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هـا بـر اسـاس    به ایجاد نظامات اجتمـاعی و حاکمیـت  « تکاثر»ـ تبیین عنوان سوره 1

تئـوری   مبنـا  نـژاد بمثابـه  ) صدر اسالمفرهنگ  دربرتردانستن نسل و نژاد خاص 

 قدرت(

ی تکاثر است که  سورهی بعدی  سوره، نظم نزول قرآن طبق روایاتِ یدری:االسالممحمدصادقححجت

زیـرا   مناسـبت دارد   یـد، ی کـوثر فرمود  قبلـی یعنـی سـوره    ی با تحلیلی که از سوره این عنوان،

 کثرت حقیقی در تکـوین و تـاری ، مربـوه بـه    خیر و  به این مهم اشاره داشت که ی کوثر سوره

ی  هنـد چـون کلمـه   د به خود نسبت مـی را  منزلت نایکفار  اما است  السـالم علیهممعصومین ی ائمه

 داللـت دارد  « به خود بستن» و ضمعنای تمارگرفته شده و بر  تفاعلباب  ، از کثرت در«تکاثر»

 است  ی کوثر نازل شده سورهاز بعد ی تکاثر،  سورهکه این مناسبت هم قابل توجه است  لذا
 

و  نـژاد  ی کفار در رابطه با مقولـه فرهنگ  به ،ی کوثر در سورهدوق:االسالموالمسلمینمسعودصحجت

أنـا و علـی مـن شـجره     »: در دعای ندبـه وارد شـده  خون و تقابل آن با فرهنگ الهی اشاره شد  

امیـه   بنـی  در روایـات، بـه  « شجره ملعونه»و در مقابل آن، « شتی واحده و سائر الناس من شجر

متکـی  گـاه درو    تکیـه  بـه  ر طـول تـاری ،  د کفر و نفـا   های حکومتی  همه  تعبیر شده است

های سخیف و کسانی که منزلـت و جایگاهشـان در خلقـت     های پست، اراده  یعنی نطفه؛ هستند

 حتـی هر کس قدرت بیشتری داشت، حاکم شـد    نیزند و از میان آنان بسیار پایین بود، باال رفت
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 یـک سلسـله   ؛ یعنـی وقتـی  بـوده و هسـت   مهـم  «کـردن  غلبه» نیزار کفدر میان دو نژاد  میان

قـوم را از  د و آن ت و شـدیدترین مجـازات دفـع کنـ    حکام قبلی را با تندترین حمال توانست می

ی، تـدریج  صـورت  بـه پس از آن و بـا تغییـر شـرای       برسدبه سلطنت  شد قادر می، ریشه بکَند

ی  ونتی شـدیدتر، ریشـه  بیشـتر و خشـ   غلظتیبا بیاید و  دیگرقوم یک د تا ش ای فراهم می زمینه

 «تئوری قـدرت » مبنای ی نژاد و خون در میان کفار، لهکید بر مسأتأ را بکند  پس خاندان حاکم

 ست  ها ا آن
 

عالمه  است  البتهبه همین مطلب کامالً منصرف  ،از نظر شأن نزولتکاثر  ی اول و دوم سوره آیه س:

بدلیل تکاثر و مسـابقه در  است که مردم را ای  سوره اینفرمایند  در کلیت سوره می ره طباطبایی

شـود کـه از سـعادت واقعـی      باعث می کار این زیرا ،کند مال و اموال و غیره، به شدت توبی  می

د شـو  ها می آنبازخواست  موجبگیرد و  توجه را از آنان می ،و بیهودگی و این غفلت غافل شوند

سـرگرم شـدند و نعمـت را بـه کفـران       که چرا در شکرگزاری دقت نکردند و به کارهای بیهـوده 

 بـودن  بودن و هم با مـدنی  هم با مکی ،از نظر سیا  که بودسوره تفسیر د  این کلیت مبدّل کردن

  تناسب دارد
 

ی این سوره  درباره، شد بیانو در توصیف کفار کوثر  ی در سورهکه  رسد همان بحثی می به نظر ج:

، بلکـه  شخصی به تکاثر و تفـاخر برـردازد  نیست که  ایناز بحث در واقع   کردتکرار توان  نیز می

نـد  فترگمیشان بیعت  برای فرزندان اجتماعی کفار است و با همین نگرش،اساس نظامات تکاثر، 

بـه خـود    را و اعتبـار  نام ند و این تکثیرشد قائل می خاندان خود رایب را حق سلطنت موروثی و

ر کـه د  کثیـف و پسـت   یهـا  انسان ی نبودند؛ زیراحقدارای چنین که  ، در حالینددادنسبت می

بـه  و همه را  دادهار را محور قر خود ، در این دنیادنداشتنشان، سهم تأثیری در عالم  اصل خلقت

زمینـه را بـرای    کردنـد تـا   مـی س قـدّ خود، ادعای تخون و نژاد  ند و نسبت بهداشت تسلیم وا می

کردند و  باور میها را  این درو فریب خورده و  نیزمردم  ورند فراهم بیا ی حکومت نژاد خود ادامه

 های قیام ،ی یا تغییریتخطّ به محضاست؛ به نحوی که  هرسید می جوامعبه پذیرش له این مسأ
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 هـا و مظـالمی   جنایت، چنین د  در واقع با تکیه بر این مبنادا رخ میاجتماعی نظامات در  بزرگی

 دادند  را انجام می
 

اند که مؤید فرمایش شماست  یک شأن نزول در رابطه با یهـود   کردهنقل ول عالمه سه شأن نز س:

ی آنـان    ی ما از جمعیت بنی فالن و بنی فالن بیشتر است و ما از همـه  عده»گفتند  که می است

اما دو شأن نزول دیگر  از دنیا رفتند گمراه و به همین معنا مشغول شدند تا  «نیرومندتر هستیم

بـودن سـوره متناسـب     تناسب دارد و دیگری با مکـی بودن سوره  ی به مدنیکه یک نقل شدههم 

دیگر تفاخر کردند و این سوره نازل شد شده که با یک از انصار نقل گروهیر رابطه با د اولی است 

بـا یکـدیگر    سـهم  بنی عبدمناف و بنـی  ؛قریش نازل شده استاز  دو قبیله در رابطه با یو دیگر

گـاه  آن عـدد اشـراف بنـی عبـدمناف بیشـتر شـد        شمردند که ود را میوده و اشراف ختکاثر نم

ارش مردگـان  شـروع بـه شـم    و میردگانمان را هم بشمارو گفتند باید مُ ندسهم زیر بار نرفت بنی

  سهم بیشتر شد  بنی تعدادکردند و قبرها را شمردند، در نتیجه 
 

به طور کلی   بوده استحاکم بر جوامع که چند هزار سال  استکفر فرهنگ  از هایی ها نمونه این ج:

  ساسانیان، هخامنشـیان و  است هگشت میتکاثر باز  به معنای فرهنگِ به این فرهنگ، هاحاکمیت

بـه   صـورت،   بـه ایـن  را  حاکمیت، کردند ی زمین زندگی می ای کرهجای جاقوام مختلفی که در 

قدرت  حقِی زمین این بود که    یعنی فرهنگ متداول بر روی کرهدادند نسبت میقوم خودشان 

و  هـا  و تمـدن  هـا  حاکمیـت  ئله را بـه ایـن مسـ   کردنـد و  تعریف می و نژاد را به خونو حکومت 

ادیـان هـم قابـل مشـاهده      این فرهنگ به قدری قوی بوده کـه در   زدند گره میسرنوشت مردم 

 ست رنگ شده امقداری کم ،طرح شعار دموکراسی است و بعد از رنسانس با
 

در ادیان گذشـته  علـت مهـاجرت یهـود و ن ـاری بـه مدینـه بـرای         نفوذ فرهنگ مذکور  ـ1/1

 به خود نسل پیامبر آخرالزمان منتسب کردن

آمده تورات و انجیل هایی که در  نشانهاساس  بر ،نصاریقوم یهود و  میاندر  مدعیّان تقدس  

به مدینـه هجـرت    ین دلیلند و به همک در کجا ظهور می آخرالزمان پیامبر تشخیص دادند بود،
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را پیامبر آخرالزمان  و انتظار بین مکه و مدینه مستقر شده یا در مدینه های زیادی ند و سالردک

از نسـل خودشـان باشـد و     وآله علیه اهلل  صلیکه پیامبراز این هجرت آن بود  شاننیت البته کشیدند  می

ی روایات کنند  در این باره، میت با آن حضر شود، شروع به دشمنی واقع نمی وقتی چنین چیزی

 نـور  زیـرا شـده اسـت،    آغـاز  وآلـه  علیه اهلل  صلیپیامبر از اجدادِ دشمنی دهد این وارد شده که نشان می

 تـا و  دیدنـد  مـی آن را همه که  به نحوی داشتهدر پیشانی اجداد ایشان تجلی  وآلـه  علیه اهلل  صلیپیامبر

    نیز داشتندرا ر اجداد ایشان ترو ، لذا تصمیمِبوده است عآسمان متشعش

توانسـته   مـی کـه  و در میان ملل مختلف رسوخ داشـته   قوی بودهبه قدری این فرهنگ  پس  

و  ای اب  قومی و قبیلـه روتکاثر به معنای فرهنگِ   لذا های عظیمی شود درتق علت دستیابی به

  استجدی بوده امری ، به شئونات اجتماعی و اختیارات حکومتی گره خوردن آن
 

-سـرمایه  ی نظـام  سـلطه  درن با توجه بـه در دنیای مُ نژادپرستیِ جریان فرهنگِـ 2

 «آثار ماده» بر به سجدهملل دعوت  از طریق بر همه شئونات کشورها یدار

کند، اما در حال حاضر فرهنـگ   به فرهنگ قومیتی حمله می این سوره براساس آنچه بیان شد، س:

 قومیتی از بین رفته است 
 

هـا   : در دنیای امروز، دولـت ندفرمود باره می در این رهحسینیسید منیرالدین  عالمهاستاد مرحوم  ج:

رال موتور نو ج واگن اما شرکت فورد و فولکس روند و می کنند آیند و چهار سال حکومت می می

ال، سیصد سال یا چهارصـد  ، دویست سند قومی که آن ملعونین در زمان قدیم داشتندهمان و   

دسـت   را درفرهنگی و اقتصـادی جوامـع    ند و سرنوشت سیاسی،ده ل به عمر خود ادامه میسا

در حقیقـت،   امـا ، اسـت  شـده   اختیـارات بـه مـردم داده   د که شو گمان میدر ظاهر البته   دارند

 اخذ و به اسم دموکراسی، دهند مردم را فریب میبلکه  ،اختیارات باشد یِآزادگونه نیست که  این

-کارتلو  دارها در دنیای امروز، به سرمایهدرت منشأ ق اند  در واقع را در پیش گرفتهی ا رأی وهله
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خاندان فورد هستند که چنین قدرتی دارنـد و بـه نحـو    طور نمونه  به گردد  میها باز تراست و ها

 کنند  موروثی آن را منتقل می
 

 ا!ه ، نه خاندانداران شرکت است دست سهامبه  ها قدرت شرکتاما  س:
 

صـاحبِ  کـه  به دست کسی است  اختیارات شرکت و مالکیت و مدیریت آنباید توجه داشت که  ج:

یـک یـا دو   بـه دسـت    این مقدار از سهام در یک شرکت بزرگ، باشد؛نجاه و یک درصد سهام پ

بـر    دارنـد سـت  ر ددرا تمام شئونات صنعت  که ها هستند نیست  همین خاندان ترخاندان بیش

دوهزار  ـ  مثالًـ دویست کشور دنیا به دست   تمامیِ شئونات شود که رقام گفته میاساس آمار و ا

کنند و یا به خرید و فـروش   به پا میها را  ها و رسانه دانشگاه ها و که حزب )نفر یا خانواده( است

به خـود   «درنمُ» ، ولی شکلهاست بدست خاندان نیزقدرت در دنیای امروز  لذا پردازند  آنها می

آثار  بر دارد تاآنان را وا می، بلکه کند نمیوادار دیگر مردم را به سجده بر سنگ و چوب  ه وگرفت

 محقـق شـده امـا بـاطن آن،     «کفـر  تغییر در مقیاس»یعنی درست است که ماده سجده کنند  

 درصـد و یـک درصـد    99 مریکا بر تقابل میانمردم اتظاهرات در  وقتی  استقبلی همان رواب  

که بـر همـه    ی محدود هستند دارها و چند خانواده سرمایههمان  ،د، این یک درصدشو کید میتأ

 گردد  باز می ایناناعالم نشود که حکومت آمریکا به خاندان  گرچه رسماً اند  چیز مسل 
 

 ـ بررسی دو احتمال در معنای آیه دوم سوره تکاثر3

 تحقق مرگـ احتمال اول: سلب اختیار از دستگاه طغیان و تکاثر با 1/3

آیـد، یعنـی    می «لهو»از « یهلاَ»: فرمایند می« رکاثُالتَّ مُکُاَلها» ی اول ی آیه دربارهمرحوم عالمه  س:

دو امـر  هم یـک  « تکاثر» و ارزش که آدمی را از کار مهم و پرارزش باز بدارد هر کار بیهوده و بی

ره کننـد و بـه هـم فخـر     یعنی جمعی در کثرت مال و اوالد و عزت با یکدیگر مفاخ طرفه است؛

ایـن  گوینـد   تفسـیر مـی   در  را زیارت کنید قبرهاکه  یعنی تا این« رابِقَمَالْ مُتُرْی زُتَّحَ»بفروشند  

شـما را از   ،در جمـع عِـده و عُـده    و تکاثر و مفاخرت در مال و زینت دنیـا  ردن است؛کنایه از مُ

۸



 

 

تـا  شـما را از ذکـر خـدا بازداشـت      ،  آن قدر ایـن کـار  باز داشته است واجبتان که ذکر خدا بود

 مرگتان فرا رسید   وعمرتان به غفلت گذشت 

تا این کـه بـه سـر قبـر      دادید ادامه شما آن قدر این مفاخره را» ک تفسیر دیگر این است:ی  

با همـان روایتـی    ی دوممعنااین  البته «ها اضافه کردید  ها را به زنده مردگان رفتید و عدد مرده

کـدام را   و هـی  کنند  هر دو معنا را بیان میعالمه اما  ا بیان کرده، مناسبت دارد؛ن نزول رکه شأ

  کنند انتخاب نمی
 

ت یعنی دسـ  دنیا داده است؛در این ها  به آنهلتی است که خدای متعال م، «رابِقَمَالْ مُتُرْی زُتَّحَ» ج:

د دیگر سـلطنت  ین زمان به بعاز اولی اختیارات فاسد را تا این زمان باز گذاشتند،  ابلیس و تمام

شـود و   دست همه بسـته مـی   از آن به بعد، و حکومت، مختص دستگاه حقایق عالم است  یعنی

هـا و   سـازی  هنگها و فر جوالن اینزمان در واقع گونه نیست که کسی اختیاری داشته باشد   این

رسـد  سـنت    فرا مـی  شانتا زمانی که مرگهستند دنیا  در ای است که محدود به برهه، ها طغیان

لـذا جریـان     و کفـار را آزاد گذاشـته اسـت    داده در این مدت، مهلتخدای متعال این است که 

 این دنیا( است همین مدت )زندگی در  های بیرونی و درونی، محدود به هوی و تقوا و محی 
 

در  «نژادپرسـتی » شدت رسوخ فرهنـگِ  گر   نشانـ احتمال دوم: توجه به مردگانِ از یک قوم2/3

 کفار

کـرد،   ی تکـاثر را تـالوت مـی    وقتی سوره السالمعلیهامیرالمومنینکه است نقل شده البالغه  در نهج :س

عدیـد  ام ب آبـائهم یفخـرون،   عأفبمصار» ها این است: که یکی از آن جمله ندفرمودمیچند جمله 

 دارد نخوانی  همبا این روایت  که فرمودیدی یمعنادر این صورت،  «یتکاثرونالهلکی 
 

ین است کـه  هماز تکاثر  یک معنایعنی  شد؛ بیانکه است اوج همان فرهنگی  ،هاتمام این رفتار :ج

بـرای  شـمارند،   ها را هم مـی  مردهاگر  در واقع  قبور را هم بشمارند ،کم آوردنددر مفاخره وقتی 

عمـق   نین رفتـاری، حاکمیت و قدرت را به نژاد خود منتسب کنند و چ خواهند میاین است که 

بررسی فرهنگ کفر  به عبارت دیگر آنچه مهم است،دهد   نشان میدر آنان رسوخ این فرهنگ را 

۹



 

 

فرهنگ ن ت و تشریفات نوینی آورده و رنگ و لعاب جدیدی هم به ایادبیا ای، عده اگر است و اال

 1 کند مطلب تغییر نمی اصل، اند داده
 

یه چهارم به روز قیامت بر اساس روایات ذیـل  ی آیه سوم به عالم رجعت و آ ـ اشاره4

 های الهی در آینده به تحقق وعده آیه؛ با توجه

زودی آثار این ب تهدیدی است کهبه اشاره  :گویند می «ونمُعلَتَ فَوْا سَلَّکَ»ی  ی آیه عالمه درباره :س

ی قبل اسـت    تأکید آیه هم« ونمُعلَتَ فَوْا سَلَّکَ مَّثُ»ید  بین غفلت را بعد از زندگی در این دنیا می

ایـن اسـت کـه در زمـان مـرگ      بـه  ی اولـی مربـوه    آیـه چون اند تأکید نیست؛  اما برخی گفته

فهمند  یک روایت هم در کتاب  این است که در روز قیامت میبه ی دوم مربوه  و آیه فهمند می

بار در روز  یعنی یک« ونمُعلَتَ فَوْسَ الَّکَ مَّثُ، ونمُعلَتَ فَوْا سَلَّکَ» فرماید: تأویل اآلیات است که می

  فهمند می رجعت و یک بار در روز قیامت

                                                                 
و لو اسـتنطقوا عـنهم عرصـات تلـک الـدیار      »البالغه نقل شده که:  ی همین روایتِ نهج در ادامه زاده:االسالمكرمحجتـ  1

توانسـتند صـحبت    یعنی اگر آنان مـی « خاویه و الربوع الخالیه لقالوا ذهبوا فی االرض ضالالً و ذهبتم فی أعقابهم جهاالًال

 گفتند که به چه گمراهی و ضاللتی گرفتارند    کنند، به فرزندان خود می
 

را بـه مـردم    آخـرت مردگان، خبر عالم و آن  اند، به دنیا بازگرداندهالبته خداوند متعال بسیاری از کسانی را که مرده ج:

انـد    بشـر انجـام داده   له تنها یک یا دو بار اتفا  نیفتاده است  هر کاری که بگویید، انبیاء برای هـدایت اند و این مسأدهدا

 دروغی بیش نیست  چـون انبیـاء  « جا را دیده چه کسی به آن عالم رفته و آن»اند که:  ها انداخته که سر زبان این عبارتی

اند  عالوه بر این، با دعای انبیاء، هم مؤمن و هم کافر زنده شـده و از وضـعیت    اند و خبر داده اند و برگشتهاند و دیدهرفته

ادشاه زمـان خـود را   ، پسر پالسالمعلیه ی یس نقل شده که وصیّ حضرت عیسی خود خبر داده است  در روایات ذیل سوره

، خـدا انجـام داده   الزم بـوده ست نقل شده است  لذا هر کاری که برای هدایت بشـر  موارد زیادی از این د کنند؛ زنده می

ها شده است  اما در صورت مراقبـت نسـبت بـه     ، باعث عناد برخی انساندرون افراد است؛ اما کنترل نکردن هوای نفسیِ

  یعنی کنترل هـوای نفـس،   د دیدنهایی را خواه ها و چه سرورها و لذت ها و چه نعمت هوای نفس و کنترل آن، چه عزت

کننـد کـه انسـان از آن     نعمتی را جایگزینِ گناهی می ،فق  کفّ نفس نیست، بلکه  فوراً در همین دنیا و در همان لحظه

 دوری کرده است  
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  ای زنـدگی  ،عالم رجعتکه،  توضیح آن  ندستت باهم هماهنگ هاروای  ی این رسد همه به نظر می ج:

بـه ایـن    از عـالم بـرزخ  ( ولد زادِ) صورت طبیعی به غیر های قبل، نسل ای از عده در آناست که 

کردن مردگان توس  انبیاء بعضاً اتفا  افتاده است، این کـار در   شوند  لذا اگر زنده ده میدنیا آور

خـدای متعـال بسـیاری از اقـوام را زنـده       در خواهـد آمـد و   سنت یک به صورت دوران رجعت،

در ایـن   هاصل موضـوع لذا  افتد و ، دو بار اتفا  میزندگی الهی، ی تاری  در فلسفهکند  یعنی  می

  «ثنتینیتنا احیربّنا أمتنا اثنتین و أ»یک بار زندگی کردن نیست:  ،فلسفه

خـوش  پـس  بار بیشتر نیست،  یکزندگی  شود که ، بر خالف این حقیقت گفته میهامروز اما  

تعـالی دو  م ونـد خدا ولـی ؛ کنیـد  دست پیدا نمـی  ی این زندگیها به خوشی دوباره چون !یدباش

در انـزوا و   و شرای  بسـیار سـخت کـه اهـل ایمـان،       کرده است: یکی در محی مقررزندگی را 

و ند شـو  ه مـی نگه داشت های دنیوی در سطوح بسیار پایین ت و تبعید هستند و از نظر عزتراسا

مـؤمنین در شـئونات    ،رجعـت عـالم  در یعنـی   و رفعت هسـتند  عزت  در دیگری، اهل ایمان در

ائمـه   یعنـی اولیـاء حـق   دسـت  ه بـ  چـون در آن دوران، حکومـت    خواهند شـد  عزیز  اجتماعی

و رواب  زندگی خوب مؤمنین بار دیگر یک ،بعد از مرگاست و به همین دلیل  السالمعلیهممعصومین

یـک  » گفته شـود است تناسب م بر این اساس،  چشند مندانه را در همین دنیا می اجتماعی عزت

  «مسائل معلوم خواهد شد قیامت،عالم بار در عالم رجعت و بار دیگر در 

محتـوای روایـت در   امـا   غلـ  اسـت؛   «تأکید و تکرار» البته این مطلب بدین معنا نیست که  

  دارد رجعتدوران ی  با معارف حقّه باره، تناسب بیشتری این
 

 بعد از مرگ به وضعیت دردناک اهل تکاثر و چهارم ـ اشاره آیه سوم1/4

جملـه، ردع  این  که اند ذکر کردهاین نکته را هم  (ونمُعلَتَ فَوْا سَلَّکَ)ی سوم  آیه ی بارهدر عالمه :س

که وقتی از زندگی دنیا منقطع شوید، به زودی آثار سوءِ این و تخطئه و تهدید است؛ بدین معنا 

 بینید  غفلت و لهو خود را می
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گیرد، دو مسیر وجود دارد: کسانی که کفر ورزیدنـد و   الموت، جان انسان را می یعنی وقتی ملک ج:

 مـورد  ،بودنـد اهل ایمان  شوند و کسانی که مراحل با عذاب پذیرایی می ی بودند، در همهمنافق 

شـود    عـالم بـرزخ آغـاز    زندگی در تا  مالئکه الهی قرار گرفتهو  السـالم علیهمائمه معصومین  استقبال

 البته عالم برزخ مربوه به هر سه دسته )اهل نفا ، اهل کفر و اهل ایمـان( اسـت و بـا آغـاز آن،    

 ، همه خواهند دید است که در روایات ذکر شده توصیفاتیشود  لذا  حیات جدیدی شروع می
 

ـ  «علم و عقالنیت» به زندگی کفارعدم امکان ات اف ـ 5  دلیل حاکمیـت تنـازو و اضـطرا ِ   ب

 در توضیح آیه پنجم  جوامع کفر همیشگی بر

علمـی   ،یقـین  :فرمایـد   مـی  «یمحِجَالْ نَّوُرَتَ، لَینِقِیَالْ لمَعِ ونَمُعلَو تَا لَلّکَ»عالمه در توضیح آیاتِ  س:

علـت  دانسـتید،   اگر شما اوضاع را با علم یقینی مـی  شک و تردید در آن راه ندارد و لذااست که 

ا لّکَ»جواب  لذا بوده است وتقدیر در کالم  این ا کنار بگذارید تفاخر و تکاثر رتباهی و شد که  می

ـ لَ» فرمایـد  حذف شده است  در ادامه می« ینِقِیَالْ لمَعِ ونَمُعلَو تَلَ ـ جَالْ نَّوُرَتَ ابتـدای کـالم   « یمحِ

 ـ  راخورم که به زودی جزای این کارهایتـان   یعنی سوگند می و الم، الم قسم است؛ جدید است

د دلیلشان ایـن  گوی میرا به دیگران نسبت داده و  البته این قول  خواهید دید هست ـ که جحیم 

، همیشه یک امر ممتنع «لَو»چون جواب  ؛باشد «ولَ»تواند جواب  نمی« یمحِجَالْ نَّوُرَتَلَ»که  دهبو

  بینند جهنم را میحتماً اینان  فرماید در حالی که خداوند در اینجا می است

ت رؤیـ این تفسیر شـما مبنـی بـر ایـن اسـت کـه        :دگوی می این قول عالمه در جوابسرس   

نیسـت، بلکـه ظـاهر کـالم ایـن       فرض، یک امر مسلم پیش این اما جحیم، رؤیت در قیامت باشد

اگر شما یعنی به چشم بصیرت و رؤیت قلب است   ،مراد از دیدن جحیم، دیدن در دنیااست که 

 بـرای اینـان   و روشن است کـه چنـین رؤیتـی   شد  علم یقینی داشتید، قلبتان متوجه آخرت می

وکذلک نری ابراهیم ملکوت »ی  آیه در ت تفاخر اسشان مشغول تکاثر و  قلب ممتنع است؛ چون
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های  شم بصیرت و با رؤیت قلب است که برای چنین انسانبه چ رؤیت، نیز« 1السماوات و االرض

 کنند  در همین دنیا معنا می ، این آیه را به رؤیتممتنع است  در نهایت ایشانپلید و پستی، 

 ایـن  و خـود یقـین اسـت    د: عین الیقین،فرمای می« ینِقِیَالْ ینَها عَنَّوُرَتَلَ مَّثُ»ی  آیهدر تفسیر   

مـراد از علـم یقـین در     قیامت و با چشم ظاهر و یقین محض است امـا  رؤیت درمربوه به  آیه،

ـ تُلَ مَّثُ» ی بعد آیه؛ زیرا مشاهده دوزخ با چشم بصیرت در دنیاست ،ی قبل آیه ـ ومَیَ نَّلُئَسْ ـ  ذٍئِ  نِعَ

  شود انجام میروز قیامت  عیم درسؤال از ن است که «یمِعِنَّالْ
 

را برای  «علم» استفاده شده و در واقع به این وسیله، «لَو»، از پنجم آیه باید توجه داشت که در ج:

هـای   یکـی از راه رسد در توضـیح ایـن مطلـب بایـد گفـت       کفار ممتنع دانسته است؛ به نظر می

ها مـورد تأمّـل قـرار     آن ی زندگی هخداپرستی این است که قبل از هر چیزی، رواب  کفار و نحو

 روابطـی  از چـه  هـای خـود  برای رفع نیازها  انسان باید دانست کههمین رویکرد  بر اساسِگیرد؛ 

 باشد که یک نوعِ آن، استفاده میاز رواب  قابل مالحظه دو نوع  ،رفع نیاز؟ برای کنند استفاده می

با انسانی دیگـر  داد و ستد و در برخورد  نانسا اگر حال  است دیگران تجاوز به فریب و ،درو از 

کسـی کـه    ؟! وضعیت روحـیِ عمل کند، چه حالی خواهد داشترواب  ناسالم این نوع  بر اساس

بـا  ؟! کسـی کـه   تفـاوتی دارد چـه   برد، را به کار می، با فردی که رواب  سالم دارندرواب  ناسالم 

، اش کارگر نشد برد که اگر حیله سر میبه دغدغه و اضطراب  کند، دائماً در سالم عمل نمیرواب  

بـه کـار   چگونـه  را بعـدی   ی حیلـه  ،دوشـ ندادن طرف مقابل موفق  در فریباگر یا شود؟!  چه می

فریـب  طرف مقابـل را   که عمل کندروابطی  بر اساس ،هر نیازیرفع برای انسان گاه  پس بزند؟!

کـردن نیـاز دیگـران     مقابل برطـرف بال رفع نیاز خود در دنه در ارتباطات خود تنها ب گاهدهد و 

 د انجام ده غشّ در معامله دخواه نمی لیو ،خواهدکار خود را می مثالً حتماً اجرت است 

این  نیزکشی و فریب یکدیگر هستند و حتی کودکان خردسال آنان  دنبال بهرهه کفار دائماً ب  

 کودکـانِ  لـذا   شـوند  بیت مـی و به همین شکل ترد نآموز میخود  اخال  را از والدین و اطرافیان

کنـد،   پیـدا مـی   کسـی کـه  بیمـاری روحـی     چـون  ؛ندشو ی میهای خاص بیماریدچار  هم آنان

                                                                 
   55ی انعام؛ آیه  ـ سوره1
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 ؛است ییهاانسان زندگی با چنین از، بهتر با حیوانات زندگیشود  در واقع  می بیمار نیز جسمش

بـا  زنـدگی  اما   ر کردارتباه برقرابا آنان توان به نحوی  می زندگی با حیوان قواعدی دارد وچون 

کـه از کـدام سـو و بـه چـه       در این تـرس بـود  چون مدام باید  ممکن نیست؛ هایی چنین انسان

 صورتی، در حال فریب خوردن از دیگران هست!

منجـر بـه دیـوانگی     ،ای در چنـین جامعـه   تداوم حالت اضطراب ممکن استبه همین دلیل   

ی  د، آرامشـی ظـاهری نشـان دهنـد و بـه ادامـه      که تجزّم بورزند و از خـو  لو اینو شود اشخاص 

چـه حکمـی   و وجـدان  عقـل   !کفار، شـدنی اسـت؟   این حیاتِ عقالنی آیا زندگی برردازند  حال

یـا مـا را بـه بیابـان      !شود؟ ه به اقیانوس وصل میای است ک موج رودخانه آیا این روند، !کند؟ می

  گردد؟! کند و برمی می و آواره رها گرسنههمه را هم برد و در آن جا  می برهوت
 

تمـدن رـر  بـرای ارزیـابی      اقت ادیِ وجه به مظالم بزرگ سیاسی  فرهنگی وـ ضرورت ت1/5

 آن عملکرد صحیح از 

کشتار فراوان بود، امـا در ایـن تمـدن جدیـد،     و  گری و کشت جدید، وحشی تمدنتا قبل از این  س:

کنند  پس معلوم است که یک  فت میو پیشر کردهنظم و ترتیب برقرار است و همه باهم زندگی 

 شوند   کنند و موفق هم می کنند که همه با هم کار می نظم و نسق را رعایت میحدّ از 
 

 مـثالً  گر چیز دیگـری اسـت؛   دهند، بیان دنیا می کنونیالبته گزارشاتی که خود آنان از وضعیت  ج:

در  !نـد؟ ا هکردفقیر را  عه آفریقاجامچه کسانی  یا  میرند از گرسنگی می نفر در سال هزار چندین

یی را بـه عنـوان بـرده بـه ممالـک خـود       آفریقا های آزادِ انسان سال ینچند، تمدن همینتاری  

در کنار هم گذاشت و تمـامیِ آنهـا را در کنـار یکـدیگر     ها را  گزارشی  همه باید پس  آوردند می

همین امروز بـر  آیا ! ؟ه معناستبه چ و قانون مداری و نظم راستگویی تحلیل کرد تا معلوم شود

هی   و استبرقرار صلح محض که  اینیا نیست؟! ور  شعلهجنگ  ینچندآتش  ،ی زمین روی کره

 !؟هسـتند و پیشـرفت  در حـال حرکـت   با هم ی بشریت  همه ؟! آیاافتد ظلمی در عالم اتفا  نمی

هـای  حیله، العـالی  مدظله ریو مقام معظم رهب رهس قدسکه حضرت امامبود  اسالمی بعد از انقالبالبته 
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کـاران دنیـا    گویان و جنایـت  ان بزرگترین درو که این ردند و به همه نشان دادندکافشاء اینان را 

شـده بـود و    فرامـوش در اذهـان بشـر    فلسطین ی لهدر غیر این صورت، تا به حال مسأ هستند 

 پیدا کرده بود  تحقق، «از نیل تا فرات»آرمان اسرائیلیِ 

هم خـورده و بـه نحـوی دچـار     ه بآن سال است که نظم  ، چندمنظمبه ظاهر  مدنِت همین  

را  ی خـدماتیِ مربـوه بـه عمـوم مـردم     هـا  هزینهرسماً   ها لتدو بحران اقتصادی شده است که

را  وامتـر، شـره اعطـاء     های قـوی  گیرند و دولت ها را از مستضعفین می اند و مالیات کاهش داده

هـا و امـور   بیمه شد؟چه آن زندگی اولیه و نیازهای پس  کنند  اعالم میبر مردم  اقتصاد ریاضتی

در مقابل چشم جهانیـان بـه نمـایش گذاشـته      هایی که دیگر سراباجتماعی و  مربوه به تأمین

وضعیت مردم به نحوی تغییر کرده که برخی ساکنین کشورهای اروپایی مجبور  چه شد؟ بودند،

حال با چه مجوزی، این حجـم   ، از کشور خودشان خارج شوند اند تا برای دستیابی به شغل شده

چیـزی   علـت، آیا  کنند؟ می محروم شانطبیعی و حقسایر و   از زندگی اولیه ین راشاغل انبوه از

 !است؟ داری های سرمایه در نظام« سود سرمایه» مبنایِ اقتضائاتغیر از 

رغـم   د و علینکن میین هزار نفر به اخراج چند حکماست که  ها شرکت ی سرمایه سودِحفظ   

ایـن   اصـالً  دهند؛ چـون  رأی می ی همین روند به ادامهشان  لسامج این همه اعتراضات مردمی،

گـردش   و تنها به فکر مقابله با هر چیزی هستند کهعنوان انسان قبول ندارند  هخیل از مردم را ب

شخص مقـروض   به دادن مهلتبه ر قدچه  ،دینی واب در ر که ن حال آ  دکن را متزلزل میسرمایه 

کنیـد کـه    امـروز در نظـام جمهـوری اسـالمی مالحظـه مـی      یـا    ر سـفارش شـده اسـت   عسِو مُ

و تخریـب   زلزلـه طور نمونه در زمان وقـوع   های اصلی نظام به نفع مستضعفین است؛ به سیاست

هـای   و خانـه نماینـد   زده اقـدام مـی   مدت بسیار کوتاه به بازسازی مناطق زلزلـه ، در منازل مردم

امـروزی واقـع    تمـدنِ در کـدام نظـامِ مُ   رویکـرد   ایـن دهنـد    مـی  به آنان تحویل ساخته شده را

 شود؟!  می

 
 اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین وصلی
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راي امتناع علم و يقین ب» به سوره تکاثر 6و  5ت جديد پیرامون آيا سرفصل ـ بیان1

 «در فرهنگ تکاثر «تجزم»کفار و قرار گرفتن 

« تجزم»علت  ،حالت روحی جامعه کفر )فرهنگ تکاثر( وصف دغدغه به عنوانـ اضطراب و 1/1

 «علم و يقین»به جاي 

نسبت آن با علم و آگاهی بـود   فرهنگ تکاثر و بحث پیراموناالسالموالمسلمینمسعودصدوق:حجت

کـه اگـر    آورد. گفتـه شـد   وجود مـی چه نحوه ادراکی برای فرهنگ کفر به  تا معلوم شود تکاثر،

 اری آنگـذ  هـدف  ای نفس شـکل بگیـرد و  براساس هو ، یعنیندگی بر اساس تکاثر و کفر باشدز

خواهـد شـد و   دغدغـه و اضـطراب    منشـأ  ،باشـد از هـر طریـق   رفع نیازهای خاص  دستیابی به

دور « علـم »شود و بـه طـور کلـی از     می و وهم ظنّ حیله، زیرساخت عقالنیت در چنین وضعی،

داده شـده  « جهـل »ی کفر نسبت  به جامعه ،در آیات و روایاتکه است د. به همین دلیل شو می

جنـود   شـان،  امـا عقـل   نیستند؛عقل  در اصل خلقت، فاقد چشم و گوش و که این با وجوداست، 

لـذا از   کنـد.  تکیه مـی  به تجزّمرغم فقدان جزم،  علیشود و عقالنیت اینان  می  اضطراب و دغدغه

تـر از   منزلتـی پـایین  بـه سـمت    شوند؛ یعنی ـ محروم می  که از اوصاف انسان است ـ  دنیای علم

ایـن   کننـد کـه   اساساً هندسه و ریاضـیات ایـن حرکـت را ایجـاد مـی      کنند و می حیوان حرکت

 است.ه های آن و دغدغه  اضیات شیطنت است و از جنس تجزمیریاضیات، ر
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 «ر آخرتعقاب د» منشأ گذاري براي رسیدن به امیال از طريق غیرعالمانه؛ هدفـ 2/1

، با چشم بصیرت جهنم کردند اگر اینان علم پیدا مییعنی « ینِقِیَالْ لمَعِ ونَمُعلَو تَلَ»بنابراین   

تکامـل و   توانستند می شد و می شان قابل رؤیت فعال و روابط زندگیتعادل در ا زیرا دیدند؛ را می

اسـت و بـدتر    ان و ضـرر کند، دائماً در خسر تعادل و رشد را ببینند. کسی که ضد رشد عمل می

به  عنوان صالح و سعادت،ه کند تا این وضع فاسد را بمی سازی فرهنگ این خسران، که برای این

و گمان و وهـم را بـه جـای     ،نورضاللت را به جای معرفی کند و خسارت را به جای رشد، همه 

قـل عمـل حکـم    ی است. یعنی واقعاً عد. این کار، یك موضوع وحشتناك و مهیبده میعلم قرار 

جهـات   ، فکـر کنـد و  ، انسان بایـد توقـف کنـد   به این اندازه خطیر باشدد که اگر موضوع کن می

علـم بیگانـه    و از رونـد  مـی  کند. اما کفار سراسیمه بـه طـرف خسـران   مختلف موضوع را لحاظ 

 هـم از خسـارت   سـت  نی در این دنیـا فقط جاری است، که در افعالشان هم شوند و خسارتی  می

 خـود را  انعکاس افعال که ندبه دنبال این نیست همو  درکی ندارند ،انجام شده در این دنیا افعال

 .افتدبعد از مرگ چه اتفاقی می به این فکر کنند که و ردهرصد ک

گـذاری متعـادلی    هدف نیز کنند شصت ساله خودشان می برای زندگیگذاری که یعنی هدف  

لذا طبیعی اسـت کـه    بینند. تی جلوی پایشان را هم نمیدر واقع ح ووار است  بلکه دیوانه نیست

وقتـی   د ونـ نبین را یدیگر چیز شان معنا نداشته باشد و ورای حیات دنیویبرای ،تداوم آن هدف

 ی هـم نخواهنـد دیـد. پـس در مالح ـه      در آن دنیـا بینند، قطعاً  نمیاین حقائق را در این دنیا 

متناسـب بـا   عقالنیـتِ   ها بایـد توجـه داشـت کـه     نآعقالنیت کفار با ط بین حاالت روحی ابترا

یعنـی   .شـود  هر نوع خسـارتی محقـق مـی    ،شدنکند و در صورت کور سان را کور میان شهوت،

تناسـبات  ، طور کـه جهـنم   شوند؛ همان می« صمٌ بکمٌ عمیٌ»که  تناسبات فعل کفار همین است

 ی نتیجـه  ها زنند؛ این می ت خودن اما وال و نیروی انسانی ومابه  خساراتی است که در این دنیا

 هـا در آخـرت هـم    آن این نوع افعال زیرا د.نده انجام میهای غلطی است که  گذاری هدفهمان 

، خسـارت و  حتی اگر آن اراده از ابتـدا تـا خـتم   ، کند ای می وقتی انسان اراده کند. ادامه پیدا می

گویند بعـد از مـرگ حیـاتی     ار مییعنی گرچه کف خواهد.  را میتداوم همین اراده  خسران باشد،
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بـه زنـدگی   بایـد   و د که حیات ادامـه دارد نبین می ی در روز قیامت مبعوث شوند،وقتنیست، اما 

آورد  به توبه و عـذرخواهی رو مـی  ، آیا ی حیات در این صورت و برای ادامه ند.ادامه ده خودشان

بعـد از پیـامبر   ی کـه  ام کافرقوا که در روایات وارد شده دهد؟  ی قبلی را ادامه می یا همان اراده

در هـم  اما باز  شوند؛ زنده میرجعت  اند، در دوران ینی عذاب نشدهبه صورت تکو وآله علیه اهلل  صلیاکرم

، جایگاهشـان را در  در عـالم بـرز    ان سـال هـزار در طول که با اینایستند   جنود ابلیس میصف 

 طـور  همـان  کنند. رفتار قبلی را اختیار میهمان  ه،با حیات دوبار اند، اما به آنان نشان داده جهنم

در ایـن دنیـا فطـرت و اراده بـا      چـون و  چه رفتاری انجام دادیم رّدانیم در عالم ذ نمی نیزکه ما 

دوبـاره تصـمیم غلـط     . لـذا بینـیم  مـان را بعینـه نمـی    شهوات بر ما حاکم است، خسارت گناهان

 .یمکن طریق نمیطی که خدا خواسته است،  گیریم و از راهی می
 

  «مرگ زندگی پس از»به  یتوهماعتقادِ رامش نسبی حتی در صورت دستیابی به آامکان ـ 3/1

کـه   ردهدرسـت کـ   را دنیـایی . گویی ابلـیس  کنند میهزینه بسیار  برای دنیای خود اما کفار  

 دنقـ  نقـدِ  ،به ن ـر این خوشی  وکند  ی ما را غرق در خوشی می و همه سرتاسر آن بهشت است

که در همـین دنیـا نقـد اسـت، همـان علـم و یقـین و        طور نیست چون آنچه  ایناصالً  اما است 

که اصالً  اشدبر این ب فرض حتی اگر ـ نعوذ باهلل ـ  د. شو بر اساس ایمان پیدا میآرامشی است که 

تر  بخش ، آرامشاخالق و انسانیتدن بر اساس کر زندگی باز هم ،، دنیایی وجود نداردبعد از مرگ

ی  هندسـه  بعد از مرگ، یك وهم باشـد و  اگر حیاتهای کفرآمیز است. یعنی از زندگی با آرمان

ولـی   .دهد و قرار را به بشر هدیه میآرامش  ،طراحی شود بر اساس این وهم زندگی در این دنیا

یك ئالکامالً  یك شخص در واقع این طور نیست  ،دده نشان می برای زندگی ی که ابلیسمسیر

در همین دنیا پیدا  ر و آرامشِ نسبید، تا قرادرست کن مداومهای  آرمانبرای خود ت بهتر اس نیز

 فراریراه  شکل گرفته، پس حتماً گرایی در چنین شخصی بر اساس وهم آخرت البته چوند. کن

در زندگی کفار اما  های خالف را انجام دهد. کند تا حداقل برخی از فعل ای خودش درست میبر

 نیـز  آن تصـوّر  حتـی  ؛ به نحوی کـه استجاری درگیری  اش شهوت است، دائماً تنازع و که پایه
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کـردن   گـویی و وارونـه   به همین دلیل دائماً در حال دروغ  دارد وا میو وحشت به ترس انسان را 

سـازند.   ی وجوه از تحقیقات گرفته تا تکنولوژی برای بشریت، سراب می حقائق هستند و در همه

تبیـین خواهـد   های زندگی امروزین  خواهد رسید که بر اساس آمار و ارقام، خسارتحتماً زمانی 

 .شد
 

هاي عینی از جريان اضطراب و تجزم فردي و اجتماعی در الگوي بهداشت و تغذيه و ـ بیان نمونه4/1

 درنیتهوضعیت هنري تمدن مُ

ضررهای وارده به خـود   میزانزندگیِ کفار، درکی از  سبكدلیل دلدادگی به ه ب امروزه البته   

فصـل آفریـده   چهار در  خدای متعال بدن انسان را متناسب با زندگیطور نمونه،  به .وجود ندارد

در طـول سـال    هـا هوا، بارآب و است. در این صورت آیا طبیعی است که اکثریت مردم با تغییر 

یعی بودنِ بیماری طبه معنای غیرالبته این سخن ب ها شوند؟  دچار سرماخوردگی و دیگر بیماری

ی یـا بهـاری یـا    هوای پـاییز که بالفاصله بر اثر اند  پذیر شده ها آسیب بدناما  برای انسان نیست؛

است؟   گونه بوده ، اینناسباتی که خدای متعال آفریدهآیا ت  شوند دچار مشکل می حتی تابستانی

زمسـتان و تابسـتان    یز وپـای  ی ازراحتـ  د و بهمقاوم باش تناسبات و طبیعت بدن این بوده کهیا 

، احسـاس نـاراحتی   بیننـد  یا کـوه و پرتگـاهی را مـی    و سرما حیوانات وقتی برف عبور کند؟  آیا

ها کوه ی از پیچ و خمراحت بر اساس تناسبات خلقت خود، به وند یاش کنند و دچار مشکل می می

 و در گرما و سرما به زندگی مشغولند؟  کنند ها عبور می درهو 

و لذا نباید دچـار   ی استتکوینجزء امور دارد که وجود تناسباتی نیز این دنیا در  نسانرای اب  

  آیا چشـمی  باشد می کودکان دبستانی بودن بسیاری از عینکینمونه دیگر،  شد.چنین مشکالتی 

ی تعالی چشـم را خلـق   خدایا ؟  وضعیت مناسبی دارد، محتاج باشدعینك  از ابتدای عمر بهکه 

وضـعیت تغذیـه بـه شـکلی      یـا   عمر مفید کنـد؟ صدسال  سال، هفتاد سال و یا  کرده تا شصت

 در عین حـال،  و نیازمند به ترمیم شده هم های کم سنّ و سال دندان بسیاری از بچهدرآمده که 

دنـدان فرزنـدمان را    ی تـرمیم  ما هزینه» کنند که ار میافتخله به این جنبه از مسأ مادرهاپدر و 
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ن ام  اما در و ... بر ما هجوم آورده؛تغذیه و سالمت ی  مقولهدر  های مختلف آسیب یعنی  «داریم

  در صـورتی کـه   های آن را دارند که قدرت پرداخت هزینه مفتخرند به این، برخی موجود ارزشی

 است؟  به این شکل درآمدهی ما  و جامعه خانوادهوضع د که چرا نباید عزا بگیر

قیاس بـا   قابل ،از این جهت  امور حکومتی ماا ه امور فردی است ومربوط ب ها، البته این نمونه  

 هـای یـك ن ـام، صـرف ایـن شـکلِ       کل بودجـه دیگر  زیرا در امور اجتماعی، امور فردی نیست؛

   شود می و ... شهرسازی الگوی بهداشت، الگوی نابهنجار و خسارت آمیز از

هـای   بکارگرفته شده در برنامـه الفاظ  رسیبه برکنند و  میبرگزار  سمیناربینید  مییا امروزه   

چنـین رونـدی نشـان     تـر کننـد    را مالیم زنندگیِ وضعیت فعلیگزندگی و پردازند تا  میکودك 

چون خسارت اخالقی است  دارای  ی کودکان، های کودك و شبکه دهد که حتی باطن برنامه می

 کودکـان تبـدیل شـده و بـرای     انیمیشن ساالن، بهمربوط بزرگ نامناسب وهای  فیلم بسیاری از

 شود. نمایش داده می

بـر اسـاس    ی آن دربـاره شـود و   تحلیل یخوبین به قافنمزندگی  ار وزندگی کفاگر این بنابر  

خواهد بود و حرکـت   تنفرآفرینبرای جامعه  روشنگری شود، السـالم  معلیهمعصومین ادبیات قرآن و

 .ند خواهد کردکُ را به سمت این زندگی
 

عنـوان منشـأ    یات بر اساس ادبیـات وحـی بـه   ـ ضرورت ساماندهی تمامی شئون ح2

 با توجه به مشیت خداوند متعال براي قرب همه آحاد بشر« علم»و « آرامش»

، ادبیات دانشگاه به سـمت اقیـانوس کلمـات وحـی    برهوتِ از همگی  است که در این صورت  

تـوان بـه زنـدگیِ     ت کـه چگونـه مـی   و تدبیرها به ایـن سـو خواهـد رفـ     کنند هجرت علمی می

چرا که فقط  مسکن و تمامی وجوه حیات نزدیك شد؛در خواب و خوراك و  السـالم  معلیهمعصومین

نسـبت بـه    در این صورت است که علت زهد شدید انبیاء الهی .ها معدن و منبع علم هستند آن

 آرامـی  هر چـه نـا   ند ا دهبوآرامش  در یقین و غرق با این نحوه زندگی، چون شود؛ معلوم میدنیا 
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محیط آزار بـرای   ایجادزدن به نبی خدا و  با ضربه ،دستگاه کفر از خسارتی است کهناشی  ،است

لذا نقل شـده  نیازی است.  بی و اال دستگاه الهی در تمامی ابعاد، خیر و نور و دآوربه وجود میاو 

سرما و گرما گاه از  هیچ وآلـه  علیه اهلل  صلیامبرپیو دعای بر اثر عنایت » فرمود: السالمعلیهامیرالمؤمنین که

-علیهمائمه معصومین همانند حیات ،روشن است که زندگی غیر معصومین. البته «شوم اذیت نمی

از این طریـق، حتـی بـر    و  آن بزرگواران نزدیك شد سبك زندگی توان به شود، اما می نمی السالم

 وآلـه  علیه اهلل  صلیرا به همان نمازی که پیغمبر بندگانش خدای متعال همهزیرا  .غلبه کردسرما و گرما 

گاه نفرموده که غیر معصـومین بـدلیل عـدم لیاقـت و قابلیـت       هیچ کند و دعوت می اقامه کرده،

ی حمد را نخوانند و بجای رکوع و سجود، کارهایی انجـام دهنـد کـه بـا      خود، هنگام نماز سوره

بندگانش را تحقیر نکـرده،   در واقع خدای تعالی نه تنها  متفاوت باشد السـالم علیهمافعال معصومین

ـ  وآلـه  علیـه  اهلل  صلیطور که پیغمبر همان بلکه آنها را دعوت کرده تا نمـاز  عنـوان اشـرف مخلوقـات،    ه ب

 . عبادت کنند گفته، رفته و ذکر می حج میه، خواند می

بیاینـد تـا اصـطالحاً    کنـد کـه    او از همه دعوت میطور است و  در دستگاه ابلیس هم همین  

از بدسـلیقگی   .اسـت صـدق  ی الهی،  وعده اما گوید، با این تفاوت که او دروغ می شوند؛ «ستاره»

راه بـه  تـوان   ، نمـی و بر اساس تقواابلیس  بدون القائات، فعلی در هیچکنیم  گمان میماست که 

ممکـن   ه دستگاه الهی،تر شدن ب نزدیكاما    حتی اگر رعایت تقوا برای انسان ممکن نباشد،افتاد

جای زنـدگی در کـویر و بیابـان، در نزدیکـی رودخانـه      ه بد، کسی آب بخواهکه  این ماننداست. 

بـرای هفـت میلیـارد    در این بیابان، ها را در بیابان برده است و  ابلیس انسان در واقعکند.  اقامت 

و  کـرده ن تمدن عمل ای سیمای عنوان هب هنری نیزتمدن ساخته است  چند هزار شبکه  ،انسان

و ائمـه   وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی آن قدر فرهنگ پیغمبر ی وجوه آن مشغولند. از طرف دیگر، به نمایش همه

 .شویم باران می ، سنگعزم حرکت به سوی آندر صورت که  سرکوب شده السالمعلیهممعصومین
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توجه  براي خروج از مناسبات تمدن کفر بر اساس« رگذا دورانمهندسی »ـ ضرورت 3

 نفوذ شهوات در جامعه مؤمنین به عمق تاريخی و اجتماعیِ

بود اما برای خـروج از مسـیر غلـط بایـد     از دو مسیر متفاوت  بیانیفقط  آنچه بیان شدالبته   

درجـه  و  ضربان قلـب  گیرد و بیمار را مینبض  عمل کرد؛ یك پزشك ابتدائاً پزشك همانند یك

یت بیمـار  وضـع  ام، به یك ارزیابی دقیـق از رقاد و اعدا ساسکند تا بر ا حرارت بدن را کنترل می

کـردن بیمـار از وضـعیت     احل است که به سراغ درمـان و خـارج  ی این مر بعد از طیّ همه .برسد

بر خـالف فـرامین الهـی اسـت و     در کشور توان گفت روند موجود  رود. لذا قطعاً نمی بحرانی می

 ایـن پـرش بلنـد   چون صدها مانع بـرای   لی کرد بلند از وضعیت موجود را عمناگهان یك پرش 

 همـین لح ـه  فرجـه   تعـالی  اهللعجلوجود مبارك حضرت ولی عصر شود کهفرض حتی اگر  وجود دارد.

 و آن وضعی که مـا باید چه کار کنند؟  تا از این وضع خارج کنند؛ را بگیرندا خواهند دست م می

ی زیـادی بـا حـوائج آن حضـرت      صـله فا روشن است کهچه وضعی است؟   بریم، بسر میدر آن 

 راه درازی در پیش است شدن  تا سلمان داریم و

، قابل شهوتمقیاس  هامروزتوان به این نکته توجه کرد که  برای درك اولیه از این مطلب می  

و متدینین، از تلویزیـون   علماء قبل نیست. در گذشته، ی صدهمقایسه با مقیاس شهوت در چند 

دانستند و با پیروزی انقالب اسالمی بود که اجازه دادند  د و مدارس را فاسد میکردن استفاده نمی

هـا شـده اسـت      وارد خانـه  اینترنت ، شهوت در مقیاسو در ادامهه بروند رسدخترانشان به مد تا

همانند گذشته از ورود تلویزیون به خانه جلـوگیری   اگر  د؟حال چگونه باید این درد را مداوا کر

 ،و دیگر ابزار انتقال اطالعـات  شوند که در هر صورت، صدا و سیما ین مشکل مواجه میبا ا کنند،

د و رسـان  به مردم میرا و اخبار م الم استکبار رهبری  است و سخناننیز « والیتدستگاه ابزار »

تـوان   مـی آیا  ها و سریال های آن چه کنند؟  ی ورود آن را به خانه صادر کنند، با فیلم گر اجازها

امـر و نهـی   هـا   برنامـه  این حجـم از  برای تماشا نکردن به اوکنار کودك و نوجوان نشست و  در

 در خانه باشد یا نباشد؟   کرد؟   باالخره این وسیله
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انسان را مسـخ   ،ند بلکه ابتال به شهوات علمیعرق و ورق نیست در واقع شهوات تنها از سنخ  

هـدین خلـق ایسـتادند و    مجا بودنـد و در برابـر   ی آن کسانی هستند که انقالبـی  د  نمونهکن می

اتاق  از اعضای اما حاال ؛ندشان کرد و وارد مجلس هن رأی دادبه آنادر مقطعی  نیز انقالبی  جامعه

این چه عقالنیتی است؟  حال گیرند.  اند و از ملك عبداهلل جایزه میشده  استکبارهای  شبکهفکر 

و علـم   اطالعـات  شود که از سـنخ  ها می ز لیزر وارد خانهرعت باالتر اشهوات با س ،در حال حاضر

وضعیت مخربی به ، شود هویت اشخاص که اگر تبدیل به ضد وحی است ،این اطالعات است اما

قبـل   از خوردن نمـكِ افراد را  ان که متدین نیز هستندپزشکطور نمونه، بعضی از  به  آورد بار می

و حکـم   وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی د: ایـن، دسـتور پیـامبر   وشـ  مـی ه گفت ها آنبه  وقتی کنند و از غذا نهی می

فرمـوده کـه از ن ـر پزشـك تبعیـت       نیـز  وآله علیه اهلل  صلیپیغمبر: »گویند میهای عملیه است؛  رساله

 ی گرچـه بـه الزمـه     گاه وحـی قـرار گیـرد   جای این حرف، این است که پزشکی درباطن   «کنید

 د.ننداشته باش سخن خود توجه

و  1ها به درازا خواهد کشید رسد خروج از این تمدن و تغییر وضع موجود، قرن ه ن ر میلذا ب  

 .ای از اقیانوس وحی در مقابل ما گشوده خواهد شدتازه بعد از این زمان طوالنی است که دریچه

هـا   تـا ارزش  ردمدیریت کـ را  «تحول» ند بایدفرمای می طور که رهبر انقالب همان بر این اساس،

 .خواهیم شد تحجر و سنتیشود و اال دچار رفتار زنده 
 

                                                                 
 تـاریخ بشـر، از ظهـور    تـرین مقطـع  اسـت  نـورانی   هـای زیـادی را از مـا گرفتـه     هـا و فرصـت   ابلـیس، زمـان   ـ دستگاه1

اسـت؛ چـون ایـن دوره، زمـان تولـد و حیـات چهـارده         فرجـه  تعـالی  اهللعجـل عصر تا غیبت حضرت ولی وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

را بریدنـد و   السـالم علیـه  غیبت منجر شد؟ سر امـام حسـین   با آنان چه کردند که به است. حال ببینید  السالمعلیهم معصوم

فکـر   ها که از دست رفتـه، کمـی   ی این فرصت اند  اگر انسان درباره همه هایشان را هم به خاك و خون کشیده آقازاده

انـد و در ایـن طـرف،     ترین عناصر خلقت از دست رفتـه  نورانی بر سرش آمده است؛شود که چه بالیی  معلوم می کند،

عـد از چنـد مـاه چشـمش بـه تلویزیـون،       شـود، ب  امروز هر طفلی که وارد این دنیا مـی  لذا گرفته است.فرصت ابلیس 

شـود. حـال آیـا حتـی      افتد و با این وسایل برقی بزرگ می کامپیوتر و ... می شویی، شویی، لباس یخچال، ماشین ظرف

قدار روشنایی طبیعی که در روز هسـت، بـرای زنـدگی    به زبان آورد که همین ن م ماه و خورشید و میکباره توان  می

 خندند؟  کافی است یا در صورت طرح عمومی این ن ر، به ما می
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تمـدنی   ي ، علت انفعال و انزوا در برابر هجمه«مهندسی خروج از وضعیت موجود»ـ فقدان 1/3

 طلبیداران توحید به قدرت هم کردن پرچمکفر و مت

 که کسانیآید:  دو حالت پیش می تالش برای مدیریت تحول ـ  صورت درـ  البته برای علماء  

که  قطعاً حاالت و کراماتیاین افراد  ند؛تا آن را کنترل کن دشون موجود مینحوه زندگی این  اردو

هایی کـه هـزار و    سقدّت ند،اکسانی که انقالبی عبارت دیگر، به ؛دآورن به دست نمی عرفاء داشتند،

دم در خـط مقـ   هـا  آنشود؛ چـون   ذکر شده، در آنها دیده نمی برخی از علما چهارصدسال برای

 آنانبه  نیز ها تهمتانواع  اند. لذا ابزار موجودهمین  برای جنگیدن، ناچار به استفاده از ایستاده و

و به دست او باشـد  کشور المال  و بیت  بودجه حاکم باشد و کسی که . مخصوصاًگردد میمنتسب 

 رد غـرق  وا» شـود:  . آنگاه گفته میامضای او باشد با همقانون اساسی و تنفیذ ریاست جمهوری 

 «  است و اهل دنیاستقدرت 

تا از اثـرات مخـرب    دشون میو منزوی به گوشه و کناری رفته  حالت دوم کسانی هستند که  

ای را که  هر حیلهاست تا ابلیس شدن دست بازتر  اثر کار این افراد، تمدن موجود فاصله بگیرند.

سـتند و معتقدنـد نبایـد وارد ایـن     دنبال حفظ خـود ه ه تنها ب زیرا این افراد کند.خواهد محقق 

داری مـردم   متکفل دین عالِم ؟ ای خواهد دارد چه نتیجه کردن اما این نوع از حفظد  ها ش صحنه

دیگـر امکانـات در دسـت ابلـیس     اما مردم و اختیارات و بیت المال و  ،دنپاك بمانها  است تا آن

هایی کـه ابلـیس در ایـن     ضربهو  ی تمدن هچنین تفکری، نسبت به خداپرستی در عرص باشند  

 ،ای معتقـد نیسـت   و اساساً به وجود چنـین عرصـه   است تفاوت بی کند، مقیاس، به دین وارد می

و انقـالب   بـر  ،ایـن مسـلك  در واقـع   دانـد.  بلکه راه صحیح را همین نـوع از عرفـان فـردی مـی    

را زیـر  ی آنـان  اگر تقوای فـرد حتی زند و  میبطالن ی فقهاء مجاهد خط  وپنجاه سال مبارزهصد

  کند. طلبیِ صرف محسوب می قدرت سوال نبرد، راه آنان را
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 ، ابزار اصحاب سقیفه براي غصب خالفتالسالمعلیه طلبی به امیرالمؤمنینـ تهمت قدرت 1/1/3

 باید دید که بـر  طرح شد. وآله علیه اهلل  صلیبعد از رحلت پیامبراست که ی ا ههدقیقاً همان شباین،   

 ، جنگ قدرت را در برابـر وآلـه  علیه اهلل  صلیپیامبر حیات زماندر  چه آوردند؟ السالمعلیهمؤمنینامیرال سر

هاشم  بنیدست خاندان به قدرت  عهد بستند کهبا خود و  راه انداختنده ب وآله علیه اهلل  صلیخود پیامبر

بـه هـیچ یـك از     دت ایشان نیـز شهارا سه بار ترور کردند و بعد از  وآله علیه اهلل  صلیخود پیامبرنیفتد. 

از چه طریقی موفق شـدند؟   گرفتند. السالمعلیهعلیحضرت و حق را از  فرامین ایشان اعتنا نکردند

 نیزرا  اهلل علیهـا سالمزدند و حضرت زهرا السالمعلیهبه امام علیکه پرستی  تهمتِ قدرتاز همین دقیقاً 

گیری و  بن عوف بعد از موضععبدالرحمان  ،در بین اصحاب شوراهمین ادبیات کشتند؛  بر اساس

  إنك حریص علی هذا االمر  گوید: یا علی در جواب می السـالم علیهامیرالمؤمنین اتمام حجت توسط

قـدر ریـا    خوانـد و ایـن   قدر نمـاز مـی   این عموی تو چرا پسر: گوید میبا ابن عباس  یا خلیفه دوم

خواهد خودش را بعد  گوید: می می خلیفه دومکنی؟  گوید: تو چه فکر می کند؟ ابن عباس می می

ونـد در ایـن جایگـاه قـرار داده     گوید: او را خدا ابن عباس می در معرض خالفت قرار دهد.از من 

ـ   بـودیم   قبالً به مردم گفتـه د: ده پاسخ می خلیفه دوم است و لذا نیازی به این کار ندارد. ه کـه ب

به همین دلیـل دوبـاره   چهل ساله شده است و  ، اما حاالی، صالحیت خالفت را نداردجوان خاطر

 !کند تالش می

و  صـریحاً  حتـی  .گرداندنـد  مـی  اینان روی بر و مشیت او به میان بیاید،خدا  هر وقت ناملذا   

هزار و چنـد صـد   و سحر است   ایشانگفتند کار  وآله علیه اهلل  صلیدر زمان حیات حضرت رسول مکرراً

تأمـل  فرهنـگ کفـر    وفرهنگ تکاثر  . پس باید نسبت به1است همان اخالق مانده سال است که

  اط آن با علم، آگاهی، اندیشه و تعقل چیست.بترا کرد تا روشن شود

                                                                 
ـ  نمی ظلـه  دام اما به دیدار مقام مع م رهبری ،آید به ایران می )رئیس جمهور وقت مصر( رسیـ اگر آقای م1ُ دلیـل  ه رود، ب

دینِ سنتی داشته و دارای تعقل نیستند، یعنی همان اخالق خلفا  رویکرد نیزهمین اخالق است؛ چون اخوان المسلمین 

 بر آنان حاکم است.
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هاي کفر و طغیان بر اساس فرهنگ تکاثر )تئوري قدرت(  ضرورت بررسی چشمهـ 4

 و تفاوت آن با تئوري خالفت

بـه صـورت   مشخص نمود که آیا ی والیت  لهربط این فرهنگ را با مسأ باید مباحث بعدیدر   

ی خود را  قادر است ارادهآیا هر کسی  گیرد؟ شخصی تصمیم به شیطنت و بدعت می ست اتفاقی

 . خوبی نشان داده برا  های کفر و طغیان سرمنشأ و چشمهباید بنابراین   ؟جریان دهد هدر جامع

 

 

 

 

 اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین وصلی
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 ـ بررسی کالمی و اعتقادی تفسیر المیزان از آیه آخر سوره تکاثر1

 با تکیه بر شأن نزول آیه  ؛بیان اختصاص آن به جامعه کفار و آیه ـ ردّ عمومیت خطاب1/1

و ظـاهرا    وارد شـده  روایات زیـادی  ی تکاثر، ورهس ی آخر آیه درباره حيدري:محمدصادقاالسالمحجت

 نیـز ند آیه را طوری توضیح دهند که با روایات ا هدر این جا سعی کرد ره طباطباییعالمه مرحوم 

بیـان   آیـات  تفسیربخش در  بیان دارند؛ توضیحی را دو در این زمینه البته .موافقت داشته باشد

در رابطـه بـا    .ینـد فرما ی همین مطلب مـی  یحی دربارهتوض نیزاند و دوباره در بحث روایتی  کرده

ب به عموم است و ضمیر ظاهر آیه خطا : گرچهفرمایند می« یومئذ عن النعیم نّثم لتسأل»ی  آیه

 ی مـردم.  ی خاصی است و نه همه یفهمتوجه طاخطاب، اما  ؛به جمع آورده شده مخاطب نسبت

 کرده است. خبر آنان را از خدا بی کاثر،اند و ت کسانی هستند که اهل تکاثر شده طایفهآن 
 

فرهنگ کفـر اسـت،    و کفار خطاب، متوجه بهرسد  نظر می بهاالسالموالمسلمينمسعودصدوق:حجت

 نیـز  و دیگر آیات آیهاین ظاهر  در واقع .ندسته« کوثر»فرهنگ ایمان به دنبال منین و ؤموگرنه 

یـا  »از سـنخ  است، یا « یا ایها الذین آمنوا» خطابات قرآن یا از سنخ خطاب به عموم نیست بلکه

اسـت. عـالوه    گروهن سه یقرآن، هملذا مخاطب «. الکافرونیا ایها »از سنخ و یا « ایها المنافقون

شـمارش  بـه  بر سر قبور مردگانشـان رفتنـد و   که بود این قبائل  آمدهن، در شأن نزول هم بر ای

 ند، کفار بودند.قبرها پرداخت
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فعـل   »تبـاین   بـا توجـه بـه    ؛«نعمـت »مخلوقات خداوند متعـال از اتصـاف بـه    ـ عدم خروج 2/1

 «نعمت»با « ی نعمت فاسدکننده

در  است کهنعمت، وقتی نعمت  .گیرد ها را در بر می مطلق نعمت ،«نعیم: »فرمایند مه میدر ادا س:

تـی  امـا وق  مثال  آب فی نفسه نعمت است، باعث سعادت شخص گردد؛ موردی استعمال شود که

ه خدا نعمت در طریقی ک بایدبنابراین  .بریزد، این دیگر نعمت نیست کسی آب را در گوش خود

. خدا انسان را خلق کـرده اسـت و هـدف از خلقـت را     تا معنا شود دگرد، استفاده مشخص کرده

این تقرب عبودی، همان « و ما خلقت الجن و االنس إال لیعبدون» :تقرب عبودی قرار داده است

اش است. بنابراین خداوند هر چیزی را که باعث سعادت و سلوك بـه   الهیه نسبت به بندهوالیت 

. اسـتعمال شـود   شود، فراهم آورده و دستور داده با کیفیتی که گفته شد عمل میغایت و تقرب 

 بکـارگرفتن دهد. پـس   نعمت ظاهری و باطنی را شکل می ی است کهین راه، چندر این صورت

که همان تقرب عبودی نسـبت بـه    ـ  اپسندانه که انسان را به غایت خلقتها به طریق خد نعمت

دهد و اگر کسـی ایـن    نعمت اطاعت را شکل میبرساند،  ـ  الهی نسبت به خداستبنده و والیت 

کنـد و   بازخواست مـی  «یا هر بنده عمل»از  وندکار را نکند، معصیت انجام داده است. چون خدا

هـای الهـی    نعمت اگر کسی از این رو،است.  در راه خدا هیهای ال نعمت نیز استفاده از عمل عبد

 .شود بازخواست می د، دچارنکن ی استفادهدرستبه را 
 

 زیـرا غیر قابل قبول اسـت؛   ،«نادرست، نعمت نیست نعمت، در صورت استفاده» کهمطلب  این ج:

شـخص   اما یک نعمت است، چنان هم ، آب)مثال مرحوم عالمه( یختن آب در گوشدر صورت ر

بـه   .زنـد  و هم به خود و هم به آن نعمت ضـربه مـی   دکن ی نعمت را ضایع میفعل با انجام چنین

 و رحمت نعمتسراسر  ، آن را خلق کردهدر بستر خلقت وجود دارد که خدا  هر چه عبارت دیگر

کند. در واقع  منین، بستر قرب ایجاد میؤبرای م چون اصل خلقت کافر، نعمت است.حتی است؛ 

نعمتـی   آب نیـز  .خودش کافر شده است کند و آن بنده، را کافر خلق نمی انسان از ابتدا،خداوند 

 مانند ریختن آب در گوش، گیرد توسط شخص انجام می که اما کاری ،خلق شده است است که

زنـد و هـم بـرای خـود      هم بـه آب ضـربه مـی    ،فعل خداوند متعال نیست. لذا شخص با این کار
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به بیان دیگـر بایـد فعـل     شود، فاسد است. صادر می کند؛ یعنی کاری که از او خسارت ایجاد می

لـذا اگـر بیـان     .فاسد است« فعل»انسان را از نعمت خداوند تفکیک کرد که در این صورت، این 

صحیح است امـا اگـر بـه ایـن     « فعل فاسد، نعمت نیست»این مطلب منصرف شود که  بهعالمه 

 نادرست است. « کند د، نعمت بودن را از آب سلب میفعل فاس»معنا منصرف شود که 
 

ظهور اخبار ذیل  ـ تنافی تفسیر مرحوم عالمه از روایات ذیل آیه )بازخواست از مناسک( با3/1

 به عنوان نعمت  السالم علیهم شدن عباد از ائمه معصومین آیه در بازخواست

روایات، به همان بحث تفسیری ما  فرماید: مضمون این از نقل چند روایت می سپس عالمه بعد س:

را در چـه   است کـه نـان   ، از این جهتها بازخواست خداوند از نعمتکند. ما گفتیم  گشت میباز

پس  یا خیر؟ داید؟ آیا در راه غایت خلقت و تقرب عبودی و والیت الهی بکار بردی راهی بکار برده

حال  نعمت است. کیفیت استفادهخواست از نیست، بلکه باز «بما هو نعمت تنعم»بازخواست از 

چه طور به قـرب و  ها  داند نعمت میکه هاست، تنها کسی  نعمت ی از استفاده که بازخواست خدا

و رسـوالن   این راه را به رسوالنش ابـال  کـرده  خدا هم ست و خدا ند،شو والیت الهی منتهی می

و عمل به دین  از عمل به دین است سؤالبنابراین سؤال از نعمت،  اند. رساندهمردم به آن را هم 

 وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی رسـول  حضـرت  در روایتـی داننـد.   مـی  السـالم علـیهم و امامـان  را فقط خدا و پیغمبـر 

و دین  یعنی سؤال از ؛«کند بازخواست می حقی که شما بر آن هستید، خدا از دین»فرمایند:  می

را به همان معنای قبلی که در تفسیر ایات رو شان، در بحث روایی عالمه ین است. پسعمل به د

 گردانند. ، برمیفرمودند
 

 معنایی است و قابلیـت طـرن نـدارد.    فرض بی« نعمت بما هو نعمت»ست از که بازخوا بیان شد ج:

« والیـت » چـون بنـابر توضـیح ایشـان،     .بیـان عالمـه باشـد    خالف ایـن بر روایات  آید می نظر به

در رابطه با همین مناسـک   نیزاز ما  .برساننداین دین را به ما  ی بین خدا و عباد است تا واسطه

حال به هـر   «.سؤال از نعیم، سؤال از عمل به دین»زیرا ایشان فرمودند:  کنند. ال سؤال میفعا و

آن  السـالم  علـیهم و ائمه پیغمبرچه  ؛به ما رسیده باشد )یعنی دین( این مناسک و عبادات طریقی که
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گفتـه   و به مـا  اخذ کرده آن بزرگواران از  را این امورمبلغ دینی  باشند و چه  ردهابال  ک را به ما

طریـق   اء الهـی تنهـا یـک   بلکـه اولیـ   نـدارد، موضوعیت  دیگر بحث والیت، در این صورت! باشد

 نعمت است، معنا ندارد! وآله علیه اهلل  صلیپیغمبر که نفس فعل ما موضوعیت دارد و این لذا ند!ا هبود

 حـال  واسـطه هسـتند.   آنـان  بلکـه  نیست، السالمعلیهمو ائمه پیغمبر ،بازخواستوضوعِ یعنی م  

بـا پیـامبر و ائمـه     یـا برابـر   برابـر بـا مناسـک اسـت    ال از دین، ؤسآیا این است: اساسی  پرسش

شود یـا   خود این بزرگواران نعمت هستند و در مورد آنها بازخواست می آیا؟! السالمعلیهممعصومین

مطلقـا  نادرسـت    ایـن نظـر   توان گفت نمی البته ؟!شود ؤال میس )به معنای فقه( دیناز عمل به 

 .آیه ندارد ذیل این روایاتِست اما ربطی به داللت ا
 

بعضـی از  کـه  آمده است  در تفسیر البرهان یروایات مفصل و متعددی شریفه  در ذیل این آیه س:

سـؤال  « ثـم لتسـألن یومئـذ عـن النعـیم     »در رابطه بـا   وآله علیه اهلل  صلیاز پیغمبر ؛شود ها بیان می آن

بـه   السـالم علـیهم بیت رسول خود و اهل : این امت، از نعمتی که خداوند باکردند، در جواب فرمودند

 شوند.  آنان بخشید، بازخواست می

بـه دسـتور   آمدنـد و  نـزد ایشـان    السـالم علیهآمده است یاران امام جعفر صادق دیگرروایت در   

ایی برایشان آوردند که در گوارایی و دلپذیری، سابقه نداشت. وقتـی از غـذا خـوردن    غذ حضرت

استه هرگز غذایی دلپذیرتر و آر راوی عرض کرد:فرمودند: غذا چه طور بود؟  فار  شدند، حضرت

فرمودنـد:   افتادم. حضرت« ثم لتسألن یومئذ عن النعیم»ی  یاد آیه از آن نخورده بودم، چنان که

 کند.   شما را تنها از راه حقی که بر آن هستید، بازخواست می نه، خداوند

و او از ابـراهیم بـن عبـاس نقـل     ان ابـو ذکـو   محمد بن یحیی صـولی از را ترین روایت  کامل  

بودیم و ایشان فرمود: نعمت حقیقی در دنیـا نیسـت.    السالمعلیهروزی خدمت امام رضا که کند می

ثـم لتسـألن   »شان بود، عرض کرد: مگـر در کـالم خداونـد:    آن گاه یکی از فقها که در حضور ای

نیست، این نعمت، همان آب سـرد اسـت کـه در دنیـا اسـت؟ حضـرت امـام        « یومئذ عن النعیم

هـایی بیـان    ن را در گونهاید و آ شما آن را چنین تفسیر کرده»با صدای بلند فرمود:  السالمعلیهرضا

غذایی دلپـذیر   ،است و گروهی گفتند: آن نعمت گروهی گفتند: آن نعمت، آب سرد اید که کرده
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-مـا  علیهاست. دیگران گفتند: آن نعمت خواب خوش است. حال آن که پدرم از امام جعفرصـادق 

ثـم  »کالم خداوند متعال: این ی  برایم نقل فرمود که چون نزد ایشان سخنان شما را درباره السالم

ن شد و فرمود: خداوند متعال بندگانش را از بازگفتند، ایشان خشمگی« لتسألن یومئذ عن النعیم

هـا بـر آنـان منـت      کند و به خـاطر ایـن نعمـت    آن چه که به آنان ارزانی داشته، بازخواست نمی

گذارد؛ منت گذاشتن برای آفریدگان ناپسند دانسته شده اسـت، حـال چگونـه چیـزی کـه       نمی

شود؟ این نعمت تنها دوستی  فه میبه خود او اضا ؛خداوند خالق، آن را برای آفریدگان نپسندیده

کنـد؛   است که خداوند پس از توحید و نبوت، از آن بازخواست مـی  السالمعلیهمبیت و والیت ما اهل

ی خود عمل کرده باشد، او را به سوی نعمت بهشـت کـه    باره به وظیفه عبد در اینچرا که چون 

ای »فرمـود:   وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی خـدا  رسـول د: فرماینـ مـی  بعد حضرت «کند. تمامی ندارد، رهسپار می

شود، گواهی به آن  پس از مرگ از آن بازخواست می عبد! همانا نخستین چیزی که السالمعلیهعلی

 رسول خداست و تو ولی مؤمنان هستی؛ وآلـه  علیه اهلل  صلیاست که هیچ خدایی جز اهلل نیست و محمّد

ام. پس هر که به آن اقرار کند و آن را  قرار دادهمقامی که خداوند برای تو قرار داده و من برایت 

ان پـس از  گاه ابو ذکو آن «.شود باور داشته باشد، به سوی آن نعمتی که جاوید است، رهسپار می

آن که حدیث را برایم روایت کرد، بدون این که از او سؤالی بپرسم، به من گفت: این حـدیث را  

ای، دیگر این که عمویت مـرا   از بصره به نزد من آمده به دالیلی برایت روایت کردم، یکی این که

مند کرد و دیگر این که من به زبان و شعر مشغول بودم و بـه موضـوعی جـز ایـن دو      از آن بهره

را در خواب دیـدم کـه مـردم بـه ایشـان سـالم        وآله علیه اهلل  صلیپرداختم؛ در همین هنگام پیامبر نمی

من نیز سالم کردم اما ایشان پاسخ مرا نداد. عـرض کـردم:    داد. کردند و ایشان پاسخشان می می

ای رسول خدا! من از امت شما هستم. ایشان فرمود: آری، امـا حـدیث نعمـت را کـه از ابـراهیم      

گوید: مردم ایـن حـدیث را از    می محمد بن یحیی صولیشنیدی، برای مردم روایت کن. سپس 

تفاوت که در روایات آنان ذکر نعمت و این آیـه و تفسـیرش    ذکر کردند، با این وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

اند که نخستین چیزی کـه بنـده در روز قیامـت از آن بازخواسـت      نیست، بلکه تنها روایت کرده

 است. السالمعلیهطالب ابی  بن شود، شهادت و نبوّت و والیت حضرت علی می
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غذا و نوشـیدنی نیسـت، بلکـه     به خدا سوگند آن نعمت»فرماید:  روایت دیگری است که می  

 «.است السالمعلیهمبیت والیت ما اهل

وارد  السـالم علیـه ابوحنیفه هنگامی کـه امـام جعفرصـادق    ی آمده استروایت طوالنی دیگردر   

ها ایـن   و چند سؤال کرد، یکی از سؤال رسید السـالم علیهعراق شده بودند، خدمت امام جعفرصادق

همـان معـروف در میـان آسـمانیان و همـان      »فرمودند:  ضرتبود که امر به معروف چیست؟ ح

است. عرض کـرد: فـدایت    السالمعلیهطالب ابی  بن معروف در زمینیان است و آن امیرالمؤمنین علی

آن دو کس که در حق او ستم کردند و امر او را ربودند و مـردم را  »شوم! منکر چیست؟ فرمود: 

بینـی و او را از   ه مردی را مشغول نافرمانی خـدا مـی  . عرض کرد: پس این ک«بر او مسلط کردند

آن، امـر بـه معـروف و    »فرمودند:  السالمعلیهداری چیست؟ حضرت امام جعفرصادق این کار باز می

. ابـو حنیفـه عـرض    «نهی از منکر نیست، بلکه آن تنها خیری است که آن را عرضه داشته است

آگاه ساز. ایشـان فرمودنـد:   « لن یومئذ عن النعیمثم لتسأ» رد: مرا از این کالم خداوند عزّوجلک

؟ عرض کرد: امنیت در آشـیانه و سـالمتی بـدن و روزی حاضـر.     «به نظر تو آن نعمت چیست»

ی  ایستاند تا از همه ای ابوحنیفه! اگر خداوند عزّوجلّ در روز قیامت تو را باز می»فرمود:  حضرت

. عرض «کشید ند، ایستادن تو بسیار به درازا میای تو را بازخواست ک ای و نوشیده آن چه خورده

آن نعمت، ما هستیم که خداوند با ما مردم را »کرد: پس آن نعمت چیست فدایت شوم؟ فرمود: 

. «از گمراهی نجات داد و با ما آنان را پس از نابینایی، بینا کرد و با مـا پـس از نـادانی، آموخـت    

از آن جا که قرآن بـرای  »ماند؟ فرمود:  ابد نو میعرض کرد: فدایت شوم! پس چگونه قرآن تا به 

زمانی خاص جدای از زمانی دیگر قرار داده نشده که گذر روزها آن را کهنه کند، اگر چنین بود، 

 «.شد ، نابود میقرآن پیش از نابودی دنیا
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بازخواســت عبــاد نســبت بــه » بیــین سرفصــل جدیــد پیرامــون آیــه آخــر بــه ـــ ت2

بر اساس  «در مقابل کلمه کفر )فرهنگ تکاثر( السالمعلیهم مینسازی ائمه معصو حادثه

 تعریف از والیت سه سطح 

 امری اعتباری و قراری  به در صورت تعریف والیت« والیت»به « نعمت»ـ عدم امکان تبیین 1/2

تناسب  حال باید دید تعریف دین به فقه و بازخواست از مناسک و عمل به دین، با عنوان سوره ج:

  ؟یا خیر دارد

کـه در   شـود  مـی والتـی   ،مصـداق آن  گـردد و  تعریف میاعتباری  یک منصبِ گاه والیت به  

یـک امـر    گردد کـه  میبه اعتبار مردم باز ،این اعتبار کنند. گذشته و امروز، جوامع را مدیریت می

« قـرار »مـردم یـک کشـور     کننـد و یـا   مـی « جعل»این منصب را  زیراحقیقی در خارج نیست. 

مصـادیق نعمـت، حقیقـی     در ایـن صـورت   باشـد.  ها آن حاکمِ ولیّ و ،ارند که این شخصگذ می

اما والیت این شخص خاص بـر   در عالم خارج وجود دارند؛آب و هوا  اموری مانند ند، یعنیسته

بحث حکومت و والیت، منصبی اعتبـاری اسـت کـه    به بیان بهتر،  مردم، یک امر اعتباری است.

اند و اگر توافق بر این فرد صورت نگیرد، فرد  یک فرد خاص توافق کرده آن به اختصاصمردم بر 

 در یـک وعـاء مسـتقل،   منسوب اسـت و   ال ما به خودمانفعاز طرفی، ا دیگری والی خواهد شد.

، سـه وعـاء معرفـی    و تعریف تخصصـی  گردد. پس در این مبنا به خود ما برمیاین فعل  لوازمات

 شود.  نمیدنبال  دارند و ارتباط آنها به هم نیزهیچ ربطی به یکدیگر ن د کهشو می
 

 ـ تعریف دین به فقه به عنوان مجموعه قوانین اعتباری بر اساس این رویکرد1/1/2

تعریـف   )یعنـی والیـت(   توان نعمت را متناسب با مـدلول روایـات   ، نمیاین رویکردبر اساس   

یف فعل ما که ک باشد میای قانون که به شرع نزدیک است، همان معن امر اعتباریبلکه آن ، کرد

 بحـث یعنـی  شـود.   میتعریف در این صورت دین به فقه کند و  همه چیز تعیین می را نسبت به

حرکت  با شرع مطابق باشد، در مسیر ایماناگر کیف فعل ما  است؛کیف فعل ما نسبت به نعمت 
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قوانین  ،این مبناتعبیر به  .خواهیم رفتغیر شرعی باشد، به سمت کفر کیف فعل یم و اگر کن می

بـه دنبـال آن    واسـت   جاریکه فعل ما در عالم خارج  این حیثاز اما  شرع از امور جعلی است؛

 شمرند. می هم حقیقیرا  آن، وجود دارد بهشت و جهنمی
 

به معنای پذیرش اراده مادون  ،«مشارکت»ـ تغییر نحوه والیت بعد از رنسانس بر اساس 2/2

 وگو و عقالنیت سیاسیب گفتتوسط مافوق در چارچو

جدید مطرن شده است. یعنی کسی مدیر عامل و یا رئـیس   تمدناز والیت، در معنای دیگر   

تناسـباتی بـا    آید و این شخص برای کسـب آراء مـردم، بایـد    ر میسرکابر گیری  با رأی است که

که چه کسی  اینس بر اسا کنند و وائجشان توجه میمردم به ح در واقعحوائج مردم داشته باشد. 

رأی  د،کنـ  فـراهم مـی  آنـان   ی بـرای رفـاه بیشـتر   کنـد و  بهتر حوائجشان را برطرف مـی به نحو 

علـل  ه و جامعـ  بـودنِ  حقیقـی  ی دموکراسـی و  فلسفه ه این بحث در عمق خود بهدهند. البت می

 1.شوند مطرن میادعاهایی شود و در این زمینه،  منتهی مینسبی  المعالیلِ

بـر اسـاس ایـن    اما طلبد  صحت و سقم آن، بحث دیگری می ی این مبنا و بحث ازبررسالبته    

هـای   و خشـونت   راطـوری امپ گ و بوی دیکتـاتوری و سـلطنت و  رن مبنا، تمدنی ساخته شده که

قبـل از رنسـانس    دوران مربوط بـه  روابط اجتماعی و مدیریت را ـ که  را ندارد و آن نحو از علنی

 نیـز در آن، زیردستان  که واقع بعد از رنسانس، مدیریتی به وجود آمدهدر است.  کنار زدهـ  بوده

جتمـاعی و  زنـدگی ا  عبارت دیگـر،  . بهمشارکت کنند دهند و در سرنوشت جامعهرأی  توانند می

ی میانی  الیه و ها معاونت را برای گیری در تصمیم ، مشارکتدر ظاهر مدیریت عالم تغییر کرده و

روی سـریر سـلطنت   طور نیسـت کـه یـک نفـر      ند. دیگر اینپذیر یم جامعه و حتی عموم مردم

بلکـه حتـی    دستور دستگیری و اعدام را صـادر کنـد!  بنشیند و در صورت طرن سخنان مخالف، 

، به راحتی از مواضع کسـی کـه   خبرنگاراندر مقابل  بعد از مالقات با یکدیگر و ،روسای کشورها

                                                                 
لو و  دانند؛ باری میاول، به مبنای دوم توجهی ندارند و از عینک خود، همه امور اجتماعی را اعت رویکردـ البته قائلین به  1

 اینکه به تفصیل، از مباحثی مانند تحقیقات میدانی و کنترل عینیت و ... سخن رانده شود.
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کنند و موضع مخـالف خـود را علنـی     اند، انتقاد می تا چند دقیقه قبل، سرگرم صحبت با او بوده

فرهنـگ  »در مقابـل چشـمان مـردم اسـت،      روابـط مـدیریتی   نمایند. پس آنچه کـه از  میبیان 

در مباحـث  البتـه  اصـل اسـت.    «عقالنیت سیاسی» و« وگوگفت»در آن  که باشد می« مشارکت

این است کـه در  حداقل این روابط، صورت متفاوتی دارد اما  «باطنِ»دیگری باید تبیین کرد که 

 .مشارکت قابل مشاهده استفرهنگ ی از مظاهر روبنای قضیه،
 

های مادون از طریق قدرت برای اراده به ایجاد انقطاعوالیت از معنای سوم  سطح ـ تبیین 3/2

 سازی( حادثه)مدیریت  و کارآمدی عینی

گـو  وگفـت و نیست که دو طرف بـا هـم   این نح نسبت به بحث والیت، دیگر سومدر رویکرد   

که  بدین معنا نیستدر این مبنا، دادن  رأیبرای مشارکت و همکاری به توافق برسند. یا  کنند تا

آن  شود کـه در  می ایجاد ای بلکه جاذبه نیز، محکوم باشند؛ عده ، دستگاه حاکم و یکیک طرف

ی وجـوه یـک     و همـه  اسـت « بابی أنت و أمی و أهلی و مـالی » ها ی ملت زبان حال همهجاذبه، 

و  کارآمـدی  برتـری چیسـت؟  « جاذبـه »آن امـا   .دشـو  خرج شده و فدا میآن جاذبه  ملت، برای

تقاضای ای که همگی به گونه؛ آن هم ها ها و ملت دولت در برابر تمامیِجدید  و تکنولوژی قدرت

های یک ملـت و سـکوت در    ی دارائی دارند. حتی اگر نرخ دستیابی به آن، فدا کردن همهآن را 

 دهند. ا انجام میدر دنی تکنولوژی جدیدو  که صاحبان این صنعتباشد لمی اظم برابر
 

ه در ایجاد انقطاع و سجده جوامع بشری نسبت ب« سازی کفر مدیریت حادثه»ـ تبیین عینی 1/3/2

 اقتصادی از طریق تکنولوژی سیاسی وآثار ماده در امور 

، در مظـاهر ایـن   پیرامون تغییر مقیاس شهوت عرض شد 1در مباحث قبلیکه  مطلبیهمان   

در چهـار فصـل    نوشـیدنی و خـوردنیِ  هـر نـوع   امـروزه   ،طور نمونه بهتمدن کامال  مشهود است. 

شود  یمستانی تولید مهای ز ، میوهبرودت هوا حاکم استای که  رهکُ نیمیعنی در . دسترس ماست

                                                                 
 .12ـ جلسه اول تفسیر سوره ماعون، صفحه  1
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هـای   شـود و  میـوه   هـای تابسـتانی تولیـد مـی      میوهاست،  ای که گرمای هوا بیشتر کره و در نیم

منتقـل  طرف به این   کره های زمستانی از آن نیم کُره به آن سوی دنیا و میوه نیماین از  تابستانی

سـاخته   تکنولـوژی بـا   هکشتی و هواپیمایی است کهمین ی این انتقال سریع،  شود و وسیله می

تمامی طول بیست و چهار ساعت، هـر چیـزی کـه متعلـق     در  صورت است که در این .دشو می

اگـر انسـان    حال !شهوت قرار بگیرد ـ چه زمستانه و چه تابستانه ـ در بازار قابل دسترسی است  

نتوانـد،   رکنـد و اگـ   پیـدا مـی   تهیه کند، احساس عزت که به آن تمایل پیدا کرده را چهبتواند آن

 ، راهکه این  ضمن این .کردن آن پیدا کند راهی برای تهیه باید در نهایت،کرده و  احساس خواری

ـ  علمی تعریفمند و  قاعده صورته است که ب مسیری ه شده است و حتما  الزم نیست که کسی ب

و  ریتاین یک نحوه مدی تواند در سیستم استخدام شود. می دست به دزدی بزند بلکه، خاطر فقر

عنی در ی« سازی مدیریت حادثه»گوییم.  می« سازی مدیریت حادثه»که به آن  دیگر است والیت

 کشـتی، سـالن   هواپیمـا، قدرتی )از جنس خـودرو،  ی زمین،  کره میلیارد انسان ساکن برابر هفت

 ، ایـن قـدرت   د.یـ ی کشورهای دیگـر را تحـت تسـخیر در بیاور    همهبتوان که د یداشته باش (و...

بـأبی أنـت و   »، برای کفر و دنیاپرستی صـاحبانِ آن  جهان هایکه کشورکند  می ای ایجاد هجاذب

 !دکن ها انقطاع ایجاد می برای ملت ؛ یعنیندگوی می «أمی و أهلی و مالی

 به عنوان یک ملـت  ی آنان هویت ملت ویتنام، مبارزه بر ضد آمریکا بود و آوازه عنوان مثال هب  

و بـه   به استیصال کشـانده بودنـد   زمان خود را چیده بود؛ چون ابرقدرتِی دنیا پی مقاوم در همه

بـه ایـن    مریکا مقاومت کرده بودند. اما با گذشت چنـد دهـه، امـروز   آخاطر وطن خود در مقابل 

دنیـا بودنـد و   ثروت و علـم  صاحبان  هااین ابرقدرت زیرا؛ ند که اشتباه کردندا هبندی رسید جمع

یافتگی را  افتادگی ویتنام شده است. لذا رسما  تصمیم خود برای توسعه بها باعث عق مقابله با آن

حضور او ، شود ر آمریکا آغاز میرئیس جمهو اعالم کردند و وقتی دریافتند که این راه با دعوت از

انجـام   ملـت ویتنـام   حتی نوعی از عذرخواهی نسبت به که آن بدون ؛پذیرفتنددر کشور خود را 

ی این کشور تنظیم شده و به دلیل برقراری ارتباط بـا    های توسعه برنامه یزنحال حاضر در  .شود

« سـازی  مـدیریت حادثـه  »ی بـارز از   یک نمونهاین  .اند قرار گرفته مورد پشتیبانی آن ت بزرگ،بُ
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کنـد و از آن  نفـی  خـود را   ی  گذشـته هویـت  شود یک ملـت،   باعث می، است که با ایجاد جاذبه

 تا به این مواهب دسترسی پیدا کند.سخنی به میان نیاورد 

نیست بلکـه مـردم از جـان و     «فرماندهی و فرمانبَری»پس در این نوع از مدیریت، نیازی به   

ست که ـ نعوذ بـاهلل ـ    او علت، این  پسندند، خواهند رفت می سازان دل به دنبال آنچه که حادثه

! معناسـت  همـین  ند و اساسا  سحر بهکن ی آیات الهی ساخته و پرداخته می نازل منزله اموری را

ایجـاد  قـدرتی   الهـی، انبیاء  و معجزات مقابل آیاتپرچمداران طغیان، در  زیرا در طول تاریخ نیز

هواپیمـا و   تـاب،  کامپیوتر، لب قدرتِ همند. امروز هدی آن فریب  وسیله بهرا که مردم  کردند می

های یک کشور اعالم  وقتی نوع سالنی حت ، همین نقش را ایفا می کنند.این تمدنمظاهر  دیگر

تواند بجنگـد یـا    یعنی با چه کشورهایی می است؛ ی آن کشوردفاع نشانگر میزان قدرت، شود می

ت وکنشـینی کـرده یـا سـ     مجبور است عقـب  شورهاک یک از کدام در مقابلکند و  آنان را تهدید

، انقطـاع  لوازم ایـن جاذبـه   وکند  ی اجتماعی ایجاد می است که جاذبه . چنین اموریداختیار کن

مـردم در   در برابـر آنهاسـت.  سـجده  و ها نسبت به داشتن و نداشـتن ایـن ابـزار     و دولتها  ملت

 «تبُ»چون در آن روز کردند؛  ها ذبح می تبرای بُخاص  را در یک مناسک گذشته، فرزندان خود

هنگـامی کـه   لـذا  و  است «تکنولوژی» این دوران،در  دیدند. اما مظهر قدرت می  را مظهر قدرت

کننـد، کشـورهای   و نظامی کمک امنیتی درخواست آمریکا  همانندتکنولوژی  کشورهای صاحب

بدهند و اال آن کشور، از  کشتهفرزندان خود را به جنگ بفرستند و باید اطاعت کنند و تر  ضعیف

 گذاری و تکنولوژی خارجی محروم خواهد شد. سرمایه

در مقابل آنها ذبح شوند،  ها انسان وجود ندارد تاو چوبی  سنگیت بُدیگر امروزه  براین اساس  

هدیه  برایباید های مختلف،  رهای جوانان ملتیک روابط اجتماعی است که سَ بلکه تکنولوژی و

، کرد میمریکا خریداری آاز  شاه کههایی نرخ آواکس نیز در زمان شاه !بریده شود ،آستان نبه ای

در اتفاقا  این طور نبود کـه ارتـش    مان بود.ار در عُسرکوب مبارزین ظفّدر  مشارکت ارتش ایران

 نادار درجـه ، به داوطلب، بیست هزار تومان به سرباز بلکهاین زمینه، بصورت تحمیلی عمل کند 

پرداخـت  ، پنجاه هزار تومان بـه بـاال   داوطلب انافسر ی و پنج هزار تومان و بهحدود س ،داوطلب
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صورت ه ب هایشانجنازه ،بعد از کشته شدن که به ظفار رفته بودند، ایرانیچتربازهای  کردند. می

 نداشته باشد!  در پیهای سیاسی  تنش کردند تا مخفیانه دفن می

 انان و افسران جوسرباز، ی کوچک بچهکه به جای  است شدن یک نحوه قربانی نیزاین پس   

هـای   کشتی ست سال پیش نیست کهامروز همانند دویند! ور به سمت مرگ می با رغبت و شوق

هـای بـزرگ،    بـا تصـرف سـرزمین    ا راه بیافتند واز آن طرف دنی یالیی و پرتغو اسپانیا یانگلیس

مغزهـای   جای چنین کاری،ه ؛ بلکه ببردگی ببرند پوستان آفریقایی را به ی از سیاهجمعیت زیاد

ی  ادامـه  مشـتاق  ند کـه هسـت  ، نخبگـان کشـورهای مختلـف   انو این برند میبه بردگی متفکر را 

ـ که بـرای تأدیـب بردگـان      غلبه و رعب زور،جای ه البته ب! باشند میدر آمریکا یا اروپا  تحصیل

تمـامی   ،دهند و با ادبیات بسـیار زیبـایی   های بدون امضاء می چک شد ـ  پوست استفاده می سیاه

در این کشـورها  حقیق مشغول تخود  ی هویت با همه لذا نخبگان کنند. ها را تقبل می مخارج آن

   1کنند! د و آنان استفاده میشون می

 ، نـه خـود مـاده   شـود  مـی وادار « آثار ماده»به سجده بر  بشر ،نحوه مدیریت بنابراین در این  

گوشـی   ی آن، کننـد و نتیجـه   صورت علمـی کنتـرل مـی   ه بآثار ماده را یعنی  !(چوبسنگ و )

سرتاسـر  در اطالعـات   یتمام دهد با ا قدرت میی که به شمدستگاه شود؛ موبایل و کامپیوتر می

 .درن است، والیت مُاین افزایش دهید.را  ملت خود دنیا ارتباط برقرار کنید و قدرت علمی

شود و بر اساس آن، دویست  های زیادی فدا می حال آیا وقتی برای این نوع از مدیریت، جان  

ـ  ای حقی شوند، باید آن را مقوله کشور دنیا هماهنگ می  طـور نمونـه،   هقی دانست یا اعتبـاری؟! ب

کیدات زیادی در رابطه با استفاده از تولید داخلی داشتند اما افراد در تأ ظلـه  داممقام معظم رهبری

                                                                 
های امنیتی و اطالعـاتی آمریکـا کـار     داد نخبگان مهاجر در پروژه ـ اخیرا  فیلم بسیار جالبی ساخته شده بود که نشان می1

من راضی به این کـار نیسـتم؛ چـون    »یکی از این نخبگان از این موضوع با خبر شده بود، گفته بود:  کنند. وقتی پدر می

البتـه ایـن مسـأله، هنـوز هـم بـه       « شـود.  گناهان ریخته مـی  های تو، بمب و موشکی است که بر سر بی ی فعالیت نتیجه

سازی در این زمینه، برای ملت ایران تنفـر پیـدا    اند تا با فرهنگ فرهنگ تبدیل نشده است، بلکه فعال  این فیلم را ساخته

شود و فرار مغزها از ایران کاهش پیدا کند. حال چه کسی کل امت اسالمی را بیدار کرده است؟ این بیداری و هوشیاری 

ت ملـ  ظله دام به وجود آورده است و همه مدیون ایشان هستیم! به تعبیر مقام معظم رهبری سره قدس و فهم را حضرت امام

 سره در برابر ما گشوده است. ایران در هر عرصه و در هر جا که بیدار شد، به دلیل راهی بود که حضرت امامقدس
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هستند و طبیعی است که جنس آمریکایی یا اروپایی   دام به فکر یافتن جنسِ با کیفیتخرید، م

تاپ یا موبایل که طـرف مشـورت شـما قـرار      کیفیت باالتری دارد. در این صورت، کارشناس لب

ی رهبـری و اهـل    گرفته، شما را به خرید کاالی خارجی توصیه می کند و لو متـدین و شـیفته  

 های انقالبی باشد! رکت در مناسبتش
 

 سازی کفر در عرصه علمی و فرهنگی های عینی مدیریت حادثه یین نمونهـ تب2/3/2

ی عینی مطرن  سازی چند نمونه در مدیریت حادثه« ذبهایجاد جا»برای تبیین بیشتر معنای   

تـا در گفتگـوی    کنـد  مـی های برتر کنکور دعوت  رتبه از صدا و سیما مطابق رویّه خود، شود؛ می

ای از  نامه اگر برای شما دعوت که از آنان این بود های مجری الؤ. یکی از سدنخبری شرکت نمای

ی اول  ، رتبـه که در کنکور شخصی شما چیست؟کشورهای خارجی فرستاده شود، عکس العمل 

نامـه پاسـخ مثبـت     به این دعوتمن قطعا  » پاسخ داد: ی علوم انسانی را بدست آورده بود، رشته

 و در مقابل، ه مشهور بودمخانوادمیان خواندن در  درس من در کسب نمرات باال وچون  دهم؛ می

در نهایـت  بـرد،   از این مسأله رنج مـی و  عقب بودهمیشه از لحاظ علمی  ،بستگان یکی ازفرزند 

 بفروشند و به کشور فرانسه سفر کنند تا فرزندشـان شان را  پدر و مادرش تصمیم گرفتند زندگی

و بسـیار   خـوب مهندسـی را انتخـاب کـرد    ی  یک رشـته  نیزاو  بدهد.ی تحصیل  در آن جا ادامه

، گـردد  او به استعدادش برنمی طبیعتا  مشخص است که پیشرفت جلو افتاد. پیشرفت کرد و از ما

 «.جاستمربوط به محیط آن بلکه

پس که به یکی از کشورها بورسیه شده بود،  ریزی و برنامهسازمان مدیریت  یکی از اساتیدیا   

همـان ابتـدا ورود بـه آن کشـور اعـالم کـردم کـه         در» گفـت:  مـی ت و از مدتی به ایران برگشـ 

مدرك دکتری را بگیـرم   ظرفیت، در مدت یک سال و نیمر اسرع وقت و با باالترین خواهم د می

 ت و دربیست ساع ،باید در هر روز :گفتندریزی کردند و  برنامه برایم نیزها  و به ایران برگردم. آن

 استراحت نکنیدچهار ساعت از بیشتر  ،در روزیعنی . یدوان، شش ساعت درس بختعطیلهای روز

 .«کرنیـد  و نماز و حمام و غیره صرف مـی غذا  را برای و دو ساعت دیگر خوابید ساعت می دو که
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و  معجـزه اسـت   هـا  آن ریزی برنامه جا ببینید!بروید و معجزه را در آن» گفت: سپس در ادامه می

ـ   یعنی ایـن  «.جا شناختممن استعدادهایم را در آن چشـیده بـود و ایـن     شخصـه ه وضـعیت را ب

در فکر این هستم که بمـانم یـا    االن»گفت:  میکرد. بعد  منتقل می برای دیگرانوجدان خود را 

و  به این صورت، خودم را راضـی کـنم   تا کنم سه نیمه شب، کتاب ترجمه می ساعت تابرگردم! 

 «یم بـروز کـرده بـود.   ها و استعدادها خالقیت چون با فشاری که به من وارد شد، .در ایران بمانم

 یعنی جاذبه! ،ینا ی از این دست وجود دارد وزیاد یها نمونه البته
 

سازی در مدیریت خداوند متعال از ابتدای خلقت تا روز قیامت از  ـ جریان والیت حادثه4/2

 معجزات الهیو طریق آیات 

ی  نحـوه  تا روز قیامت، السالمعلیهحضرت آدم رسد که از ابتدای هبوط از سوی دیگر به نظر می  

 ا  جاذبـه ایجـاد  مرتبـ  عظمتـه  جلـت  ت حـق یعنـی حضـر  نوع سوم بوده است.  والیت خدای متعال از

خـدای   بهجتو  لذت ند. در ایجادِ ایمان، هدایت،لهی شواعباد بر اثر آن، وارد دستگاه کند تا  می

سازی بـوده اسـت و    والیت حادثه وند متعال از سنخوالیت خدا متعال و تمامی موضوعات دینی،

 اسـت کـه   هر آن هم، آیـات الهـی  و مظ هکرد ین صورت دعوت میی بندگانش را نیز به هم همه

 کند. میی نورانی ایجاد  جاذبه
 

ی  ایجـاد وحـدتک کلمـه    علت بهقرن بیستم؛  الهی در ی مثابه آیه هب سره قدس خمینی ـ حضرت امام1/4/2

 ظلم و استکبار جهانی   بابرای مبارزه  امت اسالمی

در قـرن بیسـتم    هسـر  قـدس خمینـی  وجـود حضـرت امـام   در ، این نحوه از والیت خدای متعال  

-عجـل عصـر  حضرت ولی خدای متعال از طریقامروزه برای همه قابل درك هست. منعکس شد و 

در حـال  هنـوز  ایـن آیـه   و پـرورش داد   یـق عم ایشان را در مقیاسی سربازاناز  ، یکیفرجـه  تعالی اهلل

انـداز   طنـین  سـره  قدسحضرت امامکه توسط  «دعوت الی اهلل»مردم ایران به درخشش در دنیاست. 

این  و این دعوت ی بوسیله ها کشور از امت اسالمی ده از سی سال،بعد امروز و  شد، پاسخ گفتند
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ی ها جاذبه ی صورتی که همه . درکفر نروندزیر بار  اند تا تصمیم گرفته و بیدار شدهی الهی  کلمه

دارای عمـق   ،در کشورهای سنّی ها حتی این جاذبه وجود دارد و نیزمادی  سازیِ حادثهمدیریتِ 

شـاهد رونـد رو بـه کـاهش مهـاجرت       ،اگر آمارگیری انجام شـود  رسد . به نظر میاست یبیشتر

البته نخبگان در آن کشورها خواهیم بود و این، تابعی از پیشرفت انقالب اسالمی در ایران است. 

بـه   های مربوط بـه تمـدن غـرب در کشـورهای اسـالمی      این شاخصه، بلکه کل شاخصهنه فقط 

یعنی اگر کاهش معناداری در حال حاضر نداشته باشـد طـی چنـد    . در حال کاهش استیج تدر

 ای شکسته خواهد شد. سال آینده حتما  کاهش خواهد یافت و در نقطه

 توحید و ابال  آن به تمـامی  ی کلمه شدنِ جهانیاز نوع  سره قدسحضرت امام مدیریت بنابراین  

ی حقیقـی الهـی و    آیـه  مردم ایـران . در واقع اشته استند ای سابقه که در دوران غیبت بود دنیا

و خـدای متعـال    مشاهده کردند سـره  قدسحضرت امام اهلل العظمی به معنای واقعی کلمه را در آیت

 یک نحوه والیت است. هم این پس باقی ماند.  ایشان ، نامدر تاریخ ی دنیا و اراده کرد که در همه
 

سـازی   حادثـه جاذبه و  از سؤال»به ز نعیم( سؤال ای آخر ) آیه تفسیربندی   جمعـ 3

 «لیای الهی در هجمه به کلمه کفروا عینی 

ی  جاذبـه  ،ی حضـرت نـون   جاذبـه  گیـرد،  که مورد بازخواست قرار مـی  چهآنپس در نتیجه   

سازیِ پیامبر اکـرم و   ی حادثه جاذبهو  و حضرت عیسی ی حضرت موسی جاذبه ،حضرت ابراهیم

حضـرت  هاست که حتی قابـل مقایسـه بـا عملکـرد      ی زمان ، در همهالسالمیهمعلی معصومین همه

ه که نام این اولیاء بزرگ غلیظ بود در آن دوران به میزانیو ضاللت  ما شهوتنیست. ا سره قدس امام

ــی ــی  اله ــزوی م ــرد را من ــه واال .ک ــه  ب ــور نمون ــده  ط ــات وارد ش ــارك   در روای ــود مب ــه وج ک

تـا  تولد شد. از ابتدای  گذاشتند، آن عرصه پرنور می قدم می یی کههر جا در، السـالم  معلیهاطهار ائمه

انی بوده است نورهم کالمشان  ند.کرد حس می انیت رانور همگان این نیزرسیدن به مقام امامت 

بوده کـه دسـتگاه حـاکم    به همین دلیل  ند.کرد را منفعل می دستگاه مقابل ای، در هر مباحثه و

کردند که در نهایت نیـز ایـن بزرگـوران را در شـهر دیگـر       برخورد میالس گونه مج این با ا سریع

۴۹



 

 

بهـم   طغیـان را دقیقـا  دسـتگاه    ،السـالم  معلـیه ی مواضع ائمّه معصومین همه . یعنیمحصور نمودند

امام  مختص به قیام ادامه داشته است؛ لذادویست و پنجاه سال در طول  له،ریخت و این مسأ می

 است.نبوده  السالمعلیهحسین

ی انبیاء و اوصیاء الهی، به نحوی بوده  گیری همه ی تولد، سلوك، مشی و موضع  در واقع نحوه  

 نیـز ی کفر  کلمه کرده است. آن وارد می ای اساسی به گرفته و ضربه را نشانه می ی کفر کلمهکه 

 قـرار  تمـدن  ، حکومـت، جامعه توسط پرچمداران طغیان، مبنایی برای ساخت که موضوعی بوده

ی  م و همـه عـال   های معنـویِ  ی قدرت عالوه بر شجاعت انقالبی، همه البته اولیاء الهی .گرفت می

 داشتند.  را  امدادهای الهی

سـؤال   در روز قیامـت  است کـه  و از این والیت ت معنا شودوراین ص باید بهوالیت  بنابراین  

حتـی در   هاکشـور  تمـام نـوع والیـت، در   ایـن  شـعاع نـور    البته باید توجه داشـت کـه  شود.  می

 ده و حجت بر همه تمام شده است.سیرآفریقا به ظهور و بروز ی چون ا دور افتادههای  سرزمین
 

گیـری دعـوت الهـی بـر     با توجه به شکل ؛سازی ناسب فرهنگ مذهب با مدیریت حادثهـ ت1/3

 اساس آیات و معجزات )نه امر و نهی و قانون(

از روایت اخذ شد که همان والیت بود؛ یعنی  ی آخر آیهن ایمعنای  ابتداطور خالصه،  پس به  

از بحـث   «سـازی  اعتباری، مشارکتی و حادثـه » دین صرفا  به مناسک تعریف نشد. بعد سه سطحِ

ه قـرآن تطبیـق داد   به کـل  ،ی سوم در مرحلهسپس و  شدتبیین  وعقالنی پیرامون والیت طرن 

ی مدیریت خدای متعال با کـدام   نحوه م گردیدمعلوقرآن و فرهنگ ادیان  یعنی با رجوع به .شد

این بحث مطرن شد که گـزارشِ قـرآن از    عبارت بهتر، به .یک از این سه مدیریت هماهنگ است

ی  ناقـه طـور نمونـه،    بـه با کدامیک از این انواع مدیریت سـازگار اسـت؟    حرکت فرهنگ مذهب،

ی مدیریتی بـود؟   ؟ و از کدام نمونهچه اثری بر مردم آن شهر و قوم داشت السالمعلیهحضرت صالح

و بسـیاری   السـالم علیـه کردن مردگان به دست حضرت عیسی و زنده السالمعلیهعصای حضرت موسی

از سـنخ  این نحـوه والیـت،    معلوم شد ها تناسب دارد؟ ها با کدام نوع از والیت دیگر از این نمونه
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زیرا والیت به  است؛سازی  حادثه خ والیتِبلکه از سننیست؛  (امور اعتباری)« إذا امر موال بعبده»

ی حضرت صالح و عصـایِ   است، نه ناقهمرتبط با قانون و امر و نهی  ،«إذا امر موال بعبده» صورتِ

ی آن مـردم را بـه    بوسـیله  کـرد تـا   ایجاد مـی ای که خدا  یعنی جاذبه !السـالم ما علیهحضرت موسی

مـدیریت   از تعریـف  ایـن فرمـوده، موضـوع   و آن را در قـرآن نقـل    نمایـد دستگاه ایمان دعـوت  

ابال  امـر و نهـی محـدود بـوده     هر پیغمبری به  گوید چون قرآن نمی نیست.)مدیریت اعتباری( 

در واقـع در   رآن، راجع به آیات و معجزات اسـت، نـه اوامـر و نـواهی.    تمامی قصص قاست و لذا 

، تماما  از آیـات  السالم همیعل الهی و دیگر انبیاء قصص حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت ایوب

سازی، دستگاه طغیان  حادثه است که با خداوندی مدیریت  نحوه الهی سخن به میان آمده و این

 .کشاند انزوا می را به چالش و

شـود؛ زیـرا    نمیدر امر و نهی خالصه  نیزی مدیریت کفار و منافقین  نحوهبیان شد که  البته   

در  سـازی داشـته باشـد،    روشن است که اگر کسی قدرت حادثـه کنند.  حادثه ایجاد می نیزآنان 

ف یـ کند و وقتی قادر بر نابودی هویت طـرف مقابـل باشـد، نـه تخف     تر مدیریت نمی پایین سطح

 کند و نه دستگاه ابلیس. آید. پس نه دستگاه خدا چنین کاری را انجام می دهد و نه کوتاه می می
 

 آخرذیل آیه  ـ بررسی اجمالی سند و داللت روایات2/3

آخـر، امـوری از    ات ذیل آیـه روایبعضی از  در پایان، تذکر این مطلب دور از فایده نیست که  

 باید توجه داشـت کـه   اما ند،ا همعرفی کرد «یمنع»از مصادیق  نیزامنیت و غذا را  سالمتی،قبیل 

از طرفـی غیـر از    نبودنـد.  ی اول ر سندی اصال  قابل مقایسه بـا دسـته  از نظ ،این دسته از روایات

ات روایـ  ، مـدلول معنـا کردنـد  « والیـت »را بـه  « نعـیم »از روایات که  ی اول ، دستهبحث سندی

به اموری « نعیم»صراحتا  تطبیق  السالمعلیهمائمه معصومینکند؛ یعنی  نفی می نیز ی دوم را دسته

 رون و کلّیت سوره بـه  که اساسا  این ی دیگر نکته د.نکن امنیت و... را نفی می نوشیدنی، مثل غذا،

 د. شو ی محقق میساز حادثه با والیت رهنگ تکاثر و علم و تجزم پرداخته و این مقوالت تنهاف
 

 اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین وصلی
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 و اراده جريان مجراي عنوان به «تکاثر فرهنگ»

 مبناي بر كفر اجتماعي التوُ وجودي كشيدگيِ

 الهي بازخواست انحصار علت  ؛سازي حادثه مديريت

  «واليت» امر به
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 شناسنامه
 لت قرآن كريم در تكوين، تاريخ، جامعهنقد و نقض تفسير الميزان و طرح مقدماتي پيرامون منز
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 بـه عنـوان مجـراي جريـان اراده و كشـيدگيِ     « عهـا و جوامـ   تمامي ابعـاد تمـدن  » ـ1

 سازي   الت كفر يا ايمان بر مبناي مديريت حادثهوجودي وُ

سـؤال از   ره طباطبـايي  عالمـه مرحوم بيان شد كه گذشته  بحثدر  االسالممحمدصادقحيدري:حجت

ظـاهر   اين تفسير بـا  مطرح شدو در نقد آن  نعيم را به سؤال از عمل به دين تفسير كرده بودند

 السـالم  علـيهم ائمـه معصـومين   واليـتِ روايات مخالف است؛ چون بر اساس داللت روايـات، عبـاد از   

در سـه سـطح معنـا    واليت و مديريت ، «واليت»سپس در توضيح و تحليل شوند.  بازخواست مي

سـازي. بـا    در سـطح حادثـه  ــ  3 ـ در سطح مشـاركت؛ 2)اعتباريات(؛  در سطح مولويت ـ1شد: 

بندي كرد كه مديريت  طور جمع سازي ذكر شد، شايد بتوان اين كه از مديريت حادثههايي  نمونه

كنـد   ي اجتماعي ايجاد مـي  سازي، مديريتي است كه از طريق كارآمدي عيني، يك جاذبه حادثه

پذير باشـد، خـودش بـا     زيرا طرفي كه قرار بود فرمان ؛كه در آن به فرمان و دستور نيازي نيست

كند. ل كامل، به سمت آن فضايي كه وليّ جامعه ايجاد كرده، حركت ميحالت انقطاع و مي

سـازي، بازخواسـت عبـاد از خـود ائمـه       حال طبق اين تعريـف از واليـت و مـديريت حادثـه      

 شود؟ به چه صورت تبيين مي السالم عليهممعصومين
 

ـ  گاه يك فرهنگ يا روابـط اجتمـاعي در مقيـ   االسالموالمسلمينمسعودصدوق:حجت ه اس جهـاني، ب

اين  ربط شود، لذا آن، مالحظه نميالت وُ ارتباط اين فرهنگ بهو   شود صورت مستقل تعريف مي
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ي انسـاني دانسـته شـده و ج ئـي از      اما گاه اين فرهنگ، يك مقوله شود. دو از يكديگر بُريده مي

انسان سالمي بـر  عنوان مثال، هر ه شود. ب ي نور محسوب مي ي كفر يا ائمه ي وجوديِ ائمه پيكره

تواند آن را به سمت باال حركـت داده و سـپس آن را بـه سـمت      دست خودش حاكم است و مي

آن را دوباره باز كند. در  ،اي بعد تواند چشم خود را ببندد و لحظه طور كه مي پايين بياورد؛ همان

ي انسان، در  دهي انسان در دست و ساير اعضاي بدنش حاضر است. به هر اندازه كه ارا واقع اراده

منـدي بـه يـك فكـر دانشـگاهي يـا        كردن و عالقـه ي فكر ي او در نحوه دارد، ارادهبدنش حضور 

 حوزوي ني  حاضر است.

ي كفر در اعضاء بدن آنهـا حاضـر اسـت، در روابـط      ي ائمه طور كه اراده بر اين اساس، همان  

نيـ  كشـيدگيِ   « تكـاثر  فرهنـگ »اجتماعي و فرهنگ جامعه ني  حضور دارند و در اين صـورت،  

شـيخين اسـت. يعنـي اينـان      ابوجهل، ابوسـفيان و  وُالتي مانند خسروپروي ، قيصر روم،وجوديِ 

عبـارت ديگـر،    بـه . باشـند  مـي  كفـر  ي فرهنـگ و روابـط اجتمـاعي     هستند كه صـانع و سـازنده  

يك تمدن  آورند و اساساً هاي متناسب با اين بستر را پديد مي گذاران و كساني كه قانون سياست

صورت مستقل از تمدن فرض شـوند  ه كه اين عناصر بآورند، اينان هستند؛ نه اين وجود ميه را ب

روابـط   تـوان تمـدن و   وجـه نمـي   ! در واقـع بـه هـي    ي ديگري محسوب شود مقوله ني و تمدن 

نـان  ي آ چون اراده  و كشيدگيِ وجوديِ اين عناصر جدا كرد و تفكيك نمود؛  اجتماعي را از پيكره

 هر لحظه در اين عرصه حاضر است. 
 

علت تبديل آنان به عناصـر   ساز؛ الت حادثهـ قبول مسؤوليت همه وجوه يك تمدن توسط و1/1ُ

 تاريخي

شـوند؛ يعنـي متفكـران بعـدي، ايـن       ، وارثان آنها جايگ ين مـي الت كفروُبعد از مرگ البته   

طور است و انبياء ني  فرهنگ  هم همينكنند. دستگاه ايمان  فرهنگ را سينه به سينه منتقل مي

رسانه و ديگـر   بنابراين تمام صنعت، هنر،كنند.  الهي را سينه به سينه به اوصياء خود منتقل مي

بار تمـدن و نيروهـاي     ي همه لذاباشد،  ميي وجودي اين عناصر  ابعاد يك تمدن، ج ئي از پيكره
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آيد و اين افراد بـراي   ها مي آيد، بر دوش اين انساني آن و تغييراتي را كه در طبيعت به وجود مي

 يك تمدن، جايگاهي همانند ريشه براي يك درخت را دارند.

شـود كـه ايـن     شود، فـوراً متوجـه مـي    براي مثال وقتي يك مهندس وارد يك ساختمان مي  

 گردانـد. لـذا سـريعاً    ي بار ساختمان را به شناژ برمـي  ي ثقل دارد كه همه ساختمان، چهار نقطه

دهد و شرايطي را كه رعايت آن براي تعميـر خانـه الزم اسـت، تعيـين      ها را تشخيص مي ستون

معمار نباشـد،   مهندس و ضربه به نقاط ثقل نشود ولي كسيكند تا تغييرات مورد نظر باعث  مي

هـايي دارنـد كـه     سـتون  است؛طور  ها هم همين شود. وضع فرهنگ و تمدن متوجه اين امور نمي

ي بار يك تمدن  و والت، همه گردد مي ها باز ها به ريشه مدن، از طريق اين ستونفشار كل يك ت

. به همين دليـل اسـت   برند ميني  ي وجوهِ يك تمدن، لذت  كشند و البته با همه ميبه دوش را 

هايي مثل اوبامـا در امـروز،    بردن عناصري مانند شيخين در گذشته يا شخصيت كه مقياس لذت

ها )نـوع تفـريح، پوشـش،     آني و ظاهري فقط نمودهاي كمّما  و بل فهم نيستاساساً براي ما قا

ي  بار يك تمدن در ابعاد سياست، فرهنـگ و اقتصـاد بـه اراده   بينيم. بنابراين  خوراک و...( را مي

 ني د و در همين سطح نكن در همين سطح فشار را تحمل مي آنانگردد. در واقع  برمي والتاين 

كيـف صصـف   » وارد شـده كـه   السـالم  علـيهم اي كه راجع به معصومين مان جملهلذا ه. دنبر لذت مي

تـوان   مـي ي كفر و نفاق گفته شود. يعني چگونه  بايد در جهت عكس، براي ائمه ،«حسن ثنائكم

؟! واقعاً عقل ما ظرفيت درک فساد اين عناصر را كند را توصيف كرد او ايجاد ميعمق فسادي كه 

 ندارد.
 

در دستگاه « آيه»علت ايجاد ايمان و انقطاع نسبت به وُالت از طريق   سازي، هـ مديريت حادث2/1

 در دستگاه كفر« سحر و تفرعن»ايمان و 

شخص چه  د؛نآور وجود ميبه را  «ايمان» فضا، يك نوع ازيك  با ايجاد وُالت جوامعدر واقع   

الهي باشد و بـه ايـن   در دستگاه شخص در دستگاه كفر باشد و مؤمن به آن دستگاه باشد و چه 

اسـت كـه ايـن    « جاذبـه » سازي، علت ايجاد ايمان، . البته در مديريت حادثهگاه مؤمن باشددست
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هـاي   قـدرت آيد و در دستگاه كفـر، از طريـق    پديد مي« آيه» جاذبه در دستگاه ايمان، از طريق

عبـارت   . بـه عنوان قدرت و كارآمدي خود معرفي كننده ؛ گرچه كفار آن را ب«سحر»مادي مانند 

حال چه در جهت كفر و چـه در جهـت    ساز است؛ كه ايمان اي قدرت عيني توان گفت ديگر، مي

طـور كـه    ؛ همانشود تبعيت ميميل و عشق با  و دستور فرماناز  در اين صورت است كهايمان. 

يـا   بر گرد شـمعي اي كه  همانند پروانهيا  چرخد ي خورشيد مي يك جرم آسماني در مدار جاذبه

اين جاذبه البته بيان شد كه  د.نك مي در اين راه ه ينهرا  ي هستي خود د! يعني همهگرد ميور ن

در قرآن بـه  كه  ساير عناوينيتفرعن، توحش، سحر، جادو و چي ي ج   در دستگاه كفر، حقيقتاً

 .نيست ،آن اشاره شده
 

بـه عنـوان يـك روابـط      ،الت آنو وُ« فرهنـگ تکـاثر  »در برابر  وآله عليه اهلل  صليـ مأموريت پيامبر3/1

 جهانيدر مقياس اجتماعيِ 

 اي جاذبـه رهنگي كـه  ف ؛اين مباحث در پي تبيين فرهنگ تكاثر مطرح شدبايد توجه داشت   

شـأن   به فقط در واقع در توضيح اين سوره،كند. خود مؤمن به دستگاه  كند تا افراد را ايجاد مي

وآله  عليه اهلل  صلياكرم پيامبر زيرا ،به مردگان( استناد نشد سوره )رفتن كفار به گورستان و تفاخر ن ول

ي زمين حاكم بوده  كره مبعوث شده كه آن روز بر تمامي اي روابط اجتماعي فرهنگ ودر مقابل 

ي حجـاز   خاص است؛ گرچه آغاز آن، در منطقه مأموريتداراي  ي،فرهنگ برابر چنيناست و در 

 بهدقيقاً شود كه اينان  ابوسفيان و ابوجهل روشن ميزندگي  ي دقيق لذا در صورت مطالعه. باشد

چـون بـا آنـان ارتبـاط     . است جاري بودهكه در امپراطوري ايران و روم كردند  عمل ميفرهنگي 

آن نحـوه   و تسـليم  مجذوبي حجاز،  با وجود محوربودن در منطقهكردند و  و تجارت مي داشته

 .باشند مي فرهنگ تكاثرآن  ي خود بودند اما غرق در هوالت منطق كه با اين دند. يعنيبو روابط
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جتمـاعي ععناصـر تـاريخير در    ـ تقوم جامعه به تاريخ، علـت حوـور اراده واُلت ا  2

براي بهينه عملکرد دسـتگاه كفـر يـا ايمـان      «حال و آينده گذشته، »كردنِ  هماهنگ

 عواليت بر زمانر

ي شـهوات   مسئوليت همـه لذا و  تاريخي است ،التوُي اين  البته بيان شد كه كشيدگيِ اراده  

و تخيل  ي شهواتِ قبل و بعد حاضر است ان در همهش يرند. يعني ارادهگ در تاريخ را به عهده مي

هـا از قابيـل تـا روز     ي قتل در حال رفت و آمد در اين امور است و همه ذهنيت آنان ها و و گمانه

زيـرا   ايمان ني  همين كشـيدگيِ تـاريخي را دارد؛   اراده وُالتِ دستگاه آيد. مي انبه ذهنش قيامت

بر  بندي نداشته باشد. ع به گذشته جمعتواند راج مين يك جامعه يا تمدن است، محور كسي كه

ي خود، دائمـاً بـه تحليـل گذشـته     ها سخنراني ، درظله داممقام معظم رهبري اين اساس است كه

اهلل  ، شيخ فضلي شيرازيرفتار ميرزااز  بايد ،گيري در زمان حاضر تصميم براي چون ند.پرداز مي

نتوانند رفتار اگر  يعني .دنتحليل داشته باش و امثال ايشان اهلل كاشاني، مرحوم مدرس نوري، آيت

ــاقي   ي نقطــهگذشــتگان خــود را درک كننــد و  ــن مــورد برايشــان ب ــمبهمــي در اي د، در بمان

جامعـه باشـد كـه چنـين ادراكـاتي      تواند وليّ  كسي مي .دچار مشكل خواهند شدگيري  تصميم

بـه   هـا  افغانكه در هنگام رسيدن  خواهد شدصفوي شاه سلطان حسين مانند  داشته باشد و اال

بـه  حكومـت را   برد و در نهايـت  اطي بود و از هنر خود لذت ميهاي اصفهان، مشغول خط دروازه

 ريت را نخواهند داشت. به ديگران تحويل خواهند داد و قابليت دوام در اين سطح از مدي راحتي

ته حضـور نداشـ   گيري براي حال حاضر ، در تصميمو آينده گذشته بنابراين ممكن نيست كه  

، بـه وحـدت برسـد    در چـارچوب يـك تحليـل   « گذشـته، حـال، آينـده   »باشد؛ بلكه آنگـاه كـه   

و استراتژيســين اســت،  كســي كــه رهبــر و ولــيّ گيــري ممكــن خواهــد شــد؛ چــون  تصــميم

 نيـ  و نـاتو   ست، آمريكايك تمدن است. در حال حاضر، حقيقتاً قدرت اول دنيا ي گيرنده تصميم

عملي كردنـد  افغانستان  به عراق و ي حمله تصميم خود را درباره لذا اين كشور است ودست  در

 اما كنند، هر كاري بتوانند مي ني  بر ما تحميل كردند؛ در واقعهشت سال جنگ را  و قبل از آن،
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شـوند و ايـن    مـردّد مـي   مجدد، موجب خطرات ب رگ خواهد شـد،  د كه تهاجمتخمين ب نناگر 

بررسي در حال  اًدائم لذا چنين عناصري 1شود. ي مساله مي دوبارهبررسي و ترديد، باعث احتياط 

بردن آنهـا هـم بـه وسـعت چنـين       لذتو البته  ندستحال و آينده ه و تحليل نسبت به گذشته،

حـال و   گذشـته،  اسـت و نسـبت بـه   د كه بر زمـان حـاكم   . كسي كه احساس كنمقياسي است

ي  تصـميمش در همـه  احساس كند كه  ؟! اگربرد چه لذتي مي  گيرنده است، بشر تصميم ي آينده

حضـور   بادر مقياسي وسيع و  طبيعي است كه جاري است، انسان هفت ميليارد شئونات زندگي

گذشـته   هـاي  توانـد بـه كـل امـت     نمي ذتاين ل برد و ت ميلذانسان هفت ميليارد  هاي در اراده

بسياري از افراد در اين مسائل سـر در گـم    البته. بندي نداشته باشد جمعاز آنها كشيده نشود و 

ند. در واقـع  نيسـت ايـن طـور    دهنـد،  باما مشورت مياو كه بهكوياما فو هستند اما متفكراني مثل

 را دارد. مسايل ي به همه نسبت تحليلي و پوشش پاسخگويي ادعاي كسي كه تئوريسين است،

ي  جامعـه » بايـد از  قبـل از آن  يـك جامعـه را اداره كنـد،    هدكسي كه بخوا به عبارت ديگر  

، است و حضور در تاريخ براي او موضوعيت دارد. كسي كه وليّ جامعه داشته باشدفهم  «يتاريخ

هـاي زيـادي    وزه پـژوهش امر طور نمونه به .نظري نداشته باشدآينده  هاي دهه ي دربارهتواند  نمي

در  مشـكل اصـلي بشـر    شـود  گفتـه مـي  و شـود   انجام مـي  ي صنعت و تكنولوژي آينده پيرامون

ي  لهمسـأ در حال حاضر و براي امثال مـا   اين موضوعشايد ، محيط زيست است. هاي آينده دهه

                                                                 
ترين مشكل شما در تمام  پيچيده»آمريكا، از او سؤال شد: ي  عنوان وزير خارجهه ي خانم كلينتون ب ـ در آخرين مصاحبه 1

ي امريكا به هـر كجـاي    ! يعني وزراي خارجهكند ميي اسالمي ايران اشاره به جمهوراو در پاسخ « دوران وزارت چه بود؟

كند. اما  كند و وزير فقط امضاء مي ها را آماده مي ي زمينه روند، همه تسليم هستند و دستگاه كارشناسي همه دنيا كه مي

كه داراي هر  رغم اين علي بگيرند.يد چه تصميمي در اين باره دانند با ايران مثل استخواني در گلويشان مانده است و نمي

اند.  ي آن، ژاپن را تسليم كرده استفاده از آن را تجربه كرده و بوسيله ني نوع قدرتي از جمله بمب اتمي هستند و يك بار 

تواننـد تصـميم بگيرنـد. البتـه آن روزي كـه بـه        بنـدي، نمـي   سطوح، در صورت ناتواني از جمع در واقع مقاماتي در اين

انـد   هاي شيميايي بر ضد ايران استفاده كردند، اما در رابطه بـا بمـب اتمـي هنـوز نتوانسـته      ي رسيدند، از سالحبند جمع

اند. اساساً تـوازن   كرده  چنين تصميمي بگيرند؛ با اينكه تماميِ كشورهاي عرب را با اعطاء همين سالح به اسرائيل ساكت

ترسـانيد و بـه تبعيـت از     كنيد و ديگران را مي باشيد، مدام تهديد مينظامي به اين معناست كه اگر سالح برتر را داشته 

 كنيد. خود وادار مي
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ثقـل   هـاي  مثابه نقطـه ه ـ بكه مديريت صد كالن شهر دنيا را   كوچكي باشد؛ اما در نظر كساني

 نيست.  يكوچكي  لهمسأ «معضل محيط زيست»، تمدن ـ بر عهده دارنديك 

دارنـد و اال   بنـدي  جمـع  هـاي آن  ها و آسيب و نقص گذشتهدوران تاريخي حتماً از  اين افراد  

مسئله  . بر اساس اين نحوه نگاه بهتامعه در حال حاضر را نخواهند داشي ج اداره قدرت بهينه و

ي مـديريتِ مُـدرن را ترسـيم     هندسـه ت مربـوط بـه مـا قبـل رنسـانس،      و كنارگذاشتن مـديري 

ي بار يك تمدن بـر روي دوش   همه د بود ونخواه التي وجوديِ وُ ها پيكره تمدننمايند. لذا  مي

 در همين مقياس است. ني  دنبر در اين دنيا مي لذتي كه  آيد و نحوه آنان مي

چـه  « مـديريت » خواهـد شـد كـه    روشن، صددرصد مادي در صورت اتخاد يك ديدگاه پس  

از  نياز دارند كهدورانت  ويل همانند قوي يمشاورانبه ، رؤساي قدرتهاي ب رگ ؛ يعنيلوازمي دارد

هـاي   ها تحليل داشته باشند و اال سفارش تحقيقات جديـد و خـره ه ينـه    ي تاريخ تمدن فلسفه

يـت  اسـت كـه كمّ   يـن علـت  هـايي بـه ا   تـالش چنـين  آيـا   باره چه دليلي دارد؟! در اين سنگين

هايي، ابـ ار مـديريت    هاي خود را اف ايش دهند يا به اين خاطر است كه چنين تحليل خانه كتاب

 بخواهند به مطالعه در تاريخ بپردازنـد، كتـاب   امروزه و در تمامي دنيا، هر گاه دانشجويان ؟!شود

اعي گذشـته را تحليـل   تمـام روابـط اجتمـ    و 1ي آنهاسـت  باره مرجع مطالعـه  در ايندورانت  ويل

ي مديريت كفار  ي اوليه و خشونت، الزمه قتل به عنوان مثال دهد.  به فكرها جهت مي كند و مي

جهـان را نخواهنـد داشـت؛     خشـن، قـدرت اداره   دستگاه امنيتـي يك  اندازي است و لذا بدون راه

لـذا احـداث    . امري ضروري در ايـن دسـتگاه اسـت    و،گوانتانامهايي همانند طور كه زندان همان

                                                                 
انـدازد و خرافـه و ديـن، و همچنـين اديـان توحيـدي و        داران مـي  دورانت، نقاط منفي تاريخ را به گردن ديـن  ـ البته ويل1

درحال حاضر، به عملكـرد آبـاء و اجـداد     شود كفار هاست كه باعث مي دهد. همين تحليل پرستان را يكسان نشان مي بت

ي پرستش، يـك   اصل مساله»خود جايگاهي دهند كه بر اساس آن بتوانند با ادبيات جديدي وارد ميدان شوند و بگويند: 

هاي تيـ بين هماننـد حضـرت     و سپس ملل دنيا را به اسم ترقي و علم و... با خود همراه كنند. اما انسان« امر باطل است

، «توليد علـم »در  ره منيرالدين حسينيدو استاد سي «مديريت امت اسالمي»در  العالي مدظله رهبري معظم و مقام سره قدس امام

هـايي ماننـد    انـد. ولـي آيـا امـروز از واژه     شوند كـه مـردم دنيـا سـر از يـك پرسـتش ديگـر درآورده        متوجه اين مهم مي

ي  شود؟! يا همگان با شنيدن كلمه م يا نخبگان استفاده ميدر ميان مرد« پرستي علم»و « دالرپرستي»، «پرستي صنعت»

دنيـا  كند كه بـاطن ايـن وضـعيت، پرسـتش      كنند؟! و كسي هم فهم نمي علم و دالر و صنعت احساس ابتهاه و وجد مي

 است!
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هـاي اتمـي امريكـا در كشـورهاي      جهان و وجـود بمـب   در بيش از صد كشورهاي نظامي  پايگاه

لـوازم   ج ئـي از  ،ايـن امـور  در حال حاضر دليل نيست؛ زيرا  هاي متعاقب آن بي  ينهاروپايي و ه

ن اي از دورا چنـد دهـه  بيشـتر از  كـه   بر اين اساس با اين ضروري زندگي تمدني و جهاني است.

اما آيا امـروز ايـن واقعيـت    نگذشته است هاي فعلي جهان  ترين نوع استعمار توسط قدرت كثيف

ما در منـاطق غنـي جهـان حضـور داشـتيم و      »شود كه:  توسط كشورهاي استعمارگر مطرح مي

اي  ؟! يا وضـعيت بـه گونـه   «برديم كرديم و اموال آنان را به غارت مي ها را لگدمال مي حقوق ملت

و آلمـان و   جمهـور فرانسـه   رئـيس  دنيا در انتظار مالقـات بـا   ساي كشورهايؤي راست كه همه

با محورهاي اساسي تمدن  ارتباطو در صورت ديدار با آنان، در مقابل مردم خود،  هستندآمريكا 

 كنند؟! ز را به عنوان موفقيت خود اعالم ميرو

بـدون داشـتن   توانند  مينمديران جامعه  شناسي حاكم است و علم تاريخ بر جامعه از اين رو،  

تمـدن را بـه دسـت     كسـاني كـه رهبـري يـك     د. در واقعبپردازنمديريت  ي، بهتاريخ يك درک

ضور در زمان و مكان تـاريخي دارنـد و در ايـن صـورت،     تاريخي هستند و ح گيرند، عناصري مي

در مـديريت اهـل دنيـا     طـور نمونـه   به ممكن نيست.از رفتار گذشته بندي  جمع فقدان تحليل و

 خشونت و حذف كنار گذاشـته شـود و   امكان ندارد كه در راه رسيدن به نيازهاي طبيعي، قتل و

لق حميـده پيـدا شـود و اال طومـار چنـين      يي دنبال شود و حتي تمايلي به يك خُگرا مستضعف

 بنـدي تـاريخي از   يـك جمـع  ايـن  . باشـد  حكومتي پيچيده خواهد شد و دوامي نخواهـد يافـت  

بـراي   و اصـل  اين يـك قاعـده   و تا به امروز هم ادامه دارد؛ زيرا است تا شيخين فرعونحكومت 

 كفار و منافقين است.دستگاه 

 ي امروزي، بـا رياضـياتِ   هاي سر به فلك كشيده بره ساخت طور كه رياضياتِ در واقع همان  

بـراي مـديريت   امـروزه   كه رياضيات جديدي هاي تير و كالفي، تفاوت ماهوي دارد؛ ساخت خانه

 .قبل از رنسانس متباين است تِكامالً با رياضيات حاكم بر مديري ني  تاريخ به وجود آمده

تحول ـ چه تكامل مادي و چه   تكامل و بندي داشتن از تاريخ، به اين معناست كه پس جمع  

وجـود  گذشته دوران  از كلّبندي  جمع تكامل الهي ـ توقف بردار نيست بلكه در هر دو دستگاه،  

۶۳



 

 

 

در واقـع  د. شـو  ي مـي يـر گ ميمتصـ  و براي وضعيت فعلي ني  شدهارائه آينده ترسيمي از  دارد و

حاضـر اسـت و   حـال و آينـده   زمان گذشـته،   شان در رهبران جوامع، عضو تاريخ هستند و اراده

ي اجتمـاع هسـتند امـا     ادارهي امروز نيستند. گرچه همين امروز هـم در حـال    متعلق به جامعه

وقتـي بـر   كشـند. البتـه    مـي بـه دوش  حال و آينده را  بر زمان هستند و بار زمان گذشته،حاكم 

ي چنـين   زمـان وصـفي بـراي اراده   شـد،   تبيـين « واليت بر زمان»ي نظام واليت،  اساس فلسفه

در  . اگـر زمـان  باشـد  اشـخاص  ايـن  اي منفـك و بريـده از   زمان، مقوله كه نه اين عناصري است؛

ي اين عناصـر و اعـوان و انصـار     اراده عقالنيت و ي برايوصف به« آينده گذشته، حال،» ي گستره

 تمدن و البتـه  يكي بار  همه بر اين اساس معنا خواهد شد كه« اشتداد» شود، آنگاه ن تبديلآنا

صادق اولياء الهي هم  ين مطلب در موردد. اوش چشيده مي لذتِ ناشي از آن، توسط اين اشخاص

اقشار برتر  مثل خواص و يا حتيو عموم مردم  اجتماعي را همانند التزندگي وُ نبايد است و لذا

 ظلـه  دامو مقام معظـم رهبـري   سره قدس خميني حضرت امامهايي چون  شخصيت. توضيح داد عهجام

بنـدي واقعـي و    جمـع  به همين دليل است كـه  ؛هايي عادي و نه انسان تاريخي هستند عناصري

، گذشـته  صدوپنجاه سـال  علماء شيعه در و مجاهدات تمامي سـره  قدسصحيح از رفتار حضرت امام

تـر از من لـت    در مراتـب پـايين  لذا  و قابل مشاهده است ظله دامم معظم رهبريمقاتنها در بيانات 

 شود. ها در تحليل ديده مي ايشان، برخي لغ ش
 

علـت   هـاي زنـدگي؛   سـازي نسـبت بـه همـه عرصـه      ـ اطالق و پوشش واليت حادثه3

 انحصار بازخواست الهي به امر واليت 

ي زمين را تحت تسخير خـود   مردم روي كره ي وجود، تماميِ همهبا تمدن   صاحبانبنابراين   

در واقع بازخواست از واليت به اين دليل است كه اهل دنيا در مقياس يك تمدن، دهند.  قرار مي

را ي وجوه، قلب و فكر و جسم و تمـامي مايملـك بشـر     هبا هم كنند و را اقامه مي ي باطل كلمه
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 نيـ   متعـال خداوند  1.قابل اجتناب است ، يك واقعيت غيراينو  دهند تحت تسخير خود قرار مي

در حالي كـه انبيـاء   كند؛ يعني  در چنين مقياسي طرح شود ـ بازخواست مي بايد از واليت ـ كه  

چرا اختيـار تمـام شـئونات     اند، گيري همين منصب فرستاده شده الهي و اوصياء آنان براي عهده

م خداي متعال، از نعمـاتي  دليل كر هدر واقع ب ؟!سپرديد دستگاه طغياندست  زندگي خود را به

و  ي نور و ائمه ي نار ائمهشود؛ بلكه از موضوع هدايت كه مربوط به  همچون آب و غذا سوال نمي

بـه معنـاي   ، مطلـب  ايـن  .شـود  سـؤال مـي   ،حال و آينده اسـت  گذشته، نظامي كه حاضر دراز 

 زندگيِ پيروانجوه ز وي كفر هي  وجهي ا ائمه چون وجوه يك تمدن است.ي  از همهبازخواست 

 طـور كـه رفتـار    همـان  ؛ي ابعاد، جاري و ساري است همهدر  انش گذارند و اراده نميرا آزاد  خود

دهـد. امـا از آنجـا كـه اكثريـتِ       رشد مـي را  ي وجوه شيعيان ني  همه السالمعليهمي معصومين ائمه

بـا  حـب  زبـان مُ زيـرا   ؛ندچشـ  شوند، اين مهم را نمي محسوب مي (نه شيعه) حبّمُ ايماني، جامعه

 2.دستگاه حق است اما قلب و دل او متاثّر از دستگاه دنياپرستان است

                                                                 
 قـرار  جهـاد  حكـم   به عمل معرض در داران، دين جرگه به پيوستن صورت در كه كنند مي القاء طور اين كفر وُالت البته ـ 1

 وُالت مگـر  كـه  است آن سخنان اين برابر  در مهم سوال اما شد؛ خواهيد خود جان كردن فدا به مجبور و گرفت خواهيد

 توجه با و گذاشت كنار را داران دين وضعيت از بحث ابتدا در بايد  واقع در! كنند؟ مي مطالبه را اين از غير چي ي ني  كفر

در يكـي   !اسـت؟  شده  داده كفر وُالت براي قرباني ميليون چند دوم، و اول جهاني جنگ  در مثالً كه كرد معين آمارها به

 يـا  باشـد.  ميليون نفر مـي  151از كتب معتبر آمده بود كه كشتگان، مجروحان و اسراي جنگ جهاني اول و دوم بيش از 

 برخوردهاي و جهان هاي زندان  ميتما و است ور شعله زمين ي كره مختلف نقاط در حاضر حال در كه هايي جنگ تمامي

 اگـر  نيـ   سازي ساختمان مانند موضوعاتي حتي! كند؟  مي تحميل بشر بر را ه ينه مي ان چه ،... و جوامع آن در حقوقي

 و اروپا و امريكا در پيچيده هاي سازه ساخت از حجم اين كه شد خواهد معلوم  گيرد، قرار بررسي مورد آماري صورت به

 تمـدن   ايـن  واقع در. شود نمي منتشر آن اخبار اما دارد؛ پي در را انساني تلفات از ب رگي حجم چه روز  هر رد ،... و چين

 انسـاني  خسـارات  نيـ   ...  و تغذيـه  الگـوي  پ شـكي،  ماننـد  موضـوعاتي  در حتـي  جنـگ،  مانند بحراني هاي وضعيت بج 

 بررسـي  بـه  سـپس  و شـود  روشن موجود  تمدن در «كاثرت فرهنگ» تكليف بايد ابتدائاً لذا و گذاشته جاي بر اي گسترده

  .پرداخت جهاد مانند امور در الهي دستگاه و انبياء رفتار
 

 حالـت  بـا  الحـرام،  اهلل بيـت  انزائـر  از بعضي  ،شيندن مي زمين به فرودگاه در هواپيما كه هنگامي ،حج سفر در مثال ـ براي 2

 مسـجدالحرام  همان حالتي كه در ورود به يعني «!اكبر اهلل »: گويند مي هواپيما با سفر راحتي و سرعت به نسبت تحسين

 به التفاتي گرچه ؛گيرد صورت مي اب ار تمدن موجود ني  به نسبت  ،شود ها ايجاد مي به خداي متعال براي آن سجدهو در 

 .ه باشندنداشت  خود رفتار لوازم و معنا
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و  ظلـه  دامو مقـام معظـم رهبـري    سـره  قدسحضرت امامبه رفتار  اي كه امروز نسبت شبههاساساً   

چـه ايـرادي   گوينـد:   ميينين متدبرخي است؛ يعني  جنس هميناز ، اسالمي طرح شده انقالب

منـد   مانند تمامي دنيا با غرب رابطة گرمي برقرار كنـد تـا از مواهـب آن بهـره     ني ايران دارد كه 

 البتـه  و كنند تلقي مي «لجبازي»را با غرب  رهبران انقالب ي برخورد شود؟! در واقع اينان، نحوه

 .شود صورت علمي همين مطلب تكرار ميه ب ني ها  در دانشگاه
 

 رغم تقصير نسبت به علي؛ السالم عليهم  حبين اهل بيتت به مُـ رحمت و عفو دستگاه الهي نسب1/3

 رترين واجب الهي مهمع «واليت»امر 

هـا در پـس    باعث شده تا وليّ خـدا قـرن   مُحبينرفتار همين بايد به اين نكته توجه كرد كه   

 هي  جنايت و جرمـي بـاالتر  در واقع . سهيم هستنددر آن ني  ي  همه ي غيبت قرار گيرد و پرده

د، شـو  فهم اين مصيبت شدت اگر نيست و فرجه تعالي اهلل عجلعصر غيبت حضرت وليبودن در  سهيماز 

از  چه تعداداما  .شود بازخواست ميانسان حقيقتي است كه  ين. از چنتحمل نخواهد آوردانسان 

 خود  زندگي شخصي سخيفِ مسائلدر  ؟! از صبح تا شب، غرقمحبين به دنبال اين مهم هستند

  جمعه هايارت مسجد جمكران يا در روزبا زي چهارشنبه هايِ شب و در بهترين حالت، باشند مي

اساسـاً   !اند كاري انجام دادهكه  شوند مشعوف مياز اين  ،فرجه تعالي اهلل عجلعصر با سالم بر حضرت ولي

اهـل مسـجد و هيـأت و عـ اداري     شـوند و   ها محسـوب مـي   كه از بهترينـ در زندگي محبّيني  

رسـد ايـن همـان     به چه مي ان حضور دارند؟! به نظر مـي  فرجه تعالي اهلل عجلعصر حضرت ولي تندـهس

 حكـم كند؛ چـون مهمتـرين    درباره آن به سختي بازخواست مي متعالموضوعي است كه خداي 

پرسـتش خـداي    پرستش خـداي متعـال اسـت و    ي ـ است، فقه الهي كه واجب اعتقادي ـ و نه 

و انتخـاب   مبعـوث توسط خـداي متعـال   است كه  و اوصيائي اني پيغمبر منوط به ارادهمتعال، 

حضـرت   ووآلـه   عليـه  اهلل  صـلي اكـرم  تـا پيـامبر   مالسـال مـا  عليهابـراهيم حضـرت   و از حضـرت نـوح   اند؛ شده

بـدون وجـود    ،در عصـر حاضـر   بـادت خـداي متعـال   پرستش و عبنابراين  .فرجه تعالي اهلل عجلعصر ولي

  چي  ديگري نيست.وهم و ج  يك  بودهممتنع  فرجه تعالي اهلل عجلحجتمبارک حضرت 
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 لهمسـأ  همـين  آن، يك حكـم بيشـتر نـدارد و   آن، ي ها سوره ي ي قرآن و همهتمام در واقع  

 نيست كـه  السالمعليهمي معصومين ائمّه واليت تر از ر و درخشانت واضح هم ! البته هي  چي ياست

 تـر اسـت. امـا    از خورشيد درخشـان  مت و شهادتشان،ان، از تولد و زندگي تا مقاوي وجوهش همه

حضـرت   انـد و لـذا   هـا نابينـا شـده    در حجاب قـرار گرفتـه و چشـم   ها  قلب مشكل اين است كه

را  وضع اين البته«. هاي ما دفن شده است قرآن زير خروارها كج فكري»فرمودند:  مي سره قدسامام

 .م، ايستاد و مبارزه كردعالَ و طاغيان  مهلَي ظَ كه در سينهكند  درک ميايشان كسي مانند فقط 

تـرين جنايـات در تـاريخ     عظـيم  ،در امر هدايتاز سويي بايد به اين نكته ني  توجه نمود كه     

هـا و   رغـم تمـام غفلـت    علـي  اما خداي تعـالي  هم عكس العملي ندارند، محبّين افتد و فاق ميات

قـدر،   گيـرد و در ليـالي   سخت نمي آنان، بر باره داران در اين دين هايِ لطفي ها و كم انضباطي بي

و قسـم دادن خداونـد بـه     السـالم عليـه حبين به ساحت اميرالمـومنين خاطر عرض ارادت مُه فقط ب

 ي ذره ذره آنچـه بـا   دهد! در حـالي كـه   ، آنها را مورد مغفرت قرار ميالسـالم عليهمي معصومين ائمه

حتي شأن محبّ هـم ايـن اسـت كـه      .ه نيستيمما متوج كه، عذاب است فعاليت ما تناسب دارد

 لـذا در ادعيـه وارد شـده اسـت كـه      كنـد و  اي نمـي  مجازات شود، اما خداي تعالي چنـين اراده 

اسـت كـه    هـ ار و چنـد صـد سـال    در واقـع  . 1«سبحان من اليأخذ اهل االرض بألوان العـذاب »

، قطعـاً  در اين زمينـه داشـتند  واقعاً خواستي  اگر محبّين زيرا ؛وفايي و عهد شكني ادامه دارد بي

                                                                 
ي رفتار خداوند متعـال بـا بنـدگان خـود تصـاوير نادرسـتي ارائـه         از نحوهـ در اينجا بايد توجه داشت كه برخي متدينين، 1

بسـياري از محبـين فقـط بـه خـاطر حفـ        زيرا در اين باره، تفاوت زيادي دارد.  السالمعليهم اند كه با بيانات معصومين كرده

گيرند. اساسـاً طراحـي و    ر مياعتقادات خود تا پايان عمر و با وجود تقصير نسبت به امر واليت، مورد بخشش خداوند قرا

خداوند در برخورد با بندگان بر اساس خشونت و مجازات و عذاب نيسـت؛ بلكـه بـر مبنـاي گذشـت و عفـو و         مهندسي

چگونه بود  السـالم  عليه در برابر كفار در زمان حضرت نوح بخشش حتي نسبت به كفار است. براي مثال، اخالق خداي متعال

جاه سال به طول انجاميد؟! حتي با اينكه پيغمبر خدا از ضرب و شتم خود توسط آن ملعـونين  و چرا اين ماجرا نهصدوپن

كنـد؛   خاطر دغدغه نسبت به محو شدن نام خداي تعالي از روي زمـين، تقاضـاي عـذاب مـي    ه كند و تنها ب صحبت نمي

يعني خـدا حتـي در برخـورد بـا      يابد! و اين روند تا نهصد سال ادامه مي«! سال ديگر صبر كنچندين »رسد:  دستور مي

ي ربوبيـت خـدا در مـورد     دارد! پس بايد نحـوه  كند و در برابر منافقين هم، عذاب تكويني را برمي گونه صبر مي كفار، اين

ي برخـورد دسـتگاه الهـي بـا      در مراحل بعـد، نحـوه  بتوان كفار و منافقين به سبقت رحمت او بر غضبش تبيين شود تا 

 ين شود.حبين و شيعيان تبيمُ
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وفـايي بـر    هاي ناشي از اين بـي  شد. با اين حال و با وجود اينكه بارِ مصيبت امداد الهي، نازل مي

در شـبهاي قـدر   وجود مبارک ايشان كند، ولي  سنگيني مي فرجـه  تعالي اهلل عجلعصر دوش حضرت ولي

بهانه كـه ايـن جمعيـت اهـل      كند؛ آن هم به اين مينجات و بهشت  طلب مغفرت، براي محبين

 .هستند السالمعليهمارادت به اهل بيت
 

 ؛ جهتفقهاء در عصر غيبت عقالنيتِنسبت به  السـالم عليهماهل بيت حبينِـ ضرورت امتحان م2/3ُ

 السالمعليهمواليت معصومين پذيرشآنان براي ارتقاء ظرفيت 

 ابتـدا هـا بايـد    رده و تـا مـدت  شيعه تنازل پيدا كظرفيت  وفايي هاست كه به علت همين بي  

از محبـين و شـيعيان    زماني كه . يعني تاغيرمعصومين امتحان پس دهدو علم  تحليلبه  نسبت

ابـداً ظرفيـت   ، سـربلند بيـرون نياينـد    عقالنيت فقهاي عظام شـيعه پذيرش  به مربوط امتحانات

ترديـدي  د، ز، روز ظهور باشرا نخواهند داشت و لذا اگر امرو فرجـه  تعالي اهلل عجلعصر حضور حضرت ولي

 1.نيست كه بسياري از ما ردّ خواهيم شد

 

   

 اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین وصلی

                                                                 
اهلل  آيـت كـه در دوران رهبـري    از ايـن و منـد بودنـد    گلـه  سـره  قـدس  ـ به عنوان مثال، برخي متدينين از رفتار حضـرت امـام  1

دوران حتي برخي ب رگان معتقـد بودنـد كـه در    ايشان هستند. دعاگوي ، هنوز جنگي به راه نيفتاده است ظله دام اي خامنه

كردگـان و بسـياري از    نـي بـر مـا وارد شـده؛ چـون خيـل عظيمـي از تحصـيل        هاي غيرقابل جبرا ، خسارتدفاع مقدس

، فرجـه  تعـالي  اهلل عجـل عصـر  ي اينهـا در حـالي اسـت كـه بـا ظهـور حضـرت ولـي         هاي كشور از دست رفته است! همـه  كارخانه

پيـامبر  طور كه  دهد؛ همان ي ايشان، يك لحظه هم به كفار مهلت نمي هاي ب رگ قطعي است و شمشير آخته لشگركشي

چگونه بوده است؟ آيا امروز ما آمـادگي داريـم تـا     وآله عليه اهلل  صليپيامبردوران چنين كردند. وضع زندگي  اين وآله عليه اهلل  صلياكرم

در سـن هشـتاد سـالگي     سـره  قـدس   هاي مختلف شركت كنـيم؟! در حـالي كـه حضـرت امـام      صبح، ظهر و شب در جبهه

امـام  « وان نيسـتم تـا تفنـگ بـه دسـت بگيـرم و مثـل جوانـان بـه جنـگ بـروم.           من ناراحت هستم كه جـ »گفتند:  مي

لذا امـروزه   است و تمدني غربزندگي  غرق دري شيعه  خواهند ولي فعالً جامعه هايي را مي چنين اراده فرجه تعالي اهلل عجلزمان

 فراهم شود! و شهواتِ تمدنيي رفاه  از اين طريق توسعه ي بيشتر است تا  ها در جهت جذب بودجه رقابت بين استان

۶۸
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