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آنچه در پی میآید سخنرانی آیتاهلل مصباح یزدی در مراسم
افتتاحيه طرح واليت است که در  26تیرماه  88در مشهد ایراد
شده است.ایشان به تفصیل درباره دو عامل پیدایش فتنه یعنی
عامل شناختي و عامل احساســي ـ عاطفي از زبان حضرت
علی(ع) سخن گفته است.
در تاريخ همه کشورها از جمله تاريخ کشورهاي اسالمي و بويژه کشور
خودمان ،هميشه درگيريها و کشمکشهايي وجود داشته است .حتي از
عصر پيغمبر اکرم(ص) به بعد ،در بين صحابة نزديک آن حضرت ،همان
کساني که ساليان متمادي پاي منبر و در مکتب ايشان تربيت شده بودند،
اختالفهايــي پيش آمد که به جنگهايي از جمله چند جنگ در زمان
حکومت کوتاه اميرالمؤمنين(ع) منتهي شد.
اما آنچه مشــهود است اين اســت كه در همه اين جريانات ،چه در
عالم اسالم و چه در کشورهاي ديگر ،خصومتهايي شيطاني ،غيرعقالني
و غيرقابل توجيه و صرفاً براســاس تضاد منافع شخصي و گروهي وجود
داشته است .چنانکه در عربستان جنگ بين قبايل معروف بود؛ بهطوري که
زندگي بسياري از آنان با جنگ ميگذشت .روشن است که اين اختالفات
و کشمکشها بر سر منافع شخصي و در اثر تضاد در منافع پيش ميآمد؛

اين اســت که تحليل اين فتنهها چيست؟ نبرد دو دشمن قسم خورده،
در يک ميدان ،قابل فهم اســت؛ اما فهم اين مسئله که وقتي دوستاني،
همسنگراني ،کساني که در يک خط حرکت ميکردند و چه بسا در زندان
همسلول بودند ،با هم نزاع و اختالف ميکنند ،بسيار دشوار ميشود.
در خانواده بنيهاشم شخص بسيار محترمي به نام زبير بود که پسر عمه
پيغمبر اکرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) بود .نقل کردهاند که حضرت زهرا(س)
وقتي ميخواســتند به اميرالمؤمنين(ع) وصيت کنند ،فرمودند :اگر شما
نميخواهيد به وصيت من عمل کنيد ،به زبير وصيت کنم! زبير از جمله
اولين کساني بود که بعد از خليفه سوم با اميرالمؤمنين(ع) بيعت کرد .اما
چگونه ميشود چنين کسي بعد از مدتي کوتاه ،در جبهه مقابل علي(ع)
صفآرايي ميكند و رسماً شمشير ميکشد و جنگ جمل راه مياندازد؟
ميدانيم که پديدههاي اجتماعي تک عاملي نيســت و به طور دقيق
نميشود گفت اين پديده اجتماعي تنها معلول يك عامل بود .معموالً براي
حوادث اجتماعي دهها و گاهي صدها عامل دست به دست هم ميدهد تا
پديدهاي اتفاق ميافتد .بنابراين ،ما هم توقع نداريم که وقتي اين ســؤال
را مطرح ميکنيم ،فقط يک جواب بشنويم.
بيشک ،در هر فتنهاي نيز دهها و صدها عامل مختلف وجود دارد که
زمينــه را براي وقوع آن فراهم ميآورد .اينگونه بحثها مربوط به علوم

نگذاريم به بحران تبديل شود.
حضرت در اين خطبه دو دسته عامل را معرفي کردند که عبارت است:
عامل شناختي و عامل احساسي ـ عاطفي.
همه ميدانيد که کارهاي اختياري انســان از دو منشــأ سرچشــمه
ميگيرد .نخســت ،انسان بايد «بداند» تا کاري را انتخاب کند و دوم غير
از دانستن ،بايد«بخواهد»  ،تا آن کار انجام گيرد .انساني که ميداند ،اما
دلش نميخواهد ،کاري را جدي نميگيرد .گاهي شعار را هم ميدهد و
ي براي کار ندارد ،از
قدمهــاي ابتدايي را هم برميدارد ،اما چون عزم جد 
انجام آن بازميايستد .وقتي کاري جدي تلقي ميشود که نخست ،انسان
نسبت به كار« ،شناخت» کافي داشته باشد و دوم اينکه دلش بخواهد و
«انگيزه» قوي براي انجام آن کار را داشته باشد.

هر فتنهاي که در عالم رخ ميدهد ،معلول
دو عامل اســت :يکي نقص شناخت و
به تعبير کلي جهل و ندانســتن است و
ديگري هوسها و خواستههاي شخصي
يا گروهي است.

عوامل بهوجود آمدن فتنه از نگاه امام علی

(ع)

آیت اهلل مصباح یزدی

اما در کنار اينها اختالفات ،نزاعها و کشمکشهايي وجود دارد که از اين
قبيل نيست يا دست کم چهره ظاهري آنها اينگونه نيست .به عنوان مثال
کساني که طي چند سال در رکاب پيغمبر اکرم(ص) در جنگ عليه کفار
و مشــرکين شرکت کردند ،جان و مال خود را به ميدان کارزار آوردند و
آماده شــهادت بودند ،از چنين كســاني انتظار ميرفت که بعد از رحلت
پيغمبر اکرم(ص) براي حفظ اســاس اســام ،دينيکه اين همه برايش
فداکاري کردند ،با هم همکاري بيشــتري داشــته باشند و در زماني كه
نتيجه زحمتها و فداکاريها به برقراري يک نظام اسالمي منتهي شده
و جنگها ،خونريزيها و فســادهايي که قبل از اسالم بود از بين رفته و
کشوري بهشتگونه به رهبري پيغمبر اکرم(ص) شکل گرفته،بايد كساني
که براي نظام اسالمي زحمت کشيدند ،قدر اين نعمت را بيشتر بدانند و
براي پيشرفت اهداف آن با هم همکاري داشته باشند .اما جريان به صورت
ديگري واقع شد :وقتي پيغمبر اکرم(ص) رحلت ميکنند ،همان کساني
که با هم همسنگر بودند ،به اختالف ،نزاع و کشمکش ميپردازند تا آنجا
که به روي هم شمشــير ميکشند .جنگهايي چون :صفين و جمل و...
حکايت از نزاع ميان اصحاب پيامبر(ص) دارد.

علت بروز اختالف و جنگ در میان خودیها

اكنون پرســش اين است كه راز اين اختالفات چيست؟ اگر اصحاب
فقط به فکر منافع شــخصي بودند ،چرا اسالم آوردند و براي دفاع از آن،
برخي از ايشان حتي از جان و مال خود هم گذشتند و تا مرز شهادت و
ش رفتند؟
جانبازي پي 
اين يک پرســش جدي اســت :چرا صحابه به جان هم افتادند و اين
جنگهاي خونين را در ظرف چند ســال حکومت اميرالمؤمنين(ع) برپا
کردند؟ در طول  1400ســال که از تاريخ اسالم ميگذرد ،در کشورهاي
اسالمي ،امثال اينگونه کشمکشها بسيار رخ داده است .توجه داشته باشيم
كه گاهي جنگ مسلمانان با کفار و مشرکين قسمخورده مطرح است .در
اينصورت دفاع و جنگ ،قابل فهم است؛ اما گاهي جنگ و اختالف در بين

بسياري از کســاني که پس از انقالب
مســئوليتهايي پيدا کردند ،در عين
حالي که اصولگرا ،طرفدار واليت فقيه
و پيرو خط امام(ره) بودند ،اما مســئله
واليتفقيه از نظر علمي براي ايشــان
روشن نبود .همچنين تبيين مباني فکري
اين مسئله ،اعم از فقهي و کالمي نيز از
سوي متفکران ،آنطوري که بايد صورت
نگرفته است.
کساني که سالها دوست ،همسنگر و همفکر بودهاند رخ ميدهد .چنانکه
نمونهاش در صدر اسالم ،بعد از رحلت پيغمبر اکرم(ص) اتفاق افتاد .اين
مسئله چگونه توجيهپذير است؟
در کشــور خــود ما نيز بعــد از رحلت امام(ره) چنيــن اختالفات و
كشــمكشهايي رخ داده اســت .وقتي که ما با مزدوران استکبار جهاني
مبارزه ميکنيم ـ کساني که رسماً مخالف اسالم ،خدا و دين هستند و در
کتابها ،بحثها ،سخنرانيها و سايتهايشان رسماً به دين بد ميگويند
و فحش ميدهند ـ چنين مبارزهاي قابل فهم است .اما چگونه کساني که
سالها در يک سنگر عليه همان کفار ،مشرکين و منافقين مبارزه ميکردند،
به جان هم ميافتند؟ و گاهي مســائل آنچنان پيچيده و ابهامات افزوده
و آب گلآلود ميشــود که چشم ،چشم را نميبيند؛ نميشود فهميد که
راست کدام است و چپ کدام ،حق کجاست و باطل کدام است؟ آنچنان
مسائل در هم آميخته ميشود که زيرکترين افراد هم در تشخيص آنها
ن وقايعي که به اين اندازه مبهم و
دچاراشتباه ميشوند .در فرهنگ ما ،چني 
در هم آميخته ميشود که در آنها تشخيص حق و باطل مشکل ميگردد،
«فتنه» نام دارد .کتابي هم به نام «الفتن» درباره چنين جرياناتي که بعد
از رحلت پيغمبر اکرم(ص) اتفاق افتاد ،نوشــته شده است .در فرمايشات
اميرالمؤمنين(ع) نيز بارها به اين مسئله پرداخته شده است .حتي پيغمبر
اکرم(ص) قبــل از رحلت ،درباره وقوع فتنههــا پيشبينيهايي کرده و
رهنمودهايي داده بودند .پرسشي که طبعاً براي هرکسي مطرح ميشود

بهشتی فراتر از آرزوها

از نظر قرآن ،هشــت بهشت چنان اســت که نمیتوان برای آن
توصیفی کامل داشــت؛ زیرا انســان نمیتواند به حقیقت آن برسد؛
درک انسانی محدود اســت و چون در عالم دنیا و ماده است گرفتار
محدودیتهای آن اســت .از این رو قرآن ضمن بیان مشابهاتی میان
بهشت و زیباییهای دنیا به این نکته توجه میدهد که مومنان اهل
بهشت ،نه تنها آنچه را میشناسند و میخواهند به دست میآورند و
خدا برای ایشان فراهم میآورد ،بلکه آنچه را که فراتر از دایره معرفتی و
ون
شناختی آنان است به آنها میدهد .خدا میفرماید :ل َ ُه ْم فِی َها َما یَشَ ا ُء َ
ید؛ هر چه بخواهند در آنجا دارند و پيش ما فزونتر [هم]
َو ل َ َدیْ َنــا َم ِز ٌ
هست(.ق ،آیه )35
پس انسان بهشتی هر چه بخواهد برایش حاضر است؛ یعنی هر چه
در قلمرو شناختی و آرزوی آن قرار دارد برایش فراهم است؛ اما فراتر و
بیش از قلمرو آرزوی اودر آنجا ما برایش فراهم میکنیم.
به ســخن دیگر ،آرزوی هر کســی به اندازه معرفت و شــناخت
اوست .از همین رو ،هر چه بخواهند برایشان هست ،اما فراتر از آنها،
چیزهایی هست که اص ً
ال آنان نمیخواهند .این نخواستن به سبب آن
نیســت که خوش ندارند ،بلکه چون نمیدانند ،آنها را نمیخواهند؛
اما اگر میشــناختند و میدانستند حتما آنها را نیز طلب میکردند.
خدا میفرماید ما فراتر از دانستهها و خواستهها و آرزوهای آنان عمل
میکنیــم و به آنان چیزهایی میدهیم که فراتر از شــناخت و آرزو
و خواستههای آنان اســت .چنانکه در این باره میفرماید:هیچ کس
مهمی که مایه روشنی چشمهاست برای آنها
نمیداند چه پاداشهای ّ
نهفته شــده  ،این پاداش کارهایی است که انجام میدادند(.سجده،
آیه  )17پس هیچ کس نمیداند چه چیزهایی از چشم روشنیها که
نهان از دیدگان معرفتی آنان اســت ،خدا برایشان در بهشتها فراهم
آورده است .در یک حدیث قدسی ،پیامبر خدا (صلی اهلل و علیه وآله)
ینَ ،ما الَ َع ْی ٌن
الصال ِحِ َ
از خدای متعال روایت میکند :أَ ْع َد ْد ُت لِع َِبادِی َّ
ب بَشَ ٍر؛ برای بندگان صالح خودم
َرأَ ْتَ ،والَ أُ ُذ ٌن َس ِم َع ْتَ ،والَ خَ َط َر َعلَى َقلْ ِ
فراهم آوردهام چیزهایی را که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و بر
قلب بشری خطور کرده است(عوالي اللئالي  ،ابن ابي جمهور األحسائي
جلد 4 ،صفحه )101

اجتماعي اســت .بهراستي اين پديدههاي اجتماعي را چگونه بايد تحليل
کرد و چه عواملي در آن دخالت دارد؟ متأســفانه انگيزه براي تحقيق در
اينگونه مسائل بسيار کمتر از انگيزه براي تحقيق در علوم طبيعي است.
براي نمونه ،در مورد انرژي هســتهاي ،انگيزه دانشمندان ما براي تحقيق
بسيار است .اما براي يک پديده اجتماعي ،چند نفر از دانشمندان حاضرند
عمري را صرف تحليل علت وقوع آن کنند؟ خوشــبختانه ،انبيا و اولياي
خدا يکي از خدمتهايي که به بشريت کردند اين است که براي اينگونه
مسائل ضروري که بشر نيازمند حل آن است ،اما انگيز ه کمي براي تحقيق
ط و سرنخهايي را نشان دادهاند تا اگر کساني
درباره آنها وجود دارد ،سرخ 
دنبال تحقيق باشــند ،بتوانند از اينها اســتفاده کنند و راه را براي کشف
علل و عوامل اين پديدههاي سرنوشتساز باز کنند.
ترديدي نيســت اگر حوادث پس از رحلــت پيغمبر(ص) ب ه صورت
ديگري اتفاق ميافتاد ،وضعيت ما اينگونه نبود .آيا انديشيدهايد اگر واقعاً
همانطور که  70روز قبل از رحلت پيغمبر اکرم(ص) ،ايشان ،علي(ع) را
جانشين خود خواند و فرمودَ « :م ْن ُک ْن ُت َمواله؛ َف َهذا َعل ِي َمواله» ،اين کار
عملي شده بود ،اسالم چقدر رشد ميکرد ،چه اندازه ملتهاي دنيا از برکت
اسالم بهرهمند ميشدند و چقدر گناهان ،فسادها و انحرافها کمتر ميشد؟

دو عامل پیدایش فتنه از زبان علی(ع)

به هر روي ،اين امر رخ نداد و فتنهاي واقع شد .براستي علت اين فتنه
چه بود ،تا ما هم در زمان خود ،اگر مشابهي پيدا کرديم ،سعي کنيم به اندازه
توان نگذاريم چنين فتنهاي برپا شود .اين کار کمي نيست و فکر نميکنم
ارزشــش کمتر از انرژي هستهاي باشد .اميرالمؤمنين(ع) در نهجالبالغه به
اينگونه مسائل پرداختند؛ اما استفاده از فرمايشات حضرت امير(ع) قدري
دقت ميخواهد تا انسان به راز و رمزهايي که در کالم ايشان است پي ببرد
و بــراي زندگياش درس بگيرد و از مفاســد و فتنههايي که در هر زماني
ممکن است اتفاق بيفتد ،جلوگيري کند .آن حضرت در خطبهاي ميفرمايد:
َاب َّ
الل َو
«إِن َّ َمــا ب َ ْد ُء ُو ُقو ِع ال ْ ِفت َِن أَ ْهــ َوا ٌء تُ َت َّب ُع َو أَ ْح َكا ٌم ت ُْبت ََد ُع يُخَ ال َ ُف فِي َها ِكت ُ
ال ِر َج ًال َعلَى َغ ْي ِر دِين َّ
يَ َت َول َّى َعلَ ْي َها ِر َج ٌ
الل»؛ جز اين نيست كه آغاز پيدايش
فتنهها پيروى از هوا و هوسها و بدعتهايى است که با کتاب خدا مخالفت
دارد و گروهى (چشم و گوش بسته يا هواپرست آگاه) به پيروى آنان برمى
خيزند و برخالف دين خدا از آنها حمايت مىکنند( .نهجالبالغه؛ خطبه )50
حضرت امير(ع) دو دســته عامل را به عنوان منشــأ پيدايش فتنهها
معرفي ميكنند .به نظر ميرسد ما هم نتوانيم عامل سومي را به فرمايش
اميرالمؤمنين(ع) اضافه کنيم .علت خصومتها ،دشــمني و جنگ بر سر
منافع شخصي روشن است و احتياج به تحقيق ندارد .اماجايي که «فتنه»
است ،يعني مسائلي در هم تنيده ميشود ،ابهامهايي به وجود ميآيد ،حق
و باطل مشتبه و تشخيص راه صحيح از راه غيرصحيح مشکل ميشود و
حتي افراد هوشــيار و زيرک هم فريب ميخورند ،مسئله تفاوت ميکند.
بنابراين ،الزم اســت بدانيم منشــأ «فتنه» از کجا شروع ميشود كه به
چنين پديده اجتماعي ميانجامد و کار را بر مردم دشوار ميکند ،عدهاي
را به فســاد ميکشاند ،خونها ريخته ميشود ،ظل م و فساد بر پا ميشود
و کساني ناخواسته به سمت آن کشيده ميشوند .اگر بدانيم آغاز «فتنه»
از کجاســت ،آنگاه ميتوانيم با مشاهده عاليم آن در برابر آن بایستيم و
نفوذ به معنای رخنه است .در روان شناسی اجتماعی ،جامعهشناسی،
علوم سیاسی و نظامی ،این واژه یکی از کاربردیترین اصطالحات است.
نفوذ اجتماعی ،فرصتی است که هر کسی بر آن است تا آن را به نحوی
برای خود به دســت آورد؛ زیرا در این صورت دایره بده و بستان هایش
افزایش مییابد و از درصد بیشــتری از منافع برخوردار شــده بیآنکه
هزینه زیادی بپردازد.
در حوزه نظامی ،همواره تالش بر آن است تا از نفوذ دشمن جلوگیری
شود .خداوند در آیه  97سوره کهف از نفوذ نظامی سخن به میان آورده
است ََطا ُعوا ل َ ُه نَق ًْبا .در حقیقت
اس َطا ُعوا أَ ْن يَ ْظ َه ُرو ُه َو َما ْ
و گفته استَ :ف َما ْ
دشمن همواره تالش دارد تا در مواضع دوستان خلل به وجود آورد و راه
برای سلطه خویش باز کند .این گونه است که تالش میکند در مواضع
دفاعی راهی پیدا کند تا به این هدف خویش برسد.

بر اين اســاس ،هر فتنهاي که در عالم رخ ميدهد ،معلول دو عامل
است :يکي نقص شناخت و به تعبير کلي جهل و ندانستن است و ديگري
هوسها و خواســتههاي شخصي يا گروهي است .اگر انسان يک قضيه را
درســت نفهمد ،حکم ارزشــي آن را درست تشخيص ندهد يا موضوع را
درست نشناسد و برايش مشتبه شود و به گونهاي شناخت انسان ضعيف
باشــد ،به فتنهها مبتال ميشود .نمونههاي اينگونه موارد ،هم در زندگي
شخصي و هم در فعاليتهاي اجتماعي بسيار است .اگر لغزشي کرديم ،يا
به اين دليل است که شناخت درستي نداشتيم و يا اينكه شناخت ما درست
بوده و ما موضوع را ميدانســتيم ،اما دلمان نميخواست و عادت به امور
ديگري کرده بوديم ،يا حوصله درگيري نداشتيم و بهگونهاي ديگر قضيه
را تفسير کرديم که درگير نشويم تا به نفع و راحتي خودمان بينجامد .به
هر حال ،سخن اين است که فتنههاي عالم از اين دو منشأ پديد ميآيد:
نقص در شناخت و نقص در انگيزه صحيح.
اما شناخت ،حوزههاي مختلفي دارد .ما براي اينکه يک جامعه صالح و
امام زمانپسند داشته باشيم ،بايد آگاهيهاي فراواني داشته باشيم ،علوم

کوتاهی در تبیین علمی نظریه والیت فقیه

اين تفکر آنقدر ريشه داشت که گاهي سالطيني که ميخواستند وانمود
کنند که ما به اسالم و تشيع پايبند هستيم ،براي مشروعيت حكومتشان
از مراجعي مثل محقق كركي و کاشف الغطاء اجازه ميگرفتند .اين مسئله
هر چند امر مسلّمي بود ،اما تا  30سال پيش تحقق عيني پيدا نکرده بود.
آنچه امام(ره) انجام داد اين بود که ايشــان اين فکر ثابت را عملي کرد.
امام آنچه را که  1400ســال فقهاي شيعه و علماي متکلمين دربارهاش
بحث و تحقيق کرده بودند ،جامه عمل پوشاند و انقالب اسالمي ايران ،به
نام حکومت واليت فقيه تحقق عيني پيدا کرد .اما سؤال اين است که ما
به چه اندازه به اين مسئله علم راسخ داريم ،يعني اين مسئله چقدر براي
خود ما روشن است؟
متأسفانه بسياري از کساني که خودشان حامي واليت فقيه بودند ،از
نظر علمي و نظري ضعيف بودند و نميتوانستند از اين نظريه دفاع و آن
را تبيين کنند و باالخره با مســامحه آن را گذراندند .بسياري از کساني
که پس از انقالب مسئوليتهايي پيدا کردند ،در عين حالي که اصولگرا،
طرفدار واليت فقيه و پيرو خط امام(ره) بودند ،اين مســئله از نظر علمي
براي ايشان روشن نبود .همچنين تبيين مباني فکري اين مسئله ،اعم از
فقهي و کالمي نيز از سوي متفکران ،آنطوري که بايد صورت نگرفته است.
درباره فتن ه سال 88بايد گفت :بخشي از آن مربوط به دشمنان قسم
خورده اين مردم و نظام است .دشمن بايد دشمني کند .اگر آمريکا نخواهد
نظام ايران را براندازد پس چه کار کند؟ آيا توقع ما از آمريکا اين است که
نظام ما را تقويت يا تأييد کند؟ آمريکا سايه نظام اسالمي را هم نميتواند
ببيند .اما سخن از کسان ديگري است .واقعاً چگونه شد کساني که روزي
همســنگر بودند با هم اختالف پيدا کردنــد؟ فراموش نکنيم پديدههاي
اجتماعي تکعاملي نيســت .ولي ميتوان گفت :يکي از ســببهاي اين
فتنه اين بود که مسئله واليت فقيه از نظر علمي و فکري براي خود آنان
روشن نبود .مسئوالني را سراغ داريم که بارها گفتهاند :ما واليت فقيه را
قبول داريم چون در قانون اساسي آمده است! يعني اگر در قانون نيامده
بود ،قبول نداشتيم و اگر قانون اساسي تغيير كند تغيير آن را ميپذيريم!
اين يک نوع برخورد با مســئله واليت فقيه اســت که آن را قبول داريم
چون در قانون اساســي آمده اســت .اما اعتبار قانون اساسي به چيست؟
اعتبارش به اين اســت كه مردم رأي دادند .بر همين اساس اين پرسش
را مطرح ميکنند که اگر رأي مردم تغيير کرد و گفتند ما واليت فقيه را
قبول نداريم ،چه بايد كرد؟
راستي اگر اعتبار واليت فقيه به اين است که در قانون اساسي آمده و
اعتبار قانون اساسي به اين است که مردم به آن رأي دادند ،ميتوان گفت
که ميشود يک روز هم آن را تغيير داد .به عقيده چنين كساني اين بحث
از نظر استداللي هيچاشکالي ندارد .آنان عقيده دارند :همچنانکه در زمان
خود امام(ره) بعضي از مواد قانون اساســي تغيير کرد ،ميتوان بار ديگر
هم آن را تغيير داد .آنگاه بر اين اساس ،چند نفري شورش ميکنند و به
اصطالح انقالب مخملي راه مياندازند و بعد هم ميگويند قانون اساسي
بايد تغيير کند.
وقتي انسان چنين تفکري داشته باشد ،ديگر خود را ملزم نميداند
که وقتي ولي فقيه امري فرمود حتماً اطاعت کند؛ ميگويد :حکم ولي
ن که باالتر نيست! ما
فقيه هم چيزي شــبيه قانون مجلس اســت؛ از آ 
بــا قانون مجلس هم مخالفت ميکنيم ،تغييرش ميدهيم ،اعتصاب و
تظاهرات راه مياندازيــم ،تا خود مجلس قانونش را تغيير بدهد .براي
احکام وليفقيه هم سر و صدا راه مياندازيم و شورش ميکنيم تا رهبري
مجبور به تسليم شود!
مســئله اين است که ما بســياري از مطالب اساسي ديني ،ارزشي و
انقالبي خود را آنطور که بايد و شايد از نظر فکري و نظري حل نکردهايم.

اين عالم ،عالم امتحان است .برخي که امروز امتحان شدند ،شايد در  20سال پيش باور نميکرديد که آنان
چنين امتحاني بدهند .امتحان يعني اينکه از محتواي پرســشها آگاهي نداشته باشي .يعني چيزهايي پيش
ميآيد که خود انسان هم باور نميکند .امتحان آن است که سؤالش معلوم نباشد .خداوند هم حوادثي پيش
ميآورد که براياشــخاص آشکار نباشد؛ تا مشخص شود هر كسي چه سرنوشتي دارد و چه موضعي خواهد
گرفت .اينجاست که خطر متوجه همه ميشود.
بسياري کسب کنيم و بسياري از مسائل اجتماعي را حل کنيم .دانستن
مســائل ديني ،اعتقادي ،اخالقي ،ارزشي ،تهذيب اخالق و تهذيب نفس
و تقويت اراده ،در چنين جامعه فرض اســت .وقتي هم فهميديم كه يک
کاري را بايــد انجام بدهيم ،نبايد کوتاهي و کمکاري کنيم .به طور کلي
اين دو فعاليت الزم است :يک بخش «شناخت» است و ديگري «اراده».
اما گســتره شــناختهاي ما گسترده اســت .سالهاست که رهبر
معظم انقالب درباره توليد علم و نهضت نرمافزاري سفارشــاتي فرموده و
رهنمودهايي دادهاند .دولتها و دانشمندان هم در حوزههاي مختلف تالش
کردهاند؛ اما اين تالش به وقوع فتنههايي از جنس فتنههاي صدر اسالم
ربطي ندارد .فتنهاي که در صدر اسالم اتفاق افتاد ،براي اين نبود که مردم
صنعت نداشتند يا علوم مادي شان ضعيف بود ،در پزشکي نقص داشتند،
يا انرژيهاي طبيعي را درست نميشناختند .البته در جنگها ميبايست
از ابزارهاي گوناگون در مقابل دشــمن استفاده کرد .ولي اين فتنهها به
طور مستقيم مربوط به اين مسائل نبود .اينجا اگر جهلي هست ،از سنخ
ديگري است؛ آن جهلي است که بر رفتارهاي ارزشي ما اثر ميگذارد؛ آيا
ايــن کار را انجام بدهيم يا نه؛ آيا اين كار ارزش مثبت دارد يا منفي .اين
پرســشها در علوم طبيعي و حتي علوم اجتماعي ،به معناي عام ،پاسخ
داده نميشود؛ بلکه اين موارد در حوزه دين قرار ميگيرد.

امامت؛ شاخص هویت شیعی

يکي از مسائلي که ما در اين عصر ،يعني در اين صد سال اخير ،با آن

قرآن و جریان نفوذ
از نظر قرآن ،در حوزه سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی،
خطر نفوذ بیشتر و آسیب آن نیز فزونتر است؛ زیرا در
نفوذ فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی ،افکار و عقاید و نیز
قلوب مردمان هدف تهاجم قرار میگیرد و دشمن با
استفاده از خواص دارای نفوذ اجتماعی ،تالش میکند
تا اهداف خودش را تحقق بخشد.

نفوذ فرهنگی ،خطرناکتر از نفوذ اقتصادی و نظامی

از نظر قرآن ،در حوزه سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگی ،خطر نفوذ
بیشتر و آســیب آن نیز فزونتر است؛ زیرا در نفوذ فرهنگی ،سیاسی و
اجتماعی ،افکار و عقاید و نیز قلوب مردمان هدف تهاجم قرار میگیرد
و دشمن با اســتفاده از خواص دارای نفوذ اجتماعی ،تالش میکند تا
اهداف خودش را تحقق بخشــد .دشــمن با استفاده از مردم شناسی و
روان شناسی اجتماعی و دیگر علوم تالش میکند تا نخبگان و خواص
جامعه را با خود همراه کند و با کمترین هزینه ،بیشــترین بهرهبرداری
را داشــته باشد .در آیات و روایات است که فرعون قبطی ،با استفاده از
بلعم باعورا ،از خواص دانشــمند امت موسی و قوم سبطی ،تالش کرد

روبرو هستيم اين پرسش است که اسالم دربارة حکومت چه نظري دارد؟
چه کنيم تا حکومت ،اســامي باشــد؟ پيشتر براي اين پرسش ،در عالم
اســام پاسخ روشني وجود نداشت ،جز آنچه پيشينيان اهل سنت گفته
بودند و در زمان خلفاي ثالثه هم اعمال شــده بود؛ يعني به عنوان مثال
مردم بايد يک شــوراي شش نفري را براي تعيين خليفه بعدي انتخاب
کنند .تحوالت اين روش به اينجا رسيد که امروزه نيز ما بايد همان روش
دموکراسي را اعمال کنيم و دين هم غير از اين چيزي نميگويد.
اما شــيعه از ابتدا درباره اين مسئله حساسيت خاصي داشت؛ چراکه
قوام تفکر شيعي به امامت است .ما اگر مسئله امامت را از شيعه بگيريم،
با ساير مذاهب ،چندان اختالفي نداريم .اصلي که مشخصکنندة هويت
شــيعي است ،مسئله امامت است؛ اين اصل که براساس فرمايش پيغمبر
اکرم(ص) ،حاکم بايد از طرف خدا تعيين شود .وقتي مردم با خليفه اول
و دوم بيعت کردند ،کساني چون سلمان و ابوذر مخالفت کردند و گفتند:
اين کسي نيست که خدا تعيين کرده؛ کسي را که خداوند تعيين کرده،
پيغمبــر(ص)  70روز قبل از رحلت معرفي کــرد .ولي به هرحال ،آنچه
عملي شــد غير از آن بود .اين مسئله همينطور در عالم تشيع به عنوان
يک مسئله اصولي و ستون فقرات تفکر شيعي باقي ماند.

تا اهداف خود را تحقق بخشــد .مهمترین ابزار دشمن برای بهرهگیری از
خواص وعدههای مادی و دنیوی است که موجب جذب نخبگان و خواص
به صف دشمن میشود .این مطلب را میتوان از آیاتی از جمله آیات 165
تا  167سوره اعراف به دست آورد.
دشــمن با استفاده از نفوذ میتواند بیآنکه دوستان متوجه شوند ،با
استفاده از نیروهای به ظاهر خودی مقاصد خود را برآورده سازد .جریان
فرهنگی که دشــمن با استفاده از عناصر نفوذی در جامعه راه میاندازد
همواره به نفع دشــمن اســت .به عنوان نمونه جریان نفوذ با استفاده از

وقتي براي کساني که جايگاهي دارند ،در جمع پيشگامان انقالب هستند
و ســالها در درس امام(ره) هم شرکت کردند ،هنوز مسئله واليت فقيه
حل نشده و خود آنان هم همت نکردند که آن را بدرستي دريابند ،ديگر
از عموم مردم چه توقعي ميتوان داشت؟ وقتي چنين شبهاتي در دانشگاه،
در جلسات و در تريبونهاي آزاد توسط استادان مطرح ميشود ،دانشجو
در برابر اين شــبهات چه دارد که بگويد؟ به اين ترتيب خواه ،ناخواه در
فکرش اثر ميگذارد ،يا دســت کم به شــک ميافتد .شک يعني «ي َق ّ ِد ُم
ِر ْجــ ً
ا َو يؤ ّ َِخ ُر أُخْ ري» ،يــک قدم پيش و يک قدم پس ميگذارد .يعني
خنثي و بياثر ميشود.
اگر ما معتقديم که بايد اسالم باقي باشد و اسالم حکومت دارد و قوام
حکومت اسالمي به امام معصوم(ع) و در زمان غيبت ،به ولي فقيه است،
بايد سعي کنيم اين مباني و معاني را آنگونه که شايسته است بفهميم
و باور کنيم و به لوازمش ملتزم باشيم.
اين عالم ،عالم امتحان است .برخي که امروز امتحان شدند ،شايد در
 20ســال پيش باور نميکرديد که آنان چنين امتحاني بدهند .امتحان
يعني اينکه از محتواي پرســشها آگاهي نداشته باشي .يعني چيزهايي
پيش ميآيد که خود انسان هم باور نميکند .امتحان آن است که سؤالش
معلوم نباشد .خداوند هم حوادثي پيش ميآورد که براياشخاص آشکار
نباشد؛ تا مشخص شود هر كسي چه سرنوشتي دارد و چه موضعي خواهد
گرفت .اينجاست که خطر متوجه همه ميشود.
نظام معماری ،با تغییر ســنت معماری ایرانی به غربی ،باعث میشود
تا بیحجابی و بیعفتی ناخواســته وارد جامعه شود و روابط آزاد میان
خانوادهها و مهمانان یا همسایگان پدید آید.
جریــان نفوذ اقتصادی ،نظام ربوی را در کل جامعه از طریق نظام
بانکی غربی گســترش میدهد و کاری میکند که شــخص یا باید از
گرفتن وام و قرض دست بشوید یا تن به نزولخواری و رباخواری دهد.
جریان نفوذ در آموزش و پرورش میکوشد تا فرهنگ غربی و سبک
زندگی آن را نهادینه ســازد .البته جریان نفوذ همواره حساسیتهای
دوستان را میشناسد و به یک باره در صدد تغییر بر نمیآید ،بلکه در
فرآیندی تغییرات مطلوب خود را اعمال میکند بیآنکه دوستان متوجه
تغییر فکری و رفتاری خود شــوند .از این رو کتابهای درسی با تغییر
اندکی مواجه میشــود تا میزان حساسیت برآورد شود.عدم حساسیت
مردم و مسئوالن نظام اسالمی در برابر این تغییرات اندک ،خود عامل
تشــدید عملیات نفوذ فرهنگی و فکری دشــمن در نهادهای اساسی
جامعه اسالمی است.
جریــان نفوذ فرهنگی همانند تهاجم فرهنگــی و ناتوی فرهنگی
خطرناکتر از نفوذ نظامی و اقتصادی است .در این نفوذ فرهنگی تغییر
ســبک زندگی و فلسفه زندگی مد نظر است و دشمن بر آن است تا با
تســخیر قلوب و اذهان ،افکار و عقاید را تغییر دهد و راه را برای نفوذ
و ســلطه خویش باز کند و گفتمان اسالمی را که تنها گفتمان رقیب
در برابر گفتمان ســلطه گر و اســتکباری غربی است نابود ساخته و از
درون فروپاشاند.

نتیجهفتنهگری

شب نارالفتنه کان وقودا ً لها»
قالاالمام علی(ع)« :من ّ
امام علی(ع) فرمود :هرکس آتــش فتنه را برافروزد ،خود ،هیزم
()1
آن شود.
___________________
 -1میزانالحکمه ،ج  ،9ص 4526

توصیف اوضاع غبارآلود فتنه

پیامبرگرامی اسالم(ص) فرمود :زمانی بر امت من بیاید که فقیران
فراوان شــوند ،و فقیهان کم شوند و علم جمع شود (و کاهش یابد) و
آشــوب فزونی گیرد ،آنگاه از پــس آن زمانی بیاید که مردانی از امت
مــن قرآن میخوانند که از گلویشــان باالتر نمیرود .آنگاه از پس آن
زمانی بیاید که مشــرک به خدا ،با مومن مجادله میکند ،و سخنانی
()1
نظیر او میگوید.
همچنین آن حضرت میفرماید :زمانی برای مردم خواهد آمد که
راســتگو را تکذیب میکنند ،و دروغگو را تصدیق میکنند ،و امین را
خائن میشــمارند و خائن را مومن میپندارند و مرد بیآنکه شهادت
از او بخواهند شــهادت میدهد و بیآنکه قســم از او بخواهند قســم
میخورد ،و خوشــبختترین مردم ،فرومایه فرزند فرومایه باشد که به
()2
خدا و پیغمبرش ایمان ندارد.
___________________
 -1نهجالفصاحه ،ص  ،527ح 1755
 -2همان ،ص  ،645ح 2366

پرسش و پاسخ

فتنه و مصادیق آن ()2

پرسش:
بر اساس آموزههای وحیانی چه افراد و جریانهایی از مصادیق فتنه
و فتنهگران به حساب میآیند؟
پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سوال به مفهومشناسی فتنه از حیث لغوی و
ی میگیریم.
اصطالحی پرداختیم .اینک در ادامه دنباله مطلب را پ 

مصاديق فتنه

براي اين كه تصوير روشن و درستي از فتنه در فرهنگ قرآني داشته باشيم
به ســراغ آياتي میرويم كه به مصاديق فتنه توجــه میدهد؛ زيرا از اين طريق
میتوان دريافت كه غير از عوامل طبيعي كه نظم را مختل میسازد و آرامش را
از آدمیســلب میكند ،چه علل و عوامل ديگري میتواند موجبات سلب آرامش
و امنيت شود و نظم را به هم ريزد؟ البته همواره بر اين نكته تأكيد میشود كه
عوامل طبيعي نيز ارتباط تنگاتنگي با رفتارها و كنش هاي انساني دارد؛ زيرا فعاليت
آدمیاست كه موجبات اخالل در نظم طبيعت را فراهم میآورد ،و امنيت و آرامش
را از او سلب میكند؛ از اين رو خداوند از فساد و تباهي در نظم طبيعت و محيط
ی را
زيست خشكي و دريايي زمين به سبب كنش هاي انساني خبر میدهد و آدم 
مسبب اصلي بسياري از حوادث و رخدادهاي به ظاهر طبيعي زمين برمیشمارد.
 -1ســتمگران :خداوند در آيه  25سوره انفال از ستمگران به عنوان فتنه
انگيزان اصلي جامعه ياد میكند .اينان كساني هستند كه به حقوق خود بسنده
نمیكنند و با تجاوز به حقوق ديگران میكوشند تا نظم طبيعي جهان و جامعه
را كه بر پايه عدالت اســتوار اســت به هم ريزند .در حقيقت ظلم و ستمیكه از
سوي ستمگران اعمال میشود ،خود مصادقي از فتنه است؛ زيرا هم نظم طبيعي
كه بر محور عدالت است را از ميان میبرند و هم آرامش و امنيت را از ديگري و
يا جامعه سلب میكنند.
با نگاهي به تاريخ و گزارشهاي تاريخي قرآن میتوان به آساني دريافت كه
چگونه ستم ستمگران ،فتنه اصلي در جوامع بشري بوده است و آنان را از پيشرفت
و تكامل و تعالي در حوزههاي فرهنگي و تمدني بازداشته است و اجازه نداده تا
همه انسانها به كمال و تعالي دست يابند .جوامع به سبب ستم ستمگران هرگز
روي عدالت به خود نديده و از امنيت و آرامش سودي نبرده است.
 -2منحرفان و هنجارشــكنان :دسته دومیكه خداوند از آنان به عنوان
فتنه انگيزان سخن به ميان میآورد ،كساني هستند كه ما آنان را به نام منحرفان
و هنجارشــكنان میشناسيم .اين عده با ايجاد فتنه و فساد در جامعه ،امنيت و
آرامش را از آن ســلب كــرده و در نظم عمومیو اجتماعي جامعه اختالل ايجاد
میكنند .انحرافات ايشان كه باهنجارشكني و بهرهگيري از قوانين متشابه صورت
ميگيرد ،به آنان اين امكان را ميبخشد تا عرف و عادت پسنديده را زير پاگذاشته
و با هنجارشكني امنيت اخالقي و هنجاري جامعه را با بحران مواجه سازند.
خداوند در آيه  7سوره آل عمران اين افراد را كساني معرفي میكند كه همواره
دنبال متشابهات هستند و از آن پيروي ميكنند .اين در حالي است كه حقايق
و اصول محكم و متقن در اختيار آنان اســت ،ولي آنان با چشمپوشي نسبت به
اين اصول ،در پي متشابهات و اموري میروند كه شك و ترديد در صحت و سقم
آن وجود دارد؛ چرا كه در اين آب گلآلود بهتر میتوانند ماهي مراد بگيرند و در
صورت حركت در مسير قوانين شفاف و روشن دست هاي ايشان رو میشود .به
عنوان نمونه در جامعه امروز عده اي با آن كه اصول شفاف قانون اساسي وجود دارد
در پي قوانين متشابه و غيرشفاف میروند و با هياهو و غوغاساالري میكوشند تا
زمينه براي آشوب و هرج و مرج قانوني را فراهم آورند و جامعه را در سطح بحران
قــرار دهند تا بتوانند از اين وضعيت بحراني براي منافع خويش بهره گيرند .اين
دسته هرگز به اصول شفاف و روشن توجهي نمیكنند و چون بيمار دل هستند
و در دلهايشان زنگار كينه و كدورت است و از سالمت شخصيت و روحي و رواني
برخوردار نمیباشند ،تنها دنبال مصاديق غيرروشن قانوني ميروند ،اين گونه است
كه هنجارشكني به عمل طبيعي آنان تبديل میشود و از جاده قانون و سالمت
بيرون میروند و منحرف ميشوند.
خداوند در اين آيه تبيين میكند كه بددلي و بيماردلي ايشان موجب میشود
تا همواره در جايي قرار گيرند كه فتنه و اخالل در نظم و فقدان آرامش است و
براي رسيدن به اين هدف از تاويل نادرست قوانين نيز خودداري نميكنند .آنان
برداشــتهاي نادرســت خود از قوانين را به عنوان تاويل و تفسير درست مطرح
میســازند و به موارد مشكوك شبهات و متشابهات ،توجه ويژهاي دارند؛ زيرا در
اين فضا میتوانند زيست كنند .اينان ميكروبها و ويروسهاي اجتماعي هستند
كه در فضاي متشابهات و تاويالت نادرست رشد میكنند و تكثير ميشوند.
ادامه دارد

روش بندگی؛ یاد خدا ،عمل به تکالیف
توأم با مراقبه و محاسبه

(بدان ای سالک راه حق!) روشی که برای ما در همه حال و همه شرایط،
در حد ضرورت است ،روش بندگی و به عبارت دیگر ،خداشناسی است .و راه
آن طبق آنچه از کتاب و سنت برمیآید ،همانا یادخدا و امثال تکالیف عملی
است؛ یعنی همان مراقبه و محاسبه است .فعال به این ترتیب که هر صبح که
از خواب بیدار میشوید ،تصمیم بگیرید خدا را فراموش نخواهید کرد .آنگاه به
()1
طور استمرار ،خود را در برابر خدا تصور کنید( .مرحوم عالمه طباطبایی(ره))
___________________
 -1سیروسلوک پاکان دفتر  ،12نامههای عرفانی ،علی محمدی ،ص 188
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