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 دین عالمان و مردم بین فاصله پیامدهای و املعو واکاوی
 غیبت عصر مهم چالش عنوان به

 1پور حائری محمدمهدی
 چکیده
 بااه رجااوع ؟جع؟زمااان امااام غیباات دوران وظااائف ترین اساساای و تاارین مهم از

 در او جانشاینان ،امام غیبت در اینان زیرا است ایشان از پیروی و دین عالمان
 داده دساتور ایشاان پاذیری فرماان و تقلیاد باه ودخا اماام کاه هساتند امات میان
 است. داده قرار ،مردم دینی مرجع را علما و است
 کاه معناا ایان باه  اسات ماردم و عالماان باین فاصاله ،غیبت دوره های آسیب از

گیااری و دیاان اماار در مااردم  کااه نکننااد رجااوع ربااانی عااالم بااه دیناای معااارف فرا
 ایشاان انساجام و وحادت گردد. می اآنه دنیای و دین در تباهی و فساد موجب

 گاذارد می باز بیگانگان سلطه و نفو  برای را راه و کشاند می تشتت و تفرق به را
 گیرد. می قرار خطر در جوانان ویژه به و مردم عقاید و اخالق و فرهنگ و

 از دارناد وظیفاه مردم خود هم و فرهنگی اجتماعی نهادهای هم و عالمان هم
 ایجادشاده ی فاصاله و کنناد جلوگیری ربانی علمای و مردم بین افتادن فاصله

 کنند. برطرف را
 کلیدی واژگان

 .آسیب ،دین ،غیبت ،فاصله ،ربانی عالم
                                                        

 .(mm.haeri313@gmail.com) آینده روشن )پژوهشکده مهدویت( قم سهمؤسعضو هیئت علمی  .1
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وژپ
هش مهدیاه

وی

 مقدمه
 زمیناه کاه اسات ماردم و عالماان باین فاصاله ؟جع؟زماان امام غیبت دوره های چالش از یکی
 .کند می فراهم را مداری والیت و داری دین مستقیم صرا  از انحراف
 البتاه دهایم توضایح مقالاه موضاوع واژگاان دربااره اسات الزم موضوع اصل به پرداختن از قبل
 مقالاه ایان در آنهاا از ماراد معنای باید ولی است روشن مقاله موضوع در رفته کار به کلمات معنای
   :شود روشن
 در اساات ممکاان دانااایی ایاان و داناساات و شاامندیاند شااخص معناای بااه لغاات در عااالم (الااف

 چااااون هم متنااااوعی موضااااوعات در افااااراد یعناااای باشااااد گوناااااگون مراتااااب و مختلااااف موضااااوعات
 و... شناسای روان یاا سیاسای علاوم یاا اجتمااعی علاوم یاا شناسای کیهان یاا طبای یا فنی موضوعات
گاااهی و علااام از برخااوردار  باشاااد متفاااوت مراتاااب و درجااات در آنهاااا علماای تواناااایی نیااز و باشاااند آ
 .است مختلف تحصیلی مدرک نظر از مراتب این که چنان

 گساااتره نظااار از کاااه اسااات دینااای علاااوم انساااانی علاااوم مهااام های شااااخه از یکااای شاااک بااادون
 زیارا ،آنهاسات ترین ضاروری و انساانی علوم از بخش ترین مهم یقین به کارگیری به و ریرگذاریأت

 اوخواهاد ابادی دتساعا ضاامن نیاز و دنیاا ایان در انسان زندگی زوایای تمام بر علوم از دسته این
 ارتباطااات و زناادگی ساابک و انسااان دیااعقا و باورهااا بخشاای سااامان دار عهااده دیناای علااوم زیاارا بااود

 الهای احکاام و اخاالق و عقائاد یعنای ،باشد می خالقش برابر در را او تکالیف و او اجتماعی و فردی
 .کند می تبیین و تفسیر را

 و تحقیاا  و تحصاایل بااه و آورده روی لاامع از بخااش ایاان بااه کااه ،علاام جویناادگان از دسااته آن
 گروهای ماذهبی و دیان هار در کاه شاوند مای خواناده دینی عالمان پردازند می حوزه این در تدریس
 و آخوناد باه تشایع ماذهب ویاژه باه و اساالم در و گردناد مای معرفای ویاژه نماادی و عنوان با خا(
 ها رشاته ساایر در عالماان چاون مه علمای مادارج و مراتاب نظار از ایناان .معروفناد طلباه و روحانی
گااهی و علام از درجااتی باه دین در ایشان از هایی گروه ولی هستند مختلف و متفاوت  اند رسایده آ

 کاه است اساس این بر یا ییپاسخگو این و هستند دین حوزه در مومنان نیازهای پاسخگوی که
 و هساتند فقیهاان و قلیادت مراجاع ایشاان که هستند دینی مسائل و دین حوزه در نظر صاحب خود
 نظریاات و آراء باه ولای اند نرسایده فقاهات درجاه به خود گرچه که هستند ایشان از پس رتبه در یا

گاااهی دیناای کارشناسااان و فقهااا  دیناای سااواالت یپاسااخگو مساایر ایاان از تواننااد ماای و دارنااد کاماال آ
 .هستند گروه دو همین مقاله این در عالم از مراد و باشند مختلف های بخش در مردم
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 کاااه هساااتند مسااالمانی و ماااومن وزناااان ماااردان مجموعاااه مقالاااه ایااان در ماااردم از مقصاااود (ب
 خادا دستور اساس بر زندگی ابعاد همه در ،خود حیات روز آخرین تا تکلیف سن آغاز از خواهند می
گار یاا و نیساتند علام جوینادگان و عالماان طبقاه جازء اساسااا  یاا ولی کنند عمل دین اولیاء و  المعا ا

گاااهی دیاان حااوزه از غیاار هااایی حوزه یااا حااوزه در هسااتند گاهی بخااش در و دارنااد آ  دیناای هااای آ
 آنهاا فعالیات و کاار حاوزه و افاراد تناساب باه نیااز ایان البتاه و هستند دین عالم از سوال به نیازمند
 .دارد وجود دین عالم به نیاز اصل مردم از گروه این همه برای ولی است متفاوت و مختلف
  :کرد تعرف خرد و کالن سطح دو در باید را دین عالمان با مردم ازفاصله مراد (ج

 تقلید  مراجع و فقها به دینی امعهج در مردم مراجعه عدم :یک
 علام براسااس و بدانناد را شارعی تکاالیف تاا نیساتند فقیه خود که _مکلف افراد که معنا این به
 الشارایط جاامع عاادل فقیاه باه اسات واجاب خاود شارعی تکالیف تشخیص برای _کنند عمل خود
  ندارند. توجه شرعی و عقلی وظیفه این به مکلفین از افرادی ولی کنند رجوع
 زناادگی درساابک مااردم علماای مناادی بهااره و ارتبااا  عاادم و نکااردن سااوال و مراجعااه عاادم :دو
 ربانی. عالمان از ،اسالمی

 دین عالم و دین علم جایگاه
 بارای آوردی ره کاه علاوم از ای شااخه و رشاته هار در عاالم و دارد شارافت آن کلای عنوان به علم
 بیشاتری بسیار اهمیت و ارزش دینی عالم و دین علم ولی است گرامی و ارجمند باشد داشته بشر
 گساترده آرار جهت به دو این واالی جایگاه که است روشن و رساند می را آن واالی جایگاه که دارد
 فوائااد و آرااار ،علااوم سااایر در کااه حااالی در اساات انسااان آخرتاای و یاااییدن زناادگی در ماندگارشااان و

 رفیاع جایگاه همین .است دنیایی این عمر از کوتاهی بخش به محدود گاه و دنیا این به محدود
 همه در را دین عالم به انسان مراجعه ضرورت و دین عالم و دین علم به را انسان نیاز نظیر بی و

 .ندک می توجیه زندگی ادوار
  :است شده روایت ؟ع؟سجاد امام از

ٌٌَلُهٌٌَسٌیلٌٌََمْنٌٌَهَلَكٌ ُدهیٌی ٌَحکِّ شِّ ٌ؛ٌ(441ٌ،2جٌق:4134ٌاربل،)ٌَْ
 است. شده هالک باشد نداشته نمایی راه حکیم که کسی

وایات و قرآن به کوتاه نگاهی  دین عالم نشأ درباره ر
 شاده بیاان واالیای جایگااه دینای عاالم ویاژه باه و عاالم و علام دربااره اسالمی روایات و قرآن در
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  :کنیم می اشاره مواردی به که است
  :فرماید می کریم قرآن

ٌی َفعِّ ٌٌاَّلُلٌٌَْ ذِّ
ْنُکْمٌٌآَمُن اٌَنٌیال َ ٌٌَوٌٌمِّ ذِّ

وُت اٌَنٌیال َ
ُ
ْلَمٌٌأ ٌٌاْلعِّ اٌاَّلُلٌٌَوٌٌَدَرجات  ٌ:)جمادلدهٌٌَ یدَخبٌٌَِّتْعَمُلدوَنٌٌِبِّ

ٌ؛(44
 کاه کساانی و اند آورده مانیا قتاا یحق که را کسانی برد می باال و دهد می رفعت را شما مقام خدا
 است. خبر با دیکن می عمل آنچه هب خداوند و دارند درجاتی شده داده علم آنها به

  :فرموده گرید جا  در و
ٌٌیْسَتوٌِّیٌَهْلٌ ذِّ

ٌٌَوٌٌْعَلُموَنٌیٌَنٌیال َ ذِّ
ٌ؛(3ٌ:)زم ٌْعَلُموَنٌیٌالٌَنٌیال َ

 هستند؟ یکسان دانند مین که آنان با دانند می که آنان آیا

کرم پیامبر از و   :فرمودند که شده نقل ؟ص؟ا
ٌٌأىتٌإذا بییٌعلماٌهیفٌأزدادٌالٌ میٌعل   ّ دمسٌطلدوعٌفٌیلٌبدور ٌفدَلٌتعدایلٌاَّللٌإیلٌقد ٌذلدكٌالش 
ٌ(؛477ٌش:4132ٌ)پاینده،ٌ میال
گاار  طلااوع ،کنااد كیاانزد خداونااد هباا ماارا کااه اموزمیاان دانشاای روز آن در و بگااذرد ماان باار روز  ا

 .مباد مبارك من بر روز آن آفتاب

  :فرمودند نیز و
ْلُمٌ ُسٌٌاْلعِّ
ْ
ٌٌ ٌِّیاْلٌٌََرأ هِّ ِّ

ْهُلٌٌَوٌٌُكل  ُسٌٌاْْلَ
ْ
ٌٌَِّرأ  َ

.ٌالش َ هِّ ٌ(471ٌ،71جٌش:4172ٌ)جملیس،ٌُكل ِّ
   :دارد علم اهمیت درباره جالبی بیان المرید منی  کتاب در رانی شهید

 بارای و داده قارار زیارین و بارین جهاان آفارینش کلای علات را داناش متعاال خادای که بدان
 منظااور بااه خااود محکاام کتاااب در باازر  خاادای اساات. کااافی افتخااار و شااکوه همااین دانااش
 آیاه هماین (45 :طاالق) الاذی اهلل :فرماید می خردمندان به بخشیدن بصیرت و یادآوری

 و یدانشا هار شاالوده کاه توحیاد داناش ویاژه باه داناش دهد نشان که است کافی تنهایی به
 و شاارافت باااالترین را علاام خداونااد نیااز و اساات. ارجمنااد پایااه چااه تااا اساات شااناختی هاار ماادار

 بااه نیسااتی تاااریکی از او باارآوردن و آدم فرزنااد آفاارینش از بعااد کااه داد قاارار نعمتاای نخسااتین
ام   :فرماود کارد ناازل کاه ای ساوره اولاین در خداوناد فرماود. عطا وی به هستی روشنایی س   ب 

من  الرت   اهلل   ح   ح    میالرت 
 
أ ر  م   اق  اس  بت ك   ب  ذ   ر 

ل     یالت  ل     * خ  سان   خ  ن   
ن   اْل      م 

ل    * ع 
 
أ ر  ك   و   اق  بت  م   ر  ر  ک 

 * األ  
ذ  
م   یالت  لت  م ع  ل  ق  ال  م   ب  لت  سان   ع  ن   

م   ما اْل  م  ی ل  ل   و گرامای کتااب چگوناه کاه بینادیش (2-4 :)عل  ع 
 بخشایدن هستی نعمت با «پس از نه یابد راه بدو باطل روی پیش از نه» که را خود ارجمند
گار  گویاد مای ساخن داناش نعمات از آن از بعاد بالفاصاله و کناد مای آغاز  ایجااد نعمات از بعاد ا
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 یااد نعمات ایان از اختصاصااا  بازر  خداوناد گماان بای باود علام از بهتار و باالتر نعمتی یا منت
 (45 ق:4084 رانی، شهید) کرد. نمی

کاارم پیااامبر توسااط عااالم و علاام از شااامل و کاماال توصاایفی جااامع روایتاای رد نیااز و  بیااان ؟ص؟ا
  :است گردیده

ٌٌَطَلُبٌ ْلمِّ ٌیَفرٌٌِّاْلعِّ ٌٌَعدَلٌٌَضدة  ِّ
ٌٌُكدل  م  ْلدَمٌٌَفداْطُلُب اٌ،ُمْسدلِّ ٌٌاْلعِّ ٌٌفِّ دهِّ ِّ ُسد ُهٌٌَوٌٌ،َمَظان  دْنٌٌاْقَتبِّ ٌٌمِّ دهِّ ْهلِّ

َ
ْنٌٌ،أ ِِّ ٌَفد

ٌ هِّ مِّ
ٌٌَتَعل ُ ٌٌَّللِّ َِّ ٌٌَوٌٌ،َحَسَنة  هِّ بٌٌََطَلبِّ ٌٌَوٌٌ،اَدةٌِّعِّ ة  ََ َك َذا ٌیفٌٌِّاْْلُ ٌیَتْسبٌٌِّهِّ ٌٌاْلَعَمُلٌٌَوٌٌ،ح  هِّ ٌٌبِّ َهادِّ ْنٌٌُمُهٌیَتْعلٌٌَِّوٌٌ،جِّ ٌاَلٌٌمِّ
ٌٌَبَذَلُهٌٌَوٌٌ،َصَدَقَةٌٌْعَلُمُهٌی هِّ ْهلِّ

َ
ٌٌْلِّ َبة  ّْ یَلٌٌُق ٌٌإِّ ُهٌٌ،)َتَعایَل(ٌاَّللِّ ن َ َ ٌٌَْلِّ ٌٌَمَعالِّ لِّ دََل امٌٌَِّوٌٌاْْلَ ََ د ٌٌَمَندارٌٌَُوٌٌ،اْْلَ ٌُسدُبلِّ

ٌ دددةِّ ن َ ٌٌاملددد نسٌَوٌٌ،اْْلَ ٌٌفِّ ٌٌَوٌٌ،اْلَ ْحَشدددةِّ بِّ ددداحِّ ٌٌالص َ ٌٌفِّ َبدددةِّ ّْ ٌٌَوٌٌاْلُغ ُ ٌٌَوٌٌ،اْلَ ْحدددَدةِّ ْحددددِّ ٌٌاْْلُ ْلدددَ ة ٌٌفِّ ٌَوٌٌ،اْلَ
لٌِّ ٌٌُلٌیالددد َ ٌٌفِّ ا ِّ َ َ دد ٌٌَوٌٌالس َ ا ِّ َ َ دد ددََلَ ٌٌَوٌٌ،الض َ ِّ ٌٌَعددَلٌٌالس  ْعددَدا ِّ

ْنددَدٌٌَنٌیالدد  ٌٌََوٌٌ،اْْلَ َفددُعٌیاْلخَل .ٌعِّ ٌٌاَّلُلٌٌَْ ددهِّ ٌبِّ ْقَ امدداٌ 
َ
ٌٌْجَعُلُهُمٌیَفددٌأ ْمٌٌتقتددبسٌ،َقدداَدَةٌٌ ٌِّیدداْلٌٌَفِّ ه  دد یٌَوٌٌ،بفعددا مٌَتددَد ْیٌٌَوٌٌ،آَثددارِّ یَلٌٌْنََتَ ددْمٌٌإِّ ِّ ٌ،آَراِئِّ

َغُبٌ َْ َکُةٌٌَت ََلئِّ ٌٌاْْلَ اٌَوٌٌ،خلَتمٌفِّ َ َحَتِّ ْجنِّ
َ
أ ٌٌَوٌٌ،متسدهمٌبِّ اٌفِّ َ ٌَعَلدٌَتَبداَرَ ٌٌَصدََلهِّ ٌَُیٌ،ْمٌیِّ دْمٌٌْسدَتْغفِّ ٌََلُ

ٌ ِّ
ٌٌُكل  ٌیٌَوٌٌَرْطب  س  ٌٌابِّ ٌٌَحت َ ُهٌَهٌٌَوٌٌاْلَبْح ٌٌَِّتاُنٌیحِّ ٌٌَوٌٌ،َ ام ُ َباعِّ ٌٌِّسِّ  َ ْنٌٌأنعامه.ٌَوٌٌاْلبِّ ٌٌإِّ ْلدمِّ ٌیدَحٌٌاْلعِّ ٌٌاةِّ ٌاْلُقُلد  ِّ
ْنٌ ٌٌمِّ ْهلِّ دٌَوٌٌ،اْْلَ ْبَصدارٌٌُاُ ٌیضِّ دْنٌٌاْْلَ ٌٌمِّ ْلَمدةِّ َةٌٌَوٌٌ،الظ ُ ٌٌُقد  َ ْبدَدانِّ

دْنٌٌاْْلَ دْعَفٌٌمِّ ٌٌْبُلدَ ٌیٌ،الض َ اْلَعْبددِّ َلٌٌبِّ ِِّ ٌَمَندا
ٌٌَوٌٌ،ارٌِّیاْْلَْخٌ سِّ الِّ ارٌٌِّجَمَ ََ ْب

ٌٌَوٌٌ،اْْلَ َرَجاتِّ ٌٌاْلُعَلٌٌالد َ نٌٌْفِّ ٌٌَوٌٌایالد ُ ة  ََ د َك ٌٌِّ،اْْلخِّ
ٌیدفٌٌِّالدذ َ ُلٌیٌهِّ دٌْعددِّ الص ِّ ٌَوٌٌ،امٌِّیبِّ

اْلقٌٌِّمدارسته ٌٌ،امٌِّیبِّ هِّ ٌٌَطاُعٌیٌبِّ ِّ  َ َ ٌٌَوٌٌ،ْعُبُدٌیٌَوٌٌال دهِّ ْرَحدامٌٌُِّت َصدُلٌٌبِّ
ُ ٌیٌَوٌٌ،اْْلَ َلٌٌْعد ِّ دََل دَنٌٌاْْلَ امٌٌِّمِّ ََ د ٌ،اْْلَ

ٌ ْلمِّ َمام ٌٌاْلعِّ ٌٌإِّ ٌٌَوٌٌاْلَعَملِّ ٌٌلهمیٌ،َتاَبَعُهٌٌاْلَعَملِّ هِّ َعَداَ ٌٌبِّ ْمُهٌیٌٌََوٌٌالس ُ ِّ ْشقٌٌَِّ 
ٌیاْْلَ دْنٌٌَفُطویَبٌٌ،ا ِّ َ ْمدُهٌیٌٌََلٌٌْْلِّ ِّ  ٌَ

ٌ ْنُهٌٌاَّللِّ ُهٌٌمِّ ٌ(؛133ٌق:4141ٌ،)ط یٌٌَحظ ُ
 رود ماای وجااودش گمااان کااه آنجااا در علاام پااس اساات، واجااب مساالمانی هاار باار علاام کسااب 

 آن وگوی گفت و بادت،ع آن جستن و حسنه، اش یادگیری که گیرید فرا آن اهل از و بجویید
 اهلاش باه آن باذل و صادقه، داناد نمی کاه آن باه آماوختنش و جهااد، بادان عمال و تسبیح،
 مناار و حارام، و حاالل دهنده( )نشاان نشاانه آن زیرا است، تعالی خداوند به نزدیکی موجب
 و خلوت در سخنگو است، یاری بی و غربت گاه   دوست   و تنهایی، همدم و بهشت، های راه
 آیاد. شامار باه دوساتان حضاور در زیاوری و دشامنان، علیاه ساالحی نشایب، و فاراز در نماراه

 نور ایشان آرار از که دهد قرارشان پیشوایانی خیر، در و بخشد بلندی را اقوامی بدان خداوند
 و شاود، منتهای ایشاان رأی باه نظرهاا شاود. جساته هادایت، کردارشان به و برگرفته هدایت

 در برایشان و دهند شان نوازش خویش های بال با و ورزند، عالقه نانآ دوستی به فرشتگان
 و اهلاای حیوانااات و حشاارات و دریااا ماهیااان حتاای خشااکی و تاار هاار و گوینااد، دعااا خااود نماااز

 ناور ناادانی، از هاا دل رساتن و زنادگی موجب علم کنند. آمرزش طلب برایشان صحرا وحشی
 و نیکاان جایگااه باه را بناده [ علام ] اسات، تیسسا برابار در بدن نیروی و تاریکی در دیدگان
 و روزه براباار آن یاااد رساااند، آخاارت و دنیااا در برتاار درجااات بااه و کاران شایسااته بااا نشااینی هم
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 پیوناد و شاود، بنادگی و اطاعت بدان پروردگار است، داری زنده شب همتای آن وگوی گفت
 عمل از پیشتر علم شود، شناخته باز حرام از حالل که است آن با و آید. حاصل بدان رحم با

 باه خوشاا و آن، از محروم بختان تیره و گیرند الهام آن از بختان نیک آن، پیرو عمل و است
 است. نفرموده محروم آن از سهمی از را او خداوند که آن حال

 بااال روایات فرازهاای از البتاه و شاود مای روشان وعاالم علام بلند جایگاه خوبی به بیانات این با
 و اساات خداونااد حاارام و حااالل و دیاان معااارف بااه علاام ،عااالم و علاام ایاان از مااراد کااه اساات لااوممع

 است. ایشان پناه و ملجا و مردم معلم ،جهات این در که است دانشمندی ،عالم این از مقصود

ورت  او وشناخت علمی مرجع وجود ضر
گزیر ،کماال و رشاد مسایر در حرکات بارای آدمی  تماامی و باشاد عاالم خاود یاا کاه ایان از اسات ناا

 باشاد ایان جاز و بیاباد راه و بگیارد هادایت او از و کناد رجاوع عالم راهنمای به یا و بشناسد را ها راه
 پیامبر در که الهی حجت به نیاز و بود خواهد هدف بی و کور حرکت و بالتکلیفی و سردرگمی

 عناوان باه هام ،صاوممع اماماان و گیارد مای شاکل جاا هماین از نیز کند می تجلی او جانشین و
گزیر امت که علمی مراجع عنوان به هم و هستند مطرح بشری جامعه روایان فرمان و حاکمان  ناا

 هستند. ایشان به رجوع از
گاهاان و نکارشناساا باه بایاد ای مسائله هار در ،وحای فرماوده باه و عقال گواهی به  مسائله آن آ
 کرد. مراجعه
  :فرماید می کریم قرآن

ُل ا
َ
ْهٌٌَفْسأ

َ
ْك ٌٌَِّلٌأ ِّ

نٌالذ  ٌ؛(11ٌ:)حنلٌَتْعَلُموَنٌٌاَلٌٌُكنُمٌٌإِّ
گر  گاهان و دانایان از ،دانید نمی ا  .بپرسید آ

  :نویسد می آیه این توضیح در ییطباطبا عالمه
 از اسات عباارت آن و ،اسات عقلای عاام احکاام و ییاعقال اصاول از کایی باه ارشااد فهیشار هیآ

 نیاا کاه اسات معلاوم جهات نیهما هبا و ،فان آن در عاالم به فنی هر در جاهل رجوع وجوب
 باه عقلای مالك بدون بخواهد که ستین مولو  امر هم امرش و نبوده تعبد  دستور دستور
 ش:4520 طباطباایی،) او. ریاغ باه ناه کان مراجعاه عاالم خصو( به که دهد دستور جاهل

 (526 ،45ج

گاهی و  کر اهل ،دین امور در که این اما   شاده تطبیا  «بیات اهل» بر روایات در ،کیست آ
  :است
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  :فرماید می ؟ع؟علی امام
ك ٌاهُلٌٌحَنُنٌ ِّ ٌ(121ٌ،1جٌق:4141ٌحب این،)ٌ.الذ 

 رو دنبالاه یاا شاوند مای گماراه کساانی گااهی ،هاا تعلیم و ها تبلیغ ،ها دعوت ،ها حرف کشاکش در
 های داعیاه و باار ضااللت هاای حرکت مادار در و نکنایم گم را ح  که این برای گردند. می گمراهان

 گیااره دساات بااه و باشاایم داشااته درسااتی شاااخص و معیااار بایااد ،نگیااریم قاارار باطاال و اساااس باای
 معیااار همااان ،بیاات اهاال ،دنباار سااو آن و سااو ایاان بااه را مااا ،امااواج کااه باازنیم چنااگ محکماای
 راهنمایند. چراغ و محکم المتین لحب و استوار ستون و صحیح

  فرماید: می و کرده معرفی ح  و درست راه یارمع را بیت اهل ،سخنی در ؟ع؟علی حضرت
وا ٌٌاهددَلٌٌُانظددر کمٌبیددتِّ مٌَفددالوم اٌ،نبددی  ددََتُ ُعدد اٌوٌََسْ بِّ ددْنٌٌُُی جدد كمٌَفَلددْنٌٌ،َاَثدد ُهمٌات  ٌٌمِّ ٌَلددْنٌٌوٌهدددی 
ٌ؛(411ٌ:البَلغةٌ)هنجٌردیٌفٌُیعیدوكم

 ناه آنهاا د کنی پیروی آنان از و باشید آنان راه و روش با همراه ،بنگرید پیامبرتان خاندان به
 .سازند می وارد گمراهی در نه و کنند می بیرون هدایت از را شما

گر  دیگاران به و کرد رها را آنان نباید پس ،اند هدایت شاخص و ح  راهنمای ،پیامبر خاندن ا
 های فتناه گرفتاار و افتادناد بیراهاه باه ای عاده ،پیاامبر از پاس کاه است گواه هم تاریخ و آورد روی

 .ندادند قرار معیار و محور را بیت اهل که دلیل این به شدند گوناگون

 اسات آماده پدیاد متفااوتی های ماذهب و ها فرقاه ،هاا مسالک ،هاا گرایش ،اسالم تاریخ لطو در
 نیاز امروز .دگرد می بر سنت و قرآن از ایشان برداشت و دین فهم نوع به ،آنها از بسیاری عامل که
 دیاده دینای هاای آموزه و دیان فهم در انحرافاتی و ها راه ک  ،«دین از مختلف های قرائت» نام به
 و ها باادعت جلااوی و اساات کارساااز ،زمینااه ایاان در بیاات، اهل علماای و دیناای مرجعیاات شااود. ماای

 د.گیر می را انحرافات

 نیشاابوری، فتال) ؟ع؟هادی امام بر باورهایش و عقاید عرضه و عبدالعظیم حضرت ماجرای
 اسات خانادان ایان دادن قارار معیار و بیت اهل از آموزی دین بر یخوب شاهد ،(54 ،4ج ش:4522

 در اسات. بیات اهل معاارف پیارو و گیارد مای فارا خانادان ایان از را دیان که است آن شیعه افتخار و
 عصامت بیت اهل به خطاب ،است شده روایت ؟ع؟هادی امام از آن متن که کبیره جامعه زیارت
 :گوییم می

ُکْمٌ مناٌبِّ ٌٌَاَّلُلٌٌَعل َ یارتٌ،اْلنانٌ)مفاتیحٌدیننا...ٌَمعالِّ ٌ؛كبی ه(ٌجامعهٌِ
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 ت.اس آموخته ما به شما وسیله به را اسالمی معارف و علوم خداوند

گر کرم پیامبر ا  دیگار یاک عادل و هام کنار را قرآن و بیت اهل ،«رقلین» معروف   حدیث در ؟ص؟ا
 دارد. علمی مرجعیت همین به اشاره ،است داده قرار

 دین علمای میعل مرجعیت
 هساتند دیان عالماان هماناا کاه ایشاان علاوم وارراان باه است الزم معصوم امام و پیامبر از پس
 و اساالمی اعتقاادات بخاش در :است دینی معارف گوناگون های بخش در رجوع این و کرد رجوع
گیری درحوزه  .زندگی سبک و اخالق حوزه در و احکام به عمل و فرا
 و راباات روایااات و آیااات دلیاال بااه هاام و دارد عقلاای پشااتوانه هاام دیباار راه و مهاام وظیفااه ایاان
 :است مسلم
 آیاه مانناد کناد می تأیید را فقها( و )علما متخصص به رجوع که دارد وجود آیاتی کریم قرآن در
 :فرماید می که توبه سوره 455 آیه نیز و گذشت توضیحش که نحل سوره 05

ُنوَنٌٌكاَنٌٌماٌَوٌ ْ م  ٌٌُّاْْلُ َیْنفِّ ٌٌوالِّ ة  ٌٌََالٌَفَلْ ٌٌَكاف َ ْنٌٌَنَف ٌٌمِّ ِّ
ٌٌُكل  َقة  َْ ْمٌٌفِّ دْهُ ٌٌمِّ َفدة  ُهد اٌطائِّ َیَتَفق َ ٌٌلِّ ٌٌفِّ ینِّ ِّ ٌَوٌٌالدد 

وا ُر ُیْنذِّ ذاٌَقْ َمُهْمٌٌلِّ ْمٌٌَرَجُع اٌإِّ َلْیِّ ُهْمٌٌإِّ وٌَلَعل َ َذُر ٌ؛نَیْ
 ،آناان از گروهای هار از چارا کنناد کاو  جهاد( میدان سوی )به همگی مؤمنان نیست شایسته
 اساالم( احکاام و معاارف )و دیان در تاا بماناد( مدیناه در ا  طایفه )و کند نمی کو  ا  طایفه
گاهی  مخالفات )از شاید دهند؟! بیم را ها آن ،خود قوم سوی به بازگشت هنگام به و یابند آ
 کنند. خوددار  و بترسند روردگار(پ فرمان

 :است شده نقل فوق آیه این نزول شأن در
 ،رفتنااااد نشااااین بادیااااه قبائاااال میااااان بااااه اسااااالم تبلیااااغ باااارا  ؟ص؟رپیااااامب یاااااران از گروهاااای
قدم نشینان بادیه  نشاینان بادیه از بعضی ولی ،کردند نیکی ها آن به و داشته گرامی را آنان م 
 ناراحات مبلغاین آن ،آمدیاد ماا ساراغ باه و کارده رها را ؟ص؟پیامبر چرا که گرفتند ایراد ها آن بر

 شاد ناازل فاوق آیه واقعه این از بعد بازگشتند. ؟ص؟پیامبر خدمت به دلیل همین به و شدند
 آیه(  یل نمونه )تفسیر شد. نگرانی رفع ها آن از و کرد تصویب را ها آن تبلیغی برنامه و

 دیگاری عاده و است دین در اجتهاد و تفقه ،ای عده وظیفه که این بر کند می داللت آیات این
 .کنند عمل و آورند دست به را خود شرعی حکم و دکنن مراجعه فقها همین به تا مکلفند هم

 :کند می نقل مفسرین از یکی
 معااارف از خااود کااه جااا آن فرماناادار روز  ،بااودم علاام تحصاایل مشااغول «طاارابلس» در ماان
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 از را دینای علاوم طاالب و علماا ،دولات چارا :گفات مان باه ،داشات مناسابی اطالعات اسالمی
 و است واجب همه بر شرعاا  ،مقدس خدمت این که حالی در ،کند می معاف سرباز  خدمت
 اشاتباه کاار ایان آیا ،ترند شایسته دینی فریضه این انجام به ،مردم همه از دینی علوم طالب
 نیست؟
 ،دارد مجیااد قاارآن در ا  ریشااه کااار ایاان گفااتم و افتااادم فااوق آیااه فکاار بااه ،مقدمااه باادون ماان
 ایاان از بساایار او پردازنااد! علاام صاایلتح بااه گروهاای و کننااد جهاااد گروهاای :گویااد ماای کااه جااا آن

 مشاغول تاازه روز آن در کاه من مانند مبتد  فرد یک از که این خصو( به ،برد لذت جواب
 (27 ،44ج ق:4057 رشیدرضا،) بود. شده صادر ،بودم شده تحصیل به

 کاه داده دساتور ،دیان علماای باه طرفای از کاه رسیده ما به ؟مهع؟معصومین از متعددی روایاتی
 فتاوای باه دینای اماور در و کنناد مراجعاه علماا آن باه تاا نماوده امار ماردم باه طرفای از و بدهند فتوا

 نمایند. عمل ایشان
 و داده لقااب خااود دیاان و ساانت احیاءکنناادگان را دیاان علمااای ،روایتاای در ؟ص؟اسااالم پیااامبر

 :فرماید می
ددَمٌ ٌٌاَّلُلٌٌَرحِّ یددَلٌٌُخَلَفددا ِّ ٌٌَرُسددوَلٌٌَیدداٌَفقِّ یَنٌٌَقدداَلٌٌَلَفدداُؤَ ٌُخٌٌَمددْنٌٌَوٌٌاَّللِّ ددذِّ

ُیددوَنٌٌال َ ٌٌُیْ تِّ
دداٌَوٌٌُسددن َ ُم هَنَ ٌُیَعل ِّ

َباَدٌ ٌ(؛21ٌ،2جٌ:ش4172ٌجملیس،)ٌاَّللٌعِّ
 کسااانی چااه تااو جانشااینان خاادا! پیااامبر ا  :پرساایدند ماارا. جانشااینان کنااد رحماات خداونااد
 بیاموزند. خدا بندگان به را آن و بدارند زنده مرا سنت که کسانی :فرمود هستند؟

 :فرمودند تغلب بن ابان به مردم بین در دادن فتوی و اجتهاد درباره ؟ع؟صادق ماما
 تو امثال که دارم دوست من بده. فتوا شرعی مسائل در و بنشین مدینه مسجد در ،ابان ای

 (542 ،42ج ق:4087 ،نوری) .باشند شیعیان میان در مجتهدان( و عالمان و )فقیهان

 باه و داشاته احاطاه دینای مساائل بار کاه مجتهدانی و المانع وجود ضرورت به ،روایت این در
 اسات شاده روایات همادانی مسایب بن علی از .است شده تصریح ،دهند پاسخ مردم های پرسش

 :گفت که
 بااه بخاواهم کاه وقات هاار در تاوانم نمای و اسات دور مان راه» :کااردم عارض ؟ع؟رضاا اماام باه

 بان زکریاا از :فرمودند امام بگیرم؟ را دینم معارف کسی چه از پس شوم  شرفیاب شما حضور
 مسااافرت از وقتاای :گفاات مساایب باان علاای دنیاساات. و دیاان در امااین او زیاارا بگیاار  قماای آدم

 عاااملی، حاار) پرساایدم. را خااود دیناای مسااایل و معااارف و رفااتم آدم باان زکریااا ناازد ،برگشااتم
 (406 ،52ج ق:4084
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 داده دساتور ماردم باه ،هادمجت صافات شامردن بار ضامن ،روایتای در ؟ع؟عساکری حسن امام
  :کنند پیروی آنان از تا است

ا م َ
َ
دَنٌٌٌَكداَنٌٌَمدْنٌٌَفأ ٌٌٌمِّ ناٌ ٌاْلُفَقَهدا ِّ ٌٌَصدائِّ دهِّ َنْفسِّ ظداٌ ٌ،لِّ ٌٌَحافِّ دهِّ ینِّ دِّ فداٌ ٌ،لِّ الِّ دَ اُهٌٌُُمَ َ یعداٌ ٌ،َلِّ ْمد ٌٌُِّمطِّ

َ
ٌَمدْ اَلُهٌٌْلِّ

ٌِّ ْلَعَ ام  ْنٌٌَفلِّ
َ
ُدوُهٌٌأ ٌ؛(113ٌ،2جٌ:ق4141ٌطب ی،)ٌُیَقل ِّ

 مخاالف ،دیان حااف  ،باشاد داشاته مصونیت نفس هوای برابر در که کسی فقیهان میان از 
 کنند. پیروی او از است واجب مردم بر ،باشد موالیش امر مطیع و نفس هوای

 از کااه گونااه همان و فقهااا بااا ارتبااا  و مراجعااه ضاارورت باار دارد داللاات روشاانی به روایااات ایاان
 زماان در بلکاه نیسات  ؟جع؟زماان اماام غیبت زمان به مختص ،ضرورت این ،آید می بر روایات
 انتخاب ایشان سوی از که بودند کسانی و داشته وجود عمل این نیز ؟مهع؟ائمه دیگر و ؟ص؟پیامبر
 نمودناد. می بیاان را دینای مسائل نداشتند  دسترسی بزرگواران آن به که افرادی برای و شدند می
گردانی خود ؟مهع؟ائمه و ؟ص؟پیامبر حتی  دادند. می ارجاع ها آن به را مردم و کرده تربیت را شا

 و گمراهاای وگرناه نیسات عااالم باه رجاوع از گریاازی کاه اسات روشاان دقیا  تحلیال یااک باا البتاه
 بیاان چناین ؟ع؟علای اماام ،بیاان امیار از گویاا و رسا کالمی در روشن حقیقت این .است سردرگمی
 :است گردیده

اُسٌ ٌٌالن َ ٌ ٌَثََلَثة  ٌٌَعالِّ اینِّ ب َ ٌُمتٌٌََوٌٌَر م  ٌیَسبٌٌَِّعَلٌٌَعل ِّ اة ٌٌلِّ ٌٌَوٌٌََنَ دج  ٌٌٌَمَ ْتَبداُعٌٌٌَرَعداع 
َ
ٌٌأ ِّ

ٌٌُكدل  ٌَمدَعٌٌُلدوَنٌییٌٌَِّنداعِّ  
ٌ ِّ
ٌیددرٌٌُِّكددل  ددیٌَلٌٌْح  ُنددورٌٌُِّئ ایْسَتضِّ ٌٌبِّ ْلددمِّ یَلٌٌْلَجُئدد ایٌَلٌٌَْوٌٌاْلعِّ ٌٌإِّ ٌ،4جٌ:ق4131ٌصدددوق،)ٌ...ٌ یددَوثٌ ٌُرْكددن 
 ؛(234

انی عالمان :اند گونه سه بر مردمان  همه باقی و ،رستگار  به دنیرس را ب آموزندگانی و ،ربت
 ییساو باه را آناان بااد  هار و ،افتند می راه به کننده بانگ هر پی در که ندا ینادانان و ابلهان
 مانیا و مطمائن پناهگااهی باه ناه و ،کنناد مای روشانی کساب علام ناور از ناه ،کند می لیمتما
 .برند... می پناه

 در و روشاان مبنااایی اسااس باار و باشااد داشاته هویاات انسااان کاه این باارای گویااد مای روایاات ایان
گیاار )یعناای آمااوز علاام و مااتعلم یااا و باشااد عااالم بایااد یااا کنااد حرکاات تعااالی و رشااد مساایر  از دانااش فرا
 انسااانی تشااخص و هویاات هاایچ کااه بااود خواهااد نماهااایی آدم درگااروه وگرنااه ربااانی( عااالم محضاار
 .گیرند می قرار گروهی و حزب هر در و روند می هرسویی به انگیزه بی و اراده بی و ندارند

 عالمان از مردم جدایی چالش
 دیگاری یهاا چالش کاه است عالمان و مردم بین فاصله غیبت دوره های آسیب ترین بزر  از
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غ بزر  معضل این .دارد دنبال به  را خساارت بیشاترین چیسات آن عوامال یاا عامال که این از فار
 دینای و انساانی جامعاه و انساان متوجاه ماادی حیات از هایی جنبه بلکه و معنوی حیات درابعاد
 :کرد بیان زیر عناوین در توان می را فاصله این منفی پیامدهای کند. می

گاهی بدون تکالیف به عمل .1  آ
 خداوند که گونه همان را آنها باید که است تکالیفی به مکلف که داند می مومن و مسلمان یک
 معصاومان سانت و خادا کتااب از را خداوناد دساتور بایاد تجها ایان بارای و دهاد انجاام خواهد می

 عااادل فقهاای کاه ایشااان نائباان باه غیباات زماان در و کناد رجااوع ایشاان باه بایااد ایان بناابر بگیارد
 سابب گااهی عالماان و ماردم باین فاصله ولی بگیرد ایشان از را خود تکالیف و کند مراجعه هستند
 باه موفا  صاورت ایان در و گاردد می شرعی لیفتکا درست تشخیص و فهم در ایشان رجوع عدم
 شد. نخواهند خود شرعی وظائف انجام

کندگی و اختالف .2  پرا

 یاابی دسات روناد در همادلی و وحادت بشری جامعه برای ها نعمت ترین اساسی و ترین مهم از
 کاه دیان عالماان و اسات پاارچگی یاک و وحادت عامال امامات و اسات ماادی و معناوی اهداف به

 بااه را منااانؤم فکاری رهبااری ،اماام غیباات در و هساتند الهاای اماماات و حا  امااام باه دهکنناا دعاوت
 را اتحااد و دارناد مای بار را اخاتالف ،خاود ساوی باه ناه و اماام ساوی باه مردم دعوت با دارند عهده
 جادای هاویتی و تشخصای خود برای چون هستند مومنان وحدت نگهبان و حاف  یا فرینندآ می
 او اهاااداف و امااام درخاادمت سااربازی منااانؤم آحاااد ماننااد را خااود بلکااه دبینناا نماای حاا  امااام از
 توصایف در ؟ع؟هاادی اماام که چنان بینند نمی مستقل نیأش ،خود برای امام برابر در و بینند می
 :فرمود عالمان این

ٌیَغٌٌَبْعَدٌٌْبَقٌیٌَمْنٌٌاَلٌٌَلْ ٌ ُکْمٌٌَبةِّ ِّ َنٌٌَقاِئِّ ٌٌمِّ ٌٌاْلُعَلَما ِّ اعِّ لٌٌََیٌالد َ ٌیإِّ ٌٌَِّوٌٌهِّ ال  ٌیدَعلٌٌََیٌالدد َ ٌٌَِّوٌٌهِّ اب 
ٌَعدْنٌٌَیٌالدذ َ

ٌ ٌیدِّ ددهِّ ٌٌنِّ َجددجِّ ُ ٌٌحبِّ ٌٌَوٌٌاَّللِّ ددذِّ ْنقِّ ٌٌَنٌیاْْلُ ُضددَعَفا ِّ ٌٌلِّ َبددادِّ ٌٌعِّ ددْنٌٌاَّللِّ ٌٌمِّ ددَبا ِّ ددٌشِّ ْبلِّ ٌٌَوٌٌَسٌیإِّ ددهِّ َدتِّ ََ ددْنٌٌَوٌٌَم ٌٌمِّ َخددا ِّ ٌفِّ
ٌ بِّ َ اصِّ اٌالن َ ٌٌَْلَ ٌٌَبقِّ َحد 

َ
ٌٌأ ال َ ٌٌإِّ ٌٌَعدْنٌٌاْرَتد َ ٌیددِّ ٌٌنِّ ُمٌٌَوٌٌاَّللِّ ُ ده َ ٌٌَلکِّ دذِّ

دُکوَنٌیٌٌَْنٌیال َ دَةٌٌسِّ م َ زِّ
َ
ٌٌأ ٌٌُقُلد  ِّ ٌُضدَعَفا ِّ

دد ِّ ٌیالش  ددُكٌیٌٌَْكَمدداٌَعةِّ ُبٌٌسِّ ددفٌٌَِّصدداحِّ ٌیالس َ اٌَنةِّ اهَنَ ددَكٌٌُسددک َ وَلئِّ
ُ
ْفَضددُلوَنٌٌُهددُمٌٌأ ٌٌاْْلَ ْنددَداَّللِّ َوَجددلٌعِّ ٌٌَع  َ

ٌ؛(43ٌ،4جٌ:ق4141ٌطب ی،)
گر  سو  به و کنند می دعوت او به و مانند می باقی ما قائم بتیغ از بعد که ییعلما نبودند ا
ت با و ندینما می ییراهنما او  از را خادا فیضع بندگان و کنند می دفاع نید از الهی ها  حجت
گار ،دهناد مای نجاات انیناصاب و او ارانی و سیابل ها  دام  ماناد نمای احاد  نبودناد ناانیا ا
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 را شایعیان هاای دل زماام کاه هساتند عالماان ایان لکان  گشات مای بر خود نید از که آن مگر
 هاا برترین عالماان ایان دارد. می نگه را کشتی سکان ،کشتی ناخدای که چنان دارند یم نگه

 عزوجل. خدای نزد در هستند

 :دادند شعار او حضور در وقتی که بود خمینی امام حضرت زمان در آن بارز نمونه
 نااه شاااءاهلل. ان هسااتیم خاادا ساارباز همااه مااا :فرمودنااد امااام خمیناای... تااوئیم ساارباز همااه مااا
 (552 ،45ج ش:4564 خمینی،) تو. سرباز من نه منی وسربازت

  :فرمودند انقالب پیروزی درباره چنین هم
 منتسااب مان بااه را ایان نبایااد و هساتم طلبااه یاک ماان نداشات. ماان باه ارتبااا  پیاروزی ایان

 (540 ،6ج همو:) .بود خدا به مربو  پیروزی این کنید...

 فرهنگی باختگیخود .3

 بااه را اسااالمی جوامااع و کنااد ماای محکاام را جامعااه و افااراد فرهنگاای بنیااه دیناای عااالم بااا ارتبااا 
 فاصاله و کناد مای رابات را آنهاا باودن فطاری و اصاالت و دهاد مای توجاه خاود فرهنگای های داشته
گاااه و خباار باای خااود فرهنگاای هااای ییدارا بااه نساابت را جوانااان ،ربااانی عالمااان و مااردم میااان  ناآ

 بیاان باه ساازد. مای بیگانگان ریشه بی و ساختگی فرهنگ مجذوب را آنها دیگر ازسوی و قرارداده
کرم بیاان در کاه اسات هماان اساالمی نااب فرهنگ ،دیگر  مانعکس البیات اهال و پیاامبرا

 از جادایی و شاد خواهناد آشانا فرهناگ این با دینی عالمان با ارتباطشان میزان به مردم و گردیده
 بااره ایان در رهباری معظام مقاام کاه چنان .شد هدخوا منجر فرهنگی باختگی خود به ربانی عالم
 :فرماید می

 ،دشامنان کاه چاه آن .کارد هویات احسااس اساالمی انقاالب دوران در ایاران ملت حقیقت در
 از کاه اسات بوده این ،اند کرده می دنبال و اند خواسته می همیشه ملت این بنیانی دشمنان

 هویاات احساااس ،نکاارد یتشخصاا احساااس ملتاای یااک وقتاای .کننااد هویاات ساالب ملاات ایاان
 ،کننااد می انکااار را او امکانااات ،کننااد می انکااار را او   گذشاته .رود ماای بااار زیاار تر راحاات ،نکارد
 آن ،را ملات آن راحتای باه بتوانند که این برا  ،کنند می انکار را او  اتی و درونی ها  قدرت
 دوران یعناای ،گاایفرهن   اسااتحاله دوران در کااه بااود کااار  ایاان .بگیرنااد مشاات در را کشااور

 .شاد تقویت ها سال آن در روز روزبه و کرد پیدا ادامه شدت با کشور این در ،پهلو  منحوس
 :رهباااری معظااام مقاااام) .اسااات جهااااد نیاااز جامعاااه در صاااحیح   اندیشاااه و فرهناااگ ایجااااد
46/5/4572) 
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 زندگی سبک در انحطاط و انحراف .4
 هم و نظری صورت به هم الگو واین ریمدا کامل و جامع الگویی به نیاز زندگی سبک برای ما
 کااریم قاارآن کااه چنااان خداساات رسااول الگوهااا ترین کاماال شااود. ارائااه توانااد ماای عملاای شااکل در
  :فرماید می

ٌٌَلُکْمٌٌكاَنٌٌَلَقْدٌ ٌٌفِّ ٌٌَرُسولِّ ٌٌاَّللِّ ْسَ ة 
ُ
ٌٌأ ْنٌٌَحَسَنة  َ ُج ایٌكاَنٌٌْلِّ ٌٌََْ َمٌیالٌٌَْوٌٌاَّلَلٌٌَْ  ؛(24ٌ:)احوا ٌاْْلخِّ

 و  بارا  اهلل رسول باشد داشته جزا روز رواب و تعالی خدا  رحمت دیام که ماش از کس هر
 .کند( اهلل رسول به اقتدا که است واجب عنیی) است خوبی مقتدا 

  :فرمودند ؟ع؟علی امام و
ٌ؛(411ٌ:البَلغهٌ)هنجٌالسننٌاهدیٌفاهناٌبسنتهٌواستن اٌ.نبیکم..ٌهبدیٌاقتدوا
 ساانت راسااتی بااه کااه کنیااد عماال او ساایره و ساانت بااه و نیااد...ک اقتاادا پیامبرتااان هاادایت بااه

 است. هدایت نظر از ها سنت برترین ،پیامبر

کرم پیامبر از پس البته و  :هستند انسانی های نسخه بهترین که اویند بیت اهل ؟ص؟ا
ٌٌَرُسوُلٌٌَقاَلٌ ٌٌاَّللِّ

ٌیَعلٌٌَاَّلُلٌٌَصل َ ٌٌَوٌٌهِّ هِّ َراَدٌٌَمْنٌٌ:ٌآلِّ
َ
ْنٌٌأ

َ
ٌیَحٌٌىییٌٌْأ ٌیمٌٌِّ َتٌُیدٌَوٌٌ،اىتِّ دَةٌٌْدُخَلٌیدٌَوٌٌ،َتدتِّ ٌَجن َ

ٌ َسددَهاٌَعدْدن  ََ ٌٌَغ یب ِّ ٌیددبٌٌَِّر هِّ ٌیَفلٌٌْ،دِّ ٌیددَعلٌٌَاٌ یددَعلٌٌَِّتدَول َ دََلُمٌٌهِّ ٌیلٌٌَْوٌٌالس َ ُهٌٌَعددادِّ ٌیدلٌٌَْوٌٌ،َعددُدو َ َت َ
ْ
ددٌأ ْوصِّ

اْْلَ ٌیبِّ ددْنٌٌا ِّ ٌمِّ
ٌ هِّ ْعَطاُهُمٌٌ،َبْعدِّ
َ
ٌٌاَّلُلٌٌأ ْلمِّ ٌٌَوٌٌ عِّ ٌٌُهْمٌٌَوٌٌ ،َفْهمِّ ىت  ََ ْت ٌ؛(11ٌق:4141ٌبابویه،ٌابن)ٌ...عِّ

 کااه ای جاودانااه بهشاات بااه و بمیاارد ماان بسااان و کاارده زناادگی ماان بسااان خواهااد ماای کااه هاار
 دشامنش باا و بادارد دوسات را ؟ع؟علای بایاد آیاد در اسات آفریده را آن خود دست به خدایم
 و کارده عطاا ایشاان باه مارا فهام و علام خداوناد کند. اقتدا او از پس اوصیاء به و کند دشمنی
 .منند... عترت ایشان

 کاماال های نمونااه بهتاارین ربااانی عالمااان ،آخاار امااام غیباات دوره در ویااژه بااه و امامااان از پااس
 الگاوگیری آنهاا از و شاود اقتادا آناان به باید که هستند الهی زندگی سبک و درست سلوک و بندگی
 :است آمده روایت در که چنان گردد

ُم اٌ ْلَمٌٌَتَعل َ ٌٌاْلعِّ ن َ ِِّ َمدُهٌٌَفد ...َحَسدنٌٌََتَعل ُ َفدُعٌیٌة  ٌٌاَّلُلٌٌَْ دهِّ ٌبِّ
ْقَ امداٌ 

َ
ٌٌَعُلُهدْمٌیٌٌْأ ٌٌ ٌِّیداْلٌٌَفِّ دة  ئِّ َ

َ
دْمٌٌْقَتدَد یٌأ ِّ ٌهبِّ

َمُ ٌ َْ ْمٌٌُت ْعَماَُلُ
َ
ٌ(.23ٌ:ق4141ٌ،ح اینٌشعبهٌابن)ٌأ

 ماا و آماوزد مای ما به را دینی های ارزش براساس و انسانی زندگی سبک ربانی عالمان با ارتبا 
 زناادگی ساابک از الگااوبردار ،عملاای نظاار از و قاارارداده اسااالمی یزناادگ ساابک یااادگیری درفرآینااد را

 ایان از محرومیات ،رباانی عالماان از جادایی کاه حاالی در گاذارد مای ،ایشاان سلوک و ربانی علمای
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 ازسابک الگاوگیری معرض در را جوانان ویژه به و مردم ،داشته دنبال به را عملی و نظری الگوی
 شد. خواهد منجر اخالقی انحطا  به تهرف ورفته دهد می قرار غربی زندگی

 دین از غلط تفسیر .5
 خطااا ایاان و اساات دیناای مفاااهیم و دیاان از غلااط برداشاات ،دیناای هااای گاه لغاازش تاارین مهم از
 سابب عالماان و ماردم باین فاصاله .اسات دینی متون و دین حوزه به غیرکارشناسانه ورود معلول
 را دینای متاون از اساتفاده بارای الزم تخصاص هکا این بدون و مختلف سطو  در افراد که شود می

 داشاته معصاومین سانت و قارآن از برداشات به اقدام خود سلیقه و  وق با تنها بلکه باشند داشته
 بکشانند. سقو  و هالکت ورطه به را دیگران حتی و خود ،ای سلیقه های برداشت با و باشند

 باه نسابت اساتعجال باه کاه کارد اشااره انتظاار مفهاوم از غلاط برداشات به توان می نمونه برای
 شود. می منجر دیگر غلط رفتارهای و توقیت و ظهور

 ها بدعت رواج و ها سنت و ها ارزش تبدیل .6
 و مااالک شااک باادون و گیاارد ماای شااکل ،عقایااد و باورهااا اساااس باار ای جامعااه هاار در هااا ارزش
 .است ؟مهع؟معصومین سنت و قرآن ،صحیح عمل و اعتقاد معیاردر
کرم سولر از   :فرمود که است شده روایت ؟ص؟ا

 هایچ و نیات بادون عملای و گفتار هیچ ،ندارد را خود واقعی ارزش ،عمل بدون گفتاری هیچ
 بار و باشد داشته مطابقت سنت با که آن مگر ،ندارد را خود واقعی ارزش نیتی و عمل و گفتار
 (28 ،4ج ق:4082 ،کلینی) .گردد منطب  آن

 :فرمود ؟ع؟سجاد امام
گرچااه ،باشاد سانت طبا  بار کاه اسات عملای ،یکتاا خداوناد نازد اعماال تارین فضایلت باا  آن ا

 (وهم) .باشد کم عمل

گر   جادی هاا ارزش تبادیل خطار گاردد قطاع یاا شاده سسات رباانی وعالماان ماردم میاان رابطه ا
  گیاارد ماای قاارار ها ساانت جااای بااه رفتااه رفتااه و گیاارد ماای شااکل بسااتر ایاان در ها باادعت  بااود خواهااد

 آنها رعایت به نسبت و دارند حساسیت انسانی و الهی های ارزش به نسبت پیوسته الهی المانع
 دارند. پیوسته و مستمر هشدار
 :است آمده روایت در

ٌ،)طدد یٌان...یدداالٌنددورٌسددلبٌفعددلیٌلٌفددانٌعلمددهٌظهدد یٌانٌالعددالٌفعددلٌالبدددعٌظهدد تٌاذا
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ٌ؛(11ٌ:ق4144
گر کند آشکار را خود علم دیبا عالم شد دایپ مردم انیم در بدعت هرگاه  او از مانیا نور نکرد ا
  شود. می گرفته

 آنها به عمومی گرایش  و خرافات شدن زیاد .7
 تاا آماد بار درصدد و برخاست مبارزه به پرستی خرافه با توان و قدرت تمام با ظهور بدو از اسالم

 کااه کنااد هاادایت منطاا  و کمااتح و گرایی تعقاال جهاات در و پاااک اوهااام و هااا آلودگی از را بشاار فکاار
 .کرد مشاهده اسالم ؟ص؟پیامبر سوی از اوهام از بعضی با برخورد در توان می را آن عملی نمونه
  :فرمودند حضرت آن که کند می نقل ؟ع؟جعفر بن موسی امام حضرت از المحاسن کتاب در

کرم رسول فرزند ابراهیم که هنگامی  گفتند خود دنز مردم و گرفت خورشید ،کرد رحلت ؟ص؟ا
 منبار بار ؟ص؟خادا پیامبر اما ،است بوده ؟ص؟پیامبر فرزند مر  سبب به خورشیدگرفتگی این
 اناد الهی آیاات از آیاه دو خورشاید و مااه ،مردم ای   :فرمودند الهی رنای و حمد از پس و رفتند
 پدیااد خسااوف و کسااوف کساای زناادگی یااا ماار  ساابب بااه گاااه هیچ و جریاننااد در او اماار بااه کااه
 پااایین منباار از سااپس .بخوانیااد نماااز ،داد رخ خسااوف یااا کسااوف کااه هنگااامی پااس .آیااد ینم

 .خواندند نماز مردم با همراه و آمدند

کرم رهبااری ونئشاا از یکاای آری  بااه وظیفااه ایاان او از پااس و بااود ها خرافااه بااا مبااارزه ؟ص؟پیااامبرا
 باه افتاادن از شاناس یاند و متعهاد علماای باا ارتباا  در مردم و است امت عالمان و امامان عهده
عااد شااد رنااگکم عالمااان و مااردم رابطااه وقتاای و یابنااد ماای رهااایی خرافااات دام  دانااایی و دانسااتن ب 

 و پاااو  عقایاااد و ها خرافاااه رشاااد عوامااال از یکااای امااار هماااین و شاااود مااای کااام دیااان عرصاااه در ماااردم
 .است باطل و اساس بی رفتارهای

 :گویند می باره این در مکارم اهلل تآی
 خرافاات باا مباارزه راه بهتارین و .اسات نابخشاودنی گناهی ،مذهب با آن آمیختگی و خرافه
 بگیرند علم های سرچشمه و دین بزرگان ،فقها از را دین احکام و معارف مردم که است این
 (5/48/77 شیرازی: مکارم) .شوند نمی آلوده خرافات به ،صورت این در که

 زندگی هدف کردن گم و پوچی .8
 اسات خلقات هدف به توجه ،خدا بندگی مسیر در حرکت عامل ترین مهم که گفت بتوان شاید

 و درک ولای است داشته کلیدی نکته این به فراوان اهتمام ،معصومین سنت نیز و کریم قرآن که
 سابب ماردم و عالماان باین فاصاله .آیاد مای دست به دینی رهبران ارشاد با تنها مهم این دریافت
 لغازش ایان و اسات هادفی بای و پوچی مسیر در افتادن و حیات حقیقت درست فهم از آنها دوری



اره 
شم

م، 
هفت

ال 
س

28، 
هار 

ب
893

8
 

 

 

11 
 
 

وژپ
هش مهدیاه

وی

 .است زندگی نابودی عامل و ها لغزش مادر
 اجتماعی پیوندهای گسستن هم از .9

 .است اجتماعی های پیوند تقویت نیازمند تعاون و ارتبا  و هدایت و امن و رشد برای جامعه
 باار و باشاد مااردم محاوری برناماه خاادا خلا  بااه خادمت و صامیمیت و محباات ای جامعاه در وقتای
 از و شاود می محکم جامعه اعضای میان در پیوندها کنند زندگی التقوی و البر علی تعاونوا اساس
 تقویاات ساابب ،دیناای عالمااان بااا مااردم ارتبااا  و گااردد ماای نزدیااک یااابی سااامان بااه امااور جااا همااین
 مباانی براسااس رباانی عاالم زیارا گاردد مای خلا  باه خادمت و تعهاد زیباای حس و جهادی روحیه
 مهام هاای بنیان و ارکان از که الهی و انسانی اصل یک عنوان به مردم همدلی و وحدت به قرآنی

 و هماادلی ایاان بااه او کنااار در و او بااا ارتبااا  در مااردم و دارد ویااژه توجااه و عنایاات اساات اجتماااعی
 مسجد امام اهتمام تناسب به که شود می دیده مساجد در آن نمونه که چنان ترند نزدیک اجتماع

 حال کلیاد ایان کاه گیارد مای شاکل ایشاان میان در اجتماعی محکم روابط ،او با مومینأم ارتبا  و
کنادگی دچار مومنان اجتماع ،آن بدون و است اجتماعی مشکالت از بسیاری  تفارق و تشاتت و پرا

 .بیند می آسیب شدت به اجتماعی همکاری و تعاون و گردد می
 خودسازی فرصت ادند دست از .11

 اسات بادیهی .اسات ایشان نصایح و مواع  از مندی بهره ربانی عالم با آرارارتبا  ترین مهم از
 زباان از ماواع  ایان شنیدن ویژه به است موعظه به نیازمند خودسازی و رشد مسیر در انسان که

 و سارگردان و یارانح های انساان بسایار چاه .باشاد داشاته را ریرأتا بیشترین تواند می عمل با عالم
 .اند شده هدایت و آمده راه به ربانی و الهی عالمان مواع  وسیله به که گمراه

 و حکاام زالل از مناادی بهااره فرصاات دادن دساات از معناای بااه ربااانی عالمااان از مااردم جاادایی
 بندد. می انسان بر را یابی هدایت و خودسازی مجال که است ایشان مواع 

 دشمنان هجوم برابر در اسالمی مقاومت تضعیف .11

 حفا  لازوم و سابیل نفای قاعاده مانناد دینای مباانی از اساتفاده باا تااریخ طول در ربانی عالمان
 جوامااع باار بیگانگااان ساالطه ویرانگاار آرااار دلیاال بااه نیااز و اسااالمی جامعااه اسااتقالل و مااومن عاازت
 در بازر  رازیشای فتاوای مانناد اناد بوده مسالمین جغرافیاایی مرزهاای مادافعان بهتارین ،اسالمی
کو تحریم بر مبنی شیرازی میرزای فتوای نیز و انگلیس استعمار ضد بر عراق قیام  از ماانع کاه تنباا
 زماان ایان در او از پیاروی و خمینای اماام باا ارتبا  و گردید اسالمی ایران ونشؤ بر انگلیس سلطه
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 بااه را کشااور و ملاات اسااتقالل کااه شااد اسااالمی نظااام کننااده برپااا و شاهنشاااهی ساالطه تااداوم از مااانع
 آورد. ارمغان

 دشمنان اعتقادی هجمه برابر در مقاومت ضعف .12

 اند. شده معرفی مومنان عقاید مرزداران عنوان به علما اسالمی روایات در
 :فرمودند ؟ع؟صادق امام

ٌٌُعَلَماُ ٌ َنایشِّ ُطوَنٌٌَعتِّ ابِّ ََ ٌٌٌُم ْغد ٌٌِّفِّ
ٌٌ_الث َ دذِّ

ٌیدٌیال َ دٌلِّ ْبلِّ ٌٌَنُعد ُهْمٌیٌٌَْتدُهٌیَعَفارٌٌَِّوٌٌَسٌیإِّ ٌٌَعدنِّ وجِّ ُّ د
ٌَعدَلٌٌاْلُ

ٌ دددٌُضدددَعَفا ِّ َنایشِّ ْنٌٌَعدددْنٌٌَوٌٌَعتِّ
َ
َ ٌیٌأ ٌَعَلدددٌَتَسدددل َ دددٌْمٌیِّ ْبلِّ دددٌَوٌٌُسٌیإِّ دددبٌَوٌٌَعُتُهٌیشِّ َ اصِّ ٌطبددد ی،)ٌ....ٌالن َ

ٌ(47ٌ،4جٌق:4141
 کنناد  مای حملاه آنهاا از او هاا  تیعفر و سیابل که هستند ییمرزها مرزداران ،عهیش علما 
 و سیابلا شادن رهیاچ از و ،دارناد مای بااز عهیش ناتوانان بر بردن هجوم از را سیابل سپاه آنان
 .کنند... می ر یجلوگ شانیبرا او خو  دشمن روانیپ

 .اسات دینای مباانی و اساالمی عقایاد از ایشاان مساتدل و محکام دفاع دلیل به نگهبانی این و
 سایل باا نشساته نکمای در هاای گر  شاود ایجااد فاصله دین عالم و مردم بین وقتی است بدیهی
 ارتبا  عدم دلیل به که را آنها و شوند می ور حمله جوانان ویژه به و مردم عقاید دامنه به شبهات

 کنند. می انحراف سپس و تردید دچار دینی عقاید در دینی عالم با
 بندگی سلوک در عملی الگوی داشتن از محرومیت .13

 و اسات رفتااری و عملای الگاوی داشاتن ،یتعاال و رشاد مسایر در انساان موفقیات عوامل از یکی
گراین  از را او پنهاان و پیادا و درشات و ریاز زوایاای و باشاد دسترس در و انسان چشم برابر در الگو ا
گیاری بار عاالوه رباانی عالماان باا رابطاه و باود خواهاد بیشتر او الگویی نقش کند لمس نزدیک  فرا
 .دهد می قرار منانؤم برابر در رفتاری عملی الگوی ،زندگی سبک نظری

 آنها درمان و دین عالمان از مردم از برخی گرفتن فاصله عوامل 
 بجاا و صاحیح برخاورد در آنها شناختن که است عواملی یا عامل معلول ای پدیده هر تردید بی
 مهاام بساایار چااالش یااک عنااوان بااه مااردم و عالمااان میااان فاصااله .بااود خواهااد مااورر پدیااده آن بااا

گونی عوامل  :کنیم می بیان را آنها ترین مهم که است عملی برخی و نظری بعضی که رددا گونا
 آنهاا جهال دلیال به این و هستند خود نادرست خیاالت و باطل های توهم گرفتار بعضی .یک

گاهی گساتره و دینای عالم جایگاه به  پاساخ تنهاا دیان عاالم ،ایناان باطال گماان باه اوسات هاای آ
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 ماردم ناوع اباتالء ماورد کاه اسات نمااز شکیات و نجاست و رتطها مانند دینی فرعی مسائل گوی
 گااه تکیاه و مراجعه محل تا باشد نظر صاحب اجتماعی کالن مسائل در تواند نمی بنابراین نیست
 نقش بر ،غیبت عصر در ویژه به شیعه تاریخ و است باطل تصوری این که حالی در  گیرد قرار آنها

 گاواهی ،مسالمین اجتمااعی و فاردی حیاات مختلاف های صاهعر در دیان عالمان اررگذار و کلیدی
 دهد. می

 باه تصامیم ،فاسا  علماای سوء رفتار دیدن و طلب دنیا عالمان با برخورد دلیل به بعضی دو.
 حاال  کنناد مای اختیاار جادایی زندگی ادوار همه در ایشان از و گرفته عالمان ی همه با رابطه قطع
 پوشاد نمای چشام ،خاالص و نااب طاالی از باازار در قالبای یطال وجود دلیل به عاقلی هیچ که نآ

  آورد دسات باه را آن تاا رود مای نااب طاالی جاوی و درجسات نظردقیا  و مشاورت و دقت با بلکه
 باشاند رباانی عاالم جاوی و درجسات باید است قطعی دین عالمان به مومنان نیاز وقتی بنابراین

 کنند. راحف  خود دینی ایمان او وسیله به تا
 فردی را دین عالم که گیرند می قرار بیگانگان و خدا دشمنان تبلیغات تاریر تحت بعضی .هس
 حاالی در کناد می معرفی پیشرفت و علم و تمدن و تجدد مظاهر با مخالف و پرست کهنه و مرتجع
گااااهی و علااام دار پااارچم ،اساااالم دوران طاااول در و هماااواره تااااریخ گاااواهی باااه دیااان عالماااان کاااه  و آ

 پزشاکی مانند دیگر های رشته حتی و انسانی علوم دهنده توسعه و شبهات و سواالت به پاسخگو
 باا مقابلاه کار راه اند. داشته بشری تمدن به را خدمت بیشترین و اند بوده و... ریاضیات و نجوم و

 و اسات داخلای متعهاد های رساانه باه اعتمااد و بیگانگان های بوق به اعتمادی بی ،طرزفکر این
 و تماادن و علاام بااه ایشااان خاادمات بااا نزدیااک از و کاارد مطالعااه گذشااته عالمااان زناادگی در بایااد نیاز

 شد. آشنا انسانی کاروان پیشرفت
 ماثالا  و باشاد آنهاا رفتاار و عقیاده مازاحم مباادا کاه ترسند می دین عالم با ارتبا  از بعضی چهار.

 آناان باورهاای یاا و زنادگی سبک کالم یک در و آنها کار و کسب شیوه یا و آنها پوشش و حجاب به
گاهاناه نقاد ماورد رفتاار و عقیاده در کاه ایان از عاقال انساان کاه حاالی در دهد گیر  قارار دلساوزانه و آ
 عاالم باا ارتباا  صورت این در و شمارد می خود هدایت و رشد عامل را این و کند می استقبال گیرد
 زندگی. و حیات برای دیتهدی یا و مزاحمت یک نه است چکاب و بازیابی برای فرصت یک
 عالم علم به نیازی _ ها حوزه و ها عرصه سایر برخالف _ دین در که کنند می خیال برخی پن . 

 را مسائله آن خاود عقال و درک باا توانناد مای زندگی کالن و خرد مسائل از ای مسئله هر در و ندارند
 داناش هار مانناد دیان زهحاو در و اسات بااطلی فکار ایان کاه اسات روشان و دهند پاسخ و کنند حل
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 زنادگی مختلاف ابعااد در دینای کارشاناس باه نیااز گفات بایاد بلکاه اسات کارشاناس به نیاز دیگری
 اباادیت نیاز و دنیااا باه مربااو  ای پدیاده کاه زودگااذر ای مسائله نااه اینجاا زیاارا دارد بیشاتری اولویات
 باشد. مشکل بسیار یا جبران قابل غیر است ممکن آن در خطای و ماست

 عالمان با مردم ارتباط برای سازیبستر
 تحقا  های زمیناه و بساتر اسات الزم ،دیان علماای باا مردم مستمر ارتبا  ضرورت به توجه با
 بخشای ، ارتباا  ایان تقویات برای الزم شرایط و گردد برطرف آن موانع و گردیده ایجاد رابطه این

 و ونهادهاسات مردم متوجه یفیوظا بین این در و است افزاری نرم ،بیشتر بخش و افزاری سخت
 ماردم و عالماان باین فاصاله رفاتن باین از بارای ،تار روشان تعبیر به  دین عالمان عهده بر فییوظا
 عالمان. هم و دارند فییوظا مردم هم

 عالمان با رابطه بسترسازی در نهادها و مردم فیوظا
 بااه و بشناسااند را دیناای عااالم و دیاان علاام جایگاااه اساات الزم ،جوانااان ویااژه بااه و مااردم الااف.
 .باشند داشته ایمان او های هدایت به توجه و او به رجوع ضرورت
 مادرک و ساند بادون و احساسی های قضاوت از و باشند داشته ظن حسن دین علمای به ب.
 و شااایعات بااه و نکننااد اعتنااا بیگانگااان و خناسااان وسوسااه بااه ویااژه بااه و بپرهیزنااد علمااا درباااره
 نکنند. توجه حقیقی و یمجاز فضای در ها تخریب
 سابک و بنادگی سالوک و سایر و دیان فهام در و کنناد اعتمااد رباانی عالماان عمال و قول به ج.
 دهند. قرار خود مالک و معیار را ایشان رفتار و بیان ،زندگی صحیح
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