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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

 محرومیت زنان از اخذ مدرک تحصیلی 
در گذشته نزدیک غرب 

در همین کشورهای غربی تا چند سال قبل از این– نه خیلی زیاد – زنانی 
که در مراکز آموزش عالی تحصیل می کردند، حق نداشــتند که مدرک کتبی 
تحصیالت عالی خودشان را بگیرند! در همین اواخر در بعضی از کشورهای غربی، 
از جمله در انگلستان، یکی از مطبوعات یکی از کشورهای غربی که نمی خواهم 
از آن کشور و از آن مجله اسم بیاورم، پیرزنی را معرفی کرده بود که در سال 
1917 یعنی مثال هفتاد سال قبل – در حد دکترا تحصیالت عالیه کرده است؛ 
لیکن به او مدرک تحصیلی نداده اند! بعد ســؤال می کند چرا مدرک تحصیلی 
نداده اند! می گوید که چون تا ســال 1947 در انگلستان به زنانی که تحصیل 
می کردند مدرک تحصیلی نمی دادند و می گفتند که زن نباید مدرک تحصیلی 
بگیرد! اینها حاال آمده اند و در مقابل جمهوری اسالمی، مدعی حقوق زن شده اند. 
در همان سال هایی که چنین حقارت هایی در فرهنگ غربی مشاهده می شد، در 
ایران اسالمی ، بانوی اصفهانی، اجازه اجتهاد از مجتهدان درجه اول آن روز اسالم 
داشت، در اصفهان، حوزه تدریس فلسفه و فقه را دایر داشت، اسالم، این است. 

* سخنرانی در مرقد امام خمینی، 76/3/14. 
* پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

لزوم حفظ نظم
 حتی در حکومت استالین 

  در نجف شبی در محضر امام بودم که یکی از طالب حاضر در مجلس 
از ایشان سؤال کرد، آیا می توان برای تمبر هشت ریالی دو ریال داد و 
از تأدیه بقیه امتناع ورزید؟ امام در پاسخ فرمودند این کار جایز نیست 
و ســپس اضافه فرمودند: حتی اگر استالین هم روی کار باشد، حفظ 

نظم از اهم واجبات است.
 *حجت االســالم ســید مجتبی رودباری –فصلنامه 15 خرداد- شماره 

5و6 – ص 59 – اسفند 1370.

استفاده شخصی از کامپیوتر
 و اینترنت اداره

س( کارمند اداره ای هســتم که اوقات فراغتم را با کامپیوتر و 
اینترنت اداره، کار شخصی انجام می دهم، آیا از نظر شرعی  اشکال 

ندارد؟
ج( استفاده شخصی از اموال بیت المال جایز نیست و موجب ضمان است 
و همچنین انجام امور شخصی در خالل ساعات کار اداری؛ مگر آنکه با اذن 

مسئولی باشد که شرعاً و قانوناً چنین حقی دارد. 
شکار حیوانات

س( شکار حیوانات برای خوردن یا تجارت، چه حکمی  دارد؟
ج( تابع قوانین و مقررات مربوطه است.

پس گرفتن طالهای هدیه شده
س( طال و هدایایی که در دوران ازدواج، مرد به همسرش هدیه 
می دهد، آیا پس از طالق و در صورت مطالبه زوج، زوجه باید برگرداند؟
ج(  اگر بین زن و شــوهر خویشاوندی نســبی وجود نداشته باشد، در 
صورتی که هدایا موجود باشــد مــرد می تواند پس بگیرد، هر چند احتیاط 

مستحب آن است که پس نگیرد.

سرآمد اعمال صالحه
قال الصادق)ع( عن رســول اهلل )ص(: »سید االعمال ثالث 
خصال: انصافک الناس من نفســک، و مواساْهً االخ فی اهلل، و 

ذکر اهلل علی کل حال«
امام صادق)ع( روایت می کند که رســول خدا)ص( فرمود: سید و 
ســرور همه کارها سه چیز اســت؛ به انصاف رفتار کردن با مردم، و 
یاری نمودن برادر دینی در راه خدا، و به یاد خدا بودن در هر حال.)1(

__________________
1- الخصال، ص 121

ده ویژگی کمال عقل مسلمان
امام رضا)ع( در حدیثی نشــانه های کمال عقل مسلمان را چنین 

می فرمایند:
»عقل مســلمان به نقطه کمال نمی رسد مگر آنگاه که دارای ده 

ویژگی باشد:
1- مردم از او امید خیر داشته باشند.

2- از شر او در امان باشند.
3- کار خیر دیگران را زیاد به شمار آورد.

4- کار خیر خود را کم به شمار آورد.
5- هرچه از او یاری و کمک خواســته شــود، دلتنگ و ناراحت 

نمی شود.
6- در تمام عمر خود، از کسب و تحصیل علم خسته و ملول نشود.
7- فقر و نداری در راه خدا را محبوب تر و ارزشــمندتر از ثروت و 

توانگری بداند.
8- خــواری و ذلت نفس در راه خدا را از عزتمندی در پیشــگاه 

دشمنان ارزشمندتر بداند.
9- گمنامی را از شهرت بیشتر دوست بدارد.

10- ســپس امام رضا)ع( فرمود: اما ویژگی دهم که بیش از همه 
مهم تر است، عبارت است از اینکه »احدی را ننگرد اال اینکه بگوید او از 
من بهتر و پرهیزکارتر و باتقواتر است« زیرا مردم دو دسته اند: گروهی 
که از او بهتر و پرهیزکارترند و گروهی که از او بدتر و زبون تر هستند. 
هرگاه با گروه اول مواجه شود، برای آنان تواضع کند، تا به مقام آنها 
دست پیدا کند، وقتی چنین کرد نام او را در دنیا به نیکی می برند، و 
در نتیجه آقا و سرور اهل زمان خود خواهد شد، اما قضاوت مسلمان 
عاقل درباره گروه دوم این باید باشــد که شاید درون آنها بهتر باشد 
و این خوبی درون برای آنها بهتر است. در حالی که خوبی من ظاهر 

است و ممکن است خوبی ظاهر برای من بدتر و ناگوارتر باشد. )1(
_____________________

1- تحف العقول، ص 467

ویژگی های نماینده مطلوب
پرسش:

به طور کلی بــرای انتخاب اصلح با چه مالک و معیارهایی 
می توان یک نماینده اصلح را انتخاب نمود و شاخص های ارزیابی 

نمایندگان فعلی چگونه عملی خواهد شد؟
پاسخ:

بدون تردید مالک ها و معیارهای انتخاب کارگزاران در هر حکومتی، 
تابع نوع جهان بینی حاکم و پشتوانه تئوریک نظام سیاسی آن خواهد بود. 
 از آنجا که نظام حکومتی در ایران متکی به آموزه های وحیانی اسالم ناب و 
دست  آوردهای عقالنی است، بنابراین عمده شاخص ها و ویژگی های 

انتخاب  کارگزاران حکومتی از این دو منبع الهی الهام می گیرد.
شاخص ها و معیارهای انتخاب اصلح

از آنجا که توصیف و تبیین شاخص ها و معیارهای انتخاب اصلح 
کارگزاران حکومتی در این فضای محدود نمی گنجد، بنابراین سعی 
می شود براســاس اولویت ها اهم این شاخص ها را به صورت عناوین 

اصلی مطرح کنیم.
الف( شاخص های انتخاب کارگزاران از منظر امام علی)ع(
اهم این شاخص ها در سیره نظری و عملی امام علی)ع( عبارتند از:

1- خــدا محــوری و دین مــداری 2- حق مــداری 3- تقــوای الهی 4- 
عدالت خواهی و مقابله با ظالمین 5- حســن سابقه 6- وفای به عهد و پیمان 
7- محبت و دلسوزی نسبت به فقرا و تالش برای فقرزدایی از جامعه 8- صداقت 
و امانت داری 9- ساده زیست بودن و وابسته نبودن دنیا 10- تخصص و کاردانی

همچنین آن حضرت در منظومه فکری و ســیره مبارک خود به 
نحو سلبی به سه شاخص و معیار کلیدی تاکید کرده اند که عبارتند 
از: 1- غرور و خودبینی 2- انحصارطلبی و ویژه خواری 3- هوا پرسی

ب( شــاخص های انتخاب کارگزاران از منظر رهبر معظم 
انقالب

1- تدین و تقوا 2- توان مدیریتی 3- تنفر از فساد 4- حفظ عزت 
ملی 5- یکی بودن شــعار و عمل 6- اخالق و احساس مسئولیت 7- 
مرزبندی شفاف و روشن با دشمنان 8- ترجیح مصالح کلی جامعه بر 
مصالح فردی، قبیله ای و جناحی 9- صبر و بصیرت 10- ساده زیستی 

و پرهیز از اشرافی گری
شاخص های ارزیابی نمایندگان

یکی از ضعف ها و خألهایی که برای رای دهندگان در حال حاضر در 
جامعه ما وجود دارد، فقدان یک ساز و کار قابل وصول و در دسترس 
برای آنان اســت تا در پرتو آن بتوانند به اسهل وجه نمایندگان قبلی 
و فعلی خود را چه در مجلس و یا شــورای شــهر و یا ... مورد ارزیابی 
عملکردی قرار داده و افراد کارآمد را از افراد ضعیف و ناکارآمد تمیز 

دهند.
به طور کلی اهم شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی براساس رسالت ها، ماموریت ها و شرح وظایف 

آن ها عبارتند از:
1- کیفیت حضور در مجلس )حضور منظم و نداشــتن غیبت و 

تاخیر(
2- نطق های پیش از دستور )تعداد نطق  ها و کیفیت  آن ها(

3- تذکرات کتبی نماینده به هیئت دولت و مجریان
4- تعداد طرح های ارائه شده توسط نماینده
5- تعداد طرح های امضا شده توسط نماینده

6- تعداد سواالت مطرح شده در کمیسیون ها
7- میزان فعالیت )نقض و ابرام( نسبت به لوایح دولت

8- میزان فعالیت و چگونگی نظارت بر حسن اجرای قوانین
9- کیفیت رای نماینده به طرح ها و لوایح

10- چگونگی تعامل نماینده با رای دهندگان

از نظر آموزه های قرآن، انتخاب آزاد انســان نقش بســیار تعیین کننده در سرنوشت و نیز سعادت و 
شــقاوت او دارد؛ به طوری که با انتخاب مبتنی بر هدایت های فطری و تشــریعی در راستای اهداف 
آفرینش و کسب رضایت الهی یعنی انتخاب مبتنی بر عقل سلیم و نقل وحیانی، انسان می تواند سعادت 
را در دنیا و آخرت تجربه کند و بهشــت برین الهی را به دســت آورد؛ اما با انتخاب نادرست خویش 

می بایست خود را برای عذاب دنیوی و شقاوت ابدی در دوزخ آماده کند.

 هر انسان و اجتماعی با انتخاب خود نه تنها سرنوشت خویش 
بلکه سرنوشت اجتماع خویش را نیز رقم می زنند و لذا نمی توان 
به اعمالی از جمله انتخابات کم توجه یا بی توجه بود و اهمیت 

آن را در سعادت یا شقاوت خویش و  امت نادیده گرفت.

حکایت اهل راز

نعمت بسیار مهم مادر
فقیه بزرگ شیخ اعظم، مرحوم شیخ مرتضي انصاري که از مجتهدان و 
مراجع به نام زمان خودش بود و کتابهاي او اکنون از دقیق ترین کتابهاي 
حوزه هاي علمیه اســت، مادرش را تــا نزدیک حمام به دوش مي گرفت 
و او را به زن حمامي ســپرده مي ایســتاد تا بعد از پایان کار، او را به خانه 
برگرداند. هر شب به دست بوسي مادر مي آمد و صبح با اجازة او از خانه 
بیرون مي رفت. پس از مرگ مادر به شــدت مي گریست، فرمود: گریه ام 
براي این است که از نعمت بسیار مهمي چون خدمت به مادر محروم شدم. 
شــیخ پس از مرگ مادر با کثرت کار و تدریس و مراجعات مردمي، تمام 
نمازهاي عمر مادرش را اعاده کرد، با آنکه مادر او فردي دیندار و با خدا بود.
*انصاریان، حسین، نظام خانواده در اسالم، قم، انتشارات ام ابیها، 1375، 

ج1، ص470 به بعد.

تاثیر انتخاب آزاد انسان در 
سرنوشت

انسان دارای اراده و حق انتخاب آزاد است؛ 
زیرا خدا انســان و جن را به گونه ای آفریده که 
از اراده مستقل برخوردار بوده و می تواند دست 
کم در محدوده ای دست به انتخاب آزاد بزند. 

به این معنا که انسان در ذات خویش از این 
ظرفیت برخوردار اســت تا چیزی را بشناسد و 
فواید و آثار آن را تصور کرده و ســپس تصدیق 
کند و پس از جزم علمی و اندیشه ای بدان عزم 
عملی یابد که از آن به اراده یاد می شود. )تعلیقه 

منظومه سبزواری، ج 2، ص 647( 
وجود اراده انتخاب به انســان این امکان را 
می دهــد تا بتواند میان فعــل و ترک، یکی را 
انتخاب کند. )کشاف اصطالحات الفنون و العلوم، 

ج 1، ص 132(
از نظر آموزه های قرآن، انتخاب آزاد انســان 
نقش بســیار تعیین کننده در سرنوشت و نیز 
ســعادت و شــقاوت او دارد؛ به طــوری که با 
انتخاب مبتنی بر هدایت های فطری و تشریعی 
در راستای اهداف آفرینش و کسب رضایت الهی 
یعنی انتخاب مبتنی بر عقل سلیم و نقل وحیانی، 
انسان می تواند سعادت را در دنیا و آخرت تجربه 
کند و بهشت برین الهی را به دست آورد؛ اما با 
انتخاب نادرست خویش می بایست خود را برای 
عذاب دنیوی و شقاوت ابدی در دوزخ آماده کند. 

)حاقه، آیات 30 و 31(
از مهم ترین مصادیق و موارد تاثیرگذار اراده 
انسان در سرنوشت می توان به اراده انسان نسبت 
به کفر و کفران  و نیز شــکر و ایمان اشاره کرد 
که سرنوشــت ابدی او را می سازد. )انسان، آیه 
3؛ نمل، آیات 19 و 40( کسی که کفر می ورزد 
یا الحاد می کند، به جای آنکه در مسیر عدالت 
گام بردارد، ظلم کرده و می بایست چوب انتخاب 

نادرست خویش را بخورد. )حج، آیه 25(
تاثیر انتخابات در سرنوشت

همان طوری که هر انســانی با هر انتخابی 
که انجام می دهد، سرنوشت خویش را می سازد، 
همچنین می توانــد در برخی از اوضاع همانند 
انتخابات، سرنوشتی اجتماعی را رقم بزند؛ زیرا 
گاه یک »رای« می تواند سرنوشت ســاز باشــد 
و شخص صالح یا فاســد را بر مسند قدرت یا 

نمایندگی بنشاند.
از نظر آموزه های قرآن، تغییرات اجتماعی 
متکی بر تغییراتی است که در نفوس و روان افراد 
آن اجتماع ایجاد می شود؛ زیرا هر چند که نفس 
انسانی به گونه ای ساخته شده که قابل »تبدیل 
یا تحویل« نیست. )روم، آیه 30(، ولی قابلیت 

تغییر را دارا است. )نساء، آیه 119( 
از همین رو انســان با انجام اعمال خود بر 
اساس آموزه های اسالمی به تقوای الهی می رسد 
که تامین کننده تغییرات مثبت می شود به طوری 
که شخص »متاله« و »صبغه الهی« می گیرد و 
اسما و صفات الهی در او ظهور می یابد و لیاقت 
و شایســتگی خالفت الهی و قــرار گرفتن در 
مظهریت ربوبیــت را می یابد. )بقره، آیات 21؛ 

30 و 31 و 138؛ آل عمران، آیه 79(
در مقابــل، اگر کســی بر خالف اســالم و 
هدایت های فطری و تشریعی عمل کند که در 
ذات همگــی وجود دارد )طه، آیه 50؛ روم، آیه 
30( تغییراتی را در نفس خویش ایجاد می کند 
که بســیار منفی و زیانبار است؛ زیرا این اعمال 
موجب می شود تا »نفس« دفن شود )شمس، 
آیــات 7 تا 10( و قلب به عنــوان قوه ادراکی 
عاقله »مختوم« )مهر( شود و نتواند مسئولیت 

عقالنیت ، هدف غایی علم
براساس آیات قرآن، علم امری مثبت و سازنده است و انسان می بایست 
از جهل و نادانی به دانایی برســد و نســبت به امور بر اساس ظن و گمان 
حرکــت نکند، بلکه با علم، زندگی خویش را ســامان دهد؛ ولی این علم 
بــه تنهایی کفایت نمی کند؛ زیرا خود علم مقدمه ای برای امری مهم تر و 
هدفی عالی تر اســت، آن هدف که باید عالم مد نظر قرار دهد، دستیابی 
به عقالنیت اســت؛ یعنی عالم باید تالش کند تا عاقل شــود؛ زیرا انسان 
عالم ممکن است گناه بکند، ولی انسان عاقل گناه نمی کند؛ چنانکه امام 
صادق)ع( در تفسیر عقل می گوید:  »ما عبد به الّرحمن و یکتسب به الجنان؛ 
آن چیزی است که بدان خدای رحمان عبادت می شود و بدان بهشت به 

دست می آید.«)کافی ترجمه مصطفوی ، ج 1، ص11(
خدا در قرآن بیان می کند: و این مثل ها را برای مردم می زنیم، ولی جز 

اهل معرفت و دانش در آنها تعّقل نمی کنند...)عنکبوت، آیه 43(
براین اساس، این عالمان هستند که می توانند از مثل به ممثل برسند 
و عمق مطلب را درک کنند؛ زیرا مثل برای تقریب ذهن بیان می شــود 
و مانند این اســت که کسی بخواهد امر معقول را حسی و خیالی کند تا 
این گونه با یافتن وجه شباهتی بتواند آن امر معقول را درک کند؛ حال از 
نظر قرآن، درک این عمق مطلب به عهده عالم اســت؛ ولی این عالم باید 
هــدف خویش را تعقل در آن قرار دهد تا بتواند از آثار این علم مثل یابی 
بهره مند شــود؛ زیرا عقل اســت که زمام امور نفس را به دست می گیرد، 
نه علم؛ چرا که علم به حوزه نظری و شــناختی توجه دارد، در حالی که 
عقل به حوزه مدیریتی و ارادی ناظر اســت. عالم می شناســد ولی عاقل 
مدیریت و مهار می کند؛ زیرا عقل همان مدیریت و مهار نفس است تا هر 
گونه خواســت عمل نکند و قوه جاذبه و دافعه یعنی شهوت و غضب تنها 
در چارچوب مشــخصی عمل و رفتار کنند. بنابراین، آنچه باید هدف قرار 
گیرد، دستیابی به عقالنیتی است که از طریق علم می توان تحصیل کرد. 
پس علم هدف نهایی و غایی نیست، بلکه آن چیزی که هدف غایی است 
همان دســتیابی به عقالنیت است که مهار و مدیریت اراده و نفس را در 
دســت دارد. بنابراین برکت علم در بعد نظر و برکت عقل در بعد اراده و 

عمل است که می بایست هدف قرار گیرد.
* مهدی زین العابدین

نقشانتخابنادرست
درسرنوشتانسانوجامعه

انتخابات فرصتی برای انسان است تا فلسفه و سبک زندگی خویش را به نمایش بگذارد؛ 
زیرا هر انتخابی که انسان انجام می دهد همانند دیگر اعمال انسانی بیانگر شاکله شخصیتی 
اوســت؛ خاستگاه عمل انسان از جمله انتخاب افراد برای مسئولیت نمایندگی یا امور دیگر، 
بیانگر فلســفه و سبک زندگی اوســت؛ هر چند که در مقام توجیه و اعتذار برآید و شرایط 
تحمیلی را مــالک انتخاب خویش بداند، ولی این امور هرگز نمی تواند توجیه کننده انتخابی 

باشد که انسان دارای اراده از سر اختیار به آن دست زده است.
بر اساس آموزه های قرآن، هر کسی مسئول عمل خویش از جمله انتخاب خود خواهد بود و 
باید در دنیا و آخرت به چرایی انتخاب خویش پاسخ دهد و نمی تواند با توجیهاتی از پاسخگویی 
و مجازات بگریزد؛ زیرا اضطرار باالختیار با اختیار منافاتی ندارد و شخص نمی تواند اضطراری که 
خود عامل ایجادی آن است را به عنوان توجیه به کار گیرد و از مسئولیت پاسخگویی بگریزد.
در حقیقت، هر چند که انسان به طور فطری و تکوینی دارای اراده ای است که حق انتخاب 
آزادانه را به او می بخشــد، ولی در حوزه تشریعی، هر انسانی مکلف است تا انتخابی درست 
داشته باشد. پس هیچ انسانی نمی تواند به دلیل وجود اراده و آزادی مطلق تکوینی، هر انتخابی 
داشته باشــد، بلکه باید انتخابی داشته باشد که موجب رضایت الهی و در راستای اهداف و 

فلسفه آفرینش است.
در نوشتار حاضر نویســنده به نقش انتخاب آزاد در تعیین سرنوشت انسان و عوامل 
محدودکننده انتخاب انسان و تأثیر انتخاب نادرست در سرنوشت انسان و جامعه پرداخته 

است.

 علی پوریا

شناختی و گرایشی درست خویش را انجام دهد، 
بلکه دچار وارونگی شــناختی و تقابل گرایشی 
می شــود و باطل را حق و حق را باطل یافته و 
افســاد خویش را اصالح می شمارد و این گونه 
مسائل و امور را تبیین، تحلیل و بر خالف حق 

توصیه می کند. )بقره، آیات 7 تا 15(
از نظر قرآن، همان طوری که هر کســی بر 
اساس شخصیت خویش عمل می کند )اسراء، 
آیه 84(، هر اجتماعی نیز بر اســاس شخصیت 
افراد آن اجتماع عمل می کند و تغییرات مثبت 
یا منفی که در شخصیت افراد آن اجتماع ایجاد 
شده می تواند اعمالی را موجب شود که سعادت 
یا شــقاوت آن اجتماع را به دنبال داشته باشد. 
پس اجتماعی که نفوس آن دنبال ایمان و تقوای 
الهی باشند، از نعمت ها و برکات الهی بهره مند 
می شــوند؛ و اجتماعی که نفوس آن به دنبال 
کفر و فجور باشــند، گرفتار نقمت خواهند شد 

و به جای ســعادت از شقاوت رنج خواهند برد. 
)رعد، آیــه 11؛ انفال، آیه 53؛ اعراف، آیه 96؛ 

نحل، آیه 112(
بنابراین، هر انسان و اجتماعی با انتخاب خود 
نه تنها سرنوشت خویش بلکه سرنوشت اجتماع 
خویــش را نیز رقم می زننــد و لذا نمی توان به 
اعمالی از جمله انتخابات کم توجه یا بی توجه 
بود و اهمیت آن را در سعادت یا شقاوت خویش 

و  امت نادیده گرفت.

عوامل محدودیت انتخاب انسان
ممکن است برخی این  اشکال را مطرح سازند 
که انسان دارای اراده و حق انتخاب آزاد مطلق 
نیســت، بلکه عوامل بســیاری این آزادی را از 
درون و بیرون محدود می سازد. بنابراین، چگونه 
می توان تنها به نقــش انتخاب در انتخابات به 
عنوان عامل بدبختی یا خوشبختی اجتماع و امت 
بسنده کرد و آن را عامل تمامی خوشبختی ها یا 

بدبختی های مردم دانست؟
در پاسخ باید گفت که هر چند انسان، آزاد 
مطلق نیست و دارای محدودیت هایی در آزادی 
است؛ ولی عامل این محدودیت ها به دو دسته 
اصلی تقسیم می شود که برخی از آنها به دست 
خود انســان و افراد اجتماع پدید می آید و تنها 
برخی از آنها تکوینی و طبیعی اســت. بنابراین 
از نظر قرآن، آنچه موجب بازخواســت انســان 
می شــود، محدودیت های تکوینی و طبیعی و 
عوامل آن نیســت، بلکه محدودیت هایی است 
که خود انسان به دست خویش ایجاد می کند.

به ســخن دیگر، خــدا انســان را در یک 
محــدوده ای دارای اراده و حــق انتخاب آزاد و 
مختار قرار داده اســت؛ از همین رو در فرهنگ 
قرآنی، نظریه »ال جبر و ال تفویض بل امر بین 
االمرین یــا منزله بین المنزلتیــن« )توحید، 
صــدوق، ج 1، ص 206؛ بحار االنوار، ج 5، ص 
2 - 84( مطرح اســت. به این معنا که اختیار 
مطلق یا جبر مطلق وجــود ندارد، بلکه امری 
میان این دو امر اســت. بنابراین، اختیار انسان 
و حــق آزاد انتخاب، محدود به محدودیت های 
تکوینی و طبیعی است؛ همان طوری که انسان 
در هر مرتبه بدون تکیه به جایی تنها می تواند 

یــک پای خویش را بلند کند و اگر بخواهد هر 
دو پــای خویش را بلند کند، بر زمین می افتد. 
پس اختیار آزاد مثال میان کفر و ایمان و شکر 

و کفران خواهد بود. 
لزوم پاسخگویی انسان 

از نظــر آموزه های قرآن، انســان افزون بر 
محدودیت های طبیعی تکوینی، خود را گرفتار 
محدودیت هایی می کند که می بایست نسبت به 

آنها پاسخگو باشد. 
توضیح اینکه هر انســانی دارای شخصیتی 
اســت که در حقیقت جهت گیری های عملی 
او را می ســازد و اعمــال او را تعییــن می کند. 
شخصیت هر انسانی برآیند فلسفه هستی شناسی، 
جهان بینی، فلسفه زندگی، نگرش ها و بینش های 
اوست. کسی که معتقد به خدا و غیب و قیامت 
اســت، به طور طبیعی آخرت گرا بوده و خلق و 
خــوی خویش را برای فضایلــی آماده می کند 

که آخرت او را با »متاله« شــدن تضمین کند، 
در حالی که کسی که غیب را قبول ندارد تمام 
تالش او برای دنیا خواهد بود. این گونه است که 
فضایل اخالقی او نیز متمایل به مسائلی است که 

دنیایش را تامین می کند. 
پس شخصیت و اعمال هر شخص نیز برآیند 
همین شخصیت فلسفی اوست.)اسراء، آیه 84( 
حال اگر کسی فلسفه ای را انتخاب کند که اصالت 
را به دنیا می بخشــد و اصال غیب را امر موهوم 
و بی معنــا و غیر علمی می داند، به طور طبیعی 
هر انتخابی از جمله انتخابات را به گونه ای رقم 

می زند که تامین کننده دنیای او باشد.
بر این اساس، اگر کســی اهل دنیا را برای 
مناصب از جمله نمایندگی انتخاب می کند، در 
حقیقت بر اساس شخصیت خویش این انتخاب 
را انجام داده اســت و در روز قیامت می بایست 
پاســخگوی ایــن انتخاب خود باشــد؛ چنین 
شــخصی نمی تواند مدعی این معنا باشد که به 
اجبار شخصیت، این انتخاب نادرست نمایندگی 
را داشته اســت؛ زیرا این اضطرار و اجباری که 
شخصیت او بر عملش تحمیل می کند، اضطرار به 
انتخاب خودش بوده است و هرگز چنین شخصی 
نمی تواند مدعی این معنا باشد که آزاد نبوده و 
تحت تاثیر جبر شخصیتی خویش این انتخاب 
نادرســت را داشته اســت؛ زیرا چنین شخصی 
همانند کسی است که بر لبه پرتگاه رفته است 
و اگر سقوط کرد به انتخاب آزاد خویش چنین 
شــرایطی را برای خویش فراهم کرده است. از 

همین رو گفته شــده است: االضطرار باالختیار 
الینافی االختیــار؛ اضطراری که با اختیار ایجاد 

شده منافی اصل اختیار و آزادی نیست.
تاثیر فضای اجتماعی بر انتخاب آزاد

البته ممکن است عامل دیگری محدودیت هایی 
را برای انتخــاب آزاد او در انتخابات ایجاد کند. 
به عنوان نمونه بســیاری از انسان ها تحت تاثیر 
گفتمــان اجتماعــی، عمل و رفتــار می کنند؛ 
گفتمان هایی چون گفتمان اصولگرایی یا گفتمان 

اصالح طلبــی از جمله گفتمان هــای حاکم بر 
اجتماع امروز ایران اسالمی است. گفتمان ها به 
ســبب حاکمیت بر روان آدمی اعمال شخص را 
تحت تاثیر مستقیم قرار می دهند. در حقیقت این 
افراد خواسته و ناخواسته تحت تاثیر »جّو و فضای 
اجتماعی« عمل می کنند. گفتمان های اجتماعی 
همان طوری کــه می تواند موجی از پدیده های 
مثبت و سازنده را ایجاد کند، همچنین می تواند 
جو و فضای آکنده از نابهنجارهایی را موجب شود؛ 
از همین رو گاه در دوره ای با غلبه یک گفتمان.
مثال فشار حجاب از بیرون بر افراد وارد می شود و 
خواسته و ناخواسته با حجاب می شوند و گاه دیگر 
با غلبه گفتمان رقیب، فشاربی حجابی و بی بند و 
باری حاکم می شود و افراد تحت فشار و تحمیالت 

بیرونی بی حجاب یا بد حجاب می شوند.
در فضای گفتمانــی و حاکمیت آن ممکن 
است بیشتر افراد اجتماع که از استقالل قوی و 
محکم برخوردار نیســتند، متاثر از جو و فضای 
گفتمانی عمل کنند و کسانی را انتخاب کنند که 
نماینده گفتمانی از گفتمان های اجتماع است. 
در حقیقت ایــن گفتمان ها محدودیت هایی را 
برای انتخاب آزاد مردم در انتخابات یا هر عمل 

دیگری موجب می شود.
البته قرآن به این نکته توجه می دهد که این 
افراد که در اصطالح قرآنی »مستضعف« هستند 
خود به اختیار خویــش در چنین فضایی قرار 
گرفته اند؛ زیرا ایــن افراد اجتماع به جای آنکه 
شــخصیت خویش را با بهره گیری از آموزه های 
اســالمی بســازند، تحت تاثیر گفتمان جاهلی 
اندیشه ظنی و شهوت عملی عمل کرده )نجم، 
آیه 23( و شــخصیتی بی پایه و سست عنصر از 

خود ســاخته اند که تحــت تاثیر »جو و فضای 
گفتمانی« رفتار می کننــد؛ در حالی که اگر از 
اندیشــه علمی و اراده عقلی بهــره می بردند و 
شخصیت قوی داشتند هرگز تحت تاثیر گفتمان 

اجتماعی قرار نمی گرفتند.
عقوبت الهی برای انتخاب های 

نادرست
پس از نظر قرآن، چنین افرادی در حقیقت 
همانند گروه قبلی اگر دچار اضطرار هســتند، 
این اضطرار دســت ســاخته خودشــان است؛ 
زیرا شــخصیت خویش را بر اساس روش های 
درست نساختند تا اعمالشان از جمله انتخابات 
به درســتی انجام شــود. بنابراین، همان اندازه 
که گفتمان ســازها از در ایجــاد گمراهی آنان 
نقش داشته اند، خود نیز به همان اندازه دخالت 
داشــته اند و الزم اســت در همان حد و اندازه 
مستکبران مجازات شــوند، زیرا اجازه دادند تا 
کســانی بر اجتماع مسلط شــوند که شایسته 

نمایندگی از مردم نبودند.
در حقیقیت ایــن توده های مردم به عنوان 
ابزارهای مستکبران در انتخابات حضور می یابند 
و برای آنان ناخواسته پادویی می کنند؛ زیرا برخی 
از مردم در جامعه نقش سیاهی لشکر دشمن را 
بازی می کنند، بی آنکه ملتفت چنین بازیگری و 
بازی خوردن از سوی دشمن بشوند. اینان شاید 
دشمن دانای ملت خود نباشند، ولی بی گمان، 
دوست نادانی هستند که بیشتر از دشمن دانا به 
اجتماع و سعادت جمعی مردم آسیب می رسانند. 

از این رو در قرآن برخی از مســتضعفان که از 
دشمنان خواسته و ناخواسته پیروی می کنند، 
در همان حد و اندازه دشمنان دانا و مستکبران 

ظالم عذاب می شوند، نه کمتر.
خدا در قرآن می فرماید: می گوید: در میان 
امتهایی از جن و انس که پیش از شما بوده  اند 
داخل آتش شــوید. هر بار کــه امتی در آتش 
درآید، هم کیشان خود را لعنت کند تا وقتی که 
همگی در آن به هم پیوندند. آنگاه پیروانشــان 
در باره پیشوایانشان می  گویند: پروردگارا اینان 

مــا را گمراه کردند. پس دو برابر عذاب آتش به 
آنــان بده! خدا می  فرماید: برای هر کدام عذاب 
دو چندان اســت؛ ولی شما نمی دانید. )اعراف، 
آیه 38؛ و نیز احزاب، آیه 67؛ عنکبوت، آیه 13(

درباره چرایی این همسانی در عذاب در آخرت، 
روایتی از امام صادق)ع( می تواند گویا و تمام کننده 
باشــد. علي بن أبي حمزة می گوید: دوســتی از 
نویسندگان بنی امیه داشتم. روزی به من گفت: از 
برایــم نزد ابی عبداهلل اذن دیدار بگیر! پس برایش 
اذن گرفتم و ایشــان به دیدار امام)ع( آمد. وقتی 
وارد شد، سالم کرد و نشست. سپس گفت: فدایت 
شوم! من در دیوان این قوم یعنی بنی امیه هستم. 
از دنیای ایشان ثروتی بسیار در اختیارم قرار گرفت 
که من از آن چشم پوشیدم. امام صادق)ع( فرمود: 
اگر برای بنی امیه افرادی نبود که برخی به نگارش 
و برخی برای گردآوری زکات و خراج و برای جنگ 
و کشتار و گواهیشــان وارد عمل نمی شدند، آنان 
نمی توانستند حق ما را از ما سلب کنند و بگیرند؛ 
و اگر توده های مردم، آنان را به حال خودشان رها 
می کردند، بنی امیه به چیزی دســت نمی یافتند. 
جوان پرسید: آیا برای من راه گریزی است؟ حضرت 
فرمود: اگر بگویم انجام می دهی؟ گفت : آری... این 

جوان چنین کرد. )کافی، ج 5، ص 106(
پس همین مردم که نقش سیاهی لشکر را 
برای ستمگران و مستکبران را بازی می کنند به 
همان میزان در ظلم  و ســتم نقش دارند؛ پس 
اگر رهبران کفر و ضاللت دو گناه بزرگ را انجام 
می دهند که شامل: 1. کفر ورزی؛ 2. گمراه سازی 
دیگران است؛ همچنین این توده های مردم به 
عنوان سیاهی لشکر کفار دو گناه مرتکب شدند: 
1. پیروی از کفر؛ 2. بســتن خانه حق و هدایت 

با همراهی با مستکبران.
بنابراین کســانی که انتخاب های ناصالح و 
نادرستی از جمله در انتخابات دارند، در حقیقت 
در همان اندازه مستکبران گفتمان ساز دروغین از 
منافقان و مدعیان دروغین اصالحات نقش دارند 
و تاثیرات منفی بر سرنوشت خویش و اجتماع به 
جا می گذارند و به جای سعادت امت، شقاوت را 

برای امت موجب می شوند.


