
 

 

 

 

1 

ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 ی امامت در مکتب تشیّع طرح کلّی اندیشه

ی  ، دریافت و عرضهها و وظایف پیغمبر اسالم نقشمکتب تشیّع، امامت، ی  اندیشهطرح کلّی، ها:  کلیدواژه

های تشریعی و  الزم برای انجام نقشهای  صالحیّتها و  ویژگی های تکوینی، های تشریعی، نقش وحی، نقش

 .، ولیّ فقیهدوران غیبت، اهلل بعد از رحلت رسول های پیغمبر استمرار نقش ی نحوه تکوینی،

 مقدّمه

نسبتاً حال داشتیم، یک مرور سریع کردیم و مباحث  به ای که از اوّل ترم تا هفت جلسه مبحث نبوّت را طیّ

خواهیم وارد دومین مبحث ی بحث نبوّت مورد گفتگو قرار دادیم. از امروز به خواست خدا میدر حوزهرا ای  عمده

ا دقّت نظرهای خاصّ علمی، ی علمی و ببحث را هم با شیوهمشاءاهلل این ان ترم شویم که بحث امامت است و

 کنیم.   بررسی و تدری  مستدالً

ها نیست و وقتی بحث از  خواهیم ببینیم بحث امامت یعنی چه؛ چون غالباً تصویر کاملی از این بحث در ذهن می

ی خالفت  ضی از ابعاد این بحث همچون مسألهمذهب ما ذهنشان بیشتر به بع شود، حتّی دوستان شیعه امامت می

ت هم به همین ترتیب؛ وقتی سنّ کند. اهل گرایش پیدا می اهلل و زعامت سیاسی بعد از رحلت رسول

گوییم امامت، تصویر روشنی از این بحث در ذهن ندارند؛ لذا اصالً معلوم نیست که در این زمینه، اختالف ما با  می

 یی با آنها داریم. ست و چه تفاوت دیدگاهیسنّت اصالً بر سر چی اهل

ی های اندیشهی بحثدانم. در کلّ حوزه قبل از اینکه بحث امامت را شروع کنم، بیان یکی دو تذکّر را ضروری می

]در این فضا[ های اعتقادی، فضا یک فضای آزاد منطقی و استداللی است و منطق حاکم است. اسالمی و بحث
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شود، ایراد بگیرد؛ یا دلیلی مقابل چیزی که گفته میشود[  ]که مطرح میتواند به استداللی طبیعتاً هر فردی می

 گونه است؛ منتها در  اینکنم[  ]که بنده تدری  می یحثابمی بیاورد و آن مسأله را نقد و رد کند. در همه

در کالس داریم؛ چون ما تا اوّل بحث امامت نوعی وحدت اعتقادی معموالً ی اسالمی، های اندیشهکالس

دانشجویان پیرو سایر ادیان و مذاهب، یعنی دانشجویان مسیحی، کلیمی یا زرتشتی ملزم به گذراندن دروس 

های مذهبی نیز دارم. جالب است؛ همین ترم من در  یتی اسالمی نیستند؛ گرچه من در کالسم از اقلّاندیشه

کند؛ ها را دنبال مینشیند و با عالقه هم بحثآید میمیاید که  کالس عرفان، یک دانشجوی مسیحی دارم؛ دیده

های  مسلمان هستند؛ تقریباً در اکثر موارد، صددرصد دانشجوها مسلمانند ولذا در بحثدانشجویان غالباً ولی 

، نوعی وحدت اعتقادی شناسی اسالم، نبوّت، نیاز به انبیاء و حقّانیت پیغمبر اسالمسانانخداشناسی، معاد، 

 دست است.  ی افراد تقریباً یکی همهکالس حاکم است و عقیدهدر 

 های مذهبی الزامی نیست؟ گذراندن این درس برای اقلّیّت پرسش:

توانند درس دیگری انتخاب کنند. کسانی بودند که این درس را انتخاب کردند. گفتم؛ من در نه؛ آنها می پاسخ:

ام؛ منتها آنها خودشان دوست  ام، یهودی داشته ام، مسیحی داشته حال دانشجوی زرتشتی داشته به هایم تاکالس

داشتند که بیایند این درس را یاد بگیرند و خودشان انتخاب کردند. مانعی برای انتخاب این درس نیست؛ امّا 

جای این درس، مثالً درس ادبیّات فارسی  مجبور هم نیستند. ممکن است یک دانشجوی مسیحی بگوید من به

 کنند؛ برای آنها اجباری نیست. گیرم. آنها را ملزم نمیجای آن می یک درس عمومی دیگری را به ؛مگیرمی

رسیم، آری، در مباحثی که یاد کردم، نوعی وحدت اعتقادی در کالس حاکم است؛ ولی وقتی به بحث امامت می

ویان مسلمانی که در کالس داریم، تواند تنوّع اعتقادی وجود داشته باشد؛ چراکه از دانشجطبیعتاً در کالس می

ع اعتقادی در کالس کامالً بحث، وجود تنوّمسنّت باشند؛ ولذا در این  مذهب و برخی اهل توانند برخی شیعه می

ی مباحث ما، اساساً فضای استدالل و کنم. گفتم؛ در همهکید مجدّد میخاطر این قضیّه، من تأ دارد. بهامکان 

تواند راحتی می داشته باشد، بهشود واقعاً ایراد و انتقادی به بحثی که تدری  میآزادی حاکم است. اگر کسی 

کید را در بحث امّا من خصوصاً این تأ چ محدودیّتی در فضای کالس نداریم.ال کند، استدالل کند، رد کند. هیسؤ
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دارند، بدانند فضای ما عنوان دانشجوی این درس حضور  سنّت در کالس ما به اگر دوستان اهل تاکنم امامت می

ای را به کسی تحمیل کنیم. یادتان است؛ در صدد این نیستیم که عقیدهی کامالً آزاد است. اساساً ما درفضای

که اصالً عقیده قابل تحمیل شدن نیست. عقیده آن چیزی است که دل  پلورالیسم گفتیمی قبل در بحث جلسه

بنابراین، نه این کار شدنی  1.ین  ی الد  ف   راه  ک  ال ا   :شودوارد دل کسی نمیکند؛ و با فشار و زور، چیزی انسان باور می

 است و نه ما در کالس بحث امامت، در مقام این کار ناشدنی هستیم. 

ی دو طرف اعتقادی و نقد و بررسی ادلّهامامت خواهیم به آن بپردازیم، بازشناسی بحث کالس میاین آنچه ما در 

دهیم که اصوالً مقصود شیعه از  کنیم و توضیح می را تبیین میبه امامت ل، عقیده ی اوّ جلسهاین موضوع است. در 

ی ما در ام که اصالً تصویر درستی از عقیده سنّتی برخورد کرده ؛ چون من خیلی زیاد با اشخاص اهلامامت چیست

اسم  یک چیز غیرواقعی به ن مخالفیم.را قبول داریم یا با آ این زمینه ندارند؛ که بخواهند بگویند ما این عقیده

امامت در ذهنشان جا افتاده است. پ  خیلی مهم است که ابتدا تبیین کنیم که ما اصالً به چه چیز معتقدیم و 

خواهد رد کند، مورد ردّ خود ما هم باشد و ما بسا چیزی که او می خواهیم اثبات کنیم؛ چون چهچه چیز را می

کنیم، تبیین این عقیده است؛ بعد مباحث امامت را اشته باشیم. پ  اوّل کاری که میاصالً آن چیز را قبول ند

ای سنّت چنین عقیده در این موضوع، اهلکه کنیم. خواهیم گفت  صورت تطبیقی بررسی می حوزه به حوزه به

ان وارد کرد. توی خودشان چنین استداللی دارند و به این استدالالت، چنین نقدهایی میدارند، برای عقیده

ی شیعه متّکی به چه استدالالتی است. گوییم شیعه چنین اعتقادی دارد و عقیدهسپ  در همان موضوع، می

ها را با دالیلشان و دیدگاه شیعیان را با شویم، دیدگاه سنّییعنی موضوع به موضوع که وارد بحث تفصیلی می

ها را قبول کنند. وجدان، عقل و که یکی از این دیدگاه دهیم؛ و افراد هیچ اجباری ندارنددالیلشان توضیح می

-به آن در برابر انسان پذیرد. اعتقادات چیزی نیست که ما نسبتمیهمان را را درست دید،  داممنطق فرد هر ک

به عقاید قلبی خود پاسخگو باشیم. اگر قلب ما واقعاً  های دیگر پاسخگو باشیم؛ در پیشگاه خداست که باید نسبت

ولیم و فردای قیامت مُعاقَبیم؛ و اگر به پذیرش آن تن ندادیم، پیش خدا مسؤ حقیقت چیزی پی بُرد و ما بهبه 
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دربرابر دیگران بخواهیم ی اعتقادات چیزی نیست که لهپذیرفتیم، پیش خدا روسفیدیم. مسأ حقیقت پی بردیم و

صدد این است ند باشد. لذا این کالس نه درپایبداند، ای که درست میتواند به عقیدهپاسخگو باشیم. هرک  می

خواهیم این عقیده یی را شیعه کند. ما فقط میصدد این است که هیچ سنّیای را سنّی کند و نه درهیچ شیعهکه 

را بازشناسی علمی کنیم و استدالل و منطقی را که از منظر دو مذهب شیعه و سنّی در این زمینه وجود دارد 

 داند و خدای خودش. بنابراین فضا کامالً آزاد است. ای رسید، خودش میک  به هر نتیجهبررسی کنیم. حال، هر

کنم که اگر دوست سنّی  خواهش می دهند، را تشکیل میی کالس که قاعدتاً اکثریّت کالس من از دوستان شیعه

سر کالس خواست به  -داریم سنّتی داریم یا نه؛ ولی اگر دوست اهلدانم اصالً سر کالس امروزمان ه نمیالبتّ–ما 

  رام نگه دارند؛ یعنی فضا فضای کالس را کامالً آ ،استدالل مخالف بیاوردو زنیم ایراد کند حرفی که ما می

تأثیر جوّ روانی منفی کالس حرفش یادش نرود؛ هرک  کامالً  زده نشود؛ تحت ای باشد که طرف هیجانگونه به

حتّی اگر ما  استدالل و منطق روشن خواهد کرد که چه چیز درست است. آزاد حرف خودش را بزند؛ و در پایان،

      تان دعوت  مذهب دانشکده شد شما از رفقای سنّیمذهبی هم سر کالس نداریم، ای کاش می دوست سنّی

ست، وارد اواقعاً ایرادی های ما عنوان مهمان بیایند سر کالس ما بنشینند؛ و اگر به جایی از حرف کردید بهمی

سنّت را تحریک کنم که در بحث امامت  ها برای اینکه دانشجویان اهلایرادات را بگویند. من معموالً در کالس

کند و سر کالس به گویم اگر احساس کردم یک دانشجوی سنّی مطالعه میدهم؛ میچیزی بگویند، یک امتیاز می

دهم. ها نمیکنم. این نمره را به شیعهانش اضافه میامتحی  نمرهکند، آخر ترم یک نمره به های من ایراد میحرف

ی اینها درواقع برای تشویق کنند. همهروند مطالعه میهایی است که میهاست؛ مال سنّیاین نمره فقط مال سنّی

مه را گفتم تا فضای بحثمان در طول و تهییج است؛ تا بحث کامالً زنده، شاداب، منطقی و واقعی شود. این مقدّ

 شویم، شناخته شده باشد.طور مفصّل وارد بحث امامت می در جلسات آینده که به ترم

  ها و وظایف پیغمبر اسالم نقش

دهد که اصالً مبحث  کند و نشان می مای کلّی بحث امامت را برای شما ترسیم میام که شِ من جدولی تهیّه کرده

امروز کالس ما فقط به توضیح همین ساختار کلّی گیرد. تمام وقت  میرا دربرو چه موضوعاتی امامت یعنی چه 

 کنید. این جدول را در زیر مشاهده می گذرد. بحث امامت می
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 ی امامت ی اندیشهطرح کلّجدول 
 ها در دوران غیبتی استمرار آن نحوه ها پ  از پیامبر استمرار آن ی هنحو ها و نقشهای الزم برای انجام آن وظایف  ویژگی های پیامبر اسالم  وظایف و نقش

 وحی ی دریافت و عرضه -1

 ارتباط با وحی  -الف

داشتن و تالوت  خاطر نگاه  عصمت در دریافت، به -ب

 آیات وحی 

 عصمت در گفتار و رفتار و حاالت -ج

 ت از تحریف()با مصونیّقرآن کریم  ت از تحریف(قرآن کریم )با مصونیّ

سایر  -2

وظایف و 

 ها نقش

تشریعی  (1)

)رهبری فکری، 

معنوی و سیاسی 

 مسلمانان(

 ی بیان معصومانه ((1))

عقاید و دستورات اسالم 

ت در )حجیّت و مرجعیّ

 فهم دین(

مقاصد ص کردن تبیین مبهمات: مشخّ (((1)))

پذیر ساختن وحدت الهی از الفاظ وحی و امکان

 ی تجزیه ی از بین بردن زمینهمسلمین و 

د در اثر اختالف مسلمانان به فرق و مذاهب متعدّ

 در فهم وحی

ات احکام ((( تفصیل مجمالت: بیان جزئی2ّ)))

ها را بیان نموده اتی از آنالهی که وحی تنها کلیّ

 است.

علم قطعی به مقاصد الهی از الفاظ وحی و  -الف

 ات احکام، از جانب خداجزئیّ

 ر بیانعصمت د -ب

 امام معصوم دارای علم موهبتی الهی 

 امام معصوم( ی پرورده بعد، عالمان دینی دست ی رتبه)در م

انه و اساس فهم کارشناسعالمان شیعی بر

عملی  ی روشمند قرآن، احادیث و سیره

 معصومین

تربیت و رشد  ((2))

اخالقی و عرفانی 

 مسلمانان

 عملی و الگوی رفتاری ی اسوه (((1)))

 موعظه و اندرز و داللت به خیر (((2)))

هدایت به امر و رهبری باطنی در سیر  (((3)))

 معنوی مؤمنان

 در اوج کمال اخالقی و معنوی انسانی بودن  -الف

 ی دی معرفت شهودی در باالترین مرتبهدر وا -ب

 یقین قرار داشتن

 عصمت در گفتار و رفتار و حاالت -ج 

 امام معصوم 

شدگان اهل یقین و کمال امام  بعد، تربیت ی ر مرتبه)د

 معصوم(

 یافتگان اهل یقین و کمال مکتب والیت تربیت

پیاده کردن دین  ((3))

در جامعه از طریق 

تشکیل و رهبری نظام و 

 حکومت

 اهداف و احکام اقتصادی اسالم (((1)))

 اهداف و احکام قضائی و حقوقی اسالم (((2)))

 تی اسالمنظامی و امنیّاهداف و احکام  (((3)))

 اهداف و احکام سیاسی اسالم (((4)))

 اهداف و احکام فرهنگی اسالم (((5)))

-الف

ت مشروعیّ

 الهی

 )الف(

 تصالحیّ

علم به اهداف  ))الف((

 و احکام الهی

عدالت در  ))ب((

 حکومت ی اداره
 امام معصوم

نظر و امر امام، نایب امام که فقیه و  تر و تحت )در سطح پایین

ط امام صات، توسّعادل بوده و از طریق تعیین شخص با مشخّ

ای و با تمام  تعیین گردیده است و امام در بخشی و زمینه

مقامی خود، به او تفویض  قلمرو حاکمیّت خویش، به قائم

 والیت کرده است.(

فقیه عادل مدیر مدبّر شجاع آگاه به مسائل 

ت عامّه و حمایت کای مقبولیّزمان، که به اتّ

مردم، امکان اعمال حاکمیّت و تشکیل و 

برای  زمان حکومت به نیابت از امام ی هاراد

 وی فراهم است.

ل شدن والیت از مجاز بودن: محوّ )ب(  

 جانب خدا

عمال پذیر بودن اِت مردمی: )برای امکانمقبولیّ -ب

حکومتی باثبات و مقتدر  ی ت و تشکیل و ادارهحاکمیّ

ق بخشیدن به اهداف دین در و دارای توانایی تحقّ

 ها( تعالی معنوی انسان

 (تکوینی2)

 )در رابطه با کلّ 

 جهان خلقت(

 وساطت فیض بین خدا و مخلوقات ((1))

 سببیّت رزق تمامی مخلوقات ((2))

آفرینش  ی هاللّهی و والیت و رهبری تکوینی بر مجموع خلیفة ((3))

 )همچون روحی در پیکر عالم خلقت(

دارا بودن باالترین ظرفیّت و مرتبت وجودی در بین 

ر به انسان کامل به معنی تمامی مخلوقات ) که منحص

 مطلق کلمه است(

 امام زمان امام معصوم
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دهم. باالی ستون اوّل  یک توضیح می به ها را یک بینید، این جدول چهار ستون دارد. این ستون که میطور همان

واقع، هنوز ما وارد بحث امامت به تعبیر کالسیک آن در . های پیامبر اسالم ایم: وظایف و نقش نوشته

حضرت داریم آن زنده هستند؛ در حیات ظاهریند و ما هم در زمان  ایم. فکر کنید اآلن پیغمبر اسالم نشده

هایی را به عهده دارند. این وظایف و  چه وظایف و نقش خواهیم بدانیم پیغمبر اسالم کنیم. می زندگی می

به این  ی وحی. راجع دریافت و عرضهام:  نوشتهام. اولین حوزه را  ی کلّی تقسیم کرده حوزهها را به دو  نقش

ها و  ای از آگاهی مجموعه بحث نبوّت مفصّل صحبت کردیم. گفتیم پیامبرمدر  ی پیامبر وظیفه

ی نبوّت  فه. پ  وظیکنند ک وحی دریافت و به بشر منتقل میلَها را از جانب خدا و از طریق مَ دستورالعمل

  هاست. ی آن به انسان ، دریافت وحی و عرضهپیغمبر

ی فرعی تقسیم  این حوزه را به دو حوزهخود ها.  سایر وظایف و نقشام:  نوشتهرا  مبرغوظایف پی ی دومِ حوزه

، مبرغام که مقصود از وظایف تشریعی پی ام و در پرانتز توضیح داده یکی را وظایف تشریعی نامیده ام؛ کرده

 های تکوینی پیامبر دومین حوزه را وظایف و نقش هاست. رهبری فکری، معنوی و سیاسی مسلمان

د. این نقش دیگر محدود به ندر جهان آفرینش و جهان تکوین دار هایی که پیامبر ام؛ یعنی نقش نامیده

 قت برعهده دارند. جهان خلدر  اهلل هایی است که رسول ها نیست؛ نقش ها نیست؛ محدود به مسلمان انسان

ام بیان  اولین حوزه را نوشتهی فرعی تقسیم شده است.  خود به سه حوزه های تشریعی پیامبر نقش

در مورد دستورات و عقاید اسالمی  بیان پیامبربدین معنا که  ی عقاید و دستورات اسالم؛ عصومانهم

 عیب و نقص است. آنچه پیامبر معیوب؛ بینه و  ؛ نه ناقص استاشتباه است معصومانه است؛ یعنی کامل و بی

 حجّت است؛ انچون معصومانه است، سخنشو  ؛معصومانه است ،فرمایند در مورد عقاید و دستورات اسالمی می

است. اگر کسی بخواهد فهم  اهلل سخن رسول ،گوید معیار و مالک اینکه خدا چه می یعنی حجّیّت دارد.
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ی اوّل  مراجعه کند. این وظیفه یشاناست؛ باید به ا اهلل رسول ،همدرستی از دین پیدا کند، مرجع آن ف

 ی عقاید و دستورات اسالم.  بیان معصومانه است: تشریعی پیامبر

ن مبهمات. از اینجا یتبیام:  را نوشتهاوّل ی  حوزهام.  تر تقسیم کرده ی فرعی را به دو حوزهوظیفه این خود 

امّا در  ، در بین مسلمانان کتاب واحدی است؛قرآن کریم که کالم الهی استخواهیم وارد توضیح بحث شویم.  می

 در حدّ تضادّها  بعضاً در بین فرقهها بسیار متنوّع و مختلف و حتّی  عین وجود این کتاب واحد، عقاید مسلمان

ای  ههر مذهب و فرق .هر کسی از ظنّ خود شد یار من قول موالنا: متنوّع. به ،از کتاب امّا فهمِ ؛واحد ،ست. کتابا

یکی  آنگفته به نظر من معنی این آیه این است.  ییک این. است جور آن را فهمیده به قرآن که برخورد کرده، یک

فته این آیه قاعدتاً باید چنین مفهومی داشته باشد. سومی گفته اصوالً از این آیه چنین معنایی استنباط گ

اهلل است. هر  قرآن کالم ،دانیم که میطور نوع فهم و بیان دارد. همان یک ،شود. هرک  در برخورد با آیات قرآن می

خواهد آن را به ذهن شخص مقابل  متکلّمی قبل از اینکه کالمی را استخدام کند، مفهومی در ذهنش است که می

طب عنوان ابزار انتقال مفهومی که در ذهنش است به ذهن مخا کالم بهاین از و  ؛و مخاطب خود منتقل کند

معنایی غیر از آنچه در ذهن گوینده بود فهمید، در واقع ارتباط  ،کند. حال اگر مخاطب از آن کالم استفاده می

اهلل است. خدا  شنونده چیز دیگری فهمیده است. قرآن هم کالمو گفته  ی؛ گوینده چیزاست کالمی برقرار نشده

کند و به کار گیرد، مطلبی در نظرش است. آن کالم را متکلّم است. گفتیم متکلّم قبل از اینکه کالم را استخدام 

اهلل است، قبل از اینکه خدا این  کند تا آن مطلب را به ذهن مخاطب منتقل کند. پ  قرآن که کالم استخدام می

برای انتقال آن  ؛خواسته آن مفهوم به ذهن انسان منتقل شود میو مفهومی در نظرش بوده  ،کالم را ایجاد کند

مفهومی غیر از آنچه در ذهن  ،اگر من و شما از این کالم ،ین کالم را ایجاد و استخدام کرده است. حالا ،مفهوم

ما چیز دیگری و ارتباط بیانی و کالمی برقرار نشده است. خدا چیزی گفته در واقع، این گوینده است بفهمیم، 

 ه،بل از استخدام کالم در ذهن گوینده بوددر حالی که ما نیاز داریم بفهمیم مفهوم و منظوری که ق ؛ایم فهمیده

 خورد؟!  ه درد ما میچیست. استنباط و حدسیّات این و آن به چ
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ی این هفته شما  گیرم مثالً روز جمعه ن من تصمیم میاآل د. فرض کنیدفهمی تر می با مثال راحت یک مثال بزنم؛

هفته روز جمعه ناهار منزل ما دعوتند. پ  از ی کالس این  همه :گویم ناهار به منزلمان دعوت کنم. میبرای را 

حتماً بیایید.  کنم که منتظرتان هستم؛ جدّی هم میتأکید  ؛نویسم پایان کالس هم آدرس منزلمان را پای تابلو می

. بعد هم 12ی حسینی، پالک  این است: میدان محسنی، خیابان حسنی، کوچهمثالً  ،نویسم آدرسی که می

من که سوار ماشینم شدم و . دارد کالس نه شماره تلفنی از من دارد، نه دسترسی به منک  هم در  روم. هیچ می

دانم میدان  من می !میدان محسنی است طیّبی  عجب! خانه :گوید از یک سمت کالس می ییدانشجو رفتم،

میدان بالً به آن ق ، آنجا یک میدان است.شوید وارد میرداماد که می ،خیابان شریعتیدر محسنی کجاست. 

ی حسینی،  گویند. قاعدتاً باید آنجا یک خیابان حسنی باشد، کوچه ن به آن میدان مادر میاآل گفتند؛ محسنی می

کالس  تهدانشجوی دوم از  منزل طیّب باید آنجا باشد. پ  روز جمعه باید به خیابان میرداماد برویم. .12پالک 

 ،ی چهارم تهرانپارس منزل ما تهرانپارس است. از فلکه که! منزل طیّب آنجا نیست کنی. بابا! اشتباه می :گوید می

خیابانی که ام  نام میدان محسنی. اتّفاقاً خودم هم دیده بهاست روی، یک میدان بزرگ بسمت شرق  کمی که به

باید به  ست.جامنزل طیّب آن ؛12پالک  ی حسینی آنجا وجود دارد، یک کوچه قاعدتاً نام حسنی آنجا هست. به

کنید. منزل ما میدان  هر دوی شما اشتباه می بابا! :گوید کالس می آن سمتتهرانپارس برویم. دانشجوی سوم از 

. است میدان محسنی شسم. ایک میدان است د،رویبسمت جنوب  بهکه کمی ، آزادی است. از میدان آزادی

منزل طیّب باید آنجا باشد. باید به میدان  ؛12 پالکی حسینی،  قاعدتاً باید آنجا یک خیابان حسنی باشد، کوچه

کنید. منزل ما  ی شما اشتباه می هر سهبابا!  :گوید دانشجوی چهارم هم از سمت دیگر کالس می آزادی برویم.

میدان بزرگی  ،سمت غرب حرکت کنیم ی اصلی حضرت عبدالعظیم کمی که به حضرت عبدالعظیم است. از فلکه

اسم خیابان حسنی  آنجا خیابانی به ؛ام . خودم هم دیدهاست میدان محسنیآن، اسم  .اند ختهتازگی سا بهاست که 

ام و  من رفتهدقّت کنید!  منزل طیّب باید آنجا باشد. ؛12پالک  ی حسینی آنجا هست، اعدتاً یک کوچهق هست.

ن در کالس در این فضایی که اآل کنم: ه من ندارید. از شما سؤال میب یی دسترسیهیچ هیچ شماره تلفن و 

 ؛افتد عاقل راه نمیشخص ک .  ی ما بیایید؟ هیچ به خانهکه افتید  وجود آمد، روز جمعه چند نفر از شما راه می به

حضرت بروم میدان آزادی، بروم تهرانپارس، بروم گوید آخر من کجا بروم؟ بروم میرداماد،  چون با خود می
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ناهاری در کار بسا بعضی از شما در ذهنتان فکر کنید و با خود بگویید اصالً  چهعبدالعظیم؟ کجا بروم؟ حتّی 

خواست ناهار بدهد، این چه طرز آدرس دادن  راستی می االّ اگر به و نبوده؛ طیّب خواسته سر به سر ما بگذارد؛

 ما کجا برویم؟ آیا واقعاً این طرز میهمان دعوت کردن است؟! آخر  !است؟

آن چیست؟ کارت دعوت  .در بهشت داده است. کجا؟م تا بگویم خدای متعال هم یک میهمانی این مثال را زد

من آدرس  .ندا هم به دست ما داده پیامبرو داده  به دست پیامبرخدا این کارت دعوت را  .قرآن

 به دست امّت امّا کارت دعوتی که پیامبر ، شما فقط چهار جور فهمیدید؛میدان محسنی را که نوشتم

یکی  به نظر من معنی این آیه این است؛ قرآن را خواند، گفت  هرک 2شد.سه جور مختلف فهمیده  ، هفتادوندداد

رفتن به بهشت  دیگری گفت اصوالً یک چنین مفهومی دارد. این آدرسِ گفت قاعدتاً یک چنین معنایی دارد؛

آوریم  میی خدا در کنیم، سر از مهمانخانهدنبال اگر در زندگیمان  ،یعنی مسیری که در قرآن ترسیم شده ؛است

شود  نمی شود آن را فهمید؟ سه جور می هفتادوکه آیا این طرز آدرس دادن است انصافاً ولی  که بهشت است؛

 !ولی آخر این چه طرز آدرس دادن است؟ است؛ به سر ما بگذارد و بهشتی در کار نبوده گفت خدا خواسته سر

های  شما برای اینکه روز جمعه به مهمانی منزل ما بیایید، به استنباط !است؟ این چه طرز مهمان دعوت کردن

بدانید قبل که کند. شما به این احتیاج دارید  مشکلی از شما حل نمی احتیاجی ندارید؛ ،نتان از این آدرسدوستا

 ؛بودچه  نم ن، در ذه12ی حسینی، پالک  از اینکه من روی تخته بنویسم میدان محسنی، خیابان حسنی، کوچه

در ذهن من بود و من از طریق  ،که قبل از ایجاد کالمدسترسی پیدا کنید مفهومی آن نیاز دارید به شما یعنی 

در تان روز جمعه ناهار  این کالم خواستم آن مفهوم را به شما منتقل کنم. اگر به آن دسترسی پیدا کنید، همه

این کند. خدای متعال هم  ین آدرس مشکلی از شما برطرف نمیواالّ حدسیّات این و آن از ا ی ما هستید؛ خانه

                                            

ت ر ُق ب  ع د ي ع لو  ا نَّ اُمَّت ي ...  :اکرمپیغمبرحدیثاینبهاستاشاره. 2 ت  ف  ُعون  ف ي الّنار   ى  س  ب   ي ٌة و  اث  ن تان  و  س  ن ها ناج  ب ع ين  ف ر ق ًة، ف ر ق ٌة م  صدوق،: ث الٍث و  س 

ت ر ق نَّ اُمَّت ي ع ل .585ص،6جخصال، ُعون  ف ي الّنار . ق يل : یا ر ُسول  اهلل ، م ن   ى  ...ل ت  ف  ب   نَّة ، و  اث  ن تان  و  س  ٌة ف ي ال ج  د  ب ع ين  ف ر ق ًة، ف واح  : ال ج ماع ةُ  ث الٍث و  س  : ُهم ؟ قال 

ت ر ُق ع ل...و  ا نَّ ه   .861و868صص،5جسنن،ماجه،ابن ت  ف  لَّة  س  ب ع ين :  ى  ذ ه  ال م  ٌة ف ي ال ج نَّة ، و  ه ي  ال ج ماع ةُ ث الٍث و  س  د  ُعون  في الّنار ، و  واح  ب   : اث  ن تان  و  س 

 .2ص،7جسنن،ابوداوود،
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، حدسیّات اند داده نرا به دست مهم آن  داده و پیامبر دست پیامبر به که این آدرس را کارت دعوت، 

 آیه باید این معنا را داشته باشد؛به نظر من این  :گوید می نیاخورد؟  این و آن از این آدرس به چه درد من می

ی تو کاری ندارم. من به این نیاز  ی من مفهوم این آیه این است. من به نظر و عقیده به عقیده :گوید میدیگری 

چیست. اگر شما به های قرآن را ایجاد کند،  قبل از اینکه این واژهدارم که بدانم آن مفهومی که در نظر خدا بود، 

ی من  تان ناهار خانه بود دسترسی پیدا کنید، همه مفهومی که قبل از نوشتن آدرس میدان محسنی در ذهن من

 خواهید بود. 

راستی بخواهم شما به منزلمان بیایید و خبر هم داشته باشم که این میدان محسنی که پای تخته  حال اگر من به

این ت؟ چیس ،ی ما به مهمانی بیایید چهار مصداق خارجی در تهران دارد، راه اینکه حتماً شما به خانه ،ما هنوشت

فالن رفیقتان  !ضمناً بدانید ها من جمعه منتظرتان هستم. م بچّهاست که قبل از اینکه کالس را ترک کنم، بگوی

دیگر کسی  دیگر مشکل حلّ است؛ ،بار به منزل ما آمده است. اگر این را بگویم تا به حال یک ،ر کالس استدکه 

بگو کجا  ،ای ی طیّب رفته تو که خانه :گویند روند و می یمآن شخص رود. همه سراغ  سراغ استنباط این و آن نمی

که خودش خبر داشته  ،سر سفره هستید. خدا هم که آدرس بهشت را دادهی ما  خانهتان هم ظهر جمعه  بود. همه

  ن ُه آیاتٌ م  ن  ز ل  ع ل ي ك  ال ك تاب  ُهو  الَّذ ی ا  صریحاً در قرآن هم فرمود. فرمود:  ؛شود این آدرس چند جور فهمیده می

ك ماتٌ  ُر ُمت شاب هاتٌ ُهنَّ اُمُّ ال ك تاب  و  اُ   ُمح  به معناهای مختلف شباهت یعنی  یک دسته از آیات قرآن متشابه است؛ 3:خ 

چند جور  ،دهد را فهمید. پ  خود خدا خبر داشته که آدرسی که می هاشود آن مختلف میهای  به شکلدارد و 

خواسته سر به سر ما بگذارد. پ  تنها  نمی میم داشته که ما به بهشت برویم؛شود. یقیناً هم خدا تص فهمیده می

 ،ها راه این است که معیار و محکی در اختیار من و شما بگذارد که ما بفهمیم مفهومی که قبل از ایجاد این واژه

مشکل حل و بار به منزل ما آمده  گویم فالنی یک ه شما میکه من بطور در نظر خدا بود چه بوده است. همان

یعنی  است؛ تبیین مبهمات قرآن یکی از وظایف پیغمبر ،کند. بنابراین شود، خدا هم چنین کاری می می

، به ما گفته مقصودم از ندا به دست ما دادههم  یشانداده و ا مبرغاین کارت دعوت را به دست پیکه خدا 
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؛ رودسراغ حدسیّات این و آن ن ،خواهد بفهمد مقصود چیست می  هرک ام. گفته پیغمبراین آدرس را به 

یعنی  تبیین مبهمات وحی است؛ ند. پ  یکی از وظایف پیامبرنک چه معنا می بلکه ببیند پیامبر

این است که آن  اهلل ی رسول شود، وظیفه مختلفی فهمیده میهای  به شکلجایی که وحی ابهام دارد و آن

آن حضرت  ند؟ چون برای خودابهامات را برطرف کناین د نتوان می ند. چرا پیامبرنابهامات را برطرف ک

 . ندنکد برای ما روشن نتوان می یشانگفته و لذا ا یروشن به یشانبرطرف شده است؛ یعنی خدا برای ا

ب ل  : است قرآن تأکید به وحدت کرده درهمه خدا  مضافاً بر این، این ُموا ب ح  و  ال ت ُكونُوا   4؛يعًا و  ال ت  ف رَُّقواج م    اهلل    و  اع ت ص 

الَّذ   ت  ل ُفوا  ین  ك  ي عًا ُكلُّ  5؛ت  ف رَُّقوا و  اخ  ز بٍ   و  كانُوا ش  ی ه م    ح   ؟دیحد شومتّ !تأکید کرده که مسلمانان چقدر 6.ف ر ُحون    ب ما ل د 

ای که  طوری قرآن را گفته؟ خودت باهلل العیاذ ای چه حرف زوری است که تو زدهگوییم خدایا این نما به خدا حال، 

را ایجاد فرقه شدن  سبب فرقهگویی بیایید متّحد شوید؟ خودت  طرف هم می از این ؛شود فهمید چند جور می

ک مبدأ یهم هر  فهای مختل . این فهمرا دارد های مختلف قابلیّت ایجاد فهمای که  قرآن را طوری گفته ای! کرده

ی این حرف خدا حرف زور فرقه نشوید. کِ گویی فرقه شود. پ  این حرف زور است که تو می یک مذهب و فرقه می

ها و حدسیّات شما از معانی این  بگذارد و بگوید استنباط یمعیار و محک ،کنار این قرآندر نخواهد بود؟ وقتی خدا 

 اهلل رسولکیست؟ ن معیار ای .کند ین معیار آن را تأیید میمعنایی مالک است که اآن  ، مالک نیست؛آیات

به ای برخورد کردند که  شوند. به هر آیه فرقه نمی است. وقتی یک چنین معیاری بگذارد، دیگر مردم فرقه

مقصود خدا از این آیه  !اهلل گویند یا رسول آیند و می می مبرغشود آن را فهمید، نزد پی مختلف میهای  شکل

فرقه  کنند و دیگر امّت اسالمی فرقه همه هم آن را قبول می ؛دنده هم توضیح می مبرغپی است. دهچه بو

ی عقاید و دستورات دین، تبیین مبهمات وحی  در بیان معصومانه ی پیغمبر پ  اوّلین وظیفهشود.  نمی

 است.
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به معنای وجود اجبار در پذیرش معنای مورد نظر  اهلل آیا تبیین مبهمات دین توسّط رسول پرسش:

 خداست؟

باید امکان دسترسی به مقصود خدا وجود داشته باشد؛ امّا خدا اجبار به اینکه ما آن معنا را قبول کنیم  سخ:اپ

توانم به او  ایجاد نکرده است. خدا کسی را قرار داده که اگر من بخواهم بفهمم مقصود خدا چه بوده است، می

، روی اغراضم، روی منافع مبازی توانم روی هوس جعه کنم؛ امّا مرا مجبور نکرده که به او مراجعه کنم. من میمرا

باید . امکان دسترسی به مقصود خدا دنیاییم، به هر دلیلی به او مراجعه نکنم و حدسیّات خودم را مطرح کنم

ر را مختار آفریده است؛ ولی این بشر مختار اگر خودش بش .کند ایجاد شود، نه الزام و اجبار. خدا الزام و اجبار نمی

 کرد. مقصود خدا از این آیه چیست، خدا باید امکان رسیدن به آن مفهوم را فراهم میبفهمد داشت که  دوست می

آیا الزم نبوده که سه جور معنا از آن برداشت شود،  وقتی قرآن این قابلیّت را دارد که هفتادو پرسش:

 ؟ندد که گمراه نشونبگذاردر اختیار مردم سیر مفصّل از کلّ این قرآن یک تف پیامبر

تماً بیایید تفسیر مرا قبول کنید؛ لذا بسیاری که ح اند ؛ امّا مردم را مجبور نکردهاند بله، این کار را کرده پاسخ:

آنها به  ،ندخواند ای که برای مردم می هر آیه اکرم مبرغپیاند.  اشخاص هم حدسیّات خودشان را دنبال کرده

ر  ل ُتب  ي ن  ل ي  نا ا  ن  ز ل  و  ا  فرمود: قرآن چیست. آیه که معنای آن  ندداد توضیح می به تو قرآن ما  7:ل ي ه م  ل لّناس  ما نُ ز ل  ا    ك  الذ ك 

 8:ال ك تاب    یُ ع ل ُمُهمُ فرمود: همچنین . ، برای آنها تبیین کنینازل شدهمردم که برای را تا آیاتی  یمرا نازل کرد

؛ معلّم هستاین  امّا حاال ؛ندا را کرده انکار خودش دهد. پ  پیغمبر مفاهیم کتاب را تعلیم می پیغمبر

این دیگر تقصیر معلّم نیست. خدا باید امکان  .دهد دانشجو به حرف استاد گوش نمی شود؛ دانشجو غایب می ولی

برد.  از بین میکلّی  بهچون اجبار به هدایت ارزش هدایت را  اینکه اجبار به هدایت کند؛هدایت را فراهم کند، نه 

حجم عظیم احادیثی مندانه خودشان به سراغ آن بروند.  ها داوطلبانه و عالقه ارزش هدایت به این است که انسان
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 برای مبرغدهد که به بسیاری از توضیحاتی که پی باقی مانده، به ما این امکان را می اهلل سولکه از ر

وضعیّت امروزمان را توضیح  ،جلو برویماجازه بدهید ه اگر دسترسی پیدا کنیم. البتّ ،ندا هآیات قرآن بیان کرد

کند که هنوز  ا در شرایطی بررسی میما رت وضعیّجدول، گفتم ستون اوّل  ،دهم. این بحث را که شروع کردم می

شما اگر  ،کنیم. در آن شرایط زندگی می مبرغدر زمان حیات ظاهری پیهم داریم اند و ما  زنده پیغمبر

اهلل!  گفتید: یا رسول میو  درفتی می مبرغنزد پیخیر؛  داشتید؟، مشکلی دکردی ی مبهمی برخورد می به آیه

 یک از اینهاست؟ فهمم. مقصود خدا کدام یا این آیه را دو جور می فهمم یعنی چه؛ این آیه را من نمی

وقتی در چیزی  9:و  الرَُّسول   ل ى اهلل  ٍء ف  ُردُّوُه ا   ش ی    ف ی  ع ُتم  ن  ت ناز  ف ا  فرمود: دادند.  هم برای شما توضیح می پیغمبر

گویند مقصود خدا  برایتان می پیغمبر ید؛ارجاع ده له را به خدا و رسولأاختالف کردید، آن مس

 تبیین مبهمات وحی است. اهلل چیست. پ  یکی از وظایف رسول

ق رَتفصیل مجمالت وحی است. تمام فِ ،ی عقاید و دستورات اسالم در بیان معصومانه ی دوم پیغمبر وظیفه

یک از  هیچ ،. از طرفیی مذاهب قبول دارند که در اسالم احکامی وجود دارد شیعه و همهو اسالمی اعم از سنّی 

یک از احکام اسالمی را  هیچدر قرآن ذکر نشده است. شما  طور کامل و با تمام جزئیّات احکام اسالمی بالاستثنا به

ترین حکم  دهم. رایج من نشانتان می ،اتش در قرآن آمده باشد. هر حکمی را بگوییدکنید که با تمام جزئیّ پیدا نمی

د شده است. روزه سالی یک ماه بر آن تأکیچقدر هم که ستون و اصل دین است و  ها نماز است در بین مسلمان

ولی نماز واجبی است که هر مسلمان  دهد؛ انجام میبار  یک ،عمرش مستطیع شد حج را اگر شخص در کلّ است؛

آیا در  10.الصَّالة    ق م  ا  به همین نماز در قرآن چه داریم؟ یک  راجع پنج بار انجام دهد،الاقل روز  باید در هر شبانه

را باید چند بار تکرار کرد؟ خیر. آیا در  یکهر و جمالت اذان چیست  ؟قرآن داریم که باید اوّلِ نماز اذان گفت

د؟ خیر. آیا شوک باید چند بار تکرار یجمالت اقامه چیست و هر  که بعد از اذان باید اقامه گفت؟است قرآن آمده 

گفت و وارد نماز شد؟ خیر. آیا در قرآن داریم االحرام تکبیرةکه بعد از اذان و اقامه باید نیّت کرد، داریم در قرآن 
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ی حمد خوانده شود؟ خیر. آیا در  ی نمازها واجب است سوره در رکعت اوّل و دوم همهاالحرام تکبیرةکه بعد از 

گوید یک  گونه که شیعه می آنو د چند آیه، گوین ها می گونه که سنّی آن ،ی حمد بعد از سورهکه قرآن داریم 

حمد و آیات یا حمد و سوره باید به رکوع این ی کامل باید خوانده شود؟ خیر. آیا در قرآن آمده که بعد از  سوره

جا آورد و در رکوع باید چه ذکری گفت؟ خیر. آیا در قرآن آمده که بعد از  رفت و در هر رکعت باید چند رکوع به

ها چیست؟ خیر. آیا در قرآن آمده  جا آورد و ذکر سجده لند شد و به سجده رفت و چند سجده باید بهرکوع باید ب

ی دوم رکعت دوم و رکعت  که ذکر رکعت سوم و چهارم نماز چیست؟ خیر. آیا در قرآن آمده که بعد از سجده

که در پایان نماز باید سالم داد  آخر نماز باید نشست و تشهّد خواند و ذکر تشهّد چیست؟ خیر. آیا در قرآن آمده

نماز مغرب سه و نماز صبح دو رکعت، نماز ظهر چهار رکعت که و ذکر سالم نماز چیست؟ آیا در قرآن آمده 

ه را با صدای بلند بخوانند و ی نمازهای جهریّ رکعت است؟ خیر. آیا در قرآن آمده که مردها باید حمد و سوره

ا در قرآن آمده که اگر مثالً در نماز بین رکعات شک کردی، مثالً شک کردی ها با صدای آهسته؟ خیر. آی خانم

رکعت سومی یا چهارم، تکلیفت چیست و باید چه کنی؟ خیر. آیا در قرآن آمده که اگر مثالً یکی از اجزای نماز را 

؟ فقط است مدهدر قرآن آچیزی باید چه کنی؟ خیر. از نماز چه  ،ارکان اصلی نماز نیست فراموش کردی وکه جز

آن دیگر معنای و درود است صالةیعنی چه؟ یک معنای صالةرا به پا دار، صالةیعنی  الصَّالة    ق م  ا  . الصَّالة    ق م  ا  یک 

یا دعا را به پا دار، من از کجا بفهمم باید چنین کاری انجام دهم؟! در را به پا دار ی درود  دعاست. از این جمله

یعنی تفصیل این مجمالت،  .الصَّالة    ق م  ا   :گفته است؛ طور مجمل آمده ی نماز به لهأقرآن مسقرآن که نیامده. در 

، ما به نداین آیه را برای ما خواند پیغمبر یوقت کهگفته باشد  جزئیّات این نماز را خدا باید به پیغمبر

جلو بایستد و  مبرغوقت پی کنیم؟ آنیعنی چه کار  الصَّالة    ق م  ا  مقصود از  !اهلل بگوییم یا رسول پیغمبر

نگاه کنید من چه  11:یص ل  اُ   یی  ُتُمون  ا ر أ  ص لُّوا ك مشما هم  است؛صالة ،دهم بگوید اسم این کاری که من انجام می

طور کامل و با جزئیّات در قرآن  هیچ حکمی بهاست. صالةاسمش  ؛شما هم همین کار را انجام دهید کنم، می
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، تفصیل مجمالت وحی ی عقاید و دستورات دین در بیان معصومانه مبرغی دوم پی پ  وظیفه. نیامده است

ات را به جزئیّآن ، خدا باید آن بیان نشدهات گفته شده و جزئیّدر قرآن صورت مجمل  ای به لهأجایی که مس .است

در قالب  مبرغی پی وظیفهبپرسیم و بیاموزیم و عمل کنیم. این دو ایشان گفته باشد تا ما از  مبرغپی

سخن در این نوع مسائل، گوییم.  می مبرغی عقاید و دستورات دین است که به آن حجّیّت پی بیان معصومانه

حجّت است. مبرغپی

شخصی  مبرغپی ست.ها تربیت و رشد اخالقی و عرفانی مسلمان مبرغتشریعی پی ی وظیفهدومین 

 ،پیاده کردناین عد . یک بُندکرد را پیاده می انهایش باید حرف د؛نند و برونمطالب ذهنی را بیان کفقط ه ک ندنبود

آنها  12:یُ ز ك يه م   ،. به تعبیر قرآنندداد و رشد می ندکرد معنوی تربیت میو یعنی افراد را از نظر اخالقی  بود؛ در افراد

 مبرغگفتیم پی :اوّل بعد :شتدابعد سه  مبرغپی ی وظیفه. این ندداد و پرورش می ندکرد را تزکیه می

ٌة ح س ن ةٌ اُ   اهلل    ف ی ر ُسول    ل ُكم    ل ق د  كان   ند:ستهی عملی اخالق نیک  یک الگو و اسوه شانخود و  اخالق  ،منش ،رفتار 13.س 

؛ یک ندیک اندرزگوی ناصح بود مبرغپی :بعد دومبود.  برای دیگران آموزنده پیغمبرو روحیّات 

و موعظه و نصیحت  ندنشاند می. مردم را ندها و خیر بود کننده به نیکی داللتیک  ؛ندگر اخالقی بود موعظه

ها به  سلوک عرفانی برای اینکه انسان و در مسیر سیر :سومبعد . ندنمود می شانوب داللتو به کارهای خ ندکرد می

 ندرساند هم از راه باطن به آنها مدد و انرژی معنوی می مبرغهای بلند کمال عرفانی دست پیدا کنند، پی هقلّ

 . ندرساند های بلندتر کماالت معنوی و عرفانی می پلّه به قلّه و پلّه ندگرفت و هم از راه باطن دست آنها را می

 یعنی همان امامت؟این کار  پرسش:

خواهیم  مت است. اینکه گفتم میک جزئی از امایهر  ،گویم هاست. اینهایی که می امامت کلّ این حرف پاسخ:

 یکی از اینها نیست. فقط همین است که بفهمیم امامت  ،کامل بفهمیمطور  بهامامت را 
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حثی است که امروز ابماز مورد این به این مورد خوب توجّه کنید؛ چون ، مبرغی تشریعی پی سومین وظیفه

تک  در بعد فردی وظیفه داشت دین را در تک مبرغکه پیطور زیاد است. همانآن سر دعوا بر ی ما  در جامعه

چه ها را تربیت کند، در بعد اجتماعی هم وظیفه داشت دین را در جامعه پیاده کند. از  ها پیاده کند و انسان انسان

قوانین دین را به اجرا بگذارد و  ،ت و رهبری حکومت اسالمیراه تشکیل حکومت اسالمی و اداره و مدیریّراهی؟ از 

امروز در این که گفتم خوب توجّه کنید برای این است که اجتماعی دین را در جامعه تحقّق بخشد. اهداف 

ربطی است.  گویند حکومت دینی چیز بی کنند. می هایی هستند که با حکومت دینی مخالفت می ی ما گروه جامعه

دو هیچ ارتباطی به هم  و این ؛دین امری آسمانی و معنویو  ،ی استایحکومت یک امر بشری و خاکی و دنی

دین هم امری معنوی است برای عرفان و رفتن و  ؛ندارند. حکومت باید سکوالر و عقالنی و خاکی و زمینی باشد

شود به هم گره زد. حکومت دینی یک ترکیب نامتجان  است. همین  نمیاصالً . این دو را هااینامثال به بهشت و 

گویند حکومت باید عرفی و سکوالر شود؛  می ؛ای دارند چنین عقیدهکه افرادی ی ما هستند  امروز در جامعه

گونه  بعضی از تشکّالت دانشجویی عقایدشان همینخواهم جواب اینها را بدهم.  می حکومت دینی غلط است. حاال

 ا گذاشتهخودش رنویسند. مثالً اسم  ها می زنند، بعضاً از همین حرف هایی که روی در و دیوار می در اطّالعیّهاست. 

گویند ما با حکومت دینی  گذارند و بعد هم می ها را روی خودشان می طور اسم انجمن اسالمی، تحکیم وحدت. این

 مخالفیم. حکومت باید عرفی باشد؛ دینی نباشد. 

درست  ؛ای انجمن اسالمی شما اسم تشکیالتت را گذاشته !گویم عزیز من کنم؛ می ها سؤال می جور بچّه من از این

؟ او یا نهای یا  دهد اسالم را قبول داری. آیا تا به حال در عمرت یک دور قرآن را خوانده پ  نشان میت؟ اس

یک دور قرآن را  ؛خواهش دارمیک از شما من گویم  به او می ،ام . اگر بگوید نخواندهگوید نه میگوید بله، یا  می

آیاتی ناظر بر احکام  ،آیا در قرآن :کنم از او سؤال می ،دبعد بیا با هم گفتگو کنیم. وقتی قرآن را خوان ،مطالعه کن

ی اسالمی است در  گیری جامعه زکات که سیستم مالیاتیا به خم   اقتصادی دیدی یا ندیدی؟ مثالً آیاتی راجع

بین گروه فقط در جامعه اهداف اقتصادی، مثالً اینکه ثروت نباید  ی بارهقرآن وجود داشت یا وجود نداشت؟ یا در
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 :گویم این یک. دوم گوید دیدم. می می ،اگر قرآن را خوانده باشد آیاتی دیدی یا ندیدی؟ 14،محدود باشد یخاصّ

اینکه آیاتی ناظر بر احکام و اهداف قضایی و حقوقی در قرآن دیدی یا خیر؟ مثالً  ،شما که قرآن را مطالعه کردی

زد چشم دیگری را کور که ه مجازاتی دارد، کسی چ ت،کش آدمکسی که اگر کسی دزدی کرد چه باید کرد، اینکه 

 و امثال اینها. زنا کرد چه مجازاتی داردکه شراب خورد چه مجازاتی دارد، کسی که چه مجازاتی دارد، کسی  ،کرد

قضایی اهداف گوید بله بود. آیا  این احکام قضایی در قرآن بود یا نبود؟ اگر قرآن خوانده باشد میناظر بر آیات 

خوانده باشد را قرآن دیدی یا ندیدی؟ اگر قرآن  آیاتدر  راو احکام قضایی قرار عدالت قضایی در جامعه مثل است

ُتم   گوید بله دیدم: می ل    ا ن    الّناس    ب  ي ن    و  ا ذا ح ك م  ُكُموا ب ال ع د  شما که قرآن را مطالعه کردی، آیا آیاتی  :سؤال سوم 15. ت ح 

ناظر بر احکام نظامی و انتظامی در قرآن دیدی یا خیر؟ آیات جنگ، جهاد، صلح و این دست مسائل، آیات 

گوید بله. آیا به آیاتی ناظر  اسالمی و اینها. آیا آیاتی از این دست در قرآن بود یا نبود؟ می مرابطه، مرزداری کشور

ام سیاسی در قرآن برخورد کردی یا خیر؟ آیاتی در بحث والیت در قرآن بود یا نبود؟ آیاتی که بر اهداف و احک

این دست  ؛ها مسلّط شوند ی اسالمی چنان قدرت پیدا کنند که بر مسلمان در جامعهنباید ها  مثالً غیرمسلمان

المللی داشته باشد،  شورها روابط بیند کشور اسالمی چگونه باید با سایر کهد آیات بود یا نبود؟ آیاتی که نشان می

خوانده باشد را با پیروان سایر ادیان باید چگونه باشد، آیا اینها در آیات قرآن بود یا خیر؟ اگر قرآن آن ی  رابطه

 گوید بود.  می ،گوید بود. آیاتی ناظر بر اهداف و احکام فرهنگی در قرآن بود یا نبود؟ اگر خوانده باشد می

این آیات را خدا در قرآن فرستاد که ما فقط  !گویم عزیز دل من می کنم؛ ود، من از او یک سؤال میه گفت بحاال ک

گوید که این  عاقلی نمیفرد بخوانیم و ثواب ببریم و به بهشت برویم؟ یا این آیات را نازل کرد که اجرا کنیم؟ هیچ 

برای اجرا است ریم. این آیات دستورالعمل آیات فقط نازل شده برای اینکه ما دائم ختم قرآن کنیم و ثواب بب

سیستم  ،شود در یک جامعه کنم: آیا می کردن. حال که قبول کرد اینها باید اجرا شود، من از او سؤال می

شود  شده هزینه کرد، بدون وجود دولت؟ آیا می کرد، در مصارف تعیینآوری  ها را جمع گیری داشت، مالیات مالیات

                                            

ن ُكم    ُدول ًة ب  ي ن    ال ی ُكون    ك ي  کریم،قرآنتعبیربه.84   .7یآیهحشر،یسوره:  اْل  غ ن ياء  م 
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ک جامعه دستگاه قضایی داشت، متّهمین را دستگیر کرد، بازجویی کرد، محاکمه و در ی ،بدون وجود دولت

شود ارتش تشکیل داد، با دشمن جنگید، صلح کرد، از مرزها دفاع کرد و امثال  مجازات کرد؟ آیا در جامعه می

المللی  ابط بینشود رو ؟ آیا در جامعه میبدون دولت شود ارتش در جامعه داشت اینها، بدون وجود دولت؟ آیا می

شود. ارتش  با سایر کشورها برقرار کرد، مسائل سیاسی را در داخل جامعه حاکم کرد بدون وجود دولت؟ نمی

گیری بدون دولت یعنی چه؟ مگر  ه بدون دولت یعنی چه؟ سیستم مالیاتیّئی قضا ه بدون دولت یعنی چه؟ قوّ

و این احکام هم برای پیاده و اجرا شدن است، نه برای  ،اوّالًاحکام را دارد  گونه شدنی است؟ پ  اگر قرآن این

. بدون چیست؟ تشکیل دولت اسالمیدست احکام  ی پیاده شدن این ، الزمهثانیاًاینکه فقط بخوانیم و ثواب ببریم 

گیری و دارایی تشکیل داد.  یّه تشکیل داد، سیستم مالیاتئی قضا شود ارتش تشکیل داد، قوّه دولت اسالمی نمی

یا باید قرآن را کنار بگذاریم و بگوییم ما مسلمان نیستیم؛ اسم اسالمی را از روی  طرفه بشویم؛ اید یکبپ  

دیگر نگوییم تشکیالت ما تحکیم  ؛ دیگر نگوییم انجمن اسالمی؛شجوییانجمنمان پاک کنیم و بگوییم انجمن دان

ب ل  ی  هم آیهآن وحدت است و باالی  ُموا ب ح  یا  ؛انسان نباید منافق باشدنویسیم. نرا  16يعًا و  ال ت  ف رَُّقواج م    اهلل    و  اع ت ص 

گوییم  وقت می آن .حکومت اسالمی را هم قبول ندارم و پیغمبر و اینها را قبول ندارم؛ رک بگوید خدا و قرآن

رآن کتابی قکه گوید من اسالم و قرآن را قبول دارم و قبول دارم  زنی. امّا کسی که می حرف درستی می اهلل! بارک

قرآن هم اهداف و احکام اجتماعی  ؛قرآن را قبول دارم :تواند بگوید است که باید در زندگی اجرا شود، چطور می

ولت؟! این که بدون وجود دامّا  ؛پیاده شودو  ی اسالمی تحقّق پیدا کند ر جامعهباید دو احکام دارد و این اهداف 

که برای اینکه اهداف  استاین  مبرغی دیگر از وظایف پیشدنی نیست. پ  یک پهن است! ی ریش کوسه

هم در رأس آن حکومت  اند و خودشند، حکومت تشکیل دهنند و به اجرا درآورناجتماعی قرآن را محقّق ک

از اوّلین  مبرغ؟ یعنی آیا پیندندادیا  نداین کار را انجام داد مبرغد. پیندار شو رهبری حکومت را عهده

؟ و تا ندحکومت تشکیل نداد ،فراهم شد انو امکان تشکیل حکومت برایش ندروزی که به مدینه مهاجرت کرد

تشکیل  روشن شد: ؟ پ  یکی دیگر از وظایف پیغمبرندهم در رأس این حکومت نبود انآخرین روز حیاتش
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اجتماعی قرآن. اینها وظایف تشریعی  و اداره و رهبری حکومت اسالمی برای به اجرا گذاشتن و تحقّق اهداف

امّا وظایف تکوینی  ها بود؛ ها و مسلمان ر مورد انساند پیغمبروظایف تشریعی . هستند اهلل رسول

در جدول مورد هایی در کلّ جهان آفرینش دارند.  نقش مبرغدر کلّ جهان تکوین و آفرینش است. پیایشان 

 م. ا هاشاره کردها هم  به سه مورد از این نقشبحث، 

چون ممکن است  ؛خوب فهمیده شود نقش وساطت فیض بین خدا و مخلوقات. کمی توضیح بدهم که این .1

با چه نیرویی روشن است؟ با نیروی برق، که اآلن در کالس شماست، های مهتابی  المپاین قدری دشوار باشد. 

با ژنراتور آن  اند. امیرکبیر کار گذاشتهاتوری که پای سدّ ؟ از مثالً ژنراست نیروی الکتریسیته. این نیرو از کجا آمده

المپ این توان  آیا می کنم: کند. امّا از شما سؤال می میکند و نیروی برق تولید  حرکت مینیروی آبِ این سد 

ت ندارد. این چهل آن ژنراتور وصل کرد؟ خیر؛ ظرفیّچهل وات مهتابی را مستقیماً به برق چند مگاوات خروجی 

برد.  کند و آن را از بین می پودرش می ،نزدیکش کنیاگر شود؟!  ! اصالً مگر میاست آن چند مگاوات ات است؛و

این ژنراتور بینید پای  اگر پای سدّ امیرکبیر بروید، می کند؟ برق استفاده میآن المپ مهتابی چگونه از این پ  

برق چند مگاوات وارد این ر خیلی عظیم وجود دارد که ورماتویک ترانسف کند، که دارد برق چند مگاوات تولید می

 یی شود برق فشارقوی آید، تازه می رماتور بیرون میوترانسفاین از که  یکند. برق شود و افت ولتاژ پیدا می میآن 

ی شهر تهران هم  رسد. در آستانه ی شهر تهران می تا به آستانهآید  می شهری است. های بزرگ بین ه روی دکلک

سپ  برق  کند؛ ی دیگر افت پیدا می یک مرتبهرود و  ست که برق داخل آن میهرماتور بزرگ دیگر وفسترانیک 

  زرد دارد و رویش نوشته که درِرا هایی  شود، این اتاق ای هم که می هبرق وارد هر محلّحال، این  .شود وارد شهر می

رود و باز هم افت  برق داخل آن میاین ست که رماتور بزرگ دیگر آنجا هوفس؟ یک تراناید دیده شده پست برق

ات ادبیّ ی برق که وارد دانشکدهاین ات شود. ادبیّ ی تواند وارد دانشکده میبرقی که شود  میتازه  کند. حاال پیدا می

باز هم مقداری و  بینید های مهتابی می از این المپ یکشود که کنار هر  می یرماتوروفستازه وارد تران ،شده

ت ندارد ی ظرفیّهتابتواند به این المپ مهتابی وصل شود. این المپ م حاال این برق خروجی می شود. میضعیف 

 که مستقیماً برق چند مگاوات را دریافت کند. 
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از این برق استفاده دارند مسیر این های برقی که در طول  کننده این المپ مهتابی و تمام مصرفروشن بودن 

رماتور وولت، منوط به این است که ترانسف بیست و دویستیک فاز، سه فاز، شش ولت،  های کننده کنند؛ مصرف می

ها، کامپیوترها،  ها، تلویزیون ها، یخچال کننده مصرفاین رماتور بسوزد، تمام وترانسفاین سالم باشد. اگر ]اصلی[ 

ها  کننده ن مولّد برق و مصرفبی ،رماتور اصلیوشوند. در واقع ترانسف همه خاموش می ،ها ها، اتوها، پنکه المپ

 رماتور اصلی سالم و در مدار باشد. ون وابسته است که ترانسفایها به  کننده واسطه است و روشن بودن تمام مصرف

خدای متعال است. فیض وجود و هستی از خدا که صادر  ،است. مبدأ فیّاض هستی گونه وجود و هستی هم همین

ت این را داشته باشند که مستقیماً خودشان آن را دریافت دات ظرفیّی موجو وری نیست که همهط ،شود می

ترین مخلوق جهان  یعنی عظیم ،رماتور اصلیوترانسفاین کنند. اینجا هم یک ترانسفورماتور اصلی الزم است. 

 ،مستقیماً دریافت کند. به این موجود، شود که از خدا صادر میرا ت دارد جریان عظیم فیض خلقت که ظرفیّ

و فیض وجود و کماالت وجود مثل حیات، علم  ،گوییم. تمامی مخلوقات ی فیض بین خالق و مخلوق می واسطه

ی موجودات  مهی فیض از بین برود، ه لذا اگر این واسطه کنند؛ ی فیض دریافت می سطهقدرت را از طریق این وا

ل هب    ر ضُ اال     ل ساخ ت   ل و  ال  ال ُحجَّةُ  شوند: عالم نابود می های  پ  این نقش وساطت فیض است. یکی از نقش 17.اا ه 

ترین مخلوق جهان  عظیم وساطت فیض است؛ یعنی پیغمبر ،در جهان خلقت اهلل تکوینی رسول

در حدّ آن را د و نند مستقیماً فیض را از خدا که مبدأ فیّاض هستی است دریافت کننتوا می و ندستهخلقت 

ی فیض وابسته است. این یکی  ی عالم به این واسطه د. بقای همهنمنتقل کنآنها د و به نموجودات دیگر تنزّل ده

 است.  مبرغهای تکوینی پی از نقش

دهم.  میح سببیّت رزق خلق است. این را هم با یک مثال برایتان توضی اهلل نقش دیگر تکوینی رسول .2

انسان  ؛است معنویو علمی، سیاسی، اجتماعی  القدر شخصیّت بسیار عظیمیک  فرض کنید شما دوستی دارید؛

مثالً یک ناهار به او بدهید.  ؛گیرید این دوستتان را منزلتان مهمان کنید بار تصمیم می خیلی بزرگی است. یک
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آیم. بعد فکر  می ؛گوید مانعی ندارد کند؛ می کنید. او هم دعوت شما را قبول می روید و دعوتش می سراغش می

لذا  گذرد؛ به او خوش نمی، به منزل ما به مهمانی بیاید ییتنها اگر بهاین دوست من  :گویید می با خود ؛کنید می

گوید  زن و بچّه. می که محبّت کردی و دعوتم را قبول کردی، با خانواده تشریف بیاورید؛ با گویید حاال به او می

شود.  بیاید مشکل حل نمیکه اش هم  با خانواده وا :گویید می ؛کنید آیم. بعد باز فکر می با خانواده می مانعی ندارد؛

کنند. باز من  روند در حیاط بازی می ها هم که با هم می بچّه زنند؛ نشینند حرف می با هم میروند  میها که  خانم

ی خدا در  . من هم که باید بلند شوم بروم چای بیاورم، آب بیاورم، سفره بیاورم. این بندهممانم و این مهمان می

دانید او  که میرا هم روید چند نفر از دوستان مشترکتان  میبنابراین، گذرد.  ماند و به او خوش نمی اتاق تنها می

غذایی بسیار  روید موادّ ز مهمانی میکنید. رو مهمانی دعوت می هآن روز ببرای  ،ی زیادی دارد عالقهبه آنها 

شود.  پخته می شما القدر مهمان عظیماین غذای بسیار خوبی در شأن و  آورید و به خانه می کنید تهیّه می یی عالی

 شوند.  کنید و همه پذیرایی می آیند، سفره را پهن می ها می ی مهمان سر ظهر هم همه

از آن غذای  ،اش هم که همراهش آورده لی خواهد خورد. زن و بچّهآن روز ظهر مهمان اصلی شما از آن غذای عا

ن غذای عالی خواهند خورد. خودتان و آاز  ،عالی خواهند خورد. دوستان مشترکی هم که دعوت کرده بودید

ی شما نیست. اگر  خورید؛ این غذا غذای معمولیِ خانه روز غذای بهتری میآن تان هم که میزبانید،  اعضای خانواده

ی  تان خانواده تان آشپز و خدمتکاری دارید، آنها هم آن روز غذای بهتری خواهند خورد. اگر مثالً در محلّه در خانه

ی شما هم  ی فقیر محلّه دهید، آن روز آن خانواده ی آنها می فقیری هستند که هر وعده یک بشقاب غذا در خانه

کنید و  تان را جمع می های ته سفره برنجو وس دارید غذای بهتری خواهند خورد. حتّی اگر در منزل مرغ و خر

ها و  خورند. و اگر زباله ی شما هم آن روز غذای بهتری می های خانه ریزید، مرغ و خروس میآنها جلوی 

و گذارید که رفتگرهای شهرداری ببرند  ریزید و دم در می ی زباله می ها را هم شب در کیسه های بشقاب مانده ته

 آید. تان هم آن شب غذای بهتری گیرشان می های محلّه کنند، گربه رسند و کیسه را پاره می ها می زودتر گربه

خاطر  یا به تان پخته بودید های محلّه ر گربهخاط ن غذای بسیار عالی را شما بهایآیا  کنم: حاال من از شما سؤال می

تدارک دیده بودید یا  یی چنین غذای عالی تان یک ی فقیر محلّه خاطر آن خانواده تان؟ به مرغ و خروس خانه
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این غذای  ؛گفتم .است تان هم نبوده ر خودتان و خانوادهخاط کدام. حتّی به تان؟ هیچ خاطر آشپز و خدمتکار خانه به

ی  خاطر زن و بچّه خاطر آن دوستان مشترکی که دعوت کرده بودید؟ خیر. به . بهاست ی شما نبوده معمولی خانه

د، اصالً چنین غذایی پخته کر تان؟ خیر. اگر آن دوست اصلی شما این مهمانی را قبول نمی اصلیآن دوست 

خوردند. در  دیگر هم از این غذای عالی نمیاشخاص از  یک هیچ شد؛ ای هم گسترده نمی شد؛ چنین سفره نمی

 من وجود آن مهمان اصلی پذیرایی شدند. به یُ ها همانتمام م ،واقع

 است. دادهترتیب در عالم خلقت یک مهمانی هم خواهیم بگوییم خدای متعال  می ،حاله شدید؟ مثال را متوجّ

خورند؛ چه ارزاق معنوی  رزق میدارند ی مخلوقات هم سر این سفره  همه ی رزق خود را در عالم پهن کرده؛ هسفر

تند. امّا من از شما خوار خدا هس یتمام موجودات عالم روز، حیوان و گیاه ،انسان ،جنّ ،چه ارزاق مادّی. مالئکهو 

قدر نزد خدا  لینی اینوخواهد؟ یعنی هیتلر و چنگیز و موس آیا این سفره یک مهمان اصلی نمی کنم: سؤال می

اشخاص خیر.  !قاتل و خونخوار تاریخاشخاص ای پهن کند؟  خاطر آنها یک چنین سفره ند که خدا بها هقابلیّت داشت

خواهد که  چنین قدر و قابلیّتی دارند؟ خیر. این ضیافت هم یک مهمان اصلی می کار یکآلوده و کثیف و تبه

ها هم  وقت سگ و گربه آن پا کند. خاطر او چنین ضیافتی را بر قدر مقام و قرب نزد خدا داشته باشد که خدا به آن

او  ل است.حجّت خدا و انسان کام ،اهلل تضیافخورند. آن مهمان اصلی  شان را می سر این سفره روزی

ست که برکت اوبه من و است. در واقع به یُ اهلل تضیافمهمان اصلی این  اهلل است. رسول اهلل رسول

در  ،ها به یمن مهمان اصلی شما روزی خوردند. یا مثالً ی مهمان که بقیّهطور همان خورند؛ ی خلق روزی می بقیّه

خورند، کارکنان تاالر  غذا و میوه میاز عروس و داماد های  خورند، فامیل می غذااز ها  مهمان، مجل  عروسییک 

شب دم در  هم آخر  هبه فقیرهای محلّ ،حتّی اگر غذا قدری زیاد بیاید خورند؛ ها می هم از آن غذا و میوهعروسی 

د، اش. اگر عروس و دامادی نباستپا شده  ی این مهمانی به یمن وجود عروس و داماد بر امّا همه دهند؛ چیزی می

ن ه  .ندوش دیگر هم پذیرایی نمیاشخاص ک از ی یچه ی  به یمن وجود حجّت خداست که خدا همه 18:ى  ال و ر   ُرز ق    ب ُيم 

                                            

 عدیله.دعایالجنان،مفاتیحقمی،محدّثو463صزادالمعاد،مجلسی،؛857ص،الیقینانوارمشارقبرسى،حافظ.88
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سببیّت رزق خلق  مبرغهای تکوینی پی دهد. پ  یکی دیگر از نقش کند و روزی می خلق را پذیرایی می

 است. 

ت مقام خدا در مدیریّ یعنی قائم ؛ندستهاهلل خلیفةحضرت آن این است که  اهلل نقش دیگر تکوینی رسول .3

 آنمقام دارد که  ی این جهان یک قائم خدا در اداره ست؛ منتها. رئی  جهان خلقت خداندستهجهان خلقت 

خدا  ،است. در واقعاهلل خلیفةمقام خداست؛  او قائم 19.يف ةً خ ل    ر ض  اال     ف ی  ا ن ی جاع لٌ  :استاهلل خلیفة مقام، قائم

ت جهان خلقت را گذارد. در واقع مدیریّ مقام در جهان به اجرا می را از کانال این قائم خود دستورات و منویّات

ی  همهها،  انسانی  همهها،  جنی  همهی مالئکه،  کند. همه مقام خدا به نمایندگی از طرف خدا اعمال می قائم

ت مقام خدا در مدیریّ قائماهلل خلیفةهستند. اهلل خلیفةی  ی جمادات تحت اراده همهو گیاهان  ی همه ،حیوانات

دست، پا، چشم، گوش و اعضای است. بدن شما اجزای مختلفی دارد؛  العالم روح ،به تعبیری جهان خلقت است؛

؛ هماهنگ با هم دارند در قالب بدن شما یک وحدت عمل ،امّا این اجزای متنوّع با کارکردهای مختلف مختلف؛

در قالب یک پیکر  ،متنوّع یروح است که به این اجزا است. کنند. این هماهنگی را روح برقرار کرده عمل می

الزم است متنوّع و متفرّقی دارد. اینجا هم روحی  گونه است؛ اجزای ینهم. عالم خلقت هم است وحدت بخشیده

که روح در پیکر شما طور العالم است. همان روح ،است؛ آنهلل اخلیفةروح، بخشد. آن بوحدت  ،ت عالمکه به مدیریّ

وحدت مدیریّت حاکم  ،در کلّ پیکر جهان خلقتمقامی خدا  به قائمهم اهلل خلیفة کند، ت حاکم میمدیریّ وحدتِ

 ،که گفتمطور در رابطه با جهان خلقت است. همان های پیغمبر اسالم از نقشدیگر کند. این هم یکی  می

 های تکوینی مربوط به کلّ جهان آفرینش است.  ؛ نقشنیستها  انسانها و  به مسلمانمربوط این فقط 

  ها الزم برای انجام این وظایف و نقشهای  ویژگی

 ستون اوّل جدول را توضیح دادیم. حاال برویم سراغ ستون دوم. 

                                            

 .30یآیهبقره،یسوره.81
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چنین وظایف و  ها. یعنی اگر پیغمبر نقشهای الزم برای انجام آن وظایف و  ویژگیایم:  در ستون دوم نوشته

باز از باال  ؟دنها را ایفا کن این نقش اند که توانسته اند هایی داشته ها و صالحیّت د، چه توانمندینهایی دار نقش

 . دهیم را توضیح می یک به یکو کنیم  شروع می

د این کار را انجام نبرای اینکه بتوان پیغمبر .استی وحی  دریافت و عرضه ی اوّل پیغمبر وظیفه .1

 و بیان وحی؛ داشتن به خاطر نگهو ، عصمت در دریافت مدو ؛ارتباط با وحی اوّل، د:نچند چیز الزم دار ،دنده

باید در  پیغمبر در گفتار و رفتار. عصمت ،سومو  (برایتان گفتیم و اثبات کردیم.نبوّت  اینها را در بحث)

ی وحی را امکانپذیر  هایی است که نقش دریافت و عرضه د. اینها صالحیّتنمعصوم باش انشگفتار و رفتار و حاالت

 د.نک می

چه  ،دنی تبیین مبهمات و تفصیل مجمالت وحی را ایفا کن ند وظیفهنبرای اینکه بتوا پیغمبر .2

خدا از این آیه د مقصود ند به مردم بگوینبخواه ؟ اگر پیغمبردندارهایی الزم  ها و صالحیّت توانمندی

اینکه  علم به مقاصد الهی از الفاظ وحی؛ گفته باشد مقصود من چیست. پ  یشانچیست، باید قبالً خود خدا به ا

  ق م  ا   :خدا در قرآن گفتاگر مثالً اینکه  ؛علم به جزئیّات احکامهمچنین ند مقصود خدا از این الفاظ چیست. و نبدا

د نبتوان پ  از نزول این آیه، پیغمبرگفته باشد تا  قبالً به پیغمبررا صالةجزئیّات این  21 ،الصَّالة  

د. چه ند معلّم قرآن باشنتوان نمی ،دنم به قرآن نباشعالِ د. تا پیغمبرنی آن برای من و شما باش بازگوکننده

و دیگری کسی عالم به قرآن است؟ کسی که خدا علم قرآن را به او بدهد. ما دو چیز داریم؛ یکی نزول قرآن 

  ف ی  ا نّا ا ن  ز ل ناهُ  :گوییم ی قدر می در سوره .تعلیم شد یشانهم به ا نازل شد؛ هم به پیغمبر ،تعلیم قرآن. قرآن

ر   ل ة  ال ق د  م :گوییم ی الرّحمن می امّا در سوره این نازل شدن است؛ 21.ل ي   خدای رحمان علم  22:ال ُقر آن    ع لَّم   ؛ نُ    الرَّح 

                                            

 .84یآیهطه،یسورهو884یآیههود،یسوره.60

 .8یآیهقدر،یسوره.68

 .6و8هایآیهحمن،الرّیسوره.66
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الفاظ قرآن  وقتیبار معانی آن الفاظ را.  یکو داد  یشانبار الفاظ را به ا یعنی یک یاد داد. پیغمبرقرآن را به 

ُلوا ع ل ي ه م  ند نتوا وحی شد، می به پیغمبر مردم هم یادداشت  ند؛نین الفاظ را برای مردم تالوت کا 23: آیات ه    ی  ت  

م    :یاد داد یشاند از آیات را به اومقصود خخدا که  جاآیات قرآن را داشته باشند. امّا آنکه کنند    ع لَّم   ؛ نُ الرَّح 

قرآن آیات بیّن و  25:ین  ُاوُتوا ال ع ل م  ُصُدور  الَّذ    یف    ب  ي ناتٌ   ُهو  آیاتٌ   ب ل   :فرمودلذا  ؛ندشد ن عالم به قرآنشاای  24؛ال ُقر آن  

م   وقتی . است آنها دادهی کسانی که خدا علم قرآن را به  روشنی است در سینه علم قرآن را خدا  :ال ُقر آن    ع لَّم   ؛ نُ الرَّح 

حال ند یعنی چه. ندا شد آیات بیّنات و روشن؛ دیگر می ی پیغمبر داد، آیات قرآن در سینه به پیغمبر

 است، بیّنات و روشن آیاتِ]قرآن برای آن حضرت[ حال که و  ندستهعالم به قرآن  که پیغمبر

ُلوا  عالوه بر اینکه پیغمبر 26.ال ك تاب    و  یُ ع ل ُمُهمُ  :د. لذا فرمودند معلّم و مبیّن قرآن شونتوان می پیغمبر ی  ت  

ما   ل لّناس    ل ُتب  ي ن  فرمود: یا  د که مقصود خدا چیست؛نده لیم هم میند، تعنخوا آیات را برای مردم می 27:آیات ه    ع ل ي ه م  

:م  ل ي ه  ا    نُ ز ل  
برای ند. پ  اوّلین خصوصیّتی که نک تبیین میاست، برای مردم آیاتی را که برایشان نازل شده  28

ات احکام را جزئیّهمچنین این است که خدا مقصود خود از آیات و  ،استالزم تبیین مبهمات و تفصیل مجمالت 

ز آیات قرآن و جزئیّات ]مقصود اد نخواه می پیغمبرحال که این است که دوم خصوصیّت بگوید.  یشانبه ا

 د؛ یعنی عصمت در بیان.نو دروغگویی نشو غلوّ ،فراموشی ،د، دچار اشتباهنبرای ما بازگو کناحکام را[ 

ند این کار را ند. برای اینکه بتوانرا تربیت و رشد اخالقی و عرفانی کنها  د مسلماننخواه می پیغمبر .3

پ  اوّلین  د؛ناخالقی باش باید اسوه و الگوی عملیِ پیغمبر ،گفتیمکه طور هماند؟ نچه باید بکن ،انجام دهند

                                            

.6یآیهجمعه،یسورهو824یآیهعمران،آلیسوره.63

 .6و8هایآیهحمن،الرّیسوره.64

 .41یآیهعنکبوت،یسوره.65

 .6یآیهجمعه،یسورهو824یآیهعمران،آلیسوره.62

.6یآیهجمعه،یسورهو824یآیهعمران،آلیسوره.67

  .44یآیهنحل،یسوره.68
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تواند برای دیگران  چون کسی می د؛نی کماالت اخالقی و معنوی باش هدر اوج قلّ انویژگی این است که خودش

د در نخواه می پیغمبراگر  :دومویژگی ترین مرتبه دست پیدا کرده باشد.  الگو باشد که خودش به کامل

د و حقایق ند و آنها را در وادی معرفت شهودی راهبری کننسیر و سلوک عرفانی دستگیر سالکان باش مسیر

قبالً به  اناش این است که خودش د، الزمهنی یقین عرفانی برسان د و آنها را به قلّهنباطنی عالم را به آنها نشان ده

 :سومویژگی د. نی یقین قرار داشته باش ن مرتبهدر باالتری ،د؛ یعنی در وادی معرفت شهودیناین قلّه رسیده باش

خواهد مربّی اخالقی مردم باشد، خودش باید یک فرد متخلّق باشد؛ خودش باید شخصی باشد که  کسی که می

ی اینها  همه تار و رفتار و حاالتش معصوم باشد؛های اخالقی در او وجود نداشته باشد؛ یعنی باید در گف زشتی

 را ایفا کند.  ه باشد تا بتواند نقش تربیتی خودک از این ابعاد نداشتی و خطایی در هیچ معصومانه باشد؛ لغزش

د، باید حکومت ند اهداف و احکام اجتماعی دین را در جامعه پیاده کننبرای اینکه بتوان مبرغگفتیم پی .4

د این کار را نبرای اینکه بتواند. حال ببینیم ندار شو ی این حکومت را عهده د و رهبری و ادارهناسالمی تشکیل ده

ن در است که اآلمورد از مباحثی این به این مورد خوب دقّت کنید. د. نهایی الزم دار چه صالحیّت ،دنانجام ده

تمام این  ،بحث امامت را درست بفهمدمهای مختلف است. به نظر من اگر کسی  چالش گروه ی ما مورد جامعه

هایی الزم  چه صالحیّت ،دند این کار را بکننبرای اینکه بتوان مبرغپیشود. ببینیم  دعواها برایش حل می

یعنی  مشروعیّت الهی است؛داشتن ، د. اوّلین صالحیّتی که تشکیل و رهبری حکومت اسالمی الزم داردندار

حکومت تشکیل دهد. چه کسی مشروعیّت الهی دارد؟ کسی که اوّالً که باید از جانب خدا مجاز باشد شخص 

هایی الزم است؟ حاکم  چه صالحیّتبرای این امر، یّت الزم برای تشکیل حکومت اسالمی را داشته باشد. صالح

پ  اوّلین  اجتماعی اسالم را به اجرا بگذارد؛خواهد قوانین اسالم و اهداف  خواهد چه کار کند؟ می اسالمی می

علم به اهداف و احکام الهی. این اوّلین  :اسداین اهداف را بشنقوانین و آن است که این  ،صالحیّتی که الزم دارد

خواهد  چون می اداره کند؛آن را مت اسالمی تشکیل دهد و خواهد حکو که میاست برای کسی الزم صالحیّت 

 اجرا کند؟! آنها را خواهد  چگونه می ،شناسد این قوانین را به اجرا بگذارد. کسی که خود قوانین را نمی
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، از قدرت وقتی به قدرت رسیداین است که ، خواهد حکومت تشکیل دهد می کسی کهبرای  صالحیّت دوم

عدالت داشته باشد؛  ،یعنی در اعمال حاکمیّت های شخصی نکند؛ سودجویی سوءاستفاده نکند؛ دیکتاتوری نکند؛

ج اتار مردم را غارت و به مردم زور نگوید؛ ی حکومت عدالت داشته باشد؛ از قدرتش سوءاستفاده نکند؛ ادارهدر 

 خواهد حکومت اسالمی تشکیل دهد.  برای کسی که میاست های الزم  صالحیّت ،نکند. این دو مورد

خدا اجازه  از طرف ،ها را داشته باشد هرک  این صالحیّتآیا شود، این است که  که در اینجا مطرح می یسؤال

ی  باز هم خوب دقّت کنید! نکتها. خیر. دیگر چه الزم است؟ مجاز بودن از جانب خد دارد حکومت تشکیل دهد؟

دارید. این تصرّف  در دفترهایتان یادداشت برمیدارید شما  ،کنم صحبت میدارم ن که من اآلظریفی است. ببینید! 

؟ اینکه دفتر متعلّق به شماست. چون دفتر است جازی است. چه چیزی این را مجاز کردهشما در دفترتان کار مُ

مالکیّت  ،کند خواهید بنویسید. پ  آنچه حقّ تصرّف ایجاد می هرچه میآن در مال شماست، شما حق دارید 

به آن  چون مالکیّتی نسبت آن بنویسم ندارم؛مال من نیست، من حقّ اینکه چیزی در شما است. امّا چون دفتر 

دفتر شما کنم در  حق پیدا میمن مالکیّت است. فقط در یک صورت  ،کند ندارم. پ  آنچه ایجاد حقّ تصرّف می

که اگر دهم  به تو اجازه می !به من بگویید طیّب ،چیزی بنویسم و آن این است که شما که مالک دفتر هستید

چون شما که  است؛ جازموقع نوشتن من در دفتر شما مُ . آنیی دفترم چیزی بنویس در این یک صفحهخواستی، 

 ی تصرّف در ملکتان را به من دادید.  اجازه ،مالک بودید

اش حکم کردن و دستور صادر کردن است. صدور  الزمه ،خواهد تشکیل شود حکومت که میه کنید! توجّ ،لحا

شود. وقتی من سر  های فردی اشخاص می حکم و دستور و وضع قوانین و مقرّرات منجر به محدود شدن آزادی

خیابان با ماشین وارد این  داریدیگر حق ند وکنم  ام، آزادی شما را سلب می خیابان تابلوی ورود ممنوع زدهاین 

به هجده سالگی رسید باید به سربازی برود، دارم آزادی شما را  زمانی که. وقتی قانون وضع کردم که جوان دشوی

ی حکم و  و الزمه ؛ی حکومت حکم و قانون است . پ  الزمهرویدکنم به سربازی ب کنم و مجبورتان می محدود می

های فردی دیگران  ی آزادی فردی اشخاص است. چه کسی حق دارد در حیطههای  محدود شدن آزادی ،قانون

ی  کند. کسی حق دارد در حیطه حقّ تصرّف ایجاد میاست که مالکیّت  ،گفتیمکه طور هماندخالت کند؟ 
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ست؟ خالق آنها. چون خدا خالق ما ها انسانهای دیگران دخالت کند که مالک آنها باشد. چه کسی مالک  آزادی

تواند به ما بگوید نماز بخوان،  دارد. لذا خدا میرا حقّ تصرّف در ما  ،هاست، مالک ماست و چون مالک ماست انسان

لک خدا کند، ولی چون ما مِ های ما را محدود می های خدا گرچه آزادی دزدی نکن، روزه بگیر، زنا نکن. امر و نهی

 هستیم، مالک حقّ تصرّف در ملکش را دارد و مجاز است. 

پیاده  است. احکام اجتماعی ،. گفتیم بخشی از احکام دیناست هایش را در قالب احکام دین کرده امر و نهی خدا

گیرد.  بشری در رأس آن قرار می ،شود شدن احکام اجتماعی مستلزم وجود حکومت است. حکومت که تشکیل می

 ،بشرآن دهد و امر و نهی کند. دستور دادن بخواهد حکومت را اداره کند، باید به مردم دستور  آن بشر که می

مالک مردم نیست  ،که در رأس حکومت است یبشراین  امّا های فردی اشخاص؛ ی آزادی در حوزه یعنی تصرّف

خواهد به مردم  . او به چه مجوّزی میسازدهایشان را محدود  که حق داشته باشد به مردم امر و نهی کند و آزادی

اینجا خوب دقّت کنید! لکش تصرّف کند. توانست در مِ دا مالک مردم بود و میخ آری،امر و نهی کند؟ 

 شما چیز شوم در دفتر منِ طیّب که مالک دفتر شما نیستم، فقط در یک صورت مجاز می ،گفتیمکه طور همان

که به من اجازه دهید در ملک شما تصرّف کنم. بشری  ،بنویسم و آن وقتی است که شما که مالک دفتر هستید

های فردی  ی آزادی ها نیست که حق داشته باشد در حوزه گیرد، مالک انسان در رأس حکومت اسالمی قرار می

به او اجازه دهد و  ،شود که خدایی که مالک این مردم است مردم دخالت کند. دخالت او فقط زمانی مجاز می

ها، یعنی علم به احکام الهی و  وه بر صالحیّتدهی. لذا عالبهای من دستور  بگوید من به تو اجازه دادم که به بنده

مجاز باشد که در رأس حکومت قرار از نظر خدا کسی  تای حکومت، سومین چیزی که الزم است  عدالت در اداره

داده باشد که به  به او از طرف خودش نمایندگی به او اذن حکومت کردن داده باشد؛ این است که خدا ،گیرد

 عطا کرده باشد. والیت را ی به او یعن دهد؛بمردم دستور 

 یدا کرده و حکومت کردنش مجاز شده است؛صالحیّت حکومت کردن پ ،ها را داشته باشد کسی که این خصوصیّت

تواند حکومت کند؟  می ه باشد،مشروعیّت الهی داشت  یعنی حکومت او مشروعیّت الهی دارد. امّا آیا الزاماً هرک

تواند حکومت کند. او دستور  او نباشند و دستورات او را اجرا نکنند، او نمیاگر مردم پذیرای حکومت  خیر؛
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. پ  عالوه بر مشروعیّت الهی، کند اما کسی به دستور او گوش نمی ؛دهد، دستور دادنش هم مجاز است می

من و  د.باشند تا بتواند اعمال حکومت کنیعنی مردم هم باید پذیرای حکومت او  هم الزم است؛مقبولیّت مردمی 

پنج سال همین مردم  و مشروع بود؟ بله، ولی بیست عنوان شیعه قبول داریم که حکومت حضرت علی شما به

چون  ولی ند. مشروعیّت الهی داشتند؛حکومت کن ندحضرت نتوانستآن پشت کردند و  به حضرت علی

یر ت را امکانپذعمال حاکمیّاِند. پ  مقبولیّت مردمی نحکومت ک ندنتوانستعمالً  ند،مقبولیّت مردمی نداشت

یعنی اگر  ؛دهد خوب دقّت کنید. مقبولیّت مردمی به حکومت مشروعیّت نمی کند. اینها نکات ظریفی است؛ می

او امکان حکومت دهند، بصددرصد مردم هم به او رأی اگر ی حکومت کردن نداده باشد،  خدا به کسی اجازه

دا مشروع نیست. رأی، حمایت و مقبولیّت مردم حکومت را ولی حکومت او از طرف خ کند؛ کردن پیدا می

 کند، نه مشروع از نظر الهی.  امکانپذیر می

هم . الف ند:را الزم دار فاکتورها ، ایندنند حکومت اسالمی تشکیل دهنبرای اینکه بتوا اهلل رسول بنابراین،

هم باید عدالت در اعمال حاکمیّت . ب ؛دارند د که از طریق وحینو اهداف الهی داشته باشباید علم به احکام 

اذن داده باشد که به  یشانهم باید خدا به ا. ج ؛ندسته، اصالً معصوم فوق عدالتآن حضرت ه ک ،دنداشته باش

و    اهللُ   نَّما و ل يُُّكمُ ا  فرمود:  29؛يُعوا الرَُّسول  ط  و  ا    يُعوا اهلل  ط  ا  که خدا هم این اذن را داد؛ فرمود:  ؛دنمردم دستور ده

به  پیغمبروقتی باشند.  یشانهم باید مردم پذیرای حکومت ا. د در واقع این حق را تفویض کرد؛ 31؛ر ُسولُهُ 

بحث از . این هم ، استقبال کردنددنرئی  حکومت مدینه شو یشانکه ااز اینی مردم  ، همهندمدینه مهاجرت کرد

 است. مبرغی تشکیل حکومت اسالمی برای پی آنچه الزمه

 ،دنرا ایفا کنخود های تکوینی  نقشد نبتوانبرای اینکه  . پیغمبراهلل های تکوینی رسول امّا نقش و .5

  د؟نرهایی الزم دا چه صالحیّت

                                            

   .16یآیه،مائدهیسورهو51یآیه،نساءیسوره. 29

    .55یآیه،مائدهیسوره. 30
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باید چه د، نشوی مخلوقات  ی فیض بین مبدأ فیّاض هستی یعنی خدا و همه د واسطهنبرای اینکه بتوان .الف

د آن فیض را مستقیماً دریافت نبتوان تاد نترین مخلوق جهان آفرینش باش عظیمباید د؟ نخصوصیّتی داشته باش

یعنی  ،نمای اسماء و صفات الهی باشد ی تمام تواند آیینه تنها موجودی که میکه ل بحث نبوّت گفتیم اوّدر د. نکن

لذا  ند؛ستهی چنین موجود اهلل و رسول ؛معنای اتمّ کلمه است انسان کامل به ،نهایت باشد ی بی آیینه

 د. نی فیض باش د واسطهنتوان می

ترین مخلوق جهان آفرینش  ترین مخلوق جهان آفرینش. مقرّب است؟ مقرّباهلل  ضیافتچه کسی مهمان اصلی  .ب

این ضیافت در  ،یشانو به یمن وجود ا ندستهمهمان اصلی این ضیافت  آن حضرتلذا  ؛ندسته اهلل رسول

 پا شده است.  کلّ جهان خلقت بر

ترین مخلوق  عظیمآن موجودی که  انسان کامل؛ جهان آفرینش است؟ تمدیریّمقام خدا در  چه کسی قائم .ج

مقام  تواند قائم ترین موجود جهان است. اوست که می کسی که بالفاصله بعد از خدا عظیمآن  جهان آفرینش است؛

یک  ،ی عالم العالم باشد و در پیکره تواند روح که میتواند جانشین خدا باشد. اوست  خدا باشد. اوست که می

 اهلل های تکوینی رسول نیابت خدای متعال حاکم کند. این هم صالحیّتبه مقامی و  ت واحد را به قائممدیریّ

 های تکوینی. برای ایفای نقش

 ها و وظایف پس از پیامبر ی استمرار این نقش نحوه

زنده  مبرغتا دیشب پی مبحث کردیم. حال تصوّر کنی مبرغبودن پیزمان زنده رابطه با تا اینجا در 

خواهیم ببینیم تکلیفمان از امروز به بعد  ایم و می بودند و دیشب از دنیا رفتند. امروز صبح ما با هم جمع شده

اسم از آن بدون اینکه  ،تمام مشکالت بحث امامت را حل کردممن ولی  ؛ندزنده بود مبرغچیست. هنوز پی

 شود.  چقدر راحت بحث امامت انجام میدیگر ببینید  ببرم. حاال

ی  وظیفه پیغمبر. گفتیم ها و وظایف پ  از پیامبر ی استمرار این نقش یعنی نحوه ،ستون سوم

کند؟ در  چگونه استمرار پیدا می اهلل . این وظیفه بعد از رسولندرا برعهده داشتی وحی  دریافت و عرضه

 ماند.  های بعد هم باقی می یعنی آن وحی عیناً برای نسل کتاب قرآن که مصون از تحریف است؛ قالب
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د چنین نو برای اینکه بتوان ندداشتبرعهده ی تبیین مبهمات و تفصیل مجمالت وحی را  وظیفه پیغمبراوّل: 

 ایشان ؛گفت می یشاناحکام را به ا جزئیّات ؛گفت می یشاناز آیات را به ا ، خدا باید مقصود خوددننقشی را ایفا کن

و شما  : منکنم می سؤالاینجا من از شما . ندکرد به ما منتقل می اًدقیقآن را  ،در بازگو کردنو  ندهم معصوم بود

خوردیم که مبهم بود و  در قرآن به آیاتی برمی ،ندزنده بود تا دیشب که پیغمبر هستیم. یهمان افراد دیشب

کردیم که مجمل بود و نیاز پیدا  به آیاتی برخورد می ؛دنرفع ابهام کناز آنها  پیغمبرکه کردیم  نیاز پیدا می

، امروز صبح ما نداز دنیا رفت د. دیشب که پیغمبرنرا بگویآنها تفصیل مجمالت  کردیم که پیغمبر می

ما  است؛ یرآن دیشبضح است؟ قرآن همان قی قرآن برای ما روشن و وا آیا دیگر همه ،بیدار شدیمکه از خواب 

اگر تا دیشب در قرآن ابهاماتی بود و این ابهامات به مبیّنی نیاز داشت، امروز  دیشبی هستیم!همان افراد که هم 

. اگر تا دیشب است عوض نشدهکه چیزی  اشخاص قبلی هستیم؛صبح هم همان مبیّن الزم است. ما که همان 

جزئیات را به او گفته باشد و او به ما بگوید، امروز صبح که خدا بود الزم کسی قرآن جزئیّات احکام را نگفته بود و 

 ؛ست؟ خیرهی جزئیّات در قرآن  همهدیگر آیا امروز صبح  است!در اختیار م یهم که همان قرآن دیشب

 خواهد.  خواست، امروز هم مفسّری می که دیشب مفسّری میطور  همان

 اند، روشن شده است. پرسیده بوده جاهایی که از پیغمبر دانشجو:

آیا ما مسائل مستحدثه نداریم؟ مسائلی که اصالً در ی جزئیّات احکام گفته شده است؟  بله، ولی آیا همه استاد:

اش  لهأای که اصالً صورت مس لهأوجود آمد. مس های بعد به مصداق عملی نداشت و در زمان مبرغزمان پی

ها را قرار است چه کسی بعد از  جواب این سؤالپ  د؟! ندهبواب چگونه به مردم ج پیغمبر ،نبود

آن کسی عین خود هم  پیغمبر درگذشتِ فردا صبحِگوید که  عقل نمیاینجا بدهد؟ آیا  اهلل رسول

او  ؛جزئیّات احکام را به او گفته باشدهمچنین  ویعنی کسی که خود خدا مقصودش از آیات  ؛الزم استحضرت 

یعنی یک چنین شخصی؛ یعنی استمرار این  ،گوییم امامی که ما می ؟ما بازگو کند رایعیناً بو  هم معصوم باشد

 . مبرغنقش پی
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به یک  ی اخالق نیاز داشتیم؛ ملی در عرصه، ما به یک الگوی عندزنده بود اهلل تا دیشب که رسولدوم: 

نیاز به شخصی  های اخالقی کند؛ و نیکیلت به خیر کسی که ما را دالنیاز داشتیم؛ به گر، یک اندرزگو  موعظه

در مراتب سیر و سلوک عرفانی ما را به و  ی به ما برساند، دست ما را بگیردکه از راه باطن امداد غیبداشتیم 

امروز و  نداز دنیا رفت مبرغدیشب که پی یشب به یک چنین فردی نیاز داشتیم.های کمال برساند. تا د قلّه

م؟ دیگر مربّی اخالق الزم نداریم؟ دیگر هستی های کاملی مان دیگر انسان آیا همه ،شدیمصبح ما از خواب بیدار 

همان و الگوی رفتاری الزم نداریم؟ دیگر دستگیری در سیر و سلوک عرفانی الزم نداریم؟ ما همان افراد دیشبیم 

فردا یّات الزم داشتیم، با آن خصوصدیشب شخصی که طور همان ،امروز هم هست. در نتیجه ،نیازی که دیشب بود

 ن خصوصیّات الزم داریم. امام یعنی این. همابا را  شخصن آعین صبح هم 

وجود حکومت بود و در رأس این  ،ی اجرای احکام اجتماعی الزمه .احکام اجتماعی داشت ،تا دیشب قرآنسوم: 

ی. امروز صبح که ما از خواب هم مقبولیّت مردمو گرفت که هم مشروعیّت الهی داشت  کسی قرار میباید حکومت 

و  عی قرآن دیگر الزم نیست اجرا شودیا احکام اجتما ر قرآن احکام اجتماعی وجود ندارد؟بیدار شدیم، آیا دیگر د

شود احکام اجتماعی را اجرا کرد؟  ثواب ببریم؟ یا بدون وجود حکومت میآن فقط باید آن را بخوانیم و از خواندن 

 اید هم مشروعیّت الهی داشته باشد؛آن حاکم ب ،و اگر حاکم الزم است م الزم است؛ر حکومت الزم است، حاکاگ

عمال در اِ عدالتِ ،علم به احکام و اهداف قرآن داشته باشد هایی که گفتیم را داشته باشد: یعنی صالحیّت

که  :اذن داده باشد اهلل هاست، به او هم مثل رسول خود خدا که مالک انسان ،عالوه بهحاکمیّت داشته باشد، 

آن برای اینکه بتواند  ،دهی. عالوه بر این خصوصیّاتبدهم که به بندگان من دستور  حق می ؛دهم به تو والیت می

باید پذیرش و مقبولیّت مردمی هم داشته باشد. این نیاز که تا دیشب وجود  ،حکومت را عمالً هم اداره کند

امام  ،نین شخصی امروز صبح هم الزم است و اسم این شخصداشت، امروز صبح هم سرجایش است. پ  یک چ

 است. 

 . اهلل های تکوینی رسول امّا نقش وب. 

که بود ی فیض نیاز  تا دیشب برای اینکه فیض از خدا که مبدأ فیّاض هستی بود به بشر برسد، به یک واسطه .1

ها  ی انسان بح دیگر نیاز نیست؟ یعنی همهترین انسان جهان آفرینش بود. آیا امروز ص ترین مخلوق و عظیم کامل
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ای دیگر الزم نیست؟ ما که همان  از خدا بگیرند؟ آیا یک چنین ترانسفورماتور و واسطهمستقیماً توانند فیض را  می

مستقیماً فیض را از که خودم داشتم نت اگر تا دیشب من ظرفیّ های دیشب! با همان ظرفیّت های دیشبیم، انسان

ی فیضی نیاز داشت که انسان کامل بود، این نیاز امروز صبح هم عیناً  واسطهبه تی بگیرم و عالم مبدأ فیّاض هس

وجود داشته باشد که نقش باید هم انسان کاملی با آن خصوصیّات  اهلل سر جایش است. لذا بعد از رسول

 ی فیض را ایفا کند.  واسطه

ی مخلوقات به  پا شود و بقیّه به یمن او این مهمانی بر تا دیشب ضیافت الهی یک مهمان اصلی الزم داشت که .2

آیا امروز صبح دیگر مهمان اصلی الزم نیست؟  معنوی و مادّی الهی روزی بخورند. ی رزق برکت وجود او سر سفره

ترین  هم وجود یک انسان کامل که مقرّب اهلل لذا بعد از رسول مهمان اصلی الزم است؛امروز هم همان آری، 

 گوییم امام.  میشخص به این  همان اصلی این ضیافت الزم است.عنوان م به ،ستبه خداجهان خلقت  موجود

العالم  او روح شد. انجام میمقامی خدا  به قائماهلل خلیفةنام  ت این عالم توسّط یک انسان کامل بهتا دیشب مدیریّ .3

نیازی به مدیر ندارد؟ آیا این پیکر دیگر آیا امروز صبح جهان  کرد. ت میلقت را از طرف خدا مدیریّاو جهان خ بود.

 ؛وجود داردهمین نیاز عین دیشب امروز صبح هم ت بر آن حاکم کند؟ عالم نیاز به روح ندارد که وحدت مدیریّ

 ت کردن بر سازمانمقامی برای مدیریّ الزم است. خدا قائماهلل خلیفةکند؟ لذا امروز صبح هم یک  می یچه فرق

 اسم این شخص امام است. آفرینش الزم دارد. 

خواهیم را درست فهمیده باشیم، اصالً در بحث امامت گیر ن مبرغهای پی ها و صالحیّت لذا اگر ما نقش

اصالً دعوا و مشکلی اگر این نکته را درست بفهمیم،  .اهلل های رسول چون امامت یعنی استمرار نقش داشت؛

این ایم.  را درست نشناخته ها و ابعاد صالحیّتی خود پیغمبر است که اصالً نقش گیر ما این. نخواهیم داشت

 ستون سوم. 

 ها در دوران غیبت امام زمان ی استمرار این نقش نحوه

یعنی دورانی که  است؛ ها در دوران غیبت امام زمان ی استمرار این نقش نحوه ،ستوناین امّا ستون چهارم.  و

 ایم، صحبت کردن از غیبت البته با توجّه به اینکه ما هنوز با استدالل وارد بحث امامت نشدههستیم. در آن ن اآل

کنیم به سراغ این جدول بیاییم، اجازه بدهید این  امّا چون دیگر وقت نمی هنگام است؛ امام دوازدهم کمی پیش
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شروع باز از باال  ده باشد.ستون چهارم را هم خیلی مختصر توضیح بدهم که توضیحات کلّ این جدول منتقل ش

 کنیم.  می

کند؟  داد، در دوران غیبت چگونه استمرار پیدا می انجام می مبرغی وحی که پی ی دریافت و عرضه وظیفه .1

آن وحی به همان صورت خالص هم  در دوران غیبت امام زمان ل خود قرآن که مصون از تحریف است.شک به

 در دسترس من و شما هست. و ناب 

شود؟ اینجا مقداری توضیح  ی تبیین مبهمات و تفصیل مجمالت وحی چگونه واقع می وظیفهدر دوران غیبت،  .2

محدود به شهر امّا کشور اسالمی که  اند؛ در مدینه مبرغپی ،اهلل در زمان رسولفرض کنید نیاز است. 

حکومت  .در زمان حضرت علی ؟خواهید میتر  گستردهیا از آن  د؛شهرهای زیاد دیگری هم دار مدینه نیست؛

کشور عراق یکی از کلّ  هایش بود؛ شور ایران یکی از استانکلّ ک ی زمین بود. نصف کره علیحضرت 

 هایش بود؛ سعودی یکی از استانکلّ کشور عربستان  هایش بود؛ شور سوریه یکی از استانکلّ ک هایش بود؛ استان

فرض ی زمین بود؛ خیلی عظیم بود.  نصف کره کشور فلسطین. حکومت حضرت علی کلّ کشور اردن، کلّ

 ،قرآن به مشکل برخورد کردنداز ی ا مردم شهر کوفه اگر در فهم آیهبله،  .هستنددر کوفه  حضرت علیکنید 

رد مردم شهر مدینه اگر به سؤالی برخو مبرغتوانند نزد حضرت بیایند و سؤال کنند. یا در زمان پی می

ند؟ حضرت ربیایند و سؤال کنند. امّا مردم سایر شهرها و بالد چه تکلیفی دا اهلل توانند نزد رسول می ،کردند

د؟ آن زمان که تلفن و تلک  و نکنبد چه باید نکن اگر مردم خراسان به سؤال برخورد ند؛هستدر کوفه  علی

سؤال کنند و جواب بگیرند.  ؛چت کنند حضرت علیی اینترنت نبود که با  شبکه نبود؛ای  ارتباطات ماهواره

 یا امیرالمؤمنین چه بود؟ پیغمبر ،تکلیف مردم سایر شهرها برای اینکه فهم درستی از قرآن پیدا کنند

کردند که فهم عمیق و درستی از دین  در زمان خودشان تعدادی صحابه و شاگرد تربیت می ک از ائمّهییا هر 

نو زا جلوی پیغمبر و امام علم اکتسابی بود؛ ؛علم الهی نبود مثل علم خدا و پیغمبر پیدا کنند. علم اینها

 و دقیقی های پاک و باتقوا انسان معصوم هم نبودند؛ مبر و امامغمثل پی زده بودند و درس خوانده بودند.

امّا  یاورند؛ب به زبان ،آمد توجّهی کنند و هر حرفی به ذهنشان اشخاصی نبودند که عمداً دروغ بگویند یا بی بودند.

ی  عنوان نماینده به ی دیگر ک از ائمّهییا هر  یا حضرت علی مبرپیغرا اشخاص معصوم نبودند. این 
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مرجع آموزش و فهم دین  هاکردند. این افراد برای مردم آن شهر علمی خود به شهرهای مختلف اعزام می

، ی امام جواد نماینده ،است حضرت معصومهکه نزدیک حرم  31شدند. در قبرستان شیخان قم می

 در بغداد یا مدینه بود؛ دفنند. امام هائمّ دگان، نماینی امام عسکری ، نمایندهی امام رضا نماینده

که نصف  مرجع سؤاالت دینی مردم بود. پ  در زمان حضرت علی ،ی علمی که به قم فرستاده بود امّا نماینده

توانند به خود حضرت  مردم میاست که شهر کوفه  درحضرت است، فقط آن  حکومتقلمرو ی زمین  کره

کنند و  مراجعه می ی حضرت علی پرورده ی مردم به شاگردان علمی دست بقیّه مراجعه و سؤال کنند. علی

 گیرند.  هایشان را می جواب سؤال

درصد  نه نودو زمان حضرت علیکه در طور همان است. ای نیفتاده اتّفاق تازه در دوران غیبت امام زمان

حتّی  ؛مستقیماً دسترسی نداشتندبه خود حضرت کردند و  حضرت مراجعه میآن پروردگان علمی  مردم به دست

، ندبود در خود بغداد هم که امام کاظم ،حضرت چهارده سال در زندان بودندکه آن  در زمان امام کاظم

دوران  .کردند ردان علمی حضرت مراجعه و از آنها سؤال میبه شاگو مردم به خود حضرت دسترسی نداشتند 

پروردگان علمی مکتب  ی مردم این است که به دست یعنی وظیفه طور است؛ هم همین غیبت امام زمان

ی  مند و کارشناسانه از قرآن و احادیث و سنّت و سیرهروش یفهم یعنی عالمان شیعی که براساس بیت اهل

شان را  سؤاالت دینی تامراجعه کنند  ،کنند احکام و حقایق دین را استخراج می بیت و اهل مبرغپی

چون  صد بود؛صددر این دسترسی نداشتن به امام در زمان امام کاظمکه گفتم، طور هماندهند. بجواب 

ند از هم مجبور بودآنها حتّی  زندان بروند و از حضرت سؤال کنند!توانستند به  نمیکه مردم خود بغداد هم 

 شاگردان حضرت سؤاالتشان را بپرسند. 

های اسالمی خود  درصد مردم سرزمین نه نودو ؛نددر کوفه بود طور. حضرت علی باز همین .نقش تربیتی .3

استفاده  یشانهای اخالقی و عرفانی ا دیدند و دسترسی به حضرت نداشتند که از تربیت را نمی حضرت علی

های مختلف  و آنها را به سرزمین ندکرد ی تربیت میی ی اخالقی و عرفانی شاگردان برجسته کنند. حضرت علی

                                            

 دفنند.آنجادراسالمتاریخازبزرگیخیلیهایشخصیّتولیاست؛کوچکمحلّشاست.عظیمونورانیخیلیقبرستاناین .31
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کردند.  استفاده میاز آنها های عرفانی و اخالقی  ها برای تربیت شدن در عرصه و مردمان آن سرزمین ندفرستاد می

شان این  ی مردم وظیفه مهیعنی ه صد؛درصد شد صددرنه  نودوآن در واقع،  ی غیبت امام دوازدهم در دوره

 برای تعالی و تکامل روح استفاده کنند. بیت پروردگان مکتب اخالق و عرفان اهل از دستاست که 

در  حضرت علیظرافتی دارد؛ خوب دقّت کنید! اینجا هم ی بعدی تشکیل حکومت اسالمی است.  وظیفه .4

آیا  .نددر مدینه بود مبرغ. پیندداشت؟ نداستاندار نداشت . آیا حضرت علیندکرد کوفه حکومت می

؟ خیر. آیا علم معصوم بودند مبر و حضرت علیغیپ. آیا استاندارهای ند؟ داشتنداستاندار نداشت مبرغپی

آموخته  مبر و ائمّهغعلم دین را از محضر پی بودند؛ مبر و امیرالمؤمنینغی پی صحابه الهی داشتند؟ خیر؛

چی  عادل بودند؛ سوءاستفادهو ثانیاً شناس بودند  یعنی اوّالً فقیه و دین الم نبودند؛بودند؛ اشخاص عادلی بودند؛ ظ

. ندعنوان استاندار مصر به مصر فرستاد بکر را به ابی محمّدبن نبودند. مثالً حضرت علیهم و زورگو و دیکتاتور 

ی  نماینده بله؛ه از او اطاعت کنند؟ ی مردم مصر نبود ک امّا آیا وظیفه بکر علم الهی و عصمت نداشت؛ ابی محمّدبن

 ندبه مالک اشتر حکم و فرمان نداد بکر کشته شد، آیا حضرت علی ابی بود. یا وقتی محمّدبن حضرت علی

 که به مصر برود و حکومت کند؟ آیا مالک اشتر علم و عصمت الهی داشت؟ خیر. آیا حضرت علی

عبّاس را  بن مثَ؟ آیا او علم و عصمت الهی داشت؟ خیر. آیا قُندنفرستادعنوان فرماندار بصره  یف را بهنَحُ بن عثمان

ی مردم این  ؟ آیا او علم و عصمت الهی داشت؟ خیر. آیا وظیفهندعنوان فرماندار مکّه نفرستاد به حضرت علی

د. اینها اش داشتن عصمت الهی و علم الهی نبو بودن الزمهاالطاعه  واجببود که از او اطاعت کنند؟ بله. پ  

االمام بود،  مالک اشتر نایب االمام بود، عبّاس نایب بن قثم بود؛ حضرت علی ،االمام بودند. امام نایب

ی حکومت در آن قلمروی که به آنها  االمام بود. اینها در اداره حنیف نایب بن االمام بود، عثمان بکر نایب ابی محمدبن

 . ، نایب امام بودندواگذار شده بود

ی اسالمی  ی حکومت جامعه ی اداره طور است. در این دوران هم وظیفه هم همین ان غیبت امام زماندر دور

شخص این  .است امام زمان ،حکومتواقعی رئی   است؛ امام زمان ،دارد. اماماالمام برعهده  نایبرا 

 االطاعه بودن الزم ؛گفتیم. و فرستاده شدبه مصر  که از طرف حضرت علی مثل مالک اشتر االمام است؛ نایب
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فقه و فهم احکام دین را اوّالً نه مستلزم علم الهی داشتن. کافی است و مستلزم عصمت داشتن است االمام نه  نایب

ت و فهم از مسائل سیاسی و اجتماعی زمان هم داشته باشد. قدرت مدیریّ ؛عدالت داشته باشدو ثانیاً داشته باشد، 

 در رأس حکومت قرار گیرد.  صالحیّت دارد که چنین کسی

وقت  شود. یک تعیین می شکلدو به االمام  نایب امنته دار حکومت است؛ االمام عهده نایب ،پ  در دوران غیبت

به اسم  . تعیین شدن شخص مثل اینکه حضرت علیاو وقت مشخّصات یک ؛شود تعیین میاالمام  نایبشخص 

با االمام را  نایبوقت  به مصر برو و حکومت کن. امّا یک یب منی؛ناد تو نفرمای د و میننویس مالک اشتر حکم می

سعید  بن ؛ عثماننده بودکه شخصشان را تعیین کرد ندچهار نایب داشت کنند. امام زمان مشخّصات تعیین می

حدود چهل سال نیابت عثمان بود که  بعد از او محمّدبن دو سال و نیم نیابت حضرت را داشت؛ی که حدود وعمر

د محمّ بن وقتی نزدیک مرگ علی 32ری.مُمحمّد سَ بن علیّو سپ  نوبختی بود  روح بن بعد حسین حضرت را داشت؛

عنوان نایب خود  شخصی را بهدیگر من  ،بعد از تو :ای به او نوشتند و فرمودند نامه سمری شد، امام زمان

ه  ال ُفق ه  م ن    ان  ك  ف ا ّما م ن  شود.  دوران نیابت عامّه شروع میو  کنم تعیین نمی ، ُمخال فًا ل ه واُه،  ، حاف ظًا ل د ین ه   اء  صائ نًا ل ن  ف س 

ُعوا  33؛ن  یُ ق ل ُدوهُ الُه ف ل ل ع وام  ا  م ر  م و  ُمط يعًا ال    ُة ا  ع ل ي ُكم  و   ین َُّهم  ُحجَّت  ُرواة  ح د یث نا ف ا   ى  ف يها ا لو  ا مَّا ال ح واد ُث ال واق ع ُة ف ار ج  ن ا ُحجَّ

دار باشد، مطیع امر  کسی که فقیه باشد، خویشتن :با مشخّصات بیان کردند؛ فرمودندنایبان خود را یعنی  34؛اهلل  

از طرف من نمایندگی دارد و شما  یین شخصچن باشد، مخالف هوای نفسش عمل کند؛ مبر و امامغخدا و پی

در واقع فقیه  ولیّ ،گویند تعیین با مشخّصات. پ  در دوران غیبت موظّفید از او تبعیّت کنید. به این می
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عصمت است.  ،فقیه ی تبعیّت از ولیّ . کسی نگوید که الزمهاست االمامی است که با مشخّصات تعیین شده نایب

علم  مبرغفقیه این است که مثل امام و پی ی تبعیّت از ولیّ گوید الزمهمگر مالک اشتر معصوم بود؟ کسی ن

 الهی داشته باشد. مگر مالک اشتر علم الهی داشت؟ 

توجّه داشته باشید!  ،من به بحث والیت فقیه خیلی محکم معتقدم و قشنگ هم استدالل کردم؛ امّا در عین حال

 مبر و امام معصومغدهیم! یعنی آن سطح انتظاری که از پینتراز امام معصوم قرار  فقیه را هم وقت ولیّ یک

 !ندارد عصمتکه فقیه  چون ولیّ آید؛ نمیفقیه از پ  آن بر چون ولیّ فقیه؛ داریم، آن سطح را نیاوریم کنار ولیّ

ای هم خبر نداشته باشد و مطّلع نباشد. آن سطح  لهأباالخره ممکن است اشتباه هم بکند. ممکن است از مس

فقیه یک عالم دینی عادل و باتقواست  فقیه نداریم. ولیّ داریم، از ولیّ مبر و امام معصومغتوقّعی که ما از پی

را دارد، نه علم الهی آنها را.  مبر و امامغت کند؛ نه عصمت پیبه او اجازه داده بر مردم مدیریّ که امام زمان

روز اوّل او   دیگر باید عزلش کنیم و او را دور بیاندازیم. مگر فقیه اشتباهی کرد، نگوییم پ یک ولیّ یلذا اگر روز

از ما بهتر  ست؛ منتهاکه حاال خالفش از کار درآمد؟ خیر، او بشری عادی مثل من و شما ممعصوم منگفته بود 

های نفسانی  چی نیست که از قدرتش استفاده سوءاستفاده فهمد و شخص باتقوایی هم هست؛ ا میاحکام دین ر

هم این اجازه را دارد که به  و از طرف امام زمان م و دیکتاتوری کند و امثال اینها؛به مردم ظلو  کند

 نمایندگی حضرت بر مردم حکومت کند.

انجام  در دوران غیبت توسّط خود امام معصوم و امّا آخرین جمله اینکه وظایف تکوینی امام معصوم

ی فیض بین خدا و خلق  واسطه یعنی امروز امام زمان نیست؛نیابت  ایف تکوینی دیگر قابلشود. وظ می

مقام  العالم و قائم روح امروز امام زمان ؛ندستهی رزق الهی  همان اصلی سفرهم امروز امام زمان ؛ندسته

 ن وظایف قابل واگذاری نیست. ای. ندستهت جهان خلقت در مدیریّاهلل خلیفةخدا و 

 خوبی برایتان جا افتاد که امامت یعنی چه. حال بحث امامت بهتوضیح دادم. دیگر کلّ این جدول را برایتان 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


