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  ﴾3﴿   دين در خدمت مردم

  پيشگفتار
خوانندگان گرامي، استاد شهيد موالنا عبدالمك مالزاده فرزند ارشد حضـرت  

ي دعـوت و مبـارزه و از    بودند، ايشان يكي از فعـاالن عرصـه   /موالنا عبدالعزيز 
رونـد كـه در بيـداري نسـل      ان و روشنفكران آگاه جامعة ما به شمار مـي دگرانديش

  .جوان و ارتباط بيشتر اهل سنت ايران نقش مهمي ايفا نمودند
خـويش   هـاي واال ي  موالنا عبدالملك زندگي خويش را فداي عقيده و انديشه

  .نمود و در اين مسير از هيچ كوششي فروگذار نكرد
هاي اين عالم توانا، در جهت شناخت هرچـه بهتـر    اميد است نشر آثار و انديشه

  .ايشان و آگاهي نسل جوان مفيد واقع شود
پيش رو داريد، اولين اثـر اسـتاد    »مردم دين در خدمت«اي كه به عنوان  رساله
باشـد كـه پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي ايـران و مشـاهده تحـرك و           شهيد مي

ن تدوين نمودند، و برخي مطالـب آن  نادادن به آ بيداري جوانان، در جهت آگاهي
ي مصري خالد محمد خالد برگرفتند كـه پـس از مختصـري     را از مقاالت نويسنده

  .ويراستاري به چاپ رسيد
  .اميد است مورد توجه خوانندگان گرامي قرار گيرد

  عبدالباسط بزرگزاده



   

  
    

  
  

 

  ﴾4﴿   دين در خدمت مردم

  مروري مختصر به زندگاني موالنا عبدالملك مالزاده
  

ــتا ــا ع داس ــهيد موالن ــالزادهش ــدالملك م ــا   /ب ــد ارشــد حضــرت موالن فرزن
هـ ش در روستاي حيط، ديده بـه جهـان گشـود،     1328بود، در سال  /عبدالعزيز

هاي اوليه ديني را نزد والدين خويش فرا گرفت، دورة شـش   قرائت قرآن و كتاب
سالة تحصيالت ابتدايي را در زاهدان به پايـان رسـانيد و دوران پايـاني تحصـيالت     

  .ي عين العلوم گشت سراوان گذرانيد را در حوزة علميهحوزوي 
هـ  1351دوره تخصص در فقه را در دارالعلوم كراچي گذراند، در اواخر سال 

ش در دانشگاه اسالمي مدينة منوره پذيرفته شد و نزد اساتيد برجسته آنجا، كسـب  
  .علم نمود

نــي و هــاي دي اســتاد پــس از گذرانــدن خــدمت ســربازي وارد عرصــة فعاليــت 
هـ ش به عنوان دبير به خـدمت آمـوزش و پـرورش     1358گي شدند، در سال نفره

شهرستان زاهدان درآمد و براي ايجاد روابط فرهنگـي و دينـي و تبـادل فكـري بـا      
  .جامعة اهل سنت ايران بسيار تالش نمود

تأسـيس نمـود، در    »سازمان محمدي اهـل سـنت  «استا شهيد سازماني را به نام 
  .همكاري بسيار نزديكي داشت »شوراي شمس«با  شهـ  1360سال 

ــاتنگي داشــت و      ــاط تنگ ــزاب اســالمي آن ارتب ــتان و اح ــدين افغانس ــا مجاه ب
 14هـ ش به پاكسـتان هجـرت كـرد و در تـاريخ      1368نمود، در سال  همكاري مي

هـ ش در شهر كراچي پاكستان توسـط عوامـل ناشـناس و از خـدا      1374اسفند ماه 
  .و به شهادت رسيد خبري، ترور شد بي

هاي بلنـد و روشـنگرانة ايشـان     مهمترين فرازهاي زندگي ايشان افكار و انديشه
و در واقع سخن از شهيد عبـدالملك، سـخن از انديشـه، حركـت و فعاليـت       بودند
زيســتي، ســخاوت، انتقادپــذيري، شــجاعت، خيرخــواهي،   اخــالص، ســاده. اســت

عالم جوان و مبارز خستگي ناپذير  دلسوزي و غيره از مهمترين صفات برجسته اين
  .بودند



   

  
    

  
  

 

  ﴾5﴿   دين در خدمت مردم

  مقدمه مؤلف
  

﴿ö≅è% ⎯ÍνÉ‹≈ yδ þ’ Í?ŠÎ6 y™ (#þθ ãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >οuÅÁ t/ O$ tΡr& Ç⎯tΒ uρ ©Í_ yè t6   ]۱۰۸: وسفي[ ﴾#$?¨
خوانم،  مردم را به سوي خدا مي) خط قرآن(اين است خط من : )اي پيامبر(بگو «

  »آگاهي كامل هستيم نم بردر حالي كه خودم و پيروا
ي  و اصحاب او تجربـه  صت پيامبر اكرم ند باال و سيرماي ارج با توجه به آيه
هايي كه بر نبياد اعتقاد، شناخت و آگاهي كامل استوار نباشـند، از   تاريخي، مكتب

مسير اصلي خود انحراف پيدا خواهند كرد و باعث شكست رهروان آنها خواهنـد  
در زمان خلفاي راشدين، از آنجايي كه مسـلمانان   شد، در صدر اسالم به خصوص

اصول مـذهبي را از روي شـناخت و آگـاهي پذيرفتـه و پايبنـد بـه اصـول مـذهبي         
نيـز ايـن را موضـوع     صبودند، خالفت براساس اصولِ نبوت بـود و پيـامبر اكـرم    

  :بيني كرده و چنين فرموده بودند پيش
  .)1(»َعضُوضاً ُملْكًا َتكُونُ ثُمَّ َسَنةً، ثُونَثَال ِمْن َبْعِديِ الِْخالفَةَُسَتكُْونُ «
از من تا سي سال ادامه پيدا خواهد كـرد، سـپس    بعد) براصول نبوت(خالفت «

  .»پادشاهي و استبداد جاي خالفت و نبوت را خواهد گرفت
به شهادت تاريخ با گسترش فتوحات اسالمي به خصـوص فـتح دو امپراتـوري    

هـا بـه اسـالم     شتابان مسلمانان، خيل عظيمي از انسان م و پيشرويوبزرگ ايران و ر
از سوي ديگـر، مسـلمانان   . گرويدند، بدون اين كه با روح واقعي اسالم آشنا شوند

ي رفيع شـهادت نايـل    ها به درجه در طول درگيري مؤمن و صادق و نيز صحابه 
بـا مشـركان   ي پيكار  در واقع وارثان راستين و به حق اسالم در بحبوحه. شده بودند

ــه رحمــت حــق پيوســتند   ــراي گســترش اســالم، ب در نتيجــه نســلي از . و كــافران ب
نومسلمانان كه از تعاليم و دستورات اسالم تنها به ظـواهر آن توجـه داشـتند، روي    

  .كار آمدند

                                           
 َمْن ُملْكَُه أَْو الُْملَْك اللَُّه ُيْؤِتى ثُمَّ َسَنةً ثَالَثُونَ«: نيز روايت شده استحديث باال با الفاظ ديگر  -)1(

را بـه هـر كـس كـه      يسال است، سپس خداوند ملك و پادشـاه  يخالفت نبوت س«. »َيَشاُء
  ]ابوداود[ .»دهد يبخواهد م



   

  
    

  
  

 

  ﴾6﴿   دين در خدمت مردم

خلفاي بني اميه و بني عباس خدمت بـه اسـالم و مسـلمانان را بـه حكومـت بـر       
اسالم را در فقـر مسـلمانان و جـالل و عظمـت      آنان شكوه ،مسلمانان مبدل ساختند

در اين ميان پيشوايان بزرگي همانند امام ابوحنيفـه، امـام مالـك،    . ديدند ها مي كاخ
و  امام شافعي، امام احمد، سفيان ثوري، زيد بن علي و امامان اهـل بيـت پيـامبر    

و  ءلفـا ي ديني، براي احياي اسـالم راسـتين بـه مبـارزه بـا خ      ها شخصيت برجسته ده
دادن آنـان، از هـيچ    انحصارگران برخاستند و در ارشاد و راهنمايي مردم و آگاهي

تالش و كوششي فروگذار نكردند، اما به علت فساد دستگاه سياسـي، آنگونـه كـه    
رفت، جانفشاني اين مبارزان راستين اسالم به جايي نرسيد، به راسـتي كـه    انتظار مي

  :چه زيبا گفته است حضرت عثمان 
  »إِنَّ اللّه لََيَزُع بِالسُّلْطَاِن َما الَ َيَزُع بِالْقُْرآِن«
آورد كه اجـراي آنهـا    خداوند با قدرت رهبري قاطع، اموري را به اجرا درمي«

  .»با قرآن دشوار است
اين سخن حضرت عثمان بدين معناست كه قرآن بايد پيشتيباني داشته باشـد تـا   

ه اجرا كرد، متأسفانه در حـال حاضـر منـابع    بتوان اصول اعتقادي را در سطح جامع
مطالعاتي كافي و غني جهت آگاهي جوانان اهل سـنت در سـطح كشـور، آنگونـه     
كه شايسته است وجود ندارد، اين عامل موجب شده كه پويندگان حق و حقيقـت  

هـاي كـاذب و كاتـب و     دچار نااميدي و سرخوردگي شوند و چه بسـا كـه جاذبـه   
ايـن نيروهـاي صـادق و پـاك را بـه لحـاظ فكـري و         هاي چپ و راسـت،  گرايش

  .دور كنند نيتاخالقي به دنبال خود بكشند و از اسالم راس
راستي، چه كسي مقصر اصلي اسـت و كوتـاهي از جانـب كـي و چـه كسـاني       

  است؟ 
و رهبـران مـذهبي را ظـواهر زنـدگي      ءري، به حق بايد اعتراف كرد كه علماآ

ي اصــلي خــود را كــه همــان  كــه وظيفــه آنچنــان بــه خــود مشــغول ســاخته اســت
سازان  ساختن نيروهاي فعال و عمومي جامعه است، از ياد برده اند و اين آينده آگاه

  .اگارند برومندمان را به هيچ مي
جـويي را در   اكنون كه انقالب ايران، مـردم را بـه تحـرك درآورده و حقيقـت    

ي اسـالم راسـتين در   آنان بيدار كرده است، بر علمـاي مـذهبي اسـت كـه بـا معرفـ      



   

  
    

  
  

 

  ﴾7﴿   دين در خدمت مردم

راستاي اقناع طالبان و رهروان حق بكوشند، چـه در ايـن اوضـاع كـه هـر گـروه و       
زنـد،   داند و اي بسا از اسـالم دم مـي   آور حق و مدافع خلق مي اي خود را پيام دسته

 دولـت ناگفته نماند كه عملكردهاي غلط . جوانان ما نسبت به اسالم بيگانه شده اند
ن مذهب نيز باعث بدبيني آنان از اسالم گشته و آنها را دچار و بعضي از سردمدارا

ام  ي خود دانستم تا بـه ميـزان توانـايي    لذا وظيفه. بحران فكري شديدي كرده است
در راستاي آگاهي هرچـه بيشـتر جوانـان عزيـز و رهـروان راه حـق و فضـيلت، بـه         

ي  ي فرزانـه  هتفكر و نويسندترجمه و تأليف كتاب حاضر كه مجموعه مقاالتي از م
ه و اقدام كنم تا بدين وسيله گامي هرچند كوچك در مسير توسـع  »خالد«مصري 

ــر  ــري و انســانداگســترش آگــاهي و شــناخت مكتــب ب ســاز اســالم كــه  ري، براب
اميـد اسـت ايـن خـدمت نـاچيز      . اي توحيدي است، برداشته باشم نويدبخش جامعه

نت واقـع گـردد، از   حضرت حق و مـورد پسـند جوانـان عزيـز اهـل سـ      مورد قبول 
آنجايي كه اين آغازي است براي تداوم راهي طوالني، بديهي است كـه خـالي از   

شـان را   ي صاحب نظران تقاضا دارد نظرات اصالحي لذا از كليه. ايراد نخواهد بود
  .ي راه اي باشد براي ادامه هاي آن متذكر شوند تا توشه در جهت رفع كاستي

  مالزاده



   

  
    

  
  

 

  ﴾8﴿   دين در خدمت مردم

  ريق حاكميت مردم بر مردمحاكميت خدا از ط .۱
ملتي كه خواهان آزادي و سيادت باشد و نخواهـد زيـر بـار زور و ظلـم بـرود،      

دموكراسي به معناي پربا داشـتن حكومـت خـدا    . دهد صداي دموكراسي را سر مي
از طريق حكومت مردم بر مردم است، به تعبيري دموكراسي به معنـاي مشـروعيت   

دا و مقبوليــت آن از طريــق حــق انتخــاب ي كشــور از جانــب خــ حكومــت و اداره
طبيعي است كه اين حكومت به خواست . ي آحاد مردم است آزادانه و خردورزانه

ي مسـتقيم رأي   شـود و نتيجـه   ي مردم در چارچوب دستورهاي خدا برپـا مـي   توده
  .ي مردم است آزاد و عادالنه

دد، يعنـي  بايد طوري باشد كه منافع آن به مردم باز گـر  روش اين حكومت مي
سود و زيانش براي مردم باشد، پس دولتـي كـه داراي ايـن مختصـات و امتيـازات      

هـا بـه    اش در ذات آن نهفته است، زيرا كه انسان ي بقا و رمز پيروزي باشد، پشتوانه
چـرا  . اي نيست كه نصيب كسي شود شان دارايي رسند و سرنوشت كسي ارث نمي

يستند تا خريـد و فـروش بشـوند، بلكـه آنهـا      ي گوسفند ن ها كاال و يا رمه كه انسان
ي امـروزي، دولتـي    آزاد آفريده شده اند، پس وقتـي كـه مطالبـات جمعـي جامعـه     

. است كه آنان را رهبري و از مرزهايشان پاسدار كند، بايد در تشـكيل آن كوشـيد  
ها و انتظارات واقعي مردم باشـد تـا بـه     اما اين دولت بايد جام جهان نماي خواست

داري و  هـاي فوداليسـم، سـرمايه    تماد و اطمينان كامل داشته باشـند كـه نظـام   آن اع
پادشاهي مطلق، مخالف آن اند كه ملت از آزادي برخوردار باشد و ملـت خـود او   

كنـد و عليـه آن بـه     دين نيز اين نوع حكومـت را رد مـي  . بر خويش حكومت كند
ظام پادشاهي، فئوداليسـم  بارها گفته شده است كه دين مخالف ن. خيزد مبارزه برمي

پادشاهي مسـلط   خواهد كه بر ملت حاكم و همچنين اسالم نمي. و كاپيتاليسم است
خواهـد مـردم بـه اختيـار و      شود تا هرگونه كه دلش بخواهد رفتار كنـد، بلكـه مـي   

خواست خويش، با طيب خاطر و ميل و رغبـت بـاطني خـود، كسـي را بـه عنـوان       
  .رئيس دولت برگزينند

كند و سـر   ي مصر باستان به حدود انساني تجاوز مي ه يكي از فراعنههنگامي ك
آورد، تا جايي كه نوبت به قتل و تجاوز به نـاموس مـردم    به طغيان و سركشي برمي



   

  
    

  
  

 

  ﴾9﴿   دين در خدمت مردم

آيا پادشاهي مصر براي  :گويد كه رسد و با كمال وقاحت و خودخواهي مي فرا مي
خداونـد عزوجـل در   ! ت؟من نيست و اين نهرها به فرمان و به خاطر من جاري نيس

را روانـه   برابر اين پادشـاه خودكامـه و ديكتـاتورِ فاشيسـت، حضـرت موسـي       
  :دهد سازد و به او چنين فرمان مي مي

﴿ó=yδ øŒ$# 4’ n< Î) tβ öθ tãöÏù …çμ ¯ΡÎ) 4©xösÛ ∩⊄⊆∪﴾ ]24: طه.[  
همانـا او دچـار گمراهـي شـده و طغيـان و سركشـي روا       . برو به سوي فرعون«
   .»دارد مي

بـردن فسـاد و مبـارزه بـا ايـن       غيان فرعون سبب شد كه پيـامبري بـراي از بـين   ط
طاغي، متكبر و سركش فرستاده شود تا مردم بتوانند سرنوشـت خـود را بـه دسـت     

آيـد و ميـان موسـي و فرعونيـان      مـي  بينيم كـه موسـي    مي. خويش تعيين كنند
ي بين نبوت كـه  گيرد؛ جنگي بين مظلومان و مستكبران، جنگ جنگي طوالني درمي

كشـيدن و بـه خـاك     هدفش سعادت انسان است و پادشاهي كه هدفش به بردگـي 
ها بود، سرانجام اين درگيري به درياي اردن كشيده شـد و بـه    مذلت نشاندن انسان

بـا ملـت خـود،     و موسـي  . فرمان خدا فرعون و فرعونيان در دريا غـرق شـدند  
ت دسـته جمعـي مـردم در امـور را     پس بلكه فرمان مشـارك . وارث زمين باقي ماند

  :دهد مي
﴿öΝèδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’ Îû ÍöΔ F{$#﴾  ]159: آل عمران.[  
  .»و مشورت بپرداز اي كارها به شور با آنان در باره«

  :فرمايد در جايي ديگر مي
﴿öΝèδãøΒ r&uρ 3“u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/﴾  ]38: شوراي.[  
  »پذيرد كارهاي شان با مشورت با همديگر انجام مي«

 بعمـر  به دو تن از يارانش، حضـرت ابـوبكر و حضـرت     صبر اكرم پيام
  :رمايدف مي

  »لَوِ اْجَتَمْعُتَما ِفى َمُشوَرٍة َما َخالَفُْتكَُما«
كـنم، حتمـاً رأي،    ت نميي بدهيد، من با شما مخالفاگر شما راجع به امري رأ«

  .»رأي شماست



   

  
    

  
  

 

  ﴾10﴿   دين در خدمت مردم

ي واقعي همـان نظـام   شود كه دموكراس روشن ميبا ذكر اين وقايع و مانند اينها 
را  اسالم هميشه خواهان آن است كه مردم خودشان حاكم خـويش . اسالمي است
سالطين مستبدي را كه به زور بـر مـردم    بينيم كه قرآن پادشاهان و ، ميتعيين كنند

 كند و گاه آنـان را از زبـان حضـرت خضـر      مسلط شده بودند، به بدي ياد مي
  :كند متهم به دزدي و غارتگري مي

﴿tβ% x.uρ Νèδ u™!#u‘ uρ Ô7Î= ¨Β ä‹è{ù'tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠÏy™ $ Y7óÁ xî ∩∠®∪﴾  ]79: كهف.[  
و آن سوي دريا پادشاهي بود كه هر كشتي سـالمي را كـه مـردم داشـتند، بـه      «

  .»گرفت زور مي
  :فرمايد بينيم كه قرآن مي گاهي مي

﴿¨βÎ) x8θ è= ßϑ ø9$# #sŒÎ) (#θ è= yzyŠ ºπ tƒ ös% $ yδρß‰|¡øùr& (#þθ è= yè y_uρ nο¢•Ïã r& !$ yγ Î= ÷δ r& \' ©!ÏŒr& ( y7 Ï9≡x‹x.uρ 

šχθ è= yèøtƒ ∩⊂⊆∪﴾  ]34: نمل.[  
كشـند و   وقتي پادشاهان داخـل قريـه و شـهري شـوند، در آنجـا بـه فسـاد مـي        «

  .»ي آن را فرومايه گردانند مردمان گردانمايه
sŒÎ) (#θ#﴿اين تعبير قرآني كه . طلبي بنابراين، پادشاهي يعني ظلم، يعني سلطه è= yzyŠ 

ºπ tƒ ös% $ yδρ ß‰|¡øùr&﴾     اشاره است به اين كه پادشاهي مطلق، باعـث بـدبختي، طغيـان و
كنـد،   طلبـي مـي   شنويم كه پيامبر، پادشاهان را متهم به رفـاه  گاه مي. سركشي است

رود  مـي  صي پيامبر اكـرم   ، به خانهي دوم، حضرت فاروق  بينيم كه خليفه مي
اسـتراحت   بزرگـي، عظمـت و ابهـت روي حصـيري    بيند رهبري بـا آن همـه    و مي
بـا   حضـرت عمـر   . كند، به طوري كه آثار حصير بر تنش نقـش بسـته اسـت    مي

  :گويد ي اين وضع مي مشاهده
  »مل نتخذ لك فرشاً ليناً يا رسول اهللا؟أ«
تشـك نرمـي درسـت     فرماييد كـه بـراي شـما فـرش و بـالش و      آيا اجازه نمي«
  .»كنيم

  :فرمايد خ ميدر پاس صپيامبر اكرم 



   

  
    

  
  

 

  ﴾11﴿   دين در خدمت مردم

ــي « ــه م ــرايي      چ ــاهي، قيصــري و كس ــالت را پادش ــا رس ــر؟ آي ــويي اي عم گ
ايـن  . طلبـي نيسـت   پنـداري؟ هرگـز رسـالت و رهبـري در آسـودگي و راحـت       مي

من رهبر مسلمانان هستم، همينطور كـه  . پيامبري است نه پادشاهي، من پيامبر هستم
  .»بايد باشم نه در ناز و نعمتبيني  مي

طلبي و تمكني را كه از حد تجاوز كند و باعـث دوري از   فاهپس دين جلوي ر
طلبـي باعـث    زيرا اين رفـاه . گيرد گرفتن از هدف واقعي باشد، مي خداوند و فاصله

گـردد كـه    شـود و موجـب مـي    ماندگي انسان از كاروان سعادت و ترقي مـي  عقب
گـاه  . نشودطلبي بماند و به پيشرفت واقعي نايل  پروري و عشرت انسان اغلب در تن

رود كـه انسـان را در خـدمت باطـل و      هاي جاهلي بـه شـمار مـي    طلبي از نشانه رفاه
چيـزي را  . بنابراين، دين با فطرت انسان همگـان و همنواسـت  . )1(گمارد شيطان مي

ي اكيــد كــرده، امــروزه  چهــارده قــرن وانــدي پــيش توصــيه صكــه پيــامبر خــدا 
  . كنند هاي پيشرفته جهان تأييد مي ملت

بايد كسي باشد كه مـردم صـادقانه بـه آن رأي     حاكم و رهبر مي :گويند كه مي
شخصـي در   ءاما اگر مردم به كسي رأي ندادنـد و بـه نحـوي از انحـا    . مثبت بدهند

يسـت، ايـن مطـالبي    مقام و مسند رهبري جلوس كرد، رهبـر واقعـي مـردم مظلـوم ن    
 صپيـامبر اكـرم   نها پيش آن از تجويز كرده است و عمل خود است كه اسالم قر

زيرا حق انتخاب رهبر بعد از خود را به مسلمانان واگذار . براي ما مثالي زنده است
كرد تا سنتي براي آيندگان وضع كرده باشد و مردم با انتخاب و رضايت خـود بـر   

شان حاكم شوند، نه اين كه كسي را به زور بـر مـردم مسـلط كننـد و يـا       سرنوشت
شخص به خصوصـي را   ر حضرت عمر فاروق همينطو. حكومت موروثي باشد

به سمت خالفت تعيين نكرد و روش و منش انتصاب را در پيش نگرفت، بلكـه بـا   
ي انتخـاب را تجـويز    تكشيل شورايي مركب از شش تـن، روش ديگـري از نحـوه   

                                           
  :ي مولوي به گفته -)1(

  زانكه هستي سخت مسـتي آورد 
  هوش را از سـر حيـاء از دل بـرد   

  



   

  
    

  
  

 

  ﴾12﴿   دين در خدمت مردم

كـه از او انتظـار تعيـين رهبـري بعـد از خـود        صكرد و در پاسخ اصحاب پيـامبر  
  :داشتند گفت

  »وزاركم أمحلها حياً وميتاًمايل وأل«
  .»را بعد از مرگ هم به عهده بگيرم حاضر نيستم كه مسؤوليت شما«

فرزندم عبداهللا در امر خالفت هيچ نقشـي نـدارد، بـراي خانـدان      :بعد گفت كه
ست قرار گيرد كه خص از آنان در قيامت مورد بازخواعمر كافي است كه يك ش

هـاي   ي اين رهبر بزرگ و فرزانه در گوش آيا ظلم كرده يا عدالت؟ همچنين گفته
  :ما طنين انداز است كه به يكي از فرماندهان بزرگ كشورش گفت

  »ولدهتم أمهاهتم أُحراراًوقد مىت استعبدمت الناس «
ادرانشان آزاد به دنيـا آمـده   از كي مردم را برده پنداشته ايد، در حالي كه از م«
  »اند؟

دين و مـذهب هرنـوع تبليغـات انتخابـاتي را     بايد اين نكته را در نظر داشت كه 
كه بر مردم اثر بد بگذارد و آنـان را دچـار وسوسـه و لغـزش و يـا در تعيـين رهبـر        

پـردازي و خريـد    دادن، دروغ دده و امـوري از قبيـل رشـوه   اغفال كند، ممنوع قرار 
از محرمات شمرده  رساند، جزء گناهان كبيره و آراي مردم را كه به مردم ضرر مي

زادي داده تـا بـا شـناخت كـافي نسـبت بـه كانديـداها و نـامزدان         ست و به مردم آا
گـرفتن ايـن مسـئوليت،     رهبري و با درنظرگرفتن صـالحيت هركـدام در بـه عهـده    

چـرا كـه انتخـاب رهبـر امـر      . آزادانه رأي دهند و يك تن را به رهبـري برگزيننـد  
غيـر   ي آراي مـردم، فـرد   شود، اگر در نتيجه مهمي در زندگي آزاد انسان تلقي مي

متعهد و متخصصي كه از عوام فريبي و پشت هم اندازي استفاده كرده، روي كـار  
مردم به علـت عـدم تحقيـق و رهبـر بـه علـت       . بيايد هردو پيش خدا مسؤول هستند
  .خيانتي كه به مردم روا داشته است

نمــايي دور نگــه  اســالم مقــام رهبــري و رياســت را از هرنــوع تظــاهر و بــزرگ
شدن به لبـاس خاصـي و يـا     دهد كه با آراسته دارد و به حاكم و رهبر اجازه نمي مي

اي طبقـاتي نشـود،    تغيير مكان به محلي خاص از مردم جدا شود تا جامعـه، جامعـه  
بايد همرنگ مردم باشـد و زنـدگي سـاده و بـه دور از هـر نـوع تجمـالت         بلكه مي



   

  
    

  
  

 

  ﴾13﴿   دين در خدمت مردم

اي را بـه هـيچ    رانـد و هـيچ هديـه   مادي نداشته باشد، هيچگاه مظلومي را از خـود ن 
  .عنوان از كسي در مقام رياست نپذيرد

مقـام رياسـت    »إهنـا أمانـة  «: فرمايـد  بـا صـراحت تمـام مـي     صپيامبر اكـرم  
جمهوري، وكالت، عضويت مجلس، استانداري، فرمانداري و يا هر مقام ديگـري،  

ي آن  از عهدهمسئوليت و امانت بزرگي است كه به افراد واگذار شده و اگر انسان 
روز قيامـت افـرادي   : كشاند و فرمـود  برنيايد، او را به سوي بدبختي و بيچارگي مي

بينيد كه دوست دارند بين زمين و آسمان با موهايشان آويـزان شـوند، امـا از     را مي
  .كنند قبول پست و مسؤوليت در دنيا خودداري مي

ايشـان جايگـاه    اين آرزو و خواست آنان بدين علت اسـت كـه در آنجـا بـراي    
شـود، بلكـه افـزون بـر ايـن، پيـامبر        مسؤوليت خطير رياسـت و پسـت آشـكار مـي    

كســاني را كــه بــراي احــراز پســت و مقــام حــريص هســتند، از ســپردن  صاكــرم
يـا رسـول   : آمـد و گفـت   صكند، شخصي خدمت پيامبر اكرم  مسئوليت منع مي

مـا در ايـن   : فرمـود  حضـرت . اهللا، به من فالن كار و فالن مسؤوليت را تفويض كن
پـس  . كار و مقام كساني را كـه خودشـان خواهـان آن باشـند، نخـواهيم گماشـت      

اي بـراي اسـتثمار و اسـتعمار     دهد كه مقام و پست وسـيله  اسالم هيچگاه اجازه نمي
مردم باشد، بلكه هدف بايد خدمتگزاري باشد و اگر مسئول امـري بـا صـداقت بـه     

در آن پست را ندارد، خداوند از شما آحـاد   ماندن خدمت نپردازد، صالحيت باقي
ي  آاليـش داشـته باشـيد و در سـايه     خواهد كـه زنـدگي سـاده و بـي     امت اسالم مي

هايي قرار گيريد كه تابع شما و مورد تأييد شما باشند، نه اين كـه بـا زور بـر     دولت
بنابراين، كسي كه حرمت خدا و رسول خدا و احتـرام شـما را   . شما حكومت كنند

طلبي خـود را بلنـد    دارد، شما هم نبايد حرمت او را نگه داريد و نداي حق ه نمينگ
  .كنيد
﴿ω =Ïtä† ª!$# tôγ yfø9$# Ï™þθ ¡9$$ Î/ z⎯ÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# ω Î) ⎯tΒ zΟÎ= àß﴾ ]148: نساء.[  
دارد، مگر اين كه سخن  خداوند سخن بدي را كه بلند گفته شود دوست نمي«

   .»مظلومي باشد
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  سازي نقد در جامعه اد و فرهنگحق انتق. ۲
بــدون ترديــد هــيچ تفــاوتي بــين حــق مــردم در اعتــراض و مخالفــت موجــه از 

يعنـي همچنـان كـه انسـان در     . مسئوالن، با حقي كه در نفس كشيدن دارند، نيست
جامعه حق نفس كشيدن دارد، بايد به او حـق انتقـاد سـازنده، اعتـراض و مخالفـت      

و قانون اساسـي داده شـود، زيـرا ايـن دو حـق،      موجه در چهارچوب قرآن و سنت 
هـاي دينـي و    ار طلبـي و آشـوب  ي حيات و حفظ جامعه از ظهور انحص براي ادامه

همچنان كه اگر حـق حيـات طبيعـي را از كسـي سـلب      . اجتماعي، ضروري هستند
ي زندگي براي او ممكن نخواهد بود، همين گونه اگر حق اعتـراض و   كنند، ادامه

از كسي بگيرند، زنـدگي بـراي او معنـا و مفهـومي عقالنـي و معنـوي       انتقاد را هم 
ي تمييـز و درك و شـعوري نهـاده و     خداوند در هـر انسـاني قـوي   . نخواهد داشت

عقلبي به او ارزاني داشته است كه بتواند بـه علـت تفـاوت صـالحيت و درك هـر      
  .ها و قواي ادراكي نيز متفاوت اند فرد، عقل

آفريد،  ردم را يك امت و داراي يك عقل و فهم ميخواست م اگر خداوند مي
اما آنان را براي ساختن يك زندگي باارزش آزاد گذاشـته اسـت تـا خودشـان راه     
درست را تشخيص دهند و با اتكا به قدرت عقل، اراده و زحمـت و كوشـش، راه   

ني تكامل و ترقي را بپيمانيد و به اخالق عالي، فاضل و ارزشمند و مقام واقعي انسـا 
  .دست پيدا كنند

شـود كـه پيـرو حـق و      انسانيت واقعي و اخالقـي انسـاني، در ايـن خالصـه مـي     
خواهان حقيقت باشيم و كساني كه وجود و شخصيت خودشان را بيشـتر از حـق و   

دارند و مخالف ابراز عقيده و رأي ملت اند و فقط خودشـان را   حقيقت دوست مي
نظـر مـردم    كردن بـه رأي و  ول و گوشدانند و حاضر به قب صاحب عقل و رأي مي

نيستند، اين دسته از مـردم، كسـاني انـد كـه اسـالم بـه مخالفـت و مبـارزه بـا آنـان           
ي جامعه خواهند شـد   خيزد، افرادي با اين خصوصيات مانع پيشرفت و توسعه برمي

و انبياي الهي با چنين افراد خودكامه و مستبدي در طول تاريخ به مبـارزه برخاسـته   
يكـي از  . ي مخالف آنان به مبارزه دعوت كرده اند آشكارا مردم را در جبهه اند و
ترين وظايف آنان رهبري مردم عليه جهـل، ظلـم و انحطـاط بـود، تـا آگـاهي        مهم



   

  
    

  
  

 

  ﴾15﴿   دين در خدمت مردم

، انحطـاط و  حتـي اگـر ظلـم   . كمال به حركت درآينـد يابند و به سوي روشنايي و 
م آن جامعـه را از  جهل از سـوي خـود جامعـه باشـد، پيـامبر وظيفـه دارد كـه مـرد        

رهبري و سـازماندهي كنـد، چنـان     ،انحطاط نجات بخشد و عليه مترفين و جاهالن
اش را بـه   شكن تاريخ رسالت كه رهبري قـوم  نخستين بت كه حضرت ابراهيم 

  :فرمايد ميعهده گرفته بود، در فرازي 
﴿$ tΒ ÍνÉ‹≈ yδ ã≅Š ÏO$ yϑ −G9$# û©ÉL ©9$# óΟçFΡr& $ oλm; tβθ àÅ3≈ tã ∩∈⊄∪﴾ ]52: انبياء.[  
   .»اين تنديسها چيست كه شما برايش معتكفيد «

ور بـود و از فهـم و شـعور عـاري شـده بـود        ملت كه در جاهلت مركب غوطـه 
  :پاسخ داد

﴿!$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu™!$ t/#u™ $ oλm; š⎥⎪Ï‰Î7≈ tã ∩∈⊂∪﴾ ]53: انبياء.[  
عبـادت  بودنـد و آنهـا را    ايـم كـه بـر اينهـا فـرو افتـاده       ما پدران خود را ديـده «
  .»كردند مي

  :فرمود حضرت ابراهيم 
﴿ô‰s)s9 óΟçFΖä. óΟçFΡr& öΝà2 äτ !$ t/#u™uρ ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7•Β ∩∈⊆∪﴾ ]54: انبياء.[  
  .»شما و پدرانتان در گمراهي آشكاري هستيد«

شـورش   ي ايـن رهنمـود و مبـارزه بـا جهـل، قـوم، عليـه ابـراهيم          در نتيجه
هاي  من بت: گويد كند و مي كارا اعالم مياين جنگ را آش كند و ابراهيم  مي

دهد كه منجر بـه انـداختن او    عمالً نيز اين كار را انجام مي. شما را خواهم شكست
دهـد و آه و فغـاني بـه سـر      شود، اما هيچگونه هراسي به خود راه نمـي  در آتش مي

  :كند د خطاب ميلودهد، بلكه آنان را با اين سخنان عتاب آ نمي
﴿7e∃é& ö/ä3©9 $ yϑ Ï9uρ šχρ ß‰ç7÷ès? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( Ÿξ sùr& šχθ è= É)÷è s? ∩∉∠∪﴾ ]67: انبياء.[  
واي بر شما و واي بر آن معبودان باطلتان، آيا شما عقـل و شـعور نداريـد كـه     «

   »كنيد اينها را پرستش مي
با پادشاه وقت، با سالطين سركش و با  ي حضرت ابراهيم  آيا اين معارضه
مسـلماً  ! هـا نبـود؟   كردن شعاير خدا و آگاهي انسان ل براي زندهمردم ناآگاه و جاه



   

  
    

  
  

 

  ﴾16﴿   دين در خدمت مردم

چنين بود، با اين وصف، مخالفت و انتقاد، حق انسان است و بايد اصل نقد و انتقاد 
سـازي شـود،    به فرهنگ عمومي تبديل شود و براي رسيدن به اين هـدف فرهنـگ  
از مسـئوالن و   بايد كاري شود كه همه افراد جامعـه بـه راحتـي و بـا شـهامت تمـام      

هاي آنان نظارت همگاني و ملي داشـته باشـند و    عملكرد آنان نقد كنند و بر برنامه
مسئوالن در چارچوب قانون اساسي به چالش بكشـند و اگـر انحـراف و كـژي در     

  .آنان پديد آمده، در برابر آنان بايستند
د، اش را كه سركش بودن ها گروهي از قوم انسان) ثاني(پدر   حضرت نوح

  :دهد اينگونه مورد خطاب قرار مي
﴿(#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊃∇∪﴾ ]108: شعراء.[  
   .»از خدا بترسيد و از دستورهاي من پيروي كنيد«

تو مثل ما بشر هسـتي و جمعـي كـه از    : گويد دهد؟ قوم مي اما قوم چه پاسخ مي
رادي زحمتكش، كـارگر  ي پايين جامعه اند، اف كنند، وابسته به طبقه شما پيروي مي

  .كنيم ي ناآگاه مردم هستند، پس ما از شما پيروي نمي و بيچاره اند، يعني توده
ي مـردم را ناآگـاه    وقتـي شـما مـا را و تـوده    : فرمايـد  حضرت نوح در پاسخ مي

 كنيم، ديديم كـه خداونـد   گيريد، ما هم به شما اعتنا نمي خوانيد و به مسخره مي مي
و پيــروان  شكســت و غــرق كــرد و حضــرت نــوح  آن قــوم را چگونــه درهــم

  .اش را به سالمت به ساحل رساند راستين
بـا قـوم خـودش دال بـر ايـن اسـت كـه         همچنين صحبت حضرت شـعيب  

  .بايد عليه ظلم، ستم و جهل قيام كرد و در فكر اصالح جامعه و رهبران آن بود مي
  :فرمايد خداوند مي

﴿(#θ èù÷ρ r'sù Ÿ≅ ø‹x6ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ Ÿω uρ (#θ Ý¡y‚ö7s? }̈ $̈Ψ9$# öΝèδ u™!$ u‹ô©r&﴾ ]85: اعراف.[  
وزن وكيل به تمام و كمال بدهيد و حق مردم را ضايع نكنيد و در زمين فسـاد  «

  .»رواج ندهيد
كنـد و از آنـان    حضرت شعيب وقتي اين آيـات الهـي را بـر آنـان تـالوت مـي      

تصادي دست بكشند، قوم خواهد كه طبق موازين الهي عمل كنند و از مفاسد اق مي
تو را سـحر كـرده انـد، چـرا كـه ماننـد مـا انسـاني هسـتي و در          : گويد در پاسخ مي



   

  
    

  
  

 

  ﴾17﴿   دين در خدمت مردم

ــي   ــامبري دروغ م ــالت و پي ــواي رس ــويي دع ــعيب  . گ ــخ  حضــرت ش در پاس
خواهيد بكنيد، من اطمينان دارم خداوند عزوجـل جـزاي    شما هرچه مي: فرمايد مي

داوند آنان را گرفتـار عـذاب كـرد و از    چنانكه خ. اعمال ننگين شما را خواهد داد
بينيم تمام انبياي الهي كـه بـراي نجـات بشـر آمـده بودنـد بـا متـرفين و          مي. بين برد

هـا را داشـتند، در حـال     مستكبرين و با اشراف و نيروهايي كه قصـد اسـتثمار ملـت   
لـذا مقاومـت و   . الهي، پيروزي از آن مستضـعفان بـود  ي  مبارزه بودند و بنا به وعده

از سنت پيـامبران اسـت و ايـن     ،ايستادگي در برابر استبداد، حق كشي و زورگويي
مقاومت و ايستادگي در راه حق و براي گرفتن حق و جهت دهي انسـان بـه سـوي    

زمـاني كــه  . الزم و واجــب اسـت ) طبقـه و توحيـدي   ي بــي جامعـه (تكامـل جامعـه   
ن، مبـارزه  به پيامبري مبعوث شد، بـراي احقـاق حـق مظلومـا     صحضرت محمد 

اي كـه   مبـارزه . اي را عليه مستكبران و جهـانخواران آغـاز كـرد    عميق و همه جانبه
  .ي آن احقاق حق براي رسيدن انسان به سعادت و نيكبختي بود جوهره

  :گويد چنين مي صقرآن با زبان پيامبر اكرم 
﴿$ tΒ uρ ö/ä3s9 Ÿω tβθè= ÏG≈ s)è? ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# t⎦⎫Ïyè ôÒ tFó¡ßϑ ø9$#uρ š∅ ÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh9$# Ï™!$ |¡ÏiΨ9$#uρ 

Èβ≡t$ ø!Èθ ø9$#uρ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ä9θ à)tƒ !$ oΨ −/u‘ $ oΨ ô_Ì÷zr& ô⎯ÏΒ ÍνÉ‹≈ yδ Ïπtƒ ös)ø9$# ÉΟÏ9$ ©à9$# $ yγ è=÷δ r& ≅ yè ô_$#uρ $ uΖ©9 

⎯ÏΒ šΡà$ ©! $ |‹Ï9uρ ≅ yèô_$#uρ $ oΨ ©9 ⎯ÏΒ šΡà$ ©! #·ÅÁ tΡ ∩∠∈∪﴾ ]75: نساء.[  
و رهــايي مستضــعفان، از مــردان و زنــان و  ادچــرا در راه خــ) !اي مســلمانان(«

ما را از اين شهري كه ساكنانش ظـالم هسـتند   ! پروردگارا :گويند كودكاني كه مي
   .»جنگيد؟ بيرون بگردان و براي ما از نزد خودت قدرت و ياوري قرار داده، نمي

اين آيه كه گويا مارش نظامي است، هنوزهم توجه مسلمانان را به سـوي خـود   
كند، بايد به درستي دقـت كـرد كـه مبـارزه بـراي احيـاي حـق، تخريـب          جلب مي

  .نيست، بلكه عملي است براي اصالح جامعه، براي پيروزي و موفقيت در زندگي
  :فرمايد مي صپيامبر مكرم اسالم 

  »أُْنُصْر أََخاَك ظَاِلًما أَْو َمظْلُوماً«
  »لم و چه در حال مظلوميت، ياري دهبرادرت را چه در حال ظ«



   

  
    

  
  

 

  ﴾18﴿   دين در خدمت مردم

دهد، يعني نگذاريم  اين چنين به مقاومت و ايستادگي در برابر طغيان دستور مي
همچنين . ظالم، ظلم كند كه در غير اين صورت پيش خدا بازخواست خواهيم شد

ي آن اسـت كـه تحمـل ظلـم هـم ظلـم        دهنـده  آوردن مظلوم در رديف ظالم نشان
روز قيامت مثل ظالم شود و بايد مظلوم را كمك كرد، چرا كه او هم  محسوب مي

چرا بر ظلـم صـبر كـردي،     :مسئول است و در روز قيامت، خدا از او خواهد پرسيد
ي ظـالم و مظلـومي را كـه در دادگـاه عـدل الهـي حاضـر         چنانكه قـرآن محاكمـه  

  :كند شوند، چنين بيان مي مي
﴿!$ oΨ−/u‘ !$ ¯ΡÎ) $ uΖ÷è sÛr& $ uΖs?yŠ$ y™ $ tΡu™!#uy9 ä.uρ $ tΡθ = |Ê r'sù gŸξ‹Î6¡¡9$# ∩∉∠∪ !$ oΨ −/u‘ öΝÍκÌE#u™ È⎦÷⎫x÷è ÅÊ 

š∅ ÏΒ É>#x‹yè ø9$# öΝåκ÷]yè ø9$#uρ $ YΖ÷è s9 #ZÎ7x. ∩∉∇∪﴾        ]68 -67: احزاب.[  
اينهـا   يرو سرداران و بزرگان خود بوديم،كه خدايا، ما پ] :گويند مظلومان مي[«

كردنـد   مـي و ما را وادار به انحراف كردند، اينها مـا را مجبـور   [ما را گمراه كردند 
اينها را دوبرابر مـا عـذاب بـده آنـان را سـخت      ! خدايا]. كه سرمان را پايين بگيريم

  .»نفرين كن
   :فرمايد خداوند عزوجل مي

+9e≅ä3Ï9 ×#÷è ÅÊ ⎯Å3≈ s9uρ ω tβθ ßϑ n= ÷è s?_       ]38: اعراف.[  
هم براي آناني كـه ظـالم بودنـد و    [هست،  دوچندان] يعذاب[ي تان  براي همه«

هم براي مظولماني كه ظلم را پذيرفتند و تحمـل كردنـد و در برابـر     ظلم كردند و
   .»دانيد ولى نمى] آن نايستادند

با اين تفصيل، انسان نه بايد ظلم را بپذيرد و نه در برابر آن سكوت كنـد، روش  
و سلوك پيامبر خدا عزوجل در قبول ايراد و انتقاد شگفت و آموزنده بود و بـراي  

روزي مـال خـداي عزوجـل را     صپيـامبر اكـرم   . موز باشـد آ پيروانش بايد درس
اش كم  گيرد و با اين خيال كه سهميه اي سهم خودش را مي كرد، اعرابي تقسيم مي

حقـم را   :گويد كه كند و با پرخاش و عصبانيت مي است، مجدداً دست را دراز مي
بـود،  كه شاهد ماجرا  حضرت عمر . بده، اين مال نه مال توست و نه مال پدرت

اي  :گويـد كـه   بـرد و مـي   شود و دست بـه شمشـير مـي    از اين جسارت ناراحت مي
لبخنـدي   صپيـامبر اكـرم   . رسول خدا، اجازه بفرماييد گردن ايـن منـافق را بـزنم   



   

  
    

  
  

 

  ﴾19﴿   دين در خدمت مردم

نـه اي عمـر، بـراي صـاحب حـق، هميشـه اعتـراض و انتقـاد         : فرمايـد  زند و مـي  مي
  .محفوظ است

بايد در  خويش هستيم و مي قوحقكنيم، خواهان  كه ما زندگي مي در كشوري
هـا   هاي احتمالي با انتقاد و اعتراض، به اصالح نابسـاماني  برابر ناماليمات و نارسايي

و در نتيجه خدمت به اسالم و مردم و ميهن خود بپردازيم و در صورتي كه انتقاد و 
 ها را مثمـر ثمـر و كـارگر نيـافتيم، بايـد قيـام و مقاومـت        ي گرفتاري طرح صادقانه

كنيم، تا آن كه حق را به صاحبش بـازگردانيم و نظـام عـدل و قسـط را در جامعـه      
  .كنيم ءاجرا

  :فرمايد پيامبر مكرم اسالم مي
تظـر از  وقتي امت من از اين كـه ظـالم را ظـالم بخوانـد عـاجز باشـد، پـس من       «
  .»رفتن ايمان خويش باشد دست

بداد و استثمار بپا خيزيد برادران مسلمان، با توكل بر خدا عليه ظلم و ستم و است
ي  و با طاغوت و طاغوتيان، از هر طبقه و گروهي كه باشـند مبـارزه كنيـد و ريشـه    

را از بيخ و بن بركنيد، زيرا خدا يـار  ) انحصار طلبان(ظالمان و ستمگران و مفسدان 
  .و ياور مستضعفان است



   

  
    

  
  

 

  ﴾20﴿   دين در خدمت مردم

  مهم عدالت اجتماعي ي دو مقولهآزادي و امنيت، . ۳
ي مهم عدالت اجتمـاعي، يعنـي آزادي و امنيـت، در     دو مقولهوقتي صحبت از 

كنـد، عظمـت و    آيد، احسـاس عميـق و تفكـر عجيبـي در دل خطـور مـي       ميان مي
رود كـه   هايي فرو مي ي انسان شود و به انديشه گر مي اش جلوه جايگاه بشر در ذهن

هاي هولناكي  افتد كه با جنگ هاي گذشته از بين رفته اند و به جواناني مي در زمان
  .كردند شدند و براي آزادي و امنيت، مبارزه و مقاومت مي مواجه مي

كردند و در برابر  هاي زمان خود مبارزه مي هاي جنگل و سنگدل آنان با وحشي
هـا سـراپا ظلـم و سـتم      شـدند، ايـن جنـگ    هاي نابرابر مي اين مبارزه، قرباني جنگ
داران بـزرگ   اهـا، فئودالهـا و سـرمايه   هاي تـاريخ، بورژو  بودند، جنگ آنان با تفاله

در اين هنگام به ياد كساني كـه در برابـر طـاغوت و حكـام همچـون كـوه بـا        . بود
گفتند و آگاهانه به سوي ريسمان مرگ  كردند و حقيقت را مي عظمت قد علَم مي

افتيم كه حتـي اختيـار    و همچنين به ياد كساني مي. افتيم رفتند، مي دار مي ي و چوبه
تـرين عكـس العملـي بـه دسـت اربابـان        انشان را نداشتند و در مقابل كوچكدختر

هـايي تـوأم بـا     پرسيم چه قرن باز از خود مي. شدند ديكتاتور و زالوصفت كشته مي
رنج و مشقت و وحشت كه بر انسان سپري نگشته است، اما سرانجام بشـر توانسـت   

در دسـت بگيـرد و پـرچم    ارباب خود باشد و از اسارت رهايي يابد و اختيـارش را  
  .افتيم اكنون مي دعزت و احترام را بلند كند، باز به يا
خواهنـد   خواهند بشر را به عقب بازگردانند، مي اكنون نيز هستند كساني كه مي

آتـش   هـا سـتم كننـد و آنهـا را تحـت ظلـم و شـكنجه قـرار دهنـد و زيـر           بر ملـت 
در اين . جانشان را بگيرند هاي مدرن، هاي سنگين و وسايل مهلك و سالح توپخانه

ي همچـون آزادي،   افتـيم كـه آيـا ديـن، مقولـه      مذهب مـي  گير و دار به ياد دين و
كند يا نه؟ آيا دين، مانع پيشرفت و ترقي است يـا   امنيت و شرف انسان را تأييد مي

يكـي از  . بينـيم كـه ديـن، طرفـدار آزادي، مسـاوات و تـأمين امنيـت اسـت         نه؟ مي
ي الهي نيز اين بود كه در جهان، آزادي و امنيت برقـرار كننـد و   اهداف بعثت انبيا
  .ها را درهم بكوبند ظالمان و فرعون



   

  
    

  
  

 

  ﴾21﴿   دين در خدمت مردم

در صفحات گذشته خوانديد كه دين در انتخاب فرمانده و حاكم يا خليفه چـه  
بـه او اختيـار   . در ايـن انتخـاب هـيچ اجبـاري در آن نيسـت     . دهـد  حقي به ملت مي

شـود بايـد بـه راه راسـت      ي مسـتقيم منحـرف مـي    دهد كه وقتي حاكم از جاده مي
ي كامـل   ها اجازه به انسان. بايد بركنار گردد هدايت شود و در غير اين صورت مي

آورنـد، بـراي    دهد كه هرچيـزي را كـه از راه كوشـش و زحمـت خـود درمـي       مي
اگر شما دسـت ظـالم را بـه هنگـام      :گويد بينيم كه مي مي. آسايش خود بكار بندند

بينـيم كـه بـه مـردم      مـي . خواهد شد ظلم نگرفتيد، عذاب خدا بر شما نازلارتكاب 
  :كند دهد و آنان را به سياحت وادار مي زادي انديشه ميآ

﴿ö≅è% (#ρ çÅ™ † Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ$$ sù y#ø‹Ÿ2 r&y‰t/ t,ù= y⇐ø9$#﴾ ]20: عنكبوت.[  
ه خـدا  ي زمين و تفكر و تعقـل بكنيـد كـه چگونـ     بگرديد روي گسترده: بگو«

   .»آفريدن را آغازيد
  :فرمايد مي خطاب به حضرت معاذ  صپيامبر اكرم 

  »أي معاذ، مب حتكم إذا عرضت لك قضية ليست يف كتاب اهللا«
اي پيش بيايد كه حكم آن در كتـاب خـدا و سـنت نبـود،      اي معاذ، اگر مسأله«

  .»كني چكار مي
  :گفت

اي بـه خـود راه    هـيچ شـبهه   رانديشم و در ايـن امـ   كنم و مي اجتهاد به رأي مي«
  .»دهم نمي

  :گويد گيرد و مي حضرت، معاذ را به آغوش مي
  .»م كه تو را به اين كار توفيق دادگوي خدا را سپاس مي«

پردازنـد و   به تفكر و تفحص در ذات خدا مـي  صبينيم كه اصحاب پيامبر  مي
پيـامبر  افتد كـه شـايد دچـار اشـتباهي شـده انـد، بـه حضـور          در دلهايشان شك مي

كننـد كـه از مـا ايـن عمـل سـرزده اسـت، پيـامبر          رسند و عرض مـي  مي صاكرم
  :فرمايد در پاسخ مي صاكرم



   

  
    

  
  

 

  ﴾22﴿   دين در خدمت مردم

نترسيد كه اين عين ايمان است، ما از ابراهيم حق دارتر به شك هستيم، وقتـي  «
<Éb﴿: فرمود كه u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y#ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’ tAöθ yϑ ø9$#﴾ »  نشـان بـده   اي پروردگار، به مـن

  ].260 :بقره. [»كني مردگان را زنده مي كه چگونه
$tΑ+: خداوند فرمود  s% öΝs9uρ r& ⎯ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n?t/ ⎯Å3≈ s9uρ £⎯Í≥ yϑôÜuŠÏj9 ©É<ù= s%_  
خـواهم كـه مطمـئن     چرا، امـا مـي  دهد  اي؟ پاسخ مي مگر به من ايمان نياورده«
  .»بشوم

. ت منتهي گرددبنابراين، ما نيز حق داريم دچار شكي شويم كه به يقين و حقيق
. اين شك، و تفكر و تحقيقي كه برآمده از چنين شـكي باشـد، عـين ايمـان اسـت     

 صاش در جهان باشد، پيـامبر خـدا    پس قبل از اين كه اسمي از دكارت و فلسفه
به عقل و عقالنيت احترام گذاشته و شك را راهي براي شناختن و شتافتن به سوي 

  .معرفت و عرفان الهي برشمرده است
بايد تفكر و تعقل كند و تا بـذر شـك نباشـد، گـل يقـين در       ترديد انسان مي بي

  .رويد ها نمي سرزمين دل
ي امنيت  اسالم ديني است كه مقوله :ي امنيت، بايد گفت با مقولهاما در ارتباط 
ي  هاي مهم سند عدالت اجتماعي آن است، در اسالم گستن رابطه يكي از سرفصل

شود كه بايد مردم با يكديگر محبت بكنند، نـه تنهـا    خويشاوندي ظلم محسوب مي
دين اسالم، بلكه تمام اديان آسماني به اين مطلب اشاره كرده اند، چنانكه حضرت 

  :فرمايد مي عيسي پيامبر 
  .»خوهم نه قتل و خونريزي ن رحمت ميم«

  :فرمايد و مي
اسـت   اگر كسي خواست پيراهنت را بگيرد، چادرت را هم به او بده، مبارك«

  .»كنند آنان به بندگان خدا رحم مي براي كساني كه رحم دارند، چرا كه
  :فرمايد و نيز مي

ستند، چرا كه آنان عيـال  رحمت خدا بر كساني باد كه دنبال برقراري امنيت ه«
  .»إلهي اند



   

  
    

  
  

 

  ﴾23﴿   دين در خدمت مردم

در پاسخ به اين پرسش كه كدام يـك از اعمـال بهتـر و برتـر      صپيامبر اكرم 
  :است، فرمود

شـود،   قسم به خدا، شما مؤمن نمـي . و امنيت را در عالم گسترانيدن دادن سالم«
كـه  ي دوستي اين اسـت   مگر اين كه محبت و دوستي داشته باشيد و بهترين وسيله

  .»سالم را بين خودتان رايج كنيد
  :فرمايد و مي

آيا من شما را خبر ندهم به بهترين درجه كه حتي از نمـاز و روزه هـم بـاالتر    «
  .»الح فيما بين استآن اص: است

  :فرمايد و مي
احت باشد گويي خونش كسي كه برادرش را يك سال ترك كند و از او نار«

  .»را ريخته است
  :ي تأمين امنيت فرمود و باالتر از آن در باره

اگر كسي از شما به بازاري برود و چوبدستي همراه داشته باشد، بايد مواظـب  «
  .»اي وارد نشود اشد تا به كسي ضربهب

  :فرمايد خداوند عزوجل مي
﴿öΝä3≈ oΨ ù= yè y_uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tG Ï9﴾      ]13: حجرات.[  
نه براي اين كـه  (اين كه ما شما را گروه كرديم، براي شناخت يكديگر است «

  .»)باهم بجنگيد
خره اين حزب با آن حزب بـا  ن گروه، اين ملت با آن ملت و باآلاين گروه با آ

هاي طبيعي نبايد پيكار كنند، قتـال در اسـالم حـد و مـرزي دارد،      ر سر تفاوتهم ب
  .كردن راه اسالم و دفاع از دين آن هم در مواقع اضطراري براي برطرف

  :فرمايد خداوند عزوجل مي
﴿(#θ è=ÏG≈ s% uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# t⎦⎪Ï% ©!$# óΟä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ Ÿω uρ (#ÿρ ß‰tG ÷ès? 4 χÎ) ©!$# Ÿω =Åsãƒ 

š⎥⎪Ï‰tG ÷èßϑ ø9$# ∩⊇®⊃∪﴾           ]190: بقره.[  
كشند، در قتال تعدي و تجاوز نكنيد، خداوند  با كساني بجنگيد كه شما را مي«

   .»متجاوزان را دوست ندارد



   

  
    

  
  

 

  ﴾24﴿   دين در خدمت مردم

هـاي   ها نفر از افـراد بشـر از بمـب    بردن ميليون دهد براي از بين اسالم اجازه نمي
تفاده شـود، همچنـين اجـازه    ي شـيميايي و هيـدروژني اسـ    اتمي يا گازهاي كشـنده 

دهد دو كشور در حال جنگ منابع حياتي همديگر را از بـين ببرنـد كشـتزارها     نمي
  :فرمود صرا به آتش بكشند، پيامبر اكرم 

هاي دشمن را به آتش نكشيد، غارت نكنيد و  مواظب باشيد مزرعه و نخلستان«
  .»دفاع حمله نكنيد نيد، به مردم بيكسي را مثله نك

كه منابع اقتصادي حياتي ملتي را بمباران كنيم و آنها را ويران سـازيم و   اما اين
ملتي را با نابودساختن آنها در تنگنا قرار دهيم، ايـن را اسـالم بـه هـيچ وجـه تأييـد       

بـا كسـاني كـه در    «. كنـد  محـدود در ميـدان كـارزار مـي     كند، بلكه جنگ را نمي
  .»جنگند، قتال بكنيد عركه ميم

هـاي بـه اصـطالح     هان معاصر شعار كشـورهاي پيشـرفته و ملـت   اما امروز در ج
هـايي كـه خـود را رهـروان و رهبـران كـاروان بشـري         مترقي چيست؟ شـعار ملـت  

  :گويد دانند، همان است كه شاعر عرب زبان مي مي
شدن فردي در جنگل جرم و گناه است، ولي بـراي رسـيدن بـه مقاصـد      كشته«

  .»اي نيست چ مسألهها هي نابودي ملتشوم استعماري شان 
ي بشر و كالنتـران   هاي توسعه يافته كه خود را رهبر قافله اين است شعار دولت

  .دانند جهانيان مي



   

  
    

  
  

 

  ﴾25﴿   دين در خدمت مردم

  و حكومت پيامبري  مساوات و برابري، فلسفه. ۴
بـاهم  . آمد، براي همه بـود  آدميان يك امت بودند، اگر نيكبختي و بدبختي مي

ن كه عوامل زندگي چنان شد كه هريكـي بـه   تا اي. مردند شدند و باهم مي زنده مي
جايي رفت و جمع را پراكنده و بر انسان روزي آمد كه تاريكي و ظلمت همه جـا  

كـرد و هـركس زور داشـت، حـق      را فرا گرفته بود، قدرتمند بر ضعيف رحم نمـي 
انبياي الهي و فالسفه آمدند و همه را بـه سـوي مسـاوات و برابـري     . زندگي داشت
ها را كه ستم پيشه و غرق در شهوات بودنـد، گرفتنـد و بـه     ت انسانخواندند و دس

مـان را   مـا زنـدگي  : گويد بركليس مي. سوي آزادي، برابري و برادري سوق دادند
كنيم كه آن را پسند كنيم، راهي كه مصـالح اكثريـت را بـر     فداي نظام و راهي مي

دانـد، نـه    حيت ميدهد و اساس تفاضل بين آدميان را عمل و صال اقليت ترجيح مي
كنـد تـا دل    با فقرا نزديكـي مـي   بينيم كه حضرت عيسي مسيح  مي. جاه و مقام

آنان را به دست بياورد و معنويت آنان را بـاال ببـرد، آنـان را چنـين مخاطـب قـرار       
  :دهد مي

  »ما أسعدكم أيها الفقراء«
  .»داي فقرا چه سعادتمندي«

  :فرمايد خطاب به مترفان و مستكبران مي
رفتن شـما بـه   . دهيد تان را برباد مي ها، شما اغنيا بدبختيد و زندگي اي بدبخت«

  .»شدن شتر از سوراخ سوزن است داخل بهشت مانند
  :فرمايد كند و مي باز به متكبران رو مي

اي كساني كه برتري را در مجالس و بازارها دوسـت داريـد، اي كسـاني كـه     «
بـار ننـگ داريـد،    زدن بـه   كـه از دسـت  گذاريد، در صورتي  بار بر دوش مردم مي

  .»تباهي بر شما باد
  :فرمايد در فرازي ديگر از سخنانش مي

كساني . دالن نزديكي كنم و زندانيان را آزاد كنم خدا مرا فرستاد تا با شكسته«
  .»يني را ياري دهمشان زنجير هست، زنجيرها را پاره كنم و هر مسك كه بر گردن



   

  
    

  
  

 

  ﴾26﴿   دين در خدمت مردم

ايسـتد   پيامبر خداي عزوجل در ميان مردم مـي  صبينيم كه حضرت محمد  مي
هاي شانه، هيچكس بر ديگري جز به  تمام مردم باهم برابرند، مانند دانه: گويد و مي

بينيم كه بـه   و مي .تان از آدم هستيد و آدم از خاك است تقوا برتري ندارد، همگي
: نـد ها جلوي من برنخيزيـد، در جـواب اصـحاب گفت    مانند عجم :گويد يارانش مي

كند، مـن   تان مي اين سخن را نگوييد كه شيطان گمراه :فرمايد شما سيد هستيد، مي
يـا ابـن   : گويد موقعي كه يكي از اصحاب به ديگر مي .ي خداو رسولش هستم بنده

چـه  : فرمايد شود و مي ناراحت مي صپيامبر  –يعني اي فرزند زن سياه  –السوداء 
اي؟ كسي جز بـه تقـوا بـر     جاهليت بازگشته گفتي؟ هالكت باد بر تو، آيا به دوران

  .ديگري فضيلت ندارد سياه و سفيد با هم برابرند
مالقات كننـد، يـك روزِ تمـام     صخواهند با پيامبر اكرم  زماني كه قريش مي

شود كـه اي رسـول خـدا بـه خـاطر       خواهند، در همين هنگام آيه نازل مي وقت مي
ان و آنان را از دور و بـر خـود پراكنـده    مستكبران و كفار، مستضعفان را از خود نر

حامل مساوات، امنيت، برابري و برادري و منـادي آن بـود و    صپس پيامبر . نساز
خواهد كه انسـان   چرا كه دين الهي مي. كرد مردم را به رعايت مساوات توصيه مي

بايـد بـراي همـه     بر كرامت و انسانيت و شـرافت تكيـه بزنـد و همچنـين قـانون مـي      
سرقت كند، بايـد دسـتش را قطـع كـرد     اشد، حتي اگر فاطمه دختر محمد ن بيكسا

اين است شعار جاودانه و ابـدي پيـامبر بزرگـوار اسـالم، بـزرگ منـادي و عـدالت        
  .گستر جهان بشر

ها تومان اخـتالس كننـد    اي شرور و اوباش ميليون اما قانوني كه اگر در آن عده
ند و هيچ قـانوني نتوانـد جلـودار آنهـا     و دست به رانت خواري بزنند، بايد آزاد باش

باشد، ولي اگر فقير و تهيدست به خاطر سيركردن شكم خود و فرزنـدانش دسـت   
به سرقت بزند، بايد كشته شـود، ايـن قـانون، قـانون اسـالم نيسـت، بلكـه سـاخته و         

  .اي چپاولگر و غارتگر است ي عده پرداخته
  :فرمايد مي صپيامبر اكرم 

ب شده است نبايد گرفت و نگـه  جرمي كه ديگري مرتكهيچكس را به اتهام «
  .»داشت

  :فرمايد قرآنكريم مي



   

  
    

  
  

 

  ﴾27﴿   دين در خدمت مردم

﴿Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“t÷zé&﴾       ]164: انعام.[  
   .»گيرد بايد دانست كه هيچ كس بار ديگري را بر دوش نمي«

مســاوات ايــن اســت كــه مــردم در هرچــه . ايــن اســت مســاوات و قــانون الهــي
ها  در فرصت د، بلكه در حقوق و لوازم زندگي وپوشند، برابر باشن خورند و مي مي

اي به سبب وسائل توليد  كند كه عده برابر باشند، مساوات اسالمي اين را قبول نمي
ها مردم مانند هيزم بسوزند و بميرند و نيز اسالم اين را  به دست يكي باشد و ميليون

مجلس و پارلمان راه پيـدا بكننـد، بلكـه    كند كه به خاطر نفوذ و پارتي به  قبول نمي
  .بايد مورد تأييد و قبول مردم باشند

ي ارزشهاي پوچ  الزم است كليه ،طبقه و توحيدي اي بي لذا براي ساختن جامعه
ي توسعه طلبان و انحصارگران اسـت، از ميـان    و معيارهاي غير انساني را كه ساخته

  .آنها كنيم هاي اصيل اسالمي را جايگزين برداريم و ارزش
  
  والسالم علی من اتبع اهلدی


