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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

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

  

 به  رهبران، با تأييد بزرگان نسبتی  انهعدم تعارض گشوده بودن باب نقد ناصح

 آنانهای  شايستگی

والیا  فقیاه، اعاعا     ی رهبران، تأیید بزرگان، عدم تعاار،، اایتای،ی،    نقد ناصحانه کلمات کليدی:

مطلق از معصوم، اعاع  مقیّد از غیرمعصوم، حجّ ، مبانی اعیقادی، حقیق  دین، کارکرد دیان، صاد    

هاد،، وسایله، اوااور ماردم،  لاا، عادال ،       المال، حکوم  اساممی،   حدیث، اداء امان ، والی ، بی 

 انتانیّ ، محبّ  افراعی، تعریف و تمجید، اصمح.

که به اخیصار به  اند پرسیدههایی  یادداا را عی یکی دو نکیه دوسیان اخیر،  جلتارهای  صحب پیرو 

نیت   سازگار چندان با آنچه روال عادی اس ، ها دانا این حر، میالبیّه کنا.  ای می اااره هاپاسخ آن

های ذهنی همیشه مبدأ کشف و  منیها این عوفان ؛ها بریزد لذا ممکن اس  آرامش ذهنی ما را برو

ذهن ما حاکا بود با یك حر، و  نباید ن،ران اویا که آن نظا ساکیی که بر ؛یافین حقایق جدید اس 

این هت . همیشه  برکاتی دراخیمل اود؛  ، دچارآوایی ندارد بی که ااید با آنها هماهن،ی و هامطل

 میداول و معمول اس . رآن تفکّ درتردید کردن های جدید متیلزم یك نوع  یافین نکیه
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 بحثاااره کردم و  چند موردی ابل به  که جلته دوسیان بود های یادداا عر، کردم، نکاتی در 

 ی به آنها ااارهااید که  ها هت دی،ر  ی چند نکیه گرف . ی ابلمان کمً حول آن موضوع ارار جلته

ارآن و روایار آمده  در رابدهد که بیوانیا آنچه به ما خدای میعال این ادرر را  و امیدوارم بد نبااد

خواند، تأیید  که با اینها می و تا آنجانیا ارزیابی کآن را با این محك،  غیر هر چیزیحجّ  بدانیا و 

 رخیلی مها اس  که حجّ  با سایآن نباایا و نقد کنیا. ، پذیرای خواند که نمی جایی کنیا و هر

با او وا  بخواهیا حجّ  را  نشود و آنتبدیل چیزی که حجّ  نیت  به حجّ   جا نشود؛ هچیزها جاب

 ،را بخواهیا با عملکرد یك اخص، یك اخص غیرمعصوم ارآن و روایار معصومین تطبیق دهیا؛

گروه  را بر ااید به یك معنا، یك معصوم این کار و با اس  دین تطبیق دهیا. این یك انحرا، در

 انحرافار اعیقادی اس .  ؛ اینهامعصومان افزوده باایا

خیلی  کند. ، دورمبانی عقیدتی ماس آنچه  جوّ و جریانار اجیماعی ممکن اس  ما را از اایا؛مرااب ب

و مورد   ها که مورد عماه چقدر ، هرم نداریامقدّ بی  ارآن و اهل هیچ چیزی را بربتنجیا و 

خوانی؟ این روای   البمغه چیت  که می نشود که ب،وییا حاال نهج عوری ؛یااحیرام ماس . مرااب باا

گونه  خدا نکند این !گفیه خوانی؟ فمنی مثمً چنین و چنان خوانی؟ این آیه چیت  که می چیت  که می

فرمایشار  البمغه و . ارآن، نهجاس ر دینی ی تفکّ حوزه روی دراویا! این یك انحرا، و کج

 ی.دی،ر نه هیچ اخص ؛حقیق  دین اس  برای ما بیان،ر معصومین

عملی ایمان  کند. ایمان را با آثار می کارکردهای آن  هور ام که حقیق  دین در بارها عر، کرده

قاَلِت فرمود:  ارآن پذیرند. ، ادّعای ایمان او را نمیکتی وجود نداا  عملی ایمان در آثار اگر سنجند. می

َلْم تـُْؤِمُنوا َو فرماید به آنها ب،و:  ا ارآن میامّ نشین گفیند ما ایمان آوردیا؛ های بادیه ربع راُب آَمّنا:عْ اْلَ 



 

 

 

 

3 

های اما  ایمان وارد دل هرگز اما ایمان نیاوردید. 1:قـُُلوِبُكمْ   یيماُن فِ ُخِل اْلِ ا َيدْ ِكْن ُقوُلوا َاْسَلْمنا َو َلمّ ٰـ ل

  .َاْسَلْمنا؛ ب،ویید: نشده، ن،ویید ایمان آوردیا

 کنند اااره میهمین نکیه را حورر دم، ابمً عر، کرها که  الحتین همین فرمایشار اباعبداهلل در

ادّعای ایمان و ادّعای اسمم را  کتی ایمان  کو؟ از میدان عمل چه آوردی؟ آثار که ب،و ببینا در

زیاد ها ادّعای  خواندن و روزه گرفینِ پذیرند که با نماز نمی کتی از ،ی باالتر ب،ویاحیّ پذیرند؛ نمی

عملی  آثار دی،ر ازخواندن و روزه گرفین  نماز دب،وییااید  خیلی عجیب بااد وایمان کند. این ااید 

ُكوِع الرَُّجِل َو ُطوِل ُر  ىٰ ل تـَْنظُُروا ِالودند: اید که فرم انیده امام صاد  این حدیث را حیماً از .ایمان اس 

به  2:انَِتهِ ِصْدِق َحِديِثِه َو َاداِء َام ىٰ ِكِن اْنظُُروا ِالِلَك َو لٰـ ِلذٰ   اْستـَْوَحشَ   اَدُه فَـَلْو تـَرََكهُ ٌء اْعت ِلَك َشیْ ذٰ  ُسُجوِدِه فِانَّ 

کن اس  فرد به آن این چیزی اس  که مم ن،اه نکنید؛های عوالنی اخص  های عوالنی و سجده رکوع

به آن معیاد اده  اینکه انجام ندهد و بیرسد از وحش  اود؛ دچارانجام ندهد،  و اگرعادر کرده بااد 

های عوالنی، اینها را ممك  های عوالنی، سجده های زیاد، رکوع گرفین  های زیاد، روزه خواندن نماز .اس 

راس   ولکن ن،اه کنید به اینکه چقدرفرمود:  ب،یریا؟ممك  چه چیز راپس دینداری اخص ن،یرید. 

؛ روزه گرفین ممك خواندن ممك نیت  ادای امانیش صاد  و مقیّد اس . نماز در رگوید و چقد می

امانیی را که به او سپرده  کند؟ عمل میایمانش  به اایوائاریعنی  گوید! راس  می ببین چقدر نیت ؛

 کند؟ که این خود بحث بتیار مفصّلی دارد.  اده، چ،ونه حفظ می

صد  حدیث  ا یك معنای دی،رامّ ؛س  و دروغ،و نیت ی،وسصد  حدیث یکی به این معناس  که را

راسیی مؤمن  به گوید من مؤمنا، می یعنی اگر اس ؛[ ]حرفش، در عمل راس  و درس که این اس  
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این صد  حدیث  رو آنهاس . هراسیی دنبال بییا، به ی اهل عهگوید من ای اگر می گوید. اس ؛ راس  می

 اس . 

ِانّا ی:  ذیل آیه بی  از والی  که اعظا امانار اس  که اهل مخیلف دارد.[ ]معانی اداء امان  ها

نَُّه كاَن َظُلوماً ْشَفْقَن ِمْن ا َو َحَمَلَ ا اِلْنساُن اِ مانََ  َعَلى السَّماواِ  َو اَلْرِ  َو اْلِجلاِل فَاَبـَْیَن َاْن َيْمِمْلَن ا َو اَ َعَرْضَنا اْلَ 

این یعنی ببین  د داریا.روایار میعدّ 4بیییا. امان ، والی  اس ؛ این امان  ما اهلفرمودند: این  3،َجُ ولً 

 کند؟ این یك معنای امان  اس . ا میادامان  والی  را  چ،ونهکند؟  می چ،ونه رفیار بی  با اهلفرد 

 از این اخییار ما به او دادیا؛ این ها یك امان  اس .که اس  یك معنای دی،رش همین اخییاری 

کتی رازی به او سپرد یا چیزی نزد او  کند؟ یك معنای دی،رش ها این اس  که اگر چ،ونه اسیفاده می

ن یا آکند  حافظ آن امان  اس  و امین اس  و این راز را به دی،ران افشا نمی به امان  گذاا ، چقدر

 کند. امان  ها نمی دهد و خیان  در نمی معر، تباهی و همک  ارار چیز را در

که های حکومیی ها هت . یعنی ن،اه نکنید  مورد نظام مورد فرد هت ، در در مانیداریکه ا عور همان

های عوالنی دارند،  ، سجدههای عوالنی دارند خوانند، رکوع نظام حکومیی، نماز میحاکمان این 

این  ید؟ چقدرگو راس  می ولکن ن،اه کن ببین چقدر بتیه دارند، اینها را ن،اه نکن. های پینه پیشانی

هایی  حر،در  چقدر گوید؟ آن حاکا اس ؟ چقدر راس  می صد  و راسیی در حکوم  صداا  دارد؟

  ؟ای ناکرده دروغ و خم، وااع گوییخد زند صداا  و راسیی حاکا اس ؟ و چقدر که با مردمش می

                                            

  .22ی  ی احزاب، آیه . سوره3
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پایبند به آن مل میدان ع در راسیی هبدهد چقدر  اش ها این اس  که اصمً اعارهایی که می یك مرتبه

که هایی  کند، خودش چقدر به این چیزها پایبند اس ؟ موعظه مردم را به چیزهایی دعور میاگر  اس ؟

امانیی که به  ؛ ویعنی اینحاکمان اس ؟ صد  حدیث پایبند ها  کند، خودش چقدر به آن موعظه می

آن سرزمین  هایی اس  که در ی سرمایه مملک  و همه همه ؛اس   ی ملّ یك حاکا سپرده اده، همه

ظ و حف چقدر در کند؟ اداء امان  می ببین چقدر های معنوی و مادّی. سرمایه از اعاّ ؛وجود دارد

های اخصی  دهد؟ آیا اسیفاده معر، تلف ارار نمی آیا این امان  را در ن،هداری این امان  امین اس ؟

 کند؟  این امان  نمی در بار خیان  ،کند؟ و تصرّ این امان  نمی از

اسممی، یعنی با نماز و روزه  سنجید،  با  واهراود  نمیرا  صد  ادّعای ایمان فردکه  عور بنابراین همان

اینکه  اود به صر، نمی حکوم  را ها عای اسممی بودنادّ د  حدیث و اداء امان  او را دید،باید صو 

به  چقدر صاداند! چقدر گویند! راس  می بلکه باید ببینیا چقدر ؛پذیرف  اند، اهل نمازند، اهل روزه

ها  ند؟امین ،این امانیی که به آنها سپرده اده در و چقدر کنند؟ ند و عمل میهای خوداان پایبند حر،

کنند؛ آال، و  ی اخصی نمی کنند؛ سوءاسیفاده نمیکنند، ها خوداان تصرّ، خائنانه  تلف نمیآن را 

اموال مردم را که  دهند؛ نمیهای کمن برای خوداان اکل  سرمایه کنند؛ خوداان جمع نمیلو، برای اُ

آورند؛  نها به اسا خوداان درنمیسازی و امثال ای ایه اده به ثمن بخس به اسا خصوصیبه فروش گذا

س  را کنند. چقدر اسیفاده نمی دنیا های خوداان برای جمع کردن  مواعیّ از کنند؛ خواری نمی ران 

ها  ذهن خواها اصمً ؛ چون نمیخواها مصداااً وارد اوم چیزها که نمی صاداند؟ و سایر گویند؟ چقدر می

رغا  ای که دوسیمان نوایه بود که علی ولی خواسیا ب،ویا آن نکیه ؛های مصداای اود وارد بحث

دسی،اه خدا  آنچه در ،س ، خواسیا ب،ویا  اهل نماز و اهل روزه و اینهاحاکمیّی نقدها[  ]همه

   داایه بااید.داّاس ، این اس . پذیرفینی 
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نه  ؛غیرمعصوم، اعاع  مقیّد اس  فر  اس  بین معصوم و غیرمعصوم. اعاع  از این اس : ی دی،ر نکیه

سازگاری های من  با حر،راه  ی میانهاز ی که دوسیان  همانداّ  کنید. کنا  اعاع  مطلق. اسیدعا می

 اایباه درآورند. را اززرگواری بیایند و مب اایباه کردم باهرجا  ،کنند  ها داّ ندارند، همان

 از !مام، مالك اایراال اش را ب،ویا: نایب غیرمعصوم. نمونه معصوم با اعاع  از فر  اس  بین اعاع  از

یك دسیورالعمل  علیحورر اود.  منصوب می سرزمین مصر یبه فرمانروای عر، امیرالمؤمنین

های بلند و  آموزه داند چقدر البمغه اس  که خدا می نهج 53 ی نویتند که نامه می ربرای مالك اای

ا امّ! چقدر فاصله داریاداند  خدا می امروز با این دسیورالعمل فاصله داریا. س  و چقدر ماآن ا بزرگ در

: گویند مینویتند و  می حورر خطاب به مردم مصر که، البمغه نهج 33ی  هت ، نامه ی دی،ر یك نامه

 کنند، چه توصیف مالك می عنوان فرمانروای اما نصب کردم و چه تمجیدهایی از من مالك اایر را به

 این همه تعریفی کهبا  یك صفحه بعد از کنند! آن نامه می های مالك در اایتی،ی ایمان و از از یعظیم

این با گویند حاال  می 5:َمقَّ یما طاَبَق الْ فِ  َرهُ مْ یُعوا اَ طِ َو اَ  هُ لَ  اَفاْسَمُعو نویتند:  پایان نامه می ، درکردند مالك از

مطابق با آنچه  امر او اعاع  کنید در دهید و ازگوش به حر، مالك  ،مالك کردم از ی کههمه تعریف

یما فِ  اعاع  کنید. ،مام، مالك اایراال نایب آنچه مطابق با حق اس  از در مطلق! عور حق اس ؛ نه به

 !َمقَّ طاَبَق الْ 

 یُعواطِ اَ فرمود: ارآن  اگر ه فر  اس  بین معصوم و غیرمعصوم.ای اس  که عر، کردم ک این همان نکیه

و  گف  پیغمبر هرچهاین اعاع ، اعاع  مطلق اس .  6،ْمِر ِمْنُكمْ یُعوا الرَُّسوَل َو ُاوِلی الَ طِ َه َو اَ اللّٰ 

 مراال جا معصوم بودن اولی د و از همیناعاع  کرمطلق  عور به ارآن امر به بایدگف   مراال یاول هرچه

                                            

، ص 1االئمّره، ج   مکاتیرب  میرانجی،  و احمردی  111، ص 33؛ مجلسی، بحراراالنوار، ج  111، ص 36ی  البالغه، نامه سیّدرضی، نهج. 1
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ها ها در اخییارتان اس  که  دی یا و در سیا های امام  گفیه بحث یادتان هت  در اود. فهمیده می

کند که  گیری می و باسوادی اس ، نییجه رسد، چون آدم ممّ بزرگ سنّی به این آیه که می یك مفتّر

، ها ، ها رسولیُعواطِ اَ چون با یك ااد؛ تواند معصوم نب ین آیه اس  نمای مری که درالا اولی

عور و  مُطاع اس ، همان که رسول عور اده اس . یعنی همان فرمان اعاعیشان صادر ،مراال اولی

ما آتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه  ه مطاع اس ؟ ارآن فرمود:چ،ون ها مطاعند. رسول مراال همان حدّ اولی در

تَـُ واَو ما َن اُكْم  نهی کرد، را  هرچه ها امااز برای اما آورد ب،یرید،  هرچه پیغمبر 7:َعْنُه فَانـْ

مطلق  عور به، وی رسولگوید: پس اگر اعیع ]آن مفتّر سنّی[ می عور مطلق! بازایتیید؛ یعنی به

فر   عیعوی جداگانه نیاورده که ب،وییا آن اعاع  سنخش با این اعاع که یك ا مراال ولیبرای ا اس ،

ها  مراال پس اولی .یُعوا الرَُّسوَل َو ُاوِلی اَلْمرِ طِ اَ : فرمود ُاوِلی اَلْمِر، َاِطیُعواَاِطیُعوا الرَُّسوَل َو : نفرمود کند. می

 باید مثل خودِ رسول مرالا دهد که اولی بااد و این نشان می عاعهاال الزم اأن رسول باید ها

 غیرمعصوم، مقیّد اس ؛ ا اعاع  ازامّ ؛اید و ارط و بی مطلق اس معصوم  معصوم بااد. لذا اعاع  از

 .َمقَّ یما طاَبَق الْ فِ  َرهُ مْ یُعوا اَ طِ َو اَ  هُ لَ  افَاْسَمُعو فرمود:  به مالك اایر اس ؛ لذا راجع د به تطبیق با حقمقیّ

اود  هیچ مخلوای نمی از 3:اِلقِ ِفی َمْعِصَیِ  اْلخ   طَاَعَ  ِلَمْخُلوق  لفرمودند: البمغه  نهجدر  امیرالمؤمنین

امر معصوم  خواهد بااد. آن مخلو  هرکه می متیلزم معصی  خالق اس  اعاع  کرد؛چیزی که  در

ا غیرمعصوم . امّمطلق اس  مطاع بودن او و اعاع  از او لذا ؛متیلزم معصی  خالق باادمحال اس  

ِفی    طَاَعَ  ِلَمْخُلوق  لاعاعیش مطلق نیت .  ،احیمال خم، عمدی داردچون احیمال اایباه و سهو دارد، 

 .اِلقِ َمْعِصَیِ  اْلخ
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که مورد  خوانا؛ اتمیی را ی حدیث را نمی جالب اس . همه دیدم که بتیار امیرالمؤمنین حدیثی از

 سه گروه یا از دین خود بر :ِديِنُكْم َثََلثَ ً  ِاْحَذُروا َعلىٰ  فرمایند: می حورر امیر خوانا. میس  نظرم ا

َانَّ   انًا فَـَزَعمَ ُسْلطُه رَُجًَل آتاُه اللّٰ  آید: ما می ا که اینجا به کارکن را نقل می . اخص سومبیرسید سه اخص

ا به او مردی که خد :اِلقِ ِلَمْخُلوق  ِفی َمْعِصَیِ  اْلخل طاَعَ  نَُّه ِلَ  ِه، َو َكَذبَ َمْعِصَیُ  اللّٰ  ِه َو َمْعِصَیَتهُ طاَعَتُه طاَعُ  اللّٰ 

گوید؛  و دروغ میکند که اعاع  از او عیناً اعاع  از خداس .  و گمان می سلطن  و حکومیی عطا کرده

  اود اعاع  کرد. از هیچ مخلوای نمی ،متیلزم معصی  خالق اس  زیرا در آنچه

 خاعر بهمخلوای را انتان که و جا ندارد نیت   سزاوار :هِ ُحلُُّه ِلَمْعِصَیِ  اللّٰ ُلوُق ْن َيُكوَن اْلَمخْ ل يـَْنَلِغی اَ 

معصی   و هیچ اعاعیی ها در :هَ َعَ  ِفی َمْعِصَیِتِه َو ل طاَعَ  ِلَمْن َعَصى اللّٰ اَفَل ط .دوس  بدارد خدا، معصی 

ِه َو ِلَرُسوِلِه َو ِلُولِة ِانََّما الطّاَعُ  ِللّٰ  کند، معنا ندارد. خدا میخدا وجود ندارد و اعاع  از کتی که معصی  

ُْْمُر ِبَمْعِصَیِتهِ ُه ِبطاَعِ  الرَُّسوِل ِلَنَُّه َمْعُصوٌم ُمَط ٌَّر لاْلَْمِر َو ِانَّما َاَمَر اللّٰ    ؛مال خداسمنحصراً  ،اعاع  مطلق : َي

کرده به این  رسول مطلق از خدا امرِ به اعاع  اس . مراال س  و مال اولیا مال رسول خدا

 ها ،رسول خم، امری. سهو و اایباه و هر هر پاك اس  ازمعصوم اس  و  که رسول خاعر

 کند که متیلزم معصی  خدا بااد. امری نمی پیغمبر مصون اس .ها از خطیئه و  خطا از

ُْْمُروَن ِبَمْعِصَیِتهِ   َُّرونَ نَـُّ ْم َمْعُصوُموَن ُمطَ طاَعِ  ُاوِلی اَلْمِر ِلَ َمَر بِ َو ِانَّما اَ  کرده  امر االمر به اعاع  اولیو خدا  9:ل َي

 ها عصم  نظری دارند در ؛مطهّرند خطا و خطیئه هر معصومند و از مراال که اولی به این خاعر

 غیر بنابراینکنند.  نمی امربه معصی  ها  مراال  اولی میدان عمل. ها عصم  عملی دارند در تشخیص؛

خدای  به مطابق  با امر مقیّد مطلق نیت ؛هرکس دی،ری  اعاع  ازمر، اال و اولی خدا و رسول

 میعال اس .
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آن اواوتی  دیدگاه امیرالمؤمنین اایتی،ی مدیران و رهبران از ارزیابی معیار ی دی،ر: ا نکیهو امّ

اایر مالك  که به ی ا همان نامه در امیرالمؤمنینبه او دارند.  نتب سطح جامعه  درمردم اس  که 

ا ُكْنَت تـَْنُظُر ِفی ِمْثِل م  ُموِركَ اُ   ِمنْ   اَس يـَْنُظُرونَ َانَّ النّ  فرمایند: می ،نویتند می او یعنوان دسیورالعمل حکومی به

َلكَ ِفیِه مِ  گونه که تو  و بدان که مردم همان اوی هبر مردم مصر میر ای مالك! تو داری :ْن اُُموِر اْلُولِة قَـلـْ

 و خودر، خلفا پادااهان پیش ازبه گونه که  همان، کردی می نظر خودر امور فرمانروایان پیش از بر

کردی، ایراد  نقّادی می وداایی، ارزیابی  نظر زیرآنها را کردی،  ن،اه می خودر رهبران پیش از

گونه تو را  همان ،گیری را به دس  می وایی تو زمام سرزمین مصر ،هابدان که مردم مصر  ،گرفیی می

مامی که اال مورد توی مالك اایرِ نایب و در :ا ُكْنَت تـَُقوُل ِفیِ مْ َو يـَُقوُلوَن ِفیَك م دهند. ارار می نظر زیر

که گویند  را می، همان چیزهایی فرسیا می برای فرمانروایی مصر تو راامامش من امیرالمؤمنینا و دارم 

به کردی؟ چ،ونه  گفیی. چ،ونه به  لا آنها انیقاد می مورد خلفا و فرمانروایان و پادااهان می تو در

زمان عثمان  درالمال  کردی؟ چ،ونه به چپاول بی  حقو  مردم انیقاد می اسیفاده از ها و سوء سلب آزادی

چه گفیی این  می و یکرد دینی انیقاد می رواج بیچ،ونه به  کردی؟ انیقاد میو معاویه و امثال اینها 

بدان گرفیی.  ی این ایرادها را به حکوم  معاویه می همه گونه اده؟ حکومیی اسممی اس  که فوا این

به  را که تو دیروز راجعهایی  همان حر، ، مردم مصراوی می رهبر مردم مصر االمام روزی که توی نایب

 به تو ها خواهند زد. تو ها مرتکب آنها اوی، راجع زدی، اگر آن فرمانروایان می

ُه َلُ ْم َو ِانَّما ُيْسَتَدلُّ َعَلى الّصاِلِمیَن ِبما ُيْجِری اللّٰ ربط نیت !  ها بی رمایند: اما بدان این حر،ف حورر می بعد

صالح را فرد یك  انتانیعنی  ؟اود می ، دالل  و راهنماییاسیداللصالحان  برچ،ونه  10: اِدهِ اَْلُسِن ِعل ىٰ َعل

جاری  به او که بر زبان بندگان خدا راجعهایی  ها و اواور داوری براساس؟ پیدا کندتواند  چه راهی می از
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راضی و او  از یشانها ، دلفا  مردمکرد که عموم مردم، اکثری  اریب به اتّ ای رفیار گونهاگر به اود. می

اود این  بود، معلوم می  آزردهاو  ازها    دلصالحی اس . اگر نه، اکثریّ ااد بود معلوم اس  که این رهبر

 صالحی نیت .  رهبر

 اسمم حکوم  وسیله اس ؛ منظر از !ببینید عزیزان من ی آخر را ها ب،ویا و آن این اس : ا نکیهو امّ

 برای رسیدن به هد، امر وسیلههزینه کردن که دانید  می و هد، نیت . حکوم  هد، نیت 

 یکار ،خرج کنیدبرای وسیله هد، را بخواهید  ا اگرامّ ؛کنند می تأیید آن راهمه  ای اس  و عاامنه

اسیی که تو را به آن هد، برساند، خو تو این وسیله را می ؛گویند اایباه کردی همه می غیرمنطقی اس ؛

َا ارآن فرمود:  به تعبیر کنی؟ خواهی این وسیله را حفظ کردن از هد، می نظر حاال به ایم  صر،

رٌ  یبِالَّذِ   ْدنىٰ الَِّذی ُهَو اَ  َتْسَتْلِدُلونَ  یعنی  ،اس  تر ارزش اس ، کا تر و پت تر  آن چیزی که پایین 11؟ُهَو َخیـْ

را خرج یعنی هد،  و ارزامندتر اس ؟ بهیر اس ، خواهید عو، کنید با چیزی که خیر وسیله را می

 وسیله باید خرج هد، اود. !که معنی ندارد وسیله کنی؟ این

هرچه را برای جانش را، ش را، آبرویش را، انتان داراییداد. را  چیز همه اسممی بایدپس برای حکوم  

ق را محقّ اس  آن ا هدفی که این حکوم  اسممی ارارامّ ؛نکرده بقای حکوم  اسممی هزینه کند، ضرر

 وها  در بحثبارها  منطقی نیت . کرده و هزینه کرد برای حفظ حکوم  اسممی، آنجا ضرر کند، اگر

یك  ؛ما هحمداان خواند ی از تفتیر سوره را عليه تعالی اهلل رضوان مخیلف این جممر حورر امام های مناسب 

که تئوریتین  عليه تعالی اهلل رضوان امامزبان خود حورر  عرضی کردم ازمطلبی را که این  تابار دی،ر ها بخوانا 

ی  جلته اواخرایشان  گفیه بااا. اس ، معاصردنیای  ر بزرگ انقمب اسممی دراین انقمب اس ، میفکّ

                                            

  .81ی  ی بقره، آیه . سوره11



 

 

 

 

11 

معرف  کتی یعنی منحصراً  12: ِبهِ   ُخوِطبَ   ا يـَْعِرُف اْلُقْرآَن َمنْ ِانَّم»فرمایند:  میحمد ی  سوره چهارم تفتیر

ا ِانَّم .ی هدی ه، ائمّایشان و بعد از یعنی پیغمبراکرم ؛به ارآن دارد که مخاعب ارآن وااع اده

لکن ما نباید  اس ؛ اهلل ؛ یعنی مال رسولی اعلی مال اوس  آن اسیفاده ؛ ِبهِ   ُخوِطبَ   اْلُقْرآَن َمنْ يـَْعِرُف 

لش این اس  که خیال ی ارآن( و اوّ سفره ای برداریا )از این سفره، یك بهره باید با ها از .مأیوس اویا

آمده اس  برای اینکه همین نیت  و ارآن  کار دی،ری در این متائل عبیعی چیز از نکنیا که غیر

 ه زندگی دنیا. این انکارالبیّ ؛برای زندگی آمده اس  و متائل عبیعی را ب،وید؛ اینکهمتائل اجیماعی 

س  برای همان ا ای ی اینها وسیله ی نبوّر اس . ارآن آمده اس  که انتان را انتان کند و همه همه

که انتان این برای ایناس  همه وسیله  وسیله اس ؛یله اس ؛ تمام ادعیه یك مطلب. تمام عبادار وس

این به فعلیّ  برسد و انتان بشود. انتان  ،اود. آنکه بالقوّه اس  و لبّ انتان اس   اهر)مغزش( بابش لُ

عوری که همه چیزش الهی بشود،  ، یك انتان الهی بشود بهبالقوّه، انتان بالفعل بشود. انتان عبیعی

اند حکوم   بیاء نیامدهان اند. ی اینها وسیله اند. همه آمده. انبیاء ها برای همین بیند حقّ ببیند هرچه می

اداره  اند فقط دنیا را که انبیاء آمدها نه اینامّ ؛این ها هت  !خواهند؟ حکوم  برای چه می درس  کنند.

بحث صف  حق ه بحث عدال ، همان کنند. البیّ کنند. حیوانار ها دنیا دارند و دنیایشان را اداره می

عدال  اجیماعی ها به  کنند؛ بحث عدال  ها می یرر دارندبرای ااخاصی که چشا بص .تعالی اس 

 ؛ لکن مقصد این نیت ؛حکومیی که حکوم  عادله بااد ؛کنند دس  آنهاس . حکوم  ها تأسیس می

 «اند. مدهآبرای آن ی دی،ری که انبیاء  این ها وسیله اس  برای اینکه انتان برسد به یك مرتبه

ایجاد کند. جامعه را اکوفایی آن حقیق  انتان را ی    وسیله اس  برای اینکه زمینهبنابراین حکوم

اهلل دس  پیدا  به آن حقیق  انتانیّ ، به معرف  های بیشیری با سهول  بیوانند ای کند که انتان گونه به
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حکوم ، تا جایی یك بنابراین  حکوم  وسیله اس  برای این! کنند؛ به کمال عرفانی نائل اوند؛

 جامعه متاعد و فراها کند. اگر این امر را در اس  که بتیر بی  مورد تأیید ارآن و اهل حکوم ِ

قایق روحانی و عرفانی جذب به معنویّ ، به ح ،مردم کارکرد یك حکوم  این اد که تعداد زیادتری از

فهمیا این وسیله  غز انتانی حرک  کردند، میآن لبّ و م متیر تعالی و تکامل و اکوفاییِ در ادند و

کوم  با آن ما این ح ها به نظر ؟ آیا بازا اگر خم، این بود چهامّ راسیای آن هد، کارایی داایه؛ در

 نداا  جای نقد ؟ و اگرکند تطبیق می به آن دالل  داا همین فرمایشار حورر امام  چیزی که

ی مردم  یعنی همه ی خود ماس ؛ ها به عهده داوری این جای تصحیح و اصمح وجود ندارد؟ دی،ر

 ما به کتی ارجاع کنیا.که چیزی نیت   این دی،ر جامعه؛

از او اعاع  کنید. پس خود مردم  ،مطابق حق گف مالك هرجا  :فرمود به مردم مصر امیرالمؤمنین

که  یهدفمتیر آن  گوید. اینکه وااعاً یك حکوم  در مصر باید ببینند کجا مطابق حق می

 مردم از عکس داایه و بیشیر یا نه، درس  اثر ،ق بوده و کارایی داایهکنند موفّ بیان می عليه تعالی اهلل رضوان امام

، این را بوسیدند دین و مذهب رامردم  بتیاری ازی اینها غافل ادند و  همهدین و از خدا و  از ،معنویّ 

نقد گونه اس  بدانند که باید با  دیدند این  . و اگرچیت ماجراببینند  و خود مردم باید تشخیص دهند

ناصحانه، و دوسیانه ه نه دامنانه، نقد . البیّبرعر، کرد ها را کاسیی ناصحانه و مشفقانه تصحیح کرد و

 ی خودِ ولیّ فقیه در و ناصحانهل کردیا که باید باب نقد مشفقانه ی ابل مفصّ همین بحثی که جلته

 کنند باید کتانی را که نقد ناصحانه میچون او ها غیرمعصوم اس . و  ؛ی دینی باز بااد جامعه

  ىٰ َاْهدَمْن  َاَحبُّ ِاْخواِنی ِاَلیَّ فرمود:  ؛ چراکه امام هادیترین برادران ولیّ فقیه بشماریا دااینی دوس 



 

 

 

 

13 

ِئمَِّ  ِصیَمُ  ِلَ النَّ  ی و یفهب را بتییا، این با و اگر دوسیی اس ؛ این دامنی نیت ؛ 13؛ ُعُیوِبی  ِاَلیَّ 

هیچ نصیح  و خیرخواهی  15:َكالتَّْمِذير   َل ُنْصحَ فرمودند:  امیرالمؤمنین ایا. را ایفا نکرده 14اْلُمْسِلِمینَ 

 .داری برحذرکند،  اایباهی که دارد می که اخص را ازرسد  نمی به پای این

به فرمایشار ی ابل  که جلته ای های افراعی یعنی حبّ افراعی، حبّ غلوگرانه اگر ما با داوری بنابراین

اش  هضرب خورد؛ اش را نظام اسممی می ضربه بدانیا، بر نقد بتییا، فوا را اااره کردیا امیرالمؤمنین

تواند  ولیّ فقیه میی مردم اس  که  ی نقدهای خیرخواهانه آیینه چون در خورد؛ را خودِ ولیّ فقیه می

را ها تصحیح کند. او معصوم نیت ؛  ها و اایباهار خودش را ها ببیند و خودش ها و ضعف کاسیی

انحرا، اجیماعی و  جای معصوم بنشانیا و یك انحرا، اعیقادی ایجاد کنیا. این دی،ر نکند ما او را به

یعنی تا  کنیا که معصوم اس ؛ ای رفیار گونه بهیك فرد غیرمعصوم با ما  ینکها ؛سیاسی نیت 

منیقد بزنیا و او را پیشانی  دینی بر و بی کفر بمفاصله مُهر ،کوچکیرین زبانی به نقدی گشوده اود

نهای  دوسیی  ! در حالی که این نهای  محبّ  اس ؛دامنان خارجی و داخلی بشماریای  اده تحریك

 اس .

عر، کردم  نوایه بود، اخصیّ  ولیّ فقیه یل ازجممتی در تجل ها همان یادداا در و اینکه دوسیی 

 مالك اایر  ی ببینید درباره بخوانید؛یازده امام دی،ر،  اس  بر که امیررا  المؤمنیناین جممر امیر

کن  میدان را بازکه د نکن می و به او امرد نکن مقیّد میعین حال اعاع  از او را  ا درامّ ند!گوی میچه 

ای کن  گونه بهارایط را  اند؛ اد دارند؛ مورد  لا وااع ادهایر اعیرا، و انیقاد دارند؛تو  برای کتانی که بر

                                            

. در ایرن منرابا اق قرول امرا،     210و مسیرد، اختصراص، ص    388العقرول، ص   حرّانی، تحف شعبه ابن؛ 831، ص 2کلینی، کافی، ج . 13

   نقل شده است. صادق

 .168امالی، ص و مسید،  111، ص 1؛ صدوق، خصال، ج 12العقول، ص  حرّانی، تحف شعبه ابن ؛103، ص 1. کلینی، کافی، ج 11

  . 282آمدی، غررالحک،، ص  و تمیمی 138الحک،، ص  . لیثی، عیون11
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آن منیقد را  نه اینکه حر، بزنند و به آن ترتیب اثر بده و اصمح کن؛راحیی بیوانند  که بدون ترس و به

  به داغ و درفش بکشی!

های بزرگان  ضی با تمجیدها و سیایشتعار ، هیچبااد گوییا باید باب نقد باز که می این بحثییعنی 

 16اهلل! برای رسولبرای من مثل من اس   که مالك اایر تعبیر با اینندارد. احادیث دی،ری ها هت  

اهل  منینامیرالمؤ !گوید دارد می اس  برای مالك اایر، امیرالمؤمنین یزرگاین منزل  خیلی ب

. کتی انیقادی ب،ذار گوید باب نقد را باز ها، می تعریفی آن  مین مالك اایر با همههبه ا امّ نیت ؛ غلوّ

تصحیح  و خودر را ب،ذار باب را باز ،خواهد بزند اعیراضی دارد،  لمی اده، فریادی می ودارد، ایرادی 

 .خود را ارتقا ببخش   و رهبریکیفیّ  مدیریّ به اایباهات  پی ببر؛ کن؛

ها و تمجیدها را  ها و تمجیدها ندارد. کتی آن تعریف اصمً تعارضی با آن تعریفبنابراین بحث نقد، 

اهلل فمن  ها ب،وید دهان  را ببند، آی دوس  ناادی  هربه بخواهد ابزاری کند که دهان همه را ببندد، 

اائل به    معصوم بخشیدن! خودِ او م،راین یعنی منزل عوری! نالعظمی گفیه آ اهلل عوری، آی  گفیه این

ی این اایباه بزرگ اوی؟ ی این مقام را برایش اائل میما دوس  افراعی دارعصم  خودش اس  که ا

ها و ایراداتی که وجود  ها، کاسیی ها، نقصان این ضعف باز اود خیلی از]باب نقد[  اگرعزیزان من!  اس .

ی یك نظام ولوی، الهی و ایعی اس  که  عاً زیبنده. وااوداابل تصحیح و اصمح خواهد ب ،دارد

ی مجلس  سیفاده و این نمایندهااز دزدی و اخیمس و سوء همه خبر هایش را ن،اه کنی این روزنامه

گوید تو  آن می گوید تو جریان انحرافی هتیی! ن میو...؟ این به آ عوری آن معاون وزیروری، آن ع این

 از خبربینیا. اینها اطعاً  میداریا جامعه  و سطح فرهنگ دینی مردم را ها در ن هتیی!جریان فم

 .دهد که باید تصحیح اود هایی می کاسیی
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 .ها را ببینای  گذارد وااعیّ  . نمیکند می و کور تو را کر به یك چیز   تومحبّ 17: َو ُيِصـمُّ   يـُْعِمیِء  ُحلَُّك ِللشَّیْ 

 ؟گوناه ااود   آرزوی حکوما  اساممی داااییا بارای ایان؟ کاه ایان        گویا آیا هاس  که می این وااعیّ 

دهاد   ی. این نشان مای ناش چنی ی اوائیّه چنانی، رئیس اوّه جمهورش انحرافی، رئیس مجلتش آن رئیس

باب  گیرانه با نصیح  مشفقانه. هایی هت ؛ منیها فر  اس  بین دامنی عیب هایی هت ؛ کاسیی نقص

ااود.   مای  ملحاق  تدریج به دامنان ایرادگیر وا  این ناصح مشفق به آن ،نصیح  مشفقانه را اگر بتیی

 .نباید این کار را بکنیا

یك جریان سومی را  ،ی ارتداد بین اسمم حکوم  یزید و ملحق ادن به جبهه امام حتینگفییا 

ب،وید من اسمم حکوم  یزید را ابول  ا انیقاد ها دارد؛امّ ،کردند که عر، بیواند متلمان بااد باز

ولی  ؛ه این مثال، مثال منطبقی نیت نخورد. البیّش ایمانی به پیشانی دینی و بی بی اما مُهر ندارم؛

امیّه  ومیمان را با حکوم  یزیدی یا بنیخواهیا حک عبیعیاً نمی این مثال را ب،ویا واالّ خواسیا جوهر

نکرده، ها انیقادی  گشاید، هنوز دوسیی که زبان می هر خواهیا ب،وییا که نباید ولی می مقایته کنیا؛

آن  درو آن سای   این وبمگ و در بمفاصله در ،باید باب نقد گشوده بااد ب،ویدگشاید که  زبان می

های نااهل دورش را  دس  رف ! آدم این ها از ا الا برداریا که چنین و چنان اد!ج روزنامه و فمن

بدانید دوس  خیرخواه نقد  و فمن اد! این درس  نیت . دین خدا خارج رف  از گرفیند؛ گمراه اد؛

احی و چاپلوسی ق و مدّکند و آن تملّ احی و چاپلوسی میق و مدّکند و دوس  جاهل تملّ یناصحانه م

 کند. زند و این نقد ناصحانه خدم  می ضربه می

 اَباَعْلِداهللِ يا   َعَلْیكَ   اهللُ   يا اَباَعْلِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ   يا اَباَعْلِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ   َصلَّى

 
                                            

  .121، ص 1اللّئالی، ج  والیجمهور، ع ابی و ابن 121ص النّبویّه،  ؛ سیّدرضی، مَجاقات360، ص 1السقیه، ج  الیحضره . صدوق، من12


