
  )٣(! !يارـربد دـونـآخ
  

 و مبلغان مفت یني داکاري رانيدر نکوهش متول)  و قرآنليانج (یني دیها  که در کتابی از اشاراتن،يشي پیها در قسمت
 و انتقادات قرآن متوجه )ع(ی منحرف قوم موسی متوجه علماليانتقادات انج. مي را ذکر کردی آمده است، مواردیخوار مذهب

 که یکسان  چون و چرا ازی بیروي وپی مسلمانان بود، تا از سرسپردگی عبرت آموزی گذشته، برانيت هر دو آئ پرساي دنانيمتول
 .نديکنند حذر نما ی متي و روحانی شناسني دیادعا

 
 است که ی ظهور نکرده بود، انتظار نابجائیا  طبقهني، هنوزچنامبرۖي که در زمان نزول قرآن و حضور پی آنجائاز
 در ميتوان ی میاما آثار انحرافات را به سادگ. مي قرآن مشاهده نمائنهي را در آئعتي شرني منحرف ای عملکرد علماميخواسته باش

 .مي کنیابي است رد رسالت که مربوط به دوران پس از یهائ نوشته
 

 است که یون شده، از جمله متی گردآور)ع(ی حضرت علیها  اقوال و نامهیاز بعض" یدرضيس" البالغه که توسط نهج
 یسواد و جاه طلب، بردستگاه قضا و داور ی بهانيها و فق" القضاتیقاض"، "حکام شرع" انحراف را با ُسلطه ني از ایهائ رگه
 . دهدی نشان مامبري اول پس از رحلت پیها  در همان دههردند،ک ی که صادر می متضادی فقهی مردم و فتواهاانيم

  : کندی خصوص اشاره منيه در ا نهج البالغیها  خطبهی به برخاليذ
  

   در نكوهش اختالف علما در فتوا- ١٨خطبه 
 

پس از انقالب به  و( گردد ی چاپ و منتشر مهي علمیها که در حوزه" هي عملیها رساله "ِ ما در زمانه خود، به کثرت
 مسلمانان موحد، ی اما برام،يکن ی می تلقیعي را طبی تفرقني وچنميا عادت کرده" ديمراجع تقل"و به تعدد )  استدهيها نمونه رس ده

اش نقد حضرت  نمونه. شد ی می از اسالم تلقیدور ِ ليدل آور و  شگفتیمر انيشناختند، چن یشرک مبه استناد قرآن که تفرقه را 
  :دينمائ یمالحظه م) خالصه و مضمون فشرده آن را( که هيما ی بهاني فقني ازتفرق ا)ع(یعل

 
وجود دارد، هر کدام ) قرآن(  کتاب قانونکي و امبر،ي پکي خدا، کي که یکند که چگونه در حال ی ماني خطبه بني ادر

 ز،ي که امامشان ننيترا و شگفت! دهند ی می احکام مخالفش،ي خوی شخصاتي با اتکاء به نظر،ی درباره مسئله واحدهاني فقنياز ا
قانون (  کتاب و سنتی جز آنکه به جاستي ننيو ا! کند ی مبي تصو تناقضات راني است، گمارده ایهائ ست ُپنيکه آنها را بر چن

 ني عملکردشان چنی ضمنیمعنا( پندارند ی مني چنايگو. کنند ی می خود داورالتي و تماصيبه اتکاء تشخ)  آن روزگارینيجامعه د
  !!ندي نمالشي خود تکمی فقهی فتاو بادي که آنها باتآن را ناتمام ابالغ کرده اس   رسولۖاي فرستاده ی ناقصنيکه خدا د) است

 
 نکرده  و هرآنچه ضرورت داشته ی باشد، در قرآن فروگذارتي که الزمه هداز،ي چچيخداوند از ه: دينما ی مديکأ تسپس

ئش  هماهنگ بودن اجزالي است و به دلگريکدي قرآن مفسر و مصدق یها  که بخشی از آنجائز،يدر موارد ابهام ن.  کرده استانيب
 .)ستي ناني آقای فقهی به فتواهایازين(کند  ی متي کفاکال رفع اشی و براستي در آن نی اختالفباهم،

  
    دستگاه قضاستهي ناشااني درنكوهش متصد-١٧خطبه 

 
 در ،یاري و معزاني مني بر چنهي نادان و فروماهانيسلطه فق.  نظام استکي سنجش ی ترازو،یدستگاه قضا و دادگستر

 انحرافات نيشدن، ازعاقبت سوزترمردم و عامل ظلم و ستم و سرکوب  ... ژهي و وی واداری و انقالبی عادیهاها و دادسرا دادگاه
 از هواداران حکومت تي و حماني به درکردن مخالفداني از می برایا از هر اسلحه و حربه" چماق قانون. " طبقه استنيا
 . ثرتراستؤم

 
فرستاد، آزاد  ی پهناور مصر مني اداره سرزمیرا برا  که اویشتر، هنگام به مالک ا)ع(ی امام علیها هي جمله توصاز

کان   قدنيان هذاالد(کردند  ی در آن عمل مشانيها ی طلباي خود و دنالتي بود که مطابق تمای ازاسارت اشراریکردن دستگاه داور
 ).اي و تطلب به الدنی بالهوهي فعملي االشرار یدي ای فراياس

 
 دوران صدراسالم نفوذ کرده بودند، ی قضائیها  که در دستگاهیستگاني ناشاني اوصاف چناني بزدري ن١٧ خطبه در

 .آورد یم نجايدر اعينًا  فرموده است که ترجمه آنرا یمطالب
 
 :اند  شدهی خلق خدا معرفني خطبه دو گروه از مردم به عنوان بدترني ادر

 



 از راه راست منحرف گشته و به سخنان جهينت که خدا او را به حال خود رها کرده، در ی کس:اول«
 یا"فتنه "دي تردیاو ب. دلخوش کرده است)  خودیخط فکر( راهه ی وفراخواندن مردم به بزيآم بدعت

اند  ته گذاششي پاشي پانينيشي که پیتيخورند؛ هم خودش ازهدا ی او را مبي که فری مردمیاست برا
 یروياز او پ) اتشي از نظرديبا تقل( بعد از ممات اي اتي را که در حیشود، و هم کسان یمحروم م

 .گراني دیکشد، و هم بارخطاها ی بر دوش مشي  خویهم بارخطاها. سازد یکنند گمراه م یم
 

 اني میتي آن، موقعی در ذهن خود انباشته و به اتکایارزش یل و بنُج که اطالعات ُبی کس: دوم
 شيبرخالف ادعا(دهد، اما  ی جوالن مکي تاریها"هفتن"او در .  جماعت نادان دست و پاکرده است

عوام ( انيالبته ِشبه آدم. شود کوراست ی میازشناخت آنچه موجب اصالح و آشت) ها درگشودن گره
  .ستي نني که هرگز چنیدر حال! خوانند یاو را عالم م) لناسا

 
 یتا جائ! اراستي بس را در خود جمع کرده که هرچه کمترش بهتر ازیمحفوظات) ماتشيتعل(از آغاز 

 ی وبدهي فایب( الطائالت نهيپرکرده و گنج) تي و هدااتي آب حیبجا (دهيکه خود را از آب گند
 شده که ی حل معضالتی مردم نشسته و مدعانيبه قضاوت م) یا هي سرمانيباچن. (شده است ) ارزش

دد، اظهارنظر ُسست و  بر او عرضه گریاما اگرمسئله مبهم.  استدهي پوشگرانيبر د) کند یفکر م(
 !!پندارد ی قاطع می و آنرا کالمکند ی میپوچ

 
 صواب داده ی رأداند ینم!  از مبهمات، همچون تار عنکبوت سست استیاو در رازگشائ) منطق (
 اشتباه کرده باشد و اگر اشتباه کرده، ترسد یدرست گفته باشد، م) اتفاقًا( به خطا رفته است؛ اگر اي
 سوار بر َمرکب کند، ی جاهالنه فراوان میها  است که خبطینادان.  گفته باشد است درستدواريام
 خشک را پراکنده اهي همچنان که باد، گدهد، ی نمی قاطع حکمناني هرگز با اطمراند، ی میکيتار
 شود ی که آنچه بر او وارد مستين) باسواد(به خدا سوگند که ُپر. دهد ی را بر باد ماتي رواکند، یم

 یهرگز برا. ستي که برآن نشسته نی مسندستهيو اصال شا)  را حل کندیا مشکل وارده(صادر کند 
 به باالتر از ی خود راهري غی که خود بدان جاهل است باور ندارد و برایزي درچی دانشگرانيد

د، چون  ماندهي بر اوپوشیاگر هم مطلب).  را باسوادتر از خود قبول نداردیکس (نديب ی نمدهيآنچه رس
 . کندی آگاه است، کتمانش مشيبه جهل خو

 
 مي به ناحق تقسیها راثي و مآورند ی مادي شده، ازقضاوت ستمگرانه او فرختهي به ناحق ریخونها

 .نالند یاش م  ظالمانهیشده، از داور) مصادره(
 

 چيزد آنان هن. رنديم ی می و در گمراهکنند ی می که در جهل زندگی از مردمکنم ی خداوند ِشکوه مبه
 ی پرستتيشرک و شخص( است تالوت شود ستهي اگر آنچنانکه شاست،ي کسادتر از کتاب خدانیمتاع

 ی معنااز شده و في هرگاه تحرست،يتر از آن ن تر و پررونق  رواجی متاعچيو ه) آنان را برَمال کند
تر از  شناخته نازي چچينزد آنان ه).  وضع موجودشان باشدگر هيتوج( خود منحرف گردد یواقع

  ».ستين) ها ضدارزش(تر از منکر وشناخته شده) ی قرآنی واقعیها ارزش(معروف 
  

  "فتنه" شيدايپ
 

 نگهبان ی شورای اعضای، برخی بارها از زبان رهبری جمهوراستي چند ماهه پس از انتخابات رنيدر ا" فتنه"واژه 
 جنبش سبز و تظاهرات هي علی به عنوان برچسبی دولتگرمقاماتي فرمانده سپاه پاسداران و دیگان و حت و مجلس خبره

 با استفاده زي و امام جمعه موقت تهران نیگان رهبر  عضو خبرهی احمد خاتمیکبارآقاي یحت.  به کار رفته استزمردميآم اعتراض
  ؟! بنامدی اعتراضات مردمني مصداق فتنه را همدياز نهج البالغه کوش

 
 است که با سخنان ی، همان شخص"فتنه" نشان داد که ی سخن حضرت علميبا نقل مستق) ١٧شماره ( فوقخطبه

 نهج ۵٠ مورد، خطبه نيتر از ا ميمستق.  گردانده و موجب تفرقه و اختالف گشته استشي خوروي از جامعه را پی، بخشزيآم بدعت
  . شان هستندیدي توحري غتي و والی انحرافاتي با نظرکتاتورانيدهد عامل فتنه د یالبالغه است که به وضوح نشان م

 
 اتي نظریعني"  یَٰهو"، )تيکتاب هدا( " یُٰهد "ی بجای جامعه اسالمکيدهد هرگاه در  ی خطبه نشان مني آغازادر
 ني چنتي خدا، به والتي والی و مردم بجاديآ ی مدي مخالف کتاب خدا پدیهائ عتمطرح گردد، بِد) رهبران( یوافکارشخص

 .ندکن ی مداي پشي گرایرهبران
 



 ):سه عامل دارد(  فتنه هاشيداي که پستي نني جز ا- ۵٠ خطبه
 

 .احکام ُتَتَبع) ني و قوانی الهتي هدایبجا( ی نفسانی از هواهایرويپ -١
 ).واحکام ُتبَتِدع( شود ی که برخالف کتاب خدا گذاشته میهائ بدعت -٢
  ) اهللانيردي غیجاال عل رجال ریتوليو (  خداني مخالف دگراني بردی کسانتي و والیرهبر -٣

 
 که حق و باطل، در یاند؛ اما از آنجائ ها صحنه ابتال و امتحان مردم  فتنهنيا:  دهدیدنباله خطبه نشان م

 ی اشتباهات کوچکلي هم اهل حق به دلیعني وخالص وجود ندارد؛ دي و سفاهيعملکرد دو جناح، به صورت س
 که ی مختصر کارمثبتلي و هم اهل باطل، به دلدد،گر یآنها گشوده م بريناند، زبان انتقاد مخالف که چه بسا داشته

 بودن و ختهي آمنيو هم. ماند ی مردم ناشناخته و مبهم میها  تودهین برااش یاند، چهره واقع به طور استثنا کرده
 یطاني شالي امري اسی کسانطي شرانيدر ا.  مردم استی برای بزرگشي آزمادانيناک شدن امور، م شبهه

  .رنديگ ی در رحمت خدا قرار میدار شتني با خویشوند و کسان یم
  

  نداري مردم دفيط
  

 و مستضعف باشند، آنان را بندگان ريدهند؛ اگر فق ی افراد جامعه را مالک قضاوت خود قرار می فعلتياکثر مردم وضع
 في تعرهي با سرماما مالک حق و باطل، الزامًاکنند، ا ی میتلق! یدانند و اگر ثروتمند باشند، آنانرا مستکبرو طاغوت یخوب خدا م

 .شود ینم
 

در . کند ی مینداري داني مدعفي از طیا  تازهنيي مردم، تبیها  از تودهیقي دقی نهج البالغه با طبقه بند٣٢ شماره خطبه
 :ميپرداز ی آنان می به معرفالياند که ذ  شدهمي خطبه مردم به چهار گروه تقسنيا

 

 .شود ی میاش ناش هي و نداشتن سرماري شمشی کند،یناتوان کند، از ی نمني در زمی آنکه اگر فساد-١
 
 کرده تا جي نظامش رابسادهي آشکار نموده و سواره نظام و پشي شرخوده،ي کشامي از نري آنکه شمش-٢

باال ) ی سخنرانیبرا (ی ازمنبراي برسد، ی سوارانی به سرداراي ،ی و فساد، به ثروتیبا فتنه گر
 عوض در را اي دنداري ناپای و سرای بفروشاي است که خود را به دنیا و چه بد معامله! !رود
 .ی کرده بستاناي که خدا مهیهائ نعمت

 
او خود را با وقار و ! یائيکند، نه آخرت را با اعمال دن ی طلب مى را با اعمال آخرتاي آنکه دن-٣

 وريکند، خود را به ز یاش کوتاه م ، جامهدارد ی برمکي نزدشي خویها دهد، گام ی نشان منهيطمان
 یني دیاورها و چتر بني ماسک دريز(  کندتي تا در پناه پرده خدا معصديآرا یصالح و امانت م

 ).کند ی خود را دنبال میائي منافع دناکارانهيمردم ر
 

) ن بودیاسيخارج از زد و بندها و ارتباطات س (ی و پارتلتي آنکه حقارت نفس و نداشتن وس-۴
 ديآرا یخود را م" زهادت"و به لباس  "قناعت" اما به نام زد،ي بر نخیموجب شده به طلب فرمانروائ

  .ستي نی اعمالني که هرگز در شب و روزش اهل چنیدر حال. کند ی منيو تزئ
 

از ( خالق، چشمانشان ی بازگشت به سوادي که مانند ی می باقی چهار گروه، تعداد کمني از اريبه غ
از شر  (نانيا.  ساخته استیفروبسته و ترس از روز محشر اشکشان جار) ه قدرت و ثروتتوجه ب
 به رااند و دهان بسته، خدا   و تنها، گاه مقهوراند و ترسان، گاه خاموشاند زانيگاه گر) حاکمان

 . و دردمندندانيگر)  زمانهطياز شرا( و همواره خوانند یاخالص م
 

 نمک غرقه یايدردر)  ظلم زمانهیاز تلخ (یگوئ. اند ر ذلت مانده ودی حکام ستمگر، منزوبي آساز
آنقدر پند و هشدار .  شده استشير) از غم انحرافات (شانيها  دوخته شده و دلشانيها دهان! اند شده

دادند تا ملول و خسته شدند، و آنقدر مورد قهر و غلبه قرار گرفتند تا سرکوب گشتند، وآنقدر کشته 
  .فتندايشدند تا کاهش 

 
 

  
  عبدالعلى بازرگان

  ١٣٨٨ماه آبان  ١٣


