمود)ص(پيامبر. يم، بايد هم بخندىيدست تو
كه شما را با زنجير بايد به بهشت ببرم،  خندم از اين كنى نخنديدم، من مى مى
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كشيد؟  خواهم به شما خدمت كنم و شما به روى ما شمشير مى من مى
 فرهنگ زندگى، فرهنگ سياست، فرهنگ حكومت،  اصوال)ص(پيامبر

ايشان . يير دادفرهنگ تعليم و تربيت، فرهنگ خانواده و روابط انسانى را تغ
من چوپان ) 50(؛»كُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مسئُولٌ عنْ رعيتِهِ «!مردم: فرمودند

همه شما چوپانيد و شما خود را در برابر مردم و . نيستم و شما گوسفند
نگوييد پيغمبر هست، رهبرى هست، . سرنوشت جامعه مسئول بدانيد

كنند، به ما  فهمند و عمل مى ن مىاند و خودشا ها مسئول حكومت هست، اين
 دادن به مردم؛ جزء شخصتپذيرى و   مسئوليتايشان حس! چه مربوط
به « :فرمود  مى)ص(در باب حكومت، پيامبر. شان بود هاى اصولى سياست

حكومت، به چشم امانت الهى و امانت مردم نگاه كنيد نه به چشم يك 
ى و معنوى آنان حقوق مادنفع   دم مدارا كنيد و بهبا مر. ارزش مستقل

فرستادند، از جمله  ايشان معاذ بن جبل را براى يمن مى. وسواس داشته باشيد
؛ »يسرْ و التُعسرْ«: ها و دستوراتى كه به او دادند اين بود كه فرمودند آموزش

؛ مردم را از دين متنفّر »بشِّرْ و التُنَفِّرْ«. گير نباش بر مردم آسان بگير و سخت
اند،  ها تازه مسلمان ظرفيتشان كم است، اين. نكن، به مردم بشارت بده

 ».ظرفيتشان را رعايت كن
: عرض كردند )ص(رفتند، خدمت پيامبر  به يمن مى)ع(وقتى حضرت امير

. من عازم يمن هستم! رهنمود بده! ؛ اى رسول خدا، مرا موعظه كن» عِظْنى«
ايستى، نماز  تى با مردم به نماز مىوق« : به ايشان فرمودند)ص(از جمله پيامبر

ترها را بكن، نماز را زود تمام كن،  جماعت را طول نده، مراعات ضعيف
اند، هنوز براى تعقيبات و نوافل و مقدمات آمادگى ندارند، يك  تازه مسلمان

 كه ظرفيتشان كمتر ها آن! نماز در حد همان واجبات، بسيار مراقب باش
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پله بايد بروى،  فّر نشوند، بايد كمكشان كرد، پلهاست، از دين و عبادت متن
 مدارا ها آن را روى سقف مبر، ظرفيت مردم را مراعات و با ها آنباره  يك

   ».گيرى نكن كن، سخت
انگارى و سازشكارى  گيرى و مدارا، غير از مداهنه و سهل البته اين آسان
 )ص( به پيامبرخداوند خطاب. و تعاليم مسلّم اسالم است. بر سر حقايق است

شان، در چارچوب  ؛ با مردم در امور اجتماعى»شاوِرهم فِى االَمر«: فرمود
جا كه خالف دين خدا نيست مشورت كن، مشاوره از مردم بخواه،  وحى، آن

امعه را شريكشان كن، در مسئله حكومت درگيرشان كن؛ يعنى حاكمان ج
در . جداگانه زندگى بكنند اداره نكنند و مردم بدون مشاركت مردم و مستقال

مسئله اداره جامعه و حكومت با مردم مشاوره كن، مردم را مشاركت بده، 
كارى كن مردم احساس كنند كه همه درگير اين كارند، همه مردم احساس 

كنند، اين منطق قرآن و منطق  كنند كه خودشان حكومت را اداره مى
ستور ندهيد، بلكه مردم را با ا فقط د است كه دستور بدهيد ام)ص( پيغمبر اكرم

 .مسئله حكومت درگيرشان كنيد
مسئله ديگر، اصالت عقل، اصالت علم و توجه دادن به علم و عقل است 
كه آيات و روايات، در اين باب هم بسيار است و من تنها يك نمونه عرض 

هر كس عملى را بدون :  است كه فرمودند)ص(كنم كه اين تعبير پيامبر مى
) 51(؛»كانَ ما يفْسِد اَكْثَرَ مِما يصلِح«هى و تخصص انجام دهد، علم و آگا

هايش از خدماتش بيشتر است؛ يعنى وقتى بدون علم و آگاهى  خراب كاري
بدون علم و . كنى و تخصص وارد كارى بشوى، آن كار را بيشتر خراب مى
يه مؤكّد اين توص. آگاهى وارد هيچ كارى نشويد و هيچ مسئوليتى را نپذيريد

به مسلمانان است، پس توجه دادن به علم و اصالت علم و  )ص(پيغمبر اكرم
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و راجع به كسى  )ص(آمدند نزد پيغمبر. عقل هم جزء تعاليم پيامبر است
) 52(؛»كَيف عقْلُه«: پرسيدند )ص(پيغمبر. ايشان آدم بسيار خوبى است: گفتند

ندارد نيست، ولى آدم عقلش در حد استا: عقلش چه وضعى دارد؟ گفتند
؟ »كَيف عقْلُه«: دوباره فرمودند )ص(پيامبر. خوبى است، مقدس و متدين است

 )ص(پيامبر .آقا از عقلش خيلى سؤال نفرماييد: عقلش چگونه است؟ گفتند
خواهند   مىءا آن آدمى كه انبياعيبى ندارد، آدم بدى نيست ام: ندفرمود

البته او را هم . النيت براى ما مهم استمسئله عقل و عق. بسازند هم نيست
اى،   آقا برو يك گوشهممكن است يك جايى در بهشت بدهند و بگويند

 مجاهد و عاقل خواهند انسان عابد زاهد  مىءن چيزى كه انبياا آخوش باش ام
كه دعوت به عقل و عقالنيت و دعوت  )ص(اين تعبير از پيامبر اكرم. است

. پاريد اگر كارى را كسى بلد نيست، به او نسكه به علم و آگاهى و اين
اند كه به استاندارد ابوذر   كم كسانى در تاريخ بودهببينيد نظير ابوذر، واقعا

ابوذر، انسان بسيار وارسته و بزرگى است، كسى است كه پيغمبر . برسند
 :فرمايند  مى)ص( اكرم
شترين عبادت ابوذر، تفكر بود، بي) 53(؛»ذَر التَّفَكُّر كانَ اَكْثَرُ عِبادةِ اَبى«

 در مدينه )ص(وقتى پيامبر. منتها ايشان قدرت مديريت نداشت؛ مدير نبود
ها ندادند، از  حكومت تشكيل دادند، به هركسى مسئوليتى دادند و به بعضي

 در حكومت، هيچ مسئوليتى به ابوذر نداد، خود )ص(پيامبر. جمله به ابوذر
آيا در خدمت به : عرض كردم )ص(يغمبركند كه من به پ ابوذر نقل مى

آيد، كارى هست كه انجام  جامعه و دين و حكومت، كارى از من بر مى
 دهم؟
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ى نيست وذر به حكومت و مديريت، نگاه مادنگاه اب:  فرمودند)ص(پيامبر
ها موقع تقسيم  كه بگويد آقا يك سهمى هم به ما بدهيد؛ چون بعضي

عالى هستيم،  د كه بله در محضر حضرتشدن آمدند و جمع مى ها مى مسئوليت
 جايى كه جهاد و جبهه هستيم، تكليف چيست؟ و چون معموالدر خدمتتان 

و دفاع و گرسنگى است، اهل تكليف نيستند، ولى موقعى كه شغل و تقسيم 
 و هم از حضرت )ص(هم از پيغمبر. اند هاست همه اهل تكليف غنائم و اين

گرفتند، آقا ما در خدمت شماييم،  ها را مى  نقل شده است كه دور اين)ع(امير
 :فرمود مى. كارى، چيزى، مسئوليتى اگر هست بفرماييد

اين . دهيم اند مسئوليتى نمى دنبال قدرت يى كه بهها آنما به «
  » .رسم و عادت ماست

يى ها آن  به )ع( نقل شده است و هم از حضرت امير)ص(رهم از پيغمب
شود چنين كسانى فكر  چون معلوم مى. دهند مىاند مسئوليتى ن كه دنبال شغل

كه  كنند و حال آن كنند كه خبرى هست، انگار آش نذرى پخش مى مى
. آيند  به عنوان تكليف مىت است، ولى بعضى مثل ابوذر واقعاها مسئولي اين

آيد؟ همان گونه كه  آقا كارى از من بر نمى:  گفت)ص(ايشان به پيغمبر
گويد  ابوذر مى.  بود، براى اين كار هم آماده بودبراى جهاد و شهادت آماده

سپارى؟  ؛ كارى، مسئوليتى به من نمى»؟ أَال تَستَعمِلُونى«: پرسيدم )ص(از پيغمبر
يا اَباذَر اِنَّك «:  زد و فرمودام انه؛ با دست روى ش»  مِنْكَبى فَضَرَب بِيدِهِ على«

براى مديريت، ضعيف هستى! ؛ ابوذر»ضَعيف .» هاى  ؛ و مسئوليت»اَمانَةٌ ها آنو
ه از حقوق مردم نبايد ست، امانت خدا و مردم است، يك ذرحكومتى امانت ا

كشى  اين وسط، البته ابوذر اهل حق. پايمال بشود، نبايد به مردم توهين بشود
اى در اسالم  و توهين نبود، ولى بحث مديريت و اداره تخصصى هم مسئله
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اگر كسى كارى را قبول كند . قامات، دخالت دارد ممشروعيتاست كه در 
 ندارد؛ مگر اضطرار و اجبار باشد كه آن بحث مشروعيتكه بلد نيست، 

: گويد ابوذر مى. ديگرى است و در آن شرايط، هر كارى را بايد انجام داد
سئوليت ؛ اين م»يوم الْقِيامةِ خِزْى و نَدامةٌ« ها آن: به من فرمودند) ص(پيغمبر اكرم

حكومتى براى كسانى كه به تكليفشان درست عمل نكنند و حقّ مردم را 
پايمال و حدود الهى را ضايع بكنند، روز قيامت، جز رسوايى و پشيمانى هيچ 

و « كه اين حق را داشته باشند ها آن؛ مگر »اِلّا منْ اَخَذَها بِحقِّها«آورد؛  چيز نمى
  . درستى ادا بكنند  د اين تكليف را به؛ بتوانن» علَيهِ اَدى الَّذى

 )ص(كسى نزد پيغمبر: گويد ها هم مى طلب ها و رياست طلب درباره قدرت
؛ يك كارى هم به ما بده، ما » بعضِ ما ولّاك يا رسولَ اللَّهِ اَمرْنا على«: آمد و گفت

نخ اين از س.  به ما بدهيدحضر شما بوديم، يك پستى هم لطفاها در م سال
 هذَا   على اِنّا واللَّهِ النُولّى«: به او فرمودند )ص(پيغمبر. ابوذر نبود، از سنخ ديگر بود

؛ به خدا سوگند، ما هيچ مسئوليت حكومتى ِ»الْعملِ اَحداً سأَلَه و ال اَحداً حرَص علَيه
 اهيم داد؛ زيراند نخودو ورزند و به دنبالش مى مىرا به كسانى كه حرص 

 . از مسئله حكومت، دركى غير دينى دارندچنين كسانى اصوال
ا به دقت رعايت بكنيد، در باب رعايت حريم خصوصى كه بايد مردم ر

 نقل شده است كه اگر كسى به شما چيزى گفت و بعد اطراف )ص(از پيامبر
شود كه او يك مسئله خصوصى را به شما  ؛ معلوم مى»فَهِى اَمانَةٌ«را نگاه كرد 

گويد پس اين يك راز  پايد و آهسته سخن مى گويد، اگر اطراف را مى مى
اگر كسى به شما چيزى . است و بايد مواظب باشيد كه ديگرى نشنود

گفت، در عين حال نگران است، شما به عنوان يك امانت شرعى تلقّى كنيد 
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رمت و آبروى او باشيد، اين سرّ اوست نزد شما، و مثل سرّ مراقب حو 
 .خداست

 نقل شده است كه )ص(در باب اصالت عمل اين تعبير از حضرت پيامبر
اى  يعنى فقط شعار ندهيد، عمل كنيد، جامعه) 54(؛»ال قَولَ اِلّا بِعملٍ«: فرمود

اين، جامعه :  فرمود)ص(كه سر تا پا شعارچى باشند و اهل عمل نباشند، پيامبر
 بايد پشتش حتما دادن و حرف زدن كافى نيست، رف شعارص. دينى نيست
 .عمل باشد
چنين نيازهاى عينى مردم را ديدن هم آموزش اسالمى بسيار مهمى  هم
 اَعوذُ بِك مِنَ الْجوعِ  اَللَّهم اِنّى«دادند كه  آموزش مى )ص(اين دعا را پيامبر. است
؛ چون »بِئْس الضَّجِيع«برم از گرسنگى كه  خدايا، به تو پناه مى) 55( ؛»ضَجيعاً
خدايا، پناه بر تو از . گذارد آدم بخوابد نمى. خوابى است سنگى، بد همگر

اسالم، طرفدار يك جامعه فقير گرسنه مفلوك نيست؛ آن . گرسنگى و فقر
گرسنگى كه از باب زهد و رياضت و عبادت است، بحث ديگرى است، 

در عين . آن گرسنگى اختيارى است، نه گرسنگى ناشى از فقر و فالكت
. ه مسلمانان، مردم و جامعه در ماديات، قفل نشوندكرد ك مىحال كارى 

زد، اين تعبير نيز از ايشان است كه  ترين مسائل را به معنويت، گره مى ىماد
هركس چهل روز نان حالل بخورد؛ يعنى اگر چهل روز بدون ظلم «:فرمود

) 56(؛»قَلْبهنَور اللَّه «كردن به ديگران، بدون قاپيدن لقمه ديگران، زندگى كند 
  ».كند خدا دلش را نورانى مى

شما  .شود شود، يك آدم ملكوتى مى  يعنى او وارد ملكوت عالم مى
دانيد مسئله نان خوردن به قول آقايان جامعه شناسان غربى، يك مسئله  مى

؛ وارد »نَور اللَّه  قَلْبه«بسيار غير قدسى است، يك مسئله عرفى است، اما 
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 قدسى است، گره زدن يك امر قدسى  شدن، ديگر مسئله كاماللكوت عالمم
ترين  با عرفى و عدم تفكيك بين امر قدسى و امر عرفى هم از اصلى

 .زند  است كه پنبه سكوالريزم را مى)ص(هاى محكم پيامبر اكرم آموزه



 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

     گفتار سوم
  

ت    پيامبري و  خاتمي
 
الْقاسِمِ محمدٍ و  عالَمينَ و الصالةُ و السالم على نَبِينا نَبِى الرَّحمةِ اَبِىَلْحمد لِلَّهِ رب الْا

 .آلِهِ آلِ الِلَّهِ
ترين متفكران مسلمان  كنم به ساحت يكى از بزرگ     عرض ادب مى

 حيات عقالنى و معنوى به گردن همه ه حقپردازان برجسته دينى ك و نظريه
من اگر بخواهم درباره يكى از خصوصيات برجسته . اهد داشتما دارد و خو

ى مرحوم مطهرى در كنم به روحيه استشهاد ايشان تعبيرى بياورم، اشاره مى
 .رحوزه نظر و تفك

                                                             
* .سالگرد شهادت استاد مطهري-1381ماه  ات دانشگاه تهران، ارديبهشتمتن سخنراني در دانشكده ادبي .  
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عمليات استشهادى فقط مخصوص به حوزه عالم سياست و مجاهدت 
 رسد كه در حوزه تفكر و نظريه پردازى نيز هايى مى دوره. اجتماعى نيست

ى متحجر ها ناكسانى بايد استشهادى عمل كنند يعنى از سويى در برابر جري
چنين در  در جهان اسالم و تشيع و به طور خاص در محافل دينى ايران و هم

گذار كه تحت عنوان نوانديشى به خروج از ضروريات،  برابر جريان بدعت
 دين و كنند و نامش را قرائت جديد از ثابتات و قطعيات دين دعوت مى

 واحد در برابر  كسانى كه بتوانند در آنگذارند، نوانديشى در حوزه دين مى
اين هر دو جبهه دست به يك مقاومت فكرى سنگين و يك جهاد مستدل 

يكى از . اند دار تئوريك بزنند، در طول تاريخ، تعداد بسيار كمى بوده و دامنه
نى كه متحجرين خفقا. اين مردان بزرگ، استاد شهيد مرتضى مطهرى است

گرايى و يا  گذاران در حوزه تفكر دينى، تحت عناوينى چون تقدس و بدعت
تر از  تر و خفه كننده آورند، به مراتب سنگين روشنفكرى به وجود مى

هايى كه استاد مطهرى وارد  ها و دهه ى پليسى است و در سالها ناخفق
خاطر   گشود و بهاى كه عرصه تفكر دينى شد، به واقع بايد گفت با جبهه

ت در اظهار نظرهايش در واقع، دست به يك عمليات صراحت و دق
ليات انتحارى، كار مجانين عم. استشهادى زد، استشهاد غير از انتحار است

 ا عمليات استشهادى، كار عاقالنى است كه باالتر از چرتكهاست ام
ستشهادى با اين تفاوت عمليات ا. كنند هاى خودخواهانه، محاسبه مى اندازي 

در حوزه نظر و تفكر هم ممكن است افراد فاقد . عمليات انتحارى است
سواد، وارد دفاع از حوزه دين و پاسخ به شبهات و يا  بضاعت فكرى و بى

وارد حوزه نوانديشى و نظريه پردازى بشوند چنان كه شدند و لذا صدماتى 
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 بوده كه ارائه كه به دين و جامعه دينى زدند به مراتب بيشتر از خدماتى
 .دادند

ز، حقّ پردا مطهرى به عنوان يك فيلسوف، يك ملّا و يك نظريه
 پردازى را هم منطقا و هم اخالقا داشت، بر خالف كسانى كه منطقا نظريه

 . هم اين حق را ندارندپردازى ندارند و اخالقا ق نظريهح
خواهم  ايشان در آن دوره، در برابر هر دو جريان ايستاد و اينك من مى

ترين مسائلى بود كه ايشان  به يكى از نظريات آقاى مطهرى كه شايد از مهم
كنم در نقشه ترور شهادت  جان خودش را بر سر آن گذاشت و من فكر مى

اش بر سر اين مفهوم هم بسيار مؤثر بود و  استاد مطهرى از جمله موضعگيرى
طهرى ترور كرد، م نقش داشت و شايد اگر از كنار اين مفهوم عبور مى

كه هدف ترور علنى  ها قبل از اين كه ايشان سال ضمن اين. شد بپردازم نمى
 او شروع شده بود و متأسفانه گلوله خشونت از شخصتقرار بگيرد، ترور 

سالح كسانى به سوى مغز مطهرى شليك شد كه شعار نوانديشى دينى و 
در تاريخ .  را بخوانيدهاى گروه فرقان شما بيانيه. دادند قرائت مدرن از دين مى

 تحت اين عنوان كه ما يك قرائت مدرن از دين  دقيقاها آنثبت است، 
اى  داريم و دوران قرائت سنّتى، قرائت عقالنى و وحيانى از دين گذشته، بيانيه

هايشان چنين  ها و كتاب در محل ترور آقاى مطهرى پخش كردند و بيانيه
ت از سالح كسانى بيرون آمد كه هاى خشون ين گلولهاولمضمونى داشت و 

مدعى قرائت نوينى از دين بودند و مخالف با قرائت متديك و عقالنى و 
 .پاسخگو از دين

آثار سياسى تاريخى مهمى هم دارد، . ى استبحث، بحث بسيار مهم
ا من از نقطه عزيمت سياسى به اين بحث مين امروز هم آثار سياسى دارد امه
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اش به نظر من يكى از آثار جنبى اين بحث  ياسىپردازم؛ چون آثار س نمى
است كه البته آن هم مهم است و آن تالشى است كه براى تخريب مفهوم 

در . گيرد نبوت و پيامبرى در جامعه ما باز تحت عنوان نوانديشى صورت مى
كند كه بين ديانت و زندگى، يكى را  برابر جريانى كه ما را مخير مى

خواهيد متدينانه زندگى بكنيد، بايد دست از  اگر مىگويد  برگزينيم و مى
نوانديشى و اجتهاد و تفكر انتقادى برداريد، در برابر فشار اين جريان متحجر 
كه در جامعه ما هنوز هم زنده و فعال است، با خطر نوانديشى انحرافى مواجه 

  با يك مؤلّفه طالبانيست در كشورما در حوزه تفكر دينى واقعا. تيمهس
اط ديگرى  به افرآورند كه عمال و مĤال  مىمواجه هستيم كه فضايى به وجود

 تحت عنوان نوانديشى به هتك حرمت دين و نقض شود كه متقابال منجر مى
يك تالش بسيار متمركز با حمايت  .شود مرزهاى تفكّر دينى، منجر مى

ال دارى و الهيات ليبر لجستيكى و فلسفى از جانب تفكر ليبرال سرمايه
 .گيرد پروتستان در غرب در كشور ما صورت مى

ده تا پانزده سال است كه تالش فرهنگى براى خراب كردن مفهوم 
 و به تبع آن، تخريب يا تغيير مفهوم خاتميت دوباره احيا  اولنبوت در درجه 
اين تالش، چهل سال پيش هم به شكل ديگرى صورت . و تجديد شده

ن ايستاد و آماج دشنام و تهاجم تبليغاتى و گرفت و مطهرى در برابر آ مى
 .سپس تهاجم فيزيكى قرار گرفت

پيامبرى معناى مركزى دين است؛ بنابراين، نقطه تمركز همه 
هاى نظرى و عملى و منازعات فكرى و اجتماعى لَه و عليهِ دين در  مجاهدت

ا طول تاريخ با نبوت در ارتباط است؛ يعنى اگر كسانى بتوانند پيامبرى ر
اى تغيير و تحريف كنند  تكذيب و انكار كنند، يا مفهوم پيامبرى را به گونه
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كه ديگر حجيت قول و فعل پيامبر و اوصياى پيامبر منتفى بشود، چيزى به 
اى فردى و مبهم و متشابه،  نام دين معنا نخواهد داشت مگر همان دين سليقه

 فاقد قطعيات به سرتاسر قابل هر گونه تفسير و تأويل و فاقد محكمات،
تواند بكند؛ يعنى  دست خواهد آمد كه با چنين دينى، هر كس هر كارى مى

. رود اى خواهد بود كه هر نقطه آن انگشت بزنى تا آخر فرو مى دينى ژله
دينى است كه نه دكترين معرفتى روشن و قطعى دارد و نه دكترين اخالقى 

اى زندگى اجتماعى و ها و نه قوانينى بر واضحى و يا تعريفى از ارزش
 و تكليف اى عدالت و براى تعيين تكليف، حقحكومت يا قوانينى براى اجر

چرا در طول . هاى سياست و اقتصاد و حقوق در دنياى معاصر در حوزه
هاست؟ زيرا  تاريخ، پيامبرى معناى مركزى دين و نقطه تمركز درگيري

 -1: خ انسان بوده استها در زندگى و تاري ترين انقالب پيامبرى، منشأ بزرگ
 . انقالب اجتماعى-3 انقالب ارزشى يا تربيتى، -2انقالب معرفتى، 
اند تا در اين سه حوزه، در برابر جهل و شرك و خرافه در  پيامبران آمده

عدالتى و تجاوز به حقوق بشر و تجاوز از حدود  حوزه نظر، در برابر ظلم و بى
ى، يعنى تنظيم رفتارها انقالب بشر در حوزه عمل و به ويژه عمل اجتماع

اى كه در ذيل اقتصاد، حقوق و سياست، سازماندهى و  مسئله. كنند
 سينه به ها ناشود و در هر سه حوزه، پيامبران با اين جري بندى مى صورت

 ءرغم دكترين انبيا كسانى كه بخواهند، در اين سه حوزه، على. سينه شدند
هاى انبيا،  وزه، به جنگ آموزهموضع بگيرند و عمل كنند، در هر سه ح

 .اند مستقيم و غيرمستقيم آمده
علت يكى دو دهه تالش،    سال پيش كه به40اين مسئله فقط مربوط به 

خون مطهرى در راه تبيين آن به زمين ريخت نيست؛ بلكه ادامه دارد و مسئله 
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ه هاى آيند ن دهه و دهههمين امروز ما هم هست و به شما بگويم كه ما در اي
 دفاع از اين اصول، قربانيانى خواهيم داشت، و كسانى در آينده نيز باز بر سر

 و سپس شخصتابتدا، هتك . براى دفاع از اين حريم، كشته خواهند شد
اى نيست كه به سادگى بتوان از كنار آن  كشته خواهند شد و اين مسئله

وزه و جا كه اين اصل، گرانيگاه تفكر انبياست؛ ح عبور كرد و از آن
خاكريزى است كه اگر از آن عقب نشستيد از بقيه خاكريزها هم بايد عقب 

ها نيز  بنشينيد، حريمى است كه اگر رعايت عقالنى و دقيق نشود بقيه حريم
 . قابل دفاع نخواهد بودرعايت نخواهد شد و اساسا

گذارم مسئله ديروز ما نيست،  اى كه با شما در ميان مى بنابراين، مسئله
 سال پيش افتاده نيست، يك قضيه و 23ادمان براى اتفاقى كه يك ي
 .اى  است كه همچنان مسئله امروز و فرداى ما نيز هست مسئله

هايى كه با آموزه پيامبران شده و خواهد شد، به چند دسته قابل  مخالفت
خواهم به يكى از اين اقسام اشاره كنم كه به گمان من  تقسيم است و من مى

 تغيير مفهوم نبوت ست؛ يعنى تالش تئوريك براىها آنترين  جزء پيچيده
ا معناى پيامبرى را كنند؛ ام ى را تكذيب و انكار نمى پيامبراست كه صريحا

 .دهند تغيير مى
يى كه به جاى انكار صريح پيامبران، مفهوم و مصاديق پيامبرى ها ناجري

 نيست يا در مقام  و در عالم واقع، خبرىا تخريب كنند؛ يعنى بگويند ثبوتار
نيست ارتباط با بشر و در مقام اثبات، بگويند كه اگر هم خبرى باشد معلوم 

توان برداشت  گونه مى مبهم است و هزار كه چه خبرى است؟ يعنى كامال
كنند كه مفهوم نبوت و دكترين انبيا به طور كلى،   كارى مىكرد، و مĤال

م شود تا حجت عقلى بر بشر تمام فايده و نامفهو سروته و بى مبهم، مجمل، بى
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اند، سيال  نباشد يا به قدرى مفهوم نبوت و نبى و نبأ، آن خبرى كه انبيا آورده
پا پيامبر بشوند، و در اين صورت  مال بشود كه همه، يك و شناور و خاك

 ضربه خواهد خورد و ءهم باز، حجت عقلى، يعنى حجيت عقلى نبوت و انبيا
فايده خواهد شد و يك چيزى خواهد  ا انكار نشود، بىوحى اگر هم صريح

بود كه روى دست ما مانده، جزء مناسك و شعائر و مواريث فرهنگى 
گذاريم و از كنارش عبور  شود كه احترام صورى و سنّتى به آن مى مى
كنيم؛ ولى براى زندگى كردن و براى تنظيم جدول حق و تكليفمان در  مى

قوق سروكارى با آن نخواهيم داشت و تنها از حوزه سياست و اقتصاد و ح
 .شويم كنيم و رد مى  سالم و عرض ادبى مىها آندور به 

اى كه ما در  كرد در دوره يكى از بزرگان قبل از انقالب تعريف مى
گرى  گرى و بهايى اى آموز دبيرستان بوديم، ماركسيسم و توده مشهد دانش
كه  مان بر سر اين  و ما با همكالسىها نفوذ داشت  و دانشگاهها نادر دبيرست

 .كرديم خدا هست يا نيست، بحث مى
شديم، رسيديم به ميدان شهدا كه حرم حضرت  روزى از خيابان رد مى

گويد ما دو  مى. دهند  سالم مى)ع( جا به امام شود، همه از آن ديده مى )ع(رضا
قتى به گفتم خدا هست، و گفت خدا نيست، من مى كرديم، او مى تا بحث مى

السالم عليك يا : مقابل حرم رسيديم هر دو رو كرديم به حرم و گفتيم
آن دين، يا احترام به انبيا،  .الرضا و دوباره بحث را ادامه داديم موسى بن على

دانيم چيست؟  آيا يك مفهوم قدسى است و يا يك توده نورى است كه نمى
 ما باشد و به آن هم  زندگىداشته باشد؛ بلكه در حاشيهكارى به كار ما نبايد 

اى هم بخوانيم؛ ولى در حوزه عقالنيت و  گاهى سالم عرض كنيم، فاتحه
هاى اخالقى و زندگى و حيات، كارى به كار ما  معرفت و در حوزه انديشه
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تفاوت و بى سر و صدا عبور كنند، دين  نداشته باشند و انبيا از كنار ما بى
ض كنيم؟ اين همان استداللى است كه  سالم عرها آنعبور كند، ما هم به 

گويند انبيا اگر وارد عرصه دعواى سياسى و اجتماعى و اقتصادى و  مى
داد و در مدت  حكومت تشكيل نمى )ص(شدند، اگر پيغمبر ها نمى درگيري

 خود ايشان ها آنانداخت كه در بعضى از  ده سال، هشتاد جنگ راه نمى
گرفت و اگر قضاوت و اجراى حدود  فرماندهى مستقيم جنگ را به عهده مى

خيلى بيشتر  )ص(شد، اگر كارى به اينها نداشت، احترام پيغمبر الهى نمى
شد، ولى وارد اين مسائل شدند در حالى اين امور به جوهر و گوهر دين  مى

كسانى كه ! ها شدند؟ دانم چرا وارد اين عرصه هم مربوط نبود اما نمى
 )ص(بدهند، كسانى كه از پيغمبر )ص(مبرخواهند درس مسلمانى به پيغ مى

 .ياى دين دارنداولترند، چنين اشكالى را به سيره  تر و از خدا معنوى مسلمان
شود، خالصه مفهومش اين است كه نبى،  چنين دكترينى كه تبليغ مى

 ايم؛ حال آن خيلى هم نبى نيست؛ بلكه ما مريدها ايشان را نبى و انبيا ناميده
 عده شاعران و درويش مسلكانى بودند كه درون ها هم يك كه اين

غارهايشان به تجربه باطنى و مكاشفات شاعرانه مشغول بودند و با بقيه شعرا 
ها فرقشان اين است كه از درون غارشان بيرون آمدند و  و درويش

كاريزماى اجتماعى داشتند، جريان راه انداختند، يك عده مريد را دنبال خود 
توانيم  توانيم نبى باشيم، ما هم مى كه بگويند ما هم مى يا اينبه راه انداختند 

ايشان با ما چه فرقى .  داشته باشيماى كه انبيا داشتند عينا و باطنىتجربه دينى 
دارند؟ آن دوران، دوران سنّت بود كه فعل و قول و مكاشفه كسى براى 

. شويم ديگران حجت بود، او كاريزما داشت، ما كه تسليم كاريزما نمى
رم است، پيغمبر براى خودش جداگانه به نتايجى رسيد كه براى خودش محت
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 مكّه، مكاشفات شاعرانه خودش را با يك ادبيات و بعد هم به بقيه شهروندان
اى پر از خرافات منتقل كرد،   قبيلهرهنگ عربى هزار و چهارصد سال قبلف

، ما هم مخيريم كه شهروندان مكّه هم مخير بودند كه بپذيرند يا نپذيرند
البته اين سخن از كسى كه خارج از تفكر اسالمى سخن . بپذيريم يا نپذيريم

پردازى دينى هستند اين  ا كسانى كه مدعى نظريهمگويد طبيعى است ا مى
توانند بگويند  حرف از آنان قابل فهم و قابل قبول نيست و چنين كسانى نمى

 و در عين حال چنين اعتقاداتى كنيم كه در حوزه دين نظريه پردازى مى
اى اين نگاه به نبوت و وحى را كه از الهيات ليبرال پروتستان به  عده. داريم

اند  شود پذيرفته و مبناى انديشه و عمل خود قرار داده جهان اسالم ترجمه مى
اند تا بگويند آقا اگر هم  و نامش را نوانديشى دينى و بازسازى دين گذارده

شود و همه  هايش خيلى واضح نيست و صد قرائت متضاد مى نبى بوده حرف
شود كرد كه  هم نه فقط محترم است؛ بلكه درست است و داورى هم نمى

كدام درست و كدام غلط است؟ اين دين، يك آش شلغم شوربايى است 
كه هر كس از هر جا رسيد يك مالقه بردارد و ديگرى هم نبايد معترض 

به دين داد، در عين حال هيچ نسبت قطعى را هم شود  بشود، هر نسبتى را مى
شود داد؛ يعنى شما روى هيچ مفهومى راجع به عقايد و اخالق يا  به دين نمى

گويد اين  مى. توانى انگشت بگذارى و بگويى اين دين است اجتماعيات نمى
آن چيست كه قرائت من از دين نيست، بلكه خود . قرائت تو از دين است

چ، سر تا پاى دين مجمل، متشابه، نامفهوم و قابل هر نوع هي! دين است
 فهم دينى برداشتى بدون امكان داورى است؛ يعنى هيچ متدى براى استنباط

 راه استنباط قطعى بسته است و دين، همواره مجهول يا وجود ندارد، اصال
چيزى به نام ضروريات دين و . مشكوك است و محكماتى و قطعياتى ندارد
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وشن قطعى نه در معارف و نه در اخالق و نه در احكام دين باقى مفاهيم ر
 .خورد؟ هيچ ماند؛ پس اين دين به چه درد مى نمى

نيست، اين تحيرٌ » بيانٌ لِلنَّاسِ«اند، اين بيان هم  پيامبرى و دينى را فرستاده
اين يعنى دور زدن مفهوم نبوت و وحى به . اند لِلنَّاس است، تعارفى كرده

مجبورند مفهوم وحى، فلسفه دين و حكمت بعثت را . كار صريح آنجاى ان
 .تغيير بدهند

انتظار بشر از دين، زبان دين و كاركرد دين، يا فونكسيون دين را 
محدود يا به كلى منحرف كنند و حجيت فراتاريخى، يعنى ابديت، يعنى دوام 

، دستكارى و كنيم اعتبار دين را همين كه از آن تعبير به خاتميت اسالم مى
هايى است كه مخصوص امروز نيست، از صدر  ها تالش اين. يا انكار بكنند

ولى لُب كار، اسالم تا امروز صورت گرفته و گاهى ادبياتش عوض شده، 
 بوده و آقاى مطهرى يكى از دژبانان عقيدتى فرهنگ همانى است كه قبال

 و دفاع از حقيقت  مقاومتدر پايان قرن بيستم ميالدى بر سرانبيا بود كه 
طلبان و مناديان قرائت مدرن و  پيامبرى و مفهوم خاتميت به دست خشونت
البته مطهرى كار خودش را  .متديك از دين كشته و به خون كشيده شد
ها  ها گاهى دهه ها، جامعه ملت. كرد؛ يعنى راه فكر كردن را باز كرد

گذرد كه فكر  ىها بر يك ملت م كنند و گاهى سده گذرد كه فكر نمى مى
كم مجارى تفكر در  كنند و كم فهمند كه فكر نمى كنند و خود نيز نمى نمى

گاه كسانى بايستى  آن. روبى دارد گيرد و احتياج به الى  الى مىها آنذهن 
وارد عمل شوند و موانع را برطرف كنند تا مجارى تفكر دينى دوباره باز 

دانست كه  و مى(كرد شود، يكى از مردان بزرگى كه استشهادى عمل 
مطهرى در . و اين كار را در عصر ما كرد، آقاى مطهرى بود) شود كشته مى
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كند و  بينى مى  اين خطر را پيشايش به ماديگرى صريحامقدمه علل گر
 .ذلك در برابر آنان سكوت نكرد مع

االنبيا، نه يك فلسفه،   اين است كه براى بعثت انبيا به ويژه خاتمدومنكته 
شئون و علل متعددى در متن دين و منابع ما و به تبع در استدالل بلكه 

متألهين و متكلّمين اسالمى آمده است؛ يعنى در آيات و روايات مختلف، در 
خواهد و از دين چه  اند و دين از ما چه مى اين خصوص كه چرا انبيا آمده

طور ها كه به  هاى متعددى گفته شده و بعضي انتظارى بايد داشت؟ فلسفه
بينند اما  دهند؛ آشفتگى مى كنند و يا مطالعاتشان را ادامه نمى جامع مطالعه نمى

 اند؟ و ما چه نيازى به آنان داريم؟ راستى انبياى الهى براى چه آمده به

. اللَّه آمدند انبيا براى گشودن باب معرفت: استدر بعضى از متون ما آمده 
در بعضى روايات و . م كتاب آمدندبراى تعلي: گويند بخشى از اين منابع مى

براى تهذيب نفوس بشرى و . براى تعليم و تربيت آمدند: گويد آيات مى
انبيا براى : گويد بعضى از روايات و آيات مى.  تشريف آوردندها آنتزكيه 

اقامه قسط آمدند؛ يعنى شما از دين بايد انتظار آموزش اقامه قسط داشته 
، كمك  تعريف عدالت و ثانيااوال دين صلىباشيد؛ و يكى از كاركردهاى ا
ها  آيند تا به ملت  نمىءانبيا: فرمايد قرآن مى. به اجراى عدالت اجتماعى است

آيند تا با مردم و   مىها آن: فرمايد عدالت را كادو شده، هديه كنند، بلكه مى
با يعنى ) 57(؛»لِيقُوم النَّاس بِالْقِسطِ«ها و با بشريت سخن گويند  ملت

انبيا . مشاركت مردم با حضور خود مردم در صحنه، عدالت اجرا شود
آيند به مردم بگويند شما بنشينيد كنار، ما به جاى شما فكر و عمل  نمى
كنيم، بعد كه  كنيم، خودمان هم اجرا مى كنيم، عدالت را كه تعريف مى مى

 مستقر اى كه عدالت در آن جامعه عادالنه ساخته شد شما بياييد در جامعه
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: فرمايد قرآن مى.  چنين نيستاصال. ه خوبى و خوشى، زندگى كنيدشده، ب
كه مردم، قسط و  ؛ براى آن»لِيقُوم النَّاس بِالْقِسطِ«انبيا را خداوند فرستاد 
پا دارند و اقامه كنند و مردم، عدالت  ها در جامعه به عدالت را در همه حوزه

هند و جلوى د ا انبيا به مردم آموزش مىاجتماعى را به وجود بياورند، منته
گيرند و عمل  اند كه تصميم نهايى را مى ا مردمكنند ام مردم حركت مى

البته .  هم اجرا نخواهد شدءكنند و اگر نخواهند، عدالت حتى با حضور انبيا مى
ا اجراى عدالت اجتماعى بدون حال، عدالت فردى خود را دارند امانبيا در هر 

چنين در بعضى منابع آمده است كه  هم. شود  مردم نمىكمك و مشاركت
انبيا براى تنظيم حكيمانه زندگى و تعليم حكمت، و اصالح روابط اجتماعى و 

 براى اعاده حيثيت ءگويد انبيا در بعضى روايات مى. اند روابط انسانى آمده
 شده ها خوابيده بود، تعطيل عقل. اند تا بازار عقالنيت را گرم كنند عقل آمده
يعنى عقول بشرى را  ) 58( ؛»يثيرُوا لَهم دفائِنَ الْعقُولِ«اند تا   آمدهءبود، انبيا

كنيد؟ عقل، حجت  آقا چرا از عقلتان استفاده نمى: گردگيرى كنند و بگويند
 با حجت - كه حجت بيرونى خدا هستيم -باطنى خداست و حرف ما انبيا 

شما . يك چيز است و تناقض نداردباطنى خدا كه عقل و فطرت شماست، 
گيريد؟ در واقع عقل، همان چيزى را كه انبيا  چرا فركانس صدا را نمى

كند و اين دو، يعنى عقل و وحى يكديگر را حمايت  له مىگويند رِ ىم
هر گاه بين عقل و دين، تضادى ديديد، بدانيد كه يا صداى عقل را . كنند مى
 .دقّت نشنيديد ا را بهدرستى نشنيديد و يا صداى انبي به

محال است كه دين در تفكّر اسالمى با علم يا با فطرت يا عقل، در 
 طرفين اين تعارض رسد حتما هر جا تعارضى به نظر مى. تعارض قرار بگيرد

اند تا اعاده حرمت  انبيا آمده. اند و بايد دوباره دقّت كرد خوبى شناخته نشده به
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ى از روايات و آيات در پاسخ به اين سؤال عقل و دفاع از عقل كنند، در بعض
كه انبيا براى چه آمدند و از وحى و از دين چه انتظارى داشته باشيم، 

براى آموزش دادن مفهوم حقّ و حقوق و مصاديق آن به بشريت : گويد مى
يا براى آموزش دادن مفهوم مسئوليت و مصاديقش، يعنى آموزش تكليف 

ا به مردم بگويند كه شما حقوقى داريد و تكاليفى، اند ت آمده. اند به مردم آمده
تكليف و تكليف  و اين دو به هم مربوطاند؛ يعنى يك شبكه است و حقّ بى

ايم تا به شما بگوييم كه در برابر خداوند، چه  حق وجود ندارد و ما آمده بى
حقوق و تكاليفى داريد و خداوند چه چيزهايى براى شما لحاظ كرده است؟ 

بر يكديگر چه حقوق و تكاليفى داريد؟ در حوزه سياست، اقتصاد، و در برا
حقوق يا در رابطه با عالم، طبيعت، حيوانات، گياهان، و زمين چه حقوقى و 

هاى دين اين است كه نظام  چه تكاليفى داريد؟ پس يكى ديگر از فلسفه
در بعضى از روايات آمده است . حقوق و تكاليف ما را به ما آموزش دهد

انبيا براى گردگيرى از فطرت شكوهمند انسان و يادآورى آن سرّ كه 
ايم، يعنى براى مطالبه ميثاق فطرى  دانيم و فراموش كرده بزرگى كه همه مى

ده برپا كه تو يك گوريل باهوش ايستا ازلى از انسان آمدند و يادآورى اين
 .اهللا باش هاند، خليف اللّهى نامزد كرده ةخليفتو را براى ! نيستى
هايى است كه براى دين و نبوت در آيات و  ها همه از جمله فلسفه اين

روايات آمده است كه چرا انبيا آمدند؟ و چه انتظارى از دين داشته باشيد؟ 
اين انتظاراتى است كه از دين بايد داشت و در قرآن و سنّت آمده و اگر 

رعى است؟ يك اصلى و كدام ف كسى بگويد از اين همه هدف، باألخره كدام
شود در عين حال، چند هدف اصلى در عرض  چون براى يك كار نمى
 فرع بر يك  بايد گفت كه همه اين اهداف حتما.يكديگر وجود داشته باشد
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اى است كه آقاى مطهرى در باب فلسفه  اند و اين همان مسئله هدف اصلى
ت اين دهد با استفاده از آيات و روايا نبوت طرح كرده و جوابى كه او مى

خواهيد اين تشتّت ظاهرى را به يك وحدت واقعى و  است كه اگر مى
گويم كه فلسفه اصلى دين، تقرّب و عبوديت  عقالنى برگردانيد به شما مى

است؛ يعنى انبيا براى يك چيز آمدند و آن رشد دادن و به تكامل رساندن 
 .انسان است، تكامل عقالنى و معنوى، هدف نهايى و اصلى است

راى عدالت، ارزش اسالمى اقامه قسط و اج.  موارد مقدمه همين استساير
اى بسازد تا رشد  اى باشد و زمينه كه كه مقدمه ا براى چه؟ براى آندارد، ام

كه ما حقوق و تكاليفى داريم و  اين. عقالنى و معنوى انسان ميسرتر شود
ما براى . بايد به حقوقمان برسيم و محتاج عدالت هستيم از اين باب است

مان به  تكامل معنوى و عقالنى و براى استفاده از حقوق شرعى و اداى وظيفه
آزادى احتياج داريم، چون بدون آزادى، دين فونكسيون تكامل بخشى خود 

توان به كمال رسيد و در فقدان  با زور گفتن و زور شنيدن نمى. را ندارد
درستى  تواند به نمىرسد و  هاى مشروع، دين هم به كاركرد خود نمى آزادي

تفاوت انسان با حيوانات  .عمل بكند؛ زيرا تكامل انسان، تكامل اختيارى است
 است و اين وسط،  غريزى و قهرىها آنديگر در همين است كه تكامل 

ى و زمينى، انسان و موجود ديگرى كه از آن در قرآن، بين موجودات ماد
 را با چشم عادى ها نآتعبير شده به نامرئى، يعنى جن، موجوداتى كه 

بينيم راجع به اين دو در قرآن آمده كه تكاملشان در عالم طبيعت،  نمى
تكامل اختيارى هم بدون . اختيارى است و بقيه موجودات، اختيارى نيست

 .آزادى و بدون انتخاب، محال است
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اگر مرا به زور بخواهيد تكامل دهيد، امكان ندارد و اين تكاملى نيست 
هاى  من بايد بتوانم انتخاب كنم و بايد راه. ز من خواسته استكه خداوند ا

چه خداوند  مختلف انتخاب را بشناسم و بدانم تا به تكامل اختيارى، يعنى آن
گويى و جوسازى و مبارزات  از من خواسته است برسم، البته در برابر دروغ

جا جهاد هست،  نغير منطقى و غيرعادالنه با دين و با پيام انبيا بايد ايستاد؛ آ
ا در مقام رم مرتكب بشود حدود الهى هست؛ امشهادت هست و اگر ج

انتخاب، من به عنوان يك انسان بايد انتخاب بكنم، بايد بشناسم، دين را 
اين همان ايمانى است كه از . درك كنم، تصميم بگيرم و خود به راه بيفتم

 .خواهند من مى
 شده بودند، كسانى كه در جنگ بدر بعضى از سران مشركين اسير

شدند،  )ص(را آزار داده بودند اسير پيغمبر )ص(سيزده، چهارده سال پيغمبر
اينان از دور ديدند كه . آوردند بعضى از سران مشركين را بسته بودند و مى

ناراحت شدند و جلوى . پيغمبر كنارى ايستاده و لبخند بر لبانشان دارد
 بايد هم بخندى، ما آقا بوديم و شما بله،: كه رسيدند يكى گفت )ص(پيغمبر

رعيت ما، و اينك ما در چنگ شماييم، بايد هم بخندى و خوشحال باشى از 
خنده من از اين نيست كه تو : فرمودند )ص(پيامبر. كه ما را اسير كردى اين

خندم كه چرا بايد دست و  مى. خندم را اسير كردم، من به چيز ديگرى مى
ام شما را احيا كنم، عليه  زور به بهشت ببرند؟ من آمدهپايتان را ببندند و به 

ام از اين است كه بايد با زنجير شما را به  كشيد؟ من خنده من شمشير مى
 .بهشت ببرم

جهاد در اسالم، در مقابل كسانى است كه در برابر حقيقت و عدالت 
 با  را البته بايدها آنشود؛  ايستند و زبان و منطق و اخالق سرشان نمى مى
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كنند، پاسخ  گويند، جوسازى مى شمشير ساكتشان كرد؛ زيرا دروغ مى
گويند، و حتى عليه حق، شمشير  كنند، زور مى دهند، هتك حرمت مى نمى
كنند، بعد حاضر نيستند  زنند، قرآن را تحريف مى به انبيا تهمت مى. كشند مى

سنگى پرتاب نه به مناظره، نه به گفت و گو، نه به پاسخ، نه به هيچ چيز، 
بردارى  اين روش فكرى و روشنفكرى نيست، كاله .روند كنند و مى مى

رسد كه همين  ست، به نظر مىپس آنچه مركز اصلى فلسفه دين ا. است
اهللا و تقرّب به خدا، يعنى به آن كمال و جمال مطلق رسيدن است كه  همعرف

ما به اين كه  شود منتها براى اين از راه عبوديت و اطاعت خدا حاصل مى
مقام برسيم احتياج به عدالت اجتماعى، حقوق اقتصادى، حقوق خانواده، 

نيازهايى كه يك . حقوق سياسى و حقوق اجتماعى داريم و سير بايد باشيم
حقّ :  دانسته استچه شارع مقدس براى انسان، حق انسان دارد، همه آن

تر حقوق  ازدواج، حقّ مسكن، حقّ اشتغال و حقوق ديگر و از همه مهم
ها جزء حقوق  حقّ رشد فكرى، حقّ آگاه شدن، اين: معنوى و عقالنى است

مسلّم اسالمى است و بدون تحريف و فريبكارى و تفسير به رأى و 
بازى، تحت عنوان روشنفكرى يا تحت عنوان عناوين ارتجاعى، فرقى  حقّه
س كند، بايد حقوق بشر را شناخت و در جهت تحقق آن، تالش كرد پ نمى

 .در منطق انبيا همه چيز مهم است
 كرده است؛ زيرا اين مسائل ظاهرا ترين مسائل دخالت لذا دين در جزئى

يك از اين مسائل اخالقى، اجتماعى و اقتصادى  ا در واقع، هيچى است اميجز
خواهى بروى،  آقا دستشويى مى: گويد اهميت و مستقل از دين نيست مى بى

الن گونه باشد، لباس پوشيدن، كسب مال و به فالن روش برو، ازدواج، ف
از . خواست واقع بشود، چنين و چنان باشد اگر خداى نكرده طالق مى
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راستى انبيا  به. اند هاى مختلف صرف نظر نكرده ترين مسائل در حوزه كوچك
كنند؛ زيرا عدالت، آزادى، اقتصاد،  ها دخالت مى چرا در همه اين حوزه

 عبادت، اخالق، دعا و روابط زناشويى همه جنگ، صلح، حكومت، مديريت،
گذارد، پس  اين مسائل در تقرّب به آن كمال مطلق يا هدف نهايى تأثير مى

ها  دارد و انبيا در آن حوزه سروكار ها آنشان، دين با  به اندازه تأثيرگذارى
اند و بايد هم دخالت كنند و شما بايد در تمام اين   دخالت كردهنظرا و عمال

ديانت، ايمان و معنويت نه از حوزه . ا از دين انتظار داشته باشيده حوزه
تواند جدا باشد و نه از حوزه عالم نظر و نه از حوزه عدالت و  عقالنيت، مى

همه چيز . حقوق بشر و حكومت در حوزه عمل و اداره اجتماع و عقل عملى
، مقدمه براى انبيا مهم است و در عين حال، همه چيز، بهانه است، همه چيز

شأن . دهد مقدمه است تشكيل مى) ص(است، حتى حكومت كه پيغمبر اكرم
 هم ه براى تشكيل حكومت بيايند واقعاتر از اين است ك انبيا، بزرگ

حكومت كردن بر مدينه يا بر كل كره زمين، چه ارزشى دارد؟ براى 
ا چون ها نيست ام به اين )ص(آورد؟ ارزش پيغمبر چه ارزشى مى )ص(پيغمبر

تواند كامل و  دكترينش را كه اصالح و تربيت و تكامل بشريت است نمى
 با تعليم و  با تشكيل حكومت، اال با جنگ، االبه نحو احسن انجام بدهد، اال

اى عدالت و دخالت در مسائل ظاهرا  با دخالت در قضاوت و اجرتربيت، اال
ين وجودى تر ترين و لطيف ىكه غير ماد) ص(ى، بنابراين پيغمبر اكرميجز

ى  است، در همه اين قلمروهاى ظاهرا ماداست كه از ازل تا ابد ظهور كرده
 .كند و خشن و زمينى هم دخالت مى

نداريم؛ يعنى از ازل  )ص(تر از روح پيغمبر ما هيچ روحى در تاريخ، لطيف
است و به همين علت نيز  )ص(ترين روح انسانى، روح پيغمبر تا ابد، لطيف
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ترين روح است، ولى  ترين قلب و لطيف ياست؛ زيرا وسيعاالنب ايشان خاتم
ى، هاى ماد ترين صحنه ترين و ظاهرا خشن ىيترين و جز ايشان در مادى

ها به هم مربوط است و انسان، معاشش از معادش،  شوند؛ زيرا اين حاضر مى
حقّش از تكليفش، دنيايش از آخرتش، اقتصادش از اخالقش، سياستش از 

عدى در ما الجزائر نيستيم كه هر ب  ما مجمعهر يك از. ستمعنويتش جدا ني
خواهد انسان را مثله  سكوالريزم مى. اى مستقل از ابعاد ديگر باشد جزيره
: گويد تكه بكند و مى كوشد تا اسالم را هم مثله و تكه بنابراين مى. بكند

م ياحكام اسالم، اجتماعيات و سياسياتش، معارف و عقايدش را كنار بگذار
 پا در هوا كه هيچ حجيت معرفتى پس چه بماند؟ يك مأموريت مجمل مبهم

 .قابل استدالل عقالنى هم ندارد
هايى كه از چند قرن قبل، جريانات فيدئيستى در غرب حتى از  اين بحث

دوران قرون وسطى در اروپاى مسيحى و سپس در دوران جديد مطرح بوده 
از معرفت را در حوزه نظر، و و تفكيك ايمان از عقل، تفكيك معنويت 

تفكيك سياست و حكومت از معنويت و ايمان را در حوزه عمل، ترويج 
كنند در واقع از همان قرون وسطاى مسيح به اروپاى جديد به ارث رسيده  مى

 .است
گويد كه  ها را مى گويد، كانت هم همين اروپاى جديد هم همين را مى

 تفكيك دين از عقل و از حكومت حوزه عقل از حوزه ايمان جداست و اين
خدمت . گويد در غرب، البته خدمت به مسيحيت بوده است و راست هم مى

به مسيحيت هست؛ چون اگر قرار شد شما اديان ديگرى را مانند بوديسم و 
مسيحيت و مذاهب ديگر را در شرق و غرب عالم با عقل و عدل، يعنى با 

شان   كاسه محك بزنيد، ته عدل در حوزه عمل،عقل در حوزه نظر و با
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اين تفكيك به نفع آن اديان است، . ماند، و بايد تفكيك كرد چيزى نمى
تفكيك دين از عقالنيت در  حوزه نظر و تفكيك دين و معنويت از عدالت 

به نفع همه آن  سياست و حكومت در حوزه عمل، حتماو حقوق بشر و 
 . ضرر اسالم و مسلمين استا به نفع اسالم نيست؛ بلكه بهاديان ديگر است ام

 با عقل و عدالت، درك و وى اصلى نظرى و عملى اسالم اصوالزيرا دعا
. شود، يك پاى آن بر شانه عقل و يك پايش بر شانه عدل است حفظ مى

اسالم در حوزه نظر، معتقد به حجيت ذاتى عقل و اعتبار خود به خودى عقل 
ذاتى و عقلى براى عدالت و است و در حوزه عمل هم معتقد به حسن و قبح 

ها  بعضى متحجرين و مقدس. ها به ضرر اسالم است اين تفكيك. ظلم است
جريان الئيك هم كه همواره . كنند كه اين جدايى به نفع دين است فكر مى

اى كه با مسيحيت كردند، با اسالم هم بكنند پس  در پى آن است تا معامله
از اين است كه با عقل و عدل، سنجيده تر  گويند كه اسالم محترم هر دو مى

كه اسالم با عقل و عدل سنجيده  البته اين! ها گردد بشود و وارد اين حوزه
بشود، بدان معنا نيست كه ما جدا از اسالم قادر به درك همه فروع و 

هايش را بدون نياز به  جزئيات عقل و عدل هستيم و تمام كوچه پس كوچه
 تبيين شوند كه دقيقا د عقل و عدل هم براى آنوخ. شناسيم اسالم و وحى مى

 .اين يك تعامل دوجانبه است. و جزئياتشان دانسته شود به وحى احتياج دارند
تواند پروژه عقالنيت را به سرانجام برساند، چنان  عقل بدون وحى نمى

چه هست، نسبيت و  كه در غرب، امروز عقالنيتى وجود ندارد و آن
 است در مقام )Scepticism Relationism(ى گر شكاكيت و الادرى

عمل، حقوق الهى كه هيچ، حقوق طبيعى سكوالر را هم امروز قبول ندارند و 
گيرد  هايى كه در قلمرو پوزيتيويسم و يا اصالتِ قرارداد صورت مى بحث
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كنند  حتى حقوق طبيعى غير الهى را هم كه صبغه راسيوناليستى دارد نفى مى
 حقوقى ندارد و هر كارى رداد اجتماعى در اين منطق اصالراو بشر، قبل از ق

اند؛ يعنى اگر ما قرارداد  توان با آن انجام داد، چون حقوق، قراردادى مى
اگر جدول حقوق و . ديگرى كرديم، بشر ديگر اين حقوق را نخواهد داشت

ى اكثريت شد، در واقع، اكراسى و قرارداد و روكلى تابع دم حدود، به
 .شود ىريشه م بى

بشر اين حقوق را دارد، چه قرارداد بكنى چه نكنى؛ : گويد ا اسالم مىام
كه كمال او در اين است و استحقاق اين حقوق را دارد و آن دينى  براى اين

و مكتبى عادالنه است كه اين حقوق را براى انسان به رسميت بشناسد و 
تقابل آن را بيان اسالم به رسميت شناخته و سپس جزئياتش را و تكاليف م

حكومت، اقتصاد، آموزش، تفريح، كار، جهاد، عدالت، شهادت، . كرده است
همه، وسيله و مقدمه براى تأمين ... وگو، شمشيرزنى و صلح، برادرى و گفت

همان تكامل عقالنى و معنوى انسان است و انبيا به اين دليل، سياسى بودند 
 باشى و سياسى نباشى؟  خواهتوانى عدالت مگر مى. كه عدالت خواه بودند

شوى؟ همين كه  سياست يعنى چه؟ چه وقت شما وارد عالم سياست مى
اى،   وارد سياست شدهيف در حوزه اجتماع بحث كنى، عمالاز حق و تكل

بازى، بلكه سياست به معناى  منتها نه سياست به معناى پدرسوختگى و حقّه
اين راهكارى است كه . تالش اجتماعى براى اجراى عدالت و حدود الهى

خواهم مدرن بودن اين  نكته سوم اين است كه من مى. انبياى الهى دادند
چه تحت عنوان  آن. اصطالح جديد را مقدارى مخدوش كنم شبهات به

 جديد نيست؛ ها آنترين  شود، اساسى شبهات جديد و كالم جديد ترجمه مى
 .ده استكه قرآن خود به اغلب اين شبهات اشاره كر به دليل آن
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كه در خأل صحبت نكرده باشم، مشتى از خروار، چند نمونه  من براى اين
خوانم تا  ام برايتان مى از آيات را كه در يك نگاه بسيار سريع يادداشت كرده

 ثابت بوده، يعنى  طول تاريخ تقريباببينيد زاويه حمله به مفهوم نبوت در
عنوان نمونه،  به. نداند كه مفهوم نبوت را خراب كن همواره كوشيده

ها، جريان نوپوزيتيويستى، جريان فلسفه تحليلى، شبهاتى كه در  پوزيتيويست
هاى   همان بهانهكنند تقريبا بلكه تحقيقا طرح مىمورد توحيد و نبوت 

 .دهريون ارتدوكسى هزاره قبل درباب اسالم و قرآن است
ند كه ك ، سوره بقره يكى از شبهات آن زمان را مطرح مى55آيه 

لَنْ نُؤْمِنَ لَك حتَّى : گويند  مى)الم السا و علي نبينَعليه (اسرائيل به حضرت موسى بنى
؛ ما به خداى تو، به آن مدعيات معنوى و باطنى تو ايمان نَرَى اللَّه جهرَةً

 مالك اين مالك، دقيقا.  را تجربه كنيمكه خداى تو آوريم، مگر آن نمى
شود، مالك  وزدهم است و كمى رقيق كه مىهاى قرن ن پوزيتيويست

گويند و  هايى كه ذيل مباحث كالم جديد در غرب سخن مى نوپوزيتيويست
كنند، منتها در مملكت ما، مترجم بدون  ها را ترجمه مى يك عده هم اين

Reference، ى ها نافيلسوفان تحليلى و جري. گيرد چهره نظريه پرداز مى
پذيريم و  دا را تجربه حسى نكنيم نمىتا خ: گويند پوزيتيويستى مى

پذير يا ابطال  هايى كه مابازاء تجربى نداشته باشند و از راه منفى، اثبات گزاره
ت باشيد، ست باشيد يا نوپوزيتيويسكه پوزيتيوي پذير نباشند بسته به اين

 اَعوذُ بِاللَّهِ مِنَ« :فرمايد  سوره فرقان همين را مى21آيه ! دانيم معنا مى بى
؛ چرا پيامبر مثل ما » ربنا الشَّيطانِ الرَّجيمِ لَوال أُنْزِلَ علَينَا الْمالئِكَةُ أَو نَرى

بينيم؟ آن وقت كه  ست؟ چرا فوق بشر نيست؟ چرا خدا را نمىها آدم
بينيم؟ وقتى هم كه پيامبر خدا و معجزاتش را  گويد چرا نمى بيند، مى نمى
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شما . نم؟ بايد فرشته باشد، بايد فوق بشر باشدبي گويد چرا مى بيند مى مى
هايى كه در ساليان اخير در حوزه  مقايسه كنيد آخرين استدالل

 مسيحى ترجمه شده و بعضى هنوز -شناسى و الهيات متأخر ليبرال  معرفت
 .ترجمه نشده است

ه هم تأخر فرهنگى دارند دقت بفرماييد كه روشنفكران ما در عالم ترجم
ها و شبه جزيره هند شروع  ها و لبناني  سال بعد از مصري25 تا 20 و معموال

 سال پيش، در 30 تا 25 مثال. كنند ديد و مفاهيم غربى مىبه ترجمه كالم ج
گذرد،  لى مى سا20. كنند مصر بحث نسبيت معرفت را ترجمه و مطرح مى

ستان در  بحث تجربه باطنى با الهام از الهيات ليبرال پروتبعد تازه اينجا مثال
 ...گيرد كه يعنى نبوت يك تجربه شاعرانه شخصى است و مى

اسرائيلى در  هاى بنى ها را با بهانه هاى تجربيون و آمپريست شما استدالل
يسيسم در قرون اخير جريان آمپر. حوزه معرفت و الهيات مقايسه بفرماييد

يعى انبيا  در ماهيت، هيچ نقطه جديدى عليه معارف ماوراءالطبدر غرب واقعا
هاى  ها همان حرف در تمام دو هزاره اخير، ماترياليست. نياورده است

خواهم بگويم تقريبا شبهه  اند، مى كردههاى قبل را تكرار  اسالفشان در هزاره
 جديدى متولّد نشده است؛ يعنى حتى در نحوه مبارزه يا تحريف دين اساسا

اين قلمرو بسته هم باشد؛ گيرد و شايد راه اجتهاد در  هم اجتهاد صورت نمى
هاى فوق  گيرند پس هنوز در غرب، شناخت زيرا در برابر عقل موضع مى

تجربى اعم از عقلى و شهودى و به ويژه وحيانى، همان مشكالت سابق را 
 .دارد

هاى جديد غرب، همان سوفيسم باستانى  هنوز در كالم جديد و فلسفه
. شود طرت و برهان باز توليد مىعليه بديهيات، عليه عقل، عليه وحى، عليه ف
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همان گيرهاى قديمى كه دو هزار سال پيش، هزار سال پيش به مفاهيم 
دادند و همان انكار مفاهيم فلسفى يا علم  منطقى و به معقوالت ثانيه فلسفى مى

هنوز امكان اثبات و ابطال قضاياى عقلى كه . حضورى همچنان ادامه دارد
هاى هزار و چهارصد سال پيش بلكه  بست يك قضيه عقلى در همان بن

هاى سقراط و  هايى كه از دوره شما اين مناظره. تر گرفتار است قديمى
شود مالحظه كنيد كه عين همان نزاع سقراط با  افالطون نقل مى

دانيد جريان سوفيسم از كجا  مى. ها اكنون نيز در جريان است سوفسطايي
 ود؟اش چه ب رواج گرفت؟ تشكيك در حقيقت ريشه

، يك عده سخنرانان و خطيبان اولجريان سوفسطايى را در درجه 
ها به عنوان  اى راه انداختند كه به خصوص در دستگاه قضا و دادگاه برجسته

گفتند  هايشان مى كردند و به مشتري وكيل يا دادستان حضور پيدا مى
 من خواهى اين فرد را مجرم كنم يا تبرئه كنم؟ هر كه بيشتر پول بدهد مى

كردند يا   همين كار را مىدهم و واقعا در دادگاه به ميل او نتيجه را تغيير مى
بندم  گيرم و قرارداد مى الزحمه مى گفت آقا من اين قدر حق در آكادمى مى

تا فالن تئورى و ايدئولوژى را شسته و رفته و تميز از آب در بياورم كه 
شنفكرى است و اگر هم آخر جلسه همه كف بزنند و بگويند اين، اوج رو

اى از آن نقل كنند هو بكشند و  خواهى چنان ضايعش كنم كه هر جمله مى
 دهى؟ فقط چقدر مى. مسخره شود

ها لفّاظان و خطيبان   سوفسطايياصال. يخ سوفيسم را مالحظه بكنيدشما تار
آگهى . كنيم گفتند ما حق را باطل و باطل را حق مى اى بودند كه مى برجسته
دادند تا حق را باطل كنند و باطل را  هاى آن موقع مى ى به روزنامهتبليغات
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به . دادند  حق را باطل و باطل را حق جلوه مىگونه بودند، واقعا ها اين اين. حق
 .كردند شد و اين كار را مى  مبلغ پيشنهاد مىها آن

ها بارها در جهت نفى و اثبات يك مضمون واحد تكرار  وقتى اين شيوه
ديدند يك نفر يك مكتب را با لفّاظى، يك بار  ار عمومى مىشد و افك

 احمقانه د و بار ديگر همان مطلب را كامالده روشنفكرى و مترقيانه جلوه مى
كند  اش مى گيرد دوباره روشنفكرى دهد، دفعه بعد باز پول مى نشان مى

تدريج نتيجه   اى گرفت؟ افكار عمومى به دانيد جامعه چه نتيجه كم مى كم
 حقيقت ثابتى وجود ندارد و  اصالكه هيچ خبرى نيست و مثل اين: رفتندگ

گرايى  قضيه نسبى. تواند باطل و هر باطلى حق باشد هر حقّى در عين حال مى
 جا راه افتاد؛ يعنى تقريبا گرى از اين گرى و سوفسطايى و شكّاكيت و الادرى

اره به همان نحو منشأ مالى و سياسى داشت، عين دوران ما كه از قضا، دوب
 . سال پيش برگشته است2500دنيا به . است

هاى قديمى است، ما فقط لباسمان و  شبهات جديد نيست، همان حرف
كنم اگر   من فكر مىو ادا و اصولمان عوض شده است واالكت و شلوار 

ها و ميكروفون، بقيه  اى بود، غير از اين دوربين  سال پيش چنين جلسه2500
من . توجه داشته باشيد. كردند ها را مى ون بود و همين بحثچيزها مثل اكن

كنم كه همين  چند دسته از آيات را از باب نمونه براى شما ذكر مى
 :اصطالح شبهات كالم جديد را طرح و پاسخ داده است به

كند كه اين  ؛ قرآن اشاره مى»ينَاولَساطيرُالْا«گفتند   آن موقع مىمثال
اِنْ هذا إِلّا أَساطيرُ «گويند  هى و وحى مىجريان در باب كلمات ال

گويند؟ امروز جزء آخرين  مگر امروز چه مى! بسيار خوب) 59(؛»ينَاولالْ
شود و روشنفكرهاى آخرين مدل  نظريات كالم جديد مسيحى كه ترجمه مى
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كنند، تعبير اساطيرى در باب وحى  نويسند و ترجمه مى ها را مى ما همين
ويج و ها تر  ما يكى از آخرين نظرياتى كه اين ساليها در دانشگاه .است

 تقليد از نظريات چهل، پنجاه سال قبل در غرب شود، و شايد مثال ترجمه مى
زبان اساطيرى، يك . است، اين است كه زبان دين، زبان اساطيرى است

گويند  خواهم بگويم اين اساطير كه امروز مى سمبوليزم مخدر است، البته نمى
 نتيجه هايى دارند اما مĤال اند، تفاوت گفتند عين هم اطير كه قدما مىبا آن اس

يكى است و خالصه هر دو اين است كه مفاد دكترين انبيا قابل تصديق 
 .شود منتها با دو تعبير و به شيوه مختلف بحث مى. عقلى نيست

گويند زبان  گويند؟ مى كردند، امروز چه مى آن روز نبى را تكذيب مى
پس اين آيات .  است؛ يعنى غير معرفت بخش استNoncognitiveدين، 

و روايات كه گزاره خبرى است، خبر از گذشته است، خبر از آينده است، 
خبر از ملكوت و باطن غيب عالم است، فكر نكنيد به راستى خبر از يك 

هاى دينى، غير معرفتى است، ظاهرش  دهند، نخير، اين گزاره واقعيتى مى
 . واقع انشايى استخبرى است و در

. خوانند  خبرش را هم انشا مىها آندينى كه انشائياتش هم خبر است، 
كه در اسالم، در واقع همان احكام اخالقى و حقوقى و انشائياتش  حال آن

» الف«گوييم عمل  كه ظاهر انشائى دارند، در واقع خبرند؛ يعنى وقتى مى
دهند كه  كه خبر مىبد است، معنايش اين است » جيم«خوب است و عمل 

نيست؛ پس باطن » جيم«است و در » الف«سعادت و كمال تو در عمل 
 .انشايش هم خبر است

تواند و حق  مى» الف«گويند فرد  در حقوق هم همين است، وقتى مى
ا ه كند، ظاهرش انشاى حقوقى است امء استفاد دارد كه از اين زمين يا شى
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 مستحق اين حق است و شما عاخواهد بگويد آن فرد، واق ع، مىدر واق
اند ولى آقايان، حتى  اش هم خبرى هاى انشائى اين دين، گزاره. مستحق نيستى

دانند بدان معنا كه وقتى  هاى خبرى دين را نيز قراردادى و انشائى مى گزاره
گويد، گزارش از واقعيت نيست؛ بلكه مثل آن  مى... جهنم واز بهشت و 

لولو بترساند و به شيرينى موهوم، تطميع است كه مادرى، كودكش را از 
هاى مفيدى كه بايد به عوام  ا دروغاند ام دروغ. هاى مفيدند كند اينها دروغ

 است كه انبيا از سر حسن نيت به بشريت اي انهدوست  هاى انسان دروغ. گفت
اگر تعارف را كنار بگذاريم .  استNoncognitiveاند پس زبان دين،  گفته

اى نباشد؛ يعنى چه؟ اين تعبير  دين، زبان خبرى و گزارهاينكه زبان 
دروغ يعنى چه؟ يعنى  .روشنفكرىِ الى زرورق پيچيده از تكذيب انبياست

گزاره خبرى تو در واقع، خبرى نيست و منظور ديگرى دارى گرچه 
 .دهى الظاهر خبر مى على

 امروز هم تحت. شاعر است )ص(گفتند پيغمبر كه آن روز مى ديگر اين
شود كه زبان دين، زبان شاعرانه و مجازى بوده  عنوان كالم جديد ترجمه مى

بينى و واقع گويى  و زبان انبيا، زبان استعارى است لذا از دين، انتظار واقع
گويند  مى. نداشته باشيد؛ بلكه انتظار زبان شاعرانه و سمبوليك داشته باشيد

ز عالم غيب و از خبرهايى كه از قصص امم گذشته و معجزات و خبر ا
ت و لذا آخرت داديد، اينها همه مجاز، تشبيه و استعاره است، قابل تأويل اس

يعنى در قرآن و روايات، هيچ . شود ى هم مباح مىاقرائت بازى و تفسير به ر
مفاد صريح، قطعى و مطلق وجود ندارد و دين شما يك توده مه است، هيچ 

اى ندارد و پس  ست است و هستههسته محكمى ندارد، پياز است كه همه پو
كه  خب اين بهتر نيست تا آن. ماند از حذف قرائات، ديگر چيزى نمى
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تر نيست؟  بگويد من دين را قبول ندارم؟ اين بهتر نيست؟ مقرون به صرفه
خيلى ابله است كسى كه در جامعه دينى در دانشگاه و حوزه بگويد من دين 

گونه صريح با دين مبارزه   اينبالهايى كه ق كش  قبول ندارم، قمهشما را
 اند كه به هاى عصر مشروطه تاكنون داده كش كردند، جاى خود را به قمه مى

گويند شما  مى. كنند نام تفسير مدرن از  دين، آن را تحريف و تكذيب مى 
ا براى ما چه دارد؟ اين دين يك قلمبه نور است ام. ن چيستدانيد دي نمى

 عقل من، عمل من، حقوق من، تكاليف من، براى دين براى اخالق من، براى
سر  حكومت و براى اقتصاد چه دارد؟ هيچ ندارد مقدارى چيزهاى مبهم و بى

آن روز . متدى ندارد.  را هم هر جور تفسير كردى، كردىها آن. و ته دارد
. كند كند، جوانان را چيزخور مى گفتند كه پيغمبر، ساحر است، جادو مى مى
نشيند  اى، هر جمعى مى دانيم اين آدم در هر كاروانى، هر قبيله ىگفتند ما م مى

كند،  كند، جوانان مكه را جادو مى شود، گويى همه را جادو مى و بلند مى
شدند و يكى از  گرفت، جوانان زير و رو مى پيغمبر در هر جمعى كه قرار مى

، كند اين آدم جادو مى. دادند، سحر است هايى كه به پيغمبر مى صفت
كند و از پدر و مادرهايشان، و از سنّتهايشان جدا   را جادو مىها آنجو
ترين انقالبى تاريخ  شكن تاريخ بود، بزرگ ترين سنّت پيغمبر بزرگ. كند مى

ي  آمد و ذهنشان را به هم ريخت، مبارزاتش هم جنبه. به اين معنا بود
)Objective( داشت و هم )Subjective( .ى باقى  چيزها آن براى اصال

هاى شما ضد انسانى است،  عقايدتان غلط است، ارزش: گفت. نگذاشت
 )ص(جامعه مكه كه پيغمبر. مناسباتى كه بين شما برقرار است ظالمانه است

ها  اين. در آن ظهور كرد مبتنى بر چه بود؟ سكس، خشونت، شراب و ربا
 .چيزهايى است كه قرآن به آن اشاره كرده است
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ها انسانيت و عدالت و عقالنيت را مطرح كرد و  ر ايندر براب )ص(پيامبر
: گفتند آن روز مى. همه توجهات را به خدا  به ماوراءالطبيعه جلب كرد

امروز . گويند؟ كاريزما پيغمبر، ساحر و جادوگر است، امروز چه مى
دانيد چرا اين پيغمبران، بازارشان گرفت؟ زيرا كاريزما داشتند،  مى: گويند مى

يعنى انبيا با جادو و كاريزما جوامع .  نافذ، چهره نافذ، زبان نافذصتشخيعنى 
 حقيقت  قدرت شوراندن تاريخ داشتند و االشوراندند و جذبه ساحرانه و را مى

پيغمبر كاهن : گفتند كدام خدا؟ كدام وحى؟ آن روز مى. ديگرى نداشتند
 ساحر و كاهن، شاعر،: هايى است كه در قرآن آمده است، اين همان صفت

 .مجنون
گويند كه نبوت،  گويند؟ مى گفتند كاهن است، امروز چه مى ديروز مى

. شناختى يا فرا روان شناختى و شخصى است يك تجربه روحانى روان
بستند و با عالم ماوراءالطبيعه سعى  كاهنان هم در را مى. كهانت، يعنى همين

امروز . كردند رقرار مىكردند ارتباط برقرار كنند، و ارتباط كوچكى هم ب مى
 شخصى است، يك سير نبوت صرفا يك تجربه روحانى: گويند هم مى

هايتان را ببنديد، كمى تمركز كنيد  كاهنانه در عوالم مبهم است، شما چشم
و »  دى- اس-ال«هايتان را ببنديد و مقدارى هم  ديگر پيغمبريد، چشم

اين ! ان خواهيد بودجوانا باشد كه ديگر ختم پيغمبرى و ختم عرف مارى
مقدارى . هاست كنند اين عرفانى كه در حلقوم افكار عمومى فرو مى

ماند كه آن را هم اگر رياضت پيشه بكنند  گويى مى گويى و پيش غيب
يا در منطق اينان اولانبيا و . گيرها چيزهايى سرهم كنند توانند مثل فال مى

 .چنين بودند و از كاهنان، متفاوت نبودند



  

 99   پيامبري و خاتميت                                                                                              

پيغمبر مجنون است، جنّى شده، ديوانه است، اختالل : گفتند ز مىآن رو
قرآن . اند اين صفت را به همه پيغمبران نسبت داده. دارد، آدم نرمالى نيست

 ها آنهايى كه به  اى كه آمدند يكى از توهين پيغمبران به هر جامعه: گويد مى
ين بود كه اينان  هم-دادند مى نسبت كه واقعا فقط توهين هم نبود، بل-شد  مى
زند؟ پيغمبر ناگهان از كوه  آخر، آدم عاقل اين جور حرف مى. اند وانهدي

گفت . كردند چه گفت؟ مسخره مى. آمده كه مردم، خدا با من سخن گفت
كه دخترانتان را نكشيد، به يكديگر ستم نكنيد، دروغ نگوييد، از ديوار 

م بگذاريد، دنيا همين همسايه باال نرويد، به حرمت و حقوق يكديگر احترا
 . سال نيست، شما موجوداتى ابدى هستيد40 - 50

ها را خدا گفت؟ خُب، ديگر چه  همه اين! عجب: گفتند با تمسخر مى
مجنون و ديوانه است، : گفتند مى! گفت؟ تعريف كن تا ما هم بخنديم

گويند و همگى   خالف آمدِ دوران، سخن مى)ع(ءماليخوليايى است؛ زيرا انبيا
ى گفت كه در محاسبات ماد يزهايى مى چ)ص(پيامبر اكرم. لوده شكن بودندشا

اندازد و غير  دانيد چرا؟ چون چرتكه سياسى نمى مى. گنجيد آنان نمى
كند و رفتار او با عقالنيت ابزارى كه تنها معيار  ديپلماتيك، عمل مى

 .داران دنياست مطابق نبود سرمايه
گويند كه مؤمنين و مجاهدين، ديوانه  گويند؟ امروز هم مى امروز چه مى

امروز . اند پيامبران كذّاب و دروغگوى: گفتند و آنرمال هستند، آن روز مى
هاى دينى،  گويد گزاره كسى كه مى. گويند تر مى همان را مؤدبانه

! هاى مفيدند شود، افسانه اند كه از سرِ حسن نيت به عوام گفته مى هايى دروغ
ترين لوازم نبوت و  كنند و در واقع، اصلى انبيا تجليل مىظاهر از  آقايان به

كشند و با پا  با دست، پيش مى. كنند مفهوم پيامبرى را انكار يا تحريف مى
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ها نسبت به دين، همين  اين. تو هرگز، با تو عمراً بى: گفت. زنند پس مى
 .موضع دوگانه را دارند

چه حكماى   ندارد، با آنشما اين مدعا را كه دين، ربطى به عقل و عدل
 .اند، مقايسه كنيد ما راجع به نبوت و راجع به وحى و عرفان گفته

حكماى ما كه وكيل مدافع تسخيرى عقل و عقالنيت در جامعه اسالمى 
اند و اگر  بودند، هرگز در برابر وحى و نبوت و شريعت، موضع نگرفته

. فلسفه ما را بخوانيدمنابع اصلى . اند، ديگر حكيم اسالمى نيستند گرفته
گويند كه نبوت، اتصال به عالم عقل و عقل فعال است؛ يعنى  مشّائيون مى

ترين مراتب آن و درك  شود و اتصال با عالى مراتبى براى عقل، طرح مى
 پس تقريبا. ك تجربه شاعرانه نيستحقايق ناب عالم و ريشه حقايق عالم، ي

 بازگويى شبهات قديم است و چيزى اساسى تغيير نكرده و شبهات جديد،
گفتند كه اين  آن روز مى. كالم جديد هم بدين معنا ادامه كالم قديم است

ها، ساخته پسر عبداللَّه است و با عالم اجنّه، مرتبط شده و اهل شعر و  جمله
داده و سپس وقتى به هوش  شاعرى شده است؛ يعنى حالى به او دست مى

بخوان، بخوان «:  خدا گفتداد كه مثال مىى را به خدا نسبت آمده جمالت مى
ها و خرافات  پرستي ؛ زيرا خدا پرستى پيغمبر با اين بت»به نام پروردگارت

مدتى كه گذشت و مبارزات پيامبر ادامه يافت به او . آنان قابل جمع نيست
اى، چيزى بدهيم و ما دمِ  شود كه رشوه گفتند آيا مى. پيشنهاد معامله كردند

بينيم و خداى تو به تو بگويد كه ما هم باشيم، تو هم باشى و با خدايت را ب
ها  كردند كه او هم مثل اين شود؟ چون فكر مى هم بخوريم؟ چه مى

 .خواهد دكّانى باز كند مى



  

101   پيامبري و خاتميت                                                                                              

اگر خورشيد را در يك دست و ماه را در دست « : فرمود)ص(پيامبر
ب نخواهم چه گفتم و خواهم گفت يك گام عق ديگر من قرار دهيد، از آن

  »)60.(نشست
گفتند كه اين جمالت، ساخته پسر عبداللَّه است؛ چيزهاى   منكران مى

دهد؛ خود، عبارتى را  هايش را به خدا نسبت مى گويد، سپس حرف مى
عين همين مضامين با . قال اللَّه؛ يعنى خدا گفت: گويد سازد، بعد مى مى

 در كتب و مقاالتى در تر و تحت تأثير الهيات سكوالر غرب، عباراتى مدرن
عيبى هم ندارد، به شرط اينكه . شود اين ده، پانزده سال،  ترجمه و نشر مى

ا در دانشگاه، ه كه بايد حرف كنم از اين من دفاع مى. تحت نام اسالم نگويند
ترين شبهات عليه اصل دين،  صريح.  شفاف طرح شوددر حوزه قم، كامال

و حتّى به نظر من نظام اسالمى بايد اصل نبوت و توحيد بايد مطرح بشود 
كسانى را استخدام كند پول كالن بدهد و بگويد هر اشكالى، سؤالى و 

اى به ذهنتان رسيد بياييد طرح كنيد، منتها با مالك علمى و در محافل  شبهه
كه عكس مار را بكشيد و بگوييد  گويى، نه اين علمى، تا بفهمند كه چه مى
اين . ر كنى و حاضر به گفت و گو نباشىمار نوشتيم و بعد هم فرا

بافد و به خدا  پسر عبداللَّه چيزهايى مى: گفتند در مكه مى. بردارى است كاله
اى جوان  اى مريد هم دارد كه حاضرند فدايش بشوند، عده دهد عده نسبت مى

شوريده و يك مشت ) 61(؛»اَراذِلُنا بادِى الرَّأْىِ«شوريده و يك عده پا برهنه 
عين . بردار نيست اند، او هم دست ذل و گرسنه و پا برهنه دنبالش افتادهارا

كنند و   مىهاى روشنفكرى ترجمه همين مضمون را امروز با نام مقاله
اللَّه است و در واقع، تعابير و كلمات و سخنان  قرآن مجازا كالم: گويند مى

لَّه الرحمن البته در ابتداى مقاله يا سخنرانى يك بسم ال. خود محمد است
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دهند كه خدا اموات شما را بيامرزد ايشان را  گويند، سپس ادامه مى الرحيم مى
شد و  هم رحمت كند چون ايشان هم در  غار حرا مشغول تجربه دينى مى

داد  كرد و يك حالى به او دست مى نشست براى خودش خياالت مى مى
)Exprience relagios(ى است كه كه اصالاز درون  يك اصطالح خاص 

 و روتستان بيرون آمده است، بار خاص، مبدأ خاصشكم الهيات ليبرال پ
اين تجربه دينى، تجربه باطنى، تجربه عرفانى، اصطالح . مفهوم خاص دارد

اى در غرب متولّد   آمپريستى ويژه-خاصى است كه بر اساس فلسفه كانتى 
فلسفه زبانى شده و پرورش پيدا كرده است و تحت تأثير مدرسه تحليلى و 

)Linguistic  (شود نام روشنفكرى ترجمه مى  در جهان اسالم و شيعه و به .
يك تجربه باطنى و مذهبى و ) Exprience(پيغمبر هم درويش بوده كه 

 پروتستان ترجمه ها مفاهيمى است كه از الهيات ليبرال اند، اين شاعرانه داشته
 .دهند  هم مأخذ نمىشود و معموال مى

 غلط از يك  ترجمه ناقص وين آقايان كتابى نوشته كه عينا ايكى از
 گادامر در بحث هرمنوتيك كرده است اما در سراسر اى است كه مثال مقاله

آن بدبخت، ! انصاف بى. اين كتاب، يك جا آدرس نداده كه مال كيست
ها را در غرب و در برابر انجيل و مسيحيت زده  عرق ريخته و اين حرف

اين . گويد ان مسيحيت و با توجه به آن متن دين، چنان مىاست، او در جه
توانيم  اند ما هم مى گويند پيغمبران كرده تجربه باطنى و معنوى كه آقايان مى

بكنيم، توجه كنيد اين تجربه باطنى غربى با مفهوم شهود عرفانى كه در 
گمان نشود كه .  متفاوت استسالم و عرفان اسالمى داريم كامالجهان ا

گويند  گويند همين عرفان ماست يا اين حيرتى كه مى فانى كه آنان مىعر
دين براى حيرت آمده، نه براى هدايت؛ گمان نكنيد كه اين حيرت، همان 
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حيرتى است كه عرفاى ما در برابر جبروت و عظمت الهى داشتند و متحير 
 .بودند

ه در حيرتى كه در عرفان ماست، حيرت بعد از علم است، اما حيرتى ك
الهيات ليبرال پروتستان يا فلسفه كانتى در غرب، مطرح است، آمپريستى 

اين . است و اين حيرت، همان حيرت قبل از علم است، به معناى جهل است
 در شكيات كه از حيرت، يعنى گيجى و اين متحير، يعنى آدم درمانده

 حيرتى كه در عرفان. تواند خارج شود گرى نمى درىظلمات شك و الا
دعايى به پيامبر ) 62(؛» تَحيراً زِدنى«خدايا، : گويند اسالم است و مى

چه  دهند كه خدايا، تحير مرا مضاعف كن و بيش از آن  نسبت مى)ص( اكرم
كه حيرت دارم مرا دچار حيرت كن، اين حيرتى كه در عرفان اسالمى 

زى وقتى شما از عظمت چي. است، بعد از علم و ناشى از كثرت علم است
شويد اما برخالف حيرت عرفان  زنيد و مبهوت مى شويد زانو مى آگاه مى

 و )Scepticism(حيرت، ناشى از : گويد اسالمى؛ حيرتى كه الهيات غرب مى
شكايت و جهل است، حيرتى كه از كانت به بعد، بازسازى شد و به تعطيل 

 كليسا، نام  عقلى كه در دوره قرون وسطا به .عقل در حوزه نظر منجر شد
اى  نام شكّاكيت، تعطيل شد، در دوره  تعطيل بود، بعد از رنسانس هم دوباره به

به نام قرون وسطا، بعد هم به نام روشنفكرى و مدرنيته، عقالنيت به محاق 
يكى از محصوالت اخير مدرنيته در حوزه نظر، حذف عقل از حوزه . رفت

 اين بحث كه ماكس وبر .نظريات و اتكا به عقل عملى در حوزه ابزار است
ام كه ما مخالف  در باب عقالنيت ابزارى دارد و من جاى ديگرى گفته

 با مخالف عقالنيت ابزارى باشد، حتماعقالنيت ابزارى نيستيم، كسى كه 
 .بخشى از عقل كه حجيت الهى دارد، مخالف شده است
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گوييم عقالنيت ابزارى و عقل معاش ضرورى است، ولى كافى  ما مى
ت و از لحاظ رده بندى، بايد پس از عقالنيت بنيادين در حوزه معارف و نيس

كه غرب، عقالنيت در  اخالق قرار گيرد و اين ادامه آن است، حال آن
حوزه معارف و عقايد و حوزه اخالق را ترك و به عقالنيت ابزارى، اكتفا 

رى و تئوگوييم هر سه عقالنيت بايد در كار باشد، البته در  ما مى. كرده است
 هم عقل ها نا در مقام عمل، متأسفانه ما مسلمگوييم واال سخنرانى، چنين مى

ايم و از هر دو جهت، مرخصى  نظرى و هم عقل عملى را تعطيل كرده
ايم؛ ولى در حوزه تئورى اسالم و منابع اسالمى هر سه سطح عقالنيت  گرفته
پس عرفانى كه ا كافى نيست، عقل عملى الزم است ام. گيرد ل مىرا تحوي

ا بشرى داشت و طنى امگويند پيغمبر تجربه با گويند چيست؟ مى آقايان مى
مدهوش بودند، از اين دهشت عرفانى كه خارج . همه پيغمبران چنين بودند

هايى كرديم؛  د گويا ما مكاشفهگفتن آمدند سپس مى خود مى شدند و به مى
جزء ! رميان بگذارم؟هايم را با شهروندان مكه د حال چگونه اين مكاشفه

ا چگونه بگوييم كه بفهمند و م بگوييم اها آنست كه به ها آنحقوق مدنى 
سازى  باور كنند؟ براى مثال، پيامبر با خودش نشست و مفهوم

)Conceptualisation ( كرد؛ يعنى گفت چه كنم كه اين معنا را قيمه قيمه
به اين مخاطب عرب اى، قاشقى چيزى پيدا كنم و كمى از آن را  كنم، مالقه

جاهلى سوسمار خوارى كه پايين مكه نشسته و هنوز چوب و سنگ را 
را براى ) Conceptualisation(كند تحويل دهم؟ گفت آقا  تعظيم مى

 1400اى  بگوييد كه در اين ادبيات عربى قبيله. اند همين موارد درست كرده
 چه خرافاتى سال پيش چه الفاظ و كلمات و فرهنگى رايج بوده است، حتى

بين آنان رايج است؟ همان را بچسب و اين مضامين شاعرانه خود را در 
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همان قالب در گوش عوام فرو كن؛ يعنى الفاظ و كلماتى كه در قرآن است 
حالى به او دست داده و مثل يك شاعرپيشه و يك . ساخته خود محمد است

بى و بلكه دنبال كلمه گشته و چون عرب بوده، كلمات عر درويش سپس به
هاى قدمايى و عربى به ذهن و  اى و همان عقايد و آگاهي حتى مفاهيم قبيله

 را با هايش انهزبان او جارى شده و بر اساس همان فرهنگ، مكاشفات شاعر
ها در ميان گذارده و آن مفاهيم شخصى و تجربى خود را در قالب  عرب

دند منتها با ها معتقد بو همان مفاهيم رايج و حتى خزعبالتى كه عرب
نيت ارائه كرده است، دروغ مفيد به مردم گفته است و به خدا نسبت  حسن

يعنى همين كه از ) Conceptualisation! (داده تا باور كنند و تسليم شوند
دهشت عرفانى به در آمدم و شروع كردم به راسيوناليزه كردن و 

ست كه به خورد من ها همان چيزى ا اين. كردن تجربه باطنى و نبوت عقالنى
اند و نوانديشى دينى و  دهند؛ نامش را هم روشنفكرى دينى گذاشته و شما مى

اين توصيف پيامبرى نيست، بلكه تكذيب . قرائت مدرن از دين است
ر قرآن خرافه هست، منتها با پيامبرى است، زيرا بدان معناست كه د

 .نيت، گفته شده است حسن
آيند و با  مى) 63(»بِلسانِ قَومِهِم «ءنبياگويند در قرآن آمده است ا مى

سپس لسان قوم را . گويند زبان مردمشان، يعنى با فرهنگ مردمشان سخن مى
گيرند كه  ى، نتيجه مىاكنند و با اين تفسير به ر جمه مىبه عقايد قوم تر

ران و همان جامعه است  لذا قرآن معترف است كه تابع فرهنگ همان دو
بنابراين قرآن، كالم خدا . وص به آن دوران است بشرى و مخصكامال

كه بلسان قوم، مربوط به تفهيم مضامين الهى به مخاطب  نيست و حال آن
كه يك مضمون بشرى،  بشرى به تناسب زبان و فهم مخاطب است، نه آن
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 كالم د؛ زيرا وحى و قرآن كريم، حقيقتا و مجازاتابع شرايط بشرى باش
عنوان يك بشر داراى تجربه    خود پيغمبر بههاى كه كلمه خداست، نه آن

هاى غلط رايج در  روانى بشرى و تابع فرهنگ جاهلى همان دوران وتئوري
آن دوران باشد و قرآن هم ديوان مكاشفات و ديوان شعر پيغمبر باشد كه 

لوح هم تحت تأثير كاريزماى او قرار بگيرند و  اى ساده قافيه هم دارد، و عده
روشنفكران از اين نوع كه خود را دينى هم . تند كه راه افتادنددنبالش راه بيف

نام وحى مقدارى تجربيات شاعرانه با استفاده از   اند كه به نامند مدعى مى
كاريزماى شخصى و در چارچوب همان آداب و عقايد و خرافات عربى 

 سال قبل به مسلمانان، قالب شده ولى امروزه كه دوران مدرنيته است 1400
ايد؟ محمد، يك شهروند است تو  ما چرا به دنبال اين كاريزما به راه افتادهش

گوييم كسى  ما نمى. او چيزى گفته است، تو هم چيز ديگرى بگو. هم يكى
گوييم كسى  برخالف اسالم و مفاهيم اساسى اديان نبايد حرفى بزند، نمى

م مسلمان، به اسم گوييم به اس برخالف قرآن و پيغمبر نبايد انتقاد بكند، ما مى
ها را داشت و آن را به اسالم نسبت داد  توان اين ايده روشنفكر مسلمان، نمى

نام مخالفت   نام اسالم، بلكه به   اگر نه به قرائت مدرن از پيامبرى داشت واالو
ها را طرح كنند من از كسانى هستم  با اسالم و با صراحت و شفافيت اين ايده

هاى رسمى  راى آنان هستم، يعنى معتقدم كرسيكه طرفدار آزادى بيان ب
بگذاريم تا سخنانشان را در وضوح و امنيت كامل بگويند، ولى به 

وگويى شفاف  هاى ما هم پاسخ دهند و حاضر به مباحثه و گفت پرسش
 .ما با فريبكارى مخالفيم نه با كفرگويى شفاف. علمى هم باشند

وريد؛ منتها مستند سخن هر چه عليه نبوت و حكومت دينى داريد بيا
بازار مسكرها . بگوييد و بعد هم سرتان را پايين نيندازيد و از در بيرون برويد



  

107   پيامبري و خاتميت                                                                                              

 بايست، مسئوليت حرفت را منطقا! ى رفت، گفتي ونيست كه هر چه گفتى
اين را كم دارند و متأسفانه حاضر نيستند . بپذير و شفاف و منطقى پاسخ بده

ها دوست  بعضي. رود چيزها به باد مىچون همين كه شفاف بشوند خيلى 
پردازى در تاريكى، كار كسانى است كه مسئوليت  دارند در تاريكى، نظريه

شود كرد و هر چيزى  شود؛ چون در تاريكى، هر كارى مى سرشان نمى
امعه دينى را سازى در تاريكى و ابهام، اگر دردى از ج نظريه. شود گفت مى

 !كند سازان را حل مى نظريه مشكالت آن حل نكند اما ظاهرا
پردازى هستيد در  گوييم شما كه مدعى روشنفكرى و نظريه ما مى

پردازى كنيد و منطقى باشيد و بايستيد و به  روشنايى، زير نورافكن، نظريه
پردازى و به منطق روشنفكرى وفادار بمانيد و آزادانه بحث  اخالق نظريه

 ها آنبل بحث نيستند؛ چون  قامتحجرين و مرتجعين كه اصوال. يدبكن
گرى تصميمش را گرفته  جريان متحجرين و طالبانى. اند تصميمشان را گرفته

هاى او را بگويد به نظر او كافر است؛ يعنى  هر كه چيزى جز آموخته. است
اگر . شود بحث كرد  نمىف خدا و پيغمبر است و با او اصالًمخالف او، مخال

قبل نبوده و در دوران كودكى از چيزى بگوييد كه در ذهن او از 
بزرگش نشنيده و جزء دينش نشده، شما چيز ديگرى كه بگويى در  مامان

ا به توان بحث كرد ام سانى اصوال نمىبا چنين ك. منطق او مرتد هستيد
 گوييم كه چرا از دور، كسانى كه داعيه روشنفكرى و استدالل دارند مى

دهيد  ريفى كه شما از نبوت ارائه مى در تعرويد؟ واقعا پرانيد و مى سنگ مى
چه تفاوتى ميان پيامبر با شاعران و كاهنان است؟ واقعيت آن است كه هيچ 

كه اين دسته خاص از شاعران و كاهنان،  تفاوت حقيقى نيست مگر آن



  

108  پيامبري براي هميشه  ،)ماهللا عليه و آله و سلّ يصلّ( محمد                   

ها و  اند برخالف شاعران منزوى و درويش سازى اجتماعى كرده جريان
 آيا جز اين است؟. شدند مىگرا كه وارد اجتماعى ن كاهنان درون

بنابراين هر چه هست فقط در جادوى نافذ زبان و سِحرِ نگاهشان است، 
هاى شاعر پيشه، اينان يك  در همان كاريزماست كه برخالف درويش

دهند، جامعه  شوند، تمدن تشكيل مى  نافذ اجتماعى دارند كه رهبر مىشخصت
ان، اينان راز مگو را دهند، و برخالف بقيه شاعر و حكومت تشكيل مى

 هم ناآگاهانه به كار ها نااين كلمه كاريزما كه بعضى بچه مسلم. اند گفته
آرى در واقع : گويند كنند كه كاريزما بار منفى ندارد و مى برند، گمان مى مى

 مگر )ره(تر، امام اند در سطوح پايين  كاريزما نداشتهءمگر پيغمبر و انبيا
تان توجه ندارند كه اين كاريزما، پيش دوس. كاريزما نداشت؟ داشت

دهند  هايى دارد و وقتى يك جنبش اجتماعى را به كاريزما استناد مى فرض
دانيد به چه معناست؟ يعنى كه پشت اين جنبش اجتماعى، عقل و  مى

آن وقت به .  و چهره آن آقاستشخصتشعورى نيست، فقط نفوذ زبان و 
 .زما دارند و بسانبيا كاري: گويد همين معناست كه مى

 لنين  هم كاريزما دارد،هيتلر به همين معنا، شناسى سياسى دقيقا امعهدر ج
 ء هم كاريزما داشته است، اين كاريزما مخصوص انبيامائوهم كاريزما داشته، 

. كاريزما چيز مثبتى است، يا خنثى است. كنند نيست كه بعضى فكر مى
ست كه در برابر مفاهيم شناسى سياسى غرب چيزى ا كاريزما در جامعه
اگر چيزى امر عقالنى باشد، در عين حال، نفوذ . گيرد عقالنى قرار مى

كنند، بلكه به  اجتماعى هم داشته باشد، ديگر آن را به كاريزما مستند نمى
 شمرده، وبرهايى كه  مشروعيتدر انواع . نندك عقل يا قانون مستند مى

 كاريزمايى را و مشروعيتارگانه، گانه و به اعتبارى چه هاى سه مشروعيت
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حواستان . آورد  عقالنى و قانونى مىمشروعيت سنّتى را در مقابل مشروعيت
اين كاريزما تعبير ديگرى از جادوى قدمايى است و من از ساحت . باشد

ها را عرض كردم كه بدانيد  اين. كنم و انبيا عذرخواهى مى )ص(پيغمبر اكرم
سالى از عمرشان مدرن نيست و چند هزار اين شبهات، خيلى جديد و 

اند؛ همان دوران نيز كه آيات خدا به   همسال با خود قابيلگذرد، تقريبا مى
هاى  است، افسانه» يناولاَساطيرُ الْ«گفتند كه  شد مى اسالف اينان عرضه مى
و نَشاء لَقُلْنا مِثْلَ  علَيهِم آياتُنا قالُوا قَد سمعنا لَ و اِذا تُتْلى«. خرافى پيشينيان است

گويند كه زبان دين،  امروز هم مى) 64(،»ينَاولهذا إِنْ هذا إِلّا اَساطيرُ الْ
قَد سمِعنا لَو نَشاء «. گفتند سمبليك است، زبان اساطيرى است، آن موقع مى

گوييد از جانب  آقا اين كلماتى را كه مى: گفتند به پيامبر مى» لَقُلْنا مِثْلَ هذا
توانيم از اين حرفها بزنيم، مگر ما بلد  خداست شنيديم ما هم اگر بخواهيم مى

ى  نيستيم شعر بگوييم؟ ما هم بلديم پيامبرانه حرف بزنيم، نبوت يك تجربه
گويند؟  امروز چه مى. بشرى است و اين تجربه را ما هم بلديم بكنيم

ترش و نبوت، يك تجربه است، يك تجربه قابل بسط و گس: گويند مى
تعميم است؛ اين همان تعميم نبوت است، يعنى شما هم يك پا نبى و پيغمبر 

تو چه نيازى دارى كه به دنبال پيغمبر . ايد هستيد؛ ولى خودتان را باور نكرده
پيغمبران، روشنفكران زمان خودشان بودند، زمانه ما : گويند راه بيفتى؟ مى

 .طلبد روشنفكران ديگرى مى
 نُزِّلَ علَيهِ الذِّكْرُ إِنَّك  قالُوا يا أَيها الَّذى«: فرمايد در جاى ديگرى مى

گويى به تو وحى شده،  اى آقايى كه مى: گفتند به پيغمبر مى) 65(؛»لَمجنُونٌ
 .اى، تعادل عقلى ندارى ماليخوليا دارى، دچار اختالل شده. اي انهتو ديو
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يعنى ) 66(؛»لَتارِكُوا آلِهتِنا لِشاعِرٍ مجنُونٍو يقُولُونَ أَإِنَّا «: فرمايد چنين مى هم
مان را براى يك شاعرپيشه  تهاينمان و الهيات و منافعمان را، سنما آيا خدايا

خاطر يك شاعر پيشه ديوانه، از مقدساتمان دست   ديوانه رها كنيم؟ آيا به
 .بشوييم و رها كنيم

به پيغمبر پشت ) 67(؛»وا معلَّم مجنُونٌثُم تَولَّوا عنْه و قالُ«: فرمايد يا مى
 :كردند، لجبازى كردند و گفتند؛ اين آدم غيرعادى دو خصوصيت دارد

هاى جارى و حاكم بر جامعه و   است و قاعده)Unnormal( اوالً
. ها را بشكند خواهد شالوده شود، مى هاى اجتماعى عرب را متوجه نمى سنّت

يده، چيزهايى از اين طرف و آن طرف م است، يعنى كالس دنيا معلثا
هايمان را زير پا بگذاريم؟  خواهيد سنّت شما مى. خوانده و حفظ كرده است

اى زير  ديده شكن آموزش منافعمان، قدرتمان و ثروتمان را براى چنين شالوده
سخنان . هايش ديوانه است شكنى پا بگذاريم؟ او از حيث تابوشكنى و شالوده

 هم از پيامبران شنيده شده بود و حال رناك است و قبالو بسيار مهم و خطا
شكن است، ديوانه نيست، كالس هم نديده است؛  كه پيغمبر شالوده آن

پيغمبر سواد خواندن . دانيد كه امى است مى )ص(كم پيغمبر اكرم دست
نداشت و يكى از عناصرى كه خداوند متعال براى مبعوث كردن ايشان در 

پيغمبر الاقل وقتى مبعوث شد، سواد . سوادى او بود ن بىنظر داشته است، همي
پيغمبر بلد نبود شعر بگويد و در اين قضيه، عمد بوده است . خواندن نداشت

سازى  سازى و مفهوم تا نگويند كه غريزه شعرپردازى دارد و خودش عبارت
گيرد و مقدارى تغيير  كند يا كالس ديده و مفاهيمى را از ديگران مى مى

دهد، اين طرف و آن طرف  دهد و دوباره به مردم تحويل مى مىصورت 
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آموزش ديده و كالس ديده است يا از فلسفه غرب و شرق دانش آموخته 
 .كالس چوپانان، بيابان است. پيغمبر استاد نديد، كتابى نديد. است

ما يأْتيهِم مِنْ نَبِى إِلّا كانُوا بِهِ «: در آيه هفتم سوره زخرف فرمود
سزِؤُونَيكه  اى مبعوث نشد، مگر آن هيچ پيامبرى در هيچ جامعه» تَه

هايشان را در عالم نظر در هم  اش كردند چون آن پيامبر، دگم مسخره
شكست، و منافعشان را در عالم عمل و زندگى اجتماعى در هم  مى
 .ريخت مى

هيچ » همما أَتَى الَّذينَ قَبلَ«:  سوره الذّاريات فرموددوم و  آيه پنجاه
» إِلّا قالُوا ساحِرٌ اَو مجنُونٌ«پيامبرى پيش از اين به جوامع بشرى خطاب نكرد 

كه او را متهم كردند كه مردم را، جوانان را و پيروانش را جادو  مگر آن
كه ديوانه است و متعادل و نرمال نيست و  يا اين. كند؛ يعنى كاريزما دارد مى

 سوره دومو آيه بيست. داند  جوانانمان را مىفنّ جدايى انداختن ميان ما و
؛ اين رفيق »ما صاحِبكُم بِمجنُونٍ«: فرمايد تكوير در جواب اين نوع شبهات مى

خبرهايى . اى دارد كننده ا خبرهاى ديوانهام. ما يعنى پيغمبر، ديوانه نيستش
هاى  كه براى شما آورده، ديوانه كننده است، خبرهاى بزرگى است، فاصله

زند،  ريزد، حكومت جهل و خرافه و ستم را بر هم مى طبقاتى را در هم مى
دختركشى و توهين به زن را، هتك حرمت به حقوق زنان را متوقف 

كند، برابرى و برادرى و اخالق و حقوق الهى را جايگزين اخالق و  مى
اين نبأ، اين . كند دارى و شرك آميز مى حقوق و روابط اشرافى و سرمايه

، پيامى براى آن دوران و آن آدميان نبود، بلكه )ص (ر بزرگ پيامبر اكرماخبا
 . پيامبرى براى هميشه بود)ص(پيامى براى هميشه بود و محمد
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در منطق اسالم، اگر كسى خاتميت را انكار كرد در واقع، اصل نبوت 
خاتميت، قابل تفكيك از نبوت پيغمبر ما . را انكار كرده است )ص(پيغمبر
 .نيست

. پس از من پيامبرى نخواهد بود) 68(؛» ال نَبِى بعدى«:  فرمود)ص(پيامبر
 است كه ساخته شده و يك خشت مانده اي انهمثَلِ نبوت، مثَلِ خ: و فرمود

تا آن خانه تكميل شود، آن خشت آخرين، منم يا گذارنده خشت آخرين و 
ز آجر به آجر ساختند، تكميل كننده ساختمانى كه انبياى الهى از آدم تا امرو

گذارم يا منم آن  ؛ من آن خشت آخر را مى»اَنَا موضِع هذِهِ اللِّبنَةِ«. من هستم
 .خشت آخر

هاى  كليدى براى گشودن همه قفل )ص(خاتميت، يعنى كه نبوت محمد
 )ص(زندگى بشر در طول تاريخ تا هميشه خواهد بود و يعنى كه پيغمبر اكرم

) 69.(»كافَّةً لِلنَّاسِ«: ه و براى همه بشريتپيامبرى است براى هميش
كه راه رشد معنوى و  خاتميت يعنى كه پيامبر جديدى الزم نيست نه آن

خاتميت، نه سد راه رشد معنوى و نه سد راه رشد . رشد فكرى، بسته است
 .ها و بسترساز همه رشدهاست فكرى بلكه گشاينده همه راه
قاد به فوندانسيون و مبناى محكم و معناى اعت اعتقاد به خاتميت، به

. هدايتگر براى رشد عقلى و رشد اخالقى بشريت در همه عصرهاست
 گذاشت و همه آن چه بايد خداوند با بشر در ميان مى خاتميت يعنى همه آن
معناى خاتميت اين . شنيديم از طريق اين پيامبر شنيديم چه بايد از خداوند مى

از اين ديگر تعطيل خواهد بود و دين نيست كه عقل و تجربه شما پس 
خواهد جاى عقل و تجربه و تخصص و شعور و آراى مردم را در همه  مى

چه كه خداوند بايد با عقل و با  ها بگيرد، بلكه خاتميت، يعنى همه آن حوزه
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ها را  گفت، حتى بعضى  گذاشت، گذاشت و گفتني بشر، در ميان مى
واص و نوادر و نوابغ بعدها در طول اى خ ها را هم گفت؛ تا عده ناگفتني

. هاى گفته شده هم بتوانند استفاده كنند تاريخ بيايند و حتى از آن ناگفتني
ها را  هم گفت كه براى همه ما نيست، ولى گفت تا  بخشى از آن ناگفتني

چه  خاتميت يعنى همه آن. فيض الهى، رعايت همه استعدادها را كرده باشد
حال . گفت؛ گفت يرونى كه پيامبران باشند، بايد مىخداوند از طريق حجت ب

ماند دستاورد دكترين انبيا كه به ضميمه حجت درونى، يعنى عقل و  مى
فطرتتان بايد عملى شود و مشكالت زندگى را در چارچوب تعاليم انبيا، 
خودتان حل كنيد و عدالت و معنويت و رشد را همگانى كنيد و به 

 تفسيرهاى غلطى از خاتميت شده البته متقابال. دنيا و آخرت برسيرستگارى د
يكى آن است كه . است كه آقاى مطهرى به چند نمونه آن پرداخته است

 .خاتميت به معناى ختم دوره ديندارى نيست
گويند خاتميت بدين معناست  نام روشنفكرى دينى گفتند و مى  اى به عده

ميت جالبى است كه اين خات. كه ديگر دوره دين، خاتمه پيدا كرده است
چون خاتميت، بدان معنا بوده كه .  بر ضد فلسفه خاتميت استدقيقا
چيزهايى گفت كه تا ابد كافى است و دوره اين دين، هرگز  )ص(پيغمبر

تان را در  خاتمه نخواهد يافت؛ بلكه پس از اين بايد عقلتان و تجربه
اوند بايد به شما چه را خد كار بيندازيد چون آن چارچوب اين اصول الهى به

فهميد و ظرفيت نداريد و يا الزم  گفت همين بود و بيش از اين را يا نمى مى
نيست كه به شما بگويند و ضرورتى ندارد، ظرفيت شما براى درك آن 
كافى نيست؛ زيرا بشر هستيد و محدوديت داريد، خاتميت يعنى كه دوره 

رى به معناى خاصش، پيغمبران جديد، خاتمه پيدا كرده است، دوره پيامب
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اما منكرين . پيامبرى تشريعى، يعنى دوران شريعت جديد، خاتمه يافته است
گويند خاتميت، بدان معناست كه دوره ديندارى و دوره نياز به  خاتميت مى

 .كلى خاتمه يافته است دين به
گر بشر بالغ شده، خاتميت يعنى كه دي: گويد تفسير غلط ديگرى مى

العقل بود و احتياج به انبيا داشت،  كودك و نابالغ و ناقص عاقل شده، قبال
ولى بشر امروز سرپا ايستاده و ديگر به پيامبران و به شريعت، احتياجى 
ندارد؛ زيرا شاگرد، فارغ التحصيل شده و از استاد هم باالتر رفته است و عصر 

ادند، ديگر ما مريض بوديم، پيامبران بشر را شفا د. پيامبران، خاتمه يافته است
ها همه تفاسير  اين. مريض نيستيم و از اين پس به آنان احتياج نداريم

 .شود ناجوانمردانه و غلطى است كه از خاتميت مى
 كدام جامعه بشرى شفا پيدا كرده است؟ آيا اين جامعه بشرى كه اوال

كنيم، در آغاز هزاره سوم ميالدى شفا يافته و بيمار  داريم در آن زندگى مى
كه در طول تاريخ به اندازه يك قرن اخير  ست؟ چگونه شفا يافته حال آنني

هاى كشتار جمعى، شيميايى،  و هرگز تا اين اندازه سالح! كشتار نشده است؟
اى وجود نداشته است؟ اين بشر، اين انسانيتى كه امروز بر  ميكروبى، هسته

تر  تر و بالغكند آيا از انسانيت هزار سال پيش، باال كره زمين زندگى مى
تر  تر است؟ به حقوق بشر، تابع تر است؟ انسان تر و بالغ ؟ آيا عاقلاست واقعا

ريزتر است؟ فقط ابزار  تر و خون تر، جلّادتر، سفّاك كه حيوان است؟ يا آن
اى  اينان اسطوره. بشر، مدرن شده است، ولى اهداف او مدرن نشده است

 او بالغ و عاقل شده است و به دين نام بشر جديد و مدعى شدند كه ساختند به
جامعه بشرى فعلى، شفا  اوالً اين در صورتى است كه.  احتياج نداردءو انبيا

گوييد   شما كه مىثانياً. جديد، از همه بيمارتر استيافته نيست و اين بشر 
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بشر، مريض بود و شفا يافت آيا بدون نسخه انبيا شفا يافت يا با عمل به 
 براى )ص( اى كه پيغمبر اكرم هوم خاتميت آن است كه نسخهمف! نسخه انبيا؟

هاى فردى و اجتماعى آورد، براى هميشه كافى است و البته  شفاى بيماري
هاى اصلى اين نسخه هم رجوع به عقل است اين غير از آن  يكى از توصيه

 .است كه گفته شود عقلِ شاگرد از استاد، باالتر زده است
كنند  كند، و آقايان سوء تعبير مى ه آقاى مطهرى مىهايى ك يكى از استدالل

ما از سه زاويه به خاتميت نگاه كنيم تا سه دسته علت براى خاتميت . همين است
 خاتم آمد؟ چرا پيشتر نه؟ اص، دينچه اتفاقى افتاد كه در آن زمان خ. پيدا كنيم

ى چرا هزار سال بعد نه؟ چه خصوصيتى داشته است؟ آيا آن زمان، خصوصيت
ها  خصوصياتى داشته و يا ايده )ص(داشته يا بشريت آن دوران؟ يا خود پيغمبر

 و تعاليم او؟

از . اند ها دخالت داشته توان گفت همه ويژگي پاسخ آن است كه مى
 است، ايشان ظرفيتى داشت كه هيچ )ص(سويى خصوصيت شخص پيغمبر

لقّى و حمل اين انسانى از ازل تا ابد آن ظرفيت را ندارد، انسانى كه ظرف ت
همه معارف و حقايق شود، در آن دوران و در جزيرة العرب ظهور كرد و 
آن رسالت سنگين را هيچ انسان ديگرى پيش از او و پس از او نتوانسته و 

 خاتميت، خصوصيتى در شخص پس يك علّت. خواهد توانست برداردن
يخى يك است؛ لذا صحيح است كه خاتميت از نظر زمانى و تار )ص(پيغمبر

امر افقى است؛ يعنى تا زمانى پيامبران آمدند و از اين زمان به بعد، ديگر 
اما حقيقت خاتميت، يك مفهوم عمودى است؛ يعنى در . پيغمبران نيامدند

اين دوره، انسانى ظهور كرد و چنان ارتفاع گرفت كه هيچ انسانى قبل و 
ه او خاتم پيامبران و اين است ك. تواند چنين ارتفاع بگيرد پس از او نمى
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قدرى اوج گرفت و از چنان ارتفاعى   است و دين او خاتم اديان است؛ به
تواند چنان  نگاه كرد كه هيچ پيغمبرى و هيچ انسانى قبل و پس از او نمى

پس يك خصوصيت خاتميت، در . بنابراين او خاتم است. ارتفاع بگيرد
 )ص(ان پيغمبرخصوصيت ديگر در جامعه بشرى دور. شخص پيغمبر است

 .است
 خاتميت، مربوط به جامعه بشرى و رشد موقعيت بشرى در دوموجه 

در آن زمان در جامعه بشرى چه اتفاق افتاده كه پيش از . زمان پيغمبر است
ها مشهود  كند كه در تاريخ تمدن آن نيفتاده است؟ آقاى مطهرى اشاره مى
 خط ببينيد كه مثال.  استگهدار نبودهاست كه بشر تا همين هزاره قبل، چيز ن

 تبادل و حفظ اى اختراع شد؟ اصال ذ در چه دورهچه وقت اختراع شد؟ كاغ
معارف، از چه وقت به بعد مرسوم و ممكن شد؟ اين امكانات در همين 

قبل از آن، قدرت حفظ . شود كم در ميان بشريت رايج مى هزاره پيشين، كم
تر بود، پس رشد و  و ضعيفمعارف و انتقال نسل به نسل آن بسيار كمتر 

به ) ص(بشر در دوره پيغمبر اكرم. پيشرفت امكانات بشرى مؤثر بوده است
تواند ديگر از پيام وحى و از مواريث دينى و  بلوغى اجتماعى رسيده كه مى

دليل .  را نشر و تبليغ بكندها آنتواند  علمى خودش حراست كند و هم مى
هاى آسمانى قبل از اين دوران  اب استاد مطهرى آن است كه همه كتاول

اند و تنها كتاب آسمانى كه نگذاشتند به آن  اند، تحريف شده دست خورده
كه تا هزاره  حال آن. درستى حفظ شد، قرآن كريم است  دست بخورد و به

قبل، هر چند هزاره كه بوده، اين قدرت حفظ و امكان امانتدارى در بشر 
اديان قبل پس از رحلت يا .  نداشتتفسير دين هم ضمانتى. نبوده است

 با )الم السا و علي نبينَعليه( و حضرت عيسى )الم السا و علي نبينَعليه( معراج حضرت موسى
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ى شد و اوصيايى كه ا تفسير به رهاى كوتاهى تعاليمشان واژگونه و فاصله
 ،)ص ( موفق نشدند اما اوصياى پيامبر خاتم را حفظ كنند، عمالها آنبتوانند 
 و )ع(بيت اند و قرآن بدون اهل  كه عِدل قرآن)ع(بيت و عترت پيغمبر اهل
 سوء تعبير و ها آندرستى درك نخواهند شد و از    بدون قرآن به)ع(بيت اهل

سوء استفاده خواهد شد و در كنار يكديگر كه باشند، پروژه هدايت و 
 .شود خاتميت تكميل مى

تباط ناقص برقرار كنيم، رابطه ما اگر ما با قرآن و عترت، جدا جدا و ار
، اوصيايى دارد كه گرچه از صحنه )ص(رابطه نادرستى است و لذا اين پيغمبر

و با بشريت سياست و حكومت، حذفشان كردند و نگذاشتند كه با مسلمانان 
ا در همان محدوده تحت فشار هم اجازه ندادند كه اين آزادانه حرف بزنند ام

ها را در تاريخ باز  و مشت خيلى. تحريف شوددين و اين كتاب، محو و 
كردند و خط صحيح را نشان دادند و در دورانى كه مكاتب شرق و غرب 

عباس به همه اديان و مذاهب و مكاتب  اميه و بنى شد و بنى دنيا ترجمه مى
ا به دادند ام وگو مى اجازه طرح و گفتآميز غرب و شرق، آزادانه  شرك
 )ع (بيت دادند كه يك آيه را هم تفسير كنند، اهل مىهاى پيغمبر اجازه ن بچه

گذاشتند تا تفسير صحيح قرآن و دين، معلوم نباشد و  را الى جرز ديوار مى
وگو با مشركان وقتى نوبت به  همان طرفداران مدارا و آزادى گفت

ا با شدند، ام گر مى نحصارگرا و سركوبرسيد، انسدادى و ا مى )ع (بيت اهل
اميه و  بنى. شد وگو مى ن و مكاتب الحاد غرب و شرق گفتمذاهب و اديا

ها كه شد در  هاى ثابتشان همين بود، آن همه ترجمه عباس، جزء سياست بنى
شدند آن  همان شرايطى بود كه اوصياى پيغمبر كشته و تبعيد و زندانى مى
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هم به اين جرم كه تفسير درست دين را در سه حوزه عقايد، اخالق و اعمال 
 .كردند  مىعرضه

خصوصيت و ويژگى ديگر در تعاليم پيغمبر است كه اين نيز در 
عرض شد كه عوامل مؤثر در خاتميت، يكى . خاتميت ايشان نقش دارد

يكى جامعه دوران پيغمبر كه تا پيش از آن هزاره از .  بود)ص(شخص پيغمبر
ذا از ها، تاريخ مدون و مكتوب و روشنى در اختيار نداريد؛ ل جوامع و تمدن

نامند كه به معناى ماقبل تاريخ مكتوب  آن دوره به پيش را ماقبل تاريخ مى
يعنى كه ما از آن دوران چيزى نداريم و همه . است نه ماقبل وجود تاريخ

چيزهاى . هاى تاريخى متعلق به همين هزاره است ها و گزارش گزاره
. زاره بوده استاى هم كه متعلّق به قبل است، باز به گزارش همان ه پراكنده

پس در هزاره قبل بود كه بشر به اين بلوغ رسيد و اين امكان پيدا شد كه 
تعاليمى بماند و تحريف نشود، و يا اگر تحريف شد در برابر، مسير درست 

و  )ص(هاى پيغمبر اما خصوصيت سوم، در آموزه. دين را هم بتوان نشان داد
ى خود اسالم است كه آن را اين ويژگى استثناي. در محتواى اين دين است

خاتم االديان كرده است و شهيد مطهرى برخى از عناصر آن را شمارش 
 .كرده است

 براى بشر آورد، به دست پيغمبر ءآن نقشه كلى كه خداوند از طريق انبيا
  ا بهت انبياى پيشين بود، الهى بود امهايى كه در دس نقشه. كامل شد) ص(اكرم

قيد زمانى و مكانى . ريت تا هميشه تاريخ نبودطور كامل و براى همه بش
ا نقشه كلى و جاويد در زمان عالوه كه تحريف هم شده بودند ام  به. داشت

اسالم، آن طرح كلى و جامع و . پيامبر آمد و اين از اسرار خاتميت است
هاى ديگر را هم لحاظ كرده  ى و كاناليهاى جز حل كاملى است كه همه راه
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تدريج عالئمش   بود، ولى به)ع(ء ثابتى كه راه همه انبياراه فطرى و. بود
تكميل و نهايى شد گرچه خط ) ص(دست پيامبر اكرم تحريف شده بود به

ير قابل سير كلى، همان خط سير انبياى قبل بود اما مسائل متحول و غ
گونه ديگرى هم  توانيم به مى. توانست مهار بكند  مىبينى آينده را كامال پيش
در دانشگاه انبيا باالترين كالس را اداره كرد  )ص( كنيم كه پيغمبر اكرمتعبير

كالسى را اداره كرد كه انبياى . تر مشرف بود هاى پايين كه به همه كالس
چرا؟ چون برنامه و . توانستند آن كالس را اداره بكنند پيش از ايشان نمى

جايى كه تحريف اال همه اديان تا  ترين بود و اى كه او آورد، كامل نقشه
توانند  نشدند از حقيقت واحدى گفتند و بدين لحاظ است كه مسلمانان مى

مدعى شوند كه مسيحى حقيقى و موسوى راستين و ابراهيمى راستين، ماييم، 
كه برنامه دين و آيين و  مزيت ديگر اين. تواند اين ادعا را بكند مسلمان مى

تعادلى جامع همه نيازها بود كه به آورد برنامه م) ص(مكتبى كه پيغمبر اكرم
 . اين مكتب، استعداد خاتميت و صالحيت جاودانگى را داده است

دانيد چرا لُب دعوت  اند كه مى مرحوم آقاى طباطبايى تنبه جالبى داده
 دعوت جدى به سياست و مبارزه عالوه بر زهد و تقوا و )ع(حضرت موسى

گرايى و   زهد و آخرت)ع(سىآخرت، بود و تأكيد بيشتر پيام حضرت عي
اى  گونه  مسائل معنوى، به)ع (گرايى بود؟ زيرا در عصر موسى معنويت

تحريف شده بود كه همه دين و ايمان را در عزلت و دنياگريزى و 
گزينى و رها كردن تدبير دنيا و  گريزى و فرار از جامعه و خلوت زندگى

عد از اين ب:  گفتآمد و )ع(پس حضرت موسى. ديدند ترك ظلم ستيزى مى
دين، مغفول مانده، پس بر آن تأكيد بيشترى كرد اما در دوران حضرت 

دارى طبقاتى،  گرى، عياشى، سرمايه  به عكس، جامعه به دنبال الابالى)ع(عيسى
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عد  اين ب)ع(قدرت و امپراتورى و دنيازدگى افتاده بودند، پس حضرت عيسى
، توكل، ايثار و انفاق را مورد تأكيد از دين را كه مكتوم مانده بود؛ يعنى زهد

،  است)ع (چه از ايشان، معروف شده، زهد عيسى بيشتر قرار داد، لذا آن
ترين جوامع بشرى  ترين و مترف سرفبرخالف جوامع مسيحى كنونى كه م

اند افتخار  دارى شده ى نظام سرمايههاى اخالقى و ماد و آلوده به بيماري
تشك من بيابان است؛ لحاف من : فرمود  آن بود كه مى)ع(حضرت عيسى

 .آسمان و بالش من، سنگ بيابان
طبق روايات مشهور ايشان سى و چند سال بيشتر در عالم طبيعت نبودند 
كه مسئله معراج و صعود به آسمان اتفاق افتاد و طبق روايات ما ايشان در 

 گردند و اگر مسيحيان منتظر ظهور مجدد  باز مى)عج(ركاب امام زمان
 .اند، ما نيز منتظر ظهور مجدد ايشان هستيم ايشان

، اين است كه تعاليم ايشان در )ص(راز ديگر خاتميت پيامبر اكرم
تواند ابدى باشد، در بر گرفته  دنياگرايى و دنياگريزى، حد تعادل را كه مى

قصد تعديل كلى بشر در شريعت خويش  اين دين، هر دو جانب را به. است
 )ص( پيغمبر .عقل نيز تأكيد جدى و صريح و شفاف كردلحاظ كرد و بر 

كسى كه عقل درستى ندارد، دين ؛ )70(»ال دينَ لِمنْ ال عقْلَ لَه«: فرمود
  ».درستى ندارد

خصوصيت ديگر، جامعيت و وسط بودن اسالم است كه در تعاليم و 
طقى دستورات آن افراط و تفريط نيست و ماده و معنا در تعادل و ارتباط من

، راه انديشه و اجتهاد را )ص(چنين تعاليم پيامبر هم. برند سر مى و معقول به
هاى كوچك، دست بشر را در حلّ مشكالت جديد  بازگذارده و با كليشه

ا در روش، جاى هاى اصلى را گفته ام نبسته است؛ بلكه اهداف و مالك
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سالمى اى، جامعه اسالمى و حكومت ا مانور گذاشته است تا در هر دوره
 .اجتهاد و نوانديشى كنند و مشكالت روز خود را حل كنند

احكام . ها و قوانين اسالمى است خصوصيت پنجم، فطرى بودن آموزه
گفتند هر جا كه ضرر . كند اسالم، فوق طاقت انسان نيست، انسان را له نمى

. شود بود، عسر و حرج بود، فوق طاقت شما بود، تكليف نيست و ساقط مى
چنين . ديدم و كارى نداريم، له شديد كه شند ما تكليفى كرديگوي نمى

 كامالنيست؛ بلكه قواعدى وضع شده كه شاخه وجود انسان نشكند و 
 .انعطاف دارد

كنيم و در  آخرين خصوصيتى كه در اين فرصت به آن اشاره مى
خاتميت اين دين، دخالت داشته است اين است كه اسالم ناظر به مصالح و 

گويد كه تنها ناظر به مسائل قدسى است و با مفاسد  عى است و نمىمفاسد واق
 به نفع و  بلكه حتما.و مصالح عرفى و دنيوى و عمومى، سروكارى ندارد

 ه ظرفيت و رعايت وسع آنان كامالضرر واقعى دنيوى و اخروى آدميان و ب
 انسانى است؛ زيرا حق و  است و به اين معنا يك دين كامالتوجه داشته

چنين اختيارات و حق مانور حكومتى كه براى  يف را با هم ديده و همتكل
حكومتى مشروع گذارده نيز به آن امكان اداره جوامع بشرى تا هميشه تاريخ 

 .عمال شودبا توجه به همين حقوق و تكاليف ارا داده است كه 
  
  
  

 



 



 

  
  
  
  
  
  
  

    گفتار چهارم
  

هدف اجتهاد سرگردان، جهاد بى    
     

و تبريك روز مبعث كه روز ) ص(سالم به محضر مقدس پيامبر اكرمبا  
بار قبل كه دوستان لطف كردند و از بنده براى صحبت در  .ميالد اسالم است

عرايضى ) ص(محل نماز جمعه دعوت كردند، به مناسبت ميالد پيامبر اكرم
م اى از دوستان ه اى تأييد كردند و عده كرديم كه وجهه انتقادى داشت عده

استدالل آن دوستان اين بود كه خوب پيامبر، . آن عرايض را نپسنديده بودند
توانيم پيامبر باشيم و  پيامبر بود و به روش پيامبرانه حكومت كرد؛ ما كه نمى

بنابراين، آن طرز سخن گفتن و آن آيات و روايات . پيامبرانه حكومت كنيم
 )ص(  پيامبر اكرمرا خواندن كه جامعه دينى و حكومت دينى در تعريف

چگونه جامعه و حكومتى است، ممكن است در جامعه، منشأ سوءتفاهمى 

                                                             
  .1380هاي نماز جمعه تهران، مهرماه  پيش از خطبهمتن سخنراني . *
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و  )ص( بشود كه اگر حكومت دينى، آن است كه در روايات پيامبر
چه ما امروز در   آمده است، پس بعضى از آن)ع( بيت  و اهل)ع(اميرالمؤمنين

ا شاهد آن ه ها و زحمات و پيشرفت رغم همه فداكاري جامعه خود و على
هستيم، چيست؟ و گفتند كه اين طرز سخن گفتن، مطالبات اجتماعى را 

 به ممكن است قابل مهار نباشد و مĤالبرد و بعد  فراتر از حد امكانات مى
 .تضعيف دولتمردان و يا به تضعيف نظام منجر بشود

خواهم آن بحث را ادامه بدهم و امروز شب عيد است  بنده البته امروز نمى
ا در پاسخ به آن داريم و لباس پلوخورى پوشيديم امصد جنگ و دعوا نو ق

. كنم عرض مى. ا ما هستنداستدالل، بنده هم استدالل دوستانى را كه همفكر ب
 نظام و جامعه، معلوم گيرى كل  ما اين است كه بايد جهت استداللمتقابال
 از آن، ىخواندن آن آيات و روايات حكومتى و اجتماعى، گرچه بخش. باشد

يكى :  كم دو فايده داردعملى نشده باشد يا فعال عملى نباشد، امروز دست
 در جامعه و در نظام وجود دارد ها و نقايصى را كه احيانا كه كاستي اين

نوشت و هر كسى بايد ) ص(شود به نام اسالم و پيامبر اكرم ديگر نمى
فمان را به توانيم نقاط ضع نمى. پاسخگوى عملكرد مديريتى خودش باشد

هاى  حساب دين و خدا و پيغمبر واريز بكنيم، هر كسى مسئوليت ضعف
 اين اى خودش را بايد بپذيرد و اتفاقاخود، مسئوليت تقصيرها و قصوره

هاى دينى براى  شود كه اميد به دين و حكومت دينى و ارزش باعث مى
دن يكى دو تر و بيشتر از قبل باشد و با دي چنان برافروخته تكامل جامعه هم

هايى از نهادهاى دولتى و حكومتى اميدها به يأس بدل  نقطه ضعف در بخش
 .نشود
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گيرى ما معلوم باشد و به وضع موجود،  ، اين است كه جهتدومفايده 
 .هر چند خوب قانع نشويم و به تكامل دائمى نظام و جامعه بينديشيم
ن هم بدون استدالل ديگر ما اين است كه مطالبات اجتماعى، همين اال

ها كه امثال بنده بگوييم وجود دارد، منتها متأسفانه اين مطالبات نه  اين حرف
گاهى به  شود و لذا  مجاب مىشود و نه احيانا ريزه و هدايت مىبه درستى تئو

 .شود مطالبات نامشروع و غيرقانونى هم منجر مى
 صد الهى و از هر جهت سالم پيدا در الزم هم نيست كه يك آدم صد

گرايانه صحبت كند و اين آيات و روايات را بخواند، بلكه  بشود و آرمان
هاى شخصى كه داريم،  ى متوسطى امثال بنده و شما هم با همه ضعفها آدم

اين حق، بلكه اين وظيفه را داريم كه يكديگر و متصديان را امر به معروف 
بنابراين  .يمكنيم گرچه خود ما هم احتياج داريم كه گاهى نهى از منكر بشو

 الگو و جامعه دينى معيار ن آيات و روايات اسالمى كه حكومتبا قرائت آ
كنيم، بلكه  كند، در واقع مطالبات را ما افراطى و غيرواقعى نمى را ترسيم مى

خوب البته مچِ . شوند مطالبات به اين وسيله، مشروع و منطقى و اسالمى مى
 دارند عصبانى بشوند؛ چون ق هم حها آنشود و  ها هم گرفته مى بعضي
تر است و به نفع خودمان است مطرح  هايى از دين را كه آسان  بخشمعموال

آور است و براى بعضى از ما  هايى از دين را كه تكليف كنيم و بخش مى
هاى غيرقابل   را بخشها آنگيريم و   فاكتور مىالكند، معمو مشكل ايجاد مى

كنيم و ما تاكنون از   دين تلقّى مىرىميت و غيرقابل ذكر و يا غير فواه
برخوردهاى گزينشى با دين و برخوردهاى افراطى متقابل آن، متأسفانه 

 .ايم صدمات زيادى خورده
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 انقالب ها آناصل مسئله اين است كه ما نبايد از اهدافى كه براى 
توانيم موقع انقالب و جنگ كه به  صورت گرفت كوتاه بياييم، ما نمى

د احتياج داريم، با يك ادبيات حرف بزنيم و موقع مديريت مجاهد و شهي
كه وارد دولت شديم و قدرت را به دست گرفتيم يا در  كردن و بعد از اين

مناصب قضايى نشستيم يا بر صندلى مجلس نشستيم و موقعيتى به دست 
شود با ادبياتى ديگر، دوران  نمى. آورديم، با ادبيات ديگرى حكومت كنيم

 .دت را گذراند و با ادبيات ديگرى حكومت كردجهاد و شها
كنم بايد نسبت به آن حساس بود  اين، اصل مسئله است كه من فكر مى

و معتقدم اگر با همان منطق و صدق و با همان عقالنيت و صداقتى كه در 
گونه  انقالب و جنگ سخن گفتيم، با مردم و با نسل جوان امروز، همان

ى مردمى، بلكه به مراتب بيشتر، امروز هم خواهد ها حرف بزنيم، همان اقبال
بود و صدها و هزاران شهيد همت، شهيد خرازى و مهدى باكرى در نسل 

 خود را ها آنجديد هم حضور دارند و اگر فضاى توحيدى به وجود بيايد، 
 .دهند نشان مى
 بستگى دارد كه انى تندروى يا كندروى است، كامالكه چه سخن اين

 .هاى اسالمى داريد ردى از اوضاع و چه تصويرى از ايدهشما چه برآو
خيز  رفتن  ها باشد، سينه پشت اگر حركت معيار براى شما حركت الك

يك كودك چند ماهه هم تندروى محسوب خواهد شد؛ اما اگر حركت 
هاى  ترين انقالب ياى خدا و پيامبران باشد كه پدران بزرگاولمعيار، حركت 

كار  مانده و محافظه هاى ما كمابيش عقب ما و همه جناحتاريخ بودند، همه 
آن چيزى كه من در جلسه . ايم  كم گرفتههستيم و چيزهاى مهمى را دست

ماند، قبل خواستم بگويم اين بود كه اگر انقالب را بچسبيم، نظام خواهد 
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هاى  ا اگر به نظام، منهاى انقالب و منهاى ارزشسرافراز هم خواهد ماند؛ ام
 بچسبيم، نه فقط انقالب كه حاكميتبى، يعنى به فرماليزم و بروكراسى انقال

 و خود نظام هم به تدريج از دست حاكميتروح نظام است، بلكه جسم 
چه شما  شود، چنان دهد و دچار استحاله مى خواهد رفت و يا تغيير ماهيت مى

حتى حاضر بينيد، االن بعضى مسئوالن ما، بعضى از شعارهاى امام را ديگر  مى
 كنند و يا حتى از سر د و عبور مىرون نيستند بر زبان بياورند، بلكه قيقاج مى

 .آيند  هم برمىها آنتحريف و مخالفت با 
اين كشف مهم و بزرگى است كه اگر جدى نگيريم ضربات مرگبار 
واقعيت بر ستون فقرات جامعه ما در دهه آينده فرود خواهد آمد و آن وقت 

ماند تا   تصميم گرفتن دير باشد؛ چون واقعيت منتظر ما نمىممكن است براى
اگر اوضاع را به درستى، . ما خود را به آن برسانيم و آن را تغيير بدهيم

مديريت و رهبرى نكنيم اوضاع، ما را رهبرى خواهد كرد و مديريت كردن 
هاى اجتماعى، يك امر اعتبارى و قراردادى نيست؛ يك امر حقيقى  وضعيت
 گيرند، ولى اگر صرفا  آن قرار مىه البته اعتباريات هم در خدمتاست ك

بخواهيم به اعتباريات اكتفا كنيم، عاقبت ما جز شكست تدريجى يا دفعى، 
انقالب اگر ادامه پيدا نكند، اگر خطوط جديدى را نشكند . چيزى نخواهد بود

ود، روى نكند و اگر تماشاگر بش و دست به تركيب اجتماع نزند، اگر پيش
ها حركات قشرى  دارى خود انقالب هم مشكل خواهد بود؛ زيرا انقالب نگه

واال خود انقالب هم روى دست ما خواهد . هستند و احتياج به مقاومت دارند
كه امداد غيبى به سراغ  ماند و منتظر امداد غيبى هم نبايد بود، به دليل اين

هدف و  سوى ديگر اگر بىاز . آيد، نه به سراغ قاعدين و غافلين مجاهدين مى
كه با  بدون تئورى، وارد مجادالت اجتماعى و سياسى بشويم، توسط ديگرانى
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شوند، مصرف خواهيم شد و در طرح جامع  هدف و طرح، وارد صحنه مى
دشمنانمان قرار خواهيم گرفت و به نيت ضربه زدن به دشمن، به خدمت 

 .خواهيم آمد دشمن در
ها، چرا امام جمعه به  پرسند در نماز جمعه ، اين است كه مىدومنكته 

كند؟ شايد حكمت آن، از جمله اين باشد كه بايد در  سالح روز تكيه مى
امام جمعه چرا در هر نماز جمعه بايد . صحنه مجاهدات عينى روز، حاضر بود

تواند يك  حاكمان و مردم و خودش را به تقوا موعظه بكند؟ اين موعظه نمى
ك تشريفات مذهبى صرف باشد؛ بلكه بايد به قصد موعظه تشريفاتى، ي

گفتن امام » اتّق اللَّه«رف به ص. عينى و اجتماعى صورت بگيردتأثيرگذارى 
بايد مصاديق تقوا، تقواى اقتصادى، . ها، قضيه نبايد خاتمه پيدا بكند جمعه

تقواى قضايى، تقواى سياسى، تقواى حكومتى، تقواى خانوادگى در نماز 
اى خواهند شد،  كم كليشه ها كم بدشكافى بشود وگرنه نماز جمعهها كال جمعه

شوند و اين، برخالف فلسفه نماز جمعه است كه  شوند، خلوت مى سرد مى
بايد پايگاه امر به معروف و نهى از منكر صاحبان قدرت و ثروت باشد و 
مركز نقد اجتماعى باشد و مردم هر شهر و روستا بدانند كه هر جمعه، 

شود و در  جى مى در نماز جمعه، طرح و حالها آنمعنوى و مادى مشكالت 
 .ها هم مؤثر است گيري تصميم
ا در باب بحث بعثت و نبوت كه بحث اصلى بنده است، من با توجه به ام

فرصت كوتاهى كه در اختيار دارم، دو يا سه نكته در اين باب، عرض 
 :كنم مى

اند و   حقايق دانستهحكما و عرفاى اسالمى، نبوت را كشف و بسط
اند كه باطن و حقيقت نبوت، عبارت از واليت عرفانى و ادراك و  گفته



  

129  هدف   اجتهاد سرگردان، جهاد بي                                                                         

تواند يك امر اعتبارى و  حفظ وحدت و كثرت است و بنابراين، نبوت نمى
قراردادى باشد؛ زيرا واليت و خالفت باطنى، امورى حقيقى هستند بنابراين، 

 مرتبط است و نى نبى، كامالنى و به مدارج روحانبوت به كماالت نفسا
خواهد كه فقط در عده خاصى موجود است و بيشترين ظرفيت  ظرفيتى مى

. اند  بودهءبوده است و لذا ايشان اشرف و خاتم انبيا) ص(در پيامبر اكرم
 باعث شد كه سقف طبيعت )ص( قدرت، ظرفيت و وسعت قلب پيغمبر

ع اوست، به عالم باال س بشريت با حداكثر ظرفيتى كه در وشكافته بشود و
، به قدرى است كه ايشان )ص( ظرفيت و ارتفاع روح پيغمبر. واصل بشود
  : خود فرمودند

  ) 71(».يا، زير لواى من هستنداولآدم و همه انبيا و «
  : و فرمودند

كه يا على، اگر ما نبوديم، خداوند آدم و حوا و بهشت و جهنم «
  ) 72(».آفريد را هم نمى

 .ها صرف ادعا نيست  از واقعيت ماوراى ماده است، اينها گزارش اين
توانست  اى در زمين نمى بنابراين اگر قدرت روحى پيغمبر نبود، هيچ جاذبه

آن معانى متعالى را از غيب الغيوب به مرتبه شهود و لفظ، متنزّل و زمينى 
تواند آسمان   است كه مى)ص( مبعث در واقع، مانور روح بزرگ پيغمبر. بكند

را به زمين بكشاند و وصل بكند و اگر قلب ايشان نبود، هيچ فرودگاه 
ديگرى براى فرود آن مفاهيم و حقايق بزرگ ربانى نبود و بشريت هم راه 

 .دانست خروج از ظلمات را هرگز نمى
، )ص( درست است كه اكنون و پس از يك هزاره و اندى از بعثت پيغمبر

 بختانه مبعث، كروكى تيم، ولى خوشچنان بسيارى از ما در ظلمات هس هم
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كه ما  اين. هاى خروج از ظلمات را به بشر نشان داد كل حيات بشرى و راه
ا پيام مبعث اين ام. اى است حده كنيم، بحث على از اين كروكى استفاده نمى

بست نيست و راهى براى خروج و  است كه جهان، سراسر ظلمت و بن
جنگش و ) ص(رهايى است و پيامبر اكرمبعثت راهنماى . رهايى وجود دارد

 .صلحش براى رهايى و رشد بشريت بود
در جنگ بدر وقتى اسراى مشركين را به زنجير بسته بودند و از جلوى 

دادند، ايشان وقتى بعضى از بزرگان مشركين را ديد،   عبور مى)ص(پيامبر
نتقام كه ا  گمان كردند كه ايشان خوشحال است از اينها آنلبخندى زدند، 

گرفته و پيروز شده، يعنى لذّت پيروزى و انتقام، خنده بر لبش آورده، يكى 
بايد هم بخنديد، بعد از دوران آقايى ما و ذلّت شما، امروز ما «:  گفتها آناز 

 ».ايم، بايد هم بخنديد اسير در دست شما هستيم و شكست خورده
يروزى و غلبه اشتباه نكن؛ خنده من خنده پ: فرمودند) ص(پيامبر اكرم

من قصد . نيست، خنده از اين است كه شماها را بايد با زنجير به بهشت ببرم
كنيد تا من به زور  نجات و رشد شما را دارم و شما در برابر من مقاومت مى

 آيا شما را با زور بايد به سعادت و كمال و انسانيت رساند؟. متوسل بشوم

والنى دارند و يكى از حد، ايشان سخنرانى و خطبه طيا در جنگ ا
   حريص على اِنّي«: تعبيرات بلندى كه در آن خطبه است، اين است كه فرمود

شْدِكُممن نسبت به رشد شما حريصم، همه توجه و حرص من اين ) 73(؛»ر
 .است كه شما حتى كفّار، رشد كنند و اصالح شوند و به تكامل برسند

 رشد و شفاست، پس اين نكته ديگر اين است كه اگر اسالم، نسخه
 گرفتار آن هستيم از چيست؟ چه توجيهى ها ناهايى كه ما مسلم بدبختي

هاست كه هست و افراد و جوامع بسيارى البته به درجات  دارد؟ اسالم قرن
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هاى مبعث  بااليى از كماالت و سعادت دنيوى و اخروى تحت تعليم آموزه
كه اين نسخه  رغم آن نوز علىاند، اما اكثريت جوامع مسلمان، چرا ه رسيده

اند؟ شما  مانده، تحت ستم و متفرق و پراكنده در اختيارشان بوده، جوامع عقب
توانيد نتيجه بگيريد كه اسالم جواب نداده است؛ چون از  از اين واقعيت نمى

 )ص( هاى اسالم و پيامبر شما خواهند پرسيد كه آيا مسلمانان به اين نسخه
د؟ شما اگر بهترين نسخه را تا بكنيد و در جيب عمل كردند و جواب ندا

ها بگذرد، آن جامعه و آن  بغلتان بگذاريد، نه يك هزاره، بلكه اگر هزاره
توانيد نسخه را در جيب  نمى. فرد، يك گام هم به جلو برنخواهد داشت

افراد و جوامع به ! بگذاريد و بگوييد كه نسخه جواب نداد و بيمار شفا نيافت
. اند ه كه به اين نسخه عمل كردند، به سعادت دنيا و آخرت رسيدههمان انداز

اگر دين، كروكى راه تكامل انسان است، تكامل انسان را آگاهانه و 
. داند اختيارى و منوط به داشتن برخى عقايد و اخالقيات و برخى رفتارها مى

 بنابراين تعريف دين در منطق بعثت، اين است و دين عبارت است از عقايد
تعريف . كنند و اخالقيات و احكامى كه راه تكامل انسان را ترسيم مى

حكومت دينى، حكومتى . شود حكومت دينى هم بر اين اساس روشن مى
ريزى و با مشاوره و  است كه با كمك عقل، علم، تجربه و تالش و برنامه

 در نشر و گسترش اين عقايد و) 74(»شاوِرهم فِي الْاَمرِ«مشاركت مردم 
، قسط و عدالت ها آنو در رأس (اخالق و در احيا و اجراى اين احكام 

شناسان  اى بكوشد و اگر گفتند كه اسالم در حد امكان در هر دوره) اجتماعى
عدالت خواه بايد در رأس جامعه و نظام اسالمى باشند، علّت اين است كه 

و حكومت ها و اجراى آن قوانين، بدون قدرت  احياى اين مفاهيم و ارزش
رابطه . صالح در مواردى نشدنى است و در مواردى هم به سختى شدنى است



  

132   پيامبري براي هميشه) ماهللا عليه و آله و سلّ صلي(محمد                     

شود و ما با دو گرايش انحرافى در  دين و دولت در همين حوزه مطرح مى
يك گرايش، گرايش طرفداران . شويم باب رابطه دين و دولت مواجه مى

 عمال قدرتكند با حفظ ظواهر از طريق ا ر مىدين دولتى است كه فك
توان  ظاهرى و با صرف رعايت مناسك جمعى ظاهرى و با حفظ ظاهر، مى

اى كه با عقايد و اخالق و  جامعه دينى ساخت و اين خطاست؛ زيرا جامعه
هاى اسالمى پرورش پيدا نكند و فقط بخشى از ظواهر را با اعمال  ارزش

ت و اين وضعيت، قدرت دولتى رعايت بكند، اين حفظ ظاهرها موقّتى اس
 پرورش كرم ريا و تظاهر است و چنين افرادى و چنين پرور و محل فقمنا

خارج بشوند، يا كه از يك فضاى محدود و بسته،  جوامعى به محض اين
مريكا بكنند يا دو مقاله روشنفكرى الحادى بخوانند  يا از آسفرى به اروپا و 

فضاى خود خارج بشوند، مقدارى آب به آب بشوند، يا در محيط فاسدى 
ترين  كشند و تبديل به وحشى رار گيرند بالفاصله از همه چيز، دست مىق

هايش را ما در تاريخ ديديم؛ زيرا آن  نمونه. شوند ى ارتدادى مىها ناجري
ها و مناسك، تبديل به عقايد و اخالق در آن جامعه و آن افراد نشده  ارزش

طى است از آن سو، خط انحرافى ديگر، خ. است و فقط مقدارى ظواهر است
حال كه با دين دولتى، مخالف هستيم، بنابراين دولت دينى هم : گويد كه مى

اى، قوانين دينى را نبايد اعمال  نبايد داشته باشيم؛ يعنى دولت در هيچ حوزه
اين جريان، جريان الئيك و غير دينى است كه تحت پوشش ظاهرى . بكند

ل حذف دين از صحنه هاى وجدانى و فردى در واقع، به دنبا دفاع از ارزش
قدرت و حكومت است و اين هم يك جريان انحرافى است و مغالطه 

اى و دين زوركى و  نامه  بخشكه دين دولتى، يعنى دين كند و از اين مى
گيرد كه پس  مىخواهيم، نتيجه   بر اساس حفظ ظواهر و نفاق و ريا نمىدين
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) 75(»ال اِكراه فِى الدينِ«:  دولت دينى هم نبايد داشته باشيم؛ و به امثالاصوال
، مربوط »ال اِكراه فِى الدينِ«كنند كه  دانند يا تجاهل مى كند و نمى استناد مى

بله در حوزه اخالص ايمانى . به عقايد و ايمانيات و خلوص باطنى فردى است
جا جاى قانون و بخشنامه نيست؛ يعنى  ؛ زيرا آن»ال اِكراه فِى الدينِ«فردى، 
ا اسالم و دين كه منحصر در مسائل ام. باشد يا نباشد، تأثيرى نداردت حكوم

هاى اجتماعى  اى از اسالم هم ارزش هاى عمده وجدانى و فردى نيست، بخش
اى و منوط به اجر) نه عرصه خصوصى(متعلق به عرصه عمومى است، 

 مربوط به حوزه اقتصاد و قضا  يا حوزه مثال. قوانين حكومتى دينى است
عمال قدرت و قانون و نظم جا حتما به ا آن. رهنگ عمومى استت و فسياس

دولت دينى، دولتى است كه در آن حوزه، . حكومتى از نوع دينى نياز است
 . بكند البته با هوشيارى و آگاهى و مداراحاكميتاعمال قدرت و 

ر جمع ه. است» ال اِكراه فِى الدينِ«در حوزه وجدانيات فردى هم البته جاى 
دو الزم است، طرفداران دين دولتى و مخالفان دولت دينى، هر دو مغالطه 

تى مبعث است، نيستند و با كه در فرهنگ تربي كنند و متوجه راز ظريفى مى
 .، بايد با حساسيت برخورد كرد هر دو

است  )ع( نكته بعدى اين است كه حكومت دينى كامل، حكومت معصوم
ى، مادى و لق را در حوزه فردى و جمعتواند عدالت مط و اوست كه مى

 هم بايد به عدالت ،)ع( ا در دوران غيبت معصوممعنوى، اجرا  كند؛ ام
 مراتبى از عدالت  قادر به نباشيم و صرفابينديشيم، ولو قادر به عدالت مطلق

 هرچه هاى بشرى ا به عدالت نسبى هر چه بيشتر و به مدلنسبى باشيم؛ ام
 .تى انديشيد و عمل كردتر بايس تر و كامل دينى
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بنابراين دينى بودن، مالك دارد و تعريف واضحى براى حكومت دينى 
 نسبى و ها آنو جامعه دينى و فرد دينى وجود دارد گرچه تحقق خارجى 

 دينى بودن، تنزّل و كه از حد نصاب و حداقل به شرط آنبينانه است  واقع
اگر كسى پرسيد كه . سقوط نكند و به نام دين، ضد دين را حاكم نكند

حكومت كنونى ما دينى است يا نيست؟ آيا تابع دكترين مبعث هست يا 
دهيم كه اين دولت و حكومت، از جهاتى، دينى است و  نيست؟ جواب مى

دينى است و نيست؛ دينى است . پس هست و نيست. از جهاتى، دينى نيست
ن و معطوف به به اين معنا كه مبنا و غايات و اهداف نظام، مبتنى بر دي

 و مردم به دنبال تحقّق هرچه بيشتر قوانين، حاكميتاهداف دينى است و 
اما دينى نيست به اين معنا كه البته نقاط . ها و عدالت دينى هستند ارزش

 و در جامعه وجود حاكميتچنان در نظام، در  ضعف و خألهاى بزرگى هم
بنابراين، دينى بودن . جود دارد وها ناهايى بين ما و اين آرم دارد و هنوز دره

 .حكومت، از دينى بودن جامعه، جدا نيست
جامعه دينى بدون حكومت دينى؛ و نيز حكومت دينى بدون جامعه 

ا دينى بودن حكومت يا ام. دارند و نه قابل تحقّق هستنددينى، نه مفهوم 
يعنى مراتبى از آن واقعيت دارد و . جامعه، هم واقعيت است هم آرمان

ى ماست؛ بنابراين نه ها نا آرمو مراتب باالترى از آن، همواره جزبختانهخوش
تر كردن حكومت و   هرچه دينىو تسليم، نه غرور و توقف در راهيأس 

شويم و   در نيمه راه متوقف مىنطق ما نبايد راه داشته باشد واالجامعه در م
كردن  ينىهايى هم كه در د ها و پيروزي كنيم و همين پيشرفت گرد مى عقب

 كه در دنياى امروز استثنا و -ايم  جامعه و حكومت تا به حال به دست آورده
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 همان هم ممكن است ضايع بشود و از دست -يك پيروزى بزرگ است 
 .برود

نكته بعدى آن است كه بعضى از ما فكر كرديم انقالب كه پيروز شد و 
 و جمهورى اسالمى و حكومت دينى به پا شد، صرف تغيير حكومت

بنيانگذارى يك حكومت جديد براى تشكيل يك جامعه دينى و مناسبات 
شود بدان معناست كه  انقالب كه مى. اين هم توهم است. دينى، كافى است

 برنامه دينى كردن جامعه برداشتيم؛ كومت فاسق غير دينى را از سر راهح
 ها، امكانات جامعه و حكومت در يعنى از اين پس قدرت، ثروت، رسانه

ها و عدالت دينى بايد قرار بگيرد؛ تا شروع به ساختن  خدمت تحقّق ارزش
 .يك جامعه دينى و مناسبات دينى كنيم

پايان كار ماست در حالى كه بعضى از ما فكر كرديم پيروزى انقالب، 
كسانى كه توهم كردند صرف تغيير حكومت براى .  آغاز كار ما بوددقيقا

 كافى است، بعد از ده سال، بيست سال، دينى كردن يك جامعه و حكومت،
بينند كه بر خالف بخشى از ارزشهاى اسالمى و احكام پيغمبر  گاهى مى

گويند اسالم  كنند و مى ا مىشوند، ره شود، مأيوس مى هم عمل مى) ص(اكرم
ا اگر متوجه ام.  عملى نيست يا ابهامات ديگرىدهد،  جواب نمىاصال
است نه  سازى ت دينى، شروع كار جامعهشدند كه تشكيل نهادهاى حكوم مى
سازى    به مفهوم رفع موانع جامعهان اين كار، و تغيير حكومت، صرفاپاي

 .شدند گردها نمى ها و عقب است، دچار اين توهمات، يأس
 سال پيش در صف انقالب و امام 20بينيم كه  ما امروز كسانى را مى

ها حتى  د و عليه آن ارزشان ها پشت كرده بودند، ولى امروز به آن ارزش
كنند، سوابق خوبى داشتند، ولى به دليل همين توهمات تغيير  مبارزه مى
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تر، به يك مهندسى دائمى  ساختن جامعه و حكومت هرچه دينى. موضع دادند
 هرچه بيشتر در جهت راساس عقالنيت و عدالت و معنويتاجتهادى ب

 .دكترين مبعث محتاج است
 كه ما براى ساختن يك جامعه و حكومت هرچه پنجمين نكته اين است

هاى موجود در اسالم را دوباره  تر بايد ظرفيت تر و هرچه انسانى دينى
ها بسيار بسيار باالست، ولى متأسفانه نه تنها بسيارى از  اين ظرفيت. بشناسيم

 هنوز كشف نشده و مورد ها آنها فعال نشده، بلكه بسيارى از  اين ظرفيت
كه  غرور، يعنى اين. ها بايد احيا بشود اين ظرفيت. نگرفته استاجماع قرار 

بگوييم همين كه داريم بس است، همين روال و مناسبات كه بين ما حاكم 
آور  آور و مرگ ترين داروى خواب است، صحيح و كافى است، خطرناك

 .است
 روش درست دينى و متد ما به اجتهاد، احتياج داريم، اجتهادهايى با

ا اجتهادهاى بزرگ، نه اجتهادهاى كوچك و پراكنده و مسئله به امجواهرى 
امروز نظام، نه . اش كم خواهد بود  فايدهكه حتمامسئله و بدون طرح جامعه 

فقط نظام سياسى ما، نه فقط نظام اقتصادى ما، حتى نظام فكرى ما مورد تهاجم 
به ها دست  هاى فكرى رقيب و بديل است پس بايد در همه حوزه نظام

ترين راه حل  ترين و دقيق براى اجتهاد، روش جواهرى، منطقى. اجتهاد زد
براى اجتهاد، به عالوه، هدف . است، اما داشتن روش خوب، كافى نيست
يعنى چه، يعنى همه اجتهادهاى . خوب و استراتژى خوب هم الزم است

ل يك طرح بزرگ دينى و عقالنى، كوچك و پراكنده دينى بايد در د
بشوند؛ يعنى معارف دينى ما از فلسفه و كالم و عرفان تا فقه و اصول احى طر

و تفسير و حديث بايد در ذهن ما به هم مربوط بشوند و در مقام آموزش و 
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كه اين علوم، ارتباط  اين. پژوهش، معطوف به يكديگر بايد فهميده بشوند
تبط گر مراالمرى با هم دارند و فى نفسه در متون اسالمى به يكدي نفس

 نظام هم، متفكران ما هم بايد اين مفاهيم را متصل به هستند؛ كافى نيست،
دهد   معنا مىيكديگرماشينى كه همه قطعاتش متصل به ؛ مثل ندگر بفهميكدي

ها و  معارف و ارزش .دهند  يك كار را انجام مى،هماهنگهم رفته و  رويو 
دا جدا و احكام اسالم را نبايد مثل يك سمسارى روى هم ريخت و ج

اسالم را مثل يك ماشين، مثل يك سيستم منسجم بايد . پراكنده اجتهاد كرد
اى و  فهميد و فعال كرد تا اين ماشين حركت كند و كار انجام بدهد و جامعه

چه اكنون داريم، از  آن. چه داريم حكومتى بسازيم به مراتب باالتر از آن
قف كرد، ا نبايد تون ايستاد، اماست و بايد به پاى آجهاتى البته قابل افتخار 

ماشين معارف اسالمى و احكام اسالمى بايد .  استجا منزلگاه نيست، ممر اين
بايد براى همه ما به تفاهم، معلوم . پارچه داشته باشد شناسنامه و ماهيتى يك

بشود كه مبدأ و مقصد اين ماشين عظيم فكرى كجاست؟ به نام مبعث، 
آل ما كدام است؟  اى بسازيم؟ انسان ايده عهخواهيم چه جام امروز ما مى

 حكومت قرن شانزدهم هجرى چگونه بايد ساخته شود؟

هاست و هر مسئله ديگرى، مسئله فرعى است و در  مسائل اصلى اين
هر سؤالى كه . چارچوب پاسخ به اين سؤاالت اصلى، بايد پاسخ پيدا بكند

ربط با اين  ر پاسخ بىه. خارج از اين پروژه طرح بشود، سؤال انحرافى است
هر دانشى بايد به نحوى به اين بينش گره بخورد . فايده است هدف، پاسخ بى

هاى ما هم فضل و زايد  دانش) ص(در غير اين صورت به تعبير پيغمبر اكرم
 .است
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 .اند  در مسجد ديدند همه اطراف يك آقايى حلقه زده)ص( روزى پيامبر
: فرمودند. داند لى چيزها مىخي.  استمهعال: ايشان كيست؟ گفتند: فرمودند

داند به  داند، نسل هر كسى را مى علم انساب مى:  چه؟ گفته شد كه اومثال
ها  اين:  فرمود)ص(پيامبر. شناسد  را مىها آدمرسد، تا هفت پشت  كجا مى

اى  علوم زايدى است، محفوظاتى است كه اگر ندانى، چيزى را از دست نداده
 )76.(اى به بشريت نكردهو اگر بدانى، خدمتى 

هاى  مهعال.  نوع، بسيار كم احتياج داريمما امروز هم به عالمه از اين
 مفيد به حال ها آنهايى كه علم  مهكند، عال شگاهى يا حوزوى فرقى نمىدان

ها  اين:  فرمود)ص(خورند؟ پيامبر اسالم و مسلمانان نباشد، به چه دردى مى
قى دارد؛ چه ظاهر علمى، چه ظاهر دينى فضل است و علم نافع نيست، چه فر

. شمع استرف ماهيت يك عالم، مثل نگوييد كه ص. شته باشد، مهم نيستدا
كند، بايد آثار وجودى شمع را داشت،   كفايت نمىاصال! چون ماهيت شمعيه

يك شمع خاموش با يك تكه چوب چه فرقى دارد؛ شمع بايد روشنى 
ر پيش از فهم هدف اصلى دين، وارد بنابراين اگ. بايد كارى كرد. ببخشد

پردازى و تحقيق و تأليف و تدريس بشويم،  پروژه تعليم و تعلّم دينى و نظريه
ربط و غيرقابل جمع و غيرعملى  رسيم به يك سلسله احكام پراكنده بى مى

دانيد   را هم نخواهيم داشت و شما مىها آن فرعى كردن -كه امكان اصلى 
اگر هدف . توان احكام را مهندسى كرد دين نمىبدون دانستن هدف نهايى 

بعثت و دين براى ما معلوم نباشد، اگر توافق نكنيم كه دين براى قسط و 
اجراى عدالت، براى تعليم كتاب و حكمت و مكارم اخالق و براى اِثاره 
عقول، يعنى رشد عقالنيت بشر آمده است، همه جهادها و اجتهادهاى ما 

هدف و  د بود، اجتهادهاى سرگردان، اجتهادهاى بىثمر خواه ثمر يا كم بى
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گاه هدف، قربانى وسيله و محتوا قربانى فرم  آن. معلّق در فضا، خواهد بود
 كم ابل شناسايى نخواهد بود، بسا امرخواهد شد؛ اهم و مهم دين، ديگر ق

شود و انرژى دين و جامعه و انقالب دينى،  اهميت كه مقدم بر امر اهم مى
هاى دين، تحريف خواهد شد، اصل و فرع دين  هد رفت، ايدههدر خوا

شود و فروع، تبديل به اصل و مقدم  شوند، اصول، تضييع مى جا مى جابه
شود و اسالم، ظرفيت تطبيق  شوند و جامعه به نحو معكوس ساخته مى مى

خودش را با شرايط جديد و فطرت بشر از دست خواهد داد، و اين تحوالت 
 درك نشود، شريعت و شعائر و شعارهاى اسالمى و انقالبى اگر به درستى

ماند كه بعد   مىها آناى از  شوند و تنها پوسته هم به تدريج خالى از محتوا مى
اين همان اجتهاد سرگردان و . از مدتى پوسته هم دور انداختنى خواهد شد

 )ص(ما اگر بخواهيم در راستاى مبعث و بعثت پيامبر. هدف است جهاد بى
 .جامعه بسازيم، بايد متوجه اين خطر باشيم

كه در مبعث آغاز شد، آمده تا همه عواملى كه مانع  )ص(شريعت پيغمبر
دارند، برطرف  ه باز مىاللّ انسان را از تعقل و سير الىتكامل انسانى هستند و 

بنابراين هر نظريه اخالقى و فقهى و كالمى بايد در همين راستا عمل . بكند
هاى فقهى، كالمى و اخالقى ما وقتى كه هنوز در ذهن ما  نظريهاگر . بكند
جورى تغذيه بشوند، به يك اسالم گذرانند، بد وره جنينى خود را مىد

رسيم كه نخواهد  پذير مى ضعيف، يك اسالم تحريف شده، يك اسالم آسيب
توانست حكومت و جامعه را بسازد و با جهان استكبار دست و پنجه نرم 

با . تر است ه استكبار فكرى كه از استكبار سياسى، مهمكند، به ويژ
عدى  خراب بشود و اسالم، كوچك و يك بهاى ما اگر مزاج اسالم بدفهمي

 .بشود، اين بسيار خطر بزرگى است
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هاى دينى ما عالوه بر  خواهم بگيرم اين است كه نظريه اى كه مى نتيجه
 و حتما اوالايد ست، بها آنكه شرط صحت  بودن و روشمند بودن علمى
 خود دين و جهت دار باشند؛ ثانيا جهت استنباط ما بايد عينا جهت جهت

 ما دين را راكد و ضعيف، -سن نيت  ولو با ح- باشد، وگرنه ءثت انبيابع
 .غيرقابل قبول، يا غيرقابل عمل خواهيم كرد

پردازان دينى ما، پشت به  اگر فقيه، متكلم، مفسر و محدث ما، نظريه
ف اصلى دين، تفكر كنند؛ حتى اگر از الفاظ دينى استفاده كنند و حتى هد

شويم، نه  ب دين دور مى باز از لاگر خيلى علمى، دقيق، عميق و متتّبع باشند،
 .نزديك

 قرآن، ما را داگر جهت اصلى مبعث و نبوت را نفهميم، حتى خو
ا در كند؛ همين خداوندى كه هادى است، مضلّ هم هست، شم منحرف مى
كنند   مگر خداوند و قرآن، هم هدايت مىياهادِى يا مضِلُّخوانيد كه  دعاها مى

 و هم گمراه؟ آيا ممكن است قرآن گمراه بكند؟

هاى  وقتى كسى هدف اصلى قرآن و نبوت را نفهميد و وارد چالش
ى شد و جمود بر ظواهر نشان داد، همين قرآنى كه براى هدايت آمده يجز

 نخواهيم اگر ما نخواهيم بفهميم حتما. كند اى را گمراه مى معهاست، فرد و جا
 .فهميد و ضد فهم بر ما مسلّط خواهد شد

عباس را فرستادند  وقتى ابن )ع(قبل از آغاز جنگ نهروان، حضرت امير
وگو و مذاكره كند، به او گفتند كه خوارج مثل تو، بلكه  كه با خوارج گفت

 احتجاج و استدالل قرآنى كنى، ها آن اگر با بيش از تو قرآن را حفظ هستند،
اند و  ها با همين قرآن گمراه شدند؛ زيرا روح قرآن را نيافته فايده ندارد؛ اين
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اند، چنان كه در جنگ صفّين سرشان كاله رفت،  به پوسته قرآن چسبيده
 .كه قرآن ناطق را نديدند، و قرآن بر سر نى را ديدند براى اين

اصلى قرآن را نفهميم، خود قرآن، ما را منحرف بنابراين اگر جهت 
هاى غلطى كه از قرآن و سنّت در جوامع  كند و اين همه برداشت مى

اسالمى، شيعه و سنّى شده و امت اسالم را فلج و منحط كرده است، از كجا 
شود،  هايى كه به نام مذهب گاهى رايج مى ها يا خرافه پيدا شده؟ بدعت

اندازيم و آن  روح اسالم و جسم اسالم جدايى مىعلتش اين است كه بين 
توحيدش هم با شرك، فرق عملى نخواهد . راهه خواهد بود ها، بى گاه همه راه

گر ظلم خواهد شد، و نبوتش هم به محو يا تحريف  داشت؛ عدلش هم توجيه
نبايد فقه جدا از كالم، كالم جدا از فقه، هر دو جدا . حاقّ دين خواهد انجاميد

خالق، هر سه جدا از مشكالت امروز ما جدا جدا هر يك راه خودشان را از ا
ادامه بدهند، بايد مثل واحدهاى عملياتى از يك اتاق فرمان واحد، هدايت 
بشوند و يك هدف را تعقيب كنند و طراحى بشوند تا جامعه دينى و 

 .ترى ساخت حكومت دينى متكامل
د، و بخش اعظم سنّت فكرى و فقه، كالم و اخالقى كه به قرآن نياز ندار

تواند فرد يا جامعه يا  را معطل بگذارد، چگونه مى )ص(عملى پيامبر اكرم
تر اسالمى را بنا بكند؟ با قطع نظر از هدف اصلى بعثت،  آل حكومت ايده

توان به  احكام دين، چه فقهى و چه اخالقى و چه نظريات كالمى را نمى
تأثير و  لى گم شد، همه چيز بىاگر جهت اص. بحث گذارد و داورى كرد

 .فايده خواهد شد فايده و بى كم
پارچه، اسالم  انسان يك. خورد ثله شده، به درد انسان مثله شده مىاسالم م

بنابراين، اخالق، كالم و فقه ما بايد در قالب يك طرح . خواهد پارچه مى يك
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احى واحد فكرى و عملى دين، ديده و طرجامع به عنوان عضوى از جبهه 
بشوند و هر جا و هر يك در جبهه كلى كه اسالم، امروز باز كرده است در 
شرايط امروز اسالم، جايگاهشان دوباره معلوم شود، نقش نظرى، تربيتى و 

معنا  عملى دين بايد در اين چارچوب، معنا بشود وگرنه به خودى خود، بى
 .كنند خواهند شد و گاهى در جهت عكس اهداف دين، عمل مى

هدف نهايى و . خاتمه بدهم )ص( ضم را با دو سه روايت از پيامبر اكرمعر
اما اين . اصلى دين، توحيد است؛ توحيد نظرى و عملى، فردى و اجتماعى

مسئله عقل . كند هدف، بدون رشد عقالنيت و عدالت اسالمى تحقّق پيدا نمى
 .استو مبعث، بسيار مسئله مهمى ) ص(و عقالنيت در فرهنگ پيغمبر اكرم

گويد كه  داند و مى مى» اليعقِل«قرآن بدترين جنبندگان را موجودات 
؛ بدترين »اِنَّ شَرَّ الدواب عِنْداللَّهِ«. كنند شنوند و تعقّل نمى چنين كسانى نمى

قرآن ) 77(»الصم الْبكْم الَّذينَ اليعقِلُونَ«. اند جنبندگان نزد خدا، اينان
و يجعلُ «. شود نباشد، پليدى و رجس جايگزينش مىعقل كه : فرمايد مى

يعنى قرآن نه فقط براى عقل، سنديت و ) 78(؛»الرِّجس علَى الَّذينَ ال يعقِلُونَ
عقل را چيزى جز پليدى ) آلترناتيو(اعتبار شرعى قائل است، بلكه بديل 

ليزم و باالترين راسيونا. داند؛ يعنى عقل كه برود، پليدى خواهد آمد نمى
گرايى  گرايى يونانى و نه عقل گرايى قرآنى است، نه عقل گرايى عقل عقل

 .مدرنيستى و غربى
اين عقل، هم عقل در مقام توحيدى و خداشناسى است و هم عقل در مقام 

. هاى اخالقى است و هم عقل ابزارى و عقل در مقام اداره جامعه است ارزش
 در باب همين عقل ابزارى و تفاقاخواهم خدمتتان عرض كنم ا مىروايتى كه 

: فرمودند )ص( پيامبر اوال . است)ص (ارزش عقل در فرهنگ مبعث پيامبر اكرم
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»قْلَ لَهنْ ال عاى كه عقل درستى ندارد و از  فرد و جامعه) 79( »ال دينَ لِم
در فرهنگ مبعث، عقل رقيب . كند، دين درستى هم ندارد عقل استفاده نمى
 .ست؛ بازوى دين است و در خدمت اهداف دين استو هووى دين ني

 از شخصى سخن به ميان آمد كه آقا ايشان آدم )ص(در محضر پيامبر
... بسيار متدين و بسيار مقدس و خوبى است؛ اهل عبادت و چه و چه

آقا حاال «: ؛ عقلش چگونه است؟ گفتند»كَيف عقْلُه«:  سؤال كردند)ص( پيامبر
عقلش «: پيامبر سه مرتبه پرسيد. »آدم مقدسى است. آدم خوبى كه هست
:  فرمود)ص( پيامبر».آقا عقلش كيفيتى ندارد«:  گفتند»در چه وضعى است؟

مطلوب انبيا، فرد و جامعه و . يى نيستندها نا و مطلوب انبيا چنين انسءانبيا
روايتى هم از . يى هستند كه عقل و عقالنيت را تعطيل نكرده باشندها ناانس
، در امالى  در)اللَه عليه هحمر(شيخ طوسىو هم  بحاراالنوار در عالمه مجلسىحوم مر

 :همين خصوص عرض كنم
بيشترين «:  درباره او فرمود)ص(جناب ابوذر با همه عظمتش كه پيامبر

 هم ابوذر در تاريخ اسالم و انسان، نمونه و واقعا) 80(».ت ابوذر، تفكر بودعباد
كند  ابوذر نقل مى. حال، قدرت مديريتى نداشتبسيار بزرگى است؛ در عين 

 : رفتم) ص(كه روزى به خدمت پيامبر اكرم

؛ در »اَال تَستَعمِلُوني«:  عرض كردم)ص( ؛ به پيامبر»قُلت لِرَسولِ اللَّهِ«
حكومت اسالمى هيچ مسئوليتى نيست كه به عهده من بگذاريد؟ كارى از 

م و ا هنا؛ پيامبر با دست زد روى ش» مِنْكَبِي فَضَرَب بِيدِهِ على«آيد؟  من برمى
؛ من تو را به اندازه خودم »يا اَباذَر اِنّي أُحِب لَك ما أُحِب لِنَفْسِي«: فرمود

اَما اِنّي «خواهم؛  دوست دارم و هرچه براى خود بخواهم، براى تو هم مى
ريت، ضعيف ا واقعيت اين است كه من تو را براى مدي؛ ام»اَراك ضَعيفاً
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شما حتى بر يك جمع دو نفرى هم » فَال تُؤْمرُونَّ علَى اثْنَينِ«دانم  مى
حتى ) 81(»و ال تُولَّينَّ مالَ يتيمٍ« را نپذير ها آنمديريت نكن و مسئوليت 

هاى سياسى  چون مسئوليت. مسئوليت اداره اموال يك يتيم را هم قبول نكن
هاى حكومتى، اقتصادى، قضايى،  وليتمسئ. اند و اقتصادى، سراسر امانت

و «سياسى و فرهنگى در جامعه اسالمى، امانت مقدس خدا و مردم است، 
؛ روز قيامت همه كسانى كه در حكومت » يوم الْقِيامةِ خِزْي و نَدامةٌها آن

ند، ولى صالحيت، تجربه، تخصص و ا اسالمى، مسئوليتى را قبول كرده
. هاى بزرگ نخواهند داشت د، جز رسوايى و پشيمانيان اش را نداشته رضهع
 كه بتوانند حق حكومت را در فرهنگ ها آن؛ مگر »اِلّا منْ اَخَذَها بِحقِّها«

مديريتى عاقالنه، علمى و . اسالم و مديريت اسالمى به درستى ادا كنند
 .»و اَدى الَّذِي علَيهِ فِيها«. اخالقى

هر كس در جامعه اسالمى : رمودندف )ص(در روايت ديگرى پيامبر
مسئوليتى قبول كند؛ مسئوليت اقتصادى، قضايى، سياسى، امنيتى، اطالعاتى، 

داند  ؛ در حالى كه مى» اَنَّ فِيهِم منْ هو اَفْضَلُ مِنْه و هو يرى«فرهنگى يا نظامى، 
 را تر است، ولى باز هم آن مسئوليت فالنى از او براى اين مسئوليت شايسته

او ) 82(؛»فَقَد خانَ اللَّه و رسولَه و الْمؤْمِنينَ«در حكومت اسالمى قبول كند، 
 . و به جامعه دينى خيانت كرده است)ص( به خدا و به پيامبر

. ا مدير خوبى نيستىتو انسان خوبى هستى، ام: ر فرمود به ابوذ)ص(پيامبر
 . اضطرار و وظيفهر حدكه مسئوليت قبول كنيم، مگر دهمه ما الزم نيست 
؛ حاكمان اسالمى، »علَى الْوالِي خَمس خِصالٍ«:  فرمود)ص( پيامبر اكرم

يكى اين : مسئوالن حكومت و دولت اسالمى بايد پنج خصلت داشته باشند
هاى مديريتى و  ؛ بايد مسئوليت» اُمورِهِم بِخَيرِ منْ يعلَم اَيستَعِينُ على«: است
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. شناسند انى داده بشود كه بيش از ديگران آن كار را مىحكومتى به كس
؛ يعنى كسانى كه اعلم و متخصص در آن »خَيرِ منْ يعلَم«كارشناس هستند، 

 كه مظهر قدس است و براى تهذيب )ص( شما ببينيد پيامبر اكرم. فن هستند
اش توحيد و معنويت است، در عين حال  نفوس آمده و هدف اصلى

د و هايى در جامعه اسالمى بشون اگر كسانى وارد مديريت: فرمايد مى
شناسند كه از او آشناتر است،  ا ديگرى را مىاضطرارى هم در كار نباشد، ام

گرچه خود نيز ناوارد نيست ولى ديگرى از او . آن كار را نبايد بپذيرد
 .واردتر است

سد كه شنا ا ديگرى را مىاگر كسى به كارى آشنايى دارد، ام: فرمايد مى
مشكلى هست، عذرى هست، آن . از او آشناتر است، باز هم خائن است

اين ! وقت بپذير؛ چه رسد به اينكه ما كارى را درست آشنا نباشيم و بقاپيم
هاى انتخاباتى كه در فرهنگ دموكراسى غرب است، قاپيدن قدرت،  رقابت

 دادن، هاى دروغ قاپيدن منابع ثروت از يكديگر، جلو افتادن، گاهى وعده
ى بزرگ ها نادر فرهنگ اسالم، انس. سراسر بر خالف فرهنگ اسالم است

ترسند چون با حقوق و  كنند، چون از دنيا و آخرتش مى از مسئوليت فرار مى
 .كه احساس تكليف و اجبار كنند سرنوشت مردم سر و كار دارند مگر آن

للَّهِ، اَمرْنا يا رسولَ ا«: روزى به ايشان گفت )ص( يكى از اصحاب پيغمبر
؛ آقا حكومت اسالمى تشكيل داديم، ما هم در خدمتتان » بعضِ ما ولّاك على

البته ابوذر از روى اخالص . شود مسئوليتى هم به ما بدهيد هستيم، اگر مى
 هم بودند كه ها آدمگفت نه براى شغل، قدرت و حكومت، ولى اين جور  مى

من از . نگريستند و غنيمت و شغل مىبه مسئوليت حكومتى به چشم امتياز 
كنم اگر امتيازات حكومتى نباشد، باز هم در انتخابات ما اين  شما سؤال مى

همه كانديدا و نامزد خواهيم داشت؟ اگر امتيازات نباشد، اگر شهرت و پول 
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ى و ن مسائل نباشد، اگر امتيازات مادو قدرت و خانه و سفر خارج و اي
كنم باز هم در انتخابات براى  از شما سؤال مىدنيوى حكومت نباشد، من 

شوند؟ معلوم است كه نگاه ما به  يك پست حكومتى، هزاران نفر نامزد مى
 ها آدميكى از اين نوع . هاى حكومتى، نگاه محمدى نيست مسائل و مسئوليت

آقا ما ارادت داريم يك شغلى هم به ما بدهيد، ما :  عرض كرد)ص(به پيامبر
  إِنّا و اللَّهِ النولّي«: فرمودند) ص(پيامبر اكرم. ز اين سفره بنشينيماى ا هم گوشه

؛ به خدا سوگند، در حكومت »على هذَا الْعملِ أَحداً سأَلَه و الَ أَحداً حرَص علَيهِ
اسالمى به كسانى كه به دنبال رياست هستند، هيچ مسئوليتى، حتى مسئوليت 

دهم كه از   حكومت، به كسانى مسئوليت مىمن در. كوچكى نخواهيم داد
. دانند امانت خدا و مردم است كنند؛ چون مى مسئوليت حكومتى فرار مى

كنم تا   خواهش مىها آنكشم و از  هايشان بيرون مى  را از خانهها آنروم  مى
اگر ما همين . اندازند، هرگز  كه خود را جلو مىها آناما . مسئوليت بپذيرند

هاى   را بدون اضافات روشنفكرى و بدون لعاب مقدس بازيمفاهيم دينى
دروغى و افراطى و منافقانه، اگر همين متن دين را ارائه و عمل كنيم، همان 

هاى جهاد و شهادت كرد اين   انقالب را وارد صحنهاولايمانى كه نسل دهه 
 ى معمولىها آدمشهداى نسل قبل هم . كند ها را هم وارد مى نسل و همه نسل

و متوسطى مثل ما بودند منتها وقتى در فضاى توحيدى تنفس كردند و بوى 
 هم لبيك گفتند ها آناخالص از طرف مناديان حركت به مشامشان خورد، 

 اولآن تجربه كه در دهه . و از همه چيز گذشتند و مرگ را به بازى گرفتند
  .انقالب شد، دوباره و همواره قابل تكرار است و خواهد بود
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