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امام خامنه ای

چهار هنر تشکیالت
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در ادامه گزیده اى از متن  سخنرانى آیت اهلل العظمى امام خامنه اى  در جمع انجمن هاى اسالمى شهر اهواز 
را خواهید خواند؛ این سخنرانى در دانشگاه جندى شاپور اهواز در تاریخ 15 خرداد 1358 با موضوع»وحدت و 
تحزب« ایراد گردیده که سالهاى قبل متن کامل آن در قالب کتابچه »گفتارى در وحدت و تحزب« در ۴۰ صفحه 

با زیرتیتر »نشریه شماره 1 حزب جمهورى اسالمى« منتشر شده است.

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
یك نكته ضرورى و توجه کردنى را به شما عزیزان تذکر دهم و آن اینكه در همه کارها برنامه ریزى و آمادگى 
قبلى نیمى از مساله است و من احساس مى کنم که برادران و خواهران امروز خیلى با آمادگى قبلى کار را شروع 
نكرده اند و برنامه ریزى صورت نگرفته است ولى بهر حال صحبت کوتاهى را من در اینجا مطرح مى کنم که مى 
تواند بخشى از برنامه باشد همانطورى که به ما گفته شده و شما هم یقینا مى دانید جلسه امروز عصر قرار بود 
فقط از انجمن هاى اسالمى شهر اهواز تشكیل شده باشد خود این کلمه قدرى سئوال انگیز است انجمن هاى 
اسالمى و گروههاى مسلمان مگر چند گروه مسلمان داریم ؟ و اینها بر اساس چه معیارهائى چند تا شده اند ؟ 
و در زمان پیغمبر در آغاز طلوع اسالم مسلمانان چند گروه بودند ؟ و چرا ضابطه ها و مالکهاى مسلم و اصیل 

نتواند این چندها را به یك تبدیل بكند ؟ 

ضرورت اتحاد و  همبستگی تشکل ها
این یك مساله اى است که در هر حال براى ما قابل بحث و مذاکره است این مطلب را بشما بگویم : حسن بزرگ 
و ویژگى بسیار مهمى که جنبش اسالمى ما داشت این بود که دیوارها و فاصله ها از میان گروهها برداشته شد 
یعنى امام و رهبر این ملت این هنر بزرگ را کرد و داشت که توانست همه این دیوارهائى را که منطقه زیست 
ذهنى و سیاسى ما را به ۴ مناطق کوچك کوچك تقسیم کرده بود از میان بردارد یك صحنه وسیعى یك پهنه 
گسترده اى بوجود بیاورد حاال ما آمده ایم این پهنه وسیع را از نو داریم تقسیم بندى و دیوارکشى مى کنیم اینكار 
چه فایده اى دارد ؟ و چه ضرورتى هست که ما یك فضاى وسیع را که هم از نور برخوردار است و هم از گرماى 
مطبوع و هم از نسیم حیاتبخش تقسیم کنیم به حفره ها و خانه ها و منطقه هاى کوچك کوچك و محدود که نه 
روشنایى دارد و نه گرما و نه نسیم فرح افزا ما ضابطه اى براى وحدت و ضابطه اى براى جدایى داریم این ضابطه 

ها را پیدا کنیم و با برادران متحد بشویم.

اعتصام به حبل اهلل مشروط به جمع بودن است
 قرآن به ما درس مى دهد واعتصموا بحبل اهلل جمیعا والتفرقوا اعتصام یعنى خود را نگهداشتن در یك جاده 
لغزنده باریك حرکت مى کنید در کوهنوردیها البد دیده اید از یك جاده کوهستانى دشوارى باال مى روید جایى 
هست که بدون دست نمى شود باال رفت دستگیره اى پیدا مى کنید و خودتان را مى کشید باال دستگیره اى پیدا 
مى کنید و خودتان را از افتادن و لغزیدن و با مغز به زمین خوردن مصون و محفوظ نگه مى دارید این اعتصام 
است قرآن مى گوید به ریسمان خدایى معتصم بشوید بوسیله اهلل خودتان را نگهدارید که نلغزید که با مغز به 

زمین نخورید که منحرف نشوید که بتوانید خودتان را باال  بكشید اعتصام خود را نگهداشتن بوسیله اهلل است.
 اما این همه ى مفهوم آیه نیست آیه نمى گوید بروید تك تك به ریسمان خدایى چنگ بزنید و خودتان را 
نگهدارید مى گوید : واعتصموا بحبل اهلل جمیعا همه با هم این عنصر همه با هم بودن چیز مهمى است اگر ما تك 
تك به ریسمان الهى به دستاویز اهلل معتصم بشویم فایده ى مطلوب بدست نخواهد آمد باید با هم معتصم بشویم 
اگر با هم بودیم درست است تكیه در این آیه بر روى اعتصام بحبل اهلل نیست تكیه بر روى جمیعا است اعتصام 
بحبل اهلل در عرف قرآن داراى مفهوم آشكار و واضحى است معلوم است که همه باید به ریسمان اهلل چنگ بزنند 
این آیه اینرا نمى خواهد بگوید مى خواهد بگوید که همه با هم چنگ بزنید روى جمیعا تكیه دارد دلیل جمله 
بعد است : والتفرقوا جدا نشوید و باز به دنبالش : واذکروا نعمه اهلل علیكم اذکنتم اعداء فالف بین قلوبكم نعمت 
خدا را بیاد بیاورید آنگاه که با یكدیگر دشمن بودید و خدا شما را با هم آشنا کرد دلهاى شما را بهم پیوند داد 

فالف و واقعا همینطور است .
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نعمت وحدت را قدر بدانید
ما تحت تاثیر فرهنگ رژیم خود کامه شاهنشاهى هر کداممان یك 
شاه بودیم و همه از هم جدا و هر کدام پیله بدور خود تنیده و هر 
کدام در پیله خود  خفته و در حال مرگ و احتضار دلهاى ما با هم 
نزدیك شد لباسها فرمها شغلها رنگها زبانها این دیوارهاى گوناگون 
از وسط برداشته شد و همه با هم آشنا شدیم خواهر و برادرها در 

کنار هم گام برداشتند .
یك  این  کردند  واحدى حرکت  راه  در  شنیدند  را  واحدى  سخن 
نعمت بزرگ است یك چیز وصف ناپذیر است این را نگه دارید و 
قدر بدانید حاال شما حق دارید از بنده بپرسید که خوب شما که 
اینقدر دم از وحدت مى زنید چرا حزب جمهورى اسالمى را درست 
کردید ؟ آیا تشكیل حزب بمعناى انتخاب کردن یك عده از مردم 
و دیگران را کنار گذاردن کسانى را زیر یك نام گردآوردن و کسان 
دیگرى را بیگانه شمردن نیست ؟ بنده بشما حق مى دهم که این 
پاسخ  باین سئوال  بدهید که  بمن حق  بكنید شما هم  را  سئوال 
سازماندهى  و  تشكل  بدون  فعال  نیروى  از  انبوه  توده  یك  بدهم 
بزرگ  نقیصه  بدهد  انجام  را  کارش  بتواند  ندارد  امكان  سیاسى 
پیامبرانه  و  قاطع  بود رهبرى  پیروزى همین  از  قبل  تا  ما  مبارزه 
امام بود که توانست مردم را در یك خط حرکت بدهد و مشخص 
بودن دشمن و همیشه وضع چنین نیست همین امروز دشمن براى 
همه مشخص نیست ممكن است براى جمع ما مشخص باشد براى 

خیلى ها مشخص نیست آیا غیر از این است ؟ 
آن چیزى که : مى تواند همه نیروها را در یك جهت حرکت بدهد 
و نیز مى تواند نیروهاى خفته و مرده را زنده کند و به نشاط بیاورد 
و نیروهاى بالقوه را بالفعل کند توى این کوچه و بازار توى این خانه 
ها حتى توى این دانشگاهها حتى توى این مدارس دینى خیلى 
نیروهاى بالقوه خوابیده بود اینها باید بالفعل بشوند یعنى به صحنه 
کشانده بشوند و نیز مى تواند نیروهاى کم کار و راکد را شتابنده 
کند و فعالیت بدهد و باالخره مى تواند از انحراف نیروها جلوگیرى 
کند چیزى که این چهار خاصیت و این چهار هنر را دارد چیست ؟ 
یك سازمان و یك تشكل سیاسى یكبار دیگر این چهار خصوصیت 
را تكرار مى کنم : سازمان سیاسى اوال : مى تواند نیروها را در یك 
جهت بسیج کند و به همه آنها جهت بدهد ثانیا مى تواند نیروهاى 
بالقوه را نیروهاى خفته را بالفعل کند زنده کند فعال کند ثالثا مى 
تواند نیروهاى ُکند و بطىء را شتابنده کند و رابعا و باالخره مى 
تواند نیروها را از تغییر مسیر دادن و منحرف شدن حفظ و مصون 
کند این چهار خاصیت از آن یك تشكل سیاسى با یك فرماندهى 

و تمرکز رهبرى و هدایت جمعى است و حزب یعنى این... .

ضرورت سازماندهی نیروها و جهت دادن به آنها
صورت  آن  در  بكنند  اقدام  روزى  دیگران  تا  بنشینیم  شد  نمى   
اشكال بر ما هم وارد مى بود لذا وارد عمل شدیم و بعد هم دیگران 
معلمین  دانشگاهیان  دانشجویان  مترقى  هاى  گروه  پیوستند 
کارگران پیشه وران دعوت ما را اجابت کردند از خواهران کارآمد 
کاردان بتعداد زیادى پیوستند االن در داخل دفتر مرکزى و شعبه 
این  و  دارند  را  فعالى  و  اساسى  نقشهاى  ما  خواهران  حزب  هاى 
خواهرها  خود  بوسیله  عمدتا  زن  روز  معظم  و  مفصل  تشكیالت 
انجام گرفت و این تشكیالت وسیع را خودشان راه انداختند این 
کارآیى مى خواهد کار کوچكى نبود باالخره یك واحد سیاسى یك 
و  نظامى ضرورت  الزم  در صورت  و  ایدئولوژیك  سیاسى  سازمان 
اجتناب ناپذیر است این را صریحا بشما مى گویم که عمل نظامى 
امروز  هست  ما  هاى  برنامه  در  ضرورت  تشخیص  صورت  در  هم 
روزى نیست که ما بنشینیم تا بیایند صاف صاف ما را فرو بدهند 
امروز اگر دشمن بخواهد اقدام نظامى بكند یا شیوه هاى خیانت و 
توطئه را تعقیب نماید بسیج نظامى یك ضرورت خواهد بود و ما 

براى اینكار آماده ایم.
به هر حال ما فعال  دست اندر کار توسعه و هرچه فعال تر کردن 
پس  اسالمى  جمهورى  حزب  یعنى  هستیم  سیاسى  سازمان  این 
این تشكل  و  این حزب  ایجاد  به  را  ما  بطور خالصه ضرورتى که 
سیاسى فراخواند احساس نیاز شدید به سازماندهى نیروها و جهت 
به صحنه  و  کار  کم  و  کند  نیروهاى  به  دادن  شتاب  و  آن  دادن 
کشانیدن نیروهاى خفته و جلوگیرى از انحراف ها بود و این تكلیف 
بزرگى بود که بهر حال باید روزى بوسیله جمعى همفكر و همگام 
نخستین  از  نیازمندتر  و  تر  مناسب  اى  لحظه  ما  شد  مى  تامین 
روزهاى پیروزى نیافتیم و با زمینه ذهنى چندین ساله و بدنبال 
تالش عملى یكى دو ساله به آن اقدام ورزیدیم و راه همكارى را هم 
براى همه همفكران و همگامان و مدعیان و عالقمندان بازگذاردیم 
در اینجا نكته هائى است که ما مكرر به برادرها و خواهرها گفته 
ایم اکنون در جمع شما هم مى گویم و شما هم از قول من مى 
توانید به همه بگوئید : ما این خود خواهى را نداریم که بگوئیم : 
تمام کانونها و تمام انجمنها و تمام احزاب باید بیایند در حزب ما 
حل و ادغام بشوند البته این براى ما ایده آل است زیرا که این خط 
و این راهى که ما انتخاب کرده ایم از نظر ما بهترین است و اگر ما 
بهترین را غیر از این مى دانستیم آنرا انتخاب مى کردیم این راه 
ماست و این خط ماست اما اگر کسى یا گروهى با وجود اشتراك  
در اصول در پاره اى از مسائل با ما اختالف سلیقه داشته باشد و 
را جدا  اش سازمانش  اتحادیه  انجمنش  کانونش  که  ترجیح دهد 
نگاه بدارد ما به او نمى گوئیم که حتما بیاید به ما بپیوندد و نمى 
گوئیم که ما به شما کمك و با شما همكارى نخواهیم کرد بعكس 
همه کمك و همكارى خود را در صورتیكه آن واحد بخواهد مبذول 
خواهیم داشت آنچه مهم است اینست که ما سعى مى کنیم این 
واحدها را که بهر حال بوجود آمده به یكدیگر نزدیك بكنیم و از 

موارد افتراق آنها بكاهیم.

كلمه التوحید و توحید الکلمه
 آیه اى از قرآن تكلیف ما را با گروههاى دیگر معین کرده است این 
آیه بما مى گوید : با کسانى که بر سر ایمان و ایدئولوژى با شما 
جنگیده اند براى شما دسیسه چیده اند با دشمنان شما همدست 
شده اند هرگز والیت و پیوستگى ایجاد نكنیم با آنها هم پیمان و 
همدست نشویم این مالك است این معیار را این ضابطه را در نظر 
این ضابطه گروهها و جمعیتهاى روى خط  بوسیله  باشید  داشته 
اسالم یا جدا از خط اسالم را بشناسید با کسى تعارف نداریم آن 
جمعیتى آن گروهى آن جمعى و آن فردى بر روى خط اسالم است 
که ضابطه اش براى برادرى این باشد برادرى یعنى چیزى بر مبناى 
ایمان و جدایى یعنى چیزى باز بر مبناى ایمان مسئله اینست ما 
ما  از هم جدا بشوند  باید  اجتماعى  نیستیم که قشرهاى   معتقد 
معتقد نیستیم که فقط بر روى یك قشر واحدى باید تكیه بشود 
بنابراین توصیه من به برادرها و خواهرها و خواهشم از همه اینست 
: که سعى کنید نقاط مشترکتان را زیاد کنید بهم نزدیك بشوید 
فعالیتهایتان را در خط واحدى قرار بدهید و سعى کنید که بطرف 
دارد  جاویدانى  ى  جمله  الدین  شرف  سید  مرحوم  بروید  وحدت 
که باید از آن درس گرفت مى گوید : بنى االسالم على دعامتین : 
کلمه التوحید و توحید الكلمه یعنى اسالم بر روى دو پایه استوار 
است یكى کلمه توحید الاله اال اهلل و یكى توحید کلمه حرفها را 
یكى کردن مواضع را بهم نزدیك کردن و این خالصه حرفى است 

که من مى خواستم بزنم.

3

آيه منى گويد برويد تك تك به ريسامن 

خدايى چنگ بزنيد و خودتان را نگهداريد 

مى گويد : واعتصموا بحبل الله جميعا 

همه با هم اين عنرص همه با هم بودن 

چيز مهمى است اگر ما تك تك به ريسامن 

الهى به دستاويز الله معتصم بشويم فايده 

ى مطلوب بدست نخواهد آمد بايد با هم 

معتصم بشويم اگر با هم بوديم درست 

است تكيه در اين آيه بر روى اعتصام بحبل 

الله نيست تكيه بر روى جميعا است 
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آیت الله مجتبی تهرانی)ره( 

نقش تعاون و همیاری
در فعالیتهای تشکیالتی

متن زیر گزیده اى از مجموعه کتاب سلوك عاشورایى برگفته از بیانات مرحوم آیت اهلل مجتبى تهرانى مى باشد.
در دفتر دوم این سلسله کتاب ها به موضوع تعاون پرداخته شده که بخشى از متن این کتاب را در ادامه مى خوانید:

أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم، و تعاونوا على البّر و التقوى و ال تعاونوا على اإلثم و العدوان و اتّقوا اهلل إّن اهلل شدید العقاب.]1[

نیاز انسان به تعاون
خودكفا نبودن انسان در دو بُعد مادی و معنوی

پیش از آنكه وارد بحث شوم براى روشن شدن مصّب بحث این را عرض مى کنم که انسان داراى دو بُعد است: یك بُعد 
مادى و یك بُعد معنوى؛ در این مسأله هیچ شبهه اى نیست. انسان در بُعد مادى اش این طور است که به تنهایى نمى تواند 
امور معیشتى اش را اداره کند و به تعبیر ساده احتیاج به همكارى دیگران دارد.]2[ در بُعد معنوى هم این بحث مطرح است. 
یعنى انسان در سیر معنوى اش نیز احتیاج به دستگیرى و همكارى دارد و به تنهایى نمى تواند خودش را اداره کند. به تعبیر 

دیگر، انسان چه در بُعد مادى اش و چه در بُعد معنوى اش خودکفا نیست.
خوب، چون انسان خودکفا نیست و نمى تواند خودش را به تنهایى اداره کند احتیاج به »اعانه« دارد؛ هم در زندگى مادى اش 
احتیاج به کمك دیگرى دارد و هم در بُعد معنوى اش نیازمند دیگرى است و مسأله اعانه و تعاون اینجا مطرح مى شود.]3[

آیا هر تعاونی پسندیده است؟
در اینجا باید دید که آیا از دیدگاه مكتب الهى هر تعاونى و هر اعانه و کمك و مساعدتى چه در بُعد مادى و معیشتى و 
زندگى دنیایى اش و چه در بُعد معنوى اش امضاء شده و پسندیده است یا خیر؛ مثالً فرض کنید که کسى وضع زندگى 
مادى اش لَنگ است و ما مى خواهیم به او کمك کنیم؛ آیا جایز است که نعوذ باهلل برویم سرقت کنیم و به او بدهیم؟ مانند 
کسى که نان ها را مى دزدید و به فقرا مى داد و وقتى امام صادق)ع( به او اشكال کردند، گفت معلوم مى شود که شما آیات 

قرآن سرتان نمى شود.
–نعوذ باهلل- چون قرآن گفته است »من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها«]۴[من جاء بالسیئة فال یجزى إال مثلها«؛ من یك 
دزدى کردم و یك حسنه انجام دادم. پس یك پاداش از َده پاداش از بین مى رود و نُه پاداش دیگر باقى مى ماند. معلوم 
مى شود که شما چهار عمل اصلى هم سرتان نمى شود. –نعوذ باهلل- یعنى اگر کسى یك عمل نیك انجام دهد به او 1۰ 
پاداش مى دهند اما »و من جاء بالسیئه فال یجزى اال مثلها«)2(من یك دزدى کردم  و یك حسنه انجام دادم.پس یك 
پاداش از ده پاداش از بین مى رود و نُه پاداش دیگر باقى مى ماند!البته حضرت جواب این مغالطه را به او دادند و فرمودند 

خدا حسنات را فقط از متقین قبول مى فرماید)3(
پس این سؤال مطرح مى شود که آیا از دیدگاه مكتب الهى، تعاون به هر شكل که باشد پسندیده است یا خیر؟ آنچه در آیه 

تعاون هدف گیرى شده این است که تعاون به هر شكلش پسندیده نیست و قانون مندى دارد.]5[

* تعاون؛ اصل اساسی سّنت اسالمی
نسخ ناپذیری احکام سوره مائده

سوره مائده آخرین سوره از ُسَور مفّصالت است که قبل از وفات پیغمبر اکرم نازل شد.)3(در این جلسه هم دو روایت مى 
خوانم تا وارد بحث شوم؛یك روایت از پیغمبر و یك روایت از حضرت على علیه السالم.

در خطبه حّجةالوداع که در ماه ذى الحّجه بوده و پیغمبر اکرم)صلّى اله علیه و آله و سلّم( بعد از آن وفات کرده است حضرت 
مى فرمایند: »أیّها الناس إّن سورة المائدة ِمن آخر القرآن نزوالً« سوره مائده آخرین سوره از قرآن است که نازل شده است؛ 
»فأحلّوا حاللها و حّرموا حرامها«]8[ یعنى این را بدانید که حكم هایى که در این سوره است از حالل و حرام، إلى یوم القیامه 

به هیچ وجه قابل تغییر نیست.

قانونمندی تعاون در اسالم
بنابراین به این نتیجه مى رسیم که این آیه شریفه که در ابتداى سوره مائده است، یك اصل اساسى سّنت اسالمى در 
روابط اجتماعى را مطرح مى کند. چون گفتیم که انسان در دو بُعد مادى و معنوى اش محتاج به غیر است و همان طور که 

۴
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عرض کردم، جنبه عملى این بحث خیلى قوى است. یعنى این رابطه 
باید باشد؛ اما بحث اساسى، چگونگِى این رابطه و چگونگِى کمك کردن 
و کمك گیرى از یكدیگر است. یعنى من که از نظر زندگى دنیوى ام به 
غیر محتاجم، این غیر چگونه مى تواند با من همكارى داشته باشد؟ او که 
به من محتاج است، من چگونه با او همكارى داشته باشم؟ همچنین در 
سیر معنوى، کمك و مساعدت ما به یكدیگر چگونه باید باشد؟ چون 
گفتیم که تنها نمى توانیم و به کمك دیگرى احتیاج داریم. پس به طور 
خالصه، این یك اصل کلى و اساسى است در روابط اجتماعى در دو بُعد 

مادى و معنوى.

جنبه اثباتی و نفیی در آیه تعاون
یكى از خصوصیات آیه تعاون این است که در آن هم جنبه اثباتى هست 
و هم جنبه نفیى. مثالً مى روید پیش طبیب و او به شما مى گوید فالن 
چیز را نخور، این بد است، آن بد است، این بد است... پس چه چیزى 
خوب است!؟ یك دستور وقتى کامل است که در آن هم جنبه اثباتى و 
هم جنبه نفیى هر دو باشد. انسان در دنیا زندگى اش و زنده بودنش بر 
محور اعانه است و اگر دستور اعانه بخواهد کامل باشد باید روشن کند که 

چه چیزهایى را کمك کنم و چه چیزهایى را کمك نكنم.
کمك و مساعدت باید نقش سازندگى داشته باشد و نقش تخریبى 
نداشته باشد. لذا به این آیه که نگاه کنید مى بینید که این دستورالعمل 
الهى و این اصل اساسى کامل است و هم جنبه اثباتى را دارد و هم جنبه 
نفیى را؛ »و تعاونوا على البّر و التقوى و ال تعاونوا على اإلثم و العدوان« که 
ما هم اّول جنبه اثباتى اش را عرض کرده و بعد جنبه نفیى اش را مطرح 

مى کنیم و درباره هر کلمه این آیه بحث مى کنیم.

معنای تعاون
بحث اّول این است که »تعاون« یعنى چه؟ تعاون به عنوان اّولین کلمه 
است که اثبات و نفى در آیه روى آن آمده است. در باب تعاون دو تصویر 

مى کنیم؛

تصویر اّول تعاون
تصویر اّول این است که تعاون به این معنا باشد که دو نفر با هم یك کار را 
انجام دهند. جنبه ادبى اش هم این است که هیأت تفاعل، اقتضاى اثنینى 
مى کند. مثالً یك سنگى ثقیل و سنگین است و او به تنهایى نمى تواند 
بلند کند و من هم نمى توانم به تنهایى بلند کنم، یك سرش را او بلند 
مى کند و یك سرش را من و با هم بلند مى کنیم. این بلند کردن سنگ 
از روى زمین، یك کار است؛ این یك کار را ما دو نفر با هم انجام دادیم. 
بعضى که دّقت نظر کامل نداشته اند تعاون را این طور معنا کرده اند. یعنى 

به اصطالح ادبى اش گفته اند »اشتراك در فعل واحد«.

تصویر دوم تعاون
تصویر دوم اینكه کسى در کارى اصیل باشد و دیگرى براى او شرایطى را 
مهّیا کند. مثالً کسى مى خواهد آدم بُكشد و چاقو را تو بدهى دستش؛ او 
آدم را کشته است ولى تو چاقو را به دست او داده اى و براى کار او تهیه 
مقدمات کرده اى. این را مى گویند »اعانه«؛ او مى خواهد برود سرقت کند، 

تو نردبان را به او دادى و او دزدى کرد ولى تو خودت نرفتى.
تعاون کدام یك از این دو مورد است؟ اشتراك در فعل واحد یا اینكه یكى 

در کار اصیل است و دیگرى کمك مى کند؟

معنای صحیح تعاون
جواب: آنهایى که اهل دّقت هستند اگر جستجو کنند مى بینند که هم 
لغت و هم عرف معناى دوم را مى گویند. مراجعه کنید به قاموس، منجد 
و... و ببینید که »عون« را به معناى کمك و مساعد مى آورند.]1۰[ یعنى 
یكى در کار اصیل است و دیگرى براى او شرایط و اسباب را مهّیا مى کند.

آیه شریفه هم نظرش همین است و غیر از این نیست. چون صدر آیه 
خطاب به مؤمنین است. »یا أیّها الذین آمنوا...« و بعد از چند مطلب 

مى گوید »و تعاونوا على البّر و التقوى و ال تعاونوا على اإلثم و العدوان«. 
اگر تعاون به معناى اّول یعنى اشتراك در فعل واحد باشد، معناى آیه این 
مى شود که همه مؤمنین باید جمع شوند و یك کار را انجام دهند. مثاًل 
سنگى که روى زمین افتاده، همه باید بیایند و هرکس باید انگشتش را 
زیر آن بگذارد! در حالى که اصالً این طور نیست و گفتن این حرف به 

دلیل بى توجهى است.
ظهور عرفى آیه این است که هر مؤمنى کمك کار دیگرى در عمل خیر 
و تقوا باشد. تو براى او تهیه اسباب کن چون به تنهایى نمى تواند و او هم 
براى تو مقدمات را فراهم کند. یعنى هرکدام از شما کار خود را مى کنید 
اما از نظر مقدمات چون به تنهایى نمى توانید کار را پیش ببرید، دیگرى 
به شما کمك مى کند چه از نظر معیشتى و چه معنوى. پس آنچه مورد 
نظر آیه است بحث کمك و اعانه است. بله، درست است که بین هیأت ها 
و ابواب مختلف فرق است؛ اما هیچ وقت نباید ریشه لغت را کنار بگذارید 
و بروید سراغ هیأت. در اینجا اصالً خود ریشه »عون« معنایش مساعدت 
است. البته این اعانه و کمك در اسالم قانون مند است. همه نیاز به کمك 

دارند اما این کمك کردن مطلق نیست.

شواهدی از روایات
حاال چند روایت بخوانم. یك روایت مفّصل است در بحار در باب مسأله 
قضاء حاجت مؤمن از امام صادق)ع(: »و اهللُ فى َعوِن الُمؤمِن َما کاَن 
الُمؤمُن فى َعوِن أَخیه...«]11[)صلّى اله علیه و آله و سلّم( است؛ قال 
رسول اهلل)صلّى اله علیه و آله و سلّم(: »خیُر إخوانِك َمن أعانَك على 
طاعِة اهلل و َصدَّك عن معاصیه و أَمَرك برضاه«]12[ بهترین برادران 
کسى است که به تو کمك کند در طاعت خدا؛ آیا این یعنى دو نفرى 
یك نماز بخوانید!؟ یا دو نفرى یك روزه بگیرید!؟ این معناى تعاون نیست. 
چه اعانه و چه تعاون، هر دو، یك معنا بیشتر ندارند و آن همان است 
که عرض کردم. قدر مسلّم و آنچه قدر متیّقن است، کمك کردن است. 
یعنى او اصالت دارد و تو او را کمك مى کنى. در استعماالت عرفى ما هم 

همین طور است که گفتم.

 روایت دیگر از على)ع( است؛ »خیُر اإلخواِن َمن أعاَن َعلَى الَمكارم« 
و یا »خیُر اإلخواِن الُمساعُد على أعماِل اآلخرة«]13[ روایات بسیارى 
داریم. پس این مسأله در آیه مطرح است و این از احكام مسلّمه و از 
اصول اساسى در اسالم و از مسائل اساسى در روابط اجتماعى است که 
آیه تعاون چگونگِى آن را بیان مى کند و هم جنبه اثباتى و هم جنبه 

نفیى اش را مى گوید.

پی نوشتها:
]1[-  سوره مائده، آیه 2

]2[-  یك تعبیر ساده کردم و نمى خواهم بروم در قالب اصطالحات و 
اینكه انسان مدنّى بالطبع است و کذا...

]3[-  بعداً عرض مى کنم که آیا بین اعانه و تعاون فرق هست یا خیر
]۴[-  من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و من جاء بالسیئة فال یجزى إال 

مثلها و هم ال یُظلَمون؛ سوره انعام، آیه 16۰
]5[-  قانون مندى اصل تعاون در اسالم را در ادامه تبیین خواهیم کرد.

]6[-  المیزان فى تفسیر القرآن، ج 5، ص 163
]7[-  بعضى گفته اند دو ماه قبل از وفات پیغمبر اکرم نازل شده است. آیه 

غدیر هم در این سوره آمده است؛ »الیوم أکملت لكم دینكم...«
]8[-  بحاراالنوار، ج 77، ص 253
]9[-  بحاراالنوار، ج 18، ص 271

]1۰[-  قاموس قرآن، ج 5، ص 7۰
]11[-  بحاراألنوار، ج 71، ص 322

]12[-  مجموعه وّرام، ج 2، ص 123
]13[-  مجموعه ورام، ج 2، ص 123

اگر تعاون به معنای اّول یعنی اشرتاک در 

فعل واحد باشد، معنای آیه این می شود 

که همه مؤمنین باید جمع شوند و یک 

کار را انجام دهند. مثالً سنگی که روی 

زمین افتاده، همه باید بیایند و هرکس 

ش را زیر آن بگذارد! در حالی 
باید انگشت

که اصالً این طور نیست و گفنت این حرف 

به دلیل بی توجهی است. ظهور عرفی آیه 

این است که هر مؤمنی کمک کار دیگری 

در عمل خیر و تقوا باشد. تو برای او تهیه 

اسباب کن چون به تنهایی منی تواند و او 

هم برای تو مقدمات را فراهم کند. یعنی 

د اما از 
هرکدام از شام کار خود را می کنی

نظر مقدمات چون به تنهایی منی توانید کار 

را پیش بربید، دیگری به شام کمک می کند 

چه از نظر معیشتی و چه معنوی. 
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برادرها و خواهرهایي که بار سنگین مسئولیت ها را بر دوش دارید و چشم ها در انتظار نتایج تالش هاي به هم پیوسته 
ي شماست، خوش آمدید! شماها در اقلیت هستید و دیگر نمي خواهیم تعارف بكنیم که اقلیت نیستیم. شما اقلیت مؤمن 

مي خواهید چه کار کنید؟ نظر ماها این است که شما یك اقلیتي باشید که تكیه کنید بر:
1-ایمان هرچه قوي تر به آرمان تان و به كارتان؛  نگذارید این ایمان در شماها خداي ناکرده پژمرده و ضعیف شود 

.این ایمان باید روز به روز تقویت گردد.

2-برنامه هاي عملي اي كه درآن ،تفوق و برتري كاركرد ساختار اسالمي و نیروهاي مؤمن به چشم بخورد؛ 
باید به گونه اي باشد که خواهر مسلمان و برادر مسلمان ما که از یك هم سن و همكالسي و هم رتبه ي غیرمسلمانش 
در مقام عمل دیني صالح تر است، در مقام عمل اجتماعي نیز سودمندتر باشد.اگر عمل شما به حال مردم سودمند واقع 
شود،ماندني خواهید بود. این بیان قرآن است .»فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ینفع الناس فیمكث في االرض«؛]کفر مي 
رود و آن چه براي انسان سودمند است مي ماند.رعد/آیه 17[ سودمندي بیشتر ما باعث پیروزي ماست. به همین جهت 
در خودسازي فردي و جمعي انجمن هایتان باید طوري برنامه ریزي کنید که در صحنه خدمت به مردم بدرخشید؛ نه 

براي تعریف مردم بلكه براي خدا.

3-ارتباط خود را قوي كنید؛ وقتي یك عده در اقلیت هستند، باید بكوشند تا به کمك ارتباطات گسترده، یك جمع 
بزرگتر شوند.وقتي که همه یك جا جمع هستید، احساس دلگرمي و قدرت بیشتر مي کنید.

4-جذب عناصر جدید؛ گاهي دافعه خیلي قوي است اما جاذبه چندان قوي نیست. مسلمان، هم دافعه دارد و هم 
جاذبه. شما باید جاذبه تان زیاد باشد، باید کالمتان و رفتارتان چنان باشد که اطرافیانتان را یكي یكي جذب کنید.اصاًل 
باید برنامه داشته باشید براي جذب آنها. مبادا فكر کنید که اینهایي که با ما مخالف هستند دیگر کارشان خراب است و 
درست شدني نیستند. خیر، انسان تغییر مي کند.خیلي ها آدم هاي خوبي هستند، مي لغزند و بد مي شوند. خیلي ها آدم 
هاي بدي هستند و در اثر ارشاد و معاشرت خوب مي شوند. تعالیم اسالم یادتان نرود. اسالم مي گوید تا آخرین لحظات 

حیات، در توبه باز است.

5-انضباط؛ هرکار دسته جمعي اي که انجام مي دهید باید همراه باشد با انضباط تشكیالتي. بچه مسلمان ها به انضباط 
مقدار کمي بها مي دهند.باید یك مقدار به انضباط بیشتر بها بدهیم.اما نظم فرعوني نه؛ زیرا نظم گاهي فرعوني و طاغوتي 

است. نظم ما باید الهي، سازنده و نوراني باشد.

6-شناسایي و كشف استعدادها؛ کشف عناصر مدیر و مفید که بتوانند پستهاي کلیدي و موثر را با لیاقت اداره کنند. 
گاه ما یك فرد متدین و خوبي را مي گذاریم رأس کاري ولي چون توانایي اش ضعیف است ،اثر بدي مي گذارد. شما باید 

مدیرهاي مومن و متعهد 1۰ سال آینده را هم کشف کنید و هم بسازید.

7-معلوماتتان را ببرید باال با مطالعات اسالمي، مطالعاتتان باید اسالمي باشد؛ فني هم باید باشد. هرکدام از شما 
وظیفه ي شرعي تان است که در هفته یك مقدار روي رشته خاص خودتان مطالعه ي فني کنید،طوري که کارداني و 

کارایي فني شما رو به افزایش پیگیر و مستمر باشد.

8-شیوه هاي صحیح برخورد با دشمن و مخالف را یاد بگیرید؛ گاهي برادرها و خواهرها با جریانهاي مختلف مي 
خواهند برخورد کوبنده داشته باشند اما طرز برخورد آنها طوري است که در جامعه محكوم مي شوند. شیوه هاي برخورد 

باید صحیح باشد. باید درباره این شیوه هاي برخورد بنشینید و تبادل نظر کنید.

9-انتقاد از خویشتن؛ آیا هیچ وقت دور هم جمع مي شوید بگویید این یك هفته نقایص و عیب کارم این بود. این کار 
را مي کنید یا خیر؟ خوب،شروع کنید!هیچ اشكالي ندارد.»المؤمن مرآت المؤمن« یعني چه؟ برادر و خواهر مسلمان باید 
آینه ي یكدیگر باشند.آینه یكي از کارهایش این است که عیب هاي آدم را مي گوید، بنابراین هر هفته اي ، دو هفته اي، 
یك ساعت دور هم بنشینیم با روي باز و گشاده رویي هرکسي اول عیب هاي خودش را بگوید بعد آنهایي که جا مي ماند 

دیگران بگویند، بعد هم عیب جمعمان را بگوییم.

10-امید كامل به آینده؛ هیچ مسلماني حق یأس و ناامیدي ندارد. آدمهایي که ایمان به خدا ندارند آنهایي هستند که 
از گشایش آفریني خدا در تنگناها مایوس مي شوند. انسانهاي مومن همیشه باید امیدوار باشند. آنقدر قرآن و اسالم به ما 

تعلیم مي دهد که نه با یك غوره سردي تان بشود و نه با یك مویز گرمي تان.

شهید مظلوم آیت الله بهشتی

ده فرمان تشکیالتی
شهید بهشتی

کارهاي  بتوانیم  که  این  براي  ما  بود  گفته 
بزرگي را انجام دهیم، بي شك باید متشكل 
ایماني،اعتقادي،علمي،و  هاي  باشیم.رابطه 
دیني سازمان نیافته براي رسیدن به بخشي 
از  قسمتي  به  بخشیدن  تحقق  و  اهداف  از 
مراحل یك انقالب مي تواند کافي باشد؛ولي 
و  اهداف  از  دیگر  بخشي  به  رسیدن  براي 
تحقق بخشیدن به آن قسمت دیگر از آرمان 
هاي یك انقالب کافي نیست...ما همچنان بر 
داشتن یك تشكل پافشاري داریم؛اما شرط 

آن این است که :

1-تشكل باید پاسدار ارزش ها باشد،نه پاسدار 
خود، نگهبان ارزش ها باشد،نه نگهبان خود.

ي  کننده  ما،آسان  سازنده  باید  2-تشكل 
خودسازي براي ما و کمكي به »سیرالي اهلل« 

براي شرکت کنندگان در این تشكل باشد.

3-شرط سوم،این که این تشكیالت به درد 
بر  باشد  باري  یك  که  این  نه  بخورد،  مردم 
دوش این جامعه، آن چه در ادامه مي آید،1۰ 
توصیه ي اوست که حدود 3۰ سال پیش در 
جمع انجمن هاي اسالمي سازمان بهزیستي 
بیان شده؛ اما انگار حرف هایي است که در 

امسال براي ما گفته است...
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فاجعه ای كه به لطف امام صادق رخ نداد
مسئله اجتماعى امام صادق که همه شیعیان 
به آن تصریح مى کردند این است که چرا شما 
قیام نمى کنید، در روایت هم بنا بوده قیام و 
ظهور رخ بده و قصه تمام شود. بداع حافظ 
شده و خدا تصمیمش را تغییر داده است به 
خاطر همین خوبان که سطح عالى نداشتند. 
فاجعه زمان امام صادق)ع( این است که خوبان 
سطح عالى نداشتند! اتفاقى که خودش را به 
صورت فاجعه نشان نداد چون حضرت صبر 

کردند. 
دوكار برای فراهم شدن زمان ظهور

حضرت  نوشت  نامه  خراسانى  ابومسلم   
من  زمانه  زمانه،  نه  برجالى«  انت  فرمود»ما 
است و نه تو آدم من هستى. این کالم حضرت 
نشان مى دهد ما باید دو کار کنیم یكى اینكه 
خودمان از رجال حضرت باشیم یكى اینكه 
زمانه را تغییر دهیم زمانه حضرت کنیم. شما 
خودت هم از رجال حضرت بشوید زمانه را 
تغییر ندهید باید در خیمه خصوصى خدمت 
حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحنا له الفدا برسید 
سر روى زانوى ایشان بگذارید و اشك بریزید 
و برگردید بیرون. زمانه باید زمانه حضرت شود 

باید زمان را تغییر دارد.
هر کس هر شغلى دارد کاسب، طلبه ودانشجو، 
کارى نداریم در آن فضا آدم حضرت شوید و 
زمانه را زمانه حضرت قرار دهیم این دو کار را 

باید بكنیم تا حضرت قیام و ظهور کند.

استاد علیرضا پناهیان

چرا امام صادق)علیه السالم(
قیام  نکرد؟

محبوبیت اهل بیت)ع( در دوران امام صادق)ع( در شرایطى بود که اگر کسى به نام اهل بیت)ع( قیام مى کرد، احتمال 
پیروزى بسیار باالیى داشت، اما چگونه است که امام صادق)ع( نه تنها خودشان دست به قیام نمى زنند، بلكه با کسانى که 
به اسم اهل بیت)ع( شروع به قیام نموده اند هم همراهى نمى کنند؟ شاید به اجمال بتوان دو دلیل را در این مورد بررسى 
قرار داد. اول اینكه قدرت موقتى و ناپایدار، مطلوب امام صادق)ع( نبوده است. دلیل دیگر اینكه امام خواهان یارانى با سطح 

بسیار باال در فهم دین و ارادت به اهل بیت)ع( بوده اند که به لحاظ کمى و کیفى چنین یارانى نداشته اند.
براى تدقیق این مسئله و پاسخ به سواالت اینچنینى با توجه به موضوع»#مرد_تشكیالت«؛ متن کامل سخنرانى استاد 

پناهیان در هیئت شهداى گمنام تهران که در ایام شهادت امام صادق)ع( سال93 ایراد گردیده را با هم مرور مى کنیم:

این سخن مشهور امام صادق)ع( در پاسخ ابومسلم خراسانى خیلى حرف ها براى گفتن دارد و خیلى این سخن ها قابل تأمل 
است. ابومسلم خراسانى که گاهى به نام هاى دیگر مشهور شده است کسى است که علیه بنى مروان قیام کرد و قیامش 
هم موفق شد. دیگرانى هم بودند از بنى العباس که در عراق فعال بودند ولى ابومسلم از خراسان فعالیت اش را شروع کرد. 
این ها در ابتداى قیام شان براى بنى العباس قیام نكردند بلكه براى رضاى خدا و اهل بیت پیغمبر قیام کردند. همه کسانى 
که  به این قیام  متصل مى شدند  انتظار داشتند بعد از پیروزى یكى از علوى ها کار را در دست بگیرد، ولى این ها پنهانى 

با هم بستند و کار را براى بنى العباس قرار دادند. 
بنا بود عصر ظهور،عصر امام صادق باشد

داستان هاى زیادى اینجا وجود دارد و اگر فرصت شود در این مباحث تاریخى به زمان امام صادق)ع( برسیم و ماجراى 
عجیب قیام نكردن امام صادق)ع مطالب را گفت. اینكه مكرر پیش امام مى آمدند که شما قیام کنید فقط روى حساب 
یِِن ُکلِِّه، در زمان امام صادق)ع( رخ دهد بعدازاینكه درب خانه  درکشان نبوده، روایت داریم که بنا بوده لُِیْظِهَرُه َعلَى الِدّ
امام)ع( را به آتش زدند کار عقب افتاد و کار به غیبت صغرى و بعد به غیبت کبرى کشید. وگرنه اینكه مى آمدند از امام 
صادق)ع( تقاضا مى کنند بر اساس یك مبنایى بوده است مى دیدند زمینه چقدر باال است. در واقع بنى العباس رسماً بخاطر 

»مظلومیت اهل بیت« قدرت پیدا کردند.
عدم قیام امام صادق؛ »موفقیت«نبود!

مى شود این جور تعبیر کرد اگر امام صادق)ع( قیام مى کردند بى تردید موفق مى شدند، تجربه تاریخى بنى العباس هم در 
آن مقطع نشان مى دهد که هرکسى به نام اهل بیت موفق مى شد، حاال خود اهل بیت قیام کنند موفق نمى شدند؟! اینكه 
امام)ع( قیام نكردند این موفقیت نبود بلكه به نظر بنده حقیر مى رسد حضرت دنبال یك موفقیت پایدار نه موفقیت ناپایدار 
بودند! وقتى تاریخ را نگاه مى کنید نمى توانید این معنا را رد کنید که »اگر امام صادق)ع( قیام مى کردند موفق مى شدند« 
و موجى ایجاد مى شد و حكومت را به دست مى گرفتند بنى العباس در همان عصر هم ِعده و ُعده آن چنانى نداشتند، به 

همین دلیل وقتى جنبش و حرکت خود را آغاز کردند صریحاً اسم خودشان را مطرح نمى کردند. 
جریان پیشنهاد خالفت به طلحه وزبیر از طرف امیرالمومنین

رفتار امام صادق)ع( با پذیرش حكومت و قیام شبیه رفتار امام على)ع( است. مردم اصرار مى کردند اما امام على استنكاف 
مى ورزید. کار به جایى رسید حضرت على؛ مردم را درب خانه طلحه و زبیر آوردند و از طلحه و زبیر خواستند که خالفت 
را بپذیرند و فرمودند:»من با شما بیعت مى کنم مردم را هم وادار مى کنم با شما بیعت کنند« شما کار را به دست بگیرید.

چرا حضرت این کار را کردند؟! براى اینكه نمى خواستند یك حاکمیت ناپایدار شكل دهند. البته نمى خواهم این را به عنوان 
یك قانون کلى مطرح کنم که ائمه هدى)ع( اگر دنبال حاکمیت باشند حتماً دنبال حاکمیت پایدار هستند، خیر. گاهى 
شرایطى پیش مى آید که انسان براى حاکمیت ناپایدار هم قیام مى کند. ممكن است چنین شرایطى پیش آید ولى طبع 
حاکمیت دینى اقتضاء مى کند وقتى شما براى تحقق حاکمیت دینى برنامه ریزى مى کنید براى نوع پایدار آن برنامه ریزى 
کنید، چون طبع حق این پایدارى را مى پسندد حق که موقتى روى کار نمى آید، حق مى آید که براى همیشه آمده باشد 

کما اینكه در ظهور حضرت مى بینید ایشان یك حكومت ابدى حق در جهان بشریت برقرار مى کند.
امام صادق علیه السالم موافق حکومت ناپایدار نبود

بر اساس چیزى که دیده مى شود تمایل حضرت به این نبوده که بخواهند بصورت مقطعى مؤمنین را از حاکمیت برخوردار 
کنند. براى چه حضرت مى خواستند حكومت ناپایدار تشكیل نشود؟

وقتى شرایط براى موفقیت پایدار مهیا نیست؛اگر با موفقیت ناپایدار کنار بیایید؛همان تعداد یاران خوبى هم که در اطرافتان 
هست را به کشتن مى دهند. دلیل این سخن من واقعه با کربال است. در کربال خوب ها دور اباعبداهلل حسین)ع( جمع 

شدند و همگى به شهادت رسیدند در حالیكه ائمه هدى نمى خواستند این کار را بكنند. 
وقتى یاران به امام حسن مجتبى)ع(-نعوذباهلل- به ایشان مى گفتند »یا مذل المؤمنین«، »شما ما مؤمنین را ذلیل کردید!« 

حضرت مى فرمود من به نفع و براى بقاى شما این کار را کردم، اگر من قیام کرده بودم همه شما نابود شده بودید.
»شیعه تنوری« نمونه ای از آماده نبودن یاران امام صادق

 اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه امام صادق)ع( که در معرض به دست گرفتن حاکمیت دینى بودند آن را نپذیرفتند 
چون منجر به حاکمیت ناپایدار مى شد. منجر مى شد همین ریشه هایى که در خاك هستند خشكیده شوند و به شهادت 
برسند. امام صادق)ع( صریحاً وقتى اطرافیانشان مى آمدند از ایشان تقاضا مى کردند که شما قیام کنید، مباحثى را به 
زبان هاى مختلف مطرح مى کردند. شیعه تنورى، دست در جیب هم بردند دو تا از نمونه هایش است که انتظار و توقعشان 
را براى برقرارى حاکمیت خیلى باال مى بردند، با شما که نمى شود جامعه را اداره کرد. اگر بخواهیم جامعه را اداره کنیم 

یارانى مى خواهیم که شیعه تنورى باشند. 

7



ویژه نامه #مرد_تشکیالت
ضمیمه شامره 36 نرشیه روضه

اگر انسان تالش و کوشش کند که به سمت تقویت حق و تضعیف باطل برود، والیت بر او حاکم مي شود.  اما والیت چه زماني 
ظهور مي کند؟ وقتي که جهادي بشویم. زماني که براي تقویت حق و تضعیف باطل کوشش کنیم. به هر میزان که این کوشش 

بیشتر شود، به همان میزان »ولّي حق« تسلط اش بیشتر مي شود. 

عواقب ترك جهاد 
باید درك کنیم، در دوراني هستیم که ظلم و فساد بیداد مي کند. در این دوران اگر کسي روحیه ي جهادي نداشته باشد، 
در فساد هضم مي شود. در ظلم هضم مي شود. آن وقت اگر عذاب الهي نازل بشود هم »بدها« را شامل مى شود و هم 
»خوب ها«یي که امر به معروف و نهي از منكر نكردند. عذاب و فتنه هاي آخرالزمان، دامن گیر همه مي شود االّ کساني که 

در این دوران براي تقویت جبهه ي حق »تالش خالصانه« داشتند. 

ایمان بدون عمل صالح 
ْث نَْفَسُه یَْغِز َو ماَت َعلى ُشْعَبِة ِمَن النِّفاَق هرکس بمیرد و در راه خدا  رسول خدا  مى فرماید: َمْن مات و لَْم یَُغْز َو لَْم یَُحدِّ
جهاد نكند و در اندیشه ي جهاد هم نباشد، با نوعى نفاق مرده است . معنا ندارد که مومن تنها و گوشه گیر باشد. مومن باید 
بگردد که کجا جبهه ي حق هست، به سربازى آن جبهه درآید. مومني که جهاد نمي کند، مومني که کاري به جبهه ي 

حق ندارد و فقط انتقاد مي کند، مومن نیست، ایماني که در آن عمل صالح نیست، قابل قبول نیست. 
در سوره ي عصر بعد از »امنوا« مي گوید: »عملوا الصالحات« و بعد از آن هم باز مي فرماید: »تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر« 
این تواصي به حق و تواصي به صبر اشاره به بُعد اجتماعي عمل صالح است. خداوند با این تواصي به حق و تواصي به 
صبر، دفع آفت کرده  است. اگر خداوند مي فرمود »بسم اهلل الرحمن الرحیم، والعصر، ان االنسان لفي خسر، اال الذین آمنوا و 

عملوا الصالحات« 
چه اتفاقي مي افتاد؟ چه بسا برخي از مومنین در گوشه اي فقط به عبادت و عمِل صالِح شخصي مشغول مي شدند و از 
اطالق آیه سوء استفاده مي کردند و مي گفتند: ما وظیفه داریم گلیم خود را از آب بكشیم. اما این قید »تواصي به حق و 
صبر«مي خواهد تذکر بدهد که منظور از »عمل صالح« فقط »عمل صالح فردي« نیست، بلكه عمل صالح اجتماعي است 
که این عمل صالح اجتماعي در مدلي به نام »تواصي به حق و تواصي به صبر« تعریف مي شود. تواصي به حق یعني تالش 
براي برپایي حق. تواصي یك فعل دو طرفه است، یك نفره نیست. باید مومنین دست به دست همدیگر بدهند تا حق 

پایدار بشود و یك اقدام جمعي و هماهنگ صورت دهند. 

مفهوم تواصي به صبر 
اما مفهوم تواصي به صبر، این است که اگر در اثر تالش شما حق پایدار نشد و شكست خوردید، همدیگر را به صبر سفارش 
کنید. اگر در انتخابات شكست خوردید، به جاي این که همدیگر را شماتت کنید، همدیگر را تواصي به صبر کنید، بگویید: 
اشكال ندارد، پیروز مي شویم، ان شاءاهلل. انسان حق مدار اگر صبور نباشد، همین حق مداري اش خراب اش مي کند. چون 

خیلي اوقات شخص نمى تواند حق را ایجاد کند باید صبور باشي، باید تقیه کني.
امام صادق علیه السالم مي فرمایند: تكبر چیزي نیست جز انكار حق، قبول نكردن حق. کسي که در مقابل حق تسلیم 
نیست، کسي که در مقابل حق سرنمي اندازد، کسي که لجبازي مي کند، کسي که تنبلي مي کند، کسي که خودش را 
به ناآگاهي و بي خیالي مي زند، ریشه ي اخالقي اش تكبر و خودمحوري است. این فرد تكبر دارد، شاید در ظاهر هم اصال 
این گونه نشان ندهد، اما امام صادق علیه السالم بعنوان یك انسان شناس واقعي مي گوید: انساني که حق را قبول نكند، 

متكبر است. 

صحنه ای از قیامت كه مربوط به جهادی هاست
امیرالمومنین در خطبه 72 نهج البالغه مى فرمایند:جهاد درى از درهاى بهشت است که خدا آن را براى دوستان ویژه ي 
خویش گشوده است و آن، پوشش تقوا و زره محكم خدا و سپر مطمئن او است. پس هرکه آن را از روي بي اعتنایي ترك 
کند، پروردگار جامه ي ذلت بر او بپوشاند، و گرفتار بال شود، و بر سر او خوارى و زبونى فرو بارد، و نور خرد از دل او رخت 

کشد، و با بي اعتنایي به جهاد، حق از او روي گردان شود، و خوارى به او روى آورد، و کسى به فریاد او نرسد. 
امیرالمومنین عایه السالم مي فرماید: دري است از درهاي بهشت که خداوند آن را به روي دوستان خاص خودش باز 
مي کند. آیا تاکنون در صف هاي گوناگون بوده اید؟ براي این که سختي حسابرسي قیامت را درك کنید، باید به صحیفه ي 
سجادیه مراجعه کنیم و مناجات هاي امیرالمومنین را بخوانیم ببینیم آن ها چه طور از این صف مي ترسیدند. واقعا باید 

ترسید. 
صف بهشت هم خیلي صف طوالني است، آن قدر از ما بهشتي تر هست که جلوتر از ما باشند. تازه ما مردم آخرالزمانیم! 
تنها یك راه وجود دارد تا به ما کمك کند در صفي قرار بگیریم که سریع تر از معمول وارد بهشت مى شوند، صفي که به 
»بابُ الجهاد« منتهي مي شود؛ صف جهادي ها! روایت داریم در روز قیامت، هرکسي که به مالقات خدا مي رود، اگر نشاني 

از جهاد نداشته باشد، آن لحظه »احساس خجالت« مي کند، احساس نقص در خودش مي کند. 
همه ي ما به مالقات خدا خواهیم رفت، براي بعضي ها لحظه ي ترسناکي است و براي بعضي ها لحظه ي زیبایي. براي 
کساني که با جاللیت خدا مواجه مي شوند، لحظه ي ترسناکي است و براي کساني که با جمالیت خدا مواجه مي شوند، 

لحظه ي زیبایي است. 
خداوند متعال این درب را »لخاصة اولیائه« قرار داده؛ پس مشخص است خیلي هم شلوغ نیست. ما باید کاري کنیم که 
درکنار شهید چمران ها و باکري ها و علي هاشمي ها و درصف امام راحل قرار بگیریم و در صف امثال عمار، سلمان فارسي 
و زهیربن قین باشیم. به درگاه خداوند متعال استغاثه بكنیم که خدایا این در را به روي ما بازکن. اگر خدا توفیق جهاد را به 

تو داد و عاقبت به خیر هم از این دنیا رفتي بدان در آن دنیا ان شااهلل در صف جهادي ها قرار مي گیري. 

مؤمن جهادی

در ادامه گزیده اى از سخنرانى هاى ایراد شده 
در هیئت روضه الزهرا)س( با موضوع»جهاد 
پرونده  با  مناسب  که  آن«   هاى  بایسته  و 
خواهید  را  است  ویژه»#مرد_تشكیالت«  

خواند.

و  حق  تقویت  براي  کوششي  »هر  جهاد 
تضعیف باطل« است. جهاد یعني این که انسان 
براي دستیابي به بزرگ ترین آرمان اسالم، که 
همان اعتالي کلمه ي حق و ازبین رفتن باطل 
است، سر از پا نشناسیم. در دعا مي خوانیم 
که خدایا امام زمان عج را برسان براي این که 
کلمه ي حق را اعتال ببخشد و باطل را از بین 
ببرد. حق یعني کلمه »ال اله اال اهلل« که باید 
پرچمش  برافراشته شود و این پرچم باال نمي 
رود، تا شرط »ال اله اال اهلل« که  یعني والیت 
امیرالمومنین علیه السالم محقق بشود، یعني 
فرج، یعني  گشایش زیرا»أنا من شروطها«؛  
اگر نور امام بتابد، اگر والیت امام حاکم بشود، 
کلمه حق اعتال پیدا  میكند. یعني همه جامعه 

مظهر »ال اله اال اهلل« مي شود. 
آیا این والیت فقط به صورت عمومي محقق 
نور  که  دارد  وجود  امكان  این  یا  شود  مي 
والیت در افراد نیز محقق بشود؟ یعني ظهور 
امام زمان عج فقط یك ظهور عمومي است یا 
یك ظهور شخصي هم در وجود ما مي تواند 
پیدا کند؟ آیا امام زمان مي تواند »ولّي« من 
نوعي بشود؟ آیا امروز که زمینه ي ظهور این 
امام مظلوم در دنیا فراهم نشده، مي تواند در 
مِن نوعي ظهور کند؟ باید گفت بله، درست 
است که امام زمان فعال حاکم جامعه نیست، 
اما باالخره افرادي هستند در این دنیا که امام 

زمان حقیقتا »ولي« آن هاست. 

جهاد؛ رمز ظهور  
باید تالش کنیم که والیت امام بر ما حاکم 
اتفاقي  امام والیت پیدا کند، چه  اگر  بشود. 
مي افتد؟ کلمه ي حق حاکم مي شود، یعني 
وجودمان سرشار از »ال اله اال اهلل« مي شود. 
راه هاي  از  یكي  مي گویند  همین  به خاطر 
رسیدن به مقام والیت، این است که شب ها 
اال  اله  »ال  بگویید  و  بگذارید  به سجده  سر 
انت،سبحانك اني کنت من الظالمین« . این 
یعني خدایا حقیقتا، غیر از تو الهي نیست، ولي 
من ظالمم، چون غیر از تو هزار »اله« دیگر دارم. 

و  موضوع »#مرد_تشكیالت«  با  دیگر  مطالب  مشاهده  جهت 
مشاهده متن کامل مطالب این ویژه نامه به مجله الكترونیكى 

پایگاه اطالع رسانى Rozenews.com مراجعه نمائید.
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