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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  مقدمه
  بنام آنكه جانرا فكرت آموخت
  چراغ دل بنور دين بر افروخت

  
علل (اي تحت عنوان  تقريباً دو سال قبل بخواهش يكي از دوستان دانشمند مقاله

شود درج و  ران منتشر ميدر روزنامه وظيفه كه در ته) نآانحطاط مسلمين و چارة 
اي دانتشار دادم مقالة مزبور مورد توجة خوانندگان آن روزنامه قرار گرفت و از همان ابت

كساني بعنوان تقدير و انتقاد  انتشار دقت موافق و مخالف را به خود جلب كرد و
ب اين جهت جالب بود كه مطل مقاله مزبور از از روزنامه را اشغال كردند شايد ستونهائي

انحطاط مسلمين  تازه و موضوع بكري را در ميان آورده بود، زيرا هر چند دربارة علل
اند اما كمتر كسي از آنان  نويسندگاني قلمفرسائي كرده و علل و عوامل را نشاني داده

اند مثالً يكي از دانشمندان بزرگ  شد بقلم آورده عللي را كه در آن مقاله نشان داده مي
انحطاط  دربارة علل) دكتر گوستاولوبون فرانسوي(شناسي  امعهج علوم اجتماعي و

مسلمين در كتاب تاريخ تمدن خود چيزهائي را موجب انحطاط عرب و اسالم نشان 
داده است كه اگر از نقطه نظر تطور ملل و تغييرات حاصله در آنها صحيح و داراي اثر 

و ناموافقي زمان و امثال  يد به چهارچوب قوانين مذهبيقباشد مانند اختالط خون و ت
گونه نظريات و نظر اين سلمان بلكه از نظر يك نفر مورخ بيمولي از نظر يك نفر  ،آن

ندارد هرچه هست مقاله مزبور بيش از دو سال در آن روزنامه انتشار  تعليمات،ارزشي
ائي گرفت بدان انتقادها اعتن اي اشخاص قرار مي يافت و با اينكه گاهي مورد انتقاد پاره
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شد زيرا غالباً انتقادكنندگان اشخاص سطحي و انتقادشان از روي تعصب جاهالنه  نمي
گذاشتند كه بي اعتنائي بانتقاد آنان  بود مگر گاهي كه اشخاص مشهوري پاي بميدان مي

شد لذا بناچار در  مي هندآلوده به سوءظن دربارة نگار طاين محي موجب توليد زحمت در
كرديم تا  تراضات و انتقادات آن پرداخته و مطلب را روشن ميجواب اع ضمن مقاله به

اي كه خود را منحصراً وارث ديانت  اي از مطالب مندرجه به مذاق عده اينكه اخيراً پاره
شناسند تلخ آمده و به جاي انتقاد صحيح و  دانسته و دين را هم همين وضع موجود مي

و به وسايلي كودكانه از قبيل شكايت منطقي به تهمت و دشنام و حتي تكفير پرداختند 
به وزارت فرهنگ و تهديد به ضرب و امثال آن متشبث شدند، بنابراين پيش آمد با اينكه 

اي از آن در اين  ها علل عمده از علل انحطاط مسلمين با مدارك وداليل كه خالصه ده
الت مفصلي اهللا به نظر خوانندگان خواهد رسيد باداره روزنامه طي مقا ءمقدمه انشا

فرستاده شده بود بناچار بوسيله نامه و تلگراف تقاضا شد كه از درج آن خودداري شود 
  .تا وقت آن برسد

و اكنون به ياري خداوند متعال خالصه و مجملي از آنچه در آنجا نشر شد با داليلي 
  .رسد بيشتر بعرض مي

  
  چرا اين موضوع را اختيار كردم؟

را اختيار كردم كه ) علل انحطاط(رسند چرا اين عنوان شايد كساني از خوانندگان بپ
در شرح و توضيح آن گرفتار تنقيد و ناسزاي اين گونه انتقادكنندگان شوم در حالي كه 

توان صدها موضوع از مواضيع  اگر مقصود از نشر مقاالت ديني تحصيل ثواب باشد مي
ني در اطراف آنها را ديني درنظر گرفت چنانكه بسياري از نويسندگان جرايد دي

اند، نه تنها كسي متعرض آنان نشده بلكه مورد تمجيد و تحسين  قلمفرسائي كرده
  .ندا اند چنانكه اكثر نويسندگان ديني چنين اكثريت متدينين قرار گرفته
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زدن خود   آري اگر منظور گول: گاني باشند بايد درجواب آنها گفتاگر چنين پرسند
معجزات ائمه و كرامات  شد صدها موضوع از قبيلكردن خواننده با  ويا سرگرم

هاي ديني و شرح و آمار كتابها  و ساختمان مدرسه ءاي از علما تاريخچة پاره ها و امامزاده
ايم يا  ها كه ما چنين و چنان بوده ها و عربده وتفسيرها و از اين قبيل مطالب و رجزخواني

و در اطراف آن ماهها و سالها وقت  ددا توان موضوع مقاله قرار مي! چنين وچنان هستيم
اما بايد ديد نتيجة آن چيست؟ و از خواندن آن چه  !و فكر خوانندگان را ضايع كرد

و او را از آن حدي كه بوده تا چه درجه باال  آيد تكاني در خواننده پديد مي جنبش و
داي او چه آورد و چه اندازه در احراز سعادت و دفع شقاوت او تأثيردارد و براي فر مي

  !چيز ذخيره خواهد نمود و براي مشكالت آيندة او چه حربه اي در دستش خواهد داد؟
صدها  سواد بلكه بيها از اينگونه فوايد خالي باشند نخواندن  اگر خواندني راستي

زيرا الاقل آن غريزه فطري و استعداد طبيعي و خدادادي آدمي ! درجه بهتر و اولي است
وش ذاتي انسان دست نخورده و سالم باقي خواهد ماند و براي نشده و همان ه فاسد

سواد عامي از  بينيم كه فالن دهاتي بي اكنون مي  نبرد زندگي مهيا خواهد بود چنانكه هم
حيث خلق انساني و غرايز فطري صدها مرتبه بفالن درس خوانده شهري مزيت داشته و 

  اسد نشده و بقول مرحوم عشقي اگر خام است الاقل خيلي ف تر است و قابل اعتماد
 آن ميوه كه بو ندارد اصال

  

 !زان ميوه كه كرده گند بهتر  
  

نويسد موجب  اجر خدائي پاداشي ندارد اگر چيزي مياي كه جز  پس بايد نويسنده
تيقظ و باعث ارتفاء خواننده باشد و او را از حالي كه دارد به حالي بهتر سوق دهد 

ترين اشياء عالم است ضايع  را وقت و فكر مردم را كه عزيزننوشتن بهتر است زي وگرنه
نشدن همين جنايت خود باز سعادت است مگر اينكه مزدور ومأمور  نمايد و مرتكب نمي

او باشد  و يا آنكه حب شهرت و خودپسندي انگيزة عمل! باشد كه المأمورمعذور
ر دقت شود اكثر كتابها از همين رهگذر است كه اگ ند وا چنانكه بيشتر نويسندگان چنين
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ارزد بلكه بهترين خدمت به جامعه آنست كه آنها را  ه تنها به خواندن آن نميها ن  و نوشته
  !!تسليم سيل تند و يا امواج خروشان دريا نمائيم تا مردم را از شر آنها مأمون داريم

ل عل(خوشمزه اين بود كه هنگاميكه ما اين موضوع را اختيار كرده و تحت عنوان 
مقاالتي در روزنامه وظيفه منتشر كرديم يكي از پرنويسها كه به ...) انحطاط مسلمين 

هاي مركز  داند و زماني ستون سياسي يكي از روزنامه اصطالح خود را اهل بخيه مي
كرد و به  ايها در روزنامه رهبر همكاري مي را به عهده داشت و مدتها با توده) قيام ايران(

عمر را در المسلكي  از يا زاده بوده است و برهه ائي و بهائيقول خودش سالها به
اينكه كارمند دولت و پشت ميزنشين است به كسوت روحانيت  گذرانيده و اخيراً با

است، در همين روزنامه ) عيار درآيد  هر لحظه به شكلي بت(ملبس شده و مصداق 
طاط مسلمين و ترقي علل انح(وظيفه ستوني را به همين عنوان اشتغال و تحت تيتر 

مطالعه مثل اينكه اصال مقاالت ما را  عجول و بي! به قلمفرسائي پرداخت، بيچارة) غرب
نخوانده و معني آن را نفهميده است تصور كرده كه مقصود ما از انحطاط مسلمين 

و اين بسيار جاي تأسف و تعجب است كه ! مقايسه آنان با ملل غربي و اروپائي است
خورد فوراً ذهنش متبادر به غرب و شرق  و انحطاط بگوش كسي ميتا كلمه ترقي 

شود در صورتيكه درتمام آن سلسله مقاالت كه مدت دو سال در آن روزنامه درج  مي
اي به ترقي غرب در برابر انحطاط مسلمين نكرديم و فقط  شد حتي كوچكترين اشاره مي

ن با صدر اول و امروز است و مقايسه ما در ارتقاء و انحطاط مسلمانان و مقايسه آنا
ما . عللي كه يادآور شديم ترك احكام مهمه الهي و اقبال به خرافات و موهومات بود

دانيم اما در عين حال آنرا مترقي و  هرچند غرب را در زندگي از خود سعادتمندتر مي
اما ! شماريم زيرا بين آنها و سعادت حقيقي فاصله خيلي طوالني است خوشبخت نمي

نويسنده مامور و مأجور علل انحطاط مسلمين و ترقي غرب را غصب خالفت  اين
آن روزنامه و روزنامه  دانسته و االن مدت دو سال است كه در پيرامون اين موضوع در

است چون موضوع غصب خالفت از مواضعي  ويل و تفصيل پرداخته است وآرام به تص



 ارمغان آسمان

 

8

أليف و تصنيف شده لذا چيز نوشتن كه از يك طرف در پيرامون آن هزاران جلد كتاب ت
 و از طرف ديگر موجب خوشبودن مطلب بسي آسان است   در آن باره بواسطه فراوان

خبر از مقتضيات زمان است لذا بدينوسيله بازار خود را  الناس و جاهالن بي  آمد عوام 
اپيون و دالن براي خود فراهم نموده تا جائيكه از پ  گرم كرده و محبوبيتي در نظر ساده

رغم نظر ما از  راوات بالفاصله بعمامه و نعلين ارتقاء يافته و به خيال خودش عليك
ما !! عمامه تبديل كرده استه شاپور را ب  انحطاط غرب رو به ترقي اسالم آورده كه كاله

كنند كاري نداريم و شايد هم  با چنين كودك طبيعتاني كه خود را مضحكه جهانيان مي
ن دنيا شديدترين احتياج را به اتحاد و اكه در چنين زماني كه مسلمان مأموريتي دارند

هائي در  كتاب يك عده در كشورهاي شيعي مذهب مأموريت دارند كهاتفاق دارند 
اي كه شايد  ودهف و تصنيف يا كتابهاي كهنه و فرسليأموضوع كهنه غصب خالفت ت

ولي انتشار آن امروز جز دانسته  روزي سياست سالطين شيعه ترويج آنرا مقتضي مي
اي ندارد، تجديد چاپ و حاشيه  توليد كينه و عداوت و بيداركردن فتنة خفته هيچ فائده

اهللا االستعمار و   لعن! كرده با قيمت نازل در اختيار مردم جاهل و متعصب گذارند
دارد و آنارا به حال خود  مشتقاتها كه هنوز از گريبان اين مردم بدبخت دست برنمي

شوند كه مردم را به اطاعت احكام خدا و  گذارد و در اين ميان اگر كساني پيدا مي ينم
اي كه به منظور نفاق و شقاق  خوانند و به آتش فتنه اهللا مي  پيروي از محكمات ما انزل

بين امت اسالميه بيش از هزار سال مشتعل است دامن نزده بلكه سعي دارند آن را 
اي كه در پيكر اسالم است دهند،  ين جراحات هولناك كشندهخاموش كرده و التيامي به ا

ارادة چه دستگاه  خبري ندانند آلت بي اين مأموران معذور كه شايد از كثرت غفلت و بي
را بهتر تهمتي  اي اندازند و چنان گوينده و نويسنده سياسي هستند جنجال و غوغا راه مي

نواع دسايس و حيل وسيلة خاموشي او را گردانند و به ا كه زبانشان جاري گردد متهم مي
آورند چنانكه تاريخ اسالم مخصوصاً در عصر حاضر از اين قبيل جنايات مملو  فراهم مي

  .و مشحون است
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وگرنه انحطاط مسلمين چه ربطي به موضوع غصب خالفت دارد؟ و امروز تجديد 
سلمين را ت متواند جبران مافا اي دارد و چگونه مي در اين موضوع چه فايده مطلع
  : زيرا! نمايد

ارتقائي را كه ما از فقدان آن متأسفيم آن ارتقائي است كه مسلمين صدر اول  –اوال 
در قرن اول و دوم اسالمي داشتند و پرواضح است تمام اين ترقيات با وجود غصب 

بالفاصله اميرالمؤمنين در  ه اگر بعد از رسول خداشكي نيست ك! خالفت انجام گرفت
ي چه سكردند غير از خدا ك گيرفت و مسلمانان از او اطاعت مي خالفت قرار ميمسند 

بچه صورت بود و ترقي و تعالي آنان تا  –بلكه جهانيان  –وضع مسلمين  داند امروز مي
از كرات آسماني را هم در تصرف  كجا رسيده بود و شايد غير از كرة زمين بسياري

آرزو بصورت محال در آمده است تأسف بر آن داشتند، اما حال كه نشد و اكنون اين 
اگر ثواب داشته باشد باري نتيجه عملي ندارد و بهر صورت غصب خالفت را از 

گوئي است زيرا اگر ارتقاء مسلمين در نتيجه احقاق  انحطاط مسلمين شمردن پريشان
دانيم آن  حق خالفت بودجه داشت كه غصب آنهم علت انحطاط باشد اما چنانكه مي

داد كه غصب وقوع يافته بود و معذالك مسلمانان داراي آن همه قاء در حالي رخ ارت
  .عزت و عظمت شدند

  !شد هرگاه غصب خالفت رخ نداده بود؟ پس چگونه مي
 آلودمان مجنون كند باده درد

  

 !صافي ار گردد ندانم چون كند  
  

ن ارتقائي نه آ(پس تأسف ما بر فقدان همين ارتقائي است كه حاصل و موجود بود 
فلذا بايد !) خيالي بوده و جز و احالم و رؤياهاي شيرين است كه صورت وقوع نيافت و

ببينيم كه چه چيز موجب آن ارتقاء بوده تا اگر در دسترس است بدست آوريم و چه 
از آن اجتناب كنيم، و به نظر ما و هر فرد  چيز علت آن انحطاط گشته تا اگر امكان دارد

نمودن احكام حيات بخش اسالمي بوده چنانكه علل  آن روز اجراء مطلع سبب ارتقاء
احكام در  عقيده ما اجراي همان باشد و به انحطاط امروز ترك وتعطيل آن احكام مي
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همين امروز با اندك كوشش موجب سيادت و سعادت مسلمانان گشته آن مجد و 
دستور اسالم آن هد زيرا اگر بد عظمت گذشته آنها را به بهترين صورت اعادت مي

توان از  سان ميآدهيم عمل شود خيلي زود و  چنانكه ما در اين وجيزه توضيح مي
ور شد،   خيرات وبركات اين دين مبين خيلي بيشتر از مسلمين صدر اول متمتع و بهره

توان  احكام مي براي اينكه مسلمانان اين زمان را خيلي بهتر و آسانتر براي اجراي آن
ترند و اوضاع زمان هم تا حد زيادي نسبت به وضع ايشان  فهميده حاضر نمود زيرا

مساعد است و حكام و فرمانروايان اين عصر اگر به مقتضاي دستور الهي انتخاب و 
  .امت و ملت خود باشند توانند مصدر خير براي گماشته شوند بهتر مي

لمين غصب گان علت انحطاط مس ثانياً، چنان فرض گيريم كه به قول اين نويسنده
و مصيبت خوردن   امروز چه بايد كرد؟ آيا همين طور نشستن و تأسف!! خالفت بوده

كردن و بر مسببين آن  گ نمودن و بزر  آوري هزار و چهار صد سال قبل از اين را ياد
اين كارها انحطاط فعلي مسلمين را تبديل به ! اي دارد؟ نمودن چه نتيجه لعنت و نفرين

يا توليد بغض و كينه و ! دهد؟ بازگشت مي مت ومجد ديرين آنها راكند و عظ ارتقاء مي
مسلمين كه هم به فرمان الهي مأمور به اتحاد و اتفاقند وهم عقل و تجربه  عداوت بين

نمايد و فتنه خوابيده را بيدار  شمارد بين ايشان ايجاد مي اتفاق و اتحاد آنان را واجب مي
اند كه  اين همه كينه و عداوت و اختالف چه ديدهكند؟ در ظرف اين چهارده قرن از  مي

  هنوز هم بايد آن را دنبال كرد؟؟
جز اينست كه ! آيا نتيجة چنين منطقي كه علت انحطاط مسلمين غصب خالفت بود

يعني از ابوبكر ! الحق رسانيد براي ارتقاء آن بايد حق را از غاصب گرفت و به من له
م خالفت مانده و علي و ابوبكر در كجا هستند كه امروز كدا!! گرفت و بعلي تسليم كرد

الزمه اين سخن ! خواهيم حق را به حقدار برسانيم؟ ما با نوشتن و گفتن اين حرفها مي
آيا اين ! آن است كه حق و وضع خالفت را ايجاد كنيم و علي و ابوبكر را زنده گردانيم

ن ابوبكر و علي نيست از كرد امر محال نيست؟ ممكن است گفته شود كه احتياج به زنده
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دهيم اما آيا خود موضوعموجود است و  گيريم و به فرزندان علي مي فرزندان ابوبكر مي
شايد بگويند مقصود از !! خالفتي نيست كه بعلي بدهيم يا به فرزند علي! منتفي نيست؟

نشر اين گونه كتب آن است كه معلوم شود راه علي حق و راه ابوبكر باطل است 
اوال بين پيروان ابوبكر و علي در طي راه حق چندان اختالفي نيست زيرا : م گوئي مي

به قرآن و عامل به  و مؤمن نبوت محمدپيروان هر دو قائل بوحدانيت خدا و 
است خيلي كمتر اي از فروع  دستورات آن هستند و اختالف كه بين سني و شيعه در پاره

اين عذر ! لم سني با يكديگر دارند پساز اختالفي است كه دو مجتهد شيعه يا دو عا
  بدتر از گناه چيست؟

شدن راه حق و باطل براي پيمودن راه است وگرنه هنگامي  مقصود از روشن: و ثانياً 
كه براي كسي راه حق روشن شود چون بطي طريق نپردازد و همانجا بماند تا وقت 

د برد؟ پيداست كه هيچ اي خواه شدن راه حق چه فائده گذشته هالك شود از اين معلوم
  .اي ندارد بلكه جز ماللمت و رسوائي نتيجه

كنندگان راه حق بايد پرسيد آيا هنوز بعداز چهارده قرن زد و  حاال از اين روشن
شتن راه روشن نشده است؟ و اگر روشن نشده پس كي روشن وخورد و مليونها كتاب ن

شده كدام است؟  راه طي اين عمل چيست و شدن پس فائده خواهد شد؟ و اگر روشن
شده همين وضعي استكه امروزه مسلمانان دارند؟ يعني مقصود از اين همه  آيا راه طي

القاعده در نزد مسلمانان است   ارسال رسل وانزال كتب كه خالصه و جان و مغز آن علي
تواند آن را  باشد آيا همين انحطاط و ذلت است كه هيچ حيواني هم نمي چنين و بايد هم

 باشد بفرمائيد به ببينيم كدام ملت از شما عقب اگر مقصود از آن، همين وضع! همد؟نف
شما مدعي هستيد كه تابع بهترين اديان الهي و پيرو كتاب ! تر است؟ تر و بدبخت مانده 

آسماني خود هستيد كه از طرف پروردگار جهان و آفرينندة كون و مكان نازل شده و 
آل { ]َوَأْنُتُم األَْعَلْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِنيَ [زند مي آسماني فرياد خود همين كتاب

ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنِنيَ [ }139:عمران و روزگار درازي هم اين  }8:المنافقون{ ]َوهللاِ الِعزَّ
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هاي زمين  مدعاي قرآن مسلم جهان بوده مسلمانان علو و عظمت خود را به سراسر قاره
اما امروز چه مردمي پريشان روزگارتر از شما هستند آيا مدعيان بسط و مسلم داشتند، 

پرستان هند و از حيث علم و عمل    را بر بتتوانند تفوق و مزيت خود  دين توحيد مي
و خلق و منطق ثابت كنند اگر چنين نيست پس علتي دارد ما در صدد جستجوي آن 

اوامري است كه از طرف  ما آن علت يا علل ترك آن  ق و نظريهعلتيم و طبق تحقي
نازل شد و سنت سنية نبويه در طي دوران نبوت خود  پروردگار عالم بر رسول خاتم

 ،از وي مسلمين صدر اول با تمام آلودگي و نقائص عمالً آنها را به اجرا درآورد و پس
كردند حائز و واجد آن عزت و شوكت شدند اما همينكه  تا آن احكام را اجرا مي

ها و  ويالت و تحريفات و تأويالت ارباب اغراض به ميان آمد ايجاد شبههوساوس و تس
تزلزالت نمود و غفلت و جهالت مسلمين هم بر تشديد وخامت افزود تا به امروز كه به 
اين صورت درآمده كه تابعين تورات محرف و انجيل مزخرف پيروان قرآن را به مسخره 

  !!.به قرآن زند انجيل و زبورو اي اگر طعنه !! اند گرفته و سخره كرده
خواهند بگويند ما علل انحطاط مسلمين را ترك اين  اين نويسندگان هر چه مي

دانيم و در  دانيم چنانكه موجبات عزت و ارتقاء آنها را اجراي اين احكام مي احكام مي
د اين مدعا داراي هزاران مدارك و دالئل عقلي و نقلي بوده تابع نظر موالي خو

هستيم كه موجب عظمت و اعتالء مسلمين را در امضاء و اجراي  ؤمنيناميرالم
البالغه  نهج داند آنجا كه در خطبة قاصعه در احكام الهي كه امروز متروك شده مي

  : فرمايد  مي

فاصبحوا فی نعمتها غرقني و عن حرضة عيشها فكهني قد تربعت االمور هبم ... «
فهم حكام علی العاملني و ملوک فياطراف « :ايدفرم تا آنجا كه مي »فی ظل سلطان قاهر

االرضني يملكون االمور علی من كان يملكها عليهم و يمضون االحكام فيمنكان 
 .»يمضيهام فيهم
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آري اينان مسلمانان صدر اولند كه به فرموده اميرالمؤمنين و به شهادت تاريخ 
الك امور و سلطنت بر فرمانروايان جهان و پادشاهان كران تا كران كيهان بودند و م

كساني شدند كه بر ايشان مالك بودند و سلطنت و احكام الهي را در كساني جاري 
آنگاه علت ! داشتند كردند كه روزگاري احكام جبت و طاغوت را در ايشان جاري مي

  : فرمايد  مذمت اصحاب خود مي انحطاط مسلمين را در
 .نكم قد نقضتم ايديكم من حبل الطاعةإ و الأ
خواهند هوسناكانه علل انحطاط مسلمين را بنويسند خوب است  س آقاياني كه ميپ

قدري در اخبار و آثار اسالمي مطالعه كنند و بدانند كه تقييد الفاظ و به زنجيركشيدن 
نويسي شمرده شود  حاصل، مقاله هاي پرنويس و بي معني اگر در روزنامه جمالت بي

  !و مطالعه پرداخت باري در چنين موضوعي بايد به تحقيق
  

  مطالعه و دقت در اين موضوع چه فائده دارد؟
نه تنها از نظر يك نفر مسلمان عالقمند به سعادت خود كه بستگي بدانستن علل 
ارتقاء و انحطاط مسلمانان دارد بلكه از نظر يك نفري كه عالقه به فهم و اطالع از 

ملل دارد مطالعه تاريخ و شرح  حوادث مهمه جهان وعوامل و انگيزة ترقي  تنزل امم و
ترين حوادث تاريخ عالم است و البته از نظر يك  مسلمين از جالب طاطعلل ارتقاء و انح

نفر مسلمان غيرتمند يادآوري و تذكر داستان عظمت و اعتالء مسلمانان صدر اول كه 
ط انگيز انحطا اجداد و پدران جسمي و روحي او هستند و تشريح و بواعث و عوامل غم

بارش متوجه و دامنگير فرد فرد مسلمانان امروزه   و ذلت مسلمين كنوني كه آثار نكبت
است مهمترين موضوع الزم است و چون علل و عوامل انحطاط و ارتقاء در تمام ازمنه 
و اعصار تاريخ بشري همانند و يكسان بوده آنچه باعث ترقي مسلمانان صدر اول گشت 

ارتقاء مسلمانان اين زمان باشد و آنچه موجب نكتب و  تواند هم امروز نيز باعث مي
گشت موجب ذلت و  انحطاط مسلمين كنوني است اگر دچار مسلمين صدر اول مي
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شد و بعبارت ديگر امروز نتيجة ديروز و فردا مولود امروز است، پس  نكتب آنها نيز مي
ر موجبات ذلت و اطالع از اسباب و وسايل ترقي مسلمانان صدر اول و دقت و مطالعه د

است كه نه بر هر فرد  يترين موضوعات انحطاط مسلمين كنوني از مهمترين و جالب
راستي . واجب استشعور انساني مطالعه و اطالع آن بسي  مسلمان بلكه بر هر فرد ذي

تر و  اي عظيم انگيز بشري چه حادثه هاي حيرت گ و جنبشدر ميان حوادث بزر
يش دين مبين اسالم در ريگستان حجاز كه فقيرترين بقاع انگيزتر از حادثه پيدا حيرت

توان يافت كه مردم جاهل آن در تحت  ارض از حيث ثروت و تمدن و صنعت بود مي
قرن تقريباً تمام نقاط  اي كوتاه يعني در كمتر از نيم مبين در فاصله تبعيت اين دين

د درآورده و بيش از پرستانة خو  نيا آن روز را در تحت سيطره و نفوذ حقمعموره د
شش قرن بر تمام آن نقاط حكومت مادي و معنوي داشتند و چه چيز باعث شد كه به 

اند؟ض خوب است اين اسرار را از زبان كسي كه اگر دشمن اسالم  اين روز سياه افتاده
در تاريخ تمدن اسالم خود گوستاولوبون : نباشد حداقل دوست هم نيست بشنويد

اند ريخته  ن عرب و اسالم بدست قومي كه تا حدي وحشي بودهشالودة تمد: گويد مي
شد لكن همين قوم يك دفعه از ريگستان عرب خارج شده در اندك زماني تخت و تاج 

عظمي در مقابل تشكيل دادند ايران را زير و زبر نموده دولت  با عظمت روم و يونان و
آنها بعرصة ظهور و بروز  كه از كه از هند تا اندلس وسعت داشته و كارهاي نماياني

انگيز و مطالعه آثارتاريخي آن براي ما بسي دلچسب و زياد جالب  رسيد واقعاً حيرت
  ..باشد آور مي توجه و تعجب

  .ترين مطالعات و دقتها است  اين موضوع پرفائده رپس مطالعه و دقت د
  

  كنيد؟ اين معما را چگونه حل مي
ضيه مطرح شده است كه بتصديق تمام در مقدمه جلد دوم آئين جاويدان اين ق

ترين بقاع ارض و مردم  اي ظاهر شد كه محروم مورخين ومطلعين جهان، اسالم در نقطه
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ترين مردم روي زمين بودند اما همين مردم از همين نقطه به بركت دين  آن نيز بدبخت
ها درايمان مبين اسالم داراي چنان خصايل و ملكاتي گشتند كه تاكنون تاريخ دنيا نظير آن

و جاي بسي تأسف و ! و عدالت و شجاعت و جهانگيري و علم و تمدن به ياد ندارد
تعجب است است كه اخالف اين اسالف يعني مسلمانان كنوني اگر در بدترين و 

مانده و ذليل و باالخره  الاقل ملتي عقب ترين وضع سياسي و اجتماعي نباشند منحط
  !ستندنامشابه به گذشتگان نامدار خود ه

اي  ماندگي و انحطاط چيست؟ آنهائيكه مقتضيات زمان و محيط و پاره علت اين عقب
دانند اگر اشتباه نكرده باشند  از خصائل را در ارتقاء و انحطاط مسلمين دخيل و عامل مي

خيلي هم ادعايشان درست نيست زيرا با اينكه در اثر توسعة دامنة اسالم و بسط و 
حد و حصري از ملل گوناگون  عالم و دخول افواج بي گسترش آن در شرق و غرب

جهان بدين خدا و اختالط آنها با يكديگر كه تفرق و تحزب آنان به جهاتي تا حدي 
رسد و با آن كيفيت البته تشتت و پراكندگي المة الينفك آن است  طبيعي به نظر مي

هم تا ظهور فتنه مغول از پيدايش اسالم باز  بينيم كه تا بيش از هفت قرن بعد معهذا مي
تاز عرصة تمدن و علم و   سماني بود دولت اسالمي يكهآتوان گفت يك بالي  كه مي

ترين مقام معنوي خود در اهتزاز بود و اگر اخيراً دچار  دانش، و پرچم اسالم در رفيع
انحطاط گشت در اثر اين نبود كه يك ديني بهتر و رژيمي  نشيني و  نكتب و عقب

بلكه آنچه واقع است اينست ! شده باشد كه آن را مقهور و مضمحل نمايد تر پيدا عالي
بخش آن دور شده   كه ملت اسالم تا فاصلة زيادي از مباني و آداب ديني و تعاليم حيات

بود و احكام آسماني و قوانين جاوداني آن معطل و متروك مانده بود يعني همان 
قبيل مصائب وضع شده بود موقوف دستورات و شرايعي كه براي جلوگيري از اين 

االجرا مانده بود فلذا روي سنت الهيه آن نكبت و ذلت متوجه مسلمين گرديد مثال 
ةٍ [هرگاه فرمان ابدي الهي ْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ وا َهلُ موقوف و  }60:األنفال{ ]َوَأِعدُّ

و نفاق و تفرق و طلبي   ن دچار امراض خانمانسوز جاهامتروك نمانده بود و مسلمان
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تصوف نگرديده بودند چگونه ممكن بود مشتي مغول خونخوار و وحشي از آن طرف 
هاي نفاق و  دنيا چون مور و ملخ گرسنه به كشورهاي اسالمي روي آورند و از رخنه

افتراق وارد حصن متين وحريم محترم اسالم گردند و مرتكب آن چنان جناياتي شوند 
كند؟ پس آنچه درانحطاط و ذلت مسلمين دخيل   دام راست ميكه تصور آن موي را بر ان

اي از احكام حيات بخش و  شود ترك پاره عامل بود و علل انحطاط آنان شمرده مي
! سعادت فزاي اسالم بود نه مقتضاي محيط و زمان و نقص قانون و خصائل عربي

  !!اند چنانكه دكتر گوستاولوبون و امثال آن گفته
طي مراحل عمر كه در ضمن مطالعات و تتبعات خود در جريان  اين بنده نگارنده

ام كه  اي است اخيراً جداً معتقد شده انسان هر روزي به مقتضاي آن داراي نظر و عقيده
اكثريت مدعيان مسلماني فرسنگها نه تنها از حقايق اسالم بلكه از حقايق زندگي دور 

اثر و يادگار دوران جاهليت و  اند كه اند و بدبختانه گرفتار اوهام وخرافاتي گشته شده
و ذلت ايشان را   مذاهب باطلة قبل از اسالم بوده و يا در نتيجة القاي شياطيني كه نكبت

اند پيدا شده كه امروز مبارزه با آن كمتر از مبارزه مسلمين صدر اول با  طالب بوده
خداي عالم نظر و اگر ! تر است پرستي جاهليت نبوده بلكه به درجات از آن سخت بت

افتادگان از سرچشمة حقيقت داشته  گشتگان وادي ضاللت و دور رحمتي بر اين گم
انگيزد كه با  دل و با ايمان از ميان ايشان برمي پرست و روشن اي دانشوران حق باشد عده

چراغ علم  نيروي برهان اينان را به شاهراه دين مبيني كه بدان منسوبند ولي بدبختانه 
اي  اند هدايت كنند تا شايد در مدتي دراز با مبارزه است كه آنرا از دست دادهديرزماني 

شان  دار بتوان آنان را بعزت آباد ايمان و مأمن شرف و اعتال و گذشتة گير و دامنه پي
رفته را به جوي بازآورد وگرنه با اين كيفيت و وضعي كه اكنون اين  عودت داد و آب

رزين الهي داده  اتالحي گشت بعينيك احتمال بر در گريبان است هزار  ملت دست
رسد اينست كه منسوبين به اسالم اكنون در  شود بلكه آنچه تقريباً مسلم بنظر مي نمي

خواهد  از كارگاه هستي محو پرتگاه هولناكي قرار دادند كه عنقريب تاروپود و جودشان
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م بنعمت وجود انبياء و شد و اين از سنت خدائي بعيد نيست زيرا غالباً اممي كه متنع
اند  اند بيشتر در معرض ابتال و عذابهاي الهي قرار گرفته اند وكفران ورزيده دين حق كشته

اند  اساطير تاريخ قرار گرفته داستاني براي آيندگان گشته ها و بطوريكه جزو افسانه
  : فرمايد چنانكه در آيات شريفه مي

 
  }44: المؤمنون{] لَِقْوٍم َال ُيْؤِمنُونَ َوَجَعْلنَاُهْم َأَحاِديَث َفُبْعًدا [

مردمى كه ] از رحمت خدا[دور باد . گردانيديم]  و زبانزد مردم[و آنها را مايه عبرت «
  »آورند ايمان نمى

ٍق [  ْقنَاُهْم ُكلَّ ُممَزَّ     }19:سبأ{ ]َوَظَلُموا َأْنُفَسُهْم َفَجَعْلنَاُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّ
قرار داديم و جمعيتشان را متالشى ساختيم ) براى عبرت ديگران(هايى و ما آنان را داستان«

  ».هاى عبرتى براى هر صابر شكرگزار است در اين ماجرا، نشانه
البته حقايق ثابتة عالم وجود كه اديان حقه الهيه متضمن آنند هرگز نيست و نابود 

مسلماني برخود شود و نعمت هدايت وكليد سعادت را بدست هر كسي كه فقط نام  نمي
دهند و خدا هم چنين تعهد و التزامي نسپرده است كه مدعيان مسلماني را بدون  نهد نمي

و تجربه چندين قرن هم اين حقيقت را با ! جهت نمايد عمل به مقتضاي اسالم عزيز بي
دارد كه هر كس داراي خصال و صفات مسلماني شد هر  ترين بيان آشكارا مي فصيح

حي يا يهودي باشد داراي عزت و احترام خواهد بود نه آن را كه چند بودائي يامسي
مسمي است بلكه اگر تدبر به آيات شريفه قرآن كنيم  بامسلماني راهي نيست و اسمي بي

ايم تهديد بذلت و  بينيم كه با بليغ ترين بيان ما را كه به نام مسلماني برخود نهاده مي
كند كه اگر با شرايط اسالمي رفتار  ار مينمايد و انذ زوال و انحطاط و اضمحالل مي

نكنيم قومي غير ما را براي آن دولت عظيم و نعمت جسيم انتخاب و اختيار خواهد كرد 
  : فرمايد  آنجا كه مي

 χ Î) uρ (#öθ©9 uθ tGs? öΑ Ï‰ ö7tFó¡ o„ $·Β öθs% öΝä. u ö xî ¢ΟèO Ÿω (#þθçΡθä3tƒ / ä3n=≈ sV øΒ r&  ) 38: محمد(  
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  مانند شما نباشند]  آنان[گروهى جز شما را جايگزين كند، آن گاه و اگر روى بگردانيد 
    

 
 
 

ِذيَن َآَمنُوا َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأِيت اهللاُ بَِقْوٍم ُحيِبُُّهْم [  َا الَّ َيا َأهيُّ
 }54:املائدة{ ]َوُحيِبُّوَنهُ 

خداوند گروهى را در ميان خواهد آورد كه ]  اند كهبد[اى مؤمنان، هر كس از شما كه از دينش برگردد «
    » .دارند او را دوست مى] آنان نيز[دارد و  آنان را دوست مى

  
روي اين نظر و عقيده بر آن شدم كه برخالف نويسندگان غرورانگيز و اغواگر 

 خبري ويالنند از برادران خود را كه در نتيجه گمراهي دور و دراز مدتهاست در بيابان بي
اين غفلت و اهمال بياگاهانم و تا حدود توانائي خود صداي نارساي خود را به گوش 

نمايد كه صداي من و  فهم و انديشه ايشان برسانم هرچند كه با وضع موجود بعيد مي
اي دهد و ثمري به بار آورد خصوصاً كه مخالفان  من و بهتر از من نتيجهل اهزاران امث

ليل بلكه تنها به منظور مخالفت با هر چه كه موافق سليفة هدفي نه از روي منطق و د بي
گذارند تو گوئي كه مانند چينيان  آنها نباشد يا تقريباً الي العوام بناي جنجال و غوغا مي

خرافي معتقدند كه اگر دستي به تركيب اين وضعيت كه عقال و منطقاً مخالف كتاب و 
ن زخمين شده و دنياي طوفاني و سنت و عقل است زده شود اژدهاي مقدس حامل زمي

  !!.گردد نابود مي
يكي از حرفهاي مخالفين اينست كه چرا اين بحث از طرف اين ناچيز آغاز شده 
است و حق اين بود كه مثال چنين موضوعي اگر الزم است از طرف علما يعني كسانيكه 

د به همين و شاي! شد بكسوت روحانيت ملبس و بدين مزيت از ديگران ممتازند آغاز مي
انگيز در بيانات خود  نظر بوده كه گاهي كلماتي موهن و تحقيرآميز و حتي غوغا



  ارمغان آسمان

 

19

وارد   يك نفر كارمند ساده فرهنگ!! اند اند از قبيل اينكه ديگران بهتر از تو فهميده آورده
و ! كنم كه وارد اين مباحث شوم؟ موضوعاتي شده كه من كه چنين و چنانم جرأت نمي

  !!از اين قبيل
ما به اين اعتراض كه در نزد ارباب دانش و عقول مردود و غيرقابل قبول است 

ارزشي آن مخصوصاً دراين زمان بر اكثريت  گوئيم زيرا سخافت و بي چيزي نمي
خوانندگان مسلم است و تقريباً منطق مردم جاهليت است كه نزول قرآن را بر پيغمبر 

  : گفتند شأن فوق مقام او دانسته ميال عظيم
َل َهَذا الُقْرءاُن َعَىل َرُجٍل ِمَن الَقْرَيَتْنيِ َعظِيمٍ [   }31:الزُّخرف{] َوَقاُلوا َلْوَال ُنزِّ

  »اين دو شهر فروفرستاده نشد؟]  مردم[و گفتند چرا اين قرآن بر مردى بزرگ از «
  

گوئيم ما نه تنها ادعائي نداريم بلكه در نزد نفس خود از آنچه  ولي به اين آقايان مي
تر و كوچكتريم و حتي براي استراضاي خاطر  بريد پست هم شما نسبت داده و گمان مي

شما و رغم انف خودحاضريم اقرار كنيم كه ما نه تنها در جرگة علما و دانشمندان 
نخواندگانيم و  سوادان و درس كه جز و طبقه بي! گوئيم نيستيم بلكه براي خاطر شما مي

باشيم ولي با تمام اين  داراي حظ قليل و ناچيزي مياز تعليم و درس و بحث معموله 
وصف از موجودات و مردم روي كرة ارض و در رديف بني نوع انسان بوده و مقدرات 
و سرنوشت ما بستگي تام و تمام به مقدرات و سرنوشت ديگران دارد آيا شما با كمال 

دهيد كه در  كنيد به يك موجود انساني اجازه مي علم و عدل و عقلي كه ادعا مي
آزارد بيان نموده  سرنوشت خود اظهار نظري كرده و الاقل دردي كه جان او را مي

  1يا چنين حقي هم ندارد؟. گفتگوي آنرا در ميان بگذارد
اگر در منطق شما يك موجود داراي حس و ادراك، حتي حق ندارد در سرنوشت 

انديشد بيان كند  كه براي او مياي  آزارد و چاره خود نظر كرده و درد و المي كه او را مي
بيني نشده و چنين   شيدر اين صورت يقين داشته باشيد كه در دستگاه طبيعت چنين پ
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حس نيست و فشار آزار اندرون هر وقت باشد ظاهر و  خاصيتي در موجودات ذي
آشكار خواهد شد و خواه ناخواه اين ابر ضخيم جهالت از جلوي خورشيد حقيقت 

  !شود برداشته مي
بهر صورت قبول داشته باشيد يا نداشته باشيد ما يك فرد از هم سرنوشتان شما بوده 

د با شما ور و در اين كشتي متالطم اجتماعي كه ما را در درياي حوادث پيش مي
نمائيم و وضع خود را با ملل ديگر  همسفريم و با نگاهي كه به اطراف و اكناف خود مي

بينيم و به قدر فهم و  كنيم جايگاه خود را مطمئن نمي و گذشته و آينده خود مقايسه مي
داريم شما اگر  رسد عرضه مي هائي را كه به نظرمان مي كنيم و چاره ادراك خود حس مي

بخش خطاي ما را روشن و  رامشآبينيد با بياني مستدل و  ما را درخطا و اشتباه مي
كنيم  خطرهائي كه حس ميمستدل بيان كنيد تا موجب اطمينان ما گشته يقين كنيم كه 

وجنجال و تحقير و تكفير اين  جوئي ما نيز درست نيست وگرنه هو خطر نبوده و چاره
تر نكند باري سست نخواهد كرد و  چناني شما، اگر ما را به نظرات و عقايد خود محكم

سر نوشتيد در رديف كساني شماريم كه   عنان و هم هم ناچاريم حتي شما را هم كه با ما
اند بلكه مبارزه با شما را تا آنجا كه بتوانيم  ن روزگار سياهي براي ما پيش آوردهچني
و سزاوار . تر شماريم زيرا دشمن خانگي هر كه باشد بدتر از دشمن بيروني است الزم

  : نيست كه 
 عدوي خانه خنجر تيز كرده

  

 !از خصم درون پرهيز كرده تو  
  

اي احساس خطر كرده و  در قافله پس اگر سوءنظر نباشد حتي اگر كودكي هم
اعتنا نمانده الاقل به  كاروانرا به موارد خطراتي كه احساس نموده خبر داد عقال بدان بي

مگر اينكه شما انتقادكنندگان تمسخر كار حتي انكار ! پردازند تمسخر و استهزاء وي نمي
اسالم از طرف وقوع و خطر ادعاي نفي وجود ذلت و ضرر نمائيد و آنچه امروز بر ملت 

گذرد ناديده انگاريد و به چيزي  گر و دوستان گول و نادان، گذشته و مي دشمنان حيله
نشماريد و آن را قابل دفاع و مورد اعتنا ندانيد و فقط آن موقع ديك تعصبتان به جوش 
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تان  كه به يك ياز عادات معموله و خرافات مأنوسه و رگ غيرتتان به جنبش درآيد
كه در چنين صورت با شما عرضي نداريم و فقط داستاني را ! ترامي شوداح تجاوز و بي

  .شويم آورده تذكاراً يادآور مي! كه مولوي در مثنوي براي چنين غيرتمندان
  : گويد  وي در دفتر پنجم مثنوي مي

  
آميز مسلمانان راستي   انگيز و افتخار  كدام مسلمان مطلع از عظمت حيرتراستي 

بر از ذلت و نكبت فزون از حد امروزه آنهاست كه كشور پهناور و قرون گذشته و با خ
اي در دست متجاوزي ستمگر و دشمني استعمارگر  عزيز و زرخير اسالمي هر نقطه

اعتنا بماند  است اين اوضاع را به بيند و نينديشد كه علت و جهت آن چيست و بدان بي
اهللا آن را بدان صورت   انزل اما همينكه گفته شود ترك احكام خدا و نسخ محكمات ما

و ناموافق با ! آورده رگ غيرتشان به جنبش آيد كه اين گفته مخالف رأي فالن آخوند
اگر در درك علل و ! زده است مرجعيت مي دم از يسليقة به همان است كه در زمان

انتخاب و چارة آن ما را مصيب ندانسته و يا در ترديد هستيد اينك ما آن علل و راه 
كه براي هوشمندان كافي و قانع  ه آن را در اين صفحات به طور اختصار به حديچار

آنگاه . گذرانيم تمنا داريم با دقت و بصيرت مورد مطالعه قرار داد باشد از نظر شما مي
با نظر كريمانه و خالي از تعصب اگر آن را حق يافتيد ما را در اين راه نصرت و كمك 

قف شديد براي خاطر حق و از روي صفا و صميميت نه عناد دهيد و اگر به اشتباه ما وا
انيد اميدواريم پرودرگار كريم ما را كه به خطايمان بياگاه و لجاجت ما را به اشتباه و

عقيده خود نظري جز جلب رضايت حضرت او نداريم آن قدر وسعت صدر و بصيرت 
را از جانب شما به حسن ها و نشاندادن خطاهاي ما  كرامت فرمايد كه بتوانيم راهنمائي

العين خود قرار دهيم و در هر صورت در پيشگاه پروردگار   قبول تلقي كرده و آنرا نصب
حق رسيده و مقصودتان طرفداري از حق  معذور و مأجوريد اما به شرطي كه حقيقتاً به

 رسانيم چون به صدها دليل عقلي باشد و اگرنه ما آنچه را در اين اوراق به نظر شما مي
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جوئي  و نقلي حقانيت آن بر ما مسلم است آنرا به عنوان اعالم خطر و ارشاد چاره
ايم و  و معتقديم كه الاقل در پيشگاه خداوند اداي وظيفه خود را نمودهكنيم  استشهاد مي

اگر هم عذابي رسيد و ما را نيز با ديگران در ربود مضمون آيه شريفه را يادآور 
  : شويم مي
  
ُهبُْم َعَذاًبا َشِديًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة َوإِْذ َقالَ [  ٌة ِمنُْهْم ِملَ َتِعُظوَن َقْوًما اهللاُ ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّ ْت ُأمَّ

ُهْم َيتَُّقونَ  ُكْم َوَلَعلَّ    }164:األعراف} ]إَِىل َربِّ
، يا آنان را به كننده ايشان است براى چه قومى را كه خدا هالك«: و آن گاه كه گروهى از ايشان گفتند«  

تا معذرتى پيش پروردگارتان باشد، و شايد كه «: گفتند» دهيد؟ عذابى سخت عذاب خواهد كرد، پند مى
  »    ».آنان پرهيزگارى كنند

  
و اگر با اين همه ما را در اين باب معذور ندانسته و آنرا حمل بنازكدلي و غمخواري 

و ) اگر بزعم شما عيب باشد(نمائيم  جهت ما كرديد ما تحمل اين عيب را بر خود مي بي
  : ايم بقول صائب  گوئيم چه بايد كرد كه ما چنين آفريده شده مي

 خوريم گذارد ما دل خود مي هركه پا كج مي
  

 شيشة ناموس عالم در بغل داريم ما  
  

كه از خصوصات (و علي اين حال ما مطالبي را كه درآن روزنامه به طور پراكنده 
گذرانيم و  تشار داديم اينك در اين مقدمه بطور جامع از نظر شما ميان) روزنامه است

  : يقين داريم 
 كوز ديار آشنائيست آن

  

 داند كه متاع ما كجائيست  
  

در نظر داشتيم قبل از شروع در بيان عوامل ارتقاء و علل انحطاط تصويري از 
لو بطور مختصر حقيقت جامعه اسالمي كه منظور نظر بنيادگزار اين دين مبين است و

براي خوانندگان خود ترسيم كنيم تا به ببينند كه اگر حكومت واقعي اسالمي روي كار 
اي در روي زمين  آيد و چنانكه بايد به اجراي احكام شريعت پردازد چه مدينه فاضله
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توانست آنرا  يابد كه افالطون حتي خواب آنرا نديده و در خيال خود هم نمي تشكيل مي
نمودن عامه به  ولي ديديم به واسطه دوري مردم از معالم اسالم و آشنا !مجسم نمايد

حقايق دين و غفلت اكثريت از قوانين كتاب و سنت ما هر چقدر هم در اين منظور 
توانيم حتي ساية كمرنگي هم از آن مجسم نمائيم لذا تصميم گرفتيم كه  سعي كنيم نمي

يكي هستند ) موجبات و علل(هر دو  در ضمن بيان موجبات ارتقاء و علل انحطاط كه
يعني همان چيزيكه موجب ارتقاء آنروز مسلمين بوده ترك همان چيز علت انحطا امروز 
مسلمانان شده كهبا اجراي آن خود به خود اين منظور بدست خواهد آمد و تصور 

كنيم بعد از شرح آن موجبات و علل صورت نسبتاً كاملي از مدينه فاضله اسالمي در  مي
كنندگان درخواهند يافت كه اسالم با چه  نظر خوانندگان مصور خواهد شد و مطالعه

احكام سهل و اسان به آرزوهاي محال فالسفه الهي جامه وجود و عمل پوشانده است 
شدن بدعتهاي مجوس و   آنگاه تعجب خواهند كرد كه جهالت و ناداني مسلمانان و زنده

در اينجا تذكرا اين نكته ضروري است كه ! ه استفراعنه چگونه آن را از ارزش انداخت
اي از نويسندگان و گويندگان علت مهم اين انحطاط و ذلت را غلبه سياست  پاره

دانند در حاليكه آن علت نيست بلكه معلول است  استعماري دولتهاي اروپا و امريكا مي
ن زند، نه زيرا وقتي كه ملتي از وظائف اجتماعي و اجراي احكام محكمه اسالمي ت

حكومتي داشت و نه جهادي نه جماعتي داشت و نه اتحادي بناچار طعمه كساني 
اند كه به مدعيان  مگر اروپا و آمريكا التزام سپرده! ترند خواهند شد كه از آنها قوي

هاي مهيا و مهنا دست  احترامي نكنند يا آن قدر احمقند كه از طعمه مسلماني بي
  !!بردارند؟

  !ن توقع انصاف و ترحم دارد احمق استآنكس كه از دشم
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  نخستين عامل ارتقاء كه ترك و قصور در آن علت انحطاط مسلمين گشت
نخستين وسيله و عامل ترقي هر فردي از فراد نوع انسان علم و فهم است كه موجب 

بوي منصب  طرمزيت و شرف آدمي بر جميع موجودات روي زمين گشته و همين خا
ميدان وجود نموده   هستي و يكه تازه  داده او را صدر نشين بزمخالفت و رتبه فضيلت 

خواهيم در اين مختصر به شرح و تفصيل بپردازيم  ما در فضيلت علم و عالم نمي. است
شكار است و فقط آاست كه امروز حتي بر حيوانات عجم فضيلتش  چه آن مطلبي

دس آن به علم داده و خواهيم نظر اسالم را در اين مورد و اهميتي كه شارع مق مي
مسلمانان را به تعليم و تعلم آن امر كيد و اصرار شديد فرموده تا حدي روشن كنيم تا 
مسلم شود كه بنيادگزار اين دين مبين تا چه حد به عالمي و فهميدگي پيروان خود 

  .عالقمند بوده است
ن را در در اهميت علم و عالم از نظر شارع همان بس كه پروردگار جهان دانشمندا

شمارد و از  فرشتگان و سپس دانشمندان را قائم بعدل مي ،پس از ذكر ذات مقدس خود
ساكنان كره ارض عالمان را آشنا به حقايق وجود و گواه بر وحدانيت معبود علي 

  : فرمايد خواند آنجا كه مي االطالق مي
ُه َال إَِلَه إِالَّ ُهَو َواَملَالِئَكُة وَ [  ُأوُلو الِعْلِم َقاِئًام بِالِقْسِط َال إَِلَه إِالَّ ُهَو الَعِزيُز َشِهَد اهللاُ َأنَّ

    }18:آل عمران{ ]احلَِكيمُ 
    دهد كه جز او هيچ معبودى نيست و فرشتگانِ  خدا كه همواره به عدل، قيام دارد، گواهى مى

   بودى نيستجز او، كه توانا و حكيم است، هيچ مع:] دهند كه نيز گواهى مى[و دانشوران ] او[
  

و هر سخني در فضيلت علم بعد از اين بيان فروغ شمع را در مقابل آفتاب تابان 
و در فضيلت تعليم و تعلم همين بس كه خلقت آسمان و زمين و مجموع عوالم ! دارد

داند كه مردم دانا و عالم شوند آنجا كه در  موجوده در فضاي اليتناهي را براي اين مي
  : مايدفر آخر سوره طالق مي
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ُل األَْمُر َبْينَُهنَّ لَِتْعَلُموا َأنَّ [  اهللاُ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن األَْرِض ِمْثَلُهنَّ َيَتنَزَّ
ٍء ِعْلًام  ٍء َقِديٌر َوَأنَّ اهللاَ َقْد َأَحاَط بُِكلِّ َيشْ     }12:الطَّالق} ]اهللاَ َعَىل ُكلِّ َيشْ

در ميان آنها ] خدا[فرمان . و همانند آنها هفت زمين آفريد خدا همان كسى است كه هفت آسمان
آيد، تا بدانيد كه خدا بر هر چيزى تواناست، و به راستى دانش وى هر چيزى را در بر گرفته  فرود مى

   است
  
  
  

علمان همين بس كه پروردگار سبحان بر سبيل تقريح و استفهام  و در مذمت بي
  : فرمايد  انكاري مي

ُر ُأوُلو األَْلَباِب َهْل َيْستَ [ َام َيَتَذكَّ ِذيَن َال َيْعَلُموَن إِنَّ ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ    } 9:الزُّمر{] ِوي الَّ
  »دانند يكسانند؟ تنها خردمندانند كه پندپذيرند دانند و كسانى كه نمى آيا كسانى كه مى«

  : فرمايد و نيز مي
   }59:الرُّوم{ ]يَن َال َيْعَلُمونَ َكَذلَِك َيْطَبُع اهللاُ َعَىل ُقُلوِب الَّذِ [ 

  نهد دانند مهر مى اين گونه، خدا بر دلهاى كسانى كه نمى
  

آنچه در اين باب مورد نظر است فضيلت علم و عالم نيست زيرا چنانكه گفته شد 
اين مطلب چندان محتاج تشريح و تفصيل نيست بلكه آنچه مقصود ما است اينست كه 

عت مطهره و اين قدر در فضيلت علم و عالم آيات و رواياتي اين همه تأكيدات در شري
منظور و مقصود چه بوده است؟ آيا همينكه تا چندي قبل به شدت معمول كه وارد شده 

زردشتيان وعادت ايرانيان قديم   بود و هنوز هم آثار آن باقي است اين بوده كه به سنت
د و مال و روحاني از هرگونه يك طبقة مخصوصي از طبقات ممتازه كشور به نام آخون

امور پرمشقت و با مسئوليت معاف و بار دوش عوام بوده آنان را به نام اينكه اينها عالم 
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و روحانيند تا ابد تقديس و احترام كنند و نان و آب و تجمالت زندگي و آقائي آنها را 
فضيلت علم  واضح است كه مقصود از آن همه مدح و منقبتي كه در! تهيه و اداره نمايند

و عالم وارد شد اين نبوده كه طبقه خاصي آنرا وسيله آب و نان و سرمايه دكان خودكنند 
شود بلكه در واقع  كه دراين صورت نه تنها بعلم ودانش اهميت و احترامي گذاشته نمي

مقدار در انظار خواهد نمود زيرا در نظر مردم آب و نان  آن را ناچيز و خوار و حقير بي
طلوب و محبوب است براي آنكه بيدارترين حواس حيوان و انسان حس و پول م

را تسكين بخشد قهراً  تشنگي و گرسنگي است و آنچه الم عطش و زحمت جوع
مطلوب است اوست و هر كس كه بدان چشم داشته و بخواهد آنرا از كف وي بربايد 

حقيقت كه  نماي بي پس آن عالم. چنين كسي طبعاً مبغوض و مغضوب او خواهد بود
پس از مدتها ادعاي تحصيل و تكميل چشمش دنبال آن باشد كه آب و نان را از دست 
و دهان فالن عوام دهاتي يا به همان بازاري شهري بربايد با اينكه مدعي است داراي 
علم و كمالي است كه او را در رديف فرشتگان كه مدبرات امور اين جهانند در آورده و 

آنوقت چنين كسي براي معاش و گذران ! زمين و آسمان است خالصه و نتيجه خلقت
به طرفĤن كسي كه ) هرچند به صورتي محترمانه باشد(خود دست احتياج و گدائي 

چنين ادعائي ندارد اما به اولين وظيفه خلقت خود كه تأمين مايحتاج است پرداخته دراز 
داراي هيچگونه احترام قلبي كند به طور قطع و مسلم از نظر افتاده و در باطن و حقيقت 

در نزد او نيست هرچند به صورت ظاهر از وي تبجيل و تجليل كند و به هر اندازه كه 
چنين عالمي به مردم نزديك شود هر چند به منظور ارشاد و هدايت باشد به همان اندازه 

شعوري به  هر ذي بار اين رويه مشئوم را گردد و آثار نكبت از نظر آنها افتاده و موهون مي
قدر مقدورو درك كرده است و ما در اينجا نيازي به نشان و بهران نداريم لذا وجود 

تبليغ و ارشادش جز  زچنين عالمي موجب ننگ و عار و مشتق و شغار علم است و ا
  :اند رغبتي و تنفر بدين نزايد كه گفته بي

 گر گدا پيشرو لشگر اسالم بود
  

 كافر از بيم توقع بگريزد تا چين  
  



  ارمغان آسمان

 

27

پس آنكس كه مدعي علم و دانش است اگر واقعا بعلم و دانش عالقمند است بايد 
نياز كند كه  در درجه اول بكوشد تا به هر وسيلة مشروعي كه باشد خود را از مردم بي

الحقيقه اولين شرط تحصيل علم و كمال بي نيازي از قدر ضروري مال است، وگرنه  في
 نادان باشداحتياج به مردم عوام و  پايه بر صيل آنتحدر مذهب عقل و وجدان علمي كه 

وبال بلكه نقمت و نكال است و اين را هر صاحب شعوري درك  و حقيقت زور در
  .كند مي

و اگر كسي را بدون دسترس بر مايحتاج در خيال عروج بر معراج علم و كمال است 
  !كشد ميبرد و فرشته را در زنجيره شيطان  پزد و عرض دانش مي هوس خام مي

  
  

نمايد  پس دانسته شد كه علمي كه شريعت مطهرة اسالم به تحصيل آن ترغيب مي
شود و با مطالعة آيات و اخبار بر هر  غير اين وضع و صورتي است كه اكنون ديده مي

و غيرمقيد به عادات محيط آشكار خواهد شد كه منظور شارع غير اين  شفرد باهو
  .كيفيت است

  
  !نمايد چيست؟ حصيل آن ترغيب ميعلمي كه اسالم به ت

خواهد و به  خداوند عالم و پيغمبر محترم، امت اسالمي را عالم و دانشمند مي
 1موجب احاديث شريفه طلب علم را برهر مسلماني زن باشد يا مرد واجب فرموده است

بديهي است كه علمي كه طلب آن بر هر مرد و زن مسلماني واجب است در درجه اول 
_________________________________________________________________________ 

 به طريق كلمه »طلب العلم فريضة علی كل مسلم« حديثدر جلد اول كتاب شريف بحار االنوار، ) 1
دوم از مجالس مفيد و سيم از  نيز بر آن اضافه شده كه طريق اول از كتاب امالي شيخ طوسي و )مسلمه(

: غوالي اللعالي محمد بن جمهور احساوي است و حديث شريف از هر سه طريق نبوي و بدين عبارتست
 .طلب العلم فريضة علی كل مسلم و مسلمة
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ا به وحدانيت و علم اجمالي به صفات مقدسه وي و يقين به معاد و ايمان شناختن خد
به نبوت و معرفت به ضرورت وجود انبياء و آشنائي به احكام الهي از حالل و حرام و 

ست و ساير فروعات ولو بنحو ا  آنچه بر مسلمان اجراي آن واجب و ترك آن حرام
ر تعلّم آن معذور نيست و اما علوم باشد اين علمي است كه هيچكس در قصو اجمال مي

ها تحصيل آن بر عامة مسلمين و جامعة مكلفين به  ها و فزوني رشته ديگر با كثرت شعبه
نحو وجوب كفائي واجب است و اگر در تحصيل آن به قدر الزم كوتاهي شود عموم 

ين مسلمانان در پيشگاه خداوند جهان معاقب و معذب خواهند بود عالوه براينكه در هم
دنيا به كيفر آن گناه مأخوذ و به باد افرة آن مسئول و مبغوض خواهند شد چنانكه اكنون 

گناهان يعني به ترك تحصيل لوازمات و انجام واجباتي هم ملت اسالم به نكبت اين 
كفائي گرفتار قهر پروردگار شده و ذليل و خوار و گرفتار گرديده است مانند ترك 

كسب صنعت مواد شيميائي و اتمي و هزاران از اين قبيل تحميل علوم حسي و مادي و 
  .كه بعداً اين مطلب توضيح داده خواهد شد

  
  !چه علمي موجب ترقي مسلمين صدر اول گشت؟

انگيز مسلمين صدر اول در نتيجة پيروي از  كه ترقيات حيرتچون ما مدعي هستيم 
رقي آنها را علم دانستيم و احكام خدا و متابعت ما انزل اهللا بوده است و اولين عامل ت

  .گفتيم علمي كه تحصيل آن بر هر مسلمان واجب است چيست
اينك به بينيم مسلمانان صدر اول كه اكثر بلكه همه آنها جز معدودي كه از شمارة 

سواد بودند و حتي الف را از با  كرد بقيه همه بي انگشتان دست يك نفر تجاوز نمي
مه عزت و عظمت شدند اين ادعاي ما كه آنان عالم شناختند و معهذا واجد آن ه نمي

  آيد؟ بودند با اين موضع و حال آنها چگونه درست درمي
بودن همان علم اجمالي است كه موجب و موجد يقين   بايد دانست منظور از عالم

شنائي آباشد بوحدانيت خدا و معرفت به صفات مقدسه وي و ايمان به معاد و نبوت و 
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ست، نه خواندن و نوشتن و خوض در مشكالت علوم و بحث منطقي و به احكام الهي ا
كه اكثراً صاحبان اين علومايمانشان نه تنها از ! كالمي و كشمكش اصولي و فلسفي

آنچنان مؤمنين محكمتر نيست بلكه غالباً ضعيف االيمان و در وادي شك وحيرت ويالن 
يل آن علم به اصطالح عالي اشتباه نشود مقصود ما اين نيست كه تحص! و سرگردانند

الزم نبوده و غير مفيد است بلكه چنانكه گفتيم به وجوب كفائي آن علوم بر عموم 
مسلمين واجب است و حتماً بايد در ميان مسلمانان كساني به قدر تحميل كفايت در هر 

  .مصري به حدي واجد آن علوم باشند كه بر تمام عالميان تفوق و رجحان يابند عصر و
وي ما فعال در اينعلومي نيست كه بر عموم مسلمانان و اكثريت ايشان تحصيل گفتگ

باشد اما آن علمي كه از جهل آن معذور نيستند آن است كه به  علوم واجب نمي آن
مقتضاي زمان آشنا به معارف حقه و قوانين الهيه باشند و تحصيل اين علم در زمان 

 !ذراندن دوره چند ساله تحصيل نداشتبعثت رسول خدا و صدر اول اسالم احتياج بگ
بوسيله تالوت آيات  النبيين زيرا معارف ومعالم دين مبين به توسط حضرت خاتم

شد و عموم مردميكه در محضر شريف آن حضرت  كتاب مبين به مسلمين آموخته مي
ن بودند هر كس به قدر فهمش آنچه آحضور داشتند به مجرد شنيدن آن آيات چون اهل 

خم  و ديگر اين پيچ }17:الرعد} ]َفَساَلْت َأْوِدَيٌة بَِقَدِرَها[:فهميد همد ميبايد بف
اشكاالت و زير و بم تدويالت و تسويالت كنوني وجود نداشت كه شنوندگان را گم و 

  .گيج كند
يمان و معارف قرآن آشنا بودند و بدان تصديق ااينست كه تقريباً تمام آنان به مبادي 

شديد بدون ريب و ترديد آنها بود كه موجب آن نهضت  همان ايمانو اذعان داشتند و 
البالغه  در نهج رالمؤمنينعجيب و موجد آن عظمت و ارتقا شد چنانكه امي

  :فرمايد مي
 » .اال ايامنا و تسليام ولقد كنافی زمن رسول اهللا نقتل آبائنا و اخواننا و اليزيدنا هذا «

  : فرمايد ارج ميو در كالم شريفش در همان كتاب باخو
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مع رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله و ان القتل ليدور وبني االباء و االبناء و  فلقد كنا«
االخوان و القربات فام نزداد علی كل مصيبة و شدة اال ايامنا و مضيا علی احلق و تسليام 

  »لالمر
   :بود كه النبيين  پس معلم مسلمين صدر اول در عصر نبوت خود خاتم

يِهمْ وَ [ ُمُهُم الِكَتاَب َواِحلْكَمَة َوُيَزكِّ   } 129:البقرة{] ُيَعلِّ
  »دارد آموزد و آنان را پاك مى و به آنان كتاب و حكمت مى«
  

 
 
 

ُم َعَلْيِهُم اخلََباِئَث [ يَِّباِت َوُحيَرِّ َيْأُمُرُهْم بِاملَْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن اُملنَْكِر َوُحيِلُّ َهلُُم الطَّ
وُه َوَيَض  ُروُه َوَنَرصُ ِذيَن َآَمنُوا بِِه َوَعزَّ تِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَّ ُهْم َواألَْغَالَل الَّ ُع َعنُْهْم إِْرصَ

َبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم اُملْفِلُحونَ     }157:األعراف{] َواتَّ
ها را  و پاكيزه. دارد ناپسند باز مى]  كارهاى[را از دهد و آنان  پسنديده فرمان مى]  كارهاى[آنان را به «

هايى را ] و بند[شمارد و بار گرانشان و قيد  ها را بر آنان حرام مى گرداند و ناپاكيزه براى آنان حالل مى
پس آنان كه به او ايمان آوردند و او را گرامى . دارد شان بر مى]  دوش[آنان بود، از ]  عهده[كه بر 

را يارى دادند و از نورى كه با او فرو فرستاده شده است پيروى كردند، آنانند كه  داشتند و او
  »رستگارند

  
و بعد از آن حضرت معلم دوم همان مسلماناني بودند كه احكام الهي را مستقيماً و 

از رسول خدا اخذ نموده بودند كه به صحابي مشهور شدند اينان عالوه بر آيات  شفاهاً
ديده بودند  راالنامنرا كه خود از آورنده آن احكام يعني حضرت خيخدا طرز اجراي آ
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كردند و همين عمل براي آنها تعليم و  رفتار و گفتار آن حضرت را براي ديگران بيان مي
شد و پرواضح است كه اين كيفيت  براي مسلمين آن زمان تحصيل علم شمرده مي

تأويل هنوز در ميان  موجب چندان مئونه و زحمت نبود و چون آفت تشكيك و
مسلمانان راه نيافته بود مسلمانان قرن بعد نيز تقريبا با همان ايمان مسلمين عصر نبوت 

كردند تا اينكه به تدريج كه  مجاهده ميكوشيدند و  بسط و توسعه اسالم مي براي
كشورهاي روم و ايران، ممالك باصطالح متمدنه آن زمان مفتوح گشت و مباحث الطائل 

اصل ارباب اديان باطله در بين مسلمين اشاعه و رسوخ يافت مخصوصاً پس ح و بي
ازآنكه فلسفه يونان وارد مدارس مسلمانان شد و گبرزادگان و يهوديان بسمت مترجمي 
بنشر و اشاعه آن پرداختند سخناني به ميان آمد كه تا آن روز بگوش مسلماني نخورده 

و تأويل رواج گرفت، لذا ترديد و شبهه در بساط قال و قيل پهن و بازار تشكيك ! بود
كم مسلمانهاي  دل اهل ايمان راه يافت و آن مباحث بيهوده و دور و دراز كم

خوانده رااز قرآن و سنت غافل و ذاهل و بدنبال آن موهومات كه بافتة خياالت  درس
ب فالسفة يونان بود انداخت، در نتيجه فرق گوناگون و شعب متفرقه پيدا شد و مذاه

دانستند به وجود آمد و تفرقه و  باطله كه همه آنان خود را منسوب به اسالم و قرآن مي
داشت وقوع يافت و اين علل و  تشتت كه اسالم، مسلمانان را از آن سخت برحذر مي

عوامل به وسيلة دشمنان تقويت و تشديد گرفت تا سرانجام منجر به ترك احكام جاريه 
گشتن دشمنان و كسانيكه در انتهاي فرصت چنين  و ضعف حكومت اسالمي و قوي

گذاشت تا چنانكه   روزي بودند گرديد و اين علل و عوامل روزبروز رو بتزايد و تقويت
  .سالم اهللا عليهم اجمعينائمه بينيم كار به اينجا كشيده كه امروز به موجب اخبار  مي

 »رسمه اليبقی من االسالم اال اسمه و من القرآن اال«
 !ر او بسته شد برگ و سازبسكه ب

  

 !گرتو ببيني نشناسيش باز  
  

امروز براي تعليم مسلمانان و آشنائي آنان به احكام دينشان چه ! گذشته هر چه بود
  بايد كرد؟
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چنانكه گفتيم تعليم معالم حقه و تحصيل معارف ديني به موجب آيات و روايات 
كند چنانكه  معني را تأييد مياست و عقل و نقل اين  بوارده بر عموم مسلمانان واج

 كند و او از ابن قولويه روايت مي حديث شريف وارده در مجالس شيخ مفيد كه وي از
  : فرمايد هرون بن زياد مي

فلله احلجة البالغة فقال ان : بن حممد و قد سئل عن قوله تعالی قال سمعت جعفر
م قال له افال عملت? و ان قال اكنت عاملا فان قال نع همااهللا تعالی يقول للعبد يوم القي

 .كنت جاهال قال له افال تعلمت حتی تعمل? فيخصمه و ذلک احلجة البالغة
كه مضمون خبر صدق مشحون آن است كه خداي تعالي در روز قيامت ببندة خود 

چرا بعلم خود عمل نكردي؟ و اگر  :فرمايد گويد آيا توعالم بودي اگر گفت آري مي مي
كند و  فرمايد چرا نياموختي تا عمل كني پس او را محكوم مي يبگويد جاهل بودم م
  ؟...اينست حجت بالغه 

بديهي است تحصيل علم برعموم مردم واجب است اما هدايت و تعليم مردم نادان 
است زيرا عقال رهبري گمراهان وكوران بر راهنمايان  تر بر دانايان نيز واجب بلكه واجب

به سوي  ت كه شوق فطري و سائق طبيعي هر كسي رادرست اس. و بينايان واجب است
كند اما به هر حال دستگيري نابينايان و  دهد و او را بدانش عالقمند مي علم سوق مي

  : نجات كودكان مشرف بغرق بر صاحب بصران و شناگران واجب است كه 
 اگر بينم كه نابينا و چاه است

  

 اگر خاموش بنشينم گناه است  
  

  :حضرت فرمودوارد شده كه آن  د معتبر از اميرالمؤمنينو اما نقال بسن
 » .ان يعلموا ما اخذ اهللا علی اجلهال ان يتعلموا حتی اخذ علی العلام«

خدا تا از دانشمندان پيمان نگرفت كه نادانان را بياموزند از نادانان پيمان نگرفت كه 
مود و سپس نادانان را به تحصيل علم كنند، پس اول تعليم علم را بر دانايانان واجب فر
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و آيات شريفه صراحتاً وجوب تعليم علم را بر دانايان بيان . تحصيل علم امر نمود
  :فرمايد  كند آنجا كه مي مي

 øŒÎ) uρ x‹ s{r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# …çμ ¨Ζ ä⊥ÍhŠu; çF s9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿω uρ 

…çμ tΡθßϑ çGõ3 s?    )187:  آل عمران(  
ا از دانشمندان و كسانيكه علم كتاب و دين به آنها داده شده ميثاق و پيمان خد«

  ».گرفته است كه آنرا براي مردم بيان نمايند و كتمان نكنند
  

  : فرمايد  مي 154چنانكه در سوره مباركه بقره آيه 
ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلنَا ِمَن الَبيِّنَاِت َواهلَُدى ِمْن بَ [  ْعِد َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس إِنَّ الَّ

ِعنُونَ    }159:البقرة{ ]ِيف الِكَتاِب ُأوَلِئَك َيْلَعنُُهُم اهللاُ َوَيْلَعنُُهُم الالَّ
  

ايم، پس از آنكه آن را براى مردم  هاى روشن و هدايتى را كه نازل كرده كسانى كه نشانه
ند كه خداوند آنان را لعنت دارند، اينان ايم، پوشيده مى روشن ساخته]  آسمانى[در كتاب 

  .كنند آنان را لعنت مى] از مردم و فرشتگان نيز[كند و لعنت كنندگان  مى
    

كه علم داد بر او همان پيماني را  عالميكه حاصل آن اين است كه خداوند به هر 
  .گرفت كه از پيغمبران گرفت به اين كه آنرا براي مردم بيان كند وكتمان ننمايد

شاد مردمند عالمان نيز ر پيغمبران از جانب خداوند مأمور بهكه پس همان گونه 
مأمور بتعليم جهالند، البته هر كس بقدر وسعت و استطاعت خود، اينعمل عالوه بر شكر 

پاياني دارد كه بالمĤل عايد همين عالمان  نعمت واداي واجب فوايد و ثمرات فراوان و بي
هاي  د زيرا عالوه بر مثوبات اخروي از بهرهآموزگار و راهنمايان عالي مقدار خواهد ش

دنيوي آن نيز مستفيد خواهد شد چه واضح است مرد دانشمند هرگاه در ميان طبقة 
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جهال ونادانان باشد به هر اندازه كه مقام علميش عالي و درجاتش در دانش رفيع گردد 
گاه اطرافيان و اما هر به همان اندازه روزگار بر او تلخ و عرصه بر وي تنگ خواهد شد 

پيرامونيانش دانا باشند به هر اندازه كه به حقايق و معارف آشناتر باشند به همان اندازه 
پس چه كاري از اين بهتر ! تر خواهند نمود تر و فضاي حيات را وسيع زندگي را شيرين

ج كه مرد دانشور به عمل تعليم يعني به بيان احكام خدا پردازد كه اگر وقت يابد از نتائ
ور گردد و اگرنه اجر جميل وخير جزيل او در سراي آخرت عايد وي  دنيوي آن نيز بهره

  : فرمايد  مي شود، و چه بشارتي از اين بهتر كه رسول خدا
 .لئن هيدی اهللا بک رجال خري لک مما طلعت به الشمس

 ،ولي چنانكه در صدر مطلب يادآور شديم شرط مهم آن اينست كه دانشور آموزنده
ختنش محض براي رضاي خدا و اخذ نتايج معنوي باشد نه اينكه تعليم احكام الهي آمو
زيرا اشعار انبياي الهي و معلمان بشري همه ! كان نان و سرماية دكان خود قرار دهدرا د

   :و همه اين بود كه
    }90:نعاماأل}] َال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكَرى لِْلَعاَملِنيَ [    
  ».جز تذكرى براى جهانيان نيست]  قرآن[اين . طلبم نمى]  رسالت[من، از شما هيچ مزدى بر اين «
  

و هرگاه خداي ناكرده تعليم علوم واجبه يعني بيان احكام الهي وسيله ارتزاق و 
اعلي مقام آوردن جاه و مال و كسب نفقة عيال گردد، در چنين صورت علم را از  بدست

پس ! نمايد در آورده او را تحقير و ناچيز ميود باسفل سافلين نظر حقيرانه عامه عليين خ
در اين زمان كسانيكه خداوند چشم دل آنان را به نور ايمان روشن كرده و از علم دين 

ان خود جمعيتي رفك اي بديشان مرحمت فرموده بايد با انضمام به هم هر كيفيت بهرهه ب
از ممرهاي مشروع وسايلي براي اجتماع مردم فراهم به صورت حزب تشكيل داده و 

دار بدون جنجال و غوغا بكار تعليم و  گير و دامنه آورند و با يك برنامه روشن و پي
اي از  نمودن آنان به حقايق و معارف دين و مخصوصاً به بيان پاره تربيت مردم و آشنا
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خوانندگان خواهد رسيد  احكام مهمة اسالم كه مختصري از آن در همين اوراق به نظر
د به انجام منظورهاي الزم بپردازد آماده و مهيا شود آنگاه نبپردازند تا زمانيكه عدة بتوان

تشكيل حكومت ديني داده و شاهد مقصود را در بغل گيرند البته اگر اين جمعيت از 
ارس طريق فرهنگ منظور خود را تعقيب و افراد خود را مأمور تعليم اطفال و جوانان مد

كند شايد زودتر به مقصود خود دست يابد هر چند كه تمسك بدين وسيله چندان آسان 
  .و بدون زحمت نيست

مساعدي روي دهد حال اگر براي طالبين حق و عاشقان كمال و استقالل پيش آمد 
پروري اتفاق افتد در چنين صورت نظر به   مانند اينكه در رأس حكومت مرد حقيقت

دانشور در پيشگاه خدا و خلق دارد بايد از چنين فرصتي طبقة مسئوليت عظيمي كه 
  .استفاده را كند و وقت را غنيمت شمارد حداكثر

ر اين حقيقت بسي الزم است كه امت اسالم كنوني در واقع از بركات در اينجا تذك
علوم اسالمي قليل الحظ و كم بهره بوده و بعبارت ديگر چيزي كه مزيت او را بر ملل 

المثل فخر رازي هشتصد  هان مسلم دارد، ندارد، و از آن همه شعبات علوم كه فيديگر ج
نوشت و صاحب نفائس الفنون صد و شصت  سال قبل در فنون علوم كتاب ستين مي

داد و تمام آن علوم و  گ خود بدست ميزمان خود را اختصاراً در كتاب بزر رشته علوم
  .ثري نيستفنون بنام علوم اسالمي شهرت داشت امروز ا

اكنون در مدارس ديني منحصراً از علوم ديگر و مختصري از منطق و فلسفه و صرف 
توان گفت در قرون اخيره حتي يك نفر مانند مؤلفين  مانده كه به انصاف مي و نحو باقي

كتب المعتبر درمنطق و شفا در فلسفه و بن حاجب و ابن مالك و امثال ايشان در صرف 
ها  هاي مؤلفين هزار سال قبل بهترين كتابها در اين رشته نوز كتابو نحو يافت نشده و ه

اند هنوز كتب گذشتگان مشار بالبنان  هم با همه اهميتي كه بدان داده هباشد و علم فق مي
باشند و با كثرت احتياجي كه به مقتضاي عصري مردم اين زمان به دانستن احكام  مي

يه مها از چند جزوه و رساله عل ر دانشمندان دينياسالم و معاوف ديني دارند متأسفانه آثا
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كه حاوي مسائل تقليد و مقداري از مسائل نجاسات و مطهرات و قدري از احكام صوم 
نمايد و بقيه آن شرايع الهي و قوانين  و صلوه و اندكي از خمس و زكوه است تجاوز نمي

لمان حتي يك نفر توان گفت از هزارمس آسماني متروك و مهجورمانده به طوريكه مي
در حاليكه چنانكه گفتيم بر حسب !!. بدان احكام عارف و بينا بلكه مأنوس و آشنا نيست

  :االذعان د فرمان واج
ةٍ [  وا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ     }60:األنفال{ ]َوَأِعدُّ
  »سازيدآنان آماده ] مقابله با[و آنچه از نيرو و مهيا ساختن در توان داريد براى «
  

امت اسالمي در تمام علوم و فنون بايد مسلط و مسيطر بر مقتضاي زمان و افراد آن 
  .در علم و كمال بايد سرآمد جهانيان باشد

  
  

  آور تعليم علوم در اسالم اسف عدر پيرامون وض
نويسد  مي 32-31يف نفهم االسالم ص كنكته غزالي مصري در كتاب  چنداينجا  در

  .نگ مصردر مذمت دستگاه فره
تر  نظر بوجه مشابهي كه دستگاه تعليمات ديني ما با آن دارد بلكه به مراتب عقب

  : نويسد شويم نامبرده چنين مي است در اينجا آنرا يادآور مي
كه خوشبختانه در دين لباس مخصوصي (در كساني كه اكنون در لباس رجال دين 

كه از انجام اين امر يعني تبليغ  اند چند عيب وجود دارد درآمده) براي دانشمندان نيست
  .دين قاصرند

زيرا غالب كسانيكه داوطلب تحصيل  ،فقدان خصائص نفسي و ذهني آنها –اول 
هاي اجتماع هستند كه از  نظر و درمانده  فهم و تنگ  شوند اشخاص كم علوم ديني مي

نان در انجام كارهاي پرمنفعت عاجزند و داراي روح بلند و نظر عالي نيستند لذا اي
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شوند جز در چند رشته  مدتهاي طوالني كه مشغول فحص و بحث در علوم ديني مي
مقدمات كه چندان احتياج بامعان نظر و تفكر عميق ندارد در ساير نواحي علوم ديني 

يابند زيرا  آنجا كه مربوط به وحي يا جوانب درك معارف الهي است تخصص نمي
معاني بلند و معالم عالي اسالمي را دريابد  تواند هاي پست نمي مغزهاي كوچك و همت

توانيم  دانيم نمي پس همان طور كه ماالل را شايسته خطيبي و ابله را درخور نجيبي نمي
هاي كند و  هاي فاسد و عقل اي را كه صاحب شهوات رذيله و نيت چنين افراد وازده

نندة افكار عالي ك نارسا هستند شايسته رسالت دين كه بايد مسيطر بر عقول و سيراب
  .گيهاي زمين به سوي ملكوت درخشان آسمان باشند بدانيم بوده و داعيان مردم از تيره

براي اينكه ممكن نيست كسي  ،نقص اطالعات جامعي كه بايد دارا باشند –دوم 
حقيقت اسالم را درك و آن را به طور صحيح بفهمد مگر اينكه قبل از تعليم علوم ديني 

ي از معارف انساني و تحقيقات كيهاني نمايد زيرا قرآن كريم و تحصيل ثروت عظيم
  سنت نبوي متعرض تمام شئونات نفسي و كوني و مسائل اجتماعي و تشريعي و 

  
توجيهات داخلي و خارجي است، پس كسيكه در اين قبيل علوم تسلط و دستي 

و ! التصور تلاي نرسيده و مردي است مخدورالفكر و مخ نداشته باشد بفقه كامل و پخته
سر شئون حيات  تواند و نبايد در دين خدا كه بر سرتا است كه چنين كسي نمي پرواضح

نويسد  ميآنگاه . ا آنرا درك نكرده و نفهميده استبشري حاكم است نظر دهد زير
بهترين طريقه براي بوجودآوردن مبلغين ديني آن است كه از بين كسانيكه از مرحلة 

اند افرادي انتخاب شوند كه اقالعالقه و عشق به درك  وسطه گذشتهتعليمات ابتدائي و مت
هاي  حقايق داشته و روح اسالمي در وي رسوخ كرده باشد و ثانياً به بسياري از رشته

آموز ديني تسليم  علوم آشنا و اصطالحات آن را فهميده باشد و الزم است كه دانش
گردد، پس مبلغين داخلي بايد  مي طبيعت و ذوق و عملي شود كه در آينده بوي واگذار

. كنندگان اطفال غيرمدرسين طبقه متوسطه و عالي غيرمبلغين خارجي باشند و تربيت
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كيفاً متفاوت است عالوه بر آن چيزي اً وشود كم بديهي است مطالبي كه به آنها گفته مي
دار بر معارف  كه الزم است به ضرورت آن عطف توجه گردد وجوب اطالعات دامنه

يافته است و  سالمي است كه در علوم روانشناسي و اجتماع و اخالق منشعب و وسعتا
اينكه ناچار  شناسي و جانورشناسي و طبيعي و شيمي است كما  همچنين در علوم گياه

هاي  اي عميق ويا الاقل سطحي بر تاريخ جهان و نژاد و ديانات و نهضت است نظريه
يعي بين امت اسالمي و امم ديگر باز كند و به قديم و جديد آن افكند و جوالنگاه وس

لحظ ا بهره يا قليل هر حال جايز نيست كسي اشتغال به تعليم دين نمايد كه خود از آن بي
دعوت بسوي خدا يا تبليغ رساالت الهي كه خود او به ه ب باشد زيرا تصدي كسي

يچگاه سزاوار و يا داراي افكار غلط بوده باشد ه جهان و آفرينش جاهل باشد طبيعت
نيست، چنين كسي قبل از آن كه به شخص خود جنايت كرده باشد به آن ديني كه تعليم 

  !!.نمايد كند جنايت مي دهد و به آنچه مردم را به آن دعوت مي مي
اي از حقايق  تعاليم ديني در نزد چنين كسي معيوب بوده زيرا به جمله –سوم 

اجزاء آن يا غلو و يا رد و در ترتيب و تنظيم دهد احاطه كامل ندا اسالمي كه تعليم مي
كند  شود اكثراً فقه از مسجد واطراف آن تجاوز نمي تقصير كرده است و چنانكه ديده مي

شود و دانشگاه االزهر كه بزرگترين دانشگاه اسالمي است  و سنت نبوي تدريس نمي
روف همش فقط مصروف در عبادات شخصي است و كوشش خود را در اين باره مص

هاي تجاري و اقتصادي و سياسي كه ملت اسالمي بدان  دارد در حاليكه از قانونگزاري مي
  .محتاج است سخت غافل است

كنند جز صحراي صاف و بيابان سبز نقطة  طور كه برزگران مصري تصور نمي همان
هاي شن و بيابان ريگستان  ديگري در دنيا وجود داشته باشد و اعراب جزيره جز توده

بينند كه بيابان ندارد و زنگيان  پندارند و ساكنان جزاير صبح و شام فقط دريائي مي نمي
اي روي  شناسند همچنين در مقابل آن در هر طايفه آفريقا جز جنگلهاي بهم پيوسته نمي

در حاليكه ديني كه ! داند و بس فهم قاصر و علم محدود اي را دانستنيهاي خود مي
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تر از آنهاست و  يغمبر بيان كرده است خيلي بزرگتر و عظيمحقايق آن را قرآن احصا و پ
او اجهزه از قضا حقايق ديني مانند دستگاه راديو و ماشين بهم مربوط است كه اگر تمام 

مقداري كه بقدر ده شاهي قيمت ندارد اگر از وي مفقود  حاضر باشد ولي يك پيچ بي
  .تواند كار كند شود ديگر نمي

آموزان ديني از وسواسي و عدم شخصيت وجود  اي از دانش يك مرض ديگر در پاره
دارد و آن اين است كه اينان بعد از هفتاد سال تحصيل هنوز خود را قابل فهم آيات و 

 –از عدم قابليت  دانند تا آن را به مرحله عمل درآورند و اين صرف نظر روايات نمي
  : ده است فرمو پيغمبر بزرگوار اسالم. يكي از وساوس شيطاني است

يقول  ان الشيطان ربام سبقكم الی العلم فقيل يا رسول اهللا و كيف ذلک قال 
اطلب العلم و التعمل حتی تعلم فاليزال فی العلم قابال و العمل سوفا حتی يموت و 

  )80محجه البضار فيض ص ( ما عمل
اهللا  يا رسول: باشد كه شيطان بر شما به علم پيشي گيرد عرض كردند : فرمايد  مي

گويد دنبال علم برو ولي عمل  شيطان به طالب علم مي: شود فرمود  چگونه چنين مي
اندازد تا بميرد  مكن تا خوب بفهمي پس همواره او علم را پيش گرفته عمل را عقب مي

و عمل نكرده باشد، و حضرت صادق در روايت مرويه در كتاب شريف كافي در ذيل 
  : فرمايش خداي تعالي

َام [   }28:فاطر{ ] َخيَْشى اهللاَ ِمْن ِعَباِدِه الُعَلَامءُ إِنَّ
  »جز اين نيست كه از خداوند، بندگان عالمش بيم دارند« 

  : فرمود 
 »من صدق فعله قوله و من اليصدق فعله قوله فليس بعامل املالع« :يعني

مقصود خدا از علماء در اين آيه شريفه كسي است كه كردار او گفتارش را تصديق 
  .و كسي كه فعلش قولش را تصديق ننمايد عالم نيستكند 
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آموزان ديني است آن است كه بين علما و مبلغين و قول و  چهارم عيبي كه در دانش
كند به سخناني كه  فعل آنها فاصله بزرگي است كه احوالشان افعالشان را تصديق نمي

دهند اما وقتيكه  يگويند مردم گوش م آنها از خدا و روز بازپسين و عبادت و تقوي مي
گيرد از اين فاصله طوالني كه بين قول و  بينند حيرت ايشان را فرا مي كردار آنها را مي

شود  آموزان ديني انتقاد مي جاي تعجب است كه وقتي كه از طبقه دانش! فعل آنهاست
آموزان ديگر كه در كجا و كجا  گويند ما فاسدتريم يا دانش اينان فوراً در جواب مي

؟ اينان كه خود بايد ميزان حق و باطل باشند ديگران را مقياس و ميزان !كنند ل ميتحصي
زدن  شماريم تن سنجند آنچه ما از اين دسته زشت مي گيرند و خود را با آنان مي خود مي

آنها از اداي واجب يا لغزش آنها به ارتكاب حرام نيست زيرا اين گونه عصيان واضح 
شمارند  شت است الجرم از خاصان خود آنرا بسي زشت ميمعدود بر عموم مسلمانان ز

  .و انتظار وقوع آنرا از ايشان ندارند در حديث است
 » الزبانية ارسع الی فسقة القراء منهم الی عبدة االوثان«

بلكه آنچه مورد مواخذه از علماء و مبلغين است كارهائي است كه آنها را به خطا يا 
كند و راهشان را  تي كه آنها بر عهده دارند مساس پيدا ميافكند كه با رسال خطاهائي مي
نمايد بيشتر از اين طايفه در يك حدود معيني از هدفهاي كوچك و پست  دشوار مي
هاي  شدن با سلطه  يعني همين كه احساس مواجه! شوند پردازند آنگاه متوقف مي بكار مي

كنند ديگر دم فرو  مأيوس مي اصالح آن جابرانه يا تقليدهاي معموله يا اوضاعي كه از
بندند مثل اينكه براي امر و نهي دائر محدودي است كه در ميان آن دائره هرچه از  مي

ترسها از جباران يا تقليد عوام يا سيطرة خرافات  اينگونه حق و باطل ميخواهد باشد
رود  ياز حدود الهي واداشته تا جائيكه احتمال آن م از علما را بر ترك بسياري بسياري

كه آن حدود مخفي شود بلكه بسياري از آنها مخفي شده به طوريكه كمتر مسلماني آن 
شده علتش جز ترس و  داند و آنچه به مرور زمان مخفي حكم را از احكام دين مي

ها بوده كه در شرايع در بين اهل كتاب  همين علت خيانت از اعالن به حق نبوده است،
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ز بين رفت تا وقتيكه پيغمبر اسالم آمد و مجراي آن پيشين باعث شد كه آن شرايع ا
، جائيكه در شرايع را پاك و عميق گردد در حاليكه اهواء و آراء باطله آن را پر كرده بود

  : فرمايد آيات شريفه مي
ُ َلُكْم َكثًِريا ِممَّا ُكنُْتْم ُختُْفوَن مِ [  َن الِكَتاِب َيا َأْهَل الِكَتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلنَا ُيَبنيِّ

  }15:المائدة{ ]َوَيْعُفو َعْن َكثٍِري َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهللاِ ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمبِنيٌ 
را ]  آسمانى[اى اهل كتاب، رسول ما به سوى شما آمده است كه بسيارى از آنچه از كتاب «

  » .ذردگ بسيارى در مى]  هاى كوتاهى[سازد و از  داشتيد، براى شما روشن مى كه نهان مى

  
ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلنَا ِمَن الَبيِّنَاِت َواهلَُدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس ِيف [ إِنَّ الَّ

ِعنُونَ      }159:البقرة{] الِكَتاِب ُأوَلِئَك َيْلَعنُُهُم اهللاُ َوَيْلَعنُُهُم الالَّ
ايم، پس از آنكه آن را براى مردم در  هاى روشن و هدايتى را كه نازل كرده سانى كه نشانهك«

كند و  دارند، اينانند كه خداوند آنان را لعنت مى ايم، پوشيده مى روشن ساخته]  آسمانى[كتاب 
  »كنند آنان را لعنت مى] از مردم و فرشتگان نيز[لعنت كنندگان 

  
از  اگر مراد: شود دانشمند نام برده در كتاب ديگرش در بحث اجتهاد يادآور مي

هاي الطائلي  اجتهاد آن باشد كه در مسائلي مانند وضو و غسل وتيمم همه روزه بحث
شروع كنيم همان بهتر كه باب اجتهاد مسدود باشد زيرا اگر افتتاح باب اجتهاد نعمت و 
فضيلتي باشد براي آن است كه دين اسالم و احكام آن با تطور زمان منطبق و قابل اجراء 

دارد كه باب اجتهاد براي ضربات تيمم و خرطات استبرا يا  اي باشد وگرنه چه فائده
غسل حيض چنين و غسل ميت چنان باشد، تطور زمان را در وضع احكام وضو و تيمم 
و نماز و روزه و عبادات فردي كه مطمح نظر فقهاست چندان دخالتي نيست، احكامي 

اند در آن  ا نتوانستهو در معرض تطور است كه اصال تاكنون فقها نخواسته ي  قابل دقت
  :وارد و به بحث و اجتهاد در آن بپردازند مثال در آيه شريفه 
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ةٍ [ وا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ     }60:األنفال{ ]َوَأِعدُّ
  »آنان آماده سازيد] مقابله با[و آنچه از نيرو و مهيا ساختن در توان داريد براى «
  

آن است كه مسلمانان همواره مهيا و به قدر االذعان خداوندي  كه فرمان واجب
استطاعت خود نيروئي براي ارعاب دشمن و حشمت اسالم آماده دارند در سنت نبوي 
عبارت بود از تهيه تير و كمان و شمشير و اسب و امثال آن و پرواضح است كه تطور 

اي هيدروژني ديگر داشت، تا آمروز كه مراد از آن تهيه بمبه يزمان در اعصار بعد، اقتضا
رواست، و البته فقهاي اسالم در اين مورد بايد   پيما و اقمار آسمان هاي قاره و موشك

داراي نظر و اجتهاد باشند و همچنين وسعت ميدانهاي جنگ امروز كه چندين برابر 
وسعت ميدانهاي جنگ زمانهاي سابق است و وضح كار سربازان جنگي و شهداي 

ها كه هر كدام را در ميدانهاي  هواپيما و سرنشينان زيردريائيعرصه پيكار مانند خلبانان 
اند،  جنگ وظايف خاصي است و هرگاه شهيد شوند داراي دستورات مخصوصي

همچنين در اوضاع اجتماعي و رژيمهاي سياسي و فنون صناعت و تغيرات تجارت و 
كه با در امثال آن، اگر باب اجتهاد را مفتوح بخواهيم براي اينگونه مسائل است 

  : اند  آن استخراج و استنباط كنيم چنانكه فرموده نظرگرفتن اصول، فروعي را از
 
 »انام علينا ان نلقی اليكم االصول و عليكم التفريع«

وگرنه كوشش و بحث و دقت در اينكه تيمم بر ريگ يا خاك چگونه است مسائلي 
نيست و فتواي اين و آن  منه است و تطور و تغيير زمان در آن دخالتي  است كه مفروغ

  .نمايد تأثيري در نتيجه و حقيقت آن نمي
اكنون كه سخن بدين جا رسيد الزم است يادآور شود كه متأسفانه وضع علمي 

آور است و  انگيز و ماللت نظر ديني بسيار اسف كشورهاي اسالمي مخصوصاً از نقطه
ين اسالم يگانه ديني بيشتر از آن جهت اين موضوع مهم و قابل دقت است كه دين مب
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بودن امت خود اهميت فراوان داده است و تمام علوم از  است كه به علم و تعليم و عالم
نظر شارع مقدس اسالم الزم و مهم است ولي بدبختانه اخيراً جز قسمت ناقصي از فقه، 

اي از آن درست در نقطه  آن هم نه چيزهاي الزمتر، مورد بحث و گفتگواست و پاره
ظر شارع قرار گرفته است و گفتگوهاي زياد و القاء شبهات باعث شده كه ضد مقابل ن

مثال يكي از آنها ربا است، اهميت حرمت اين عمل ! مقصود شارع در جريان است
خدا و رسول دانسته اي است كه مباشر آن را محارب  جهانسوز از نظر اسالم به آن اندازه

! شنيعتر با محارم خود شمرده استعمل رابر چندين ببيشتر از  هم آن را و اخذي كه در
و در زشتي و فساد اين عمل همين بس كه تا امروز دو چنگ بزرگ جهاني را باعث 
گشت كه در هر كدام در حدود صد مليون نفوس بشري تلف و چقدر از تمدن انساني 

بح آن بقدري واضح و آشكار است كه هر طفل مميزي قد و فساد و وضايع و باطل ش
داند كه رباخواران، زالوهاي اجتماعي هستند كه بدون هيچ گونه زحمت و مسئوليتي  مي

بر  سنگينيزده  دسترنج دستهاي كارگر و نتايج زحمات ديگران را در مقابل هيچ بجيب
اي از فقهاي ما به قدري  اين مطلب به اين روشني در نزد پاره! جامعه انساني هستند

آنها در كتابي كه بر رد محقق ثاني نوشته صريحاً  مجهول و نامعلوم است كه يكي از
  .نويسد مي

 !!.حتريم الربا امر تعبدی اليتعلق بمصلحة
كند كه بايد گفت اينگونه فتاوي از  آنگاه راههاي حيله را براي رباخواري پيشنهاد مي

  .جهل به حكمت احكام است
دا را به هر قيمتي تو گوئي اينان مأموريت دارند كه زحمات پيغمبر و بركات دين خ

دانيم كه مناط احكام شرعي مصالح و مفاسد واقعي  باشد از بين ببرند در حاليكه مي
از  ييك. و اين گونه نظرها ناشي از جهل به حكمت احكام است! سازي است نه صورت

علماي بزرگ شيعه در لبنان جناب آقاي شيخ جواد مغنيه كه از بزگان فقها و از مفاخر 
فقه اسالمي در (تحت عنوان  131كتاب شريف مع الشيعه االماميه ص  تشيع است در
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شود كه با هيچ  در كتب فقهاي شيعه و سني احكامي ديده مي: نويسد  مي) اسلوب جديد
اوز جمت ءمبدأي از مبادي اسالمي متفق نيست و بدبختانه اين گونه احكام از حد احصا

نچه ما آگذرانيم تا شاهد باشد بد ن مياز نظر خوانندگا اي از آن را ما پارهاست كه 
  .اند ست كه فقهاي شيعه اجماع نمودها از آن جمله اين. گوئيم مي

بر آنكه هرگاه عيني در دست كسي بوده باشد و اقرار كند كه اين مال ديگري است 
 اين مال زيد است بلكه سپس اقرار كند كه اين مال كس ديگر است مثل اينكه بگويد

 و) زيد(بر اقراركننده واجب است كه عين آن چيز را به شخص اول  ،مال عمرو است
بپردازد زيرا در اقرار بين آن دو نفر مساوي بوده است لذا ) عمرو(بهاي آن را بدومي 

بايد عين را به اولي بدهد براي اقراريكه بدان نموده و قيمتش را بدومي براي اينكه 
  .ه منزله تلف استحائل بين او و حق شده است و اين حيلوله ب

اينگونه حكم، ضرر فاحشي بر اقراركننده است به جهت اينكه حكم بر او، به بيش از 
و از آن جمله اينست كه باز فقهاي شيعه اجماع ! آنچه در واقع ثابت است گرديده است

ستم حبس كند و نگذارد او ه ب اند بر اينكه هرگاه شخص زورمندي كارگري را نموده
اش برود هرچند آن مرد زورمند گناهكار و مستوجب مذمت و  انوادهدنبال معيشت خ

  اما هرگاه ! عقاب است ولكن محكوم بپرداخت مبلغي كه از آن كارگر فوت شده نيست
  

چهارپائي را غصب كند منافع آن را ضامن است خواه غاصب از آن چهارپا استفاده 
 ايان به اين است كه انسان چونكرده باشد خواه نكرده باشد در اين حكم استناد اين آق

به خالف چهارپا ! شود پس منافع او نيز چنين است خودش آزاد است به مال تقويم نمي
  !.شود كه آن و منافعش به مال تقويم مي

اين حكم با مبدأ حريت و احترام نفوس و اموال منافي است و عرب هيچ تفاوتي 
كند و بين تعدي بر مال حاصل از او  ميبين حبس كارگر كه اگر آزاد باشد تحصيل مال 

  .بيند نمي
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: اند كه جواهر در باب طالق آورده ايست كه صاحب مسالك و و از آن جمله مسئله
خواهد عقد زناشوئي را فسخ كند  همينكه زني شوهر خود را دوست نداشت و مي

در اين صورت عقد فسخ گشته و او از ! راهش اين است كه از اسالم مرتد شود
شود و  رجوع كند از او قبول مي مود پس همينكه بعد از اين به اسالش جدا مي شوهرش

ها را براي تحقق اهوأ و  بكاربردن مانند اين حيله!! اش كامل و تمام شده است حيله
  !. دهد پايان منظور شهوات، هيچ عقل و شرع آسماني و هيچ قانون زميني اجازه نمي

هائي براي تخريب  و رخنه  سعي دارند كه راهشما را به خدا ببينيد اينان چگونه 
هرگاه دين دچار چنين . بينيد درآورند حصار شرع پيدا كنند و آن را بدين روزي كه مي

  .دانشمنداني شود همان بهتر كه دانشمند نداشته باشد
كه توليد اختالف و بغي  و اين همان مصيبتي است كه قرآن كريم همواره اولوالعلم را

خدا ملت اسالمي را به علمي كه او را به حقايق . دهد د مذمت قرار ميكنند مور مي
  : اسالم رهبري كند مرزوق فرمايد

ما در صفحات بعد در بحثهاي مسائل حكومت و جهاد اندكي از اين مسائل بدون 
ماندگي مسلمانان گشته و اسالم را بدين روز سياه  هيچ دليل را كه موجب ذلت و عقب

  .انشاءاهللا تعالي. شويم ور مينشانيده است يادآ



 

  
  
  
  

  علت مهم ديگري كه موجب انحطاط مسلمين شده است
  

ماندگي و ذلت مسلمين است علت  بعد از علت جهل و ناداني كه عمدة علت عقب
ل انحطاط مسلمانان است همانا موضوع لالع  عمدة ديگري كه ميتوان گفت علت

عبير شده و اين علت به قدري مهم حكومت است كه در لسان شرع بخالفت و امامت ت
يگانه  حدي جاهل و نادانند كه اگر گفته شود و بزرگ است و مسلمانان دربارة آن به

مسئله است به يقين  ماندگي و بدبختي مسلمانان اين علت ذلت و انحطاط و عقب
 موضوع عايد خالف و گزاف نيست و خسارات و جناياتي كه از عدم اعتنا به اين

  !شود يده به هيچ مقياس سنجيده نميمسلمين رد
در اهميت حكومت و لزوم آن براي هر اجتماعي اعم از اينكه از حيث وحشيت و 

تربيت و علم در سلسلة فرشتگان و مقربين باشند   ناداني در رديف شياطين و يا از حيث
مانند آن است كه كسي در اهميت آب و هوا براي جانداران و ارزش  هرچه گفته شود

ر خورشيد براي موجودات ارضي سخن گويد زيرا گذشته از انسان كه اشرف نو
مخلوقات و خالصة موجودات عالم است حتي بسياري از حيوانات نيز اهميت آن را 

اند، تشكيالت زنبور عسل و اجتماع  طبعاً و قهراً درك كرده و به تشكيل آن پرداخته
اي از طيور كه هر كدام نسبت به  ي پارهموريانه وآشيانة مورچه و دقت و تتبع در زندگان

نياز از اقامة دليل و شاهد  وضع و طبع خود داراي حكومت و تشكيالتي هستند ما را بي
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نمايد تا چه رسد به انسان كه شريفترين آفريدگان و برگزيده پروردگار جهان است  مي
  : فرمايد  چنانكه در آيه شريفه مي

ْمنَا َبنِي َآدَ [  يَِّباِت َوَلَقْد َكرَّ َم َوَمحَْلنَاُهْم ِيف الَربِّ َوالَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ
ْلنَاُهْم َعَىل َكثٍِري ِممَّْن َخَلْقنَا َتْفِضيًال      }70:اإلسراء} ]َوَفضَّ

]  بر مركب و غير آن[و به راستى فرزندان آدم را گرامى داشتيم و در بيابان و دريا آنان را «
ها به آنان روزى داديم و آنان را بر بسيارى از آفريدگان خويش  پاكيزه سوار كرديم و از

  » چنان كه بايد برترى داديم
  

نفر بوده اند  اي حتي اگر دو تا آنجا كه حافظة تاريخ به ياد دارد هيچگاه هيچ جامعه
اند، نبوده مگر اينكه يكي از آن حاكم و ديگري محكوم و  كه با يكديگر زندگي كرده

شرع يكي امام و ديگري مأمور بوده و جاي تعجب است كه عين اين عبارت در  بعبارت
احاديث شريفة اسالمي است كه وجود امام يعني همان حاكم، خليفه، پادشاه، رئيس 

وزير و هرچه كه بناميد در شرع مطهر اسالم از ضرورات و ماال بدمنه   جمهور، نخست
ناچار يكي از آن امام خواهد بود و معهذا در  است كه اگر در دنيا نماند مگر دو نفر، به

اعتنائي شده در مسئله  زماني است در ميان مسلمانان به قدري بي اين موضوع دير
حكومت كه نظرات بلند شارع آنقدر بدان اهميت داده و ما به ياري خداوند اندكي از آن 

موضوعي اين اندازه  گذارنيم، كه در هيچ ن مياگه را در اين مختصر از نظر مطالعه كنند
  .تأكيد نشده مگر همان چيزهائيكه وابستگي به همين موضوع داشته است

غرابت اين مطلب بيشتر از آن جهت بزرگ است كه دين مبين اسالم عنايت و نظري 
به هيچ يك از مسايل ديگر چنين عنايت و توجه نداشته  كه به مسئلة حكومت دارد

طاعات را كه انجام فرايض عظيمه و  قربات از  باست، زيرا بزرگترين عبادات و اقر
جهاد و اجراي احكام حدود و ديات و جمع وجبايت صدقات وزكوات و امثال آن را 
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داند و با نبودن حاكم و سلطان و خليفه وامام تو  مربوط و موقوف بوجود حاكم مي
د قلم نسخ گوئي بر اكثر احكام و قوانين ابدي خود كه بايد تا يوم القيام جاري باش

دانيد كه صرف نظر از شارع  و شما مي!! كشيده و از اجراي همة آنها چشم پوشيده است
اي  مقدس اسالم كه به تصديق تمام عقال و دانشمندان جهان، عقل كل بوده هيچ ديوانه

  !!شود اي نمي مرتكب چنين عمل مسخره
افتراقند كه  قدري دچار اختالف و و بدبختانه مسلمانان در اين موضوع مهم به

دانند و در هر گونه ظلم و فسق و  جماعتي از آنان آن را تالي اطاعت خدا و رسول مي
وكفر چون قتل ذراري پيغمبر واسارت خاندان آن سرور و كشتار و قتل عام مردم  بغي

كردن كعبه و سوزانيدن خانه خدا  مدينه رسول خدا و هتك نواميس مسلمين و خراب
اهللا دانسته  خليفه جايز وروا بلكه اطاعت خدا وموجب قرب اليرا به دستور حاكم و 

شمارند و بنا بر  تخلف از اوامر ونواهي چنين مستكبر متجبري را عصيان پروردگار مي
از اين نظر اگر !! ماند اين مميزي بين طهارت ونجاست و تفاوتي ميان حق وباطل نمي

چنگيز باشد  اييفرمانرو يا اويه وطالب باشد يا مع حاكم و خليفه مسلمين علي بن ابي
همه يكسانند و متابعتشان اطاعت خداي سبحان و ندانسته ! يا عمر بن عبدالعزيز

ُسوَل َوُأوِيل األَْمِر ِمنُْكمْ [ :دليلشان آية شريفة      }59:النساء{ ]َأطِيُعوا اهللاَ َوَأطِيُعوا الرَّ
  .است

تميز و نادان باشد بديهي  دازه بيالبته ملتي كه بين خوب و بد و حق و باطل اين ان
 هر گردنكش متجبر و هر قداره بند فاجر در صدد احراز مقام سلطنت بركه  است 

رساند تا در آنجا  اي باشد خود را به مسند حكومت مي آيد و به هر حيله و دسيسه مي
فرمانرواي آفاق گردد و خود را تالي خدا و رسول نمايد و به حاكم علي االطالق و 

جراي شهوات و قضاي و طرات خود مشغول شود و چون التزام واجراي احكام اسالم ا
بر خالف مقتضاي شهوات حيواني است چنين كسي كه خود را بدين مقام رسانيده 
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آيد مگر تا آن حدي كه با مصالح او موافق و با  هرگر در صدد اجراي آن احكام برنمي
امر شرع در دست او چون تيغي در كف  اوضاع سلطنت او مقتضي باشد اين است كه او

  .اوست زنگي مست براي انجام شهوات پست
اند مانند  اي اسالم در اطاعت سلطنت از طرف رعيت نوشتهاي از علم ي كه پارهبتك

اند چيزي است كه موجب جرأت  عقدالفريد و امثال آن و وصايائي كه در اين مورد كرده
دگان خدا سبحان است تا جائيكه عبداهللا عمر و جسارت حكام بر طغيان و عدوان بر بن

قله وعليک الشكر و اذا كان االمام جائراً فله الوزر و, أ اً اذا كان االمام عاد(: گفته
ودراين مورد تا آنجا افراط شده كه بايد بدون چون وچرا تسليم اغراض  )عليک الصرب

   .شدو اهواء سالطين 
اند  تفريط نموده ني افراط و به معناي ديگرو اما دستة ديگر در اين موضوع به يك مع

كه جز امام معصوم ومنصوص و مؤيد به معجزات و مسلط بر خوارق عادات كه زبان 
ماندن بحار حكم راند وبقضاي  و راكد  روان گشتن جباله تمام موجودات داند و ب

يق كسي ديگر را قابل و ال! حاجات و محاليه و احياي اموات وعظام باليه بپردازد
اطاعت حاكم را به هر صورتي كه باشد در صورت قدرت از  دانند و حكومت نمي

دانند و تا ممكن باشد و از پيششان  تخلف، اطاعت جبت و طاغوت شمرده حرام مي
و نتيجة اين !!. شمارند و مخالفت او را جايز و فرار از دستورات را واجب مي ندبرو

ها آسان باشد حفظ آن بسي مشكل است عقيده احراز مقام سلطنت اگر در ميان آن
مقام  توانند وهمين اشكال حفظ سلطنت است كه اگر درميان شيعيان كساني به آساني مي

فرمانروائي را احراز كنند ناچارند كه براي حفظ آن مقام به وسايل و وسايطي مشتبث 
رمان است كه سالطين و ف شوند و با مخالفين و متمردانه جنگ و جدال پردازند اين

باشند اما  روايان شيعه ممكن است در ابتداي امر اشخاص خوب و عادل و مهربان
خورند به  همينكه به مشكل حفظ مقام به جهت كارشكني و عدم اطاعت رعيب برمي
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پردازند و سرانجام غالباً پادشاهاني جبار و  انديشي مي سختگيري وفشار و سوءظن و بد
آيند همچون شاه عباس و نادرشاه و امثال اينان كه  يفرمانرواياني خونخوار از كار درم

تاريخ تمضمن احوال نكبت مĤل ايشان استو پادشاهان سني و خلفاي عامة مردماني 
شوند چون اكثرا خلفاي عباسي وعثماني و غير هم و اخيراً فاروق  عايش و هرزه مي

و فاصلة آنها  يزارولي به حق و درستي كه دين مبين اسالم از اين هر دو عقيده ب! مصر
و ما بياري پروردگار اين ! القرار است با دين اسالم فاصله بين بهشت برين و جهنم بئس

مشكل و موضوع مهم را در اين اوراق توضيح داده و حقيقت آنرا تا آنجا كه در مسئله 
  .رسانيم كنندگان مي  خور اطاعات ماست به نظر مطالعه
 .و املستعان و من اهللا التوفيق وعليه التكالن

 
اينك به ببينيم نظر بلند شارع اسالم در موضوع حكومت و سلطنت چيست و آن را 

  !خواهد چگونه مي
از محبوبات اسالم است و آنرا  آوردن قدرت و بدست تدر اينكه حكومت و سلطن

يات با آترين موضوعات و آشكاراترين مصرحات  همواره طالب وجالب است از روشن
  .است مجيد بركات قرآن

  : فرمايد مي 26پروردگار منان در سورة مباركة آل عمران آيه 

 È≅è% ¢Οßγ̄=9 $# y7 Î=≈ tΒ Å7ù=ßϑ ø9$# ’ÎA÷σ è? šù=ßϑø9 $# ⎯ tΒ â™ !$t± n@ äíÍ”∴s? uρ šù=ßϑø9 $# 

⎯ £ϑÏΒ â™!$ t±n@    )26:  آل عمران(  
ز هر و خداوندا، اى دارنده فرمانروايى، به هر كس كه خواهى فرمانروايى دهى و ا«

  » كس كه خواهى، فرمانروايى بازستانى
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كه دادن حكومت و سلطنت و پادشاهي و قدرت را يكي از نعماي بزرگ خود 
  : فرمايد  شمارد و بعد به طريق لف و نشر مرتب مي مي
َو ُتِعزُّ َمن َتَشاُء َو ُتِذلُّ َمن َتَشاء.                                         ) 26: آل عمران(  
   »و هر كس را كه خواهى گرامى دارى و هر كس را كه خواهى خوار سازى«
 

كه به هر كس و هر ملتي كه حكومت و سلطنت داد او را عزيز كرد و از هر كس و 
مقدار خواسته  هر ملتي كه پادشاهي و سلطنت را گرفت او را ذليل و خوار و منحط و بي

  : يد فرما مي 58و  75است و در سورة النساء آية 
َأْم َحيُْسُدوَن ][َأْم َهلُْم َنِصيٌب ِمَن اُملْلِك َفإًِذا َال ُيْؤُتوَن النَّاَس َنِقًريا[ 

النَّاَس َعَىل َما َآَتاُهُم اهللاُ ِمْن َفْضِلِه َفَقْد َآَتْينَا َآَل إِْبَراِهيَم الِكَتاَب َواِحلْكَمَة 
    }54*53 : النساء} ]َوَآَتْينَاُهْم ُمْلًكا َعظِيًام 

اى  اى از فرمانروايى دارند؟ پس آن هنگام هم هموزن كمترين ذره آيا آنان بهره«
    »دهند به مردم نمى

آيا با مردم بر آنچه كه خداوند از فضل خويش به آنان داده است، حسد «
ورزند؟ ما خود به آل ابراهيم كتاب و حكمت داديم و به آنان فرمانروايى  مى

  » بزرگ بخشيديم
  

كه اگر چيزي از پادشاهي و : فرمايد  آية شريفه اوالً اهل كتاب را مذمت ميدر اين 
سلطنت در دست آنان باشد به قدر نقيري به مردم نخواهند داد آن گاه از عطاياي بزرگي 

شمارد تا اينكه پادشاهي و سلطنت را در  كه به آل ابراهيم ارزاني داشته بر سبيل منت مي
رين نعمت الهي است در آورده و آنرا از فضل خدا بر رديف كتاب و حكمت كه عاليت

از زبان حضرت يوسف به عنوان  102آل ابراهيم شمرده است و در سورة يوسف آية 
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سپاسگزاري از پروردگار مقداري از حكومت فرعون مصر را كه بر آن جناب داده شده 
  .كند بود شكرگزاري نموده عرض مي

    }101:يوسف} ]ْلِك َربِّ َقْد َآَتْيَتنِي ِمَن املُ [ 
  : فرمايد  سوره بقره مي 251و در آية 

  }251:البقرة}] َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت َوَآَتاُه اهللاُ اُملْلَك [ 
داود از ه كه بسي واضح است كه قتل جالوت و دادن پادشاهي و سلطنت ب

ان از زبان حضرت سليمان به عنو 34هاي بزرگ الهي است و در سورة ص آيه  نعمت
  : فرمايد  مناجات و تقاضا مي

   }35:ص} ]َقاَل َربِّ اْغِفْر ِيل َوَهْب ِيل ُمْلًكا[ 
  .را با كمال تضرع از پروردگار عالم درخواست نمايد كه سلطنت و پادشاهي

  بايد ديد شريعت اسالمي عمال دربارة اين موضوع مهم چه اقدامي كرده است؟اينك 
امر حكومت و سلطنت و  ول اكرمحيات رسآنچه مسلم است اينست كه در زمان 

بود و كسي از  النبين اجراي احكام و قضاوت منحصر به شخص حضرت خاتم
باشد زيرا حضرتش مهبط  مسلمانان در اين امر منازع و مخالف آن حضرت نبود و نبايد

رسيد كه در اين مورد چون و  وحي الهي و محط فيوضات نامتناهي بود و كسي را نمي
  .د و اين مطلب از حيث وضوح احتياج به هيچ برهان و دليلي نداردچرا كن

اند كه اساساً پيغمبر  اي مدعي دسته مسلمانان دو فرقه شدند اما بعد از آن حضرت
اي معتقدند كه اين موضوع را بيش از همه احكام  سخني دربارة حكومت نگفته و طائفه

ه در واقع همان حكومت است از نظر مورد عنايت قرار داده و مسئلة واليت و امامت ك
  .پيغمبر محترم از تمام امور اهم و اعظم بوده است

بديهي است ادعاي دستة اول بسي باطل و نامعقول است زيرا هرگز عقل باور 
كند كه پيغمبري كه براي آوردن آخرين دين تا آخر عمر دنيا مبعوث شده  نمي
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كند اين گونه  م لزوم آن را درك ميترين مرد درموضوعي بدين اهميت كه شعور ادني
و حق بادسته دومي است كه آن را ! اعتنا بماند و دربارة آن هيچگونه دستوري ندهد بي

اعظم امور براي اصالح جمهور دانسته است، اما اينكه آيا امر حكومت منحصر فقط 
د ديگر بعده معدودي با نام و نشان چنين و چنان تا پايان جهان است و اگر آنها نبودن

كسي حق حكومت ندارد و مسلمانان بايد در اين امر مهم منتظر بنشينند تا مگر امام 
معجزات وخوارق عادات منصور به جنود سموات و قادر  معصوم و منصوصي كه داراي

اين هم ادعائي ! به احياي عظام وفات اموات باشد بيايد و متصدي امر حكومت شود
  !!سازش ندارداست  كه متأسفانه با هيچ خردي 

بوي معرفي كنند و اگر ديني را به اين كيفيت بر هر فردي از افراد بشر در هر بحر و 
از روي عقل نخواهد پذيرفت و اين خود بهترين دليل بطالن آن دين از نظر عقل زرين 
است واگر بنا باشد عقل را كنار بگذاريم و هر گفتة ناصواب و نامعقولي را به نام اينكه 

ة دين است بپذيريم عالوه بر اينكه برخالف نظر دين مقدس اسالم است كه به از ناحي
نهد و همواره در حقانيت خود مردم را به تأهل و  ي االلباب اهميت ميذارباب عقول و 
فرمايد اصال وقتي پاي عقل در ميان نباشد پس حقانيت و بطالن ميزاني  تعقل امر مي

ت جاي مالمت نيست زيرا بدون عقل تمام نخواهد داشت و هر كس هرچه را پذيرف
حق و بال و خبيث و طيب يكي است پس بايد ديد نظر اسالم در حق و بال ادعاي اين 
دو دسته كه بنام سني و شيعه مدعي پيروي آنند در چه مقام است هر چند به جهت گرد 

ابهام قرار ها و مرضها تا حدي اين مسئله مورد  هاي غرض و غبار اهواء و آراء و تاريكي
 و سره گرفته و باعث اختالف شديد گرديده است اما براي طالب حق بدون التفات ب

مطلب را چون روز روشن   توان حقيقت صداي مغزضين و حب و بغض آن و اين مي
  .درك نمود و اين معني با رعايت چند اصل، واضح خواهد گشت
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جيد بدون التفاوت به تأويل بر كافي به آيات شريفه قرآن متوجه تام و تد: اصل اول
  .اند و تفسيري كه اين و آن از ارباب غرض نموده

اند با توجه  دقت در اخبار و احاديثي كه در اين موضوع فريقين نقل كرده: اصل دوم
  بردن مقصود خود از كذب و جعل به اينكه ممكن است هر كدام از دو دسته براي پيش

  .گيزة جعل و كذب است همين موضوع استبري نباشد چون مهمترين موضوعي كه ان
مالحظه و تتبع بعمل مسلمين كه بعد از رحلت رسول اكرم در اين : اصل سوم 

موضوع چگونه وارد و خارج شدند اما در خصوص آيات شريفه چنانكه قبالً گفتيم امر 
حكومت امري است مطلوب و محبوب و اكثر احكام اسالم بدان مربوط و موقوف است 

آمد اما در خصوص احاديث يك دسته از آن در خصوص اهميت موضوع  و خواهد
ومت است كه فريقين از پذيرش آن ناچارند و ما به ياري خدا اندكي از آن را به نظر كح

احقيت و اولويت كه با  رسانيم و اما دستة ديگر در خصوص طرز حكومت و شما مي
  .خواهد شدحت و سقم آنها معلوم صعمل مسلمين  مالحظه و دقت در

كه پس از فوت رسول خدا مهمترين موضوعي كه  بينيم مياينك با مطالعة تاريخ 
به خود مشغول داشت كه حتي جنازة رسول خدا را در خانه او گذاشته قبل  مسلمين را

از آنكه به عمل كفن ودفن آن حضرت پردازند به امر تعيين خليفه همت گماشتند و جز 
ساعده ويا در ركاب اسامة  ا ديگر مسلمانان در سقيفة بنيمعدودي از اهل بيت رسول خد

  در اينجا از نظرعقل و شرع وظيفة مسلمانان چه بود؟! خوب. بن زيد بودند
به تجهيز و تغسيل او پرداخت حاال آيا  از يك طرف رسول خدا از دنيا رفته و بايد

  في است؟بايد عموم مسلمين به اين كار بپردازند يا تصدي من به الكفايه كا
فوت او نبايد  از يك طرف چون رسول خدا در ميان نيست احكام اسالم كه مسلماً با

  .از ميان برود ودر موقع اجرا است
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و ساير مجاهدين كه در اطرافند و دشمناني  مثال اسامه بن زيد كه عازم يرموك است
امور احتياج به  ند و منافقيني كه منتهز فرصتند براي تكليف هر كدام از اينا كه در كمين

مرجع و مصدري است كه حاكم يا به اصطالح خليفه باشد و پرواضح است كه اهميت 
اين امور در نظر شارع اسالم از كفن و دفن پيغمبر محترم كمتر نيست بلكه به جهاتي 
مهمتر است زيرا هرگاه غفلت و امهال در تعيين ولي امر و حاكم اسالم كه مركز و 

اي مانند ابومسليمه كذاب كه در همان زمان  دشمنان قوي پنجه. مرجع امور است بشود
دعوي نبوت كرده بود وحتي پاي گستاخي را بدان  حيات حضرت ختمي مرتبت

اي به حضرت نوشت و ادعا كرد كه نصف جهان از آن تو نيمي  اندازه دراز نمود كه نامه
پيغمبري بود و با دار  وان دعويآاز آن من است و نيز سجاج دختر حارث درهمان 

پيوند با ابومسيلمه و امتزاج با وي نيروي خطرناكي عليه اسالم تشكيل شده بود همچنين 
ته و با پيروان فابوطليحه اسدي و اسود عنبسي هر كدام از جانبي بسياري از مردم را فري

بودند پايتخت نبوت را در مخاطره  متعصب كه تا پاي جان براي همراهي ايشان آماده
رفت كه يكي يا چند نفر از اين پيغمبران دروغي پس از  داشت و هر آن بيم آن مي مي

شنيدن رحلت حضرت ختمي مرتبت متوجه مدينه گردند ونهال نورس اسالم را 
خوردة ديگر مانند هرقل و امراي وي كه در غسان و  كن نمايند بعالوه دشمنان زخم ريشه

از  قريظه و خيبر كه يهوديان فراري بنييرموك آماده جبران شكست وانتقام بودند و 
  .فشار نيروي اسالم وطن مألوف را ترك گفته و درگوشه و كنار در انتظار فرصت بودند

دار انجام تكليف   همه اينها چيزهائي بود كه مسلمانان را به تعيين مقامي كه عهده
ن امر يك پس اقدام مسلمانان در اي. نمود ترغيب مي اجتماعي و سياسي مسلمين شود

اين  چه زودتر تكليف خود را در برابرامر خيلي واجب فوري بود كه بايستي هر 
  :ر و امام زمان خود را بشناسند كهآمدها بدانند و ولي ام يپش
 »مات و مل يعرف امام زمانه مات ميتة اجلاهلية من«
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  .از تواترت آثار اسالمي است
راضيان خودپسند به تهمت و تحقيرمان  براي اينكه در اين گفته تنها نباشيم و از خود

نپردازند نظر مجلسي را در بيان حديثي كه از خصال و امالي و عيون صدوق در حديث 
بحار آورده است شاهد بر مدعاي خود  7در جلد  صفت امام از حضرت رضا

ت گفته اس) امر االمامه من تمام الدين(آوريم آن بزرگوار در بيان اين فرمايش امام كه  مي
ترين آنهاست و  امامت از امور دين بوده بلكه عظيم يعني شكي در اين نيست كه امر

و حال آنكه مسلمانان آن را بر تجهيز رسول خدا مقدم داشتند به  چگونه چنين نباشد
يعني تعيين (ترين امور بود پس ناچار امر امامت  اينكه تجهيز آن حضرت از واجب

اي از انصار و  اجتماع عده. مأمور به تبليغ آن بودهاز چيزهائيست كه پيغمبر ) خليفه
نظر خاص چند نفر صاحب غرض  ساعده هر چند افرادي از قريش در سقيفة بني

انگيزة آن شده باشد اما به هر حال يك اصل و مايه ديني داشت و يك واجب بزرگ  هم
بودو شرعي بلكه همان تعيين ولي امر و حاكم مرجع مسلمين باشد باعث اصلي آن 

بسقيفه همين معني بود كه يك عده اگر نگوئيم اكثر مسلمين حاضر در مدينه را 
ساعده كشانيد و در اطراف سعد بن عباده كه اولين آرزومند خالفت و واليت بود و  بني

نفع قريش و سپس ابوبكر و عمرو ابوعبيده جراح را جمع نمود و سرانجام قضيه به 
آنچه مسلم است اين است كه اكثريت . بود خاتمه يافت دار آنان مهاجرين كه ابوبكر سر

مسلمانان در اين ميان نفع شخصي نداشتند كه بيهوده طرفداري ابوبكر كنند وحق را از 
از آن در ميان مردم مدينه  نه بعد مركز خود خارج نمايند زيرا ابوبكر نه قبل از اسالم و
اش باعث پيشرفت او گردد و مرد  داراي ايل و قبيله نبود كه طرفداري و تعصب قبيله

ثروتمندي هم نبود كه به واسطه بذل و بخشش دل همگان را به سوي خود جلب كرده 
  .المشهور قبل از اسالم ثروتمند بوده هرچند درمكه علي(باشد 
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رسد اينست كه نظر اسالم در مورد  از مجموع اين قضايا آنچه مسلم به نظر مي
بدان  ه مسلمين صدر اول بعد از وفات پيغمبراهميت آن همان است ك حكومت و

پرداختند و حتي آن را بر تغسيل و تكفين جنازه آن حضرت كه من به الكفايه بدان اقدام 
نموده بود مقدم داشتند و اينكه در اين مورد به شور و نظر اجماع پرداختند نيز كامالً به 

به شوري پرداخت كه صواب بود زيرا در امر حكومت و جهاد و امثال آن بايد 
توان بر ايشان خطا گرفت آن  اما آنچه را مي }38:الشُّورى} 1 ]َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهمْ [

_________________________________________________________________________ 

شوراي عمومي بنص كالم مجيد الهي عزاسمه و سيره : فرمايد  عالمه نائيني در كتاب تنزية المله مي) 1
كه تازمان معاويه محفوظ بود اين حقيقت از مسلمات اسالميه است وداللت آيه مباركه  مقدسه نبوي

كه عقل كل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقال است مكلف  )و شاورهم فی االمر(
و امر هم شوری (فرموده است بر اين مطلب در كمال بداهت و ظهور است بعد استدالل به آيه مباركه 

نموده  )واشريوا علی اصحابی(و سيره مقدسه نبويه صلي اهللا عليه و آله در مشورت با اصحاب  )بينهم
و متابعت رسول خدا را درمشورت از ردي اصحاب با اينكه رأي مباركش برخالف آنها بود وصدماتي 

ر عدم تخطي خلفاي اولين از اين سيره مقدسه د: گويد كه از اين ناحيه تحمل فرمد يادآور شده مي
آنگاه به شرح خطبه . العاده مترتبه بر آن هم از وقايع صدر اول تفصيالً معلوم است ترقيات فوق 

اندكي در   چقدر سزاواراست ما مدعيان واالي تشيع: فرمايد حاضرين اميرالمؤمنين پرداخته سرانجام مي
است نحوه سلطنت گيرد كه پس البته الزم  سراپاي اين كالم مبارك تأمل كنيم بعد چنين نتيجه مي

اسالميه را اگرچه متصدي مغتصب باشد به قدر قوه تحفظ كنيم و بعد از دست آخوندهاي درباري 
پرستان عصر و حامالن شبعه استبداد  زهي اسف و حسرت كه ما ظالم: گويد وسواسي فرياد كشيده مي

  خبريم  يديني چقدراز مداليل كتاب و سنت و احكام شريعت و سيرة پيغمبر و امام خود ب
و حتي آيه واضح الدالله راهم گويا در كتاب مجيد الهي عز اسمه هرگز نخوانده و يا به مفادش بر 

  : نخورده يا آنكه بواسطة منافاتش با شهوات و شعبه استبداد و استعباد خودمان داستان 
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وجود نصوص فراواني كه از حضرت خاتم پيغمبران دربارة علي بن ابي است كه اوالً با 
 شمس فيلطالب شرف صدور يافت مخصوصاً نص يوم الغدير كه تواتر و اشتهار آن كا

رابعه النهار است آنان را احتياج به اين شور و اجتماع نبود زيرا اين امور در وقتي الزم 
  .است كه نص وجود نداشته باشد

ثانياً بر فرض اينكه نصي صريح وجود نداشت و يا نصوص وارده را همه نشنيده 
گذاشته توانستند با واليت و خالفت تطبيق كنند چرا آن حضرت را  بودند يا آنها را نمي

  !و ديگري را به خالفت برداشتند؟
ما چون بتمام مسلمانان آن زمان كه اكثراً شرف مصاحبت پيغمبر را داشتند و ممدوح 

توانيم از اين همه مرحجات و  توانيم گمان بد داشته باشيم و از آن طرف نمي قرآنند نمي
بگوئيم امر بر آن  نظر كنيم ناچاريم كه  طالب صرف منصوصات وارده درباره علي بن ابي

ناگهاني بود و خوف و  مسلمانان مشتبه شده و چون بيعت ابوبكر به قول عمر فلته و
رعبي كه از فوت پيغمبر بر مسلمين رخ داده بود و شايد ارباب اغراض هم بنا به 

از انديشه كافي و تدبر كامل به  باعث شد كه قبل كردند مي مصلحت خود آن را تشديد
شريعت امري بسيار مهم و عظيم و الزم الوفا و واجب الرعايه است  عمل بيعت كه در

پرداختند و يك وقت متوجه شدند كه تير از كمان خارج شده و ديگر اعاده آن امكان 
ندارد مگر اينكه خود ابوبكر بيعت را اقاله كند و اميرالمؤمنين نيز از حسن ظن خود به 

يحات را درباره وي ناديده بگيرند به مسلمانان گمان نداشت كه آن همه نصوص وتصر
و تصور ) اولها غيري(همين جهت هم وقتي عباس به او پيشنهاد بيعت كرد فرمود 

  .كرد كه مردم اولي و احق وافضل و اعلم را گذاشته به ديگري بپردازند نمي
  

                                                                                                                                                    
ِذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب ِكَتاَب اهللاِ َوَراَء ُظُهورِ [ ُْم َال َيْعَلُمونَ َنَبَذ َفِريٌق ِمَن الَّ . را تجديد نموديم} 101:البقرة} ]ِهْم َكَأهنَّ

 .مؤلف
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  تعيين حاكم و پيشواي اسالم با بيعت و مشورت است
حقيقت مطلب هر  }38:الشُّورى} ]ُشوَرى َبْينَُهمْ َوَأْمُرُهْم [عالوه بر دستور محكم 

آنچه مسلم است اين است كه ) ژيرا اكنون ما در صدد اثبات ورد اقوال نيستيم(چه باشد 
در موضوع حكومت و خالفت روية شوري و انتخاب مورد عمل و تصويب تمام 

او سالم مسلمين در همان صدر اول شد و حتي خود اميرالمؤمنين و اهل بيت طاهرين 
اهللا عليهم اجمعين اين رويه را تصويب و تجويز كرده و بناي تأسيس و تشكيل 

  : فرمايد البالغه مي در نهج حكومت اسالمي را بر آن گذاشتند و 
عامة الناس ما الی ذلک سبيل  هاقد االمامة حتی حترضعن كانت التنولعمری ال

ن برجع و الللغايب ان ولكن اهلها حيكمون علی من غاب عنها ثم ليس الشاهدا
 .خيتار

كه فقرات مباركه بيانات شريفه دال است بر اينكه براي انعقاد بيعت براي امامت و 
و آشناتر از همه مردم به خالفت همان اهل حل و عقدي كه در پايخت نبوت هستند 

باشد و  مقررات و قوانين اسالمند همينكه كسي را انتخاب نمودند او حاكم و امام مي
اي كه به معاويه نوشته است صريحا اين معني را تأييد  و در نامه. رسد ر كسي را نميديگ
  .البالغه و ساير كتب معتبره است چنانكه در نهج: فرمايد  مي

انه بايعنی القوم الذين بايعوا ابابكر و عمر علی ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد 
فان اجتمعوا علی  لمهاجرين و االنصارللغائب ان يردوا انام الشوری ل ان خيتار و ال

بطعن او بدعة  جهم خارمن امر فان خرج ما كان ذلک علی اهللا رضارجل و سموه اما
 .ردوه الی ما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غري سبيل املؤمنني و واله اهللا ما تولی

امام و  بينيد كه حضرتش در اين فقرات مباركه چگونه مقررات تعيين حاكم و مي
فرمايد كه با من بيعت كردند همان  خليفه و سلطان و هر چه باشد بدين مضمون بيان مي
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مردمي كه با ابوبكر و عمر بيعت كردند به همان تفصيالت و مقرراتي كه با خلفاي 
  .گذشته بيعت شد

رسد  تواند كس ديگر را اختيار كند و غائب را نمي پس آن كسي كه حاضر است نمي
ت را رد نمايد و شوري فقط حق مهاجرين و انصار است كه درك صحبت كه آن بيع

پيغمبر را كرده و از همه مردم به مقررات اسالم در انتخاب حاكم آشناتر و داناترند پس 
  .اگر آنها بر مردي اجتماع نموده و او را امام ناميدند اين مورد پسنديدة خداست

يعني رويه (كردن يا احداث بدعتي  زدن و مالمت اگر كسي از امر ايشان به طعنه
خارج شد چنين كسي را به امري كه از آن خارج ) اي در امر حكومت احداث كرد تازه

گردانند پس اگر سركشي كرد و تسليم نشد به گناه اينكه بر غير طريقه مؤمنين  شده برمي
را از  برد خدا كفايت او در مخالفت بسر ميكنند و مادامي كه  است با او مقاتله مي

  .مسلمانان خواهد نمود و او را به سزاي خود خواهد رسانيد
  .در كتاب شريف بحاراالنوار جلد هشتم و همچنين در ارشاد شيخ مفيد وارد است

ملا اعتزل سعد و من سمياه امرياملؤمنني و توقفوا من بيعته قام عليه السالم ومحداهللا و 
ی علی ما بويع عليه من كان قبلی و انام اخليار اثنی عليه ثم قال اهيا الناس انكم بايعتمون

علی االمام االستقامة و علی الرعيه التسليم و  ان للناس قبل ان يبايعوا فال خيارهلم و
  .االسالم وتبع غري سبل اهله هذه بيعة عامة ومن رغب عنها رغب عن دين

عت كرديد كه ياي مردم شما با من به همان قراري ب: فرمايد در اين فقرات مبارك مي
ابوبكر و عمر وعثمان بيعت كرديد البته قبل از اينكه مردم بيعت : با خلفاي قبل از من

كنند اختيار دست خودشان است كه خوب در قضيه دقت كنند و به صالح و فساد امر 
ماند و بر امام و آن  بينديشند اما همينكه بيعت كردند ديگري اختياري براي آنها باقي نمي

و به (ه پيشوائي وي بيعت شده است، الزم و واجب است كه استقامت ورزد كسي كه ب
و بر رعيت است كه تسليم شود در اين ) اقبال و اعراض بهانه جويان اهميت نگذارد
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گردان باشد در حقيقت  كسيكه از آن روي) عموم مسلمين است كه وظيفه(بيعت عمومي 
و چنين كسي ) م اين استزيرا قانون اسال(گردان است  از دين اسالم روي

ه آيه شريفه است و اين فرمايش حضرت اشاره ب) غيرطريقةمسلمين را پيش گرفته است
  : فرمايد كه مي
ِه َما [ َ َلُه اهلَُدى َوَيتَّبِْع َغْريَ َسبِيِل اُملْؤِمنَِني ُنَولِّ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ

   }115:النساء{                                                          ]َهنََّم َوَساَءْت َمِصًرياَتَوىلَّ َوُنْصِلِه َج 
مخالفت ورزد و جز از راه و رسم ] خدا[و هر كس پس از آنكه هدايت براى او روشن شد با رسول « 

   »و بد جايگاهى است. وريممؤمنان پيروى كند او را به آنچه روى كرده واگذاريم و او را به جهنّم در آ
  

  : چنانكه در نامه شريف خود به معاويه نيز همين آيه را متذكر شدند آنجا كه فرمودند
 »فان ابی قاتلوه علی اتباعه غري سبيل املؤمنني«

چگونه اين مسلمانان دين قويم و صراط مستقيم تو را ضايع كردند با اينهمه ! خدايا
: ري مسلمانان كار را به آنجا كشانيده كه گفته شده حجج واضحه و آيات ساطعه خرابكا

در اسالم دستور حكومت نيست و هرج و مرج است چنان كه وضع حاضر مسلمانان 
  .بهترين گواه اين مدعا است

شود كه فرمايش حضرت از  تراشان شنيده مي  در اين مورد آنچه از وسواسان و بهانه
يه خواسته او را محكوم كند سخناني است كه واروي تقيه بوده يا طبق مذاق و عقيده مع

  .را ندارد در مقابل بينه و برهان و بياني است كه در برابر عيان كمترين ارزش
   

بنابر مشاورت  }38:الشُّورى} ]َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهمْ [: حكومت طبق دستور قرآن
از هيچ ملحدي سر است و عمل اصحاب پيغمبر كه تمام آنان را منافق و كافر ناميدن 

خود موالي متقيان زند برخالف عقل و وجدان و تكذيب آيات قرآن است و بعالوه  نمي
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شمارد و در تمام عمر مبارك خود به  را گناه عظيم مي بدان تسليم و مخالفت آنان
  !مقتضاي آن عمل فرمود اگر همه اينها تقيه باشد پس غير تقيه آن كدام بوده؟

آن صراحت گفتار هر كسي را كه ايمان به خدا و روز قيامت اين استقامت رفتار و 
نمايد كه با نهايت تسليم مطيع اين مقررات باشد و آن را اصل و حقيقت  دارد ناچار مي

دستور اسالم در مورد حاكم و امام بداند و اگر خدا و پيغمبر محرمانه به گوش كسي 
بر و سيرة مسلمين بدست از كتاب خدا و سنت پيغماند برخالف آنچه  چيزي گفته

اي حجت باشد براي همان محرم حجت است و ديگران  آيد اگر چنين سخن محرمانه مي
بازي و   توانند بدان بهانه از مقررات اسالم شانه خالي كنند و خود را به مرده نمي

  !!وسواسي زنند
 عالوه بر اينكه عقل و وجدان بر حسن اين رويه و خوبي اين شيوه حاكم و شاهد
است و وضع و ترقي ملل متمدنه عالم هنوز بدان كمال نرسيده اما به هر حال نزديك به 
همين رويه است كه اسالم مقرر فرموده و اگر كساني به اين مقررات راضي و تسليم 
نيستند بگويند پس براي تعيين حاكم چه طريقي خوب است به شرط آنكه از مقررات 

  .شنهاد ننماينديامور محالي را پ دين خارج نشده و
اينك ما مقرات اسالم را در تعيين حاكم و طرز حكومت تا آنجا كه از مطالعة آثار و 

گذاريم  هوش و انصاف مي ايم در معرض مطالعة اهل بدست آورده اخبار اهل بيت
تابدانند نظر خود ال بيت در اين مورد چه بوده است بنا بر اخبار و آثار وارده بر عموم 

واجب است كه براي تعيين حاكم و نصب امام عادل كه در عرف شرع مردم مكلف 
همان حاكم رئيس دولت است پس از فوت يا عزل حاكم سابق قيام و با شور و 

كه مقتضي است اقدام نمايند چنانكه حضرت مشورت و انتخاب به هر صورتي 
يس هاللي بنابرآنچه عالمه مجلسي در جلد هيجدهم بحار و سليم بن ق اميرالمؤمنين

  :اند كه آن حضرت فرمود وايت نمودهر
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والواجب فی حكم اهللا و حكم االسالم علی املسلمني بعد ما يموت امامهم او 
يقتل; ضاال كان او مهديان ان اليعملوا عمال و اليقدموا يدا و ال رجال قبل ان خيتارو 

 قيم حجهم و مجعتهمنفسهم اماما عفيفا عاملا عارفا بالقضاء و السنة جييبی فيئهم و يال
  . و جيبی صدقاهتم

فرمايد هم در حكم خدا و هم در حكم اسالم بر تمام  در اين فقرات مبارك مي
نها مرد يا كشته شد خواه آن آمسلمانان واجب است كه بعد از اينكه پيشواي سياسي 

امام شخصي گمراه و خواه هدايت شده باشد، واجب است كه مسلمانان هيچ عملي 
هند ودست از پا نشناسند قبل از اينكه براي خودشان يك نفر پيشواي عفيف انجام ند

آوري نموده  داناي عارف به قضا و سنت اختيار و انتخاب نمايند تا ماليات آنها را جمع
  .وحج و جمعه آنها را بر پا دارد وصدقات و زكوه آنها را به مصارف الزمه برساند

و امتي دستوري بدين عضمت و اهميت  شما در كدام دين و مذهب و در چه ملت
  .سراغ داريد

دانند كه چنين دستوري در ميان دستورات  افسوس كه مسلمانهاي اسمي اصال نمي
  .مذهبي آنها وجود دارد

غير از ضربات تيمم و خطرات استبراء و امثال آن چيز ديگر  چيز ديگريزيرا 
  دانند حكومت يعني چه؟ و نمي! اند نشنيده

ن حكومت يك حق عمومي است و مربوط به خود مردم است چنانكه در اساساً تعيي
  :فرمايد فرمايش اميرالمؤمنين ديديم كه مي

 »االمامة التنعقد حتی حترضها عامة الناس«
است كه  و در خطبة اميرالمؤمنين منقوله در ارشاد مفيد و جلد هشتم بحار

  : فرمايد مي اميرالمؤمنين
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 »ن يبايعوايار للناس قبل اوانام اخل«
امام كه اخيراً در بين مسلمين مخصوصاً مه ن كلوا الزم است كه در پيرامجدر اين 

معناي خاصي پيدا كرده توضيحاتي داده شود، بايد دانست كه كلمة امام در  شيعيان
شود و در فارسي معناي آن پيشواست و  اصطالح شرع به پيشواي سياسي اطالق مي

و سياسي از يكديگر منفك نيست اينست كه پيشواي  چون در دين اسالم امور ديني
هر چند در مورد عمل اعم است يعني بهر  ي همان پيشواي ديني است و اين حكمسياس

پيشوائي هر چند در راه پيمائي و نماز وغير آن سمت پيشوائي را داشته باشد امام 
به آن خليفه و گويند اما متبادر به ذهن همان معناي پيشواي بزرگ سياسي است كه  مي

اي از بزرگان دانشمندان چون  بينيم درباره پاره گويند و اگر مي حاكم و سلطان هم مي
شود به معناي مجازي آن است  امام غزالي و امام فخر رازي و امام فالن و فالن گفته مي

وگرنه در كتاب و سنت اين كلمه به چنين معنائي استعمال نشده واگر هم استعمال شده 
ه قدري كم است كه در قبال معناي اوليه چندان ارزشي ندارد البته امام به معناي باشد ب

شود و به معناي قصد نيز آمده   به آمده كه دربارة ائمه معصومين اطالق مي من يقتدي
كند و بيشتر آنچه در اخبار از  ولي آنرا از معنائي كه فوقاً توضيح شد خارج نمي

مثل اين فرمايش حضرت  كند افاده مي ين معني رارسيده هم معصومين درباره امام
  : فرمايد كه مي رضا
 »االسالم و فرعه السامی اسان االمامة اس«

  :فرمايد  تا آنجا كه مي
 »و امضاء احلدود واالحكام و منع الثغور و االطراف«

كه پرواضح است كه مراد از امام، پيشواي سياسي است كه اجراي حدود و احكام 
  : فرمايد  نمايد و حتي آنكه مي دات را حفظ ميكرده و سرح

 »يذب عن دين اهللاواالمام حيلل حالل اهللا و حيرم حرام اهللا و يقيم حدود اهللا و «
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تواند حالل خدا را به مجراي حالل  كه باز مراد همان پيشواي سياسي است كه مي
دين خدا محافظت  اندازد و جلوگيري از حرام خدا كند و حدود الهي را بر پا دارد و از

آيد اما  از اين حديث شريف هم اهميت حكومت و هم شرايط حاكم بدست مي! نمايد
 نه به آنطور كه محال انديشان آن را در گرو وجود امام معصوم و منصوص محي

  !االموات گذارند و شريعت الهي را به اين انتظار مهجور و متروك بلكه منسوخ نمايند 
البالغه  درروايت وارده در جلد هفتم بحار و نهج نينرت اميرالمؤمهمچنين حض
  :فرمايد حاكم ميدر شرايط امام و 

و قد علمتم انه الينبغی ان يكون علی الفروج و املغانم و االحكام و امامة املسلمني «
 اجلاهل فيضلهم بجهله و الاجلافی فيظلمهم فتكون فی امواهلم هنمة و ال البخيل

خذ قوماً دون قوم و ال املراتشی فی احلكم فيذهب باحلقوق و بجفائه و الاحلايف فيت
 »... فيهلک االمة کيقف هبادون املقاطع و الاملعطل للسن

كه مضمون فقرات مبارك آن است كه كسيسكه متصدي امور فروج و تقسيم غنائم و 
ن گردد نبايد بخيل باشد تا روي بخل خود اموال آنا اجراي احكام و پيشوائي مسلمين مي

را ببلعد و جاهل نباشد تا ايشان را گمراه كند و جفاكار نباشد تا به جفاي خود مردم را 
بيچاره كند و اموال مردم را به جهت دوست و رفيق گرفتن حيف و ميل نمايد و رشوه 
خوار نباشد تا حقوق مردم را از بين ببرد و سنت را معطل و موقوف كند تا امت را به 

  .هالكت افكند
ن شرايط پيشواي مسلمين است كه حيازت آن در شخص مسلمان خيلي آري اي

آسان بوده الاقل محال نيست تا آن را خاص امام معصوم منصوص چنين و چنان كنند و 
 –مسلمانان روا دارند  با نبودن او تمام اين جنايات مشروحه در اين حديث شريف را بر



 ارمغان آسمان

 

66

باز حضرت  )وكل سائس امام(فرمايد  رساله حقوق مي در و حضرت زين العابدين
  : فرمايد  البالغه است به عثمان مي اميرالمؤمنين چنانكه در نهج

دی فاقام سنة معلومة و امات بدعة افاعلم ان افضل عباد اهللا عند اهللا امام عادل ه
جمهوله وان السنن لنرية هلا اعالم و ان البدع لظاهرة هلا اعالم وان رش الناس عنه اهللا امام 

  .جائر
بهترين و فاضلترين بندگان خدا در نزد خدا امام : فرمايد در اين فقرات مبارك مي

است كه اوالً خود هدايت يافته و تربيت شده باشد پس سنتي را كه معلوم است  لعاد
اقامه نمايد و بدعتي را كه مجهول است و در دين خدا شناخته نشده بميراند و از بين 

ها بوده و بدعت بسي  ن است و داراي اعالم و نشانهقاض سنت خيلي روشنتببرد و ا
يعني براي تشخيص آن زحمتي نيست و بدترين (ظاهر است و داراي عالماتي است 

  )مردم در نزد خدا امام جائر و پيشواي ستمكار است
كند و  در اين حديث شريف اوالً عالئم و شرايط پيشواي سياسي مسلمين را بيان مي

داند زيرا شرط  معدودي نمي دنمايد ومنحصر بعد ائر تقسيم ميامام را به عادل و ج
پيشوائي فقط عدالت و دانائي و تقوي است كه تمام مردم بداشتن اين صفات مأمورند و 

  .امام مسلمين بدان مخصوص و مشروط است و البته امام و پيشوا بايستي عادل باشد
عبداهللا امام جعفر  بيالنوار از حضرت ادر كتاب شريف كافي وجلد هفتم بحارا

  : روايت است كه آن حضرت فرمود  صادق
مؤمن او مسلم مات و ترک ديناً مل يكن فی فساد و ال ارساف  قال رسول اهللا ايام

 ....فعلی االمام ان يقضيه فان مل يقضه فعليه اثم ذلک 
شود  كه در اين حديث يكي از وظائف حكومت و پيشواي مسلمين كه امام ناميده مي

ن است كه وام مسلمان مديوني كه مقروض بوده و قرضش در فساد و اسراف صرف آ
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واضح است ! نشده بايد آنرا امام ادا نمايد و اگر ادا نكند گناه آن وام برگردن امام است
پذير نبود تا چنان قيدي شود و در حديث زراره  كه اگر مراد از امام معصوم بود گناه

  : فرمايد  مي
و علی امام املسلمني اين بدفع ثمنه الی (مرتكب زنا شده باشد  در ثمن عبدي كه

ايضاً دركتاب كافي از حضرت امام محمدباقر روايت شده كه  )مواله من سهم الرقاب
  : فرمود 

عن  ال ورع حيجزهلرجل فيه ثالث خص تصلح االمامة االقال رسول اهللا ال«
من يلی حتی يكون هلم الوالية علی  كمی اهللا و حلم يملک به غضبه و حاصمع

  »كاالوالد الرحيم
كه در اين حديث،  بينيد مي )يكون للرعية كا االب الرحيم(و في روايه اخري 

تواند امام  داند كه هر مردي كه داراي آنها بود مي شرايط پيشوائي را فقط سه خصلت مي
لمي كه دوم ح. اول ورع و تقوائي كه او را از معاصي خدا بازدارد: مسلمانان باشد 

رفتار   با مردم در امر واليت خوش –بوسيلة آن بتواند مالك غصب خود شود، سوم 
باشد و با رعيت خود مانند پدر مهربان باشد و تحصيل اين صفات براي يك نفر 
مسلمان خيلي مشكل نيست كه منحصر به امام معصوم و منصوص شود و بسياري از 

  .اند ات به حد اكمل بودهشناسيم كه داراي اين صف پادشاهان را مي
  : فرمايد البالغه مي در نهج حضرت اميرالمؤمنين

من نصب نفسه للناس اماماً و فعليه ان يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريه وليكن «
تاديبه بسريته قبل تأديبه بلسانه و معلم نفسه و مؤذهنا احق باالجالل من معلم الناس و 

  »مؤدهبم
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نبايعک علی اننا (جواب طلحه و زبير همينكه گفتند كه حضرت اميرالمؤمنين در 
  : فرمود) م كه شريك در حكومت باشيمكني به اين شرط با تو بيعت مي )رشكائک

 هل يصلح ان يدبر امر الرعية امامان وهل جيتمع السيفان فی غمد?
 آيا درست است كه امر رعيت را دو امام تدبير كنند و آيا هرگز دو شمشير در يك

كنند؟ كه در اينجا هم معناي امام به معناي همان حاكم و پيشواي  ف اجتماع ميغال
  :  فرماي البالغه مي ي است و در نهجسياس
ليس علی االمام اال ما محل من امر ربه اال بالغ باملوعظة و االجتهاد فی النصيحة و «

 »ااالحياء للسنة و اقامة احلدود علی مستحقها و اصدار السهامن علی اهله
  : گويد  در كتاب كافي و وافي از ابوحمزه ثمالي است كه مي

سئلت ابا جعفر ما حق االمام علی الناس قال حقه عليهم ان يسمعوا له و يطيعوه «
فام حقهم عليه قال يقسم بينهم بالسوية و يعدل فی الرعيه فاذا كان ذلک فی  قلت

   »هنا و هناها اليبالی من اخذفالناس 

امام بحاكم و پيشواي سياسي بسي واضح است و حضرت امام كه معناي كلمه 
العابدين در رسالة حقوق مرويه از تحف العقول و خصال و كتاب رسائل كليني  زين
  : فرمايد  مي

فحقوق ائمتک ثلثة اوجبها عليک حق سائسک بالسلطان ثم سائسک بالعلم ثم (
 ).سائسک بامللک و كل سائس امام

كه معلوم  )ثم حق امامک فی صلوتک( : فرمايد رد تا ميشما آنگاه حقوقها را مي
فاما ( :فرمايد بعد در شرح حقوق ائمه مي! شود امام جماعت هم يكي از امامهاست مي

آن كسيسكه سائس و كارگزار و از طرف دولت است و به  )حق سائسک بالسلطان
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ين و چنان كه چن... اصطالح امروزه فرماندار يا رئيس شهرباني است حقش آن است 
و اما حق سائسک بامللک ( :فرمايد شمارد آنگاه مي كني بعد حقوق سائس علم را مي

دق و  ما فنحو سائسک باالسلطان اال ان هذا يملک مااليملكه ذات تلزمک طاعة فی
فاما حق ( :فرمايد در اطاعت سلطان مي )جل االن ان خيرجک من وجوب حق اهللا

لت له فتنة و انه مبتلی فيک بام جعله اهللا له عليک سائسک بالسلطان فان تعلم انک جع
من السلطان و ان ختلص له فی النصيحة و ان المتاحكه و قد بسطت يده اليک فتكون 

اين صفات هيچكدام با ائمه معصومين سازگار نيست و  )سبب هالک نفسک و هالكه

اه اين شرايط هرگ )كل سائس امام(حال اينكه خود حضرت آنها را امام ناميده فرمود 
گانه سالم اهللا عليهم  ازدهوبينيم از ائمه د را موقوف و منحصر به امام معصوم بدانيم مي

ديگران واجد اين مقام  و چند صباحي حضرت امام حسناجمعين جز اميرالمؤمنين 
فائده بوده است زيرا در مردم  نگشتند و بيان اين صفات و شرايط يك چيز غيرالزم و بي

ر غيبت كه موردعمل ندارد و اگر امام معصومي هم آمد كه به خواندن و عصو عادي
اند  كه شيخ طوسي و كليني و شيخ مفيد و امثال اينان نوشتهالبالغه و كافي و كتبي  نهج

احتياج ندارد كه مطالعه كند و ببيند فالن راوي از فالن و او از بهمان و او از فالن امام 
  .ست و چه دستوري در آنها نوشته شدهدر وظايف امام چه حديث كرده ا
او معصوم است و خود به صالح كار خود از همه ! تا آن حضرت آنها را بار بندد

بيناتر است و حتي بنا به بعضي از روايات حضرت مهدي از ساير ائمه غير از 
خداوند قوي عقل و ! ج به اين حرفها نداردااميرالمؤمنين از همه داناتر است پس احتي

نصيب آن كساني كند كه از روي سادگي و نفهمي مرتكب اين گونه اقوال  شعور
كنند و موجب اين گونه ذلت  شوند و نابود كند آن كساني را كه با دين خدا بازي مي مي

شوند و آنان را از نعمت حكومت شرعي بدعوي اينكه بايد  و نكبت براي مسلمين مي
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شمنان را نسبت به اسالم جري و فقط امام معصوم و منصوص باشد محروم كرده د
اند، و حال اينكه به دليل عقل  ظالمان را قوي و ملت را غوي و پيچاره و سرگردان نموده

و نقل و راهنماي وجدان و نص كتاب و اخبار اهل بيت قرآن تعيين و نصب حاكم بر 
عموم مسلمين واجب است و آن همين است كه عادلترين و با تقواترين مردم را تا 

دانند براي حكومت خويش انتخاب نمايند اما دليل از  نجائي كه شناخته و اليق ميآ
ةٍ [كتاب، اگر نبود مگر همان آيه  وا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ كه با  }60:األنفال{] َوَأِعدُّ

ترين معنا در اين مقام است كافي بود زيرا داشتن  ايجاز كالم شامل جامعترين و عالي
ت حكومت و سازمان سياسي اولين مقدمه و نخستين پايه اعداد نيرو، براي تشكيال

مقابلگي و ارعاب دشمنان خارجي و اصالح شئون داخلي است و چون احكام اسالم 
و حالل حممد حالل الی يوم القيامة و حرامه (. بايد در جريان باشند هالي يوم القيام

ن مقدمه آاي را ايجاب كند تهية  بي مقدمهپس هرگاه انجام واج )حرام الی يوم القيامة
  .شود نيز واجب مي

اين در صورتي است كه دستور صريحي در اين باب داده نشده بود و حال اينكه 
ال يادآور شديم وآنچه بعد از اين خواهد آمد هر منصف هوشمند را قانع و بآنچه ق

مالحظة آيات الهي و ترين امور است  كند كه امر حكومت در اسالم از روشن معتقد مي
آوردن اين حقيقت بهترين برهان  مطالعة سيرة نبوي و مسلمين صدر اول براي بدست

  .است
و از طريق سنت همان حديث شريفي كه قبالً از مولي الموحدين حضرت 

  : فرمايد شويم كه مي مذكور داشتيم و باز يادآور مي المؤمنينامير
علی املسلمني بعد ما يموت امامهم او والواجب فی حكم اهللا و حكم االسالم «

 »نفسهم اماماأل اان خيتارو... اال كان او مهديا يقتل; ض
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آوريم و عقل و  گذشت و احاديثي كه بعد از اين مي قبلي اتچنانكه در صفح
  .وجدان به صحت حقيقت آن حاكم است

  : البالغه است كه حضرت اميرالمؤمنين فرمود و در كلمات قصار نهج
و قيل ما يزع اهللا من الدين بسلطان اكثر مما يزع عنه  ن وزعة اهللا فی ارضهالسلطا(

 .)بالقرآن
كه سلطان وحاكم پاسبان وحافظ دين و پناهگاه خدا در زمين است و بركت وجود 

  .او چيزياست كه از قرآن بيشتر است
 دانسته) مشروط بوجود معموم(و اساساً كساني كه حكومت را با آن شرايط ناممكن 

اند در حقيقت شعارشان همان شعار خوارج  اند آن را به بال جبرئيل چسبانيده و برده
سامان  و سر چنانكه اين گمراهان بي) الحكم االهللا(گفتند  ايمان است كه مي نهروان بي

اند كه جز خدا كسي حق حكومت  گويند و مدعي همين را مي نيز با خرد پريشان خود
بوسيلة آمام معصوم است و امام معصوم هم كه در ظرف  بر مردم ندارد و آن هم فقط

ن جز چهارده سال متصدي حكومت نشد پس در بقية ادوار و اعصار راين چهارده ق
! است) رفع القلم(باره نيست و به اصطالح خودشان  براي بشر ديگر تكليفي در اين

حاكم و  شكي نيست كه كسي بر بشر جز خداوند اكبر صاحب اختيار نيست و انتصاب
تسليم به اوامر و نواهي او كه اجراي حكم اسالم است همان حكم خداست حال به 

  .بينيد عقيده اينان چگونه عين عقيده خوارج در باب حكومت است
  : نويسد البالغه مرحوم سيد رضي مي در خطبة چهلم نهج

عم الحكم ملا سمع قوهلم الحكم اال هللا قال عليه السالم كلمة حق يراد هبا الباطل ن
 .رةاام االهللا و لكن هوالء يقولون ال
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حكومت جز براي ( هللا ه الحكم االدهند ك جنابش همينكه شنيد كه خوارج شعار مي
كنند آري حكم راندن جز  فرمود كلمة حقي است كه بدان باطل را اراده مي) خدا نيست

  :فرمود آنگاه!! گويند فرماندهي و حكومت نبايد باشد خداي را نيست ولكن اينان مي
ع فيها الكافر و مللناس من امري بر او فاجر يعمل فی أمرته املؤمن و يستق و انه البد«

خذ به للضعيف يبلغ اهللا فيها االجل و جيمع به الفی و يقاتل به العدو و تأمنه السبل و يؤ
 »يسرتاح من فاجر و بر عمن القوی حتی يسرتج

حال خواه آن امير ري و فرماندهي بوده باشد براي مردم ناچار است كه امي: فرمايد مي
خوب و نيكوكار باشد يا فاجر وبدكردار تا در پناه فرمانروائي او مؤمن بعمل پردازد و 

گويا اشاره به (ور شود و مدتهاي الهي به سر رسد  كافر نيز در آن از حيات خود بهره
ق كمال را به پيمايد آنست كه هر كس مجال آن يابد كه مطابق ذوق و استعداد خود طري

رَ [و مورد خطاب  ُر فِيِه َمْن َتَذكَّ ْرُكْم َما َيَتَذكَّ ْ ُنَعمِّ گردد و غنائم و  }37:فاطر{]َأَوَمل
آوري شود و بوسيلة او با دشمنان جهاد و قتال صورت گيرد و  ماليات بوسيلة او جمع

ه شود تا نيكو بوجود وي راهها ايمن شود و به توسط وي از قوي براي ضعيف داد گرفت
نظير اين حديث و شريف  كار به آسايش رسد و از شر بدكار آسودگي دست دهد بيهقي

  :  را از اميرالمرمنين روايت كرده به اين عبارت كه قال
لرب فكيف بالفاجر? قال ان الفاجر االيصلح الناس اال بامري بر اوفاجر, قالوا هذا «

ت و يجيبی به الفی و يقام به احلدود و حيج به الب يؤمن اهللا به السبل و جياهد به العدو و
  »يعبداهللا فی املسلم آمنا حتی ياتيه اجله

كند مگر امير و فرماندهي خواه نيكوكار باشد  فرمايد مردم را اصالح نمي در جمله مي
كند؟  خواه بدكار، عرض كردند نيكوكار معلوم است ولي بدكار چگونه اصالح مي

كند و بوسيلة او جهاد با دشمنان را  مان بدكار راهها را امن ميخدا بوسيله ه: فرمود
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آوري نموده بوجود وي حدود را اقامه  دهد و به توسط او ماليات را جمع صورت مي
دهد در حكومت همان فاجر هم مسلمان خدا را در  اهللا را انجام مي كند و باو حج بيت مي

بينيد كه در تمام اين فقرات   مي .اجلش فرا رسد كند تا حال امن آسايش عبادت مي
دهد يعني در واقع حكومت از آن خدا است زيرا هر چند  استناد فعل را به خدا مي

عبارتست از امنيت راهها و  :دهد اجر است اما فرمانهائي كه ميفرمانده خود فاسق و ف
ا تمام اينه. اهللا آوري ماليات و اقامة حدود وحج بيت جهاد با دشمنان دين و جمع

شود پس در حقيقت حاكم همان خدا  فرمانهاي الهي و احكام دين است كه اجرا مي
  .است

گويند حاكم و خليفه فقط و فقط بايد  شما را به خدا حاال به بينيد آن كساني كه مي
امام معصوم و منصوص باشد و اگر او نبود تمام اين احكامي كه فوقاً گفته شد بايد 

  !!ش بيايدمعطل و موقوف بماند تا خود
چقدر از دائره شرع و عقل ارج و چگونه با حقيقت اسالم دانسته يا ندانسته دشمني 

  !!كنند مي
 )الفتنة ناالمام اجلائر خري م(: اند كه فرموده  فريقين روايت كرده از رسول خدا

  :پيشواي ستمكار بهتر از فتنه و هرج و مرج است، و در اهميت و عظمت آن فرمودند
 »س يومالقيامة الی اهللا تعالی امللک العادل و ابعد هم عنه امللک الظاملاقرب النا«

شكي نيست كه پيشواي دين و حاكم مسلمين در درجة اول بايد امام عادل معصوم و 
منصوص باشد و با وجود او در صورتيكه حاضر براي حكومت شود تصدي ديگري 

اما در صورتيكه امام معصوم نبود  براي اين امر حرام و بيعت با او ناقص و ناتمام است،
يا بود و حاضر براي تصدي حكومت نشد اين واجب بزرگ كه داير مدار تمام احكام 

واجب است بر مردم كه اليق بر اين مقام را  شود و الهي است از مسلمين ساقط نمي
ر شخص اليق واج است كه بدعوت و ياري كرده و به مسند حكومت بنشانند چنانكه 
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مسئوليت، واجب كفائي است كه ده و به انجام اين مهام بپردازد زيرا قبول اين قبول كر
اگر ترك شود جميع امت معاقبند و اگر من به الكفايه بدان پرداخت از ديگران ساقط 
ولي اطاعتش در اجراي احكام الهي بر همگان واجب است، و ماداميكه در اجراي احكام 

نان است اطاعت او چون اطاعت خدا و رسول قرآن به تمشيت و اصالح امور مسلما
  : است بنص آيه شريفه 

ُسوَل َوُأوِيل األَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن [ ِذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا اهللاَ َوَأطِيُعوا الرَّ َا الَّ َيا َأهيُّ
ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللاِ وُه إَِىل اهللاِ َوالرَّ ٍء َفُردُّ  َوالَيْوِم َتنَاَزْعُتْم ِيف َيشْ

    }59:النساء} ]اآلَِخِر َذلَِك َخْريٌ َوَأْحَسُن َتْأِويًال 
اطاعت ]  هم[و صاحبان امرتان ] او[اى مؤمنان، از خداوند اطاعت كنيد و از رسول «

كنيد هر گاه در چيزى اختالف كرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، آن را به 
   »تر است ن بهتر و نيك انجاماي. خدا و رسول بازگردانيد

    
  .و بمضمون و نصوص احاديثي كه قبال گذشت و احاديثي كه خواهد آمد انشاءاهللا

اينك كه سخن از اين آيه شريفه به ميان آمد خوب است توضيحاتي دربارة شبهاتي 
  .كه به معناي اولي االمرالقاء شده در اين مختصر بقدر مقدور بعرض خوانندگان برسانيم

االمر در اين آية شريفة حاكم و فرمانرواست جامع نظر  اينكه مراد از كلمة اوليدر 
فريقين است زيرا هر چند اهل سنت در آن دچار تشويش و اضطراب شده گاهي مراد 

اند اما اكثراً آنرا دربارة  علما تعبير كردهه اند و زماني ب و عقدگرفته لازآن را اهل ح
   .دانند مخصوص ائمة معصومين مي، و اما شيعه آنرا كنند سالطين و خلفا تفسير مي

االمر كه همان حكام و فرمانروايانند  اطاعت اولي در حاليكه حقيقت اين است كه
مادامي كه در مجراي دين و اجراي احكام خدا است واجب بوده و تالي اطاعت خدا 

همين آيه يات و روايات ديگر از خود آنظر از صدها   رسول است و اين معني صرف
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طاعت خود و بعد به اطاعت رسول ه اشود زيرا پروردگار عالم اول امر ب استنباط مي
كند و پرواضح است كه معناي اين جمله آن نخواهد بود  االمر مي آنگاه به اطاعت اولي

ويه و يزيد در كشتن بناحق اولياي خدا ومسلمين و هدم و هتك نواميس اكه اطاعت مع
  !دين واجب است

االمر، اطاعت خدا و رسول قيد  بينند در صدر آية اطاعت اولي دانم آنانكه مي يمن نم
  شده 

االمر اطاعت مطلق بدون قيد و شرط است حتي  گويند مراد از اطاعت اولي چگونه مي
كردن خانة خدا و از اين  كشتن بندگان خدا و اسيرنمودن اهل بيت پيغمبر و خراب

و دانش مهجورند كه خدا در صدر آيه اطاعت خود را اينان مگر كور يا از عقل !! قبيل
اين !. كند االمر مي شرط نموده آنگاه اطاعت رسول را قيد كرده سپس امر به اطاعت اولي

فرزند االمر درهر چيزي واجب است هر چند كشتن  گونه استدالل ك اطاعت اولي
خود را يادآور پيغمبر و اسيري ذراري آن سرور باشد مثل اينست كه پادشاهي اطاعت 

شود وگويد مثال از نخست وزير من و فرماندهان سپاه نيز اطاعت كنيد آنگاه يكي از آن 
فرماندهان به كشتن فرزندان آن پادشاه و هتك ناموس وي و خرابي خانة او فرمان دهد 
و مردم از او اطاعت كنند و فرزندان شاه را كشته و حرم سراي او را اسير گرفته و 

وزير مرا و  خراب كنند و حجتشان اين باشد كه تو گفتي مرا و نخست اش را خانه
آيا هرگز از . فرماندهان سپاه را اطاعت كنيد و ما بهموجب اين امر چنين كاري كرديم

  !كند؟ اي چنين استنباطي مي و عقل هيچ ديوانه. ايشان چنين عذري پذيرفته خواهد شد؟
را در صدر فرمان نياورد اطاعت خود و شرطي جز  اين در صورتي است كه هيچ قيد

  ! گويند؟ حاال اگر قيدهاي ديگر باشد در آن وقت چه مي
در حاليكه چنانكه گفتيم اندك دقت به همين آيه شريفه مطلب را بر طالب حق و 

كند كه اطاعت حاكم و ولي امر و خليفه كه همان  غرض معلوم و روشن مي منصف بي
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ية اطاعت خدا و رسول و در حدود آن است، بعالوه از افراد اولي االمر است در سا
صدها ايات و رواياتي كه در عدم اطاعت كسانيكه اطاعتشان خالف اطاعت خدا و 

  رسول نازل و وارد شده 
  : فرمايد  سوره شعراء است كه صريحاً مي 151و  150از آن جمله آيه شريفه 

 Ÿω uρ (# þθãè‹ÏÜè? zöΔ r& t⎦⎫ ÏùÎ ô£ßϑø9 $# ∩⊇∈⊇∪ t⎦⎪Ï%©! $# tβρ ß‰ Å¡øãƒ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ 

tβθßsÎ=óÁãƒ                                     ) 152-151: الشعراء(  
كسانى كه در اين سرزمين فساد ) 151(و از فرمان اسرافكاران اطاعت مكنيد «
  »كنند كنند و اصالح نمى مى

    
  : فرمايد مي از سوره كهف است كه 28و آيه شريفه 

 Ÿω uρ ôìÏÜè? ô⎯ tΒ $ uΖù= xøî r& …çμ t7ù= s% ⎯ tã $ tΡ Ìø. ÏŒ yì t7̈? $# uρ çμ1uθ yδ šχ%x. uρ …çνã øΒ r& 

$WÛã èù    )28: كهف ال(  
همانها كه از هواى ! و از كسانى كه قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مكن«

   »نفس پيروى كردند، و كارهايشان افراطى است
  :فرمايد  ياز سور هل اتي كه م 24و آيه 

   }24:اإلنسان{                                        ]َوَال ُتطِْع ِمنُْهْم َآثًِام َأْو َكُفوًرا[ 
  » و از هيچ گنهكار يا كافرى از آنان اطاعت مكن«

    
  : فرمايد از سوره القلم است كه مي 10و آيه 

 Ÿω uρ ôìÏÜè? ¨≅ä. 7∃ ξym A⎦⎫ Îγ̈Β ∩⊇⊃∪ :—$£ϑyδ ¥™!$ ¤±̈Β 5Ο‹Ïϑ oΨ Î/ ∩⊇⊇∪ 8í$̈Ζ ¨Β Î ö y‚ù=Ïj9 

>‰tG÷è ãΒ AΟŠÏO r& ∩⊇⊄∪ ¤e≅çG ãã y‰ ÷è t/ y7Ï9≡ sŒ AΟŠÏΡ y—    ) 13-10: القلم(  
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عيب جوى ]  هيچ[و از ) 10(و از هيچ سوگند خوار بيمقدارى اطاعت مكن «
سخت ]  هيچ[از  )12(ردريغ دارنده مال، تجاوزگر گناهكا) 11(رهسپار سخن چينى 

  » بى اصل و نسب]  همه از هيچ[اين  بعد از. روى
  
  

نمايند و  كه در تمام اين آيات شريفه از اطاعت كسانيكه مخالفت با احكام الهي مي
كوشند و تابع هواي خودند، نهي  اند بلكه به اصالح آن نمي در زمين به فساد پرداخته

توان گفت  ز هم ميآيا با اين كيفيت با. دارد فرموده و از فرمانبرداري از آنها برحذر مي
  ! االمر بدون قيد و شرط است؟ اطاعت اولي

ائمه معصومين سالم ه ه بداالمر تفسير ش از آن طرف در احاديث و تفاسير شيعه، اولي
اله عليهم اجمعين، شكي نيست كه مصداق كامل و اكمل اين آيه وجود مقدسة ايشان 

است اما اينكه منحصراً است و با وجود ايشان تصدي امر حكومت بر ديگران حرام 
  :ايشانند و الغيرهم 
طاعت اولواالمر بدون قيد ذكر شده و پرواضح ا –اوال : اند اينست داليلي كه آورده

  . است كه اطاعت غير معصوم بدون قيد صحيح نيست
االمر چنانكه گفته شد بدون قيد نيست بلكه چنانكه  جواب آن است كه اطاعت اولي

االمر با رعايت اطيعواهللا و در ساية اطاعت خدا  اطاعت اوليدهد  صدر آيه گواهي مي
مورد بود ثانياً در  است و اگر مقصود اطاعت معصوم بود قيد اطيعواهللا در اينجا بي

دانيم از خارج قيد داشته و  بسياري از موارد امر به چيزي بدون قيد شده و حال اينكه مي
  .دارد

كنيم تا ثابت شود كه  كننده انشاءاهللا دنبال مي و ما اين بحث را به طور كافي و قانع
ه االمر بدون قيد و شرط نيست و اگر منحصر بائمه معصومين بود احتياج ب اطاعت اولي

كه فعال در اينجا مجال شرح آن  ين قيودات نداشت عالوه بر تالي فاسدهاي ديگرا
  .نيست
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اند در  االمر فقط معصومين ولياز ا اند كه احاديث وارده داللت دارد كه مراد ثانياً گفته
 شود كه احاديثي كه در اين باب وارد شده مطابق آنچه در تفسير البرهان جواب گفته مي

جلد اول چاپ جديد در حدود سي و دو حديث است كه  387تا  381است ص 
م و يازدهم و جاي از آنها اصال مربوط به اين آيه نيست مانند حديث سوم و پن پاره
رساند بدون مقيدنمودن بائمه معصومين مانند  االمر را مي آنها اطاعت اولي اي از پاره

اي از آنها مكرر است مانند  حديث هشتم و چهاردهم و پانزدهم و سي و دوم، و پاره
و بيست و پنجم و دوازدهم م و ششم و بيست و هفتم و چهارم و نه 13حديث هفتم و 

رساند مانند حديث  بودن تفسير آيه را مي نهاي از آنها محرما و بيست و هشتم، و پاره
گويد از جابر بن  هفتم و بيست و دوم و مخصوصاً حديث اول كه جابر جعفي مي

خر جابر گفت رسول آعبداهللا انصاري پرسيدم از معناي آيه كه چنين و چنان گفت و در 
ح است كه و پرواض )عن اهله هذا مكنون رس اهللا و خمزون علمه فاكتمه اال(خدا فرمود 

بايد رسول خدا آن را در مالء عام بيان االمر منحصر به دستة خاصي بود  اگر اطاعت اولي
نمايد نه اينكه جابر را دستور دهد كه آن را مكتوم دارد زيرا آن از مكنون سر الهي و 

  اند چيست؟ االمر مأمور شده كه باطاعت اولي پس تكليف مردمي! مخزون علم اوست
آيا بايد آن قدر مخفي : فرمايد  ين صراحت امر به اطاعت ايشان ميكسانيكه خدا بد

باشند كه حتي رسول خدا آن را فقط به جابر گفته باشد و به او هم دستور داده باشد كه 
االمر انحصار  ؟ پس چنانكه گفتيم اطاعت اولي!!اين مطلب را مخفي دار و كتمان كن

تماً بايد در ميان مسلمين شناخته و بوجود مقدسة معصومين ندارد و چنين كساني ح
االمر باشند و دستة خاصي كه منحصر به زمان معدودي باشند نيستند بلكه همان  معلوم

باشند و  حاكمان و فرمانداران  منتخب از جانب مردم هستند كه مطيع خدا و رسول مي
  .توضيح اين مطلب بعداً خواهد آمد
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اي انحصار دهد باز آن را از عموميت و اطالق و آثار وارده فرضاً معنو اگر در اخبار 
برد و فقط قاعده جري و اولويت را بايد جاري ساخت زيرا در تفسير  بيرون نمي

اند كه اگر ما آن را قبول  بسياري از آيات، اين قبيل مطالب را آورده و بدان انحصار داده
براي طايفة نمائيم بايد بگوئيم العياذ باهللا قرآن يك كتاب مخصوصي است كه 

مثال در !! منه و اعصار ديگر كاري نداردر زمان خاصي آمده و به مردم و ازمخصوصي د
وا األََماَناِت إَِىل َأْهِلَها[تفسير آيه شريفه  ترين  كه عالي )58النساء(] إِنَّ اهللاَ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ

شامل كافة مردم جهان دستور اسالمي و بهترين احكام اخالقي و اجتماعي است و البته 
است و هر انساني بايد اين حكم مقدس را اجرا و امانت را به اهل آن بسپارد ولي در 

حديث در تفسير اين آيه آورده كه آنرا  15جلد اول  380همين تفسير برهان در ص 
خوب اگر ما !! كند به اين كه امامي امانت امامت را به امام بعد از خود بسپارد ر ميصمنح
آيه را از عموميت و اطالق خارج كرده و  –اوال ! است و بس ئيم معناي آيه همينبگو

ايم زيرا  قرآن شريف را از اينكه براي هدايت ورهبري عموم جهانيان است بيرون برده
  !دستورات آن شامل و ناظر به طايفة خاصي است و بس

  !!نيست اداي امانت را بايد امام انجام دهد و به ديگران مربوط –ثانيا 
خواندن و دانستن چنين آياتي هم الزم نيست زيرا امري كه انجام آن مربوط  –ثانياً 

مطالعه ودقت كنيم خود امام  آن بارهدربه كس ديگراست به من و شما چه كه در آن 
  !!كند خواند و خودش هم عمل مي مي

من، و امت، و عالوه بر اين در اكثر اخبار كلماتي از قبيل ناس، والذين آمنوا، و مؤ
بامام تفسير شده اگر ما تفسير اين كلمات را منحصراً به ! باب، و حتي بعوضه و ذباب

افتد و يك كتاب  امام معصوم بدانيم در آن صورت قرآن به كلي از جنبه عملي مي
ود كه در پيرامون افراد معدودي آنهم به طور مبهم و كنايه است كه از هيچ ش داستاني مي

ماند چه رسد به خداي قادر قاهر مالك و خالق  ي نميجبوني چنين اثري باقترسو و   آدم
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آورد كه هيچ مسلمان عاقلي  مسأله بعثت را به صورت زشتي درمي تمام اشياء و همچنين
  .پذيرد دهد و كفري بدين صراحت را نمي بدان رضانمي

ائمه  كمل و اوليا پس مطلب همان است كه ما گفتيم كه در اين قبيل آيات فرد
  .باشند نه اينكه منحصر به ايشان باشد و الغير معصومين مي

االمر كسانيند كه متصدي امر حكومت يا سلطنت يا  اما داليل راجع به اينكه اولي
  .وزارت يا از طرف دولتند و اين بحث محتاج چند مقدمه است

راجعه به قرآن مباشد؟ با  اينكه به ببينيم امر كه صاحبان آن مورد اطاعتند چه مي: اول 
َوَأْمُرُهْم ُشوَرى [  )159سورة آل عمران( ]َوَشاِوْرُهْم ِيف األَْمرِ [: فرمايد كريم كه مي

َأْن َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَىض اهللاُ َوَرُسوُلُه َأْمًرا [ )38سورة الشورى( ]َبْينَُهْم 
ُة ِمْن َأْمِرهِ      }36:األحزاب{] مْ َيُكوَن َهلُُم اِخلَريَ

و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خداوند و رسولش كارى را مقرر نمايند، آنكه خود در «
  » و كسى كه از خداوند و رسول او نافرمانى كند،. كارشان اختيار داشته باشند

  
موضوعات سياسي و اجتماعي و باألخره  تمام اين آيات در مورد حكومت و جهاد

شود پس اطالق آن  االمر به صاحبان و متصديان اين امور اطالق مي ياست كه اول
منحصراً بائمه معصومين در صورتيكه اكثر ايشان متصدي امر حكومت و جهاد و حتي 

  .سرايا نبودند خالي از اشكال نيست
و ( ندفرماي االمر مي در ذيل آيه، قضيه تنازع است و پس از امر به طاعت اولي: ثانياً 
بطور اطالق گفته شده پس  )تنازعتم في شي(اند كه  هر چند گفته) عتم في شيءان تناز

 152شامل تمام امور شرعي است لكن با مراجعه به آياتي كه در امر تنازع است مثل آيه 
  : فرمايد  سوره آل عمران كه مي

 öΝ çFôãt“≈ oΨ s? uρ ’Îû Ì øΒF{ $#    ) 152: آل عمران(  
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  : فرمايد ه ميسوره االنفال ك 43و در آيه 

 óΟ çFôãt“≈ uΖtG s9 uρ †Îû Ì øΒF{ $#    )43:  األنعام(  
موضوع تنازع درامر جهاد و قتال است چنانكه در آيه اولي موضوع مخالفت و تنازع 
مسلمين در جنگ احد با عبداهللا بن جبير است كه با اينكه پيمغمبر دستور داده بود كه 

هللا بن جبيرند از محل خود حركت نكنند، مسلماناني كه تحت قيادت و فرماندهي عبدا
آوري غنائم بپردازند هر  معذلك همينكه ديدند كفار قريش فرار كردند خواستند به جمع

چند عبداهللا فرماندة آنها آنان را از تخلية مراكز خود منع نمود نشنيده با او به منازعه 
نكرده بودند و اكنون كه  رپرداختند و گفتند كه نهي پيغمبر براي زماني بود كه قريش فرا

گفت دشمن در  ديد عبداهللا جبير كه مي اند ديگر موضوعي ندارد و صالح آنها فرار كرده
كمين است و ممكن است حادثه اي رخ دهد باالخره كار تنازع به جائي كشيدكه 
مخالفت عبداهللا را كردند و به جمع غنايم پرداختند و سرانجام دچار حمله خالد بن وليد 

در كمين آنها بود گرديدند و بسياري از آنان شهيد شدند و بقيه رو به فرار گذاشتند  كه
و موجب وهن و شكست لشگر مسلمانان شدند پس يكي از موارد آيه شريفه آن است 

همچنين آيه دوم . االمر كنيد و از تحت فرمان فرماندة خود خارج نشويد كه اطاعت اولي
  .مر جهاد در جنگ بدر استكه موضوع تنازع امر در خصوص ا

و اگر مراجعه به كلمه امر كه در آيات متعدده قرآن شريف است بنمائيم خواهيم ديد 
  سياسي و اجتماعي است مانند كه اكثر مربوط به حكومت و سلطنت و امور 

 # þθãèÏΗød r'sù öΝ ä. { øΒ r&    )72:  يونس(  
 øŒÎ) (# þθãèuΗød r& öΝ èδ {øΒ r& öΝ èδ uρ tβρ ãä3 øÿ s‡    ) 102: يوسف(  

 Ÿω uρ (#þθãè‹ÏÜè? z öΔ r& t⎦⎫ Ïù Î ô£ßϑø9 $#    ) 102: الشعراء(  
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تعالي است تمام آنها به معني حكومت و سلطنت و   و حتي آياتيكه در صفات باري
تر از اهل حل و  االمر به صاحبان فرمان و حكومت اولي است پس اطالق اولي امثال آن

  .عقد و امثال آن است
جاي تعجب است كه دانشمندي مانند فخر رازي در تفسير اين آيه دچار و واقعاً 

است از آن حجيت قياس   االمر را بعلما تفسير كرده و خواسته اوليشده به اينكه  انحراف
و اجماع را استنتاج كند و با اين خيال غلط به تفصيل پرداخته و چندين ورق سياه كرده 

  !!است
  : االمر بسالطين و فرماندهان شده است  ليرتفسير كلمة اواشكاالتي كه ب

اطاعت اولي االمر بطور اطالق واجب شده پس اگر مراد از آن سالطين  –اشكال اول 
و حكام باشند اطاعت سالطين جور چون يزيد و معايه و چنگيز و تيمور هم واجب 

  ؟!شود مي
خود و سپس  االمر باطاعت در اين باره توضيح داديم كه در صدر آية خدا اولي –ج

نمايد و پرواضح است كه هر امري  االمر مي باطاعت رسول و در ثالث امر به اطاعت اولي
شود زيرا چنين امري  كه منافي اطاعت خدا و رسول باشد اجرايش واجب و الزم نمي

تناقض است و از خداي حكيم در قرآن كريم چنين كاري قبيح است پس اطاعت 
  .اطاعت خدا و رسول است االمر در سايه و دنباله اولي

االمر به هيچ قيد و شرطي مقيد نشده با اينكه خدا  اند اطاعت اولي گفته –اشكال دوم 
رفته براي  ارزشتر از آن، هر جا به چيزي امر كرده اگر احتمال خطائي مي در اموري كم

نَساَن بَِوالَِدْيِه ُحْس { :احتراز از آن قيدي آورده مانند ْينَا اْإلِ َك ِيب َوَوصَّ نًا َوإِن َجاَهَداَك لُِتْرشِ
  ) 8سورة العنكبوت(} َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتطِْعُهَام 

و اگر بخواهند تو را وا دارند تا . فرمان داديم]  رفتارى[و انسان را نسبت به پدر و مادرش به نيك «
  » ن اطاعت، مكنآن دانشى ندارى، به من شرك آورى، از آنا]  حقيقت[چيزى را كه به 
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  .پس اطاعت مطلقة بدون قيد براي غير معصوم جايز نيست 

اوالً در آيات قرآن بسياري از امور بطور اطالق است و قيد آن به : جواب اينست كه
  : سوره هود 59قرينه است مانند آية شريفة 

 y7 ù=Ï? uρ ×Š% tæ ( (#ρß‰ ysy_ ÏM≈tƒ$t↔Î/ öΝ ÍκÍh5 u‘ (# öθ|Á tãuρ …ã& s#ß™ â‘ (# þθãè t7̈? $#uρ z öΔr& Èe≅ä. 

A‘$¬7 y_ 7‰ŠÏΖtã    ) 59: هود(  
عاد است كه آيات پروردگارشان را انكار كردند و از ]  سر گذشت قوم[و اين «

  »جويى پيروى كردند فرستادگانش نافرمانى كردند و از فرمان هر سركش ستيزه
  

ار عنيدي كردند و فرمايد قوم هود پيروي فرمان هر جب كه در آن به طور اطالق مي
حال اينكه تمام جباران عالم در آن نقطه نبودند و آنان نيز اطاعت هر جباري نكردند 

  .بلكه به قرينه معلوم است كه فقط اطاعت چند نفراز جباران قوم خود را كردند
گويند بالفاصله قيد آورده مطلب چنين  درهمان امر به احسان بوالدين كه مي –ثانياً 

ر بيش از هفت مورد در آيات قرآن امر به احسان والدين نموده بدون هيچ نيست بلكه د
سوره االنعام و  152سوره النساء و آية  40سوره بقره و آية  77قيد و شرطي مانند آية 

سوره احقاف و غير آن و فقط در يك مورد قيد زده مانند  14سوره االسراء و آية  24آية 
  .الذكر آية فوق
اري از آيات قرآن مجيد است كه پروردگار عالم امر به چيزي نموده در بسي –ثالثاً 

  بدون قيد ولي قيد آن را در آيات ديگر آورده مانند اين آيات شريفه 
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   } 32:النور{] َوَأْنِكُحوا األََياَمى ِمنُْكمْ [ امر بدون قيد
  –قيد آن 

      }22:النساء{                  ] َوَال َتنِْكُحوا َما َنَكَح َآَباُؤُكْم ِمَن النَِّساءِ [ 
  امر بدون قيد 

 (#θè=ä. $£ϑÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Wξ≈ n=ym $Y7Íh‹sÛ    )168:  البقره(  
  قيدآن 

َم َوَحلَْم اِخلنِْزيرِ [  َم َعَلْيُكُم اَملْيَتَة َوالدَّ َام َحرَّ   )40:  المائده(  ]إِنَّ
  امر بدون قيد 

 (#θè?# u™uρ #’ yϑ≈ tFu‹ ø9$# öΝ æηs9≡ uθøΒ r& (    )2:  النساء(  
  قيد آن 

 #θè=tGö/ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $# #© ¨Lym # sŒÎ) (#θäó n=t/ yy% s3ÏiΖ9 $# ÷βÎ* sù Λä⎢ ó¡nΣ# u™ öΝ åκ÷] ÏiΒ # Y‰ ô©â‘ 

(# þθãèsù ÷Š$$sù öΝÍκ ös9 Î) öΝ çλm;≡ uθøΒ r& (    )6:  النساء(  
  امر بدون قيد 

 (#θà)ÏΡ r& uρ ⎯ ÏΒ $̈Β Ν ä3≈ oΨ ø%y— u‘    )255: البقره  – 10:  المنافقون(  
  قيد آن 

 t⎦⎪Ï%©! $# uρ !#sŒÎ) (#θà) xΡ r& öΝ s9 (#θèùÌ ó¡ç„ öΝ s9 uρ (#ρç äI ø) tƒ    )67:  الفرقان(  
ياتي هست كه در ان امر باطالق شده ولي از قرائن خارجي از آيات ديگر آ –رابعاً 

   :فرمايد  سوره التوبه مي 120دانيم مقصود اطالق نيست مثال در آية شريفه  مي

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u™ (#θà) ®? $# ©!$# (#θçΡθä. uρ yì tΒ š⎥⎫Ï%Ï‰≈ ¢Á9$#    
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  )119:  التوبه(  
گويان دستة  به طور اطالق امر فرموده كه با راستگويان باشيد مقصود از راست

  سوره البقره  72مخصوصي است كه در آيات ديگر وصف آنها شده مانند ايه 
ِق َواَملْغِرِب َوَلِكنَّ الِربَّ َمْن َآَمَن َلْيَس الِربَّ أَ [ وا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اَملْرشِ ْن ُتَولُّ

      }177:البقرة{                 ]بِاهللاِ َوالَيْوِم اآلَِخِر َواَملَالِئَكِة َوالِكَتاِب َوالنَّبِيِّنيَ 
  : فرمايد  تا آنجا كه مي

ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك [    }177:البقرة{                           ] ُهُم اُملتَُّقونَ  ُأوَلِئَك الَّ
    

 $yϑ ¯ΡÎ) šχθãΨÏΒ ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΖtΒ# u™ «! $$Î/ ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ §ΝèO öΝ s9 (#θç/$s? ö tƒ 

(#ρß‰yγ≈ y_ uρ öΝ ÎγÏ9≡ uθ øΒ r'Î/ óΟÎγ Å¡àΡ r& uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝ èδ 

šχθè%Ï‰≈¢Á9 $#    )15: حجرات  – 72: ره البق(  
  سوره االحزاب  25يا آية 

 ¨βÎ) š⎥⎫ÏϑÎ=ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑÎ=ó¡ßϑø9 $# uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ 

t⎦⎫ ÏGÏΖ≈ s) ø9$# uρ ÏM≈ tFÏΖ≈ s) ø9$# uρ t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $#uρ ÏM≈ s%Ï‰≈ ¢Á9 $#uρ   ) 35: احزاب(  
  يا 

 z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×Α% ỳ Í‘ (#θè%y‰ |¹   )23: اب احز(  
بودن يا راستگويان كرده مقصود با اين اشخاص است نه مطلق ه پس اگر امر ب

ُه َملَِن [ مانند راستگوي آية! راستگويان َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاهللاِ إِنَّ
اِدِقنيَ  بديهي است چنين راستگوئي الزم نيست واجد تمام آن صفات   }6:النور{] الصَّ
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  }111:البقرة{] ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ [ يا راستگوي آيه شريفهباشد 
پس همين طور كه در اين آيه امر ببودن با راستگويان بطور اطالق شده و قيد آن در 

االمر در اين آيه به طور اطالق و قيد  آيات ديگر است ممكن است امر به اطاعت اولي
فِنيَ َوَال [آن آيات ِذيَن ُيْفِسُدوَن ِيف األَْرِض َوَال ُيْصِلُحونَ ][ُتطِيُعوا َأْمَر اُملْرسِ ] الَّ

َبَع َهَواهُ [و آية شريفه }152/151:الشعراء{ ] َوَال ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ
  .و غيره باشد }28:الكهف{

ست كه اصال جائي براي اين گونه خوشبختاه در خود آية سه قيد بزرگ ا –خامساً 
  : شبهات واهيه باقي نگذاشته است اينك آن سه قيد 

االمري را  چنانكه فوقاً گفتيم قيد اطاعت خدا و رسول است، پس اولي –قيد اول 
توان اطاعت كرد كه در درجه اول درآن امر خدا و بعد رسولش اطاعت شده باشد و  مي

م عقال و هم بر حسب ترتيب آيه بسي واضح فضل و اولويت اطاعت خدا و رسول ه
  .است

  .است) منكم(االمر مقيد به  كلمه اولي –قيد دوم 
 )يا ايها الذين آمنوا(و چون آية مصدر به خطاب ! االمر از خود شما يعني اولي

االمري كه از مؤمنين باشد و توصيف مؤمنين  باشد پس معني آن چنين است كه اولي مي
  .شن استهم در آيات ديگر رو

ِذيَن إَِذا ُذِكَر اهللاُ َوِجَلْت ُقُلوُهبُْم َوإَِذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم َآَياُتُه [ َام اُملْؤِمنُوَن الَّ إِنَّ
ُلونَ  ِْم َيَتَوكَّ    } 2:األنفال{]َزاَدْهتُْم إِيَامًنا َوَعَىل َرهبِّ

َتنُِبوَن َكَباِئَر اِإلْثِم َوالَفَواِحَش َوإَِذا[ ِذيَن َجيْ  ]َما َغِضُبوا ُهْم َيْغِفُرونَ  َوالَّ
   } 37:الشُّورى{
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َالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهْم َوِممَّا [  ِْم َوَأَقاُموا الصَّ ِذيَن اْسَتَجاُبوا لَِرهبِّ َوالَّ
ِذيَن إَِذا َأَصاَهبُُم الَبْغُي ُهْم [}38:الشُّورى{]َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ  َوالَّ

ونَ     }39:رىالشُّو{ ]َينَْتِرصُ
ْ َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا [  ِذيَن َآَمنُوا بِاهللاِ َوَرُسولِِه ُثمَّ َمل َام اُملْؤِمنُوَن الَّ إِنَّ

ْم َوَأْنُفِسِهْم ِيف َسبِيِل اهللاِ ُأوَلِئَك  اِدُقونَ  بَِأْمَواِهلِ    } 15:الحجرات{] ُهُم الصَّ
بزرگ و مفصل  پس معلوم شد كه قيد منكم كه خطاب به مؤمنين است قيد بسيار

اِدِقنيَ [است كه حتي شامل آية شود يعني  نيز مي }119:التوبة{ ]َوُكوُنوا َمَع الصَّ
االمر بايد داراي  بوده باشيد پس اولي اند اطاعت نموده و با آنها از مؤمنين االمري كه اولي

  .صفات مذكور باشند
المشهور   يعل هاي از مفسرين معاصر و گذشته ك جاي بسيار تعجب است كه پاره

اند و  اند بقيدي به اين واضحي متوجه و متفطن نشده العاده هم بوده  داراي هوشي فوق
من جنسكم و (اند يعني  نموده) رسل منكم(در ) منكم(را قياس با كلمه ) منكم(كلمه 
) منكم(درحاليكه صدر آن آيات، خطاب ببني آدم يا بجن و انس است و معناي ) نوعكم
  : فرمايد  سور االعراف كه مي 33مانند آية  )من نوعكم(يعني 

وَن َعَلْيُكْم َآَياِيت َفَمِن اتََّقى [  ا َيْأتَِينَُّكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقصُّ َيا َبنِي َآَدَم إِمَّ
    }35:األعراف{ ]َوَأْصَلَح َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزُنونَ 

    
  : د فرماي سوره االنعام كه مي 130و آية 

 u |³÷èyϑ≈ tƒ Çd⎯ Ågø: $# Ä§Ρ M}$# uρ óΟs9 r& öΝ ä3Ï? ù' tƒ ×≅ ß™â‘ öΝ ä3ΖÏiΒ    )130:  االنعام(  
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يعني ) منكم(ني آدم و جن و انس است معناي ه بخطاب ب البته در اين آيات چون
اي كه مصدر است به خطاب يا ايها الذين  من نوعكم است اين چه ربطي دارد به آيه

بينيد كه  مي! ؟»نون باهللا و اليوم االخرمان كنتم تؤ«م و مذيل به جملة منكه آمنوا و مقيد ب
االمر با كلمة منكم يعني  اش طرف خطاب با مؤمنين است پس اولي صدر و ذيل آيه همه
  .و مؤمنين هم صفاتشان معلوم است! از خود شما مؤمنين

رؤساي خودتان  اي معلم بگويد شما از به يك دسته كارگر كارخانه يا به عده كه اگر
اطاعت كنيد آيا معني آن جز اين است كه از كارگرهاي همان كارخانه يا از طبقه 
معلمين، رئيسي كه داريد و بايد اطاعت كنيد، يا فرمان هر فرماندهي را بايد اطاعت 

  !كنيد؟
ُسو[:فرمايد مي –قيد سوم وُه إَِىل اهللاِ َوالرَّ ٍء َفُردُّ ] لِ َفإِْن َتنَاَزْعُتْم ِيف َيشْ

  } 59:النساء{
فرمايد اگر در آن به جائي  رود مي االمر مي پس چون احتمال تنازع در اطاعت اولي

بودن اطاعت داشتيد به خدا و   برخورديد كه تكليف را ندانستيد وشك در حرام و حالل
رسول يعني به كتاب خدا و خود رسول در زمان حياتش و به سنت رسول در مماتش 

ر است كه اگر احتمال خطا و اشتباهي رود بايد گدي ين خود قيد بزرگمراجعه كنيد، و اي
  !به خدا و رسول مراجعه كرد اين را چگونه اطالق و بدون قيد و شرط ناميد؟

  در كدام يك از اوامرالهيه اين قدر قيد وارد شده است؟
ويه و چنگيز هم واجب اگويند ما چنين دستور اطاعت يزيد و مع پس آنجا كه مي

االمر  فرمايد از اولي زنند خدا مي معلوم شد كه چقدر واهي بوده و حرف مفت مياست 
كه از خود شما مؤمنين است و به صفات ايمان آراسته است، چنان كه در آيات ديگر 

  .توصيف شده اطاعت كنيد
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) من جانبكم است(از كلمة منكم ممكن است يك معناي ديگر هم استفاده شود و آن 
يكه به انتخاب خود شما بوده و از جانب خود شما تعيين شده و نظير آن االمر يعني اولي

 –تنزيل الكتاب من اهللا العزيز الحكيم اي من جانب اهللا (در قرآن مجيد زياد است مانند 
  .من جانب ربكم –ربكم  خير من –اي من جانب سليمان  –انه من سليمان 

  در آية ديگر روشن فرموده خدا  را) منكم(عالوه بر اينها اصال معناي كلمه 
  : فرمايد كه در سوره االنفال مي 75آية

 t⎦⎪Ï%©! $#uρ (#θãΖtΒ# u™ -∅ ÏΒ ß‰ ÷èt/ (#ρã y_$yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ öΝ ä3yè tΒ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù 

óΟä3ΖÏΒ    )75:  االنفال(  
باشند كه مؤمن و مهاجر و مجاهد باشند و واقعاً آدم متحير  مي) منكم(پس آن كساني 

با اينكه صدر آيه هم  را) وانكحوا االيامي منكم(در آية شريفة ) منكم(ود كه چگونه ش مي
كنند ولي در اين آية شريفه با دو قيد  خطاب به مؤمنين نيست آن را به مؤمنين تفسير مي

اي از  باز جاي تأسف است كه پاره!!) من نوعكم(يعني ) منكم(گويند ايمان مي كلمه
) فان تنازعتم في شيي فردوه الي اهللا و الرسول(جملة شريفة مفسرين كلمة شيء را در 

يه آاي به اشتباه عجيبي كه سياق  اند وهمچنين پاره االمر گرفته به معناي نزاع اولي گاهي
اند يعني در هر حكمي  اند كه آن را در مطلق احكام گرفته از آن بيگانه است دچار گشته

البته اين حرف صحيح است كه در ! اجعه كنيدكه دچار منازعه شديد به خدا و رسول مر
معني است  هر منازعه بايد به خدا و رسول مراجعه كرد، اما قيد اين حكم در اين جا بي

فهمد كه وقتي كه خدا  سوادي مي رساند وحتي هر عامي بي بلكه چنانكه سياق آيه مي
د آن را به خدا و رسول اي برايتان اتفاق افتا االمر كنيد و اگر منازعه فرمود اطاعت اولي

دانم اين جدلها  االمر است، نمي برگردانيد تا رفع نزاع كنند، مقصود درهمان اطاعت اولي
بايد خراب كرده باشد كه مطلب به اين واضحي را  را بيجا چقدر مغز آدمي هاي بحث و

تور المثل پادشاهي دس آخر چه معنا دارد كه في! وبيهوده اين در و آن در بزند؟! نفهمد
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الفور دنبال آن بدون فاصله بگويد اگر در  و في دهد كه اطاعت فرماندهان جنگ را بكنيد
در اين جا !! امر كشت و زرع و نكاح و طالق نزاعي داشتيد به پادشاه رجوع نمائيد

صحبت از اطاعت فرماندهان جنگ است، چه ربطي به كشت و زرع و نكاح و طالق 
قابل نزاع است كه در آن مردم منازعه كنند؟ و آن وقت دارد؟ و آنگهي مگر احكام الهي 

احكام ديني مثل نماز و روزه و غيره بايد به  رشان آنقدرشعور نداشته باشند كه دخود
اي  خدا و رسول مراجعه كنند كه احتياج به دستور مخصوصي باشد؟ آن هم در بين آيه

  !دهد؟ االمر مي كه دستور اطاعت اولي
االمر است كه چون مقتضيات و محيطهاي گوناگون  اطاعت اولي بلي مقصود، نزاع در

حد و  نمايد و تنوع و تطور زمان و مكانهاي بي ايجاب تكاليف و دستورات متنوعي مي
كند، در  دهد قهراً ايجاب نزاع و جدال مي حصري كه در وضع و كيفيت حكومتها رخ مي

  : فرمايد را گم نكند مي و خم زندگياين جا براي اينكه امت اسالمي راه پرپيچ 
  .اي شديد رجوع به كتابخدا و سنت رسول نمائيد اگر دچار منازعه

  االمر به معصومين وارد است  اينك اشكاالتي كه بر تفسير اولي
االمر معصومين نيستند براي اينكه اطالق كلمه امر مربوط به امور  مراد از اولي - 1

مة امر چنانكه گذشت ذهن متبادر به آن سياسي و اجتماعي است و به مجرد اطالق كل
عصومين بودند چون غالباً متصدي امور نبودند الزم به تعريف مشود و اگر مقصود  مي

مخصوص بود، واگر اشكال شود كه تعريف اولواالمر اگر به معصومين نشده به ديگران 

 öΝ: ات قبلهم نشده و حال اينكه چنانكه گفتيم با قرينة آي çFôãt“≈ oΨ s? uρ ’Îû Ì øΒF{ $#  و   

 óΟçFôãt“≈ uΖtG s9 uρ †Îû Ì øΒF{ $#  االمر فرماندهان جنگ و جهادند و با در  مراد از اولي
  : مطلب از اين هم واضحتر است زيرا نظرگرفتن اسباب نزول،

االمر در زمان خود رسول خدا وجود  آيد اولي يه بدست ميآچنانكه از سياق  - 2
اديم حتي احتياج به سؤال از تعيين آنها هم نداشتند و د داشتند و با شرحي كه فوقاً
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نمودند  ن جنگ در زمان رسول خدا اطاعت خود را به استناد اين آيه گوشزد ميفرماندها
و حتي عبداهللا بن حذاقه آتشي روشن كرد و به افراد تحت فرمان خود به استناد اين آيه 

  .وط و مشهور استاش در كتب سير مضب امر به دخول در آتش كرد كه قصه
االمر، امام معصوم باشد، بايد به  در ذيل آيه موضوع تنازع است اگر مراد از اولي - 3

خود او مراجعه كرد ديگر رجوع به خدا و رسول امر زائدي است زيرا ما رفتار و گفتار 
دانيم و منازعه و مناقشه با او كفر است، پس ارجاع به خدا و  معصوم را مطاع و متبع مي

  .دهيم ول براي آن است كه معصوم نيست و در امر او احتمال خطا و اشتباه ميرس
االمر به لفظ جمع است و در زمان رسول خدا مصاديق فراوان از فرماندهان  اولي - 4

جنگ و امراي واليات و سرايا داشت ولي در معصومين عالوه بر اينكه در زمان رسول 
نبوده و لفظ جمع با بالغت قرآن كه آيات خدا نمودند در هر عصري بيش از يك نفر 

بينات و ابلغ و افصح كلمات است بسي ناسازگار است، وانگهي چه اطاعتي از 
اگر بگويند ! معصومين نمايند آخر آنها كه متصدي امري نبودند كه اطاعت از آنها شود؟

نيست و االمر  عني اطاعت اولييمقصود از اطاعت يعني شيندن احكام خدا از آنها، اين 
  !!االمر خواهد بود اگر معنا اين باشد پس از هر كسي كه ما فرمان خدا را بشنويم اولي

اند درباره عبداهللا بن حذافه بن  سبب نزول آيه را چنانكه در اسباب نزول نوشته - 5
دادن عمار ياسر است كه تحت قيادت خالد بن  قيس كه رئيس سريه بود، و درباره امان

ر را امان داد و خالد به او اعتراض كرد و سپس در نزد رسول خدا به وليد بود و يك نف
به ائمة  منازعه پرداختند و يكديگر را دشنام دادند و آيه نازل شد پس انحصار آن

  .كه اصال مورد چنين وقايعي نشدند خيلي بعيد است طاهرين
  : فرمايد كه مي آيد آنجا االمر به ميان مي همين سوره مجدداً پاي اولي 82در آية  - 6

ُسوِل [  وُه إَِىل الرَّ َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن األَْمِن َأِو اخلَْوِف َأَذاُعوا بِِه َوَلْو َردُّ
ِذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه ِمنُْهمْ    }83:النساء{          ] َوإَِىل ُأوِيل األَْمِر ِمنُْهْم َلَعِلَمُه الَّ
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و اگر آن را به . به آنان رسد، آن را شايع كنند و هنگامى كه خبرى از ايمنى يا بيم«
يابند،  گرداندند، كسانى از آنان كه آن را در مى و صاحبان امرشان باز مى] خدا[رسول 

    ».شناختند آن را مى]  مصلحت[
نظر استراتژيكي و سياحت  كند كساني را كه اسراري از نقطه كه در اين آيه مالمت مي
كردند و دستور  عواقب آن پخش مي ده، بدون توجه بهجنگي كه اخفاء آن الزم بو

خواهند حقيقت آن را دريابند و يا فائده آن را  دهد كه اين قبيل مطالب را اگر مي مي
بدانند بهتر است كه رسول خدا و بفرماندهان جنگ كه از نقشة جنگي و سياسي كه در 

مر هرگاه منحصر به اال ند، مراجعه كنند و پرواضح است كه اوليا جريان است مطلع
نظر از اينكه در زمان رسول   معصومين باشد اصال مورد چنين حوادثي نشدند صرف
كردند به آنها مراجعه نمايند و با  خدا نبودند تا كسانيكه امور خوف و امن را پخش مي

  !عدم مراجعه به آنها مورد مالمت قرار گيرند
وك و سالطين و حكام دانسته و احاديثي كه از طريق معصومين رسيده آنرا مل - 7
  .داند چنانكه ذيال خواهد آمد مي

  : فرمايد ما قبل آية شريفه در دستور حكمراني است كه مي - 8
وا األََماَناِت إَِىل َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْنيَ النَّاِس َأْن [  إِنَّ اهللاَ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ

ُكُموا بِالَعْدلِ    }58:النساء{                                                                    ]َحتْ
دهد كه امانتها را به اهلش بسپاريد و چون در ميان مردم  خداوند به شما فرمان مى«

  »حكم كني]  و انصاف[حكم كنيد به عدل 
  

اطاعت دهد بعد از آن به مؤمنين  االمر دستور فرمانروائي به عدل مي و چون با ولي
رساند كه اوال موضوع آيه موضوع حكومت و  نمايد، اين خود مي آنها را واجب مي

فرماندهي است و معصومين هيچكدام جز اميرالمؤمنين مقام حكومت و فرماندهي 
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نمايد زيرا  االمر بدون قيد و شرط است رفع مي نيافتند و ثانياً آن شبهه را كه اطاعت اولي
برداري آنها واجب  اي امانت و حكومت به عدل كنند فرماناالمر اد در صورتيكه اولي

شود و اين معني است كه مرحوم آيه اهللا نائيني هم بدان متفطن شده و در كتاب تنزيه  مي
  : اند يادآوري فرموده هالمل

كند به نظر  اينك رواياتي كه از طرق فريقين و ائمة اسالم اين معني را تأييد مي
در فرمان مباركي كه به مالك اشتر نوشته  ت اميرالمؤمنينرسد، حضر خوانندگان مي
  : فرمايد  البالغه مي است در نهج

الی اهللا و رسوله ما يضلعک من اخلطوب و يشتبه عليک من االمور فقد  اردد و - 1
االمر منكم فان  سول و اولیرقال اهللا تعالی يا اهيا الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا ال

الخذ بمحكم كتابه به والرد ایء فردوه الی اهللا والرسول فالردا الی اهللا تنازعتم فی ش
  .الی الرسول االخذ بسنته اجلامعة غري املفرقه

االمر را كه خود آن حضرت اولين مصداق آن است  بينيد كه در اينجا اطاعت اولي مي
بلكه ارجاع ! شود از من پيروي كن فرمايد كه در آنجا كه كار مشكل وامر مشتبه مي نمي
  .دهد به كتاب خدا وسنت رسول مي

و خوشبختانه خود آن حضرت مورد ومصداق آنرا در موضوع تحكيم حكمين  - 2
كه  نشان دادند و در نهج البالغه مذكور است كه هنگاميكه به آن حضرت اعتراض شد

  چرا به قبول حكمين تسليم گرديديد؟
و قد قال اهللا (: فرمايد تا آنجا مي )آنانا مل نحكم الرجال و انا حكمنا القر(: فرمود

سبحن فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اهللا والرسول فرده الی اهللا ان نحكم بكتابه ورده 
كه در اينجا با اينكه وجود مقدسش بنص آيات قرآن خاتم  )الی الرسول ان ناخذ بسنته

االمر  در اطاعت اولي فرمايد كه وقتيكه انبياء و نفس رسول خدا است، معهذا استدالل مي
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بايد به كتاب خدا و سنت رسول ) مانند قضيه رفع مصاحف در صفين(نزاعي شد 
  .مراجعه شود

در كتاب خصال صدوق و جلد اول بحار بسند معتبر از ابوحمزه ثمالي از ابن  - 3
اي كه  گانه ضمن ابواب ده كند كه اميرالمؤمنين بن نباته روايت مي  طريف از اصبغ

و ابواب امللوک الذين طاعتهم متصلة بطاعة «: فرمايد داند مي آنها را الزم مي تردد در
و معلوم است كه ملوكي كه  »اهللا عزوجل و حقهم و نفعهم عظيم و رضرهم شديد

ند و معصومين نيستند زيرا آنها ا االمر  طاعت آنها متصل به طاعت خداست همين اولي
  .ملوك نبودند

: فرمايد البالغه مي راالنوار ونهج بحا 8كافي و جلد درحديث شريف وارده در - 4
فاعظم مما افرتض اهللا تبارک و تعالی من تلک احلقوق حق الوالی علی الرعية و حق «

ة فرضها اهللا عزوجل علی كل فجعلها نظام الفتهم و عزاً ضالرعية علی الوالة, فري
خدا آنرا مقرر  رعيت دارد والي بر كه معلوم است حقي كه و »لدينهم و قواماً لسري احلق

و حقيكه ) االمر منكم و اولي(همان حق اطاعت است كه در اين آية شريفه است  فرموده
  .است )و اذا حكمتم بني الناس ان حتكموا بالعدل(خدا بر والي مقرر فرموده همان 

  .و تمام اين حديث در محل خود خواهد آمد
  .روايت شد در كتاب كافي از حضرت صادق - 5
صل اهللا طاعة ولی امر و مطاعة و رسوله و طاعة رسوله « :آن حضرت فرمود: كه

و پرواضح است كه والي و  »بطاعته فمن ترک طاعة والة االمر مل يطع اهللا و رسوله
امر را به طاعت خود مقرون ومتصل كرده   امر حاكم است و آنجا كه خدا طاعت ولي ولي

ه معصومين غير اميرالمؤمنين كه متصدي كه در همين آية شريفه است وهيچ كس ب
  .امر نگفته است تامر يا وال حكومت شد ولي
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  : فرمايد در كتاب تحف العقول حضرت صادق مي - 6
كه  »دلم و توليتهم علی الناس واليان عاالة العدل الذين امراهللا بواليتهوالية و«

رح مكاسب و معايش بعد از ش! خداوند به فرمانداري آنها دستور فرموده چه كسانيند؟
فوجه احلالل من الوالية والية الوالی العادل الذی امراهللا بمعرفته و (فرمايد  حالل مي

ي كه خدا دستور به شناخت لواليت والي عاد )واليته و العمل له فی واليته والية والته
 حكومت و فرمان او و حكومت فرمانداران او و دستكردن در تحت  آن داده و عمل

  .گان فرمانداران او كه اطاعت همة آنها واجب استنشاند 
يعني بر هر مسلماني واجب است كه بصيرت كامل و معرفت تمام به احوال واليان 

ت ميتة امن مات ومن مل يعرف امام زمانه م(عناي مخود داشته باشد و شايد يكي از 
ول و اجراي مهمترين وسيلة معرفت خدا و رس همين باشد زيرا حاكم اسالم )يةلاجلاه

احكام اوست پس بايد مسلمانان با بصرت و بينائي تام وتمام زمام اختيار امر حكومت 
خود را به دست كساني بسپارند كه بديانت ولياقت وامانت وتقواي آنها، معرفت و 
شناسائي داشته باشند نه اينكه هر ظالم جبار و متجبر ستمكاري كه از هيچ فسق و 

خونريزي و هتك نواميس و ارتكاب هزاران فجايع، برگردن  ن نيست بافجوري روگردا
مسلمانان سوار شود و هر كاري كه شيطان شهواتش به او دستور داد انجام دهد و رفتار 

  .او با مسلمانان مصداق اين شعر گردد
 ها كه نكرد؟ه حيا چي با تو آن ب

  

 خواست از كجا كه نكرد؟ آنچه مي  
  

مام امور مسلمين در دست اوست الزم است و جا پس معرفت چنين پيشوائي كه ز
دارد كه اولين پرسش پروردگار از يك مسلمان مؤمن، اين باشد كه امام زمان و پيشواي 

تو در ساية حكومت او به اعمال دين خود  بود و مسياسي تو كه مجري احكام اسال
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مسلمين  پرداختي چه كسي بود؟ والبته چنين است و خداوند از اين وضع و كار مي
  .بطور مسلم و يقين باز خواست خواهد نمود

و ذالک ان فی والية والی (: فرمايد  آنگاه حضرت صادق در دنبال همين بيان مي
فرمايد  مي )العدل و والته احياء كل حق و كل عدل و اماتة كل ظلم و جور و فساد
و و والياني كه براي اين اطاعت والي عادل وحاكم بزرگ مسلمين و شناخت فرمانداران ا

شوند و اطاعت ايشان واجب است كه در واليت  از طرف فرمانداران او تعيين مي
رفتن  شدن هر حق و هر عدالتي است و مردن و از بين زمامدار عادل و فرمانداران او زنده

هرگونه ظلم و جور و فساد است، آري اين چيزها مطلوب و محبوب خداست و 
  : فرمايد  اري دستور فرموده است باز توضيحاً ميبشناخت و اطاعت چنين زمامد

فلذلک كان الساعی فی تفوية سلطانه و املعني له علی واليته ساعية الی طاعة اهللا (
كوشد  چنين زمامدار مي براي همين است كه آن كسيكه در تقويت سلطنت )مقوماً لدينه

شا در طاعت خدا كند چنين كساني ساعي و كو بر فرمانروائي او كمك و ياري مي و
  !!هستند و موجب قوام و برپاداشتن دين خدايند

پردازد به مذمت و وجه حرمت واليت واليان جور كه  آنگاه در دنبال اين فرمايش مي
البته بعكس والي عدل است تا مسلمانان در انتخاب حاكم چشم و گوش خود را باز 

واهد بكند و روزگارشان را ندهند كه با سرنوشت آنها هرچه بخ كس اجازهكنند و بهر 
  .بينيد برساند به اين وضعي كه مي

حضرت صادق و ائمه معصومين اين دستورات را براي چه كساني و چه ! خدايا
آيا مقصود از اين همه دستورات متين همين بوده كه گاهي در كتابها ! اند؟ زماني داده

را درحال خميازه و چرت ها  نفر يكنفر آن هزار نوشته شود و احياناً از هر چند صد
  !مطالعه كند يا نكند؟؟
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انتخاب شد بايد به حاكم اسالمي همينكه !! جهلاين  برلعنت ؟ !همين وهمين؟
عدالت و طبق دستور كتاب خدا وسنت رسول به امر حكومت پردازد و ماداميكه بر اين 

سول، ند اطاعتش اطاعت خدا و را رويه است چنانكه آية فوق و احاديث گذشته مصرح
كه از عدم  و نافرمانيش مخالفت ومعصيت خدا و رسول است و هرگونه فتور و سستي

اطاعت رعيت بر دستگاه حكومت وارد آيد و موجب وهن و تحقير آن شود مسئوليت 
  .اند ست كه بواسطه نافرماني يا سستي در اطاعت موجب آن شدها آن بر عهدة كساني

ساير عهود خود بدين حقيقت تصريح در فرمان مالك اشتر و  اميرالمؤمنين
عن ابی «: فرمايد البالغه مي و بحار و نهج فرموده و در روايت مندرجه در كافي

قال خطب امرياملؤمنني الناس بصفني فحمداهللا واثنی عليه وصلی علی  جعفر
اله ثم قال فقد جعل اهللا عليكم حقاً بواليتی امركم ومنزلتی التی انزل اهللا عز  و حممد
ره هبا منكم ولكم علی من احلق مثل الذی لی عليكم و احلق امجل االشياء فی ذك

حقوقه حقوقاً فرضها لبعض الناس  ثم جعل من... الرتاصف و اوسعها فی التناصف
و يوجب بعضها بعضاً و اليستوجب االببعض علی بعض فجعل تتكافی فی وجوهها 

ق الوالی علی الرعية و حق فاعظم مما فرض اهللا تبارک وتعالی من تلک احلقوق ح
لفتهم و عزاً الرعية علی الوالی و فريضة فرضها اهللا عز وجل علی كل فجعلها نظاما أل

فليست تصلح الرعية اال بصالح الوالة و التصلح  لدينهم و قواماً ليرس احلق فيهم
احلق  عزحقه وادی اليها الوالی كذلک  الوالةالوالة اال باستقامة الرعية فاذا ادت الرعية 

بينهم فقامت مناهج الدين و اعتدلت عامل العدل وجرت علی اذ ال هلا السنن وصلح 
  » و طمع فی بقاء الدولة ويئست مطامع االعداء شبذلک الزمان و طاب هبا العي
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بينيد كه در اين فقرا مبارك چگونه اسباب و وسايل عزت و سعادت مسلمين و  مي
كه خدا براي من كه امروز حاكم وخليفه : فرمايد و مي شمارد اء آنان را ميموجبات ارتف

و رئيس دولت شمايم حقي به جهت توليت امر حكومت مقرر فرموده و منزلتي است 
كه خداوند آن را نازل كرده، و شما را نيز بر گردن من حقي است مثل همان حقي كه 

را اگر نمايش حق ) از شما اطاعت و از من حكومت به عدالت(من بر گردن شما دارم 
پردازد  آنگاه مي. دادن ترين آنها در انصاف  دهند زيباترين چيزها است در قشنگي و وسيع

از جمله حقوق خدا حقوقي است كه : فرمايد هي كه بر بندگان دار و ميبه شرح حقوق ال
اي ديگر فرض و مقرر فرموده و اين حقوق متقابل  اي از مردم نسبت به پاره براي پاره
آنچه بر كسي فرض نموده در مقابل آن حقي براي وي منظور داشته كه تا آن  است كه

شود پس بزرگترين چيزي كه خداي تبارك وتعالي از  حق داده نشود اين حق مطالبه نمي
عيت و حق رعيت بر والي است اين ر اين حقوق فرض نموده است حق والي بر

آنرا وسيلة نظام الفت  ايست كه خداي عزوجل بر هه فرض فرموده است و فريضه
واجتماعشان قرار داده و سبب عزت و ارجمندي دنينشان نموده است وموجب قوام 

داران  شود مگر كه واليان و زمام پس رعيت اصالح نمي. گردش حق در بين آنهاست
شوند مگر به استقامت رعيت، پس همينكه  داران نيز اصالح نمي اصالح شوند وزمام

دار نيز حق رعيت را همچنان  دارد بوالي پرداخت و زمام  عهده رعيت حقوقي را كه در
آن بر پا  دنيايين و دشود، و ادا نمود در آن صورت حق بين آنها عزيز و محترم مي

افتد، آنگاه  گردد و روي اين ميزان سنت در جريان مي شود و معالم عدل معتدل مي مي
به خوبي و خوشي و خرمي گشته زندگاني  بدين وسيله روزگار اصالح و شايسته

توان طمع در بقاي چنين دولتي بست، و دشمنان دندان طمعشان كنده  گذرد و مي مي
گردند، اين درصورتيست كه رعيت و زمامدار هر كدام در مرز  شود و مأيوس مي مي

  .دارند بپردازند  خود بوده حقوقي را كه بر عهده
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  .اماهرگاه در اداي آن حقوق قصور كنند
  :فرمايد  مي!! يظ فرمايش ولي خدا را بشنويداينك بق

كة و ظهرت ملاختلفت هنالک امل ةالرعي یاليه و عال الوالو اذا اغلبت الرعية علی و
لع اجلور وكثرت االغال فی الدين وتركت معامل السنن فعمل باهلوی وعطلت مطا
هنالک لعظيم باطل فا ثار وكثرت علل النفوس و اليستحوش اجلسيم حد عطل و الاآل

 ...حتزب البالد و تعظم تبعات اهللا عزوجل عند العباد و االرشار تذل االبرار وتعز
تمام آن فوايدي كه داراي حقوق رعيت و : كه مضمون فقرات مبارك آن است كه 

دار به يكديگر بود در صورتيكه رعيب بر والي چيره شود و از پرداخت حقوق خود  زمام
يت بلندپروازي كند واز حد عدالت خارج شود آن وقت دار بر رع  زمام سرباز زند و

 هاي ظلم وستم آشكار و افتد، طليعه شود و تفرقه مي  است كه اختالف كلمه حاصل مي
نمايد در نتيجه به هوا و هوس  دهد و معالم سنن متروك مي در دين رخ ميها  دغلبازي

برد، حدود  لت نميآيد، كسي حساب از عدا پردازند غرضها و مرضها روي كار مي مي
نمايد البته در چنين موقع، نيكويان ذليل خوار و بدكاران ارجمند و پرمقدار  معطل مي

  : شود نتيجتاً كشور خراب وعذاب الهي بر مردم واصل مي شوند مي
  .دهد داري مي اينها دستوراتي است كه اول شخص اسالم درباره حكومت و زمام

نادانان و . ناخت ونه اولياي اسالم راافسوس كه ملت اسالم نه اسالم را ش
اش او را به دريدن اژدر  پرستان وقتي بخواهند فضايل براي علي بتراشند در گهواره خرافه
ستايند و به حديث بساط و چاه بئرالعلم و قصرالذهب و امثال اين مزخرفات برايش  مي

آري آنان خياالت ! دخبرن كنند ولي از تعاليم و دستورات آسماني او بي معجزه تراشي مي
  !!دانند فضيلت چيست؟ شناسند و نمي پرستند ولي را نمي خود را مي

خود اين بزرگوار در تمام عمر عامل به اين احكام بود و آن روزيكه مسلمانان عمداً 
يا غفلتاً از فضاي او چشم پوشيدند و مفضولي را بر حضرتش ترجيح داده به خالفت 
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ح مسلمين را بديشان گفت و حق نصيحت را به جا آورد و برداشتند، بعد از آنكه صال
زدن به ضرر اسالم است و   نتيجه نگرفت چون تشخيص داد كه دست به تركيب اوضاع

دربار خالفت ه كنند لذا جنابش از تمام مسلمانان نسبت ب دشمنان از فرصت استفاده مي
از خيرخواهي و نگريست مطيعتر بود  كه بدبختانه با نظر بغض و رقابت بدو مي

البالغه و جلد هشتم  انديشي مسلمين و خلفا آني غفلت ننمود چنانكه در نهج مصلحت
بحار از رجال ابراهيم روايت شده كه بعد از آنكه مصر از طرف معاويه تصرف شد 
گروهي از اصحاب آن حضرت از جنابش تقاضا كردند كه دربارة ابوبكر  عمر مطالبي 

اي نوشت كه  ين قبيل گفتگوها بسي متأسف و منزجر گشته نامهآن بزگروار از ا! بگويد
  : فرمايد بر مردم خوانده شود در آنجا در خصوص ابوبكر مي

در آنچه كه ابوبكر اطاعت خدا را : فرمايد مي )و اطعته فيام اطاع اهللا فيه جاهدا(
در كرد من نيز در كمال جد و جهد، وي را اطاعت كردم و در همين نامه مبارك  مي

  : خصوص عمر نوشت
همينكه ابوبكر محتضر . فرمايد مي )فلام احترض بعث الی عمر فواله فسمعنا واطعنا(

  !.شد، فرستاد دنبال عمر و او را واليت وحكومت داد ما نيز شنيديم و اطاعت كرديم
كه مردم بعد از سه خليفه بطوع رضا و رغبت بلكه همان طور كه خود آن  و همين

ود مانند شتران تشنه كه بر سر ابگاه تا زند مردم براي بيعت بدر حضرت توصيف فرم
وان تركتمونی فانا كاحدكم و لعلی اسمعكم واطوعكم ملن (: اش شتافتند، فرمود  خانه

اگر مرا واگذار كنيد من  :فرمود مي )وليتموه امركم وانالكم وزيراً خري لكم منی امرياً 
مطيعترين از دستور  شنواترين از فرمان و هايم، و بسا باشد كه من هم يكي از شما

ين ا از من اگر وزير شما باشم بهتر باشم و نمائيد كسيكه آن راولي امر و حاكم خود مي
دهد  و فرزندان معصومش نيز چنانكه اخبار و آثارشان نشان مي. است كه امير شما باشم

  .اند  همواره مطيع و خيرخواه حكومت اسالمي بوده
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مطيع خدا و مجري احكام قرآن است اطاعتش واجب است و همينكه  حاكم اسالم تا
  .شود تخلف نمود اطاعتش حرام وعزل يا قتلش واجب مي

و اين كاري است كه درتاريخ اسالم سابقه روشن و درخشاني دارد ونياز برهان 
  .ندارد

 اي كه هنگام سير از مدينه به بصره، در نامه اميرالمؤمنين خود مولي الموحدين،
اما بعد فانی خرجت من حی هذا اما ظاملاً واما (! براي اهل بصره نوشت چنين فرمود
من از اين قبيله حركت كردم : فرمايد در جمله مي) مظلوما و  اما باغبا, اما مغيا عليه

ام و يا ستم رسيده، بهرحال  ام و يا ظالم هستم ياستم پيشه حال يا مظلوم واقع شده
شوم كه بسوي من حركت كند  و يادآور ميه ااو برسد خدا را بكسيكه اين نامة من به 

  !!روم مرا ياري كند و اگر گناهكارم مرا به جايم بنشاند اگر راه درست و نيك مي
  : فرمايد البالغه مي و در خطبه مرويه در بحار و كافي و نهج

ا (ة بادرلافالتكلمونی بامتكلم به اجلبابرة و التتحفظو امنی بام يتحفظ به عند اهل 
فی حق قيل لی وال التامس  تثقاالبی اس اظنووالت ةالطونی باملصانعو الخت )الغضب

العمل هبا اعطاما النفسی فانه من استتقل احلق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان 
اثقل فالن تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بطوق ان اخطأ 

علی اال ان يكفی اهللا من نفسی ما هو املک منی فانام انا و انتم عبيد وال ملن ذلک من ف
 .مملوكون لرب الرب غريه

گويند  آميزي كه با جبابره و سالطين ستمكار مي با من مانند سخنان تملق: فرمايد مي
نشاندگان قيصر وكسري خود را   كاران در نزد دست مگوئيد و از من بدانچه محافظه

ننمائيد، با من بظاهرسازي وخودنمائي آميزش كاري نكنيد،  محافظه نمايند، تحفظ مي
شمردن   جوئي در نزد من سنگين است،از من بزرگ گوئي و حق بمن گمان مبريد كه حق
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خود مرا مجوئيد، براي اينكه كسيكه شنيدن حق بر گوش او سنگين باشد يا عدل را 
تر است از گفتار يا مشورت بعدل  بدان بر وي سنگين كردن نتوان بر او عرضه كرد، عمل

بينم كه خطا نكند وازاين  خودداري مكنيد براي اينكه من به نفس خود آن توانائي را نمي
تر است  جهت بر كردار خود ايمن نيستم مگر اينكه خدا آن چه را كه از من بدان مسلط

ري جز مان براي پروردگار بندگان مملوكيم و پروردگا كفايت كند پس من و شما همه
  .اونيست

سلطان جائر از واجبات و يكي از كارهاي بسيار   پس نصيحت وخيرخواهي وموعظه
جعفر امام محمد باقر روايت  باثواب است محمد بن ادرس در سرائراز حضرت ابي

من مشی الی سلطان فامره بتقوی اهللا و وعظه وخوفه له (: نموده كه آن حضرت فرمود 
 .)س و مثل اعامهلممثل اجرالثقلني اجلن و االن

پس وقتيكه حاكم اسالم از راه حق و طريقة عدالت عدول نمود، بر تمام مسلمانان 
و اخطار نمايند اگر برگشت فبها وگرنه قيام  ءنهااواجب است كه او را به طريق مستقيم 

ان بزرگوارش براي و فرزند ايند چنانكه قيام سادات اسالم چون حسين بن عليمن
  .هاين منظور بود

بنا بر نقل طبري و ابومخنف ازعقبه بن ابي العيزران، كه سيد شهيدان وساالر آزادگان 
درمنزل بيضه در مقابل اصحاب خود و  اصحاب حر بن يزيد رياحي  حسين بن علي

  : اي ايراد كرد تميمي كه مأمور گرفتن آن حضرت بود خطبه
 صلی اهللا عليه و آله قال من فحمداهللا و اثنی عليه ثم قال اهيا الناس ان رسول اهللا«

حلرام اهللا ناكثا لعهد اهللا خمالفا لسنة رسول اهللا صلی اهللا ا رأی سلطاناً جائراً مستحال
عليه و آله و سلم يعمل فی عباد اهللا باالثم والعدوان فلم يغري عليه بفعل و القول كان 

 »حقا علی اهللا ان يدخل مدخله
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سلطان ستمكاري را ببيند كه حرام خدا را  رسول خدا فرمود هر كسي :فرمايد مي
حالل شمردن و پيمان خدا را شكسته و مخالف سنت رسول خدا است، در ميان بندگان 

كند، وآن كس آن اعمال را به فعل يا قولي تغيير  كاري و ستم شعاري عمل مي خدا به بزه
البالغه  در نهجندهد بر خدا واجب است كه او را در همان قرارگاه آن ظالم درآورد، و 

  .است ان افضل الجهاد كلمه عدل عند امام جائر
سيدالشهداء عمی محزة و «به صحبت پيوسته كه فرمود  و از حضرت رسول خدا
بعثت انبيا و جنبش اولياء و نهضت  اهدفو اساسا يكي از  »من خرج  علی امام جائر

 وز روح ايمان ومقدس حسيني براي همين واجب شرعي بود ولي چه بايد كرد كه هن
نيافته بود و مسلمانان اين زمان  ان آن زمان كامالً رسوخناسالم در وجود مسلما تعليم

دهند كه روح  ت را نفهميده به صورت ممسوخي نشان ميضهم بدبختانه حقيقت اين نه
  !!صاحب آن از آن بيزار است

ی سلطانا من ارض(در كتاب صافي از جابر بن عبداهللا بن انصاري روايت شده كه 
كتاب از حضرت باقر است كه  و نيز در همان )جائرا بسخط اهللا خرج من دين اهللا

   .الدين ملن دان بطاعة من عصی اهللا: فرمود
باري پس معلوم شد كه هرگاه رئيس اسالم و حاكم مسلمين از حدود خود خارج 

عزل وادار شد بر عموم مسلمانان واجب است كه ديگر از وي اطاعت نكرده و او را به 
  .يا به قتل بركنار نمايند چنان كه با عثمان نمودند

از و اساساً اين خود يكي از شرايط بيعت است كه از اولين خليفه و حاكم بعد 
سلطنت قيصر و كسري نگرفته بود  گرنحضرت رسالت تا آنجا كه حكومت اسالمي 

  .شدند ور ميآ خلفاي اسالم ضمن بيعت خود مخصوصاً آن را ياد
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نك احاديثي كه اطاعت حاكم و والي را ماداميكه مجري احكام شرع است واجب اي
  : در كتاب شريف كافي در باب . شمارند مي

  عن هرون بن مسلم عن مسعدة عن ابی) ما جيب من حق االمام علی الرعية(
 اقال امرياملؤمنني عليه السالم الختتانوا و التكم و التغشو: عبداهللا عليه السالم قال

 .كم تذهب رحيكمجتهلوا ائمتكم و التصدعوا عن حبهداتكم والا
داران خود خيانت نكنيد و با رهبران  مضمون حديث شريف اينست كه با زمام

پيمائيد، پيشوايان خود را بشناسيد و آنان را به راه جهل و ه خويش راه غش وحيله ن
صورت سستي و تفرقه خطا نيندازيد و رشتة پيمان و اتحاد را نگسليد زيرا در چنين 

و «: فرمايد مي رود رسول خدا افتد و حيثيت و ارزش شما از بين مي درميان شما مي
علی املرء املسلم السمع والطاعة فی ما احب و كره اال ان يؤمر بمعصية فاذا امر 

 »بمعصية فالسمع و الطاعة
ا رسول اهللا ن بزرگوار سؤال نمود كه يآو نيز از آن حضرت روايت است كه معاذ از 

هرگاه بر ما امرا و فرمانگذاراني باشند كه بسنت تو عمل نكنند و امر تو را اخذ ننمايند 
  : كني؟ رسول خدا فرمود دربارة اطاعت فرمان آنها چه امر مي

 .الطاعة ملن مل يطع اهللا
روايت شده كه  ونيز از آن جناب) ندارد كسيكه فرمان خدا را نبرد حق فرماندهي(

   :فرمود 
 »كم بمعصية فالتطيعوهمن امر«

  : و همان حضرت فرموده است
 »الطاعة ملخلوق فی معصية اخلالق«
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البالغه و رسالة كه حضرت رضا براي مأمون  و مضمون اين احاديث چنانكه در نهج
  :نوشت، به تواتر از آن بزرگوار به صحت پيوسته است و نيز فرمود

 »و اطيعوه ما قادكم بكتاب اهللان امر عليكم عبد حبشی خمدع فاسمعوله «
طاعة السلطان واجبة و من ترك طاعة  قال رسول اهللا«–در مجالس صدوق 

حق « :فرموده است  و اميرالمؤمنين علي »السلطان فقد ترك طاعة اهللا عزوجل
علی االمام ان حكم بام انزل اهللا وان يؤدی االمانة فاذا فعل ذلک كان حق علی 

  »و جييبوا اذا دعوااملسلمني ان يسمعوا 
بر امام و پيشواي سياسي و اجتماعي مسلمين واجب است كه حكومت كند به 

هر چيز را در جاي (احكامي كه خدا در كتاب خود نازل فرموده و اداي امانت نمايد 
شنوي  پس همينكه چني كرد بر مسلمانان واجب است كه از او حرف) خود بگذارد

  .او دعوت شدند اجابت نمايند داشته باشند و همينكه از جانب
ايست كه قبال گذشت و  اين حديث شريف درست مضمون و تفسير آيات شريفه

وا األََماَناِت إَِىل َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْنيَ النَّاِس [شود  تيمناً تكرار مي إِنَّ اهللاَ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ
ُكُموا بِالَعْدلِ      }58:النساء{ ]َأْن َحتْ

دهد كه امانتها را به اهلش بسپاريد و چون در ميان مردم حكم كنيد به  خداوند به شما فرمان مى«
  »حكم كنيد]  و انصاف[عدل 

ُسوَل َوُأوِيل األَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَاَزْعُتْم [  ِذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا اهللاَ َوَأطِيُعوا الرَّ َا الَّ َيا َأهيُّ
ٍء َفُردُّ  ُسولِ ِيف َيشْ    }59:النساء{] وُه إَِىل اهللاِ َوالرَّ

اطاعت كنيد هر گاه در چيزى ]  هم[و صاحبان امرتان ] او[از خداوند اطاعت كنيد و از رسول «
  »اختالف كرديد, اگر به خدا و روز قيامت ايامن داريد, آن را به خدا و رسول بازگردانيد
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ی داود قد غفرت لک و جعلت ان اهللا اوحی ال«و در كتاب كافي و وسائل است كه 
عار ذنبک علی بنی ارسائيل فقال كيف يا رب و انت التظلم قال اهنم مل يعاجلوه 

 »بالنكرة
هاست رسول  شكستن بيعت و نقض عهد نسبت به حكومت از بزرگترين معصيت

من خلع يدأ من طاعة لقی اهللا يوم القيامة الحجة له و من مات و « :فرمايد مي خدا
  » .قه بيعة مات ميتة اجلاهليةليس فی عن

و علی املرء املسلم السمع و الطاعة فيام احب وكره اال ان «نيز آن حضرت فرمود  و
در نهج البالغه  و اميرالمؤمنين .»يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فالسمع و الطاعة

ياكم و و الزموا السواد االعظم فان يدی اهللا علی اجلامعة و ا«: فرمايد   به خوارج مي
الفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان كام ان الشاذ من الغنم للذئب االمن دعی الی هذه 

  »عامتی هذهالشعار فاقتلوه ولو كان حتت 
فرمايد مالزم سواد اعظم و جمعيت مسلمين باشيد براي اينكه دست خدا با  مي

مردم تك افتاد  جماعت است وحذر كنيد از تفرقه و پراكندگي براي اينكه آن كسيكه از
شود آگاه باشيد  شود چنانكه گوسفندي كه تك افتاد نصيب گرگ مي نصيب شيطان مي

دعوت نمايد او را بكشيد هر چند در ) گيري از جماعت كناره(كه هر كه به اين شعار 
  !!من هم باشم او را بكشيد زير اين عمامة من باشد يعني هرگاه خود

قال لشيعته التذلوا رقابكم برتک « :فرمايد و در مجالس صدوق موسي بن جعفر مي
كان جائراً فاسئلو اهللا صالحه فان  ان طاعة سلطانكم فان كان عادال فاسئلوا اهللا بقائه و
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له ما ا صالحكم فی صالح سلطانكم و ان السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم فاحبو
 »حتبون النفسكم و اكرهوا له ما تكرهون

من ترک طاعة والة االمر (: فرمايد  ريف كافي ميرحديث شو نيز حضرت صادق د
خدا و رسول  داران را ترك كند  زمام طاعتا بري و  كسيكه فرمان )مل يطع اهللا و رسوله

  : فرمود او را اطاعت نكرده است و رسول خدا
 .من فارق اجلامعة و الستذل االمارة لقی اهللا و ال وجه له عنده

عن علی بن جعفر عن اخيه قال ثالث «بحار  15جلد  و در كتاب محاسن برقي و
سه چيز از موجبات ذلت و ( »ةو ترک السنة و فراق اجلامع ةموبقات نكث الصفق

وهمين حديث در ) گيري از جماعت هالكت است شكستن پيمان و ترك سنت و كناره
روايت شده است از حضرت امام جعفر صادق  آن كتاب از حضرت ختمي مرتبت

و نكث صفقة االمام جاء الی اهللا من فارق مجاعة املسلمني «شده كه فرمود روايت 
گيري كند و بيعت پيشواي سياسي و  كسي كه از جماعت مسلمين كناره »تعالی اجذم

گيري كند و بيعت پيشواي سياسي و اجتماعي مسلمين را بشكند  اجتماعي مسلمين كناره
ثالث موبقات فيك : (و رسول خدا فرمود. آيد در حاليكه اجذم است در روز قيامت مي

از كتاب  691هو ترك السنة و فراق الجماعة و در جلد دوم سفينه البحار ص ه الصفق
فرمايد بني  روايت شده كه مي كافي حديثي از زراره از حضرت امام محمدباقر

 .)..ذروة االمر و سنامه و مفتاحه و : فرمايد  االسالم علي خمسة تا آخر حديث كه مي
و اما حق سائسک «: فرمايد در رسالة حقوق مي العابدين و حضرت امام زين

ومن سائسک بالسلطان اال ان هذا يملک ماال يملكه ذاک تلزمک طاعته ن بامللک فنح
آن كسيكه در امور كشورداري و  »دق و جل اال ان خترجک من وجوب حق اهللا ما فی



 ارمغان آسمان

 

108

حق سلطان است كه متصدي امور  پادشاهي سائس و زمامدار تواست حق او مانند
قسمتي از كشور است جز اينكه زمامدار بزرگتر است و اختياراتي دارد كه سلطان ندارد 
اطاعت و فرمان داري وي در تمام كارهاي كوچك و بزرگ بر تو الزم و واجب است 

در حديث مرويه در  قدحضرت صا مگر اينكه ترا از وجوب حق الهي بيرون ببرد و
من فارق مجاعة االسالم قيد شرب فقد خلقع ربقة «: فرمايد  فة كافي ميكتاب شري

شبر از جامعه اسالمي جدا شود، طوق اطاعت  كسيكه به قدر يك »االسالم من عنقه
  .از گردن خود برداشته است يعني جزو مسلمانان نيست اسالم را

در  و در كتاب خصال صدوق روايت شده كه رسول خدا در حجه الوداع در مني
قلب امراء ثالث اليغل عليهن « :اي خواند و در ضمن آن فرمود مسجد خيف خطبه

  »اخالص العمل هللا و النصيحة الئمة املسلمني واللزوم جلامعتهم: مسلم 
كلمه امام كه در اين احاديث شريف است اطالق به همان پيشواي سياسي و زمامدار 

ز ائمه معصومين غير از اميرالمؤمنين و دانيم كه هيچيك ا شود امام معصوم، زيرا مي مي
قرار نگرفتند و كسي با آن بزرگواران بيعت نكرد و امام حسن عليهم السالم مورد بيعت 

اين مطلب از غايت وضوح احتياج به برهان ندارد و اطالق كلمه امام بر حاكم و 
پيشواي سياسي و اجتماعي اسالم از واضحات است چنانكه در حديث منقوله از 

: فرمايد البالغه در گفتگوي حضرت اميرالمؤمنين با عثمان سبق ذكر يافت كه مي نهج
 و »و ان رش الناس عنداهللا امام جائر... فاعلم ان افضل عباداهللا عند اهللا امام عادل «

  .صدها از اين قبيل
يكي از اشتباهات بزرگ آن است كه ارباب اغراض كلمة امام عادل را به امام معصوم 

اند در حالي كه عدالت وظيفة عموم مسلمين است چنانكه در آيات شريف  نموده اطالق
ُكُموا[ }152:األنعام{] َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا[فرمايد  مي  َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْنيَ النَّاِس َأْن َحتْ
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ِرَمنَُّكْم َشنََآُن َقْوٍم َعَىل َأالَّ َتعْ [ }58:النساء{] بِالَعْدلِ  ِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب َوَال َجيْ
ُقوا اهللاَ إِنَّ اهللاَ َخبٌِري بَِام َتْعَمُلونَ     }8:المائدة{] لِلتَّْقَوى َواتَّ

در تمام مؤمنين باشد و البته در پيشواي آنها الزمتر است پس  پس صفت عدالت بايد
  .پيشواي مسلمين بايد عادل باشد و معصوميت در آن شرط نيست

ام و حاكم اسالم از حدود و وظايف خود خارج شد ديگر حق اطاعت اما همينكه ام
شود و اطاعت از وي حرام است و اساساً اين يك مطلب مسلم و شرط  او سلب مي

ه هر كدام از خلفاي اسالم در اولين روز بيعت بدان تسليم بلكه خود كمعلومي بوده 
  : روز خالفت خود گفت در همان اوليننمودند چنانكه اولين خليفه ابوبكر  شرط مي

گويد  مي »اطيعونی ما اطعت اهللا و رسوله فاذا عصيت اهللا فالطاعة لی عليكم«
مادامي كه من در اطاعت خدا و رسول هستم مرا اطاعت كنيد اما همينكه مرتكب 

  .معصيت خدا شدم ديگر براي من در گردن شما حق اطاعت نيست
روايات صحيح در جلد هشتم  نيز مطابق و حتي در بيعت با اميرالمؤمنين

لهيثم الثيهان اشود كه عمار بن ياسر وابو بحاراالنوار و تواريخ معتبره اين شرط ديده مي
  : گفتند  گرفتند و به مردم مي از براي آن حضرت بدين شرط بيعت مي

نبايعكم علی طاعة اهللا و سنة رسوله وان مل نف بكم فالطاعة لناعليكم و البيعة فی 
 .القرآن امامنا و امامكم اعناقكم و
كنيم اگر بدان وفا  ا روي طاعت خدا و سنت خدا و رسول او بيعت ميمما با ش

نكرديم ديگر حق اطاعت بر شما نداريم و بيعتي در گردن شما نيست و فقط قرآن امام 
كه در مكه راجع به بيعت خود خواند  اي و عبداهللا بن زبير در خطبه. ما و امام شماست

  : گفت
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انا قد ابتلينا بام قدترون فام امرناكم بامر اهللا فيه طاعة فلنا عليكم السمع و الطاعه و «
 » ما امرناكم من امر ليس هللا فيه طاعة فليس لنا عليكم فيه طاعة

به شما امر كرديم  ايم پس هر چه را بينيد مبتال شده ما به اين وضعي كه مي :گويد مي
بر شما در آن حق شنيدن و فرمانبردن است و اگر در آن اطاعت خداست پس ما را 

و در صدر . آنچه را كه در آن طاعت خدا نيست ما را بر شما در آن حق اطاعت نيست
اسالم اين مطلب به قدري مسلم بوده تا جائي كه يزيد بن وليد بن عبدالملك مروان هم 

خواند  ايكه به خالفت رسيد در همان روز اول خالفتش ضمن خطبه 120كه در سال 
  : شرايط و التزاماتي بر عهده گرفت و در انجام آن گفت

  اگر من به گفتار خود وفا كردم
 »فعليكم بالسمع و الطاعة و اال فعليكم بخلعی«

اي در آمده بود چنانكه  هرچند اخيراً اين موضوع خلع از خالفت به صورت مسخره
يكي از شرايط الزمه بيعت و شود اما هر چه باشد  درباره القادر باهللا عباسي ديده مي

خالفت بود و عثمان حق نداشت كه پس از آن كه مسلمانان او را به خلع از خالفت 
بلكه !! دعوت نمودند پافشاري كند وخالفت را پيراهني داند كه خدا به او پوشانيده است

  .اين حق عمومي بود كه پس از مطالبه عموم بايد آن را به ايشان واگذارد
  

  ت حضرت ختمي مرتبت راجع به حكومت استآخرين وصي
  .و در آن عاليترين دستور اجتماعي و حكومت است
 سمعت ابا عبداهللا(: گويد  در كتاب قرب االسناد از حنان روايت شده كه مي

نفسه وهو صحيح ليس به وجع قال نزل به الروح االمني فنادی  يقول نعی النبی
صار بالسالح قال فاجتمع الناس فصعد املنرب الصلوة جامعة و نادی املهاجرين واالن
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اهللا الوالی من بعدی علی امتی ان الترحم علی ا فحمداهللا و اثنی عليه ثم قال اذكرو
فاجل كبريهم و رحم صغريهم ووقر عاملهم ومل يرضهبم فيذهلم و مل مجاعة املسلمني 

مرهم فی ثغور يصغر هم فيكفر هم ومل يغلق بابه دوهنم فيأكل قوهيم ضعيفهم و مل جي
هم بلغت و نصحت فاشهد فقال ابو عبداهللا عليهم هم فيقطع نسل امتی ثم قال الل

 ).علی املنرب السالم هذا آخر كالم تكلم به النبی
در  فرمايد پيغمبر خدا شنيدم كه مي جعفرصادقاز حضرت امام گويد  حنان مي

ر مرگ خود را داد وفرمود و بدون اينكه دردي داشته باشد خود، خب حاليكه صحيح بود
به نماز جماعت داده شد و مهاجرين و انصار با اسلحه  االمين نازل شد پس ندا  روح

اند پيغمبر خدا بر باالي منبر شد وخدا را حمد  حاضر شدند پس چون مردم اجتماع كرده
بر  كرده و ثنا گفت و آنگاه فرمود به زمامدار امت من بعد از من خدا را يادآور شويد كه

جماعت مسلمين ترحم كند، بزرگشان را بزرگ شمارد وكوچكشان را مود رحم و 
اي نزند تا ذليلشان  نوازش قرار دهد، دانشمند آنها را توقير و احترام كند وبديشان صدمه

شان نشمارد تا كارشان به كفر انجامد و در خانة خود را بر وي آنها نبندد تا  كند وكوچك
بخورد و در سرحدات و مرزهاي كشور آنها را چندان و اندارد قوي آنها ضعيفشان را 

تا از دوري از عيال و خانواده نسل امت من قطع شود آنگاه فرمود خدا يا تبليغ رسالت 
  .كردم و حق نصيحت به جاي آوردم پس گواه باش

سپس حضرت صادق فرمود اين آخرين كالمي بود كه پيغمبر بدان بر منبر تكلم 
  !.است

ن آخرين وصيت پيغمبر است راجع به حكومت حال بايد ديد در ميان امت آري اي
وصيت او مهمترين موضوعي او موضوع حكومت به چه صورتي درآمده يعني آخرين 

  .بوده كه در نظر آن جناب اهميت داشته است
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  !!ولي امت بدبخت روي جهل و غفلت چه بروز خود آورده است
كه هر فاسق و فاجرهناك و سفاكي بر اموال و  شود نتيجه چنين حكومتي آن ميو در 

شود اما چون به مقتضاي الملك يبقي مع الكفر و  اعراض و نواميس مسلمين مسلط مي
عباس بيش از  اليبقي مع الظلم چنين حكومتي بقائي ندارد اينست كه با اينكه خالفت بني

مراقب اعمال حاكم و  پانصد سال دوام يافت اما از آنجائيكه مسلمانان طبق دستور اسالم
و اما در شيعه . مطالب و خواستار احكام قرآن نبودند به آن صورت مفتضح از بين رفت

ن اوان ظهور خود همواره مبغوض  منفور بود هرگز روي اچون اين طائفه مظلوم از هم
حكومت در خود نديد تا به آداب و سنن آن آشنا باشد و هميشه قاچاق و مورد تعقيب 

وجودش استيال يافت و چون مخالف خود را  رگيري ب ن جهت عزلت و كنارهاز اي بود
در انواع ظلم و بيداد بلكه كفر و الحادديه اين بود كه معتقد شد كه براي حكومت فقط 

وات ابايد خدا از رجال آسماني و معصومين داراي معجزات و مؤيد بجنود و سم
گرفت كه اصالً اقدام به امر حكومت و برگزيند و آنقدر در تحت تأثير اين پندار قرار 

تصور كرد كه حكومت و  تشكيل سازمان سلطنت شرعي را بر خود حرام شمرد و
ست و آن را در گرو ظهور امام فرمانروائي جز بر امام معصوم بر ديگران حرام و ناروا

موعود گذاشت كه بر طبق بسياري از اخبار وارده ظهورش مقارن قيام الساعه يعني 
ك قيامت خواهد بود ودر واقع معلوم نيست چند هزار سال يا چند مليون سال نزدي

؟ با اين كه احكام دين مبين و قوانين شريعت !بشر شودديگر چنين سعادتي نصيب 
و موقوف بوجود حاكم است چون نظام و انتظام و  اكثراً مربوط البين حضرت خاتم

ور و سرحدات و بسط و نشر جهاد وجمعه وحج و اجراي حدود و ديات و حفظ ثغ
ن هم موجب خسران و زيان اين جهان و آن جهان آمعالم دين و تعطيل آنها حتي يك 

بارش در اين جهان فعال مشهود عالميان   عموم مسلمانان خواهد بود چنانكه آثار نكتب
است اما امان از جهل آميخته بتعصب كه پردة زمختي بين انسان و حقيقت است و با 
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و منسوخ معرفي ومات در واقع دين اسالم را متروك و موقوف بلكه مهجور اين موه
داند اين تهمت و بهتان بر دين خاتم پيغمبران خيلي بدتر از ستم يزيد  كند و خدا مي مي

و بلكه برابر قتل جميع انبيا و پيغمبران است زيرا خاصيت بركات وجود انبيا در دين 
ي كه آنرا از موقعيت عمل انداختيم در واقع تمام شود و وقت اسالم نتيجه و خالصه مي

  .ايم انبياء را كشته و آثار آنانرا نابود كرده
فرمايد يكي از كارهاي رسواي  عالمه نائيني رحمه اهللا عليه در كتاب تنزيه المله مي

يات واخبار تنظيم و به نجف آاي از  متدين جاهل آن بود كه در بدو مشروطيت كتابچه
: لماي طراز اول و مؤيدين مشروطيت فرستادند به اين عبارت است كهاشرف براي ع

  !؟)رعيت را به مداخله در امر امامت و سلطنت ولي عصر ارواحنافداه چه كار است(
يك فريضة ديني كار وسواس و رسوائي در موضوع عدم دخالت در امر حكومت كه 

اي ديواني را حرام و آن را است به آنجا كشيده كه دخول در ادارات دولتي و قبول كاره
اند كه اكثر كساني كه روح ديني و تقواي  و از اين نظر باعث شده! دانند ركون بظلمه مي

سياسي دارند به امور دولتي كه هر چه باشد مركز قدرت ومحل رتق و فتق امور ملت 
 است در نيايند و بالنتيجه همواره دستگاه قدرت و معادن نيرو و سلطنت بدست كساني

كردن را بر جان خود بمالند و باالخره فسقه و  خوردن و فعل حرام باشد كه پيه حرام
اذل پيش افتند تا جائيكه امروز در كشوري مانند ايران كه يگانه كشوريست كه ار و  فجره

مذهب رسمي آن مذهب شيعه جعفري اثني عشري است و پادشاه آن داراي اين مذهب 
آن كساني  دارات دولتي و پشت ميزهاي وزارت و سفارتو بدان مفتخر است، در اكثر ا

كاري ندارند  صاحب منصب و مقام و داراي قدرت و احترامند كه اكثراً با دين و آئين
هاي حساس دولتي بيشتر بدست  و پست! باشند بلكه غالباً از مذهب اسالم خارج مي

اي به  مترين عالقهها و بهائيان و شيخيه و صوفيه وباالخره كسانيست كه ك كمونيست
مذهب حقه ندارند و از هيچ جرم و جنايتي كه از پيششان برود روگردان نيستند واين 
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تواند آن را منكر شود وگناه آن در حقيقت بگردن  چيزي است كه هيچكس نمي
اند آري اين وضع  تراشي است كه اين امت را به اين روز مبتلي ساخته وسواسان بهانه

و با اين كيفيت هيچكس درصدد تغيير آن نيست و مثل اينكه از  اسالم و مسلمين است
داند و معهذا انتظار دارد كه خود به  شود و خود را مسؤل آن نمي خرابي آن متألم نمي

ُ َما [: فرمايد خود اوضاع بهبودي يا بدو حال اينكه پروردگار عالم مي إِنَّ اهللاَ َال ُيَغريِّ
وا مَ  ُ    }11:الرعد{ ]ا بَِأْنُفِسِهمْ بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ

سازد تا وقتى كه آنچه را در ضمير خود  خداوند آنچه را كه قومى در خود دارند دگرگون نمى «
  »دارند، دگرگون سازند

  



 

  
  
  
  

  !بودن كار دولتي فساد عقيده حرام
  

خود در موضوع ) دين و شئون(جناب آقاي حاج شيخ اسداهللا مامقاني در كتاب 
 از علماي شيعه بعضي سلطان عادل را: نويسد چنين مي 49ولتي در ص مأمورين جزو د

به شخص نبي و ائمه صلوات اهللا و سالمه عليهم و بعضي به نبي و امام و نايب امام 
اند كه  اند و هر دو فرقه قائل بر اين شده تخصيص داده و مابقي را سلطان جور شناخته

ردد و چون سلطنت جور شد دولت گ چون سلطان جائر باشد سلطنت نيز جوريه مي
اش ظلم، معامالتش باطل، تصرفاتش ناروا، مطاوعتش نامشروع، معاونتش  ظالم، سلطه

  .گردد اعانت بر ظالم و معصيت به خداوند مي
اند مردم را از خدمت و استخدام بدول  صاحبان اين رأي بنابر اعتقاديكه داشته

اده ميان مردم و ايشان منافرت شديد توليد د) ظلمه(اسالمي منع كرده خدام دولت را نام 
  .اند كرده

در دهات مملكت ما ايران، سرباز، توپچي، قراسوران، پادو كدخدا، مباشر و حتي 
كنند فاسقترين و فاجرترين مردم  سفيدهائي كه با اين قبيل اشخاص افت و خيز مي ريش

ه ناشي شده و زر و وبال روند، بنابر ذهنيتي كه در خاطر عوام از اين عقيد به شمار مي
تواند تحملش  اين زمره آنقدر سنگين و آنقدر گران است كه غير از خودشان كسي نمي

اگر من فالن كار را (دل اينست كه  ترين سوگندهاي دهاتيان ساده بكند، و يكي از سخت
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كرده باشم وبال كدخدا بگردان من و يا وبال فالن گمركچي بكردن من اگر من ديگر پي 
  ).ن فكر بگردمفال

ها و شهرها، عسس، داروغه، حاكم، فراش، مستوفي ميرزا، سردار، سپهدار  در قصبه
وخالصه هر آنكه از طرف دولت وظيفه ويا با دولتيان آميزش دارد، پيش مردم، همان 

  .لوح داشتند دهاتيان ساده موقع و اعتبار را دارد كه گزير و مباشر نزد
فريب   فروش و مردم پارسا هستند و حتي كساني زهداز علما آنها كه پرهيزگار و 
نشينند و اگر بنشينند  روند و اگر بروند روي فرش آنها نمي هم به خانه اين اشخاص نمي

خوانند زيرا  خورند و اگر نانشان را هم بخورند در خانه ايشان نماز نمي نان ايشان را نمي
دانند و از مردم عوامل  الناس مي ا حقشان ر را حرام و مال و منال ندار ايشان و كه دار

آنها كه متدين هستند اگر از عقوبت همان ظلمه نترسند البته به پيشوايان دين پيروي 
شمارند  خواهند كرد ولي طبقه ظالم اين قبيل رفتار عوام را درباره خودشان توهين مي

عالم نيز آيند در همچو موقعي عوام وحتي خود علماي ا واغلب درصدد انتقام برمي
اين حس منافرت از ديوانيان در خاطر مردم از آغوش ما در شروع و . توانند تقيه كنند مي

كرده در مكاتب، در مدارس، درپاي منابر وعظ، نشو و نماي خود رابا كمال رسانيده و 
شبهه و ام طبقات بدون مضييقاتي كه تثير تأمسلك و منافع و ت بواسطه مخالفت

يان خواهند ديد رسوخي يافته و شكل و حالت روحيه غيرقابل بالمجبوريه از ديوان
خواهد كه فرزند دلبندش فروزينة زبانة دوزخ  كند البته هيچ مادر نمي تزلزلي را پيدا مي

اش حطب لهب جهنم شود  شود كه آقازاده نازپرورده گردد و هيچ داية مهربان راضي نمي
بال با يك و و گونه شغلهاي پر از وزراينست كه اطفال از خوردي براي اجتناب از اين 

معلم مكاتب كهنه و  و معلمين بي. شود حس تنفر از طبقة ديوانيان تربيت داده مي
در ضمن ترتيب و تعليم ! مدرسين مدارس مندرسه نيز كه اولياي روحاني اطفال ملتند
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است  يك وظيفه دينيه دارند كه بايد ايفا كنند وآن هم تحكيم اين عقيده باطل و مضل
  .در ذهن صاف و ضمير سادة نوباوگان

اگر طفلي معصوم شبي در خانه براي پدرش كه از ! بنابر تلقينات اين مربيان پارسا
ديوانيان باشد قلمي بتراشد معاونت بر ظالم كرده و انگشتانش در آتش جهنم خواهد 

كوچك و براي اجتناب از عذاب روز حساب بايد از اوامر پدرش،  كه خداوند ! سوخت
و اين . اي از وي برنجد كه او را عاق نمايد اوست سر به پيچد، اگرچه پدرش به اندازه

) حماست دينيه(مكتبدار دل در نظر آخوند  ساده ةادبانه و تمرد عاصيانه بچ مقاومت بي
ارباب منبر هم اهل جهنم را به  !گردد جلوه كرده اسباب سرافرازي شاگرد فضول مي

به قول  اند و نها يكي دو طبقه را به كفار و فجار تخصيص دادهطبقاتي تقسيم كرده ت
 و در حين عبور از پل صراط پا به. ايشان بقيه طبقات را به التمام ديوانيان پرخواهند كرد

  .در درك اسفل اسفل سافلين وارد خواهند گشت حاشيه سبيل غاشيه گذاشته و
ر، در گوشه مكتب و مدرسه و در اينست ترتيبي كه افراد ايراني در آغوش دايه و ماد

  !گيرند پاي وعظ ونصيحت ياد مي
و از اينجاست كه مال دولت و دولتيان حالل افراد رعيت گرديده زارع در خرمن از 

كنند، اصناف  زدند و جايش را از سنگريزه و خاك توده پر مي خوشه و در انباراز غله مي
 هاندازند، ب نند، به گردن اين و آن ميگذرا كنند و به طفره مي در دادن ماليات جان مي

گردانند، تجار براي آنكه بدولت گمرك ندهند، تا  شوه و عشوه خود را معارف مير
نمايند واگر  كنند و اين را تكليف شرعي براي خودشان فرض مي قاچاقچگيري تنزل مي

) تقاص(اين طبقات به هيچ يك از اين دستبردها موفق نشدند به مقام انتقام به طريق 
تواند  اجر مياند آن ت اگر از تاجري در گمرك دولتي، حق العبوري گرفته: آيند مثال برمي

معادل همان حق العبور باشد بدزدد و  اين  شاعت بغلي مأمور گمرك را اگر قيمتس
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ساعت حالل شخص دزد است و اين دزد متدين درحاليكه همان ساعت طال در بغلش 
  !!ه را براي خدا يگانه بجاي آوردتواند فرايض پنجگان باشد مي

از طرف ديگر ديوانيانيكه مقلد همان پيشوايان هستند كه خدمت به دولت را حرام 
شمارند و مأمورين متدين، يا در حال  دانندخودشان را ملعون و مغضوب خدا مي مي

حيات خودشان ويا بعد از ممات به وصيت مخصوص مايلملك خودشان را به واسطة 
سازند و بعضي از مقدسترينشان مواجب و مستمري  شرعي ديگر حالل مي بذل و حيل

خود را سر هر ماه يا سر هر سال به طريق رد مظالم و غيره به تحليل داده و به حليت 
خوانند و روزه را  دانند نماز را تمام مي مسافرت خودشان را سفر معصيت مي. رسانند مي
زيرا كه هر دو مخالف شرع انور است و همة گيرند در صورتي كه هر دو باطل است  مي

از نتايج آن است كه  شناختن اطاعت آن است و  آنها نتيجة جائر دانستن دولت وحرام
به عقيدة ايشان اگر مال . دانند اين طبقه خودشان را از روز ازل دشمن خدا و پيغمبر مي

اجع به مأموريت دارند افعال و اعماليكه ر: و منال ايشان به طريق بذل وهبه حالل گردد 
است و از مجازات و مكافات آنها هيچ راه نجاتي متصور نيست و  همه از عاصي كبيره

اند و در آخرت قطعاً معذب خواهند شد،  حاال كه خودشان را مورد غضب خدا قرار داده
و نگردند  الاقل بكوشند در دنيا به خوشي بگذارنند تا اينكه خسرالدنيا و االخره هر دو

ئله تزكية مال وگرفتن روزه و خواندن نماز، مخصوص عدة خيلي كم و معدودي از مس
  .دهد ايشانست مابقي به حالل و حرام و گناه و ثواب هيچ اهميتي نمي

خورد، مردي و نامردي، كژي و راستي در  عدل وانصاف هيچ بدردشان نمي
چون از رحمت  كند و اعمال ايشان ابداً فرق نمي شان يكي است نيك و بد دستگاه

خداوند رحمان و رحيم به كلي مأيوسند راه شيطان رجيم را در پيش گرفته در شقاوت 
 شود و اعمال شقاوت رسند كه شمر معروف جلودار ايشان نمي و قساوت به جائي مي

اند به آخرين درجه غلظت و  شان مادة منافرقي را كه در ميان خود وعوام داشته  كارانه 
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شان  داري و وظيفه مأموريت  ايه دولتخواهي مردم ايران و اندازة مردمپ. رساند شدت مي
همين  زيرا دواير و ادارات دولت در دست: شود از اين تدقيقات به خوبي معلوم مي

اشخاص است كه دشمن جاني و مالي و وجداني ملت هستند و افراد ملت، همان مردم 
لحد با عداوت آن به سر خواهد برد  است كه از مهد با بغض آن طبق پرورش يافته و تا

پس هيچ فردي از افراد ايراني حس محبت و صميميتي براي دولت خود نخواهند 
به خزينه دولت . پرورد،موقع مأموين دولت متبوعه خود راه محترم نخواهند شمرد

رزوي خود زير بار اوامر دولت نخواهند آديناري به ميل و رغبت خود نخواهند داد و به 
  .رفت

و همچنين هيچيك از مأمورين دولت وظيفه خود را مقدس نخواهد شناخت، به امر 
رضاي پيغمبر را  وجدان در پي انجام وظايف خود نخواهد بود، در مأموريتهاي خود

نخواهد داشت و از ارتكاب منظور نخواهد كرد، حقوق وطن و ملتش را محفوظ 
يرات عدم تدقيق تأمليكه باعث اينست تأث. وخيانتي نخواهد انديشيد هيچگونه خدعه

طايفه شيعه را نسبت به . فساد خورد و بزرگ و موجب شقاق و نفاق آمر و مأمور گرديد
امور ملك و ملت و دولت بيگانه داشته وتشكيالت مهم مملكت را كه غايت اصلي دين 
و مذهب و وقاية عرض و ناموس مردم است بازيچه گروهي گمراه و دستخوش طايفة 

ي گردانيده است، كه از قدسيت وظيفه به كلي غافل بوده مراجع و مبادي امور خودخواه
پندارند و معلوم است كه اينگونه افكار و عقايد  جمله را تقلب و منبع اخنالس خود مي

دهد و از افراد همچو ملتي تا چه  ملت را تا چه پايه تنزل مي و عادات و اخالق، يك
شناسي و منتظر استقامت مسلك و   پرستي و وظيفه  خواهي ووطن اندازه اميدوار دولت

توان شد، و از اينجاست كه ايرانيان امروزه در تغيير  جسارت مدينه و فداكاري مي
اي براي محافظه منافع شخصي و يا  بينند و هر روز عده تابعيت هيچ محذوري نمي

ناموس  محض كسب قوت و زمختي و يا اينكة به اميد صيانت مال و منال و عرض و
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باك و آدمي صورت و ديوسيرت زير حمايت اجانب رفته  خود از تجاوزات مأمورين بي
دار  اخالل و حيثيت سلطنت اسالمي را رخنه رايت داخلي و خارجي دولت محاك
سازند، چه كه از روي عقيده كه در خاطرشان رسوخ يافته همه دول حاضره اسالمي  مي

ارباب اين عقيده وقتي كه نظر   د و از نقطهبه هر شكل و صورت باشد حكومات جورن
حكومت، حكومت جور شد مسلم وغير مسلمش هيچ فرقي ندارد و اگر بنا باشد كه 
انسان تابع دولت ناحق و جائري گردد همان بهتر كه متبوع زمخت و زورمندي را 

حق و حال آنكه در دين اسالم منصب نيابت عامي نبوده سلطان عادل و بر ! انتخابي كند
سلطنت را جوريه بشخص نبي و ائمه و نايب امام اختصاص نداشته جائر بودن سلطان، 

كند حاكميت دولت اسالمي در عهد سالطين جور هم باقي و برقرار بوده رعايا تابع  نمي
آنند و نه بنده سلطان، مأمورين جزو، مستخدم دولتند نه نوكر شخصي آن، اطاعت دولت 

و معصيت بدان معصيت به خدا و رسول است، وظالف  ملي اسالمي در هر حال فرض
مأمورين دولت از خورد تا بزرگ مهمترين فرايض وترك و اخالل كوچكترين آنها 

تر و اجر انجام  بزرگترين معاصي بوده وايفاي اين وظايف از اداي همه واجبات واجب
لت م خيرات و مبرات و حقوقي كه در خور همان خدمت از دواآنها از جزاي تم

  .ترين روزيها و مباركترين نفقات است گيرند مقدس مي
  

  پايان مطلب
ما اين انتقادات را كه حقايق محض است از قلم يكي از رجال علمي كه خود از 

مطلب را از كسيكه خود از طرف  فقهاست در اينجا آورديم تا خوانندگان از يكجملة 
 زبان خودز افي البيت حق را اخذ و بمضمون اهل البيت ادري بما علماي شيعه است 

جهت يك عده از خود راضي نشويم، هر  ايشان بشنوند و از طرف ديگر مورد انتقاد بي
تواند منكر شود و  چند وضوح مطلب و فساد اين عقيده را هيچ صاحب شعوري نمي
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ي ها در كجا و از چه نوع عقايد شود كه منشأ و سرچشمه اين خرابي ضمناً معلوم مي
قاي ما آها وبقول  ود و همين كيفيت است كه موجب شده كه امروز دولتيش پيدا مي

مقاني ديوانيان با روحانيان همچون دو ضد مخالف، يكديگر را دشمن داشته وهر كدام 
پندارد وچون قدرت بهرحال در  آن ديگري را موجب فساد و خرابي ملك و ملت مي
ه حساب روحانيان خواهند رسيد دست ديوانيان است هر وقت مصلحتشان اقتضا نمايد ب

  : و آنها را نبايد جاي گله باشد زيرا 
 تو چون خود كني اختر خويش را بد

  

 اختري را مدار از فلك چشم نيك 
  

 ناصرخسرو   
 از دست ديگري چه شكايت كند كسي

  

 سيلي بدست خويش زده برفقاي خويش 
  

 سعدي   
كارهاي دولتي كه در جامعة باصطالح  اينك به بينيم واقعاً دخول در امور ديواني و

متدين اگر خالف شرع شمرده نشود حداقل خالف تقوي و احتياط است، و حقوق آنرا 
گردان كنند و  دانند و بايد با يكي از ماليان قائل بحره دست به هر صورت حرام مي

  ؟!اجازه اخذ و صرف آن را بگيرند، چيست
طهار در بين احاديث ما موجود است كه دخول اي اخبار از ائمه ا بايد دانست كه پاره

اي از افراد  در كارهاي ديواني ودلتي را در زمان خود جايز نشمرده و آن را نسبت به پاره
اي از ماليان را به اشتباه  دانستند و شايد همين احاديث است كه پاره كه حرام مينار و ابل

مشروطه شيعه يكسان دانسته را با حكومت  سعبا اميه و بني انداخته و حكومت بني
. كنند حكمي كه درباره آن از ناحية امامان صادر شده با هر حكومت و دولتي تطبيق مي

  .الفارق و اشتباه مضر غيرقابل جبران است در صورتي كه اين قياس مع
باشد اگر ظلم و ! و شعارش اين! بديهي است همكاري با چنين دولتي كه كارش آن

استخدام در چنين حكومتي چه ربطي . حرامي در دنيا وجود نداردحرام نباشد پس ديگر 
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دارد به استخدام در حكومت شيعه كه تقويت آن موجب استحكام و دوام آن دولت و 
  .باعث عزت و احترام اين ملت است

شما را به خدا هيچ مسلماني كه كمتر شعوري داشته باشد حاضر است بكارشكني 
 كه پايه آن روي رسميت مذهب جعفري اثناعشري ووخرابكاري در حكومتي بپردازد

يشة جهل وغرض كه ر ويت آن باعث سربلندي اين ملت مظلوم است ولي بسوز درقت
  .كند انسان را از درك واقع وحقيقت تا اين اندازه دور مي

الذكر   هائي كه اين قبيل جنايات سابق و عجب در اين است كه در همان حكومت
امر به  خود را ئمه معصومين سالم اهللا عليهم اجمعين شيعيانيافت معهذا ا وقوع مي

اي  نمودند چنانكه پاره حكومت اسالمي مي اطاعت آنان در اجراي احكام ديني و تقويت
 اي خواهد آمد تا جائيكه حضرت سيد از اخبار راجع بدين موضوع گذشت، و پاره

اميه را   و فاسق بنيالعابدين كه بيش از تمام ائمة معصومين صدمة حكومت جائر 
تعالي دعا بر مأمورين دولت در  چشيده بود معهذا در مكان خلوت دعاي خود با باري

نمود چنانكه در صحيفة سجاديه موجود است كه با سوز دل،  نمي دارا سرحد و مرز
اللهم صل علی «كند  تقويت و عزت و شوكت آنانرا از خداوند مسئلت كرده عرض مي

ثغور املسلمني بعزتک و اشحذ اسلحتهم و احرس حوزهتم و امنع حممد و آله و حسن 
مرهم و توحد بكفاية مؤنتهم احومتهم و الف مجعهم و دبر امرهم و واتربني 

تا آخرين دعاي مبارك اينان چه كساني و از طرف » واعضدهم بالنرص واعنهم بالصرب
السجادينند،  ت سيدخير و عالقمندانة حضر چه دولتي بودند كه اين گونه مشمول دعاي

  .شود به دعاي بيست و هفتم صحيفة سجاديه ؟ رجوع!اميه جز دولت جبار بني
ببينيم نظر اسالم درباره كارمندي وقبول خدمات دولت حتي در دولتهاي  به اينك

  پرست چگونه است تا چه رسد به دولت مسلمان و شيعه؟ جبار و ستمكار و بت
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خداوند مؤمن آل فرعون را كه بنا به اخبار و روايات بينيم  با مراجعه به قرآن كريم مي
اسرائيل را آنگونه  كرد و بني از درباريان فرعوني كه ادعاي الوهيت مي وارده پسر عم و

بود مدح فرموده است و ابداً او را براي اينكه در دربار آن جبار  ،نمود شكنجه و آزار مي
  .فرمايد ناچار شغلي داشته مالمت نمي

و حضرت يوسف كه در مصر در امور حكومت فرعون صاحب ااز  قبل و همچنين
دار و  خزانه )اجعلني علي خزائن االرض(شغل وحتي در واقع به پيشنهاد خودش كه 

مدح  وزير دارائي فرعون بوده، مورد كوچكترين مالمت نگشته بلكه همواره مورد
  .پروردگار است

خود و دعوت مردم به خداپرستي و اساساً انبياي بزرگوار براي پيشرفت منظور 
گرديدند چنانكه  پرست بودند نزديك مي  قدرت هر چند كافر و بت بسالطين و صاحبان

  .در احوال حضرت دانيال و ارميا و شمعون الصفا و غيرهم عليهم السالم آمده است
از علي بن  »واضرب لهم مثال«در كتاب تفسير برهان و تفسير قمي ذيل آية شريفه 

رسد و آن بزرگوار از حضرت  مزه ثمالي ميكند كه سندش با بوح ب روايتي ميابيطال
  .كند روايت مي ابوجعفر امام محمد باقر

قال سالته عن تفسري هذه االية فقال بعث اهللا رجلني الی اهل انطاكيه فجائا هم «
لث فاخذومها وحبسومها فی بيت االصنام فبعث اهللا الثا .باماليعرفون فغلظوا عليهام

فدخل املدينة فقال ارشدونی الی باب امللک قال فلام وقف علی الباب قال انا رجل 
 »كنت اتعبد فی فالت من االرض و قد احببت ان اعبداهللا امللک

خانه حبس  اهل انطاكية آنها را گرفته و در بت دو پيغمبر فرستاد به فرمايند خدا كه مي
شهر شد گفت مرا به در خانة شاه  خدا سومي را فرستاد وقتي كه وارد پسكردند 

رهبري كنيد و چون بر در خانه ايستاد گفت من مرد متعبدي بودم كه در بيابانها بعبادت 
پرواضح است كه مقصود آن ! پرداختم و اكنون دوست دارم كه خداي شاه را بپرستم مي
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هم خوا حضرت از خداي پادشاه، همان پروردگار عالميان است لكن چنان نمود كه مي
ثم ادخل علي الملك « :فرمايد مي بت را بپرستم و شاه از سخن او چنين فهميد آنگاه

و چون آن بزرگوار داخل  »فقال له الملك بالغني انك كنت تعبد الهي فلم ازل انت اخي
يعني (كه به من خبر دادند كه تو خداي مرا  خانه شد و برگشت پادشاه به او گفت  بت

انبيا براي پيشرفت كلمة توحيد و ! براي هميشه برادر مني پرستي پس تو مي!) بت را
خانه پادشاهان جبار رفته و بصورت ظاهر اظهار موافقت  استخالص مسلمانان تا بت

  !!دانند دولت شيعه را حرام مي  گان نادان همراهي و تقويت نمايند ولي وسواس پيشه مي
باقر وامام  رت امام محمدو شيخ طبرسي از وهب بن منبه و در تفسير عياشي از حض

 جعفر صادق عليهم السالم روايت شده كه آن دو نفر از حواريون حضرت عيسي
جناب شمعون الصفا را به ياري آن دو نفر فرستاد و متن  اهللا بودند وحضرت روح

  .روايت به اين عبارت است
 »فدخل شمعون البلد منكراً فجعل بعارش امللک حتی انسوابه«

اند كه به دربار سالطين و پادشاهان براي پيشرفت منظور خود تقرب  ي الهياينها انبيا
  !نمايند كنند و حتي قبول خدمت آنانرا مي جويند و آمد و شد مي مي

خلفاي ثلثه دائر  دستگاه در اما در اسالم شخص اول اسالم يعني اميرالمؤمنين
گرفت چنان كه مثل  ام ميمدار اكثر امور بود و كمتر كاري بدون مشورت و نظر او انج

از مشياهير امثال آن زمان است و قبول عطايا و ) معظلة ليس لها ابوالحسن(مشهور 
قبول  ويهانمود وحضرت امام حسن و امام حسين عليهم السالم نيز از مع جوايز آنانرا مي

كردند محقق كركري درخراجيه خود از شيخ طوسي به اسناد او از  عطاياي او را مي
  : روايت كرده كه آن حضرت فرمود  لعالء از حضرت صادقا ابي

  »ويهاان احلسن واحلسني كانا يقالن جوايز مع«
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 بن حنيف و حذيفة بن اليمان و صدها امثال ايشانن و جناب مسلمان و عمار و عثما
از جانب همان خلفا قبول خدمت كرده و هر كدام در شهرستاني به فرمانداري مداين 

  .پرداختند مي وكوفه و غير آن
ي بن يقطين و عبداهللا نجاشي و شيط مانند عل و جماعتي از اعيان اصحاب ائمه
از نواب اربعه امام عصر است و محمد بن اسمعيل و  ابوالقاسم حسين بن روح كه يكي

نوح بن دراج هر كدام از جنب خلفاي وقت داراي منصب و مقام و شاغل خدمات 
  .دولتي بودند

برادر ارجمندش شريف رضي و پدر  ها سيد بزرگوار سيد مرتضي وو از علما و فق
صب نقابت بودند كه يكي از ناز جانب خلفاي عباسي داراي م بزرگوارشان همگي

سينا مناصب دولت آن زمان بود و صاحب بن عباد و خواجه نصيرالدين طوسي و ابن 
الي محقق كركي طهر حلي ومرحوم شيخ علي بن عبدالعالدين حسن بن م وعالمه جمال 

ومرحوم شيخ بهاءالدين عاملي از جانب سالطين وقت داراي مقام و منصب و با هر 
شدن در عمل  وزارت و امثال آن اشتغال داشتند و مرحوم شيخ مرتضي انصاري داخل

مانند اين زمان كه (دولت، هرگاه امر به معروف و نهي از منكر توقف به آن داشته باشد 
تواند از قمار و شرب خمر و امثال آن  باني كارمند باشد ميگر كسي مثال رد شهر

اهللا نائيني در كتاب شريف تنزيه المله  مرحوم آيت دانست و واجب مي) جلوگيري كند
و در ساير  86محجه البيضاء ص  ترغيباتي دارد، مرحوم عالمه فيض رحمه اهللا در

كنند از حضرت  روايت ميكتابهاي معتبر چون وسايل وكافي از محمد بن اسمعيل بزيع 
  : كه آن حضرت فرمود  رضا
ان هللا تعالی به ابواب الظاملني من نور اهللا به الربهان و مكن له فی البالد ليدفع هبم «

عن اوليائه و يصلح اهللا له به امور املسلمني النه ملجأ املؤمنني من الرضر واليه يفزع 
املؤمن فی دارالظلمة اولئک هم ذوالحاجة من شيعتناهبم يؤمن اهللا تعالی روعة 
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املؤمنون حقا اولئک امناءاهللا فی ارضه اولئک نوراهللا فی رعيتهم يوم القيامة و يزهر 
نور   هالزهراء الهل االرض اولئک من نورنورهم الهل السموات كام يزهر الكواكب 

ما علی اهللا للجنة و خلقت اجلنة هلم فهنئاً هلم و االقيامه خلقو ء منهم القيامه يضی
بامذا جعلنی اهللا فداک قال يكون معهم  احدكم ان لوشاء لنال هذا كله قال فقلت

ه حضرت رضا ب »فيرسنا بادخال الرسور علی املؤمنني من شيعتنافكن منهم يا حممد
كساني است » ظلمه و«خداي تعالي را در دربار ستمكاران : فرمايد  محمد بن اسمعيل مي

آنها را در بالد، تمكين و  را نوراني و روشني داده و) ن حقيعني دي(ها برهان  كه بدان
ستم را از دوستان خود دفع كند و بوسيلة آنها  و دهد تا بوسيله ايشان شر گسترش مي

پناهگاه مؤمنين ) در دربار ظلمه هستند(امور  مسلمين را اصالح فرمايد چنين كساني كه 
برند خدا بوسيلة اينگونه  يشان پناه ميتمندان از شيعيان ما بدجحا از ضرر و زيانند و

در حقيقت مؤمنين  كند كارمندان دولت ترس مؤمن را در دار ظلمت مبدل به ايمني مي
  .دستانشان آنهايند، اينها امينان خدايند در روي زمين او، اينان نور خدايند در ميان زير

ستارة درخشاني كند چنانكه  در روز قيامت نور آنها درخشندگي به اهل آسمانها مي
و روشنائي قيامت از اينهاست كه  كند اصالً نور بر اهل زمين درخشندگي و نورپاشي مي

شود به خدا سوگند كه آنها براي بهشت آفريده شدند و بهشت هم  از ايشان روشن مي
  .براي آنها آفريده شده

ضات و پس گواراي ايشان باد چه ضرر دارد براي يكي از شماها كه به تمام اين فيو
گويد به حضرت عرضه كردم خدا مرا فداي تو كند  محمد بن اسمعيل مي! ثوابها برسيد؟

شود؟ حضرت فرمود براي اين كه ما را شادمان و  بچه جهت داراي اين همه ثواب مي
كند به جهت ادخال سرور بر مؤمنيني كه از شيعيان ما هستند پس اي محمد  مسرور مي
اميه و  اين كارمندي در ادارات دولتهاي بني!! باش) از كارمندان دولت(از ايشان 
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و درباره حقوق دولتي قبال ! ه؟پس چگونه خواهد بود در دولت شيع عباس است بني
گفتيم كه اكثر صحابه گرامي پيغمبر مانند سلمان و عمار و مقدار و ابوذر حتي 

روزه حقوق و اميرالمؤمنين و دو فرزند بزرگوارش قبول عطايا وجوايز و باصطالح ام
نمودند و محقق كركي رحمه اهللا عليه در خراجيه خود  مزاياي دلتي را از خلفاي جور مي

  : گويد آورده كه مي حضر مياز ابوبكر 

دخلت علي ابي عبداهللا و عنده ابنه اسمعيل فقال ما يمنع ابن ابي سماك اين يخرج «
لناس قال لي لم تركت شباب الشيعه فيكعفونه ما يكفيه الناس و يعطبهم مايعطي ا

عطائك قال قلت مخافة عن ديني قال ما منع ابن ابي سماك ان يبعث اليك بعطاتك اما 
  » .علم ان لك في بيت المال نصيب

ظاهراً يكي (سماك  چه مانع است ابن ابي: فرمايد حضرت مي: خالصه حديث شريف
ه جوانان شيعه را را ك) والي بوده است از شيعيان حضرت بوده كه از طرف خلفاي جور

كنند  در كارهاي دولتي در آورد تا او را كمك و كفايت كنند در كارهائي كه ديگران مي
به اينان بدهد آنگاه رو بمن كرد و فرمود تو چرا دهد  وهمان حقوقي را كه به ديگران مي

حقوق خود را واگذار كردي گفتم از ترس دينم حضرت فرمود چه مانع داشت كه ابن 
المال بهره و  دانست كه تو را در بيت ك حقوق تو را برايت بفرستد مگر نميسما ابي

ترسيده  شود نگرفتن حقوق ابوبكر حضرمي كه بر دين خود مي معلوم مي) نصيبي است
بار خلفا بوده وگرنه هرگاه آن حقوق اشكال شرعي داشت اوال ه دراز جهت مراجعه ب

رساند  صدر روايت هم اين معني را مي كرد كه چرا نگرفتي چنانكه حضرت مؤاخذه نمي
گمارد تا همان  سماك جوانان شيعه را بكار نمي فرمايد چرا ابن ابي كه حضرت مي

فرمايد چرا حقوق ترا برايت  دهد به اينان بدهد ثانياً مي حقوقي را كه به ديگران مي
  .معني بود نفرستاد اگر گرفتن آن اشكال داشت اين سخن بي



 

  
  
  
  

  اشتباه بزرگ
  

يكي از اشتباهات بزرگي كه موجب تشديد اختالف بين مسلمانان در موضوع امامت 
گرديده است، آنست كه بعلت انس و عادت مردم به سلطنت جبابره و فراعنه كه هر 

بار و دستگاه واسكورت و قراول و يساول و در سلطنت و پادشاهي براي خود در كدام
اند كه حكومت اسالمي  شوند، تصور كرده يو تعينات وتجمالت قائل م رو و پيشرو پس
 ها وهوسهاي خود را اشباع وكسان و فرزندان چنين است كه هر كه بدان رسيد هوي هم

  : نمايد خود را مرفه وشهوات خود را اجرا مي
روي اين حساب غلط كه از بيخ موهوم است پندارهائي بافته وحرفهائي زده و 

ا سياه نموده است در حاليكه در حكومت اسالمي نه اند كه روي تاريخ ر دشمنيهائي كرده
تنها چنين حسابهائي نيست بلكه حاكم اسالم اوال چون عادلترين و باتقواترين افراد 

و ثانياً  مسلمين است طبعاً محرومترين افراد از لذايذ شهوات وجالل وجبروت است
ني و شهوات تواند مطامع نفسا تحت كنترل شديد و دقيق مسلمانان است نمي چون

ر پيش دارد دحيواني خود را اجرا نمايد و چون راه مستقيم وباريك شريعت را 
تواند ارادة شخصي و غرضهاي خصوصي خود را بكار برد، پس چنين حكومتي  نمي

چندان مورد ميل و رغبت و توجه ارباب شهوت و طالبان مقام وشوكت و مال و ثروت 
  .ها نيستنيست، زيرا در حكومت اسالمي اين چيز
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در حكومتهاي ديگر تاريخ خالفت و حكومت اسالمي نشان داده كه آن چيزهائي كه 
از زمان آدم تا زمان خاتم بوده هيچكام به طهارت و تقوا و عدالت و تواضح حكومت 

  !اسالمي نبوده است
اولين حاكم اسالم بعد از حضرت خيراالنام ابوبكر بوده از همان روز اول حكومت 

يري در وضع و حالت او پديد نيامد، نه لباسش عوض شد و نه غذايش كمترين تغي
لذيذتر گرديد و نه اقوام و خويشان خود را بنان و نوائي رسانيد و نه بر جالل و 

  !جبروت خود افزود
اي مادر هر : گويد همان روز اول خالفتش بود كه شنيد دختر همسايه به مادرش مي

زيرا ! گرفت امشب كه خواهد دوشيد؟ يد ومزد ميدوش شب ابوبكر گوسفندان ما را مي
  : ابوبكر با صداي بلند فرياد زد. ابوبكر خليفه شده است

  .دوشيد امشب هم خواهد دوشيد همان كسي كه ديش مي
و معروف است كه روز بعد خالفتش او را ديدند كه مقداري اجناس در دست دارد 

بپردازد به او گفتند كه مردم به كار و راه بازار پيش گرفته است كه به خريد و فروش 
خواهند و بعداً به  ام نفقه مي گفت چه كنم عائله. تو محتاجترند تا تو به اينكار خالفت

المال براي نفقه بردارد و   صواب ديد مسلمين مقرر شد روزي چند درهم از بيت
گردد   المال مأخوذ داشته مسترد  سرانجام در مرض موت وصيت كرد كه هر چه از بيت

عمر كه در ميان خلفاي راشدين به شدت و صالبت و نظافت و غلظت معروف است 
در تواضع ومسكنت تا آن حد بود كه هيچ عنوان و نشان از خالفت نداشت، 

پوشيد و خوابگاه او در مسجد  ها را مي ترين لباس ساخت و ژنده بناگوارترين غذاها مي
هرگز در دنبال او كساني از باب حشمت  پيغمبر و بستر اوريگهاي صحن مسجد بود و

ديده نشدند و مراقب و نگهباني نداشت و مسافرت او به شام و پوشيدن لباس سفيد و 
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سوارشدن به اسب خوشخرام و واگذارنمودن آنها معروف است و در مدت حكومت 
  .خود ابداً به طايفه و خويشاوندان خود روي خوش از بذل و بخشش نشان نداد

در ميان خلفاي راشدين، از كنترل و مراقبت فرمانداران خود كه  چند عثمان، هر
غافل شد و آنان هر چه خواستند با مردم كردند، اما خود او هرگز از زي خود خارج 

اعتنائي او به وضع  نگشت و به طعام و شراب و لباس خود تغييري نداد معهذا همان بي
مورد او به خويشان  وبذل و بخشش بي درازي به اموال مسلمانان فرمانداران و دست

خود باعث شد كه مسلمين اوال او را به رجوع از اين رفتار بيم و انذار كنند و چون 
  .برنگشت ناچار او را كشتند

و تقواي او و مراقبت حضرتش در امور فرمانداران و زهد  و رفتار اميرالمؤمنين
ت كه بتوان آن را به شرح و بيان و جلوگيري از حيف و ميل اموال مسلمانان چيزي نيس

ت و بعد از او فرزند بزرگوارش حضرت آورد و مورد اعجاب و تحير جميع جهانيان اس
  .بسيره و روية پدر بزرگوار خود بود حسن

ويه اافسوس كه غفلت و جهل مسلمانان و سستي در مراقبت ايشان باعث شد كه مع
روية اكاسره ايران و قياصره روم تبديل اميه شيوة حكومت اسالمي را به  و خاندان بني

كردند و مردم كه هنوز درست مزة حكومت اسالمي را نچشيد و به آن انس وعادت 
معهذا باز هم در ميان  نيافته بودند باز دچار همان فراعنه و طواغيت خونخوار شدند و

نصور ابن معباس كساني چون عمر بن عبدالعزيز و مهدي  اميه و بني بني همان خالفت
يافت شدند كه نمونة حاكم اسالم و امام انام را بدست مردم دادند و در عدل و تقوي تا 
حدي مثل و نشانه تربيت اسالمي گشتند پس قياس حكومت اسالمي با حكومتهاي 

  .ديگر قياس غلط و اشتباه محض و نسبت بيجا و تهمت نارواست
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  اشتباه ديگر
كنند كه هر  ست آن است كه تصور مييكي از اشتباهات بزرگي كه در اذهان ا

مجتهدي حاكم شرع است يعني همان خليفة اسالمي است كه مردم بايد بيايند و دست 
هرچند اگر مردم هم فرضاً جمع شده (و پاي او را بوسيده به مسند حكومتش بنشانند 

مجتهدي را بخواهند به حكومت نصب كنند كمتر كسي براي اشغال آن مقام فعال حاضر 
كنند پس مردم مسئولند و در هر صورت او حاكم شرع  و چون چنين نمي) اهد شدخو

در حالي كه اين ! است و تصرفاتش در اموال و حكمش در افراد نافذ و جاري است
  .اشتباه بسيار بزرگ و غلط است

و اليق مقام  البته حاكم شرع و سلطان مسلمين بايد فقيه و دانا به احكام خدا باشد
هر فقيهي حاكم شرع نيست، به عبارت ديگر هر حاكمي بايد فقيه باشد نه  سلطنت، ولي

اشكاالتي كه در اين مورد ) عموم خصوص مطلق به اصطالح منطق(هر فقيهي حاكم، 
؟ قلم را منطق قرار ندهيم شده ما براي آنكه خود را در محظور اعتراض منتقدين بي

كه خود از همين فقهاست، داده ورد قاي حاج شيخ اسداهللا مامقاني آبدست همان جناب 
كنيم  براي شما نقل مي 43نامبرده از ص ) دين و شئون(اساس را از كتاب  اين عقيده بي

  : نويسد وي مي
برخي ديگر از علماي شيعه برآنند كه در زمان غيبت، مجتهدين عظام قائم مقام امام 

منيع سلطنت را اشغال كند الصلوه والسالم خواهند بود وغير از آنها هر كس مقام  عليه
معصيت است و به همين نظريه است كه دول جائر و تبعيت همچو سلطاني حرام و 

نامند و در دادن ماليات به دولت جائر و گرفتن حقوق از آن  حاضره را دول جور مي
كنند حتي خود سلطان نظر براي مجتهد مقلدش خويشتن را جائر دانسته و  اشكال مي

مكان نمازش غصبي نباشد هر سالي قصرهاي سلطنتي را از مجتهد مقلد براي آنكه اقال 
كند و از مأمورين جزو، آنها كه مقدس مĤب هستند در حال حيات  خود اجاره مي
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خودشان يا بعد از ممات و به واسطة وصيت مخصوص مايملك خودشان را به طريق 
دوباره از آنها ابتياع  بذل وهبه تزكيه كرده و اراضي خالصه را بعد از خريد از دولت

اند مواجب و مستمري خودشان  نمايند و از اشخاصي كه در تقدس قدري جلوتر رفته مي
  !گردانند مظالم و حيل شرعي ديگر، حالل مي ردرا سر هر سال و يا سر هر ماهي از راه 

دالئلي كه صاحبان اين رأي براي اثبات مدعاي خودشان دارند دو فقره حديث 
بدان دو حديث  بدين مسئله تطبيق كرده نيابت عامه علما را از امام شريف است كه

  .كنند استدالل مي
عن مسائل  عن اسحق بن يعقوب فی حديث انه سأله املهدی«: حديث اول

ن قال و اما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها الی االی  000فورد التوقيع اماما سالت عنه 
 » ....رواة حديثنا

را به ) حوادث واقعه( اند قائل شده ابت مجتهدين عظام از اماماشخاصي كه بني
رواه (معني تمام مهام امور داخلي و خارجي و لشگري و كشوري و غيره گرفته و

مقصود : (اند را با علماي اعالم تفسير ويا به مجتهدين عظام تأويل كرده و گفته) حديث
احاديث ما، يعني به علماي فقه  تاين بوده كه براي اداره امور جمهور به روا امام

و اين يك ) شان واگذاريد مراجعت كنيد بدين معني كه شغل شاغل سلطنت را بعهده
  !دليلشان از جهاتي چند مرد خدشه است

گرديده و مواد  ايست كه از حضرت حجت حديث شريف جواب اسئله - 1
ست ونصي هيچيك از سؤالها درست نيست مورد حديث بدين واسطه مجهول مانده ا

گردد و در شرع و منطق  كه موردش معين و مدلولش صريح نباشد برهان قطعي نمي
  .داراي پايه و اعتباري نيست

يك معني معين شرعي ندارد يعني مثل صوم، ) حوادث واقعه(پرواضح است كه  - 2
صلوه، حج، جهاد، خمس، و زكوه از معني اصلي خود منفصل و براي مفهوم مخصوص 
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ان شرع مصطلح نشده و مقصود از حوادث واقعه همان مفهوميست كه در عليحده در لس
صحبت كند ) حوادث واقعه(عرف عامه داشته است و هر وقت عربي با رفيق خود از 

يا مهام ) امور دولتي(البته رفيق عربش كه اهل لسان است از اين دو كلمه مفهوم 
شخص . آيد ظرش هم نميفهمد حتي اين قبيل مفاهيم به ن كشوري و لشكري را نمي

ناگه ظهور را   همان معني وقايع حاديثه يعني مسائل تازه) حوادث واقعه(عرب از لفظ 
آن بيان نشده ومرحوم شيخ خواهد فهميد مثل شرب توتون و امثال آن كه احكام 

اهللا مقامه در مكاسب اين نظريه را تأييد نموده است كه ما هم در  مرتضي انصاري اعلي
دهيم و اين معني هيچ ربطي به مقاصد صاحبان اين  همين معني را مي حديث شريف

رأي نداشته است زيرا سلطنتي را كه با دين اسالم به يك وهله آغاز انكشاف نهاده جزو 
اقعه يعني از ونبوت، عين امامت شيرازه تشكيالت دين بوده هيچ وقتش يكي از حوادث 

  !شود شمرد مسائل تازه ناگه ظهور نمي
بودن غير از اجتهاد است براي اجتهاد عالوه بر تتبع وتدقيق   احاديث ائمه توار - 3

در اخبار، تفلسف در مدلول آنها و پيداكردن قوه تصرف و احراز ملكه در استخراج 
احكام الزم است بنابراين اگر مدلول حديث دليل نيابت عام شود اين حق مخصوص 

د راوي احاديث گفت بدين نيابت، حق و شو گردد بلكه هر كسي را كه مي مجتهد نمي
  .صالحيت خواهد داشت

وظيفه مسلمانان در مقابل دولت اسالمي چنانكه واضح و مبرهن است اطاعت و  - 4
انقياد بوده است نه مراجعت بدانها در مورد لزوم و اقتضا و حال آنكه حضرت، امر به 

  .غير از مطاوعت استمراجعت فرموده است نه به اطاعت و پرواضح است كه مراجعت 
و از آن ) ايجابي(بوده است نه ) امر ارشادي(امر حضرت مردم را به مراجعت  - 5

حضرت سؤالهائي شده كه يكي از آنها هم در خصوص حوادث واقعه بوده وحضرت 
و اگر مسئله نيابت عام، يك ...) و اما الحوادث الواقعة الي آخره (اند  در جواب فرموده
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كرد آن وقت  بود البته باري يك امر ايجابي وضعيتي پيدا مي يحكم واقعي الهي م
آنكه سؤالي شود اين حكم را بيان  بايست آن حضرت قبل از غيبت خودشان و بي مي

  .فرمايند
جمع است و سلطنت اشخاص متعدد در يك وقت و در يك محيط  اترو - 6

آيد و  متضاد در ميالمحاله غيرممكن است زيرا كه آرايشان متناقض و اكثر اوامرشان 
مع اضداد از روي عقل و منطق محال جاطاعت اوامر متضاد عيناً حكم ضدين را دارد و 

كه جمع است و اقل مدلول جمع در لسان عرب سه، و  تاست، و اگر از مفهوم روا
شود و  انتخاب ميت بيش از سه است، قطع نظر كرده بگويند كه در هر عهد يكي از روا

گردند و مقصود از جمع آمدن رواه در حديث  را تعاقب كرده جمع ميبه مرور هم ديگر 
 تنيزهمان است، آن وقت هم خواهيم ديد كه باز امكان تطبيق ندارد زيرا كه روا

اند و ترجيح يكي بر ديگري از طرف مسلمين غيرممكن  احاديث در هر عهدي زياد بوده
چنانكه در خصوص  و تبعيت از بعضي بدون بعض ديگر موجب اختالف است است

بينيم كه تا حال ديده نشده مجتهدين عظام پس از فوت مجتهد مرجع  تقليد و اجتهاد مي
تقليد اجتماع نموده يكي را به رياست ديني انتخاب نمايند و چون اين دفعه موضوع 
اختالفات امورات حكومتي خواهد بود باري انقالبات و اختالفات بلكه منشأ مصادفات 

  .ائمي و موجب فتنه و فساد غيرقابل تحميل داخلي خواهد شدو مجادالت د
و گرفتن زمام مهام  نيابت عام يعني رياست فعلي و ظاهري تشكيالت و در دست - 7

بود ولي  كردن دوائر و ادارات لشكري و كشوري اگرچه حق محقق امام انام و اداره
بدشت (ري واگذارد قبل از غيبت در دست خود آن حضرت هم نبود كه بتواند به ديگ

نمايد كه حديث اول به  همة اين اعتراضات واضح و روشن مي) م. آهوي ناگرفته مبخش
  .شود هيچ وجه دليل مدعاي ايشان نمي
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د حديث مقبوله عمرو بن حنظله ان حديث دومي كه شاهد دعوي خودشان قرار داده
ين مثل در بين علما و مجتهد است در صورتيكه حديث مقبوله از حضرت صادق

احاديث صحيحه مورد اعتبار نيست كجا برسد كه در موضوع مهم اسالمي معتبر شناخته 
  » ...عن رجل من اصحابنا بينهام منازعة فی دين او مرياث سألت اباعبداهللا«. شود
ينظران من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حاللنا و حرامنا  الي ان قال فقال«

الي ان قال قلت فان ... به حكما فاني قدجعلته عليكم حاكماً  و عرف احكامنا فليرضوا
اختار رجال من اصحابنا فرضينا ان يكون الناظرين في حقها فاختلفا فيما  كان كل واحد

حكما و كالهما اختلفا في حديثكم فقال الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و 
اليفضل واحد منهما علي صاحبه و اورعهما قال قالت فانهما عدالن مرضيان  اصدقهما

فقال ينظر الي ما كان من روايتهما عما في ذالك الذي حكما به  المجمع عليه من 
  » .اصحابك فيؤخذبه من حكمهما و يترك الشاذ

در قسمت اولي از اين حديث شريف كه ذكر شد حكم و حاكم را به معني سلطان و 
اينست كه هر كس حالل  مرام امام(اند  و السالم گرفته و گفته الهنايب امام عليه الص

را از حرام بشناسد و احكام ما را بفهمد بايستي او را مطيع باشيد كه من او را رئيس و 
  !سلطان شما قرار دادم و اين يك دليل هم مثل سابق از جهاتي چند سقيم است

چنانچه واضح است راجع به  سؤال عمرو بن حنظله از حضرت صادق - 1
در سر دين و ميراث و حضرت كساني را كه واقف  نفر از اصحاب بوده است منازعة دو

احكام باشند ما بين ايشان حكم معرفي كرده است و اين مطلبي جزئي به مسئله نيابت 
ندارد و مدلول حديث به اندازة  عامه كه ابداً ذكري از آن در ميان نيامده هيچ ربطي

يل و تعميم آن به هيچ وجهي ممكن صريح و مورد آن به قدري اخص است كه تأو
  .نيست
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حكم در لغت عرب به معني فرمودن و حاكم به معني فرماينده و هيچ وقت اين  - 2
نشده است بلي از طرف  كلمات در عرف شرع به معني سلطان و نايب عام استعمال

علماي متأخر و در عرف عوام به معني داور و محكمه به معني جاي او استعمال شده و 
رساند و حتي حكم و حاكم بدين دو  بودن اين كلمات را نمي ن يك اصطالح، شرعياي

شود مللي كه در عصر حاضر در اقليت هستند  معني هم دليل مدعايشان نمي
دهند بر  وري حل و فيصله ميآديا المقدور اختالفات و منازعات خودشان را با حتي

عباس بودند و امام  مت بنياز آن حضرت چون شيعه مخالف حكو 1فرض صدور مقبوله
  .الطاعه هم حاضر بوده شايد فرمايش مذكور ناظر با اين امر باشد مفترض

شد  اگر استرداد حقوق حضرت صادق از ديگران در زمان آن حضرت ممكن مي - 3
داشتنش به  بودند با وجود حيات خودشان و امكان منتقل البتة خودشان اولي بتصرف مي

به ديگران مخالف منطق و منافي وظيفة امام است و هرگاه  اوالد خود واگذاشتن آن
مثل (نمايد  داشتن آن به ديگران عبث مي  استرداد حقوق مذكور امكان نداشت محول

  ).آورد را به ياد مي... دادند مشهور يكي را بده راه نمي
 زند در واقع چطور و كار عبث هم از امام به اعتقاد ما پيروان مذهب جعفري سر نمي

و ادارة امور جمهور را ممكن بود كه امام با وجود خود و اوالش نايب امامي معين كرده 
كلي ممنوع و مهجور  به عهدة آن واگذارد؟ در صورتيكه خود آن حضرت از آن اداره به

اينكه هيچ يك از اين دو حديث را دليل مدعاي ايشان  رعالوه ب –گرديده بودند 
محال نيابت عام رواه احاديث و اشخاص عارف به شود شمرد اگر ما بر فرض  نمي

الشرايط  غيره از مجتهدين جامع احكام را قبول كنيم باالخره خواهيم گفت كه اين رواه و

_________________________________________________________________________ 

  .باشد محمد بن عيسي و داود بن الحصين مي: در مقبوله عمرو بن حنظله دو نفر از روات) 1
و اين هر دو ضعيف اند و به همين جهت حديث چندان ارزشي ندارد زيرا سند تابع اخس رجال است 

 .مؤلف –اخس مقدمات است چنانكه نتيجه تابع 
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ايم مثال تنها  اند و آن وقت خواهيم ديد تازه دچار بسي اشكاالت گرديده عبارت بوده
ساند و البته حضرت امام ر بودن لياقت شخصي را به سلطنت نمي  الشرايط  مجتهد جامع

گذاشت كه  امري بدان اهميت را بدون هيچ قيد وهيچ شرط به عهده علماي اعالم نمي
  .گردد اهل مي منصب مهمي بنا در اغلب موارد مستلزه توديع

كنند كه در واقع  احراز مي ديگر اغلب علماي اعالم در سن شيخوت درجة اجتهاد را
طة تحليل مزاج چه بسبب خستگي ذهن حالت اكثري از ايشان در آن سن چه بواس

مهام امور و تدبير در مسائل داخلي و  تقرير درسي را ندارند كجا مانده قوه توغل با
خارجي مملكت را داشته باشند و در حقيقت تحليل امورات سلطنتي به همچو وجودي 

عهده آن اداره تشكيالت عصر حاضر كه نوابع زمان از  رفته و رنجور و خواستن  تحليل
باز ديگر مجتهدين عظام در هر عهد  –اليطاق خواهد بود  آيند از قبيل تكليف ما برنمي

متعدد بوده و وجود سلطان متعدد در يك وقت و در يك منطقه چنانكه گفته شد متعذر  
حال است پس اشخاصيكه بر نيابت عامه علماي اعالم از حضرت امام عليه الصلوه 

ندارند وهمچو منصبي در دين  الئل كافي بر صحت قول خوداند د والسالم قائل شده
اسالم چه از روي نص و نقل و چه از روي اصول ثابت نشده است گذشته از اينكه 

ه موقع عمل چنانك اند تطبيق نظرياتشان هم در اصحاب اين رأي ادله صحيحه نداشته
در باب خمس  االسالم شيخ مرتضي انصاري ضمناً معلوم گرديد غيرممكن است و حجه

  .ثابت نشده است فرمايد نيابت مجتهدين از امام صريحاً مي
حاج شيخ اسداهللا مامقاني دليل ديگري كه در اين ) دين و شئون(پايان مقال از كتاب 
منقوله  عبداهللا الحسين سيد الشهداء جويند فرمايش حضرت ابي مورد بدان استناد مي

ري االمور علي ايدي العلماء باهللا االمناء علي مجا: فرمايد العقول است كه مي در تحف
شودسخن در مذمت علماء  حالله و حرامه كه با مالحظه سياق كالم شريف معلوم مي

است كه در نتيجه ترك امر به معروف و نهي از منكر كار از دست دانشمندان خارج و 
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يست كه اهالن سپرده شده است و اصال مربوط به مورد ادعا نيست شكي ن بدست نا
دست علما و دانايان حالل و حرام باشد يعني حكومتي از دانايان بايد مجاري امور ب

كه هر كسي به ادعاي اينكه من مجتهد يا نايب مجتهدم در هر  نهايآتشكيل شود اما 
اصطالح پادشاهي  اي دعوي حاكم شرعي نمايد و امامي بدون مسئوليت و به گوشه

كه بتواند دركار حكومت اخالل كند مردم را به تمرد از  تخت و تاج بوده از هر جائي بي
دولت و فرار از دادن ماليات واعراض از كارمندي و قبول شغل اداري واجتماعي تشويق 

  .نمايد
  !زماني است در ملت شيعه جاري است همين چيزهاست و بدبختانه آنچه دير

كيل حكومت حد و شمار تش پس خالصة سخن در اين فصل، آنست كه بداليل بي
تقواترين افراد مسلمانان بوسيلة رأي  به طريق مشورت و انتخاب حاكم از داناترين و با

و بيعت از مهمترين فرايض الهيه بوده و بر هر كسي كه مسلمانان به حكومت او راضي 
كه با قدرت بدان قيام نمايد و عمل او نه تنها غاصبانه و جابرانه شوند واجب است 

وجب آيات و روايات معتبره از بهترين و فاضلترين عبادات است نيست بلكه به م
بنابر روايتي كه مرحوم فيض در محجه البيضاء آورده است،  چنانكه حضرت رسول

يك روز واليت وحكومت والي وحاكم عادل بهتر از هفتاد سال عبادت است : فرمود
  .قال

وكلكم راع و كلكم مسئول  يوم من وال عادل افضل من عبادة سبعين سنة ثم قال اال«
  »عن رعيته

و همچنين كارمندي دولت بنابر آنچه سبق ذكر يافت از شريفترين اعمال و 
فاضلترين عبادات است به شرط آنكه به شرط آن اقدام و به وظايف مقرره كه خدمت 
به مسلمانان است قيام كند و برحسب عقل و نقل بسي واضح است كه آن سربازي كه 

حد جان خود را سپر گلولة دشمن قرار داده تا از ورود اجنبي و بدخواه به در مرز و سر
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كشور مسلمين جلوگيري نمايد چندين هزار مرتبه فضيلت دارد، بر آن كسي كه در دل 
كند و خود را از خدمات  شهري در حال امن و راحت خوابيده واحساس مسئوليتي نمي

ه رسد به اينكه كارشكني و اخالل هم نمايد دارد تا چ اجتماعي و امور نافعه بر كنار مي
ها  و پاسباني كه شب و نيمه شب در سرماي زمستان و گرماي تابستان در خيابان

كند اگرنيتش  ها از منازل و اموال و اعراض و نواميس مسلمانان پاسداري مي وچهك
او  دناد متوجه باشد آن پاسرضاي خدا وخدمت به خلق بوده و به مسئوليت ديني خود 

ت دترجيح دارد بر آن كسي كه در اطاق گرم خود فرضاً مشغول نماز شب و عبا بسي
با موهوماتي به وظايف خود  خواهد همين پاسبان را است تا چه رسد به آن كه مي

  .عالقه كند بي
حكومت و ابطال شبهاتي كه بدبختانه جنبة محكمات گرفته، هر هر چند در موضوع 

ن مطلب به قدري روشن است كه افهام عادي هم آن را چه بگوئيم كم است اما چو
شود ممكن  تواند درك كند و فقط شبهاتي كه از ناحية دين در اين مورد القاء مي مي

است چشم عقل را كور كند لذا بدين قدر اكتفا شد كه معلوم شود كه نه تنها از ناحية 
از بزرگترين فرائض دين كوچكترين ممانعتي درباره تشكيل حكومت نيامده بلكه آن 

الهيه و باالترين عبادات است و اگر كسي را عقل و انصاف و وجدان باقي مانده باشد 
همين قدر بلكه كمتر از آن هم كافي است و اگر عقل و انديشه و انصاف را كنار گزارد 

  .دهد زيادتر از اين هم سود نمي
له وتذل هبا النفاق و اهله و اهلم انا نرغب اليک فی دولة كريمة تغرهبا االسالم و اه«

جتعلنا فيها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبيلک و ترزقناهبا كرامة الدنيا و 
 »االخرة انک علی كل شیء قدير



 

  
  
  
  

  سومين علت انحطاط و ذلت مسلمين ترك جهاد است
  

خبرند  رود اشخاصي كه از طبيعت بشر و نظام اجتماع بي وقتي كه سخن از جهاد مي
كشي و استيالي بزور و جور تصور كرده از آن اظهار نفرت و  آن را خونريزي و آدم

اي از دشمنان اسالم از همين راه با القائات شوم خود در گفته و  ايند و پارهمن بيزاري مي
اند كه به زور و غلبة  نوشتة خود دين مبين اسالم را يك مذهب و رژيمي قلمداد كرده

د غافل از آنكه فاصلة بين حقيقت و اين تصور باطل فاصله و شمشير بر مردم تحميل ش
كند نه تنها ازخوي  جهادي كه دين اسالم بدان دعوت و قيام ميالمشرقين است،  بعد بين

گيرد و هدف آن هم سيطره و  سبعيت و غضب و باالخره حيوانيت سرچشمه نمي
ترين خلق  در عالياستيالي به زور نيست بلكه از منتهاي خلوص و صفاي روح بشري 

گيرد و در حقيقت همان آروزي صلح و صفا و  خيرخواهي و بشردوستي صورت مي
اخوت و انسانيتي است كه مورد آروزي تمام مصلحين خيرانديش بوده و هست، و 

شود  كنار دنياي امروز براي اين منظور ديده مي مظاهر و محافلي كم و بيش در گوشه و
صيل اين عشوق و مطلوب بشري با مقدمات مفروضه و غايت امر آن است كه چون تح

شده امكان ندارد شرع مطهر اسالمي آن را با بهترين وسيله و مقدمه تحصيل و  تجربه
كند  آنچه آدمي را آرام و مطمئن و سربراه و سرگرم به زندگي مي نمايد زيرا پيشنهاد مي

و را به حد كافي و تي اامحيط و وضعي است كه حقوق الزمه و احتياجات طبيعي حي
زند  كامل تأمين نمايد و او را از شر هرگونه آفت وخسارتي كه بدين حقوق لطمه مي
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مصون و محروس دارد، اسالم چنين وضع و محيط را با قوانين و احكام عملي بر طبق 
حوائج طبيعت بشري در حد اعالي آن آماده كرده و انسان را در سرزمين توحيد كشور 

ده تمام وسايل حيات سعادتمندانه او رابه حد اكمل در دسترس او عدل و حق درآور
جوئي و  اي از عواطف زشت او مانند حسد و برتري گذارده به آفاتي كه از طغيان پاره

گيرد مهارزده در حصار محكم شريعت از شر هر گونه  اعمال غرايز حيواني مايه مي
پايان  شق خدا يعني حقيقت بياسالم بشر را عا. دارد صدمه و آفت او را محفوظ مي

شناسد فلذا براي اينكه  داند و تمام سعي و تالش او را در اين جهان بدين منظور مي مي
هر چه زودتر اين تشنة سوخته را به درياي زالل عطش نشان برساند اقصر طرق را 

و اختيار كرده براي اينكه او را از اشتباه كاري كه همان تبعيت او از غرايز حيواني 
هواهاي نفساني كه به عبارت شرع تسويالت شيطان است بازداشته از بيابان حيرت و 
غفلت و سرگرداني به شاهراه وصول به مطلوب هدايت و به سرچشمه حيات رهبري 

هاي كاملة حضرت  دارد از آنسبب كه يكي از حكمت كند، امر جهاد را مقرر مي
و قلوب، آرائ مختلفه و اهواء  آفريدگار در آفرينش آدمي اين است كه در نفوس

شود كه  متشتته است، زيرا انسان از هيچ شروع شده وعاليترين مقام وجود را حائز مي
ْلنَاُهْم عَ [ يَِّباِت َوَفضَّ ْمنَا َبنِي َآَدَم َوَمحَْلنَاُهْم ِيف الَربِّ َوالَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ َىل َوَلَقْد َكرَّ

بديهي است چنين موجودي را در طريق سير   }70:اإلسراء{] ْقنَا َتْفِضيًال َكثٍِري ِممَّْن َخلَ 
احوال است و هر يك از اين حاالت مقتضي اعمال و به جانب كمال هزاران تغيير 

حركاتي است كه اگر يله و خودسر باشد از طريق مشي مستقيم خارج گرديده مزاحم 
ي و زيان او و ديگران است پس سفرانش خواهد گشت كه سرانجا به بدخت خود و هم

بايد طريقي اتخاذ شود كه از اين فتن و محن جلوگيري گردد و انسان در كمال آرامش 
و فكر آزاد به دريافت مطلوب و وصال معشوق خود نايل آيد و اين منظور جز از طريق 

  .گيرد جهاد صورت نمي
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يالت شيطاني و غرايز اسالم براي اينكه امر جهاد از هر گونه هواهاي نفساني و تسو
طلبي و تجمع ثروت و از اين قبيل  حيواني بر كنار باشد و خوي غلبه و سبعيت و جاه

امر جهاد را  خصائل نامحمود انگيزه آن نگشته و بر جامعه شريف انساني حكومت نكند
شده و مهذب واگذار كرده ودر ذيل آية شريفة توبه كه  بر عهده شريفترين افراد تربيت

فرمايد خود را مشتري و مؤمنين را بايع جان و مال معرفي  را تشويق به جهاد مي مؤمنين
توانند حائز اين مقام عالي شوند بدين گونه بر  صفات كساني را كه مي. نمايد مي
اِجُدوَن اآلَِمُروَن [ شمارد مي اِكُعوَن السَّ اِئُحوَن الرَّ التَّاِئُبوَن الَعابُِدوَن احلَاِمُدوَن السَّ
ِ اُملْؤِمنِنيَ بِاملَ    }112:التوبة{ ]ْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن املُنَْكِر َواحلَافُِظوَن ِحلُُدوِد اهللاِ َوَبرشِّ

يعني خدا مشتري و مؤمنيني كه داراي اين صفات عاليه باشند فروشنده و مورد معامله، 
پرواضح است كه . جان و مال مؤمنين است و بهاي آن هم بهشت جاويدان است

كنندگان خاضع و  گان و ركوع پيشه كننده از گناهان و عبادت اشرين جهاد كه توبهمب
كنندگان از هر گونه زشتي بوده و  سجودكنندگان خاشع و امركنندگان به معروف و نهي

حفظ حدود الهي نمايند چنين كساني كه جامع صفات مؤمنينند هرگز جنگ را براي 
  .شوند مقاصد پست مرتكب نمي



 

  
  المي به منظور بسط عدالت و معارف بين جامعه بشر استجهاد اس

هرچه باشد شريعت مقدس اسالمي بين تمام مذاهب و اديان و رژيمها و مرامها كه 
براي اصالح و سعادت جامعه انساني اعم از قوانين زميني يا احكام آسماني وضع و 

ترين رژيم  ليپيشنهاد شده حتي به تصديق دشمنان منصف و دانشمندان بهترين و عا
  .دار سعادت مردم جهان باشد  تواند عهده است كه مي

دهد و هم  كردن چنين قانون و رژيم چه بايد كرد؟ هم عقل گواهي مي براي جانشين
كردن شارع و مقنن هر چند با بهترين بيان و  تجربه نشان داده كه تنها گفتن و عمل

ا ظهور پيغمبر اسالم با كاملترين دهد زير ترين عمل باشد نتيجه مطلوبه را نمي صحيح
شرايط بعثت يك هادي و رسول آسماني صورت گرفت، در خانوادة پاك و مطهري 
بدون هيچ انگيزه نفساني و سياسي در شخصي كه قبل از ادعاي نبوت به صداقت و 

گردان و امانت مشهور واز شبهات دغلي و حقه بازي منزه بود و به قدري از شبهة روي 
كه حتي از نعمت خواندن و نوشتن و تعليم و تعلم محروم و مهمجور بود و با دور بوده 

ساخت و بعظمت و  اين وصف آداب و كتابي آورد، كه شنوندگان را شيفته و مسحور مي
آورنده و گروندة آن اهانت و مسخره  حكمت آن اعتراف داشتند اما چه فائده كه نصيب

َلْو َأْنَزْلنَا َهَذا الُقْرَآَن َعَىل َجَبٍل [قرآني كه بيشتر سيزده سال يا ! و زجر و اذيت بود
ًعا شكافت بر قلوب سياه گمراهان با  سنگ را مي دل}21:الحشر{] َلَرَأْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ
نمود دوامي  شد مگر اثر داشت، و اگر اثر آني بر قلوب مي لطف بيان خوانده مي

سيد پس چه بايد كرد؟ اسالم حامل رسالت و ر يافت و باالخره به نتيجه عملي نمي نمي
دارين مردم جهان است و مأمور گسترش حق  تبليغ آن   پيام ابدي آسماني براي سعادت

شود  به عموم جهانيان از بدو ظهور خود تا انقراض عالم است زيرا دفتر نبوت بسته مي
بعد از ديگري  بشر كه چندين قرن است در مدرسة انبيا كالسها را يكي  و براي تربيت
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وش انساني پا به مرحلة بلوغ گذاشته   گذرانيده ديگر پيغمبري نخواهد آمد، تودة كودك
و زماني است كه ديگر برنامة زندگي او را بايد به دستش داده و او را آزاد گذاشته به 

گذارد  عقلش واگذار نمايند  اما هوي وهوس و بازيگوشي اطفال شرير اين دبستان نمي
ديب شروران چه راهي به نظر ايض آخرين معلم بشر به ديگرن رسد، جز راه تافاضة ف

  !رسد؟ مي
كردن  پس تشريع جهاد در شريعت اسالم باب سعادتي است بروي جهانيان و كوتاه

جاي اطفال شروري است به منظور استفاده و استفاضه وتحصيل  سروصدا وحركات بي
  .له شامله بر تمام عالميان استكمال ديگران و اين رحمت كام و بلوغ معرفت

  
  جهاد از محكمات آيات و از ضروريات اسالم است

اي كه در موضوع امر به جهاد و دستور آن در قرآن مجيد  ما از صدها آيات شريفه
نازل شده تيمناً اكتفا به چند آيه كرده و يقين داريم كه خوانندگان ماهر چند از مبادي و 

از كساني جسته و گريخته شنيده الاقل وجوب جهاد را شايد خبر باشند  مباني اسالم بي
  .و يا آيات آن را در كتاب آسماني خود ديده باشند

  : فرمايد  كه پروردگار عالم در سوره بقره مي

 |= ÏGä. ãΝà6 ø‹n= tæ ãΑ$tFÉ) ø9 $# uθ èδuρ ×νöä. öΝä3©9 ( #© |¤tã uρ β r& (#θèδ t õ3s? $\↔ø‹ x© uθ èδ uρ 

× ö yz öΝ à6 ©9 ( #© |¤ tãuρ βr& (#θ™6Ås è? $\↔ø‹x© uθ èδuρ @ Ÿ° öΝä3 ©9 3 ª!$# uρ ãΝn= ÷ètƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω 
šχθßϑn=÷è s?                                               ) 216: بقره(  

جهاد بر شما مقرر شده است و آن براى شما ناخوشايند است و چه بسا چيزى را «
بهتر باشد و چه بسا چيزى را دوست بداريد، ناخوش داريد، حال آنكه آن براى شما 

  »دانيد داند و شما نمى و خداوند مى. حال آنكه آن براى شما بد باشد
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شمارد اما چون  كه مضمون آية شريفه امر قتال و جهاد را يك امر واجب و حتمي مي
كشي آنرا بر حسب طبيعت بشري  مكروه نفس آدمي است از خطر مرگ و نفرت آدم

 اين عمل به ظاهر مكروهي است كه: فرمايد ماياند لكن با اين وصف مين زشت مي
چون نشر فصاد است كه از بدن فصد شده اگر : هزاران خيرات و بركات در آن است

  .شود ريزد لكن موجب حيات سعادتمند او مي اندكي خون فاسد بيرون مي
  : فرمايد  و در همان سوره مي

اَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض َلَفَسَدِت األَْرُض َوَلِكنَّ اهللاَ َوَلْوَال َدْفُع اهللاِ النَّ [ 
    }251:البقرة{] ُذو َفْضٍل َعَىل الَعاَملِنيَ 

كرد، به راستى زمين  دفع نمى] ديگر[برخى ]  به دست[و اگر خداوند برخى از مردم را «
  »شد، اما خداوند بر جهانيان بخشايش دارد تباه مى

  
اي را بوسيله پارة ديگر دفع نكند زمين تباه وفاسد  ردم پارهاگر خدا به وسيلة خود م

: فرمايد شود ولكن خدا را نظر رحمت و فضل بر جهانيان است و در همين سوره مي مي
املِِ [ يُن هللاِ َفإِِن اْنَتَهْوا َفَال ُعْدَواَن إِالَّ َعَىل الظَّ ] نيَ َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ
   }193:البقرة{

و اگر دست . تنها دين خدا باشد]  دين[از ميان برود و ]  شرك[و با آنان پيكار كنيد تا آنكه فتنه «
  » ، جز بر ستمكاران روا نيست]و تجاوز[ستم ]  بدانند كه[نگه داشتند، 

  
 :هفرمايد ك در سوره انفال با اضافه يك كلمه تكرار ميهمين كلمات آيه را و 

ُه هللاَِويَ [ يُن ُكلُّ نمايد كه قتال و جنگي كه اسالم آن  روشن مي  }39:األنفال{ ]ُكوَن الدِّ
نمايد براي اعالم كلمه حق و رسانيدن قافلة بشري به شهرستان  را واجب و تجويز مي

امن وامان دين و خداشناسي است كه در آن مرام بشر و هدف او جز وصول به حقيقت 
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ه رسيد ديگر دست از جهاد بازداريد و انساني بالغ و رشيد را نباشد و چون به اين مرحل
گذاريد ودر چنين محيطي ديگر غوغاي جنگ وضوضاي جدال  با معشوق و مطلوبش

نيست، تيغ جهاد در غالف است مگر براي بجاي خود نشانيدن ستمكاران كه احياناً و 
حدود الهي بر  يعني اجراي(شايد هيچگاه جامعه انساني از وجودشان خالي نيست 

  : فرمايد ونيز در سوره توبه كه اكثر آيات آن براي جهاد است مي) كاران بزه
اِر َوْلَيِجُدوا فِيُكْم [  ِذيَن َيُلوَنُكْم ِمَن الُكفَّ ِذيَن َآَمنُوا َقاتُِلوا الَّ َا الَّ َيا َأهيُّ

   }123:التوبة{ ]ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ اهللاَ َمَع اُملتَِّقنيَ 
ى مؤمنان، با كسانى از كافران كه به شما نزديكند، كارزار كنيد و بايد كه در شما ا« 

   »و بدانيد كه خداوند با پرهيزگاران است. درشتى بيابند
  

ايد با كفاري كه در پيرامون شما هستند مقاتله كنيد و  يعني اي كسانيكه ايمان آورده
مهابت و سطوت را بيابند و بدانيد  بايد چنان باشيد كه كفار در شما غلظت و درشتي و

  : فرمايد  كه خدا با مردم با تقوي و پرهيزكار است، و در سوره الصف مي

 $pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ ö≅yδ ö/ä3—9 ßŠr& 4’n? tã ;οt≈ pgÏB /ä3ŠÉfΖ è? ô⎯ ÏiΒ A># x‹tã 8Λ⎧Ï9 r& 

∩⊇⊃∪ tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ tβρ ß‰ Îγ≈ pg éB uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# óΟ ä3Ï9≡ uθøΒ r' Î/ 

öΝ ä3Å¡àΡ r&uρ 4 ö/ ä3Ï9≡ sŒ × ö yz ö/ ä3©9 βÎ) ÷Λä⎢Ζä. tβθçΗs> ÷ès?   ) 11-10: صف(  
ايد آيا شما را بر تجارتي كه شما را از عذاب دردناكي  اي كسانيكه ايمان آورده«

به خدا و رسول او ايمان ) آن تجارت اينست كه(دهد داللت كنم؟  نجات مي
اين كار شما در راه خدا بوسيله اموال و جانهاي خودتان جهاد نمائيد  آورده و

  !.؟»بهتر است اگر بدانيد) از هر چيز(براي شما 
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مقدس اسالم مهمترين موضوع و بزرگترين فرايض است  موضوع جهاد درنظر شارع
و در قرآن كريم در ميان احكام عملي هيچ حكمي به اندازة جهاد مورد تعقيب و تأكيد 

رار نگرفته است و به حقيقت ركن اعظم و أصل اقوم اسالم است و ما اگر ميخواستيم ق
ايم دراين مختصر بياوريم گنجايش  آوري كرده را كه در اين باب جمعاي  آيات شريفه

نبود زيرا بيش از دويست آيه روشن و صريح مربوط به امر جهاد در كتاب مجيد الهي 
چه آورديم كافي است و نيازي به بيش از اين نيست موجود است و براي مرد مسلمان آن

و با وجود اين همه آيات مصرّحات از ذكر احاديث، مستغني هستيم معهذا چند حديث 
  .آوريم تا بر اهل فهم و كياست حجت باشد از كتب معتبره شيعه در اين باب مي

  
  فضيلت جهاد

تفا و اقتصار به در فضيلت جهاد از بسياري احاديث شريفه و اخبار صحيحه اك
جهاد  نمائيم كه عزت و عظمت مسلمين را منوط به اجراي حكم محكم احاديثي مي
  .فرموده است

اي مفصل در ترغيب  البالغه ونيز در كتاب شريف كافي خطبه در كتاب وسائل و نهج
  : فرمايد  به جهاد از حضرت اميرالمؤمنين وارد است كه مي

 »حه اهللا خلاصة اوليائهان اجلهاد باب ن ابواب اجلنة فت«
  : فرمايد  تا آنجا كه مي

البسه اهللا ثوب الذل  احلصينة و جنته الوثيقه فمن تركه هو لباس التقوی و درع اهللا«
يل احلق منه ذو شملة البالء وريث الصفار والقامة و ضهب علی قلبه باالسداد و ا

 »بتضييع اجلهاد و سيم اخلسف و منع النصف
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ميرالمؤمنين ترك جهاد را پيراهن ذلت و جامة بال و نكبت و دراين حديث شريف ا
 عبداهللا امام جعفر صادق داند و در كتاب كافي از حضرت ابي خواري و مسكنت مي

  : فرمود روايت است كه رسول خدا
خلري كله فی السيف وحتت ظالل السيف و اليقيم الناس اال السيف و السيوف ا«

 »مقاليد اجلنة والنار
داشتن شمشير جهاد و زير  تمام خيرات را در دست حديث رسول خدا در اين

تواند به راه راست وادارد،  فرمايد مردم را چيزي جز شمشير نمي داند و مي ساية آن مي
يعني اگر به حق بكار برده شد ! شود كه شمشيرها كليد بهشت و جهنمند ويادآور مي

كتاب بوسيلة امام صادق از همان كليد بهشت وگرنه كليد جهنم است وني زدرهمان 
  : است كه فرمود بزرگوار

ی امتی غنفمن ترک اجلهاد البسه اهللا ذال و فقراً فی معيشتة وحمقاً فی دينه ان اهللا ا«
  »بسنابک خيلها و مراكز رماحها

كسيكه جهاد را ترك كند خدا او را در زندگي و معيشت لباس : فرمايد در حديث مي
كند بدرستيكه خدا امت مرا بوسيلة  د و دين او را ضايع و باطل ميپوشان ذلت و فقر مي

 در دخو. كند ممتاز مي نياز و شريف و هاي او غني و بي سم اسبان جهاد و نوك سرنيزه
ماندگي و   مضمون اين حديث شريف دقت كنيد تا سرّ انحطاط و نكتب و علت عقب

 وافي است كه حضرت امام محمدهاي كافي و وسايل و  ذلت را دريابيد، باز در كتاب
اميه نوشت و از جمله مندرجات آن رسالة شريفه اين  اي به يكي از خلفاي بني باقر نامه

  : بود
ما ضيع اجلهاد الذی فضله عزوجل علی االعامل و فضل عامله علی العامل تفضيال 

ه اشرتی اهللا فی الدرجات و املغفرة و الرمحة النه ظهر به الدين و به يدفع عن الدين و ب
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من املؤمنني انفسهم و امواهلم باجلنة بيعا مفلحاً منجحاً اشرتاط عليهم فيه حفظ احلدود 
اول ذالک الدعاء الی طاعة اهللا من طاعة العباد و الی عبادة اهللا من عبادة العباد و الی 

 .والية اهللا من والية العباد
تواند  كه چه چيز مي تا آخر حديث شريف كه مضمون بالغت مشحون آن اين است

جهادي را كه خداي عزوجل آن را بر جميع اعمال و فضيلت عامل آن بر جميع اعمال 
در درجات و مغفرت و آمرزش فضيلت داده آنرا ضايع كند؟ زيرا خدا به وسيلة، جهاد 

بوسيله جهاد خدا از . نمايد دين را ظاهر كرده وبدان وسيله از دين دفع هر شري مي
نمايد واين بيع رستگاري  و مالهايشان را در مقابل بهشت خريداري مي مؤمنين جانها
آوري است كه در آن حفظ حدود را بر ايشان شرط نموده نخستين اين  بخش پيروزي

حدود آن است كه مردم را از فرمانبرداري بندگان به اطاعت خدا و از پرستش مردم به 
و . دلة الهيه دعوت نمايدپرستش خدا و از حكومت و تسلط مردم به حكومت عا

 عبداهللا صادق درهمين كتاب از جناب ابوبصير روايت است كه به حضرت ابي
  :عرض كردم كه كدام جهاد افضل است فرمود 

  »من عقر جواده و اهريق دمه فی سبيل اهللا«
  : روايت است كه فرمود  و درهمين كتاب از حضرت اميرالمؤمنين

يا اال نعله نرصه و نارصه واهللا ما صلحت ديناً و الدان اهللا فرض اجلهاد وعظمه و ج
 .به

فرمايد خدا جهاد را فرض فرموده و آنرا عظيم شمرده و وسيلة نصرت و ياري  مي
خود قرار داده است به خدا سوگند هيچ امري از امور دنيا و دين جز به جهاد، صالح 

و وافي وكافي از  بحار و كتاب وسايل 21و در جلد  .گيرد نپذيرفته و صورت نمي
  : روايت شده كه فرمود  پيغمبر



 ارمغان آسمان

 

150

فوق كل ذی بربر حتی يقتل فی سبيل اهللا فاذا قتل فی سبيل اهللا فليس فوقة بر «
عقوق عقوق حتی يقتل احدا لديه فاذا قتل احد والديه فليس فوقه  وفوق كل ذی

 »عقوق
دا كشته يعني باالي هر عمل خوبي، خوبي ديگري است تا اينكه شخص در راه خ

شود  شود پس همينكه در راه خدا كشته شد ديگر باالتر از آن عمل خوبي تصور نمي
از پدر يا مادر را بكشد پس همينكه يكي  يعاقي، عاق ديگري است تا يك ودر باالي هر

  .از آنانرا كشت ديگر باالي آن عمل زشت عقوقي نيست
عقال و نقال دانسته  اسالمي است اهميت وجوب فريضة جهاد كه ركن اعظم شريعت

آوري  خواستيم آيات واخباري كه در اين باب وارد شده همه را جمع ما اگر مي شد و
اي را نيازمند بود ليكن نه ين مختصر  كرده در اينجا بياوريم خود يك جلد پانصد صفحه

اينك . نمود گنجايش آن را داشت و نه براي اهل انصاف وشعور بيش از اين الزم مي
آنچه اين فريضة عشيمه را از دست ملت اسالم گرفته و آنانرا كه بايد در  بايد ديد

باشند به اين سلحشوري و شجاعت و حفظ وطن و دعوت به حقيقت سرآمد جهانيان 
است با توجه بدانچه  روز سياه و تنبلي وكسالت و بزدلي وذلت نشانيده چيست؟ بديهي

اعتنائي و ترك  از همه مهمتر بي قبال رقم شد علت اوليه همان جهل بحقائق دين و
ماً بدين وضع مبتال كرده است ورا عم مقررات راجع به حكومت است كه ملت اسالم

ولي بعض از ملت شيعه عالوه بر آن دچار يك شبهه عجيب و در واقع بالي 
آوري شده كه معتقد گرديده كه جهاد براي بسط و اعتالء اسالم جز با وجود  هالكت

مام معصوم منصوص معين منصور من السماء داراي معجزات و خوارق وحضور و قيام ا
كردن اموات پيش از هزار سال و آويختن آنها به درخت كه آن  عادات از قبيل زنده

باالخره جز به ظهور مهدي موعود كه مطابق اخبار  درخت را سبز و بارور گردانند و
وتش بستگي به قيام قيامت دارد، وارده ظهورش مقرون و مقارن با آخرين ايام دنيا و دل
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همين عقيده از همان اوان پيدايش جمعيت، و رسميت وي كه در و روي ! حرام است
رديف يكي از مذاهب درآمده خود را بدين نشان علم و بدين بهتان بدين مبين و مذهب 
حقه خود را مطعون و متّهم نموده است عذر اينان در اين مورد و در مورد حكومت و 

المثل مدت اندكي در ظرفي بلورين آب خورده باشد ولي  آن عذر كسي است كه فيغير 
آن ظرف بلور مفقود يا شكسته شود آنگاه در وقت تشنگي از خوردن آب به 
عذرنداشتن آن ظرف بلورين خودداري نمايد بديهي است چنين كسي سرانجام از 

  !تشنگي خواهد مرد
صدسال است داراي حكومت رسمي است  و از همين رهگذر با اينكه بيش از چهار

يا نولي دولتي كه تشكيل داده و جنگ و جدالي كه قهراً روي طبيعت و وضع و تطور د
اند روي اين حساب همه عبث و خطا و  پيش آمده و خونهائي كه ريخته يا از او ريخته

  ! باطل و هدر بوده است
دم دلگرمي به زندگي و همين عقيده باعث شده كه هيچگاه براي اين ملت و اين مر

سعادت لذت حيات دست نداده و با كثرت دشمناني كه داشته و بدبختانه اكثراً برادران 
اند هموازه مورد طمع متجاوزين ستمكار بوده و از دوست و دشمن  مسلمان او بوده

اعتنائي بدنيا و صوفيگري و سستي و  توسري خورده و در نتيجه درويش منشي و بي
  !!وجودش را گرفته و در صحنه بارزه حيات به كلي خود را باخته استنكتب سراپاي 

داند و در محكمة  علت اين هر چه باشد آنچه فعال خود را بدان مستند مي
شماري كه از ائمه اطهار  نمايد، اين است كه در ميان اخبار بي محكوميت ارائه سند مي

جهاد و آداب و دستور آن  عليهم صلوات اهللا الملك الجبار در ترغيب و تحريض بر
كه از آنها حرمت جهاد بدون وجود امام معصوم شود  اند چند حديثي ديده مي داده

  ؟!كند و يا او چنين استنباط مي: شود استشمام مي
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اينك ما باضيق مجال آن احاديث را كه مورد استناد عدم قيام به وظيفه مقدس جهاد 
ذرانيم تا به ببينند جهل و غفلت دوستان و گ است در اين اوراق از نظر خوانندگان مي

سياست و تردستي دشمنان چگونه توانسته است مذهب شيعه را كه مخ و حقيقت اسالم 
  .نام نمايد است بدين مهلكه انداخته او را زبون و بد

  
  تحقيق در پيرامون احاديث

ناسبت به ذكر آن احاديث و توضيح در پيرامون آنها الزم است بدين م قبل از شروع
شرحي از وجود و پيدايش حديث و ارزش و اهميت آن از نظر دين مبين اسالم در 

خود بگذاريم كه خود آن را بايد از علل بزرگ انحطاط معرض مطالعه خوانندگان 
كه مهبط  اين نكته بر ارباب اطالع روشن است كه وجود مقدس پيغمبر خاتم. شمرد

د هر چه از جانب پروردگار بر قلب نازنينش وحي الهي و مبغل احكام محكمة اسالم بو
  :دموفر يافت آنرا بدون يك حرف كم و زياد به مردم ابالغ مي نزول مي

ُل اُملْسِلِمنيَ [و چون خود آنجناب اولين مسلمانان بود   }163:األنعام{]َوَأَنا َأوَّ
ان داد واز آنجا كه بي احكامي كه متوجه يك نفر مسلمان است بنفس نفيس انجام مي

َ لِلنَّاسِ [دار بود  احكام را قوال و عمال عهده ْكَر لُِتَبنيِّ  }44:النحل{ ]َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ
داد و  د مينماز و روزه و حج و جهاد و زكوه و غيره را در ضمن عمل به مردم يا

ه مأمور بودند ك »و ما آتيكم الرسول فخذوه« مسلمانان بر طبق فرمان آفريدگان جهان كه
ها قرآن بود و  اعمال و رفتار آن جناب را كه متكي به وحي بود فراگيرند ومنبع تمام آن

به جهت حكمتهاي بزرگي رد قالبي ريخته و در نظمي كشيده شده كه  چون قرآن مجيد
بالغت و انديشة بشر از اتيان مانند آن عاجز بوده و بزرگترين معجزة پيغمبر آخرالزمان 

ستبرد تصرفات فضوالنة معاندين و صاحبان اغراض كه ممكن است از اين جهت از د
بود روزي بدستاويز حكم خدا غرضها و مرضهاي خود را به صورت قوانين الهيه 
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درآورند و از نيروي عظيم ديني مردم به نفع يا غرض خود استفاده كنند، محفوظ ماند، 
ند با ساختن احاديث اما صاحبان اغراض و امراض كه در كين فرصت و انتهاز مجال بود

وگفتگوي اينكه من از پيغمبر چنين و چنان شنيدم در همان زمانيكه خورشيد نبوت در 
آسمان عظمت خويش تابان بود از نسبت دروغ به پيغمبر آخرالزمان خودداري نكردند 

 خود آن جنابالبالغه و كتب معتبره  تا جائيكه به فرمودة اميرالمؤمنين در نهج
اند آنچه  ام و و دروغگويان بر من بسيار شده ه مردم گفت كه من زندهبرپاخواست و ب

ندازيد و مورد كنند اگر موافق قرآن است آن را اخذ وگرنه دور بي مردم از من نقل مي
ديدند حريف مقابله و معارضه با قرآن نيستند لذا  دشمنان چون ميآري . اعتنا قرار ندهيد

گشتند كه خيلي سهل و اسان بود  عل حديث ميبراي پيشرفت منظور خود متوسل به ج
گشت زيرا با وسعت و پيشرفت برقĤسائي كهاسالم  تر مي و بازار آن هم روز به روز رايج

داشت و هر روز كشوري از كشورهاي معمور و متمدن جهان آن روز را ضميمية قلمرو 
نمود كه  يكرد و آداب و سنن و عادات و رسوم مختلف ملل گوناگون ايجاب م خود مي

توانستند از قرآن حوائج تشريعي  در تطبيق احوال آنان به قرآن مراجعه كنند و چون نمي
رسول خدا را در نظر گرفته مالك خود را برآورند لذا ناچار بودند كه اقوال او اعمال 

العاده به كساني داشتند كه درك عصر نبوت و  عمل قرار دهند از ين جهت نياز فوق
  بر را كرده باشند شرف صحبت پيغم

هم براي خاطر خلفاي وقت هزاران احاديث دروغ بافتند چنانكه جعل  تو ديگر روا
در اين زمان كم و بيش . حديث كبوتر از براي مهدي عباسي از مشهورات است

مسلمانان درك كرده بودند كه اهل بيت وحي و خاندان رسالت به احكام الهي و قوانين 
ازل گرديده واردترند و از كذب و جعل دورند لذا هر گاه كه شان ن آسماني كه درخانه

زندند ولي سياست  ماندگان عترت مي امكان داشت براي دانستن آن سري به خانة باقي
گيري را به جائي رسانيده بود كه مردم بدبخت آن زمان از  اميه كار سخت شوم بني
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كه بنص صريح  بن عليدودمان پيغمبر آن اندازه دوري گزيننند كه حتي از حسين 
پيغمبر يكي از سادات شباب اهل جنت است و در امان پيغمبر بزرگ شده و به آداب او 
مؤدب است، از ميان اين يك مليون و چندصد هزار حديث فقط دو حديث از او روايت 

  !!كنند
رفت و در همين اوقات كه نطفة خالفت  اميه رو به انقراض مي تا زمانيكه دولت بني

شد اندك فرصتي دست داد كه طالبان حق و حقيقت بدرب خانة  باس بسته ميع بني
حضور صادقين عليهما السالم مشرف گشته احاديث بسياري  عترت نبوت راه يافتند وبه

از آن دو بزرگوار شنيدند و معني حديث را فهميدند اما بدبختانه اين آفت حقيقت سوز 
درخانه اهل بيت عصمت نيز راه يافت كذب و جعل ومطامع ارباب اغراض و امراض ب

 كه تنها مغيرة بن سعيد يكي از روات كذبه كه اندك رابطة با حضرت باقرالعلوم
داشت خود مدعي شد كه بيش از سي هزار حديث در احاديث آن بزرگوار دس و جعل 

الخطاب و بنان و عمر النبطي و امثالهم از قول   كرده است و همچنين محمد بن ابي
را هم در رديف اشخاص  تا جائيكه صادق آل محمد! صادق دروغهائي بافتند ترحض

كه يحي بن عبدالحميد : ابوعمر وكشي در رجال خود گفته! ضغيف الحديث نماياندند
به شريك گفتم : تأليف كرده گفته است كه در كتابي كه در اثبات امامت اميرالمؤمنين

شريك به من !! الحديث است د ضعيفگان اينست كه جعفر بن محمگروه بسياري را
  : دهم گفت من ترا از حقيقت قضيه خبر مي

جعفر بن محمد مرد صالح مسلمان پرهيزكاري بود ولي يك مشت جهال اطراف او 
گويند جعفر بن  شوند مي شوند و وقتيكه از نزد او خارج مي را گرفتند كه بر او داخل مي

كنند تمام  اينان بر جعفر بن محمد حديث مي محمد ما را حديث كرد و به احاديثي كه
آن از منكرات و دروغ و موضوع است قصدشان آنست تا بدينوسيله در ميان مردم 
زندگي كرده و از سفرة مردم بخورند واز ايشان درهم ودينار بگيرند واز هين راه است 



  ارمغان آسمان

 

155

ينان كسانيند كه شنوند، ازا آورند و عوام، اينها را از آنها مي كه هرگونه منكري را مي
كه موجب بدنامي آن (شوند و اين دسته  شوند و از ايشان كساني منكر آن مي هالك مي
گويند  مانند مفضل بن عمرو بنان و عمر النبطي و غير هم است واينانند كه مي) حضرتند

جعفر ايشان را از قول پدرش از جدش حديث كرده است كه معرفت امام از نماز و 
به ... اند و اينكه ايشان او را از وقايع قبل از روز قيامت خبر داده!! كند روزه كفايت مي

خدا سوگند جعفر چيزي از ينها را هرگز نگفته است، جعفر نسبت به خدا داراي تقوي 
ها به او داده شود پس مردم آنها را شنيده و  بوده و پرهيزكارتر از آن است كه اين نسبت

  .دانستي كه او يگانة مردم است ديدي مي ر را مياو را تضعيف كردند و  اگر جعف
كردند بسيارند كه  كذبة رواه كه از قول ائمه معصومين اخبار دروغ جعل و نقل مي

مثال يكي از اينها بشّارالشعيري . تحقيق در حال آنها محتاج برجوع به كتب رجال است
فی هذا الكذاب   اهللا السألنّ عام قال«: فرمايد است كه حضرت صادق درباره او مي

ادعاه علی يا ويله ماله ارعبه اهللا فلقد امن علی فراشه و افزعنی  اقلقنی عن رقادی او 
فرمايد به خدا قسم از آنچه  مي  »تدرون انی مل اقول ذالک اقول ذالک الستقر فی قربی

اين دروغگو دربارة من گفته است و بر من ادعا كرده است مسئول خواهم شد واي بر 
خوابد و مرا از  ه كار دارد؟ خدا او را بترساند، او در رختخواب خود آسوده مياو، چ

ام مگر اين  انيد كه من اين چيزها را نگفته خواب خود در اضطراب افكنده مگر شما نمي
  !گويم تا در قبر خود استقرار يابم؟ چيزها را مي

خود از هيچ ازاين اشخاص شارالنان كساني بودند كه براي پيشرفت مقاصد شوم 
كردند مثال محمد بن بشر مجسمه حضرت موسي بن  گونه عمل دغلي خودداري نمي

خانه اطالق خود گذاشته بود مردم را  زده و در صندوق  راساخته واو را رنگ جعفر
كرد و به اين حيله خود را مبلغ و مرسل  با آن مجسمه خلوت مي برد در اطاق خود و مي

  !!كرد مياز جانب آن حضرت قلمداد 
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نوشت كه گروهي  احمد بن محمد بن عيسي به حضرت امام حسن عسكري
دهند و در ميان اين  خوانند و آنها را نسبت به تو و پدرانت مي تكلم كرده و احاديثي مي

رمد و بر ما جايز نيست كه آنها را  ن مشمئزشده ميآاحاديث سخناني است كه دلها از 
  ! كنند ن تو روايت ميرد كنيم زيرا آنها را از پدرا
  .حضرت به او نوشت

 »ليس هذا ديننا فاعتزله«
و در روايت ديگر اظهار برائت از آنها ! گيري كن اين دين ما نيست از آن كناره

  : فرمايد  كند و مي مي
هم لعنهم اهللا واجلاؤهم الی اضيق الطريق وان وجدت احدامنهم خلوة فاهجرو«

 »فاشدخ راسه بالصخرة
ترين  گيري كنيد خدا آنها را لعنت كند و مجبورشان كنيد به تنگ ها كنارهيعني از آن

راه كه مجال اين حرفها را نداشته باشند و اگر هر كس از آنها را در خلوت يافتي سرش 
  !!را با سنگ بزرگ بشكن

كه با وجود اينكه براي مردم استفسار و استخبار از صدق و كذب حديثي امكان 
حيائي به نقل حديث دروغ حتي  يان و ارباب اغراض با كمال بيداشت معهذا دروغگو

در نزد خود آن بزرگواران پرداختند و حتي از قول همان امام در حضور خود او از گفتن 
كند كه كشي آن  حديث دروغ باك نداشتند چنانكه داستان ميمون بن عبداهللا روايت مي

ست كه يك مرد بصري از قول سفيان اي از آن از ا را در رجال خود روايت كرده نمونه
ها حديث از قول حضرت باقر و حضرت صادق روبروي آن حضرت  ثوري وغيره ده

اگر : نقل كرد كه تمام آنها دروغ و جعل بر آن جناب بود ووقتي كه حضرت به او فرمود
ام و همه آنها دروغ است آيا  به تو بگويد كه اين مفتريات را من نگفته جعفر بن محمد

اند اگر بر  زيرا آنهائيكه اين احاديث را گفته! پذيري؟ آن محدث احمق گفت نه از او مي
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القولند من اگر تصديق جعفر بن   قتل مسلماني شهادت دهند مسموع الكلمه و مقبول
اين وضع احاديث در ! م تكذيب آنهاستمحمد را در كذب و جعل اين احاديث كن

اعصار غيبت كه از آن انوار هدايت، احدي نيست و  زمان ائمه طاهرين است پس واي به
شياين جعال و ائمة ظالل براي گمراهي مسلمين و دشمني با دين مبين راهي نزديكتر از 

كردند كه  و گاهي دوستان نادان نير به دوستي احمقانه، اعمالي جعل احاديث نيافتند
االصول فرموده عمداً اخباري جعل و در كتب   عالمه حلي درنهايه! دشمنان هم نكردند

و چون كار . حديث گنجانيدند تا صورت دين را زشت نموده وآنرا باطل جلوه دهند
وال رفت و هر صاحب غرض و مرضي به جعل حديث پرداخت مخصوصاً نم باين

آساي اسالم تمام دنياي متمدن   سرعت نفوذ برق ديدند باز كه مي دشمنان زيرك و حيله
اي  براي نجات از اين وضعيت به هر وسيله! بلعيده و درخود ضميمه نموده آن روز را

متشبت گرديدند و چيزي آسانتر ومؤثرتر از جعل حديث نيافتند زيرا پشت هم انداختن 
ات قرآن نيست كه چند جمله قال رسول اهللا وقال الصادق فالن وفالن زحمتي ندارد آي

از حيث تأثير هم  سان است وآباشد بلكه كالم آدمي است و ساختن آن بسي  در حصار 
هر سخني كه صبغة ديني گيرد مؤثر است چه رسد به امر و نهي امور مهمه و چون با 

توانستند چنين كاري انجام دهند ناچار به صورت دوست يعني  صورت دشمني نمي
در رديف علما و جرگة محدثين درآوردند آنگاه ضربات  مسلمان درآمده و خود را

و ائمه  كشندة خود را بر پيكر اسالم زدند با اينكه بر طبق ستور متواتره رسول اكرم
بايستي احاديث واخبار وارده از ناحيه ايشانرا بر  طاهرين سالم اهللا عليهم اجمعين مي

ار قرآن مجيد است لكن عرضه كنند زيرا بهترين محك صدق و كذب اخبكتاب خدا 
متأسفانه چنين عمل تاكنون صورت نگرفته و ما هنوز به كتابي از آثار علماء اسالم 

ايم كه احاديث را با قرآن مطابقه و مقابله كند و صحيح و سقيم آنرا از اين راه  برنخورده
بلي فقط اقدامي كه براي تشخيص صحيح و سقيم بعمل آمد جعل و احداث . بسنجد
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ايه و رجال است كه حديث را با وضع واحوال ناقلين آن بسنجد اگر راوي علم در
حديث چنين و چنان بود آن حديث صحيح و اگر چنين و چنان بود موثّق يا معتبر و 
اگر نه ضعيف يا مرسل يا مجهول است بايد دانست كه علم درايه تقريباً در قرن پنجم 

ل مرحوم سيد حسن صدر در كتاب هجري تأسيس گشت و  اولين تأليف را مطابق نق
ابوعبداهللا محمد بن عبداهللا معروف به حاكم نيشابوري متوفي ) الشيعه و فنون االسالم(

الحديث در اين باره نگارش داد هر چند اين كار  در پنج جلد مسمي به معرفت علم 405
وگيري و را از پرتگاه وقوع در اكاذيب و مفتريات جل اٌتوانست به طور كامل محدث نمي

حفظ نمايد زيرا چه بسا كه شخصي از حيث دارابودن صفات يك نفر راوي حديث 
صحيح، آن صفات را واجد باشد و معهذا خبر منقوله از او مخالف كتاب خدا باشد 

بينيم وانگهي آنكه  اي از احاديث صحيحه موجود همين عيب را مي چنانكه در پاره
نفر از رجال خوشنام را در رجال حديث  تواند اسم چند خواست جعل حديث كند مي

اي به خط و مهر  خود قطار نمايد براي اينكه از آن رجال خوشنام كتاب و رساله
خودشان باقي نمانده كه با تطبيق به آن كذب مفتري واضح شود وكتب حديث هم 

بينيم كه كتاب  معدود و محدود نيست كه نتوان از حدودآن خارج شد بلكه همه روزه مي
خبر بوديم و حديثي مي شنويم كه سابقه  شود كه از وجود آن بي يثي پيدا ميحد

  !نداشت؟
تواند ما را از شر جعال و  و معذالك، با اينكه گفتيم كه علم درايه و رجال نمي

توان فوائد آن  واضعين حديث كذب، كامالً محفوظ دارد ولي باز نفع آن زياد بوده و نمي
حتي از اين طريق هم تاكنون اقدامي كامل براي تشخيص و را منكر شد اما بدبختانه 

دانيم تنها عالمه مجلسي اعلي اهللا  موازنه اخبار صحيح و سقيم به عمل نيĤمده و آنچه مي
مه كتاب كافي را كه شامل حدود شانزده هزار حديث است در معرض و محك علم دمق
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از ارزش صحت انداخته و  در آيه و رجال قرار داده و پيش از نه دهم احاديث آن را
  .است آن را صحيح دانسته دهم كمتر از يك

شود كه مفادش  اي احاديث يافت مي در صورتيكه در همين احاديث صحيح، پاره
يات قرآن است و در ميان همان احاديث ضعيف و حسن و مرسل وغيره آمخالف با 

ت و متأسفانه ما را اكنون يات قرآن اسآشود كه مفاد آن كامال مطابق با  احاديثي يافت مي
  .هائي از اين دو قسم در اينجا بياوريم مجال آن نيست كه نمونه

ما معتقديم كه بهترين محك براي تشخيص حديث صحيح از سقيم همان ميزاني 
اند وآن همان  است كه خود رسول خدا و ائمه معصومين عليهم السالم بدست داده

ه خود كتاب را محتاج به تفسير احاديث كردن بر كتاب خداست به شرط اينك عرضه
نارسائي ومحتاج به مترجم و  ندانيم تا عالوه بر فساد دور، تهمت نقص بر كتاب خدا و

بودن بيان الهي وارد آوريم و هر حديثي كه با كتاب موافق باشد هر چند از  ديلماج
ز رسول حديثي كه درموضوع با ا ردمثال ابوهريره مخالين مذهب ما باشد بپذيريم 

قال رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله ليأتني علی الناس « روايت نمده است كه خدا
 .»هزمان اليبقی احد اال  اكل الربافمن مل يأكله اصابه من غبار

ماند  كه مضمون آن اين است كه بر مردم روزگاري خواهد آمد كه كسي باقي نمي
رد باالخره گردي از آن بر وي و اگر هم آن را نخو! مگر اينكه ربا خواهد خورد

بينيم يقين  ما كه امروز براي العين معامالت ربوي و مؤسسات بانكي را مي) نشيند مي
 داريم كه اين حديث صحيح و يكي از آثار صدق نبوت و از معجزات آن حضرت
توان  است حاال راوي آن بر طبق علم درايه و رجال شخصي است كه حديث او را نمي

وتفسير البرهان در ) مجمع البيان(ضرري ندارد و مثالً در تفسير طبرسي  صحيح دانست
اِرُبوَن اهللاَ َوَرُسوَلهُ [ذيل آيه  ِذيَن ُحيَ َام َجَزاُء الَّ از جميل بن دراج   }33:المائدة{] إِنَّ

كه از ثقات اصحاب ائمه  و بر طبق كتب رجال چون فهرست شيخ و خالصة عالمه و 
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باشد  صحيح القول مي )عصابة علی تصحيح ما يصح منهامجعت ال(رجال نجاشي 
اعطی «آورده كه آن حضرت از پدرش روايت كرده كه  حديثي از حضرت صادق

فملک سبعامئة سنة و سبعة ملک اهل سليامن بن داود ملک مشارق االرض ومغارهبا 
از كه هر كس كوچكترين اطالعي  » ...الدنيا كلهم من اجلن و االنس و الشياطني و 

پس اين ميزان ميزان . داند اين حديث با كمال صحتش دروغ است تاريخ داشته باشد مي
نيست تا  مجال افسوس كه ما را كه بتوان بدان اعتماد نمود و صحيح و مطمئني نيست

و افكار مساعد نيست و شمشير تهمت هائي از اين قبيل بياوريم زيرا هنوز محيط  نمونه
  .و دشنام تيز است

كردن احاديث به قرآن است هر چند گويندگان و  ين ميزان همان عرضهپس بهتر
اتفاقاً اين عقيدة ما، مضمون حديث شريفي است كه  آورندگان آن فاسق و فاجر باشند و

يا حممد «: از محمدبن مسلم از حضرت صادق روايت شده كه آن حضرت فرمود
ا جائک من رواية من بر او ذبه و مخماجائک فی رواية من بر او فاجر يوافق القرآن ف

ر خيالف القرآن جو ما جائک من رواية من بر او فا ذبهخففاجر يوافق القرآن 
كه مضمون حديث صداقت مشحون آن است كه فرمود اين محمد آنچه در  »فالتأخذبه
آيد كه آن مطلب در آن روايت موافق قرآن است حاال راوي خواه خوب  روايتي مي

دكردار باشد آن مطلب را بگير و آنچه در روايتي كه بدست تو نيكوكار وخواه فاجر ب
! آيد كه آن مخالف قرآن است خواه راوي آن آدم خوب باشد يا فاجر، آن را نگير مي

پس ميزان صحت و سقم احاديث به موجب عقل و شرع و احاديث متواتره عرض به 
اب خدا آمده كتاب خداست اينك اندكي از آن احاديث كه در عرض احاديث به كت

  .است
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روايت شده كه آن  عبداهللا صادق در كتاب شريف كافي از حضرت ابي - 1
  !حضرت فرمود

قال رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله ان علی كل حق حقيقة و علی كل صواب نوراً «
 »فام وافق كتاب اهللا فخذوه و ما خالف كتاب اهللا فدعوه

هر سخن صحيحي را نوري است  فرمايد هر حقي را حقيقتي و مي رسول خدا
پس هر چه موافق كتاب خدا بود ) م –همانطور كه در حديث ابوهريره يادآور شديم (

  .آنرا فراگيرد و آنچه مخالف كتاب خدا بود آن را واگذاريد
روايت  در تفسير عياشي از هشام بن الحكم از حضرت امام جعفر صادق - 2

منی او مكة يا اهيا الناس ما بفی خطبة  قال رسول اهللا«: شده كه آن حضرت فرمود
 »جائكم عنی يوافق القرآن فانا قلته و ما جائكم عنی اليوافق القرآن فلم اقله

هر چه از ! اي مردم: اي كه به مكه يا در مني خواند فرمود در خطبه رسول خدا
بود آن را ام و اگر موافق ن جانب من به سوي شما آمد اگر موافق قرآن بود آن را من گفته

  .ام من نگفته
از پدر بزرگوارش از  از اسمعيل بن زياد السكوني از حضرت صادق - 3

الوقوف عند «: اميرالمؤمنين صلوات اهللا عليهم روايت كرده است كه آن حضرت فرمود
الشبهة خري من االقتحام فی اهللكة و تركک حديثا مل تروه خري من روايتک حديثاً مل 

حقيقة و علی كل صواب نوراً فام وافق الكتاب اهللا فخذوا به ما حتصه ان علی كل حق 
 »خالف كتاب اهللا فدعوه

وقوف وتأمل در هنگام شبهه بهتر است : فرمايد  در اين حديث مي اميرالمؤمنين
از خود را به هالكت انداختن وحديثي را كه روايت نكرده و تركش نائي بهتر است از 

اي بدرستيكه هر حقي را خود  به حقيقت آن نرسيده اينكه حديثي را روايت كني كه
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يعني خود سخن حق، داراي اثر و (حقيقتي است كو بر هر سخن صواب نوري است 
پس آنچه موافق كتاب خدا است آن را بگيريد و آنچه مخالف كتاب ) نور خاصي است

  .خدا است آن را واگذاريد
  : فرمايد ميشنيدم كه   از حضرت امام جعفر صادق: گويد كليب اسدي مي - 4
 »ما اتاكم عنا من حديث اليصدقه كتاب اهللا فهو باطل«

  .كند باطل است رسد اگر كتاب خدا آن را تصديق نمي هر چه ازما بشما مي
كه حضرت امام محمدباقر و حضرت امام جعفر صادق عليهم : گويد  سدير مي - 5

بر ما تصديق  »ب اهللا و سنة نبيهاليصدق علينا اال بام يوافق كتا«: فرمودند السالم مي
  .ش با آن موافق باشدرا و سنت پيغمبدنمي شود مگر آنچه كتاب خ

كند  روايت مي صادق شيخ يوسف بحراني در كتاب حدائق خود از حضرت - 6
  : كه آن حضرت فرمود

 .»التقبلوا علينا حديثنا االما وافق القرآن السنة«
  .موافق قرآن و سنت باشدحديثي را بر ما قبول نكنيد مگر آنچه 

روايت  جناب از حضرت صادق و آن در همان كتاب از حضرت رضا - 7
  .فالتقبلوا علينا خالف القرآن بر ما خالف قرآن را قبول نكنيد: كند كه فرمود  مي

كنم كسي را اندكي از وجدان وانصاف روزي شده باشد و معهذا ترديد  گمان نمي
توان به احاديثي كه مضمونش خالف قرآن است يا با آن  كند كه با اين بيان ديگر مي

كند اعتماد كرد هر چند رجال آن مطابق كتب  موافق نبوده و قرآن آن را تصديق نمي
رجال و درايه، مؤمن وامامي و فالن و فالن باشند و هر چند با ميزان در آيه احاديث 

ن مقام با تطويلي كه رفت ند كه مقصود ما درايا والبد خوانندگان متوجه! صحيح باشند
ين احكام رآن است كه اگر حديثي يا احاديثي يافت شود كه جهاد را كه از بزرگت

بداند چون مخالف صريح بيش از صد   اعظم آن است موقوف و يا حراماسالمي و ركن 
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دانيم مهمترين سبب ارتقاء و  آيه قرآن است اصال قابل قبول نيست بخصوص كه مي
اند كه  ن حكم محكم جهاد بوده و دشمنان از هر حيث متوجه بودهعظمت مسلمين همي

كه  اي مسلمانان را از اين حكم سعادت بخش الهي بازدارند حاال بهر شيوه و رويه
در ! اند نمايند چنانكه كرده بتوانند آنانرا در اين موضوع سست و غافل و جاهل مي

ه باشد در احاديث شيعه صورتيكه خوشبختانه حديث صحيحي كه چنين مضموني داشت
گويند جهاد را مشروط به وجود  وجود ندارد و ما انشاءاهللا ضمن بحث از احاديثي كه مي

نمائيم چون در اين جا سخن از مطابقه احاديث  امام معصوم دانسته تحقيق اين مدعي مي
شده اين شبهه قوي اي بألقاي شيطان يا دشمنان يا جاهالن  باقر آن رفت و در اذهان پاره

اساس كار  تواند و حق ندارد تفسير كند وبدبختانه اين شبهه بي كه قرآن را جز امام نمي
خود را كرده و در واقع قضيه را معكوس نموده يعني به عوض اينكه احاديث راعرضه 

پردازيم  لذا اكنون مي!! به قرآن كنيم با اين شبهه بايد قرآن را به احاديث عرضه كنيم
  .و رفع اين شبهه و من اهللا التوفيقببطالن اين مدعي 

  
  قران قابل فهم است

توان گفت كتابي  خداوند متعال قرآن را براي هدايت بشر فرستاده و چگونه مي - 1
و بايد به اشخاص ! آدم تا انقراض عالم آمده قابل فهم نيست كه براي دستور زندگي بني

د و با هزاران سال كه از عمر ان اي از زمان در محيطي مجهول بوده معدودي كه در برهه
عالم مانده احدي از آنان نيستند باز هم بايد به آنان مراجعه كرد و فهم آنرا منحصر به 

  !ايشان دانست؟
تواند بفهمد  ميثانياً خود قرآن مدعي است كه او را همه كس كه اهل زبان باشد  - 2

كْ [:مانند آيات شريفه َنا الُقْرَآَن لِلذِّ ْ ِكرٍ َوَلَقْد َيرسَّ َهَذا َبَياٌن [ }17:القمر{] ِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ
َا النَّاُس َقْد َجاَءُكْم ُبْرَهاٌن ِمْن [ }138:آل عمران{ ]لِلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِْلُمتَِّقنيَ  َيا َأهيُّ
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ُكْم َوَأْنَزْلنَا إَِلْيُكْم ُنوًرا ُمبِينًا ]  ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمبِنيٌ َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهللاِ[ }174:النساء{ ]َربِّ
َالِم َوُخيِْرُجُهْم ِمَن الظُُّلَامِت إَِىل [ }15:المائدة{ َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ َهيِْدي بِِه اهللاُ َمِن اتَّ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  آيا برهان و نور احتياج دارد باينكه  }16:المائدة{] النُّوِر بِإِْذنِِه َوَهيِْدهيِْم إَِىل ِرصَ
  !اي معدود و معدوم قرار داد؟ را در انحصار بيان عده آن

 !زهي نادان كه او خورشيد تابان
  

 بنور شمع جويد در بيابان  
  

ُروَن [: كنند مانند كند كساني را كه به آن تدبر نمي قرآن مالمت مي - 3 َأَفَال َيَتَدبَّ
وا َعَىل َأْدَباِرِهْم ِمْن َبْعِد َما إِنَّ الَّ [ }24:محمد{] الُقْرَآَن َأْم َعَىل ُقُلوٍب َأْقَفاُهلَا ِذيَن اْرَتدُّ

َل َهلُْم َوَأْمَىل َهلُمْ  ْيَطاُن َسوَّ َ َهلُُم اهلَُدى الشَّ اگر قرآن قابل فهم نباشد و   }25:محمد{] َتَبنيَّ
و تعالي اهللا بايد فقط عده معدودي آن را بيان كنند اين ماللمت از طرف خداجور است 

  .عن ذالك
كند اگر قابل فهم نباشد اين  ن منكرين نبوت را دعوت باتيان مثل خود ميقرآ - 4

ْلنَا َعَىل [ تعالي اهللا عن ذالكدعوت دعوت جاهالنه است و  َوإِْن ُكنُْتْم ِيف َرْيٍب ِممَّا َنزَّ
  .}23:البقرة{ ]َعْبِدَنا َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثِلهِ 

ت و اگردر آن اختالفي بود از جانب قرآن مدعي است كه در آن اختالفي نيس - 5
ُروَن الُقْرَآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغْريِ اهللاِ َلَوَجُدوا فِيِه اْختَِالًفا َكثًِريا[ خدا نيست ] َأَفَال َيَتَدبَّ

و امر  داند كه در آن اختالفي هست يا نيست اگر كسي آنرا نفهمد از كجا مي }82:النساء{
زيرا چيزيكه قابل فهم نيست چه ! ي استثرت العياذ باهللا امر عبتدبر در آن در چنين صو
  تدبري در آن توان نمود؟

خداي متعال قرآن را نور و حكيم و مهيمن و مبين و شفا و هدي ناميده است  - 6
مطالب آن بقدري غامض و پيچيده وتاريك باشد كه احتياج به تفسير  اگر بنا باشد
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نيافتند باشد دراين صورت نسبت كذب واغوا به معدودي كه حتي مجال اظهار وجود 
  !زند؟ ساحت مقدس ربوبي داده شده آيا هيچ مسلماني چنين حرفي مي

اند عالوه بر آنكه كامل نيست در همان  تفاسيري كه نسبت به ائمه معصومين داده - 7
 طاند كافي نبوده بلكه بسياري از آنها اصال مربو آيات هم كه مورد تفسير قرار گرفته

  .اي از آن بعد از اين خواهد آمد انشاءاهللا پاره نيست چنانكه
  

  تفاسير جعلي منسوب به ائمه عليهم السالم
  .حاال اگر فرض شود كه مردم مجبور باشند كه در تفسير قرآن رجوع به احاديث كنند

آوري شده در اين زمان عبارت است از تفاسير  احاديثي كه دربارة تفسير قرآن جمع
اي از اين تفسيرات كه  و تفسير عياشي و امثال آن، اينك ما نمونه متفسير اما والبرهان 

آيا ! تواند ما را كافي و قانع باشد واقعاً مي آوريم تا به بينيم آيا در پيرامون آيات شده مي
  !راستي مقصود خدا از ارسال اين آيات اين بوده كه ما اين مطالب را بدانيم؟

ير منسوب به حضرت امام حسن عسكري مشهور به تفسير يكي از اين تفسيرها تفس
امام است كه البد مهمترين آنهاست زيرا مخصوصاً اين كتاب براي تفسير نوشته شده در 
حاليكه از ائمه معصومين كتابي كه فقط براي تفسير نوشته شده باشد وجود ندارداينك 

  : معايب آن 
ود كه رجالي كه اين تفسير را روايت ش با مراجعه بسند اين تفسير معلوم مي –اوال 

اند زيرا يكي از رجال آن سهل بن  اند مجهول و نامعلوم و كذاب بوده كرده
االحاديث و يروی عن  انه كان يضع«: احمدالديباجي است و ابن الغضائري گفته

كند وعالمه در رجال  سهيل بن احمد از محمد بن قاسم استر آبادي نقل مي و »املجاهيل
  : باره اين تفسير فرموده است خود در

 »امحد الديباجی و احاديثه منا كري انه موضوع وضعه سهيل بن«
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ي آن را جفرمايد اين تفسير موضوع وساختگي است كه سهيل بن احمد الديبا مي
وضع نموده و احاديث آن منا كير است و باز درباره محمد بن قاسم استرآبادي در كتب 

  .شود يرجال به اين عبارت ياد م
آبادی ضعيف كذاب روی عنه قيل ابن ابی القاسم املفرساالسرتحممد بن القاسم و 

 .تفسري عن رجلني جمهولني
آري اين مرد ضعيف كذاب اين تفسير را از دونفر مجهول به نام يوسف بن محمد 
بن زياد و علي بن محمد بن سيار روايت كرده است خودش خيلي خوشنام بوده رفته 

  !است  نام و نشاني را هم چسبيده لين بيدامن مجهو
ما قبالً گفتيم كه اگر مضمون حديثي با كتاب خدا و الاقل با عقل و تاريخ موافق 

كه منسوب به امام ! رويم سراغ مضامين اين تفسير شريف پذيريم اينك ثانياً مي باشد مي
  .بينيم چه گلهائي بهĤب داده است تا به

  : گويد بوده كه مي عاطال در از تاريخ بياين ق! اوالً اين جناب امام
حجاج مختار بن ابوعبيده ثقفي را حبس كرد و قصد قتل او را داشت لكن بدان 

نجات داد واز قتلة حسين بن علي انتقام گرفت با اينكه به  دست نيافت تا خدا او را
در سال هفتاد و پنج هجري به امارت منصوب شد و قتل  تصديق تمام مورخين حجاج

هجري بدست مصعب بن زبير كه از طرف برادر  67مختار چند سال قبل يعني در سال 
  .مختار بود اتفاق افتاد خود عبداهللا بن زبير مأمور جنگ با

و داستان عبدالملك مروان و قتل معصب و سر او در داراالماره كوفه از مشهورات 
د امام جعفر صادق تاريخ است، تو گوئي اين امام حسن عسگري اين تفسير هم مانن

چند سال ! كتاب بحراالنساب كه يكي از كتاب فروشهاي معتبر تهران براي رضاي خدا
اطالعات تاريخي نداشته تا ! يع نمود اصالً اين امام كتاب نويسزقبل آن را چاپ و تو

  !!جائيكه تاريخ وفات خود را ه مختلف ذكر كرده است
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خرفات و به فرمايش عالمه دارد كه مز ميثانياً توجهي به مضامين اين تفسير معلوم 
توان يافت  كير فراواني كه غير از اين تفسير در هيچ كجا وجود ندارد در آن ميحلي منا

كه عالوه بر مخالفت با تصريحات قرآن با هيچ عقل و فهمي هم سازش ندارد چيزهائي 
 تكتاب غالاست و بلكه در هيچ كتابي حتي  تدر آن است كه اكثراً از موضوعات غال

ْلنَا َعَىل [در اين كتاب ضمن تفسير آية !. هم از آن اثري نيست َوإِْن ُكنُْتْم ِيف َرْيٍب ِممَّا َنزَّ
سخن . كند بودن قرآن دعوت مي كه خدا تمام اهل عالم را به معجزهذ}23:البقرة{] َعْبِدَنا

اين بودند  كه در تعقيب نرفته است كه چگونه منافقي از معجزه قضاي حاجت پيغمبر
كه عورت و غايط آن جناب را به بينند محروم و مأيوس شدند و معجزه آن چناني رخ 

كردن  بودن فروج زنان بهشتي گفتگو شده الطائالتي مانند تكلم و از تنگ و گشاد! داد
خر كعب بن اشرف و ايمان آوردن آن خر و خريدن قيس بن شماس آن خر را و از اين 

آيا ين است آن تفسيري !! كند دارد كه انسان را مات و مبهوت مي ها آنقدر قبيل بيهوده
و عقل و !! ور شوند؟ كه اهل عالم بايد فقط به آن مراجعه كرده و از فيوضات آن بهره

  فهم خود را در قبال آن كنار بگذارند؟
كردن مغرضين ما  فهمي و نظرتنگي افراد و مخصوصاً از كمين گتنزافسوس كه ا

ش از اين در اين باره ببحث بپردازيم ما منكر نيستيم كه در همين كتاب توانيم بي نمي
مطالبي هست كه از ناحية معصومين رسيده و نطائر آن در كتب معتبر، ديگر هست و 

آميخته شده و سخن ما دراين است كه با اكتفا به چنين تفاسير  باالخره حق و باطل بهم
  .انداز بركات عميم قرآن كريم محروم خواهيم م

دومين كتابي كه به نام تفسير ائمه معصومين در ميان شيعه رايج است كتاب 
الذكر  تفسيرالبرهان سيد هاشم بحراني است، در اين كتاب نيز تا آنجا كه تفسير امام فوق

آورد مربوط به تفسير آيه  بوده همه را آورده است و غالباً احاديثي كه در ذيل آيات مي
عالوه بر آن احاديثي در آن است ! اي با آيات ندارد ا اندك رابطهنيست و بسياري از آنه
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كه گذشته از اين موافق قرآن نيست مخالف قرآن بلكه مخالف ضروريات اسالم است 
مانند حديثي كه در ذيل آية آمن الرسول بما انزل اليه در سوره بقره آورده است در ص 

مد بن شيبة قال ذكر عند عن عبدالص: اينك مقداري از متن حديث 1جلد  267
 كذبوا ان رسول اهللا فقال ابوعبداهللا« :گويد به واالذان تا آنجا كه مي عبداهللا ابي

نويسد ثم صعد به حتی انتهی الی ابواب السامء  كانا نائامً فی ظل الكعبة فاتاه جربئيل تا می
حديث  »ض اله فی السامءالسامء و قالت اهلني اله فی االرفلام رأته املالئكة نفرت عن ابواب 

مفصل است و حاصل آن اينست كه وقتي كه رسولخدا بدرهاي اسمان رسيد همين كه 
شود كه دو  فرشتگان او را ديدند از درهاي آسمان پا به فرار گذاشتند و گفتند معلوم مي

و يك خدا هم در ) كه مقصودشان حضرت رسول بوده(تا خدا هست يك خدا در زمين 
  !!آسمان
نيد در اين حديث مالئكه راكه از قديسين عالم باال و از مدبران مألاعلي هستند بي مي

كند كه وقتي كه رسول خدا را ديدند خيال  ادراك و نافهم ومشرك قلمداد مي چقدر بي
يكي خداي زمين كه حضرت رسول اهللا است و يكي هم ! كردند عالم دو خدا دارد

به ساكنين اين آسمان تو گوئي از ساكنين  ريتعالی اهللا عن ذالک و نستج! خداي آسمان
  .لعنت خدا بر دروغگو!! شعورتر بودند يك طويله هم بي

نفرت عن !... «تر آورده و گفته است اين حديث را محمد بن الحسن الصفار شيرين
ابواب السامء فقالت اهلنا فامراهللا جربئيل فقال اهللا اكرب اهللا اكرب فرتاجعت املالئكة نحو 

حتی انتهی الی  السامء و  علمت انه خملوق ففتحت الباب فدخل رسول اهللا ابواب
السامء الثانية فنفرت املالئكة عن ابواب السامء فقالت اهلني اله فی االرض و اله فی 
السامء فقال جربئيل اشهد ان ال اهللا اال اهللا فرتاجعت املالئكة و علمت انه خملوق ثم 
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يه و آله حتی انتهی الی السامء الثالثة فنفرت املالئكة فتحت الباب فدخل صلی اهللا عل
تهی الی السامء الرابعه فاذا نويسد و مرا انبی حتی ان تا آنجا كه می... عن ابواب السامء

و هو علی رسير حتت يده ثلثامته الف ملک حتت كل ملک ثالئامئة الف  املک متكهو ب
رجليه قال فعلم  یعلال فقام امللک ملک فهم النبی بالسجود و ظن انه فنودی ان قم ق

 » ....انه عبد خملوق قال فاليزال قائامً الی يوم القيامه النبی
مضمن اين حديث خرافت مشحون آن است كه مالئكه آسمان اول همينكه پيغمبر را 

پس خدا به جبرئيل امر كرد كه دو ! ديدند پا به فرار گذاشتند و گفتند اين خداي ماست
كبر بگويد همينكه گفت مالئكه برگشتند بدرهاي آسمان و آن وقت دانستند مرتبه اهللا ا

كه او يعني پيغمبر مخلوقي است آنگاه درها باز شد تا اينكه رسول خدا به آسمان دوم 
شود  رسدي در  اينجا هم مالئكه از رهاي آسمان پا به فرار گذاشتند و گفتند معلوم مي

داي آسمان دراين وقع جبرئيل اشهد ان ال دوخدا هست يكي خداي زمين و ديگري خ
اهللا اال اهللا گفت پس مالئكه برگشتند و دانستند پيغمبر مخلوقي است آنگاه در باز شدو 
رسول خدا رسيد به آسمان سوم باز مالئكه از درهاي آسمان پا به فرار گذاشتند و قضية 

رسيد در اين موقع  آسمانهاي اول و دوم تكرار شد تا اينكه پيغمبر به آسمان چهارم
اي را ديد كه تكيه داده وبر تختي نشسته كه زيردست او سيصد هزار فرشته است  فرشته

اي سيصد هزار فرشته ديگر است پيغمبر كه اين را ديد تصميم  كه زيردست هر فرشته
گرفت كه سجده كند و گمان كرد كه او خداست لذا به آن ملك فرياد زده شد كه بلند 

ك روي دو پاي خود برخواست و ايستاد  پس پيغمبر دانست كه او خدا آنگاه مل! شو
نيست بلكه مخلوق است به اين جهت آن فرشته هميشه تا روز قيامت به حال ايستاده 

بينيد اوال فرشتگان كه اشرف موجودات علوي و از طرف  شما را به خدا به!! بايد بماند
كند كه  نادان معرفي مي ادراك و شعور و كم بيپروردگار عالم مدبر كائناتند آنا را آن قدر 
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شود در گروه  معلوم مي و پا به فرار گذاشتند داستتا پيغمبر را ديدند خيال كردند خ
و بعد از خود نام آنها را  »عباد مكرمون«: فرمايد  فرشتگان و آنانكه خدا درباره آنها مي

آنقدر شعور نداشتند  »املالئكةشهداهللا انه ال اله اال هو و «كند كه  به عظمت ياد مي
وهنوز ندانسته بودند كه خداي آنها بشر و مجسم نيست وحتي مشرك شده و معتقد 
گشتند كه در زمين هم خدا هست چنانكه در آسمان هست و از همه بدتر اينكه خود 

كردند همينكه به آسمان چهارم  پيغمبر هم كه فرشتگان سه آسمان او را خدا تصور مي
ديدن ملكي كه تكيه داده بود و بر تخت نشسته ونود ميليون مالئكه زير دست رسيد با 

كردن نمود كه  و قصد سجده! او بودند، امر بر وي مشتبه شد و گمان كرد كه او خداست
به آن فرشته نهيب زدند كه از جايت بلند شو و بيچاره فرشته كه هيچ گناهي نكرده بود 

معذلك فرشته ! توجه پيغمبر است كه اشتباهي گرفتهو اگر گناهي باشد العياذ باهللا م
  : بدبخت به گناة پيغمبر معذب گشت و تا روز قيامت بايد سرپا بايستد

 گنه كرد در لخ آهنگري
  

 !بشو شتر زدند گردن مسگري  
  

گويند بايد مردم بدانها مراجعه كنند و حق ندارند  آري اينست آن تفاسيري كه مي
  !!ه قرآن بكار برندقا در فخود عقل و انديشة خود ر

حاال ممكن است وكيالن دفاع از چنين مجرميني كه اين احاديث را جعل و به زبان 
مقصودحديث شايد ظاهر آن نباشد و به : اند بگويند ائمة دين در كتب احاديث گنجانيده

يث هائي بپردازند ولي به آنها بايد گفت آيا آنچه مردم از اين احاد فلسفه و عرفان بافي
  شود چيست؟ اي كه از آن عايد مي و نتيجه!! فهمند چه چيز است؟ مي

كند كه كسي از آية شريفه آمن الرسول بما  كدام عقل و منطق و وجداني حكم مي
پيغمبر خود بدانچه بر وي نازل (انزل اليه كه ترجمه تحت اللفظي آن هم اينست كه 

از يك ) ها و رسوالنش ايمان آوردندشان به خدا و كتاب شده ايمان آورده و مؤمنان همه
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اي بدين روشني و معاني عالي، بپردازد به چنين الطائالت و آن وقت آنرا  چنين آيه
  !!تفسير ائمه معصومين بداند؟

  !.نصيب نيست ساير تفاسير مخصوصاً تفسير عياشي نيز از اين قبيل مطالب بي
كه در اين كتابهاست باطل و يرالبته چنانكه گفتيم چنين نيست كه تمام مطالب واخبا

جعلي باشند بلكه اكثر آنها صحيح و از ناحيه معصومين صادر شده اما به هر حال خالي 
كند و يك چنين حديث  را مسموم مي از اين گونه عيبها نيستند و يك مثقال زهر، نهري

عنوان احاديثي كه به : اوال: آورد نواقصي كه دراين تفاسير است ارزش كتاب را پائين مي
. اند صرفنظر از منكربودن بعضي از مضامين آن اصال مربوط به تفسير نيستند تفسير آورده

اي از آيات  تمام آيات قرآن مورد توجه قرار نگرفته بلكه مانند تفسير امام كه پاره: ثانياً
سوره بقره و اندكي از آيات ديگر است و تفسير قمي و برهان كه جسته و گريخته آيات 

آيات شريفه قرآن را كه براي هدايت : ثالثاً. اند طالح خود تفسير كردهتوجه و باص را ورد
مثالً در تفسير آية . كنند و تربيت عموم جهانيان آمده است در مورد خاصي ميخكوب مي

وا األََماَناِت إَِىل َأْهِلَها[ ريعي كه يكي از آيات تش } 58:النساء{ ]إِنَّ اَهللا َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ
وتربيتي قرآن مجيد بوده و عمل بدان بر عموم واجب است واداي امانت در شريعت 

ين فرايض است وعظمت تعاليم قرآن به چنين آياتي دانسته راسالم از بزرگترين و مهمت
شود، معهذا با پانزده حديثي كه در تفسير برهان در ذيل اين آية شريفه آورده است  مي

! به امام بعد از خود اداي امانت امام است: مراد از اداي امانت : گويد  در تمام آنها مي
امانتي در دنيا وجود ندارد مگر امانت امامت كه امامي بايد به امام ديگر مثل اينكه ديگر 

دهد و فرضاً چنين باشد بنابر اين بيان پس ديگر به مردم غير امام چه مربوط است كه 
مام آن را بداند كه به امام بعد از خود اداي امانت كند آن را بخوانند و بدانند فقط بايد ا

  !! و از اين قبيل
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پس ما اگر فهم قرآن را منحصر به احاديث و تفاسيري كه به نام معصومين شهرت 
ايم كه هيچ گناهي با آن برابر نيست و  يافته بدانيم جنايت بس عظيمي را مرتكب شده
ايم كه  دن احاديث به قرآن، انجام دادهكر درست ضد آنچه بدان مأموريم يعني عرضه

اي از  ايم با اينكه دانسته شد كه احاديث در چه مرحله قرآن را بر احاديث عرضه كرده
  !!اعتبارند

اينك بپردازيم بهذكر احاديثي كه وجوب جهاد را موقوف به وجود و قيام و اذن امام 
وم مسلمانان واجب است دانند، بايد دانست كه جهادي كه در اسالم بر عم معصوم مي

جهاد دعوت بهاسالم است به اين معني كه ماداميكه يك نفر غيرمسلمان در روي زمين 
وجود دارد شمشير جهاد مسلمانان نبايد در غالف ورود وحكم جهاد معطل وموقوف 
شود مگر اينكه آن غيرمسلمان كه اگر مشرك است مسلمان شود و اگرنه كشته گردد يا 

يد و اگر كافر اهل كتاب است يعني از يهود و نصاري و مجوس است تحت پيمان در آ
َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى َال [ :گزار اسالم باشد و دليل آن در كتاب خدا آيات مسلمان و يا جزيه

يُن هللاِ  ِذيَن َال ُيْؤِمنُوَن بِاهللاِ َوَال بِ [ 193 } :البقرة{ ]َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ الَيْوِم َقاتُِلوا الَّ
ِذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب  َم اهللاُ َوَرُسوُلُه َوَال َيِدينُوَن ِديَن احلَقِّ ِمَن الَّ ُموَن َما َحرَّ اآلَِخِر َوَال ُحيَرِّ

   }29:التوبة{ ]َحتَّى ُيْعُطوا اِجلْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 
آورند و آنچه را كه خداوند و  ىبا كسانى از اهل كتاب كه به خداوند و روز قيامت ايمان نم«

تا آنكه به دست . آيند، كارزار كنيد شمارند و به دين حق در نمى اند، حرام نمى رسولش حرام نموده
  »خويش خاكسارانه جزيه بپردازند

  
و اما قتال و مبارزه با مسلمانان جز با امام معصوم جايز نيست زيرا قتال بتأويل، 

رسد كه به هيچ عنواني مگر بعنوان دفاع يا  را نميمخصوص امام معصوم است واحدي 
  .مقاتله با اهل بغي باذن حاكم، بدين كار قيام نمايد
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احاديثي كه در خصوص حرمتجهاد جز با امام معصوم است وارد شده، ناظر به همين 
  .معني است

اينك ما برخي از اين احاديث را از كتب معتبره شيعه كافي و وافي و وسائل، در 
پردازيم تا دانسته شود كه جهادي  آوريم و در پيرامون آن به تشريح وتوضيح مي ا مياينج

هر چند اگر هم حرام . كه دعوت با سالم است در هيچ حديثي ولو ضعيف، حرام نشده
بود چون مخالف دستور قرآن بلكه هادم   شده بود هرچقدر هم كه حديث آن صحيح

بايست با كمال نفرت آنرا به سينة ديوار  د، و مياركان اسالم بود اصال قابل اعتناد نبو
  .كوبيد

اينك يكي از آن احاديث كه حتي در كتاب جواهرهم آن را بعنوان اول حديث 
  : حديث است نم معصوم آورده است  ايادرباره حرمت جهاد جز با ام

قال لقی عباد البرصی علی بن  عبداهللا ن بن عيسی عن سامعه عن ابیعن عثام
اقبلت  ته وبو صعو فی طريق املكة فقال له يا علی بن احلسن تركت اجلهاد احلسني

ان اهللا اشرتی من املؤمنني انفسهم و امواهلم بان هلم «الی احلج و ان اهللا عزوجل يقول 
. فقال علی بن احلسني اتم االية فقال التابئون العابدون  »اجلنة يقاتلون فی سبيل اهللا
اذا رايئا هؤالء الذين هذه صفتهم فاجلهاد معهم افضل من  االية فقال علی بن احلسني

 .احلج
عثمان بن عيسي كه به نقل كتب رجال مانند رجال كشي و خالصه عالمه و رجال 

بوده و بعد از حضرت موسي ابن طاوس و طه و جلد يازدهم بحاراالنوار، واقفي مذهب 
حضرت رضا آن را مطالبه مالي كه از آن جناب در نزد وي بوده با اينكه  بن جعفر

به حضرت نوشت كه اگر پدرت نمرده است كه چيزي به تو  نمود، نپرداخت و
كني اومرده است به من دستور نداده كه چيزي به  رسدو اگر به طوريكه تو ادعا مي نمي
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اين شخص با اين سابقه ! ام آنها را متصرف و كنيزانش را نكاح كرده تو بدهم و من تمام
كند كه بدبختانه او هم به تصريح كتب رجال واقفي  ز سماعه روايت ميا! در خشانش
  1.مذهب بوده

بهرصورت خالصه مضمون اين حديث آن است كه عباد بن كثير بصري كه يكي از 
صوفيه و زاهد نمايان آن عصر بوده وداستان اعتراض او به حضرت صادق معروف است 

ان دين بود كه جائي براي خود بازكند كردن بزرگ چون همواره در مقام فضولي و كوچك
كند و روي همان نيت شوم و  مالقات مي العابدين در راه مكه با حضرت امام زين

كند كه تو جهاد را چون امر مشكلي بوده ترك  به عنوان مذمت به حضرت عرض مي

_________________________________________________________________________ 

در اين جا تذكار اين نكته الزم است كه ما قبال گفتيم كه براي تشخيص حديث صحيح از ضعيف، مالك ) 1
و ميزاني كه عبارت از علم درايه و رجال باشد تمام نيست زيرا بسياري از احاديث است كه متناً موافق 

ديثي كه هست كه سنداً صحيح ولي متن و قرآن است در صورتيكه سنداً ضعيف است و بالعكس احا
  .اي از آن را قبال بدست داديم مضمون آن مخالف قرآن و حس و عقل و تاريخ است و نمونه

شد يكي از انتقادكنندگان كه در  در اياميكه مقاله علل انحطاط مسلمين در روزنامه وظيفه درج و نشر مي
قاد كرد كه چرا با اينكه بدرايه و رجال اعتقاد سوت روحانيت و مدعي علم است بر ما اعتراض و انت

  .نمائيم ندريم براي سند احاديث بدان استدالل مي
فائده است بلكه  ما نگفتيم علم درايه و رجال از بيخ بي: مثل اينكه اين شخص محترم ندانسته بود كه اوال

اتمام است و بايدميزان اند ناقص و ن گفتيم اين ميزان كه براي تشخيص حديث از صحيح و سقيم گرفته
حديث همان عرض بر كتاب خدا باشد هر چند راوي او مخالف ياواقفي يا عامي و امثال آن كه موجب 

ما كه معتقديم كه هيچ حديثي هر چند از حيث سند خيلي هم معتبر : ضعف سند است، بوده باشد و ثانياً
پردازيم  عيكه با خصم خود به احتاج ميباشد چون موافق قرآن نبود بايد آن را بسينه ديوار زد، موق

  : اند  كنيم كه گفته مطابق منطق و عقيده او بالزام وي قيام مي
 خواهي كه شود خصم تو عاجز به سخن

  

 او را به سخنهاي خود الزامش كن 
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اي در صورتيكه خداي تعالي  اي و به حج كه يك كار آساني است روي آورده نموده
خريد تا آخر  شان را مي ايد ك خدا از مؤمنين در مقابل دادن بهشت، جان و مالفرم مي

است  »ون العابدونبالتائ«آيه حضرت فرمود بقية آيه را بخوان آنگاه عباد بقيه آيه را كه 
خرد كساني هستند كه  را مي خواند كه مقصود از مؤمنيني كه خدا، جان و مالشان

تگر و آمر به معروف وناهي از منكر و حافظين حدود كننده و سياح كار و عبادت توبه
الهي باشند وقتي كه آيه تمام شدحضرت فرمود هرگاه چنين كساني را ديديم البته جهاد 

يعني چون فعال چنين كساني نيستند كه متصدي جهاد شوند . با آنها افضل از حج است
بعنوان احراز رياست و كه اين روزها در ظاهر به عنوان جهاد لكن در باطن  زني و آن

اند اهل بيت ندارند پس  سلطنت و جمع اموال و اطفاء شهوات وانتقام، بدين كار پرداخته
اين حديث در كتاب . بهتر همانكه شخص مسلمان براي احراز ثواب به حج بپردازد

وسائل الشيعه از يك طريق ديگر هم روايت شده كه يكي از رجال سند آن ربيع بن 
از مطعون است و ديگري مجهول و منقطع كه بواسطة آن حديت مرسل  سليمان الخرّ

  .است و به هر حال از حيث سند رجال چندان قابل اعتنا نيست
و قبال تا چه حد مربوط به موضوع حرمت جهاد است  كه مضمون آن داينك بايد دي

 بايد جنگهائي كهدر زمان حيات حضرت علي بن الحسين و امام محمد باقر و امام
رخ داده و زمان صدور اين احاديث بوده، مورد توجه قرار دهيم تا  جعفر صادق

بينيم اگر نهيي ياكراهتي از امر جهاد در آن زمان شده منظور ائمه عليهم السالم چه  به
  بوده است؟

  
  دهد العابدين حج را بر آن ترجيح مي جنگهائي كه امام زين

العبادين در مدينه تشريف  ت كه امام زينهجر 63بعد از واقعه عاشورا در محرم سال 
اي از مزارع  داشتند جنگ حره اتفاق افتاد در اين موقع حضرت در خارج شهر در مزرعه
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خود ساكن بود واز قبول خالفت كه اهل مدينه به حضرت عرضه داشتند خودداري 
نفر  فرمود وجنايات و فجايعي كه در اين جنگ رخ داد، از ريختن خون بيش از ده هزار

شدن دختران عنفاً از  و قتل عام مردم و هتك نواميس و وقوع زنا با زنان مدينه و حامله
  .سپاه يزيد، چيزي است كه روي تاريخ را سياه كرده است

جنگ حصين بن نمير با عبداهللا زبير در مكه رخ داد و به خانه كعبه  64در اوائل سال 
سوزانيدند و در همان سال جنگ مروان در  منجنيق بسته سنك پرانيدند و پيراهن كعبه را

  .موضوع خالفت با ضحاك بن قيس كه هوادار عبداهللا بن زبير بوردخ داد
سه سال قبل از آن سليمان بن صرد و مسيب بن نجيه فزاري و عبداهللا بن سعيد و 
عبداهللا بن وال، طائفه توابين را تشكيل داده و درصدد خروج بر يزيد بودند اما تا يزيد 

  .زنده بود نتوانستند كاري انجام دهند
مختار به كوفه آمد و با سليمان بن صرد در باب خروج گفتگو كرد  64و در سنه 

سليمان گفت هنوز وقت خروج نيست لذا مختار از او مأيوس شده و بدعوت بنام 
  .محمد حنفيه قيام نمود

مردم كوفه و  خروج كرد و از صد هزار نفر از 65سليمان بن صرد در محرم سال 
اطراف كه با وي بيعت كرده بودند زياد از ده هزار كس همراه او نشد و با اينكه عبداهللا 
بن زيد فرماندار عبداهللا زبير به ايشان وعده مساعدت داد نپذيرفتند و به جانب شام 

  .حركت كردند و در عين آلورد با صين بن نمير جنگ كردند تا تمام كشته شدند
ار خروج كرده و قبل از او نافع بن ازرق خارجي رئيس خوارج مخت 66در سال 

خروج كرده بود و چندين مرتبه با مسلم بن عبيس القرشي و عثمان بن عمر و مهلب بن 
صفره جنگيد و سرانجام در فارس بدست مهلب كشته شد و بعد از او عبداهللا مأجور  ابي

مصعب و تحت پرچم محمد طالب در ركاب  رئيس خوارج شد و عمرو بن علي بن ابي
بدست نيروي مصعب بن  67و مختار نيز در سنه ! ه مختار جنگيد وكشته شدبن اشعث ب
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زبير كشته شد در همين اوقات عبداهللا بن حازم در خراسان علم طغيان برافراشته و آنجا 
  .را مسخر نمود

را محترم ابراهيم بن مالك اشتر بعد از قتل مختار با مصعب بيعت نمود و مصعب او 
  .داشت و در ركاب او با عبدالملك مروان جنگيد تا كشته شد

مدعي بود واز همين زمان عمرو بن سعيداالشدق با عبدالملك مروان به خالفت  در
 79جانبين در دمشق گير و داري رخ داد تا عبدالملك او را فريفت و بعد او را در سال 

  .هجري كشت
  .د بر سر خالفت با عبدالملك اتفاق افتادو هم در اين زمان جنگ خالد بن يزي

است كه  صفره با خوارج و از جمله جنگهاي بزرگ آن زمان جنگهاي مهلب بن ابي
  .ان يافتمفر در اول بدستور عبداهللا زبير و اخيراً از طرف عبدالملك مروان بدين كار

  .محاصره مكه و قتل عبداهللا زبير بوسيله حجاج واقع شد 73در سال 
اوقات صالح بن مسرح كه از خوارج و از عباد زمان بود بر عبدالملك  اين و هم در

خروج نمود و مسيب بن يزيد بدو پيوست و جنگهاي خونيني بين او و سرداران حجاج 
  .هجري بود 76 / 75رخ داد و اين جنگها در سالهاي 

 در آب غرق شد و بعد از آنجنگ مهلب 77و شبيب كه جنگهاي عظيم نمود در سال 
  .ارقه استطر و عبد ربه الكبير از خوارج ازبن ابي صفره با ق

بكر و معيت شريح بن  جنگ رتبيل پادشاه كابل به قيادت عبيداهللا بن ابي 79در سال 
هاني قاضي معروف كوفه اتافق افتاد ودراين جنگ شريح كه بيش از صد سال عمر كرده 

حمن بن محمد بن اشعث نامزد آن بود كشته شد، وبعد از آن عبداهللا معزول و عبدالر
جنگ از طرف حجاج گرديد و با اين كه رتبيل حاضر به تسليم و اداي جزيه بود معهذا 
عبدالرحمن راضي نشد و با او جنگ نمود و چون پيشرفت را صالح ندانست حجاج او 

قرار داد و عبدالرحمن و مسلمانان از حجاج بيزاري نمودند و مسلمانان را مورد عتاب 
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مجاهد نيز با عبدالرحمن بيعت كردند و عبدالرحمن با پادشاه كابل مصالحه نموده و 
سيستان آورد ومتوجه حجاج گشت حجاج از شام مدد خوات و با لشگري ه روي ب

ه سخت خورده فرار كرد ويك مليون درعبدالرحمن شتافت اما شكست  فراوان به جنگ
و مردم عموماً با او بيعت كردند و  بر قشون تقسيم نمود و عبدالرحمن ببصره رسيد

  .بود 81عبدالملك مروان را خلع نمودند و اين در سال 
جنگ بين عبدالرحمن و سپاه حجاج اتفاق افتاد و او را هزيمت  82در محرم سال 

دادند و وقتي كه عبدالرحمن به كوفه رفت اهل بصره با عبدالرحمن بن عباس بيعت 
ج مقاتله كردند و عبدالرحمن بن عباس نيز در كوفه بعبد نموده و پنج شبانه روز با حجا

صاحب دعاي (الرحمن بن محمداشعث پيوست سعيد بن جبير و كميل بن زياد 
يعلي از فقهاي بنام نيز تحت پرچم عبدالرحمن  و شعبي وعبدالرحمن بن ابي) معروف

ر جنگيدند بن اشعث درآمدند و مدت سه ماه و سيزده روز لشگر عراق و شام با يكديگ
وليد بن  87در سال . و بعد از آن عبدالرحمن هاشمي با يزيد بن مهلب جنگيد

عبدالملك به خالفت رسيدو در زمان او قتيبه بن مسلم ونصر بن سيار وقائد او طارق در 
الفقها  كه آن را سنه 94تركستان به فتوحاتي نائل آمدند و در همين سالها يعني در سال 

  .وفات نمود العابدين گويند امام زين مي
رخ داد  چنانكه مالحظه نموديد تمام اين جنگهائي كه در زمان حضرت سجاد

جنگهائي بود كه مسلمانان به هواداري اين وآن و غرضها و مرضهاي نفساني با يكديگر 
العابدين بدان قيام  مردم به اسالم نبود كه امام زين كردند و هيچكدام براي دعوت مي

طرفي جهاد با كفار براي دعوت به اسالم كفائي است يعني فرمانده سپاه نمايد و از 
. اسالم هر چه را الزم دانست و به هر كه فرمان داد واجب است كه اطاعت وبيعت كند

العابدين كسي دعوت به جنگ كفار نكرد و جنگ با مسلمانان بدون وجود  از امام زين
  .امام معصوم حرام است
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آقاي عباد بصري خودش چرا ترك جهاد كرده و به حج پرداخته از اينها گذشته اين 
  !كرد؟ بود و واعظ غيرمتعظ شده، فضولي مي

  
  جنگهاي زمان حضرت صادق
روايتي كه دال بر نهي از جدال وقتال باشد به نظر  از حضرت امام محمد باقر

در  قكنيم و چون رواياي از حضرت صاد نرسيد لذا از جنگهاي زمان او صرفنظر مي
اي از جنگهاي زمان آن  اين موضوع در كتب احاديث ضبط است لذا به درج خالصه

  .ورزيم حضرت مبادرت مي
در زمان خالفت هشام بن عبدالملك مردم  زيد بن علي بن حسين 121در سال 
خود خواند ودر كوفه بيش از چهل هزار كس با او بيعت نمودند ولي در  را به بيعت

د يا دويست و هجده نفر حاضر شدند و داستان گفتگوي او با وقت خروج فقط پانص
از مشهورات است و در محرم ) رفضتموني(شيعيان در خصوص ابوبكر وعمر و قضيه 

  .در كوفه شهيد شد 122سال 
يحي بن زيد در زمان خالفت وليد بن يزيد بن عبدالملك خروج كرد و به خراسان 

د و قريش پسر حريش او را تحويل نصر بن بر رفت ودر بلخ در سراي حريش به سر مي
سيار داد و بعد از رهائي از مرو به سرخس رفته و از آن جا به نيشابور وبعد از محاربه 
با عمر و بن زراره به طرف جرجان رفت مسلم بن احور المازني به فرمودة نصر سيار با 

با دو نفر ديگر بردار او كارزار نمود و او را كشته سرش را براي نصر فرستاد و تنش را 
  .كرد

در همين اوان مروان حمار با سليمان بن هشام جنگي كرد كه عدد كشتگانش سي 
هزار تن بودند ونيز جنگ ضحاك خارجي با سليمان بن هشام از وقايع مهم آن زمان 

  .است
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ابومسلم خراساني در خراسان از جانب ابراهيم  129و هم در اين ايام يعني در سال 
دعوت آل عباس قيام كرد و نصر سيار به جنگ با خديع كرماني و شيبان خارجي االمام ب

سرگرم بوده و بعد از آن با ابومسلم دچار شد و هر چه استمداد از شام نمود يزيد بن 
و  عبداهللا بن جعفر نتوانست بوي كمك نمايد وليد بعلت گرفتاري با عبداهللا بن عويه بن

قومس و دامغان با عبداهللا بن عويه بيعت كردند و مردم فارس و عراق عجم تا حدود 
حتي منصور دوانيقي در اردوي عبداهللا بود و عاقبت به فرمان ابومسلم مالك بن هيثم 

  .ويه نهاده او را كشتند و در مصرخ هرات دفن شداخزاعي فرش بر دهان عبداهللا بن مع
لب الحق در يمن ابوحمزه خارج و عبداهللا بن يحيي معروف بطا 129در همين سال 

بالباس سياه خروج كردند و مروان قيطر را به جنگ ايشان فرستاد و در نزديك مدينه 
جنگهايشان اتفاق افتاد ابومسلم به نصرت علي بن خديع كرماني به جنگ نصر سيار به 

يش نصر فرستاد و از او به كتاب خدا و رضاي آل محمد پمرو آمد والهن بن قريط را 
  .سالگي در ساوه درگذشت 85نصر گريخته در سن بيعت خواست و 

داستان عجيبي جنگ قحطبه با شاميان مخصوصاً عامر بن عباده در نزديك اصفهان 
لخالل معروف ااست بعد از غرق قحطيه پسرش حسن با ابومسلمه جعفر بن سليمان 
كس از نامه بسه  بوزير آل محمد پيوست و بعد از گرفتاري ابراهيم االمام ابوسلمه سه

به حكومت كرد يكي به حضرت صادق و ديگري به  اوالد علي نوشت و آنانرا دعوت
و داستان آن مشهور است و  عبداهللا بن الحسن و سومي به عمر بن علي بن الحسين

در همان سال عبداهللا بن بابوالعباس سفاح استقرار يافت و  132سرانجام خالفت در 
خرين اح، دولت بني مروان را منقرض ساخت وآعلي بن عبداهللا بن عباس بفرمان سف

اميه فرمان داده گور  كشت و سپس به قتل عام بني جنگ رخليفه آنها مروان حمار را د
  .آنها را نبش كردند و جثه هشام را سوختند
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شاميان جنگيد و عبداهللا بنعلي هفده هزار كس از با  بعد از فوت سفاح ابومسلم 
  !!گها تنها ابومسلم ششصد هزار كس را كشته بودخراسانيان را كشت در اين جن

بعد از قتل ابومسلم سنباد مجوس خروج كرده و بيش از هشتاد هزار كس بنصرت 
اينها جنگهائي است كه در زمان ائمه معصومين مخصوصاً . وي جنگيده كشته شدند

نريزي  توان بدان نام جهاد داد زيرا خو حضرت صادق اتفاق افتاد كه د رعرف اسالم نمي
نصرت  و قتالي بود كه بين مسلمانان بدبختانه رخ داده بود و چون پايان كار معلوم نبود

اي ازاخبار ائمه اطهار اصحاب  شود در پاره نمود اينست كه ديده مي هيچكدام جايز نمي
  .فرمودند ها و خونريزيها نهي مي خود را از دخول در اين فتنه

اشتند كه در حروب و جدالي كه ين طرفداران از آنجائيكه شيعيان گاهي عالقه د
دهد، داخل شوند  اي كه به تصور آنها به نفع آل محمد است رخ مي خالفت از هر دسته

تا مگر قدرتي بدست آورند و زمام امر حكومت را به يكي از ائمه معصومين بسپارند 
طين وقت روشن بود آنانرا ازخروج بر سال ليكن چون عاقبت كار در نزد معصومين

فرمودند در حديث منقوله در كتاب كافي حضرت  اي نهي مي يا دخول در دسته
كند به اينكه با هر كسي براي جنگ خارج نشويد  بعيص بن القاسم توصيه ي صادق

  : فرمايد حتي با كساني از آل محمد و صريحاً مي
نشهد كم انا فاخلارج منا اليوم الی ای شیء يدعوكم الی الرضا من آل حممد فنحن «

از ما به  هر كسي امروز: فرمايد مي »لسنا نرضی به و هو يعصينا اليوم و ليس معه احد
وج كند كه شما را بنام رضاي آل محمد دعوت كند ما شما را گواه هر عنواني خر

نمايد و كسي از  گيريم كه به آن راضي نيستيم و چنين كسي امروز ما را نافرماني مي مي
  .ما با او نيست

 يكردند امامان معصوم آنانرا به يك و چون بعضي از افراد شيعه در اين باره بيتابي مي
كردند تا مگر آتش  از اعمال حسنه مانند حج و روزه و امثال آن تشويق و وادار مي
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عيص بن ه الذكر حضرت صادن ب شوقشان خاموش شود چنانكه در ذيل حديث فوق
  : فرمايد القاسم مي

 كه براي» ن تصوموا فی اهاليكم فلعل ذالک يكون  اقوی لكمو ان احببتم ا«
دهد و يا حضرت ابوجعفر الثاني حج وعمره و جوار  داشتن آنها دستور روزه مي مشغول

عليكم بهذا البيت : فرمايد نهد، و حضرت رضا به محمد بن عبداهللا مي را ترجيح مي
سليم به اوضاع و فحجوه و درحديث ابوالحسن العبدي حضرت صادق او را به ت

  : فرمايد نمايد و مي خودداري امر مي
  : فرمايد و يا بسدير مي »ةس نفسه علی اهللا اال ادخله اجلنلما كان عبد ليج«
كه مقصود آن است كه  »النهار والليل  الزم بيتک و كن حلساً من احالسه ماسكن«

. خانة خود باش پالسي از فرشهاي و چونتا كسي بتو كار ندارد مالزم خانه خود شو 
ويه هنگاميكه شيعيان آن حضرت وي را االشهداء نيز در زمان مع چنانكه حضرت سيد

و اگر  »كونوا حلساً من احالس بيوتكم« :فرمود نمودند مي م عليه معاويه ميدعوت بقيا
بكر و  داد مانند جنگ كابل بوسيله عبيداهللا بن ابي گاهي هم جهاد با كفار مشركين رخ مي

و فتح قسمتي از اروپا  تركستان بوسيله قتيبه بن مسلم و نصر بن سيار من و فتحعبدالرح
توانستند  به توسط موسي بن نصير و طارق بن زياد، بود مسلمانان دراين جنگها نمي

حمن بن محمد بن اشعث رمقررات اسالم را اجرا نمايند چنانكه ديديم كه چون عبدال
رد و پيشرفت را صالح ندانست حجاج اورا مورد بارتبيل پادشاه كابل قدري مماشاه ك

عتاب قرار داد وسختگيري و مالمت كرد تا جائيكه عبدالرحمن و مسلمانان از او بيزار 
دند آن وقت عبدالرحمن با رشدند و كار تا به آنجا رسيد كه با عبدالرحمن بيعت ك

رد در ميدان جنگ پادشاه كابل مصالحه كرد البته، در ميدان جهاد مسلمان مجاهد حق دا
بندد، تا چه رسد بفرماندة   اگر صالح ديد مستقيماً به فرد يا جمعيتي امان دهد و پيمان

تواند به جهاد مبادرت و اقدام نمايد اين  وقتي محدود شد و اختيار نداشت نمي! جنگ؟
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بينيم ائمه معصومين عليهم السالم به شيعان خود اجازه جهاد با چنين  است كه مي
دادند چنانكه در حديث كتاب شريف تهذيب از عبداهللا سمندري روايت  ميوضعي ن

) در بند قفقاز(عبداهللا صادق عرض كردم كه من در باب االبوب  شده كه به حضرت ابي
حضرت به من ! دهند، با ايشان خارج شوم؟ شود كه فرمان بسيج مي هستم پس گاه مي

آن امان دادي و با او عهد و پيمان  فرمود اگر خارج شدي و مردي را اسير كردي و به
يا فرماندهان آن عهد براي تو آبستي همان طوريكه رسول خدا براي مشركان قرار داده 

. كنند گفتم فدايت شوم نه به خدا براي من به آن عهد و پيمان وفا نمي! كنند؟ وفا مي
  ... .فرمود پس خارج مشو

ان بزرگوارش عليهم السالم و همچنين در علل الشرايع از حضرت صادق از پدر
الخيرج املسلم فی اجلهاد مع من اليؤمن «فرمود  روايت كرده فرمود كه اميرالمؤمنين

نشدن   دارد علت خارج كه معلوم مي »علی احلكم و ال ينفذ فی الفئی امراهللا عزوجل
مسلمان براي آن باشد كه بر حكم مأمون نيست و امر خدا در مورد فئي و غنايم اجرا 

  .شود در چنين صورت البته نبايد خارج شودن
خالصه القول آنكه اخبار وارده در نهي از قتال در زمان ائمه بدو نظر بوده چنانكه 

نظر اول براي آنكه اكثر جنگهاي آن زمان جنگهائي بود كه منشأ و محرك آن : گفتيم 
وي يكديگر اطاعت امر خدا نبود بلكه معصيت خدا بود زيرا خود مسلمانها شمشير بر

ريختند و منشأ آن هوي و هوس وحب  كشيده وخون يك ديگر را بيهوده بر زمين مي
رياست و سلطنت و شهوت مقام و حسن انتقام بود چنانكه در حديث مروي در كافي و 

كند كه  روايت مي تهذيب و وافي و قرب االستناد است كه يونس از حضرت رضا
ه بيضة اسالم در خطر بود در آن صورت مضمون فرمايش حضرت اين است كه هرگا

رفتن اسالم است و نظر دوم   حق داريد بجنگيد زيرا در آن صورت قتال از ترس از بين
آنكه اگر احياناً در تحت لفافه دعوت به اسالم، جنگ با مشركين و كفار صورت 
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اخذ  جهانگيري و و گرفت عالوه بر آنكه نظر افروزندگان آتش جنگ حب استيال مي
اعتنا بودند و به  اصال به مقرات الهي واحكام اسالم در جنگ بي. نايم و جمع اموال بودغ

دادند كه طبق اختياراتي كه اسالم بدو داده عمل نمايد چنانكه  هيچ مسلماني اجازه نمي
هرگز به جهادي كه ركن اعظم اسالم است هر چند با فرماندهي فاسق گذشت وگرنه 

رضاي خدا و بسط معالم اسالم است نهي نفرمودند و اين  گيرد، ماداميكه برايصورت 
به ساحت مقدس آنهاست كه حتي با قبول آن، مقام عصمت را  يك تهمت بزرگي

آن بزرگواران قلم نسخ روي بزرگترين حكم اسالم كشند و آنرا به  كند كه متزلزل مي
و موقوف  نبودن امام معصوم كه افراد آن معدود و زمان آن محدود است معطل عذر

شود كه نهيشان در همان  دارند و با دقت در اخباريكه از آن حضرات رسيده معلوم مي
كردند موقتي و ناظر به وضع زمان بوده چنانكه حضرت امام  مواردي هم كه نهي مي

 :فرمايد محمد تقي در حديث منقول در كافي و وسائل مروي از عباس بن الحريس مي
بيند كه تبديل جهاد را  مي »جهاداً اال احلج و العمرة و اجلوارو ال اعلم فی هذاالزمان «

و در حديث عيص بن ! كند به همان زمان به حج وعمره و جوار خانه خدا محدود مي
چون محمد بن عبداهللا و  القاسم كه ظاهراً عالقه داشته بخارجين از آل محمد

عباس بپردازد چون خيلي بيتابي   ا بنياميه ي  ابراهيم و امثال ايشان بپيوندد و بجدال با بني
 »و ان احببتم ان تتأخروا الی شعبان فالضري« .كرده فرموده است مي

فرمايد اگر تا ماه شعبان اين عزيمت را به تأخير بيندازيد ضرر  كه ظاهر اينست كه مي
ودر حديث . شود دانست كه تا ماه شعبان تكليف كار روشن مي زيرا حضرتش مي! ندارد
فنحن نشاهد كم اناال ارضی انه اليطيعنا اليوم فكيف يطيعنا « :فرمايد الشرايع ميعلل 

دارد از كساني كه بنام  بر حذر مي در اين حديث امام »اعالم اذار تفعت الرايات و
يد چنين فرما ريزند مي كنند و براي كسب خالفت خون مسلمانان را مي آل محمد قيام مي
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كند چه رسد بروزي كه پرچمها برافرازد و  ا اطاعت نميكسي امروز كه تنهاست ما ر
  !صاحب اعالم و عالئم شود؟

اينها اخباري است كه داللت دارد بر عدم رضايت امام معصوم بر خروجهائي كه بنام 
گرفت و اشخاصي مانند مختار و ابوسلمه و ابومسلم و امثال اينان  آل محمد صورت مي

دادند و  را به آل علي انتقال دهيم فريب ميخالفت  گيم تاجن مردم را به نام اينكه ما مي
آورد، چه ربطي دارد به جهادي  سرانجام نتيجه آن سر از گريبان دشمنان آل علي درمي

كه بداللت آيات قرآن و سنت پيغمبر آخرالزمان و سيرت مسلمانان صدر اول يك 
اما متأسفانه اين گونه واجب ابدي است كه تا انقراض عالم بر عهدة ملت اسالم است، 

اخبار را كه غالباً ناظر به حال و منتج از اوضاع زمان است نويسندگان كتب حديث در 
  .اند تحريم جهاد بدون امام معصوم قطار كرده

در هشت حديثي كه شيخ حر عاملي در كتاب وسائل الشيعه در باب اشتراط وجوب 
رده فقط سه حديث است كه در آن ذكر جهاد بامر امام و تحريم آن با غير امام عادل آو

امام عادل  يا امام مفترض الطاعه شده و بقيه آن احاديث نهي و مذمت از ورود در قتال 
و جدالي است كه مسلمانان آن روز با يكديگر داشتند واما اين سه حديث دو حديث آن 

ضمن ايست كه براي مأمون نوشته كه  است كه يكي از آن در رساله از حضرت رضا
مع االمام العادل و  فرمايد و الجهادمع امام عادل و ديگري الجهاد الهيه مي تعداد شرايع

  .من قتل دون ماله فهو شهيد
و معلوم است كه مراد از امام عادل همان پيشوا و سلطان عادلي است كه طبق دستور 

مام عادلي واضح است كه جهاد جز با ا نمايند و پر شرع، مسلمين براي اخود انتخاب مي
و  كه جنگ را فقط براي بسط تعاليم اسالم و استيالي كلمة حق انجام دهد جايز نيست

معني امام عادل به معني امام معصوم نيست عدالت همانست كه در امام نماز جمعه و 
نيست بلكه حتي در شهود معامله و  جماعت هم شرط است و منحصر به امام حاكم



 ارمغان آسمان

 

186

وليكتب «– »واقيموا بالقسط شهداء«تصريح است كه  طالق هم در قرآن كريم قيد و
بديهي است اين عدالت . و امثال آن »واشهدوا ذوی عدل منكم« – »بينكم كاتب بالعدل

در حاكم اسالم بيشتر مورد نظر است و تعريف امام معصوم به امام عادل تعريف اعم 
كه معصوم نباخص است كه جايز نيست زيرا با شر عصمت شرط عدالت لغو است چو

ه عادلها معصوم نيستند، عصمت صفتي است كه جامع مه ياست البته عادل است ول
در بحث حكومت  ما و(جميع صفات فاضله است چونكه صد آمد نودهم نزد ما است 

واما آن حديثي كه در آن شرط امام ) معناي امام عادل را كه حاكم است روشن كرديم
آويز كساني گشته كه جهاد را موقوف و   تمفترض الطاعه شده است و مهمترين دس

  : دانند، فقط اين حديث است مشروط به وجود وحضور و اذن امام معصوم مي
  : رسد به اين عبارت بشيرالدهان مي در كتاب كافي سند به

يت فی املنام انی قلت ابيداهللا عليه السالم قال قلت له انی رععن بشري الدهان عن «
فقلت  يرم مثل امليتة و الدم و حلم اخلنزمام املفرتض طاعته حرالک ان القتال مع غرياال

 » ....لی نعم هوكذالک فقال ابوعبداهللا عليه السالم هو كذالک هو كذالک
  : مضمون حديث
گويد به حضرت صادق عرض كردم كه من در خواب ديدم كه به  بشيرالدهان مي

ريش واجب باشدحرام است مانند كردن با غير اماميكه فرمانبردا گويم كه قتال شما مي
آن اينچنين : حرامي مردار و خون و گوشت خوك و شما در عالم خواب به من فرموديد

  .است آن اينچنين است
جهاد را در مذهب اين حديث كه مهمترين سند كساني است كه  اينك ما در پيرامون

از  پردازيم و يدانند به قدر وسعت خود به توضيح م شيعه جز با امام معصوم حرام مي
  .كنيم خدا توفيق و هدايت خود را طلب مي
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مضمون اين حديث هر چند صحيح ومعتبر هم باشد هرگاه مخالف قرآن بوده  –اوالً 
يا الاقل موافق آن نباشد بايد بر سينة ديوار كوبيد و يك حديث نه بلكه هزار حديث 

ويست آيه صريح و تواند در مقابل يك آية محكمه الهي چه رسد بد صحيح هم نمي
  :گي كند تا چه رسد به اين حديث روشن و محكم قرآن مقابله

ثانياً اين حديث بر طبق همان علم درايه و رجالي كه محدثين با آن اخبار را 
كنند هم مجعول وهم مرسل است چنانكه عالمه مجلسي عليه الرحمه در  تشخيص مي

اعتباري قابل  ي در ضعف و بيمرآت العقول بيان فرموده است و چنين حديث 371ص 
مرسل حديثي است  مجعول حديثي است كه عقيده رواتش معلوم نيست و(اعتنا نيست 

  ).از رواتش حذف شده باشد ركه يك يا چند نف
ثالثاً مضمون حديث مشوش است زيرا تشبيه قتال حرام بأكل مردار و خون و 

 مردار و گوشت خنزيرگوشت خنزير تشبيه نابجائي است براي آنكه مردار وخون 
خوردن هرچند حرام است اما به هر صورت معصيت خون مردار كجا و معصيت خون 

  ناحق كجا؟
به آن  با اينكه خوردن مردار و گوشت خوك و خون حرام است ولي در آيات قرآن

وعده جهنم داده نشده وجنگ چون فتنه است و اكبر من القتل است و چون در تشبيه 
ام است، وي مشبه بوده باشد، اگر براستي جهاد با غير امام معصوم حربه اق  بايد مشبه

تشبيه بسيار نادرست و غلط است و تصديق امام آن را دو مرتبه، بسي تعجب 
  .انگيز است حيرت

رابعاً امام مفترض الطاعه روي عرف و عادت و طبق تعريفي كه در بحث حكومت 
شود چنانكه  ان تعيين ميگذشت همان حاكم عادلي است كه از طرف مسلمان

و در جاي ديگر  »كانت االمامة التنعقد حتی حترضه عامة الناس«: اميرالمؤمنن فرمود
فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما كان ذلک هللا رضی فان خرج من امرهم «: فرمايد مي
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 و واله ی قاتلوه علی اتباعه غريسبيل املؤمننيبخارج بطعن او بدعة ردوه الی ماخرج منه فان ا
مام پس كسيكه از جانب مسلمين االعابدين فرمود كل سائس  و امام زين »اهللا ما تولی

برانگيخته شد امام مفترض الطاعه است و ماداميكه در اطاعت خدا است مخالفش حرام 
  .معني است است پس انحصار آن به امام معصوم بدون دليل و بي

تال اعم از جنگ با كفار و مسلمين در حديث، كلمة قتال است و كلمه ق: خامساً
است غير كلمه جهاد كه مقصود از آن جهاد با كفار است اگر فرض كنيم كه امام 

شود كه مسلمين  مفترض الطاعه در اين حديث يعني امام معصوم، باز شامل جنگهائي مي
كردند و چنانكه گفتيم و احاديث بسياري بر آن اللت دارد چنين جنگي  با يكديگر مي

  ز با امام معصوم جايز نيست و آن به جهاد چه ربطي دارد؟ج
اگر واقعاً جهاد جز با امام معصوم جايز نبوده و حرام بوده است چرا تا : سادساً

زمانيكه بشيرالدهان خواب نديده بود حتي يك كلمه از ائمه معصومين دربارة آن شنيده 
آنكه در موضوعات خيلي اهميت بود وحال  نشده بود آيا واقعاً مطلب اينقدر بي

اعتنا  آيا امر بدين مهمي را بايد آنقدر بدان بي! شماري وارد شده كوچكتر از آن اخبار بي
فت تا يكي خواب ببيند و بيايد و بپرسد و آيا امام كه حافظ گبود و دربارة آن هيچ ن

رام اگر جهاد بدون مباشرت امام معصوم ح –سابعاً . شريعت است اين قدر الابالي است
بوده پس آن همه اصحاب رسول خدا كه در ميان آنها سلمان و ابوذر و مقداد و ابوالهيثم 
التيهان و عمار ياسر و عبداهللا مسعود و صدها مانندگان اين بزرگواران بودند كه شك در 
مسلماني آنها به منزله شك در رسالت رسول خدا است و اينان در جنگهاي بعد از 

ويه و عبداهللا زبير او عمر و عثمان و حتي معو در زمان ابوبكر  رسول خدا شركت كردند
امام  و عبدالرحمن بن محمد اشعث مانند سعيد بن جبير وكميل بن زياد و حتي حضرت

هجرت در  26امام حسين نيز كه در جنگهاي شمال آفريقا و طبرستان در سال  حسن و
از جانب عثمان قائد بود سرح كه   خالفت عثمان وتحت فرماندهي عبداهللا بن ابي
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شركت نمودند و ساير اصحاب رسول خدا و بسياري از آنها در اين جنگها جان باختند 
ويه و تحت پرچم او حتي كساني مانند ابوايوب انصاري و ربيع ابن خيثم در امامت مع

ايوب  ويه در جهاد شركت كرده و بسياري از آنها كشته شدند چنانكه قبر ابيايزيد بن مع
ويه، يزيد را قائد احتي در جنگ قسطنطنيه كه مع قسطنطنيه بهترين شاهد است و در

) مران(شود داراي فضيلت جهاد هم بوده باشد در دير  چون بعد از او خليفه مينمود كه 
كلثوم گشت و نتوانست به مقصد حركت كند حضرت  ّ بين راه عاشق زني بنام ام

سربازان اسالم به جهاد پرداخت و هم  سيدالشهداء تحت پرچم سفيان بن عوف جزو
ناميده و  )كره لكم(چرا اگر جهاد كه خدا هم آنرا . چنين مسلمين ديگر در تمام ادوار
هم از ! دهد بدون امام معصوم حرام بود و اين نعمت همه چيز گواهي به سختي آن مي

پنج سالي و كار هم كه با يك بعد از رسول خدا نصيب ملت اسالم گشت جز 
! اي زاده شيرپاك خورده  حالل منؤيك م شد چرا اين خواب را ديدن درست مي ابخو

  زودتر نديد كه جان مسلمانها را از اين زحمت راحت كند؟
دهد حرمت  آنچه مسلم است و عمل مسلمين هم حتي شيعيان گواهي مي –هشتم 

تا  مماني اسالجهاد با كفار را براي دعوت به اسالم و بسط معالم دين و تبليغ رسالت آس
آيا اگر واقعاً جهاد حرام ! زمان امام جعفر صادق واين آقاي بشيرالدهان كسي نشنيده بود

بوده تكليف آن مسلمانان بيچاره كه اين خواب را نديده ونشنيده بودند و بسياري در 
  !شود؟ جهاد شركت كرده يا كشتند ويا كشته شدند چه مي

ك از ائمه معصومين به زبان نياوردند تا بيچارة امر به اين مهمي را چرا هيچي –نهم 
آن وقت هم تصديق امام فقط بدو كلمه هو كذالك ! ببيند ببندة خدا بشيرالدهان خوا
واقعاً خدا پدر بشيرالدهان را بيامرزد كه اين خواب را ديد و ! باشد بدون هيچ توضيحي؟

حقيقتاً ! باب نجات گشتوسيله راحتي و آسايش مسلمانان شد و براي تنبالن بهترين اس
شدند كه بايد  اگر او اين خواب را نديده بود چقدر مسلمانهاي بيچاره دچار زحمت مي
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، و !اسالم را بسراسر دنيا تبليغ كنند والبته اينكار مستلزم جانبازي و خسارات ديگر بود
  !!حقاً براي اين خدمت مهم بايد مجسمه او را از طال ريخت

خوابي كه مستند بيك حديث مجهولي است از كسيكه هويت آيا واقعاً يك  –دهم 
القالر و علي بن نعمان بااينكه  اند ماند سويد خود او و كسانيكه از او نقل كرده

تواند يك حكم محكم الهي آسماني كه  مضمونش هم چيز مخالف نيست و غيره مي
سنت پيغمبر و  مستند به صدها آيات قرآن مجيد و روايات مناقض آن از ائمه طاهرين و

نعوذ باهللا من «سيرت مسلمين است، از بين ببرد و آنرا الي االبد موقوف و منسوخ كند؟ 
 »الضالل البعيد



 

  
  

  ترين معما عجيب
جاي تعجب آنجاست كه در مقابل اين يك حديث كه شاه فرد دليل مدعيان حرمت 

و ناتمام و  جهاد، بدون امام معصوم است و چنانكه مالحظه فرموديد مضمونش مشوش
بهر صورت مفيد اين معني نيست در مقابل آن عالوه بر بيش از دويست آيه كه در قرآن 
مجيد در وجوب جهاد بدون هيچ قيد و دستورات حرب وتقسيم غنايم نازل شده 

و مسلمانان صدر اسالم بيش از سيصد و دو حديث تنها  وعالوه بر سيرت نبي اكرم
عاملي، غير آن هشت حديثي كه فوقاً مذكور داشتيم و  در كتاب وسائل الشيعة شيخ حر

دو  هيچكدام آنها هم صراحت بلكه اشاره به حرمت جهاد باكفار نداشت در ذيل هفتاد و
  : باب ضبط شده و ابواب مذكور عبارتست از

 –كيفيت دعوت به اسالم  –گرفتن در جهاد  جواز نايب –وجوب جهاد، اقسام جهاد 
 –تحريم قتال در ماههاي حرام  –آداب امراي سرايا  –رك و حبشه كه با تاستحباب متار

دستور قسمت  –آداب قتال  –دستور طلب مبارزه  –، حرمت فرار از جنگ تحكم بغا
شرايط ذمه  عقد امان و امثال  –كردن با اهل حرب  خدعه –احكام اسراء  –غنايم جنگ 

يعني همين اماماني كه به عقيده اينگونه دستورات كه تمام آن از ناحية ائمه معصومين 
  .دانستند وارد شده را بدون امام معصوم حرام مي آقايان جنگ اين

بفرمائيد ببينيم هرگاه جهاد به قول شما بدون امام معصوم حرام است ديگر ! خوب
داند وخودش هم در همين  اين همه دستورات براي چيست؟ امام كه به عقيده شما مي

كه كار آل محمد قبل از قيام قائم چيزي نمي شود و الاقل كند  احاديث تصريح مي
بيند كه فعالً امام معصومي متصدي امر حكومت و جهاد نيست، اين همه دستورات  مي

دادن آداب  گرفتن و ياد دهد؟ جهادي كه حرام است ديگر جواز نايب را براي چه مي
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احكام سلوك با ! ه معني دارد؟دادن وطلب مبارزه يعني چه؟ تقسيم غنايم چ  مانو ا اقتالو
  اسراي جنگ چرا؟ 

شرايط ذمه و جزيه يعني چه؟ اينها در صورت وجوب جهاد است وجهادهم بقول 
در اينصورت قطعاً دستور عقد امان با مشرك و !! شما با نبودن امام معصوم حرام است

مل لغو و عبث اينكه مبارزه در ميدان جنگ با اذن امام جايز است يا نه بيفائده و اين ع
 وكه چشم و ابر  قشنگي بسازيد كه شما يك مجسمة بسيار ماند است و مثل اين مي
داشته باشد ولي روح نداشته باشد آن همه دست و پا و چشم  ءاضدوست و پا و تام اع

اي چه فائده دارد؟ يا ديك مالنصرالدين كه جلو مهمانها آورد و  ابرو براي چنين مجسمه
در آن صورت ! چوب و سه پايه داريم وغن داشتيم ديك و چمچه وگفت اگر برنج و ر

ا كه يا داستان خانة خراب مثنوي است آنج! خوبي بپزم توانستم براي شما پلو مي
  :گويد  مي

 جست از شتاب يك غريبي خانه مي
  

 دوستي بردش سوي خانة خراب  
  

 گفت و، اينرا اگر سقفي بدي
  

 پهلوي من مر ترا مسكن شدي  
  

 يال تو بياسودي اگرهم ع
  

 در ميانه داشتي حجرة دگر  
  

 گفت آري پهلوي ياران خوش است
  

 نتوان نشست) اگر(ليك ايجان در   
  

تو بودند كه عمرشان از صبح تا شام  مگر امام و پيغمبر هم العياذ باهللا مانند من و
د؟ مصرف الطائالتي شود كه اصال فائده ندارد؟ مباحث بيجائي كه هيچ مورد ندار

خورد؟ ساليانه  هائي عنوان كنند بدون اينكه متوجه باشند بچه دردي مي درسهائي و بحث
كنند؟  ميليونها تومان پول صرف كتاب و حقوق و غيره نمايند و ندانند چه كاري مي

ها حكم وارد شده براي موضوعي كه اصال پايه  سيصد و دو حديث كه در هر حديثي ده
گفتند و روات و محدثين براي چه  ها را براي چه مي حديثائمه معصومين اين ! ندارد؟
اگر براي عمل در زمان خودشان و زمان بعد از خودشان تا زمان . آوري كردند؟ جمع
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اين را كه شما مدعي هستيد مورد ) كه حتماً براي همين بوده(ظهور قائم آل محمد بود 
باشد تا چه رسد به آداب  عمل ندارد زيرا امام معصوم مبسوط اليدي نيست تا جهادي

  !جنگ وحكم اسرا و غنايم؟
گفتند و ديگر كار به اين نداشتند كه مورد عمل  و اگر بگوئيد كه اينها همينطور مي

ندارد اين يك عمل لغوي است، و مسلمان عادي تا چه رسد به امام معصوم مرتكب 
ْغِو َوالَّ [و »و من حسن اسالم املرأ ترک ماال يعنيه«عمل لغو نمي شود  ِذيَن ُهْم َعِن اللَّ

كردن در مسائلي كه هرگز مورد  آخر نشستن و عمر ضايع – }3:المؤمنون{ ]ُمْعِرُضونَ 
  !!كند كار هيچ عاقلي نيست عمل پيدا نمي

اهللا ظهور كند  و اگر بگوئيد براي رزوي بوده كه امام معصوم يعني قائم آل محمد انشا
اطالع است كه در  حمد العياذ باهللا آنقدر بيچاره و بيببينيم آيا قائم آل مخوب بفرمائيد 

افي و امثال آنها را بردارد و ببيند كه بيايد مثال كتاب كافي و وسائل و زمان ظهورش بايد
 ها از علي بن نعمانها از سويد القالها از بشير ها از محمد بن الحسين محمد بن يحيي

انها از امام معصوم شنيده باشند آن وقت الدهاند كه بشير  دهانها چه روايت كردهال
تكليف خود را بداند و مثال در آداب قتال وحكم غنايم و شرايط ذمه تكليف خود را از 

آيا شما معتقيد كه ! قول حفص بن غياث و عمران بن عبداهللا و معويه بن عمار بداند؟
يق همين ائمه قائم آل محمد آنقدر بيچاره است؟ در صورتيكه مطابق اخبار و به تصد

چنين  معصومين حضرت قائم افضل از ساير ائمه غير از اميرالمؤمنين است و بايد هم
باشد زيرا اوال مردم زمان او مسلماً فاضلتر از مردم زمان ائمه هستند و ثانياً احتياجات 

در چنين روزي . نمايد زمان و وسعت و دوام حكومت وي اقتضاي اين معني را مي
في و منتهي و جواهر و امثال اينها را بايد در رودخانه ريخت و يا در كتاب وافي و كا

  .گودالي با كمال احترام دفن كرد
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در چنين روزي احمقي كه بخواهد از اينها كسب علوم دين نمايد مشمول همان 
  : مثلي است كه شيخ محمود شبستري گفته 

 زهي نادان كه او خورشيد تابان
  

 بنور شمع جويد در بيابان  
  

آري در چنين روزي احتياج به اين حرفها نيست، امام معصوم مؤيد بتأييدات آسماني 
دانند و هم احكام آنرا  احتياج به اين حرفها ندارد ولي از كسانيكه هم جهاد در احرام مي

اي از اينان كه خود را صاحب فتوي هم  نويسند اين كارها بعيد نيست زيرا پاره مي
هاي خود  دانند و هم حكم آنرا در رساله كام را حرام ميدانند بسياري از اح مي
هاي فتوائي و كتب فقهي همين  مثال همين حكم جهاد در بسياري از رساله. نويسند مي

نويسد جهاد بدون امام معصوم حرام است و بعد وارد  صورت را پيدا كرده است اول مي
و تقسيم غنايم وحكم شقوق فتوا در حكم آداب جنگ و پخش سم و خدعه در محاربه 

شود اينكه فالن چيز حالل و فالن  اسرا و عقد امان و گرفتن جزيه و دعوت اسالم مي
دانيد استخراج و استنباط حكم از ميان كتب  و البته مي!! عمل سزا و فالن عمل نارواست

آوري حديث است يك نفر فقيه  و مدارك فقهي خيلي زحمتش بيشتر از روايت و جمع
بحث و تنقيب و مطالعه كند در اينكه آيا اسيري كه در ميدان جنگ گرفته  مدتها بايد

كسي به اين . شود بايد فديه دهد يا كشته شود و همچنين ساير مسائل عقد و صلح مي
گويد كه تو همينكه دانستي كه جهاد بدون امام معصوم حرام است ديگر  بنده خدا نمي

مربوط به وجوب جهاد است چرا؟ يا مثال كردن حكم اسير و تقسيم غنايم كه  بدنبال
دانند و در اولين  فقهائي نماز جمعه را بدون حضور امام معصوم حرام يا غيركافي مي

پردازند به آدب و دستوراتي كه بايد امام انجام  نويسند، ولي بعدا مي مسئله اين باب مي
ونه خطبه دهد چگونه ردا بپوشد، چگونه تكيه بشمشير يا كمان يا عصا كند، چگ

تو كه اصل نماز را حرام ! چگونه ركوع و سجود و قرائت بجا آورد؟ بنده خدا! بخواند؟
كني،  شوي و وقت خود و ديگران را ضايع مي داني ديگر چرا وارد اين مباحث مي مي
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اي كه بفتواي تو بدون وجود امام معصوم حرام است ديگر  آخر جهاد و نماز جمعه
آن چرا؟ زيرا روي اين حساب گفتگو از آداب و دستور آن  پرداختن به آداب و دستور

  دون امام را مانند اكل لحم ميتههم اگر حرام نباشد جايز هم نيست براي اينكه تو جهاد ب
خنزير را  حاال گر كسي آداب خوردن خمر وخوردن گوشت! خنزير ميدانيو لحم 
چه باشد جايز نيست پس  هر! عالي حالل است يا حرام؟ بگويد بفتواي جناب و بنويسد

ماند كه آيا واقعاً  اين معني يعني چه اينست آن معماي عجيبي كه انسان در آن مات مي
  !فهميم غضب خدا ما را گرفته و مسخ كرده است كه حتي اين چيزها را هم نمي

مام معصوم نويسي كه ا و اگر مي }59:يونس{ ]ُقْل َآهللاُ َأِذَن َلُكْم َأْم َعَىل اهللاِ َتْفَرتُونَ [
بيايد و آداب امامت خودرا بداند كه در نماز جمعه چگونه ركوع و سجود كند و چگونه 

! و به آن عمل كند؟ ا ميخواندرو آيد رساله ت يا امام معصوم ميآخطبه بخواند وامثال اينها 
  ! كجاي تو خنديد؟ د بهيكني با اگر چنين فكر مي

بدست يك عده افراد جاهل متعصب هم شود و ناچار  حاال كه اين رساله منتشر مي
آيد و هر كدام آنچه از تهمت و افترا و دشنام و  رسد غيرتهاي وارونه به جوش مي مي

است كه تا حاال كنند ودليل و حجتشان هم همانه برآيد كوتاهي نمي از دستشان امثال آن
گي، به توچه فهمي يا فالن و بهمان؟ توكارمند سادة فرهن توبهتر مي: ايم از قبيل ديده

  .دانند و از اين قبيل حرفها چنين و چنان بنويسي، آقايان خودشان بهتر مي
 اچيزي ر يا تضعيف احدي و اهانت و تحقير ولي آقايان، اوال بخداي اليزال قصد

بيند كه  رود و مي ندارم مثل من مثل كسي است كه عزيزترين اهلش دارد از بين مي
برند وبنابراين چنين كس  لو دوستانه از بين برده و مياي بنام دوستي جان او را و عده
آنچه من . دهد وار فريادش را سر مي تواند صبر كند و جزع و فزع ننمايد بلكه ديوانه نمي

ترين دين و  ويدين اسالم را ق) و البته هر كس بفهم خود مسئول است(ام  فهميده
متكفل شود  در دو دنيا ضامن وتواند سعادت عموم بشر را  ترين آئيني است كه مي عالي
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اما نه ديني كه نه علم دارد و نه حكومت نه جهاد دارد و نه جمعه  نه جماعت و نه 
  !!مسمي اعداد قوا مي كند ونه اجراي حدود و فقط اسمي است بي

باجراي احكام پس سعادت من و گذشتگان و آيندگان من و تمام جهانيان بسته 
دت خود عالقه دارد شما  اگر ده تومانتان را دزدي اسالم است وهر موجودي به سعا

رسد وهر چه در چنته شما از فحش و ناسزا باشد نثار آن  ببرد فريادتان به آسمان مي
بيند سعادت ابدي هر دو جهاني او را  كنيد كسي را كه مي كنيد پس چرامالمت مي مي

الف است بشيوة انسانيت و دانيد خ ام اگر شما مي ها را فهميده من اين. برند برده و مي
چنانكه شرط نصحيت است خالف آنرا به من بفهمانيد و مرا قانع كنيد كه مطلب چنين 

! شود هيچ نيست وگرنه با فحش و تهمت حتي ضرب و قتل اين منظور كه حاصل نمي
  .بلكه خالف آن حاصل است

من اي در خواب است و دش من همچون كسي هستم كه ببيند صاحب خانه: ثانياً
ديوارخانه او را خراب كرده و مال و اموال او را بيغما وحتي زن و بچه او  دهبيدادگرد آم

مد و صاحب خانه را بيدار و خبر كرد و گفت آقا آبرد، اگر چنين كسي  را به اسارت مي
ات به اسارت رفته است اين  ديوار خانه خراب شده و مال و اموالت بغارت وزن و بچه

واب خاز  و از آنكه وي را پردازد عوض آنكه به چاره !ت معكوسارة داراي غيربيچ
زند آهاي فالن  آيد و فرياد مي ر كرده تشكر كند، رگ غيرت معكوسش به جوش ميبيدا

چرا فالن ! بري تو چه حق داري نام زن و بچه مرا ببري؟ فالن شده نام زن و بچه مرا مي
رسد بلكه وظيفة فالن پاسبان  تو نميكني؟ اين كار ب همسايه اين كار را نكرد وتو مي

است كه كاله چه جور و لباس چه رنگ دارد و بيايد و چنين خبري بدهد، چون پاسبان 
  !چنين خبري نداده، خبر دادن تو رسميت ندارد؟

دادن و ناسزاگفتن به آن شخص بدون آنكه توجه كند كه راست  آنگاه بپردازد بدشنام
  : گويند يا نه مي
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رك جهاد يكي از آن علل بزرگي است كه موجب انحطاط و به هر صورت ت
ماندگي مسلمين بلكه باعث گمراهي و محروميت سعادت جهانيان از نعمت عظيم  عقب

در  اسالم است و ترك ان نه تنها باعث ذلت و نكبت است چنانكه اميرالمؤمنين علي
خسران دنيا و آخرت البالغه و غير فرموده، بلكه موجب از بين رفتن اصل اسالم و  نهج

  .است چنانكه مشهود است
  

  مضرات ترك جهاد
هر چه هست ترك جهاد مضرات فراواني دارد كه اهم آن به شرح ذيل خالصه 

  .شود مي
جهاد يكي از فرائض بزرگ الهي و ركن اعظم اسالم است و ترك آن مستحق  - 1

  .اي به فكر نزديكتر است عقوبت و جهنم است واز ترك هر فريضه
موجب احاديث شريفة اهل بيت عليهم السالم  يات كريمة قرآن و بهآبه مفاد  - 2

  .تارك جهاد دچار ذلت و مسكنت و خواري و خفت در دنيا و آخرت خواهد شد
به حكم عقل وتجربه، ملتي كه خود را آماده دفاع و مبارزه با دشمنان نكرد به  - 3

يده مال وناموس و جانش ملعبه ر و ذليل دشمنان گرديزودي مورد طمع آنها گشته اس
  .اعداي خود خواهد شد

اي كه مسلمانان را به عاليترين درجات سيادت و آقائي رسانيد جهاد بود  خصيصه - 4
  .پس ترك آن موجب ضد آن خواهد گشت چنانكه هم اكنون مشهود است

بودن براي آن توليد روح سلحشوري و جوانمردي در افراد  فريضه جهاد و مهيا - 5
نمايد وبالعكس ترك آن ايجاد جبن و بزدلي و روح رعونت وانوثيت  مين ميمسل
نمايد و اين حقيقت با اندك توجهي به وضع كنوني دنيا و تاريخ اسالم كالشمس في  مي
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رابع النار روشن و مسلم است و براي انقراض يك ملتي همين وضعيت بزدلي و جبوني 
  .كافي است

بودن براي   نتيجة آماده شود كه نه تنها مردان آن در با مطالعة تاريخ اسالم ديده مي
جانبازي داراي عاليترين مراتب اخالقي و فضاليل نفساني بودند بلكه حتي زنان آنها در 

توان گفت  بودن براي جهاد بر اكثر مردان اين عصر فضيلت داشتند و حتي مي نتيجة مهيا
را در جهاد با رسول خدا چون  انشركت زنان مسلمسادات مردان زمان بودند و ما شرح 

نفر بودند و براي مداواي  16غفار كه  لمه و ام سليم و نسيبه جراحه و دختران بنيام س
پز براي سرابازن اسالم  تشجيع و تحريض آنان بر جهاد حاضر و  مجروحين و پخت

ي رونامه وظيفه از روي مدارك  انحطاط مسلمين در شماره در مقالة علل. شدند مي
  .تبر چون سيره ابن هشام و سره حلبي و تاريخ طبري يادآور شديممع

و همچنين شركت زنان مسلمان در جنگهاي اجنادين و انطاكيه و دمشق، در خالفت 
سفيان از  و يزيد بن ابيبكر و عمر و در تحت پرچم خالد بن وليد و ابوعبيده جراح  ابي

وح البلدان بالدري و ناسخ التواري كتابهاي معتبر مانند كتاب فتوح الشام واقدي و فت
اطالعان نظائر آن را در شركت زنان  جويان و بي  نوشتيم و براي جلوگيري از عذر بهانه
زناني  يادآور گشتيم كه مهمترين آنها داستان مسلمان در جنگهاي موالي متقيان

 است كه سوار اسبان شده با پوشيده اسلحه جنگ وتشبه به سربازان سلحشور جنگي
را تا مدينه بدرقه كردند و همچنين داستان شرك بكّاره هالليه و زرقائ دختر  عايشه

الخير با   عدي و سوده بنت عماره بن اسد همداني و عكرشه دختر اطرش بن رواحه و ام
لبراء دختر صفوان و صدها از اين زنان شيردل و دشمن  رقيه دختر حريش بن سراقه وا

تير و كمان آنها رابتفصيل مذكور داشتيم تا دانسته شود حمل سيف و سنان و كه شكار 
  : كه 
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با اسالم بعد بين المشرقين است و زنان را اسالم چگونه تربيت كرده  ها فاصله –اوال 
مسلمان و دختران با ايمان در ميان درياي دشمن در زنان ! و ما چگونه تربت مي كنيم

ايمان خود بوده در ميدان عصمت و ن خود چگونه قادر به حفظ كنار برادران مسلما
كردند، و زنان ما در ميان چهار  شمار خود تنگ مي جنگ عرصه را بر دشمن غدار بي

كنيم از بر باد رفتن  ديواري خانه با هزاران وسائل كه براي محافظت آنان فراهم مي
و در ناچيزند كه از ساية خود رم كرده  و بقدري زبون و! ناموس و جانشان ايمن نيستيم

مقدس مĤبهاي ما براي دهند و  اولين برخورد بر محيط مخالف، خود را از دست مي
كردن آنها حجابهاي ساختگي غيرحجاب خدا و رسول بسليقة خود درست  محبوس

ها  كنند و متجددين احمق ما آنها را لخت وعريان كرده بشناي در استخرها و كاباره مي
  !!كشانند مي

ن اسالم در جعل اين اخبار كه منتهي آرزوهاي آنهاست آنچه مسلم است دشمنا - 6
نمودن آنها مسلماً دست داشته   در ترويج و تبليغ و مهم قلمداداگر دست نداشته باشند 

ي ايمان و اتحاد و بركت حكم جهاد واند كه مسلمانان به نير و دارند زيرا ديده و دانسته
ن نائل آمدند و ميبايستي بهر و اطاعت از حكومت مركزي به آن همه فتوحات درخشا
اي در  از اينكه يك چنين شبههقيمت اين وسيلة مؤثر را از دست آنها گرفت، چه بهتر 

ميان آنها ايجاد و يا الاقل ترويج كرد تا بسستي و تنبلي بگرايند وبه آساني تسليم 
دشمنان شوند خصوصاً با كه روح صوفيگري و درويشي آميخته شود در آن صورت 

شود و اين سياستي است كه  ه چشم دشمن روشن و قلبش از فرح گلشن مياست ك
تشويق و : شود گوناگون دنبال مي اكنون در كشورهاي اسالمي بوسيله ايجاد مذاهب هم

شتر رجال كشورهاي يتا جائيكه ب نتقدير از صوفيگري و چاپ كتابهاي تصوف و عرفا
ايجاد مذهب شيخيه و بابيه وبهائيه و اسالمي مخصوصاً ايران از صوفيان و درويشانند و 

قادياني كه در تمام آنها صحبت از صلح و صفا وعشق و وفاست و مخصوصاً مذهب 
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غالم احمد قادياني كه بنام مهدي موعود تمام آيات جهاد را از قرآن منسوخ ومردود 
خورد و از چه مركزي فرمان  اي آب مي شمرد پر معلوم است كه از چه سرچشمه

  !شود؟ وبه نفع چه دولتي تمام مي گيرد مي
كسيكه در آنها شك نمايد چون كسي است كه در سياهي شب و سفيدي روز ترديد 

  .داشته باشد
ترك جهاد موجب شده كه در كشورهاي اسالمي افراد مسلمان به مقدمات جهاد  - 7

مه گي و مشق و تمرين به تيراندازي و آشنائي با اسلحه جديده و قدي از قبيل ورزيده
نمايند سهل است بلكه تا بتوانند از   دهد و خود را آماده نمي اي نشان نمي كمترين عالقه

خدمت وظيفه كه دولتهاي اسالمي به اجراي آن براي حفظ داخلة مملكت اجبار دارند، 
كنند تا جائيكه مقدسترين و متظاهرترين آنها بديانت  به هر قيمتي كه باشد فرار مي

گي يا به  اين وظيفه هستند به طوريكه براي فرار از آن بصورت طلبه ترين آنها از فراري
  .نايند برند وآنرا وسيلة گريز از انجام خدمت سربازي مي اسم آن پناه مي

ٍة َوِمْن [ هو دولتهاي اسالمي كه موجب فرمان آي وا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ َوَأِعدُّ
ترين و بهترين و   مأمورند كه عالي }60:األنفال{] ...َعُدوَّ اهللاِ ِرَباِط اخلَْيِل ُتْرِهُبوَن بِهِ 

 مؤثرترين وسايل جنگي و ادوات و آالت حرب را از تير و تفنگ و توپ و طياره و ناو
هاي اتمي و هيدروژني و هر سالحي كه از آن باالتر نباشد در زراد  هواپيمابر و بمب

ي و هر گونه اسلحه و آالت را در اعلي درجة هاي خود تهيه كنند و جاسوسان جنگ خانه
از ايشان مرغوب و هراسناك  كه دشمنان اسالم و خصم مسلمانان هميشه امكان تا حدي

ترين دولتها حتي براي تأمين از  جهاد باعث آن شده كه امروز ضعيفترك حكم  !باشند
كم جهاد را اشرار داخلي از حيث مهمات جنگي، دولتهاي اسالمي هستند و با اينكه ح

اند معذالك حكم دفاع به قوت خود باقي است وحكم دفاع اين است كه  منسوخ نموده
وقتي خوف استيالي دشمن بر كشورهاي اسالمي رود و بيضة اسالم در خطر افتد بر 
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مرد وپير و جوان واجب است كه خود را براي دفاع بهرصورت  از زن و عموم مسلمين
و وسائل دفاع و طرد دشمن را بهر كيفيت حاضر نمايند و و قيمتي كه باشد آماده كرده 

حتي در تحت پرچم فرمانده فاجر و فاسقي هم كه باشد براي حفظ اسالم و كشور 
اسالمي براي جهاد حاضر شوند و البته الزمه آن اين است كه قبالً تمام تجهيزات جنگي 

و اگر فرض كنيم كه كه بهترين صورت بر دشمن غلبه نمايند تهيه كنند  را به طوري
اي  لي حكم دفاع به هيچ بهانهامام معصوم موقوف باشد ونبودن   جهاد اسالمي هم بعلت

هاي بحر احمر و صحراي  زيرا قلمرو وسيع اسالمي كه از كناره! بردار نيست  تعطيل
آفريقا تا اقيانوس هند و استراليا و سواحل اوقيانوس اطلس تا كشور چين و اندونزي و 

ه اكثريت قريب به تمام اراضي آسيا و قسمت زيادي از آفريقا و استراليا و باالخر
مقداري از اروپا را شامل است، هرگاه مورد تجاوز دشمن يا طمع آن قرار گيرد بر عموم 
مسلمانان شرق و غرب عالم واجب است كه براي نجات آن نقطه دست بدست هم داده 

ها وتلقينات عدم وجوب جهاد و پشتيباني  مهآن را نجات دهند ولي بدبختانه همين زمز
شود و روح تنبلي و بيماري كه در نتيجه اين  داري كه از نواحي مرموزه از آن مي دامنه

تلقينات بر مسلمانان مستولي است كار بدبختي آنها را به آنجا رسانيده كه قلب 
ت مورد المقدس كه قبله دوم مسلمانان اس كشورهاي اسالمي يعني فلسطين و بيت

تجاوز دولتهاي ستمگر قرار گرفته و آشيانه يهود كه اعدا عدو اسالم است گرديده و 
پارة  هاي پاره نزديك يك مليون مسلمان بازن و بچه در بدر در زير چادرها و خيمه

اند و منتهي ارفاقي كه به ايشان شده  تصدقي دشمنان از خانه و كاشانه خود آواره گرديده
است يهود ايجاب نمايد صاحبان آنامالك و ضياع و عقار را كه نمونة آن است كه اگر سي

گي و  هاي خودشان به عمله جنات تجري من تحتهااالنهار است ببرند و در باغها وخانه
آري !! اي نابودشان نمايند وادارند و قوت اليموتي به آنها بدهند و هر دم به بهانه! كناسي

ولي سياست دشمن به قدري مستولي است ! نيست؟ بردار آيا اين حكم دفاعي كه تعطيل
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داند كه اصال در احكام اسالم چنين حكمي  يكه از ده هزار نفر مسلمان يك نفر هم نم
زيرا همان سياست مراقب است كه نگذارد چنين سخني به گوش مسلماني ! هم هست

پيرامون  هم با اينكه در سال هزارها كتاب در كشورهاي اسالمي دربرسد و بهمين جهت 
ها و فضايل و موضوعات  شود وكتاب دعاها و كتاب معجزه مسائل مذهبي چاپ مي

امامت و تاريخچه امام و امامزادها و اشعار مدح و منقبت و ديوانها و مقاتل روضه 
انقطاع امامت و  ها و مخصوصاً موضوع افضليت ابوبكر و علي و دعواي بال وتعزيه

كتابهائي كه آتش جنگ را بين اين دو دسته هر دم تحريك شيعه و سني به يكديگر و 
بين مردم پخش ! خدا كند، چاپ و نشر و به قيمت ارزان البد براي تقرب به تيزتر مي

 تميز كه از عاشقان كتاب بوده ودر جستجوي آن بهر جا ولي اين بنده ناچيز بي! شود مي
ه در مو مطابق فهم عاام هنوز كتابي كه در موضوع دفاع نوشته شده   تك و پو نموده

ام و حتي مسئله دفاع را كه البته از بزرگترين  دسترس مردم گذاشته شده باشد نديده
نويسند  هاي معموله كه فقها براي مردم مي واجبات اسالمي است در هيچيك از رساله

 دهگستر  اينست آن بدبختي و ظلمت عظيمي كه بر سرتاسر جهان اسالمي سايه! ام نيافته
رماست و با جهل و غفلت عجيبي كه بر مسلمانان حاكم است معلوم نيست چه و حكمف

وقت اين ابر مظلم ناداني از جلوي چشمان بصيرت آنها برداشته خواهد شد وحقيقت 
  گر خواهد گشت؟ نوراني اسالم بچه وسيله بر آنان جلوه

  
  از مهمترين واجبات اجتماعي اسالم
  .رسد ي الزم است كه ذيال بعرض ميدر ذيل مسئله جهاد توجه به نكته مهم

كه كه پروردگار عالم بر امت اسالم فرض فرموده يكي از مهمترين واجبات مترو
نمودن تمام وسايل حيات از تمام علوم و صنايع وحرف است و آنچه در  است آماده

  :ايدمفر  زندگي سعادتمندانه بشري بدان احتياج افتد چنانكه در قرآن كريم مي
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 (#ρ‘‰ Ïãr& uρ Ν ßγs9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tGó™ $# ⎯ÏiΒ ;ο§θ è% ∅ÏΒ uρ ÅÞ$ t/Íh‘ È≅ ø‹ y⇐ø9 $# 

šχθç7Ïδö è? ⎯Ïμ Î/ ¨ρ ß‰tã «!$# öΝ à2̈ρ ß‰tãuρ t⎦⎪Ì yz# u™ uρ ⎯ ÏΒ óΟÎγ ÏΡρßŠ Ÿω 
ãΝ ßγtΡθßϑ n=÷è s? ª!$# öΝ ßγßϑ n=÷ètƒ 4 $ tΒ uρ (#θà) ÏΖè? ⎯ÏΒ &™ ó© x« †Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ¤∃ uθãƒ 

öΝ ä3ö‹s9 Î) óΟçFΡ r& uρ Ÿω šχθßϑ n=ôàè?    )60:  انفال(  
هاي اسبان تا  توانيد از هرگونه نيرو و از رشته آماده كنيد براي ايشان آنچه را مي«

بدان وسيله دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانيد و دشمنان ديگري كه 
داند وآنچه در راه خدا  شناسيد ولي خدا آنها را مي شما آنها را ندانسته و نمي

گردد و به  شود ونفع آن عايد خودتان مي ئيد به شما برگردانيده مينما انفاق مي
  ».شود شما ظلم نمي

نمودن تجهيزات جنگي و آالت حرب و ضرب  هر چند ظاهر اين آيه امر به آماده
نمودن تمام چيزهائي است كه در زندگي اجتماعي  است اما در حقيقت امر به آماده
بازي  وم محرمه نيز مانند سحر و تسخير اجنه و شعبدهانساني بدان نياز افتد تا جائيكه عل

و امثال اين گونه علوم كه ذاتاً حرام و تعليم و تعلّم آن موجب تعزير از جانب حاكم و 
پيشواي مسلمين است، معذالك به قدر كفايت تا آن حد كه مسلمين را در برابر دشمنان 

ه آن قصور شود عموم خود برتري دهد واجب كفائي است، كه اگر در كسب و تهي
مثالً اگر در شهري يا . باشند مسلمانان مسئول و معاقب در پيشگاه پروردگار جهان مي

كشوري صدنفر يا ده هزار نفر طبيب الزم باشد واز اين عده فقط يك نفر كم باشد بر 
امت اسالمي يعني بر فرد فرد آنان واجب است كه به تهيه آن يك نفر قيام نايند  عموم 
اين احتياج است و احتياج مسلّماً آنان را در برابر دشمن ضعيف و محتاج و ضعيف  زيرا
نماياند و قصور وتقصير در اين باره حرام است، پس علوم مسلمانان در پيشگاه  مي

چنين  طبيب مثالً مسئول و معاقبند و هم رخداوند براي تهيه همان يك طبيب از ده هزا
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و حتي خياط و ادن، و متخصص برق، و داروسازي، دان، و مستخرج مع مهندس و شيمي
بزاز وعطار و خالصه آنچه سعادت جامعه مسلمين را به حد اعلي تأمين و آنان را از 

. نياز نمايد و موجب عزت و احترام و وقار و ايجاد حشمت و عظمت نمايد دشمنان بي
: كه فرمودروايت شده  تا جائيكه در كتاب شريف كافي از حضرت امام محمدباقر

دخل قوم علی احلسني بن علی عليهام السالم فرأوه خمتضباً بالسواد فسألوه عن ذالک «
فی غزاة غزاها ان خيتضبوا بالسواد ليقووا  امر رسول اهللا: فمدّ يده الی حليته ثم قال 

   :»به علی املرشكني
كه آن فرمايد گروهي بر جناب حسين بن علي عليهما السالم وارد شدند ديدند  مي

اند از جهت آن سؤال كردند آن حضرت دست مبارك به  بزرگوار خضاب سياهي بسته
رسول خدا در جنگي كه خود مباشر آن بوده امر فرمود كه : ريش خود كشيده فرمودند 

  .مسلمانان به سياهي خضاب كنند تا بر دشمنان نرومند شوند
ستيال و تفوق و جمال و خواهد كه در تمام شئون حيات ا اسالم از پيروان خود مي

  .حشمت خود را بر ديگران مسلّم دارند
الَِّذي َخَلَق  اهللاُ[   شمارد و قرآن كريم نعماي الهي را بر سبيل منت بر مؤمنين برمي

رَ  َامِء َماًء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُكْم َوَسخَّ َامَواِت َواألَْرَض َوَأْنَزَل ِمَن السَّ َلُكُم  السَّ
َر َلُكُم األَْهنَارَ  ْمَس َوالَقَمَر [ ]الُفْلَك لَِتْجِرَي ِيف الَبْحِر بَِأْمِرِه َوَسخَّ َر َلُكُم الشَّ َوَسخَّ

ْيَل َوالنََّهارَ  َر َلُكُم اللَّ   } 32/33:إبراهيم{] َداِئَبْنيِ َوَسخَّ
و فرستاده است، آن گاه خداوند كسى است كه آسمانها و زمين را آفريده است و از آسمان آبى فر«

ها برآورده و كشتى را برايتان رام ساخته است تا به حكم او در  ميوه]  اقسام[اى از  با آن براى شما روزى
و خورشيد و ماه را كه پيوسته روانند ) 32(و جويباران را براى شما مسخّر گرداند . دريا روان باشد

  »ان مسخّر گرداندبرايت] نيز[و شب و روز را . براى شما رام كرد
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َر َلُكْم َما ِيف األَْرِض َوالُفْلَك َجتِْري ِيف الَبْحِر بَِأْمِرِه [ :فرمايد ميو  ْ َتَر َأنَّ اهللاَ َسخَّ َأَمل
َامَء َأْن َتَقَع َعَىل األَْرِض إِالَّ بِإِْذنِِه إِنَّ اهللاَ بِالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيمٌ   ]َوُيْمِسُك السَّ

  }65:الحج{
اند برايتان  اى كه خداوند آنچه را كه در زمين است و كشتيها را كه به فرمان او روان يدهيا ند«

بى گمان خداوند . دارد نگاه مى -مگر به اجازه او -مسخّر گرداند و آسمان را از آنكه بر زمين افتد
   »به مردم بخشاينده مهربان است]  نسبت[

فرمان و دستور او كشتي ر آن به يعني خدائي كه دريا را مسخر شما كرد تا به  
گردش درآيد تا از فضل خدائي استفاده كنيد و شايد شكرگذار شويد، پس خدا 

 دهد ولي يك نگاه اسف ني ميخواهد ودستور كشتي را بر دريا ميمسلمانان را مسلط 
به !! دارد كه تا چه حد بر درياها استيال دارند بار بر وضع كنوني مسلمين معلوم مي 

هائي كه از آمريكا و انگلستان وهند و ساير كشورها در پهنة  دانيم كه كشتي ميخوبي 
شكافند بسيار وهزاران هزار است اما برويم و به بينيم از  اوقيانوسها سينه درياها را مي

آوردن اين حقيقت، خيلي زحمت  چند هزار آن يكي مال مسلمانهاست؟ براي بدست
سازي دنيا مراجعه كنيم  هاي كشتي ت كه به كارخانهقدر كافي اس الزم نيست بلكه همين

همين چند روزه بود كه يكي از ناو هواپيمابرهاي .است ن مال مسلمينآو ببينيم چقدر 
هزار كارگر و مهندس در آن مشغول  آمريكا كه مشغول ساختمان آن بودند و بيش از سه

ولت درمقابل اين راني اين د از بين رفت ولي قدرت كشتي كار بودند آتش گرفت و
  !!گري بشكند خسارت مثل آن است كه يك كوزه از كارخانه كوزه

گذارد نعمت  هائي كه خداوند متعال در قرآن مجيد بر مردم منت مي از جملة نعمت
  :فرمايد  فلزات و آهن است كه مي

 $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y‰ƒÏ‰pt ø:$# ÏμŠÏù Ó ù̈' t/ Ó‰ƒÏ‰x© ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9    )25:  حديد(  
   »هايى براى مردم است بهره] نيز[جنگ و ستيز و ]  مايه[و آهن پديد آورديم كه در آن «
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از قبيل كشتي، اتومبيل،  سازند بايد ديد آيا اين همه اسباب و آالتي كه از آهن مي
آهن، مصالح ساختماني، و هزارها و ميلونها انواع آن آيا از اين همه آالت  طياره، قطار راه

سازند يا الاقل  روند هزار يك آنرا مسلمانان مي جنگ و هم در صلح بكار ميكه هم در 
  !شود متعلق به مسلمانان است؟ هاي ديگران ساخته مي هزار يك آن كه در كار خانه

پيكر  هاي عظيم و غول با يك توجه مختصري به كشورهاي اروپا و آمريكا و كارخانه
ست مثل آن كه اين اياترا خداوند  تنها ها ا آنها وجوش و خروشي كه در آن كارخانه

  !براي آنها فرستاده است
: فرمايد ه قرآن را مالحظه كنيد ميشما آيات شريف: رويم سراغ زراعت  اينك مي

هائي كه از زمين براي مردم خارج  بعد نعمت  }10:الرَّحمن{ ]َواألَْرَض َوَضَعَها لِْألََنامِ [
  : فرمايد مي 11و  10ه النحل آية در سور شمارد شود بر سبيل منت مي مي

 uθ èδ ü“Ï%©! $# tΑ t“Ρ r& š∅ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# [™ !$tΒ ( / ä3©9 çμ ÷Ζ ÏiΒ Ò># tx© çμ ÷Ζ ÏΒ uρ Öyf x© ÏμŠÏù 

šχθßϑŠÅ¡è@ ∩⊇⊃∪ àMÎ6 /Ζ ãƒ / ä3s9 Ïμ Î/ tíö‘ ¨“9 $# šχθçG ÷ƒ̈“9 $#uρ Ÿ≅‹Ï‚̈Ζ9 $# uρ 

|=≈ uΖôãF{ $# uρ ⎯ ÏΒ uρ Èe≅ à2 ÏN≡t yϑ̈V9$# 3 ¨βÎ) ’Îû šÏ9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθs) Ïj9 

šχρã ¤6xtG tƒ                                     )10/11:  نحل(  
اى است  آشاميدنى]  آب[و كسى است كه از آسمان برايتان آبى فرو فرستاده كه از آن «

با آن برايتان  )10(چرانيد مى]  حيوان[درختانى است كه در آنجا ]  آب جنگل[و از آن 
به راستى در . روياند ها مى خرما و انگور و از همه نوع ميوه]  درختان[كشت و زيتون و 

   »كنند مايه عبرت است براى گروهى كه انديشه مى] امر[اين 
    
و در سوره الواقعه و ساير سور قرآني آن اندازه در اين باره تأكيد فرموده كه بهتر از 

  : داند كه  ن ميآن متصور نيست واصوال مأموريت بشر را براي آباداني زمي
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   }61:هود{                ]ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن األَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها[ 
  »او شما را از زمين پديد آورد و شما را در آن به آباد كردن گمارد«
  

باداني در آن را از شما خواسته حاال آايجاد فرموده و  كه شما را از اين زمين او است
مالك اسالمي كنيد و ببينيد در بالد اسالمي چقدر از زمينها هنوز بهحالت نگاهي به م

بكر باقي مانده تا جائي كه شاهنشاه يكي از اين كشورها دركتابي كه راجع به خدمات 
كار ! شود نويسد كه يكصدم كشور من زراعت مي مي: خود وستايش وطنش نوشته

 يده كه حتي گوشت و سيببه حدي رس بدبختي اين كشورها از حيث امر زراعت
همچنين !! شود زميني ونخود و سبزي و كوجه آنهم از كشورهاي آمريكا و غيره وارد مي 

  ...!گوسفند و گاو و مرغ و االغ و 
موضوع نفت در كشورهاي اسالمي مووضوع مهمي است كه نبايد از آن غافل ماند 

هده گرفته است و مانند كه گردش و حركت دنياي تمدن را بر ع! اين ماده سياه و عفن
خون در شريانهاي تمدن دنيا جاري است خيلي بيشتر از نصف آن از بالد اسالمي 

گرداند اما در  ها را مي هاي عظيم و عجيب ضايع ملت و كارخانه%) 70(آيد بدست مي
اي از آن ندارند و تمام درآمد آن نصيب بيگانگان و دشمنان اسالم  حقيقت مسلمانها بهره

ها نوشتند حقوق يك خدمتگزار  جائيكه به طوريكه چند روز قبل در روزنامهاست تا 
بهداري مسجد سليمان ماهيانه پانزده هزار تومان است و مهندسي و مخصصين تا ماهيانه 

اي كه به مالكين  غير ساير مزاياي ديگر، و بهره! برند حقوق مي!! صد هزار تومان هفت
ت وضع دلخراش كارگرهاي حصيرآباد براي دهند چيزي نيس اين اراضي زرخيز مي

 كافي است و در واقع مثل آن مانند قطعه الماسي است كه در دست كودكي باشد شاهد
! البته از داستان نفت آبادان كم و بيش مطلعيم و با چند خرما از دست او بيرون آورند و

شود،  و تجملي ميبنجل دهند غالباً صرف اشياء به  حاال آن جزئي هم كه از درآمد آن مي
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ها صد و پنجاه تومان و قيمت دو  ها و هتل يا هزار فاميل صرف عيش و نوش دركاباره
بطري ويسكي پانصد تومان و شام شش نفر هشتصد و پنجاه تومان و كاله كاغذي به 

  .و مشتري آنها از هزار فاميل بودند!! پنجاه تومان رسيد
از ساير شؤون حياتمان ارزش آن هم  گوئيم زيرا در موضوع تجارت ديگر چيزي نمي

گيها كه خدا ما را امر فرموده كه آن قدر قوا تهيه كنيم  معلوم است آيا اينهاست آن آماده
روح صوفيكري و درويش منشي بيش از !! كه دشمنان همواره از مادر وحشت باشند؟

كند ودشمن زيرك هم به انواع وسايل آن را تقويت  همه چيز در ما حكومت مي
قرآن ما را دعوت به علم و هنر و جهاد وقدرت و آباداني زمين و صنعت . نمايد مي
اعتنائي به اين قبيل مسائل  افزايد ولي روح صوفيگري، بي نمايد و نشاط حيات را مي مي

نمايد و اتفاقاً پيشرفت هم با  و تسليم به مرگ قبل از مرگ و ذلت و نكبت را توصيه مي
  .صوفيگري است

  
  ك ركن مهم اسالم، ترك جمعه استانهدام ي

  توان شمرد يكي از بزرگترين كه براي انحطاط مسلمين مي اي در ميان علل مهمه
  .ها، ترك نماز جمعه است آن

شارع مقدس اسالم كه شالودة يك اجتماع سعادتمند انساني را در عاليترين اساس، 
ي و اتفاق است، ريخت چون اصل و ريشه سعادت آدمي در اجتماع طرح و بنيان مي

م و فرائضي در شريعت مطهرة خود مقرر كرد كه افراد ابراي تحصيل اين منظور احك
وآحاد امت زود به زود يكديگر را مالقات و روح اجتماع و اتحاد رد آنان سرايت نمايد 

امور مهمي كه تأمين سعات ديني ودنيوي آنان را  و با تعاونومظاهرت يكديگر به انجام
همين نظر نمازهاي پنجگانه فرائض يوميه را متحسب مؤكد  وقيق يابند، بهنمايد، ت مي

فرمود كه به جماعت بگذارند و براي اين كار مكانهاي عمومي به نام مساجد بنياد نهاد 
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تا اهل هر محل در اوقات صلوه بدان روي آرند و در ضمن انجام فرائض از اوضاع 
گي يار و غمگسار هم باشند و چون احوال يكديگر مطلع كردند و در مشكالت زند

نو جمعه توسط فرماندار هر شهري كه بر طبق  معموالً نمازها اعم از يوميه و عيدي
شود لذا  مقررات اسالم از عادلترين و عالمترين آن شهر است بصورت جماعت ادا مي

 ولت را كهدتوانند دستورات اوامر  فرماندار و مأمورين دولتي به آسانترين صورت مي
باشد، به مردم  چون مربوط به مصالح مسلمين است و تاتلي تلو فرمان خدا و رسول مي

  .ابالغ نمايند
مه كس مجال و ه و از آنجائيكه ممكن است گرفتاري و مشاغل روزمره حيات به

فرصت آن ندهد كه در تمام نمازها توفيق جماعت يعني حضور در اجتماعي كه مصالح 
شود، بيابد، لذا حضور در جماعت  حل و فصل مي دنيا و آخرت مسلمين در آن

نمازهاي يوميه را مستحب اما مؤكد كرده است و چون ممكن است كه افرادي الابالي 
بوده اهميتي به عظمت و ارزش جماعت يوميه ندهند لذا با وجوب نماز جمعه واجب 

ور در فرمود كه در هر هفته هر مسلماني الاقل يك مرتبه حتماً درك اجتماع و حض
جماعت مسلمين را دريابد و آنچه در ظرف هفته نتوانسته است از اخبار دنيا و جريان 
اوضاع كه خواه ناخواه بستگي به حيات فردي و اجتماعي مسلمانان دارد اطالع حاصل 

اي كه حتماً از مطلعترين و عالقمندترين مسلمانان آن  كند در روز جمعه به وسيله خطبه
ل است و با داشتن حكومت اسالمي كه شرح آن گذشت فرماندار شهر به اوضاع واحوا

يا رئيس شهرباني شهر است، مطلع گردد و چون در نماز جمعه بايد مسلمانان از تمام 
شعاع دو فرسخ يعني مردم چهار فرسخ در چهار فرسخ در يك نقطه اطراف آن محل در 

نند زن و پير و كور و لنگ و حاضر شوند لذا تمام مردم شهر، مگر آنها كه مستثنايند ما
اجتماع عظيم و ميتنگ بزرگ مذهبي حضور يابند و  مسافر و كودك و امثال آن، در اين

ِذيَن َآَمنُوا إَِذا ُنوِدَي [شود به موجب فرمان در آن ساعت كه اذان جمعه داده مي َا الَّ َيا َأهيُّ
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َالِة ِمْن َيْوِم اجلُُمَعِة َفاْسَعْوا إَِىل ِذْكرِ  اهللاِ َوَذُروا الَبْيَع َذلُِكْم َخْريٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم  لِلصَّ
كسب و خريد و فروش بر عموم مسلمين حرام گشته وهمه   }9:الجمعة{ ]َتْعَلُمونَ 

آيد كه  اي عجيب آميخته با بهت و جالل پدي مي بايد بسوي نماز جمعه بشتابند منظره
آيد و با نشاط و شوق  در ميهر فردي كه صاحب روح زنده باشد به شعف و وجد 

شتابد آنگاه امام جماعت با كيفيت خاصي ملبس ببرد سفيد و  مفرط به سوي مسجد مي
آيد و با حمد و ثناي خدا و صلوات بر پيغمبر  متكي به شمشر به منبر خطبه برمي

پردازد و به  گزار اين شريعت جاويد به موعظه و نصيحت مسلمين مي بزرگوار پايه
ر وجريان ما وقع آنچه در يك هفته گذشته است از حوادث، نيا بسمع خالصه اخبا

رساند و سپس اندك  مستمعين يعني نمازگذاراني كه وجوباً ساكت و سرتاپا گوشند مي
نشيند تا هم خود را براي انجام وظيفه بعد يعني تعيين تكليف ووظيفه  ده ميرمكثي ك

مستمعمين اثر عميق نمايد سپس  حاضرين آماده كند و هم سخناني كه گفته درنفوس
شود آنگاه به  برخواسته دستورات الزم را در قبأل حوادث گذشته و جاري يادآور مي

َفإَِذا [انجام دو ركعت نماز جمعه پرداخته پس از اتمام آن مسلمانان به موجب فرمان 
وا ِيف األَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اهللاِ َالُة َفاْنَتِرشُ ُكْم ُقِضَيِت الصَّ  َواْذُكُروا اهللاَ َكثًِريا َلَعلَّ

پراكنده گشته هر كدام دنبال شغل و كار خود و به عبارت قرآن   }10:الجمعة{ ]ُتْفِلُحونَ 
  .آيند در جستجوي فضل خدا برمي

نمايند كه فوايد آن بر  و نيز در سال دو مرتبه در عيدين وجوباً براي نماز اجتماع مي
خوب . به توفيق خدا ما آن را در جاي ديگر يادآور شويم احدي مخفي نيست و شايد

ملتي كه داراي چنين دستوري است كه امروزه در روي زمين هيچ امتي جز امت اسالم 
يابد و با ميليونها تومان هزينه، بعشري از اعشار آن موفق  به توفيق آن دست نمي

صلحت عمومي هر چقدر شود كه روح اتحاد واتفاق در مردم دمد وآنان را براي م نمي
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در . هم مهم باشد گردآوردو معالم و معارف ديني و مصالح دنيائي را به آنان بشناساند
اساسي  سوس كه شبهات بيفشود ولي ا اين دين مبين به اساني به آنصورت حاصل مي

اي  اي ندارد مانع اين همه خيرات و بركات گرديده تا جائيكه پاره كه اصال پايه و مايه
) الجمعه(اند و چون در اين باره در اصل رساله  چون جهاد و حكومت حرام گرفتهآنرا 

كه اين رساله مختصر، مقدمه آن است به قدر كافي توضيح داه شده و آن شبهات واهيه 
ِْم [ را كه مانند خاكستر است همچون بادي تند از ميان برداشته ِذيَن َكَفُروا بَِرهبِّ َمَثُل الَّ

يُح ِيف َيْوٍم َعاِصٍف َأْعَامُهلُْم كَ  ْت بِِه الرِّ لذا وارد آن موضوع   }18:إبراهيم{] َرَماٍد اْشَتدَّ
كنندگان را به تيغ برهنة بيان و حجت قاطعه برهان عالمه  نشده و حواله اين شبهه

كنيم و چون سخن در فوايد اجتماع و  واگذار ميالخالصي اهللا بزرگ امام  بزرگوار آيت
عت مطهره براي اين كيمياي سعاد تهيه و فرض فرموده است بايد وسائلي است كه شري

اي نيز به فوايد نماز عيدين يعني دو عيد فطر واضحي كه شارع مقدس در  در اينجا اشاره
دين مبين خود مقرر فرموده است، نمود و از تفاوت و تمايزي كه عيد اسالمي با عيد 

ما در جرايد اين كشور هر وقت . دارد مقايسه بين حق و باطل كرد) نوروز(گبران 
فرصت و مجالي دست داده به مناسبت ايام نوروز، اين تفاوت و تمايز را تفصيالً يادآور 

  .پردازيم ايم و در اينجا به اختصار آن مي شده
از غروب شب عيد يعني بعد از نماز مغرب و عشا و نماز صبح و تعقيب نماز 

: ت كه مترنم به اين ذكر شريف شوندواجب اس سلمانان فرد و جمعاًمعيدين بر عموم 
اهللا اكرب اهللا اكرب ال اله اال اهللا و اهللا اكرب وهللا احلمد علی ما هدانا اوله الشكر علی ما «

و پس از طلوع آفتاب و پرداخت زكوه فطره در روز عيد فطر بأقربا وخويشان و  »هدانا
حالت اجتماع براي  م آن به فقرااضحي و تقسيهمسايگان فقير، يا قرباني در روز عيد 

انجام نماز عيد با امام وقت وكسي كه شايستگي امامت اين نماز را دارد كه البته در 
حكومت اسالمي غالباً فرماندار عادل يا رئيس شهرباني است در شهرستانها و شخص 
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آورند در  حاكم در پايتخت، به سوي مصلي كه در بيرون شهر و بيابان است روي مي
و ماليده و عمامه بر سر رليكه آستينها را باال زده و ساقهاي شلوار را تا نزديك زانو حا

گذاشته و تحت الحنك آويخته با پاي برهنه تكبيرگويان با جالل و جبروتي خاص به 
شوند و در آنجا كه هيچ عالمت و آثاري از خودنمائي و ثروت و  طرف مصلي روان مي

ست، روي ريگ و خاك بيابان تمام مسلمانان حاضر تجمل به چشم يكديگر كشيدن ني
وار پهلوي يكديگر ايستاده با چهره و جان رو به  از غني و فقير و وضيع و شريف برادر

آورند  درگاه قادر منان آورده نماز عيد را به جماعت با كيفيت مخصوص خود به جا مي
وظايف  ظه را آغاز وآنگاه پس از ختم نماز امام بطرز مخصوصي ايستاده خطبه و موع

مسلمين را در قبال رويدادها و حوادث جهان گوشزد و آنانرا به نام خدا و بر سبيل 
تكاليف ديني به انجام اموري كه موجب صالح دين و دنياي مسلمين است دعوت و 

پرواضح است كه از چنين منظره و چنين مجلسي جز خير و . كند ترغيب و تشويق مي
  .آيد اتّحاد و اخوت برنمي صالح و عزت و عظمت و

حاال اين وضع را مقايسه كنيد با عيد مجوسان كه در آن تجمل و اسراف و تعيين و 
تبذيرات و  كند و اغنيا سعي دارن به انواع تجمالت و تشخص و خودنمائي حكومت مي

و ها  ها و مبل ها و قالي ث البيتكاخها و اثا ها و اسرافها بر يكديگر رقابت جويند خانه
ها و زيورها و لباسهاي خود را به چشم دستان و آشنايان  ها و انواع و اقسام زينت پرده

خود بكشند و بدين وسيله حس حسادت و تنافس يكديگر را تحريك كنند تا ثروتها و 
پولها و مالها صرف امور غيرالزم و تجمالت زائده و بيهوده گردد و براي تأمين اين قبيل 

الس و ارتشا و دزديها و ناموس فروشيها و هزاران از اين قبيل تشريفات دستها باخت
فجايع كشوده شود و فقرا را نسبت به خود خشمگين و غضبناك و مهياي انتقام نمايند 
و در نتيجه هر كدام به قدر قوت خود تحت تأثير اين تحريكات براي خرابي كشور و 

  .نابودي يكديگر بكوشند
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و آثار و نتايج آداب هر يك، خود به ! عيد مجوسان آن عيد مسلمانان است و اين
بعد از اجتماع جمعه و عيدين كه براي سكنة . گويند زبان حال از حق و باطل خود مي

 گيك اجتماع مهم و متين همگيرد االم ها و ماهها صورت مي هر شهر و دهي در هفته
وحدت و اتفاق است بزرگ ساليانه ديگر بنام حج دارد كه خود يكي ازمؤثرترين وسايل 

ترين افراد اسالمي، زيرا كسانيكه بوسائل مشروع،  و آن عبارت است از اجتماع زبده
العاده بوسيلة   شوند مسلماً افرادي هستند كه در نتيجه هوش و ذوق فوق ثروتمند مي

و استطاعت  اند ثورتي تهيه كرده و داراي قدرت ابتكار هنري و اختراع صنعتي توانسته
راه خانه خدا را در پيش گرفته در سرزمين وحي ومحظ الهام و مهبط مالئكه و شوند تا 

قبلة مسلمين حاضر شده با برادران همانند خود براي عزت و شوكت اسالم و رفع 
حوائج مسلمين تبادل نظر نمايند و هرگاه دولت واحد اسالمي داشته باشند در اين موقع 

كم اسالم شخصاً در موقف حشور دارد و در روز بنام اميرالحاج ياخود حا نمايندة دولت
حاجيان مشرف در محل بلندي بر افراد مسلمين و ي درحاليكهنعيد اضحي در صحراي م

آنان را  است سياست اجتماعي و انتظامي مسلمين را يادآور شده وظايف ديني و دنيائي
اند  حاضر شدهكمال خلوص در آن سرزمين پر نو به آن دلهاي پاك و نوراني كه از روي 

يادآور شده مشكالت مالي و اقتصادي و فرهنگي و سياسي جامعه مسلمين را با افراد 
نمايد  گذارد و آنان را به وظايف مقدس خود دعوت مي فهميده و زبدة اسالم در ميان مي

نظر با آنان بر مشكالت موجوده فائق و جريان امور را با حسن وجه تا سال   و با تبادل
اينست خالصه آنچه اسالم از جمعه و عيدين و حج از مسلمين . كند ار ميديگر برقر

خواهد حال اگر اين بركات در ميان مسلمين نيست چنانكه گفتيم آب از منبع جهل و  مي
خورد و ربطي به اسالم  افكني وسواسان و تأييد دشمنان مي  غفلت مسلمين و شبهه

  .ندارد
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  يك ركن مهم ديگر از اركن دين
 النبيين يگر از اركان دين ويكستون محكم از بنيان شريعت حضرت خاتميكي د

امر  الطاهرين امر به معروف ونهي از منكر است كه در آيات شريفه قرآن به مرّات به آن
 صور و تقصير در انجام اين فريضه شريف موجب انهدامو بكرّات بدان تأكيد شده و ق

نمودن   آن عبارتست از امركردن و يارياساس و تخريب بنيان شريعت مطهره است و 
به اجراي هر يك از احكام الهي و عموم اموري كه در آن خير دنيا و آخرت مسلمانان 
است و نهي از تمام محرمات الهيه و جميع كارهائي كه در آن ضرر دنيا و آخرت جامعه 

ت و و افراد مسلمين است و اين كار بر عموم مسلمانان به وجوب كفائي واجب اس
تواند بدين امر مهم اقدام نمايدكه خود به معروفيت آن  پرواضح است كه مسلماني مي

امر و منكريت آن نهي بصير وبينا و عالم و دانا باشد پس همچنانكه در اول اين رساله 
يادآور شديم هر مسلماني قبل از هر چيز بايد به معارف حقه و معالم ديني خود عالم و 

راي اجراي احكام و توسيع معالم دين كمر همت بندد و هر جا كه آشنا شود و آنگاه ب
شود با بهترين وسيله به جلوگيري  آن نهي تجاوزي ميبه  يبببيند به حريم آن امر يا قر

اي تربيت شده وعالقمند باري اين  بديهي است كه حكومت اسالمي خود عده. پردازد
ورين آگاهي و پاسبان ناميده گمارد كه آنها بر حسب اصطالح عرف، مأم كار برمي

شوند كه مأمورند مردم را از ارتكاب مناهي نهي و به اوامر الهي وادار نمايندو اين  مي
ٌة َيْدُعوَن إَِىل [: يك امر واجب شرعي براي حكومت اسالميست كه  َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمَّ

لكن با اين وصف  ]َكِر َوُأوَلِئَك ُهُم اُملْفِلُحونَ اخلَْريِ َوَيْأُمُروَن بِاَملْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن اُملنْ 
شود، زيرا از يك طرف ممكن است  وجوب آن از فرد فرد مسلمانان ساقط نمي

محتسبين و مأمورين موظف همه جا، نباشد و نتوانند در تمام موارد به اين وظيفه بزرگ 
لمانان راحتي رسيدگي و مراقبت نمايند و از طرف ديگر خود اين وضع كه عموم مس

دخالت در رسيدگي و كمك به كارهاي خوب و جلوگيري از كارهاي بد باشد، مأمورين 
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را عالوه بر كمك، مراقب ومدعي هستند فلذا ناچار مأموري در كار خود قصور و 
تقصيرنخواهند كرد و بالنتيجه همواره محيط اسالمي از شر و فساد خالي و به خير 

ايد كه منتها آرزوي  ه و جريان اين اوضاع محيطي به وجود يخوبي آكنده است و با ادام
سازند ولي بدان  فالسفه و حكمائي است كه مدينه فاضله در عالم خيال و تصور مي

بودن امر به معروف و نهي از منكر بدين صورت تحقق  يابند، وجوب كفائي دست نمي
پذيرد اگر  رت وقوع ميپذيرد كه هرگاه مسلماني ديد معروفي معطل و يا منكري صو مي

خود قادر است فردا بدان كار قيام و اگر احتياج به كمك دارد به مؤمنين ديگر اعالم 
دارد تا به قدر كفايت بوي بپيوندند و بر مسلمانان ديگر واجب است كه به قدر  مي

كفايت دعوت او را اجابت نمايند تا آن معروف بجريان افتد و آن منكر موقوف شود 
  : فرمايد  وند متعال ميزيرا خدا

ُقوا اَهللا [  َوَتَعاَوُنوا َعَىل الِربِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَىل اِإلْثِم َوالُعْدَواِن َواتَّ
   }2:المائدة{ ]إِنَّ اهللاَ َشِديُد الِعَقاِب 

و بر نيكوكارى و پرهيزگارى با همديگر همكارى كنيد و بر گناه و ستم همكارى «  
  » از خدا پروا بداريد، بى گمان خداوند سخت كيفر استمكنيد و 

    
شود كه مريضي در حال هالكت يا ميتي مدفون نشده است شخص  مثال ديده مي

نمايد تا به  مسلمان اگر خود قادر است بدان كار قيام و اگرنه از مسلمانان استمداد مي
لطان جائري مرتكب قدر كفايت بدان معروف اقدام شود و اگر فرضاً شارب خمري يا س

كند و اگرنه از  تواند از آن جلوگيري مي شود يك نفر مسلمان اگر مي  يجورو  فسق
كند و مسلمين وجوباً با او را اجابت  مسلمين براي جلوگيري آن منكر دعوت مي

و اگر كوتاهي ... نمايند تا حدي كه قدرت بر نهي آن منكر يابند و قس علي هذا  مي
معاقب و مسئول خواهند بود عالوه بر آن كه مستوجب غضب  شود تمام مسلمانان
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شمار از  پروردگار و دخول در نارند در همين جهان تبعات و نكباتي دارد كه اخبار بي
  .رسول مختار و ائمه اطهار عليهم السالم بدان ناطق است

  :فرمايد  در حديث شريف كافي مي حضرت رضا
ر او ليستعملن عليكم رشاركم فيدعوا لتأمرون باملعروف و لتنهن عن املنك«

البته بايد امر به معروف و نهي از منكر نمائيد وگرنه بدترين  »خياركم فاليستجاب هلم
شود آنگاه هر چه خوبان شما دعا كنند براي ايشان مستجاب  شماها بر شما مسلط مي

ني در حديثي طوال شود و نيز در همان كتاب شريف از حضرت امام محمدباقر نمي
  : روايت شده كه فرمود 

ان االمر بالعروف و النهی عن املنكر فريضة عظيمة هباتقام الفرائض هنالک يتم «
هم بعقابه فيهلک االبرار فی داراالرشار والصغار فی دارالكبار  غضب اهللا عزوجل فيعمّ

به  هاج الصلحاء فريضة عظيمةنان االمر باملعروف و النهی عن املنكر سبيل االنبياء و م
كه خالصه حديث شريف آن است كه امر به معروف و نهي از منكر و  »قام الفرايضت

شود و اگر در آن كوتاهي شود  فريض بزرگي هستند كه بدانها فرايض الهيه برپا مي
گردند  شود و در نتيجه نيكان در دست بدان گرفتار مي غضب خدا شامل عموم مردم مي
  ... .ه انبيائ و روية صلحاء استامر به معروف و نهي از منكر طريق

البته بيشتر مسئوليت اين كار متوجه علماء و كساني است كه خود را به عنوان دانايان 
  : فرمايد مي اند چنانكه در خطبه اميرالمؤمنين دين در مردم گنجانيده

فحمداهللا و اثنی عليه ثم قال اما بعد فانه انام هلک من كان قبلكم حيث عملوا من «
كساني كه قبل از شما : فرمايد مي »يون و االحبار عن ذالکنعاصی و مل ينهاهم الرباامل

بودند از آن جهت هالك شدند كه به معصيت پرداختند و علماي ديني و دانشمندان 
  .مذهبي آنانرا از اين كار نهي نكردند
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 و جناب سيدالشهداء عليه آالف التحية و الثنادر حديث منقوله در كتاب مستطاب
بگردان دانشمندان و  ار العقول تصريحاً گناه فسق و فجور و اشاعة ظلم و جور تحف

  : فرمايد  گذارد آنجا كه مي علماي هر قوم مي
َلْوَال [وء ثنائة علی االحبار اذ يقول هللا اوليائه من سا عظااعتربوا اهيا الناس بام و«

انِيُّوَن َواألَْحَباُر َعْن َقوْ  بَّ ْحَت َلبِْئَس َما َكاُنوا َيْصنَُعونَ َينَْهاُهُم الرَّ ُم اِإلْثَم َوَأْكِلِهُم السُّ ] ِهلِ
و انام عاب اهللا ذالک عليه الهنم كانوا يرون من الظلمة املنكر و الفساد  }63:المائدة{

فالينهوهنم عن ذالک رغبة فيام كانوا ينالون منهم و رهبة مما حيذرون و انه يقول 
اي مردم اعتبار گيريد بدانچه خدا : فرمايد در جمله مي »فالختشوا الناس و اخشونی

كند آنجا كه  ن ديني ميهائي كه بر دانشمندا نمايد از بدگوئي اولياي خود را وعظ مي
چرا آخوندها و علماي دين آنان را از گفتار گناه و خوردن حرام نهي : فرمايد مي
جهت خدا بر ايشان عيب  و فقط بدين. كنند نمايند واقعاً بدكاري است آنچه مي نمي

كنند  بينند ولي آنان را از اينكار نهي نمي گرفته كه آنان از ستمكاران منكر و فساد را مي
از حقوق و هدايا (دارند  كه به خيرهائيكه از ايشان دريافت مي اي به جهت طمع و عالقه

مردم نترسيد و از : فرمايد دارند و حال اينكه خدا ميوترس از آنچه از آن بيم ) وانعامها
پردازد و نتايج سودمند  آنگاه به شرح امر به معروف ونهي از منكر مي... از من بترسيد 
فرمايد كه بايد به آن كتاب شريف رجوع نمود، ما بسي متأسفيم كه بواسطه  آن را بيان مي

د برسانيم تا ببيني را تماماً در اين صفحات به نظر شماتوانيم آن گفتار  نگي مجال نميت
لعن اهللا االمرين « :فرمايد البالغه مي و اميرالمؤمنين نيز در نهج! منشأ خرابي از كجاست

مر به ابه خدا لعنت كند آنهائي را كه  »باملعروف التاركني له و الناهني عن املنكر العاملني
نمايند ولي خود بدان  كنند ولي خود تارك آن معروفند و نهي از منكر مي معروف مي

  !لندمنكر عام
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در اينجا بايد يادآور شد كه يكي از شرايط امر به معروف و نهي از منكر آن است كه 
العاده باشد متوجه آمر و ناهي نگردد اما همينكه   كه تحمل آن فوق يمال خطري جاني يا

شود البته  بيم چنين خوفي رود سقوط آن از فردي كه خطر متوجه آن است ساقط مي
عروف، و منكر، منكر، شناخته شود اما در جائي كه كار به آن اين درجائي است كه آن م

گردد در چنين صورت بر مرد ! حد رسد كه معروف معروف منكر و منكر معروف
 همسلمان دانا به حقيقت يپش آمد خطر و احتمال ضرر مانع يا بهانه از براي عدم قيام ب

و رمق در بدن دارد براي شود بلكه بايد تا جان در تن  سنت و اماتة بدعت نميحياء ا
  .كردن سنت پايداري نمايد ميرانيدن بدعت و زنده

  
  معني غلط تقيه

يكي از شبهاتي كه در اين مورد دستاويز تنبالن و مستمسك بزدالن است آن است 
نمايند  كه پاي تقيه را به ميان آورده و از وظالف شرعي و وجداني خود خودداري مي

فرض تقيه . يعت اسالم محلي مخصوص و مقامي ديگر استغافل از آنكه تقيه را در شر
كه از مختصات مذهب شيعه است داراي مصلحتي بزرگ و حكمتي بس عالي است و 
آن اينست كه ائمه معصومين همواره شيعيان خود را بمماشات و مدار او كتمان مخالفت 

وع احكام كه فرمودند و راضي نبودند كه شيعيان در فر با عامه و خلفاي وقت امر مي
اندك اختالقي با مسلمانان ديگر دارند و خلفاي جور همين را بهانه براي ريختن خون 

كردند، وسيله شوند تا بهانه  مي آنان بلكه موجب تضييق و فشار بر حضرات ائمه
عباس دهند درنظر شارع اسالم وضوگرفتن از  اميه و بني بدست امراي جور و خالفي بني

يا بالعكس، آن قدر مهم نيست كه در سر اختالف آن خونها ريخته  مرفق تا سر انگشتن
نماز يا بازگذاشتن  رشود وموجب تفرّق و تشتت اجتماع مسلمين گردد، و بستن دست د

آن چندان ارزش نداردكه به جهت آن دست دشمنان دين و كفار به طرف مسلمين دراز 
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باب تقيه در كتاب وسائل شود، به همين جهت است كه در بيش از صد حديثي كه در 
الشيعه و كافي و وافي وامثال آن وارده شده اكثر يا تمام آن در خصوص مماشات با 

توانيم تمام  و بر حذرداشتن از اختالف بين مسلمانان است و افسوس كه ما نمي مخالفان
تا بدانند نظر عالي  آن احاديث يا برخي از آن را در اينجا براي خوانندگان بياوريم

العالمين استناظر بچه حكمت و مصلحتي  زرگان دين كه مستند به وحي از حضرت ربب
است و معذالك عجب در اينست كه در همان احاديث شريفه اجازه سكوت وتسليم در 

  .برخي از احكام داده نشده است
الشيعه از زراره روايت است كه به حضرت صادق عرضكرم  چنانكه در كتاب وسائل

ثالثة الاتقی فيهن احداً رشب املسكر « :تقيه است؟ فرمود) در وضو(وزه كه در مسح دو م
والتقية فی كل شیء اال النبيذ و «: فرمايد حديث ديگر ميو در  »و مسح اخلفني و متعة احلج

شود كه در شرب نبيذ كه سنيان آنرا حالل و شيعه حرام  كه معلوم مي »مسح اخلفني
فرمودند در جائي كه حتي  تقيه را دستور نمي داند و مسح روي موزه و متعه حج مي

چنانكه رواياتي در اين باره از اميرالمؤمنين !! شمردند ئمه را در مقام تقيه جايز مياسب 
و حضرت صادق در حديث ! وارد شده كه در آن بسب خود از باب تقيه اجازه فرمودند

ما منع ميثم ! ودكند كه حضرت صادق فرم شريف كافي از محمد بن مروان روايت مي
رحمه اهللا من من التقية فواهللا لقد علم ان هذا االية نزلت في عمال و اصحابه االمن اكره 

تمار را عبيداهللا زياد امر به سب علي و  دانيم ميثم و قلبه مطمئن بااليمان در حاليكه مي
  .برائت از آن جناب نمود

ماندن  و نظر به باقي بهرصورت اين امر به تقيه فقط براي حفظ وحدت مسلمين
عزت مسلمانان است زيرا مسلمان بهركاري از اين قبيل اجازه دارد جز ذليل و 

  .نمودن خود خوار
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روپوشي براي جو  االيمانهاي بهانه حاال اين امر به اين حكمت و مصلحت را ضعيف
نه  اي براي فرار از تكليف امر به معروف و نهي از منكر قرار داده ضعف ايمان و بهانه

تنها در مقابل بدران و مستكبران به امر بزرگ و واجب مهم امر به معروف و نهي از 
پردازند بلكه باي خاطر عوام و در دست داشتن اين گروه كاالنعام نيز از گفتن  منكر نمي

كنند و برخي از اينان آن وقت رگ  حق و امر به معروف وني از منكر خودداي مي
آيدكه ريش يك مرد دهاتي را  وجدانشان در خروش مي غيرتشان به جوش و قلب بي

در صورتي كه هزاران منكر كه ! پناهي را باز ببيند كوتاه و يا صورت يك زن درمانده بي
خدا در برابر او وعده صريح آتش داده نه تنها از جباران بلكه از رفقا و ياران خود 

مثال ! دارد م امر به معروف باز مياز انجا بيند، ولي شيطان يا جهل اورا به بهانه تقيه مي
شما در هر شهرستاني در ماه محرم و صفر هزاران منكر از كساني كه به نام عزاداري 

آور و  هاي تهوع شوند از زدن طبل و سنج و پوشيدن مرد، لباس زن و شبيه مرتكب مي
بر اكثر مردم بينيد و امروزه تقريباً  خواني و دروغ بستن بر خدا و رسول و ائمه مي آوازه

شود  روشن است كه اين اعمال مستهجن بوده و موجب سخريه و استهزاء دشمن مي
المرسلين براي نهي و جلوگيري  ولي بسياري از اين حاميان دين وحافظين شريعت سيد

كنند و  هاي عمليه خود از ذكر فتواي خودداري مي از آن قيام نكرده حتي در رساله
اي بساط  گيران هر كدام در گوشه ن و قلندران و معركههمچنين سالهاست كه درويشا

شوند كه چهره عقل از شرم آب و دل مؤمن  پهن كرده و اعمالي به بنام دين مرتكب مي
شود ولي از ميان اين همه مبلغين و معلمين كه خود را ناشر  عارف از تأثر كباب مي

ينان را از اين عمل زشت و دانند حتي يكي ا احكام اسالم و مبين قوانين خيراالنام مي
كنند نهي نكرد  شرك و كفر ميبندند و تعليم  دروغهاي شاخدار كه بر خدا و رسول مي

و حتي الاقل در باالي منبر نگفت تا طبقه عوام بازار آنان را گرم نكنند، چرا؟ شايد براي 
  !اينكه عوام را به دنيا آيد و اين دكان بر رونق خود بيفزايد
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كي از احكام گرانقدر اسالم است امروز صورتي گرفته كه مشمول آري تقيه كه ي
تاريخ  165است كه ابن عساكر در ص  فرموده حسن مثنّي فرزند امام حسن مجتبي

واهللا لئن امكننا هللا منكم لنقطعن ايديكم (: خود آورده است كه به يكي از روافض فرمود 
بر شما مسلط كند دست و پاي به خدا قسم اگر خدا به ما مجال دهد و  )و ارجلكم

پذيري فرمود  كنيم مردي به آن جناب گفت چرا از ايشان توبه را نمي شماها را قطع مي
كنند و   ما با آنها از شما داناتريم اينان مردمانيند كه اگر بخواهد طرف خود را تصديق مي

ان درست و پندارند كه در تقيه، اين رويه بر ايش و مي! كنند اگر بخواهند تكذيب مي
تقيه بابي است كه مسلمان وقتي كه بدان مضطر شد و از صاحب ! رواست، واي بر تو

سلطنتي ترسيد رخصتي است كه به آن صاحب سلطنت غير از آنچه در دل دارد آشكار 
كند تا بدين وسيله از ذمه الهي دفاع نمايد و باب فضل نيست و فضيلتي ندارد كه هر كه 

قيه نسبت دهد، بلكه فضيلت در قيام به امر خدا و گفتار حق هرچه خواهد آنرا به ت
) اي از بندگان خدا را گمراه كند رسد كه بنده است به خدا سوگند تقيه تا آن حد نمي

يعني هر عمل زشتي ديدالي سبيل بگذارد تا جائيكه منكر معروف و معروف منكر گردد 
ردن هر منكر جايز بود چرا ائمه ك چنانكه امروز شده اگر نگفتن حق و الي سبيل پنهان

فاسقان و جباران  معصومين و انبياي مرسلين و عباداهللا صالحين همواره با ستمكاران و
كشمكش و نزاع بودند و محبوس و مقتول شدند؟ براي آنها نيز آسان بود  درزمان خود 

يكي از بد در ترفّه احوال و مصون از نكال باشند الي اال كه اين حربه را استعمال و
شرف صدور يافته  علماي اين امت از حضرت ختمي مرتبتاحاديثي كه درباره 

كردند جز  اسرائيل چه مي انبياي بنياسرائيل است بايد ديد  حديث علماء امتي كانبياء بني
مجادله با جباران و مخاصمه با ستمكاران چون موسي و عيسي و حزقيل و جرجيس تا 

جوشانيدند و معذالك از ابالغ فرمان خدا  و در ديگها مي جائيكه آنانرا بردارها كرده
اند كه پادشاه جباروقت، چندين مرتبه بدن  ري نكردند درباره جرجيس گفتهخوددا
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هاي آهنين گوشت برداشت و ريز ريز كرد و يحيي مظلوم داستانش  شريفش را با شانه
لماي امت به مشهور است معذالك از گفتن حق خودداري نكردند پس وجه تشبيه ع

اسرائيل جز اين نيست كه علماي حقيقي اين امت نيز در ابالغ رسالت آسماني  انبياي بني
جهت درست  اند، وگرنه در دستگاه خدا گزاف نيست كه عزيز بي اسالم به جانيان چنين

  .كند و به ادعاي مفت به كس چيزي دهد
  

  امداد مظلوم و سركوبي ظالم از مقررات اسالم است
مظلوم و عدم تمكين به ظالم است كه متأسفانه  ز فرائض شريعت اسالم امداديكي ا

مدتهاست در امت اسالم متروك و مهجور مانده به طوريكه امروز آنرا هيچكس از 
داند و تسليم بر ستمگران و واگذاشتن مظلومان در دست ظالمان  وظايف ديني خود نمي

در اين امور دخالت كند او را  يكي از كارهاي عادي است به طوري كه اگر كسي
در حاليكه پروردگار !! دانند كند مرد سنگين و معقول ميناراحت و فضول و اگر سكوت 

عالم در چند آيه قرآن سلمانان را بر انتصار و دادخواهي ترغيب و تشويق و از تسليم 
در صفات  227بر ظلم و ستمگري توبيخ و برحذر داشته است در سوره الشعرا آيه 

  : فرمايد  ؤمنين ميم

 (#ρã |Á tFΡ $#uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ (#θßϑÎ=àß 3    )227:  شعراء(  
  ».كنند مؤمنان كسانيد كه چون مظلوم واقع شدند دادخواهي مي«

  :فرمايد  و در سوره الشوري نيز بعد از ذكر صفات مؤمنين مي

 t⎦⎪Ï%©! $#uρ !# sŒÎ) ãΝ åκu5$|¹r& Þ© øö t7ø9 $# öΛèε tβρ ãÅÁ tG⊥ tƒ   ) 39: شوري(  
  ».كنند مؤمنان كسانيد كه همينكه به ايشان ستم رسيد دادخواهي مي«

پس تسليم به ظلم از ايمان خارج بوده و منظلم در رديف مؤمنين نيست بلكه بايد او 
را جزو فساق و كفار شمرد مسلمان نه تنها بايد از خود دفع ظلم نمايد بلكه بايد 
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ات دهد زيرا بعثت انبيا نيز براي همين منظور بوده، مظلومان را از دست ستمكاران نج
اِئيَل َوَال [: فرمايد رت موسي كليم به فرعون ميچنانكه حض َفَأْرِسْل َمَعنَا َبنِي إِْرسَ

ْهبُمْ  َيُسوُموَنُكْم [هاي باري تعالي كه در قرآن شريف شمرده و نعمت }47:طه{ ]ُتَعذِّ
و نعمت رسالت ختمي } 141:األعراف{]ُكْم َوَيْسَتْحُيوَن نَِساَءُكمْ ُسوَء الَعَذاِب ُيَقتُِّلوَن َأْبنَاءَ 

} 103:آل عمران{ ]َواْذُكُروا نِْعَمَة اهللاِ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْنيَ ُقُلوبُِكمْ [مرتبت

كه در كتاب كافي از سكوني روايت  همين نظر است وصيت پيغمبر بزرگوار بيشتر
قال رسول اهللا من سمع رجال ينادی يا «: مد باقر كه فرمودحضرت امام محز اشده 

هر مسلماني بشنود كه مردي : فرمود رسول خدا »للمسلمني فلم جيبه ليس بمسلم
و آن ) به فريادم رسيد(زند كه اي مسلمانان  فرياد مي) مان باشد يا غيرمسلمانسلخواه م(

سول اهللا عونک رقال «: ت صادق فرمودو نيز حضر! مان نيسترا اجابت نكند مسل
كردن تو بناتوان از فاضلترين صدقات است و   كمك »الضعيف من افضل الصدقة

من ردعن قوم من املسلمني عادية « قال رسول اهللا: فرمود حضرت اميرالمؤمنين
 »او ناراً وجبت له اخلري

هشت او را واجب كسيكه از گروهي از مسلمانان شرو ستمي را يا آتشي را رد كند ب
  .شود مي

فانی « :فرمايد البالغه در فرمان مبارك اميرالمؤمنين به مالك اشتر مي و در نهج
يقول فی غري موطن لن تقدس امة اليؤخذ للضعيف منها حقه  سمعت رسول اهللا
 »يتعممن القوی غريمت

امتي كه حق ضعيف آن امت از قوي بدون ! رسول خدا در موارد متعدده فرمود
 حظه گرفته  نشود هرگز روي پاكي و نيكي نبيند و در وصيت خود به حسينمال
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همواره با ستمگر دشمن بوده و يار و  »وكنا للظامل خصامً و للمظلوم عونا« :فرمايد مي
 مددكار مظلوم باشيد وحديثي كه عامه وخاصه به صحت آن متفقند كه رسول خدا

خذوا علی يديه اوشک ان يعمهم اهللا بعذاب من ان الناس اذا رأوا للظامل فلم يأ«: فرمود 
  »عنده

ينكه ظالم را ديدند و جلوي او را نگرفتند بسا باشد كه خدا همه آنها مه يعني مردم
را به عذابي از جانب خود مبتلي سازد اينها دستورات شرع مبين است كه اندك قصوري 

شود، ولي تقيه غلط  ميدر آن موجب ويراني خانة دين و پريشاني و پراكندگي مسلمين 
هزاران جنابت از هر رذل و   ايماني كار را به جائي كشيده كه هر روزه يعني بزدلي و بي

آيد و بهانه هم در نزد  شود ولي نفس از عالي و داني برنمي شرفي ديده مي پست و بي
  .!!پير است دانند ال بدتقيه بي آنانكه مي



 

  طيل حدود الهي استترين علل انحطاط و ذلت مسلمين تع اصيل
  
ترين علل انحطاط مسلمانان وذلت و نكبت آنان تعطيل حدود  توان گفت اصيل مي

هاي واهي موقوف و معطل  الهي است كه به جهت نداشتن حكومت شرعي و شبهه
  .مانده است

در انسان و هر حيواني براي ادامة حيات غرايز و قواي مخصوصي بوديعه نهاده شده 
اي تعديل و تربيت كند حيات  را تحت تربيت قانون عادالنه قواكه اگر انسان آن 

اي را حائز خواهد گشت و اگر آنها رايله و رها كند كه به مقتضاي خود هر  سعادتمندانه
چه خواهند بكنند در اندك مدتي شيرازه اجتماع انساني از هم گسيخته و مبدل به 

قطع حرث و نسل گشته به و بربريت خواهد شد و موجب  گاني وحشيتدبدترين زن
  .گردد زودي نسل انساني منقرض و نابود مي

چنين براي تعديل   شريعت مقدسه اسالم براي تأمين حوائج آن غرايز و قوي، و هم
و تربيت آن، مقرراتي وضع كرده و به مرحله اجرا درآورده است كه مادامي كه اجرا 

اي نصيب آن اجتماع نموده و  ضلهاي اجرا شود زندگي فا شد واكنون هم در هر نقطه مي
نمايد و از روزي كه موقوف و تعطيل شده هيچ قانون و مقرراتي نتوانسته است  مي

  .جانشين آن شود
اين قانون و مقررات را حدود الهي ناميده است و كسانيكه از آن تقصير و تجاوز 

و  –  }229:البقرة{ ]املُِونَ َوَمْن ُحُدوَد اهللاِ َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّ [نمايند ظالم خوانده كه 
  }1:الطَّالق{] َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللاِ َفَقْد َظَلَم َنْفَسهُ [

شوند كه در عرف  ي ميراين حدود عبارتند از مجازات دنيائي كسانيكه مرتكب امو
وموجب فساد و پريشاني اجتماع است، مثالً زنا و سرقت و تمام ملل متمدنه عالم گناه 

آور است و براي   ها حتي وحشيان، عمل زشت و نفرت دادن در ميان تمام ملت  دشنام
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اند اما شريعت مطهره  جلوگيري آن هر ملتي طرقي را پيشنهاد و قوانيني وضع كرده
خود مهيا و وضع نموده است  مؤثرترين و مفيدترين و قاطعترين وسيله را با حدود

محصنه باشند رجم و هرگاه چنين  وچنانكه مثال براي زاني و زانيه هرگاه محصن 
نباشند ضرب صد تازيانه و براي قتل عمدي قتل و براي سرقت با شرايطش بريدن 

هاي ناموسي و قذف زنان محصنه هشتاد تازيانه و براي لواط،  دست و حتي براي دشنام
زدن گردن يا انداختن از محل بلند، يا سوزانيدن در آتش، و براي كسانيكه موجب 

االرض مقررات شديدتر وضع كرده است كه  مردمند نفي بلد و براي مفسدين فيارعاب 
  .ها را در اين مختصر مجال نيست  اد وتفصيل آنددر كتب فقهي ذكر شه و تع

اي  پرواضح است كه اگر اين حدود چنانكه خداوند متعال مقرر فرموده در هر جامعه
از  مدتي مطهر و منزّه گشته و اجرا شود آن جامعه هر چقدر هم فاسد باشد در اندك

آيد كه در  شود و حيات مطمئن ومحيط امني بوجود مي افات اين قبيل مفاسد مأمون مي
نشو و نما بپردازد و خود و ديگران را از  هتواند ب آن محيط هرگونه استعداد اليقي مي
ر گاه مثالً ه. ور سازد  و خدمت به جامعه بهره حقواي مودوعه در وجود خود در اصال

آن چنانكه شرع مطهر در نظر گرفته و به موضوع ناموسي اهميت داده تا جائكيه دشنامي 
بوسيله چهار شاهد عادل، كه از روي تهمت داده شود مرتكب آن وقتي كه نتوانست 

اي از حقوق  مورد دشنام خود را ثابت نمايد بايد هشتاد تازيانه به خورد و از پاره
  }4:النور{ ]َتْقَبُلوا َهلُْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَك ُهُم الَفاِسُقونَ  َوَال [اجتماعي محروم شود

و جلو بسياري از  شود بديهي است در چنين محيطي هرگز زبان به دشنام گشوده نمي
شود  نام است گرفته ميشمفاسد از قبيل دشمني و جرح و ضرب و قتل كه مقدمه آن د

اين جرم در معرض رجم و سنگسارشدن در حضور  ووقتي كه زاني به بيند با ارتكاب
ختران حوا دترين  آنان زنا را هر چند با وجيه! گيرد مسلمانان و به وسيلة آنان قرار مي

شود و يا دزدي كه يقين داشته باشد كه با ارتكاب اين عمل دستش را  باشد مرتكب نمي
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ي در صورت شديدترين كند هرگز حت را ننگين مياش  خود و خانوادهحريم  بريدند  مي
  .گردد و قس علي ذالك احتياج مرتكب نمي

اينك بركاتي كه اجراي حدود الهي دارد از زبان بنيادگزار شريعت و اهل بيت و 
در كتاب شريف محاسن برقي از سدير از حضرت امام محمدباقر  بشنويد عترت او

  : صلوات اهللا عليه روايت شده كه فرمود 
 »ز كی من مطر اربعني ليلة و ايامهاحد يقام فی االرض ا«

نموش بيشتر و بركتش  شود) اجرا(حدي كه در روي زمين بر پا  هفرمايد ك مي
  .روز است  اران چهل شبانهبتر از  افزون

  : االرض بعد موتها فرمود در تفسير آية شريفة يحي و حضرت موسي بن جعفر
العدل فتحيی االرض الحياء ليس حيييها بالقطر ولكن يبعث اهللا رجاال فيحيون «

 »العدل و القامة احلدفيه انفع فی االرض من القطر اربعني صباحاً 
كند  فرمود مقصود اين نيست كه خدا به وسيلة باران زمين را بعد از مرگش زنده مي

انگيزد تا عدالت را زنده كنند آنگاه زمين  الي را برميجبلكه مقصود آن است كه خدا ر
حد در زمين نافعتر است در زمين از  شود و اقامة يك ت زنده ميبه زنده شدن عدال

  .اينكه چهل روز باران ببارد
رسول : كند كه آن حضرت فرمود  سكوني از حضرت امام جعفر صادق روايت مي

  : فرمود  خدا مي
 ساعة امام عادل«:  و نيز رسول خدا فرمود »اربعني صباحاد خري من مطر حاقامة «

 »مطر اربعني صباحاً  بعني سنة و حديقام فی االرض افضل منافضل من عبادة س
رسول خدا عدالت پيشواي عادل سياسي اسالم را افضل از عبادت هفتاد سال براي اقامة 
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شمارد و امت نادان او در موضوع امام عادل به گمراهي و ضاللت  حدود الهي مي
  .عجيبي گرفتار است

ردگار عالميان و توليد خرابي و فساد در با پرو تعطيل حدود الهي دشمني و ضديت
جهان است و عالوه بر تهديداني كه در آيات شريفة قرآن شده رسول خدا به صراحت 

  .داند آن را از قول خدا دشمني با خدا مي
كند كه زني خدمت  صالح بن ميثم از پدرش در حديث طويل روايت مي

قرار به زناي خود نمود آمد و نزد آن حضرت تا چهار مرتبه ا اميرالمؤمنين
اللهم قد ثبت عليها «: به طرف آسمان بلند نموده عرض كرداميرالمؤمنين سر مبارك 

اربع شهادات وانت قد قلت لنبيک فيام اخربته عن دينک, يا حممد من عطل حداً من 
 »دنی و طب بذالک مضادتیعا حدودی فقد
حد بر ) اقرار بر زناي خودكه اين زن (خدايا با چهار مرتبه شهادت : كند  عرض مي

: دادي فرمود خبر ميبه پيغمبر خود در آنچه از دين خود بوي ! او ثابت شد و توالي خدا
اي محمد هر كس حدي را از حدود من معطل دارد در حقيقت با من دشمني كرده و 

خدائيكه در تمام موجودات عالم بر ! بدين وسيله ضديت ومخالفت مرا خواستار شده
ضاي فطرت آنها طبايع و غرايزي مقرر فرمود كه مقتضاي آن، مدت خود را به حسب اقت

پايان برند، در آدمي كه به نعمت عقل و  اختيار مرزوق است بوسيلة برگزيدگان خود 
مقرراتي وضع نمود تا حيات خود را سعادتمند نمايند و به خير دنيا و آخرت نائل آيند 

ر شرع مطهر اسالم مقرر فرموده و تجاوز از آن و آن عبارت از همين حدودي است كه د
  .را كفر و ظلم دانسته است

جاي منتهاي تعجب و سزاي كمال بدبختي است كه مسلمانان ابداً به آن مقررات 
خبرند و  اعتنائي ندارند وحتي اكثريت تام آنان به كلي از مقررات وحدود الهي بي

با اين ! ، دست كم هشتاد تازيانه استدادن و دشنام دانند كه مثال حد قذف محصنه نمي
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وصف و چنانكه معلوم و مشهور است در كشورهاي اسالمي دشنام وتهمت زنا و 
زنازادگي از تمام كشورهاي جهان بيشتر است، همچنين قتل و سرقت و ضرب و جرح 
و بينا موسي و صدها فجايع ديگر و باز جاي بسيار شگفتي است كه اين مردم آلوده به 

معصيت اسالمي و بعيد از تعاليم ديني، خود را مسلمان و عزيز در دانة پروردگار  هزاران
  .دانند عالميان مي
 و و سر دم و اي دارد و از شير بي معني چه فائده مسمي و لفظ بي دانم اسم بي من نمي

  !آيد؟ اشكم چه برمي
و به  تو آشنا خدايا به مسلمانان دلي دانا و چشمي بينا مرحمت فرما تا به معالم دين

احكامي را كه حتي يك ساعت غفلت از ! شمار خود واقف و بينا كردند عيوب بي
خيالي موهوم در اين مدت  شود به اجراي آن موجب توليد هزارگونه فساد در جامعه مي

اين  ن ازآما! اند يعني تعليق به حال نمودند مديد در گرو وجود امام معصوم گزارده
  !جهالت

  
  ت ترقي ملت اسالم كه ترك آن علت انحطاط شدهيكي از موجبا

در شريعت مطهره اسالمي آداب و سنن و شرايع و احكامي وضع شده كه عالوه بر 
انگيز مسلمين گشت اكنون نيز با  ليه موجب آن همه ترقيات حيرتوا آنكه در صدر

گذشت روزگاران و طي چهارده قرن مسلم گشته است كه آن قوانين ابدي بود و در 
ست كه به سنت طبيعت ا ست، از آن جمله ايناحول روزگاران قابل دوام و تغييرناپذيرت

سر كرة ارض و نقاط معموره عالم مال عموم سكنه  وبه گواهي عقل و فطرت سرتا
رسد كه بدون جهت يا با اصول  زمين است كه واالرض وضعها اللنام وكسي را نمي

طي بداند مگر موجب قانون الهي و قانون ساختگي جبارانه، خود را مالك نقطه يا نقا
ذمه آنان باشند و از   شناسد كه داراي صفات ايمان يا تحت خدا نيز كساني را مالك مي
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آنجائيكه تمام حيوانات و جانداران و انسان بايد در روي اين زمين كه محدود و نقاط 
شريعت  حوائج حياتي خود را برآورند در اش معدود است زندگي كرده و معموره

اسالمي مقرر شده كه كسي مالك اصلي هر زمين نباشد و كرة معموره در اختيار تمام 
مسكنه آن بوده زير پرچم اسالم زندگاني كنند و فقط كساني كه به اجازه امام يعني 

شوند و فقط حق  منتخب به دستور اسالم مشغول كشت وعمران و آبادي زمين ميحاكم 
زرع دارند و بايد درآمد آن طبق مقررات شرع صرف  تصرف و دخالت در امر كشت و

اند كه  البته در اراضي معموره نقاطي مستثني گشته مصالح مسلمين از هر حيث شود و
آنكه بر طبق قوانين شريعت : ند توضيح اين مدعيناچيز نسبت به اراضي مزبور بسيار

مسلمين از وقت و در تصرف مسلمانان درآيد عموم  مطهره هر زميني كه عنوه مفتوح
شوند و منحصر به فاتحين نيست يعني  تا قيام يوم الدين مالك آن مي تصرف عنوه آن

تمام مسلمانان در هر نقطه از شرق و غرب عالم باشند و اطفال و ذراري آنها تا يوم 
ينفخ في الصور، مالك آن اراضي بوده و كسي حق ندارد كه اختصاصاً مالك زميني باشد 

الكي كه امروز در تصرف مسلمانان است تماماً مگر اندكي بوسيله و چون غالب مم
شده پس عموم سكنة مسلمان آن در تمام نقاط آن  شمشير مسلمانان فتح و تصرف

مالكند يعني در آمد آن متعلق به تمام مسلمين است و فقط كساني مباشر امر زراعت 
الم بدان قيام نمايند و به شوند كه به دستور و اجازه پيشواي سياسي اس وعمران آن مي

هر اندازه از درآمد و بهرة آن از نصف و ثلث و ربع آنچه صالح مسلمين در آن باشد كه 
برند و بقيه را تسليم خزانة بيت المال مسلمين  با حاكم قرار نموده باشند بهره مي

عين عامة عموم مسلمين مصرف شود و ماداميكه اين دسته از زار مصالح نمايند تا در مي
نمايند حق اولويت با آنهاست و حاكم را  كننندگان اراضي به عمران آن اقدام مي و آباد
رسد كه بدون جهت از دست آنها گرفته به ديگري واگذارد اما همينكه در آباداني  نمي

گذارد  آنان منتزع نموده باليقتر وامي دست آن قصور و تقصير كردند بالفاصله حاكم از
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اي اين دستور مالكين چندين دهات و مزارع بزرگ ششدانگي كه بديهي است با اجر
مانند باتما نقليج كه چند سال قبل (خود را مالك امالكي به وسعت كشور سويس دانسته 

و اطالع و دخالتي در امر زراعت نداشته باشند ) س شوراي ملي اين ادعا را نمودلدر مج
ايفي كه اكنون در كشورهاي اسالمي و شود و اين وضع فئوداليته و ملوك الطو پيدا نمي

غيراسالمي است اصال وقوع نخواهد يافت زيرا تمام آن، خالف شرع ومالكيت آنها 
اصال مخالف و ضد شرع ) اسالم حافظ مالكيت است(نمايند كه  رغم ادعائي كه مي علي

َر َلُكْم [واست، سند مدعاي ما آيات شريفه قرآن  ْ َتَر َأنَّ اهللاَ َسخَّ  ]َما ِيف األَْرضِ َأَمل
ُبوِر ِمْن َبْعدِ [ }10:الرَّحمن{ ]َواألَْرَض َوَضَعَها لِْألََنامِ [ }65:الحج{  َوَلَقْد َكَتْبنَا ِيف الزَّ

اِحلُونَ  ْكِر َأنَّ األَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ     }105:األنبياء{] الذِّ
لعنوة و احاديث و سنت رسول خدا و سيرة مسلمين صدر اول در كشورهاي مفتوح ا

االرض هللا «شريف شريفه وارده از ائمه معصومين سالم اهللا عليهم اجمعين چون حديث 
توانند تشخيص بين خطا و  شناسان نمي است اما نظر به اينكه يكّه غيره و »و ملن عمرها

صواب دهند اين مسئله را از بهترين كتب فقهي شيعه و از مشهورترين و بزرگترين 
مرحوم شيخ جعفر بن خضر نجفي معروف به كاشف الغطاء از روي كتاب فقهاي متأخر 

  .گذاريم مطالعه خوانندگان مي الغطاء آن بزرگوار عباراتي به كشف
مرحوم شيخ جعفر در باب جهاد واحكام اراضي پس از شرح مفصلي از انواع غنايم 

وفه و ما ماثلها االرض املفتوحه بالقهر و الغلبة كارض سواد الك« :فرمايد و اراضي مي
  »... للمسلمني كافة اهل احلق منهم و كذا اهل الباطلء واحلكم فيها انتها

شده باشد مانند سواد كوفه و آنچه  فرمايد اراضي كه به قهر و غلبه مسلمانان فتح مي
معدودي كمتر از شماره انگشت، مانند آن است و خوشبختانه تمام اراضي اسالمي جز 

الم اين است كه آن اراضي ملل همه مسلمانهاست خواه اهل مثل كوفه است حكم اس
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نها واحد مالخيتص «: فرمايد بعد مي) غيرشيعه(هل باطل باشند خواه ا) شيعه(حق 
اين زمينها اختصاص به هيچيك از مسلمين ندارد كه  »ستوی فيها ذكورهم و انثهم ي

مانند ارث نيست  مساويند يعني و اناثودر آن ذكور  نيستادعاي مالكيت اختصاصي 
ينقطع فيه ملک من مات «: فرمايد  سپس مي. جاري شود »حظ االنثينيذكر مثل لل« كه 

شود يعني ميراث نيست كه به  كسيكه مرد مالكيت او منقطع مي »تو جيدد ملن هو آ
  .شود فرزندان او برسد و براي كسيسكه بعداً بدنيال مي ايد اين مالكيت تجديد مي

ز اينكه اين حكم مخصوص است به زميني كه در حال فتح آباد نويسد ج آنگاه مي
زنده باشد اما اگر همين زمين كه در هنگام فتح آباد بود بعداً خراب و جزو اراضي 

كند حال خودش  شود كه هر كس آن را آباد موات گرديد حكم موات بر آن جاري نمي
تواند آن را به  يباشد براي اينكه سبق ملكيت مسلمانان در آن هست وهيچكس نم

هاي  مالكيت اختصاصي خود در آورد جز امالكي كه تصرف در آن است مانند خانه
نحو آن كه آنها مال متصرف است ماداميكه آثار تصرف در آن است  نشيني و بستانها و

توان آن را خريد و فروخت و داخل در وصايا و اوقاف عامه كرد يعني مدرسه و  مي
اما همينكه آثار تصرف زايل شد يعني  ز اين قبيل موقوفات نمودا كاروانسرا و مسجد و

آن خانه و حمام و بستان ويران شد حكمش برمي گردد به حال اول يعني ملك عموم 
عنوه اما تصرف در اراضي مفتوح . رود مسلمين است و حق اختصاصي آن از بين مي

سلمين است كه آنرا به بعنوان زراعت واجاره براي زراعت، مرجع آن حاكم و پيشواي م
دهد ودرآمد آن را  هر كسي كه بخواهد واليق بداند با مراعات مصالح مسلمانان مي

موات  و اما هر چه از اين قبيل اراضي كه پيش از فتح... نمايد صرف مصالح عمومي مي
  ).بوده آن مال ولي امر است و جز به اذن وي تصرف در آن جايز نيست
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: فرمايد مي استنگويند كه اين حكم مخصوص اراضي سواد  افكنان براي اينكه شبهه
ان ما كان فی ايدی املسلمني من االرضی العربية والعجمية و اهلنديه ويرها وجری عليها «

فرمايد هر  مي » ...خراج امواهلم و استقرت عليها ايدهيم حمكوم عليها حيكم املفتوحة عنوة 
راضي عرب باشد يا عجم يا هند و غير آن چه در دست مسلمانان از اراضي است خواه ا

فتوحة عنوة هستند و بعد تمام اينها كه مورد خراجند محكوم به همان حكم اراضي م
  : نويسد مي

واحلكم فيها اهنا ترصف نامئها فيام به صالح املسلمني سواء فتحت بسيوف اهل احلق من «
ين زمينها يعني زمينهاي عرب حكم ا »املسلمني او اهل البالطل فی زمن احلضور او الغيبة

ند و ديلم هر چه هست آن است كه آنچه نمو كند و فائده دهد بايد مصرف هوعجم و 
صالح مسلمانان شود خواه به شمشير اهل حق فتح شده باشد و خواه به شمشير اهل 

خواه در زمان حضور معصوم باشد يا در زمان ) چون محمود غزنوي و امثال آنان(باطل 
تمام آنها حكمش يكي است، آري اين حكم اراضي كشورهاي اسالمي است و  غيبت كه

توانيد بيشتر احكام  بينيد به چه صورت درآمده مي شما تنها از همين يك مسئله كه مي
با اين حكم تمام ! اند اسالم را قياس بگيريد كه صاحبان اغراض به چه صورتي درآورده

ي نفع آن بايد عايد عموم شود وكسي حق اراضي زراعتي مال عموم مسلمين است يعن
با اجازه و تصويب حكومت اسالمي باشد و  –دخالت درامر زراعت آن دارد كه اوال 

در عمران و آبادي آن حداكثر كوشش را نمايد، و با تمام اين وصف مالك  –ثانياً 
به امر  مينهائيزمگر كسي در  شود وحق خريدو فروش و قف وارث ندارد شمرده نمي

وحق اختصاصي نسبت به آن بنا پيدا كرده باشد كه فقط آن حق  نموده باشداكم بنائي ح
تواند به ديگري به يكي از صور بيع و شراء و وقف وهبه وارث واگذارد و ديگر  را مي
  !!هيچ
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اين قانون ابدي الهي است كه در آن رعايت منتهاي عدالت ومصلحت شده است، اما 
از همين ناحيه چقدر فساد و ذلت و  ه صورت درآمده وبينيم كه به چ بدبختانه مي

تواند خسارت  مشقت و نگون بختي عائد مسلمانان گرديده است كه هيچ محاسبي نمي
  !!آن را به حساب درآورد



 

  
  كيفيت نامشروع وقف در كشورهاي اسالمي يكي از عوامل انحطاط است

چنين امالكي را  در بحث از اراضي مفتوح العنوة گذشت كه هيچكس حق ندارد
الجمله به حكمت اين حكم اشاره شد، زيرا زمين   في خريدو فروش وحتي وقف كند و

آدم و تمام جانوران قرار داده و هر موجودي  را پروردگار عالم، مكان و محل اعاشة بني
حق دارد براي ادامة حيات خود از آن به نحو مشروع استفاده و ارتزاق كند و عقل و 

كند كه در انحصار عدة معدودي نباشد كه در آن به ميل واردة  حكم مي شرع و وجدان
اگر بنا باشد زمين در . خود هر كاري كه بخواهند برخالف مصلحت ديگران انجام دهند

توان باور كرد و قبوالند  آيا مي! انحصار مالكيت عده معدودي باشد ديگران چه بكنند؟
چه ! جهت باشند؟ ان مالكين و عزيزان بيكه مردم و موجودات ديگر طفيلي اين آقاي

اساساً همين موضوع مالكيت ! شمار ديگر امتياز داده است؟ چيزي آنان را بر افراد بي
ها از ابتداي تاريخ  ها و دولت حد و حصر است كه در ميان تمام ملت اختصاصي بي

وع بردگي هزاران مفاسد گوناگون به بارآورد كه كمترين اثر و كوچكترين مظهر آن موض
چرا بايد دو نفر فرزند آدم بكي بنده وديگري آقا باشد مگر نه اينكه اين ! آدم است بني

فرد بنده هم به اندازه همان فرد آقا شكم و بدن واحتياجات طبيعي دارد و بايد آن را از 
َامَء بِ [فرمايد  همين زمينكه خدا دربارة آن مي  ]نَاءً َجَعَل َلُكُم األَْرَض فَِراًشا َوالسَّ

هاي مخصوص، به خود اختصاص  تأمين كند ولي آن را ستمگري، با حيله }22:البقرة{
اسالم كه نوري است الهي و براي روشني ! داده و ديگران را محتاج خود كرده است

ديده عقلها و رفع ظلمت و مظالم آمده بايد آدمي را از ذلت عبوديت ديگران نجات و 
و اولين راه اين است كه طرق اتخاذ عبوديت غيرخدا  بعبادت خداي يگانه رهبري كند

را مسدود نمايد و آن در درجه اول اين است كه دست ستمكاران را از تصرف اين 
سفرة عام كوتاه كند لذا زمين را بين تمام مسلمين مشترك نموده و همه افراد را بدان 
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نرا بدست امام عادل و شركت داده و براي اينكه در تقسيم آنعدالت رعايت شود اختيار آ
عالم با تقواي منتخب از مؤمنين سپرده تا بر طبق مصلحت مسلمين با آن عمل نمايد 

  .ليئوت كل ذبحق حقه
از ميان تمام كشورهاي پهناور اسالمي كه شامل اكثر قاره كبير آسيا و مقدار مهم 

هستند مستنثي  آفريقا و استراليا و ساير نقاط است تنها يكي دو نقطه از اين حكم عظيم
اي كه مردم آنبه  كه بزرگتر از همه مدينه است زيرا بر طبق قانون مقدس اسالم هر نقطه

طوع و رغبت و بدون استعمال شمشير مسلمان شوند امالكشان در دست خودشان بوده 
و مسلمانان حق ندارند آن را از ايشان منتزع كرده و تصرف نمايند و بر طبق تواريخ 

حيح، مدينه منوره وشايد بحرين و يمن از اين قبيل باشند و بقية نقاط معتبر و نقل ص
معموره عالم از شام گرفته تا عراق و ايران و هند و چين افغانستان وساير ممالك 
اسالمي حتي مكه معظمه تماماً مفتوح عنوه هستند و ملك عموم مسلمين از تاريخ فتح 

ادعاي مالكيت نمايد، بخرد، بفروشد،  تا انقراض عالم است وهيچكس حق ندارد در آن
  .يا وقف كند يا ارث گذارد جز آنچه قبال يادآور شديم

و چنان كه در حكمت آن . استپس هرگونه معامله حتي وقف در اين اراضي ممنوع 
  : گفتيم
زمين مال عموم است وكسي حق دخالت در امالك عمومي ندارد، هر كس هر : اوالً

فر انسان هر قدر اليق و مهم باشد فقط حق دارد تا زنده چه باشد يك نفر است يك ن
تواند بخورد، بياشامد، تمتع ببرد، ولي بعد از خود به ديگري  است و تا حدي كه مي

از خود  بعد واگذارد كه او نيز تمتع و بهره خود را ببرد نه اينكه بوسيلة وقف و امثال آن
  .زمين را اسير و به قول معروف حبس با وقف كند

نوراني باشد حق ندارد كه  يك نفر هر چقدر هم داراي فكر روشن و مغز –ثانياً 
مردم اعصار بعد از خود را به تبعيت و پيروي از نقشه و فكر خود مجبور نمايد وزميني 
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را كه پروردگار عالم براي اعاشة جميع فرزندان آدم خلق فرموده محبوس كرده عقل و 
تا حتي بعد از مرگ او هم آن  را بر آن حاكم نمايدفكر و اراده و هواي و هوس خود 

زمين بر طبق فكر واراده وهواي و هوس او اداره شود و پس از اينكه مرد واز اين جهان 
اش بر مقدرات ميليونها مردم كه شايد اكثراً از او  هنرفت هنوز افكار پوسيده وكه

دهد  وجداني اجازه نمي اين را هيچ عقل و!. تر و اليقتر باشند حاكم باشد؟ فهميده
خصوصاً هرگاه دقت شود در بسياري از موقوفات اين كشورها مخصوصاً در ايران كه 

بينيم فالن مزارع و دهات  مسلمين است مثال مياكثراً برخالف نظر شرع و مصلحت 
كند ماليقنعلي وقف كرده براي بقعه  دانگي كه تأمين سعادت هزارها خانواده را مي شش

اي كه در خواب ديده شده و بر فرض اينكه آن  خادم وقاري فالن امامزادهو بارگاه و
امامزاده واقعي هم باشد به كدام مجوز شرعي و روي چه مصلحت عمومي بايد اكثر 

هاي واقعي زنده مؤمن و مسلمان  مردم به فقر وفالكت بگذارنند وصدها از اين امامزاده
ناكرده تن  سر برند تا جوانهايشان خدايكه به نان شب محتاجند در سختي و عسرت به 

از فرط استيصال تن به فحشا و زنا واگذارند،  شان شرفي دهند و دخترهاي بدزدي و بي
ولي فالن امامزاده راست يا دروغ كه هزار سال بر او گذشته و خاك و استخواني بيش 

  !؟!نيست چندين ده و مزرعه وقف بقعه و بارگاه وخادم و قاريش كنند
ر بحث آتيه خود عدم مشروعيت اين عمل را از روي سنت و احاديث متواتره از د ما

كنيم و در اينجا فقط سخن مادر وقف  ائمه معصومين سالم اهللا عليهم اجمعين ثابت مي
امالكي است كه اگر دقت شود بطور يقين بيش از ربع نقاط معموره اين سرزمين، وقف 

شروعيت وقف در اراضي مفتوح العنوه، اساساً است وآن چنانكه گفتيم عالوه بر عدم م
  .خود اين گونه وقفها خالف شرع است هر چند در ملك اختصاصي باشد

بينيم كه غالب اراضي وقفي در اثر عدم دلسوزي خصوصاً اكنون كه  و در نتيجه مي
ورزي اشخاص و دكان نان ادارات اوقاف شده تماماً رو به ويراني نهاده  بازيچه غرض
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ه در هر دهي كه زمين وقفي باشد معموال در اثر خرابي يك دهم قيمت و ارش بطوريك
زمينهاي مشابه خود را ندارد و روز به روز و به ويراني است و اين خود ضرر بزرگي 

شود و حاال چنان فرض گيريم كه از اين زمينهاي وقفي به  است كه متوجه جامعه مي
مقداري خشت و ! ن چه خواهد بود؟فائده آ! جاي سنبل گندم شمش طال سبز شود

شدن تعدادي مفتخور بنام خادم  گلت كه بر صحن و سراي امامزاده افزوده شود و اضافه
شايد كساني بگويند موضوع وقف يك موضوعي است ! خوان وامثال آن وقاري و روضه

اند در جواب  فاتي داشتهموقوو ائمه معصومين هم  كه در احكام شرع عنواني دارد
  !اند اما اي از ائمه داراي موقوفاتي بوده صحيح است كه طبق نقل اخبار پاره: ئيمگو مي

اوقاف اميرالمؤمنين و ائمه معصومين غالباً در مدينه واطراف آن بوده و چنانكه  –اوال 
گفتيم مدينه از اراضي مفتوحه عنوه نيست لذا وقف آن به عكس اين اراضي منع شرعي 

  .ندارد
اند اكثراً وقف بر اوالد و ذريه خودشان  في كه ائمه تعيين نمودهمصرف وق –ثانياً 

باشد و اين گونه وقفها كه فائده آن عمومي و متصرف آن تا قيام بالتغيير است خيلي  مي
بينيم كه اگر نباشد خيلي بهتر  تفاوت دارد با مصرف اين گونه وقفهائيكه ما ديده و مي

  .است
صومين هم مدينه منوره را كه امكان آن داشت كه به كردن ائمه مع همان وقف –ثالثاً 

ملكيت اختصاصي يك عده درآورد و همان فساد مالكيت اختصاصي ظهور كند بدين 
كردن بر اوالد و به عبارت ديگر سادات  برد در رديف امالك عمومي زيرا وقفترتيب مي

اسالم سادات و توان گفت ثلث ملت  كه بحمداهللا تعدادشان روزافزون است و امروزه مي
نمودن ملك مدينه است كه  از ذراري پيغمبر و ائمه معصومينند، خود زمينه عمومي

فتاده و صرف مصالح مسلمين يا سادات اسرانجام اختيار آن بايد بدست حاكم اسالم 
  .نمايد
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اي از اخباري كه در موضوع وقف از ناحيه معصومين وارد شده دراين  اينك پاره
  .رسانيم مياوراق به نظر شما 

عن ايوب بن عطيه قال سمعت اباعبداهللا يقول قسم رسول اهللا الفئی «–كافي 
ها عينا وخرج منها ماء ينبع فی االرض كهيئة عنق البعري يفاصاب عليا ارض فاحتفر ف

هی صدقة منه بتالفی   الوارثسامها عني ينبع فجاء البشري يبرشه فقال برشّ الوارث برشّ 
ابری سبيل التباع و التوهب و التورث فمن باعها او وهبها فعليه اهللا و ع  حجيج بيت

مضمون حديث شريف  »والعدال لعنة اهللا و املالئكة و الناس امجعني اليقبل منه رصفاً 
اي حفر  آن است كه اميرالمؤمنين در زميني كه رسول خدا بوي مرحمت فرمود چشمه

رمود اين صدقه است براي حجاج نمود و پس از اينكه چشمه جاري شد اميرالمؤمنين ف
رسد  اهللا و درماندگان در راه، نبايد خريد و فروش شود و بارث هم به كسي نمي بيت

  .يعني مانند زمينهاي مفتوحه العنوه است كه قبال گفتيم اينك حديث ديگر
د بن عاصم عن االسود بن ابی االسود الد« –كافي  ئلی عن ربعی بن وعن حممّ

له فی املدينة فی بنی زريق  قال تصدق امرياملؤمنني بدار عبداهللاعبدالرمحن عن ابی 
الب وهو حیّ سویّ تصدق  فكتب بسم اهللا الرمحن لرحيم هذا ما تصدق به علی بن ابی

بنی زريق صدقة التباع و التوهب حتی يرثها اهللا الذی يرث السموات و  یبداره التی ف
اش عقبهن فاذا انقرضوا فهی لذی االرض و اسكن هذا الصدقه خاالته ماعشن و  ع

اي كه در مدينه داشت تصدق  اميرالمؤمنين خانه: خالصه حديث »احلاجة من املسلمني
اوالد آنها را مادام الحيوه در آنجا حق سكونت داد  هاي خود و نمود يا وقف كرد وخاله

  .و بعد از انقراض آنها ملك عموم مسلمين كرد
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يع و وادي القري را وقف ببني فاطمه ب المؤمنينكافي حديثي است كه امير باز در
توليت آنرا به حضرت امام حسن واگذاشت و اگر او نبود به حضرت امام  فرمود و

  .حسين اگر زنده بود توليت با اوست و وقفنامه حضرت موسي بن جعفر چنين است
 حدفی مكان كذا و كذا كلها و  االرضهذا ما تصدق به موسی بن جعفر تصدق با«

االرض كذا وكذا تصدق هبا كلها و نخلها و ارضها و قناهتا و ماهتا و ارجائها وحقوقها و 
 »..رشهبا من املاء

 عليهم صحيح باشد اگر احاديث وارده در موضوع وقف ائمه معصومين سالم اهللا
اوال غالب يا تمام اينها در حدود مدينه و حوالي آن بوده است و چون : چنانكه گفتيم

ثني از اراضي مفتوحه العنوه است پس اشكالي كه بر ساير اراضي است بر آن مدينه مست
  .نيست

ثانياً موقوفات ائمه معصومين تماماً وقف بر اوالد و تأمين آتية فرزندان خودشان بوده 
ماندند و آن با وقفهاي رايجه در  است كه اكثراً صغير و بدون سرپرست و نان بده مي

قبرستانهاي مجهولي است فرق زياد دارد كه اصال قابل قياس  زمان ما كه اكثراً وقف بر
  !نيست

رفت همان  چون ذراري ائمه بر حسب وعده الهي روزبروز رو به فزوني مي –ثالثا 
آمد كه مال عموم مسلمين  موقوفات نير تدريجاً در رديف اموال واراضي عمومي در مي

توانست مالك  آمد و نمي رميشد پس ناچار به همان صورت ساير اراضي اسالمي د مي
  .معيني داشته باشد

فرمودند كه بعد از يكي  هاي خود تصريح مي خود ائمه معصومين در وقفنامه –رابعاً 
 المال مسلمين خواهد شد چنانكه در وقفنامة اميرالمؤمنين سالم دو نسل درآمد جزو بيت
ربطي دارد به اين نه وقفها فرضاً كه نقلش صحيح باشد چه واهللا عليه گذشت اين گ

بينيم كه با چندين اشكالي كه در اصل آن هست موقوف  وضع غريب و عجيبي كه ما مي
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علي آنها عبارتست از گورهاي مجهول و موهوم كه چنانكه بعداً خواهد آمد هيچ عنواني 
در شرع ندارند و اموري كه اصال شارع بدانها اهميتي نداده و ندارد مگر اينكه گاهي 

سبيل كه در   خانه يا اعانت ابن يكي دو مور مانند وقف بر مدارس يا مريض انداز غلط
  .هزار فقره وقف يك مورد چنيني ندارد، پيدا شود و آن هم بسي نادر است

كاش در ميان اين همه موقوفات صدي يك آن به صرف تعليم و تعلّم و با 
مرضائي كه  شد و يك صدم از آن وقف بر بضاعت منظور مي سوادكردن اطفال بي

شد كه صرف ازدواج  اي يافت مي گشت و موقوفه توانائي مراجعه بدو او غذا ندارند مي
شد كه درآمد آن  اي پيدا مي گرديد كاش موقوفه دختران فقير و جوانان غرب بينوا مي

شد تا از اين راه هم  آموختن به كودكان يتيم ولگرد مي  دادن و صنعت صرف كار ياد
گشت يا صرف  شد هم موجب آمرزش وافقين مي مانان تأمين ميسعادت دنيائ مسل

تأليف و طبع كتابي كه معالم دين را بين مردم نشر دهد ولي شما را به خدا سري به 
هاي موجوده را ببينند و مالحظه كنيد كه زمين خدا كه  ادارات اوقاف بزنيد و وقفنامه

ر فكر پوسيدة احمقي شده كه از مهد پرورش اوالد آدم و تمام جانوران است چگونه اسي
خردانة خود  خواسته و ارث او چيزي ببرد يا با خيال بي نظري كه نمي راه حسد و تنگ

شود و اين كيفيت موجب شده كه  خواسته امامزاده خوابي يا خيالي شفيع گناهان او مي
رت هزاران مفتخور بيكاره بر سر گورستانهاي معلوم و مجهول بنام خادم وقاري و زيا

نامه خوان وامثال آن انگل اين جامعه بدبخت شده به نشر خرافات مشغول شوند و هر 
  .اين مملكت را به اين روز سياه بنشانند كدام صدها مانند خود را توليد كنند و



 

  !تعمير قبور در اسالم
اي به وضع  در روزنامه وظيفه اشاره...) علل انحطاط مسلمين(ما در ضمن مقالة 

موقوفات نموده بوديم كه در نتيجه جهل و ناداني واقفين اغلب موقوفات انگيز  اسف
زادگان  بارگاه وخادم و قاري امام ايران و شايد ساير كشورهاي اسالمي صرف بقعه و

نظر شرع نيست و در نتيجه موجب ويراني آب  شود كه چندان مورد خوابي و خيالي مي
كساني از آن انتقاد كردند كه . م استو ملك و خرابي مملكت و بيكاري و گرسنگي مرد

چندان مورد اعتنا نبود  اطالع از مبادي دين و حتي فاقد سواد مقاله نوشتن بودند چون بي
ولي نظر به اينكه يك نفر از عمامه بسرهاي قم كه مشهور بدانش و فضل است و در 

ها استناد به  ها و دشنام روزنامه وظيفه بعد از تهمت 137مقالة خود مندرجه در شماره 
حديثي كرده است كه در آن تشويق و ترغيب به تعمير قبور شده چون وي گفته است 
احاديث و روايات بسياري از زبان پاك ائمه معصومين درباره آنها رسيده با تذكر به 
اينكه در باب تعمير قبور بدبختانه يا خوشبختانه در تمام كتب شيعه بيش از يك حديث 

زياده اثبات آن است اينك ما آن حديث را با دقت در اسناد و مطالعه نيست و بر مدعي 
گذرانيم و قضاوت آن را به ارباب فضل وعقل و  درمضمون آن از نظر خوانندگان مي

  .گذاريم ومن اهللا التوفيق انصاف و وجدان وامي
آور شويم كه ساختن بقعه و پرداختن دخمه  قبل از ورود در اين بحث الزم است ياد

پرستش اموات يكي از آداب و سنن اديان خرافي و باطله قبل از اسالم بوده و و 
صفحات تاريخ بدان مشحون است مخصوصاً از ايران كه دخمه براي اموات و بناي قبه 

ت و سنت ايرانيان است كه از جمله داو بارگاه براي شاهان و شاهزادگان از بزرگترين عا
پيش و قبر  اي كه واندنبرك كشف كرده و قبرچه )به گور دختر(قبر كورش اول معروف 

سفلد مكشوف شد و طبق تحقيق در آرامگاه پازادكاد كه توسط هر راه دختر
 – 5275رسد و در شماره  باستانشناسان، تاريخ اين بناها تا قرن هفتم قبل از ميالد مي
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قبر  روزنامة كيهان شرحداده شده هنوز قبر كورش كبير در مشهد مرغاب و 9/11/39
داريوش اول در نقش رستم و تخت ما در سليمان در ايران و اهرام فراعنه مصر ووادي 

بهمن  3مقابر الملوك در ساحل غربي نيل طبق گزارش واندنبرك نقل از روزنامه كيهان 
و جانينان چچسوت كه مقبره سالطين جبار و خدايان ستمكار مصر است در آن  1339

قريب پنجاه قرن ) ويل دورانت(ه تحقيق مورخين مانند كند و ب سرزمين خودنمائي مي
گذرد و همه روزه بوسيله باستانشناسان در سرزمينهاي ايران، مصر گوري يا  بر آنها مي

آيد چنانكه همين سال جاري قبر  بقعه و بارگاه و مرقد و ضريحي از زير خاك بيرون مي
كه عيناً شبيه به قبر كورش كبير ازجان و پنج آتشكده  ادر بين كازرون و ر) كوري دختر(

بود توسط پرفسور واندبرك بلژيكي كشف شد و اما در اسالم چنانكه تاريخ مقدس آن 
كند نه در زمان رسول اكرم و نه در زمان خلفاي راشدين و نه در زمان  حكايت مي

تعيين خادم و قاري براي قبر هيچيك از  مسلمين صدر اول از ساختن گنبد و بارگاه و
رفت و  رسول خدا به زيارت شهداء احد مي. اي در دست نيست ليا و بزرگان سابقهاو

به زيارت قبور كرد و اميرالمؤمنين  فاطمه زهرا قبر حمزه سيدالشهداء را زيارت مي
بر و در زمان حضرتش صدها و هزارها از بزرگان صحابه رسول خدا و  تشريف مي

گ شهيد و يا در بستر مرگ از دنيا رفتند ولي ياران و شيعيان آن بزگوار يا در ميدان جن
هيچكدام نه قبرشان تعمير شد و نه قبه و بارگاهي داشتند و همچنين سايرين تا وقتي كه 
كشورهاي ايران و مصر و روم و امثال اينان به شمشير سربازان اسالم مسلماني پذيرفتند 

در دربار خلفا مقاماتي احراز برده  و بعد از يكي دو قرن كم كم افراد زبدة كشورهاي نام
كردند آنگاه دأب و عادت و آداب و سنّت مذاهب خود را به وسايل مرموزي وارد دين 
اسالم كردند مخصوصاً ايرانيان كه تا توانستند آداب و سنن مجوسيت را به عناوين 
مختلف داخل دين اسالم كردند كه عيد نوروز از آن جمله است و آداب دفن اموات ما، 

كردن  ثراً آلوده به مراسم مجوسيت است كه از آن جمله ساختن بقعه و دخمه و روشناك
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شمع و چراغ و خير حلوا و ميوه بر سر قبر، و از اين قبيل كه براي تحقيق اين مطالب 
بايد به كتابهاي سير تمدن و تطور ملل، و مشرق زمين كاهواره تمدن، و ميراث اسالم، 

  .د اين مؤلفات از محققين داخلي و خارجي، رجوع كردآغاز تمدن بشر و صدها مانن
  .اينك حديثي كه مورد استناد آقايان طرفدار تعمير قبور امام زادگان است

در تمام كتب معتبره شيعه يك حديث با اندك اختالفي در عبارت در موضوع تعمير 
  .، متن حديث اين استدان قبور آورده

او از محمد بن  محمد بن احمد بن داود ودر تهذيب شيخ طوسي به اسناد خود از 
علي بن فضل و او از حسين بن محمد فرزدق و او از موسي االحول و او از محمد بن 

السري و او از محمأ بن عبدالبلوي و او از عماره بن يزيد از ابوعامر واعظ اهل حجاز  ابي
ست كسي را كند كه او گفت آمدم خدمت حضرت صادق وگفتم چه ثواب ا روايت مي

او را نعمير نمايد؟ ) مزار(و تربت ) يعني قبر اميرالمؤمنين را(كه زيارت كند قبر او را 
اميرالمؤمنين مرا از جدش حسين بن علي كه پيغمبر به پدرم حضرت فرمود يا اباعمار 

يا علی من عمر «: به اين جمله كه مورد استناد است رسد تا ميچنين و چنان فرمود 
 »املقدس هدها فكانام اعان سليامن بن داود علی بناء بيتقبوركم و تعا

يا علي هر كس قبور شما را تعمير كند و به آن آمد و شد و اقامت نمايد همچنان 
  .المقدس كمك و ياري كرده باشد است كه سليمان بن داود را بر بناي بيت

كه مقبول اين ما در اينجا اوال اسناد اين حديث را از روي همان علم درايه و رجال 
  .پردازيم به مضمون آن دهيم و سپس مي آقايان است مورد دقت قرار مي

در طريق اول آن در كتاب فرحه الغري ابن طاوس و تهذيب شيخ طوسي عبداهللا بن 
  .محمأ البلوي است
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انه «نويسد  اند در خالصه عالمه مي در كتب رجال اين مرد را چنين توصيف نموده
اين بدبخت هم حديثش ضعيف است و هم خودش مطعون  »ضعيف مطعون عليه

  .است
شمارد و در رجال غضايري گفته است  در رجال نجاشي هم او را ضعيف مي

حممد كذاب وضاع للحديث اليلتفت  عبداهللا بن حممد بن عمر بن حمفوظ البلوی ابو«
ساز بوده   ديثعبداهللا البلوي بسيار دروغگو و بسيار ح: فرمايد مي »الی حديثه و اليعبأبه

  .شود و نبايد بدان اعتنا نمود به حديث او التفاتي نمي
كند چنانكه در اسناد  از چه كسي حديث مي! حاال ببينيد اين شخص خيلي محترم

عماره بن زيد ! كند اينك جناب حديث مالحظه فرموديد او از عماره بن زيد روايت مي
ن زيد الخوالني الهمداني اليعرف من نويسد، عمارة ب در رجال نجاشي مي!! را بشناسيد
عماره بن زيد چيزي معلوم نيست كه اين شخص وجود ! گويد از آقاي هذا مي امره غير
گويد ذكر الحسين بن  در رجال ممقاني هم مي. نه جز همين اسم نامسمي داشته يا

د عبيداهللا انه سمع بعض اصحابنا يقول سئل عبداهللا بن محمد البلوي عن عمارة بن زي
عبداهللا بن محمد ! هذا الذي حدثك؟ فقال رجل نزل من السماء حدثني ثم عرج از آقاي

كه شرحش فوقاً گذشت پرسيدند كه اين عماره بن !! البلوي خوشنام بسيار راستگو
گفت مردي است ! چه كس است) ؟!البد همين حديث بوده(زيدي كه ترا حديث گفته 

در رجال غضائري هم از !! آنگاه عروج فرمودكه از آسمان نازل شده مرا حديث گفته 
  !بينيم عماره بن زيد اين تعريف و توصيف شايان را مي! اين آقاي

اصحابنا يقولون انه اسم ليس تحته احد وكل مايرويه كذب و الكذب بين في وجه 
گويند كه عماره بن زيد اسمي است  مي) يعني شيعه(فرمايد اصحاب ما  حديثه مي

كند دروغ است و اساساً  زير اين نام احدي نيست و هر چه را روايت ميمسما كه در  بي
  !!.دروغ از ريخت و روي حديثش روشن و آشكارا است
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اسمي است بدون مسمي ودر خالصه  نويسد ضعيف است و در رجال داود مي
  !ستايد مي! الرجال عالمه هم او را بدين صفات ممتاز
  .اينها رجال ين حديث، در تهذيب است

ينك رجال آن از كتاب فرحه الغري ابن طاوس روايت همين حديث را از شيخ مفيد ا
از محمد بن احمد بن داود عن اسحق بن محمد عن احمد بن زكريا بن طهان عن 
الحسن بن عبداهللا بن المغيرة عن علي بن حسان عن عمه عبدالرحمن عن 

  .عبداهللا ابي
ر كتب رجال مثل خالصه الرجال در سند اين حديث اسحق بن محمد است كه د

  :كنند عالمه وجامع الرواه اردبيلي ورجال طه و رجال غضائري او را چنين معرفي مي
اسحق بن حممد ابن امحد انه كان فاسد املذهب كذاباً فی الرواية و ضاعا للحديث «
 »تفت اليهلالي

  !!يكي از رجال آن احمد بن زكرياست اينك اين بزرگوار
 »امحد بن نركريا القمی من الكذابني املشهورين«: نويسد مي در رجال عالمه

حسن بن عبداهللا ! كند اينك آقاي اين احمد بن زكريا از حسن بن عبداهللا روايت مي
  : نويسد در خالصه الرجال مي! ناسيمرا بش

قمي يرمي بالغلو كه متهم بغلو وشرك است اين بدبخت از علي لحسن بن عبداهللا ا
در رجال كشي ! ي بن حسانكند حاال برويم سراغ آقاي عل ميبن حسان روايت 

  : نويسد مي
قال حممد بن مسعود سألت علی بن احلسن الفضائل عن علی بن حسان قال عن «

اهيام سألت اما الواسطی فهو ثقة و اما الذی عندنا يشريانه علی بن حسان اهلاشمی 
ايضاً مل يدرک اباحلسن يروی عن عمه عبدالرمحن بن كثري فهو كذاب وهو واقفی 
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اين علي بن حسان هاشمي كه از عمويش عبدالرحمن بن كثير  »السالم موسی عليه
كند گذشته از اينكه بسيار دروغگو بوده واقفي مذهب هم  را روايت ميهمين حديث 

  !بوده كه امام موسي كاظم را به امامت قبول نداشته
  !گل بود بسبزه نيز آراسته شد

  : دنويس عالمة حلي مي در خالصه الرجال
علی بن حسان اهلاشمی يروی عن عمه عبدالرمحن غال ضعيف رأيت له كتاباً «

 » ...سامه كتاب التفسري اليتعلق من االسالم بسبب و اليروی العن عمه
شود اين شخص هم غالي است و هم ضعيف و تفسيري كه نوشته اصال  كه معلوم مي

  : فرمايد  ني كفريات است بعد ميارتباطي و تعلقي به اسالم ندارد يع
االعتقاد خوب اين آقاي علي بن  دضعيف جداً ذكره بعض اصحابنا في الغالة فاس

حسان را شناختيم اينك برويم دنبال عمويش عبدالرحمن بن كثير كه اين علي بن حسان 
  : نويسد مي 175ي چاپ جديد تهران ص در رجال نجاش. كند فقط از او روايت مي

كان ضعيفاً غمز اصحابنا عليه و قالوا كان ... ن بن كثري اهلاشمی مولیعبدالرمح«
 »ضع االحاديثي

اند كه او  اند و گفته بر او طعنه زده) شيعيان(ضعيف بوده واصحاب ما ! اين آقا
در خالصه الرجال اضافه ! هنرش وضع احاديث بوده!! كرده است احاديث وضع مي

  !توان يك نفر آدم شمرد يعني او را نمي! نيست كند كه ليس بشي اين بيچاره هيچ مي
در كتب رجال از اين واعظ ! كنند و بدبختانه تمام اينها از ابوعامر واعظ حجاز نقل مي

المثل  هرچند اگر آقاي ابوعامر از مشاهير عباد و زهاد و في! حجاز نام و نشاني نيست
هيچ ارزشي نداشت و  رديف امام جعفر صادق هم بود با آن رجال سند اين حديث هم

خود اين آقاي واعظ ساخت ولي معهذا  بودن خارج نمي آن حديث را از دروغ و جعل
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بلي از بركت اين حديث اين آقايان خيلي ! اهل حجاز هم معلوم نيست چه كسي بوده؟
بوده كه كشورهاي اسالمي مملو از گنبد و بارگاه امامزادگان راست و دروغ ! راستگو؟

است كه يك يا چند امامزاده نداشته باشد كه به سنت ايراني و آداب است و كمتردهي 
شاهزاده ! شاهزاده جعفر! گويند مثال شاهزاده حمزه مجوسي آنها را شاهزاده هم مي

پرست؟ كه قبل از اسالم صدها از اين  وقس علي ذالك زيرا ايرانيان شاه! احمد
توانند بدون شاهزاده  اند حاال نمي ها و گنبدها بوده ها داشتند كه داراي دخمه شاهزاده

باشند و بيش از ربع آب و خاك زراعتي اين سر زمين و خانه ودكاكين آن وقف اين 
تانيد از قياس خسارت همين يك عمل كه به نام دين صورت  هاست و شما مي زادهامام
 كند خسارت ساير انگيز مي گيرد و صورت نوراني آنرا در نزد عقال مشوه و نفرت مي

خبر بلكه بيزار است  شودو خوشبختانه دين از آن بي اعمالي را كه به نام دين انجام مي
  .شويم بدست آوريد اينك وارد مضمون اين حديث مي

پرسد كه  از حضرت صادق مي! ابوعامر واعظ اهل حجاز كه معلوم نشد چه كي بوده
ز قول پيغمبر كسيكه تربت اميرالمؤمنين را تعمير كند چه ثوابي دارد و حضرت ا

يا علي كسيكه قبور شما را تعمير كند مثل كسي است : (ايد كه اميرالمؤمنين فرمودفرم مي
اين مضمون صرفنظر از ) المقدس كمك كرده است كه به سلميان بن داوود در بناي بيت

از چند نظر مخدوش و غير قابل اعتنا و همانطور كه سندش !! آن رجال بسيار معتبرش
  !!از بيخ دروغ استرساند  هم مي

 معصومينتعمير قبر چنانكه در احاديث صحيحه كه از پيغمبر و ائمه  –اوال 
رسيده و بعداً آن احاديث را خواهيم آورد عمل مشروعي نبوده كه براي آن ثوابي باشد 

  !.تا كسي از امام از ثواب آن بپرسد
نبود كه كسي در قبر اميرالمؤمنين در زمان حضرت صادق معلوم و روشن  –ثانياً 

صدد تعمير آن برآيد تا بخواهد بداند ثوابش چيست؟ مطابق تواريخ معتبر قبر 
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الرشيد با قرائتي كشف شد كه خيلي بعد از حضرت صادق  اميرالمؤمنين در زمان هارون
بود، و چيزيكه معلوم نيست پرسش از تعمير آن بسيار بعيد بلكه غير عاقالنه است و اگر 

شود كه گاهي حضرت صادق به نجف تشريف برد و به آن نقاطي  ميدر احاديث ديده 
به قدري گم و نامعلوم است كه  شد شد مشرف مي كه قبر اميرالمؤمنين احتمال داده مي

توانست بداند قبر مطهر در كجاست، چنانكه اگر گاهي از خود حضرت  كسي نمي
فرمود كه نقطة  ي ميشد كه قبر در كجاست؟ حضرت عالمات و اشارات صادق پرسيده مي

شد، مثالً در حديث عامر كه گفت جعلت فدلك ان الناس يزعمون  مشخصي تعيين نمي
ان اميرالمؤمنين دفن بالرحبة حضرت فرمود نه قبر او در رحبه نيست، عرض كرد پس 
در كجاست؟ حضرت فرمود، لمامات احتمله الحسن فأتي به ظهر الكوفة قريباً من 

يمنة عن احيرة فدفنه بين ذكوات ابيض فرمود وقتي كه  النجف يسرة عن الغري
اميرالمؤمنين از دينا رفت حضرت امام حسن او را برداشت و آورد پشت كوفه نزديك 

راست حيره وآن حضرت را در بين ريگهاي سفيدي  نجف دست چپ غري و دست
بر كسي هائي ق دفن كرد و معلوم است با چنين نشانه) گويند كه آنها را در نجف مي(

  شود؟ معلوم نمي
القمدس در اسالم عملي  ثواب تعمير قبر را معلق به مجهول كرده زيرا بناي بيت: ثالثاً 

به توان اعمالي را با آن مقايسه نمود مثالً مأمور به نيست كه براي آن ثوابي تعين شود و 
نماز و از  جهاد يا چند ركعتبرابر برابر حج يا چند چند توان گفت ثواب فالن عمل  مي

اي هستند در شرع كه اتيان به آنها موجب ثواب  اين قبيل است زيرا اينها اعمال مأموربه
المقدس آن هم در زمان سليمان بن داود چه عملي است كه مقياس   است ولي بناي بيت

  !اعمال حسنه ديگر شود؟
يوان و المقدس بنص قرآن كار د اعانت به سليمان بن داود در بناي بيت –رابعاً 
  : بوده است كه شياطين 



 ارمغان آسمان

 

250

َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َحمَاِريَب َوَمتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاجلََواِب َوُقُدوٍر [ 
    }13:سبأ{                                                                                  ]َراِسَياٍت 

ها و  هايى چون بركه ها و تمثالها و كاسه قلعه]  قبيل[خواست از  رايش هر آنچه مىب«
  »ساختند مى] در جاى خود[ديگهاى استوار 

  
 382و در ذيل همين آية شريفة در كتاب شريف مجمع البيان چاپ جديد تهران ص 

المقدس يعني از جمله چيزهائي كه  نويسد وكان مما عملوه بناء بيت جلد هشتم مي
المقدس بود آنگاه مطلب را بدين بيان   ساختند بيت شياطين براي حضرت سليمان مي

و استخلف سليمن فاحب اتمام بيت المقدس فجمع الجن ) داود(كند توفاه اهللا  دنبال مي
چون خدا جان داود را گرفت سليمان : مضمون آنكه. و قسم عليه االعمالو الشياطين 

نّ و شياطين را جمع المقدس را باتمام رساند لذا ج جانشين او گشت پس خواست بيت
اي بكار مخصوص  نمود و كارهاي بيت المقدس را در ميان آنها تقسيم كرد كه هر طائفه

دهد و عجيب اينكه قرآن همين ساختن  اي را شرح مي بپردازد سپس كار هر دسته
  : فرمايد خواند آنجا كه مي ميهن ميالمقدس را عذاب  بيت
  }14:سبأ{                           ]َب َما َلبُِثوا ِيف الَعَذاِب اُملِهنيِ َأْن َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن الَغيْ [ 
  »ماندند عذاب خوار كننده نمى]  اين[دانستند در  ها دريافتند كه اگر غيب مى جنّ«  

الصادقين چاپ علمي تهران شرح ساختمان   جلد هفتم منهج 354و  353و در ص 
گوئي هيچ انساني در بناي كند چنانكه  تفصيل بيان ميالمقدس را به وسيله جنيان به  بيت

نويسد گويند  مي) َما َلبُِثوا ِيف الَعَذاِب اُملِهنيِ (آن دخالت نداشته و در تفسير جمله شريفة 
المقدس كه متقاضي اجل به سلميان درآمد طلب  هنوز يكساله كارمانده بود در بناي بيت

ت كرد كه مرگ مرا فاش نكنيد و مرا بر وديعه روح نمود سليمان كسان خود را وصي
به اتمام رسد و در  نمانند و مسجد اي من تكيه دهيد كه تا جن از عمل خود بازعص
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نيز همين مضمون است پس تعمير  351 – 350جلد پنجم بحاراالنوار چاپ كمپاني ص 
ي ا مزار اميرالمؤمنين با كاري كه جنيان و شيطاين متصدي آن بودند روي چه مقايسه

اي از تعميركنندگان آن مزار شريف را كه سالطين جبار و سفاكان  ؟ و اگر پاره!است
الرشيد، اولي باني تعمير و نادرشاه افشار با شياطين مقايسه   ستمكاري بودند مانند هارون

  !!كنيم شايد غلط نباشد و مضمون حديث را برساند
را خود حضرت صادق كه به آن اگر تعمير قبر اميرالمؤمنين ثوابي داشته چ –رابعاً 

من ثروتمندترين : فرمايد چنانكه خود آن جناب مي(ت داناتر بود و قدرت مالي هم داش
بينيم چنين نيست  فته شود كه نفوذ معنوي نداشت ميگرقيام نكرد و ...) اهل مدينه هستم

 زيرا آن حضرت در بجبوبة قدرت خلفاي رئيس شرطه داود بن علي ح اكم مدينه را كه
كشي  چنانكه در رجال(معلي بن خنيس را كشته بود بوسيله پسرش اسمعيل كشت 

و كسي متعرض وي نگشت تعمير قبر اميرالمؤمنين از اين كار خيلي آسانتر بود و ) است
خوف ديگري هم در بين نبود و راستي اگر تعمير قبور علي و اوالد علي كار با ثوابي 

يكي از علويين و الاقل پسر خود اسمعيل را بود جا داشت كه خود حضرت صادق قبر 
تعمير و قبه و بارگاه براي او بسازد تا هم كار با ثوابي را تعليم شيعيان كرده باشد و هم 
از شهرت زنده بودن اسمعيل كه بعد از وي اسماعيليه قائل شدند و موجب فساد 

توانست  نين ميشماري گرديدند بكاهد و بهر صورت يكي ازائمه معصومين و يا مؤم بي
  .اين سنت سنيه را به جا آورد تا بعداً مورد استناد ديگران قرار گيرد

خامساً فرض كنيم كه تعمير قبور اميرالمؤمنين و اوالد معصومين او سالم اهللا عليهم 
خواب و خيالي   اجمعين كار ثوابي باشد ديگر گنبد و بارگاه ساختن براي هر امامزاده

ند مشمول هم سادات و از اوالد اميرالمؤمنين ا ها د چون امامزادهچرا؟ مگر اينكه بگوئي
شوند كه در اين صورت بايد گفت براي تمام  مي! وراست! اين حديث بسيار شريف

هاست بايد  روند و البته يقين به موجوديتشان بيش از بيشتر امامزاده سيدها كه از دنيا مي
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ر چنين صورت وضع اين ممكلت به چه دانيد د گنبد و بارگاه درست كرد ولي آيا مي
  !كيفيت خواهد شد؟

چنانكه گفتيم حداقل ثلث مسلمانان از سادات و منسوب به پيغمبر و ائمه اطهارند 
با قبول اين معني بايد يك طاق سرتاسري به تمام ايران و كشورهاي اسالمي زد و آن را 

  !قبرستان نيست؟هر چند همين االن هم بهتر از ! قبرستان امامزادگان ناميد
بينيم به  فساد اين عمل منحصر به گور امامزادگان نيست بلكه چنان كه مي –سادساً 

  .دانند سرايت كرده طبق مترف و مسرف كه خودرا اشراف كشور مي
االن در همين شهر قم قبرستانهاي عجيب و غريبي ساختمان شده كه الشة گنديده 

ري و داكنند و صاحب مقبره و خادم وفا ن ميثروتمندان و دزدان اجتماعي را در آن دف
فرش و چراغ و امثال آن هستند ويك نفر از پلودارهاي گردن كلفت تهران البد براي 

اي را به ثروتمندان تهران  مقبره خيلي مجلل در اين شهر ساخته كه هر بقعه! رضاي خدا
ها را  ان هم آنالزم فروشد و آن احمقان آخر وشهرستانها بسي يا چهل هزار تومان مي

آرايند تا قتي كه جان از جسد كثيفشان خارج شد و  خريده قبال بگل و الله و ريحان مي
در زير خروارها خاك مدفون گشتند عشاق سوخته با دختران حورش بر باالي عقد آنها 

اي نيز نصيب صاحب  شوند بهره بر از و نياز پردازند و از فسق و فجوري كه مرتكب مي
  !قبر گردد؟

كنند واين عمل مجوسي را  اي حاميان دين از آن دفاع مي آري اين است آنچه پاره
پندارند و اگر كسي سخن گويد او را به تير تهمت  مي يكي از اركن دين خاتم النبيين

دهند و از خدا شرم و از پيغمبر آزرم و  اي كه از دستشان برآيد آزار مي و هرگونه صدمه
  !نداز روز قيامت وحشتي ندار
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  احاديثي كه در نهي از تعمير قبور وارد شده
رويم سراغ احاديثي كه از جانب پيغمبر و ائمه معصومين در باب نهي از   اينك مي

تعمير قبور وارد شده و آن احاديث شريفه را كه كتاب خدا و سنت پيغمبر نيز مؤيد 
  .كنيم ت با اين حديث قالبي مقايسه ميآنهاس
روايت شده  ن برقي از اصبغ بن نباته از اميرالمؤمنيندر كتاب شريف محاس - 1

  : كه فرمود
 »من جدد قرباً او مثل مثاال فقد خرج عن االسالم«

اي  شدن از نوتعمير نمايد يا مجسمه كسيكه قبري را تجديد كند يعني بعد از مندرس
  .بسازد در حقيقت از اسالم خارج شده است

 صادقايت شده كه حضرت امام جعفر و در كتاب كافي از ابن القداح رو - 2
  : فرمود
نني عليه السالم بعثنی رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله الی املدينة فی مقال امرياملؤ«

 :فرمايد مي »هدم القبور و كرس الصور فقال التدع صورة اال حموهتا و القرباً ال سويته
ا و شكستن صورتها و مرا به شهرستان كسيل داشت براي خرابي گورستانه رسول خدا

فرمود هيچ صورتي مگذار مگر اينكه آنرا محو كني و هيچ قبري را مگذار مگر اينكه آنرا 
  .با زمين مساوي گرداني

  : روايت شده كه اميرالمؤمنين فرمودالهياج  و از طري ابي - 3
ابعثک علی ما ابعثنی عليه رسول اهللا التری قرباً مرشفا ال سويته و المتثاال اال «

  » طمسته
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رسول خدا اميرالمؤمنين را و اميرالمؤمنين ابوالهياج را مأموريت داد كه هيچ قبري را 
اند مگذار مگر اينكه آن را مساوي  كه از زمين بلند شده يعني در تعمير آن را باال آورده

  .اي را مگذار مگر اينكه آنرا از بين ببري زمين گرداني و هيچ تمثال ومجسمه
عن علی بن جعفر قال سألت اباحلسن موسی «ذيب شيخ طوسي ته در كتاب - 4

عليه السالم عن البناء علی القرب واجللوس عليه هل يصلح قال اليصلح البناء عليه و 
گويد از برادرم حضرتموسي بن  علي بن جعفر مي »الاجللوس و الجتصيصه والتطيينه

ستن بر روي آن خوب شنيا ساختمان روي قبرو آجعفر عليهم السالم سؤال كردم كه 
نه ساختمان روي قبر خوب است است و نه نشستن بر روي آن نه : است؟ فرمود

  .مالي نمودن آن  نه گل كاري آن و گچ
از آباء در مجالس شيخ صدوق از حضرت صادق روايت كرده كه آن حضرت  - 5

 بزرگوارش روايت نمود و گفت رسول خدا از گچ مالي نمودن قبر و نماز خواندن در
  .آن نهي فرمود

روايت شده  عبداهللا صادق در محاسن برقي از جراح مدايني از حضرت ابي - 6
  : كه فرمود

: فرمود »التبنوا علی القبور و التصوروا سقوف البيوت فان رسول اهللا كره ذلک«
هاي را نقاشي نكنيد براي اينكه رسول خدا اين عمل را  بر قبرا بنا نكنيد و سقفهاي خانه

  .داشت يمكروه م
كند كه از پدر بزرگوارش روايت  يونس بن ظبيان از حضرت صادق روايت مي - 7

  : كرد كه فرمود 
رسول خدا نهي كرد  »هنی رسول اهللا ان يصلی علی قرب او يقعد عليه او يبنی عليه«

  .كه بر قبري نماز گذارده شود يا روي او بنشينند يا ساختمان روي آن بكنند
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هنی عن تقصيص القبور و  القاسم بن عبيد رفعه عن النبی معانی االخبار عن - 8
  .هو التجصص

و هل تعلمون انه صلی اهللا عليه و ... فخرج علی الی الناس فقال  –فقه الرضا  −9
دانيد كه رسول خدا  آيا مي »آله لعن من جعل القبور مصلی و لعن من جيعل مع اهللا اهلاً 

واندن قرار دهد لعنت كرده است و كسيكه با كسي را كه قبرها را مصلي و جاي نماز خ
  !!خدا خدائي قرار دهد نيز لعنت فرمود يعني هر دو مشر كنند

روايت كرده است كه  شيخ صدوق در من اليحضره الفقيه از حضرت كاظم -10
همينكه داخل قبرستان شدي قبرها را پامال كن تا آنكه مؤمن است بدين وسيله آرامش 

كند عجالتاً به همين ده حديث شريف اكتفا  ميفق است احساس الم يابد و آنكه منا مي
خواستيم تمام احاديثي كه در اين باب رسيده در اينجا بياوريم طوالني  كنيم و اگر مي مي
شد، و براي اينكه بدانيد فرقي بين پيغمبر و ائمه عليهم السالم و سايرين در اين مورد  مي

رت صادق از پدر بزرگوارش روايت مي يم كه حضآور نيست حديث علل الشرايع را مي
قبر پيغمبر فقط يك شب از زمين باال آمده  )رفع شريا من االرض ن قرب النبیأ(كه  كند

  : فرمود  بود و خود پيغمبر مي
 »التتخذوا قربی قبلة و المسجداً فان اهللا تعالی لعن اليهود اختذوا قبور انبيائهم مساجد«

ار ندهيد و سجده نكنيد زيرا خدا تعالي يهود را براي اينكه قبور فرمود قبر مرا قبله قر
  .پيغمبران خود را مسجد كرده بودند لعنت نمود

  .مضمون اين حديث در احاديث عامه چنين آمده است
صح عن عايشه ان ام سلمه ذكرت لرسول اهللا صلی اهللا عليه و آله كنيسة رأهتا بارض «

 رأته فيها فقال رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله اولئک قوم اذا ااحلبشه يقال هلا مارية وذكرت م
علی قربه مسجداً و صوروا فيه تلک الصور اوئلک رشار خلق  امات فيهم العبد الصالح بنو
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د كه معبدي را در سرزمين حبشه يادآور ش ام سلمه در حضرت رسول: نويسد مي »اهللا
كاريها ديده  در آن از نقش و نگارها و آيينهگفتند و آنچه  ديده است كه به آن ماريه مي

اينان گروهي بودند كه همينكه بنده صالح : فرمود بود معروض داشت حضرت رسول
كردند و در آن اين  مرد روي قبر او مسجدي ساختمان مي و مرد خوبي در ميان ايشان مي

  .بردند اين قبيل مردم بدترين خلق خدايند نقش و نگارها بكار مي
ببينيد آن يك حديث دروغ و جعلي چون مطابق هوي وهوس كساني بوده حاال 

ها و  لذا همه قبه  پرستي در حياتشان نفوذ داشته  پرستي و شاه  است كه روح اموات
اند تا  بارگاهها ساخته و پرداخته و مال و وقت خود را در اين راه ضايع و تلف كرده

اند و در نتيجه يك مشت مفتخور  ل نمودهجائيكه ربع معموره اين كشور را معطّل و باط
اند واز سنت رسول و چندين  بيكاره بار آورده و بر اين ملت بدبخت تحميل نموده
اكاسره است، وارد شده چشم  حديث كه در مذمت اين عمل كه يادگار فراعنه و

اي سرپا  تو گوئي منتهي آرزويشان آن است كه هر روزه بارگاهي از مرده! اند پوشيده
دين كه در ! كنند و بكر او بپردازند و دين و آئين را عبارت از همين چيزها بدانند وبس

عرف عقل  شرع عبارت از امر ونهي پروردگار و احكام و قوانيني است كه با اجراي آن 
شود در عرف اين گمراهان عبارت از ذكر و فكر  سعادت دو جهاني بندگان تأمين مي

نيايش به قبور آنهاست و ديگر اصال به فكر آنكه پيغمبر افراد و اشخاص و احترام و 
وچه خواسته و چه چيزي براي چه آمد  براي چه آمد و پروردگار عالم از بعثت او چه
اند هر كدام را بعذري  اند بلكه تا توانسته چيزي از جنب پروردگار عالم آورده است نبوده

اند و هيچ هم با  و منسوخ نموده معطل و موقوف و در نتيجه دين ابدي الهي را مهجور
  !كشان نيست

ي اربودن مقابر و زر از دين خدا فقط چيزي كه در نظر اينها مهم است همان داير
  .است و ديگر به چيز ديگري عنايت ندارند
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ايران بود المشهور موقعي كه پادشاه كشور حجاز در   جالب توجه است كه علي
از او درخواست نموده بودند كه قبور ائمه ! ن امتاي از متظاهرين بديانت وغمخوارا عده

  : گويند او چنين گفته بود بقيع تعمير شود مي
ها اين حكم محكمي  بنص هشت آيه قرآن حجاب بر زن مسلمان واجب است شما

را كه مستند به آيات محكمة قرآن است منسوخ نموده و زنان خود را با اين وضع رسوا 
خورد ولي در تعمير قبور اموات  ايد و هيچ برگتان برنمي ادهها و خيابانها سرد در كوچه

الاقل ) و حال آنكه چنانكه ديديم وارد شده(كه اگر از طرف شرع نهيي داده نشده باشد 
  !!ا عقل و غيرتتان بدهددخ! دستوري در اين باره نداريم شما آن قدر اصرار و ابرام داريد

آيد  قعي كه از اين مقوله سخن به ميان ميهاي آقايان اينست كه مو يكي از هنرنمائي
گفتند و آقايان جواب آنها را دادند برويد  فالن هم چنين مي گويند كسروي و فالن و مي

كتاب آقاي فالن را برداريد و ببينيد؟ در جواب اين آقايان بايد گفت اوال مگر هر حرفي 
  .هر چند از روي غرض باشد. را كه كسروي گفت باطل است

ي داشت و روي اين نظر مقداري حرف حق و باطل دعايست كه آن مرد اشكي ني
ن حديث كه مورد آبودن   شود دروغ بهم آميخت اما اين دلل بطالن تمام حرفهاي او نمي

سازان است چيزي نيست كه بتوان كتمان كرد و اينكه قبه و بارگاه ساختن  استناد گند
؟ آن همه !ه در آن ترديد توان نموديادگار فراعنه و اكاسره است هم چيزي نيست ك

عمل وارد  احاديث هم كه از ناحيه پيغمبر و ائمه معصومين عليهم السالم در مذمت اين
توان از كتب احاديث برداشت و ما چند حديث از آن را آورديم سيره مسلمين  يشده نم

ال فالن آقا اند حا دانسته صدر اول هم معلوم است كه اين قبيل كارها را صال مشروع نمي
مقابل كتاب خدا و در ! تواند بگويد؟ بافته چه مي  برداشته كتابي از رطب و يا بس بهم

است هر چند  سنت رسول و احاديث شريفه معصومين هر كه هر چه بگويد چرند
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اش به قدر گنبد مسجد اعظم و ادعايش اتصال بالهوت باشد و هنرش فلسفه و  عمامه
  .سراپا پر از دشنام كند بافي باشد وكتابش را عرفان

در مقاالتي كه ما در روزنامه وظيفه انتشار داديم يادآور شديم كه با اينكه اساس اديان 
نمودن روح   پرستي و جانشين حقه و بعثت انبياي الهي براي بركندن ريشه شرك و بت

پرستي  يكتاپرستي بوده معذالك چون نوع انساني مدتها در ظلمات جهل بت و توحيد
واح و اشخاص گذرانيده هنوز آماده براي درك تعاليم  انبيا و اخذ معارف حقه نبوده و ار

چنانكه در مذهب ! در هر مذهبي كم و بيش آثاري از آن عقايد زشت باقي مانده است
يهود و نصاري كه اساس دينشان بر حق بود لكن در نتيجه انس به همان خرافات دوران 

راء و عقايد موهوم و زشت و باطله را ترك گويند وباز اند آ ظلمت و وحشيت نتوانسته
  .گذرانند بينيم كه به خدائي افراد معين و پرستش آنها روزگار مي هم مي

دين مقدس اسالم كه بدين توحيد ويكتاپرستي مشهور وكتاب آسماني آن حافظ و 
، اش جداً با هر گونه كرنش باشخاص شريفه  ملقّن اين عقيده است و آيات صريحه

هرگز » فالتدعوا مع اهللا احداً «شمارد كه مخالف و هر ستايشي را شايسته ذات احديت مي
دهد كه از مخلوقات وي هر كس كه بوده باشد جنبه ربوبيت گرفته و تقديس  اجازه نمي

  .و تسبيح شود
پيشوايان دين مبين اسالم از پيغمبر اكرم گرفته تا ائمه معصومين و صحابه بزرگوار 

حركتي كه از آن اثر غلو نمايان باشد از اقب و مواظب بودند كه كوچكترين ه مررهموا
مسلمانان سرنزند تا جائيكه رسول خدا از بلندشدن اشخاص در جلوي پاي خود 

پاالن سوار گشته بز را بدست مبارك  االغ بيه فرمود واز غايت تواضع ب ممانعت مي
كرد واز  ه كمر زده هيزم جمع ميدوشيد و در بيابان سفر براي پختن غذا دامن ب مي

داد كسي آن جناب را بالقاب و  پذيرفت و اجازه نمي ترين تملق را نمي احدي كوچك
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 عناوين اشرافي خطاب كرده و بستايد و از شرح بسياري از فضايل امير المؤمنين
  .دفرمود تا مبادا مردم نادان درباره آن حضرت غلو نمايند ونسبتي ناروا دهن خودداري مي

پرستي و روحشان از پرستش اشخاص و  معذالك مردمي كه دماغشان آكنده به بت
ارواح سيرابت شده بود نتوانستند حقيقت تعاليم اسالم را درك كنند كه در عالم وجود و 
جهان غيب و شهود جز يك خداي معبود نيست و هيچ قدرت و نيرو و مشيتي جز ذات 

شود و اما افسوس كه به آن همه  يافت نميواجب الوجود مؤثر در آفرينش و هستي 
شد كه  بارها شنيده مي پرستي شان نمرد از رسول خدا تأكيدات متأسفانه روح بت

  : ودفرم مي
 »رشبرش اذا امرتكم بشيیء من دينكم فخذوا به و اذا امرتكم بشیء من رأيی فانا ب اام اننا«

ستورات دين شما استĤن را از من من نيز بشرم هرگاه شما را به چيزي امر كردم كه از د
فرا بگيريد ولي هرگاه چيزي را از روي سليقه و رأي خودم گفتم بدانيد كه من يك نفر 

 »انتم اعلم بدنيا كم منی«فرمود  بشرم و نيز از آن حضرت  به صحت پيوسته است كه مي
آنها گمان  كنيد كنند فرمود چرا چنين مي و اين را زماني فرمود كه ديد نخلي را هرس مي

نمايد لذا از هرس آن خودداري كردند اتفاقا نخل خوب  كردند كه حضرت نهيشان مي
شان داد، و ائمه   ديد بدان كلمات مبارك تنبيهنشد و بار نياورد چون حضرت چنين 

معصومين نيز مقامي براي خود جز بيان حالل و حرام ادعا نكرده و دركتاب 
صفار از هشام بن سالم روايت شده از محمد بن بصائرالدرجات محمد بن الحسن ال
الخطاب بر حضرت امام جعفر صادق سالم اهللا عليه  مسلم كه گفت بعد از قتل ابن ابي

گشتم كرد يادآور  حادثه حضرت روايت مي وارد شدم و از احاديثي كه قبل از اين
فی يسري من  و احلرام لبحسبک يا ابا حممد ان تقول فينا يعملون احلال«حضرت فرمود 

همين اندازه ترا كافي است كه دباره ما قائل شوي كه اينان كسانيند كه حالل و  »القرآن
  .دهند ن تعليم ميآحرام را در مقدار اندكي از قر
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سيد هاشم بحراني از ايوب بن الحرّ از حضرت صادق روايت ) البرهان(و در تفسير 
نعم و «: پارة ديگرند فرمود ناتر ازاي دا مي كند كه به آن حضرت گفتيم امامان پاره

 .»و احلرام و تفسري القرآن واحد لعلمهم باحلال
لعنهم اهللا بوجود مقدسشان  تاي ازغال دانستن غيب كه پاره  ائمه معصومين از نسبت

دادند كمال استيحاش را داشتند چنانكه در كتاب بحار از اختصاص از  نسبت مي
لقد كان بينی و بينه الی ام هذه حلظة القلم «: روايت شده كه فرمود حضرت صادق

ن احلسن حائطا الغيب ما كانت تأتينی و لقد قاسمت مع عبداهللا ب فأتتنی هذه فلو كنت اعلم
  .»به السهل و الشب واصابنی اجلبلبيتنی و بينه فاصا

آمدهائي كه خود حضرت در باطن به آن راضي نبوده و   در اين حديث از پيش
 نمايد كه بوده لكن چون قدرت بر تغيير و علم به غيب نداشته بيان مي درصدد تغيير آن

داشت كه  دوست مياز جمله باغي بوده كه بين او عبداهللا بن حسن بوده وحضرت 
!! گردد قسمت آبادتر نصيب وي شود ولي بدبختانه قسمت سنگستان نصيب وي مي

حتي رسول خدا كه مؤيد كاهد بلكه  ندانستن غيب نه تنها از مقام امامت ائمه نمي
يه كند به موجب آ تاييدات الهيه ومهبط وحي الهي است دانستن آن را از خود نفي مي

  :فرمايد شريفه سوره االعراف مي

 öθ s9 uρ àMΖä. ãΝ n=ôãr& |= ø‹tóø9 $# ßN÷sYò6tG ó™]ω z⎯ ÏΒ Î ö y‚ø9 $# $ tΒ uρ z© Í_ ¡¡tΒ â™þθ ¡9 $# 4 
÷βÎ) O$ tΡ r& ωÎ) ÖƒÉ‹tΡ ×Ï±o0 uρ 5Θ öθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ    )188:  اعراف(  

اى به  آوردم و هيچ ناخوشى فراهم مى] براى خود[دانستم، خير بسيار  و اگر غيب مى«
آورى براى گروهى كه ايمان  نيستم جز بيم دهنده و مژده]  كسى[من . رسيد من نمى

  »دارند
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ض بشري كه دانستند بلكه بسياري از عوار نه تنها آن بزرگواران علم غيب نمي
گرديد چنانكه حضرت رضا در خبر  شد بر ايشان نيز عارض مي عارض هر فرد عادي مي

گويد  هروي روايت است كه مي الرضا از منقوله در جلد هفتم بحار و عيون اخبار
بن رسول اهللا در كوفه گروهي هستند كه  عرض كردم كه يا خدمت حضرت رضا

: شد حضرت فرمود در نمازش واقع نميتباهي سهو و اش پندارند كه به رسول خدا مي
اند آن  خدا ايشان را لعنت كند دروغ گفته »بوا لعنهم اهللا ان الذی اليسهوا هو اهللاكذ«

  .كند فقط  خداي تعالي است كه جز او خدائي نيست كسيكه سهو نمي
وع سهو را يادآور شدم حضرت كند كه به حضرت صادق موض و فضيل روايت مي

مگر  فلت من ذالک احد? ربام اقعدت اخلادم خلفی حيفظ علیّ صلواتیو ين :فرمود
شود كه من خادم خود را پشت سرم و اميدوارم  ممكن است كسي سهو نكند؟ بسا مي

اي كه به منذر بن  و اميرالمؤمنين در نامه! كه حساب ركعات نماز مرا محفوظ دارد
نی منک و ظننت انک تتبع  فان صالح«: فرمايد  البالغه مي جارود نوشته در نهج ابيک غرّ

نويسد  مه تفسير البرهان در باب عاشر ميو چنانكه در مق »هديه و تسلک بسبيله
كردند مفضل بن عمر اين معني را خدمت  بعضي از آيات را به ائمه تفسير ميكسانيكه 
  : صادق عرض نمود آن بزرگوار فرمود حضرت

چنين  كسيكه »ها فهو عندی مرشک باهللامن مكان يدين هبذه الصفة التی سئلتنی عن«
  اي كه تو از آن رپسش نمودي دارد چنين كس در نزد من مشرك به خداست؟ عقيده

بودن از غلو  كه اميرالمؤمنين و ائمه معصومين درباره برحذر و با وصاياي مؤكدي
كه بعبارت  »هلک فی اثنان حمب غال و مبغض قال«مانند : دباره خودشان فرمودند 

العقول نيز ضمن وصاياي اميرالمؤمنين  ف از آن حضرت روايت شده و در تحفمختل
اياكم و الغلو فينا قولوا انا عباد مربوبون و قولوا فی فضلنا ماشئتم من احبنا «است كه 
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 كردند كه با اين عقايد سخيفه و مكرر سفاش مي »فليعمل بعملنا و يستعن بالورع
  : ان ردر روز قيامت نشويدوائي خودتموجب روشني چشم دشمن و رس

 » .والتفضحوا انفسكم عند عدوكم يوم القيامه«
اما افسوس كه هم چنانكه ما در بحث جهاد يادآور شديم دشمنان زيرك و دوستان 
احمق احاديث زيادي درباره ائمه معصومين جعل نمودند كه آنان عالم بغيبند مرده زنده 

كنند و هيچ ملكي بدون  ردم را تقسيم ميدهند و روزي م مي كنند و مرضي را شفا مي
ب جبرئيل و كزدن به مر و در موقع ضربت كند اذن ايشان از جاي خود حركت نمي
شوند كه مبادا ضربت اميرالمؤمنين گاو و ماهي  ميكائيل و اسرافيل از اسمان نازل مي

پرند و  مي درند و در قنداقه به آسمان حامل زمين را از بين ببرد و در گهواره اژدها مي
و از اين قبيل ! قبل از نزول قرآن وبعثت پيغمبر آخرالزمان علي در گهواره قرآن خواند

ا ائمه معصومين آنان را لعن اند و باره كه در نزد عقل و شرع مردود است، وضع نموده
 اند چنانكه در خصال از حضرت رضا اند او اظهار برائت و بيزاري از آنها نموده كرده

انام وضع االخبار عنا فی اجلرب و التشبيه الغالة الذين صغروا «: كه فرمودوارد شد 
   »اعظمة اهللا فمن احبهم فقدا بغضنا و من ابغضهم فقد احبنا

كتاب شريف عيون اخبارالرضا از ابراهيم بن  رحار و دبو نيز در جلد هفتم 
ري در عرض كردم كه در نزد ما اخبا محمود روايت شده كه به حضرت رضا ابي

فضايل اميرالمؤمنين و فضايل شما اهل بيت است كه آن روايات مخالف چيزهائي است 
شناسيم آيا بدان معتقد شويم  كه در نزد شماست و مانند آن را از شما نديده و نمي

  : بي عن ابيه عن جده تا آنكه فرمودحضرت فرمود يا بن ابي محمود لقد اخبرني ا
ا و صغوا اخباراً فی فضائلنا وجعلوها علی ثلثة اقسام يا بن ابی حممود ان خمالفين«

فرمايد  مي »احدها الغلو فينا و ثانيها التقصري فی امرنا و ثالثها الترصيح بمثالب اعدائنا
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ما وضع و جعل كردند و آن را بر سه قسمت نمودند يك   مخالفين ما اخباري در فضائل
آنان جنبه ربوبيت و علم به غيب و  مانند احاديثي كه به(قسمت غول است دربارة ما 

مانند احاديثي كه (و دومي تقصير در امر ماست ) دهد احياي اموات و امثال آن را مي
و سومي تصريح د مذمت و ) اند دربارة تضييع احكام نسبت به آن بزرگواران داده

ه گويند ك چنانكه درباره دشمنان اهل بيت چيزهائي مي(بدگوئي درباره دشمنان ماست 
  .با هيچ منطقي سازگار نيست

  



 

  موضوعي كه سياست مهمش كرده است
در ميان مسلمانان هيچ موضوعي به قدر امامت مورد بحث قرار نگرفته و متأسفانه 
هيچ موضوعي هم به اندازه آن مجهول و نامعلوم نمانده است اگر كتابهائي كه در 

ز يك مليون مؤلف بيشتر موضوع امامت نوشته شده به شمار درآورند به طور حتم ا
است ولي با تمام اين تفصيل هنوز حدود امامت و مقدار صالحيت و عمل آن تعيين 

گروهي وجود او را غيرالزم دانسته و مدعي امامت را كه از جانب خدا منصوص : نشده 
اند  شمارد و گروهي در اين باره تا آن حد غلو كرده و منصوب باشد كاذب و مفتري مي

كشيدن جانداران و روئيدن نباتات را منطور و موقوف به وجود و اذن امام  سكه حتي نف
شماري هستند كه هر كدام براي امام  هاي بي دانند و در ميان اين دو دسته فرقه مي

حدودي و وظائفي قائلند و به راستي اين موضوع امامت موجب گمراهي و سرگرداني 
در اين موضوع متوجه جامعة اسالمي  اين امت شده است وخسارتي كه در نتيجة جهل

تور درآيد و جاي تعجب در آن است كه در سشده بيش از هر موضوعي است كه به 
كتاب خدا صراحتي در اين خصوص نيست و مسئله از اين جهت چندان مورد اعتناي 
شارع نبوده كه قابل اين همه كشمكش و نزاع وجدال و تفرّق و تشتت گردد هر فرقه 

اني از ارباب اغراض شده و نظرهاي سياسي و غرضهاي شخصي گذشتگان دچار مفتري
اند و از هدف  را سند محكم و دستاويز مستحكم خود قرار داده و بدان مشغول گشته

. اند اصلي اسالم كه اصالح جهان و تأمين سعادت جهانيان است منحرف و غافل مانده
ان حقه كه در اسالم خالصه تو گوئي تمام زحمات پيغمبران و جميع آرمانهاي ادي

شود براي اين بوده كه مردم اكثر عمر و مال و وقت خود را صرف گفتگو و بحث در  مي
! اند اطراف زندگاني افراد معدودي نمايند كه به حق يا باطل بنام امام اظهار وجود نموده

ن بوده كه آدم اي در نظر اين اشخاص غرض از خلقت عالم و مقصود از آفرينش بني
گفت و  آمدن مادرش چه مي و چگونه بدنيا آمده و در وقت دنيادانسته شود زيد يا عمر
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كرد و چگونه شير خورد و چه نوشيد و چند زن گرفت و چند فرزند  پدرش چه مي
آورد و با دوستانش چه گفت و با دشمنانش چه كرد و در كجا مرد و حاال قبرش 

به نظر افراطيون از اين ! نجام داد؟كجاست و براي جلب رضاي او چه حركتي بايد ا
مام كافي از انجام صلوه و صيام و مغني از دانستن حالل و حرام ادسته معرفت و محبت 

عاداتي  قو برخي در عظمت امام اعجاز و خوار) چنانكه در اسماعيله چنين است(است 
تبي كه دربارة قائلند كه حتي در پيغمبران اولوالعزم نبوده است و با يك نگاه مختصر به ك

شود كه هر امامي بيش از تمام پيغمبران داراي  اند معلوم مي معجزات امامان خود نوشته
گيرند  اين طايفه براي معجزات حدود و شرايط و نتايجي در نظر نمي. معجزه بوده است

بلكه معتقد كه امام بايد همه چيزش معجزه باشد و تمام حركات و سكنات و خورد و 
هنگام تولد و قبل از تولد تا مرگ و بعد از مرگ تا انقراض عالم بايد خواب او از 

العاده وغير از سايرين باشد، در گهواره اژ در بدرد و در قنداقه به آسمان بپرد قبل از  فوق
تولد، مادرش را از شير درنده نجات دهد و بعد از مرگ بتشييع جنازة خود آيد، غذايش 

م همزدن بپيمايد خود و يارانش را برابر سواركرده در از آسمان برسد و زمين را بچش
جنگيده  شمار جنيان ملكوت آفاق گرد دهد و در چاه بئرالعلم رفته سه روز با لشگر بي

خود و اهل بيتش از تشنگي ! بعداز قتل چندين هزار آنها بر ايشان پادشاه تعيين نمايد
ئي پر از آب نمايد زنها را مرد لي موهوم، درياهجان دهند ولي زمين را براي درويش كا

  !!آدمها را سك كند و سگها را آدم و از اين قبيل! كند و مردها را زن
دانيد كه هيچ پيغمبري داراي چنين معجزاتي نبوده است در حالي كه  شما البد مي

اند كه اصال  يكي از عالئم نبوت اتيان بخوارق عادات است اين بيچارگان گمراه ندانسته
  !ني چه و براي چه؟معجزه يع

اي از پيغمبران آيات و  ايد و بعض آيات قرآن داللت دارد كه براي پاره چون شنيده
اند لذا در مقابل هر  معجزاتي بوده چون درصدد رقابت و مسابقة پيغمران با امامان بوده
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ر اي كه به نظر آنها هزار برابر معجزه فالن پيغمب ه پيغمبر هزار معجزه يا معجزهمعجزيك 
اند كه چون پيغمبر مدعي رسالت از  اينها ندانسته! تر نمانند اند تا عقب باشد تراشيده

اي از اشخاص لجوج يافت  طرف پروردگار عالم است و چون در ميان مردم پاره
پذيرد  آن را مي كه پيغامهاي الهي كه از قلب حقيقت تراويده و هر عقل سالميشوند  مي

و حق را بهمان نشان حقي خود بشناسند ناچار كارشان  نده و درك كننميتوانند فهميد
شدن حقانيت پيغمبر اگر  به تكذيب خواهد انجاميد، لذا براي اتمام حجت و روشن

اي از براي صدق دعوي آن پيغمبر باشد خداوند  اي كردند كه آية و نشانه تقاضاي معجزه
كند كه ديگر راه بهانه  بدست آن پيغمبر جاري مي از راه لطف آن آية خواسته شده را

بسته باشد و چون حقانيت پيغمبري بوسيله آن آيه و مجزه ثابت شد ديگر انكار او و 
تمرد از فرمان وي موجب عذاب شديد و عقوبت سختي خواهد بود كه قبل از اتيان آن 

  .معجزه چنين نبود
ينيم ب چنانكه در قضية ناقة صالح و معجزات حضرت موسي و نزول مائده عيسي مي

كه پس از آنكه حجت بوسيلة اين معجزات بر منكرين تمام شد ديگر به مجرد انكار، 
گفتار انبياء و دعوت  –وال اترين صورت نازل گرديد زيرا   بالفاضله عذاب الهي بسخت

كند، حرف حساب وحق  ها چيزي است كه هر عقل سليم و وجدان سالمي درك مينآ
  .اردكه ديگر بايد چنين و چنان كني ند

 در دل هر امتي كز حق مزه است
  

 روي و آواز پيمبر معجزه است  
  

تواني تشخيص  ادراك وهوشي كه نمي  بر فرض اينكه تو آن قدر كودن و كم –ثانياً 
! دهي كه اين پيغام از جانب خدا است يا خير و مطالبه معجزه كردي اين هم معجزه

اگر باشد براي پيغمبر است نه  هپس معجز! ديگر چه عذري براي نپذيرفتن حق داري؟
  .امام
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امام مدعي مقام رسالت از طرف پروردگار نيست بلكه وضع وي هر چه باشد فرع 
  .نبوت است

پيغمبر باشد و پيغمبر همينكه كسي را به ستمي پس اگر او ستمي دارد بايد از طرف 
ت، تعيين كرد اطاعت او بر امت فرض است پس ديگر جاي چون و چرا بر امت نيس

از اينان در فالن : ا بنام و نشان تعيين كرد و فرمودپيغمبر وقتي كه يك يا چند نفر ر
به ه اطاعت كنيد ديگر كسي حق ندارد از آنها معجزه بخواهد و خود آنها هموع ضمو

آوردن معجزه الزامي ندارند اگر امت مطيع پيغمبر است كه از آنها اطاعت خواهد كرد و 
  .وي تمام است و بايد منتظر عذاب الهي باشد اگر مطيع نيست حجت بر

حاال فرض كنيم كه در اثر تكميل نفس و عظمت روح كرامتي هم در وي ديده شد 
  !گيري را الزم ندارد كه هر دقيقه ساعتي از او معجزه صادر شود  ديگر آن بازار معركه

امر خارق اگر بنا باشد امام وحتي پيغمبر در هر موردي معجزه بياورند و متصدي 
عادت شوند اين عمل برخالف عدالت و حكمت الهي است زيرا پروردگار عالم پيغمبر 

انگيزد و در  و يا امام را براي تقويت و تربيت عقل وتكميل خرد و هوش آدمي برمي
آيات شريفه قرآن همواره از راه تدبير وانديشه و فكر آزاد مردم را دعوت به پرستش 

بندان هر   گيران و چشم  وده اگر بنا باشد چون بساط معركهخود و اطاعت او، امر نم
ساعتي خرق عادتي كند دستگاه فك رانسان متزلزل و شعورش مشوق و متالشي 

شود و اگر اظهار ايماني كند ايمانشخص مرعوب و اسالم فرد مجبور است و چنين  مي
  !!اسالم و  ايماني به قدر صد دينار ارزش ندارد

قرآن مجيد است كه در عين اينكه در ترصيع و تنظيم در حد اعالي معجزه پيغمبر ما 
اعجاز است در همين حال در پرورش عقل و تكميل هوش انساني مأموريت عالي خود 

كرد و كوهها را متزلزل  دهد اما اگر به جاي آن پيغمبر ما آسمانها را شق مي را انجام مي
ود كه آدمي بتواند با فكر درست و كرد محال ب نمود شب را روز و روز را شب مي مي
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شد همان از ترس و وحشت بود و  انديشه صحيح به حقانيت وي پي برد و  اگر تابع مي
َفَلْم َيُك َينَْفُعُهْم إِيَامُهنُْم َملَّا َرَأْوا [ .اي ندارد چنين ايماني پرواضح است كه هيچ فايده

به حالشان سودى  -ه كيفر ما را ديدندهنگامى ك -س هرگز ايمانشانپ« }85:غافر{] َبْأَسنَا

  » .بخشيد نمى
ه اكنون آلوده به خرافات و موهومات بسياري از مذاهب نمذهب شيعه كه بدبختا

اش در باب امانت اينست كه ائمه اثني عشر عليهم صلوات اهللا  باطله گرديده عقيده
امت در فهم هستند كه  كرداري از طرف رسول خدا راويان صدق گفتار وامامان راست

ند ا ما انزل اهللا بايد به ايشان مراجعه نمايد زيرا اينان عالمان اهل البيتكالم خدا و بيان 
اهل البيت ادري بما (دانند كه در خانة ايشان چه نازل شده است  كه بهتر از هر كسي مي

ر اي از رفتا اي از آيات كتاب خدا و سيره و در جائي كه فهم كسي بدرك آيه) في البيت
  .رسول اهللا وفا نكرد براي فهم آن بديشان مراجعه كند و از ايشان اخذ نمايد

  .و چنين مقامي احتياج باتيان معجزه آن هم به آن وضع هرج و مرج ندارد
  !شود بنابراين امام در مقام خود فقط به سه چيز شناخته مي

ر آن را به اسم و صفت كه اخبار شيعه به حد توات نص صريح از پيغمبر –اول 
  .حائز است

داشتن علم كافي به جميع احكام الهي كه االمام عالم باحكام زمانه من الناس  –دوم 
  .و آثار موجوده از آن بزرگواران دليل كافي بر اين حقيقت است

ر كه خوشبختانه اين صفت در تمام معصومين بطور اعصمت در رفتار و گفت –سوم 
ه با اينكه دشمنان آن بزرگواران كه غالباً جبابره و بارز و آشكارا موجوده بوده بطوريك

سالطين وقت بودند با تمام سعي كوششي كه كردند تا شايد دامن عصمت يكي از آنان 
را آلوده نمايند تا بدين وسيله آنانرا در انظار رسوا و بدنام نمايند توفيق نيافتند چنانكه 

  .از مشهورات است عفرفرستادن هارون براي حضرت موسي بن ج داستان كنيز
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با وجود اين صفات كه در تمام ائمه موجود بوده ديگر احتياجي به هيچ چيز نيست 
حاال اگر به حديث معتبر و نقل صحيح كرامتي از ايشان نقل شده باشد البته مورد قبول 

  .اند نسبت دادهاست ولي متأسفانه معجزاتي كه بديشان 
و اعمالي است كه بايد آنها را در عالم اوهام  اكثر آن معجزات، معجزه نيست –اوال 

اي كه د خزينه الجواهر نهاوندي از حضرت  وخياالت پريشان تصور كرد مانند معجزه
اميرالمؤمنين نقل شده كه در شبي كه رسول خدا تا نزديك صبح فضايل خود را براي 

و آن حضرت با : هم از فضايل خود بگوشمرد آخراالمر گفت يا علي تو اميرالمؤمنين مي
دست و  چرخانيدن انگشتر خود رسول خدا را به يكي از بيابانها كه نزديك شهري دور

سول خدا رفت به شهر و فهميد اين شهر ر به قول او هفتاد ساله راه بود پرتاب كرد و تا
علي است و خواست با علي مالقات نمايد باز اميرالمؤمنين انگشتر خود را چرخانيد و 

به يك بيابان وشهر ديگر پرتاب كرده حيران و سرگردان نمود همچنين تا  رسول خدا را
و سرانجام او را به مدينه رسانيد و رسول خدا علي را در خانه فاطمه زهرا ! هفت شهر

ديد در حاليكه سرش روي زانوي فاطمه و به خواب است و وقتي از حضرت زهرا 
در خانه فاطمه در خواب بوده  يحال علي را پرسيد معلوم شد از سر شب تا صبح عل

و صدها و هزارها از اين قبيل موهومات كه همه روزه از منبرها و معركه درويشها : است
شود اينها معجزه نيست  و نقالها و حتي در كتابهاي باصطالح معتبر شنيده و خوانده مي

  .نكردن از آن حرام و گناه عظيم است دادن و منع بلكه موهومات است و گوش
يرا گذشته از افتر و كذب بر خدا و رسول و ائمه عليهم السالم موجب وهن اسالم ز

است كه  نمودن بنيان شريعت حضرت خاتم النبين  و استهزاء به اساس دين و ويران
  .بر هر مسلماني لجوگيري از آن واجب است

 كه اگر معلومغالب اين معجزات و كرامات به نقل يك شخص مجهولي است  –ثانياً 
زيرا معجزه آن است كه در محضر و مالء . هم باشد در اين مقام نبايد بدان التفات نمود
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اي كه يك نفر  عام باشد تا موجب استحكام عقيده و اتمام حجت بر مردم شود، معجزه
. ادعا رؤيت آن را نمايد چون هنرنمائي در ظلمت و رجزخواني در پستوي خانه است

  .ت گرفت و آن را دليل حقانيت معجزنما شمردتوان بدان بر احدي حج كه نمي
اگر حقانيت امامي بدين قبيل معجزات دانسته شود كه يك نفر يا چند نفر  –ثالثاً 

معدودي نقل كرده باشند، هر طائفه و مذهبي براي بزرگان خوداز اين قبيل معجزات 
يق اين معني تر از معجزات ائمه شيعه براي تحق اند بلكه معجزاتي خيلي عجيب تراشيده

زحمت زيادي الزم نيست ممكن است به كتاب تذكره االولياي شيخ عطار و اسعاف 
حدائق االنس جامي و امثال آن كه در دسترس همه است مراجعه كنيد  يا يافعي الرغابين

اند چگونه  اي از آنها دشمن ائمه معصومين هم بوده تا ببينيد بزرگان صوفيه كه پاره
كردن اموات و اطاعت حيوانات از آنها صادر شده و   انند زندهكرامات و معجزاتي م

توانند چنين ادعائي  دهند پس آنها هم مي گويندگان به خيال خود بدان تواتر معنوي مي
پس اين ميزان صحيحي نيست زيرا با بيان اين قبيل معجزات كه همه آنها !! كنند

  !اين مدعيان برحقندتوان به حقي رسيد و اگرنه پس همة  موهامات است نمي
با قبول اين معجزا خاصيت امامت كه پيشوا و مقتدائي مردم در امور ديني  –رابعاً 

شود زيرا معني امام به معني پيشوا و كسيكه در اعمال و افعال بايد  است از آنها سلب مي
امر  به او اقتدا نمود واساساً بعثت انبياء از جنس بشر براي آن بود كه مردم را به هر چه

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللاِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن [بهترين عامل آن باشند  نمايند خود مي
ُقْل إِنَّ َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي [}21:األحزاب{] َيْرُجو اهللاَ َوالَيْوَم اآلَِخَر َوَذَكَر اهللاَ َكثًِريا

بِْع َما ُأوِحَي إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َال إَِلَه إِالَّ ُهَو [ }162:األنعام{] َوَممَاِيت هللاِ َربِّ الَعاَملِنيَ  اتَّ
ِكنيَ      }112:هود{] َفاْسَتِقْم َكَام ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك [}106:األنعام{] َوَأْعِرْض َعِن اُملْرشِ

كند و پرواضح  مي اگر بنا باشد پيغمبر يا امامي كه امر به دادن مال و انفاق در راه خدا
است كه دادن چيزي محروميت از آن است و خود پيغمبر هم مثال مالي در راه خدا 
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با شكم روزه بسائل و محتاج دهد ولي در همان شب  انفاق كند يا اميرالمؤمنين نانش را
ها ميل  به طعام بهشتي مرزوق گردد و در چهل خانه مهمان شود و البد غذا در آن خانه

عملي موجب تبعيت نيست و چنين انفاقي فضيلت ندارد زيرا كسيكه در  نمايد چنين
يك شب در چهل خانه يا بيشتر طعام ميل نموده است اگر نان جوي در راه خدا داده 

و اگر علي چنين بوده كه همينكه دست به !! هنري نكرده كه مسلمانان از آن تبعيت كنند
ادا گاو حامل زمين كشته شود و خدا براي شدند كه مب برده مالئكه هراسان مي شمشير مي

را به زمين فرستاد تا بازوي علي را بگيرند تا  شآمدي حملة عر جلوگيري از چنين پيش
از نيروي او بكاهند و پر در زير شمشيرش فرش كنند تا مبادا گاو حامل زمين از بين 

ت شمشير علي پر جبرئيل از ضرب! برود و زمين و اهل آن هالك شوند وباز هم بخت بد
شكسته و مجروح شد بطوريكه ناالن و بال كشان خدمت خاتم پيغمبران مشرف شد و 
از ضرب شصت علي و ويراني شهرهاي لوط داستانها گفت با چنين قدرت اقدام به 

المثل مانند آن است كه رستم دستان اقدام به جنگ  جهاد و جانبازي فضيلتي نيست و في
  .وان كند يا با بمت اتم بخواهند خانه موري ويران نمايندهاي نات اي از مورچه مورچه

گويند تا مردم به رفتار و كردار مباشران آن  اينها را هنر و فضيلت و شجاعت نمي
مسلمانان باشد كه با شكم گرسنه تواند امام و مقتداي  رغبت نمايند، علي آن وقت مي

و خاندان مطهرش با اشتهاي بعد از سه روز روزه متوالي كه فقط با آب افطار كرده 
َوُيْطِعُموَن [: فرمايد العاده به همان نان جوين چنانكه خدا مي زيادي و عالقمندي فوق

اي علي حب الطعم آن را در راه   }8:اإلنسان{] الطََّعاَم َعَىل ُحبِِّه ِمْسِكينًا َوَيتِيًام َوَأِسًريا
ز جهاد و مبارزه علي با دشمنان دين توان به مردم گفت كه ا خدا انفاق نمايند و وقتي مي

گرديدن، علي بدان كار قيام نمايد و وقتي   شدن و كشته  نمائيد كه با احتمال تلفتبعيت 
نمايد چندين زخم كاري بخورد چنانكه در جنگ احد بيش  هم كه به جنگ مبادرت مي

دم گفت توان به مر زخم مهلك به بدن مباركش رسيده بود در اين صورت مي از شانزده
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شما هم به علي تأسي نمائيد زيرا او يك نفر مسلمان و مؤمن به خدا و رسول است 
نمائيد بايد از آن  كند شما هم كه ادعاي مسلماني و ايمن به خدا و رسول مي چنين مي

  .بزرگواران بتعيت نمائيد
ل و همچنين ساير اعمال و افعالي كه از آن بزرگواران از فضايل و محامد انساني نق

شده، اين احمقان جاهل هنوز ندانسته كه فضايل شريفه انساني و خصايل حميده آدمي 
  !چه چيز است؟

كنند همينكه كسي علم غيب داشت و فهميد كه در هر گوشه جهان  اينها تصور مي
گيرد و يا به آسمانها پرواز كرد يا همينكه شمشير  چه اعمال و حركاتي صورت مي

ز ترس او پا به فرار گذاشتند يا ضربتي كه فرود آورد برداشت و همه جن و انس ا
چندين زن چندين هزار نفر را نابود كرد يا در هر شبي در چندين خانه طعام خورد يا با 

اين قبيل خياالت كودكانه را كه مورد آرزوي هر جاهل غافلي است فضيلت ! جماع كرد
نكه فضيلت آدمي در علم و غافل از آ! پندارند شمارند و ارتكاب آنرا معجزه مي مي

شدن و مسلط بر گشتن به نظام طبيعت و تسليم اراده و مشيت الهي  شناآشناختن خدا و 
شود و  و اغماض از اهانات و از ستمهائي كه از جاهالن صادر مي بودن و گذشت  نفس

است كه در ائمه معصومين  تگيري بينوايان است و اينها صفاتيهدايت گمراهان و دس
هللا عليهم اجمعين بوده وهمين فضايل است كه ايشان را بر ديگران فضيلت داده و سالم ا

آنانرا امام و مقتداي جميع عالميان كرده است و مردم مأمورند كه به قدر قدرت و 
بين فضايل آراسته شوند تا در بازار تجارت جهان سودي كرده سعادت دارين  استطاعت

انجام آن اعمال كه بيشتر زائيده اوهام و خيال است نشأتين را كسب نمايند وگرنه  و فوز
براي انسان فضيلتي نيست زيرا چه حظي دارد كه شخصي بداند در فالن گوشة دنيا 

گذران چگونه داد دل از شهوات  ش دهد و فالن غني خو ونه جان ميفالن فقير چگ
و فالن دزد ستاند و در فالن بيشه آن شير چگونه جستن كرد و فالن آهو را دريد  مي
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چگونه با چاقو قفل خانه فالن بدبخت را بريد و يا چه سعادتي است كه بتواند به دريا 
برها برآيد و يا شمشير بركشد و هر درمانده گمراهي را بكشد و مليونها  فرو رود و بها

  !!وه و اطفال را يتيم نمايدزن را بي
ت فضيلت علي بن اينها هوسهاي كودكانه است و به سعادت حقيقي مربوط نيس

و جان و  مالابيطالب كه عاليترين فضايل آن جناب است آن است كه در راه خدا از بذل 
نابودي نام و نشان مضايقه نداشت فضيلت آن است كه در شب ليله المبيت كه يكي از 

خوابيد واين فداكاري هزار، احتمال جان به سالمت بردن نداشت در بستر رسول خدا 
اگر علي ! شيد كه مورد مباهات پروردگار جهان به فرشتگان گرديدبزرگ تا آنجا ك
دانست كه آن شب خطري عارض وجود  گويند عالم به غيب بود و مي چنانكه اينان مي
ندارم كه در شد من هم چون يقين  گردد اين عمل براي او فضيلتي نمي مقدسش نمي

نامند، فضيلت علي  عت نميشود اقدام مرا به آن كار شجا فالن قضيه ضرري متوجهم مي
در آن بود كه بعد از رسول خدا به نص پيغمبر و اگر نه به موجب لياقت و اولويت از 

اين همه وسايل كه براي انتقام از غاصبين خالفت همه كس سزاوارتر به خالفت بود، 
رس اسالم چشم بر هم نهاد و دل بر بال و مصيبت داد و آن  داشت معهذا براي نهال تازه

چون خار در ديده و استخوان در گلو بود : همه ناماليمات را كه به فرمايش خود او 
كرد همچون  يهائي كه دل كوه را آب م ها و مصيبت ها و مالمت تحمل فرمود و بر اهانت

افكندن به گردن مباركش و كشيدن وي  او و طنابضرب زوجه مظلومه و سقط جنين 
تهديدنمودن آن حضرت به قتل و توطئه كشتن آن در مالء عام به مسجد براي بيعت و 

جناب، بر همة اينها شكيبائي ورزيد تا دين خدا ولو توسط نااهالن راه كمال خود را 
بپيمايد و احكام اسالم به صورت ظاهر از جريان نيفتد و خلل و رخنه در ديوار اتحاد 

در مقابل آن مات و  بزرگ كه عقل آدم خردمند لمانان راه نيابد، اين است آن فضيلتسم
شود، نه حديث بساط و پرواز به باالي ابرو فرورفتن در چاه بئرالعلم و جنگ  مبهوت مي
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و بردن عمر به كوه قاف و امثال اين خرافات كه براي سرگرمي كودكان قصرالذهب 
  !!دوستي احمقانه اما امان از جهل و ناداني و.خوب است
اند و  چه گمراهي و ضاللت بعيدي دچار شده بينيد كه مردم در مقام امام به پس مي

 .ديگر آمدهروي همين گمراهي گمراهيهاي 
اند كه ذكر اين قبيل  تا جائيكه روي همان تصورات جاهالنه كودكانه تصور كرده

شود و  فضايل و نشر اينگونه مناقب باعث رضايت و موجب جلب رحمت آنها مي
به آن بزرگواران به اين خيال كه اختيار  ثناخواني و مداحي و نسبت اين قبيل موهومات

تمام ملكوت الهي در دست ايشان است و صاحب اختيار سلطنت خدا هستند اين 
صله و و   متملقين و ثناخوانان را همچون پادشاهان خودخواه و مقتداران صاحب جاه

ات كار وستمگر و بدكردار باشند آنان را از عقب دهند و هر چند عاصي و بزه انعام مي
اندكه ديگر به  رهانند و باب شفاعتي بدان وسعت ساخته بزرخ و عرصات قيامت مي

تهديدات خدا و تنذيرات پيغمبر كمترين اثري نمانده است و چون جسته گريخته كه به 
دهد و ناچارند  نمايند آيات عذاب و وعيد عقاب گوششان را آزار مي قرآن مراجعه مي

ايكه خيلي هم آسان است به اغواي  ز آن عذابها راه چارهبدان اقرار نمايند براي گريز ا
بينند كه جلب رضاي  شيطان همين غرور و گزاف در باب شفاعت است، و چون مي

إِنَّ اهللاَ اْشَرتَى ِمَن اُملْؤِمنَِني [خرد و بس كه  خدا كه در مقابل بهشت فقط جان و مال مي
و دل كندن از جان و حتي مال به آن   }111:التوبة{] جلَنَّةَ َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَهلُْم بَِأنَّ َهلُُم ا

آوردن دل فالن   كيفيت كه خدا خواسته است خيلي سخت است و به خيال اينها بدست
كنند كه به يك تملق بيجا  امامزاده آسان است و چون با نفس خود قياس مي  امام يا فالن

امازاده كه به عقيده  امام و كند تصور كرد كه و يك بخشش ناروا خودش را گم مي
صاحب اختيار ملك خدا هستند نيز چينند اينست كه آن نذورات عجيب و وقفهاي 
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شود  زدنها و عزاداريهاي دروغي و نامشروع را مرتكب مي ها وسينه خواني بيهوده و روضه
  .گيرد و خود و دين خدا را به استهزاء مي

اند و با اين همه  امام را نفهميدهعلت آن اين است كه اين گمراهان جاهل معني 
ها هنوز حدود امامت روشن نگشته بلكه بر جهل و گمراهي  ها و گفته كتابها و رساله
  .افزوده است

معني امام چنانكه گفتيم و شرع و عقل و وجدان هم بدان حاكم است بدو معني 
  : حقيقي و چند معناي مجازي بيشتر نيست آن دو معنا

ي پيشواي سياسي و متصدي امر حكومت مسلمين كه به تمام اول معناي امام يعن
شود كه از آن اگر صالح باشد  كسانيكه متصدي امر حكومت شوند اين معني اطالق مي
شود و سيره مسلمين احاديث و  به امام عادل   اگر ناصالح باشد به امام جابر تعبير مي

  .فريقين مملو از اين اصطالح است
و راهنما به جانب خدا و هدايت به طريق حق و صراط  و دوم به معناي راهبر

  .مستقيم است
در وسايل الشيعه مندرج است كه  چنانكه اين تقسيم در فرمايش اميرالمؤمنين

  »الغزو االمع امام عادل و النقل االمن امام فاضل«
ن در حدود پنج يشود جز اميرالمؤمن نمي  امام به معناي اول شامل تمام ائمه معصومين

سال و امام حسن در مدت ششماه ديگر كسي از آن بزرگواران متصدي امر حكومت و 
  .پيشواي سياست مسلمانان نگشت

مردم به طريق ولي معناي دوم كه گفتيم به معناي دليل و راهنماي راه خدا و رهبري 
حق و صراط مستقيم وهدايت مردم به راه بهشت است مصداق اوليه و عاليه آن فقط 

باشند و بعد از ايشان، كساني كه بدان طريق طي سلوك نمايند و به  مين ميائمه معصو
  .نور علم قرآن وسيله دستگيري و هدايت گمراهان شوند
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و پرواضح است كه شخصي كه امام و راهبر قومي به طرف مقصدي است تمام 
همش مصروف آن است كه راهروان طي طريق نمايند و هر چه زودتر و بهتر به مقصد 

  .سندبر
آيد  چنين كسي از مدح و ثناخواني و تملق و چاپلوسي اين و آن چندان خوشش نمي

نمايد خصوصاً هرگاه راهروان، مقصد و راهرا گذاشته و به راههاي كج  و بدان اعتنا نمي
ه اصرار و فرياد راهبر كه به طريق حق آئيد و راه به مو معوج افتاده تنها در مقابل آن ه

مائيد به ثناگوئي چاپلوسانه و مداحي متملقانه بپردازد و با حركات مقصد را درست بپي
پيمائي و  مشغول شده و از راه وساختگي و آداب بيگانگان مجوسي به مدح و ثناي ا

  .رسيدن به مقصد غافل گردند
اين قبيل اعمال اگر موجب خشم و غضب آن راهبر دلسوز نگردد باري باعث 

  !خوشنودي و رضايت وي نخواهي شد
پرستي ملل  كند از اينكه چگونه آداب مجوسيت و ارواح واقعاً انسان تعجب مي

پرستي مصريان و توسل آنان به ارواح فراعنه و امثال اين عقايد خرافي در  وحشيه و مرده
ديني راه يافته كه مأمور مبارزه با اين موهومات وخرافات است و در تمام آيات كتاب 

وار و ائمه معصومينش كوچكترين اثري از اين حرفها آسماني و سيره پيغمبر بزرگ
  .نيست

امامي كه خدا براي هدايت و راهبري مردم برانگيخته و وظيفه مردم آن است كه در 
مسائل ديني و دانستن احكامي كه بدان دانا نيستند بوي مراجعه و از او اخذ و بدان عمل 

به تملق و ثناخواني غاليانه و  نمايند اين شوربختان اين وظيفه بزرگ را كنار نهاده
خواستن حوائجي كه بايد از خدا خواست و امثال اين حركات كه شرك يا الاقل نزديك 
به شرك است پرداخته واصال درصدد اين نيستند كه آنچه اين امام براي آن نصب شده 

د هرگاه كسي درصد وي مراجعه و احكام و آثار باقيمانده از او را تبعيت نمايند وه ب
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كه آقايان امام و پيغمبر كه براي برآوردن حاجات و شفاي : برآيد وبه ايشان بگويد 
! اند مرضي و دادن اوالد وكم و زيادكردن روزي افراد و اين قبيل امور برانگيخته نشده

دادن آداب و احكام  راهنمائي در امور ديني و ياد امام و پيغمبر فقط مأموريت راهبري و
  .كارها مربوط به آنان نيست شرعند و ديگر اين

بيني از فرظ جهل غضب صورت برافروخته و رگهاي  در چنين موقع است كه مي
گوئي  اين توسل است و تو مي: گويد با چشماني شرربار از خشم ميگردن پرشده و 

توسل به ائمه طاهرين جايز نيست و ديگر هر چه تهمت و اهانت از پير و استاد ياد 
  .كند آدمي ميگرفته باشد نثار 

هيچ واسطه  تعالي كه بنده را بي با وجود خداي: كسي به اين بيچاره نگفته كه اوال
گرفتن در دربار وي منافي توحيد است چه احتياج به اين  پذيرد و اصال واسطه مي

  حرفها؟
 َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِينِّ [: فرمايد ي در آيات متعدده قرآن ميخود باريتعال

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِيل  َوَنْحُن [: فرمايد و مي }186:البقرة{ ]َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
] َفَال َتْدُعوا َمَع اهللاِ َأَحًدا[ :فرمايد و مي }16:ق{] َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل الَوِريدِ 

   }18:الجنّ{
حو وجوب به ما تعليم داده است كه بگوئيم روزي الاقل ده مرتبه به ن  هر شبانه و در

كنيم و فقط از تو كومك و استعانت  اياك نعبد و اياك نستعين يعني فقط ترا عبادت مي
براي كردن منحصراً  است چنانكه عبادتدجوئيم پس استعانت خواستن منحصراً از خ مي

  .مك از ديگري خواستن شرك است چنانكه عبادت ديگري شرك استاوست يعني ك
آيا با همه آيات واضحات جايز است كه انسان خداي حي قادر اليموت زنده و 
پاينده و سميع و بصير را گذاشته به سراغ كساني رود كه در هر چيز محتاج و فقير آن 
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ُقْل َال [ايند مرف پايان فضل و رحمت او هستند و خودشان به دستور قرآن مي درياي بي
  } 49:يونس{ ]َال َنْفًعا إِالَّ َما َشاَء اهللاَُأْمِلُك لِنَْفِيس َرضا وَ 

بر فرض عدم نهي از اين عمل چون اين وادي، وادي هولناك و پرتگاه  –ثانياً 
مخوفي است كه ممكن است انسان را به هالكت گاه شرك درآورد همان بهتر كه ترك 

اشيد كه معلوم شود زيرا اگر شما در ميان راههائي كه به مقصد داريد چندين راه داشته ب
راهي راهم داشته باشيد كه احتمال خطر در آن رود،  خطر است و و مسلم است كه بي

اولي اين نيست كه آن راه را فرضاً كه نزديك هم باشد واگذاريد تا از آن خطر مصون 
  مانيد؟

وضعيت توسل به ائمه و اقارب آنها به اين صورتي كه اكنون در بين جامعه است به 
توان بدرستي آن اعتماد داشت، زيرا  ل شرك است و بيك احتمال هم نميهزار احتما

آنچه مسلم است خدا در دعا و طلب حاجت واسطه نخواسته است و چنانكه آيات 
و عقال هم معلوم  تگان خود اس رساند خود حضرتش از همه نزديكتر ببنده شريفه مي

سراغ كساني رفتن كه مرگ  است كه خداي حي قادر عالم السر و الخفيات را گذاشتن و
  .احاطه بر مصلحت بر آنان رواست شايسته نيستو غفلت و خواب و عدم 

ترين گناهان  و با تمام اين مفاسد شبهه وقوع در شرك كه بدترين معاصي و مهلك
است وجود دارد، پس ديگر به اين حركات كه باقيمانده آثار اديان باطله است چه 

  !حاجت؟
ين همه آيات و اخبار و احاديث صحيح و ضعيف در كجا خدا، يا در ميان ا –ثالثاً 

گرفتن  –شفاي مريضي  –اند كه كسي براي قضاي حاجتي  ائمه دين دستور داده
، شما سرتاسر آيات خدا و !برآوردن مطلبي، به امام و پيغمبري توسل شود؟ –فرزندي 

تراشي  بينيد؟ آخر بت در آنجا مي سيره انبياء و اوليا را بگرديد و ببينيد اثري از اين اعمال
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پرستي پس چيست همين است كه انسان به خيال موهوم براي خود وسطا و شفعاء  و بت
  .براي برآوردن حاجات درست كند و به مدح و ثنا و تملق و نياز نسبت به آنها بپردازد

 شوند كه دست به اين طرف و آن طرف انداخته در مقابل اين حقيقت كساني پيدا مي
آميز خواد مستمسكي  يك آية و روايتي پيدا كنند كه بتوانند از آن براي اين اعمال شرك

بدست آورند و چون در آيات قرآن متشابهاتي است كه اهل باطل از آن گاهي به نفع 
َامِء إَِلٌه َوِيف األَْرِض إَِلهٌ [كنند مانند آية شريفه  خود سوءاستفاده مي  ]َوُهَو الَِّذي ِيف السَّ

َا َناظَِرةٌ [}22:الفجر{] َوَجاَء َربَُّك َواَملَلُك َصفا َصفا[ }84:الزُّخرف{  ]إَِىل َرهبِّ
و امثال آن كه هميشه به فرمايش خود قرآن اهل زيغ و وسوسه آنانرا براي  } 23:القيامة{

ِذيَن ِيف ُقُلوِهبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبِعُ [اند و مقاصد سوء خودبكار برده ا الَّ وَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه َفَأمَّ
    }7:آل عمران{] اْبتَِغاَء الِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويِلهِ 

ُقوا اهللاَ َواْبَتُغوا إَِلْيِه الَوِسيَلةَ [در اينجا هم فوراً آيه ِذيَن َآَمنُوا اتَّ َا الَّ  ]َيا َأهيُّ
خود استناد آميز   كشند و از آن به مراد و مقصود شرك را به ميان مي}35:المائدة{
كنند چنانكه يكي از ارباب عمائم در روزنامه وظيفه به استناد همين آيه به جنگ ما  مي

آمده بود تفسير اين آيه را هر چند بعضي از مفسرين شيعه مانند علي بن ابراهيم قيم 
وسيله يعني مراد از  »تقربوا اليه باالمام ای بطاعته«: اين بيان  اند اما به تفسير به امام نموده

كند و در تفسير  اطاعت امام است كه همان اطاعت احكام الهي است كه امام بيان مي
ُِم الَوِسيَلةَ [ صافي آيه شريفة را چنين تفسير كرده است  }57:اإلسراء{ ]َيْبَتُغوَن إَِىل َرهبِّ

 و در كتاب عيون اخبار الرضا از پيغمبر »يبتغون الی اهللا القربة بالطاعة االئمههوالء «
روايتي آورده در معناي وسيله ولي آن به معني اطاعت ائمه است نه معني واسطه و 

االئمه من ولد احلسني من اطاعهم فقد اطاع اهللا و من عصاهم «: فرمايد  شفيق چنانكه مي
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ولي اميرالمؤمنين در كتاب كافي آنرا به معناي اعلي درجه بهشت  » ...فقد عصی اهللا
وابن شهر آشوب گفته  »اهنا اعلی درجة فی اجلنة«كه ) لوسيلها(تفسير فرموده در خطبه 

 اي طاعتي و بيعتي وحضرت اميرالمؤمنين صلوات اهللا كه اميرالمؤمنين فرمود انا وسيلة
عباداهللا ان افضل ما توسل به املتوسلون الی اهللا جل ذكره «: فرمايد البالغه مي عليه و نهج

 »....عنداهللا واجلهاد فی سبيله فاهنا ذروة االسالم ت به منيامن باهللا و برسله وما جأاال
در فرمايش خود آن بزرگواران توسل و وسيله عبارت است از ايمان به خدا و 
فرستادگان او و آنچه از احكام و آياتي كه از جانب خدا آمده است و جهاد راه او وهيچ 

ابداً مربوط به مقصود  بينيد كه اين آيه اند نيست مي جا به اين معناي غلطي كه گرفته
باز وجاعل كه در اسناد و  ايشان نيست ولي افراد دغل و مختلس همچون اشخاص حقه

گنجانند با قرآن  برند و منظور سوء خود را در آن مي اوراق رسمي و قيمتي دست مي
اند مثال كساني كه از راه اختالس و جعل و  كريم و احاديث صحيحه نيز چنين كرده

دو هزار يالي به يش برند اگر شما يك حواله با قبض پهند كار خود را از خوا تزوير مي
بازي و دستبرد به جمالت آن سند، كلمه دو را ده و ريال را تومان   آنها بدهيد با حقه

سازان قالبي را  كنند تا به جاي دو هزار ريال ده هزار تومان بگيرند همچنين سند مي
اند ضمن جمالت و كلمات قرآن  ا هر جا كه توانستهبيند كه در آيات شريفه قرآن ت مي

اند كه اين آيه چنين نازل  يك جمله يا يك كلمه به نفع و غرض سوء خود گنجانيده
اي  اي كه پاره و با اندك توجهي به كتاب خدا و تفاسير عجيبه! شده بود و آن كلمه چنان

  .ار خواهد شداند اين حقيقت به طور بارز، روشن و آشك از دغلبازان نوشته
اي اقرار  در روزنامه وظيفه مورد انتقاد عده... علل انحطاط مسلمين  ةموقعيكه مقال

داند در رد و انتقاد  ديني مي گرفته بود يكي از آنان كه خود را از علما و نويسندگان مبرّز
يكي از طرفدران اين مقاله به مناسبتي در خصوص توسل استناد به اين آيه شريفه كرده 

دانست نثار آن  نگاه گستاخانه بر آن طرفدار بيچاره تاخته و هر چه فحش و ناسزا ميآ
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كرده بود و بعد از استناد به آيه شرفه فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه از تفسير در 
المنثور خبري آورده بود كه آدم، خدا را به خمسه طيبه سوگند داد تا خدا توبه اش را 

موقع جواب او و ساير انتقادكنندگان را نوشته و به روز نامه وظيفه  پذيرفت اما در همان
فرستاديم ولي روزنامه مزبور شايد روي مصلحتي از درج آن خودداري نمود و متأسفيم 

توانيم بپردازيم ولي اجماال  كه در اينجا بدان تفصيل كه در روزنامه پرداختيم نمي
  .كنيم اي به ضعف منطق اين آقا مي اشاره
مقصود ما از توسل غلط اين اعمالي است كه مردم حوائج خود از ائمه و يا  –وال ا
ربطي دارد به اينكه آدم كنند و اين چه  و قرباني مي خواهند و براي او نذر زادي ميماما

  !گفته است خدايا به حق خمسه طيبه مرا بيامرز
دانيم بلكه حتي خدا  يدادن خدا جايز و روا م  براي قسم ما نه تنها ائمه معصومين را

... اهلی باخص صفاتک «دهيم  زنان هم قسم مي  را با شك چشم يتيمان و سوز دل بيوه
و بدعاء صلحائک و بمناجات فقرائتک نسئلک  و بعصمة انبيائک و بنور اوليائک

  »....اللهم زيادة فی العلم و 
اشد براي شيعه استناد به يك خبر سني اگر مضمونش مخالف عقيده شيعه ب –ثانياً 

ر خواسته بگويد كه چون سني مخالف است اين حديث را آورده كه گحجت نيست و ا
 » الفضل ما شهدت به االعداء«

هم شده فضيلت علي و حسن و حسين سنّي صحيح چنانكه بغلط تو –ئيم اوال گو مي
به را منكر نيست و ثانياً بسياري از اخبار شيعه و سني درهم آميخته و آنقدر شيعه 

اند تا آنها را عليه  صورت سني و سني به صورت شيعه درآمده و جعل اخبار كرده
  .يكديگر بكار برد
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ر چيزي تشبث كرده از آن جمله براي اينكه جاي ه اين بندة خدا چون غريق به
كه كرده  }97:يوسف{ ]َيا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا[يه شريفهآواسطه را باز كند استناد به 

اگر ممكن بود فرزندان يعقوب خود مستقيماً استغفار كنند چرا به پدرشان متوسل 
پس اين دليل است بر اينكه جايز بلكه الزم است كه كسي ديگري را واسطه و ! شدند؟

  .وسيله در طلب حاجت از خدا كند براي اينكه ضعف منطق او معلوم شود
  .شود در جواب او گفته مي

از كسي توسل نيست چون تمام مسلمانان مأمورند كه براي  طلب استغفار –اوال 
يكديگر طلب مغفرت كنند و دعاهائي كه در اين باره وارد شده مانند استغفار براي چهل 

رواياتي از ناحية معصومين رسيده كه دعاي مؤمن امثال آن و نيز  نفر مؤمن در تهجد و
هللا بن جندب در باب دعاي به اجابت نزديكتر است و روايت عبدادر حق غير خود 

  .رساند عرفه افضليت اين معني را مي
عالوه بر اين پيغمبر مأمور است به استغفار براي خود و براي مؤمنين بنص آيه 

  شريفه 
    }19:محمد{                    ]َواْسَتْغِفْر لَِذْنبَِك َولِْلُمْؤِمنَِني َواُملْؤِمنَاِت [

  : و آيه 
] ُ ْوا ُرُءوَسُهمْ َوإَِذا ِقيَل َهل                                       }5:المنافقون{ ]ْم َتَعاَلْوا َيْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل اهللاِ َلوَّ

معناي شفاعت پيغمبر وهمچنين مؤمنين يكديگر را همين طلب استغفار است كه 
يگر كه يكي از كردن مسلمانان از يكد آيات شريفه نيز بدان ناطق است و التماس دعا

مراسم ديني است كسي آن را توسل نگفته واگر توسل باشد به آن معنائي نيست كه شما 
  !كنيد مردم را دربارة ائمه و امامزادگان اغوا مي

اساساً طلب دعا از ديگري يك عمل ممدوحي است كه در شرع بدان دستور داده 
: فرمايد مي 37حارص ب 19له در جلد شده و حضرت اميرالمؤمنين در روايت منقو
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و  – »ستحقروا دعوة احد فانه يستجاب لليهودی فيكم و اليستجاب له بنفسهتال«
م اربعني من املؤمنني ثم دعا استجيب له«: فرمايد حضرت صادق مي   .»من قدّ

تقاضاي استغفاري كه فرزندان يعقوب از پدرشان كردند از گناهاني بود كه  –ثانياً 
اقع شده بود، به اين معني كه پدر خود را آزرده و او را به بين يعقوب و فرزندانش و

فراق يوسف عزيزش مبتلي كرده بودند و به او دروغ گفته بودند وهر وقت هم كه يادي 
زدند چنانكه قرآن از زبان  كرد او را به خرافت متهم نموده و زخم زبان مي از يوسف مي

 ]ُكُر ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا َأْو َتُكوَن ِمَن اهلَالِِكنيَ َقاُلوا َتاهللاِ َتْفَتُأ َتذْ [:فرمايد آنها مي
و يوسف   }95:يوسف{ ]َقاُلوا َتاهللاِ إِنََّك َلِفي َضَاللَِك الَقِديمِ [ و يا اينكه }85:يوسف{

 ]اطِِئنيَ َقاُلوا َتاهللاِ َلَقْد َآَثَرَك اهللاُ َعَلْينَا َوإِْن ُكنَّا َخلَ [نيز چنين بود چنانكه به او گفتند 
براي اين بود كه او را آزرده بودند به طوريكه از شرم نتوانستند حرفي بزنند  }91:يوسف{

َال َتْثِريَب [ و از او طلب آمرزش كنند تا خود يوسف از باب فتوت بالفاصله فرمود
اِمحِنيَ  آمدها را  اين قبيل پيش پس }92:يوسف{]َعَلْيُكُم الَيْوَم َيْغِفُر اهللاُ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

توان ناميد بلكه عذرخواهي و طلب بخشش از حقي است كه از طرف مظلوم  توسل نمي
ضايع شده و آن منحصر به يوسف و يعقوب نيست از هر مظلومي كه حقي ضايع شد 

  .بايد از او طلب عفو و استغفار نمود
  : كه معروض داشتيمد همين نظري است روايات وارده از ائمه معصومين مؤي –ثالثاً 

زندان يعقوب از در تفسير عياشي از حضرت صادق در موضوع علت استغفار فر
  : فرمايد پدرشان مي

هلم الی السَّ «  »ر و قال يا رب ذنبهم فيام بينی و بينهم فاوحی اهللا قد غفرت هلمحَ اخرّ
ا فقط جناب يعقوب دعا را تا سحر تأخير انداخت آنگاه عرض كرد پروردگارا گناه اينه
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خدا وحي فرمود كه من هم ) يعني من از گناهشان گذشتم(بين من وخودشان است  فيما
  .ايشان را آمرزيدم

انه سئل من يعقوب ملا قال «روايت شده  و در علل الشرايع از حضرت صادق
ستغفارهلم و قال سوف استغفرلكم ربی فاخر اال ]َيا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا[ هبنو

َال َتْثِريَب َعَلْيُكُم [قال  ]َتاهللاِ َلَقْد َآَثَرَك اهللاُ َعَلْينَا َوإِْن ُكنَّا َخلَاطِِئنيَ [يوسف ملا قالوا 
اِمحِنيَ   »]الَيْوَم َيْغِفُر اهللاُ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

البته در گناهاني كه شخص حق ديگري را ضايع كرده تا او راضي نشود خدا آن گناه 
اين چه . بارهاز معصومين وارد شدهها روايات صحيحه در اين  آمرزد چنانكه ده يرا نم

؟ عالوه بر مضامين آيات شريفه كه صريحاً انسان !ربطي به موضوع توسل آنچناني دارد
اَك َنْسَتِعنيُ [را از توسل به ديگري نهي فرموده است مانند اَك َنْعُبُد َوإِيَّ َفَال [ و ]إِيَّ

اِع إَِذا [و  ]اهللاِ َأَحًداَتْدُعوا َمَع  َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 اي كه از جانب معصومين وارد شده اين معني را اخبار و احاديث صحيحه در] َدَعانِ 
البالغه در وصيت اميرالمؤمنين به  رساند كه دعا بايد بدون واسطه باشد در نهج مي

  : حسين سالم اهللا عليها مي فرمايد امام حضرت
عا و تكفل لک « واعلم ان الذی بيده خزائن السموات و االرض قد اذن لک فی الدّ

االجابة و امرک ان تسئله ليعطيک و تسرتمحه لريمحک و مل جتعل بينک و بينه من حيجبه عنک 
فرزندش را  منينكه در اين فقرات شريفه اميرالمؤ »لجئک الی من يشفع لک اليهيو مل 

فرمايد كه خدائي كه خزائن آسمانها و زمين در دست اوست خود اجازه دعا  وصيت مي
ترا وادار بشفيع  داده و ضامن اجابت شده و بين تو و خود حاجب و درباني قرار نداده و

در دعاي  العابدين و ميانجي كه براي او بياوري نكرده است، و حضرت امام زين
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واحلمدهللا الذی اناديه كلام شئت حلاجتی و اخلوبه حيث «كند  عرض ميابوحمزه ثمالي 
ی بغري شفيع  در دعاي با خدا احتياج به شفيع و واسطه  »ضی لی حاجتیيقفشئت لرسّ

نيست و اين پندارها به منزلة كفر و شرك است، واين يكي از مزاياي دين اسالم است 
تواند مستقيماً از  ندارد و خود مي كه در آن بنده احتياج به شفيع و واسطه با خدا

  .پروردگار خود تقاضا و مسئلت هر گونه حاجتي را نمايد برخالف مذاهب باطله ديگر
ولي جاي صد افسوس است كه بسياري از تعاليم ملل كهن سال قبل از اسالم مانند 

يكه اي از عقايد هنديان به توسط كسان مصريان قديم و ايران باستان و سومريها و پاره
كردند طوعاً او كرهاً ايمان آوردند يا كسانيكه عمداً تظاهر با سالم و مسلماني نمودند 

 اي به حقايق سعادت اخيراً وارد اين شريعت مطهره كردند تا بدينوسيله ضربات كشنده
آمدها باعث شده كه امروه غالب  بخش اين دين مبين وارد آوردند و بدبختانه اين پيش 

شود كه محيالنه گاهي به يكي دو  عقايد آنان در مسلمين ديده ميآداب و عادات و 
  ... .حديث اسالمي منضم و مؤيد شده است مانند عيد نوروز 

از آن جمله موضوع شفاعت است كه در اين كشورها فسادي بار آورده كه لشگر 
 چنگيز وتيمور بار نياورد، موضوع شفاعت در قرآن مجيد در هيچ موردي بعنوان اثبات

  نيامده و در بسياري از آيات نفي شده مانند آيه شريفه 
ُقوا َيْوًما َال َجتِْزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا َوَال ُيْقَبُل ِمنَْها َشَفاَعٌة َوَال [  َواتَّ

ونَ      }48:البقرة{                                       ]ُيْؤَخُذ ِمنَْها َعْدٌل َوَال ُهْم ُينَْرصُ
كند و نه از  را از كسى دفع نمى] از عذاب خدا[ترسيد از روزى كه هيچ كس چيزى و ب«

  »شود و نه يارى خواهند شد او شفاعتى پذيرفته، و نه به جاى وى بدلى گرفته مى
ٌة َوَال َشَفاَعةٌ [     } 254:البقرة{                        ]َيْوٌم َال َبْيٌع فِيِه َوَال ُخلَّ
   »زى فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتىپيش از آنكه رو«
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اي از آيات هم شفاعت را منوط و مشروط به اذن پروردگار نموده است اما  و پاره
ثار باقيمانده اديان منسوخه و روح غرور و بهانه جوي فساق و كسانيكه از يك طرف آ

گردند كه خود  اي مي ف ديگر بدنبال بهانهبيم و انذار ديني در روحشان مؤثر بوده واز طر
را از قيد و بند احكام آزاد كرده و هر چه را نفس بهيمي و غريزة حيوانيشان مايل است 

اند  وين مختلف باز كردهافروشان به عن  انجام دهند و از آن طرف بازاري كه بهشت
موضوع  اند باعث شده كه باعث شده كه موضوع شفاعت بعناوين مختلف باز كرده

حد وحساب صاحب اختياران روز محشر، ديگر مجالي براي عرض وجود  شفاعت بي
داند از اين  هر فاسق فاجري كه خود را معتقد به قيامت هم مي آن انذارات نگذاشته و

پردازد،  حيث فكرش راحت بوده و به اجراي شهوات خود تا آنجا كه دست دارد مي
زدن و دسته درآوردن و نذور و  ائي از قبيل سينهه آنگاه براي خوشنودي شفيعان برشوه

شود تا اين شفيعان را كه هر  كردن و زيارت و امثال آن متوسل مي قرباني و احياناً گريه
آوردن دل آنها آسانتر از راضي ساختن  چه باشد به عقيده آنها استرضاي خاطر و بدست

وج به عاليترين درجات خداست از خود خوشنود و وسيلة نجات خود از جهنم بلكه عر
بهشت را براي خود و خويشان مثل خود فراهم آورد البته شفاعت چنانكه قبال گفتيم 

چنين  موضوع نيست و آن عبارت از استغفاري است كه پيغمبر براي امت و هم بي
نمايند اما اين چه ربطي دارد به  كنند و طلب آمرزش از خدا مي مؤمنين براي يكديگر مي

يعني آن شفاعت بيدر وبامي كه ! وسيع و لندهور مولد جرأت و غرور؟آن دروازه 
  !كنند؟ معزورين بوالهوس و جنود شياطين آن را ادعا مي

ها و طلسمات و  عقايد مصريان قديم و بخشش تاريخ اديان باطله مانندشما 
از  دادند و همچنين عقايد بابليان و سومريان را ها كه براي آمرزش اموات مي نامه مرده

و كتاب سيره ) تاريخ مشرق زمين گهواره تمدن(كتابهاي محققيني مانند ويل دورانت در 
و امثال آن را مطالعه نمائيد تا ببينيد اين عقايد غلط چندين هزار ) رالف لينتون(تمدن 
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سال قبل از اسالم وجود داشته كه براي رهائي و نجات از عذاب اخروي آخوندهاي 
اع شفاعت را رواج داده و افراد و اشخاصي را براي گرمي بازار مذاهب باطله چگونه مت

اند  خود وجلب توجه پادشاهان عياش و ستمكار، فساق و فجار را به سوي خود كشانيده
و اديان آلوده به خرافات هر كدام آن را به ديگري عاريه داده تا قوت گرفته و جزو 

  .عقايد رسمي ملت جديد درآمده است
اند  اي از كتابهاي معروف نوشته ر شفاعت به آن حد رسيده كه در پارهكار رسوائي د
سوزانيد و  نها را از ترس رسوائي ميآĤورد مي داد واوالدهائي كه از زنا كه زني زنا مي

كسي جز مادرش از اين افعال شنيعه خبر نداشت همينكه مرد و دفن شد خاك او را 
ردند چنين بود عاقبت اهل و قوم او پيش يكي ب اي مي كرد و او را به هر نقطه قبول نمي

از امامان آمدند و قضيه را به حضرتش عرض كردند حضرت به مادرش فرمود اين زن 
كرد؟ مادر آن زن باطن و حقيقت امر را به آن حضرت گفت حضرت  در زندگي چه مي

شوند در  اهللا معذب مي فرمود زمين اين را قبول نخواهد كرد زيرا به عذاب او ساير خلق
 خدا عيب آن زن را پوشانيد و از او! نددقبر او مقداري از تربت حسيني گذارند چنين كر

  !!ستر نمود
با مقداري تربت ! ديديد معصيتي به آن بزرگي به چه آساني مورد عفو قرار گرفت؟

  !كه در دسترس همه هست
ين مبين و مالي معروف ديگري در كتابهاي بسياري كه در قرن بيستم براي ترويج د

زني را  نويسد در يكي از كتابهايش داستان مي! آشناكردن مردم به معارف و معالم اسالمي
نوشته است كه پسر خود را وادار كرده بود كه با او زنا كند و آن پسر هميشه با مادر 

ترين درجات  كرد اما بعد از مرگ او را ديدند كه با روي نوراني در عالي خود چنين مي
مر عجيب سؤال كردند، گفت در هر روزي هفت مرتبه اوقتي از اين ! تبهشت اس

و از اين قبيل مطالب بسيار است كه مشتي از آن نمونه خروار !! فرستادم صلوات مي
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ها باشيد در كمتر مجلسي است كه از اين  خواني است و شما هر گاه در مجال روضه
كند نشنيده  ت را ويران و نابود ميقبيل مفتريات كه اساس دين و بنياد اخالق و انساني

باشيد، مثال فالن زن فاحشه كه در تمام عمر به فسق و فحشا گذرانيده بود روزي به 
خواني داشت براي برداشتن آتش رفت وچون آتش گيره را در  اي كه روضه خانه همسايه

دي از زير ديگي برد كه غذا براي اهل مجلس پخته بودند وبه آن دميد تا روشن شود، دو
آن به چشمش رفت و اشگش بيرون آمد، همين موجب آمرزش گناهان يك عمر 

  .و از اين قبيل!! گي او شد فاحشه
توانيد تصور كنيد كه در محيطي كه نه علم  حاال با اينگونه تبليغات، خود شما مي

آيد؟ چگونه يك مشت حيوانات غرق  اي بوجود مي است و نه تربيت، چگونه جامعه
ترين ملل  تازند وخود را به صورت وحشي ال و ناموس و جان مردم ميشهوات به م

آورند در حاليكه مغرور و معجبند به اين كه بهترين مردم روي زمين هستند؟  درمي
يَن َأْعَامًال [ ْنَيا َوُهْم ] [ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاألَْخَرسِ ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِيف احلََياِة الدُّ الَّ

ُْم ُحيِْسنُوَن ُصنًْعاَحيَْسبُ    }103/104 :الكهف{ ]وَن َأهنَّ
شان در زندگى دنيا  اند كه كوشش كسانى]  آنان[»آيا شام را از زيانكارترين مردم آگاه گردانم?«: بگو«

 »دهند پندارند كه كار خوب انجام مى به هدر رفته و خود مى
سوازنيده و بين دين  اين قبيل موهومات و خرافات است كه ريشه محامد اخالقي را

توان  دينش چندان فرقي ندارد بلكه مي اي باقي نگذاشته و متدين آن به بي و اخالق رابطه
دينها هم مضرّتر و فاسدتر زيرا در  اي از بي اي از مدعيان دينداريش از پاره گفت كه پاره

د، هاي فرهنك جديدن ميان طبقاتي كه روح دين ضعيف شده غالب آنان از تحصيلكرده
دين و فاسدند اما باز در ميان آنها كسان بسياري يافت  اين طبقه هر چند الابالي و بي

شوند كه به نظم و انتظام طبيعت معترف بوده و به تشكيالت و نظام اجتماعي  مي
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دانند و روي آن  اي از متدينين خرافي هيچ چيز را شرط هيچ چيز نمي معتقدند ولي پاره
  !اند؟ دهدين را سفيد كر طبقه بي

، و از كارهاي اجتماعي به شوند به غرور شفاعت مرتكب مي زيرا اكثر معاصي را
بودن نافرماني دولت مباشر   زنند قاچاق و امور منهمه را از جهت حالل عناويني تن مي

كنند، به برادران هموطن و  شوند، از دادن ماليات و انجام خدمت سربازي فرار مي مي
به نظر شوند، و به همة آنان  جو مي اي بدبين و كينه بهه و بهانهمسلمان خود به اندك ش

بودن غيبت فاسق اجتناب   نگرند از تهمت و دروغ به عنوان حالل بغض و نفرت مي
اينان با اينگونه مسلماني  توان گفت كه كنند و صدها و هزارها از اين قبيل كه مي نمي
اي از آن مشركين و ملحدين به  پاره بلكه چون! با هيچ مشرك و ملحدي ندارند يتفاوت

  .مقررات و نظام طبيعت و نظام و انتظام اجتماع معتقدند بر اينان فضيلت اجتماعي دارند
اينست آن وضع دلخراشي كه موجب انحطاط مسلمين گشته و بدبختانه جاهالن 

دهد واين كذب عظيم و  غافل آن را بدين مقدس و شريعت مطهره اسالم نسبت مي
  .مبين استبهتان 
  

  خالصة كالم
اي بود از آنچه ما در نظر  آنچه در اين اوراق به نظر خوانندگان محترم رسيد خالصه

درج و ) علل انحطاط مسلمين و چاره آن(داشتيم كه در روزنامه وظيفه تحت عنوان 
اي از خودپسندان بروز  انتشار دهيم و چنانكه مسبوقيد بعلت فشاري كه از طرف پاره

نگارنده وارد شد ناچار شديم كه موضوع را مسكوت گذاشته و مطلب را در نامه و ب
آنجا تعقيب نكنيم چه بشيوه و رويه منتقدين خود واقفيم كه جنجال و غوغا راه انداخته 

و اشخاص صاحب نفوذي را  امثال آن متوسل زدة تهمت و تكفير و و بحربة زنگ
اي را كه  ا ترور و گوينده و نويسندهظالمانه افكار ر تحريك و با وسايل جاهالنه و
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ي رگي درصدد بيداري مردم و يا الاقل اظهار آالم دروني خود است به سكوت وگوشه
در نگارش آن مقاله و تأليف اين رساله هيچ غرضي جز بيان حقايقي  كنند، ما  مجبور مي

 و بعينايم نداريم  كه در طي مدت چندين سال مطالعة خود در اين موضوع بدان رسيده
و معتقديم كه جز بدين طريق اين امت واژگون بخت را بينيم  ايم مي اليقين آنچه را نوشته 

توان به سرزمين مجد و شرف و سرچشمه حيات ابدي كه قبال حائز و واجد بوده  نمي
دادن راه سعادت مفتخر  است رسانيد و چنانكه بر اهل اطالع مخفي نيست در نشان

مستقيم الهي منحرف نشديم آنچه ز طريق حق و صراط اي ا تيم كه ذرهوخوشوق
گوئيم از جان حقيقت و صميم واقع و قلب و دل صدق و راستي است، منكرين و  مي

و ما را ند ا منتقدين ما اگر دچار مرضهاي نفساني نيستند و واقعاً طالب حق و حقيقت
توان پيشنهاد نمود  را مي غير از اين راه كه ما گفتيم چه راهيبينند بگويند  خطا مي در راه

عللي كه ما در آن مقاله و اين رساله برشمرديم از ! و طي طريق كرد تا به مقصد رسيد؟
ماندگي   امهات علل انحطاط است و عواملي كه براي پيشرفت و ترقي و تالفي عقب

كنيم همان عواملي است كه مسلمين صدر اول را با اينكه معالم حقه ومعارف  پيشنهاد مي
لهيه چنانكه بايد در اعماق جانشان راه نيافته بود بدان عظمت و ارتقا رسانيد آخر اي ا

كند مگر همان چيز كه اولش را اصالح كرد چنانكه دچار اين  امت را چيزي اصالح نمي
و بطور قطع و مسلّم ! عوامل آن ارتقاء را ترك گفت انحطاط نشد مگر اينكه وسائل و

حقيقي اند با اسالم  گرفته و آنرا اسالم پنداشته ن پيشاين راهي كه امروزه مسلمي
اش از زمين تا آسمان است هم تجربه نشان داده و هم عقل و وجدان حاكم است  فاصله

كه ادامه اين رويه اگر صد چندان هم باشد باالخره اين كاروان به مقصد نخواهد رسيد و 
مسلمانان به عنوان اوامر و احكام  از اين وضع بهتر نخواهد شد غالب اعمال و افعالي كه

دهند يا اصال مربوط با سالم نيست يا به قدري به خرافات و مزخرفات  ديني انجام مي
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آلوده شده كه فاقد خاصيت نخستين خود است لذا انتظار هيچ نتيجه مؤثّري از آن 
  .توان داشت نمي



 

  !اسالمي را كه ما شناختيم
ر اين فحاوي روايات و سيرة متقدمان شناختيم داسالمي را كه ما از مطاوي آيات و 

شدن به حقايق دين و معالم  مرد مسلمان پس از آشنا: شود چند جمله خالصه مي
ز ذات شود كه در تمام عالم وجود و جهان غيب و شهود، ج شريعت خود معتقد مي

و ت مؤثر و مدبري نيست و بنابراين هيچ قدرت و مشيتي و اراده بيزوال حضرت احدي
تعالي حاكم نيست و او جلّ شأنه همه  سر عالم جز وجود مقدس باري سلطنتي بر سرتا

پايان وكرات  علم و همه قدرت و همه عدل و همه حكمت است از اين همه عوالم بي
كراني كه آفريده و جز علم الهي چيزي و كسي به حقيقت وهدف و مبدأ و مقصد آن  بي

شمار در وضع خاص و كيفيت  دنياهاي بيواقف نيست آدمي را رد يكي از اين 
مخصوصي بوجود آورده و به او نيروها و طبايعي مرحمت فرموده كه تكميل و تكامل 
آن را از وي خواسه است، طبيعت و فطرت و غريزه و جبلّت هر موجودي خود زبان 

 او داده شدهه كه اين موجود براي چه آفريده شده و اين آالت و اعضا چرا ب گويا است
واتي كه براي مبارزه دحد و شماري كه انسان را احاطه كرده و آالت و ا است، حوائج بي

با آفات حيات به او داده شده براي موانع و مشكالتي است كه در طريق زندگي دارد و 
اند شعلة ضعيفي  تنها چيزي كه او را در مقابل محروميتها و آفتها و گرفتاريها بخشيده

عواطف و اوهام و احساست هم دست از سرش برداند معهذا  بنام عقل است كه اگر
رسد كه بتوان در صحنة حيات از تمتعات و لذات به طور صحيح  مشكل به نظر مي

اينست كه احتياج شديد او را به راهبران و پيامبراني كه دست او را گرفته و   استفاده كند
رساند،  ان نبرد زندگي بكشند ميمانند كودك تازه براه افتاده قدم به قدم او را به ميد

همين احتياج شديد كه در ريشه جانش موجود بوده و هست مقتضي آن بوده كه 
اند، زيرا اگر  اي به نام انبيا و رسل ظهور كرده و موقعيت پذيرش و قبول يافته سلسله

! كرد قافله بشريت احساس احتياج به راهبر را نداشت اين همه پيغمبر در او ظهور نمي
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ور غرشود كه دقيق شويم كه امروز كه بشر م گر مي ظمت اين حقيقت آن وقت جلوهع
مدعي است كه در نتيجة علم و تجربه بر بسياري از اسرار طبيعت راه يافته و آنرا نسبت 

نياز نبوده بلكه در  به خود رام نموده والبته در همين فتوحات نيز از تعاليم انبيا بي
آري همين امروز در ! است معهذا همين امروز مات پيغمبرانن مرهون تعليآحقيقت تمام 

مقابل تعاليم عاليه و شرايع محكمه و راه و روشهاي ابدي قرآن مات و مبهوت و مسخر 
و مسحور است در حاليكه آورنده اين كتاب آسماني به شهادت تاريخ، مردي امي 

ان قومي و محيطي نشو و وم حتي از تربيت عادي بوده و در ميرنصيب از تعليم و مح بي
  !نمودند ترين درجات و بدترين شرايط حيات زندگي مي نما كرده كه در پست

ناچار بوجود رسوالن از جهت  آري انسان پس از اقرار بوجود پروردگار عالميان
شدت احتياج آدمي براي تعليم وتكميل عقل وهوش او اقرار واعتراف خواهد نمود تا 

  .دترين درجات او را راهبر و رهنما باش به عاليدر عرصة حيات براي نيل 
  



 

  مختصري از تعاليم عاليه اسالم
نشأتين را نصيب پيروان  اينك اندكي از تعاليم عاليه اسالم كه سعادت دارين و فوز

  .خود نموده است
 از اينكه به وسيله توجه دادن آدمي به آيات انفسي و آفاقي روح انساني را اسالم پس
دهد و او را به وجود خداي مهيمن و مسيطر بر همه  عروج پرواز مي همرتب به باالترين

كند كه  شخص يقين مي نمايد و اشياء و آفريننده ومدبر كائنات معترف و معتقد مي
ده آغاز او از روي مشيت او داراي هدف و يامخلقت او در اين جهان به عبث و بيهوده ن

وري و الزم دانسته براي طي طريق كمال غايتي است و بعثت انبيا را يك امري ضر
شود كه خالصه و نتيجه تعاليم تمام  پذيرد بدين اسالم رهنمائي مي تبعيت ايشان را مي

  .اديان حقه و مذاهب الهيه بوده است
يابد كه حقاً اتصال او به منبع الوهيت  شود مي وقتي به تعاليم اين دين حنيف دقيق مي

بيند پس از دوراني كه بشر درنتيجه جهل خود  است، مي و ارتباط آن به ملكوت آسماني
ها از عادات زشت و خرافات بدست و پاي  و القائ ارباب اغراض هزاران كند و زنجيره

بخش از جانب پروردگار آمده و تمام آن غل و زنجيرها را   خود بسته، پيغمبري نجات
  : ايدفرم اعراف مي 157انكه در آيه گيرد چن از دست و پاي او مي

يَّ الَِّذي َجيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَْدُهْم ِيف [  ُسوَل النَّبِيَّ األُمِّ ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ الَّ
يَِّباِت  التَّْوَراِة َواِإلْنِجيِل َيْأُمُرُهْم بِاملَْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن اُملنَْكِر َوُحيِلُّ َهلُُم الطَّ

ُم َعَلْيِهُم اخلََبائِ  تِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َوُحيَرِّ ُهْم َواألَْغَالَل الَّ َث َوَيَضُع َعنُْهْم إِْرصَ
َبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم  وُه َواتَّ ُروُه َوَنَرصُ ِذيَن َآَمنُوا بِِه َوَعزَّ َفالَّ

  }157:األعراف{                                                                    ]اُملْفِلُحونَ 
اى است كه نام او را نزد  كنند كه پيامبر درس ناخوانده كسانى كه از رسولى پيروى مى«

دهد  پسنديده فرمان مى]  كارهاى[آنان را به . يابند خويش در تورات و انجيل نوشته مى
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گرداند و  الل مىها را براى آنان ح و پاكيزه. دارد ناپسند باز مى]  كارهاى[و آنان را از 
]  عهده[هايى را كه بر ] و بند[شمارد و بار گرانشان و قيد  ها را بر آنان حرام مى ناپاكيزه

پس آنان كه به او ايمان آوردند و او را گرامى . دارد شان بر مى]  دوش[آنان بود، از 
دند، داشتند و او را يارى دادند و از نورى كه با او فرو فرستاده شده است پيروى كر

  »آنانند كه رستگارند
بينيم مثال يهود و نصاري چه قيد و  اگر در آيات شريفة ديگر قرآن دقيق شويم مي

بندهاي ساختگي به عنوان عبادت و رهبانيت بنام تعليمات دين بر خود بافته و ساخته 
يك طرف يك سلسله  از }27:الحديد{ ]َوَرْهَبانِيًَّة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبنَاَها َعَلْيِهمْ [بودند

ر نداده بود بنام احكام ديني در مذهب خود ابداع و واحكامي كه اصال خدا بدان دست
و طبيعي يعني ازدواج و آميزش  ترين نعمت فطريگاختراع نموده بودند تا حدي كه بزر

اي اوقات بر خود حرام و در صورت جواز آن را منحصر به يك زن   با زنان را در پاره
د و از طرف ديگر احكامي را كه در شرع آنها معين بود بنام احوط چنين كرده بودن

يكه طالق را است، اين احتياط ترك نشود، بر خود سخت و دشوار گرفته بودند تا جائ
و و لذايذ  اي از غذهاي مباح وحالل را تحريم وحفظ يك سره بر خود حرام و پاره

يا براي اظهار آقائي و يا به عنوان  آنهامشروعه را ممنوع و ترك نموده بودند و ماليان 
جلب رضاي الهي مناسك و عباداتي براي آنها وضع و آداب و اذكاري اختراع كرده 
بودند، اسالم با تمام آنها به مبارزه پرداخت و براي نجات و رهائي فرزند آدم از 

از  و كرد باء وامهات مالمتآعبوديت يكديگر، جهد بليغ بكار برد و آنان را از تقليد 
تسليم شدن به خرافات بافتة آخوندهايشان بر حذر داشت وچنين اطاعتي را از آنان به 

َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَهنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللاِ[: منزلة شرك دانسته فرمود   }31:التوبة{ ]اختَّ
جايز بلكه در بعضي  وري از لذايذ و نعماي الهي  و بهره نه تنها تمتع ، در دين اسالم

راً مؤكد و موجب تقرب به دربار احديت است شما در همين امر ثموارد واجب و اك
مرد از يكديگر به آداب اسالمي بنگريد كه چگونه نجام اين  ازدواج وتمتع زن و
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خواهش فطرت و ارادة طبيعت را موجب قربت الهي دانسته و تاركين و معرضين آنرا با 
َم ِزينََة اِهللا [ :فرمايد اب قرار داده ميتعخته به زجر مورد خطابي تقريباً آمي ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق  يَِّباِت ِمَن الرِّ تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ و براي اينكه روح شريف انساني  }32:األعراف{]الَّ
اسير وساوس شيطاني بنام دين و احكام آن نشود و بداند كه راه خدا وسيعترين طرق و 

يِن ِمْن َحَرٍج [ :فرمايد انترين آنهاست ميآس   }78:الحج{] َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ
َما ُيِريُد اهللاُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن ُيِريُد [ :فرمايد در جاي ديگر مي 

َرُكمْ  آيين براي شما  زند كه خداي متعالي از دين و و صريحاً فرياد مي  }6:المائدة{ ]لُِيَطهِّ
ُيِريُد اهللاُ بُِكُم الُيْرسَ َوَال ُيِريُد بُِكُم [راحت و سعات را خواسته نه زحمت و مشتق را 

َال ُيَكلُِّف اهللاُ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما [ }185:البقرة{]الُعْرسَ 
براي خدمت  نمقصود از آمعلوم شود كه راي اينكه هدف دين و ب }286:البقرة{]اْكَتَسَبْت 

َف َعنُْكْم [: فرمايد ميبه بشر است نه اينكه آسايش بشر وقف دين شود  ُيِريُد اهللاُ َأْن ُخيَفِّ
هدايت  و در تمام موارد دين را نعمت و رحمت و }28:النساء{ ]َوُخِلَق اِإلْنَساُن َضِعيًفا

  !ء؟خواند نه زحمت و مشقت و رياضت و عنا و شفا مي
و همان احكامي هم كه در دين مبين وضع شده جز رحمت و سعادت نيست مثال در 

نماز و روزه و : رشي كه در اخبار شده پنج چيز استاسالم احكام الهي بر طبق شما
بيند موجودي است  زكوه و حج وجهاد، شما تنها در نماز آن دقت كنيد كه انساني كه مي

يات سماوي و ارضي كه از هر طرف امواج بال و ناتوان و محيط بهزاران آفات و بل
نمايند اما وقتي كه انسان معتقد  حوادث با او روي آورده او را به نيستي و فنا تهديد مي

آمدها از يك منبع ويك قدرت ويك  شد كه تمام اين كثرات ونمودها وحوادث و پيش
ن گاه براي گيرد و بعبارت ساده از جانب خداي واحد است، آ مشيت سرچشمه مي
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وصول بدان قدرت و جلب رحمت آن و ايجاد وسيله آسايش و اطمينان در جستجوي 
به فناي خود را بدان درياي ابديت  ايست كه قطره وجود متزلزل و لرزان و مشرف وسيله

متصل سازد در شريعت فرض نماز پنجگانه شده تا اين مقصود به حصول پيوند دو 
ا به خداي قادر مهربان نزديك و متصل نمايد، و فوايد انسان ضعيف عاجز ناتوان خود ر

معنوي و صحي روزه عالوه بر ايجاد روح اراده وتصميم و تسلط بر خواهشهاي نفساني 
را آن طور كه شرع  اتو اطالع از حال گرسنگان و فقرا بر كسي مخفي نيست و زك

به شرط آنكه بر طبق مقرر فرموده براي تأمين حوائج فقر او مساكين و از پا افتادگان 
دستور شرع تحت نظر حاكم به مصرف نيازمندي تنكدستان و شكستگان برسد فوايدي 
است كه محاسب انديشه از احصاء آن عاجز و ناتوان است و چون در فوايد حج و 

  .بينيم جهاد تفصيلي كافي قبال گذشت به شرح بيشتري خود را نيازمند نمي
يان منسوخه و مذاهب باطله است كه در آن هيچ تهاي اسالمي غير عبادات اددعبا

توان يافت و تنها مقايسه قرباني اسالم با قرباني يهود و روزه  فائده مادي و معنوي نمي
برخالف نظر انتقادكنندگان ما، كه . نمايد مسلمين با رياضت هنود حقيقت را آشكارا مي

پيروي از  يم مسلمانها همخواه ايم و مي كردند ما فريفتة تمدن اروپا شده تصور مي
اروپائيان نمايند و آن تمدن را اخذ كنند چنانكه قبال گفتيم ما به تبعيت از دين مقدس 

پذيريم، ما نه تنها دعويدار اين هستيم كه  خود هر عمل خوب و روية مستحسني را مي
 اسالم مخالف با تمدن نيست بلكه مدعي هستيم كه تمدن كامل و حقيقي تنها در اسالم

داند و اين  ترين موجودات ارضي مي زيرا اسالم آدمي را شريفترين و فاضل. است
اصيلترين پاية ترقي و تمدن است از آن نظر كه اگر انسان وجود خود را واالترين 

ترين درجات نائل شود و اروپا هنوز اين حقيقت را  تواند به عالي موجودات نداند نمي
َلَقْد َخَلْقنَا اِإلْنَساَن ِيف َأْحَسِن [:فرمايد است كه مينكرده است و دين مبين اسالم درك 
يَِّباِت [}4:التِّين{]َتْقِويمٍ  ْمنَا َبنِي َآَدَم َوَمحَْلنَاُهْم ِيف الَربِّ َوالَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ َوَلَقْد َكرَّ
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ْلنَاُهْم َعَىل َكثٍِري ِممَّْن َخَلْقنَا َتْفِضيًال  و او را مسجود مالئكه مقرب و  }70:ءاإلسرا{]َوَفضَّ
شمارد  ن را مسخر و جوالنگاه فعاليت آدمي مياداند و زمين و آسم فرشتگان آسماني مي

َامَواِت َوَما ِيف األَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة [كه  َر َلُكْم َما ِيف السَّ َأنَّ اهللاَ َسخَّ
و براي اينكه  }29:البقرة{]ِذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف األَْرِض َمجِيًعاُهَو الَّ [ }20:لقمان{]َوَباطِنَةً 

دارد تا از اتكل و  ماية سعادت وترقي را بداند كجاست او را به نفس خود مرجوع مي
ْنَساِن إِالَّ َما [ :فرمايد سب و اين و آن بپرهيزد مياتكاء به اصل و ن َوَأْن َلْيَس لِْإلِ

َال ُيَكلُِّف اهللاُ َنْفًسا إِالَّ [: فرمايد و مي }39/40 :النَّجم{ ]ُه َسْوَف ُيَرىَوَأنَّ َسْعيَ ][َسَعى
و براي آنكه معلوم شود شقاوت } 286:البقرة{ ]ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت 

ْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَوَملَّا َأَصاَبْتكُ [: فرمايد يتي در آستين خود اوست ميو سعادت هر فردوجمع
َذلَِك بَِأنَّ اهللاَ [و } 165:آل عمران{]َأَصْبُتْم ِمْثَلْيَها ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسُكمْ 

وا َما بَِأْنُفِسِهمْ  ُ ا نِْعَمًة َأْنَعَمَها َعَىل َقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ ً ْ َيُك ُمَغريِّ َظَهَر [ و}53:األنفال{] َمل
َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة [و  }41:الرُّوم{ ]َفَساُد ِيف الَربِّ َوالَبْحِر بَِام َكَسَبْت َأْيِدي النَّاسِ ال

    }30:الشُّورى{ ]َفبَِام َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثِريٍ 
اسالم برخالف آنچه بين مسلمين شايع است و موجب طعن دشمنان بر آن شده، 

داند و در بيشتر آيات  بست قضا و قدر نمي مجبور و پاي داند و آزاد و مختار مي رابنده 
و  شمارد شود مقدم بر فعل خود مي نوشت او ميتغيير سر ثقرآن فعل بنده را كه باع
ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا َوإِنَّ اهللاَ [: فرمايد گيرد و مي فعل خدا را متأخر مي  َوالَّ

ِذيَن َال ُيْؤِمنُوَن بَِآَياِت اهللاِ َال َهيِْدهيُِم اهللاُ َوَهلُْم [ و ،} 69:العنكبوت{]َملََع اُملْحِسنِنيَ  إِنَّ الَّ
ُْم بِإِيَامِهنِْم [}104:النحل{ ]َعَذاٌب َألِيمٌ  اِحلَاِت َهيِْدهيِْم َرهبُّ ِذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ إِنَّ الَّ
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ُقوا اهللاَ [ و }9:يونس{ ]تِِهُم األَْهنَاُر ِيف َجنَّاِت النَِّعيمِ َجتِْري ِمْن َحتْ  ِذيَن َآَمنُوا اتَّ َا الَّ َيا َأهيُّ
َفَلامَّ َزاُغوا َأَزاَغ اهللاُ ُقُلوَهبُْم َواهللاُ َال َهيِْدي الَقْوَم [ و ،}70:األحزاب{ ]َوُقوُلوا َقْوًال َسِديًدا

اي بر سرنوشت خود  ديگر تا معلوم دارد كه هر بنده و دهها آيات }5:الصف{ ]الَفاِسِقنيَ 
مسلط است و هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت، حاال اگر تعاليم جوكهاي هند و 

عاري و تنبلي در مردم ايجاد كرده باشد مربوط به اسالم نيست از  صوفيه  روح 
شمارد و به  ميهاي تعاليم اسالمي آن است كه بشر را در حقوق مساوي  اصيلترين پايه

َا [ :فرمايد گذارد و مي ام اهميتي نمياعتبارات موهوم از نژاد و نسبت و شغل و مق َيا َأهيُّ
ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدةٍ  ُقوا َربَّ و در جاي ديگر  }1:النساء{]النَّاُس اتَّ

ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن ذَ [ :فرمايد مي َا النَّاُس إِنَّ َكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا َيا َأهيُّ
و در سنت نبوي  }13:الحجرات{ ]إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اَهللا َعِليٌم َخبِريٌ 

بيض علی اال الفضل لعربی علی عجمی و ال «– »كلكم من آدم و آدم من تراب«: فرمايد  مي
افتخار نسبي يادگار دوران جاهليت و  پس هر گونه مزاياي نژادي و » بالتقویاالسود اال

خواستند  ميراث و ملتهاي ظالمي است كه بدين دستاويز ديگران را برده و كنيز خود مي
مشهور . شوم است كردن اين موهوم مي تاريخ مقدس اسالم مشحون از ابطال و نابود

ی عن الطريق« اد كلمهاست كه اولين ظلمي كه در اسالم رخ د  رو و پيش  يعني پس »تنحّ
  .همين عقيده زشت مزاياي نژادي و مقامي است رو بود كه زائيده 

يكي از بزرگترين بليه كه از ناحية اديان در تاريخ بشر بر انسان وارد شده تنفير و 
عداوت واكراه و اجبار مذهبي است كه تاريخ بشريت را ننگين كرده است ولي اسالم 

باشند با  كين كه آفتي بزرگ براي جامعه انساني و سنگ و سد راه ترقي ميرز با مشج
ساير ملل با كمال مماشات و مهرباني رفتار كرده و آنان را در مذاهب خود آزاد گذارده 

: فرمايد ك كنند آنجا كه ميمسلمين اجازه مي دهد كه با آنان به عدل و انسانيت سلو به
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وُهْم َال َينَْهاُكُم اهللاُ[ ْ ُخيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَربُّ يِن َوَمل ْ ُيَقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ ِذيَن َمل  َعِن الَّ
و مسئله طهارت و نجاست كفار   }8:الممتحنة{ ]َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ اُملْقِسطِنيَ 

كند  خالف آنرا ثابت مي اهل در اسالم داراي اصلي نيست زيرا هم كتاب وهم سنت
توان يافت همان اختالفي است كه اهل كتاب و مسملين در  وتنها علتي كه براي آن مي

شود و حتي نجاست مشركين هم به عقيده  طهارت و نجاست عرضي اهل كتاب مي
اي از محققين جز سياست موقتي اسالم نبوده است اسالم مسلمين را به تغيير عقيده  پاره

َوَلْو [ :فرمايد داند و مي كند واساساً بناي عالم را روي اختالف مي ر نميديگران مجبو
ًة َواِحَدًة َوَال َيَزاُلوَن ُخمَْتِلِفنيَ  إِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َولَِذلَِك ][َشاَء َربَُّك َجلََعَل النَّاَس ُأمَّ

ُهْم َمجِيًعاَوَلْو َشاَء َربَُّك َآلََمَن َمْن ِيف [}118/119 :هود{]َخَلَقُهمْ   ]األَْرِض ُكلُّ
ُكوا[}99:يونس{  ]َوَلْو َشاَء اهللاُ َجلََمَعُهْم َعَىل اهلَُدى[}107:األنعام{]َوَلْو َشاَء اهللاُ َما َأْرشَ
بودن از هر حيث براي جامعه انساني درب   پس درصدد وحدت عقيده } 35:األنعام{

است به شرط آنكه در اختالس اساس و پايه ترقي و تكامل  محال كوبيدن است و
محيطي آرام و بدون زحمت انجام گيرد بلي اسالم رسالت آسماني و مأموريت الهي 
دارد كه جميع جهانيان را به نور اسالم و قرآن دعوت نمايد اما اين كار بيشتر به وسايل 

  : فرمايد گيرد و در اين باره مي ميانگيز انجام   آميز و عوامل شوق سهل و محبت
تِي ِهَي َأْحَسنُ اْدُع [   ]إَِىل َسبِيِل َربَِّك بِاِحلْكَمِة َواملَْوِعَظِة احلََسنَِة َوَجاِدْهلُْم بِالَّ

رٌ [}125:النحل{ َام َأْنَت ُمَذكِّ ْر إِنَّ إِنَّ [}21/22:الغاشية{] َلْسَت َعَلْيِهْم بُِمَسْيطِرٍ ][َفَذكِّ
ََذ إَِىل َربِّهِ  َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى [} 29:اإلنسان{ ]َسبِيًال  َهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء اختَّ

كشد كه براي  و فقط آن موقع شمشير تنبيه از نيام مي }99:يونس{]ُمْؤِمنِنيَ َيُكوُنوا 
شنيدن حقايق اسالم مزاحم و مانعي ايجاد شود و خس و خاشاكي مانع جريان عين 
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ان شود اما اعتقاد و يقين از امور قلبي معالم قرآني به كشتزار مزارع وجود انس اتالحي
 تواند با زور و جبر در دل كسي يقين و اعتقاد ايجاد نمايد اسالم  است و هيچكس نمي

خواهد كه عالوه بر اينكه فرزند آدم و  لمين را عزيز و ارجمند و آقا و سربلند ميسمو 
و رهبري كاروان  مسجود مالئكه مقرّبند بهترين امتي هستند كه براي هدايت جهانيان

ُكنُْتْم [: فرمايد اند و مي مكان بوجود آمدهانسن به سوي مقاصد و غايات نهائي عالم ا
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاسِ  ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا [}110:آل عمران{]َخْريَ ُأمَّ َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

تا سر حد ادت و سروري آنان را و عزت و برتري و س }143:البقرة{]ُشَهَداَء َعَىل النَّاسِ 
برد كه العزة هللا ولرسوله و للمؤمنين و از همين رهگذر است كه  مقام الوهيت باال مي

ش و عزت و شرافت و قيمت خود غافل نيست و زمؤمن شريف در هيچ حال از اين ار
فروشد بلكه اگر سلطنت زمين  هرگز خود را به اعتبارات موهوم و مال و جاه فاني نمي

ترين مخالفتي از احكام دين خود كند هرگز نخواهد كرد  ا به او بدهند كه كوچكر
خالصه آنكه اسالم در احكام و آياتش اين هدف را دارد كه عاليترين و راقيترين جامعه 
را در توده انساني پديد آورد و چنانكه در طي بيانات خود گفتيم بدين منظور توفيق 

جهانيان را در زير بال علم و دانش و تقوي و عدالت، به  يافته و قرنهاي متمادي جهان و
سوي حقيقت رهبري كرده است و اين كيفيت با اين وصف بوده كه هنوز افراد قابليت 

توانست طعم شيرين تعاليم اسالمي را  و استعداد درك حقايق را نداشته و مذاقشان نمي
موجوده داديم اگر جامعة اسالمي دريابد اما امروز با شرحي كه از عوامل مترو كه و علل 

بتواند آن را درك كرده بكار بندد يعني به تحصيل علم و حكمت بر حسب دستور 
شريعت بپردازد، و حكومت اسالمي را آن چنانكه شرحش رفت تشكيل دهد و جمعه و 
جهاد و حدود و ديات را بر طبق دستور بكار بندد و خرافات و موهومات كه چون 

هائي از آن در اين كتاب  ث چهره نوراني حقايق را پوشانيده و ما نمونهقاذورات و خبائ
نمودن تعاليم مترو كه دين گمارد و  آورديم بدور افكند و به جاي آن همت به جانشين
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كننده به متن واقع پبدازد، آن روز است كه ديده خواهد  اعداد قوا كند واز حواشي گمراه
اِحلَاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِيف َوَعَد اهللاُ الَّذِ [ شد كه مصداق يَن َآَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا الصَّ

َلنَّ  نَنَّ َهلُْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرَتَىض َهلُْم َوَلُيَبدِّ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ ُهْم األَْرِض َكَام اْسَتْخَلَف الَّ
ُكوَن ِيب َشْيًئاِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَننِي َال يُ  يابد و  صورت وقوع مي } 55:النور{] ْرشِ

پروردگار جهان او را براي آن  هقافلة بشريت به سرعت برق  باد به سوي هدفي ك
شتابد و زندگي تلخ و معيشت ضنك كنوني آدمي مبدل به بهشت  آفريده است مي

اين حقيقت ما شدن  براي حصول اين منظور و الاقل روشن. گردد سعادت و رضوان مي
قبول اين زحمت و تحمل آن همه تهمت كرديم و چون در اين راه جز رضاي پروردگار 

ها نه، تنها آزرده نمي شويم بلكه چون خاص  خود را جويا نيستيم از اين تهمت و اذيت
و خالص بدون هيچ شائبه باري خاطر حق و رضاي خدا  آرامش وجدان بدين كار 

رضا را خواهيم داشت زيرا اگر هر چيز را در اين مورد پرداختيم كمال خوشنودي و 
اره عاشقان حقيقت دچار تهمت و نفرت وفراموش كنيم قضاياي برجسته تاريخ را كه هم

اند فراموش نخواهيم كرد، و همان براي تسلي ما كافي است، در  اين گونه افراد بوده
  .خاتمه اين مقال يادآوري چند نكته الزم است

اي است كه نويسنده اين  گذشت عقيدهين اوراق از نظر خوانندگان آنچه در ا - 1
از عقل و نقل تا حدي  سطور در اثر مطالعه و تفكر در اين باره دارا شده و داليل آن

  .روشن گشت و البته هر كسي به عقل و فهم خود مأخوذ و مواخذ است
و سيره مسلمين با اينكه مدعاي ما در اين رساله همه متكي به آيات و اسناد  - 2

صدر اول است معهذا اگر انتقاد به جائي برسد با كمال ميل آن را پذيرفته و به ضميمه 
همين رساله منتشر مي كنيم تا جبران خطائي اگر مرتكب گشته باشيم شده باشد و نيز 
معلوم شود كه ما غرضي جز يافتن حق و بيان آن نداريم اينك بر كسانيكه به خطائي از 
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وند واجب است كه ما را بدان بياگاهانند تا هم اداي وظيفه شرعي كرده وهم ما واقف ش
  .هدايت گمراهان را دريابند

چون اين مختصر اولين رساله در اينگونه موضوعات و هم اولين تأليف مستقل  - 3
نگارنده است بديهي است كه از هر جهت كامل نيست بنابر اين اميدواريم كه به توفيق 

به تكميل آن پرداخته و در هر يك هر يك از موضوعات كتابي عليحده الهي در آتيه 
كردن هر موضوع برآئيم هر چند همين اندازه  تأليف و بوجهي كافي از عهد بيان و روشن

  .براي ارباب هوش كافي است
پردازند بايد يقين بدانند كه  كساني كه از راه عناد و لجاج باستهزاء و ارعاب ما مي - 4

ترين ارزش و اهميت براي آنها و  اب آنها را كرده ايم و بنابراين كوچكما قبال حس
ايم هدف خود را تعقيب و در صورت هرگونه صدمه و  اعمالشان قائل نيستيم و تا زنده

  .اي خود را مثاب و مأجور دانسته بلكه در اين راه تا پاي جان در آرزوي شهادتيم لطمه
بنفع خود  ه جهل مردم را در اين موضوعاي ك چون يقين داريم به مذاق عده - 5
كردن اذهان برآيند ما نيز  دانند اين گونه تأليف تلخ است لذا ممكن است درصدد تيره مي

يات و روايات بيشتري آاز همين حاال خود را براي مدافعه و دفاع از عقايد خود به 
  .ايم مسلح كرده

و امثال آن خواهد بود زيرا به نظر آثار و تأليفات آتيه ما در پيرامون همين مطالب  - 6
  .از مهمترين مطالب استما اين قبيل مطالب 

اي از علماي بزرگ و دانايان روشن و مطلع را در پيرامون اين  ما نظريات پاره - 7
بود كه ما نام اين  ايم كه پس از وصول، ضميمه خواهيم نمود حق آن مطالب خواسته

يم زيرا ترك حكومت و تعطيل جهاد وجمعه و نهاد مي) ه المعصومينيزتن(رساله را 
اند در  حدودا را كه اهل آراء يا اهواء نسبت بائمه معصومين سالم اهللا عليهم اجمعين داده

اند  حقيقت آن بزگواران را كه خود از بزرگترين مؤبدين شريعت وهاديان امت بوده
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گر پيغمبران بعد از يد يعطيل كنندگان احكام دين و بعبارتبعنوان ناسخين قوانين و ت
اند و حال اينكه دامن مقدس ايشان از نسبت چنين گناهاني  معرفي كرده خاتم النبيين

نمودن عصمت و ايمان آنانرا العياذ باهللا در رديف محرّفين قرآن مبين  كه عالوه بر متزلزل
له آورد منزه و مطهر است اما چون آن را مقدمه پارسي رسا و مضيعين احكام دين در مي

و هديه آسماني پيغمبر مختار عليه و ) ارمغان الهي(الجمعه قرار داديم و نماز جمعه را 
ناميديم و باهللا التوفيق ) ارمغان آسمان(دانيم لذا آن را بنام  آله سالم اهللا الملك الجبار مي

هجري اتفاق افتاد از  1380كتاب در ليالي قدر در ماه رمضان سال  و چون خاتمه اين
كنيم كه آنرا وسيله هدايت و جبنش پيروان قرآن  ه قرن در شب قدر مسئلت ميفرستند

قرار دهد و ما را در اين راه دشوار از طريق حق منحرف نكرده هدايت و توفيق خود را 
نمودن حقايق بدون هيچ غرضي جز رضاي او چنانكه  از ما بانگيرد و بيان ما را در روشن
سرانجام در راه خدمت بدين خود، شهادت روزي  تاكنون چنين بوده بكار وادارد و

انه ذوالفضل العظيم و الرب   بمنّه وجوده و كرمهنموده يا ثواب شهيدان عطا فرمايد 
د و آله الطاهرين حيم و صلی اهللا علی سيدنا حممّ   .الرّ

  
  قم حيدر علي قلمداران 1339اسفندماه 



 

  شايان عنوان
و تصنيف آشنايند ازاينكه مطالب اين كتاب  شايد خوانندگاني كه به طرز منظم تأليف

آمد  بينند آنرا نقض وي دانند براي عذر از اين پيش را در قيد فضول و نظم ابواب نمي
) الجمعه(يادآور است كه چون ما اين راسله را بعنوان مقدمه براي پارسي كتاب 

از طرفي هم  دانستيم دنبال سخن به كجا خواهد كشيد و نوشتيم در ابتداي كار نمي مي
مجالي نيافتيم كه آنرا به ابواب و  موقعيت و سرعت ناگهاني كه براي چاپ آن پيش آمد

مدتي كمتر از يك ماه تمام  فصول تقسيم بندي كنيم زيرا به توفيق پروردگار عالم در
وسايل تهيه مطلب و طبع آن فراهم آمد در حاليكه كثرت اشتغال از تدريس در 

اي كه در  سيدگي به امور متفرقه ودفتري آن و درسهاي شبانهكالسهاي دبيرستان و ر
نازل اشخاص به عهده داشتيم و تهيه آب ونان و تأمين حوائج زندگي يك عائله سنگين 

تهيه مدارك و داليل در چنين  و مطالعه چند صد جلد كتاب براي) بيش از ده نفر(
نه در جهان شيعه تأليف  گرا م وموضوعاتيكه تاكنون درباره آن كتاب مستقلي در اسال
كه مترصد و مراقب آن بودند و  اي نيافته بلكه اكثراً مخالف آن است و بيم كارشكني عده

تهيه هزينه طبع كتاب و صدها موانع ديگر به ما مجال بيشتري دست نداد تا در نظم و 
ه آن چنانكه بايد بپردازيم و معذلك خوشوقت و خورسنديم ك بتبوي ترتيب و تفصيل و

سابقه است معهذا تا  ليف مستقل و نخستين كتاب در اين موضوع بيتأبا اينكه اولين 
داليل روشن و . آنجا كه طالب حق را وافي و وجدان حقيقت جورا قانع و كافي باشد

  .براهين متقن را حائز است
كسي كه درباره اين كتاب به ما  بعد از آفريدگار مهربان از ميان تمام آفريدگان جهان

فلله احلمد م كني ا بدينوسيله تشكر و تقدير ميمك و همراهي نمود زحمات ايشان رك
  .واملنه هو حسبنا و نعم الوكيل


