نور و ظلمت
ویراست اول

 به جهت حفظ انسجام و یکپارچگی مقاله
مطالب فرعی با رنگ روشن متمایز شده است.
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بخش ششم از قسمت دوم

 )2خالفت و حکومت

 )2/8امامت تجلی والیت
والیت یک مقام تکوینی است که در حقیقت و باطن عالم ریشه دارد و تا شخصی به این مقام در
جهان هستی و درنزد خداوند دست نیابد نمیتواند امامت ظاهری را به دست آورد.
نصب و تعیین از صفات اعتباری است و به امور جعلی تعلق دارد  .جانشینی پیامبر امر تکوینی و
حقیقی است و شخص صاحب والیت با دارا بودن صفات آن خود به خود به مقام امامت میرسد و به
نصب و تفویض نیازی نیست.
برونداد این اصل :
 -1جعل و نصب پیامبر در مقام راهنمایی به مصداق حقیقی و در واقع کاشف از مقام تکوینی امام است
نه اینکه با تفویض پیامبر تازه والیت و امامت ایجاد شود.
 -2تنها صاحب والیت میتواند آن را دریافت کند و تشخیص وی نیز از صالحیت کسانی که به حقایق
عالم غیب و والیت باطن معرفتی ندارند  ،خارج است.
 -3والیت با تمامی نظام و منطق عالم هماهنگ است و همه افراد شعورمند و ناطق به صورت ناخودآگاه
از آن غافل نمیتوانند بود.

با نظرات خویش ما را در تکمیل این مجموعه یاری فرمایید
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 )2/9وجوب تعیین امام از سوی خداوند
مقدمه :
 خداوند عالم امکان را با تمام تضادهای درون آن خلق فرمود  .از همان ابتدا خوبی و بدی را درآن مقدر نموده و بین آن دو تضاد انداخت ( .حسن و قبح خلقی)
 ذات حق تعالی عین کمال و نیکویی است و تمامی افعال و صفات خداوند متعال نیز از ذات کاملاو به ظهور رسیده و نقص و عیبی در آنها متصور نمیباشد ( .حسن ذاتی حق)
 عقل را از نور خود خلق کرد و آن را به قدرت تشخیص حق و باطل توانایی بخشید و در انسانسوار کرد تا به وسیله آن خیر و شر و زشت و زیبا را از هم بازشناسد( .حسن و قبح عقلی)
 ادیان و شرایعی فرستاد تا ما را با برترین اعمال و اخالق آشنا کرده و به سوی آن دعوت نمایندو قوانین آنها را در هماهنگی کامل با حقایق عالم و صفات خویش مقرر فرموده است( .حسن و
قبح شرعی)
-

تشخیص ما از خوبیها خدا را ملزم به انجام کاری مطابق آن نمیکند و با بد دانستن یک صفت
و فعل  ،نباید خداوند را از ایجاد آن عاجز تصور نمود.

 عقل و شرع قدرت بازنمایی آنچه سزاوار خدا هست یا نیست را به نور هدایت خود او دارامیباشند.
 آنچه بروز آن را از خدا به مقتضای ذات کامل و قوانینی که خود بنیاد نهاده واجب میشماریم ،به مانند آن اموری نیست که بر بندگان واجب است و آنها را مقهور حکمی میگرداند( .وجوب
تکوینی)

آن خدایی که ما میشناسیم با آن لطف و رحمت محال است بعد پیامبر ما را از هدایت و مدیریت
معصومانه محروم کند حال آنکه با دانش اندک و هواهای نفسانی به شدت به آن نیازمندیم و البته از
عدالت و حکمت او به دور است زمام امور را برای دشمنان دین وانهد تا تمامی آنچه برای آدمیان از
رشد و کمال در نظر گرفته را نابود نمایند و فساد و گمراهی را گسترش دهند.
پس  ،از خداوند واجب است شخصی را برای امامت اهلدین برگزیند که تمامی شرایط رهبری را داشته
باشد .این یک وجوب تکلیفی که از خارج بر خدا واجب شده باشد نیست بلکه ذات او اقتضای چنین فعلی را
دارد.
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 )2/10حکومت معصوم منشأ همه خیرات و برکات
به یقین حاکمان نقش اساسی در تمامی جریان تاریخ و بر روی مجموعه انسانها داشته و دارند و
اگر حکومتها اصالح شوند بشریت رو به پیشرفت و رشد خواهد گذاشت  .بنابراین استقرار
حکومت معصومان را نباید تنها به عنوان یک واقعه اجتماعی محسوب کرد و باید اثر آن را در تمامی
عالم وجود جستجو نمود.
منابع روایی ما برکات حاصله از استقرار امامت در جهان را امری فراطبیعی تصویر میکنند
همانگونه که والیت ظالمان را منشأ همه بدبختیها میشمارند .
آثار حکومت امام در جهان و انسان :
 .1امید و سرزندگی در جامعه
 .2امنیت و آرامش برای همه
 .3گسترش اخالق نیکو و متعالی
 .4برقراری عدالت و رفع ستم
 .5شکوفایی اقتصادی و رفاه مادی
 .6کاهش فاصله طبقاتی و رفع محرومیت
 .7همدلی و دوستی میان آحاد بشر
 .8رشد عقالنی و تکامل دانش و اندیشه
 .9کنار رفتن تبعیض نژادی و حاکم گشتن ارزشها
 .10پایان جنگ و استقرار صلح و ثبات
 .11سازگاری میان انسان و طبیعت
 .12بهداشت و تندرستی همگانی
اینها تنها بخشی از آثاری است که به صورت عادی بر حکومت شخصی به معنای حقیقی عالم و
عادل مترتب است .

با نظرات خویش ما را در تکمیل این مجموعه یاری فرمایید
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ما باور داریم خداوند نظری ویژه به حکومت والیان خود خواهد داشت به نحوی که با قرار گیری
امام در منصب مقدّر شده  ،آسمان و زمین برکات خود را نازل میکنند و تمامی بحرانهای زیست
محیطی به قدرت الهی اصالح خواهد شد و همچنین به خواست خدا عقول انسانها کامل شده و به
صورت طبیعی طالب خوبیها میشوند و از بدیها دوری میکنند .به باور ما اصالح انسان و جهان
مالزم یکدیگر میباشند.

 )2/11شرایط امامت قبل از دنیا
به عقیده ما ؛ امام نه تنها در دنیا برای نائل شدن به این مقام الهی شرایطی را احراز نموده بلکه
قبل خلقت آسمانها و زمین نیز به ویژگیهایی رسیده که البته در هماهنگی با وجود دنیایی و
دریافت کنونی اوست  .از جمله :
 -1اتحاد نوری با پیامبر خدا
 -2والیت تکوینی بر خلقت
 -3عقل کامل و علم اول بودن
 -4اوّلین و مهمترین خلق خدا
 -5تقدم در میثاق ربوبیت
 -6ماده اولیه و طینت پاک
 -7اصل قدیم برای خلقت
اگر خدا بخواهد درباره این موضوعات در آینده توضیحاتی ارائه خواهد شد.
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 )2/12شرایط حکومت به عنایت خدا
از نظر ما امامت مقامی است که خداوند متعال آن را به هرکس بخواهد واگذار میکند و به قدرت
بیپایان خود شرایط آن از علم  ،کاردانی  ،اقتدار و غیره را در شخص مورد نظر قرار میدهد تا
مناسبترین فرد برای این منصب باشد.

 امامت در کودکی :
گفته شده امامت به هر معنایی  ،به اوصافی از جمله توانایی بدنی و شرایط سنی وابسته است و
فردی که در سن کودکی است نمیتواند خلیفه مسلمین باشد.
پاسخ :
 یک مسلمان خداشناس هیچ چیز از جمله ایجاد اوصافی فراطبیعی در سن کم را از دایرهقدرت الهی خارج نمیبیند.
 این واقعه در ادیان دیگر هم نمونه داشته و رسالت برخی انبیاء در کودکی بوده است. تاریخ و اعترافات مخالفین به فضایل امامان در دروران کودکی بهترین گواه است. -امروز با تجربیات جدید بشر  ،امکان طبیعی چنین جهشی تأیید میشود.

 )2/13حکومت معصوم حکومت خود دین
اهلبیت عصمت در تمامی عقاید  ،تدبیر  ،اخالق  ،اعمال و گفتارشان با دین و برنامه الهی هماهنگی
کامل دارند  .بنابراین تمامی آنچه از ایشان به ظهور میرسد عین دین است و میتوان حکومت
ایشان را حکومت خود دین دانست.
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 چند تذکر :
 هر حکومتی غیر از حکومت معصومین به عینه حکومت خود دین نیست و در بهترین حالتتنها حکومت افرادی متدین یا آشنا به دین است ؛ پس نباید ضعفهای آن را به عهده دین و
مذهب گذاشت ؛ بلکه نواقص پدید آمده از نقصان وجودی مجریان است.
 در دیدگاه شیعه حاکمان عادل و دینداری هرچند معصوم نباشند و تمام دین را به اجرانگذارند  ،دارای احترامی مطابق جایگاهشان هستند.
از حقوق سلطان عادل و مردمدار آن است که :
 .1خیرخواه او بوده و نسبت به او دلسوزی و مهربانی داشته باشیم.
 .2توقع و انتظارات غیرمعقول از شخص ایشان در زمینههای مختلف نداشته باشیم.
 .3برای تداوم حکومت و همچنین در مسیر صالح حرکت کردن او دعا نماییم.
 .4او را در امور نادرست همراهی نکنیم و سعی بر هدایت وی داشته باشیم.
 .5کاری نکنیم که مجبور به برخورد خشن و إعمال قدرت علیه ما شود.
 .6در مقابل دشمنان مذهب از او دفاع نماییم و در مشکالت یاریگر او باشیم.
 .7با مخدوش کردن وجهه مثبت وی نزد مردم امنیت داخلی را به خطر نیندازیم.
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معارف اصیل شیعه را در فضای مجازی به اشتراک بگذارید
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