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ارجمند سرور معظموتقريظ استاد
امامياهللايتآحضرت حسن سيد حاج

تعالي بسمه

ر قال الصلوة، و اهللابعدالحمد :)سلمووآلهعليهاهللاصلي(سول

»عشَاف فَإِنَّه بِالْقُرْآنِ كُملَيفَع الْمظْلمِ اللَّيلِ الْفتَنُ كَقطَعِ كُملَيع تسالْتَب فَإِذَا

جعلَه خَلْفَ منْ و الْجنَّةِ إِلَى هقَاد هامأَم لَهعج منْ و ماحلٌ مصدقٌ شَفَّعماقَهس ه

النَّار )17:ص/89:ج/بحاراألنوار(»إِلَى

والمسلمين االسالم حجة مرحوم از يادگاري ما عصر و قرآن شريف كتاب

اسالمي سعيد شيخ ثراه(آقاي اهل.باشدمي)طاب مخلص مواليان از مرحوم آن

بود)السالمعليهم(بيت بزرگواران آن مكتب مروجين از روحاني.و يك او

ميمخ عشق عترت و قرآن به و بود وارسته و خدوم و پيوستهلص و ورزيد

نمود صرف تشيع مكتب به خدمت در را خود شريف اين.عمر رحلت

كرد داغدار را روحانيت عالم دلسوز با.روحاني را او متعال خداوند

فرمايد متعالي است، عالي درجاتش و فرمايد محشور است.پيغمبرانش اميد

ا اثر ذخيرهاين باشدرزنده ايشان آخرت .ي

بركاته و اهللا رحمة و عليكم والسالم
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مقدمه

ديروز راهنماي و هدايت چراغ فردايوقرآن و .ستماامروز
بهت و بشريت سعادت ومالك دشمنان شناخت براي راه ونقشهرين هايشان

مقاراه استهاي آنها با .بله
و معرفت عآبا انسان قرآني خصوصاًصرگاهي ميما اسالمي پيشتواجامعه ند

خود نمايد،روي روشن وورا خودحال بسازدآينده .را
عصر به قرآني نگاهي شما روي پيش ومجموعه استمساما آن اجتماعي .ئل

از بالبته نيز عترت نوراني بهرههبيانات .ايمگرفتهمناسبت
در درالهي كالمت وپناه آن قرآنفهم به بدارخدوعمل موفقمان آن به .مت

اسالمي سعيد
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آسماني« تعاليم »جايگاه

منْ« لَأَكَلُوا هِمبر منْ هِمأُنْزِلَ إِلَي ما و الْإِنْجيلَ و التَّوراةَ أَقاموا مأَنَّه لَو و

أَرجلهِم تتَح )66-مائده(»فَوقهِم و منْ

و انجيل و تورات آنها اگر شدهو نازل پروردگارشان طرف از آنها بر )قرآن(آنچه

خورد هند خوا روزي زمين و ازآسمان دارند برپا .را

ربهِم إِلى« بِإِذْنِ النُّورِ إِلَى الظُّلُمات منَ النَّاس تُخْرِجل كإِلَي أَنْزَلْناه تابك الر

الْحميد الْعزيزِ راطـ(»ص )1ابراهيم

الم اذنالف، به را مردم تا آورديم فرود تو سوى به را آن كه است كتابى راء، ،

آورى بيرون روشنايى سوى به تاريكيها از آنپروردگارشان راه سوى به

ستوده ناپذير .شكست

از پس زندگي به دادن سامان و سر براي تنها انبياء آسماني تعليمات از پيروي
نيست گستردهمرگ بازتاب سرتايبلكه ماديادر زندگي داردانسانسر نيز .ها

وجمعيت قوي، را نيروهاها و فشرده را متراصفوف نعمترا و پرهاكم ورا بركت
مرفّامكا را زندگي و وسيع را مينات امان و امن و .سازده
دردر افراد، ايمان هستي ونظام ووابرزمين وباران نقشكشاورزي محصوالت

آسمان.دارد وي،كتب اساسي حركتومحورقانون همه تنها،هاستراهنماي
و است الزم آن اقامه نيست، كافي آسماني كتاب درمانندتالوت پرچم

شودجبهه داشته برپا بايد كه رشد.هاست و حركت بيداري، بينايي، وسيله نور
اين،است همه كه استهمانگونه موجود خدا راه و آسماني دركتاب .ها
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فراهاثروت نيروهاي و مادي عظيم اثرانساواني بر بشريت دنياي در امروز ني
از سالحانحراف صورت به تعليمات مرگباراين كشمكشهاي بيو وهاي دليل

ويرانگركوشش ميهاي استنابود حقيقت اين زنده دليل حجم.گردد امروز
جهثروت در كه ميهائي كار به دنيا تخريب هرت بيشتررود، ثروتگاه كهاز هائي

مي مصرف سازنده مسيرهاي نيستدر كمتر هم آن از نباشد مغزهاي.شود امروز
سالح توليد و توسعه و تكميل براي كه كشمكشمتفكري و جنگي هايهاي

مي كار مي،كنداستعماري تشكيل را انساني ارزنده نيروهاي از مهمي دهدقسمت
سرمايه اين به بشر نوع چقدر او و ميها بين از بيهوده كه مغزهائي براي،رودين

نيازمندي ورفع خواستني و زيبا دنيا چهره چقدر و است محتاج بودهايش جالب
مي گرفته كار به آبادي راه در اينها همه .شدنداگر

برنا حاكميت درگرو آسمان و زمين بركات از كامل درمهاستفاده آسماني هاي
مي بر.باشدجامعه ميجامعترين قرآن الهي .باشدنامه

علي مؤمنان امير گفته دانش:)السالمعليه(به و علوم سرچشمه و دلها دربهار همه ها
بيماري همه درمان همچنين و است، وهاقرآن اجتماعي و اخالقي و فكري ي

جستسيا آن در بايد را )23:ص/89:ج/بحاراألنوار(» فَاستَشْفُوه منْ أَدوائكُم«.سي

بهاي كه امروز مسلمانان از بسياري سيره خالف بر كه است اين بر دليل بيان ن
شده نازل بردن ثواب و خواندن براي تنها كه مقدس كتاب يك عنوان به قرآن

برايمي است كتابي سراسرنگرند در درانسانزندگيعمل كتابي چنين بايد ها،
زند زندگيمتن اساسي قانون و گيرد جا مسلمانان دگي تشكيل را وآنان هد،

بهتر و بيشتر كردن عمل براي دقت و مطالعه و بررسي و بحث موضوع هميشه
.باشد

روي و آسماني بزرگ كتاب اين كردن مكتبفراموش به انحرافيآوردن هاي
و استشرق مسلمين ناتواني و ضعف و افتادگي عقب مؤثر عوامل از يكي .غرب
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هيبدا:)السالمعليه(علي فقرنيد و نياز كمترين قرآن بودن دارا از بعد شما از چكس
از قبل احدي و بيندارد قرآن بودن بودنيازدارا .نخواهد

رنج چه و قرآن به بيگانگان آشنائي و قرآن از ما بيگانگي است دردناك چقدر آورو
باشد ما خانه در سعادت وسيله بهترين كه جهانواست گرد آن دنبال به ما

باربگردي مصيبت چه و وم دادن، جان كام، تشنه حيات آب چشمه كنار در است
بيابانيا بردر سرابهاي دنبال به !دويدنهوت

گرفته فاصله قرآني اصول اين از قدر هر اينكه وعجب ذلت و رنج و درد به ايم
شده گرفتار بيشتري متونكبت باز ولي ميايم، ضربه كجا از نيستيم !خوريمجه

استحميتباز قرآن به بازگشت و نظر تجديد و انديشه مانع جاهليت خدايا.هاي
كن بيدار خطرناك و عميق خواب اين از را .ما

ما« عصر مدرن(»فرزندكشي )جاهليت

و إِياهم« قُكُمنَرْز نَحنُ إِمالقٍ منْ كُمالدأَو تَقْتُلُوا ال 151-انعام(» و(

از را فرزندانتان را)ترس(و آنها و شما ما نكشيد، .دهيمميروزيفقر

تكرار ديگري شكل در ما زمان و عصر در جاهلي عمل اين تاسف نهايت با
بي.شودمي كودكان زمين، روي غذائي مواد احتمالي كمبود عنوان عالمبه در گناه

مي قتل به كورتاژ طريق از .رسندجنيني
دال جنين سقط براي بيامروز ذكرائل نيز ديگري ازميساس يكي فقر ولي كنند،

است آن عمده .دالئل
در جاهليت ميعصر تكرار ديگري شكل به ما حتيزمان عصرما جاهليت و شود
وحشتنا جهاني گستردهتركدر استازترو اسالم از قبل .جاهليت
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ازدر قبل بگورجاهليت زنده را دختران شخص ومياسالم تجاهليدركردند،
وعصر شخصيت ميما دفن را آنان انساني .كنندكرامت

و پدراهتمام درودغدغه ومادر معنويت ابتدا قرآني فرزندمكتب وتربيت است
را ميرزاق ودرودانندخدا حركت وعين بركت وتالش بوسعت را رزق هتنگي
او .دانندميدست

ما« عصر در »بردگي

فَ...« تُكْرِهوا ال ياةِوالْح رَضع تَحصناً لتَبتَغُوا أَردنَ إِنْ الْبِغاء تَياتكُم علَى

إِكْ دعب منْ اللَّه فَإِنَّ منْ يكْرِههنَّ و رحيمالدنْيا غَفُور )33-نور(»راههِنَّ

نكنيد فروشي خود مجبوربه دنيا متاع تحصيل براي را خود كنيزان اگر،و

كارخواهمي اين بر را آنها كس هر و بمانند پاك كندند پشيمان(اكراه سپس

است)گردد رحيم و غفور اكراه اين از بعد اين(خداوند هميشه براي و كنيد توبه

گوئيد ترك را ننگين )عمل

در مفسران از گفتهأشبعضي جمله اين نزول ابيعبد:اندن بن كنيز،اهللا شش
مجبور را آنها كه ميبداشت فروشي خود طريق از او براي درآمد كسب .كرده

عفت با منافي اعمال با مبارزه درباره اسالم حكم كه سورهدر(هنگامي صادر)اين
پيامبرشد خدمت آيه)سلمووآلهعليهاهللاصلي(آنها كردند شكايت ماجرا اين از و آمدند

كرد نهي كار اين از و شد نازل .فوق
مي نشان آيه عصرداين در حد چه تا كه وجاهد انحطاط گرفتار مردم هليت

بودند اخالقي بعدسقوط نيزظهورازكه كاربعضاًاسالم ميبه ادامه تاخود دادند
داد خاتمه ننگين وضع اين به و شد نازل فوق آيه .اينكه
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مت درأاما آنعصرسفانه بعضي كه نهاما نام بيستم قرن جاهليت عصر در،انددهرا
از ميبعضي بشر حقوق و تمدن از دم كه ادامهكشورها شدت به عمل اين زنند

غربي.دارد كه است پيشدرست اصطالح به اماها بودند، بردگي الغاي در قدم
دقيقاً ميأمسوقتي بررسي را ريشهمي،كنيمله تنها نه بردگي بلكهبينيم نشد كن

خطرناك صورت وحشتناكبه و درتر يعني بردگيتري و ملتها استعمار شكل
هر كه بطوري گشت، آشكار ميمستعمرات ضعف به رو فردي بردگي شتگذاقدر

دست قويهبردگي استعمار و ميجمعي نيرومندتر و كه.شدتر انگلستان امپراطوري
بودپيش بردگي الغاي در امر،قدم در ميپيشقدم محسوب نيز !شوداستعمار

استعمارگرا كه دادندجناياتي انجام خود استعمار مدت طول در غربي تنها،ن نه
برخوردار بيشتري گسترش و شدت از بلكه نبود، بردگي دوران جنايات از كمتر

ملت.بود بردگي باز مستعمرات شدن آزاد از بعد يافتحتي ادامه اين،ها كه چرا
سياآزا،آزادي اصطالح به فرهنگيدي و اقتصادي استعمار ولي بود، درسي هنوز

حكم آن غير و شده آزاد مستعمرات از استبسياري .فرما
مسمخصوصاً براي كه كمونيستي سينهأكشورهاي همه از بيش بردگي الغاي له
مي يكچاك گرفتار خود بردهكنند شرمنوع كهداري مردمي و هستند، عمومي آور

مي زندگي كشورها اين اختياريدر كمترين بردگان مانند وكنند ندارند خود از
مي تعيين كمونيست حزب گردانندگان را آنها چيز اظهارنظرهمه كسي اگر و كنند

يا كند اردوگاهمخالفي ميبه فرستاده اجباري كار در،شودهاي زندانسياهيا چال
باشدازاگرياوافتد،مي بيم،دانشمندان عنوان روابه تيمارستان!نيار هاروانه
اخالص.گرددمي تابع بردگي اينكه نيسته مفهوم،سم است ناپسند و زشت آنچه

مي و است، بردگي محتواي زدهو استعمار كشورهاي در محتوا و مفهوم اين دانيم
مي پياده اشكال بدترين به كمونيستي ممالك در .شودو
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تغيير يك تنها حقيقت در و بوده صوري امروز جهان در بردگي الغاي اينكه نتيجه
!استشكل

ظاهراً نداردگرچه وجود سابق صورت به متمدن،بردگي اصطالح به دنياي در ولي
مي ازجناياتي كه وحشتناكشود مراتب به بردگي استدوران .تر

جمله كه است الزم نيز نكته اين تحصناً«ذكر پاكخواهندميآنهااگر(»إِنْ أَردنَ
آن)بمانند خود اگر كه نيست اين اجبارزنمفهومش باشند كار اين به مايل ها

ندارد مانعي است،آنها موضوع انتفاء به منتفي قبيل از تعبير اين عنوان،بلكه زيرا
وگراكر است صادق تمايل عدم صورت در هراه به آن به تشويق و خودفروشي نه

و است، بزرگي گناه خدابرحال حرام طرفين رضايت نميفرض اين.شودحالل
باشندتعبير داشته غيرتي مختصر كنيزان اين صاحبان اگر كه است اين به،براي

بخورد بر آنها ظاهراً.غيرت كه كنيزان اين است اين آيه سطحدرمفهوم
دارندپائين قرار نيستند،تري آلودگي اين به ادشما.مايل همه آن داريدكه چرا،عا

مي پستي چنين به !دهيد؟تن
پايان قرآندر وروش نبندد را بازگشت راه اينكه براي توبهاست به تشويق را آنها

ميو كند هر:گويداصالح آنو كاركس اين بر را كندها پشيم(اكراه انسپس
است)گردد رحيم و غفور .خداوند

چنان جمله كهاين باشد كنيزان آن صاحبان وضع به اشاره است ممكن گفتيم كه
خ ننگين و تاريك گذشته واز هستند، خويشتن اصالح و توبه آماده و پشيمان ود

و فشار تحت كه است زناني آن به اشاره اينكاراجباريا به .دادندميتن
در بردگان گذشته در بردگان دردناك بسيارسرنوشت سرنوشت تاريخ طول

داشتهدرد اسپارتناكي بردگان نمونه عنوان به قومياند، اصطالح به كه را ها
مينمتمد نظر در بهبودند اسپارتي غالمان القوانين روح نويسنده قول به گيريم،

نبودند نفر يك غالم تنها كه بودند بدبخت محسوب،قدري جامعه تمام غالم بلكه
ومي ازهرشدند، ترس بدون ميكس هرقانون ياتوانست خود غالم بخواهد قدر
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زندگا حقيقت در و دهد، شكنجه و آزار را بودديگري بدتر نيز حيوانات از آنها .ني
عقب كشورهاي از را بردگان كه زماني مياز صيد درافتاده كه هنگامي تا كردند

مي عرضه فروش مي،شدبازارهاي آنها از وبسياري وسيلهمردند ايباقيمانده
بهره،بودند بردهبراي طمگيري ميفروشان آنها به كه غذايي اندك و براياع دادند

بيماري و پيري هنگام به و بود، كاركردن و ماندن حالزنده به را آنها صعب هاي
م رها ديخود جان دردناكي شكل به تا با.هندكردند تاريخ طول در بردگي نام لذا

است همراه هولناك جنايات از .انبوهي
آزادي زمينه در اسالم طرح به فشرده صورت به نكته چند اين شدن روشن با

ميتدري باز بردگان غالباً.گرديمجي نميآنچه قرار توجه كهمورد است اين گيرد
جامعهاگر بافت در غلطي شودنظام وارد زمانريشه،اي به احتياج آن كردن كن

هر و هماننددارد، درست داشت، خواهد معكوسي نتيجه نشده حساب حركت
بيماريش و شده مبتال خطرناك بيماري يك به كه نمودهكامالًانساني پيشرفت

و معتااست، شخص ددييا ساهكه خوها خود زشت اعتياد به درل گرفته،
حتماً موارد برنامهاينگونه از زمانبايد كردهاي استفاده شده .بندي

بگوئيمصريح مي:تر دستور عمومي فرمان يك طبق اسالم بردگاناگر همه داد
بيش بسا چه كنند، آزاد را آن در ميموجود تلف آنها از،شدندتر نيمي گاه زيرا

مي تشكيل بردگان را خانهجامعه نه و داشتند، مستقلي كار و كسب نه آنها دادند،
وسيله و النه زندگيو ادامه براي .اي

مي آزاد همه معين ساعت يك و روز يك در بيكاراگر عظيم جمعيت يك شدند
مي مواجظاهر خطر با خودش زندگي هم كه نظمگشت بود ممكن هم و بود ه

او به محروميت كه هنگامي به و كند مختل را ميجامعه جافشار همه به آورد
افتدحمله راه به خونريزي و درگيري و شود .ور

تدريجاً بايد كه است بهاينجا خودشان جان نه گردند، جامعه جذب و شوند، آزاد
اندازند خطر به را جامعه امنيت نه و بيفتد حسابخطر برنامه اين درست اسالم و ،
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كرد تعقيب را اجازه.شده مورد يك در تنها اسالم آورديم باال در كه همانگونه
ميبرده الزاميگيري جنبه هرگز هم آن است، جنگي اسيران مورد در آن و دهد
.ندارد

برده آن از بعد قرنها و اسالم، ظهور عصر در كه حالي ودر زور طريق از گيري
سياهحمل كشورهاي به بهه آنها تبديل و آزاد، انسانهاي كردن دستگير و پوستان

مقياس در گاهي و بود، زياد بسيار ميبردگان، معامله آن روي وحشتناك شد،هاي
قرن اواخر در كه برده18بطوري هزار دويست سال هر انگلستان دولت ميالدي

مي معامله يكرا سال هر و راكرد، نفر هزار صورتصد به و گرفته آفريقا از
مي آمريكا به .بردندبردگان

خرده خود بردگان مورد در اسالم برنامه به كه كساني اينكه سخن گيريكوتاه
شنيدهمي سخني دور از جهتكنند و برنامه اين اصول از و كهاند، آن گيري

است بردگان ضايعات بدون و تدريجي آزادي .همان
ندا دقيقي گرفتهاطالع قرار مغرضي افراد تاثير تحت يا و خودرند گمان به كه اند

دامنه تبليغات آن روي و شمرده اسالم براي مهمي ضعف نقطه را راهاين به داري
.اندانداخته

ما« عصر در زنان »جاهليت

اتَّقَيتُنَّ فَال تَ« إِنِ النِّساء النَّبِي لَستُنَّ كَأَحد منَ ساءالَّذييا ن عطْملِ فَينَ بِالْقَوخْضَع

في«)32-احزاب(» قَلْبِه مرَض و قُلْنَ قَوالً معرُوفافي ال تَبرَّجنَ و قَرْنَ كُنَّ ووتيب

الْأُولى الْجاهليةِ رُّج33-احزاب(»... تَب(

پيامبر همسران ت!اي اگر نيستيد معمولي زنان از يكي همچون پيشهشما قوي

گونه به اين بنابر هوسكنيد، كهاي نگوئيد سخن دانگيز طمعربيماردالن شما
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بگوئي شايسته سخن و خانه*دكنند در جاهليتو همچون و بمانيد خود هاي

مردم(ننخستي ميان ...ظاهرنشويد)در

به انتسابشما پيامبرخاطر به قرا)سلمووآلهعليهاهللاصلي(تان و سو يك دراز گرفتنتان ر
از اسالم تعليمات و قرآن آيات شنيدن و وحي موقعيتكانون داراي ديگر سوي

مي كه هستيد چهخاصي و تقوا مسير در چه باشيد زنان همه براي سرمشقي توانيد
خود!گناهمسيردر موقعيت وبنابراين كنيد درك خرا سنگين بهمسئوليت را ويش

بدا و نسپاريد كهفراموشي بسيارنيد مقام خدا پيشگاه در كنيد پيشه تقوا اگر
داشت خواهيد .ممتازي

براي را طرف كه مقدمه اين دنبال مسئوليتبه ميپذيرش آماده آنهاها به و سازد
مي دستور،دهدشخصيت مينخستين صادر را عفت زمينه مخصوصاًدر و بهكند

مي باريك نكته يك ديگر،رودسراغ مسائل اينتا روشندر بخود خود رابطه
بنابرمي.گردد گونهفرمايد به هوساين دراي بيماردالن كه نگوئيد سخن انگيز

كنند طمع سخن،شما معمولي بطور و خشك و جدي گفتن، سخن هنگام به بلكه
ب دارند سعي كه شخصيت كم زنان همچون نه كنندهبگوئيد، تحريك تعبيرات ا

تو گاه مخصأكه اطوار و ادا با شهوتوصيم افراد كه گناهاست فكر به را ران
بگوئيدمي سخن .افكند

به است(»في قَلْبِه مرَضالَّذي«تعبير بيماري او دل در كه گويا)كسي بسيار تعبير
در جنسي غريزه كه حقيقت اين از است رسائي وحدو عينتعادل مشروع

بگذرد حد اين از كه هنگامي اما است، بودنوعي،سالمت خواهد .بيماري
مي جنون حد سر به گاه كه آنجا تعبيرتا آن از كه ميرسد جنسي جنون وبه كنند

و انواع دانشمندان ازامروز براقسامي كه را رواني بيماري ايناثراين طغيان
و درغريزه آلودگيتن انواع به محيطدادن و جنسي وجودهاي به كثيف هاي

شرمي خود كتب در دادهآيد .اندح
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مي شرح گونه اين به را دستور دومين آيه پايان صورت:دهددر به بايد شما
پيامبرشايسته و خدا رضاي مورد كه تو)سلمووآلهعليهاهللاصلي(اي عدالتأو و حق با م

بگوئيد سخن جمله،باشد حقيقت تخْضعنَ بِالْقَولِ«در سخن»فَال كيفيت به اشاره

ج و دارد قَوالً معرُوفاً«ملهگفتن سخن»قُلْنَ محتواي به معروف.اشاره قول البته
شايسته( و نيك دا)گفتار وسيعي هرمعني شد، گفته آنچه بر عالوه كه گونهرد

گناه و بيهوده و باطل ميگفتار نفي را حق مخالف و .كندآلود
مي اخير جمله مبادضمنا باشد، نخست جمله براي توضيحي تصورتواند، كسي ا

پيامبر زنان برخورد بايد كه باشد،)سلمووآلهعليهاهللاصلي(كند ادب از دور بيگانه مردان با
بر بايد وبلكه شايسته وخورد جنبهدرمؤدبانه هيچگونه بدون حال هايعين

باشد آميز است.تحريك عفت رعايت زمينه در آن كه را دستور سومين سپس
مي بيان درخانهدرشما:كندچنين نخستين جاهليت همچون و بمانيد خود هاي

تماشاي معرض در را خود زينت وسائل و اندام و نشويد ظاهر جمعيت ميان
ندهيد قرار .ديگران

چيست؟ اولي جاهليت از منظور
پيامبرظاهراً عصر مقارن كه است جاهليتي به)سلمووآلهعليهاهللاصلي(همان و بوده،

توا در كه درطوري آمده دنبالهريخ و نداشتند درستي حجاب زنان موقع آن
راروسري خود ميهاي سر پشت وبه سينه از قسمتي و گلو كه طوري به انداختند

گوشواره و آنگردنبند وهاي بود، نمايان همسرانها قرآن ترتيب اين به
مي)سلمووآلهعليهاهللاصلي(پيامبر باز اعمال گونه اين از .دداررا

پيامبر زنان بر آيات تكيه و است، عام حكم يك اين شك )سلمووآلهعليهاهللاصلي(بدون

ت عنوان استأبه بيشتر كه،كيد تو بگوئيم دانشمندي شخص به اينكه مثل درست
ا مفهومش مگو دروغ ديگرادانشمندي براي گفتن دروغ كه نيست مجازين ن

عال،است مرد يك كه است اين منظور مؤكّبلكه صورت به بايد جديم و تريدتر
كند پرهيز كار اين .از
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تعبير اين هرحال ميبه جانشان همچون ديگري جاهليت كه دردهد عرب هليت
قرآن پيشگوئي اين آثار خود عصر در امروز ما كه است متمدنپيش دنياي در

مي را پيش.بينيممادي را امري چنين اينكه به نظر پيشين مفسران بينيولي
بودندنمي افتاده زحمت به كلمه اين تفسير براي بهجاهليتلذا،كردند، را اولي

و نوح و آدم ميان بافاصله زنان كه سليمان و داود عصر ميان فاصله يا
بدنپيراهن ميهاي بيرون تفسيركردهنما راآمدند ازاسالم قبل جاهليت تا اند،

بدانند ثانيه !جاهليت
گفت چنانكه ظاهرولي بلكه نيست سخنان اين به نيازي ايم اوليجاهليتستاين

وجاهليتهمان شده اشاره آن به نيز قرآن ديگر جاي در كه است اسالم از قبل
ثانيه بعداًجاهليتجاهليت كه است خواي شدپيدا ما(.هد عصر جاهليت )همچون

مفسرا از بعدنجمعي كه كنند باور نتوانستند اگوئي ظهور ديگراز نوع سالم،
پا جهان در خواهدجاهليت وجود عرصه ازبه قبل عرب جاهليت كه گذاشت

اهميتاس كم موضوع آن مقابل در بودالم .خواهد
مظاهر شاهد كه ما براي امر اين امروز هستيمولي حاضر قرن وحشتناك جاهليت

بمالًكا را آن بايد و است، شده پيشگوئيحل از يكي حساب اعجه آميزازهاي
گذارد مجيد .قرآن

دراگر وعصرعرب داشت، غارتگري و جنگ اولي، بارفيجاهليت چندين المثل
خونريزي صحنه عكاظ دربازار شدند كشته تن چند كه گرديد احمقانه هاي

جنگعصرجاهليت ميما رخ جهاني مهاي بيست گاه كه آنيدهد در نفر ليون
ناق و مجروح آن از بيش و ميقرباني الخلقه !شوندص

مي زينت به تبرج زنان، عرب جاهليت در روسرياگر و كناركردند، را خود هاي
گونهمي به اززدند مقداري كه واي نمايانسينه آنها گوشواره و گردنبند و گلو
درمي كلوپگشت ما ميعصر تشكيل برهنگانهائي كلوپ بنام در(شود آن نمونه

است معروف مي)انگلستان مادرزاد برهنه آن در افراد معذرت نهايت با .شوندكه
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استرسوائي نگفتني عمومي معابر حتي و استخرها و دريا كنار پالژهاي اگر.هاي
خود خانه در بر پرچم كه بودند االعالم ذوات آلوده زنان عرب، جاهليت در

كنندمي دعوت خود سوي به را افراد تا !زدند
افدر ما قرن درجاهليت كه هستند ياروزنامهرادي مخصوص هايبرنامههاي

ورايانه مياي مطرح زمينه اين در را مطالبي جدااينترنتي آن ذكر از قلم كه كنند
بر عرب جاهليت و دارد داردشرم شرف صد .آن

در كه مفاسدي وضع از گوئيم چه عصرخالصه ايمان منهاي ماشيني مادي تمدن
ناگ كه دارد وجود استما بهتر از،فتنش مشتي فقط گفتيم نشانآنچه براي خروار

بود كساني زندگي ازدادن ميكه فاصله وخدا دانشگاه هزاران داشتن با و گيرند،
غوطهوعلميمراكز فساد منجالب در معروف، گاهي،شوندميوردانشمندان حتي

مفاس و فجايع همان اختيار در دانشمندان و علمي مراكز ميهمين قرار .گيرندد
و انسان اجتماعي روابط براي واسالم زن اجتماعي برنامهروابط ومرد دقيق اي

دارد در،جامع كريم قرآن اسالم اساسي آنقانون چگونگي به كثيري آيات
و درپرداخته روايت موجودهزاران آن تفصيل و برتفسير فقهاء كه مبناياست،

در را روابط اين احكام نمودندقاآن بيان مساله هزاران ماجماالً.لب مجموع خذأاز
زير كليات ميدراسالمي استفاده موضوع اين .شودباب

و* زن بين ميروابط باشدمرد ضرورت حداقل اندازه به .بايست
و* محرمحريم بين دروضوابط مينامحرم اجتماعي شودروابط رعايت بايست

در جامعه صالح و آنپاكي .استگرو
در* ميزن اجتماعي نقش داراي مهمجامعه و اصليباشد و وترين ترين

خانواده مسئوليت او اجتماعي مسئوليت مادري(موثرترين ـ .است)همسري
از* مينيمي زنان جامعه فعال حضورپيكره اما حضوريباشند، بايد آنان اجتماعي

نما استفاده آنان ازكماالت جامعه و باشد اوانساني زينت و ظاهري جمال و يد
ومنحصر خانواده محيط باشدبه .همسرش
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و* خصوصاًرفتار انسان اجتماعي پوشش و نميگفتار وزنان شيطاني بايست
باشد شهوت .محرك

بركات« جلب »راه

الْقُرى« أَنَّ أَهلَ لَو والس منَ رَكاتب هِملَينا علَفَتَح اتَّقَوا نُوا وضِآمالْأَر و ماء

يكْسبون كانُوا بِما موا فَأَخَذْناهكَذَّب لكنْ 96-اعراف(»و(

آبادي و شهرها در كه مردمي اگر دارندو زندگي پيشهوياورندبايمان،ها تقوي

مي،كنند آنها بر را زمين و آسمان آنهابركات ولي را(گشائيم تكذيب)حقايق

آنان هم ما كرديمكردند مجازات اعمالشان كيفر به .را

و است چيزي استقرار و ثبات معني به اصل در كلمه اين است بركت جمع بركات
مي اطالق بماند پايدار كه موهبتي و نعمت هر موجوداتبه برابر در گردد،

بييب و نابود و فاني زود كه ميبركت .شونداثر
تنها نه تقوا و ايمان اينكه توجه ميقابل الهي بركات نزول بلكسبب باعثشود، ه

اختيامي در آنچه كه كارگردد به نياز مورد مصارف در قرارگرفته انسان گرفتهر
ميالمثلفي.شود مالحظه بسياامروز قسمت وكنيم انساني نيروهاي از مهمي ر

مسير در اقتصادي سالحمنابع ساختن و تسليحاتي صرفمسابقه كننده نابود هاي
.گرددمي

هر فاقد هستند مواهبي مياينها ميان از بزودي بركت، تنهاگونه نه و روند
مينتيجه ببار هم ويراني داشت نخواهند .آورنداي
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ديگري شكل به الهي مواهب اين باشند داشته تقوا و ايمان انساني جوامع اگر ولي
در آنها ميان طبعاًميدر و خوآيد برقرار و باقي آن ماندآثار .اهد

باشد اثر كم فردي تقواي و ايمان است و،ممكن ايمان اهل جامعه اكثريت بايد
شوند بركات و الطاف مشمول تا باشند .تقوا

جامعه معنوي فرهنگ روي گذاري سرمايه دارد،بنابراين هم اقتصادي .بازده
تصور ملتمياينكه نعمتشود و ناز در غرق پرهيزگاري و ايمان فاقد نداهاي

گرفتن خوشبختي بر دليل را ثروت يعني ديگري اشتباه از كه است بزرگي اشتباه
مي .گيردسرچشمه

ميمعموالً فكر طور اين پيشرفتهمردم صنايعش ملتي هر كه ثروتشكنند و تر
باشد استخوشبخت،بيشتر اگردر.تر وحاليكه كنيم نفوذ جوامع اين درون به

روحدرد كه جانكاهي ميهاي هم در را آنها جسم قبولاز،كوبدو ببينيم نزديك
ازخوا آنها از بسياري كه كرد هستندبيچارههيم زمين روي مردم .ترين

و كوشش همانند اصولي بستن بكار نتيجه نسبي، پيشرفت همان اينكه از بگذريم
و نظم و داردتالش قرار انبيا تعليمات متن در كه است مسئوليت .حس

نيوي ودر ثروتمندترين از يكي يعني اثرپيشرفتهورك بر مادي، دنياي نقاط ترين
ناگها بسياريخاموشي يعني آمد، وجود به عجيبي صحنه برق بهني مردم از

آنهامغازه هستي و بردند حمله ازها نفر هزار سه كه آنجا تا كردند، غارت را
ب شدندهغارتگران بازداشت پليس .وسيله

غارتگراتعدامسلماً كهد بودند عده اين تنها و بوده عدد اين برابر چندين واقعي ن
مسلّ نيز و فراركنند، موقع به كنتوانستند است حرفهم غارتگران آنها نبودهه انداي

حادثه زيرا باشند كرده آماده قبل از عمومي حمله چنان براي را خود نفرات كه
بود ناگهاني حادثه .يك

نبراينبنا ميچنين دتيجه برق خاموشي يك با كه نفهگيريم هزار يكها مردم از ر
ا به و ثروتمند شدندشهر غارتگر به تبديل پيشرفته بر.صطالح دليل تنها نه اين
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ملت يك اخالقي بر،انحطاط دليل نيزنابلكه اجتماعي شديد اين.باشدميامني از
نا ميگذشته عيني آدمظران محيطگويند آن در يكهكشي نوشيدن همانند ا

آساني همين به است آب .جرعه
مي ازو كند، زندگي شرائطي چنين در و بدهند كسي به را دنيا تمام اگر دانيم
بودبيچاره خواهد جهان مردم .ترين

است آنها مشكالت از يكي تنها امنيت مشكل فراواننابساماني.تازه هاي
ديگري نواجتماعي به نيز آنها كه دردناكدارند بسيار خود اينابه به توجه با ند،

كرد اشتباه خوشبختي با نبايد را ثروت .حقايق
مياما گفته داشوداينكه كه جوامعي هستندچرا پرهيزگاري و ايمان راي

و،اندماندهعقب اسالم ادعاي تنها پرهيزگاري و ايمان از منظور پايبنداگر ادعاي
انبياء تعليمات اصول به ماندهبودن عقب افرادي چنين داريم قبول باشد اندبوده

مي همهولي و اعمال تمام در آن نفوذ جز چيزي پرهيزگاري و ايمان حقيقت دانيم
نمي تامين ادعا با كه است امري اين و نيست زندگي .گرددشئون

ت نهايت اأبا امروز تعليمسف اصول بسياري در خدا پيامبران و اسالم جوامعات ز
چهرهاسال و است مانده متروك نيمه يا متروك چهرهيمي جوامع ياين

نيست راستين .مسلمانان
مي كوشش و تالش و امانت و درستكاري و پاكي به دعوت آن.كنداسالم كو

تالش و وامانت دانش و علم به دعوت اسالم بيدارآگا؟ و ميهي آن.كندي كو
و سرشاآگاعلم اتحادار؟هي به دعوت فداكاريسالم و صفوف فشردگي و

آمي دكند، كامل طور به اصل اين براستي ايا جوامع حكمر امروز استفرماسالمي
مانده عقب حال اين با !اند؟و

ديگر چيز مسلمانان ما و است چيزي اسالم كرد اعتراف بايد مكتب!بنابراين هيچ
با وتوحيدي علم بلكه نيست، مخالف موردتكنولوژي وكأتصنعت اسالم قرآنيد
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در.است ومسيرتقواي مطالعه تكنولوژي وكسب وتحقيق جديتبرنامه و نظم،
در استقامت امورو .استاين

شگفتي وگشايش ميها تكنولوژي تقواي زمين و تشخيصاسرارآسمان و طلبد،
و مصالح و درمنافع بركت آن به درعمل را ميمصرف .آوردپي

ميعصردر وبينيمما وممالك آفرينش قوانين به هرجوامع به الهي مقدارسنن
مي نتاعمل به مييكنند نائل نيز آن .شوندج

در اسالمي ممالك ديروزمسيركوتاهي پيشرو مسلمانان تكنولوژي، و علم كسب
استعقبرا داده قرار امروز .ماندگان

»اكثريت«

»بالطَّي و الْخَبيثُ يستَوِي ال ياقُلْ اللَّه فَاتَّقُوا الْخَبيث كَثْرَةُ كبجأَع لَو و

تُفْلحون لَّكُمالْأَلْبابِ لَع )100-مائده(» أُولي

ناپا وبگو نيستندپاك مساوي ناپاچاگر،ك كثرت توكه بيندازد،ها شگفتي به را

بپرهيزيد)مخالفت(از صاحبا،خدا رستگاراي تا خرد .شويدن

إِ« اللَّهو عنْ سبيلِ لُّوكضي الْأَرضِ في منْ تُطع أَكْثَرَ ـ(»نْ )116انعام

روياكثرازاگر امردم رازمين تو كني خداازطاعت وراه گمراهمنحرف

.سازندمي

أَ« لكنَّ شْكُرُونَوي ال النَّاسِ )243-بقره(» كْثَرَ

شكركثراولي .نيستندگزارمردم

»ونولَمعي ال النَّاسِ أَكْثَرَ )187-اعراف(»لكنَّ

نميكثراولي .دانندمردم
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ال يؤْمنُون« النَّاسِ لكنَّ أَكْثَرَ 17/هود(»و(

نميولي ايمان .آورنداكثرمردم

حرَصت بِمؤْمنين« لَو النَّاسِ و ما أَكْثَرُ 103–يوسف(»و(

هراكثر نميكنيتالشچندمردم .آورندايمان

كُفُورا فَأَبى« النَّاسِ إِالَّ )89/اسراء(»أَكْثَرُ

ندارند كاري حق انكار و كفران جز مردم .اكثر

ازدر قرآنبسياري گرفتهاكثريتآيات قرار نكوهش و مذمت حالي.اندمورد در
مي اكثريتكه بد و خوب سنجش و قضاوت معيار امروز، دنياي در هاجامعهدانيم

مي .شودمحسوب
ت تحت مردم از بعضي اأگاهي وثير گرفته قرار اكثريت تمايالت و جمعيت نبوه

مي بتصور اكثريت اگر مطلبيهكنند قطعيهر نشانه اين كرد، پيدا بدونتمايل و
در است، مطلب آن درستي چراي و كهچون مواردي و نيست چنين كه حالي

اشت گرفتار اجتماعات شدهاكثريت روشن آنچهباهات واقع در است، زياد بسيار اند
يعني كمي، اكثريت نه است كيفي اكثريت است الزم بد از خوب شناسائي براي

قوي عاليافكار و واالتر و انديشهتر و پاكتر و تواناتر كثرتهاي نه است الزم تر
طرفدار .نفرات

مس سازگأاين امروز مردم از بعضي مذاق با شايد وله تلقينات اثر بر كه نباشد ار
سنجش مقياس يك عنوان به را اكثريت تمايالت هميشه شده، كوشش تبليغاتي

ب بد از كردههنيك باور كه آنجا تا بدهند، آنها كه،اندخورد چيزي يعني حق
كه حالي در باشد مايل آن به اكثريت كه است چيزي خوب و بپسندد، اكثريت

نيست از.چنين بسياري استگرفتاريو تفكر طرز همين اثر بر دنيا مردم .هاي
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ازدر وبعضي راه قرآن بآيات مؤمنان اكثريت توجههرسم مورد معيار يك عنوان
استقرار .گرفته

الْهدى« نَ لَهيما تَب دعنْ بولَ مالرَّس الْمؤْمنينَ نُولِّه و منْ يشاققِ ما و يتَّبِع غَيرَ سبيلِ

ساءت مصيراًتَولَّى و نُصله جهنَّ و 115/نساء(»م(

ازهر پيامبردركس با جزمخالفت طريقي از و اودرآيد كند پيروي مؤمنان طريق
مي كه راه همان به ميرا ورود ميبريم دوزخ داردبه جايگاهي بد و .فرستيم

ميدر متعارض روايات بحث در اسالمي ترجيحروايات معيارهاي از يكي كه بينيم
د شهرت ائمهرهمان پيروان و ياران و اصحاب ن استيميا .هدي

صادق امام نفر:فرمود)السالمعليه(چنانكه دو كه پيداهنگامي نظر اختالف قاضي
سر و باشدكنند روايات اختالف آن ديد،چشمه و كرد نگاه ازكدامبايد دويك آن

ن قبول مورد توروايت اصحاب رازد مشهور غير روايت و گرفت را آن بايد است؟
نيست آن در شكي مشهور روايت كه چرا كرد .رها

مي البالغه نهج در :خوانيمو
جمعيت همراه ازهميشه و است، جماعت با خدا دست كه باشيد بزرگ هاي

بپرهيزيد گوسفندپراكندگي چونانكه است شيطان بهره تنها و تك انسان تنهاكه
گرگ پيوند!طعمه كه را رهاآنچه است خورده گره آن با .كنيدنجمعيت

اي به او ممكن ترتيب دون اين ميان بعضي براي ازست وگروه رواياتآيات
شود تصور .تضادي

نمي اسالم كه شود پيدا فكر اين است ممكن ديگر سوي حكومتتوانداز با
بيايد كنار د،دموكراسي پايه كه برچرا قرآنموكراسي كه است مردم اكثريت آراء

قرارشديداً نكوهش مورد استآنرا .داده
يكديگر با آنها مقايسه و آورديم كه رواياتي و آيات همان در دقت كمي با ولي

آن واقعي مفهوم و ميمنظور روشن .گرددها
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باشند حق مسير در و آگاه و مؤمن اكثريت، اگر كه است اينجا كالم نظرات،جان
غالباً و محترم كردآنها پيروي آن از بايد و است واقع .مطابق

بي و جاهل و ه ناآگا اكثريت اگر باشند،ولي هوس و هوا تسليم اما آگاه يا خبر،
مي قرآن چنانكه آن از پيروي و دارد انحرافي جنبه غالبا آنها رانظرات انسان گويد

مي گمراهي و لت ضال .كشدبه
اگر بهرهآري درستي تعليمات و صحيح رهبري از اصطالحاكثريت به و گردد مند

ب اكثريت برايهيك مقياسي او تمايالت است ممكن آنگاه شود، رشيد معني تمام
اكثريت نه باشد، بد و خوب رشيدسنجش غير و نشده رهبري هيچ،هاي

برايضابطه باشد ايراد و اشكال از خالي كه مادي جامعه يك در اتخاذاي
اينتصميم به اعتراف با دانشمندان از بسياري لذا ندارد، وجود قوانين تصويب و ها

به مجبور است آميز اشتباه اوقات از بسياري اجتماع افراد اكثريت نظر كه حقيقت
شده آن راهپذيرش چون استاند بيشتر عيبش ديگر .هاي

باي سالم دموكراسي يك آمدن بدست براي حساب اين كردروي كوشش نخست د
توده وكه آگاه جامعه برايهاي معيار را اكثريت نظرات سپس گردند مؤمن

اكثريت نظرات اساس بر دموكراسي وگرنه داد، قرار اجتماعي اهداف پيشبرد
مي جهنم به را جامعه .فرستدگمراه،

مس اين بأذكر و رشيد و آگاه اكثريت حتي ما اعتقاد به كه است ضروري نيز اله
سنت و كتاب و الهي فرمان خالف بر كه است محترم نظراتشان صورتي در ايمان

باشد اقليت،نبوده يا اكثريت پيرو نه هستند گرا حق .خردمندان
اكثريت آراء به بردن پناه زمينه در امروز جوامع الزامات از بخشي كه است گفتني

مي ناشي اينجا معياراز آنها كه ندشود دست در كنندديگري تكيه آن روي .ارندكه
وبراي آسماني نكردهبرنامهكتب باز حسابي انبياء براي.اندهاي كه چيزي تنها

توده مانده باقي قدرتآنها و است، مردم تودههاي اين به بخشي راآگاهي ها
.ندارند
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ميهب بسيار تودهعالوه ناآگاهي كه مقرونشود صرفه به آنها براي وها است بهتر
مي تبليغات طريق از و كميآساني اكثريت لذا بكشند، خود دنبال به را آنها توانند

گردد خاموش صداها و سر تا داده قرار معيار .را
هيچگ انبياء رسالت به مؤمن جامعه يك نظراما پيروي از درخود اجباري ونه

نميا قوانين درتصويب برنامهكثريت زيرا انبياءبيند، قوانين و ازها خالي راستين
مي تصويب جايزالخطا اكثريت آنچه با و است، اشتباه و نقص و عيب ندكهرگونه

نيست مقايسه .قابل
بي آنها بر حاكم نظامات و نين قوا و امروز جوامع حال در درست اگر نديشيماو

بدبختي از بسياري كه ديد رسميتيهاخواهيم خاطر به شده دامنگيرشان كه ي
ن به بيدادگريدادن و مظالم چه و است ناآگاه اكثريت غيريهاظرات اكثريت كه ي

است؟ نگذارده صحه آن بر !مؤمن
نگ حكومتيك و كنوني جهان چهره در اكثريتيهااه اساس بر كه وي شده بنا ها

هوس با آميخته و نادرست اكثريتقوانين طرف از گاهي كه تصويبها به ها
ميمي نشان ارسد كه ازدهد بسياري است نكرده دوا را دردي عددي كثريت

اكثريت را كردهجنگها تصويب خواستهها آنها را مفاسد از بسياري و .انداند
خونريزي و جنگها استثمارها، و قمار،استعمارها الكلي، مشروبات شناختن آزاد ها

پاره حتي و فحشاء جنين، شرمسقط آن ذكر كه شنيع اعمال از استاي ازآور
منعكس كه پيشرفته اصطالح به كشورهاي از بسياري نمايندگان اكثريت طرف

است آنها مردم توده اكثريت نظريه مي،كننده حقيقت اين بر .باشدگواه
تصويب اكثريت نظر با است، آور شرم آنها ذكر حتي كه كثيفي و زشت قوانين چه

آتش!نشده؟ چه ايهاو نظريه با كه ناآگاي نگشته؟كثريت افروخته بر !ه
دم اكثريت، شعوروشعارمردم، بدون باشد، هم اگرصادقانه نميكراسي تواندقرآني

گردد جامعه و فرد وآخرت دنيا سعادت و.ضامن واداره درمديريت جامعهحكومت
بر واسالمي پايه وسه اسالم ك، ومال استوارمردم .استرهبري
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گذاري ادارسياست تصميمات، وها، ميه اجتماعي مختلف نظامات بايستمديريت
هر شودبا انجام مالك وآجدايي.سه بعضنها يا يكي بودن ازمالك آنهاي

.ستاگمراهي

مردم« »جايگاه

تَتَّبِعِ« ال و بِالْحقِّ النَّاسِ بينَ كُمفَاح الْأَرضِ خَليفَةً في لْناكعإِنَّا ج دداو يا

عذاب فَالْهوى ملَه اللَّه سبيلِ يضلُّونَ عنْ الَّذينَ اللَّه إِنَّ عنْ سبيلِ لَّكضي

الْحساب مووا ينَس بِما ـ(»شَديد )26ص

درراتوماداوداي قرارخليفه درزمين وداديم، كن داوري حق به مردم ازميان

پيرويهواي منحننفس خدا راه از را تو كه مينما ازسازدرف كه خداكساني راه

شوند روزگمراه كردن فراموش خاطر به شديدي دارندعذاب .حساب

»مناهأَتَي بلْ فيهِنَّ منْ و ضالْأَر و ماواتالس تدلَفَس مهواءأَه الْحقُّ عاتَّب لَوِ و

معرِضُون مكْرِهذ عنْ مفَه مكْرِه71-مومنون(» بِذ(

ازهوسواگر ووآسمانهاكندپيرويآنهاهايحق درآنهازمين كسانيكه تمام

ميهستند ماتباه ولي آنهاقرآنيشوند آنانبه اما است يادآوري مايه كه داديم

رويگرداننداز چيزي .چنين

نفس هواي هم كه باشد داشته وسيعي معني اينجا در نفس هواي است ممكن
شامل را انسان اينخود به و را، مردم نفس هواي هم و قلمشود، قرآن ترتيب

مكتب بر حكومتيهابطالن براي باشد هرچه را عمومي افكار از پيروي كه هاي
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مي ميالزم حقشمرند صراط و خدا طريق از گمراهي دو هر نتيجه كه چرا كشد،
.است

نكبت آثار شاهد امروز اصطالما به دنياي در تفكر طرز اين هستيمبار متمدن ح
شنيع گاهي وكه داده، قانوني شكل مردم تمايالت خاطر به را زشت اعمال ترين

رسانده اعلي حد به را داردرسوائي شرم آن شرح از قلم كه .اند
پايه كه است عمومدرست مشاركت با و باشد، مردم دوش بر بايد حكومت هاي

معيار كه نيست معني آن به اين اما يابد، درتحقق و چيز همه در باطل و حق
باشد اكثريت تمايالت جا .همه

چهارچوبه بايد ازحكومت چهارچوب اين كردن پياده در اما باشد داشته حق از اي
گيرد كمك جامعه .نيروي

و جمهوري كلمه دو از و هستيم آن خواهان ما كه اسالمي جمهوري معني و
تعباسالمي به و است همين نيز يافته گرفتهتركيب مكتب از اصول ديگر ير

مردممي تمايالت تابع حق كه ندارد لزومي هيچ مردم مشاركت با اجرا و شود
هوس و هوي زيرا وباشد، معيار مردم درضابطههاي اين بر عالوه بلكه ندارد، اي

زشتي سوي به موارد از ميبسياري تمايالتها اين تابع هستي قوانين اگر گرايد،
مي ميانحرافي فرا را جهان سراسر فساد و مرج و هرج !گرفتشد

هوس و هوا شك وبدون نيست يكسان مردم وغالباًهاي دارد تضاد يكديگر با
مي بسيار هوسحتي و هوا كه باشود يكديگرند نقيض و ضد نيز انسان يك هاي

نتيجه گردد تمايالت اين تسليم بخواهد حق اگر حال ااين و مرج و هرج جز زاي
داشت نخواهد فساد و پاشيدگي .هم

مي را معبودي آنها از هريك كه ساختهچرا خود براي بتي و حقپرستند، اگر اند
خواسته اين كنندتسليم حكومت هستي پهنه بر پراكنده معبودهاي اين و گردد ها

بود نخواهد پنهان هيچكس بر آن .فساد
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هوس غالباًتمايالت مردم، مسائآلود كهمتوجه است از(لي نظر قطع
مفسده)هايشتناقض ونيز هستي عالم به بخواهد تمايالت اين اگر است، انگيز

نتيجه بدهد خط بشري نميجامعه بار به فساد جز .آورداي
هوس ميتمايالت را زاويه يك تنها و است بعدي يك هميشه وآلود نگرد

ديگرازجنبه ميهاي و است، عغافل از يكي برنامهدانيم فساد، مهم يكوامل هاي
مي نميبعدي قرار توجه مورد آن در هرگز ديگر ابعاد كه .گيردباشد

پاره از فوق آيهآيه در آنچه به شباهت بي جهات از است22اي آمده انبياء سوره
لَفَسدتا«نيست اللَّه آلهةٌ إِالَّ فيهِما كانَ زمي)22/انبياء(» لَو و آسمان در ناگر

مي كشيده فساد به شند با خدا جز .شوندخداياني
هوس و هوا اين است، يگانه و يكتا مستقيم صراط همچون حق است هابديهي

بسيارند و متعدد پنداري خدايان همچون كه .هستند
هوا از كرد پيروي بايد ازكدام هوا و حق كشمكش و تضاد در است چنين كه حال

زمي و آسمان فساد مايه وكه وحدت رمز كه حق از يا و است موجودات همه و ن
است؟ هماهنگي و نظم و توحيد

است روشن خوبي به سؤال اين پاسخ و تحليل اين و.نتيجه انتخاباتتصميمات
و درانسان ازجوامع بربسياري وموارد تمايالت نفسانيخواهشمبناي هاي

بر و ندارد عقالني پايه نيستاست، مصالح .مبناي
و وتصميمات عقاليي نشبرانتخابات چه نيز، مصالح ازأمبناي گرفته عقلت

و محترم و است معيار و مالك عقل است، ناقص باشد جمعي يا وفردي ارزشمند
ل معتبرتر و محكمتر جمعي گرانعقل هدايت همراه بايد درون پيامبر اين كن

واليت(تشريعي ـ آسماني كتب ـ فرد)انبياء باشدراهنماي جامعه .و
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گزاري« »قانون

»آللَّه قُلْ حالالً راماً وح نْهم لْتُمعقٍ فَجرِز منْ لَكُم اللَّه أَنْزَلَ ما تُمأَيقُلْ أَ ر

لَكُم تَفْتَرُونَ أَذنَ اللَّه علَى 59-يونس(»أَم(

روزي آيا مشاهدهيهابگو كرده نازل شما بر خداوند كه را ازي بعضي كه كرديد

كرده حرام را بعضي و حالل خداآنرا بر يا داده اجازه شما به خداوند آيا بگو ايد

مي پيشخودو(بنديد؟افترا مياز تحليل و )كنيدتحريم

آئينقانون خدا، قانون برابر در ميجاهليتگزاري حق خود به كه بااست دادند
و كنند، وضع احكامي نارسايشان نميافكار هرگز واقعي خداپرست يك تواندلي

باشد بوده .چنين
ميو دراينكه مابينيم زمان و ازعصر دم كه هستند وگروهي خدا به ايمان

مي واسالم گدادرزنند دست حال غيريعين قوانين كه ديگران قوانين سوي به ي
مي دراز است .كننداسالمي

يا ميو اجازه خود اسبه قوانين نيستدهندكه عمل قابل اينكه عنوان به را ،الم
بگذارند شخص.كنار سنتاًو پيرو نيز آنها بپردازند، قانون جعل جاهليبه هاي

.هستند
تجزيه واقعي آنرااسالم قوانين همه بايد مسلمانيم گفتيم كه هنگامي نيست، پذير

ميهب بعضي اينكه و بشناسيم، اجررسميت قابل همه قوانين اين نيستگويند ا
غرب نوع يك از كه است اساسي بي استپندار شده ناشي باختگي خود و .زدگي

خاطر به اسالم كليالبته اصول ذكر با مسائل از سلسله يك در دارد كه جامعيتي
و زمان مقتضيات بنابر كه است گزارده باز را ما واقعيدست نيازهاي يعني مكان

ب مشورت و شور با را زمان و عصر درآوريمهر اجرا به و تنظيم اصول آن طبق ،ر
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هرل واقعي نيازهاي هوسكن با نبايد اينكهعصر يا گردد مخلوط رنگارنگ هاي
پديده مطلق قبول به مكان و زمان مقتضيات ازلحاظ تبعيت يا اجتماعي هاي

تفسيرگردد جامعه بپديده،پسند جامعه پسند و اجتماعي وههاي فرد اختيار واسطه
ميجامع دره باشدمسيرتواند فساد يا .صالح

و اعتقادي واصول واخالقي ثابت بناعملي آداب و وبراحكام زمان مقتضيات
متغير .استمكان

گرايي« كهنه يا »نوگرايي

»خĤْال الْملَّةِ في اخْتالقٌما سمعنا بِهذا إِالَّ هذا )7-ص(»رَةِ إِنْ

پدرا از چيزي چنين هرگز نشنيدهما خود ان دروغ يك فقط اين .ستايم،

نو و تازه مسائل از برترس گمراه اقوام اصرار علل از يكي تاريخ طول در ظهور
است بوده الهي پيامبران دعوت برابر در تسليم عدم و خود .انحرافات

تازه چيز هر از بدبينيآنها با انبيا آئين به جهت همين به و داشتند، وحشت اي
ميفوق داردالعاده وجود زيادي اقوام در جاهلي تفكر اين آثار هنوز .نگريستند

تازه مطلب توحيد سوي به پيامبران دعوت نه كه حالي چيزدر اگر نه و بود، اي
ميتازه آن بطالن بر دليل باشد هرجااي حق، تسليم و بود منطق تابع بايد شود،

باشد هركه از و باشد .كه
وحش اينكه نيزعجب را دانشمندان از بعضي دامن االسف مع گاه نوآوري از ت

برميمي مخالفت علم تازه علمي نظرات برابر در و اخْتالقٌ«دارندگيرد هذا إِالَّ »إِنْ

!گويندمي
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مدر اًمخصوص اين كليسا ارباب ميسأتاريخ ديده بسيار مقابلله در آنها كه شود
طبيعي علوم علماي علمي مياكتشافات پا وبه راخاستند، گاليله خاطرامثال به
خورشيد دور به زمين حركت سختكشف آماج خود، دور به قرارو حمالت ترين

ميمي و بي:گفتنددادند، دروغ و است بدعت سخنان بقهاين !سا
مي دست تازه علمي ابتكارات به كه هنگامي بزرگان از بعضي اينكه يافتندعجب

مب اينكه ترس بهاز كسانيخاطرادا حمالت هجوم مورد خانوآوري به طركه
ب را آنها معاصرت ميهحجاب انتقاد باشندباد امان در .گرفتند

چندكردندميتالش ازتا را بانفري هماهنگ پيشينيان و راقدما خود تازه نظرات
كنند نظر!پيدا راه اين از وراخودو كهنه عقيده تقديمييك دهند، درنشان اماا

است دردناك بسيار اين و بمانند !ن
شيرازي المتالهين صدر جوهري حركت معروف نظريه مورد در را سخن اين نمونه

مي اسفار كرددر مشاهده .توان
جديد ابتكارات و تازه مسائل با برخورد طرز اين هرحال برايبه بزرگي ضايعات

داشته دانش و علم جهان براي و انساني دلسوزجوامع عالقمندان بايد و دارد و
افك از را جاهلي رسوبات اين و بكوشند آن اصالح بزدايندابراي .ر
تازه مطلب هر كه نيست معني آن به سخن اين بودنشاما تازه خاطر به را اي

بي چند هر دهيم، قرار استقبال بيمورد و تازهپايه كه باشد ماننداساس زدگي
كهنه به باليعشق خود اسالميابزرگيها اعتدال ميست آنايجاب نه كه كند

تفريط اين نه و باشد كار در .افراط
بر ووافكارتكيه گذشتگان پديدهسنتاعمال يا جاهلي پايههاي كه جديدي هاي
و باشندعقلي نداشته نيستشرعي .صحيح
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فكري« »استعمار

»نْتُمآم آقالَ فرْعونُ أَنْ قَبلَ بِهلَكُم )123-اعراف(»...ذَنَ

دهم اجازه شما به آنكه از پيش آورديد ايمان او به آيا گفت ....فرعون

و برده آنچنان ملتي كه است استعمار نوع باالترين حقاين حتي اسيرگردندكه
و انديشيدن و باشندفكركردن نداشته را مكتبي يا كسي به قلبي همان.ايمان اين

استبرنامه مياي دنبال نيز نو استعمار در بهكه تنها استعمارگران يعني شود،
و اقتصادي نمياستعمار قناعت اجتماعي و ميسياسي، بلكه كهكوشندكنند،

نمايندكارهايريشه تقويت فكري استعمار با را با.خود كمونيستي كشورهاي در
ك شديدي سانسور و آهنين اصطالح به ديوارهاي و بسته برمرزهاي چيزه همه

ميدستگاهبرمخصوصاً حكومت فرهنگي بههاي فكري استعمار مظاهر كند
مي ديده .شودوضوح

سرمايه كشورهاي در ميولي گمان بعضي كه غرب استعماريداري حداقل كنند،
مي هركس و ندارد وجود انديشه و فكر نظر بياز و كند تفكر آزادانه واتواند نديشد

اي نمايد ميانتخاب انجام ديگري شكل به موضوع سرمايهن زيرا بزرگشود، داران
راديوها مهم، مطبوعات بر كامل تسلط ارتباطتلويزيون،با وسائل طوركلي به و ها

مي تحميل مردم بر فكر، آزادي لباس در را خويش افكار و مقاصد وجمعي كنند،
شستشو سوبا به را آنها مردم مغزي مداوم ميييي ميخواهكه اينند و كشانند

معاصر دنياي براي است بزرگي را،بالي ميعناصري شبهاتدهندپرورش كه
را نماينددرفكري مطرح ارزش،جامعه و ديني باورهاي جوامعو اخالقي هاي

نمايند سست را و،اسالمي شناسي اسالم اسم به حتي اسالمو واقعي اسالم
نمايند .ستيزي
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حجم از عظيمي ازهايحجم را فرهنگي عناصرفكري مطبوعاتدرخصوصاًاين
.يمهستشاهد

»اصالحات«

نَحنُ مصلحون« إِنَّما قالُوا الْأَرضِ في تُفْسدوا ال ملَه قيلَ إِذا 11-بقره(»و(

مي نكنيد فساد زمين در شود، گفته آنها به كه هنگامي فقطو ما صالحاگويند

.ايمكننده

بخشيدناصالح سامان افساد،يعني مقابل و،استنقطه ازافساداصالح يكي
استزوج قرآن متضاد واژهآيعني،هاي ون اعتقادي كمكهاي به كه اجتماعي

بهتر ميهم شركشناخته و توحيد مانند وكفر،شوند و،ايمان درظلمعدل قرآن
خود تعبيرات مي،مجموع مصلحان را ادعاپيامبران و اصالحخواند راي بهمنافقان

مي تخطئه .كندشدت
اجتماعي تعاليم اركان از يكي مصاديق از و است اسالمي روحيه يك طلبي اصالح

از نهي و معروف به امر يعني .استمنكراسالم
علي بن واز)السالمعليه(حسين مني در حج كباراجتماع فرمود، استفاده عرفات

در را تصاصحاب و كرد جمع كردآنجا اعالم را خود طلبانه اصالح قيام .ميم
ازجمله راهايي كلياتي كه هدفپدرش همه كليبراي طور به اسالمي هاي

از هرگذشته دارداينكه خصوصياتي ديگرزماني زمان مي،نداردكه .كندمشخص
ميتوخداوندا حركتخودت كه هاجنگيدن،هااعتراض،هاقيام،هاجنبش،هاداني

مابارزهمو و،هاي جاه وبراي نيستمال و نبود طلبي چيست؟.قدرت هدف پس
دين-1 معالم راستين:بازگشت اسالميسنت،اسالم سعادتنشانه،هاي راه هاي

افتاده زمين به بازگردانيم،كه را شده فراموش .اسالم
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بالدآشكار-2 در اصالح چشمگير:نمودن و روشن و اساسي يصتشخكهاصالح
نياز باشدآن نداشته مطالعه و فكر .به

مظلوم-3 بندگان از:نجات ظالمانشرنجات
حدود-4 الهيپاهب:الهياقامه مقررات داشتن

از درويژگييكي كه منافقان استهاي اصالحات ادعاي است مطرح آيه .اين
در را خود مفاسد عمومي وجدان فريب ميبراي ارائه اصالحات .ددهنغالب

وچند داري مردم و زرنگي را خود بودن ميچهره طلبي از.داننداصالح يكي
ژاپن بزرگ شهر دو است داده دستور چرا اينكه پاسخ در آمريكا هيروشيما،(سران

ناكازاكي حدود)و و كنند اتمي بمباران نابود2را را جوان و پير و كودك نفر هزار
بود گفته سازند؟ ناقص خا:يا به دادهما را دستور اين صلح را!ايمطر اينكار اگر كه

طوالنينمي جنگ ميكرديم ميتر و ميشد اين از بيش !كشتيمبايست دولت!
تروريسم با مبارزه و وآزادي صلح نام نيزبه آمريكا و،فعلي جنگ نظاميبا اشغال

و افغانستان در را نفر وهزاران خاك به ميعراق .كشدخون
من عصراقافآري گفتهن اين از خود وجدان فريب يا مردم فريب براي نيز ازما و ها

شهرهاي اتمي بمباران يا جنگ ادامه برابر در حاليكه در دارند بسيار كارها آن
وبي بردارند تجاوزگري از دست اينكه آن و داشت وجود نيز روشني سوم راه دفاع،

سرمايه با را بگذارندملتها آزاد كشورشان .هاي

دوستي« لباس در »دشمني

على« تَأْمنَّا ال ما لَك أَبانا يا لَناصحونَيوقالُوا إِنَّا لَه و فس «

و يلْ« رْتَعي معنا غَداً لْهسظُونَأَرلَحاف لَه )12و11/يوسف(»عب و إِنَّا
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آمدند( پدر نزد جان:گفتند)برادران درباره!پدر تو ماچرا به اطمينانيوسف

مانمي با فردا را او هستيم او خيرخواه ما كه حالي در شهرهب(كني )خارج

تا ماكافيغذايبفرست و كند تفريح و بازي و هستيمبخورد او .حافظ

بامعموالً دشمنان ميدانهرگز وارد زدن ضربه براي استتار بدون و صراحت
بتوانندنمي اينكه براي بلكه غافلگيرشوند را وطرف راسازند، دفاع هرگونه مجال

لباس در را خود كارهاي بگيرند، او مياز پنهان فريبنده .كنندهاي
عالي پوشش تحت را او تبعيد يا مرگ نقشه يوسف وبرادران احساسات ترين

تحريك يوسف براي هم كه احساساتي ساختند پنهان برادرانه وعواطف بود آميز
برا ظاهراًيهم ماپدر كه است روشي همان اين قبول روزمره،قابل زندگي در

رو آن با وسيع سطح در ضربههبخود هستيم، ازرو كه سنگيني و سخت هاي
خورده رهگذر اين از خورده، قسم نيستدشمنان كم .ايم

ب كمكهگاهي درنام گاه فرهنگي، روابط عنوان تحت زماني و اقتصادي، هاي
حماي پيمانلباس عنوان تحت زماني و بشر، حقوق از بدترينت دفاعي هاي

ملت بر را ننگين استعماري تحميلقراردادهاي ما جمله از و مستضعف هاي
.كردند

اين با ديگرولي كه باشيم داشته درايت و هوش اينقدر بايد تاريخي تجربيات همه
محبت اظهار به گرگنسبت اين عواطف و احساسات ابراز و درها كه خونخوار ان

انسان ميهالباس نشان را خود دلسوز نباشيمي خوشبين .دهند
نكرده فراموش قدرتما كه بايم جهان مسلط بهههاي دارو و پزشك فرستادن نام

از ارسالبعضي خود مزدوران براي مهمات و اسلحه آفريقا زده جنگ كشورهاي
زيرمي و كارداشتند و سفير و ديپلمات خطرناكترينپوشش خودجاسوسدار هاي

مي اعزام جهان مختلف مناطق به .نمودندرا
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نظاميهب مستشاران دهندهنام سالحآموزش اسرارهاي تمام پيچيده و مدرن هاي
مينظامي خود با برا و تكنهبردند، ونام راسين اقتصادي اوضاع فني كارشناس

ميدر خود كه وابسته الگوهاي ميخواستندمسير .كردندهدايت
لفاف اين فريب هيچگاه كه نيست كافي ما براي تاريخي تجربه همه اين هايآيا

و نخوريم را زيبا ماسكدروغين اين پشت از را گرگان اين واقعي هايچهره
ببينيم؟ظاهراً انساني

اول روز است،از خورده فريب خيرخواهي اسم به نيز.بشر آدمبرايشيطان اغفال
شما:گفتواحو خيرخواه )21-اعراف(هستممن

مي ارائه ما به را اطميناني هرگونه ظن سو كردن برطرف براي لذا.دهددشمن
هر فريب اسمبايد از و نخوريم را بپرهيزيمشعاري مسمي بي هر.هاي به حتي
نمي كردبرادري اطمينان .توان

و است ورزش و تفريح نيازمند درانسان آچنانچه مياين مشاهده ،شوديه
كندقوي فرزندانش خواسته تسليم را يعقوب حضرت توانست كه منطقي اين،ترين

نياز يوسف كه داردبود تفريح ول،به ورزش ازكن يكي ودامتفريح شيطان هاي
و بوده اغفال .هستوسيله

در حتي و امروز بلكه ديروز تنها بازينه و ورزش نام به نيز ر،آينده اجوانان
و كرده وسرگرم ازخواهندكرد را درآنان و جدا اصلي خواهنداهداف نگه غفلت

رابازي،داشت ميها جديجدي تا شودگيرند تلقي بازي و،ها گران توطئه
سو،استكبار ورزش از تنها مينه با،كننداستفاده وهربلكه پسنديده مقبولنام

نيز خود،ديگري شوم ميرااهداف .كنندتعقيب
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كفار« با »ارتباط

»كذل يفْعلْ الْمؤْمنينَ و منْ دونِ أَولياء منْ الْكافرينَ الْمؤْمنُونَ ذتَّخال ي

في اللَّه إِلَى شَيفَلَيس منَ و هنَفْس اللَّه كُمذِّرحي و منْهم تُقاةً أَنْ تَتَّقُوا إِالَّ ء

الْمصي عمران(»راللَّه )28-ال

انتخاب خود سرپرست و دوست را كافران مؤمنان جاي به نبايد ايمان با افراد

ر هيچ كند چنين هركس و نداردابطهكنند، خدا با او(اي پيوند خداو از بكلي

مي اينكه)شودگسسته مگر مهمهدفخاطربهو(بپرهيزيدآنهااز، تقيههاي تري

ر)كنيد شما ازخداوند ميخود)فرمانينا(ا حذر بازگشتبر و به)شما(دارد،

خداست .سوي

با دوستي از را مؤمنان آيه اين در و است خدا دست به خيرات تمام و ذلت و عزت
شديداً ميكافران .كندنهي

و يهود با مشركان و مسلمانان ميان در روابطي كه شد نازل زماني در آيه اين
چ و داشت وجود مسلماناننصاري بود زيانبار مسلمين براي ارتباط، اين ادامه ون

شدند نهي كار اين .از
مي مسلمانان به اجتماعي سياسي مهم درس يك واقع در آيه كهاين دهد

سخنان فريب و نپذيرند، هرگز ياور و يار و حامي و دوست عنوان به را بيگانگان
و محبتجذاب راظهار آنها صميمانه ظاهر به نخورندهاي .ا

ضربه درزيرا كه سنگيني برهاي تاريخ درطول شده واقع هدف با و ايمان با افراد
است بوده رهگذر اين از موارد از .بسياري

كرده پيدا روحي امتزاج آنان با ناخواه خواه بگيريم خود اولياي را كفار ما ايم،اگر
مي را ما هم روحي رامامتزاج اينكه به شوكشاند شآنان ساير و اخالق از و ونئيم،
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گرديم متاثر آنان خو(حياتي انساني نفس كه استزيرا مي)پذير آنان درو توانند
جمله كه است، بحث مورد آيه معنا اين بر دليل بيندازند دست ما رفتار و اخالق

الْمؤْمنين« مي» منْ دونِ و داده، قرار نهي قيد اوليرا را كفار مؤمنين خودفرمايد اي
نمي دوستي مؤمنين ساير با كه حالي در خوبينگيرند به قيد اين از كه ورزند،

مي بهفهميده و اجتماعي مسلمان تو اگر بفرمايد كه است اين آيه منظور كه شود
دوست هم اندازه به را كافر و مؤمن حداقل بايد هستي، دوست نوع اصطالح

بداري، دوست را كافر اينكه اما و بهبداري، را جامعه زندگي و جامعه امور زمام و
عالقه و ارتباطي هيچ مؤمنين با و بسپاري دليلاو بهترين اين باشي، نداشته اي

بريده و جدا مؤمنين از و داري سنخيت كفار با تو كه نيستاست صحيح اين و اي
كني اجتناب كفار با دوستي از بايد زنهار .پس

مي استعمار استثمارگرهم:گويدتاريخچه ظالمان دلسوزييشه و دوستي لباس در
شده ظاهر آبادي و عمران ميو محكم را خود پاي جاي هنگاميكه و بياند كردند

مي جامعه آن بر ميرحمانه يغما به را آنها چيز همه و .بردندتاختند
الْمؤْمنين«جمله هركس» منْ دونِ اجتماعي زندگي در كه است اين به نيازاشاره

با د افرا ميان از را خود اولياي بايد ايمان با افراد ولي دارد، ياوراني و دوستان به
است ستمگر و رحم بي كفار به نيازي چه آنان وجود با و كنند انتخاب .ايمان

و بيگانه يكديگر از دو اين كه است اين به اشاره وكفر، ايمان وصف بر تكيه و
ناپذيرند .آشتي

فيفَلَ«جمله اللَّه كه)28/عمرانآل(»ء شَي يس منَ است اين به با:اشاره كه افرادي
خدا و خداوند با ارتباطشان سازند، برقرار همكاري و دوستي پيوند خدا دشمنان

مي گسسته .شودپرستان
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مي كلي قانون اين از استثناء يك عنوان به آنهاسپس از اينكه مگر فرمايد
تقيه و تقيه،كنيدبپرهيزيد هدرهمان از جلوگيري و نيروها حفظ براي كه اي

و امكانات و قوا استرفتن دشمن بر پيروزي .سرانجام
جان حفظ خاطر به ايمان، بي افراد با مسلمانان كه است جايز موردي، چنين در

ابراز آن مانند و كنندخود .دوستي
المللياساساً بين روابط در بين،اسالم بر،ممالكارتباط استقاللرا عزت ،مبناي

مي متقابل وحقوق اسالمي ممالك وحدت و راپذيرد اسالم توصيهجهان
.نمايدمي

فراگير« »عقاب

»شَديد اللَّه اعلَموا أَنَّ ةً وخَاص نْكُمم ظَلَموا الَّذينَ ال تُصيبنَّ اتَّقُوا فتْنَةً و

)25-انفال(»الْعقاب

نميبپرهيزيدايفتنهازو شما ستمكاران به تنها را(رسدكه همه خواهدبلكه فرا

كرده اختيار سكوت ديگران كه چرا دارد)اندگرفت شديد كيفر خداوند بدانيد .و

هم را ديگران موظفند بلكه دهند انجام را خود وظايف موظفند تنها نه جامعه افراد
اختال زيرا دارند وا وظيفه انجام اجتماعيبه مسائل در ناهماهنگي و پراكندگي و ف

برنامه شكست ميموجب همه چشم در آن دود و شد خواهد نميها من توانمرود،
داده انجام را خود وظيفه چون وظيفهبگويم شوم آثار از ديگراننشناسيام هاي

نيستبركنار شخصي و فردي اجتماعي مسائل آثار اينكه چه ماند .خواهم
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د مياين آن به سررست نفر هزار صد دشمني هجوم از جلوگيري براي كه زباماند
عده اگر باشد الزم دهندنيرومند انجام را خود وظيفه نفر هزار پنجاه مثال اي

وظيفهمسلماً هم شكست شوم نتايج و بود نخواهد ميكافي را همشناسان و گيرد
خاصيتوظيفه گفتيم كه همانطور و را، هميننشناسان گروهي و جمعي مسائل
.است

مي نيز ديگري بيان به را حقيقت اينكهاين آن و ساخت روشن جامعه:توان نيكان
سرنوشت در كنند اختيار سكوت اگر نكنند سكوت بدان برابر در كه دارند وظيفه

بود خواهند شريك و سهيم خداوند نزد پيامبر.آنها از معروفي حديث در چنانكه
كه شده :فرمودنقل

نمي مجازات خاص گروهي عمل خاطر به را عموم هرگز عزوجل مگرخداوند كند
منكرات كه زمان تواناآن و گردد آشكار آنها ميان باشنديدر داشته آن انكار بر ي

توده همه و خاص گروه آن خداوند هنگام اين در كنند سكوت حال عين در
كرد خواهد مجازات را .اجتماع

گفت آنچه مياز روشن مجازاتيم زمينه در هم حكم اين كه دردنياشود الهي هاي
جمعي دسته و گروهي اعمال آثار و نتائج زمينه در هم و است صادق آخرت ،و

در اسالمي جوامع به كوتاه نگاه شكستعصريك و درما كه پي در پي هاي
دامن دشمنان ميبرابر فتنهگيرشان و صهيونيسشود و استعمار وهاي الحاد و م

خانوادهمادي شدن متالشي و اخالقي مفاسد و دامنگري در جوانان سقوط و ها
مي مجسم را آيه محتواي و حقيقت علمي، گرد عقب و انحطاط و كهفحشاء سازد

فتنه اين گرفتهچگونه فرا را جاهل و عالم و بد و نيك بزرگ و كوچك دامن ها
.است

ياف خواهد ادامه همچنان واينها كنند پيدا اجتماعي روح مسلمانان زمانكه آن تا ت
عمالً جامعه در را همگاني ازنظارت نهي و معروف به امر وظيفه دو و بپذيرند
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تخلف و قطعي وظيفه عنوان به گرددمنكر عملي عامل،بنابراين،ناپذير خودتان نه
شويد هم،فتنه گران فتنه با درنه نه و شويد سكوتصدا .كنيدبرابرشان

كفار« مالي »تالش

فَسينْفقُونَها ثُم تَكُونُ« اللَّه سبيلِ عنْ أَموالَهم ليصدوا الَّذينَ كَفَرُوا ينْفقُونَ إِنَّ

الَّذينَ كَفَرُوا إِلى ونَ وغْلَبي ثُم حسرَةً هِملَيشَرُون عحي نَّمه36-انفال(» ج(

ش كافر كه ميآنها انفاق خدا راه از مردم داشتن باز براي را اموالشان كنند،دند

را اموال اين كشيده(آنها زحمت آن آوردن بدست براي راهكه اين در انفاق)اند

خوردمي خواهند سپسشكست و شد خواهد اندوهشان و حسرت مايه اما .نمايند

اين(و ديگر جهان مي)در دوزخ سوي به همگي .درونكافران

مي خود كار بيهودگي متوجه خوردن شكست از قبل حتي نتيجهآنها چون و شوند
كرده صرف كه اموالي برابر در نميكافي مي،بيننداند اندوه و رنج وگرفتار گردند،

مجازات از يكي استاين دنيا در آنها .هاي
برنامه شكست ديگرشان مزدومجازات و زرخريد افراد زيرا است آنهاهايشان و ر
مي نبرد ثروت و مال عشق به نميكه هرگز كهكنند ايماني با افراد برابر در توانند

مي مقدسي هدف خاطر بايستندبه .جنگند
دولت كه داده نشان بارها نيز ما معاصر دنياي سربازانشانحوادث كه نيرومند هاي

مي جنگ به تشويق شهوت وسائل و پول با برابرملترا در كهكردند كوچكي هاي
مي ايمان روي رسوااز به شدنديجنگيدند مغلوب .ي
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كه دارند پيش در ديگر جهان در نيز سومي مجازات دنيا، مجازات دو اين بر عالوه
است الهي غضب و خشم آتش گرفتاري .همان

نمونه نيز ما امروز جهان در آمده فوق آيه در نيروهايآنچه دارد فراواني هاي
است واهريمني خرافي مذاهب حاميان و ستمگري و فساد و ظلم طرفداران و عمار،

سرمايه انسانباطل، داشتن باز و اهدافشان پيشبرد براي كالني حقهاي راه از ها
مي مصرف مختلفي اشكال دربه زماني و جنگي، مزدوران لباس در گاهي كنند،

كمك ظاهراًشكل بيمارستانهاي ساختن مانند وانساني، زماندرمانگاهها و ها،
كمك شكل به فرهنگيديگري نهاهاي هدف و ماهيت اما آن مانند همهيو ي

و است استيكي ستم و وظلم استعمار توسعه .آن
خود،كفار شوم اهداف مي،براي مقدسچرا،كنندانفاق اهداف براي مسلمانان

ورزند؟ بخل و نكنند خرج

شيطاني« تبليغات »انواع

»اس و و كجِلر و كلبِخَي هِملَيع بلأَج و كتوبِص منْهم تتَطَعاس تَفْزِز منِ

غُرُورا إِالَّ الشَّيطانُ مهدعي ما و مهدع و الدالْأَو والِ والْأَم في م64-اسرا(»شارِكْه(

مي را ازآنها لهركدام و كن، تحريك خودت صداي با پيادهتواني و سواره اتشكر

وعده با را آنها و جوي، شركت فرزندانشان و ثروت در و دار گسيل آنها بر هارا

وعده دروغ و فريب جز شيطان ولي كن نميسرگرم .دهداي

تهديد فرمان يك عنوان به خداوند و است شيطان مخاطب فوق، آيات در گرچه
مي او به استآميز ساخته دستت از هرچه بهگويد گوناگون وسائل با و بكن
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همه به است هشداري واقع در ولي برخيز، آدم بني نفوذاغواي طرق كه انسانها
وسوسه وسائل تنوع از و دريابند را شوندشيطان آگاه او .هاي

اشاره وسائل اين از اصولي و مهم بخش چهار به فوق آيه در قرآن اينكه جالب
انسانمي به و ميكند كهها باشندگويد خويش مراقب طرف چهار :از
تبليغاتيبرنامه:الف استَطَعت منْهم بِصوتك«جمله:هاي استَفْزِز منِ 64/اسراء(» و(

نغمه معني به تنها آنرا مفسران از بعضي هوسكه خوانندگيهاي و موسيقي انگيز
كرده گمراهتفسير تبليغات گونه هر كه دارد وسيعي معني ازاند آن در كه را كننده

مي استفاده سمعي و صوتي ميوسائل شامل .گرددشود
است وسائل اين از استفاده شيطان، برنامه نخستين ترتيب اين مساله.به اين

امخصوصاً دنياي فرستندهدر دنياي كه راديومروز تبليغاتيهاي دنياي و ي
روشن زماني هر از است، بصري و سمعي آشگسترده و كهتر چرا است، كارتر

و دارند تكيه مؤثر وسيله اين بر جهان غرب و شرق در آنها احزاب و شياطين
سرمايه از عظيمي ميبخش مصرف راه اين در را خود راهاي خدا بندگان تا كنند،

منحرف است تقوي و ايمان و استقالل و آزادي راه كه حق راه از و كنند استعمار
بردگاني صورت به و درآورندسازند ناتوان و اراده .بي

و فرهنگي دشمنتهاجم بر،تبليغاتي استمقدم نظامي با،تهاجم ابتدا شيطان
مي،تبليغات را انسان توحيدي و،گيردانگيزه تسليحات با برسپس اولشگريانش

مي .آوردهجوم
نظامي:ب نيروي از شياطين:استفاده كه نيست ما زمان و عصر به منحصر اين

منطقه يافتن ميبراي متوسل نظامي قدرت به نفوذ بازويهاي هميشه شوند
بوده جهان ستمگران و جباران همه خطرناك و مهم بازوهاي از يكي نظامي

مي فرياد خود مسلح نيروهاي به لحظه يك در ناگهان آنها بهاست، و زنند
خوي استقالل و آزادي سرسختانه، مقاومت با است ممكن كه بازيابندمناطقي را ش

مي ميگسيل خود عصر در حتي و درستدارند، كه سريع گسيل برنامه بينيم
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كرده تنظيم دارد را اجالب مفهوم پارههمان كه ترتيب اين به قدرتاند از هاياي
ويژه نيروي غرب ساختهجهانخوار آماده كوتاهاي، در را آن بتوانند كه تريناند

منطقه هر در جهمدت از شيطانياي نامشروع منافع كه بيفتدان خطر به شان
حق جنبش هر و كنند نمايندطلبانهاعزام خفه نطفه در را اين.اي وصول از قبل و

پياده لشكر واقع در كه خود ماهر جاسوسان با را زمينه سريع، آمادهلشكر اند
.سازندمي

وع آيات همين در راستينش بندگان به خداوند اينكه از كهغافل است داده ده
يافت نخواهند سلطه آنها بر هرگز او لشكر و !شيطان

ظاهراًبرنامه:ج و اقتصادي وسا:انسانيهاي از ديگر ازييكي شيطان نفوذ مؤثر ل
وسيع بسيار معني كلمه دو اين است، نفوس و اموال در شركت كهطريق دارد تري

را آن غير و نامشروع فرزندان و حرام اموال ميهمه .شودشامل
ميمثالً خود زمان و عصر مرتباًدر جهانخوار، شياطين كه پيشنهادبينيم

شركتسرمايه تاسيس و كارخانهگذاري انواع ايجاد و توليديها مراكز و درها
مي ضعيف شركتكشورهاي اين پوشش زير و فعاليتكنند، انواع خطرناكها هاي
مي انجام را مضر جاسوسو مشاورهادهند، يا فني كارشناس نام به را خود ي

تكن و مهندس و مياقتصادي اعزام كشورها اين به الحيلسين لطائف با و دارند
مي را آنها رمق جلوگيريآخرين آنها اقتصادي استقالل و نمو و رشد از و مكند

مدارس،مي تاسيس طريق از نيز و بيمارستانكتابخانه،هادانشگاهكنند وها، ها،
مي شركت آنها فرزندان در خودجهانگردي سوي به آنها از را جمعي جويند،

مي كمكمتمايل با گاهي حتي تحصيليسازند، بورس طريق از سخاوتمندانه هاي
مي جوانان اختيار در جلبكه خود برنامه و فرهنگ به كامل طور به را آنها گذارند

ميمي شريك آنها افكار در و .شوندكنند،
هتلايجا ساختن پوشش تحت فساد مراكز بيند كلوپهاي و تفريحاتالمللي هاي

فيلم و سينماها و رايجسالم از يكي آن مانند و كننده گمراه برنامههاي هايترين
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مي ترويج طريق اين از را فحشاء تنها نه كه است شياطين اين ومخرب كنند
مي نامشروع فرزندان فزوني نسليعامل بلكه بيشوند، اراده بي و سست منحرف

مي پرورش طريق اين از هوسباز و برنامهخيال در ما اندازه هر آنهادهند، هاي
دقيقباريك و وسوسهتر اين خطرات عمق به شويم آشناترتر شيطاني هاي

شد .خواهيم
روانيبرنامه:د مخرب وعده:هاي از فريباستفاده انواع و كننده مغرور وهاي ها

برنامهنيرنگ از ديگر يكي شيطانها روانكاوانهاي و روانشناسان آنها است، ها
ساده مردم فريب و اغفال براي را كردهماهري تربيت هوشيار حتي و گاهيدل اند،

آنها قدمي چند در بزرگ تمدن دروازه اينكه نام آيندهبه در اينكه يا و است،
پيشر و متمدن كشورهاي اولين رديف در اينكهنزديكي يا و گرفت، خواهند قرار و

بي و نمونه نسل آنها مينظيرنسل كه برنامهاست پرتو در اوجتواند به آنان هاي
مي سرگرم را آنها پندارها، و خياالت اين امثال و برسد همهعظمت سازندكه

مي»و عدهم«درجمله تضعيخالصه و تحقير طريق از عكس به گاهي و فشود
اي و تواناروحيه هرگز آنها قدرتينكه با مبارزه وي ندارند را جهاني عظيم هاي

با تمدنشان هرميان از را آنان است فاصله سال صدها پيشرفته كشورهاي تمدن
مي باز كوششي و تالش .دارندگونه

د سر قصه لشاين و شيطان نفوذ طرق و دارد، نيست،گراز راه دو و راه يك او ريان
عب كه است دراينجا او قطعي وعده از كه دلگرمي با خدا راستين بندگان و اهللا اد

مي دست به آيات برمياين شياطين اين با جنگ به وحشتيآورند كمترين و خيزند
نمي راه خود ميبه و محتوادهند بي باشد زياد قدر هر شياطين صداي و سر دانند

همه بر خدا بر توكل و ايمان قدرت با و است خالي تو ميو پيروزآنها وشدتوان
مييهانقشه قرآن چنانكه كرد برآب نقش را » بِرَبك وكيال و كَفى«گويدشان

)65/اسراء(
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خدا« غير بر »تكيه

ينْصرُون« ملَّهلَع آلهةً اللَّه دونِ منْ اتَّخَذُوا و«

»م نْدج ملَه مه و مرَهنَص يستَطيعونَ )75و74-يس(»حضَرُونال

شونازغيرآنها ياري كه اميد اين به برگزيدند خويش براي معبوداني وليدخدا

اين و نيستند ايشان ياري به قادر قيامت(آنان در كنندگان آنها)عبادت لشكر

مي حضور آتشدوزخ در كه بود !يابندخواهند

ز در خاصي مشي خط پرستان خدا براي توحيدي ميبينش ايجاد كهندگي كند
شرك خطوط از را انسانآنها به بردن پناه يا بتها انتخاب بر مبتني كه هايآلود

مي جدا است خويش همچون .سازدضعيفي
معموالً امروز دنياي پيدادر متوسط و كوچك كشورهاي از بسياري براي فكر اين

قطبمي از يكي به بايد خويشتن حفظ براي كه قدشود، وهاي برد، پناه دررت
هنگام به كه است داده نشان تجربيات كه حالي در گرفت قرار او حمايت حوزه

بحران و مشكالت و سخت حوادث قدرتبروز اين نهها بزرگ ظاهر به هاي
مياگره خود كار از وي پيروانشان و اقمار كار از نه و بگشايند، زيباتوانند چه
قرآنمي توانا:گويد يارينه ميي نه و دارند، خود عابدان از حمايت و خودي توانند

كنند حفظ .را
بتها اين همه از كه خالص توحيد رهروان و مسلمانان همه به است هشداري اين
و ايمان نيروي و خويشتن به متكي تنها ببرند، پناه الهي لطف سايه به و ببرند،

شرك افكار اين هرگز و باشند، اسالمي جوامع روزمعنويت براي بايد كه را آلود
از قدرتحادثه ندهنداين راه خود مغز به گيرند كمك .ها
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اصوالً تاكنونو بدانند و كنند، پاكسازي افكار اينگونه از را اسالمي جوامع فرهنگ
رهگذرضربه اين از فراواني قرآنيخوردههاي اصيل اصل اين اگر كه حالي در اند

هر بود حاكم آنها ميان شكستگزدر اين نميگرفتار دردناك .شدندهاي
كنيم، نوسازي را خويش افكار قرآني تعليم اين سايه در همگي كه روز آن اميد به
زندگي آزاد و سربلند و بريم پناه اهللا لطف سايه به و باشيم، خويشتن به متكي

.كنيم

»تفكر«

تَقُوموا« بِواحدةٍ أَنْ ظُكُمأَع إِنَّما مثْنىقُلْ لَّهفُرادىل ماو تَتَفَكَّرُوا ثُم

لَكُ هو إِالَّ نَذيرٌ إِنْ منْ جِنَّةٍ بِكُمبِصاحشَديد عذابٍ يدي بينَ 46-سبا(»م(

مي:بگو اندرز چيز يك به را شما يكتنها يا نفر، دو نفر دو اينكه آن و نفردهم

فكرخيك سپس كنيد، قيام خدا براي همنشيننفر و دوست اين گيريد كار به را ود

شديد)محمد(شما عذاب برابر در شما دهنده بيم فقط او ندارد، جنون هيچگونه

.است)الهي(

خطرمكتب احساس راستين مذاهب ناحيه از هميشه كه كمونيستي و مادي هاي
تودهمي افكار تخدير به دعوت را اديان دعوت كه دارند اصرار هميشه هاكنند

توده افيون دين كه آنها رسواي تعبير كنند، استمعرفي معروف .هاست
توده قيام از كه هراسي خاطر به غرب و شرق استعمارگران مؤمنهمچنين هاي

داشته خدا راه در شهادت از استقبال و مذهبي افكار سايه سعيدر كهمياند كردند
روان وبه راجامعهشناسان مطلب اين خود كتابشناسان در تا كنند بهتلقين هاي
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علمي بشراصطالح ناداني و جهل زائيده مذهب كه سازند منعكس بهشان نسبت
است طبيعت !عوامل

تخدير وسيله اسالم همچون آئيني است ممكن درچگونه باشد جهل مولود يا
آورنده انسانحاليكه همه خود صوت اعال به مياش و ساخته مخاطب را گويدها

انديشهقيا كردن زنده براي كنيد نهضت و آنم خفته، وهاي آرام محيطي در هم
از دور مسموم تبليغاتي امواج و هوس و هوا از دور محيطي در غوغا، از خالي

لجاجتتعصب از دور و منها، اندرز تنها كه كنيد انديشه و كنيد قيام خدا براي ها
بس و است همين شما !به

را آئيني چنين راآيا دعوت همين زيادي بسيار موارد در بلكه اينجا در تنها نه كه
نيست؟ مضحك ساختن افكار تخدير به متهم كرده !تكرار

خصوص ميبه تنهااينكه درحال فقط نه بهيگويد بلكه كنيد انديشه انفرادي و ي
ب يكديگر معاضدت با و نفري دو راهصورت انبياء دعوت محتواي پردازيد تفكر

پذيرابشنو بود هماهنگ شما عقل با اگر دهيد، قرار مطالعه مورد را آنها دالئل يد،
شويد

كشورهاي در انقالبي مسلمانان قيام خاطر به ما زمان و عصر در كه حوادثي
قدرت برابر در درمختلف را دنيا و داد، روي غرب و شرق جهنمي نظرهاي

پايه و تاركرد و تيره رمستكبران قدرتشان اينهاي آنها دادكه نشان ساخت لرزان ا
و آنها سرسخت دشمن مذهبي اصيل عقائد كه بودند فهميده درست را خطرنكته

مذهب به كه اتهاماتي اين هدف كه داد نشان نيز و آنها، براي است عظيمي
چيست؟بسته اند

در است عجيب جامعهتحليلراستي فلسفي اصطالح به اينهاي غربي شناسان
ميمساله مسلم پديدهگيرندرا يك دين و نيست طبيعت ماوراء جهاني كه

است بشر مس.ساختگي اين سر بر ميأسپس دعوا چيست؟له آن عامل كه كنند
انسانمسائل ترس است؟ آگاهاقتصادي عدم عقدههاست؟ است؟ بشر هايي
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و است پيشروحي اين از را خود لحظه يك حتي نيستند حاضر غلطاما داوري
دالئل در و است ديگري عالم طبيعت عالم ماوراي دهند احتمال و كرده تهي

نشانه و توحيد آشكارروشن بيهاي .نديشندانبوت
بي عصراينها مشركان به هت وجاهليتشبا متعصب آنها كه تفاوت اين با نيستند

نيز اينها نخوانده، درس و بودند خواندهلجوج درس اما لجوجند و بمتعصب هو
خطرناك دليل اغواكنندههمين و !ترندتر

تذكر يا تعقل يا تفكر به دعوت قرآن آيات از بسياري قسمت آخرين اينكه جالب
مي.است في«:گويدگاه )69و11-نحل(»ذلك لĤَيةً لقَومٍ يتَفَكَّرُون إِنَّ

مي گاه في«:گويدو لقَومٍ يتَفَكَّرُ إِنَّ ياتĤَل كزمر3-رعد(»ونذل جاثيه42-و )13–و

مي گاه اعراف21-حشر(» لَعلَّهم يتَفَكَّرُون«:گويدو )176–و

رويارو صورت به را جمله همين گاه ميو ساخته اللَّه«فرمايدمطرح  كَذلك يبينُ

الĤْيات لَعلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ بيانونهاينگ)266و219بقره(»لَكُم شما براي را آياتش خداوند
كنيدمي انديشه شايد .كند

فقه به دعوت مانند است، فراوان قرآن در قبيل اين از از»فهم«و زيادي آيات در
مي كار به را خويش عقل كه آنها مدح و تعقل و عقل به دعوت وقرآن، گيرند،

نمي كار به را خود فكر كه آنها از شديد دراندازندمذمت مجيد46كه قرآن از آيه
شده !وارد

اگر كه نموده دانش و علم مقام و دانشمندان و علما از كه زيادي توصيف
مي مستقلي كتاب خود كنيم تفسير و گردآوري را آن آيات همه .شودبخواهيم

تعقل و تفكر نداشتن را دوزخيان صفات از يكي قرآن كه بس همين مورد اين در
است كرده في«:ذكر كُنَّا ما كُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ لَو قالُوا عير والس )1–ملك(»أَصحابِ

مي دوزخيان:گوينددوزخيان ميان در داشتيم بيداري عقل و شنوا گوش ما اگر
نيست!نبوديم دوزخ در عاقالن جاي .كه
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الْإِ« الْجِنِّ و أَعينٌ و لَقَد ذَرأْنا لجهنَّم كَثيراً منَ ملَه ونَ بِها وفْقَهال ي قُلُوب منْسِ لَه

 مه كأَضَلُّ أُولئ مه ال يسمعونَ بِها أُولئك كَالْأَنْعامِ بلْ آذانٌ ملَه رُونَ بِها وصبال ي

قرار)179/اعراف(»الْغافلُون دوزخ براي را انس و جن از بسياري گروه مسلم طور به
نميداديم انديشه آن با و دارند عقل كه اينست آنها بانشانه و دارند چشم كنند،

نمي نميآن آن با و دارند گوش و چهارپايانبينند همچون آنها بلكههستشنوند ند
غافالنند!ترگمراه همان انديشهگوشه.آنها و فكر زمينه در اسالمي روايات از :اي

قرآ از پيروي به اسالمي روايات اهميتدر اول درجه در انديشه و فكر مساله ن
آن در جالبي و گويا بسيار تعبيرات و گرفته ميقرار نمونهديده كه آنيهاشود از ي

مي اينجا در .آوريمرا
است-الف عبادت بزرگترين .تفكر

الرضا موسي بن علي امام از نماز:خوانيممي)السالمعليه(درحديثي زيادي به عبادت
رو وو متعال خداوند كار در تفكر واقعي عبادت نيست آفرينشزه جهان اسرار

مي.ستا ديگري روايت بود:خوانيمدر نديشه ا و تفكر ابوذر عبادت .بيشترين
استيك–ب بهتر عبادت شب يك از تفكر .ساعت
صادقدر امام از كردشخصي)السالمعليه(روايتي ازسؤال مردم اينكه

»تَفَكُّرَ ساعةٍ خَيرٌ منْ قيامِ لَيلَة«:كنندمينقل)سلمووآلهعليهاهللاصلي(پيامبر

استيك)54ص/2ج/الكافي( نمودن عبادت شب يك از بهتر كردن انديشه ساعت
امام كند؟ تفكر بايد چگونه و چيست؟ آن از فرمود)السالمعليه(منظور پاسخ :در

يا ويرانه كنار از كه خا(ايخانههنگامي ساكنان از شدهكه يدبگوگذردمي)لي
بنيان رفتند؟ كجا تو نميذگساكنان سخن چرا شدند؟ چه ي؟يوگارانت

است-ج عمل سرچشمه .تفكر
علي مؤمنان مي)السالمعليه(امير آن به عمل و نيكي به دعوت .كندتفكر
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اقتصادي« »تحريم

تُنْفقُوا« ال الَّذينَ يقُولُونَ ملى هعلَّهل نْفَضُّوا وي حتَّى اللَّه منْ عنْد رسولِ

يفْقَهون ال الْمنافقينَ لكنَّ و الْأَرضِ و ماواتالس )7–منافقون(» خَزائنُ

مي كه هستند كساني هستند:گويندآنها خدا رسول نزد كه افرادي نكنيدبه انفاق

شوند پراكنده اين(!تا از آسمانئخزا)كهغافل خداستن آن از زمين و وليها ،

نمي !فهمندمنافقان

قبل بلكه گفتند مهاجر مؤمنان برابر در را سخن اين كه نبودند مدينه منافقان تنها
مي مكه در قريش سران نيز آنها در:گفتنداز را فقير مسلمان اندك گروه اين اگر

بي مكه از يا دهيم، قرار اقتصادي استمحاصره تمام مطلب كنيم، !رونشان
دولت نيز اختيارامروز در را زمين و آسمان خزائن اينكه پندار به استعماري هاي

مي ملدارند نمييهاتگويند تسليم ما برابر در كه را محاصرهي در بايد شوند
بر تا داد قرار وسراقتصادي آيند شوندعقل !تسليم

آنها شيوه كه تاريخ كوردالن ندارنداين خبر هست و بوده يكسان امروز و ديروز
ثروت تمام خداوند اشاره يك با ميكه باد بر امكاناتشان و پوشاليها عزت و رود

دست ميآنها فنا .گرددخوش
تفكر طرز اين حال هر و(به ذليل، را ديگران و دانستن عزيز را وليخود را خود

شمردن محتاج را ديگران و تفكر)نعمت ازيك تكبر و غرور از كه است منافقانه
ازيك خدا برابر در استقالل گمان و ميسو، ناشي ديگر اگرسوي بهشود آنها

مي مسلم چيز همه بر را خدا مالكيت و بودند آشنا عبوديت هرگزحقيقت دانستند
نمي خطرناك اشتباهات اين .شدندگرفتار
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عقول« »استخفاف

قَومه فَ« تَخَفقينفَاسفاس كانُوا قَوماً مإِنَّه وه54-زخرف(»أَطاع(

اطاعت وي از و كرد تحميق را خود قوم .كردنداو

حكومتاصوالً همه رسم و ادامهراه براي كه است اين فاسد و جبار هاي
در را مردم بايد پاخودكامگي ويسطح فكر از نگهيني انواعانديشه با و دارند،

را آنها بيوسائل حال يك در را آنها كنند، واقعيتتحميق از فروخبري وها برند
ارزشارزش جانشين را دروغين دائماًهاي و كنند، راستين بههاي نسبت را آنها

دهندواقعيت مغزي شستشوي .ها
ملت شدن بيدار كه ملتچرا فكري رشد و آگاهي و دشمنها بزرگترين ها

شيطانيحكومت و خودكامه ميهاي مبارزه آن با قوا تمام با كه !كننداست
تمام هرچه شدت با عقول استخفاف يعني فرعوني شيوه مااين زمان و عصر در تر

اين به نيل براي فرعون اگر است، حاكم فاسد جوامع همه وسائلبر هدف
جمعي، ارتباط وسائل از استفاده با امروز طاغوتيان داشت اختيار در محدودي

ف ورستندهمطبوعات تلويزيوني راديو فيلمهاي درشكلانواع ورزش حتي و ها،
ملت عقول استخفاف به مسخره، مدهاي انواع ابداع و ميانحرافي، درها تا پردازند،

كنند اطاعت آنها از و روند فرو كامل خبري .بي
تداوم را انبيا مكتبي و فكري خط كه ديني متعهدان و دانشمندان دليل همين به

ازيم كه دارند عهده بر عقول استخفاف برنامه با مبارزه در سنگين وظيفه بخشند
است آنها وظائف .مهمترين
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مي پايان و تكميل جمله اين با را فوق آيه اينكه فاسقجالب گروهي آنها دهد
و.بودند خدا فرمان اطاعت از خارج و فاسق اگر گمراه قوم اين اينكه به اشاره

نبودند عقل نميحكم تبليغاتي چنين بهتسليم را خود گمراهي اسباب و شدند،
نمي فراهم خويش هرگز.ساختنددست آنها دليل همين معذوربه گمراهي اين در

.نبودند
واداشت خويش طاعت به و دزديد را آنها عقل فرعون كه است آنها،درست ولي

ساختن فراهم را دزدي اين موجبات كوركورانه تسليم با .دنيز

دنيا« و »مال

أَرسلْنا موسى« لَقَد بينوم سلْطانٍ و »بĤِياتنا

ساحرٌ كَذَّابإِلى« فَقالُوا قارونَ و هامانَ و )24و23-غافر(»فرْعونَ

و هامان و فرعون سوي به فرستاديم روشن دليل و خود آيات با را موسي ما

گ آنها ولي ساحرفتندقارون، استاو دروغگوي .بسيار

موسي بود)السالمعليه(رسالت كس سه با مبارزه براي آغاز وزيرش:از فرعون،
قارون مغرور ثروتمند و .هامان،

مياز استفاده آيه تواريخشوداين در و آنها، خط در و بود فرعونيان همكار او كه
مي يكنيز از او كه اسرائيخوانيم بني در فرعون نماينده ديگرسو سوي از و بود ل
گنجخزانه فرعوندار مي،هاي روشنتر قارون پرونده كه است اينجا فرعون.شودو

نفر يك كند غارت را آنها هستي تمام و كشد زنجير به را اسرائيل بني اينكه براي
حيله منافق بيمرد كافي اندازه به و زمامباز و برگزيد اسرائيل بني ازميان رحم،
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آنه رااختيار آنها جبارش دستگاه نفع به تا سپرد، او دست به را برا و استثماركند
رهگذر اين از و بنشاند، سياه كندخاك كسب خود براي نيز كالني .ثروت

مي نشان گنجقرائن و ثروت از عظيمي مقدار فرعونيان نابودي از بعد كه هايدهد
موسي و ماند، قارون دست در آ)السالمعليه(آنها نكردهتا پيدا را اين مجال زمان ن

باد ثروت اين كه بگيردبود او از مستضعفان نفع به را فرعوني .آورده
طريق از يا و باشد، كرده پيدا فرعون عصر در را ثروت اين او خواه حال هر به

گنج برغارت آگاهي و كيميا، علم طريق از بعضي گفته به يا و او فنونهاي
آشنا يا سالم، ازيتجارت بعد قارون بود هرچه مستضعفان، استثمار اصول به ي

زبر با و داد چهره تغيير سرعت به و كرد، اختيار ايمان فرعونيان بر موسي پيروزي
بني آگاهان و تورات قاريان صف در را خود است گروه اين ويژه كه خاصي دستي

ذره است بعيد كه حالي در زد، جا قلباسرائيل چنين در ايمان كنداي نفوذ .ي
موسيهنگامي از)السالمعليه(كه زكات گرفت بگيردتصميم ازاو كنارچهرهپرده اش

و زشت قيافه و بررفت، داشت ايمان فريبنده ماسك پشت در كه منحوسي
منتهي كجا به كارش عاقبت منافق مرد اين كه ديديم و شد، ظاهر همگان

گشت؟
اس چنين اين گفتيم آنچه از موضعنبايد ثروت و مال برابر در اسالم كه شود تنباط

مي را فقر اسالم كه كرد تصور نبايد است، مخالف آن با و دارد ومنفي پسندد
مي فقر به ميدعوت معنوي كماالت وسيله را آن و .داندكند

مي تكيه آن روي كارساز و مؤثر وسيله يك عنوان به اسالم عكس به دربلكه كند
ب18آيه استسوره شده خير به تعبير مال از .قره

باقر امام از حديثي در رسيدن:خوانيممي)السالمعليه(و براي است خوبي كمك دنيا
آخرت .به

مي مغرور ثروتمند قارون از را مذمت شديدترين كه بحث مورد آيات كندبلكه
گوياشاه مييد را ثروتي اسالم منتها است، موضوع اين بر بوسپسنددي آنكه يله
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دار بهابتغاء اسرائيل بني دانشمندان چنانكه شود، ديگر سراي طلب و آخرت
گفتند الĤْخرَة«:قارون ارالد اللَّه آتاك فيما ابتَغِ مي»و را ثروتي كهاسالم پسندد

آن اللَّه إِلَيك«در باشد» و أَحسنْ كَما أَحسنَ همگان به نيكي .و

را ثروتي مياسالم آنمدح در كه الدنْيا«كند ال تَنْس نَصيبك منَ 77/قصص(»و(

وتحقق زمين در فساد مايه كه است خواهان را ثروتي اسالم باالخره يابد
ارزشفراموش جنونكردن مسابقه در شدن گرفتار و انساني تكاثرآميزهاي

برتر خود به را انسان و ونگردد، حتتحقيربيني و رديگران پيامبرييارووي با خداي
وسيله برانكشاند باشد خألاي پركردن براي همگان، استفاده موجودي هاي

زخم بر نهادن مرهم براي بهاقتصادي رسيدن براي و محرومان، جانكاه هاي
هدف چنين با ثروتي چنين به عالقه مستضعفان مشكالت و مقدسينيازها هاي

آ به عالقه نيست، دنيا به درعالقه چنانكه است، ميخرت ازحديثي يكي خوانيم
صادق امام و)السالمعليه(ياران هستيم دنيا دنبال ما كه كرد شكايت و آمد خدمتش
عالقمنديم آن مي(به شيمازاين با دنياپرست كه .)ترسيم

مي(امام را مرد آن تقواي و پاكي چه:فرمود)دانستكه دنيا ثروت اين با
انجاممي دهي؟خواهي

كرد عرض پاسخ خانواده:در و خود كمكهزينه خويشاوندانم به و كنم، تهيه را ام
طلبي دنيا اين، فرمود امام آورم بجا عمره و حج و كنم، انفاق خدا راه در نمايم،

است آخرت طلب اين .نيست
گروه دو عقيده بودن فاسد اينجا از مسلمان:و از بيگروهي ازنماهاي خبر

ميتعليما معرفي مستكبران حامي را اسالم كه اسالم دشمنانت از گروهي و كنند
مي كه ومغرض ثروت ضد را آن و داده نشان دگرگون را اسالم چهره خواهند

مي روشن دهند، نشان فقر .شودطرفدار
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نمياصوالً فقير، ملت وابستگييك وسيله فقر كند زندگي سربلند و آزاد تواند
ر،است مايه استفقر آخرت و دنيا در آلودگي،وسياهي و گناه به را انسان فقر و

مي صادق.كنددعوت امام از درحديثي كه بيمي)السالمعليه(همانگونه نيازيخوانيم
بهتر كند گناه به وادار را تو كه فقري از دارد باز ديگران حق به تجاوز از را تو كه

بيشت.است هرچه بكوشند بايد اسالمي وجوامع غني مرحلهبير به گردند، نياز
اثريخودكفا بر را خود استقالل و عزت و شرف و بايستند خود پاي روي و برسند ي

است اين اسالم اصيل خط بدانند و نكنند ديگران به وابستگي فداي .فقر،
امروزقارون و ديروز در!هاي مغرور ثروتمند سمبل قارون، ازداستان پرده قرآن

ب حقايق برميروي انسانها زندگي در .داردسياري
به را انسان گاه ثروت مستي و غرور كه است حقيقت اين روشنگر داستان اين

مي جنون جنونانواع كشيدن ديگران رخ به و ثروت دادن نمايش جنون كشاند
تهي تحقير از بردن !دستانلذت

بي عشق و مستي و غرور همين باز وو وحد سيم به گاحصر ميزر، سبب شوده
زشت به دست ننگينكه و قيامترين خدا، پاك پيامبر مقابل در بزند، گناهان ترين

با ستيز و مبارزه به و وكند بيحق حتي و برخيزد، تهمتشرمانهحقيقت راترين ها
ثرو از استفاده با حتي ببندد افراد پاكترين جابه هر آلوده زنان از خود براييت ي

مقصد به گيردرسيدن كمك .ش
نمي اجازه انسان به ثروت از ناشي مستي و راغرور اندرزگويان نصيحت كه دهد

بندد كار به را خيرخواهان سخن و .بشنود
بي مغروران آگاهاين و دانشمندتر همه از را خود ميخبر، اينكهتر گمان به و دانند،

اس آمده دست به ديگران حقوق غصب طريق از گاه كه عقلثروتشان بر دليل ت
مي دانا را خود و نادان را همه است، آنها درايت و هوش !پندارندو

جا به كارشان مييحتي ميي وجود اظهار پروردگار برابر در كه ازرسد دم و كنند
مي مياستقالل و كرده:گويندزنند پيدا را وآنچه سرشار هوش و ابتكار به ايم
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و استعداد و بيخالقيت استاطالعات بوده خودمان ايننظير سرانجام ديديم و
مي كجا به تبهكار مغروران به!رسد؟گونه ثروتش تمام و اطرافيانش با قارون اگر

ميقعر نابود ديگري اشكال به ديگران شد نابود و رفت فرو گاهزمين و شوند،
مي ديگري شكل به را ثروتشان زمين، ثروتبلعدحتي رايعني خود عظيم هاي

كاخت به زمينباغ،هابديل و مييهاها ازي هرگز كه نخواهندكرد،كنند استفاده آن
مي را خود اموال حتي گاه زمينو و ميدهند خريداري را موات و باير بههاي كنند

قيمت به و كرده تقسيم را آن كه خيال ترتيباين اين به و بفروشند گزافي هاي
مي را ثروتشان !بلعدزمين

گ سبكاين افراد پيداونه خود عظيم ثروت كردن خرج براي راهي چون مغز،
ارزشنمي سوي به رو ميكنند خيالي مجموعههاي كوزهآورند، كاسه از هاياي

عتيقه عنوان به را، قديمي گرانبشكسته مجموعهوهاهاي ازگاه تابلوهاياي
و مجموعهبيرنگ حتي اسكناسيا پستي، تمبرهاي از متعلقمانندوهااي كه آن
سال وبه ارزشها با عنوان به است گذشته قرون دريا كاالها وترين كاخقصر

جمع ميخود ميآوري گاهي كنيم نگاه آنها به دقت به اگر كه آنهاكنند جاي بينيم
زباله در استفقط !دان

آورده فراهم حالي در را تخيلي و تجملي زندگي اين شهآنها در كه آنهااند ديار و ر
گرسنه شب كه هستند محرومي افراد ديوارشان به ديوار همسايگي در گاه و

ناراحتيمي كمترين حتي كه رفته تحليل آنها وجدان چنان اينكه عجب و خوابند،
نمي احساس وضع اين مرفه!كننداز داراي آنها حيوانات وگاه هستند زندگي ترين

بهره دارو و پزشك و معلم از انسانميحتي كه حالي در درگيرند مظلومي هاي
در آنها شرانزديكي مييبدترين زندگي وط سركنند ناله بيماري بستر در يا

ميداده حاضر آنها بالين بر پزشكي نه واند، دواشود قطره .يينه
بحث اين يكتمام درباره گاه و است جامعه يك در معيني افراد درباره گاه ها

يعني ميكشور، قاروني كشور دنيايك كشورهاي ديگر مقابل در نهگوهمان!شود
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كشورها مورد در خود عصر در همچونيكه اروپاي ممالك از بسياري و ييآمريكا
مجللمي آنها كشورهايبينيم و سوم جهان مردم استثمار قيمت به را زندگي ترين
ساختهفقير فراهم خود براي تهيدست گاو كه طوري به مواداند، اضافييغذاه ي
زبالهآنها به ميدانكه ريخته جمعها صحيحي بطور اگر ميشود برايآوري شد

م بودليونيتغذيه كافي گرسنه انسان .ها
مي حقيقتاًيگواينكه كه است اين نه فقير كشورهاي حقيقتيم در اينها باشند فقير

شده غارت و زده گراندزد و بهترين گاهي اختياربهاتريناند، در زيرزميني منابع
اَ اين اما است، ميربآنها را همه ميغارتگران سياه خاك بر را آنها و .نشانندبرند

قارون زالواينها پايههاي كه هستند برصفتي را خود بيدادگري كاخ هاي
كوخويرانه نهادههاي بنا مستضعفين وهاي بهاند، دست جهان مستضعفين تا

ندهند هم قعردست به قارون همچون را آنها بهو دنيا اوضاع نفرستند زمين
مي باده آنها بود خواهد صورت سرهمين مستانه خنده و ومينوشند اينهادهند

كنند گريه و گيرند بغل در غم زانوي !بايد

جوامع« عملي »مسير

»ع أَنْعمها يك مغَيراً نعمةً لَم اللَّه بِأَنَّ كلىذلو هِمبِأَنْفُس ما يغَيرُوا حتَّى قَومٍ

سميع عليم اللَّه )53-انفال(»أَنَّ

گروهي به كه را نعمتي هيچ خداوند كه است آن طر خا به تغييراين دهدنميداده

آنهاجز داناستآنكه و شنوا خداوند و دهند، تغيير را .خودشان
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انساآاين حيات قانون برترين مينيه بيان را ميها روشن و مكتبكند كه سازد
جامعه حيات زمينه در اصيلقرآن روشنها و مكتبترين آنهاحتيهاست،ترين به

و كرده فراموش را انسان فضا، و اتم عصر در چرخكه راگرداننده تاريخ هاي
مي است انسان مولود خود كه اقتصادي مسائل و توليد اعالمابزارهاي پندارند

رامي اصلي علت و گرفته را معلول شما اشتباهيد، در سخت هم شما كه كهكند
انسان دگرگوني و ايشان كردهخود فراموش چسبيدههاست شاخه به همايدايد، آن

برده خاطر از را اصلي ريشه و شاخه يك !ايدفقط
صحيح يا و اسالم، تاريخ نرويم دور شاهدراه مسلمين، زندگي تاريخ تر

شكستيروزيپ و كار آغاز در درخشاني آنهاي دنبال به دردناكي و تلخ هاي
مي پيش جهان در سرعت به اسالم نخستين، قرون در جااست، همه در و رفت،

و علم مينور وآزادي علم سايه اقوام برسر ميپاشيد، .گسترددانش
تمدني و بود، آبادكننده و دهنده تكان و بخش قدرت و آفرين بهخيرهنيرو كننده

بيشتر قرن چند اما نداشت، سابقه تاريخ در كه آورد جوششوجود اين كه نگذشت
گرا خاموشي دريبه و ناتواني و ضعف تفاوتي بي و انزوا پراكندگي، و تفرقه يد،

عقب آننتيجه جاي ،تاماندگي گرفت را ترقي كههمه جهانآنجا مسلمانان
ابتدا وسائل ناچايبراي زندگي خودي فرزندان بزنند ديگران دامان به دست شدند ر

فرا براي روزرا يك حاليكه در كنند، بيگانه ديار راهي دانش و علم گرفتن
دانشگاهدانشگاه برترين مسلمانان وهاي دوست دانشجويان مركز و جهان هاي

ولي بود، وكاربيگانه علم كننده صادر تنها نه كه رسيد جايي وبه صنعت
ابتداتكنول مواد بلكه نشدند ازيغذاييوژي نيز را ازي خودخارج كشورهاي

!واردكردند
و مجد كانون روز يك كه آنها، فلسطين حتيسرزمين و بود مسلمين عظمت

م با صليبي سالليونيجنگجويان دويست طي در مجروح و كشته نتوانستند!ها
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در آورند، بيرون اسالم سربازان دست از ششآنرا دستمدت از آساني به روز
!دادند

ماهدر بايد دشمن از را آن وجب يك گرفتن پس براي سالحاليكه و چانهها ها
چانه بيانجامد؟بزنند كجا به پايانش نيست معلوم كه كه!اي الهي وعده اين آيا

ماست:فرمايدمي برعهده مؤمنان )47-روم(.ياري

مي اينكه يا و پذيرفته؟ مؤمنان:گويدتخلف و پيامبر و خدا آن از سربلندي و عزت
گشته؟)8–منافقون(.است مي!منسوخ اينكه يا پيشين:گويدو آسماني كتب در

ماست صالح بندگان آن از زمين كه است؟)5و1-انبياء(نوشتيم شده آيادگرگون
باهللاخداوند وعدهلعياذ انجام وعدهاز يا و است؟ عاجز خود رههاي خويش بهاي ا

سپرده فراموشي يدست داده؟و تغيير آن!ا چرا پس نيست چنين واگر مجد همه
رفت؟ ميان از افتخار و سربلندي و قدرت و !عظمت
سؤال اين همه به فوق كوتاه آيه در مجيد مانندقرآن سؤال صدها و يكها آن

نمي بيشتر وپاسخ نگاگويد و بزنيد، قلبتان اعماق به سري اينكه زوايايآن به هي
بي دگرگونيااجتماعتان ببينيد ازفكنيد، وها لطف است، شده شروع شما خود ناحيه

شمارحمت است، گسترده همگان براي شايستگييخدا كه لياقتيد و ازها را ها
غم روز چنين به و برديد افتاديدميان !انگيزي

تن آيه نمياين سخن گذشته از بگوها كه بايگويد گذشته ويم تلخي همه
نميشيريني باز ديگر و است گذشته استهايش بيهوده آن از سخن و .گردد،

مي سخن نيز آينده و امروز از آگويبلكه خدا سوي به ديگر بار اگر كه يد،يد،
انديشهپايه كنيد، محكم را ايمان راهاي تعهدها سازيد، مسئوليتبيدار و هايتانها

ياد به دستوآرا بپاخيزيدهاريد، بفشاريد، يكديگر به بخروشيد،را و كشيد، فرياد و
جهاد و دهيد قرباني بجوشيد زمينهو همه در را كوشش و تالش و بكاركنيد ها

باز جويگيريد، به رفته آب وآهم تيره روزهاي افقييد، شود، سپري تاريك
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مي آشكار شما برابر در روشن سرنوشتي و ودرخشان مجد و ديرينگردد، عظمت
عالي سطحي شدتردر خواهد .تجديد

شويديبيا عوض تجار:يد كنند پيكار جنگجويانتان بنويسند، و بگويند دانشمندانتان
و شوند پاك و بخوانند درس بيشتر و بيشتر جوانانتان كنند، تالش زحمتكشانتان و

تا بياندوزند، آگاهي كنند تازهتالش درخون بهاي شما جامعه بيفتدعروق جريان
با را زمين وجب يك امروز كه سرسختي دشمن كه كنيد پيدا قدرت آنچنان و

نمي پس زمينخواهش تمام بدهد التماس با را برگرداندهها !شما
حقا اينها ويولي مشكل، باوركردنش و دانستن و آسان، گفتنش كه است عملقي

مشكل آن به بكردن ولي است، پهتر در بايد حال رفتهر پيش به اميد نور .رتو
صادق بنده)السالمعليه(امام به كه نعمتي هيچ نميخداوند او از بخشيده مگراي گيرد

شود نعمت آن سلب مستحق آن خاطر به كه كند گناهي ديگري.اينكه حديث در
امام آن م:خوانيممياز را پيامبري خودأخداوند قوم به را سخن اين كه كرد مور
كه آسايشبگويد و خوشي در من اطاعت پرتو در كه گروهي و جمعيت هيچ

ندادهبوده حالت تغيير است من رضايت موجب آنچه از هماند من اينكه مگر اند
مي دوست آنچه از را دادهآنها حال تغيير دارند ناخوش آنچه به گروهدارند هر و ام،

خانواده بودهو ناراحتي گرفتار معصيت خاطر به كه موجباي آنچه از سپس اند،
داده موضع تغيير است من رضايت دارندعدم دوست آنچه به را آنها هم من اند

داده موضع تغيير و .امرسانده
مي استفاده روشني به فوق آيه از كه ديگري مهم انسانموضوع كه است اين شود

خاصي تاريسرنوشت جبر تاثير تحت و ندارد باشد شده تعيين پيش از جبركه و خ
نيست، محيط و سازندهزمان عامل دگرگونيبلكه انسان زندگي و ييهاتاريخ

مي پيدا خودش اراده به او روح و فكر و اخالق و روش در كه .شوداست
مي و هستند جبري قدر و قضا به معتقد كه آنها بهبنابراين حوادث همه گويند

م محكوم فوق آيه با است پروردگار اجباري مادييخواست جبر همچنين و شوند،
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بازي را انسان غراكه دست تغييريچه ميز وراثت واصل محيطناپذير جبر يا و داند
مي توليد شرائط و اقتصادي اوضاع چگونگي محكوم را او مكتبكه نظر از داند

به را خود سرنوشت و است آزاد انسان است نادرست و ارزش بي قرآن و اسالم
مي خويش .سازددست

خواند فوق آيه در كه اصلي به توجه با ويمانسان سرنوشت درزمام را خود تاريخ
مي پيروزي و افتخار خود براي كه دارد گرفتاردست را خود كه اوست و آفريند

مي ذلت و بشكست او دواي و اوست خود از او درد درهسازد تا خودش، دست
خوي خودسازي با و نشود پيدا دگرگوني او دروضع تغييري نكند عوض را شتن

شد نخواهد پيدا !سرنوشتش

جانبه« همه »تجهيز

ا« لَهم ما أَعدوا ةٍوقُو منْ تُمتَطَع60-انفال(»س(

آنها برابر توانا)دشمنان(در آمادهيآنچه نيرو از داريد ...دسازيي

مكاني و زمان و عصر هر بر كه است وسيع قدري به آيه تطبيقكامالًتعبير
.كندمي

معنا»قُوةٍ«كلمه پر و كوچك كلمه سالحيچه و جنگي وسائل تنها نه است هايي

مي بر در را عصري هر قدرتگمدرن و نيروها تمام بلكه نوعييهايرد، به كه را ي
مي شامل دارد اثر دشمن بر پيروزي در انواع واز مادي نيروهاي از اعم شود،

.معنوي
ك ميآنها گمان بستگيه تنها خويش موجوديت حفظ و دشمن بر پيروزي راه كنند

سالح كميت همبه در ما زيرا اشتباهند در سخت دارد، جنگي ميدانهاي هايين
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ملت خود عصر برابريهاجنگ در كمتر اسلحه و نفرات با كه ديديم را هايملتي
پيشرفته سالحي با و منيرومندتر مانند شدند پيروز برابرتر در الجزائر مسلمان لت

فرانسه نيرومند !دولت
از بايد اينكه بر عالوه سالحپيشرفتهبنابراين زمانترين هر يكهاي عنوان به

بهره اسالمي قطعي ووظيفه روحيه تقويت به بايد كرد، كهگيري سربازان ايمان
پرداختهقو است مهمتري نيروي قدرت.و ساز فرهنگي، اقتصادي، ياسي،هاي

مفهوم در نيز آنها بر»ٍقُوة«كه پيروزي در مؤثري بسيار نقش و هستند مندرج

كرد غفلت نبايد نيز دارد .دشمن
كلمه براي اسالمي روايات در كه است اين گوناگوني»قُوةٍ«جالب تفسيرهاي

مي حكايت كلمه اين مفهوم وسعت از كه مثالًشده ازكند، بعضي رواياتدر
پيامبرخوامي كه از)سلمووآلهعليهاهللاصلي(نيم منظور است»ٍقُوة«فرمود .تير

مي آمده ابراهيم بن علي تفسير در كه ديگري روايت در آنو از منظور كه خوانيم
است اسلحه گونه روايتي.هر بازدر درو ميتفسيركه آمده كهعياشي خوانيم

است سپر و شمشير آن از باالخر.منظور درو دره ديگركه ال«كتابروايت من
مي»هيحضر مصداق:خوانيمآمده از سفيد»قُوةٍ«هاييكي موهاي آيه بهرادر

است كردن سياه رنگ سرباز!وسيله به كه را موها رنگ حتي اسالم يعني
جوان چهره ميبزرگسال است،تري نداشته دور نظر از گردد مرعوب دشمن تا دهد

مي نشان اين مفهومو اندازه چه كه است»قُوةٍ«دهد وسيع فوق آيه ولي.در
چيز همه گويا روشني و صريح دستور چنين يك داشتن با مسلمانان كه افسوس

سپرده فراموشي دست به براي.اندرا رواني و معنوي نيروهاي ساختن فراهم از نه
اقتصادي نيروهاي از نه و هست خبري آنها ميان در دشمن ومقابله فرهنگي و

و سرنظاميسياسي پشت و بزرگ فراموشكاري اين با كه است اين عجب و
را خود باز صريح دستور چنين ميانداختن امسلمان عقب گناه و فتادگيدانيم،



ما عصر و 65قرآن

را ميخود اسالم گردن ميبه و آيگوافكنيم سالم ا اگر پيروزيييم و پيشرفت ين
مسلمان ما چرا پس افتادهاست عقب !ايم؟ها

اسالمي بزرگ دستور اين اگر ما عقيده استَطَعتُم منْ قُوة«به »و أَعدوا لَهم ما
در)60/انفال( همگاني شعار يك عنوان وبه ازكوچك مسلمانان و شود تبليغ جا همه

سرباز وگوينده، نويسنده عالم، غير و عالم بازرگابزرگ، و كشاورز افسر، درو ن
براي بندند، بكار آنرا خود عقبزندگي استماندگيجبران كافي .شان

پيامبر عملي مي)سلمووآلهعليهاهللاصلي(سيره نشان نيز اسالم بزرگ پيشوايان كهو دهد
نمي غفلت فرصتي هيچ از دشمن با مقابله براي درآنها وكردند، سالح تهيه

انتخاب سربازان، روحيه تقويت براينفرات مناسب زمان انتخاب و اردوگاه، محل
و كوچك مطلب هيچ جنگي تاكتيك گونه هر بستن كار به و دشمن به حمله

نمي دور نظر از را .داشتندبزرگي
است درمعروف پيامبركه به حنين جنگ سالح)سلمووآلهعليهاهللاصلي(ايام كه دادند خبر

پيا است، شده اختراع يمن در مؤثري بهفوراً)سلمووآلهعليهاهللاصلي(مبرتازه را كساني
كنند تهيه اسالم ارتش براي را سالح آن تا فرستاد !يمن

مي احد جنگ حوادث پيامبردر كه شعار)سلمووآلهعليهاهللاصلي(خوانيم مقابل در
هبلپربت بزرگ بت باد سربلند كوبنده...ستان مسلمانانشعار به نافذتري و تر

بگويندتعليم تا بزرگ:داد بت شعار برابر در و است، چيز همه از باالتر و برتر خدا
بگويند نداريد عزي شما و ماست براي و:عزي ولي تكيهخداوند و گاهسرپرست

نداريد گاهي تكيه شما و .ماست
مي نشان پيامبراين كه از)سلمووآلهعليهاهللاصلي(دهد حتي مسلمانان شعاثيرأتو ريك
برابر در نبودندقوي غافل ميدشمن انتخاب خود براي آنرا بهترين در.كردندو

است،اسالم ضروري مردمي بسيج و سربازند مسلمانان فقهي.همه مهم دستور
در را مالي باخت و برد حتي كه سواري اسب و تيراندازي مسابقه زمينه در اسالم
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اين به را مسلمانان و تجويزكرده، آن نمونهزمينه است، نموده دعوت مسابقه
است دشمن برابر در آمادگي زمينه در اسالم عميق بينش از از.ديگري هدف

نظامي و،آمادگي مكتب استحفظ و،مسلمانان ظلم .استعمارنه
قُوة«جمله استَطَعتُم منْ زنده)60/انفال(»و أَعدوا لَهم ما مفهوم پيش سال ايهزار

ا و وداشت است، چنين هم هزارمروز ديگرده زندهسال همچنان آن مفهوم هم
جامع كلمه در شود پيدا نيز آينده در قدرتي و سالح هر زيرا ماند، خواهد باقي

جمله»قُوة« چون است استَطَعتُم«نهفته و»ما صورت»قُوة«كلمهعام به كه
كرد تقويت آنرا عموميت است آمده هرگنكره و نيروه مييونه شامل را .شودي

اسالمي« »سياست

فَيدهنُون« تُدهنُ لَو )9-قلم(»ودوا

دهند نشان نرمش آنها تا هي د نشان نرمش دارند دوست بـانرمشـي(آنها تـوأم

حق مسير از )انحراف

تفاوت بازياز و حق راه رهروان ميان كه روشني اينهاي دارد وجود سياسي گران
دراس حاضرند هميشه بلكه نيستند، ثابت خاصي اصول روي دوم گروه كه ت

مي كه امتيازاتي خاطرمقابل به دارند كه اصولي از و بدهند، امتيازاتي گيرند
دائما و نيست، آنها براي مقدسي چيز آنها عقائد و مرام كنند، نظر صرف منافعي

مي معامله آن !كنندروي
فوقو آيه مضمون درست مياين كه )9/قلم(» ودوا لَو تُدهنُ فَيدهنُون«:گويداست

همان بكشند، خود جرگه به هم را تو دارند دوست وآنها مداهنه آنها كه گونه
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مي كنيمعامله مداهنه هم تو معامله.كنند هرگز اول گروه آنهاولي نيستند، گر
بهاهر هيچ با را خود مقدس اهداف نمييگز دست از معاملهدي آن سر بر و هند،

ونمي سازشكاري و مداهنه ستدكنند و داد آنهااينگونه كار در سياسي نيست،هاي
نشانه بهترين از يكي مييهاو كه است سياستي حرفهتوان وسيلهبازان به را اي

نمود جدا خدا مردان از و شناخت .آن
پيغمبر از بودسالبعد كها عادت اسالمي جامعه افرادكه به امتيازدادن به بود رده

علي،متنفذ ميدر)السالمعليه(و نشان عجيبي صالبت يك زمينه :گفتمي.داداين
سر يك عدالت از كه نيستم كسي ميمن اصحابش حتي شوم منحرف .آمدندمو

باشيد:گفتندمي داشته انعطاف مقدار يك مياز:فرمودمي،آقا تقاضا كهمن كنيد
و درپيروزي مردمموفقيت حق كردن پايمال و ستمگري قيمت به را سياست
ب درهضعيف روزي و شبي تا قسم خدا به آورم؟ هستدست ستاره،دنيا درتا اي

در استآسمان نيست،حركت عملي چيزي در.چنين او صداقت و صراحت مسئله
باز هم را نميعدهسياست دوستانش از همهاينسياست:گفتندمي،پسنديدنداي

دارد برنمي صراحت و و.صداقت خدعه مقدار دريك بايد هم بازي آندغل
كرد است،قاطي بازي دغل سياست مي.چاشني بعضي سياستحتي علي گفتند

چقدر،ندارد ببين را استمعاويه مدار اشتباه:فرمودمي،سياست قسم خدا به
از،كنيدمي زيرمعاويه استكمن دغلباز نيست است،تر نمي،فاسق خواهممن

كنم نمي،دغلبازي ازمن شومخواهم منحرف حقيقت مرتكب،جاده فجور و فسق
نبود،شوم واگر تبارك خداي ميكه دشمن را دغلبازي آنوقت،داردتعالي
زرنگمي كه استديديد علي دنيا مردم است،ترين فسق و،فجوراست،دغلبازي

كفر فجورها .استاينگونه
درهنوز سياست وهم نيرنگ با است مساوي ما سياستو،فريبميان آنكه حال

و اداره مديريعني يعني مي،سائس ائمه درباره يعني»العبادوساسه«.گوييمما
بندگانسياست اروپايي،مداران مفهوم به سياسي روش يك اگر،نيستاسالم
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امرو بودند كرده سياست بازيچه اينطور را اسالم ومسلمين بود اثري اسالم از نه ز
امت يك صورت به مسلمين از است،نه اين هدفش راكهاسالم طورمساوات به

و درحقيقي برقراركامل مردم اعالميه.كندميان كه است اروپايي سياست اين
مي بشر ملتحقوق تا ديگردهند زيرهاي بكشندرا زير،بار كشيدندبارهمينكه

حرمي اين همه استفگويند مفت بر.ها كه ضربتي واردپيكربزرگترين اسالم
از سياست كه شد شروع روزي از جداشد از،شدديانت بعد دو اين جدايي تخم

اكرم شد)سلمووآلهعليهاهللاصلي(نبي اسالم،پاشيده ترقي هواخواهان آرزوي بزرگترين
باشد ديانت و سياست شدن توام .بايد

نده« دشمن به »يمسوژه

للْكافرينَ« و اسمعوا و انْظُرْنا و قُولُوا راعنا تَقُولُوا ال آمنُوا الَّذينَ يا أَيها

)104-بقره(»عذاب أَليم

ايمان با افراد قـرآن(اي آيـات درك بـراي مهلـت تقاضـاي پيغمبـر از كه هنگامي

ب»رعنَا«يدينگو)كنيدمي رازيرا(»انظرنا«يديگوبلكه مـا معنـي بـه هم اول كلمه

ب هم و بده ميهمهلت كن تحميق را ما دشـمنانمعني بـراي دسـتاويزي و باشـد

مي)است داده دستور شما به آنچه وو بشـنويد كـافرانشود اسـتهزاء(بـراي و

دردناكي)كنندگان .استعذاب

هنگامي اسالم صدر پيامبرمسلمانان بودمش)سلمووآلهعليهاهللاصلي(كه گفتن سخن غول
و آيات بيان ميو الهي مياحكام او از گاهي سخنكرد تاني با كمي خواستند

خواسته و سؤاالت و كنند، درك خوب را مطالب بتوانند تا نيزبگويد را خود هاي
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جمله درخواست اين براي نمايند، مهلت»رعنَا«مطرح معني به الرعي ماده از كه
مي كار به است .دندبردادن

كلمه همين يهود حماقت»رعنَا«ولي و كودني معني به كه الرعونه ماده از را
مي استعمال ولي(كردنداست بده مهلت ما به است اين مفهومش اول صورت در

كن تحميق را ما كه است اين دوم صورت پيدا)در دستاويزي يهود براي اينجا در
جمله همان از استفاده با كه بود ميايشده مسلمانان ياكه پيامبر گفتند،

كنند استهزاء را .مسلمانان
مؤم به استفاده سوء اين از جلوگيري براي و شد نازل فوق آيه دستورنخستين نان

جمله جاي به را»انظرْنَا«جمله»رعنَا«داد مفهوم همان كه برند كار به را

نيستمي لجوج دشمن براي دستاويزي و دي.رساند، گفتهبعضي مفسران از اندگر
جمله يك»رعنَا«كه يهود لغت كهدر بشنو بود اين مفهومش و بود دشنام نوع

تكرار را جمله اين نشنوي ميميهرگز و !خنديدندكردند
كرده نقل نيز مفسران از جايبعضي به يهود كه كهمي»راعينا«»رعنَا«اند گفتند

پيامبرامعني و است، ما چوپان مي)سلمووآلهعليهاهللاصلي(اسالمش قرار مخاطب دادندرا
مي استهزا راه اين از اينو نزولأشكردند استن ممكن و ندارد تضادي هم با ها

باشد صحيح .همه
مي استفاده خوبي به آيه اين برنامهاز در بايد مسلمانان كه مراقبشود خود هاي

نده دشمن دست به بهانه هرگز كه ممكنباشند كه كوتاه جمله يك از حتي ند،
سوژه احترازاست گردد دشمنان استفاده سوء براي بااي قرآن صراحتجويند،

مي توصيه مؤمنان به مخالفان استفاده سوء از جلوگيري ازبراي حتي كه كند
از دشمن است ممكن كه مشترك كلمه يك وگفتن كند قصد ديگري معني آن

مؤمنان روحيه تضعيف چهبه است وسيع تعبير و سخن دامنه كنند، پرهيز بپردازد
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جمله انسان دارد باشدلزومي دشمن سخريه و تحريف قابل كه برد كار به را .اي
نمي اجازه اندازه اين تا اسالم تكليفوقتي شود داده دشمنان دست به بهانه دهد

اع گاهي اكنون هم است، روشن بزرگتر و بزرگتر مسائل در مامسلمانان از مالي
مي اززندسر بينكه محافل يا داخلي، دشمنان سوءسوي تفسيرهاي سبب المللي
بهره ميو آنان تبليغاتي بلندگوهاي كارهاگيري اين از كه است اين ما وظيفه شود،

ندهيم خارجي و داخلي مفسدان اين دست به بهانه جهت بي و بپرهيزيم .جدا
كه است توجه قابل نيز نكته از»رعنَا«جملهاين خالي شد گفته آنچه بر عالوه

زيرايك نيست، مؤدبانه غير تعبير مراعات»رعنَا«نوع ماده مفاعله(از است)باب

مي اين مفهومش چونو و كنيم مراعات را تو هم ما تا كن، مراعات را ما تو باشد
تعبير استفاده(اين سوء بر مييهاعالوه آن از يهود كه بوده)دكردني ادب از دور

كرده نهي آن از را مسلمانان قرآن محترمانه.است خطابي با نيز خداوند خود
مي ادب به .دهددستور

اثبات« و »نفي

هؤُالء بناتي« فاعلينقالَ 71-حجر(» إِنْ كُنْتُم(

مي اگر حاضرند من دختران دهيدگفت انجام صحيحي كار ازدواج(خواهيد آنها با

بپرهيزيد آلودگي و گناه از و )كنيد

تكيه بايد هم اثبات روي بلكه نكنيد تكيه نفي روي تنها مفاسد با مبارزه براي
گرچه نگرايد، فساد به تا نمود اشباع صحيح طريق از را بشر غرائز بايد يعني كرد،

ولي نيفتاد، مؤثر آنها در برنامه اين كه بودند استثنائي فاسد افراد لوط معموالًقوم
روش مؤثرترين از يكي روش .هاستاين
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سرگرمي با بخواهيم كه بكوشيمهنگامي اول درجه در بايد كنيم مبارزه سالم غير هاي
درو همينگونه سازيم، فراهم مردم براي سالم ديگربرنامهسرگرمي .هاي

انبيا، لذتمكتب كردن وحرام غرائزها وسركوب هدايت بلكه آنهاكنترلنيست،
.است

آگاهانه« »زندگي

كانَ« كأُولئ كُلُّ الْفُؤاد و الْبصرَ و عمالس إِنَّ لْمع بِه لَك سلَي ما ال تَقْف و

)36-اسراء(»عنْه مسؤُال

نمي آنچه مكناز پيروي مسئولندداني همه دلها و چشم گوشو كه !چرا

و علم براساس بايد باشداطالعاتزندگي بصيرت و منطق و شايعاتبازار،صحيح
شنيدهرا نقل با و نكنيم اساسداغ بي و،هاي نبريمآبرو بين از را افراد .حقوق

و كرد گوشزد مردم به پي در پي مختلف طرق از را عمل اين دردناك عواقب بايد
بينديشند علم غير از پيروي شوم آثار در كه خواست آنها .از

تفك طرز انسانبايد در را اسالمي بيني جهان و درر خداوند بدانند تا كرد زنده ها
است آگاه ما افكار از حتي و است بصير و سميع او است، آنها مراقب حال همه

الصدور« ما تُخْفي نِ ويالْأَع خائنَةَ لَمع19/غافر(» ي(

مي سخني مييگوهر ضبط و ثبت برمييم گامي هر و ماداريمشود حساب در
مي قضاوتنوشته و اعمال تمام مسئول و هستيشود، خود اعتقادات و )19-غافر(.ها

غالباً علم غير از پيروي كه چرا برد باال را فكري رشد سطح سادهبايد عوام لوحكار
بي شايعه يك شنيدن با كه است ناآگاه افراد فوراًو مياساس آن وبه چسبند

مي الداوري و ميكنند، آن از را خود كار همگوي نيات و باطن از قيامت در گيرند
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مي ازبهره،شودبازخواست نكردن صحيح موبرداري امكانات و خواهدأجسم خذه
.داشت

نعمت« »كفران

مكانٍ« كُلِّ منْ رِزقُها رغَداً يأْتيها مطْمئنَّةً آمنَةً كانَت قَرْيةً اللَّه مثَالً ضَرَب و 

الْ و الْجوعِ باسل اللَّه اللَّه فَأَذاقَها يصنَعونفَكَفَرَت بِأَنْعمِ كانُوا »خَوف بِما

)112-نحل(

مي(خداوند نعمت كفران كه آنها است)كنندبراي زده آبـادي:مثلي كـهمنطقـه را

روزيـش همـواره و بـوده، مطمـئن و آرام و مكـانيامن هـر از وافـر فـرابطـور

كردنـدمي كفران را خدا نعمت اما كـهرسيده، اعمـالي طـر بخـا خداونـد انجـامو

ترس،دادندمي و پوشانيدلباسگرسنگي اندامشان در .را

بر و قانون و ضابطه داراي بشر، سنتتاريخ بيانپايه از بايد ما و است الهي هاي
درمثال قرآني بگيريمموردهاي عبرت گذشته و.اقوام درامنيت سأرآرامش
اقتصادنعمت و رزق در توسعه زمينه و ميها صادق.باشدجامعه امام )السالمعليه(از

فرمود كه شده زندگي:نقل آنقدر اسرائيل بني از حتيگروهي كه داشتند مرفهي
غذا مواد مجسمهياز ميي كوچك پاكهاي نيز را خود بدن آن با گاهي و ساختند

سرانجامكرمي اما جادند، به آنها ريكار غذاي مواد همان شدند مجبور كه ييسيد
فرموده قرآن در خداوند كه است همان اين و بخورند را اللَّه مثَالً«:آلوده ضَرَب و 

آمنَةً مطْمئنَّة كانَت غفلت)112/نحل(»... قَرْيةً و غرور گرفتار آنچنان مرفه قوم اين
محشدند و مفيد مواد از حتي غذاكه بدنيترم كردن پاك براي خودي آلوده هاي
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مي شدنداستفاده نعمت زوال و دنيا عقاب گرفتار نعمت كفران جهت به و .كردند
عذابعذاب به نسبت دنيوي نوشيدنهاي نه است چشيدن نوعي اخروي، .هاي

نشانهفقر از اجتماعي، امني نا و دينياقتصادي اصول به جامعه اعتنايي بي هاي
دارد.است جسمي عذاب هم نعمت و،)گرسنگيوفقر(كفران روحي عذاب هم
و(،رواني ملت)امنيناترس و افراد همه به است هشداري غرقيهااين كه ي
نعمتنعمت تضييع و تبذير و اسراف گونه هر بدانند تا هستند الهي جهاي ريمهها

جريمه سنگيندارد بسيار ك!اي آنها به است هشداري غذاياين از نيمي هميشه ه
زباله به را خود ميداناضافي سفره.ريزندها براي كه آنها به است كههشداري اي

غذاي معادل است شده دعوت آن سر بر ميهمان نفر چهار غذاهاي2سه از نفر
مي تهيه انسانرنگين مصرف به را آن باقيمانده حتي و گرسنهبينند هاي

استو.رسانندنمي غذاهشداري مواد كه آنها خانهيبه در را مصرفي براي ها
گران براي انبارها در و ميشخصي ذخيره آنقدر فروختن ميتر كه وكنند گندد

مي ارزانفاسد نرخ به نيستند حاضر اما ديگرانشود اختيار در رايگان يا و تر
!بگذارند

كمتري و دارد جريمه و مجازات خدا پيشگاه در همه اينها سلبآري آن مجازات ن
است مواهب روشن.اين آنگاه مساله اين مياهميت بدانيمتر كه غذاشود ييمواد

و نيازمندان مواد، اين ميزان به ديگر تعبير به و نيست نامحدود زمين روي
محروميت باعث آن در تفريط و افراط گونه هر كه دارند وجود نيز گرسنگاني

مي آنها از همين.شودگروهي مسدليلبه اين به سخت اسالمي روايات لهأدر
صادق امام از كه آنجا تا است شده مي)السالمعليه(توجه حديثي فرموددر كه :خوانيم

مي ناراحت دستمالپدرم با بود غذا به آلوده كه را دستش بخواهد اينكه از شد
مي را خود دست غذا احترام خاطر به بلكه كند كودكيپاك اگر يا و كنارمكيد در

مي پاك را او ظرف بود مانده باقي ظرفش در چيزي و بود خودشاو حتي و كرد،
مي:فرمودمي ميگاه بيرون سفره از كمي غذاي آنشود جستجوي به من و افتد
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مي.پردازممي منزل خادم كه حدي مي(خنددبه غذا ذره يك دنبال چرا )گردمكه
مي شما از پيش جمعيتي كرد اضافه فراوانسپس نعمت آنها به خداوند كه زيستند

غذاد مواد و كردند ناشكري اما بركاتياد، خداوند و بردند ميان از جهت بي را ي
ساخت گرفتارشان قحطي به و گرفت آنها از را !خود

اجتماعي« »اصول

الْقُرْبى« إيتاء ذي و الْإِحسانِ لِ ودبِالْع اللَّه يأْمرُ ونْهىو يإِنَّ شاءالْفَح عنِ

لَعلَّكُم تَذَكَّرُون ظُكُمعي الْبغْيِ و )90-نحل(»الْمنْكَرِ

مي نزديكان به بخشش و احسان و عدل به فرمان منكردهدخداوند و فحشاء از و

مي نهي ستم و ظلم مي.كندو اندرز شما به شايدخداوند شويددهد .متذكر

نم آيات اين جامعونهدر از واي اجتماعي مسائل زمينه در اسالم تعليمات ترين
است شده بيان اخالقي و .انساني

و منفي جنبه اصل سه و به، مامور و مثبت جنبه اصل، سه كه مهم اصل شش
دارد عنه .منهي

وسيع عدل از قانوني جامعچه و گيراتر و ميتر تصور قانونيتر همان عدل شود؟
ن تمام كه مياست آن محور بر هستي كوچكي.گرددظام گوشه كه انساني جامعه

نمي نيز است پهناور عالم اين واز باشد، بركنار شمول، عالم قانون اين از تواند
دهد ادامه خود سالم حيات به عدل .بدون
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آنمي كلمه واقعي معني به عدل باشدادانيم خود جاي در چيزي هر كه ست
انح گونه هر بربنابراين ديگران حقوق به تجاوز حد، از تجاوز تفريط، افراط، راف،

است عدل اصل .خالف
دستگاه تمام كه است كسي سالم انسان رايك خودش كار هريك او بدن هاي

انجام در دستگاه چند يا يك اينكه محض به اما دهد، انجام زياد و كم بدون
فور نهاد، گام تجاوز مسير در يا كرد كوتاهي بدناًوظيفه تمام در اختالل آثار

مي استنمايان حتمي بيماري و يك.شود، بدن همانند نيز انساني جامعه كل
بيمار عدالت اصل رعايت بدون كه است، بودانسان از.خواهد عدالتاما كه آنجا

تاثيربا و شكوه و قدرت درهمه واستثناعميقش بحراني تنهايمواقع به ييي
بالفاصكارساز دستورنيست، راله احسان روشن.آوردميبه تعبير طولبه در تر

انسان ميزندگي پيش حساسي مواقع بهآيدها مشكالت حل اصلكه كمك
تنها به دارد،يعدالت فداكاري و گذشت و ايثار به نياز بلكه نيست، پذير امكان ي

يابد تحقق بايد احسان اصل از استفاده با دراتفاقاً.كه اصل دو بدناين سازمان
مي حكومت طبيعي بطور نيز انسان دستگاهيك تمام عادي حال در بدنكند، هاي

مي كار بدن كل براي عضوي هر و دارند متقابل خدمت يكديگر به ازنسبت و كند
بهره نيز ديگر اعضاي استخدمات است(مند عدالت اصل همان گاه.)اين ولي

مي مجروح اعضوي را متقابل توان و ميشود دست اينز در است ممكن آيا دهد،
افتاده كار از اينكه خاطر به بسپارند، فراموشي دست به را او اعضاء بقيه حال

مسلماً بردارند؟ مجروح عضو تغذيه و حمايت از دست است ممكن آيا نهاست؟
است( احسان همان و.)اين باشد حاكم بايد حالت دو اين نيز انساني جامعه كل در

جا نيستگرنه سالمي .معه
مس نزديكانأاما به نيكي الْقُرْبى«له إيتاء ذي مس» و از بخشي واقع احسانأدر له

در احسان كه تفاوت اين با است،است جامعه الْقُرْبى«كل إيتاء ذي در» و
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مي محسوب كوچك جامعه كه بستگان و خويشاوندان بهخصوص توجه با و شود،
از بزرگ جامعه ايناينكه هرگاه، شده، تركيب فاميلي جامعه يعني كوچكتر جامعه

ج كل در آن اثر گردند، برخوردار بيشتري انسجام از كوچكتر ظاهرواحدهاي امعه
وظامي واقع در و مسئوليتيشود، و تقسيمف مردم ميان در صحيحي صورت به ها
ميمي خود بستگان ضعفاي به اول درجه در گروه هر كه چرا ازپگردد، و ردازد،

قرار خود نزديكان حمايت پوشش زير اشخاص گونه اين همه طريق اين
مي.گيرندمي منهي و منفي اصل سه به مثبت اصل سه اين تكميل از وپردازدبعد
مي:گويدمي نهي بغي، و منكر و فحشاء از .كندخداوند

پنهاني گناهان به اشاره ومن،فحشاء آشكار، گناهان به اشاره گونهبغيكر هر
است ديگران به نسبت برتربيني خود و ظلم و خويش حق از .تجاوز

گفته مفسران از است:اندبعضي قوه سه اخالقي، انحرافات شهواني:سرچشمه قوه
وهمي نيروي و غضبي لذت،شيطانيو به را انسان شهواني، قوه هرچهاما گيري

مي زشتيبيشتر و فحشاء در غرق و مخواند، به.كنديها را انسان غضبيه، قوه
مي وا مردم آزار و منكرات برتري.داردانجام حس شيطانيه، وهميه قوه وطاما لبي

جو انحصار و خواهي مييرياست زنده انسان در را ديگران حقوق به تجاوز و كندي
مي وا اعمال اين به را او .داردو

طغيا به نسبت فوق گانه سه تعبيرهاي با يكخداوند با و داده هشدار غرائز، اين ن
مي بر در را اخالقي انحرافات همه كه جامع نمودهبيان هدايت حق راه به گيرد

از.است يكي و اسالمي كلي دستورالعمل يك عنوان به فوق قانونموادآيه
آنجا تا است، بوده مسلمانان توجه مورد همواره آن، جهاني منشور و اسالم اساسي

حديث طبق باقركه امام هرگاه مي)السالمعليه(ي، جمعه درنماز سخنش آخرين خواند
بود آيه همين نماز ميخطبه دعا چنين آن دنبال به اجعلْنَا ممناللَّهم«:كردو

الذِّكْرى هذَّكَّرُ فَتَنْفَعمي» ي را اندرزها كه ده قرار كساني از را ما بهخداوندا و شنوند
مفيد ميحالشان فرود منبر از سپس .آمداست
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سه اصول احساناحياي و عدل الْقُرْبى«گانه إيتاء ذي با)90/نحل(» و مبارزه و
سه بغيانحرافات و منكر و فحشاء دنياگانه كه است كافي جهاني، سطح ييدر

بسازد فساد و بدبختي گونه هر از خالي و آرام و .آباد

اسالمي« »اخوت

تُرْحمونإِنَّما« لَّكُملَع اللَّه اتَّقُوا و كُميأَخَو بينَ فَأَصلحوا إِخْوةٌ )10–حجرات(»الْمؤْمنُونَ

و سـازيد، قـرار بـر صـلح خـود برادر دو ميان بنابراين يكديگرند، برادر مؤمنان

شويد او رحمت مشمول تا كنيد پيشه الهي .تقواي

الْمؤْم«جمله ريشهي»نُونَ إِخْوةإِنَّما و اساسي شعارهاي از است،كي اسالمي دار
معني پر و مؤثر عميق، گيرا، بسيار مي.شعاري وقتي اظهارديگران زياد خواهند

مي ياد رفيق عنوان به آنان از كنند خود مسلكان هم به اسالمعالقه ولي كنند،
ك برده باال قدري به را مسلمين دوستي عالئق پيوند صورتسطح به ه

آننزديك يكديگر با انسان دو پيوند برابري،ترين و مساوات براساس پيوندي هم
مي استمطرح يكديگر به نسبت برادر دو عالقه آن و .كند،

و زبان هر داراي و قبيله، هر و نژاد هر از مسلمانان اسالمي مهم اصل اين روي
مي برادري عميق احساس يكديگر با سال و سن شرقكننهر در يكي چند هر د،

نقاط همه از مسلمين كه حج مراسم در غرب در ديگري و كند، زندگي جهان
مي جمع توحيد كانون آن در همجهان و پيوند و عالقه اين نزديكشوند بستگي

صحنهكامالً و است اسالميمحسوس مهم قانون اين عيني تحقق از است به.اي
مسلمان تمام اسالم ديگر ميهاتعبير خانواده يك حكم به خواهررا را همه و داند،
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تعهدهاي و عمل در كه شعار در و لفظ در تنها نه كرده، خطاب يكديگر برادر و
برادرند و خواهر همه نيز .متقابل

مس اين روي نيز اسالمي روايات مخصوصاًأدر و شده، فراوان تاكيد هايجنبهله
عنو به كه است گرديده ارائه آن پرعملي حديث چند نمونه ازمحتوايان را زير

مي :گذرانيمنظر
نمي)سلمووآلهعليهاهللاصلي(اكرمنبي ستم او به هرگز است مسلمان برادر .كندمسلمان

نمي بر ياريش از نميدست تنها حوادث برابر در را او و .گذارددارد،
ديندو)سلمووآلهعليهاهللاصلي(اكرمنبي دستبرادر دو همانند كدامهستي هر كه ند

(شويدميراديگري پاك! را هم عيوب و دارند را همكاري كمال يكديگر با
صادق.)كنندمي به:فرمايدمي)السالمعليه(امام همگي و است مؤمن برادر مؤمن

درد به آن از عضوي اگر كه پيكرند، يك اعضاء نماندآمنزله را عضوها ديگر يد،
ار و شدهقرار گرفته واحدي روح از آنها همگي .واح

صادق او)السالمعليه(امام راهنماي و او چشم منزله به و است مؤمن برادر مؤمن
نمي.است خيانت او به نميهرگز روا ستم و نميكند، تقلب و غش او با كند،دارد،

وعده هر كردو نخواهد تخلف دهد او به را .اي
از اكرمروايتي سي)سلمووآلهعليهاهللاليص(پيغمبر حقوق برادردرباره بر مؤمن گانه

جامع از كه شده نقل استمؤمنش زمينه اين در روايات برادر:ترين بر مسلمان
نمي حاصل آن از ذمه برائت كه دارد حق سي اينمسلمانش اداي به مگر كند

برادر كردن عفو يا لغزشحقوق او نمسلمان در ببخشد، را او نسبتاراحتيهاي ها
عذر كند، جبران را او اشتباهات دارد، پنهان را او اسرار باشد، مهربان او رابه او

از بدگويان برابر در رااوبپذيرد، او دوستي باشد، او خيرخواه همواره كند، دفاع
كندپاس رعايت را او پيمان كند، كند،.داري عيادت او از مرض حالدرحال در

او تشييع به شودمرگ او،حاضر عطاي بپذيرد، را او هديه كند، اجابت را او دعوت
گويد شكر را او نعمت دهد، جزا كند.را حفظ را او ناموس بكوشد، او ياري .در
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آورد بر را او خواسته.حاجت عطسهبراي و كند شفاعت گويداش تحيت را .اش
راهنماگمشده را راياش او گفته دهد، جواب را سالمش كند، اوي انعام شمرد نيكو

دهد قرار خوب دوستش.را كند، تصديق را اوسوگندهايش با و دارد دوست را
نكند با.دشمني ظالم خواه بكوشد او ياري مظلومدر يا حالي.شد در او ياري اما

اي به باشد ظالم داردكه باز ظلمش از را او كه است استن مظلوم كه حالي در و
اس اين دبه را او كه كندت كمك حقش گرفتن تنها.ر حوادث برابر در را او

نيكي از را آنچه خنگذارد، براي بداردها دوست او براي دارد دوست ازود آنچه و
نميبدي خود براي نخواهدها او براي .خواهد

اجتماعي« »حيثيت

عسى« قَومٍ منْ مخَرْ قَوسي ال آمنُوا الَّذينَ ال أَنْ ييا أَيها و منْه مـ خَيراً كُونُوا

عسى ساءنْ نم ساءزُوانال تَنـاب و كُم أَنْفُسـ زُوا تَلْمـ ال نَّ ونْه راً مـخَي أَنْ يكُنَّ

م هـ ك فَأُولئـ تُـبي نْ لَـم مـ و الْإيمـانِ د عـب وقُ الْفُسـ م سـاال بِئْس بِالْأَلْقابِ

أَيه«»الظَّالمون ويا الظَّنِّ إِثْـم ضعإِنَّ ب الظَّنِّ منَ كَثيراً اجتَنبوا آمنُوا الَّذينَ ا

ميتـاً أَخيـه ملَح يأْكُلَ أَنْ كُمدأَح بحي أَ بعضاً ضُكُمعب غْتَبي ال وا وسستَج ال

رحيم ابتَو اللَّه إِنَّ اللَّه اتَّقُوا و وهتُم13و12-حجرات(»فَكَرِه(

آوردهكسانياي ايمان ديگـركه گـروه شـما مردان از گروهي نبايد اسـتهزاراايد

باشند بهتر اينها از آنها شايد شايدكنند، ديگر زنان از زناني نه بهتـرو ازآنـان

و طعن مورد را يكديگر و باشند ندهيديجوعيباينان قرار ي

ن ياد ناپسند و زشت القاب با ازكنيدو بعد كسي بر كه است بد بسيار نـام، ايمان

و ظالم نكنند توبه كه آنها و بگذاريد، آوردهكهكسانياي.ستمگرندكفر ايدايمان
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بعضـيچرابپرهيزيدهاگمانازازبسياري گمـانكـه هرگـزهـااز و اسـت گنـاه

و نكنيد، ازهيچتجسس آياديگريشمايك نكند، غيبت دوسـتشـماازكسيرا

داريـد،دارد كراهـت امـر ايـن از شـما همه بخورد؟ را خود مرده برادر گوشت كه

است مهربان و پذير توبه خداوند كه كنيد پيشه الهي .تقواي

شش شدهگانهدستورهاي مطرح فوق آيه دو در كه سخر(اي از ونهي يه،
غيبتيعيبجو و تجسس، و بد، گمان و زشت، القاب و طور)ي، به درهرگاه كامل

مي بيمه نظر هر از را جامعه افراد حيثيت و آبرو شود پياده جامعه كسييك نه كند
نهمي و دهد، قرار سخريه و تفريح وسيله را ديگران برتربيني خود عنوان به تواند
عيبمي به زبان ويجوتواند حرمت زشت القاب با نه و بگشايد آن و اين ي

بشكند هم در را افراد زندگي.شخصيت در نه ببرد، بد گمان حتي دارد حق نه
فاش ديگران براي را آنها پنهاني عيب نه و پردازد، جستجو به افراد خصوصي

قانون.كند اين دژهاي در بايد آنها همه كه دارد سرمايه چهار انسان ديگر تعبير به
باشد محفوظ و گيرد آبرو:قرار و ناموس، و مال، و فو.جان، آيات وتعبيرات ق
مي نشان اسالمي آنهاروايات جان و مال همچون افراد حيثيت و آبرو كه دهد

است مهمتر جهات بعضي از بلكه !است،
مي دراسالم مردم تنها نه باشد حكمفرما كامل امنيت اسالمي جامعه در خواهد

از باالتر آن از و مردم، زبان نظر از بلكه نكنند، هجوم يكديگر به دست با و عمل
حتين ديگري كه كند احساس هركس و باشند، امان در نيز آنان فكر و انديشه ظر

نشانه او سوي به را تهمت تيرهاي خود افكار منطقه نميدر اينگيري و كند،
پذير امكان مؤمن و مذهبي جامعه يك در جز كه سطح باالترين در است امنيتي

.نيست
حديث)سلمووآلهعليهاهللاصلي(پيغمبر ميدر مسلمان:فرمايدي آبروي و مال و خون خداوند

بردن او درباره بد گمان همچنين و كرده، حرام ديگران بر بهرا تنها نه بد گمان
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مي وارد لطمه او حيثيت و مقابل بالطرف نيز آن صاحب براي بلكه استيكند، ي
مي،بزرگ سبب تزيرا و مردم با همكاري از را او كه اجتماعيشود كنارعاون بر

دنيا و سازديكند فراهم انزوا و غربت از آكنده وحشتناك .ي
باشد)السالمعليه(علي داشته بد گمان كه ميازكسي كس داردهمه وحشت و !ترسد

ديگر تعبير ميبه جدا حيوانات از را انسان زندگي كه وچيزي رونق آن به و كند،
مي تكامل و دسحركت همكاري و تعاون روح دربخشد، اين و است، جمعي ته

كه حالي در باشد، حاكم مردم بر خوشبيني و اعتماد كه است پذير امكان صورتي
پايه ظن ميسوء هم در را اعتماد اين ميهاي بين از را تعاون پيوندهاي وكوبد برد

مي تضعيف را اجتماعي مس.كندروح كه ظن سوء تنها نيزأنه غيبت و تجسس له
است ميافراد.چنين چيز همه از وبدبين دارند، وحشت كس همه از و ترسند،

دائماً جانكاهي مينگراني نه است، مستولي آنها روح مونسيبر و يار توانند
فعاليتغم براي همكاري و شريك نه و كنند، پيدا وخوار يار نه و اجتماعي، هاي

درماندگي روز براي .ياوري
كه است الزم نيز نكته اين به گمانتوجه اينجا در ظن از دليلمنظور بي هاي

اين.است از باشد معتبر ظن يعني دليل به متكي گمان كه مواردي در بنابراين
گماني مانند است مستثني ازحكم ميكه حاصل عادل نفر دو .شودشهادت

البته ولي است گناه آنها اسرار افشاي براي تالش و ديگران كار در جستجوگري
د كه ميقرائني نشان است آيه خارج و داخل زندگير به مربوط حكم اين كه دهد

در تاثيري كه آنجا تا اجتماعي زندگي در و است، افراد خصوصي و شخصي
است صادق حكم اين نيز باشد نداشته جامعه كه.سرنوشت آنجا است روشن اما

مي پيدا جامعه كيان و ديگران سرنوشت با ديگرارتباطي شكل مساله بهكند ي
مي پيغمبرخود شخص لذا آوري)سلمووآلهعليهاهللاصلي(گيرد، جمع براي ماموراني

مي تعبير عيون بعنوان آنها از كه بود داده قرار بااطالعات ارتباط را آنچه تا شود،
كنند آوري گرد او براي داشت خارج و داخل در اسالمي جامعه به.سرنوشت نيز و
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اسالمي حكومت دليل سازمانميهمين يا باشد، داشته اطالعاتي ماموران تواند
ضدگسترده بر توطئه بيم كه آنجا و كند، تاسيس اطالعات گردآوري براي اي

مي اسالمي حكومت و امنيت انداختن خطر به يا و برجامعه، تجسس به رود
كنند جستجوگري افراد خصوصي زندگي داخل در حتي و .خيزند،

ن هرگز امر اين بهانهولي اسالميبايد اصيل قانون اين حرمت شكستن براي اي
به كه دهند اجازه خود به امنيت به اخالل و توطئه مساله بهانه به افرادي و شود،

نامه برند، يورش مردم خصوصي تلفنزندگي كنند، باز را آنها راهاي كنترلها
آورند هجوم آنها خانه به وقت بي و وقت و اين.نمايند ميانخالصه مرز كه

و دقيق بسيار جامعه امنيت حفظ براي الزم اطالعات آوردن دست به و تجسس
دقيقاً بايد اجتماع امور اداره مسئولين و است، تاظريف باشند، مرز اين مراقب

انسان اسرار خطرحرمت به اسالمي حكومت و جامعه امنيت هم و شود، حفظ ها
ح.نيفتد زندگي در انسان بزرگ ازسرمايه يكي است، او شخصيت و آبرو و يثيت

حرمتفلسفه و نرود، باد بر بزرگ سرمايه اين كه است اين غيبت تحريم هاي
لكه را آنها حيثيت و نشكند، هم در كهاشخاص است مطلبي اين و نسازد، دار

مي تلقي بسيار اهميت با را آن .كنداسالم
بد غيبت اينكه ديگر مينكته پيوبيني ميآفريند، سست را اجتماعي كند،ندهاي

مي بين از را اعتماد پايهسرمايه و ميبرد، متزلزل را همكاري و تعاون .سازدهاي
مسمي براي اسالم وأدانيم انسجام و اسالمي جامعه يكپارچگي و وحدت له

العاده فوق اهميت آن تحكيماستحكام را وحدت اين چيز هر است، شده قائل اي
عالقه مورد غيبتكند و است، منفور نمايد تضعيف را آن چيز هر و است اسالم

است تضعيف مهم عوامل از .يكي
مي دلها در را عداوت و كينه بذر غيبت گذشته اينها سرچشمهاز گاه و پاشد،

مينزاع كشتار و قتل و خونين به.گرددهاي غيبت اسالم در اگر كه اين خالصه
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گناهان بزرگترين از يكي وعنوان فردي سوء آثار خاطر به شده شمرده كبيره
است آن .اجتماعي

مي ديده زمينه اين در دهنده تكان بسيار تعبيراتي اسالمي روايات كهدر شود
رانمونه آن از ميدراي :آوريمذيل

فرمود اسالم گرامي مي:پيغمبر دست به ربا از انسان كه نزدآورددرهمي گناهش
زنا شش و سي از استخدا است!بزرگتر مسلمان آبروي باالتر ربا هر از !و

اهللا حق جنبه است زشت و قبيح اندازه هر زنا كه است آن خاطر به مقايسه اين
آن، غير يا غيبت، طريق از مردم آبروي ريختن بدتر آن از و رباخواري، ولي دارد،

دارد الناس حق .جنبه
است آمده ديگري حديث پيامبر:در بلند)سلمووآلهعليهاهللاصلي(روزي خطبهباصداي

زد فرياد و آورده:خواند ايمان زبان به كه گروهي قلباي با نه و غيبت!ايد
جستجو آنها پنهاني عيوب از و نكنيد، اموريننمامسلمانان در كه كسي زيرا يد،

مي فاش را او اسرار خداوند كند جستجو خود ديني برادر وپنهاني دلدرسازد،
ميخانه رسوايش موسي!كنداش به خداوند كه است آمده ديگري حديث در و

فرستاد كسي:وحي آخرين باشد كرده توبه غيبت از كه حالي در بميرد كه كسي
مي بهشت وارد كه داشتهاست آن بر اصرار كه حالي در بميرد كه كسي و شود

مي دوزخ وارد كه است كسي اولين حدي!گرددباشد در نيز ازو ثي
از)سلمووآلهعليهاهللاصلي(پيغمبر مسلمان دين در غيبت درتاثير سريعترخوره او جسم

!ستا
مي نشان تشبيه مياين را تن گوشت كه خوره همانند غيبت كه ودهد خورد

مي ميمتالشي باد بر را انسان ايمان سرعت به اينكهكند به توجه با و دهد،
همانگيزه اموري غيبت كينههاي بخل، تكبر، حسد، مانندچون و انحصارطلبي توزي

و زشت صفات مياين روشن است وشودنكوهيده غيبت چرا وكه آبرو بردن بين از
مي باد بر را انسان ايمان چنين اين طريق اين از مسلمانان .دهداحترام
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صادق عيب)السالمعليه(امام منظور به كه سخنيجوكسي مؤمني آبروريزي و نقلي ي
به كرده، بيرون خودش واليت از را او خداوند بيندازد، مردم نظر از را او تا كند

مي شيطان واليت نميسوي را او هم شيطان اما و !پذيردفرستد
ت اين العادهأتمام فوق اهميت خاطر به دهنده تكان عبارات و كهكيدات است اي

مؤمنان اجتماعي حيثيت و آبرو، حفظ براي تاثيراسالم خاطر به نيز و است، قائل
از و دارد، دلها پيوند و متقابل اعتماد و جامعه، وحدت در غيبت كه است مخربي
و عداوت و كينه آتش به زدن دامن براي است عاملي غيبت اينكه بدتر آن
مردم پنهاني عيوب وقتي كه چرا اجتماع سطح در فحشاء اشاعه و نفاق و دشمني

آشكار غيبت طريق مياز ميان از گناه عظمت و اهميت آنشود به آلودگي و رود
مي .شودآسان

اجتماعي« »تعاون

التَّقْوى« الْبِرِّ و علَى اللَّهو تَعاونُوا اتَّقُوا وانِ ودالْع و الْإِثْمِ ال تَعاونُوا علَى و

الْعقاب شَديد اللَّه ِ(»إِنَّ )2-مائده

ر)همواره(و ودر كنيد تعاون هم با پرهيزگاري و نيكي و)هرگز(اه گناه راه در

ننما همكاري استيتعدي مجازاتششديد كه بپرهيزيد خدا از و .يد

سراسر كه است اسالمي كلي اصل يك آمده تعاون زمينه در فوق آيه در آنچه
مي بر در را سياسي و اخالقي و حقوقي و اجتماعي اصلمسائل اين طبق گيرد

درم همكاري ولي كنند همكاري و تعاون نيك كارهاي در موظفند سلمانان
مطلقاً ستم و ظلم و نادرست اعمال و باطل مرتكباهداف هرچند است، ممنوع
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باشد انسان برادر يا نزديك دوست قانوني.آن ضد بر درست اسالمي قانون اين
مي حكومت نيز امروز جاهليت در حتي و عرب جاهليت در كه كهاست انصر«كند

مظلوما او ظالما پيمانت(برادر»اخاك هم و دوست ظالم)يا خواه كن حمايت را
مظلوم يا !باشد

قبيله از افرادي اگر روز آن ديگردر قبيله افراد به حمله افرادمياي بقيه كردند،
برمي آنها حمايت به بودهقبيله عادالنه حمله كنند تحقيق اينكه بدون خواستند

دراس اصل اين ظالمانه، يا بينت ميمناسبات حكومت نيز امروز غالباًالمللي و كند
جهاني مهم مسائل در دارند، مشتركي منافع كه آنها يا و پيمان، هم بهكشورهاي

برمي يكديگر وحمايت ظالم و كنند رعايت را عدالت اصل اينكه بدون خيزند،
نمايند تفكيك هم از را .مظلوم

خط واسالم است كشيده جاهلي قانون اين بر ميبطالن ودستور تعاون دهد
و نيك كارهاي در تنها بايد يكديگر با مسلمين وبرنامههمكاري مفيد هاي

تعدي و ظلم و گناه در نه باشد بوده در.سازنده دو هر تقوا و بر اينكه توجه جالب
شده ذكر هم با فوق وآيه دارد اثباتي جنبه يكي كه است،اند، مفيد اعمال به اشاره

مي خالف اعمال از جلوگيري به اشاره و دارد نفي جنبه ديگري اين.باشدو به و
نيكي به دعوت در هم بايد همكاري و تعاون بديترتيب با مبارزه در هم و هاها

گيرد پاره.انجام و شده استفاده حقوقي مسائل در قانون اين از اسالمي فقه ايدر
معامال گرديدهاز تحريم دارد، گناه به كمك جنبه كه تجاري قراردادهاي و ت

كارخانه به انگور فروختن شرابهمانند دشمنانهاي به اسلحه فروختن يا و سازي
م براي كار و كسب محل دادن اجاره يا و عدالت و اعمالحق و نامشروع عامالت

شرع فقهي،خالف كتب در كه دارد شرائطي احكام اين استالبته شده اگر.بيان
گرفتن نظر در بدون مردم و شود زنده اسالمي اجتماعات در اصل مناسباتاين

گام سازنده و مثبت كارهاي در كه كساني با خويشاوندي و نژادي و شخصي
هربرمي در متعدي و ستمگر افراد با كردن همكاري از و كنند همكاري دارند
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طبقه و نگروه خودداري باشند، كه نابسامانياي از بسياري اجتماعيمايند هاي
مي .يابدسامان

اگر بينهمچنين مقياس دولتدر دولتيالمللي هر و هركس متجاوز با دنيا هاي
برچيده جهان از استثمار و استعمار و تجاوز و تعدي نكنند، همكاري باشد بوده

شد .خواهد
مي كه هنگامي پارهاما حمايتبينيم به آنها از براي ستمگران و متجاوزان

ميمي اعتراف صراحت با و اينخيزند به دعوت را آنها منافع اشتراك كه كنند
باشيم داشته اين از بهتر وضعي انتظار نبايد كرده، در.حمايت اسالمي روايات در

قسمت چند به نمونه عنوان به كه شده وارد فراواني تاكيدهاي مساله اين باره
مي :كنيماشاره

اكرم پيغمبر فرمود)سلمووآلهعليهاهللاصلي(از كه شده پا:نقل بر قيامت روز كه هنگامي
مي در ندا منادي وشود آنها ياوران هستند كجا و ستمكاران هستند كجا دهد

ساخته آنها شبيه به را خود كه قلميكساني آنها براي كه كساني حتي اند؟
كردتراشيده ليقه را دواتي يا و ميهاند قرار آهن از تابوتي در را آنها همه دهنداند

مي پرتاب جهنم ميان در از.شوندسپس روايتي ازدر كه جمال امامصفوان ياران
مي)السالمعليه(كاظم كه شده نقل فرمود:گويدبود رسيدم امام صفوان:خدمت !اي

خوب تو كارهاي كاراهمه يك جز كردم!ست چ:عرض شوم فرمودكاهفدايت :ر؟
مي كرايه هارون يعني مرد اين به را خود شتران سوگندهب:گفتم!دهياينكه خدا

و عياشي مسيرهاي ودر بازي نميهوس كرايه او به حرام درصيد تنها ايندهم،
در مكه، راه يعني مياختيارراه، نميآنها شتران همراه خودم تازه روم،گذارم،

و فرزندان از ربعضي ميكسانم آنها با فرمودا صفوان:فرستم، كرايه!اي ازآنها آيا
فرمود!گيري؟مي بله، كردم كار:عرض سر بر و بمانند زنده كه داري دوست آيا

ت كرايه تا بپردازندوباشند فرمود:گفتم؟را دوست:بلي، را آنها بقاي كه كسي
خواه دوزخ آتش در باشد آنها از هركسي و است آنها از صفوانبدارد بود، د
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هارونمي بگوش موضوع اين فروختم، را شترانم تمام و رفتم بالفاصله من گويد
ب گفتهرسيد و فرستاد من فروختهشنيده!صفوان:دنبال را شترانت گفتمام :اي؟

گفتم:گفت.آري شده:چرا؟ نميپير كسانم و فرزندان و آنهاتوام اداره عهده از انند
نيستچنين:گفت.يندآبر چنين مي!نيست، رامن دستور اين كسي چه تودانم به

است جعفر.داده بن موسي است)السالمعليه(آري داده دستوري چنين تو :گفتم؟به
چ جعفر بن موسي با گفتهمرا هارون بگذار:كار؟ سخن اگر!اين سوگند بخدا

مي دستور نبود تو نيك راسوابق گردنت ديگدر!بزننددادم ازحديث ري
عليمي)سلمووآلهعليهاهللاصلي(پيامبر به كه امت:فرمود)السالمعليه(خوانيم اين از طايفه ده

شده كافر خدا ازبه يكي كه كسياند باآنها كه اسالم دشمنان به اسلحه كه است
جنگ حال در اسالميدر.بفروشد،ندهستآنها ونيكوكار،جامعه نيست تنها

جانبه،دندارياورستمگر همه رشد زمينهبراي بايد درهفضائل و ساخت آماده را ا
هدف آن و،راه داشت گنهتعاون و ستمگر روي به را درها فسادهمه تا بست كار

شود كن .ريشه
كنند آماده الهي شديد عقاب براي را خود بايد گناه و ظلم سازان زمينه و .معاونين

قرآني« جامعه »برنامه

ك« ةثُممرْحبِالْم تَواصوا و بِالصبرِ آمنُوا و تَواصوا الَّذينَ )17-بلد(»انَ منَ

از آوردهبودهكسانيسپس ايمان كه شـكيباباشد بـه را يكـديگر رحمـتيو و ي

مي .كنندتوصيه
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به در»تَواصوا«تعبير مهمـي نكته است، يكديگر به كردن سفارش مفهومش كه
آن و و:اينكهبردارد، صبر همچون پروردگار،مسائلي اطاعت طريق در واستقامت

تقويت همچنين و نفس هواي با بـهمبارزه نبايـد رحمت، و محبت صـورتاصل
ص به بايد بلكه باشد، جامعه در جامعـهفردي كـل در عمومي جريان يك درورت

تـا كننـد توصـيه اصول اين حفظ و رعايت به را يكديگر افراد همه و ايـنآيد از
محكم نيز اجتماعي پيوندهاي .ترشودطريق

جامعه« »حريم

الدنْيا« أَليم في ذابع ملَه آمنُوا الَّذينَ الْفاحشَةُ في تَشيع أَنْ يحبونَ الَّذينَ إِنَّ

ال تَعلَمون أَنْتُم و لَمعي اللَّه و الĤْخرَةِ 19-نور(»و(

د دوست كه زشتيكساني دردناكيارند عذاب يابد شيوع ايمان با مردم ميان در ها

آ و دنيا در آنها ميبراي خداوند و است، شمخرت و .دانيدنمياداند

زندگي آن در كه بزرگي جامعه است اجتماعي موجود يك انسان كه آنجا از
حريممي همچون آن حريم و است، او خانه همچون نظر يك از اوكند خانه
ميمح ميسوب كمك او پاكي به جامعه پاكي بهشود، آن آلودگي و كند

يااآلودگي مسموم را جامعه جو كه كاري هر با اسالم در اصل همين روي ش،
شديداً كند استآلوده شده .مبارزه

مي شديداًاگر غيبت با اسالم در فلسفهبينيم از يكي شده استمبارزه اين هايش
پنهاني عيوب غيبت ميكه آشكار ميرا دار جريحه را جامعه حرمت و .كندسازد

مي عيباگر دستور جنبهبينيم گناه كه است همين دليلش يك شده داده پوشي
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نكند پيدا همگاني و مي.عمومي مستوراگر گناه از بيش اهميتش آشكار گناه بينيم
الرضا موسي بن علي امام از روايتي در كه آنجا تا است پنهان )السالمهعلي(و

را:خوانيممي گناه كه آنكس و است مطرود و مخذول دهد نشر را گناه كه آنكس
مي ميپنهان اگر و است الهي آمرزش مشمول موضوعدارد فوق آيات در بينيم

دليلش نيز شده محكوم كوبنده العاده فوق و شديد بسيار لحني با فحشاء اشاعه
است استاصوالً.همين آتش همانند نقطهگناه در كه هنگامي اين، جامعه از اي

يا خاموش، آتش كه كرد تالش و سعي بايد شود روشن محاصرهآتش حداقل
نقطه از را آن و زنيم دامن آتش به اگر اما حريقگردد ببريم، ديگر نقطه به اي

بود نخواهد آن كنترل بر قادر كسي و گرفت خواهد فرا را جا گذشته.همه اين از
گناه نظرعظمت آلودگيدر از جامعه ظاهر حفظ و مردم بزرگيعامه سد خود ها

را سد اين فسق به تجاهر و گناه نشر و فحشاء اشاعه است، فساد برابر در
ميمي كوچك را گناه وشكند، ميكند، ساده آنرا به .نمايدآلودگي

اكرم هما)سلمووآلهعليهاهللاصلي(نبي دهد نشر را زشتي كار كه كهكسي است كسي نند
داده انجام آغاز در را .آن

جعفر بن موسي خدمت كرد)السالمعليه(مردي عرض و از:آمد يكي از شوم فدايت
از داشتم، ناخوش را آن من كه كردند نقل كاري ديني پرسيدمبرادران خودش

كرده نقل او از را مطلب اين موثق افراد از جمعي كه حالي در كرد امامانكار اند
پنجاه:فرمود اگر حتي كن، تكذيب مسلمانت برادر مقابل در را خود چشم و گوش

نكرده بگويد او و كرده كاري او كه خورند سوگند ازنفر و بپذير او از نپذير،ام آنها
چيزي وهرگز است او ننگ و عيب مايه راكه ميشخصيتش ميان دراز برد

كه بود خواهي آنها از كه مكن پخش فرمودهجامعه آنها درباره كهكساني:خداوند
مي زشتيدوست دردارند وها دنيا در دردناكي عذاب شود پخش مؤمنان ميان
دارند .آخرت

ما90 عصر و قرآن

نيكي آشكاركردن اسالمي بديوظيفه پوشاندن و مشوقها كه است مردم هاي
بدي برنده بين از و كننده.هاستخوبي نگران و دروغين شايعات پخش و جعل

ا شاخهيكي مهمترين توطئهز رواني جنگ استهاي ك.گران دشمنهنگامي ه
رويارو طريق از نيست صدمهيقادر ميي شايعات پخش به دست كند وارد زند،اي

مسائل از و ساخته مشغول خود به و نگران را عمومي افكار طريق اين از و
مي منحرف حساس و .كندضروري

سالحشايعه از يكي مخربسازي جريحههاي وبراي نيكان حيثيت ساختن دار
است آنها اطراف از مردم ساختن پراكنده و طبق.پاكان بحث مورد آيات نأشدر

لكهنزول براي منافقين معروف متزلزلدارهاي و خدا پيامبر حيثيت ساختن
او عمومي وجاهت ناجوانمردانهساختن جعل به آندست پخش و شايعات ترين

ب پاكي و فرصتزدند يك از استفاده با را اسالم بزرگ پيامبر همسران از عضي
نسبتاً مدتي براي و كشيدند سؤال زير راطومناسب مسلمانان افكار چنان الني

بهشمشو گزيده مار همچون راستين و قدم ثابت مؤمنان كه كردند ناراحت و
مي گوخود چنان و آمد آنان ياري به الهي وحي اينكه تا بهپيچيدند شديدي شمال

شايعه شدمنافقان همگان براي عبرتي درس كه داد جامعه.ساز در كهيهاگرچه ي
دارد وجود سياسي يكنشرخفقان ميشايعات محسوب مبارزه ولينوع شود

انتقامنگيزها همچون ديگري حسابيجوهاي تصفيه تخريبي خصوصي، هاي
لكه عمومي، بزراعتماد افراد شخصيت ساختن ازدار افكار ساختن منحرف و گ

مي محسوب شايعات پخش عوامل نيز اساسي .باشدمسائل
انگيزه چه بدانيم ما كه نيست كافي شايعهاين سبب استاي آن مهم است، سازي
شايعه دست آلت اينكه از را جامعه باكه و كند كمك آن نشر به و گردد سازان

سازد فراهم را خويش نابودي وسيله خود توجهدست مردم به و داريم، حذر بر
مي كه همانجا را شايعه هر بايد كه رادهيم دشمن گرنه و كنيم دفن شنويم
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ساخته پيروز و بخوشحال آياتهايم، در كه آخرت و دنيا اليم عذاب مشمول عالوه
بود خواهيم شده اشاره آن به .فوق

مختلف اشكال فحشاء اشاعه كه است الزم نيز نكته اين داردذكر اين:ي به گاه
ومي كند بازگو آن و اين براي و بزند دامن را تهمتي و دروغ كه رواياتبناشود بر

در نمك مانند را نمايدايمان آب روحش در كه.آب مراكزي كه است اين به گاه
آورد، وجود به است فحشاء نشر و فساد وسائلموجب كه است اين به گاه

بگذ مردم اختيار در بهمعصيت گاه باالخره و كنند تشويق گناه به را آنها يا و ارند
مي حاصل همهاين شوند، عام مالء در گناه مرتكب و بدرند را حيا پرده كه شود

گسترده و وسيع كلمه، اين مفهوم كه چرا است فحشاء اشاعه مصداق اينها
دارندآمريكايي.باشدمي دنيا همه فاسدكردن براي عمومي برنامه يك ،ها
زيادكنيد،:گويندمي را ديگرفحشا باشدازخيالتان راحت مردم .ناحيه

فكر فحشا و فساد ميرواج منصرف جدي مسائل از را اهدافمردم از اين و كند،
است.استاستعمار اين عفاف فلسفه دريك انساني نيروهاي ذخيرهكه وجودها

ازشود، مجارييكي اراده نيروي خروج يك)تنهپايين(مجاري عفاف لذا است،
مروت، روح حفظ براي اسالم ناحيه از است درمردانگي،تدبير شرافت و انسانيت

مسلمان، مرد و درزن ميو آيه مي:فرمايدانتهاي اينداندخدا چقدركاركه
و است نميبزرگ .دانيدشما

مذهب« عليه »مذهب

»راراً وض مسجِداً اتَّخَذُوا الَّذينَ نْومل إِرصاداً و الْمؤْمنينَ بينَ تَفْريقاً و كُفْراً

الْحسنى أَردنا إِالَّ إِنْ لَيحلفُنَّ لُ وقَب رسولَه منْ و اللَّه بحاردشْهي اللَّه و

لَكاذبون مإِنَّه«
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التَّقْوى« أُسس علَى جِدسلَم أَبداً فيه تَقُم فيهمال فيه تَقُوم أَنْ أَحقُّ يومٍ أَولِ نْ

الْمطَّهرين بحي اللَّه و يحبونَ أَنْ يتَطَهرُوا )108و107توبه(» رِجالٌ

آنهـاگروهي( از مسـجدي)ديگر كـه هسـتند زيـانسـاختندكسـاني بـه(بـراي

مومنان)تقويت(و)مسلمانان ميان تفرقه و كمينكفر وگاهو خدا با كه كسي براي

سوگند آنها بود كرده مبارزه پيش از نيكيكهكنندمييادپيامبرش جز و(نظري

مي.ايمنداشته)خدمت گواهي خداوند دروغاما آنها كه هستنددهد آنهرگـزدر!گو

عبادت(قيام مسـجدي)و آن شـدهمكـن، بنـا تقـوي پايـه بـر نخسـت روز از كـه

آنشايسته در كه است عبادت(قيامتر دوسـت)و كـه هسـتند مرداني آن در كني،

داردمي دوست را پاكيزگان خداوند و باشند پاكيزه .دارند

پيامبر نزد منافقان از ده)سلمووآلهعليهاهللاصلي(گروهي اجازه ما به كردند عرض و آمدند
سالم بني قبيله ميان در قبا(مسجدي مسجد ناتوا)نزديك افراد تا وبسازيم ن

شب در همچنين و بگزارند، نماز آن در افتاده كار از پيرمردان و بارانيهابيمار ي
توانا مردم از گروهي فريضهيكه ندارند را شما مسجد به آمدن راي خود اسالمي

دردر اين و دهند، انجام پيامبرآن كه بود جنگ)سلمووآلهعليهاهللاصلي(موقعي عازم
بود .تبوك

است)سلمووآلهعليهاهللاصلي(پيامبر ممكن آيا كردند اضافه آنها ولي داد، اجازه آنها به
پيامبريبياشخصاً بگزاريد؟ نماز آن در و فعالً)سلمووآلهعليهاهللاصلي(يد من عازمفرمود

ب بازگشت هنگام و ميهسفرم، مسجد آن به خدا آنخواست در نماز و آيم
پيامبرهنگامي.گزارممي و)سلمووآلهعليهاهللاصلي(كه آمدند او نزد بازگشت تبوك از

ا بياگفتند ما مسجد به داريم تقاضا خدايكنون از و بگزاري، نماز آنجا در و ي
دهد، بركت را ما پيامبربخواهي هنوز كه بود درحالي اين وارد)سلمووآلهعليهاهللاصلي(و

بود نشده مدينه .دروازه
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پيكدر هنگام كاراين اسرار از پرده و آورد را فوق آيات و شد نازل خدا آنهاوحي
آنرا بقاياي و زنند آتش را مزبور مسجد داد دستور پيامبر آن دنبال به و برداشت،

زباله ريختن محل آنرا جاي و كنند، سازندويران شهر !هاي
از كنيم نگاه گروه اين كار ظاهري چهره به داگر آغاز در دستوري چارچنين

و پيران و بيماران از حمايت براي هم آن مسجد، ساختن مگر شد خواهيم حيرت
خدمت يك هم و است ديني خدمت يك هم حقيقت در كه اضطراري مواقع
كه هنگامي اما شده صادر آن درباره دستوري چنين كه است بدي كار انساني

چقدر دستور اين ديد خواهيم كنيم بررسي را مسئله باطني بودهچهره شده حساب
.است

بجاهليتزماندر بود سلكهمردي در و پذيرفته را نصرانيت آئين ابوعامركه نام
مي بشمار زهاد و عباد از و بود، درآمده خزرجراهبان طائفه در وسيعي نفوذ و رفت

.داشت
پيامبر كه او)سلمووآلهعليهاهللاصلي(هنگامي گرد مسلمانان و كرد هجرت مدينه رابه

و هنگاميكارگرفتند و گرفت باال مشركاناسالم بر بدر درجنگ مسلمانان كه
ظهور دهندگان بشارت از روزي خود كه ابوعامر شدند پيروز

برخاست،)سلمووآلهعليهاهللاصلي(پيامبر اسالم با مبارزه به و ديد، خالي را خود اطراف بود
ب مدينه از ازهو و گريخت، مكه كفار پيغمبرآنسوي با جنگ براي ها

كرد)سلمووآلهعليهاهللاصلي(اكرم دعوت عرب قبائل از و جست .استمداد
نقشه از قسمتي كه مياو رهبري مسلمين ضد را احد جنگ دادهاي دستور كرد،

دو ميان لشدر بكننديهاگودالرگصف اتفاقاًي يكي)سلمووآلهعليهاهللاصلي(پيامبركه در
ااز شكستآنها دندانش و شد مجروح پيشانيش و .فتاد

ميدان اين در مسلمانان كه مشكالتي تمام با و يافت پايان احد غزوه كه هنگامي
فرار مدينه از او پيچيد جا همه در و گرديد بلندتر اسالم آوازه شدند روبرو آن با
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با و بگيرد كمك او از تا رفت روم پادشاه هرقل سوي به و براگلشكرد يري
كند حركت مسلمانان .كوبيدن

كارشكني و تحريكات اين اثر بر كه است الزم نيز نكته اين هاذكر
بود)سلمووآلهعليهاهللاصلي(پيامبر داده او به فاسق .لقب

مي بگذارد،بعضي ميان در هرقل با را خود خواسته تا نداد مهلت او به مرگ گويند
مي ديگر كتب از بعضي در وعدهخوانيولي به و گرفت تماس هرقل با او كه هايم

شد دلگرم !او
نامه بميرد آنكه از پيش حال هر وبه نوشت مدينه منافقان براي بااي كه داد نويد

مخصوصاً آمد، خواهد كمكشان به روم از مركزيلشكري كه كرد تاكيد و توصيه
فعاليت كانون تا بسازند درمدينه او باشدبراي او آينده .هاي

ب مدينه در مركزي چنين ساختن كه آنجا از عمالًهولي اسالم دشمنان نام
كمكامكان عنوان به و مسجد، نقاب زير در كه ديدند اين بهتر منافقان نبود پذير

سازند عملي را برنامه اين معذوران، و بيماران .به
مي حتي و شد ساخته مسجد ازسرانجام را قرآن به آشنا جواني ميانگويند

برگزيدند مسجد امامت به .مسلمانان
پيامبر اينكه شايد و برداشت آنها كار روي از پرده الهي وحي )سلمووآلهعليهاهللاصلي(ولي

براي دهند خرج به آنها مقابل در عمل شدت نداد دستور تبوك به رفتن از قبل
روشن آنها كار وضع هم كه بوده دراين هم و شود، ناسفرتر فكريتبوك راحتي

باشد نداشته ناحيه اين از هدفآاين.ديگري زيريات قسمت چهار در را آنها هاي
مي :كندخالصه

برسانند-1 مسلمانان به زياني و ضرر عمل اين با كه بود اين آنها )ضرارا(منظور
آنچهضرار عكس به درست واقع در آنها است، تعمدي رسانيدن زيان معني به

داشتند وادعا مسلمانان منافع تامين هدفشان كاركه از و بيماران به كمك
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مي است، راافتادگان مسلمانان و نابود را اسالم پيامبر مقدمات اين با خواستند
براندازند جهان صفحه از را اسالم نام يابند توفيق اگر حتي و بكوبند .درهم

از-2 قبل وضع به مردم دادن بازگشت و كفر مباني كفرا(اسالمتقويت )و
مسجد،-3 اين در گروهي اجتماع با زيرا مسلمانان، صفوف ميان در تفرقه ايجاد

پيامبر مسجد يا و بود آن نزديك كه قبا فاصله)سلمووآلهعليهاهللاصلي(مسجد آن از كه
ميدا رونق از الْمؤْمنين«.افتادشت )107/توبه(» و تَفْريقاً بينَ

آنچ جمله اين كردهاز استفاده مفسران از بعضي كه مينان بر چنين كهاند آيد
بگذارند، اثر يكديگر اجتماع روي كه باشد كم آنچنان مساجد ميان فاصله نبايد

تعصب روي كه آنها كناربنابراين در را مساجد شخصي اغراض يا و قومي هاي
مي مييكديگر پراكنده آنچنان را مسلمين جماعات و صفوفكنندسازند، كه

بي و خلوت آنها بيجماعت و ميرونق اسالميروح اهداف خالف بر عملي شود،
مي .دهندانجام

كسي-4 براي كانوني و مركز كه بود اين آنها هدف پيامبرشآخرين و خدا با كه
سواز سوابق و بود كرده مبارزه اينءاپيش از تا بسازند بود روشن همگان بر ش

برنامه نفاق، سازندپايگاه عملي را خود اللَّه و رسولَه«.هاي بحار و إِرصاداً لمنْ

)107/توبه(» منْ قَبل

زيبا لباس يك در را شوم اهداف و سوء اغراض اين تمام كه است اين عجب ولي
مي ياد سوگند حتي و بودند، پيچيده فريب ظاهر وو قصد نيكي جز ما كه كردند

نداشتيم ديگري الْحسنى«.نظر آئين)107/توبه(» و لَيحلفُنَّ إِنْ أَردنا إِالَّ است اين و
پرده در استتار بر عالوه كه زمان و عصر هر در ظاهراًمنافقان بههاي متوسل زيبا

سوگند ميانواع عمومي افكار ساختن منحرف براي دروغين .شوندهاي
مسل عموم براي است درسي ضرار مسجد تاريخداستان سراسر در مانان

پيامبرزندگي عمل و خداوند گفتار مي)سلمووآلهعليهاهللاصلي(شان، نشان روشني دهدبه
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قيافه به تنها كه باشند ظاهربين آنچنان نبايد هرگز مسلمانان بكه حق ههاي
بي اصلي اهداف از و كنند نگاه مانندجانب كنار بر و كه.خبر است كسي مسلمان

و درنفاق زمان، هر در را ومنافق مكان، چهرههر و لباس هر حتيبشناسددر
باشد بوده مسجد و قرآن از طرفداري لباس در و مذهب، و دين چهره در !اگر

تازه چيز مذهب ضد بر مذهب از رسمااستفاده و راه همواره نيست، ي
دستگاه و اينجبارهاياستعمارگران، اجتماعي هر در منافقان، مردمو اگر كه بوده

آنها استعمار سپس و اغفال براي گرايش همان از دارند مطلبي به خاصي گرايش
بگيرند كمك مذهب ضد بر مذهب نيروي از حتي و كنند، فلسفهاصوالً.استفاده

گرايش راه اين از كه بوده همين باطل مذاهب و قالبي پيامبران هايساختن
دلخواهشان مسير در را مردم .بيندازندمذهبي

آن مدينه مانند محيطي در است پيامبربديهي عصر در آن)سلمووآلهعليهاهللاصلي(هم با
ال بايد بلكه نبود ممكن اسالم ضد بر آشكار مبارزه قرآن، و اسالم العاده فوق نفوذ

لفا در را بمذهبي حق لباس در را باطل و مذهب، مردمفه تا كنند، عرضه و پيچند
جذ دل بپوشدساده خود به عمل لباس آنها سوء نيات و شوند، مسلمان.ب ولي

بخورد را ظواهر اينگونه فريب كه باشد سطحي آنچنان كه نيست كسي راستين
دست و عوامل در دقت با برنامهيهابايد اينگونه براي كه كارهاي به شروع

باطنمي چهره و ببرد، پي اصلي ماهيت به ديگر قرائن بررسي و دركند، را افراد ي
ببيند ظاهري چهره .پشت

ندا هر كه نيست كسي هريمسلمان از ظاي كه اندازه همين برخاست هراًحلقومي
ب دستيهحق هر كه نيست كسي مسلمان گويد، لبيك آن به و بپذيرد باشد جانب

هراً ظا حركت هر و بفشارد، آنرا شد دراز سويش آنبه با كرد مشاهده را ديني
شو بهمگام پرچمي هركسي و براهد، مذهب هرنام و زند، سينه آن پاي فراشت

بيبنا گرددهي جذب آن سوي به شد ساخته مذهب هوشيار،.نام بايد مسلمان
آينده بين، واقع وآگاه، باشدنگر اجتماعي مسائل همه در تحليل و تجزيه .اهل
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گرگ بشناسد، فرشته لباس در را تديوان چوپان لباس در را وخودها دهد شخيص
ظاهراً دشمنان اين با مبارزه براي سازدرا آماده .دوست

و شود بررسي نيات چيز همه از قبل بايد كه است اين اسالم در اساسي اصل يك
باطني امر يك نيت گرچه آن ظاهر به نه دارد، آن نيت به بستگي عمل هر ارزش

اثر باشد داشته دل در نيتي كسي نيست ممكن اما كناراست، و گوشه در آن
پرده در چند هر نشود، ظاهر باشدعملش ماهر و استاد العاده فوق اينجا.پوشي از و

مي روشن سؤال اين پيامبرجواب چرا كه مقام)سلمووآلهعليهاهللاصلي(شود عظمت آن با
آنرا ريگ يك كه مسجدي و بزنند، آتش را خدا خانه يعني مسجد داد دستور

بيرنمي فوراًتوان بايد شود آلوده اگر كه را مكاني و سازند، ويران برد تطهيرون
مزبله سازندكنند شهر !گاه

در نبود مسجد ضرار مسجد اينكه آن و است مطلب يك سؤالها اين همه پاسخ
بت نبودواقع خدا خانه بود نفاق و تفرقه كانون نبود مقدس مكان بود، بلكه،خانه

هرگز و بود، شيطان ماسكخانه و ظاهري عنوان و رااسم چيزي واقعيت ها
نمي .سازددگرگون

چنين همواره برابرند،هستمنافقان نبوي،در ميمسجد اموي درمسجد سازند،
علي بر)السالمعليه(مقابل ميقرآن بخاطرنيزه بركنند، يزيد امامپيروزي

شد،)السالمعليه(حسين ساخته آنهامساجدي ما امامان ناميدندكه ملعونه مساجد !را
از جداعبادت نماز،نيست،سياست با راحتي باطلي كردنبايد .تقويت

مي روشن نيز موضوع اين بحث اين صفوفاز ميان در اتحاد اهميت كه شود
كنار در مسجدي ساختن اگر حتي كه است زياد بقدري اسالم نظر در مسلمين

اختالف و تفرقه ايجاد باعث ديگر مسلمانانمسجد صفوف ميان در شكاف و
تفرقه مسجد آن استگردد نامقدس .انداز
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عنصر دو از كه است كانوني اجتماعي و ديني مثبت و فعال كانون يك همچنين
باشد پاك آغاز از آن هدف و شالوده نخست گردد تشكيل أُسس علَى«مثبت

ا)108/توبه(» منْ أَولِ يومٍالتَّقْوى ديگر انسانيو پاسدارانش و حاميان ييهانكه

باشند مصمم و ايمان با و درستكار و »فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتَطَهرُوا«پاك

و)108/توبه( نتيجه فقدان باعث اساسي ركن دو اين از هريك رفتن ميان از
است مقصد به .نرسيدن

اجتماعي« اقتصاد »سالمت

ال تَأْكُلُوا أَموالَ« نْ وفَريقاً م لتَأْكُلُوا الْحكَّامِ بِها إِلَى تُدلُوا و بِالْباطلِ نَكُميب كُم

تَعلَمون أَنْتُم و بِالْإِثْمِ النَّاسِ )188-بقره(»أَموالِ

طل با به را يكديگر اموال ناحق(و نخوريد)و خود ميان براي!در خوردنو

گناه به مردم اموال از از(بخشي رشوه(راآن)قسمتي عنوان ند)به قضات به

مي درحاليكه نيدهيد، است(دا ه گنا )اينكار،

نهي اين مشمول ناحق به و صحيح طريق غير از ديگران اموال در تصرف هرگونه
است ت.الهي را صحيحي هدف كه معامالتي نميتمام اساسعقيب و پايه و كند

استيعقال آيه اين مشمول ندارد .ي
به تعبير كه است الزم نيز نكته اين گسترده»اكل«ذكر و وسيع كهمعني دارد اي

مي شامل را تصرفي كنايههرگونه تعبير اين واقع در و انواعشود، از است اي
و است»اكل«تصرفات، آن روشن مصداق .يك
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بارز نمونه يك روي انگشت آيه، ذيل در كه»اكل«سپس گذاشته باطل به مال
ميب خود حق را آن مردم از بهعضي را آن قاضي حكم به اينكه گمان به شمرند

آورده پيامبرچنگ از حديثي در اينكه جالب كهمي)سلمووآلهعليهاهللاصلي(اكرماند خوانيم
هستم:فرمود شما مثل بشري كنم(من داوري شما ميان ظاهر طبق مامورم )و

مي طرح من نزد نزاعي شاگاه و ازشود، دليل اقامه در بعضي نيرومندتريد ديگري
ظاهر مقتضاي به من و ميباشد قضاوت او سود به چنانكهدليلش بدانيد اما كنم

را كسي حق ظاهر(من حسب كنم)بر قضاوت ديگري او(براي مال واقع در و
پيامبر چون نكنيد فكر بر)سلمووآلهعليهاهللاصلي(نباشد كرده، حكومت او نفع اوبه اي

است قطعه)حالل راآن آتش اگر است، آتش از گرنهمياي و بپذيرد، را آن خواهد
سازد رها را .آن

قديم از كه بزرگي بالهاي از زمانيكي دامنترين شدتها با امروز و شده بشر گير
رشوه بالي دارد، ادامه اجرايبيشتر موانع بزرگترين از يكي كه است خواري

اجتماعي ميعدالت سبب و هست و قاعدتاًبوده كه قوانين منافعشود حافظ بايد
محدود را آنها قانون بايد كه نيرومند طبقات مظالم سود به باشد ضعيف طبقات

بيفتد كار به .كند
و زورمندان كنند،زيرا دفاع خويش منافع از خود، نيروي با قادرندكه همواره اقويا،

منافع بايد كه هستند ضعفا اين بديهيو شود، حفظ قانون پناه در آنها حقوق و
زيرا داد، خواهد معكوس نتيجه درست قوانين شود گشوده رشوه باب اگر است

در و دارند رشوه پرداختن بر قدرت كه هستند تازهاقويا بازيچه قوانين درنتيجه اي
شد خواهد ضعفا حقوق به تجاوز و ستم و ظلم ادامه براي آنها همين.دست به

در ميدليل هم از آنها زندگي شيرازه كند نفوذ رشوه اجتماعي، وهر ظلم و پاشد
بي و وفساد سازمانعدالتي همه در ميتبعيض نفوذ آنها وهاي قانون از و كند

نامي جز مسبعدالت اسالم در لذا ماند نخواهد رشوهأاقي چهله هر شدت با خواري
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محتمام و گرفته قرار تقبيح مورد كبيرهتر گناهان از يكي و است شده كوم
مي .شودمحسوب

مي سبب رشوه زشتي كه است اين توجه قابل درولي شوم هدف اين كه شود
ديگر فريبنده عناوين و عبارات رشوهالبالي و گيرد ازانجام دهنده رشوه و خوار

كنننام استفاده انعام و الزحمه حق حساب، و حق تعارف هديه، مانند وليهايي د
نام تغيير اين است درروشن تغييري وجه هيچ به نميها آن وماهيت هردهد در

مي گرفته طريق اين از كه پولي استصورت نامشروع و حرام .شود
مي قيس بن اشعث آوردن هديه داستان در البالغه نهج برايدر او كه خوانيم

علي عدل محكمه در خود دعواي طرف بر شد)مالسالعليه(پيروزي رشوه به متوسل
پر ظرفي شبانه عليازو خانه در به لذيذ هديه)السالمعليه(حلواي را آن نام و آورد

علي فرمود)السالمعليه(گذاشت و آشفت بريزند:بر اشك عزايت بر با.سوگواران آيا
آمده عنوان اگراين سوگند خدا به داري؟ باز حق آيين از و دهي فريب مرا كه اي

آسمانهفت زير در آنچه با را رااقليم جوي پوست كه دهند من به است آنها هاي
مورچه دهان هرگزاز بگيرم ظلم به جويدهاي برگ از شما دنياي كرد، اينخواهم

كم من براي ملخ دهان نعمتارزشدر با را علي لذتتراست و فاني هايهاي
كار؟زودگذر چه

قيا و شكل هر در را رشوه درفهاسالم است، كرده محكوم زندگياي تاريخ
كهمي)سلمووآلهعليهاهللاصلي(پيغمبر اوخوانيم رشوهخبربه فرماندارانش از يكي ايدادند

فرمود او به و آشفت بر حضرت پذيرفته، هديه شكل نيست:در تو حق آنچه چرا
گفت؟گيريمي خواهي معذرت با پاسخ در بود:او هديه گرفتم پيامبرآنچه اي
.خدا

فرماندار:فرمود)سلمووآلهعليهاهللاصلي(پيامبر من طرف از و بنشينيد خانه در شما اگر
نباشيد هديهمحلي شما به مردم ميآيا گرفتنداي را هديه داد دستور سپس دهند؟

كرد بركنار كار از را وي و دادند قرار المال بيت در .و
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گ قاضي اينكه براي حتي رشوهاسالم دستوررفتار نشود ناپيدا و مخفي هاي
شخصاًمي نبايد قاضي قيمتدهد تخفيف مبادا برود بازار ناخودآگاهبه بطور ها

خوب چه كند، را دهنده تخفيف داري جانب قضاوت در و بگذارد اثر قاضي روي
بت پاي در را خود چيز همه و بگيرند الهام خود آسماني كتاب از مسلمانان است

نكنندهرشو قرباني .خواري
صادقأمس امام كه است مهم قدري به اسالم در رشوه آن)السالمعليه(له درباره
است:فرمايدمي بزرگ خداوند به كفر قضاوت، در رشوه معروفي.اما حديث در و

مي چنين شده نقل خدا رسول از و:خوانيمكه رشوه دهنده و گيرنده آنخداوند
ميان واسطه كه را گرداندكس دور خود رحمت از است دو .آن

اكرم علي)سلمووآلهعليهاهللاصلي(نبي حضرت درآمد:فرمود)السالمعليه(به علي حاصلاي
فروش استوزنا،شراب،سگمرداراز حرام .رشوه

مائده42آيهتفسيردر)السالمعليه(علي مباركه )42/مائده(» أَكَّالُونَ للسحت«سوره

برابرهستندكسانيمراد:ودفرم در و نموده راحل مردم مشكل را،كه آنان هداياي
پذيرند .مي

اجتماعي« »محاصره

»و تبحر بِما ضالْأَر هِملَيع ضاقَت حتَّى إِذا الَّذينَ خُلِّفُوا الثَّالثَةِ علَى و

لْجال م أَنْ ظَنُّوا و مهأَنْفُس هِملَيع ضاقَتهِملَيع تاب ثُم هإِلَي إِالَّ اللَّه منَ أَ

الرَّحيم ابالتَّو وه اللَّه إِنَّ )118-توبه(»ليتُوبوا

كه)همچنين( را نفر سه مدينه(آن خودداريازو(بازماندند)در تبوك در شركت

نمودندوكردند رابطه قطع آنان از با)مسلمانان زمين كه حد آن وسعتشتا همه
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و شد تنگ آنها نمييجا)حتي(بر خود براي خويش وجود در دانستندي و يافتند

پناه خدكه هنگام آن در نيست او سوي به جز خدا از رحمتگاهي مشمول آنانرا ا

وخود خداوندخداوندساخت كه پذيرفت را آنها استتوبهتوبه مهربان و .پذير

مج مجازات مساله مهم مسائل قطعاز و اجتماعي محاصره طريق از فاسدان و رمان
استرابطه پيوندها و مي.ها خوبي به درما رابطه قطع اين كه ازبينيم نفر سه مورد

آنها براي زنداني هر از كه داد قرار فشار تحت را آنها قدري به تبوك متخلفان
فشارترسخت از آنها جان كه آنچنان ابود و خانوادگي محاصره لباين به جتماعي

همه از و كردند،جارسيد اميد ازقطع سازياس زمينه ومردم، خداتوبه به .شدتوجه
با منفي مبارزه شوند، سرگذاشته پشت بايد رهبري، فرمان و جنگ به اعتنايان بي

ومتخلفان، نگهبان بي زنداني آنان براي را .سازدميموثرجامعه
هزي و دردسر نه مجازات نوع زنداناين ونه پروري تنبل خاصيت نه و دارد، را ها

اينبدآموزي است، دردناكتر و بيشتر زنداني هر از آن تاثير ولي را، آنها هاي
جاي به خود از روز آن مسلمانان جامعه در وسيعي انعكاس آنچنان موضوع

مي جرئت كسي كمتر آن از بعد كه شود،گذاشت گناهان گونه اين مرتكب كرد
در يكاين اگرواقع است فاسد افراد برابر در جامعه منفي مبارزه و اعتصاب نوع

مبارزه چنين به دست اجتماعي حساس وظائف از متخلفان برابر در ايمسلمانان
براحتي و بود، خواهد آنها با پيروزي زماني و عصر هر در قطع طور به بزنند

كنندمي پاكسازي را خود جامعه مجا.توانند روح بدبختانهاما كه سازشكاري و مله
تقريباً بيماري يك صورت به اسالمي جوامع از بسياري در درآمدههمهامروز گير

نمي را اشخاص گونه اين جلو تنها نه آناناست، بلكه زشتشانگيرد، اعمال در را
مي ازشيوه.كندتشجيع يكي بايكوت و اعتنايي بي متخلفانقهر براي تربيتي هاي

.است
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گناه« اجتماعي »آثار

الَّذي« ضعب مذيقَهيالنَّاسِ ل أَيدي تبكَس بِما الْبحرِ و الْبرِّ في الْفَساد ظَهرَ

يرْجِعون ملَّهلَع )41-روم(»عملُوا

و خشكي در خافساد به كارهادريا دادهيطر انجام مردم كه خداي شده، آشكار اند

نتيمي شايدخواهد بچشاند آنها به را آنها اعمال از بعضي حق(جه سوي )به

.بازگردند

اثر افراد وضع در آن طريق از و جامعه، وضع در خالفي كار هر شك بدون
ميمي اجتماعي سازمان در فساد نوعي موجب و وگذارد، خالف كار و گناه شود،

سقانون در كه است مسموم و ناسالم غذاي يك همانند انسانشكني بدن ازمان
واكنش گرفتار انسان و گذارد خواهد نامطلوب تاثير نخواهيم چه و بخواهيم چه

مي آن .شودطبيعي
مي اعتماد سلب ميدروغ هم بر را اجتماعي روابط امانت در خيانت ظلمكند، زند

منشا ميءهميشه ديكتاتوري به آزادي از استفاده سوء است، ديگري انجامد،ظلم
ديكت ميو عداوت و كينه محرومان حقوق ترك انفجار به واتوري تراكمآفريند

عداوتكينه و ميها متزلزل را جامعه اساس اينكه.سازدها نادرستخالصه هركار
از يكي و دارد نامطلوبي العمل عكس گسترده چه و محدود مقياس در چه

آيه الْبحرِ بِ«تفسيرهاي الْبرِّ و في الْفَساد النَّاسِظهرَ است»ما كَسبت أَيدي .همين
است( فساد و گناه طبيعي رابطه )اين

مي استفاده اسالمي روايات از يكولي اينها بر عالوه گناهان از بسياري كه شود
مي همراه خود با شوم آثار ازسلسله الاقل آثار آن با پيوندشان و ارتباط كه آورند

است ناشناخته طبيعي .نظر
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عمرمثالً رحم قطع است آمده روايات رارادر قلب حرام مال خوردن و كوتاه
انسان فناي سبب زنا شيوع و ميتاريك، ميها كم را روزي و در.كندشود حتي

صادق امام از مي:خوانيممي)السالمعليه(روايتي دنيا از گناه بوسيله كه بيشآنها روند
مي طبيعي مرگ به كه هستند كساني ثروتمند.رندمياز دنياي به نيز قرآن امروز

هشدار شده، مست سر غرور باده از زندگي امكانات بودن فراهم اثر بر كه ماشيني
همهمي گناه عامل اثر بر چگونه كه نكنيد فراموش را گذشتگان وضع كه دهد

ديگر جهاني جنگ يك آتش جرقه شدن روشن با هم شما دادند دست از را چيز
همه است بازممكن خود صنعتي تمدن از قبل دوران به و بدهيد دست از را چيز

و ستم و ظلم و گناه جز چيزي آنها بدبختي عامل كه باشيد داشته توجه گرديد
است شده آشكار نيز شما جامعه در عامل همين نبوده ايمان عدم و .بيدادگري

سالطهب و سبا، ملوك و مصر، فراعنه زندگي تاريخ مطالعه آشور،راستي و كلده ين
افسانه زندگاني آن با روم قيصرهاي بيو نعمت و ناز و مطالعهاي سپس و حساب

پيچيد هم در را آنها زندگاني طومار بيدادگري و كفر اثر بر كه دردناكي عواقب
روايات در آشكار و بزرگ است عبرتي درس ما همه براي و كس همه براي

مي صبيحاسالمي بن ربيع كه بودمميخوانيم حسن نزد وارد.گويد در از مردي
گفت او به حسن كرد، شكايت آباديش خشكسالي از و ديگري:شد كن، استغفار

گفت نيز او به كرد، شكايت فقر از گفت:آمد او به و آمد سومي كن، دعا:استغفار
گفت نيز او به بدهد من به پسري خداوند مي:كن ربيع كن، من(گويداستغفار

مي)كردمتعجب تو نزد هركس گفتم او به نعمتيو تقاضاي و دارد مشكلي و آيد
همين او ميبه را ميدستور همه به و استغيگودهي طلبي خدا از و كنيد فار
نما گفت.يديآمرزش من جواب در اين:وي من نگفتم، خود پيش از گفتم را آنچه

مي حكايت نوح پيامبرش از كه خدا كالم از را كردمكنمطلب استفاده كه.د، آنها
فوراً بگذرند آسان مسائل اين از دارند معنوييكعادت پيوند و ارتباط نوع
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مي قائل امور اين ميان در راحتناشناخته را خود بيشتر تحليل هرگونه از و شوند
.كنندمي

مي نزديكي پيوندهاي امور اين ميان در كنيم دقت بيشتر اگر توجهولي كه يابيم
دربه را معنوي و مادي مسائل تارآنها همچون جامعه همومتن به پارچه پود

ميمي ربط آن ميوه و گل با درخت ساقه و ريشه همانند يا و كدام.دهدآميزد
و بشود آنها مانند و تنبلي ظلم، دزدي، نفاق خيانت، گناه، به آلوده كه است جامعه

باشد بركت پر و آباد جامعه .اين
جام وكدام جنگ و دهد دست از را همكاري و تعاون روح كه است وعه نزاع

زمين و سازد آن جانشين را وخونريزي خرم مرفهيهاي اقتصادي وضع و سرسبز
باشد .داشته

هوس انواع آلوده مردمش كه است جامعه وكدام نيرومند حال عين در و باشند، ها
در برجا كنندپا ايستادگي دشمنان بايدصبا،مقابل مساله:گفتراحت هيچ

مگر نيست واخالقي مفيد اثر هيچسازندهاينكه و دارد، مردم مادي زندگي در اي
نمي پيدا صحيحي ايمان و جامعهاعتقاد يك ساختن در اينكه مگر وشود آباد اي

دارد سزائي به سهم نيرومند و مستقل و .آزاد
توحيد و مذهبي ايمان و اخالقي مسائل كه ميآنها جدا مادي مسائل از نهرا كنند،

شناخته درست را معنوي سلسلهمسائل يك صورت به دين اگر را مادي نه و اند
تاثيري است بديهي باشد مردم ميان در محتوا از خالي و ظاهري آداب و تشريفات
روحاني و معنوي اعتقادات كه آنگاه اما داشت، نخواهد اجتماع مادي نظام در

ا در وآنچنان گوش و چشم و پا و دست در آثارش كه كند نفوذ انسان روح عماق
در اعتقادات اين سازنده آثار ظاهرگردد، وجودش ذرات تمام و برزبان جامعه

نخواهد مخفي .ماندهيچكس
نتوانيم مادي بركات نزول با را استغفار پيوند مراحل از بعضي ما است ممكن

ب قسمت شك بدون ولي كنيم درك استدرست درك قابل ما براي آن از .يشتري
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كرديم مشاهده خوبي به زمان و عصر اين در ايران ما كشور اسالمي انقالب در
نيرومندترين بر توانست چگونه معنويت و اخالق نيروي و اسالمي اعتقادات كه

قوي و زمان ارتشاسلحه قدرتترين و نشانها اين و گردد، پيروز استعماري هاي
كمي ودهد اجتماعي مسائل در حد چه تا معنوي مثبت اخالق و ديني عقائد برد ار

است زياد .سياسي

استقامت« و »آمادگي

»و يأْلَمونَ كَما تَأْلَمونَ مونَ فَإِنَّهتَأْلَم تَكُونُوا إِنْ الْقَومِ غاءتاب في تَهِنُوا ال و

ونَ ورْجي ال ما اللَّه منَ حكيماتَرْجونَ عليماً اللَّه )104-نساء(»كانَ

نشويد سست دشمن تعقيب از اينكه(و مي)چه رنج و درد شما نيزاگر آنها بينيد

و درد شما ميهمانند ندارندرنج آنها كه داريد خدا از اميدي شما ولي وبينند،

دانا استخداوند .وحكيم

از پيامبرپس احد جنگ دردناك فراز)سلمووآلهعليهاهللاصلي(حوادث وبر رفت احد كوه
قرار احد بركوه نيز زدابوسفيان فرياد فاتحانه لحني با و محمد:گرفت يك!اي

بدر در كه شكستي برابر در ما پيروزي اين يعني شما ديگر روز و شديم پيروز روز
پيامبر فرمود)سلمووآلهعليهاهللاصلي(داشتيم مسلمانان افوراً:به گوبه پاسخ گويا(يديو

دارندمي آگاهي همه من مكتب يافتگان پرورش كند اثبات ابوسفيان به )خواهد
گفتند و:مسلمانان بهشتند در ما شهيدان نيست يكسان شما با ما وضع هرگز

و زد فرياد ابوسفيان دوزخ در شما شعاركشتگان يك صورت به را جمله اين
گفت آميز بزر»لَا عزَّى لَكُم لَنَا عزَّى و«:افتخار بت داراي وما هستيم عزي گ
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نداريد بگو:فرمود)ص(پيامبر.شما آنها شعار برابر در هم لَا«:يديشما لَانَا ووم اللَّه

لَى لَكُموگاهي»م تكيه و سرپرست شما و است خدا ما گاه تكيه و سرپرست
زند شعار اين مقابل در را خود كه سفيان ابو مينداريد ناتوان اسالمي دسته ديد،

هبل اعل زد فرياد و آويخت در هبل بت دامن به و برداشت عزي بت سربلند!از
هبل .باد

و)سلمووآلهعليهاهللاصلي(پيامبر نيرومندتر شعاري با نيز را جاهلي شعار اين كه داد دستور
بگويندمحكم و بكوبند اجلا«:تر و اعلي با»هللا و برتر ابوسفيانخداوند است التر

بهره خود گوناگون شعارهاي اين از زدكه فرياد نگرفت سرزمين:اي ما ميعادگاه
است صغري .بدر

زخم با جنگ ميدان از ازمسلمانان كه حالي در بازگشتند فراوان جراحات و ها
آنها به و شد نازل باال آيه هنگام اين در بودند ناراحت سخت احد دردناك حوادث

ناراحتهشدار دردناك حوادث اين از و نكنند كوتاهي مشركان تعقيب در كه داد
هنگامي و برخاستند دشمن تعقيب به حال همان با مسلمانان بهنشوند، خبر كه

بازگشتند مكه به و شدند دور مدينه از سرعت با رسيد .مشركان
ميأشاين ما به نزول هيچن بايد مسلمانان كه تاكتيكآموزد از رايك دشمن هاي

نظر روانيدوراز و جسمي مبارزه از اعم مبارزه وسيله هر برابر در و ندارند
محكموسيله وكوبندهاي منطقتر دشمنان منطق برابر در سازند فراهم هايتر

سالح برابر در و سالحنيرومندتر، آنها وهاي برتر آنهاهاي شعارهاي برابر در حتي
كوبنده فراهمشعارهاي خواهدتر شكل تغيير دشمن نفع به حوادث گرنه و سازند

در.داد برابربنابراين در خوردن تاسف جاي به بايد ما عصر همچون عصري
طور به كرده احاطه سو هر از را مسلمانان كه وحشتناكي مفاسد و دردناك حوادث

كار به دست كتابفعاالنه برابر در مطبوعشوند و كتب ناسالم، مطبوعات و اتها
وسائل مجهزترين از دشمنان مجهز تبليغاتي وسائل مقابل در و كنند، فراهم سالم
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جوانان براي سالم تفريح وسائل ناسالم، مراكز مقابل در كنند، استفاده روز تبليغاتي
طرح مقابل در و سازند فراهم وخود تزها و مكتبيهادكتريها كه مختلفي هاي
ارا اجتماعي و اقتصادي و ميسياسي طرحئه شكلدهند به را اسالمي جامع هاي

مي كه است روش اين از استفاده با تنها دهند، قرار همگان اختيار در توانندروز
آيند در جهان در پيشرو گروه يك صورت به و كرده حفظ را خود .موجوديت

مذهبي« »انحرافات

»و كاءم إِالَّ تيالْب نْدع مالتُهكانَ ص ما وكُنْتُم بِما ذابالْع فَذُوقُوا تَصديةً

)35-انفال(»تَكْفُرُون

آنها داريم(نماز نماز هم ما هستند مدعي خانه)كه صوت)خدا(نزد جز چيزي

عذاب بچشيد پس نبود، زدن كف و كفرتان)الهي(كشيدن خاطر به !را

مي تاريخ جاهليدر زمان در اعراب از گروهي كه خانهخوانيم طواف هنگام به ت
مي مادرزاد لخت ميكعبه صوت و ميشدند، كف و راكشيدند آن نام و زدند

مي پيامبرعبادت كه هنگامي شده نقل نيز و بهكناردرگذاشتند، رو حجراالسود
مي شمال هم(ايستادسوي المقدسكه بيت هم و باشد كعبه مشغول)مقابل و

بمينماز طائفه از نفر دو حضرتشد آن چپ و راست طرف در سهم ني
ميمي صيحه يكي ميايستادند كف ديگري و پيامبركشيد نماز تا مشوشزد را

ميدر.كنند جمله اين وتعقيب نماز حتي شما كارهاي همه كه اكنون گويد
شرم و زشت و ابلهانه چنين اين مجازاتآورعبادتتان مستحق پسهستاست يد

ب را الهي عذاب كفرتانبچشيد اين خاطر تاريخ،دره مذهبيطول مراسم
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ترين مقدس است،گاهي شده تحريف محوردستخوش خرافاتمراكز، باالترين
.شوندمي

عرهنگامي تاريخ صفحات انسان ميكه ورق را جاهلي قسمتب و كهيهازند را ي
مي قرار بررسي مورد آمده قرآن در آن مياز عصردهد در تعجب كمال با مابيند

زمان اعمال تكرار با كه هستند كساني است نيز اتم و فضا عصر اصطالح به كه
ميجاهليت كنندگان عبادت صف در را اشعاريخود گاهي و قرآن آيات پندارند

پيامبر مدح در علي)سلمووآلهعليهاهللاصلي(كه نغمه)السالمعليه(و توأمبا موسيقي هاي
بمي رقص شبيه حركاتي و دستكنند و گردن و سر ميه خود آنهاي نام و دهند،

مي مقدسات اين بزرگداشت ورا سماع و وجد نام به گاهي اعمال اين گذارند،
نام به گاهي و حال و ذكر نام به خانقاهزماني در ديگر خانقاههاي غير و انجامها ها

.گيردمي
اع اين و است بيزار كارها اين همه از اسالم كه حالي ازدر ديگري نمونه مال

است جاهلي .اعمال

منكر« از نهي و معروف به »امر

عنِ« ينْهونَ و رُوفعرُونَ بِالْمأْمي رِ والْخَي إِلَى و لْتَكُنْ منْكُم أُمةٌ يدعونَ

الْمفْلحونَالْمنْكَرِ مه كأُولئ 104-عمرانلآ(» و(

جمعي شما ميان از كننبايد نيكي به ازدعوت نهي و معروف به امر و منكرد

رستگارانند آنها و .نمايند

»رُوفعبِالْم أَمرُوا الزَّكاةَ و آتَوا الةَ والص أَقاموا الْأَرضِ مكَّنَّاهم في إِنْ الَّذينَ

الْمنْكَرِ نَهوا عنِ ورِ والْأُم عاقبةُ لَّهل ـ(»و )41حج
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پايار بر را نماز بخشيديم قدرت آنها به زمين در هرگاه كه هستند كساني خدا ان

ميمي ادا را زكات و ونهيامروكننددارند معروف پايانميمنكرازبه و نمايند

است خدا آن از كارها .همه

كانُوا يفْعلُون« ما لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعم عنْ ال يتَناهونَ )79-ائدهم(»كانُوا

مي انجام كه زشتي اعمال از نميآنها نهي را يكديگر انجامدادند بدكاري چه كردند

.دادندمي

منكر از نهي و معروف به بدرامر برايهحقيقت اجتماعي پوشش يك منزله
ميان در منكر از نهي و معروف به امر مسئله اگر زيرا است، جمعيت محافظت

كه مختلفي عوامل ازنباشد موريانه همچون هستند، اجتماعي وحدت بقاي دشمن
ريشه ميدرون، را اجتماع ميهاي متالشي هم از آنرا و بنابراينخورند، سازند،

نيست ممكن عمومي نظارت بدون اجتماعي وحدت !حفظ
مي پيش سؤال اين اينجا ظاهردر كه امة(آيد بعضي)منكم امت اين كه است اين

مسلمانان جمعيت مياز تشكيل امررا وظيفه ترتيب اين به و را، آنها همه نه دهد،
خاصي طايفه وظيفه بلكه داشت نخواهد عمومي جنبه منكر از نهي و معروف به
عبارت به و است، مردم همه وظيفه جمعيت اين تربيت و انتخاب چه اگر است،

آي ديگر از اينكه با عيني، نه است كفائي واجب وظيفه دو اين برديگر قرآن ات
نهمي است عيني واجب ديگر عبارت به و دارد، عمومي جنبه وظيفه دو اين كه آيد

مثالً كفائي سورهواجب كه:فرمايدمي»العصرو«در آنان جز زيانند در مردم همه
مي استقامت و صبر به توصيه و حق به دعوت و دارند صالح عمل و كنندايمان

د اين آن مانند و آيه اين نداردطبق معيني دسته به اختصاص وظيفه .و
مي روشن را سؤال پاسخ آيات اين مجموع در استفادهدقت چنين زيرا سازد،

داردمي مرحله دو منكر از نهي و معروف به امر كه مرحل:شود كهيكي فردي ه
تنها به است موظف دستهيهركس مرحله ديگري و باشد، ديگران اعمال ناظر ي
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مو امتي كه نابسامانيجمعي به دادن پايان براي دستظفند به دست اجتماع هاي
كنند مساعي تشريك يكديگر با و بدهند .هم

طبعاً دارد فردي جنبه چون و است، مردم عموم وظيفه اول آنقسمت شعاع
ب فرديتواناهمحدود كفاي واجب شكل دوم قسمت اما ميياست، بخود وي گيرد

و دارد جمعي دسته جنبه طبعاًچون و وسيع آن قدرت حكومتشعاع شئون از
مي محسوب .شوداسالمي

قوانين شاهكارهاي از حق، سوي به دعوت و فساد با مبارزه از شكل دو اين
مي محسوب واسالمي اسالمي حكومت سازمان در را كار تقسيم مسئله و گردد،

سازمان و اجتماعي وضع بر نظارت گروه يك تشكيل حكومتلزوم مشخصهاي
اسالمي.سازدمي ممالك در اين بر پاره(سابق در امروز اسالميو كشورهاي از اي

حجاز به)مانند دعوت و فساد با مبارزه مخصوص تشكيالتي فوق آيه از الهام با
مسئوليت ياانجام و محتسب نام به آن ماموران و حسبه اداره نام به اجتماعي هاي

ب اسهآمرين داشته وجود ممعروف كه گونهأت هر با يكديگر همكاري با بودند مور
زشت و حكومتفساد دستگاه در فساد و ظلم گونه هر يا و مردم، ميان در كاري

نمايند تشويق پسنديده و نيك كارهاي به را مردم چنين هم و كنند، .مبارزه
هيچ وسيع قدرت آن با جمعيت اين وجود بودنبنابراين عمومي با منافاتي گونه

ب امر نداردهوظيفه محدود قدرت با و فرد شعاع در منكر از نهي و توجه.معروف با
خاصي نقطه در انساني اجتماع در بدي كار هيچ اينكه و اجتماعي پيوندهاي به

نمي سرايتمحدود ديگر نقاط به است ممكن آتشي همانند باشد هرچه بلكه شود،
مي مشخص وظيفه دو اين بودن عقلي ديگر.شودكند عبارت چيزيبه اجتماع در

به كه دارد را اين امكان فردي زيان هر و ندارد، وجود فردي ضرر عنوان به
اجتماع افراد به عقل و منطق دليل همين به و درآيد اجتماعي زيان يك صورت

مي واجازه تالش گونه هر از خود زيست محيط داشتن نگه پاك در كه دهد
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نكنند داري خود شدهاتفاقاً.كوششي اشاره موضوع اين به احاديث از بعضي در
.است

اكرم است)سلمووآلهعليهاهللاصلي(پيغمبر كسي همانند مردم ميان در گنهكار، فرد يك
تبري گيرد قرار دريا وسط در كه هنگامي به و شود، كشتي سوار جمعي با كه

بپر است نشسته آن در كه موضعي كردن سوراخ به و اوبرداشته به هرگاه و دازد،
مي تصرف خود سهم در من بگويد جواب در كنند، را!كنماعتراض او ديگران اگر

نمي طولي بازندارند، خطرناك عمل اين نفوذاز كشتي داخل به دريا آب كه كشد
مي غرق دريا در همگي يكباره و مبر.شوندكرده مثال)سلمووآلهعليهاهللاصلي(پيا اين با

منط حقجالب و ساخته، مجسم را منكر از نهي و معروف به امر وظيفه بودن قي
سرنوشت پيوند از ناشي كه طبيعي حق يك را اجتماع بر فرد هاستنظارت

.داندمي
باقر است:فرمود)السالمعليه(امام الهي بزرگ فريضه دو منكر از نهي و معروف به امر

مي برپا آنها با فرائض بقيه بوسكه و راهشوند، دو، اين مييله امن كسبها و گردد
مي حالل مردم كار ميو تامين افراد حقوق زمينشود، آن سايه در و آباد،گردد، ها

مي گرفته انتقام دشمنان از روو كارها همه آن پرتو در و ميهبشود .ددگرراه
ب:فرمود)سلمووآلهعليهاهللاصلي(اكرمپيغمبر امر كه وهكسي كندمعروف منكر از نهي

و زمين، در خداوند استجانشين او كتاب و پيامبر .جانشين
ب حديث اين ميهاز استفاده يكخوبي چيز هر از قبل بزرگ فريضه اين كه شود

است برنامه اين جزء همه آسماني كتب نزول و پيامبران بعثت و است الهي .برنامه
آمد پيامبر خدمت بر.مردي حضرت كه حالي پرسيددر و بود نشسته منبر :فراز

الناس« خير فرمود»من پيامبر كيست؟ بهتر مردم همه و«:از بالمعروف آمرهم
ارضاهم و هللا اتقاهم و المنكر عن ب»انهاهم امر بيشتر همه از كه كس هآن

راه در و باشد پرهيزگارتر همه از كه كس آن و كند منكر از نهي و معروف
بي همه از خدا برداردخشنودي گام .شتر
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اكرم پيامبر از ديگري فرمود)سلمووآلهعليهاهللاصلي(درحديث كه شده به:نقل امر بايد
مي مسلط شما بر را ستمگري خداوند گرنه و كنيد منكر از نهي و كهمعروف كند

مي احترام پيران به ونه بگذارد، ميخهنه رحم صالحانكند،ردساالن و نيكان
مي دعا نميشما مستجاب ولي ازكنند و ميشود ياري خداخداوند اما بهطلبند

نمي كمك ميآنها توبه حتي و وكند ازكنند درخدا اينها.گذردنميگناهانشان
تعطيل را اجتماعي بزرگ وظيفه اين كه است جمعيتي اعمال طبيعي واكنش همه

نيكان دست از امور جريان عمومي، نظارت بدون زيرا ميكنند بدانخارج و شود،
مي تسخير را اجتماع ميميدان فوق حديث در اينكه و آنها:فرمايدكنند، توبه حتي

نمي مفاسدقبول برابر در آنها سكوت ادامه با توبه كه است آن خاطر به شود
كنند نظر تجديد خود برنامه در اينكه مگر ندارد صحيحي .مفهوم

الْأَمرِ و م«:فرمايدمي)السالمعليه(علي نْدع اللَّه سبِيلِ الْجِهاد في ا والْبِرِّ كُلُّه ا أَعمالُ

الْمنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ في بحرٍ لُجي النَّهيِ عنِ و رُوفع134:ص/16:ج/الشيعةوسائل(» بِالْم(

ب امر برابر در خدا راه در جهاد حتي و نيك كارهاي نهيهتمام و منكرمعروف از
پهناور درياي برابر در است دهان آب !چون

ضامن حقيقت در بزرگ وظيفه دو اين كه است آن خاطر به تاكيدات همه اين
محسوب آنها جان و روح حكم در و است، اجتماعي و فردي وظائف بقيه اجراي

خواهدمي دست از را خود ارزش اخالقي اصول و احكام تمام آنها تعطيل با و شود،
دست.داد زندگاني مسلم طور به اينكه بركاتهبا و فوائد بشر افراد براي جمعي

كرده اجتماعي زندگاني به وادار را انسان مزايا نوع اين حتي و دارد است،فراواني
محدوديت آن مقابل در بيهاولي او براي نيز ميهي فوائدبار برابر در چون و آورد،

دستبي زندگي ضررهشمار محدوديتجمعي نوع لذااين است ناچيز و جزئي ها
محدوديت و داده اجتماعي زندگي به تن اول روز از ازبشر و است، پذيرفته را ها

ب افراد سرنوشت اجتماعي زندگي در كه اصطالحهآنجا به و است، مربوط هم
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حق ديگران اعمال در نظارت حق دارند اثر يكديگر سرنوشت در اجتماع افراد
دستطبيعي زندگي خاصيت درهو جالبي طرز به مطلب اين چنانچه است جمعي

سابقاً كه اكرمحديثي پيامبر است)سلمووآلهعليهاهللاصلي(از آمده كرديم .نقل
آزادي با تنها نه فريضه اين انجام بلكهبنابراين نيست، مخالف فردي هاي

دارندوظيفه يكديگر مقابل در افراد كه است .اي
جنبهامر كه نخست مرحله است، مرحله دو داراي منكر از نهي و معروف به

انتقاد و اعتراض و دادن اندرز و تذكر از و است، محدود آن شعاع دارد عمومي
نمي تجاوز آن مانند و مسلماًنمودن دركند، نفراتش تمام بايد زنده اجتماع يك

باشند مسئوليتي چنين داراي مفاسد .برابر
مرحله شدومولي از و است معيني جمعيت مخصوص اسالميئكه حكومت ون

مي شدتمحسوب به نياز اگر كه معني اين به دارد، وسيعي بسيار قدرت شود،
نظر زير كه دارند اختيار جمعيت اين باشد حدود اجراي و قصاص حتي و عمل

كنند وظيفه انجام اسالمي حكومت متصديان و شرع .حاكم
توجه با وبنابراين حدود و منكر، از نهي و معروف به امر مختلف مراحل به

نمي توليد اجتماع در مرجي و هرج تنها نه هريك، ازمقررات اجتماع بلكه شود،
تبديل زنده جامعه يك به آمده بيرون تحرك فاقد و مرده جامعه يك صورت

.گرددمي
با مبارزه و حق سوي به دعوت و الهي فريضه اين انجام در وبايد دلسوزي فساد

راه از ضرورت موارد در جز و نكرد، فراموش را هدف پاكي و نيت هايحسن
گرفتمسالمت خشونت با مساوي را وظيفه اين انجام نبايد شد وارد ولي.آميز

راه از ضرورت، مورد غير در وظيفه، اين انجام هنگام به افراد بعضي متاسفانه
مي وارد آميز مخشونت گاهي و ميشوند، زننده و زشت الفاظ به ولذاتوسل گردند،

معروفمي به امر نوع اين نميبينيم خود از خوبي اثر تنها نه گاهيها بلكه گذارد،
مي هم معكوس حالينتيجه در پيامبردهد، روش ائمهو)سلمووآلهعليهاهللاصلي(كه سيره
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مي)السالمعليه(هدي اينشان اجراي هنگام به آنها كه بادهد را آنها وظيفه دو ن
مي محبت و لطف سرسختخآمينهايت دليل همين به و زوديتند، به افراد ترين

مي تسليم آنها برابر .شدنددر
كرد عرض و آمد پيامبر خدمت به مي:جواني اجازه من به آيا خدا پيامبر دهياي

كنم؟ كنار!زنا و گوشه از و شد بلند مردم فرياد سخن اين گفتن اعتراضبا او به
فرمود ماليمت و خونسردي با پيامبر ولي بيا:كردند، و.نزديك آمد، نزديك جوان

نشست پيامبر برابر پرسيد.در او از محبت با تو:حضرت مادر با داري دوست آيا
گفت كنند؟ شوم:چنين فدايت با:فرمود!نه نيستند راضي مردم همينطور

د دوست آيا شود، چنين گفتمادرانشان كنند؟ چنين تو دختر با فدايت:اري نه
براي:فرمود.شوم آيا ببينم بگو نيستند، راضي دخترانشان درباره مردم همينطور

مي مجدداً!پسندي؟خواهرت شدجوان پشيمان كلي به خود سؤال از و كرد .انكار
فرمود و كرد دعا او حق در و گذاشت او سينه بر دست سپس قلب:پيامبر اوخدايا

دار،از نگاه عفتي بي به آلودگي از را او دامان و ببخش را او گناه و گردان پاك را
بود زنا جوان اين نزد در كار منفورترين بعد به و!آن ماليمت نتيجه بود اين

منكر از نهي در .محبت
بآسوره11يهآدر ايمان بر منكر از نهي و معروف به امر عمران مقدمهل خدا

شده بهداشته است، الهي بزرگ فريضه دو اين عظمت و اهميت نشانه اين و
و فردي قوانين همه اجراي و ايمان گسترش ضامن فريضه دو اين انجام عالوه

مي عمالًاجتماعي اجرا ضامن و استباشد مقدم قانون خود .بر
ريشه نگردد اجرا وظيفه دو اين مياگر سست نيز دلها در ايمان وهاي گردد

ميپايه فرو آن بهاي و استهريزد، شده داشته مقدم ايمان بر جهات .همين
مي روشن نيز بيان اين محسوباز ممتاز امت يك زماني تا مسلمانان شود

نيكيمي سوي به دعوت كه روزگردند آن و نكنند، فراموش را فساد با مبارزه و ها
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س به نه و امتند بهترين نه شد فراموش وظيفه دو اين خواهندكه بشريت جامعه ود
.بود

مرتكب:فرمود)السالمعليه(علي كه گشتند نابود و هالك جهت اين به گذشته اقوام
مي ميگناهان سكوت دانشمندانشان و نميشدند منكر از نهي و دركردند، نمودند

مي فرود آنها بر الهي كيفرهاي و بالها هنگام شمااين پس مردمآمد، بهامر!اي
نمامعرو منكر از نهي و كنيد نشويديف دچار آنها سرنوشت به تا .يد،

داشت توجه بايد ولي تاثيراست، احتمال منكر از نهي و معروف به امر وجوب شرط
مي واجب نيز تاثير احتمال بدون الهي وظائف و حقايق بيان گاهي آن.شودكه و

انتق گناه از و نشود گفته خدا حكم اگر كه است موردي بدستدر كم كم نگردد اد
مي سپرده وفراموشي ميبدعتشود جان برها دليل سكوت و وگيرند رضايت

مي محسوب درموافقت مواردشود، گونه آشكارااين پروردگار حكم است الزم
نگذارد گنهكاران در اثري چند هر شود گفته جا .همه

پايه منكر از نهي و معروف به جامر يك ساختن اساسي محسوبهاي سالم امعه
ازمي آنرا قرآن لذا بعدبرنامهشود، اصلي وازهاي ميقدرت بيان .كندحكومت

صادق امام تفسير)السالمعليه(از ال يتَناهونَ عنْ منكَرٍ فَعلُوه«در )79/مائده(»كانُوا

است شده نقل و:چنين كارها در هرگز كرده مذمت آنها از خداوند كه دسته اين
ميم مالقات را آنها كه هنگامي فقط بلكه نداشتند شركت گناهكاران كردندجالس

مي آنان صورت بودنددر مانوس آنها با و .خنديدند
اكرم مفصلي)سلمووآلهعليهاهللاصلي(نبي قيامتنشانهازدرحديث بيانهاي اينگونه

درمي كه زشتآكنند را منكر از نهي و معروف به امر زمان واسطههب.دانندمين
و مياهميت بيان آنرا متن آخرالزمان جامعه سيماي .كنيمبيان

الساعة« مينشانه»اشراط را قيامت شدن نزديك وهاي شيعه منابع در كه گويند
شده بحث آن از بسياري روايات در سنت مشروح،اهل از جامعيكي و ترينترين

اب كه است حديثي زمينه اين در گرامياحاديث پيغمبر از عباس ن
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داستان)سلمووآلهعليهاهللاصلي(اسالم مسائل»الوداعةحج«در از بسياري كه كرده نقل
مي ما به جرا همين روي و است، فراواني نكات حاوي و آنراآموزد، تمام درهت

مي .آوريمذيل
مي اسالم:گويداو پيامبر با بوديمدر)وسلّموآلهعليهاهللاصلي(ما الوداع حجةالوداع.حجة

كه است حجي آخرآخرين سال بجاپيامبردر خانه.آوردعمرخود در حلقه حضرت
فرمود كرده ما به رو و گرفت را و:كعبه كنم؟ آگاه الساعة اشراط از را شما آيا

پيامبر به همه از آنروز در بود)سلمووآلهعليهاهللاصلي(سلمان آري.نزديكتر كرد .عرض
خدا نشانه:فرمود)سلمووآلهعليهاهللاصلي(رسول ازاز پيروي نماز، تضييع قيامت هاي

است، دنيا به دين فروختن ثروتمندان، داشتن گرامي هواپرستي، به تمايل شهوات،
مي آب درونش در مؤمن قلب كه است هنگام اين در درو نمك كه آنچنان شود،

زشتي اينهمه از ميآب، كه توانابيها و ندارديند آن تغيير بر گفت.ي آيا:سلمان
مي واقع امري خداشودچنين رسول جا:فرمود؟اي كه كس آن به سوگند نمآري
است، او دست سلمانبه وزرادر!اي ظالم، زمامداراني زمان فاسق،ييآن

امنا و ستمگر، مييكارشناساني حكومت مردم بر خائن پرسيد.كنندي آيا:سلمان
مي واقع امر خدا؟شوداين رسول در:فرمود!اي جانم كه كس آن به سوگند آري
است، او سلماندست زشتي!اي هنگام آن زيبادر و زيبا، ميييها زشت شود،ها

مي سپرده خيانتكار به ميامانت خيانت امانتدار و تصديقشود، را دروغگو كند،
تكذيبمي را راستگو و !كنند

سؤال مي:كندميسلمان واقع چيزي چنين خدا؟شودآيا رسول آري:فرمود!اي
است، او دست در جانم كه كسي به سلمانسوگند به!اي حكومت روز آن در

مي منابر بر كودكان بود، خواهد بردگان با مشورت و زنان، دروغ،دست و نشينند،
مي محسوب غنيمت المال بيت و غرامت، زكات، و و!شودظرافت، پدر به مردم

ب ميمادر نيكيدي دوستانشان به و دنبالهكنند، ستاره ظاهرو آسمان در دار
گفت.شودمي مي:سلمان واقع امر اين خدا؟شودآيا رسول آري:فرمود!اي
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است، او دست به جانم كه كسي به سلمانسوگند با!اي زن زمان آن در
مي تجارت شريك تمام(شودشوهرش دو هر وو خانه بيرون در را خود تالش

ثروت ميبراي كار به و)گيرنداندوزي خسيس، كرم صاحبان و كم، باران
ميتهي شمرده حقير .شونددستان

مي نزديك يكديگر به بازارها هنگام آن ميدر يكي وگردد، نفروختم، چيزي گويد
مي پرور:گويدديگري مذمت و شكايت به زبان همه و نبردم، دگارسودي

!گشايندمي
گفت مي:سلمان واقع امر اين خدا؟شودآيا رسول به:فرمود!اي سوگند آري

اوست، دست در جانم كه سلمانكسي حكومت!اي به اقوامي زمان آن در
ميمي را آنها بگويند سخن مردم اگر كه همهرسند كنند سكوت اگر و كشند،

مي مباح را راچيزشان آنها اموال ميشمرند، وغارت پايمال را احترامشان و كنند
ميخون را دلهايشان و ميريزند، وحشت و عداوت از پر را وها مردمكنند، همه

مي مرعوب و خائف و ترسان كرد!بينيرا عرض مي:سلمان واقع امر اين شودآيا
خدا؟ رسول است،:فرمود!اي او دست به جانم كه كسي آن به قسم ايآري،

مي!نسلما مغرب از چيزي مشرق از چيزي هنگام آن و(آورنددر شرق از قوانيني
غرب از مي)قوانيني متلون من امت از!گرددو امت ضعفاي بر روز آن در واي

مي رحم صغير بر نه الهي، عذاب از آنها بر واي و كبيرآنها، به احترام نه كنند،
ميمي را گنهكاري نه و بدنهاگذارند، امابخشند، است آدميان همچون يشان

شياطين قلوب گفت!قلوبشان مي:سلمان واقع امر اين خدا؟شودآيا رسول !اي
است،:فرمود او دست در جانم كه كس آن به قسم سلمانآري زمان!اي آن در

مي قناعت مردان به رقابتمردان به پسران سر بر و زنان، به زنان و كنند،
كبرمي همانگونه درخانوادهخيزند دختران براي !هايشانه

مي مردان شبيه را خود زنان و زنان شبيه را خود سوارمردان، زين بر زنان و كنند،
خودنما(شوندمي به مييو خدا)پردازندي لعنت آنها كرد!بادبر عرض آيا:سلمان
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مي واقع امر خدا؟شوداين رسول در:فرمود!اي جانم كه كسي به سوگند آري
است، او سلماندست !اي

ميدر مساجد تزيين به زمان تزيينآن را نصارا و يهود معابد كه آنچنان پردازند،
قرآنمي ميكنند، را كنندبي(آرايندها عمل آن محتواي به مساجدمناره)آنكه هاي

دل اما فراوان، نمازگزاران صفوف و زبانطوالني، و دشمن يكديگر به نسبت هاها
استمخت !لف

گفت مي:سلمان واقع امر اين خدا؟شودآيا رسول به:فرمود!اي سوگند آري
است، او دست در جانم كه سلمانكسي طال!اي با مرا امت پسران هنگام آن در

مي لباستزيين و ميكنند، ديباج و حرير ابريشمين پوستهاي از و هايپوشند،
مي تهيه لباس خود براي كردس!كنندپلنگ عرض شدني:لمان واقع امر اين آيا

خدا؟است رسول است،:فرمود!اي او دست به جانم كه كسي به سوگند ايآري
مي!سلمان آشكار زنا هنگام آن ميدر انجام رشوه و غيبت با معامالت گيردگردد،

مي فرو را برميدين را دنيا و گفت.دارندنهند است:سلمان شدني امري اين آيا
اهللا؟ رسول است،:فرمود!اي او دست به جانم كه كسي به سوگند ايآري

مي!سلمان فزوني طالق هنگام آن نميدر اجرا خدا براي حدي و باگيرد، اما شود،
نمي ضرر خدا به حال ميزننداين زيان .بينندخودشان

كرد عرض است:سلمان شدني امري اين خدا؟آيا رسول سو:فرمود!اي گندآري،
است، او دست به جانم كه كسي سلمانبه و!اي خواننده، زنان هنگام آن در

مي آشكار نوازندگي و لهو ميآالت آن دنبال به امتم اشرار و سلمان.روندشود،
است:گفت شدني اين خدا؟آيا رسول جانم:فرمود!اي كه كسي به سوگند آري

است، او دست سلمانبه اغ!اي هنگام آن حجدر به تفريح براي امتم نياي
تظاهرمي و ريا براي آنها فقراي و تجارت، براي متوسط طبقه و زمان!روند، آن در

مي پيدا مياقوامي فرا خدا غير براي را قرآن كه آالتشوند همچون آن با و گيرند،
مي رفتار ميلهو كار روي اقوامي و فراكنند، دين علم خدا غير براي كه آيند
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ميگمي فراوان نامشروع فرزندان مييرند، غنا صورت به را قرآن و وشود، خوانند،
مي سبقت يكديگر بر دنيا كرد.گيرندبراي عرض مي:سلمان واقع امر اين شودآيا

خدا؟ رسول !اي
است،:فرمود او دست به جانم كه كسي به سوگند سلمانآري، زماني!اي در اين

پرده كه داست حرمت ميهاي برريده بدان فراوان، گناه مسلطشود، نيكان
ميمي زياد دروغ فقرگردند، و آشكار، لجاجت ميشود، بافزوني مردم و انواعگيرد

ميلباس فخر يكديگر بر بارانها بيفروشند، ميهاي آالت.باردموقع و قمار
مي جالب را وموسيقي مشمرند، زشت را منكر از نهي و معروف به به.داننديامر

عبادگونه و قرآن قاريان است خوارتر امت همه از زمان آن در مؤمن كه تاي
بدگو يكديگر به پيوسته مييكنندگان آسماني ملكوت در را آنها و افراديكنند، ها

مي آلوده و كرد.خوانندپليد عرض ا:سلمان ميآيا واقع امر رسولشودين اي
به:فرمود!خدا؟ سوگند است،آري، او دست در جانم كه سلمانكسي آن!اي در

نمي فقير بر رحمي ثروتمند پاهنگام به جمعيت ميان در نيازمندي كه آنجا تا كند،
ميمي حاجت اظهار و هيچخيزد و نميكند، او دست در چيزي سلمان!نهدكس

اين:گفت استآيا شدني خدا؟امر رسول كه:فرمود!اي كسي به سوگند آري
است، او دست به سلمانجانم مي!اي سخن رويبضة هنگام آن !گويددر

كرد عرض باد:سلمان فدايت مادرم و خداپدر رسول فرمود!اي چيست؟ :رويبضة
مي سخن محروم درباره نميكسي سخن هرگز كه نظرگفتگويد اظهار كسي و

مجالمي كه نميكند او به نظر .دادنداظهار
ط هنگام اين نميدر برميولي زمين از فريادي كه هركشد كه آنچنان خيزد،
مي خيال استگروهي آنها منطقه در فرياد اين .كنند

مي خدا كه مدتي ميباز حال همان به راخواهد زمين مدت اين در سپس مانند،
پارهمي زمين و ميشكافند بيرون را خود دل فرمودهاي و:افكند، طال منظورم

س است، ستوننقره به گفتپس و كرد اشاره مباركش دست با مسجد :هاي
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اينها نقره!همانند و طال ديگر روز آن در نميو درد به فراخورداي الهي فرمان و
پروردگار.رسدمي سخن معني است جاء أَشْراطُها«اين 18/محمد(»فَقَد(

جنگجويانت بنويسند، و بگويند دانشمندانتان شويد، عوض كنندبياييد پيكار تجار.ان
زحمت شوندكشانتانو پاك و بخوانند، درس بيشتر و بيشتر جوانانتان كنند، تالش

كنند تالش بياندوزند.و تازه.آگاهي خون جامعهتا عروق در جرياناي به شما ي
را زمين وجب يك امروز كه سرسختي دشمن كه كنيد پيدا قدرت آنچنان و بيفتد

نمي پس خواهش زميندهنبا تمام برگرداندد شما به التماس با را اينها!ها ولي
به كردن عمل و مشكل باوركردنش و دانستن و آسان، گفتنش كه است حقائقي

مشكل رفتآن پيش به اميد نور پرتو در بايد حال هر به ولي است، .تر


