
   م سوي                                                                    نامهها                                    فتر نامهد

  حيمالرّ حمنالرّ   اهللابسم

راتِ خَيهم سابِقٌ بِالْتَصِد؛ و مِنْهم مقْسِهِ؛ و مِنْالِم لِنَفْ ظَهمفَمِنْ.  عِبادِنانا مِنْطَفَيينَ اصذِكِتاب الََّا الْنَرثْوثُم أ. ..
   1.نِ اهللاِبِإِذْ

اي برايتان نوشتم؛  نامه30/4/69يخ در تار.  اهللا و بركاتهةالسالم عليكم و رحم! همراهان عزيزم
اميدوارم تاكنون آمادگي ذهني و قلبي، تا آنجا رسيده باشد . ي آن استكه اين نامه، تتمه

  . تان برسنددست همههر دو با هم، منتشر شوند و؛ به: كه
دو مجموعه را، براي تصدي وظايف بالفعل مكتب قرآن، : در آن نامه، وعده دادم كه

ناديده ـ دورم؛ و اكنون هم، گرچه  اما چون سالها است از شما عزيزان ـ ديده و. تعيين كنم
وضع مالقات، بهتر شده، اما باز چون امكان تماس و مشاوره، از جميع جهات، محدود است، 

ما ال «و چون اصل . توانم به اطميناني كه اساس تصميمي قطعي و نهائي است، برسمنمي
ي الهي،  در امور الزم، درست است، با اميد به رحمت همه جانبه»هكُلُّ ، ال يترَك)هجلُّ( هيدرك كُلُّ

تر از بعضي انتخاب شدگان، باشند؛ و شايد در ميان شما، با اهليت: و با درك اين امر كه
شايد در بين منتخبان هم، كساني با صالحيت كمتر از حد الزم، پيدا شوند، فعالً اعضاي دو 

نيت سالم همه، چنان كند كه : خداكند. كنمطور موقّت، تعيين ميوعه را بهمجم
اي مبارك باشد براي زحمتهايشان، موجب رضاي خدا گردد؛ تا براي خودشان، ذخيره

  . ي خير و بركت؛ و براي مردم، مايه2»...يهِخِ أء مِنْمرْيفِرُّ الْ«روزي كه 
دانم، نه تنها  مفيد مي،»سالم بودن نيت«ي دربارهاما پيش از معرّفي آنان، توضيحي را 

عمر كوتاه و : ام كه يقيناً راضي نيستندي عزيزان ديده و ناديدهبراي آنان، بلكه براي همه
ي چنين انسانهايي در هر قول يا فعل، ممكن انگيزه. زودگذر را، پوچ و بي ارزش، هدر دهند

حرّك، تنها خواست و رغبت است؛ و ديگر، ـ گاهي، م1: است به يكي از سه حالت باشد
ـ گاهي، شخص، بنا بر رغبت 2 آيا موضوع، خداپسند است يا نه؟: شود به اينكهتوجهي نمي

                                                 
  32ي ي فاطر آيهـ سوره1
  34ي ي عبس آيهـ سوره2
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مانند (تا موضوع را، خداپسند، به خود بقبوالند : كوشدگيرد؛ و بعداً ميخود، تصميم مي
كار حدود دو سال تأمين دم در يا مانند روش خو. »کانياره خهکلُو تو کههقيفه«ماجراي 

ـ  تا حدوديـ  ـ گرفتاري پر بركت زندان قزل قلعه پيش آمد؛ و ديگر الحمد هللا  ـ معاش؛ كه
 ـ در همان روزهاي پس »يارقی و توکلُ خهفه«مانند همان داستان   اين مطلب را ـ. بيدار شدم

ميم،  شخص، پيش از گرفتن تصـ گاهي،3). اماز زندان، براي بعضي از عزيزان، تعريف كرده
مورد رضاي خدا است : آنگاه اگر مطمئنّ شد كه. پردازدميصميمانه به ارزيابي موضوع 

. كندگيرد؛ وگرنه، صرفنظر مي، تصميم مي)خواه، واجب باشد يا مستحب و يا مباح(
ت، ي سه صورتوضيحي درباره: هم آگاهي، و هم اخالصتان، در آن حد باشد كه: اميدوارم

اي از فهم و كمال، ، براي رسيدن به درجه»راه عملي«اما يك .  هر يك، الزم نباشدمسائلو 
ي با زمان و با حيات فنا شونده) به معني اعم(مان »عمل«به پوچي و فنا شدن حتّي يك : كه

: مان، چنان بلند باشد كه، راضي نباشيم؛ و همت)1 الدنياةِٰ فِي الحيونَ ضَلَّ سعيهمألّذِي: مانند(دنيا 
 گردد، ،2»إلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب؛ و العملُ الصالِح يرفَعه«ي اعمالمان، مشمول درجه و ارزشِ همه

از قبيل (آيد ـ ، خود را عادت دهيم ي اقدامهاي مهم ـ كه كم پيش ميدرباره: اين است كه
هيچ تصميمي نگيريم تا با ارزيابي صميمانه و بدون : )سفارش حكما به تأمل پيش از گفتن

موضوع، مقبول : داران، اطمينان يابيم كهخود فريبيِ شخصي يا با تشاور با ساير صالحيت
وش، پايبند شديم، تدريجاً چنان  به اين ر،اگر مدتي. خدا است؛ و آنگاه، تصميم بگيريم

ي موضوع بپردازيم؛ و ابي صادقانهشويم كه پيش از هر اقدامي كوچك هم، به ارزي مي
ن آن، طريق، به ارزشمند بودن و هدر نرفتهرگز دلمان به اقدامي راضي نشود تا از اين 

 بر اين قبيل تذكّرها، زياد اصرار دارم، دليلهاي فراوان ،چرا در نظم و نثر: و اما اينكه. اطمينان يابد
-اهران و برادران جوان و نوجوان شما، بيي خودرباره! ي عزيزمياران ديده و ناديده. دارد

- اما به. ام محمد ژيان گيان، مقايسه كنم»تاقانه«تان را، با فرزند اگر محبوبيت: دانمادبي نمي

. ي يكي از شما دوست دارممحمد ژيان را، به اندازه: تر آن است كه بگويمراستي درست

                                                 
  104ي ي كهف آيهـ سوره١
  10ي ي فاطر آيهـ سوره٢
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مانند شما، در مسلماني، صادق :  است كهي او هم، به اين جهتزيرا محبوبيت مهم و عمده
: يادم هست. الحمد هللا رب العالميناست و خوش نيت و خيرخواه مردم و دلسوز ستمديدگان و 

هم از جهت فردي و هم از حيث (هنگامي كه تازه تمييز يافته بود و؛ به صفايش در مسلماني 
ي نَسبي و تا حاال تو را از جهت عاطفه !انه گيلُور: پي بردم، به او گفتم) رابطه با دين و خلق

اي، و در مسلماني، صادق و اما از حاال كه رشد يافته. محبوبيت كودكي، دوست داشتم
 محبت، و برايش توضيح دادم كه اين. دوستت دارم» ديني برادر«عنوان يك صميمي هستي، به

تان را، از ابتدا و هميشه، يكشما يكو . ...  تر و بيشتر استچه اندازه با ارزشتر و نيز اساسي
تان، گفتن چنان اما در مورد سالمندان. بر اساس همين محبوبيت است كه دوست دارم

و ) هر چند، اين نسبتها، مادي است و مربوط به نزول در اجسام(دانم ادبانه ميعبارتي را بي
ي براي سنجش درجهراستي، مقياسي را به: ي پيش اشاره داشتمهمچنانكه در نامه

و عزيزان هم ). چه جوان يا سالمند؛ چه محمد ژيان يا ديگران(تان، سراغ ندارم  محبوبيت
و (همه جهت ستمديده را نيز دوست دارم  همچنانكه شما را دوست دارم،آن مردمِ از! مسيرم

ع، پس، در واق. غايت نهائي و عملي دوست داشتن شما، خدمت صادقانه است به همان مردم
و . خاطر مردم است كه شما را دوست دارم ـ به اين صورت و در اين درجه كه هست ـ به

اگر يكي از شما نسبت به خوشبختي مردم، و هدايتشان به سوي سعادت ـ كه باالترين 
و ). خدمت است ـ بي اعتنا گردد، دليلي ندارد كه او را در حد يكي از خادمان، دوست بدارم

دلهايتان، صاف و شفّاف و، پاك از : كنم كهدارم، كوشش ميچون شما را دوست 
محبتي نسبت به هر يك از ياران خصلتهاي كفرآلود از قبيل خودخواهي، و كينه توزي، و بي

ي خدا، و با محبت محبوبان ي پرمحبت و صميمانهيا ساير مردم، و زنده و گرم با ياد هميشه
هاي  مردم ـ حتّي دشمنان ـ باشد؛ و با اين سرمايهيخدا، و محبت و خيرخواهي براي همه

ي غليان و خروش باشد، تا آنگاه كه عليرغم حضور و تالش حياتي، پر از جوش و، آماده
، و آنگاه كه تابوت حامل ، به وداع جسم و جهان و جهانيان خيزد، جانكسان و دوستان

منازل آخرت  جانتان را به اولين منزل ازها است، و آنگاه كه قالب بي جسد ناتوانتان، بر شانه
 كه به قول شاعر عرب، در برابر كنند، چنان باشيدسپارند و؛ ديگر همه، رهايتان ميمي

؛ و تازه، لذّت مبادي )عكس هنگام والدتبه(ي مردم، خودتان، شاد و سرفراز باشيد  گريه
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و تنها داشتن چنان دلي . حيات راستين انساني، و لذّت صحبت انسانهاي راستين را بچشيد
 سابِقينَ«بخشد كه به اين فوزها و به منزلت واالي است، كه جهادتان را چنان ارزشي مي

 برسيد؛ و بدون آن دل، هر چند هم خود را در جهاد، خسته كنيد، و حتّي خود را به »بِالخَيرات
، »مقتَصِد«ي يد، از درجهاست نگرد »ظالِم لِنَفسِه«كشتن هم بدهيد، اگر گرفتار سرنوشت آنكه 

ديده  كشيده و بال چشيده و دلسوز كمترو چون ملّت عزيز محروم ستم. باالتر نخواهيد رفت
كنم تا اگر خودم، لياقت خدمتي درست و حسابي به آنان را را دوست دارم، كوشش مي

 بسازم، صفا و داراي دلِ با آن اوصاف از شما، چنان مسلماني جدي و بانداشتم، از هر يك
آخر اگر يكي . كه راستي، نه شعاري و تبليغاتي، به آن مردم نيازمند به دلسوز، خدمت كنيد

از شما، از حاال، با چنان اوصافي، مزين نگردد؛ و دلش، آنچنان، گرم محبت نشود، كه امور 
ـ  هخدا ناكرد كش را به ديدگان زند، اگر فردا ـ اشاي عاطفه انگيز، به جوشش آرد و،و ياده

اري دلسوز باشد كه گرفتاريهاي تواند چنان خدمتگزقدرتي را در دست گرفت، هرگز نمي
ش را بگيرد؛ و يقيناً با مخالفان عقيده يا مردم، دلش را به جوش آورد و؛ راحت و آرام

خاطر سياست يا حتّي آرزوهايش، همان درنده خوئيها را اِعمال خواهد كرد، كه ديگران را به
: زيرا شرايط برخوردهاي جوامع استعمار و استحمار زده، چنان است كه. كندميآن، نفرين 

اگر به زمامداري ، ) قلوبهمةاَلقاسِي= (» خودظالمان به« و )اَلَّذينَ في قُلُوبِهِم مرَض =(» مقتصدان«
كه به همان دليل استعمار و استحمار زدگي، منطقشان فريب و خشونت (برسند، با مخالفان 

شوند، كه به خالف عرف بشري، جايي در شريعت مي» مقابله به مثل«، متوسل به )است
چون در اين مكتب، نه ارزشِ هدف، و نه روشِ طرف، و نه هيچ عاملي، معيار (اسالمي ندارد 

شود؛ و ساير  ميبر حسب خصوصيات خود، ارزيابي بلكه هر عملي، . نيست» ارزش دهي«
اما مثله كردن، يا كشتن زن دفاع در برابر حمله داريم؛ : مثالً. ارنداعتبارات، ارزش ثانوي را د

ثل يا هر عنوان ديگر، عنوان مقابله به ممگر اعيان نظامي ـ به  ه و تخريب و افساد را ـو بچ
و اگر يكي از شما چنان آدمي گردد، چه هدفي مناسب خواهد بود براي لعن و .). ..نداريم و 

و آيا عزيزانم اكنون راضي ! ي محبوبان خدا خدا و همهن و نفريننفرين مردم، و نيز لع
: تفاوت باشم به اينكهدانم، راضي يا بيمني كه چنين تحوالت و احوالي را، يقيني مي: هستيد

داريد، گرفتار آيد؟ من اي كه خود اآلن، از ديگران، منفورش مييكي از شما، به چنان آينده
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 كه راه آن، در(اهد داراي چنان قلبي رؤوف و حساس گردد از حاال، براي كسي كه نخو
نشان داده شده؛ و در شعري طوالني هم، كه تتمه، بلكه روح و مقصد  »ورهکسِيری گهئي«
ي برخورداري از چنان دلي، است، ـ و هنوز به دست شما نرسيده ـ مسائل عمده» نامهوصيت«

و تنها در حد دخالتِ در امور مردم،  ي عادي و بيمسلمان: پسندم كه، آن را مي)به ميان آمده
هر چند، اين مقتصد بودن، منفور است، اما : كه(ي مكتب قرآن بماند يك طرفدار با عالقه

شايد به دليل دوري و بي خبري از احوالتان، ). نسبت به ظالم به خود بودن، خيلي بهتر است
را بپسندد، و من براي عضويت در » !دنخشكي و اتوكشيدگي و متمدن بو«فردي باشد چنان 

: چنان شخصي، خير و سعادتش در آن است كه. يكي از دو مجموعه، معرّفي كرده باشم
دوستي،  سلماني عاطفي، و خيرخواهي و مردممهدف او، با آنگونه : صادقانه اعالم كند كه

ي انقالب، سياري، در دورهـ ب  ـ البتّه از جهاتي، بالتشبيههمچنانكه(نيست؛ و كنار بكشد سازگار 
من، قدرت و جاه و جاللي : ، به خيال اينكه»سرانجام دوستي و هم مسيري با من«بي خبر از 

)فراهم خواهم آورد؛ پس، شايد از آن نمد، كالهي نصيبشان !)بهتر از زندان و سلّول: البد ،
كم كنار  كماما با شروع وزيدن گردبادها،. گردد، طرح نزديكي و دوستي را ريختند

اما آن كس كه آرزوي رسيدن به آن خلوص در مسلماني، در دل دارد و، ). كشيدند
حياتِ «: ي آنو ثمره» عمل صالح«، اميدوار برخوردار شدن از 1»اهيعا سه لَٰعيس«پروراند؛ و  مي
 ـ از براي خود، و برخورداري مردم ـ به اميد خدا) هر چند با عذاب و سختي ظاهري(» طيبه

همراه با شدايد » طيب بودن حيات«اگر كسي، درك (اش، باشد خدمت صادقانه و مخلصانه
ظاهري، برايش، دشوار باشد، دقّت كند در حال مادران فهميده و مهربان به هنگام حاملگي؛ 
و در فرار چنان مادراني از خوشترين مجالس شادي و لذّت، براي كمك به نجات فرزند 

و . ي آشكار و عيني از اين قبيلرايط پرخطر براي خودشان، و هزاران نمونهگرفتارشان در ش
يا دقّت كند در بعضي ارزشهاي غيرعيني، كه ممكن است براي خودش هم، پيش آمده 

سابقاً براي نشان دادن .  و امثال آنها37 يا شماره 54يا دقّت كند در مفهوم شعر شماره . باشد
در مجلسي، : از جمله: زديمداند، مثال هايي مي، اساس مياشتباه كسي كه ارزش مادي را
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شود، اما براي منظوري خائنانه، يا اينكه تحقيرآميز به نسبت يك شخص؛ پذيرايي اشرافي مي
آن شخص، . و در جايي، پذيراييي است بسيار ساده و فقيرانه، اما از هر جهت، شرافتمندانه

هرچند از لحاظ مادي، واقعاً فقير باشد و، محتاج (اشد اگر داراي نيت سالم و شخصيت واال ب
ي رنگين، ، محال است به پستيِ حضور بر آن سفره)به خوردن غذاهاي آن مجلس اشرافي

و يكي ديگر .). ..شتابد و تن دهد؛ در حاليكه با تمام رغبت، به آن محفل مبارك فقيرانه مي
در آن : توانم راضي باشمنمي: ا، اين است كهي اصرارم بر اين قبيل تذكّرهاز دليلهاي عمده
ٰيتُبلَ« هم و ،1»...ءٍ ۤ سو مِنْ؛ و ما عمِلَتضَراًرٍ، مح خَي مِنْلَتسٍ ما عمِنَفْ تَجِد كُلُّ«روزي كه هم 

                                                

 
احتمال چنان : و به فرض اينكه.  و ياران محبوبم، شرمسار و سرافكنده باشيمخودم ،2»السرائِر

فردا ببينم محبوب بزرگواري كه : سرتي را تحمل كنم، چگونه تحمل كنم كهرسوايي و ح
، از احوالمان، پريشان؛ و يا از انتسابمان به وي، »وف رحيمرؤمِنينَ مؤبِال« و »حريص علَيكُم«

همچنانكه اشاره شد ـ مسائلي   براي همين حيات دنيا هم ـ: عالوهبه (3آزرده خاطر باشد؟
 لذّتهاي، در مقايسه با لذّت آنها، هيچ است؛ و خدا آن لذّت را، به مسلمانان هست كه تمام

ي عزيزانم، اميدوارم با رحمت الهي، خودم و همه. چشاندداراي آن اوصاف مذكور، مي
، اصول، و مقاصدي، »روح وصيتنامه«در همان شعر : و از حاال بگويم كه). لياقت آن را بيابيم

، معيار خواهد بود براي جدا شدن )اي مقدر فرمايداگر خدا آينده (بيان شده كه در آينده
  . ، از ساير دوستان و عزيزان»هم مسيران«

جموعه، خدمتي به دين و خلق را و باز پيش از معّرفي عزيزاني كه در يكي از دو م
رتيب تقديم و تأخير اسامي، به حسب ت: انم كهدگيرند، اين تذكّر را الزم ميميعهده  به

حروف الفبا در نامهاي شخصي است، و بعداً در صورت يكي بودن، با نامهاي خانوادگي 

 
  30ي ي آل عمران آيهـ سوره١
  9ي آيهي طارق ـ سوره٢
 السالم«: كنيم كه فرستيم، يا خطاب مياگر صميمانه و از اعماق جان و دل، صلوات مي: ـ و خوب فكر كنيد عزيزانم٣

 ها النَّبياَي لَيكتوانيم كم تفاوت باشيم؟، چگونه در برابر چنان احتمالي، مي»...ع  
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شما هم در امور مناسب، بهتر است، همين روش را به كار بريد، تا گرفتار معصيت تبعيض (
  ). نشويد ـ مگر با استثناهاي مشروع ـ ؛ كه ديگر، تبعيض نيست

آقاي ـ  3ـ آقاي حسن اميني 2عبيدي نيا آقاي امير ـ 1: فتاءـ اعضاي موقّت هيأت قضاء و إ1
دار  عهدهدانم كه بهتر استي كاكه حسن، ميدر مورد وظيفه. ـ آقاي فاروق فرساد4عزيز اميني 

اما در مورد برادران ديگر، چون با . قضاء و افتاء در مسائل ازدواج و طالق و توابع آن گردد
سپارم كه   ميي خودشانآشنايي ندارم، قضيه را به مجموعهشان،  و تواناييهاي عمليمعلوماتنوع 

با تشاور همه، هر كدام، بعضي از موضوعات فقهي را، به حسب همان معلومات و توانائيها، و 
 التزام به اين شروط، كاري را اما هر يك از چهار برادر، بايد با. نيز نياز مردم، برگزيند

: دوم. »شهادت به قسط«و » قيام هللا« با نيروي التزام به ٰي هويحذر از پيرو: اول: عهده گيرد به
ي ؛ و در هر مسأله)»اعانه«به امثال نه استناد (ي كامل كتابهاي معتبر فقه مذهب شافعي مطالعه

اي، رأيي اعالم اگر در مسأله: سوم. ي تازه، درصورت نبودن تبحر كاملمورد نياز، مطالعه
 دهد و حكم كند؛ و ٰكند كه به اطمينان الزم برسد، تا با آن، فتويي آن بحث دارم، درباره

از قبيل بعضي مسائل (تنها در مواردي : دانم كهو اين توضيح را الزم مي(» راجح مذهب«الّا با 
كنم، و در امور غيرشخصي، رأيم را اعالم مي) »متحيره«ازدواج، و طالق، و تيمم، و تكاليف 

» كتمان علم و دين« را مكلّف؛ و اهمال را، مشمول مفهوم عام كنم، كه خوداعمال مي
، )حنفي ـ مالكي ـ حنبلي ـ جعفري ـ زيدي(:اگر از پيروان ساير مذاهب : چهارم). بدانم

ي الزم در فقه مذهب متّبع آنان، طبق راجح آن مذهب، جواب دهد مراجعه داشتند، با مطالعه
 دو طرف مسأله، شروط و تعهدات زمان عقد و هر در صورت اختالف مذهبِ. يا اقدام كند

و در صورت انتفاي شروط و تعهدات، . نوع قرارداد، و يا غير آن زمان را، معيار ترجيح سازد
مدت . داند، با اعالم به دو طرف، ترجيح دهدمي» ٰأقرب به تقوي«هر رأيي را كه راجح و 

، در حدي باشد كه به ساير تكاليف )تو نيز هر يك از اعضاي هيأت مديري(كار هر كدام 
  .ي كالسها و غيره، برسندفردي و جمعي، مانند عبادات و، اداره

و در اينجا . اي است جداگانهصورت اسامي، در ورقه: ـ اعضاي موقّت شوراي مديريت2
  : كنيمي وظايف عمده و بعضي مسائل مربوط به اعضاي آن، بحث ميدرباره
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پس، . نتخاب اعضاي دو مجموعه، موقّت است و مبني بر ضرورتقبالً اشاره شد كه ا
بين، در ميان جمع باشد، چنين عضويتي را افتخار در فرض اينكه، خامي كوتاه: اميدوارم

اگر كسي، (نشمارد و؛ بر سايرين، ناز نفروشد؛ يا حتّي در دل، گمان برتري براي خود نبرد 
مانند (اي  است از گرفتار شدن به آثار چنان وظيفهبيند، بهترخود را آنچنان ضعيف و خام مي

اين مطلب را، : اما خدا حفظمان كند از اينكه. عضويت را نپذيرد ؛حذركند و )...غرور و 
زيرا . و توسل به دليلهاي غيرمقبول خدا، گردانيم» عذرتراشي«اي براي فرار از خدمت با بهانه

حتماً همه، ). دهدعيت نياتمان، به اعمالمان، ارزش مي، به تناسب واق»عليم به ما في الصدور«
است، و آن » ٰتقوي«گرامي بودن، با : اند كهاين حقيقت را، با ذهن، فهميده، و با دل، پذيرفته

وانگهي، اگر كسي، . است؛ و ارتباطي با شؤون و وظايف و يا ظواهر تنها ندارد» عنداهللا«هم، 
مانند همين (شد » استكبار«هاي زشت و پست و ننگين  جلوهاي ازبه هر دليل، دچار هر جلوه

و قطعاً .  و پايين بودن احترام وي، در نزد خداٰخود اين امر، دليل است بر ضعف تقوي) تفاخر
هر چند مسلمان، در روابط، حرمت (احترام خواهد بود ها هم، بيچنين فردي، در نظر فهميده

  ). دارد ـ نگاه ميظاهري هر انسان را ـ جز در وقت لزوم
ي است؛ كه تفصيل آن، كار كتابي است قطور »آثار« و »اركان« و »مباني«، داراي »ٰتقوي«اما 

  . »اخالق ديني«در
توضيح تفاوت و نيز (است با مفهوم مطلق آن، نه مفهوم مقيد » ايمان« ،اولين پايه از آن مباني

  ).احكام اين دو، كار اين نامه نيست
، است نسبت به خدا و رسول خدا و تمام مقدسهاي الهي» محبت« ، از آن اركانو اولين ركن

، مفهومي، و مصداقهايي دارد، »محبت نسبت به خود«اما . ... ، و »مردم«و » خود«و نسبت به 
خودخواهي، شخص را به طرف ضرر و . به معناي عرفي مشهور» خودخواهي«مخالف با 

ترين همه، كشاند، كه اصليار يا بسيار پيچيده و مرموز مياز طرق آشك» خود«ضربه زدن به 
خود را بزرگتر يا بهتر از ديگران گرفتن يا : اي از قبيلاست با هر صورتي و جلوه» استكبار«

دانستن، و بر ديگران، خصوصاً ضعيفان، تكبر نمودن و تحقير آميز برخورد كردن، و انتظار 
؛ و دومين، )از افراد خانه گرفته تا اجتماع( داشتن خاصاش  از شخص يا» قوربانیلُ به«
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ي ؛ كه غالباً اين آفت هم، مايه»تبذير«يا» اسراف«خوشگذراني با : است يعني» اتراف«
دارد تا حذر كند، و حتّي متنفّر باشد از هرچه  فرد را وامي1»محبت خود«اما . استكباري دارد

  .سازددارد يا منحرف ميدرست كلمه ـ باز ميـ با معناي » سعادت«او را از مسير كمال و
به حسب درجات ايمان شخص، و به حسب صالحيتهاي » محبت نسبت به مردم«و 

ي ديگران، درجات و صورتهايي فراوان دارد، از محبت افراد خانه، تا خانواده، و تا همه
ي ارزشها و آثار بسيار به جاي توضيح درباره. است» محبت مسلمانان«ي متوسط درجه. مردم

 يهِ، ما يحِبخ يحِب لِاَٰيحتّال يؤمِنُ اَحدكُم، «: كنممهم اين محبت، به آوردن اين حديث، اكتفا مي
ي مبارك، براي هم خودم و هم شما ـ خدا بر ايمان و اخالص  و تنها همين جمله.»لِنَفسِه
ين اصل ايماني، مناسب است اصلي عمده را هم و بعد از بيان ا. فزايد ـ كافي استمان بيهمه

خدا توفيق مواظبت بر . »لمسلِمونَ مِن لِسانِهِ و يدِهاَلمسلِم، من سلِم ا«: بياوريم» اسالم«در مورد 
از اسالم بودن «، و »از ايمان بودن محبت مسلمانان«دليلِ [مان را بيشتر فرمايد ايمان و اسالم

قلب ) اَعمالِ: يا(محبت، از احوال : اين است كه» بان به مسلماناننرسيدن آزار دست و ز
ي درباره«است؛ و با ايمان، سنخيت دارد كه قوام آن ـ همچنانكه در يكي از جدولهاي كتاب 

است، ايمان » ذهن«و عقايد، تا زماني كه تنها در(نشان داده شده ـ با قلب است » كردستان
اما نرسيدن آزار، به اعمال است كه طبعاً نسبت ). م نداردنيست؛ و لذا كم و زياد شدن ه

اما در صورت كامل بودن ايمان، خواص ماهويِ محبت نيز، ]. مستقيم آن، با اسالم است
شكند؛ و همه را، حتّي دشمنان را نيز، شامل ها را ميشود؛ و ديگر حصار محدوديتكامل مي

 6بند«يد؛ و همچنين به اواخر  توجه فرمائ2». ..ك باخِعلَّلَع«به آيات تسلّا بخشِ مانند (شود مي
و حتّي براي آنهايي كه آن همه عذاب را به . ، كه خدا آگاه از صدق آن است»نسار اـلتی يبه

گور كردند، چنان كُش يا زنده بهما چشاندند و؛ آن گلهاي صفا و خيرخواهي را شكنجه
ز رنج و محنت خود، اگر موجب سعادت آنان آرزوي سعادت و عاقبت خيري دارم كه ا

                                                 
را به » خودخواهي«به معني منفي، اصطالح » ت يا حب نفسحب ذا«در بحثهاي اخالقي، به جاي : ـ متوجه باشيد كه١

   .ـ طبق موازين و معيارهاي ديني ـ براي معني مثبت و مطلوب است» حب خود«برم؛ اما كاربرد كار مي 
  3ي ي شعراء آيهـ سوره٢
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و لوازم غير قابل » خزي«برم؛ حتّي از عذاب آخرت، به شرطي كه همراه با گردد، لذّت مي
  ).تحمل آن، نباشد

 و .» أنفَعهم لِلنّاس،اسِخيرُ النّ«است كه » خدمت به خلق«، )ٰآثار تقوي (:و اولين اثر از آن آثار
 در نزد نين اثري با آن مباني و اركان است كه موجب گرامي بودنِدليل داشتن چ، بهٰتقوي

ي همان اكرم باشد، مانند ثمره» أنفع«پس، اين خير النّاس بودنِ كسي كه . پروردگار است
، وقتي از آثار 1خدمت: متوجه باشيد كه! اما ياران محبوبم. باشد» أتقي«بودن است براي آنكه 

با تواضع باشد؛ و ثانياً پاك از توقّع ـ چه مادي و چه معنوي ـ باشد؛  است كه اوالً همراه ٰتقوي
؛ و رابعاً  و ثالثاً با تحمل صميمانه و آسانِ ايراد و توقّعات ديگران باشد ـ هر چند هم نابجا ـ

در صورت پيش آمدن قصور يا تقصير، پي بردن به واقعيت، موجب اقرار صميمانه و تأثّر 
صفاي : اميدوارم.  توجيه و، عذر تراشي و، تهمت زدن متقابل به اين و آنگردد، نه توسل به

قلوب آراسته و پيراسته به تقوايتان، چنان عامل جذب اين مسائل باشد كه ديگر، به توضيح و 
بهتر است يكي از اولين :  نظرم رسيد كهدر اينجا، اين پيشنهاد به[ذكر دليل، نيازي نيفتد 

ي همراهان، و براي ميدوارم تمام كارهايش، براي اعضا، و براي همه ـ كه اٰكارهاي شوري
ي دو تابلوي با خطّ ظريف از همان دو حديث سابق الذّكر ديگران هم، پر بركت باشد ـ تهيه

 و هيأت، و هم در هر جاي ديگر كه مفيد باشد ٰباشد، هم براي نصب در محلّهاي كار شوري
آن دو اصل :  خود باشد؛ و ثانياًاقب قلب و مواظب دست و زبانهر مؤمني، هميشه، مر: تا اوالً

صورت معياري ، به)ي مسلمانان، و نرسيدن آزار دست و زبان به مسلمانان محبت به همه(:
رايج، و در فهم و دل جا گرفته، براي ارزيابي خود، و فرد فرد پيروان مكتب قرآن، خصوصاً 

را، كوچك » محبت«: اين رحمت عظيم الهي! مولي عزيزان] اعضاي دو مجموعه، درآيد
در بعضي از آيات و احاديث، و نيز در بعضي از اعمال و اركان . نشماريد يا سرسري نگيريد

يث شريف، تشويقي، يا تحذيري بيان آن حد: ي مسلماني دقّت كنيد تا پي بريد كهعمده
تواند بدون آن نمي» ان اسالميطبيعت ايم«: دهد، كه بلكه واقعيتي دروني را، نشان مينيست؛

                                                 
دهد، مي» كيفيت«ي، به آيات و احاديث فراوان، ارزش اصلي را در هر خدمت مادي يا معنو: ـ حتماً توجه داريد كه١

   .بحث و مثال زياد داشتيم» نيت«ي ت معلّم مكتب قرآن، دربارهي اول تربيدر درسهاي دوره. ناتنيت، و امكا: يعني
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وصف بماند؛ و اگر ايماني، به اين صفت، پيراسته نگردد، آن ايمان نيست كه حالت و مزه و 
شما روزي چند بار، چه در نماز و . آثار دنيوي و اخرويِ ايمان مؤمنان راستين را داشته باشد

شامل » نا«كه ضمير  » الصالحيناهللاِ عِبادِ ٰليو عنا اَلسالم علَي«: كنيدچه در مناسبتهاي ديگر، دعا مي
هم، تمام صالحان از امت اسالمي، و از  »اهللاِ الصالِحين عِبادِ«ي هم مسيران است؛ و خود و همه

در غير امت اسالمي هم، صالحان هستند، تابع همان موضوع تفاوت : توضيح اينكه[ديگران 
در جاهايي هم، اشاراتي كتبي .  توفيق بيان آنرا بدهداست كه خدا» ايمان مطلق و ايمان مقيد«

اما اينجا جاي (شود و حتّي در عالمهاي غير زمين را هم، شامل مي] ايميا شفاهي داشته
ي دعا، اگر واقعاً دعا باشد، نشانه). ي آن نيستدهتوضيح اين شمول، و شرح حكمت و فائ

ت موضوع است در دل شخص، و هم تعلّق هم اهمصميمانه به مفاد آن؛ و هم مستلزم ي
ي شما روزي چند بار، هنگام تالوت سوره. پايبندي و تعهد است نسبت به مقتضيات آن

متكلّم مع « كه ضمير »...تَقيمراطَ المسدِنا الصإه» «تَعينإياك نَس بد؛ وإياك نَع«: يدگوئفاتحه مي
و حداقلّ ـ اگر گوينده همتي (م دوم تشهد است ي مشموالن سالها، شامل همهجمله» الغيرِ

ي اول، تعهدي است مستلزم جمله). مسيران ي همكوچك و محبتي محدود دارد ـ شامل همه
آيا معقول . د، دعايي است مستلزم تعهي سومي دوم، تعهد است و دعا؛ و جملهدعا؛ و جمله

، در برابر )و سايرين(ودش و همراهانش مؤمني، اين تعهدها و دعاها را، براي خ: است
ن داشته باشد؟ اگر نسبت به پروردگارش، بر زبان آورد، بدون آنكه محبتي صميمانه به آنا

او، مشمولِ مفهوم اين : خواهد آن محبت را ندارد، و دلش نميـ ،مسير ـ حداقلّ  يك هم
» ي ايمانيمجموعه«ها گردد، ديگر چنان مؤمني نيست كه ارزش قرار گرفتن در يك جمله

زيرا مسلمان آن است كه اين عبارات را صادقانه و با تمام مفهوم و ماصدق، بر . را دارا باشد
ها را هم، بدون است و اين جمله» بي محبتي «گونهن آي پس اگر كسي، آلوده. زبان آورد

آورد، او متوجه تعارض مابين دلش با زبانش نيست، و اين چند زبان مي بر ،قصد استثناء
 خدا از اين اندازه سرسري و پناه به! آوردجمله از مهمترين عبارات را، سرسري بر زبان مي

  تواند با ارزش باشد؟ راستي اين شخص، كدام سخنش مي! بودن
فعالً : ، آن است كهٰت شوريتوضيح ديگر براي نابجا بودن تفاخر افراد خام به عضوي

ي امور، و عهده گرفتن ادارهزيرا مطلوب بالفعل، به.  ندارمٰانتظاري اساسي از اين شوري
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خودي، يا تنظيم و » تزكيه و تعليمِ«مسيران است، نه  نظيم شؤون مكتب، و بعضي مسائل همت
، ممكن است از ء چه آحاد اعضاگر. )1ناياتِ آكُميتلُوا علَي: (براي ديگران » دعوت«تعهد كار 

و ساير هم مسيران نيز، آن وظايف )ٰعنوان عضوي از شورينه به(ت فردي جهت صالحي ،
ي محبوبيت و سرفرازي خودشان در نزد خدا، و هدايت و اساسي را، به وجهي كه مايه

 و ليت جمعي هم، چنان مخلصانهاخدا كند در فع(خوشبختي ديگران، باشد، انجام دهند 
اما اعضاي هر دو مجموعه، ). تر گرددتوقّع خدمت كنند، كه ميدان انتظار، گسترده  و بيادا بي

متوجه باشند كه تا خودشان از جهت وظايف و خصوصيات فردي، و روابطشان با يكديگر، 
، و با افراد خانواده، و با ساير همراهان، و با ساير مسلمانان و ديگران، اسوه و نمونه نگردند

توانند منشاء خير و هدايت براي غير گردند؛ و در صورت تقصير عمدي، مشمول عتاب نمي
و . گردند مي2»؟!ونَقِلُا تَعأفَلَ! كِتابونَ الْلُ تَتْتُم، و أنْفُسكُمسونَ أنْ و تَنْبِرِّ النَّاس بِالْرُونَمتَأأ«آميزِ اهانت
  .خداپناه به

ـ ممكن است عالوه بر 1: دانم كه، اين توضيح را الزم ميٰو قبل از بيان وظايف شوري
كنم اما من فعالً آن وظايفي را قيد مي. رسد، وظايفي ديگر هم پيش آيدآنچه به ذهن من مي

د وظايف، دو حالت داردٰـ شوري2.دانمتر ميكه مهمجمعي و عمومي: يكي.  براي تعه .
. گيرندكنند و؛ تصميم ميي را بررسي ميي اعضا در جلسات عمومي، اموريعني مجموعه

شبيه به (، براي تعهد بعضي از وظايف، شوراهايي فرعي ٰيعني شوري. مادون جمعي: ديگري
، بنابر صالحيتهاي اشخاص ـ و لو با دعوت ديگران براي )كميسيونهاي مجالس دنياي امروز

و من، صالحيت (ند كبندي وظايف، تعيين ميهمكاري موقّت يا هميشگي ـ و با دسته
ـ مدتي براي كارهاي 3).گيري در اين موضوع دقيق مستلزم آشنائيهاي دقيق را ندارمتصميم

، و تشكيل شوراهاي فرعي با تعيين ٰتعيين مسؤوالن شوري: عاجل و ضروري، از جمله
ت شوريوظايف و مسؤوالن هر كدام، فعبعداً ممكن است هر سه ـ چهار . ، زياد استٰالي

هاي عمومي و طلبگي، ـ اگر در برنامه4.ه يكبار، اجتماع و تشكيل جلسه، كافي باشدهفت
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و در (اضافه بر شعرها، دروسي الزم باشد، با پيشنهاد هيأت يا استادان و يا با تشخيص خودتان 
هاي ، از آثار صالحان امت، يا نوارها و نوشته)صورت لزوم و امكان با اطّالع اين برادرتان

  . انتخاب كنيدموجود، 
يت يك يك ي اهماگر درباره: و باز پيش از بيان وظايف، اين توضيح را اضافه كنم كه

ي بسيار اساسي ـ بخواهيم بحث كنيم و، شرح دهيم، نامه، بسيار وظايف ـ خصوصاً چند فقره
لذا . طوالني خواهد شد؛ و ممكن است كساني، از ضبط و جذب خود مطالب، خسته گردند

 پروردگارمان كنم؛ و هدايت اخالصمندانه و توفيق را، از، اكتفا مي»عنوان مانند«ه آوردنِ تنها ب
  :كنممسألت مي

ـ تعيين محلّ فعاليت 2.ـ رسيدگي الزم به وضع اداري و مالي مكتب، و تنظيم آن1
درد بخورد، از اگر حياط بزرگ خودمان به(، و شوراهاي فرعي، و هيأت قضا و افتاء ٰشوري

 تعيين ـ3. ي لوازم كار همه، و تهيه)تحميل نشدن كرايه به مكتب ـ بهتر است: ند جهت ـ از جملهچ
ها يا شهرها ـ با دقّت و اتقان كامل، و متناسب با ي درسي هر كالس ـ در دهاستاد و برنامه

ـ تعميم موضوع بسيار مهم سوادآموزي، آنچنان كه فردي 4. وضع كالس، و امكانات مكتب
بهره   ساله، از خواندن و نوشتن، بي80ـ70 ساله تا زنان و مردان 8ـ7 همراهان از كودك از

إخاء « ـ ايجاد نظم 6.  در هر جاي كالسها ـ نظارت بر كار و وضع هيأت، و همه5 1.نباشد
اما . در بين هر چند نفر، با تفهيم مراد از اين تعبير، و با مراقبت الزم بر وضع آنها» خالقيأ

مبادا ـ خدا ناكرده ـ اين برنامه، كه تمريني است براي . ها، هميشه، ثابت نمانديب دستهترك
حركت ازكوچك و آسان، به بزرگ «ي همه با همه از طريق همه جانبه» أخوت«تعميم روح 
ضمناً اين توضيح، مفيد ! (»دسته بندي و من تبع گردآوري«اي گردد براي  وسيله،»و سنگين
و هم » أخ«هم : دليل نسبتش باـ به» برادري« يا »تِیبرايه«ـ به خالف » أخوت«لفظ : است كه

وم برادري و خواهري را شامل ، روابط و مفه)نه از طريق تعميم رايج در عربي(» أخت«
آميز به  احترام  ـ رسيدگي8. راقبت دائم بر آنهمه با همه، و م» مساوات معنوي«ـ ايجاد 7).شود مي

سرپرست، و پيرمردان و خصوصاً كودكان بي(ريهاي افراد در هر جا مشكالت و گرفتا

                                                 
.دنو همه، معني عبارات نماز را ـ هركس به تناسب تواناييش ـ بفهم ـ١
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ي مستمندان، تا  ـ رسيدن به نيازهاي همه9 ).پيرزنان محروم يا كم بهره از محبت و خدمت
و تا حد امكان به محتاجان غير (تدريجاً سطح زندگي مادي همه، نزديك به هم، گردد 

زيرا اسالم، . اين مسأله را، بسيار جدي بگيريد).  قرآنمسير هم برسيد، خصوصاً به حافظان هم
در . ي اصناف و شؤون، مقدم ميداردرا برهمه» فقرا و مساكين«، »قسط«در حركت به سوي 

گذشته هم، رعايت اين اصل را، در اجراي نذرها و زكاتها و ساير انفاقها، فراوان، تذكّر 
تا حدودي، تمكّن مالي دارند، هدايت و توفيق برادران و خواهراني كه : اميدوارم. امداده

عادت يابند تا با كمك و همكاري بسيار جدي و صميمانه در اين موضوع بسيار مهم، بر س
مانند شوراهاي  (ٰنظران براي حضور در جلسات شوريـ دعوت از صاحب10.خود بيافزايند

و . عمده، باخبر سازيدل ائ است اين برادرتان را هم، از مساگر امكان داشت، بهتر). فرعي
ـ جز در موارد » عصبانيت«ـ 11.اصولي، بسيار دقيق و محتاط باشيدگيري هرحال، در هر تصميم به

تدريجاً خود را، به حذر، و به تنفّر . مطلوب بودن شرعي ـ يكي از منافذ القاءات شيطان است
ير ، عادت دهيد؛ و سااز آن، در خانه، در محلّ كار، در اجتماعات مكتب، و در همه جا

تان را، خصوصاً ـ و بار ديگر ـ پس از تذكّرات گذشته ـ همه12.عزيزان را هم، برحذر داريد
. كنمي حجرات، دعوت ميسوره» اجتناب از منهيات ستِّ« را، به خواهران و دختران گراميم

ندازه، يگر ـ چه ادر حالت آلوده شدن به آن ناپاكيها ـ و هر معصيت د: همه متوجه باشيد كه
، در حد امكان، همه را واداريد به داشتن »إخاء«ـ اضافه بر 13.در نظر خدا، زشت هستيد

كنم ـ باز تأكيد مي14.يدو مراقبت هم بفرمائ. يكديگرروابط گرم و صميمانه ـ نه صوري ـ با 
 ، منفورشهايجلوهدر تمام » استكبار« بر سر ـ ،ـ نه ذلّت » تواضع ايماني مخلصانه«با سالح : كه

ل اخالقي ر بعضي از شعرها، به برخي از مسائگر چه د. تواضع ـ تواضع ـ تواضع. بكوبيد
دهد، باز، بيتي را ـ كه از را نشان مي» ي درست تواضعشيوه«هايي از اشاره شده، كه گوشه

  : كنمياد دارم ـ يادآوري مي به،»به من باز گويند«شعري قديمي به نامِ 
  .رـــيـود، با امــل بـذلّـــت كن،ـــليو   ر ــفقيود از ــل بـــع، تحمـــواضـت

از خودتان يا ـ هركس را : دانم كهي اخالقي را، الزم ميي آگاهانهـ باز تذكّر اين وظيفه15
، و محبت، و خدمت، و نداشتن توقّع اضافه احترام و ٰي تقويساير همراهان ـ به حسب درجه

گري اما از گرفتار شدن به سطحي. ت، و حذر از استكبار و اتراف، ارزيابي كنيدساير امتيازا
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ـ با 16).كنمباز، برتري ارزش كيفي را يادآوري مي(و خشكه مقدسي، حذر، و تحذير كنيد 
  بودن در راه و روش مسلماني، همه مسيرحكم همبه: دقّت و با رغبت تمام، متوجه باشيد كه

داريد، از تمام » مسؤوليت متقابل«موعه و چه سايرين ـ نسبت به همديگر، ـ چه اعضاي دو مج
: تر ازتر و جدي؛ و همه جانبه»جسد واحد«از تمام جهات، مانند : متوجه باشيد كه. جهات

هاي در توضيح جدولهاي ضوابط رابطه(ي مسلمانان نسبت به يكديگر مسؤوليت عام همه
اي اجمالي شده است؛ و دليل عدم دليل اين تفاوت، اشارهبه» ي كردستاندرباره«كتاب 

، )امر به معروف و نهي از منكر(: ـ امر و نهي تعاوني اسالمي 17). توضيح مفصل هم، آمده
باشد؛ و اين وظيفه، هميشگي، و عمومي » حكمت«بايد ـ همچون دعوت به خير ـ با روش 

انواده و چه خارج از آن ـ با يكديگر، براي موارد مهم ـ چه در سطح خ: بهتر است. است
زيرا، . ن روش، عادت دهيدي مسلمانان را هم، به ايكنيد؛ و ساير همراهان، و نيز همه» تشاور«

پس نبايد ساده گرفته شود .  باعظمت، و ارزشمند استا اصالح غير، كاري بسيارهدايت، ي
باشد؛ و » گوييهرزه«صورت پيش آيد؛ و يا به» روشكني«يا » تحقير«ه احتماالً حالت ك
). اي؛ و نه براي خود، ثوابيده، خير و فائنه براي طرف(= نتيجه، يا حتّي بدنتيجه گردد  بي

سخت مواظب باشيد كه ـ اگر منظور از تذكّر و راهنمايي، خودنمايي، يا تسكين كينه و 
 طرف، و از يعصبانيت، و يا دردهاي شخصي ديگر نيست ـ شرايط هدايت، از جهت روحيه

اگر هم نياز به همان . حالت تحقير و امثال آن، پيش نيايد: جهت موقعيت، چنان باشد كه
و » اهانت«و » غيبت«گرفتار معصيت : پيش آيد، مواظب دل و روش خود باشيد كه» تشاور«

مگر در صورتهاي (اصوالً در تشاور، نام و نشان شخص مورد نظر را نياوريد . غيره نگرديد
باخبر شدن از «؛ و يا در تشاور با كسي كه تعهد و فهم دينيش، صالحيتش را براي مشروع

ـ يكي از 18 ). كامل كرده باشد،»عيب اشخاص و، كوشش صميمانه و حكيمانه براي اصالح
با إناث ) والدين، برادر، شوهر، و غير آنان(: ، روابط ذكور17ي مهمترين موضوعات فقره
يك : ندرت، با معيارهاي اسالمي، سازگار است؛ و اگر قرار باشداست، كه بسيار كم و به

هاي نامشروع و زشت برخوردها و روابط، بيان شود، به يك كتابِ ـ احتماالً ـ چند يك شيوه
و  (»هنّ ناقصات العقل و الدين«: افتد؛ پس، به جاي همه، تنها، اين افترا را كهجلدي، نياز مي

) علي ـ ع ـهج البالغه از زبان حضرت در ن: زبان بزرگان اسالم مثالًافتراهاي فراوان ديگر از 
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هاي جاهلي ـ ولو با پيش از اسالم در جامعه» امتيازاتي«آوريم، كه از رسوبات فرهنگهاي مي
رنگ ديني ـ است؛ و مانند بسياري ديگر از اين معيارهاي زشت، وارد روايات، يا حتّي 

، مرد و زن »آفرينش«ي ر برابر اين تصورات جاهلي، دربارهدر حاليكه قرآن، د. تفاسير شده
و !!). ي چپ مرد، آفريده شدهزن، از دنده: نه اينكه(كند معرّفي مي» نفس واحده«را، از 
شرط : دانيدو مي(دهد زن و مرد با هم، مي» ائتمار«و » تشاور«ي رأي و فهم، دستور به درباره

 ،»حقوق«ي و درباره). با ابعاد مهم آن. است» الحيتص« شور قرار گرفتن، اسالميِ طرف
اگر :  اما در عين مساوات حقوق، در برابر اينكه.1»هِنَّي علَيلُ الَّذِلَهنَّ، مِثْ«: دستور مي دهد كه
عنوان شراكت؛ كه توضيح صورت مجاني، يا با حقوق، يا بهبه(ي خانه زن، رغبت به اداره
امت در امور ست، قو اامت در امور داخلي، با او داشته باشد، قو،)شودمسأله، طوالني مي

 خانه، و تأمين امنيت و دفاع ن نيازمنديهاي خانه و اهلدليل وظايف تأميخارج از خانه هم، به
ل آن شراف بر مسائي دائم با بيرون، و ااز خانه و اهل خانه، و امثال اينها ـ كه موجب رابطه

اما اگر براي ). »هِنَّ درجةٌرّجالِ علَيلِل« و »قَوامون«مراد از (: د است ي مرعهدهباشد ـ بهمي
مرد را، بارها در   ومبدأ زن و مرد، وحدت آفرينش بينيِ  خود برتراصالح فهم جاهليِ
ي معماي ابلهانه: بر زن، يعنيرا كه با اين بيان، تفاخر مرد (دهد ر ميعبارات مختلف تذكّ

، براي اصالح عواطف خشك و منحرف مرد هم، عبارت عاطفه انگيز !)»ر خودتفاخر خود ب«
آورد باشد ـ مي» جاريه« را ـ حتي اگر زن، يك 2»ضٍ بعضُكُم مِنْبع«ن مهر و محبت آفري و
)لي، مربوط به اصالح ذهن؛ ودوي  تكويني، مايه، تا اين قوامتِ)مي، براي اصالح قلباو
اگر آيات هدايتگر جامعه به سوي اصالح روابط زن ومرد، . رددنگ» امتيازات در حقوق«

. شوديم، باز كار از حد اين نامه، خارج مي با زن را بياورقلب مرد در روابطِ  وواصالح ذهن
طالق  نساء و هاي بقره و بعضي از آيات سورهتوجيهات وتهديدات ممزوج:  كنيد بهتوجه

هدايتي عظيم است در آوردن  چه داللتي، و). ، بيان شوداگر خدا توفيق داد، بايد اين مطالب(
 بِاهللاِ ٰكَفي«و » ...فُروا وإن تَكْ«و » اتَّقو اهللاَ ، أنِ، و اياكُملِكُم قَبكِتاب مِنْنَ أوتُو الْا الَّذينَ وصيولَقَد«هاي جمله
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ي سه بار آوردن جمله  و»... يانْ ثَواب الد كانَ يريدنْم«و » ..  ..!ا النّاسهكُم أيهِبإن يشَأ يذْ«و » وكيالً
علوا وما تَفْ«هاي خيلي كوتاه، بعد از بشارتهاي  در فاصله»األرضفي  ماما في السماواتِ و لِلّهِ «بيدارگر 

فُس، أنْضِرَتِ الْحواُ« ؛ و در طعنِ »...لِحوا، و تَتَّقوا  تُصو إنْ«و» ...سِنوا، وتَتَّقوا  تُحو إنْ«و  ». ..رٍ، خَيمِنْ
ا . ساير آيات و! ي مردان با زنان اصالح رابطهدرسياقِ 1»!الشُّحبا اينكه، اينجا جاي شرح اين ام
ي مترابط، باشد،  در يك مجموعه،اگر اصلي: ل نيست، تنها به اين اصل، اشاره كنم كهمسائ

 ،پس. موعه، و كلّيت مجموعه، مطرح استنيز ارزيابي آن، با تمام اجزاي مج حكم آن، و
. ميان زن ومرد، صادق است» كفاءت«كه اشاره به آن، گذشت ـ در صورت وجود امت مرد ـ قو
ي بعضي ديگر از توجيهات و از قوانين بارهاضافه بر آنچه گذشت، الزم است در  ... .و

ـ با  ، الفي زوجيتهـ اختيار قطع رابط1:  بحث شود، از قبيلِ،قرآني، در شرايط مناسب
 ـ2.  طريق دادگاه، يا با صلح ماليـ با تصميم زن از رأساً، جـ با تصميم زن،  شوهر، رأساً، بتصميم 
ي نظام اقتصادي در مجموعه: چنانكه گفته شد( به زن داده شده ، مالي كه در ارثيامتياز

كاليف و وظايف بزرگ  تـ كمتر بودن3ِ. ، ودليل آن)ا به مطلب پي بريدتاسالم نگاه كنيد 
 ،ـ سپردن كودك به مادر5. شهادتدو زن به جاي يك مرد در  لزوم وجود ـ4. و كوچك زن
، و )دليل كمتر بودن تعداد مردانبه(جامعه ـ در صورت نياز 6. هاي هر دو، بر مرد با تحميل هزينه

 ـ7).  در آن است جامعه،كه خير هم زن، هم كلّ(ي تعدد زوجات شرايط در مرد، اجازهوجود 
يت فراوان موضوع، به اصالح روابط  اميدوارم با درك اهم... . و . باتقواترتر بودن زنِگرامي

، پاك رنگ ننگين جاهليت ها، از اينيد، تا خانوادهو زن، اهتمام كافي را مبذول فرمائمرد 
از انقالب، بارها در دوران پيش (ـ برخوردتان با عرف، طبق روش اسالم پسند باشد 19. شوند

يگران نكنيد  بدون ضرورت، لباس كردي را فداي زي د:مثالً). ايمدر اين باره بحث كرده
 خصوصاً خواهران، توجه .نمايي نباشدصورت خودنمايي و خودآرايي و ثروتالبته به شرطي به(

ن كند،  تشويقشا،زرق و برقي فرزندان عزيزم، كه ممكن است عوارض جواني، به همه. كنند
تان با مساجد، بسيار جدي  رابطهـ20).  توجه داشته باشند24ي شماره: ها و مثالً»شعر«به بعضي از

-بحث كردهدر گذشته، راجع به اين موضوع، (» تجاهر به فسق امام«باشد؛ مگر در صورت 
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-مهلِ ، به قو جماعات، و ساير حكمتهاي حضور در»عبادت جمعي«ي جهاتِ اهميت درباره). ايم

ي ، تا همه، دركي درست، دربارهوانه وا نازانن ئهن بوزانن، باس بکهوانه وا ئه ئه:رهزبِوالی مه
ي ، اضافه بر تبادل نظر براي تصميم در امور، مبادلهٰو در جلسات شوري(موضوع، پيدا كنند 

ه بعضي اگر كسي، ب). معلومات هم، براي هر چه بيشتر كامل شدن يكديگر، داشته باشيد
 مطرح ٰ رايج در مسجدي، اعتراض دارد، قضيه، در شورياورادها، يا روشها، يا اذكار و برنامه

ي روش ـ درباره21. صميمي مقبولِ دين، گرفته شودهر صورت كه الزم باشد، ت شود تا به
گر، و برخورد با مخالفان ـ چه مسلمانان، مانند اهل مذاهب ديگر يا پيروان طريقتها يا افراد دي

پسندد؛ نه ـ خداناكرده ـ بنا بر اسالم مي: چه غير مسلمانان ـ تبادل نظر كنيد تا چنان باشد كه
ـ 22! 1»ونِ فَرِح،هِما لَدي، بِمبٍ حِزْكُلُّ«و طبق مفاد » احساسات گروهي«ذوق يا تشخيص فردي، يا 

هر . »حقّانيت«د، غير از اي، قرار نگيريدر تبادل نظر، و بيان رأي، تحت تأثير هيچ مالحظه
الحذر از . گرددداند، استدالل كند، تا درست و نادرست، معلوم  كس، تا آن حد كه الزم مي

متوسل شود، » گويي اضافه «اگر هم، كسي، به. ... و » كفايت مذاكرات«ديد مدت، و ي تححربه
ه، روش درست خرو باأل.  زشت، استمرار خواهد داشتيفقطّ تا مدتي، بر اين شيوه

و . دهدبرد؛ و هم مبتالي به آن را، شفا ميبرخورد، و بحث جمع، هم اين آفت را، از بين مي
و هر . اين همه خير، همراه با رعايت روش شوراي اسالمي، ارزش مدتي معطّل شدن را دارد

 ن، ياحسب خود قضيه، نه قائل آداند ـ بهتر ميكس، آنچه را كه از صميم قلب، درست
در » كميت«ناچار، بر نيافتيد، آنگاه، به» كيفيت«و اگر هيچ تمايزي در . ل ديگر ـ بپذيردمسائ
شود ؛ و معلوم مي2»ئِرُآ السرَلَيتُب«اما مواظب باشيد كه فردا . ي رأي دهندگان، تكيه كنيدعده
موافق بوده با آنچه آوريد، از اعالم رأي خود، و رد يا قبول رأي غير،  ميآنچه بر زبان : كه

قْ«و . ايد، يا نهدر دل داشته هِ عِلْف ما لَيال تَ م. مس لَك بِ الْإنَّ الس و ،الْع رَ، وصفُؤَب ،كُلُّ اولئِك ،اد
نْ سؤُكانَ عم پيروي كنيد ـ چه اعضاي دو مجموعه، و ٰـ همه، از تصميمات شوري23 .3»الًوه ،
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 بيان كند؛ ،»ي عموميجلسه« اگر كسي، عذري مقبول دارد، در .چه ساير خواهران و برادران
، يا ذيصالحي ٰ نامشروع باشد؛ كه در آن صورت، براي رئيس شوري،»افشاء«مگر آنكه 

، در همان جلسات، به معذور بودن آن »امانت داري«ديگر، توضيح دهد؛ و او نيز با رعايت 
ذيصالح ديگر بگويد، تا همه، بر مسأله، و در صورت لزوم، به يك يا چند (كس، اشاره كند 

اگر هم كسي، صميمانه و بدون هيچ نيتي منحرف، به تصميمي، اعتراض ). شهادت دهند
اگر خود، توانايي (دارد، براي عضوي توانا بر بحث و بر شرح دليل اعتراض، توضيح دهد 

 صحت تصميم يا درستي رأي وي، معلوم شود، يا به: ، تا)كافي نداشت، يا مصلحت نديد
اگر : ام كهتوضيح داده» دين و انسان«هاي قبالً در درسهاي شفاهي جزوه. ، پي بردٰشوري

و . در امور عمومي، به پيروي: فردي، پس از اين مرحله هم، نظر مخالف داشت، مكلّف است
ـ هم مقبول خداست،   نادرست باشد،گرچه در واقعـ :  است كهٰبالفعل هم، همين رأي شوري

دانيد   ميو(هم به خير و صالح جمع؛ نه آن رأي مخالف ـ گرچه در واقع، درست هم باشد ـ و 
ها را   جزوهحاال، به حكم اضطرار، همين شوراي شما، حكم همان شوراي مورد بحث در آن: كه

اگر چنين شخصي، در غير صورتهاي مذكور، بحث : لذا، خودخواهي و معصيت است). دارد
اگر كسي، چنين خطايي را، از كسي ديد، بنا به .  را، تحقير نمايدٰكند و؛ تصميم شوري

كه توضيح اين روش و صورتهاي مختلف، (ي آن و با روش حكيمانه» نهي از منكر«ي وظيفه
و اگر . ، او را از اين كار ناپسند زيانبارش، پشيمان كند)و گاه متباين آن، كار اينجا نيست
غيبت و «صورتي كه نيت يا حالتِ تفاوت نماند؛ بلكه بهواقعاً خود نتوانست، ساكت و بي

ت و تقواي مناسب  ـ كه طبعاً بايد شخصيت و ظرفيٰپيش نيايد، براي رئيس شوري» بدگويي
ـ اگر دادن جواب به اتّهامات را، الزم 24. اشد ـ يا مانند او، بيان كندمسؤوليتش را داشته ب

نظر من، بهتر و اگر خيلي مهم باشد، به. ميم بگيردي آن، تصي نحوه، دربارهٰديديد، شوري
ي واسطهه ب،اما چون. ي هيأت افتا باشدي جوابيه، به عهدهمسؤوليت اصلي تهيه: آن است كه

ل بيرون، رأيم در اين باره، براي شما حجت نيست، با اعضاي بي اطّالعي از بسياري مسائ
ـ در مورد حذر از 25. رسيديد، آنرا اجرا كنيدميمي هيأت، تبادل نظر كنيد؛ و به هر تص

: دانيد كهمي. ام ـ توضيحاتي، الزم استي قبلي، سفارش كردهـ كه در نامه» فعاليت سياسي«
و از حيث مفهوم لغوي، و نيز موازين علم . اندل انساني، غالباً با يكديگر، مرتبطمسائ
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ي   ادارهاز: بلكه(ي خانه بوط است، از ادارهي امور و شؤون انسان، مر، آنچه به اداره»حكمت«
ساير . گيردجا مي» سياست«ي المللي، همه در مفهوم كلمهتا مملكت، و تا روابط بين) خود
اما در . يابد  مياي غيرمستقيم ـ با اين مفهوم وسيع، رابطهمستقيم ياـ صورتي ل انسان هم، به مسائ

ي اداره« در مفهومِ: آن، محدود است در آنچهبحثهاي جاري و معمولي امروز، مراد از 
گيرد؛ و هر چند، در اين استعمال، جا مي» جامعه، به صورت حاكمانه؛ يا برخورد با آن

. آن باشداي هست كه بي رابطه با شود، اما باز، كمتر، مسألهمصداق آن نيز، محدودتر مي
تعهد : خواهند  مياألمر، از او آخر مگوها،ها و بگوپس از معطّلي. كنندكسي را بازداشت مي

كند،   ميمتّهم، هر چه سوابق اعمال و اقوال خود را مرور. دخالت نكند» سياست«بسپارد كه در 
چندي قبل، دم دكّان : بشناسد جز اينكه» دخالت در سياست«عنوان يابد كه آنرا بهچيزي نمي

ي تعهد پس در ورقه. ال كرده استزميني، داد و ق ي گراني قيمت پياز و سيببقالي، درباره
اين .  نرخ سيب زميني و پياز، بحثي نكنمي درباره،بعد از اين: شوم كهمتعهد مي: نويسد مي

زيرا حكومتها، نسبت . باشد، در واقع، سهمي هم، از جدي بودن را داردهم نقل، اگر شوخي 
براي رفع و اصالح در حد امكان ي گرفتاريها و نابسامانيهاي جامعه، مسؤوليتِ تالش به همه
ي همين موضوع دربارهـ كه معموالً » خوش نيت«ها و انتقادهاي افرادِ  بنابراين، شكوه،را دارند
دليل مستقيم يا غيرمستقيم   بهولي با اين حال هم،. خوردگردد و برمي مي ـ به حكومتها بر است

در اينجا، من، چند نكته . تر كرد، مشخّصرا» فعاليت سياسي«توان مفهوم  بودن ارتباطها، مي
از آنچه روش  ـ  اول: ، بايد»ل دعوت بودني اوائدر مرحله«كنم كه، به جهتِ را، يادآوري مي

 هاي سياسي حكومت در مقابل گروهدستگاهو كار و خاص هاي سياسي، و يا خاص
ي انند كار يك مؤسسههاي سياسي در برابر حكومت است، اجتناب كنيد؛ و كارتان، م گروه
اگر اقدامي خارج از آن .  باشد، جز در حدي كه قبالً اشاره شد ـفرهنگي: سياسي ـ مثالًغير

 .، به بنده اعالم فرمائيد تا رأيم را بيان كنم»مالقاتچي «يمحدوده، الزم باشد، بوسيله
ي ر حدود مرحلهي امر و نهي معهود ديني را دـ اگر تكليفي، متوجه كسي شد، وظيفه دوم

سؤالهاي سياسي، شرط لزوم، به م ـ در صورت داشتن صالحيت، و بهسو. اول آن، انجام دهد
 يو آنچه الزم باشد، به روش. حذر شود» مباح«ـ از بحثهاي سياسي ِ چهارم. جواب دهيد

همين اما تبيين صورتهاي تفصيلي . منطقي باشد، نه جدالي متداول؛ و به ترتيبي كه اشاره شده
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و . ، بِيدِاهللاِكُلُّه الخَيرُو.  استٰي شوريل ديگر در اين باره، به عهدهند نكته، و نيز بيان مسائچ
  . كنمتان آرزو ميخيرهاي دنيا و آخرت را براي همه

          
  
  

  ل     احمد ــ روز مبارك دوازدهم ربيع االو:   برادر خيرخواه و دلسوزتان 
    11/7/69 ـ 1411                                                                     سال                     

 
  

 ٣٥


