
حضور حجت االسالم مستشاری در نشست مبانی عقلی و دینی والیت فقیه

صفحه 1

سال دوم - شماره 5 - سه شنبه 25 مرداد 1391 - 26 رمضان المبارک 1433

رهبری  معظم  مقام  نهاد  ریاست  مشاور  مستشاری  االسالم  حجت 
اندیشه  ضیافت  طرح  در  کننده  شرکت  اساتید  با  دانشگاهها  در 
فقیه  دینی والیت  و  عقلی  مبانی  و  نمودند  دیدار  ایالم  دانشگاههای 
دینی  حکومت  تشکیل  ضرورت  ابتدا  در  ایشان  کردند.  تشریح  را 
از دیدگاه عقل را مطرح نمودند و حکومت دینی را مبنا و الزمه ی 
به  امر  قضاوت،  دیات،  حدود،  شامل  اسالم  اجتمایی  احکام  اجرای 
معروف و نهی از منکر، دخل و تصرف در منابع طبیعی و ... دانستند.  
فقیه  والیت  لزوم  کریم  قرآن  متعدد  آیات  از  استفاده  با  ادامه  در 

عادل، عالم و مدیر را اثبات نمودند.
مسلمان نمی توانند والیت جاهل)1(، ظالم)2و3( و طاغوت)4و5( را بپذیرند. 
بورزند)5(.  کفر  به طاغوت  است که  امر شده  به مسلمانان  همچنین 
حاکم جامعه مسلمین نیز نمی تواند یهودی یا مسیحی باشد.)7( کسی 
که این امر را قبول می کند جزیی از آنهاست. مطابق قاعده ی نفی 
سبیل)6( والیت و برتری کفار بر مسلمین در تمام امور باطل است و 
نمی توان طوری عمل نمود که باعث برتری آنها گردد. در صورتی 
که مسلمین به ظالمین تمایل داشته باشند وعده ی آتش جهنم به 
بر  برقراری عدل  انبیا  اصلی  داده می شود.)3( همچنین رسالت  آنها 
اساس کتاب خدا و حکمت است.)8( در صورتی که مومنین موفق به 

از  نهی  و  معروف  به  امر  زکات،  نماز،  باید  گردند  تشکیل حکومت 
منکر را برقرار کنند.)9( در ادامه ایشان به صورت تطبیقی شرایط ولی 
فقیه را در جامعه امروز بررسی نمودند و بر سه محور اصلی والیت 
فقیه یعنی عدالت، مدیریت و علم تاکید نمودند و به سواالت پاسخ 
دادند. در ادامه بنا شد جلسه بعدی کارکرد والیت فقیه در جامعه 

امروز نقد و بررسی گردد و به شبهات حاضرین پاسخ داده شود.

ُه فَُأولَـئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن )سوره مائده، 47( َّْم یَْحُکم بَِما أَنَزَل اللَـّ 1- َوَمن ل
الُِموَن )سوره مائده، آیه 45( ُه فَُأولَـئَِك ُهُم الظَّ َّْم یَْحُکم بَِما أَنَزَل اللَـّ 2- َوَمن ل

ُکُم النَّاُر )سوره هود، آیه 113( َِّذیَن َظلَُموا فَتََمسَّ 3- َواَل تَْرَکُنوا ِإلَی ال
ُه فَُأولَـئَِك ُهُم الَْکافُِروَن )سوره مائده، آیه 44( َّْم یَْحُکم بَِما أَنَزَل اللَـّ 4- َوَمن ل

اُغوِت َوقَْد ُأِمُروا أَن یَْکُفُروا بِِه )سوره نساء، آیه 60( 5- یُِریُدوَن أَن یَتََحاَکُموا ِإلَی الطَّ
ُه لِلَْکافِِریَن َعلَی الُْمْؤِمنِیَن َسبِیًل )سوره نساء، آیه 141( 6- َولَن یَْجَعَل اللَـّ

َِّذیَن آَمُنوا اَل تَتَِّخُذوا الْیَُهوَد َوالنََّصاَریأَْولِیَاَء بَْعُضُهْم أَْولِیَاُء بَْعٍض َوَمن  َُّها ال 7- یَا أَی
َُّه ِمنُْهْم )سوره مائده، آیه 51( نُکْم فَِإن َُّهم ِمّ یَتََول

بِالِْقْسِط  النَّاُس  لِیَُقوَم  َوالِْمیَزاَن  الِْکتَاَب  َمَعُهُم  َوأَنَزلْنَا  بِالْبَیِّنَاِت  ُرُسلَنَا  أَْرَسلْنَا  لََقْد   -8
)سوره حدید، آیه 25(

َکاَة َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا  اَلَة َوآتَُوا الزَّ نَّاُهْم فِي اْلَْرِض أَقَاُموا الصَّ َِّذیَن ِإن مَّکَّ 9- ال
َعِن الُْمنَکِر )سوره حج، آیه 41(

یاری رساندن به ناتوان بهتر از صدقه است حدیث رضوی:



صفحه 2

قرآن را از زبان قرآن بشناسیم

قرآن خودش درباره خودش چه نظری دارد و خود را چگونه معرفی 
می کند؟ اولین نکته ای که قرآن درباره خود می گوید این است که 
که  می کند  تصریح  قرآن  خداست.  سخن  عبارات،  و  کلمات  این 
پیامبر انشاءکننده قرآن نیست بلکه آنچه را که توسط روح القدس 

یا جبرئیل به اذن خدا بر او القاء شده است بیان می کند.
توضیح دیگری که قرآن درباره خود می دهد، معرفی رسالتش است 
از  خروج  برای  آنها  راهنمایی  و  بشر  ابناء  هدایت  از  عبارت  که 
ِمَن  الّناَس  لُِتْخِرَج  الَیَْك  انَْزلْناُه  است:ِکتاٌب  نور  سوی  به  تاریکیها 

لُماِت الَی الّنوِر »1«. الظُّ
و  نادانیهاست  و  این ظلمات، جهالتها  از مصادیق  یکی  بدون شك 
قرآن بشر را از این ظلمات به روشنایی علم می برد. اما اگر ظلمتها 
تنها در نادانیها خالصه می شد، فالسفه هم می توانستند این مهم را به 
انجام برسانند، لکن ظلمتهای دیگر وجود دارد به مراتب خطرناکتر 
از  است.  خارج  علم  عهده  از  آن  با  مبارزه  که  نادانی  ظلمت  از 
جمله این ظلمتها منفعت پرستی و خودخواهی و هواپرستی است که 
ظلمتهایی فردی و اخالقی به حساب می آید و نیز ظلمتهای اجتماعی 
فارسی آن  معادل  که  واژه »ظلم«  در عربی  تبعیض.  و  نظیر ستم 
نوعی  نشان دهنده  که  شده  اخذ  ظلمت  ماده  از  است،  ستم  همان 

تاریکی اجتماعی و معنوی است.
مبارزه با این ظلمتها بر عهده قرآن و سایر کتابهای آسمانی است. 
قرآن خطاب به موسی بن عمران می گوید: ... اْن اْخِرْج قَْوَمَك ِمَن 

لُماِت الَی الّنوِر »2«. الظُّ
این تاریکی همان تاریکی ستم فرعون و فرعونیان است و نور، نور 

آزادی و عدالت.
قرآن  که  است  این  کرده اند  توجه  آن  به  تفسیر  اهل  که  نکته ای 
همواره ظلمات را جمع می آورد و همراه با »الف« و »الم« که افاده 
را  نور  آنکه  تاریکیها می شود، حال  همه  و شامل  استغراق می کند 
مفرد ذکر می کند و معنای آن این است که راه راست یکی بیشتر 
در  مثاًل  است.  متعدد  گمراهی  و  انحراف  مسیر  آنکه  حال  نیست 

آیةالکرسی می خوانیم:
َّذیَن َکَفروا  ال َو  الّنوِر  الَی  لُماِت  الظُّ اَمنوا یُْخِرُجُهْم ِمَن  َّذیَن  ال َولِیُّ   ُ اللَّ

لُماِت »1«. اْولِیاُؤُهمُ  الّطاغوُت یُْخِرجونَُهْم ِمَن الّنوِر الَی الظُّ
پاره کردن  می کند:  مشخص  را  خود  هدف  قرآن  ترتیب  این  به 
زنجیرهای جهل و گمراهی و ستم و تباهی اخالقی و اجتماعی و در 
به سمت عدالت و خیر و  نابودکردن ظلمتها و هدایت  یك کلمه 

روشنایی و نور.

از کتاب آشنایی با قرآن - استاد شهید مطهری
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مصاحبه با اساتید حاضر در طرح
با سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران ارجمند، اینجانب دکتر علی دل پیشه 

استاد اپیدمیولوژی دانشکده پزشکی ایالم می باشم.
برداشت خود در خصوص اجرای طرح ضیافت اندیشه اساتید را بیان فرمایید:

و سیاسی  اندیشه های دینی  یافتن  برای صیقل  استادان فرصتی  اندیشه     طرح ضیافت 
آینده  به دانشجویان؛  مفاهیم  این  انتقال  برای  آنها  از پیش  بیش  اساتید و کسب آمادگی 
سازان ایران اسالمی می باشد  و الزم است هریك از اساتید هر ساله در این دوره دعوت 

شده و مشارکت داده شوند.
تحلیل شما در مورد موج بیداری اسالمی و نقش آن در جهان اسالم چیست؟

   بر اساس یك سنت الهی مبتنی بر آیه »ان الل الیغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم« 
موج بیداری در جامعه جهانی و بخصوص در جوامع اسالمی در حال شکل گیری و به ثمر 
رسیدن می باشد. اگرچه دشمنان و خناسان در صدد موج سواری هستند و بعضًا بطور موقت 
موجبات انحراف این امواج را فراهم آورده اند)مانند بحرین( اما بر اساس وعده قرآنی، جهان 

در کنترل موحدان و مستضعفان عالم خواهد بود، ان شاءالل
تحوالت کنونی منطقه خاورمیانه را چگونه ارزیابی می کنید؟

الجیشی،  سوق  شرایط  بواسطه  منتهی  نیست،  جهانی  تحوالت  از  جدای  تحوالت  این     
جغرافیایی و تامین انرژی مورد توجه ویژه قدرتهای جهانی قرار گرفته است. خاورمیانه مهد 
تمدنهای دینی است و اکثر پیامبران الهی در این منطقه مبعوث شده اند و در حال حاضر 
عالوه بر ایفای نقش کانال ارتباطی غرب و شرق، عمده ترین ناحیه تولید انرژی های فسیلی 
در جهان می باشد. لذا طبیعی است که استکبار با همه توان سعی در حفظ اقتدار خود در 
این منطقه داشته باشد.گسترش موج بیداری در اردن و عربستان تکمیل کننده حلقه بیداری 

اسالمی در منطقه خواهد بود.
دیدگاه شما در خصوص اقتصاد مقاومتی در این برهه از زمان چیست؟

   اقصاد مقاومتی پدیده جدیدی نیست. توصیه گاندی مبنی بر نپوشیدن کفش های خارجی 
تا زمان تولید کفش در کشور هند، نمونه ای از اقتصاد مقاوئمتی است که از قرون گذشته 
در نقاط مختلف از جمله در مصر قدیم بکار گرفته شده است. در حال حاضر با گسترش 
تدابیر  اتخاذ  از عدم  ناشی  آن  از  مهمی  بخش  معتقدم  اینکه  علیه کشور، ضمن  تحریمها 
مناسب توسط دولتمردان و صاحبنظران می باشد بایستی سیاستهای کالن اقتصادی کشور 
افزایش صادرات غیرنفتی و  از کاالهای تولید داخل،  مبتنی بر توسعه و گسترش استفاده 
قناعت  صرفه جویی  فرهنگ  نیز گسترش  و  نفت  به صادرات  وابستگی  تدریجی  کاهش 
اتخاذ شود تا انشاءالل ملت عزیز ایران این مرحله حساس را نیز با موفقیت و سربلندی 

پشت سربگذارد.
نقش اساتید در تحوالت فرهنگی دانشگاه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

   نقش استادان در تحوالت فرهنگی دانشگاهها بی نظیر است اما مشتمل بر همه تحوالت 
نمی گردد و سایر عناصر نیز از جمله وضعیت فرهنگ عمومی در کشور بسیار تاثیرگذار 
خواهند بود. اساتید همکار حتمًا توجه دارند که هرگونه فعل و قولی که از آنها سربزند اعم 
از اینکه در داخل یا خارج از دانشگاه حادث شده باشد، می تواند بصورت بالقوه مورد توجه 
نسل جوان و بخصوص دانشجویان قرار گیرد و مورد الگوبرداری واقع شود، لذا همگی باید 

مراقب این موضوع باشیم و الگوی حسنه ای را برای نسل جوان فراهم سازیم.

باید فرهنگ تالش و مجاهدت برای 

گسترش  دانشگاهها  در  حق  جبهه 

این  در  اساتید  نقش  البته  كه  یابد 

زمینه بسیار برجسته است.
مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاهها



صفحه 3

یادی از ضیافت اندیشه سالهای 1389 و 1390:

حضرت زهرا علیها السالم فرمود:
روزه داری که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ 

نكرده روزه اش به چه کارش خواهد آمد. 
)بحار، ج 93 ص 295(

نکته های اخالقی از آیت اهلل مشکینی )قدس سره(

مسابقه پیامکی قرآنی جزء 25
سوال اول( در کدام آیه شریفه خداوند می فرماید: ما به انسان از رگ گردن نزدیکتریم؟

ا: احقاف 13           2: فتح 14          3: حجرات 13          4: ق 16  
سوال دوم( در کدام یک از سوره های ذیل تاکید گردیده است که پیروزی حق بر باطل سنت الهی است و  

تغییر ناپذیر است؟
1: سوره احقاف          2: سوره فتح          3: سوره حجرات          4: سوره ق  

اعالم             رضوان(  مومنین)بیعت  از  را  خود  رضایت  فتح  مبارکه  سوره  از  آیه  کدام  در  خداوند  سوم(  سوال 
می کند؟

1: آیه 28          2: آیه 5          3: آیه 18          4: آیه 12  

لطفًا فقط شماره گزینه های پاسخ را از چپ به راست و بدون فاصله به شماره 30008364521091 ارسال 
نمایید و در ادامه نام و نام خانوادگی خود را درج نمایید. )مثال: 132 علی علوی(

به 5 نفر از برگزیدگان هدایایی به قید قرعه اهدا می گردد. 
فرصت ارسال پاسخ تا ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه. 
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مقام رضا:
در روایت دارد که اعلم الناس ارضا هم بالل عالم ترین مردم، راضی ترین آنها به تقدیر پروردگار 
است. پس معلوم می شود که وارد شدن به مرحله رضا، کسب علم نیز هست؛ مثال اگر دیدید 
رفیق تان در استعداد، قیافه، فرزند، مال و ... برتر است و در قلبتان نسبت به وضع خودتان ناراضی 
تسلیم  الهی  تقدیرات  برابر  بتواند  اگر  انسان  ناراضی هستید.  پروردگار  به صنع  واقع  بودید، در 

محض باشد، می تواند تدریجا به کمال برسد.

باالترین صفت انسانی:
بعضی از اوصاف روحی انسان ملکات نامیده می شود، که مشکل پیدا می شود و زود هم از بین 
نمی رود، مثل ملکه عدالت در انسان. سال ها باید انسان با شیاطین و نفس اماره بجنگد، کشتی 
بگیرد، زمین بخورد و زمین بزند تا نیروی روحی انسان این قدرت را پیدا کند و قوی بشود تا 
دیگر در مقابل هوای نفس اسیر نشود؛ به آنجا که رسید، می شود ملکه عدالت؛ این همان تقواست 

ملکه عدالت باالترین صفت انسان است و تحصیلی هم است نه تدریسی.

رمضان در ادب پارسی
  مولوی در غزلی شیوا با ردیف »صیام « به تاثیر 

خود  زبان  از  آن  که  می پردازد  جان  و  دل  در  روزه 
موالنا خوشتر است: 

صیام  کان  عجایب  بس  را  دل  و  جان  می بسازد 
صیام  دان  عجایب  گردی،  عجب  تا  خواهی  تو  گر 
حیات  چرخ  معراجست  بر  سودای  را  تو  گر 
صیام  میدان  در  هست  تو  تازی  اسب  دانك 
را  تو  ندهد  روشنی  آن  حبان  در  طاعت  هیچ 
صیام  ابدان  کوری  دل  دیده  بهر  چونك 
ستور   هر  حیات  نقصان  صوم  این  هست  چونك 
صیام  انسان  معنی  کمال  بهر  شد  خاص 
بود  تیره  تن  مطبخ  از  عاشقان  حیات  چون 
صیام  ایشان  مطبخ  بهر  کرد  مهیا  پس 
خونریزتر  و  مهلکتر  جهان  اندر  آن  چیست 
صیام  شیطان  خواره  خون  جا  و  جان  بر  و  دل  بر 
سود  زود  و  نفع  تیز  نهانی  خدمت خاص 
صیام  سلطان؟  این  درگاه  حضرت  پیش  چیست 
نکرد  تازه  آنچنان  آب  را  بیچاره  ماهی 
صیام  مشتاقان  جانهای  و  دل  اندر  کرد  آنچ 
دل  مقصود  ره  در  مجاهد  مرد  تن  در 
صیام  جان  هزاران  صد  حیوة  از  هست بهتر 
رکن  پنج  بنای  بر  مبنی  هست  ایمان  گرچه 
صیام  االرکان  اعظم  آنها  از  هست  الل  و  لیك 
را  صوم  قدر  کرده  پنهان  پنج  هر  در  لیك 
صیام  پنهان  هست خود  مبارک  قدر  شب  چون 
ننگرد  کس  ازو  خروار  صد  که  قیمت  بی  سنگ 
صیام  کان  درون  خورشید  چو  گرداند  لعل 
شوی  لرزان  روبهی  از  تو  که  باشی  چون  شیر 
صیام  شیران  بیشه  بر  را  تو  گرداند  چیره 
کند خواری  شکم  آنکو  کند  خاری  شکم  بس 

صیام  خواران  شکم  جمع  طالع  اندر  نیست 
بخت  که  تاجی  سلیمانست یا  ملك  خاتم 
صیام  مختاران  سرمای  تارک  بر  می نهد 
سجود  در  مفطر  حال  از  است  به  صایم  خنده 
صیام  الرحمن  خوان  بر  می بنشاندت  زانك 
بود  آالیش  به  تو  از  تون،  بام  آن  خورش  در 
صیام  خذالن  همه  از  حمامت بشوید  همچون 
دل  تاریك  دان  نحس  ستاره  خوردن  شهوت 
صیام  کیوان  همه  در  ماهت  چو  گرداند  نور 
علم  نور  پر  و  روشن  دیدی  تو  حیوانی  هیچ 
صیام  حیوان  پی  از  مگذار  حیوانست  چون  تن 
شکن هم  در  نیشکر  همچون  تو  را  تن  شهوت 

صیام  ارزان  شکر  ببینی  جان  درون  تا 
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