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»َو أَْكِمــْل َذلِــَك لِــي بِــَدَوامِ 
الَْجَماَعــةِ،  لُــُزومِ  َو  اَعــةِ،  الطَّ
َو  الْبِــَدِع،  أَْهــِل  َرْفــِض  َو 
الُْمْختَــَرِع«. أِْي  الــرَّ ُمْســتَْعِمِل 

از  یکــی  الهــی  توفیــق  بــه 
دعــای  بخش هــای  زیباتریــن 
و  خواندیــم  را  مکارم االخــاق 
ــی و ســازنده  ــن بســیار عال مضامی
ــم و  ایــن بخــش را گــزارش کردی
ــد از  ــد. بع ــم ش ــان تقدی محضرت
ــه  ــی ک ــیار جّذاب ــت بس آن فهرس
بــه عنــوان حلیّــه صالحیــن، زیــور 
و  الصالحیــن  حلیــة  صالحــان، 
زینــت متّقیــن معرفــی شــده، امــام 
تکمیلــی  بخــش  یــک  )علیه الســام( 

دارنــد کــه بحمــداهلل برای تــان 
ِــي  ِــَك ل ــْل َذل ــم. »َو أَْكِم خواندی
ــت  ــن فهرس ــةِ«، ای اَع ــَدَوامِ الطَّ ِ ب
بســیار بلنــد و جــّذاب را امــام 
تکمیلــش  درخواســت  )علیه الســام( 

ربوبــی  قــدس  ســاحت  از  را 

ــي«. ِ ــَك ل ِ ــْل َذل ــد »َو أَْكِم دارن

ــه  ــمند س ــت ارزش ــن فهرس در ای
ــن  ــه از ای ــد ک ــرح ش ــئله مط مس
ــال  ــه کم ــت یابی ب ــق راه دس طری
ــةِ«،  اَع ــکان دارد. اول: »َدَوامِ الطَّ ام
الَْجَماَعــةِ«. لُــُزومِ  »َو  دوم: 

حیات طیّبه جامع

ــه طاعــت  ــا روی آوردن ب انســان ب
الهــی و خالص ســازی نیــت بــرای 
ــال  ــروردگار متع ــر پ ــت اوام اطاع
بــه  حــق،  رضــای  تحصیــل  و 
ــوب و  ــیار خ ــای بس ــن رفتاره ای
پســندیده کــه مــورد پســند عمــوم 
خردمنــدان عالــم اســت رنــگ 
بندگــی و توحیــدی و خدایــی 
می زنــد. ایــن فهرســتی کــه در 
ایــن جلســات خواندیــم، اگــر عقل 
انســان ســالم باشــد در هــر جــای 
ــد  ــه باش ــی ک ــر عرف ــم از ه عال
این هــا  و  می پســندد  را  این هــا 
مــورد پســند خــرد انســانی اســت.

یکــی از خالص تریــن ارزش هــا 



3

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

کــه مــورد پســند همــه ی انســان ها 
ــت.  ــت اس ــترش عدال ــت گس اس
ــت  ــترش عدال ــرای گس ــاش ب ت
ــاندن  ــندند. فرونش ــه می پس را هم
خشــم و مدیریــت آن در تمــام 
شــناخته  بحــث  فرهنگ هــا 
شــده ای اســت. ایــن را خیلــی 
انســان  این کــه  می پســندند. 
تــاش کنــد اگــر یــک جایــی یــک 
ــن  ــه ای روش ــی، فتن ــش اختاف آت
ــای  ــوش کننده ه ــزء خام ــده ج ش
آن باشــد امــر پســندیده ای اســت، 
می پســندند. را  ایــن  عقــل 

مــا  اســت  جدایی هایــی  اگــر 
تــاش کنیــم بــرای ارتبــاط، وصل 
همین طــور  ضمیمه شــدن،  و 
ــا  ــد ت ــد بیایی ــن را بخوانی ــما ای ش
ــان  ــداهلل برای ت ــا بحم ــه م ــر ک آخ
ــان  ــه انس ــم از این ک ــه کردی ترجم
ــه  ــد، از این ک ــم باش ــع اش مای طب
دارای ُحســن خلــق باشــد، این هــا 
ــی اســت.  ــای عقل ــه اش چیزه هم
را  این هــا  همــه  انســان  عقــل 
این هــا  همــه ی  می پســندد. 

ــرد؛  وقتــی کــه رنــگ خدایــی بگی
ــه  ــود ب ــری اش بش ــی جهت گی یعن
قصــد طاعــت پــروردگار متعــال و 
ــق  ــرت ح ــای حض ــل رض تحصی
ــه  ــم ب ــر می کنی ــن تعبی ــه از ای ک
طاعــت، آن وقــت ایــن یــک عالــم 
یعنــی  می کنــد.  پیــدا  دیگــری 
ــورد،  ــی می خ ــگ خدای ــی رن وقت
ــای  ــرف بهره مندی ه ــا از ِص این ه
می شــود  تبدیــل  این جهانــی 
ــی  ــع. یعن ــه جام ــات طیّب ــه حی ب
ــان  ــی انس ــت این جهان ــم  زیس ه
دلپذیــر و گــوارا  را فرخنــده و 
ــی  ــت آن جهان ــم زیس ــد ه می کن
تعمیــم  آن  خجســتگی  را.  مــا 
ــه  ــرت و ب ــه آخ ــد ب ــدا می کن پی
ــگ  ــذر رن ــدی. از رهگ ــات اب حی
خدایــی پیــدا کــردن و جهــت 
ــا  ــدا کــردن کــه این جــا ب الهــی پی
کلمــه طاعــت مطــرح می شــود 
ــت  ــر دوام طاع ــد ب ــا تأکی ــا ب منته
ــه انســان ایــن طاعــت الهــی  ک
و  اجتماعــی  طیّــب  زیســت  در 
ــا  ــه ب ــی ک ــه اجتماع ــات طیّب حی
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ــم  ــه گفتی ــی ک ــن ویژگی های همی
می شــود  فراهــم  انســان  بــرای 
ــه  ــد ب ــل کن ــد منتق ــن را بتوان ای
ــم  ــان ه ــن جه ــت؛ ای ــم ابدیّ عال
فراوانــی  بهره هــای  او  بــرای 
آن  راه  داشــت.  خواهــد  البتــه 
ــی  ــت. یعن ــت اس ــم دوام طاع ه
آن قصــد قربــت انســان، قصــد 
الهــی در انســان دائمــی باشــد.

اتصال به جماعت بر مدار 
انسان حق

تأمیــن  بــرای  انســان  تــاش 
ــه  رضــای خــدای متعــال در صحن
یــک  ایــن  اجتماعــی،  زیســت 
ــذا دوام  ــد. ل ــی  باش ــاش دائم ت
الَْجَماَعــةِ«  لُــُزومِ  »َو  طاعــت 
می شــود؟  تکمیــل  چه طــور 
وقتــی کــه شــما متصــل باشــی بــه 
شــبکه اجتماعــی مؤمنیــن تکمیــل 
ــی در دوام  ــال، یک ــوی. کم می ش
طاعــت حــق تبــارک و تعالــی 
ــی و  ــرب اله ــت تق ــا نیّ ــت ب اس
ــه جماعــت  ــا اتصــال ب دیگــری ب

در  اســت.  ممکــن  مؤمنیــن 
ــح  ــداهلل توضی ــم بحم ــاره ه این ب
داده شــد کــه منظــور از جماعــت 
محوریّــت  چیســت،  این جــا 
ــع را  ــه جم ــت ک ــق اس ــام ح ام
ــر  ــد. ه ــن می کن ــع کمال آفری جم
ــود.  ــال نمی ش ــث کم ــی باع جمع
ــرای  ــی ب ــر جماعت ــه ه ــال ب اتص
ــال  ــی آورد. اتص ــال نم ــان کم انس
بــه جماعتــی کــه بــر مــدار انســان 
محوریّــت  بــر  و  اســت  حــق 
ــم  ــده، آن ه ــازماندهی ش ــق س ح
ارتبــاط فعــال، بــا چنیــن جماعتــی 
ــال  ــان کم ــرای انس ــه ب ــت ک اس
ــه  ــود ک ــث می ش ــی آورد و باع م
ــرض  ــه ع ــی را ک ــن ارزش های ای
کردیــم در انســان دائمــًا روبــه 
جماعــت  چــون  باشــد.  رشــد 
اهــل حــق کــه بــر محوریـّـت امــام 
ــان  ــا طبع ش ــرد این ه ــکل می گی ش
کمال جــو اســت و امــام حــق دائــم 
اُّمتــش را بــه ِســیر تکاملــی دعوت 
ــه  ــی ک ــک جمع ــی ی ــد. یعن می کن
ــام حــق و زیرپرچــم  ــدار ام ــر م ب
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این هــا  می گیرنــد  قــرار  حــق 
ــوی  ــه س ــام ب ــه ام ــم از ناحی دائ
کمــال رهبــری می شــوند، دعــوت 
می شــوند  تشــویق  می شــوند، 
تکاملــی  ســیر  این کــه  بــرای 
خودشــان را ادامــه بدهنــد. بــه 
ایــن ترتیــب ایــن جمــع می شــود 
ــم  ــه دائ ــو ک ــع کمال ج ــک جم ی
دارد.  انگیــزه  تکامــل  بــرای 

امــام خــودش انســان کامــل اســت 
ــی  ــط اجتماع ــودش در محی و وج
ــًا  ــال دارد. مث ــام کم ــن اله مؤمنی
یــک کســی همیــن تعّلــق خاطــری 
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  بــه  کــه 
فضیلت هــا،  بــه  عشــق  دارد؛ 
الهــی،  ارزش هــای  بــه  عشــق 
عشــق بــه عقانیّــت در وجــود 
همین کــه  می گیــرد.  شــعله  او 
ــن  ــه علی ب انســان متصــل باشــد ب
این طــوری  )علیه الســام(؛  ابی طالــب 
حرکت آفریــن  یــادش  اصــًا 
بــه  امیرالمؤمنیــن  یــاد  اســت. 
بــه  می دهــد،  انگیــزه  انســان 
بــه  می دهــد،  حرکــت  انســان 

بــه  می دهــد،  روحیــه  انســان 
می دهــد.  قــدم  ثبــات  انســان 
ــه  ــی ک ــک کس ــه ی ــد ب ــا برس ت
ــد،  ــته باش ــم داش ــی ه ــد والی عه
یعنــی عهــد کــرده باشــد کــه 
او  والیــت  ســایه  در  بخواهــد 
ــه  ــا چــه برســد ب ــد. ت زندگــی کن
ــیع دارد،  ــد تش ــه عه ــی ک آن کس
)علیه الســام(  امــام  از  می خواهــد 
ــم دارد  ــد. او دائ ــم بکن ــروی ه پی
پیــروان خــودش را بــه ســوی حق 
و حقیقــت و کمــال و فضیلت هــای 
ــًا  ــد. اص ــوت می کن ــی دع اخاق
همــه  وجــودش کمــال اســت. 

مداِر جمِع مؤمنین

در ســایه ایــن والیــت الهــی اگــر 
ــت  ــر غیب ــه عص ــما ب ــت ش زیس
نزدیک تریــن  گفتنــد  رســید؛ 
افــراد بــه آن نقطــه مرکــزی از 
نظــر فکــری و ذکــری، از نظــر 
اخاقــی، از نظــر عدالــت، از نظــر 
ــکارم اخــاق،  ــر م ــت، از نظ فقاه
بــه نیابــت از انســان کامــل و ولــّی 
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خــدا پرچــم داری خواهــد کــرد و 
چنیــن کســی بــر جامعــه مؤمنیــن 
والیــت پیــدا می کنــد و جمــع 
ســازماندهی  دوبــاره  مؤمنیــن 
جماعــت  هیــچ گاه  می شــود. 
از  ســازماندهی  بــدون  مؤمنیــن 
ــود.  ــد ب ــق نخواه ــام ح ــرف ام ط
ــه معصــوم و  ــام حــق ک ــا ام ــا ب ی
منصــوب از طــرف خــدای متعــال 
ــا  ــت ی ــل اس ــان کام ــت و انس اس
ــا  ــت ی ــا اوس ــازماندهی ب ــن س ای
ــاز  ــود ب ــی نب ــه او دسترس ــر ب اگ
طریــق کمال جویــی و ســیر الــی اهلل 
به صــورت  تعالــی  و  تبــارک 
ــت،  ــه نیس ــت رفت ــی از دس جمع
راهــش مجــدد از طریــق نیابــت یــا 
ــت  ــا مرجعیّ ــت ی ــا کفال ــت ی وکال
گشــوده اســت. ایــن نزدیک تریــن 
ــاره  ــش دوب ــا معیارهای ــخص ب ش
می شــود مــدار جمــع مؤمنیــن. 
ــع  ــرد او جم ــر ِگ ــه ب ــن ک مؤمنی
می شــوند جمــع اهــل حــق شــکل 
می گیــرد کــه در آن هــا هــم شــوق 
ــکاری  ــم هم ــال هســت ه ــه کم ب

فضیلت هــا  بــه  رســیدن  بــرای 
ــن ایشــان  ــاون بی ــن تع هســت. ای
ــرِّ  ِ ــى الْب ــوا َعَل ــت. »َو تَعاَونُ هس
َو التَّْقــوى  َو ال تَعاَونُــوا َعَلــى 
اجتمــاع  الُْعــْدوان«1  َو  اْلِثْــِم 
ایشــان بــر مــدار امــام حــق بــرای 
ــیر  ــی در مس ــای جمع همکاری ه
حــق و حقیقــت اســت. این هــا بــا 
همدیگــر همــکاری می کننــد. امــر 
بــه تعــاون از ســوی خــدای متعــال 
بــاالی ســر جماعــت مؤمنیــن 
ــر،  ــاون در خی همیشــه هســت. تع
ــوی.  ــاون در تق ــّر، تع ــاون در ب تع
یعنــی در زیســت ایــن دنیــا در 
ــاور  ــار و ی ــا ی ــور خــوب این ه ام
ــد  ــون خداون ــند. چ ــر باش همدیگ
را  انســان ها  تعالــی  و  تبــارک 
جمعــی خواســته. لــذا اگر زیســت 
اجتماعــی بــر مــدار امــام حــق و بر 
ــرد  ــکل بگی ــا ش ــدار فضیلت ه م
ســیر تکاملــی انســان به ســوی 
ــهیل و تســریع  ــال تس ــدای متع خ
باشــند  می شــود. وقتــی جمــع 
در آن ســهولت ســیر و ســرعت و 

1  آیه 2 سوره مائده
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تضمیــن اســت. یعنــی خــود ایــن 
اســت  تضمین کننــده  اجتمــاع 
ــیر  ــاد در آن س ــه آح ــرای این ک ب
ــد  ــی بای ــرار داشــته باشــند. خیل ق
انســان قــدرش را بدانــد. لــذا ایــن 
»لُــُزومِ الَْجَماَعــة« یــک کلیــدواژه 
فوق العــاده مهمــی در مســیر کمــال 
ــی و  ــای اله ــل فضیلت ه و تحصی
انســانی و رشــد اســت، یک مسئله 
عــادی نیســت. خیلی شــرط جدی 
ــد.  ــل باش ــان متص ــه انس ــت ک اس

شمِع جمِع آسمانی

عصــر غیبــت یــک عصــر طوالنــی 
اســت، یعنــی از زمــان معصومیــن 
)علیهم الســام( بعــد از غیبــت حضــرت 

بقیة االعظــم )ارواحنا فــداه( دوره آغــاز 
شــروع  کبــری  غیبــت  عصــر 
ــر  ــن عص ــا. ای ــان م ــا زم ــده ت ش
را شــما نــگاه می کنیــد همیشــه 
جمــع مؤمنیــن شــمع آســمانی 
ــی  ــی اله ــک شــمع والئ ــته، ی داش
ــت  ــه نیاب ــوده ک ــا ب در جمــع آن ه
داشــته و ایــن باعــث می شــده کــه 

دوســتداران امیرالمؤمنیــن، اهــل 
کار  و  بی کــس  این هــا  والیــت، 
ــف  ــفته و باتکلی ــده و آش و پراکن
نباشــد  اگــر  چــون  نباشــند. 
باتکلیــف  آشــفته،  پراکنــده، 
می شــوند. الحمــداهلل هیچ وقــت 
و  باتکلیــف  پراکنــده،  شــیعه 
شــمع  همیشــه  نبــوده.  آشــفته 
جمــع داشــته. ایــن خیلــی نعمــت 
ایــن  تمــام  اســت. در  بزرگــی 
ــم  ــه ه ــد و همیش ــخ بهره من تاری
محــور  خوب هــا  خوب تریــِن 
)علیه الســام(  امــام  عصــر  از  بــوده. 
شــروع کنیــد مطالعــه کنیــد بیاییــد 
جلــو. همیشــه ایــن پرچــم دســت 
ــی  ــوده. یعن ــت ب ــای اّم بهترین ه
از نظــر عقــل، تدبیــر، فقاهــت، 
کمــاالت اخاقــی، ســجایا و ...، 
کســانی بودنــد کــه خیلــی بــه ولّی 
کامــل شــباهت داشــتند. هــر چــه 
ــد  ــگاه می کن ــا ن ــه آن ه ــان ب انس
ــری  ــت کب ــحور والی ــتر مس بیش
نمایندگــی  خــوب  می شــود. 
ــد  ــیخ مفی ــد ش ــد. از بفرمایی کردن
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و شــیخ صــدوق؛ حــاال صدوقیــن؛ 
ــی  ــیخ طوس ــا ش ــر ت ــدر و پس پ
)اعلی اهلل مقامهــم الشــریف( تــا جنــاب ُکلینــی 

تــا  می آیــد  همین طــور   ،... و 
برســد بــه نزدیک تــر بــه زمــان مــا. 
ایــن اواخــر مثــًا شــخصیتی مثــل 
آیت اهلل العظمــی بروجــردی، ایشــان 
پرچــم شــیعه دســتش بــوده. واقعــًا 
بــا آن جالــت! بــا آن مهابــت! 
عمــق!  آن  بــا  شــکوه!  آن  بــا 
و  اخاقــی  زیبایی هــای  آن  بــا 
ــان  ــه راوی ــا هم ــا. این ه فضیلت ه
اهل بیــت  مکتــب  محدثــان  و 
از طــرف  کــه  )علیهم الســام( بودنــد 

بــرای  )ارواحنا فــداه(  بقیة اهلل االعظــم 
ایــن نمایندگــی نصــب عــام دارند.

فرمــود مــن این هــا را بــرای شــما 
ــی دور  ــا وقت ــرار دادم ت ــت ق حّج
ــر  ــه ام ــوید، ب ــع می ش ــا جم آن ه
ــر  ــا ام ــد و ب ــی کنی ــا زندگ آن ه
آن هــا ســازماندهی بشــوید، تحــت 
ــی  ــت اله ــم والی ــا پرچ ــر آن ه ام
را برافراشــته کنیــد، در پیشــگاه 
خــدای متعــال حجــت داریــد. 

بــه جنــگ برویــد حجــت داریــد، 
ــد،  ــد حجــت داری ــه صلــح بروی ب
داشــته  اجتماعــی  فعالیت هــای 
سیاســی  فعالیت هــای  باشــید، 
فعالیت هــای  باشــید،  داشــته 
باشــید.  داشــته  بین المللــی 
ــی و اقتصــادی  فعالیت هــای اخاق
ایــن  از  اگــر  باشــید.  داشــته 
ــدای  ــگاه خ ــد در پیش ــق باش طری
ایــن  داریــد.  حجــت  متعــال 
اســت،  طایــی  زنجیــره  یــک 
یــک سلســله ذهبیــه ای اســت.

امام خمینی )رحمه اهلل علیه( روح 
خدایی بود برای زمانه ی ما

بعــد از مرحــوم آیت اهلل العظمــی 
ــت  ــه نیاب ــن ناحی بروجــردی در ای
جدیــدی  دوران  یــک  وارد  مــا 
ــک  ــور ی ــوع و ظه ــا طل ــدیم. ب ش
ــه نظــر می رســد  ــه ب شــخصیتی ک
فقهــای  فضیلت هــای  همــه ی 
پیــش از خــودش را و اقطــاب 
ــودش  ــودش را در خ ــش از خ پی
بــه اضافــه دارد. چــون گفــت 



9

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــْم  ــا بَْعَضُه ْلن ــُل َفضَّ ُس ــَك الرُّ »تِْل
ــران  ــن پیامب ــٍض«2 در بی ــى  بَْع َعل
ــد،  ــور نبودن ــا یک ج ــی این ه اله
بعضــی بــر بعــض دیگــر فضیلــت 
داشــتند. امــا علمــاء و فقهــاء هــم 
همــان  امتــداد  این هــا  گفتنــد 
حرکــت رســالت هســتند. آن کســی 
ــي أفضــل  ــاء أّمت ــت »علم ــه گف ک
ــی  ــرائیل« یعن ــي إس ــاء بن ــن أنبی م
صحبــت از شــباهت ایــن ِســیر بــا 
ِســیر رســالتی اســت. در همــان افق 
هســتند، در همــان مســیر هســتند. 
این هــا هــم بــه شــرح ایضــًا. 
ــٍض«  ــى  بَْع ــْم َعل ــا بَْعَضُه ْلن »َفضَّ
این هــا هــم یک جــور نیســتند. 
برخــی بــر برخــی دیگــر فضیلــت 
ــد در  ــًا یکــی را می بینی ــد. مث دارن
ــر دیگــران برجســتگی  ــش ب فقاهت
و  زهــد  در  کســی  یکــی  دارد، 
عرفانــش، یکــی در آن مراتــب 
همــه  اخاقــی اش.  ســجایای 
بهره منــد هســتند منتهــا در بعضــی 
از قســمت ها ایــن بــر دیگــری 
ــش  ــک درخش ــری و ی ــک برت ی

2  آیه 253 سوره بقره

براســاس  امــا  دارد.  بیشــتری 
تبــارک  الهــی خداونــد  تقدیــر 
و تعالــی تمــام ایــن ویژگی هــا 
به صــورت  اوجــی  یــک  در  را 
یــک  در  جمع الجمعــی  مقــام 
ــی در شــخصیت حضــرت  جامعیت
روح اهلل الموســوی الخمینی  امــام 
ــًا  ــه واقع ــرد ک ــع ک ــه( جم )رضوان اهلل علی

ــة هلل.  ــد العظم ــد بگوی ــان بای انس
بــود؟! چقــدر  ایــن مــرد کــه 
در  تعالــی  و  تبــارک  خداونــد 
ــت  ــخصیت عنای ــن ش ــاخت ای س
داشــته و او را بــه زمانــه ی مــا 
ــه  ــن کلم ــًا ای ــرد. واقع ــه ک هدی
روح اهلل بــرای او برازنــده بــود. 
ــه ی  ــرای زمان ــود ب ــی ب روح خدای
مــا. زمانــه ی مــا را زمانــه ی دیگری 
ــداد،  ــیر، در آن امت ــرد. در آن ِس ک
ــردازی  ــرد، جامعه پ ــازی ک اّمت س
کــرد. کاری کــرد کارســتان. در 
در  فقاهــت  او  نازنیــن  وجــود 
ســطح  عالی تریــن  در  کمــال، 
خــودش، عرفــان در اوج و در قّله، 
معنویــت در قّلــه، شــجاعت در 
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ــای  ــه، فضیلت ه ــر در قّل اوج. تدبی
بــه  نزدیکــی  اوج،  در  اخاقــی 
عالی تریــن  در  اولیــاء  ســیره 
ــه  ــر چ ــود. ه ــودش ب ــطح خ س
ــی  ــد، بررس ــه می کن ــان مطالع انس
شــگفتی  بــه  بیشــتر  می کنــد 
ذیــل  این هــا  همــه   می آیــد. 
ــت. ــه اس ــد یافت ــل رش ــان عق هم

بــود  کاری  ایــن  جامعه ســازی، 
درصــدد  پیشــین  فقهــای  کــه 
بودنــد ولــی نشــد. خیلــی از آن هــا 
ــن  ــی ای ــد. ول ــم درصــدد نبودن ه
بزرگــوار هــم درصــدد برآمــد هــم 
ــد  ــد و ش ــراه ش ــا او هم ــه ب زمان
ــه  ــرض این ک ــد. غ ــه ش ــه ک آن چ
ــازماندهی،  ــک س ــود ی ــن می ش ای
یــک اجتماعــی درســت شــد کــه 
»لُــُزومِ الَْجَماَعــةِ« در آن یــک 
کــرد. پیــدا  جدیــدی  معنــای 

سید عالی قدر زمانه ی ما

ــاز از  ــه ب ــم ک ــدی ه ــه بع و جمل
بــاب شــکر اســت ایــن اســت کــه 
امتــداد شــخصیت او هــم در جمال 
ــا  ــه ی م ــدر زمان ــید عالی ق ــن س ای
کــه ایــن هــم از آیــات بــزرگ الهی 
در روزگار مــا اســت و ذخیــره 
ــن  ــرای ای ــوده ب ــال ب ــدای متع خ
ــم  ــن ه ــرد. ای ــوع ک ــا طل دوران م
انســان هــر چــه کــه نــگاه می کنــد 
می بینــد خداونــد تبــارک و تعالــی 
از فضلــش داده. حــاال دیگــران 
ــود  ــان بش ــد حسودی ش می خواهن
خــب بشــود. یعنــی از جمــال 
ــا  ــرده ت ــت ک ــه او کرام ــر ب ظاه
ــا  ــت، ت ــا حکم ــن ت ــال باط جم
عقانیـّـت، تــا شــجاعت، الحمــدهلل 
در اوج فقاهــت. هــر چــه کــه 
می بینــد  می کنــد  نــگاه  انســان 
ــام  ــه در ام ــی را ک ــاز آن جامعیّت ب
بــود این جــا مشــاهده می کنــد. 
ــن  ــا در ای ــان م هــر چــه کــه خوب
تاریــخ مشعشــع داشــتند این جاهــا 
ــا  ــته یک ج ــال خواس ــدای متع خ
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بدهــد. یعنــی هــم بــه امــام راحــل 
ــه  ــود هــم ب عظیم الشــأن مــا داده ب
ایــن امــام حاضــر جلیل القــدر 
کــرده.  کرامــت  عالی قدرمــان  و 
ــه  ــال ب ــدای متع ــم خ ــر روز ه ه
ــن  ــر روز ای ــد. ه ــتر می ده او بیش
ــت، ایــن زیبایــی، آن کمــال  نورانیّ
اخاقــی، آن جمــال الهــی، انســان 
واقعــًا در ایــن کمــاالت و ایــن 
ــن  ــت. ای ــحور اس ــا مس زیبایی ه
ــرده.  ــن دل ب ــه از مؤمنی ــت ک اس
ایــن اســت کــه در ایــران، در منطقه 
مقاومــت، در آفــاق کشــورهای 
اســامی، در آمریــکا، در اروپــا، 
ایــن مــرد این قــدر عاشــق دارد 
ــای  ــان را پ ــد جان ش ــه حاضرن ک
ــا  ــی از این ه ــد. بعض ــرش بدهن ام
را کــه مــن از نزدیــک دیــدم مثــًا 
ــا  ــد م ــاره کنن ــا اش ــد آق می گفتن
ایــن  می دهیــم.  را  جان مــان 
در  لبنــان،  در  یمــن،  در  اســت. 
ــرق، در  ــوریه، در ش ــراق، در س ع
غــرب، هــر جــا کــه شــما برویــد 
عاشــقانش هســتند و ایــن هســت. 

این خــط امتــداد دارد. قدرشناســی 
ــه  ــم ب ــی ه ــد. قدرشناس می خواه
ــال »َو  ــن اتص ــه ای ــت ک ــن اس ای
ــه  ــد و هم ــةِ« باش ــُزومِ الَْجَماَع لُ
ــه  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــه وظایف ب
ــده  ــخت و پیچی ــن دوران س در ای
دارنــد عمــل کننــد. چــون روزگار 
ــرف  ــما یک ط ــت. ش ــختی اس س
می بینیــد  می کنیــد  نــگاه  را 
ــع  ــم جم ــای عال ــه ی کثیف ه هم
هســتند. همــه ی زشــت های عالــم 
آن طــرف هســتند. زشــت اخاقــی، 
ــتی،  ــت زیس ــری، زش ــت فک زش
ــت. از آن  ــن اس ــًا تعف ــی واقع یعن
صدرالشــیاطین و رئیســش تــا ایــن 
شــیطانک هایی کــه هســتند، تــا در 
ایــن منطقه هــا و ایــن اطــراف مــا.

مــن بــه یــک کســی یــک جمله ای 
حالــش  خیلــی  دیــدم  گفتــم. 
همین هایــی  از  بــود،  خــراب 
کــه گرفتــار ایــن انحراف هــای 
بــزرگ شــده، بــه او گفتــم خیلــی 
ــا  ــه ی حرف ه ــن از هم ــب! م خ
را  حرف هــا  همــه ی  می گــذرم. 
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ــی  ــات دین ــار. جه ــم کن می گذاری
را کار نداریــم، جهــات اعتقــادی را 
ــام  ــه اس ــه کاری ب ــم، ن کار نداری
داریــم نــه کاری بــه تشــیع داریــم، 
ــودن  ــی ب ــه ایران ــه کاری ب حتــی ن
و ارزش هــای ملــی داریــم، همــه ی 
این هــا را بگذاریــم کنــار. شــما 
ایــن کشــور را بــا ایــن ذخائــر، بــا 
ــن  ــد از ای ــرمایه ها بخواهی ــن س ای
ــه چــه  ــد ب ــا بگیری ــز م ــای عزی آق
ــه  ــد؟ چ ــد بدهی ــی می خواهی کس
ــی  ــک تعمیم ــد؟ ی ــی اداره کن کس
هــم دادم گفتم در داخل کشــورمان 
ــد  کــه هــر کســی را دوســت داری
نــه،  می گوییــد  کنیــد.  معرفــی 
بین المللــی فکــر می کنیــم،  مــا 
می خواهیــد  جایــی  هــر  از 
ــم خــب شــما چــه  ــد. ببینی بیاوری
کســی را می خواهیــد بیاوریــد؟ 
ــه  ــل چ ــت را تحوی ــن امان ــا ای م
ــه  ــما ب ــًا ش ــم؟ واقع ــی بدهی کس
ــد؟  ــد بدهی ــی می خواهی ــه کس چ

در  شــجاعت،  در  عقانیّــت،  در 
ــا  ــزرگان دنی ــر، ب ــت، در تدبی کفای

ــم  ــد، دائ ــو می زنن ــوی او زان جل
حــال  بــه  خــوش  می گوینــد 
ممالــک  رؤســای  ایرانی هــا. 
دیگــر یــک چنیــن حّســی دارنــد. 
یــک  دیگــر  جوامــع  عقــای 
چنیــن حّســی دارنــد. آن هایــی 
کــه عاقــل هســتند. مــن کاری بــه 
ــم  ــیّاس ها ه ــدارم. س ــیّاس ها ن س
ــد.  ــن را می گوین ــان همی در دل ش
ــد.  ــان نمی گوین ــه زبان ش ــا ب منته

ــد  ــم، بگویی ــه کنی ــد مباحث بفرمایی
ایــران را می خواهیــم از جمهــوری 
چــه  بدهیــم  بگیریــم  اســامی 
ــوی  ــع پهل ــد؟ رب ــی اداره کن کس
بیاییــد اداره کنــد؟ بــه ایــن خائنینی 
ــان  ــده اعمال ش ــام پرون ــه در تم ک
یــک مــورد کار خــوب ندارنــد 
ــه  ــه او تکی ــد ب ــان بخواه ــه انس ک
کنــد. می خواهیــد بدهیــد منافقیــن 
ــد  ــم رجــوی بیای ــد؟ مری اداره کنن
اداره کنــد؟ می خواهیــد بدهیــد 
دموکــرات  و  کومولــه  رئیــس 
بدهیــد  می خواهیــد  بیاینــد، 
ــب  ــد؟ خ ــد اداره کن ــش بیای داع
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دیگــر. حــزب  این هــا هســتند 
مــرام،  دارای  شــده ی  تعریــف 
دارای منطــق و دارای چهره هــای 
هــم  تعریف شــده ای  سرشــناس 
کــه مــا نداریــم بگوییــم مثــًا 
دارای  کــه  شــخص  فــان  بــه 
عقبــه ی  و  ســازماندهی  ایــن 
فکــری اســت بدهیــم. کیســت آن 
ــر  ــیم. اگ ــا نمی شناس ــخص؟ م ش
ــد. ــی کن ــد معرف ــی می شناس کس

دیگــر.  کــردم  آزاد  را  بحــث 
گفتیــم آقــا اصــًا مــا شــدیم جــزء 
ــن  ــم ای ــا می خواهی ــا. م براندازه
را از جمهــور اســامی بگیریــم. 
یعنــی از زیــر پرچــم والیــت الهــی 
ــود.  ــارج می ش ــم خ ــوی ه و عل
ــه اســام  ــا کاری ب ــم اصــًا م گفت
ــم  ــم، می خواهی ــن و... نداری و دی
ــعادتمند  ــره س ــور باالخ ــن کش ای
ــور  ــن کش ــم ای ــود، می خواهی بش
ــا در  ــه ی قومیت ه ــه هم یک پارچ
ــب  ــن مذاه ــه ی ای ــند، هم آن باش
مختلــف در آن باشــند، همــه ی 
ســلیقه ها باشــند، همــه ی ایــن 

جمعیــت، ایــن هشــتاد و پنــج 
ــه  ــن ســرمایه ب ــه ی ای ــون هم میلی
ــود و  ــاءاهلل اداره بش ــامت ان ش س
ــد  ــد؛ رش ــته باش ــد داش ــط رش خ
رشــد  فکــری،  رشــد  علمــی، 
رشــد  باشــد،  داشــته  اخاقــی 
بین المللــی،  رشــد  اجتماعــی، 
رشــد  ســاحت ها،  همــه ی  در 
می خواهیــم  را  ایــن   اقتصــادی، 
دیگــر، به دســت کــی بدهیــم؟ 

گفــت اگــر ایــن انگشــتر را از 
ایــن دســت درآوردیــد دســت 
بگذاریــد؟  می خواهیــد  کــی 
معرفــی  شــما  را  شــخص  آن 
ــت را، آن  ــا آن جماع ــد، ی بفرمایی
را. خــب  حــزب  آن  را،  گــروه 
ــم،  ــی نداری ــه حرف ــا ک ــد م بگویی
ــد  ــر می توانن ــا بهت ــد این ه بگویی
تأمیــن کننــد، اداره کننــد. یــک 
آقایــی بهتــر از ایــن  آقــای مــا پیــدا 
ــم دور  ــا می روی ــد، م ــد بیاوری کنی
ــما  ــب ش ــویم، خ ــع می ش او جم
معرفــی کنیــد. شــما یــک کســی را 
ــاق  ــاق فکــر، در آف ــد در آف بیاوری
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اندیشــه، در اخــاق، در منطــق، 
ســیره ی  در  بیــان،  در  ادب،  در 
ــی، در  ــیره ی تربیت ــی، در س زندگ
ــی  ــک کس ــی، ی ــیره ی حکومت س
بیاوریــد اندکــی بــه ایشــان نزدیک 
باشــد، مــا ببینیــم ایــن مملکــت را 
ــه  ــم، ب ــد داد؟ بگذری ــی بای ــه ک ب
ــن  ــة« ای ــزوم الجماع ــب »ل مناس
ــم،  ــرض کن ــتم ع ــه را خواس جمل
ــکر دارد. ــی ش ــت خیل ــن نعم ای

لزوم رسیدن به بلوغ اجتماعی

ــی  ــارک و تعال ــه اذن اهلل تب ــه ب البت
و بــه کــوری چشــم همه شــان 
ان شــاءاهلل ایــن کشــور خواهــد 
رســید بــه آن جایــی کــه بایــد 
برســد. مــردم هــم بــه یــک بلــوغ 
ــون  ــید، چ ــد رس ــتری خواهن بیش
و  درگیری هــا  ایــن  وارد  مــردم 
دشــمن  می شــوند.  چالش هــا 
یک دفعــه تمــام آن چــه را کــه 
ــی آورد  ــی دارد م ــدارد برم دارد و ن
تقویــت  باعــث  ایــن  میــدان، 
دارد  جامعــه  اکنــون  می شــود، 

ــن اراذل  ــد. ای ــر می کن ــوب فک خ
می خواهنــد  فحاش هــا  ایــن  و 
ــد؟  ــن کنن ــت تعیی ــا حکوم این ج
تــا  ســر  کــه  آدم هایــی  ایــن 
کثافــت  و  رذالــت  را  پای شــان 
ــان  ــط خیاب ــد وس ــه، می آین گرفت
ــا در دانشــگاه  ــند ی ــده می کش عرب
می کننــد  فحاشــی  می رونــد 
یــا هرجــا کــه هســتند، این هــا 
ــًا  ــا مث ــد این ج ــد بیاین می خواهن
ــد؟  ــران را ســعادتمند کنن ــردم ای م
کــی هســتند این هــا؟ مــردم دارنــد 
این هــا را می بیننــد. گله مندی هــا 
ــم  ــه ک ــا ک ــا و این ه و اعتراض ه
نیســت این هــا جــای خــودش، 
ــه دارد  ــت ک ــه ای اس ــک جامع ی
ــی رود، دارد  ــودش را م ــیر خ مس
یــک  مثــل  می کنــد،  حرکــت 
بچــه ای کــه دارد همین طــور رشــد 
می کنــد و قدم هــای خــودش را 
ــی دارد. خــب  در مســیر رشــد برم
ــی رود  ــدم م ــه ق ــدم ب ــن دارد ق ای
جلــو، ایــن هنــوز ادعــا نکــرده کــه 
مــن کامــل شــدم. خــود مــردم هــم 
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ــد  ــری می کنن ــر هم فک ــا همدیگ ب
ــای  ــان، گروه ه ــره نخبگان ش باالخ
هم فکــری  مختلف شــان 
مشکات شــان  می کننــد 
می کننــد. فصــل  و  حــل  را 

در  جهانــی  باشــگاه  در  شــما 
حضــور  مختلــف  عرصه هــای 
پیــدا می کنیــد این هــا از حســد 
ــه  ــد چ ــوند، نمی دانن ــه می ش دیوان
  ً ــرا ــد. اخی ــه سرشــان کنن ــی ب خاک
ماهواره بــری کــه پرتــاب شــد 
ــان  ــای خودم ــاخت بچه ه ــن س ای
اســت، مــن مکــرر رفتــم پیــش این 
ــا.  ــتند این ه ــی هس ــا، دیدن بچه ه
ــی رود در آن  ــم دارد م ــر عل از نظ
ــن  ــان. ای ــی جه ــگاه های اصل باش
اتفاقاتــی اســت کــه دارد می افتــد، 
خــب  اســت،  چشــم  جلــوی 
ــل  ــد تحم ــت نمی توانن ــوم اس معل
می گوینــد،  دروغ  البتــه  کننــد. 
تخصــص در جعــل و تحریــف 
ــد،  ــا دارن ــردازی و این ه و دروغ پ
ــت. ــن اس ــان ای ــًا تخصص ش اص

گــزارش  پیــش  هفتــه ی  مــن 

تفصیلــی از یــک جمــع متخصــص 
ــردم  ــت ک ــران دریاف ــگاه ته دانش
اخیــر  ماجــرای  ایــن  در  کــه 
حــاال  کردنــد!  چــه  ربات هــا 
این هــا بعــداً توضیــح خواهنــد داد، 
همیــن دانشــمندهای عزیــز جــوان 
مــا این هــا را اســتخراج کردنــد 
ــی  ــی علم ــزارش خیل ــد، گ گرفتن
ــت  ــن همان وق ــت! م ــنگی اس قش
بــه آن هــا گفتــم آقــا این هــا را 
منتشــر کنیــد این هــا را چــرا شــما 
نــه  می گوینــد  کردیــد؟  قایــم 
خــب حــاال بایــد کارمــان را یــک 
امــروز  کنیــم.  کامل تــر  مقــدار 
ــری  ــزارش مختص ــک گ ــم ی دیدی
از آن منتشــر شــده بــود. ایــن 
گــزارش خیلــی مفصــل اســت کــه 
ــر و  ــن توئیت ــا در ای ــه این ه چگون
این هــا بــا ربــات و بعــد بــا اجــاره 
کــردن چــه کردنــد، ســلبریتی های 
داســتان هایی،  یــک  اجــاره ای؛ 
آن همــه دروغ را ســاختند پخــش 
کردنــد، ریختنــد در ســر مــردم 
ــن  ــه امن تری ــود؟ ک ــه بش ــه چ ک
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ــد،  ــش کنن ــه را ناامن ــه ی منطق نقط
ذهنیــت اجتماعــی را آســیب بزنند، 
بدهنــد،  کاهــش  را  اعتمادهــا 
ــدن  ــرای آم ــود ب ــاز بش ــا راه ب ت
ــت و  ــن بیس ــنیدید ای ــش. ش داع
شــش تایی کــه این هــا دســتگیر 
خارجــی  همه شــان  کردنــد 
ــرم  ــه در ح ــی ک ــتند، آن کس هس
مطهــر حضــرت احمد بن موســی 
)علیه الســام( آن رفتــار را دارد انجــام 

بیگانــه ای  یــک  آدم  می دهنــد 
ــاختارهای  ــما س ــی ش ــت. وقت اس
ــد  ــف کنی ــور را تضعی ــی کش امنیت
آن  در  اتفاقــات  ایــن  متأســفانه 
ــی  ــه اذن اهلل تعال ــه ب ــد. البت می افت
ــود،  ــع می ش ــرا جم ــن ماج کل ای
ــد  ــران داری ــما االن در ته ــًا ش مث
ــی  ــران خیل ــد، ته ــی می کنی زندگ
شــهر بزرگــی اســت، چنــد جــای 
بــوده؛  بازی هــا  ایــن  تهــران 
ــر  ــرون از منظ ــه از بی ــی ک آن های
همیــن ماهــواره و این هــا نــگاه 
ــران  ــًا ته ــد اص ــد می گوین می کنن
ــرده.  ــقوط ک ــار س ــاال چندب ــا ح ت

کشــور خیلــی کشــور بزرگــی 
یــک  یک جاهایــی اش  اســت، 
صدهــزار  می کننــد  اغتشاشــی 
ــن  ــت ای ــد. آن وق ــرش می کنن براب
جمعیت هــای میلیونــی را شــما 
دیدیــد کــه هنــوز از ناحیــه ی نظام 
ــا کســی  ــر م فراخــوان نشــد، رهب
ــرای اجمــاع،  را فراخــوان نکــرد ب
آقــا  از  کلمــه  یــک  حــاال  تــا 
ــد  ــرکت کنی ــد ش ــنیدید بگوین ش
بیاییــد در فــان اجتمــاع؟ دعوتــی 
صــورت نگرفتــه، از خــود مؤمنیــن 
ابتکاراتــی اســت، مثــًا بعــد از 
نمــاز جمعــه می خواهیــم حرکــت 
ــت،  ــا اس ــا این ه ــم، جمعیت  ه کنی
این هــا  نیســتند؟  این هــا مــردم 
ــر از آن  ــک تصوی ــی هســتند؟ ی ک
منتشــر نمی شــود. در چــه عالمــی 
می کنیــم،  زندگــی  داریــم  مــا 
بی نظیــری  کذاب هــای  چــه 
دروغگوهــای  این هــا،  هســتند 
یــک  هســتند!  بی نظیــری 
تصویــر از آن منتشــر نمی شــود.
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منطق و مرام علوی

هیچ جــای دنیــا ســراغ نداریــد 
کــه نیــروی انتظامــی اش کتــک 
بخــورد، ایــن اروپــا جلــوی چشــم 
ایــن آ مریــکا هســت،  ماســت، 
جایــی  تنهــا  می زننــد.  فقــط 
ــورد  ــش می خ ــه نیروهای ــت ک اس
جوان هایــش  این جاســت. 
ــند  ــهادت می رس ــه ش ــور ب این ط
آتــش  جگــرش  انســان  کــه 
آن هــا  بــا  آن طــور  می گیــرد، 
ــون در  ــران چ ــد. ای ــار می کنن رفت
موضــع قــدرت اســت تنهــا جایــی 
می توانــد  دنیــا  در  کــه  اســت 
ــرد  ــان بالفطــره را بگی ــن جانی همی
ــور  ــرد از کش ــر بب ــد س ــع کن جم
ــن کار را  ــی ای ــزد، ول ــرون بری بی
ــد؟  ــد بکن ــد، نمی توان ــه نمی کن ک
چــون مــرام علــوی دارد، ایــن تنها 
جایــی اســت کــه بــر اســاس همان 
منطــق دارد زندگــی می کنــد، البتــه 
می شــود  ناچــار  یک جاهایــی 
ــم  ــری ه ــا درگی ــه خــب چهارت ک
می شــود باالخــره وســط درگیــری 

هــم کــه خرمــا خیــرات نمی کننــد 
ــم  ــزی ه ــی چی ــا باتوم ــک دوت ی
هــم  کســانی  یــک  می زننــد 
آســیب می بیننــد، خــب دیگــر 
چــاره چیســت؟ ایــن آتــش را 
خاموشــش  یک جــوری  بایــد 
کننــد. کســی قائــل بــه زیــاده  روی 
هــم نیســت ولــی ایــن  تنهــا جایــی 
اســت کــه پلیســش می خــورد. 
خیلــی خشــن هســتند، مــن چــون 
از  نزدیــک دیــدم، بــودم، صحنه ها 
کار  از  قلبــت  اصــًا  دیــدم،  را 
می افتــد وقتــی این هــا می آینــد 
پلیســش  ایــن  وقتــی  میــدان، 
ــا را  ــن حرف ه ــًا ای ــد اص می آی
نــدارد، ایــن حرف هــا نیســت. 
اســت. زیــاد  درددل  بگذریــم 

»لــزوم الجماعــة« پــس ایــن 
بــودِن  متصــل  یعنــی  اســت 
بــه یــک چنیــن جماعتــی کــه 
ــق  ــام ح ــورش، ام ــدارش، مح م
ــرای  اســت. ایــن خــط کمــال را ب
ــد، هــم  انســان هــم ترســیم می کن
تســهیل  هــم  می کنــد،  تســریع 
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را  رشــد  اســباب  و  می کنــد 
می کنــد. فراهــم  انســان  بــرای 

بدعت ضاللت است 

مطلــب بعــدی ایــن اســت »َو 
ــتَْعِمِل  ـِـَدِع َو ُمْس ــِل الْب ــِض اْه َرْف
چه جــوری  الُْمْختَــرِع «  اِْى  الــرَّ
»دوام  یــک:  می شــود؟  کامــل 
ــة«،  ــزوم الجماع ــة«، دو: »ل الطاع
ســه: »رفــض اهــل البــدع«. ایــن 
مســأله »رفــض اهــل البــدع« 
اســت،  مهمــی  خیلــی  بحــث 
ــردن،  ــدا ک ــای ج ــه معن ــض ب رف
انداختــن، فاصلــه گرفتــن؛  دور 
حــاال مثــًا بــه بیــان امــروزی 
ــردن،  ــوت ک ــًا بایک ــد مث بفرمایی
این طــور هــم می شــود گفــت. 
ــوم  ــه معل ــل ک ــدع« اه ــل الب »اه
بدعــت  جمــع  بــدع  اســت، 
اســت، یعنــی اهــل بدعــت را، 
ــان  ــا رفض ش ــانی را م ــن کس چنی
»رفــض  کنیــم  رفــض  کنیــم، 
اهــل البــدع« یعنــی آن هــا را 
منــزوی  را  آن هــا  کنیــم،  دور 

کنیــم، آن هــا را محــدود کنیــم.

ــت  ــت از جه ــه ی بدع ــود کلم خ
ــت،  ــوآوری اس ــای ن ــوی به معن لغ
امــا وقتــی می آیــد در ســاحت 
معــارف بــه معنــای اضافــه کــردن 
ــت،  ــن اس ــردن از دی ــم ک ــا ک ی
ــه یــک  ــن ن ــوآوری در دی یعنــی ن
بــه  مقبــول،  معقــوِل  نــوآوری 
ــه آن  ــد بدعــت، ب ــه نمی گوین آن ک
ــی  ــاد فن ــاد. اجته ــد اجته می گوین
ــن و  ــد دی ــاس قواع ــر اس ــه ب ک
به صــورت  تعریف شــده  اصــول 
و  می کنــد  اســتخراج  خالــص 
ابتــکارات،  تــازه،  حرف هــای 
نــو، ســؤاالت جدیــد  مطالــب 
ــاس  ــان اس ــر هم ــی ب ــه آن بده ب
می  گویــد،  پاســخ  شــما  بــه 
تبیینــش  می کنــد،  تحریــرش 
ــن  ــه ای ــت، ب ــن هس ــد، ای می کن
بــه  پــس  نمی گوینــد،  بدعــت 
ایــن  اجتهــاد.  می گوینــد  آن 
ــرای  ــن ب ــا دی ــه ی ب ــوع مواجه ن
ــن  ــق موازی ــا طب ــتخراج تازه ه اس
ــه  ــی ک ــن دین ــق موازی ــرد، طب خ



19

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

در خــود دیــن هــم موازینــش 
هســت ایــن بابــش گشــوده اســت.

امــا بدعت کار شــیاطین اســت، کار 
اهــل ضالــت اســت، کار کســانی 
ــن را از  ــد دی ــه می خواهن اســت ک
خلــوص بیندازنــد، لــذا یــا چیــزی 
از دیــن را کــه جــزء مســّلمات 
ــش  ــد َکم ــت می  خواهن ــن اس دی
ــود  ــن می ش ــد، ای ــد، بَِرش دارن کنن
ــه  ــزی را ک ــک چی ــا ی ــت، ی بدع
ــن  ــه دی ــدارد ب ــن ن ــه دی ــی ب ربط
ــن  ــط دی ــد وارد محی ــه کنن اضاف
ــن هــم می شــود بدعــت  ــد، ای کنن
کــه البتــه ایــن دومــی اش را بیشــتر 
می  گوینــد »ادخــال مــا لیــس 
ــی  ــن« یعن ــى الدی ــن ف ــن الدی م
ــن  ــه دی ــی ب ــه ربط ــزی را ک چی
ــن وارد  ــم دی ــه اس ــما ب ــدارد ش ن
دیــن کنیــد ایــن می شــود بدعــت. 
این هــا  انبیــاء  جریــان  اول  از 
بودنــد، از اول جریــان انبیــاء یــک 
ــل  ــا اه ــه این ه ــد ک ــانی بودن کس
بدعــت بودنــد، این هــا متصــل 
شــیطان. جریــان  بــه  هســتند 

در  می بینیــد  شــما  این کــه 
ــل  ــام( اه ــت )علیهم الس ــب اهل بی مکت
شــیاطین  بــا  را  این هــا  قیــاس 
ــن  ــه اش همی ــد نکت ــی می کنن معرف
اســت، یعنــی کســانی هســتند کــه 
خیلــی بی قاعــده، بــدون التــزام 
ــزی را  ــریعت چی ــط ش ــه ضواب ب
ــدا  ــن خ ــه دی ــی ب ــچ ربط ــه هی ک
ــن اوالً  ــه اســم دی ــن را ب ــدارد ای ن
ــًا منتشــرش  ــد، دوم مطــرح می کنن
ــی  ــد، یعن ــد، انتشــار می دهن می کنن
ــن  ــه دی ــی ب ــه ربط ــزی را ک چی
ــه دیــن منتســب می کننــد  ــدارد ب ن
و بــه عنــوان دیــن معرفــی اش 
ــت.  ــود بدع ــن می ش ــد. ای می کنن
بدعــت ضالــت  فرمــود  بعــد 
اســت، پیامبــر اعظــم فرمودنــد 
»ُكُلّ بِْدَعــةٍ َضاَللـَـٌة َو ُكُلّ َضاَللـَـةٍ 
فـِـي اَلنَّــارِ؛ هــر بدعتــی گمراهــی 
و ضالــت اســت و هــر گمراهــی 
در جهنــم اســت، در آتــش اســت«.
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باید باب مبارزه ی با 
بدعت گذاران باز باشد

خالــص  دیــن  این کــه  بــرای 
بــرای  بمانــد،  ســالم  بمانــد، 
و  متدینیــن  جامعــه ی  این کــه 
ســالم  انحراف هــا  از  مؤمنیــن 
ــا  ــد ب ــد بای ــص باش ــد و خال بمان
مبــارزه  بدعت گــذار  جریــان 
بشــود، یعنــی راهــش ایــن اســت، 
ــا  ــارزه ی ب ــاب مب ــد ب ــه بای همیش
ــد  ــد، بای ــاز باش ــذاران ب بدعت گ
ــرد. اگــر  جامعــه آن هــا را طــرد ک
ــوغ  ــن بل ــه ای ــن ب ــه ی مؤمنی جامع
برســند کــه بدعت گــذاران را طــرد 
ــامت  ــه س ــان ب ــد از خودش کنن
خلوص شــان  ایــن  می ماننــد، 
ــت می شــود، چــه در محــور  صیان
فکــر، چــه در محــور عمــل و 
مــا  »ادخــال  چــون  اخــاق. 
ــن«  ــى الدی ــن ف ــن الدی لیــس م
مباحــث  بــه  انحصــاری  ایــن 
مباحــث  هــم  نــدارد،  نظــری 
اعتقــادی  و  فکــری  و  نظــری 
مباحــث  هــم  دربرمی گیــرد،  را 
اخاقــی و عملــی را دربرمی گیــرد. 

ســاحت های  همــه ی  در  یعنــی 
ــزی  ــل، هرچی ــاق، عم ــر، اخ نظ
ــام  ــر به ن ــت اگ ــن نیس ــه از دی ک
ــن  ــه دی ــود و ب ــرح بش ــن مط دی
بخواهنــد این را منتســب و منتشــر 
کننــد ایــن می شــود بدعــت. شــما 
فــراوان  هــم  را  مصداق هایــش 
ــت،  ــاد اس ــش زی ــد، مصادیق داری
هــم مصادیــق نظــری دارد هــم 
ــی دارد. ــی و عمل ــق اخاق مصادی

فقهــای مــا هــم بــر بدعت گــذاران 
هــم  می زننــد  بطــان  ُمهــر 
عنــوان  تحــت  کــه  هرچیــزی 
این هــا  بشــود  مطــرح  بدعــت 
نظــر  از  مــا،  فقهــای  نظــر  از 
مطــرود  مــا  دیــن  بــزرگان 
بدعت  گــذاران  هــم  هســتند، 
مطــرود هســتند هــم بدعت هــا 
ایــن  می شــوند،  اعــام  باطــل 
مــا  فقهــای  ســیره ی  تمــام  در 
در ســلف صالــح همیــن بــوده. 

اولیــاء خــدا )ســام اهلل علیهم اجمعین( نســبت 
و  انحرافــی  خطــوط  ایــن  بــه 
ــان بدعت گــذاری  ــه جری نســبت ب
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بدعت هایــش  نشــر  بــرای  کــه 
ســازماندهی و تــاش می کــرده 
برخوردهــای  برخوردهای شــان 
بســیار قاطعــی بــوده، شــما روایات 
ــه  ــران را ک ــا بدعت گ ــورد ب برخ
ــای  ــه معن ــان ب ــًا انس ــد اص ببینی
ــد  ــه اعجــاب می آی ــه ب ــق کلم دقی
ــورد  ــه برخ ــا چگون ــا این ه ــه ب ک
حضــرت  عصــر  در  می کردنــد. 
ــاز  ــام( و آغ ــکری )علیه الس ــام عس ام
عصــر غیبــت صغــری، جریــان 
ــد.  ــی فعــال بودن بدعت گرهــا خیل
ــاب  ــن ب ــات ای ــما روای ــد ش بع
را ببینیــد کــه آن بدعت گــذاران 
آدم هایــی بودنــد کــه گاهــی اســم 
ــا را  ــتند این ه ــم داش ــمی ه و رس
ــورد  ــا برخ ــا آن ه ــور ب ــام چط ام
ــرد  ــا را ط ــور این ه ــد، چط می کن
مؤمنیــن  جامعــه ی  از  می کنــد، 
ــذاران را  ــه بدعت گ ــد ک می خواه
شناســایی کننــد، بدعت گــذاران 
را معرفــی کننــد، بدعت گــذاران 
وقتــی  چــون  کننــد.  افشــاء  را 
وقتــی  نشــوند،  افشــاء  این هــا 

این هــا فعــال باشــند می تواننــد 
در جامعــه ایجــاد انحراف هــای 
فکــری کننــد، بعــد برای خودشــان 
ــه  ــتند ک ــور هس ــم این ط ــاً  ه نوع
خودشــان  بــرای  زود  این هــا 
باالخــره  می کننــد،  ســازماندهی 
اطــراف خودشــان ِعــده ُعــده جمع 
پوســته ی  آن  گاهــی  می کننــد. 
ــی  ــد، یعن ــظ می کنن ــی را حف دین
بعضــی از نمادهــای دینــی را دارند 
ــان را از  ــط خودش ــًا خ ــا کام ام
ــد،  ــن جــدا می کنن جماعــت مؤمنی
نحله تراشــی  خودشــان  بــرای 
می کننــد، افــکار آن چنانــی درســت 
می کننــد، آداب و رســوم و قواعــد 
می کننــد. درســت  آن چنانــی 

گروهک های بدعت گذار

ایــن جریــان منافقیــن یکــی از 
بدعت گــذار  گروهک هــای  آن 
شــما  اســت.  غریــب  عجیــب 
نــکاح  بــاب  در  مثــًا  ببینیــد 
مثــًا  کردنــد؟  چــکار  این هــا 
می خواســتند  این کــه  بــرای 
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ــی  ــر خانم ــا ه ــوی ب ــای رج آق
ــتند  ــان داش ــه در اردوگاه های ش ک
بتوانــد َمحــرم باشــد، اصــًا فتــوای 
تشــکیاتی دارنــد کــه هرکســی را 
کــه ایــن آقــا می پســندد بایــد 
ــان  ــت خانم های ش ــای بدبخ مرده
را طــاق بدهنــد، بعــد او هــم 
ــی  ــه راض ــد چ ــی باش ــه راض چ
نباشــد بایــد بــه نــکاح ایشــان 
ــب  ــای عجی ــک چیزه ــد. ی دربیای
ــف  ــه ی کثی ــن نحل ــی در ای غریب
شــگفت انگیز  کــه  هســت 
این هــا  امثــال  حــاال  اســت. 
هســتند. این هــا  نیســتند،  کــم 

بــه ایــن ترتیــب چــه بدعــت 
فکــری باشــد چــه بدعــت اخاقی 
باشــد چــه بدعــت عملــی باشــد، 
َضاَللَــٌة  بِْدَعــةٍ  »ُكُلّ  فرمودنــد 
ــن  ــارِ« ای ــي اَلنَّ ِ ــةٍ ف َو ُكُلّ َضاَللَ
)علیهم الســام(  اهل بیــت  لــذا  اســت. 
برخــورد  بدعت گذارهــا  بــا 
می کردنــد. قاطعــی  خیلــی 

مواجهه  با بدعت گذاران و طرد 
آن ها

این جــا  )علیه الســام(  ســجاد  امــام 
ــد  ــام می کن ــنی اع ــه روش دارد ب
اگــر می خواهیــد فضیلت هــا در 
شــما بــه کمــال برســد عــاوه بــر 
ــد،  ــت می خواهی ــه دوام طاع این ک
عــاوه بــر این کــه لــزوم جماعــت 
و پیونــد بــا آن شــبکه ی مؤمنیــن را 
بــر محــور امــام حــق می خواهیــد، 
عــاوه بــر همــه ی این هــا »رفــض 
اهــل البــدع« را هــم می خواهیــد. 
یعنــی بایــد نــگاه ســلبی هم داشــته 
باشــید، تنهــا نــگاه ایجابــی کفایــت 
یعنــی  ســلبی  نــگاه  نمی کنــد، 
بــا بدعت گــذاران و  مواجهــه ی 
ــه ی  ــا کلم ــم ب ــا، آن ه ــرد آن ه ط
ــض«، رفــض طــرد اســت آن  »رف
هــم یــک طــرد تنــد و تیــز اســت 
بدعت گــذاران  می گویــد  کــه 
ــض  ــد »و رف ــد دور بیندازی را بای
کلمــه ی  ایــن  البــدع«.  اهــل 
اِْى الُْمْختـَـرِع « هــم  »ُمْســتَْعِمِل الــرَّ
ــانی  ــی کس ــت، یعن ــه اش هس ادام
ــی و  ــه وح ــان کاری ب ــه خودش ک
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ــد،  ــا ندارن ــی و این ه ــع وحیان مناب
ایــن  آراء خودســاخته را این هــا 
ــد »مســتعمل  ــه کار هــم می گیرن ب
ــر  ــا را ب ــرع« این ه ــرأى المخت ال
ــد،  ــزی می کنن ــاس او برنامه ری اس
بــر اســاس او اقــدام می کننــد، بــر 
ــد،  ــازی می کنن ــاس او گروه س اس
حــاال  می کننــد.  تشکل ســازی 
ــد. ــان کنی ــد رفض ش ــا را بای این ه

منظومه زیبایی های مکارم 
اخالق

بنابرایــن آن چــه کــه مــا از خــدای 
بــود،  ایــن  خواســتیم  متعــال 
یــک  به صــورت  همین طــور 
ــم از  ــت داری ــک فهرس ــه ی منظوم
ــه  ــاق ک ــکارم اخ ــای م زیبایی ه
ــد،  ــروع ش ــدل« ش ــط الع از »بس
پایــان آن حضــرت فرمــود »و اکمل 
ذلــک لــی« مــن ایــن مجموعــه را 
کمالــش را می خواهــم، کمالــش 
ــه  ــا س ــت؟ ب ــر اس ــه میس چگون
مســأله، یــک: »دوام الطاعــة«، دو: 
ــزوم الجماعــة«، ســه: »رفــض  »ل

ــرأى  ــدع و مســتعمل ال اهــل الب
ــی  ــه ی ایجاب ــم جنب ــرع«. ه المخت
دارد هــم جنبــه ی صیانتی و ســلبی 
ــن  ــکار مؤمنی ــد اف ــی بای دارد. یعن
ــن  ــاق مؤمنی ــود، اخ ــت بش صیان
ــادات،  ــال، ع ــت بشــود، اعم صیان
آداب و رســوم مؤمنیــن از ورود 
ــی  ــود، یعن ــت بش ــا صیان بدعت ه
ــا را  ــد آن ه ــه می توان ــی ک چیزهای
از صــراط مســتقیم خــارج کنــد و 
گرفتــار ضالــت و گمراهــی بکند.

بدعت گذاری ریشه ی کفر دارد

ــما  ــه ش ــخ را ک ــن تاری ــام ای تم
جریــان  بفرماییــد  مطالعــه 
و  بدعت گــذاری  و  بدعــت 
همه شــان  بدعت گــذاران 
ــی  ــه گاه ــر دارد، قیاف ریشــه ی کف
ــی  ــت، گاه ــی اس ــای ایمان قیافه ه
لبــاس مــا را دارنــد، اتفاقــًا بــا ایــن 
ــد،  ــت می کنن ــت درس ــاس بدع لب
ــا  ــن کاره ــتند از ای ــا توانس هرج
ــت  ــی اس ــک کس ــًا ی ــد. مث کردن
ظاهــراً آدم روشــنفکری اســت، 
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ــد ســابقه ی  ــگاه می کنی ســابقه را ن
ــر  ــابقه ی کف ــت، س ــلمانی اس مس
نیســت، بعــد یــک فرهیختگــی ای 
بدعت گذارهــا  معمــوالً  دارنــد، 
ــن  ــه از ای ــد ک ــی دارن ــک نبوغ ی
تولیــد  می تواننــد  خرمهره هــا 
کننــد کــه ذهنیــت مخاطــب را 
ــذب  ــا را ج ــد و آن ه ــر کنن درگی
کننــد. اول بایــد یــک ظرفیــت 
ــک  ــند، ی ــته باش ــاری ای داش اعتب
اعتبــار علمــی، یــک وجاهتــی، 
یــک چنیــن چیــزی در این هــا 
ــما  ــد ش ــد بع ــته باش ــود داش وج
آن جــا  از  می بینیــد  یک دفعــه 
شــروع می کنــد بــه تولیــد بدعــت. 
طــرف در جامعــه بــه عنــوان یــک 
روشــنفکر دینــی و دارای مثــًا 
ــب علمــی شــناخته می شــده،  مرات
ــم دور  ــادی را ه ــده ی زی ــک ع ی
خــودش جمــع کــرده بــوده، بعــد 
هــم کتــاب نوشــته، کتــاب اخاقی 
نوشــته، کتاب هــای علمــی نوشــته، 
ــد  ــون بای ــم دارد، چ ــا را ه این ه
او  از  کــه  باشــد  کســی  یــک 

بشــنوند دیگــر، بعــد می بینیــد 
ایــن بدعت گــذاری در ســاحت 
فکــر یــا در ســاحت اخــاق یــا در 
ــا از او  ــن را دارد ت ــل دارد. ای عم
بخرنــد، از او بشــنوند؛ لــذا این هــا 
ــه ای از ابهــام  معمــوالً در یــک هال
ــای  ــی فعالیت ه ــک پوشش و در ی
می دهنــد.  انجــام  را  خودشــان 
ــرت  ــه بصی ــا البت ــناخت این ه ش
رفــض  و  می  خواهــد  هــم 
ــم  ــا ه ــاگری این ه ــا و افش این ه
ــد  ــه اوالً بای ــت ک ــدی اس کار ج
ــن  ــی ای ــاب دین ــیِ  ن ــز علم مراک
کار را بــه عهــده داشــته باشــد، 
وظیفــه ی آن هاســت، بعــد هــم 
ــانی  ــن کس ــه ی مؤمنی ــد جامع بای
ــذاری  ــان بدعت گ ــه در جری را ک
کنــد  طــرد  را  این هــا  هســتند 
ــوند. َواال  ــزوی بش ــا من ــا این ه ت
این هــا اگــر پرچــم داری کننــد 
بــه  خودشــان  بــا  را  خیلی هــا 
ــذا  ــرد. ل ســمت جهنــم خواهنــد ب
ــت. ــی الزم اس ــت خیل ــن صیان ای
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اللهم صل على محمد و آل محمد

ــم  ــم می دهی ــال را قس ــدای متع خ
بــه حــق  اولیــاءاش  بــه حــق 
ــان درگاهــش اســباب عــزت  مقرب
مؤمنــان،  جامعــه ی  ســعادت  و 
را  )علیهم الســام(  اهل بیــت  دوســتان 
کــه  بفرماینــد! کســانی  فراهــم 
ــه ی  ــرای جامع ــتند ب ــواه هس بدخ
هدایــت  قابــل  اگــر  مؤمنیــن 
ــا را  ــال آن ه ــدای متع ــتند خ هس
قابــل  اگــر  بفرماینــد،  هدایــت 
ــع را از  ــن موان ــت نیســتند ای هدای
ــردارد،  ــامی ب ــت اس ــر راه اُم س
ــه حــق  ــم ب خــدا را قســم می دهی
محمــد و آل محمــد امــام مــا، 
اُمــت مــا، نظــام مــا در کنــف 
حمایــت ولــی اش حفــظ بفرمایــد، 
موانــع ظهــور مرتفــع بفرمایــد،

ارواح مطهــر شــهداء، امــام راحــل 
مدافــع  شــهدای  عظیم الشــأن، 
اخیــراً  کــه  عزیزانــی  امنیــت، 
ــهیدان  ــیدند، ش ــهادت رس ــه ش ب
شــاهچراغ، همــه و همــه را با ســید 
و ساالر شــهیدان محشــور بفرماید.




