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آیا رئیس جمهور بعدی هدفمندی یارانه ها را اجرا می کند؟ 

عقل و سمع  - سلسله گفتار های استاد دکتر سید 
مصطفي محقق داماد در تفسیر قرآن برگرفته از کتاب 

روشنگری دینی 

یکی از آیات شگفت قرآن در باره حضرت آدم علیه اسالم، این آیه 
شریفه است  :ولقد عهدنا الی آدم من قبل ولم نجد له عزما!، ما قبال 

از آدم عهد گرفتیم ولی در او عزمی نیافتیم!
خدا  که  است  پیمانی  درباره  آن  محتوای  است  معلوم  آیه  ازسیاق 

ازآدم گرفت تا به آن درخت نزدیک نشود وازمیوه آن نخورد.
مفسران  توسط  فراوانی  نکات  قرآن،  نظر  مورد  درخت  باره  در 
که  نظری  مانند  آنها  از  بعضی  که  است  شده  نقل  واندیشمندان 
آن  ندارند.بعضی،  اعتباری  داند!هیچ  می  علم  را  شده  نهی  درخت 
گندم  درخت  شان  ترجمه  در  اینکه  وعجیب  اند  دانسته  گندم  را 

نوشته اند!
،درلغت  زبانها  فارسی  ما  میان  در  غلط  والبته  رایج  قول  برخالف   
عرب، شجره بمعنای درخت نیست،بمعنای گیاه وهر روییدنی است  

که از زمین سر بر می آورد وهرچند کوتاه ساقه می زند.
سالها قبل درمجموعه چند جلدی نظرات تفسیری حضرت امام، که 
موسسه تنظیم و نشر آثارامام آنرا منتشر کرده است، دیدم که امام 
درتفسیرشجره در یک نوآوری خاص ،که صبغه عرفانی هم دارد، آن 

را  صرفا یک تمثیل می داند و آن را طبیعت می داند!
شجره ای که شاخ  و برگ آن تار و پود زندگی بشر را فرا گرفته  و 

او را نسبت به تعالیم انبیا بی اعتنا می کند.
طبیعتی که همه چیز در آن هست، مال، منال، خور، خواب ،شهوت، 
کرسی  و  اوالد  و  همسر  و  موقعیت،منبرومحراب  مقام،   ، شهرت 

تدریس  و...
وپیروان  آنها  واوصیای  الهی  انبیای  تمام  که  است  این  نه  ومگر 
صدیقشان بدست کسانی کشته شده اند که طالب متاع بی ارزش 

دنیا بوده اند؟
 و مگرنه این است که عمرسعد به طمع دستیابی به حکومت ری، 
به دستوریزید شرابخوارسگ بازو قاتل، راه را بر جان جهان، حسین 
بن علی، که عشق بنی آدم است،بست و او را که با اهل وعیالش نه 
بقصدجنگ، که بنا به دعوت اهل نا اهل کوفه؛ راهی این شهرشده 
بود، به جنگی ناخواسته  و نابرابرکشاند و مظلومانه به شهادت رساند 

و سراو را که سبط رسول خدا بود، به نیزه نشاند؟
طبیعت است که انسان بجای آنکه با استفاده از آموزه های انبیا به 
آن بعنوان یک پل عبورنگاه کند، به آن  دل می بندد و بر روی آن 

جا خوش می کند!
تا کنون  آفریده است،  را  ازهنگامی که خدا  دنیا  در روایتی دیدم 
به آن نیم نگاهی هم ننموده است! .این خدا را چه کاربا دنیای پر 
ازدرخت گالبی وخوشه  گندم یا برنج که بخواهد او را از نزدیکی به 

آنها به قصد تمتع نهی کند؟
نکته مهم درانتهای آیه این است که میفرماید: عزمی در آدم درعدم 

نزدیکی به این شجره ندیدیم!
ماه مبارک دارد با ما وداع می کند تا سال بعد بندگانی دیگر را که 
شاید بعضی از ما واز جمله راقم این سطوردر زمره آنها نباشند، بر 
سفره کریمانه خداوند بنشاند. تقویت اراده  وعزم در انسان، یکی از 
آثار روزه  این ماه است و اال خدا چه کاری با نخوردن و نیاشامیدن 

بندگان خود دارد!
شیطان  از  خوردگان  فریب  وقتی  درقیامت  است   آمده  قرآن  در 
شکایت می کنند که چرا آنها را گمراه کرده  است ،به آنها جواب می 
دهد که  :جزاین نبود که من فقط وفقط شما را به انجام معصیت 
تلومونی ولوموا  :« فال  بندگی خدا دعوت می کردم.بنابراین  وترک 

انفسکم!« نه مرا که خودتان را مالمت کنید! 
شیطان را نباید دست کم گرفت.

شیطان همان است که قرآن درباره او فرموده است: برای شما عدوی 
مبین است دشمنی آشکار.

شیطان همان است که امام رضا علیه السالم شیعیان را به شدت از 
اطاعت از او تهی می کند و در پیامی که توسط جناب عبدالعظیم 
حسنی به شیعیان خود داده فرمود:به دوستان ما سالم مرا برسانید 

و به آنها بگویید که شیطان را برخود مسلط نکنند.
درباره  دهنده  تکان  دربیانی  خمینی  امام  که  است  همان  شیطان 
تقابل شیطان با فرستادگان الهی، گفت: شیطان یک تنه در برابرهمه 

آنها ایستاد ومتاسفانه پیروز شد.
کافی است انسان در برابر شیطان نفس خود بایستد و به دعوت او 
اعتنایی نکند،مسلم آن است که اگراین بی اعتنایی به دعوت شیطان 
تکرار شود، او شکست خورده راهش را خواهد گرفت و خواهد رفت.

مدتی است چون  در مزرعه آخرتم بذری نکشته ام و درفکر کسب 
بهشتم! وسیاست را موقتا به هشته ام ! وازامام عزیز چیزی ننبشته 
واثر گذاری که سرکار دکتر  زیبا  به خاطره  را  مقاله  این  ،پایان  ام 
خانم طباطبایی در صفحه 258 کتاب خاطرات ارزشمند خود بنام 
اقلیم خاطرات، ازامام شنیده ونقل نموده است، اختصاص می دهم.

یک  ابنکه  تا  کشیدم  می  سیگار  جوانی  گفتند:در  امام  شب  »یک 
شب سرد زمستان که پشت کرسی مشغول مطالعه بودم به مطلب 
مهمی رسیم وفکرم به شدت درگیر فهم آن شد.درهمین حال برای 
آوردن سیگار از اتاق بیرون رفتم.پس از بازگشت همین که نگاهم 
رفته  سیگار  دنبال  وبه  گذاشته  برزمین  را  آن  که  افتاد  کتاب  به 
بودم،احساس شرمندگی کردم وبا خود عهد کردم که دیگر سیگار 

نکشم.آن راخاموش کردم ودیگرسیگارنکشیدم«
خدایا ماه تو در آستانه وداع با ماست. او را همانگونه که امام سجاد 
علیه السالم گفته است از دست ما سالم تحویل بگیر وما را هم در 

آن بسالمت بدار .
مختصرش  نامه  دروصیت  باکری  مهدی  شهید  که  آنگونه  خداوندا 

آورده است: » مارا پاکیزه بپذیر«.
برگرفته از وبالگ دکتر غالمعلی رجائی

عزم، دستاورد بزرگ روزه
حساب های هیئت حضرت ابوالفضل العباس )ع)

 جهت واریز کمک های نقدی به منظور ساخت
شبستان و مرکز فرهنگی - در حال ساخت

حسینیه مرکزی شهر نطنز

بانک ملی نطنز : 0107912739000

بانک صادرات نطنز : 0103750640006

 بانک تجارت نطنز : 1620047550

ارزش ها و آداب معاشرت با مردم : امام 
فرمود:  حسن  امام  فرزندش  به  )ع(  علی 
پسرم ! چهار چيز از من ياد گير )در خوبي ها(، 
و چهار چيز به خاطر بسپار )هشدارها(، كه تا به 

آنها عمل مي كني زيان نبيني:
الف- خوبي ها

عقل  نيازي  بي  ترين  ارزشمند  همانا   -1
خردي  بي  فقر  ترين  بزرگ  و   -2 است، 
خود  تنهايي  ترين  ترسناك  و   -3 است، 
پسندي است، 4- و گرامي ترين ارزش 

خانوادگي، اخالق نيكوست.

ب- هشدارها
بپرهيز، چرا  با احمق  از دوستي   ! 1- پسرم 
دچار  اما  رساند  نفعي  تو  به  خواهد  كه مي 

زيانت مي كند.
2- از دوستي با بخيل بپرهيز، زيرا آنچه را كه 
سخت به آن نياز داري از تو دريغ مي دارد.

3- و از دوستي با بدكار بپرهيز، كه با اندك 
بهايي تو را مي فروشد.

4- و از دوستي با دروغگو بپرهيز، كه او به 
سراب ماند، دور را به تو نزديك، و نزديك را 

دور مي نماياند.)حكمت 38(

لقة اعة باعة. صميمكن إصدار المحتى ملفافي 
إلنديك. لقة فية فيف على النسيج استطيع

زلزله زدگان را قبل از فصل سرما دریابیم
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حامل های  قیمت  ارزی،  شوک  از  پس  و   1370 دهه ی  اواسط  از 
انرژی در ایران هم تناسب خود با هزینه ی فرصت )فروش خارجی( 
سایر  با  خود  متعارف  نسبت  تدریج  به  هم  و  داد  دست  از  را 
قیمت های داخلی را. به زبان ساده یعنی آن قدر که بهای خوراک 
و قیمت مسکن باال می رفت، تغییری در قیمت بنزین، برق و گاز 
ارزان تر شدن نسبی حامل ها و تشدید  این یعنی  ایجاد نمی شد و 
الگوی مصرف ناصحیح آن ها. اما پایین بودن مصرف داخلی موجب 
به  نباشد.  دولت  بودجه ی  و صرف  واردات  به  نیاز چندانی  می شد 
اول اصالحات، فشاری  و دولت  همین خاطر دولت دوم سازندگی 
از این ناحیه احساس نمی کردند و به دنبال آن، سیاستی هم برای 
عالج در پیش نگرفتند جز برخی سیاست های غیرقیمتی در قانون 

برنامه ی سوم توسعه. 
داخلی  مصرف  افزایش  و   1380 سال  در  ارز  شدن  تک نرخی 
نفت، گاز و بنزین، دولت دوم اصالحات را به فکر انداخت و بدین 
برخی  بهای  ترتیب دولت هشتم تصمیم گرفت ساالنه 10 درصد 
از  بنزین  قیمت  تدریج  به  ترتیب  بدین  دهد،  افزایش  را  حامل ها 
لیتری 30 تومان به 80 تومان رسید، رشدی که برای تغییر جّدی 
که  هفتم  مجلس  نمی کرد.  ایجاد  زیادی  انگیزه ی  مصرف،  رویه ی 
از  و  تورم می دانست  عوامل  از  را  افزایش 10 درصدی ساالنه  این 
سوی دیگر نگران اجرای یک باره ی ماده ی 3 قانون برنامه ی چهارم 
)رساندن قیمت حامل های انرژی به فوب خلیج فارس( بود، در دی 
ماه 1383 طرح موسوم به تثبیت یک ساله ی قیمت حامل ها را به 
تا 4 سال  داد  دولت  به دست  بهانه ای  که  رساند، طرحی  تصویب 
آن  بر  که  اولین خشت کجی  ندهد،  تغییر  را  یاد شده  قیمت های 

خشت های دیگر، نهاده شد. 
انرژی بری تولید رو به رشد و تعداد خودروها و سفرهای مردم رو به 
افزایش بود و حجم روزافزون واردات حامل ها، هر ساله هزینه های 
بودجه ای بیشتری را به کام خود می کشید. این گونه بود که در سال 
1386 از سویی مجلس هفتم قانون مدیریت مصرف سوخت را به 
تصویب رساند و دولت نهم نیز به طرح بزرگ سهمیه بندی بنزین 
ارسال  به  تمایلی  راه،  میانه ی  تا  نیز  نهم  دولت  اما  همت گماشت 

الیحه برای افزایش قیمت ها نداشت. 
اجرای سهمیه بندی بر اساس کارت سوخت، اندکی از شتاب مصرف 
حامل های انرژی به ویژه قاچاق آن ها کاست اما تنها در نقش یک 
مسّکن موقت کارآمد بود. هم زمان با آشکار شدن ضرورت سیاست 
قیمتی، نتایج طرح مطالعاتی پرداخت یارانه ی نقدی مستقیم )که 
با مشارکت وزیر اقتصاد، دکتر دانش جعفری و دانشکده ی اقتصاد 
قرار  برگزار شد( در اختیار دولت  امام صادق)علیه السالم(  دانشگاه 
گرفت، طرحی که ارتباطی با افزایش قیمت حامل های انرژی نداشت 
اما روش توزیع یارانه ی آن به منش رئیس دولت بسیار نزدیک بود. 
این طرح در سال 1387 با برکناری وزیر اقتصاد آغاز شد و در عمل 
در  اقتصادی  مشاور  رهنمودهای  با  دکتر »حسینی«،  وزیر جدید، 
سایه، دکتر »پژویان«، دست به کار طراحی اصالح قیمت حامل های 
انرژی و هم زمان شیوه ی پرداخت مستقیم عواید آن شد و در همان 

سال طرح گردآوری اطالعات اقتصادی خانوار به اجرا درآمد. 
از  ویژه ای  کمیسیون  تشکیل  با  هشتم  مجلس  تابستان  اواخر  در 
دولت خواست که طرح خود را در قالب قانون اجرا نماید و بدین 
مجلس  به  یارانه ها  هدفمندکردن  ماه 1387 طرح  دی  در  ترتیب 
ارسال شد و پس از یک سال بحث در دی ماه 1388 لباس قانون بر 
تن کرد و پس از یک سال مقدمه پردازی، از آخر آذر 1389 به طور 
رسمی وارد فاز اجرا شد. بدین ترتیب گرچه نطفه و ایده ی پرداخت 
یارانه ی نقدی در زمان داوود دانش جعفری منعقد شده بود اما تولد 
و بزرگ شدن این طفل با مشخصات و مختصات جدید، با دستان 

جمشید پژویان و شمس الدین حسینی رقم خورد. 
 ارزيابی قانون 

هیچ یک  آن،  اجرای  نه  و  قانون  متن  نه  که  گفت  باید  پیش تر   
جهت گیری برای »هدفمند نمودن« یارانه ها در ایران نداشت بلکه 
صرفاً حاکی از »افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت نقدی 
عواید آن« بود. درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل ها به نحو 
یکسان میان حدود 70 میلیون ایرانی توزیع شد که البته برای جلب 

نظر اولیه ی جامعه برای همراهی با طرح مؤثر بود اما »هدفمند« 
گرفت.  صورت  قانون  نام  در  مغالطه  نخستین  دیگر  بیان  به  نبود. 
بگذریم از انتقادهایی که در خصوص وابسته کردن تمام خانوارها به 
مستمری دولتی و تبعات منفی فرهنگی و حتی امنیتی آن وجود 

داشت. 
قانون هدفمندکردن یارانه ها از ابتدا به مانند یک چک سفید امضا 
به مجری  اختیارات وسیعی  و در یک چارچوب کلی  تصویب شد 
داده بود تا شیوه ی اجرا را برگزیند. این ویژگی تا حد زیادی ناشی 
از فشارهای جّدی دولت به کمیسیون ویژه و مجلس بود تا حداکثر 
اختیارات ممکن را در کف بگیرد، فشارهایی که با چند مرحله قهر 
مجلس  باالخره  و  بود  همراه  مجلس  در  دولت  نماینده ی  آشتی  و 
هشتم عقب نشینی کرد. مجلس تنها توانست ماهیت شوک درمانی 
الیحه را کمی بکاهد و دوره ی آن را 5 ساله در نظر بگیرد. البته در 
تقسیم عواید و توزیع فواید نیز از سهم خانوارها کاست و به سهم 

تولیدکنندگان افزود. 
در واقع بخشی از ابهام، نبود دقت، فقدان شفافیت و نظارت ناپذیری 
مرحله ی  از  پس  قیمت  پویایی های  داشت.  قانون  خود  در  ریشه 
نخست دیده نشده بود. سازوکار تخصیص عواید مبهم بود. امکان 
تأمین رقمی که دولت وعده ی پرداختش را به مردم داده بود، زیر 
که  بود  مانده  پاسخ  بدون  پرسش  این  همه  از  مهم تر  بود.  سؤال 
و  قیمت ها  دیگر  با  نسبتی  چه  انرژی،  حامل های  قیمت  افزایش 
نرخ های اقتصاد ایران دارد و چه اثری بر تعادل عمومی می گذارد؟ 
اگر در یک سیکل معیوب، نرخ های کلیدی مانند نرخ ارز و نرخ سود 

و دستمزدها واکنش نشان دهند، چه تدبیری باید اندیشید؟ 
 علی رغم به طول انجامیدن فرآیند تصویب و اجرای قانون و فرصت 
مانده  پاسخ  بدون  نیز  مبنایی  سؤال های  برخی  دانشگاه،  و  حوزه 
بهینه ی  یارانه، سازوکار  اعطای  بودن  مانند مشخصات عادالنه  بود 
استفاده از درآمدهای نفت در اقتصاد ایران یا دیدگاه اقتصاد اسالمی 
در خصوص یارانه ها و درآمدهای حاصل از انفال و مانند آن. نکته ی 
صاحب نظران  از  بسیاری  نظر  به  که  بود  قانون  اجرای  زمان  دیگر 
اقتصادی، تنها با وجود 3 شرط: »رونق باال، تورم پایین و مقبولیت 
)اعتبار( باالی دولت« باید وارد اجرای اصالحات شد. شرایطی که به 
خوبی مهیا نبود و روند تشدید بی اعتمادی در مذاکره های هسته ای 

نیز بر چشم انداز مه آلود آن می افزود. 
در مجموع واکنش اقتصاددانان به مصوبه ی مجلس دو گونه بود: 

1. مدافعان آزادسازی اقتصادی گرچه به خاطر تقابل سیاسی با دولت، 
ساکت بودند اما کاماًل از افزایش قیمت های انرژی حمایت می کردند 
موافق تر  ضربتی(  )اجرای  دولت  شوک درمانی  پیشنهاد  با  حتی  و 
بودند و البته منطق تقسیم نقدی یارانه به عموم را نمی پذیرفتند. 
این گروه البته نگرانی از تورم را می پذیرفتند اما تنها در کوتاه مدت 
تأکید  بیشتر می دانستند.  را بسیار  بلندمدت  و  و منافع میان مدت 
این جریان بر انتخاب زمان و شرایط مناسب برای شوک قیمتی بود. 
ضروری  را  قیمت ها  تغییر  که  اقتصادی  لیبرالیسم  منتقدان   .2
اقتصاد  ساختار  اصالح  اولویت  را  آن  نخست  اما  می دانستند 
واقعی  تغییر  و  اثربخشی  برای  زیادی  زمان  دوم  و  نمی دانستند 
رفتارهای تولیدی و مصرفی لحاظ می کردند. آن ها نیز مخالف توزیع 
گسترده ی یارانه ی نقدی بودند و برای دهک های متوسط راه های 
دیگری مانند پوشش کامل بیمه های درمان و بیکاری و حمایت از 
شاه بیت  رفاهی  و  تورمی  دغدغه های  می دادند.  پیشنهاد  را  تولید 

دیگر سخن اینان بود. 
مورد  گرچه  قیمت ها(  )افزایش  الیحه  نخست  بخش  بنابراین   
حمایت جریان اول بود اما مصوبه ی مجلس به جریان دوم نزدیک 
شد که عمدتاً متأثر از نقش »الیاس نادران، احمد توکلی و غالم رضا 
اما  بود.  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش های  و  مصباحی مقدم« 
بخش دوم الیحه )توزیع گسترده ی نقدی( مورد حمایت هیچ یک 
جاذبه ی  البته  و  دولت  اصرار  تنها  و  نبود  اقتصادی  جریان  دو  از 
عامه گرایی مجلسیان موجب تصویب آن شد، زیرا اگر آن ها یارانه ی 
نقدی را تنها مقید به دو دهک پایین درآمدی می کردند آنگاه باید 
بود  کرده  ایجاد  جامعه  آحاد  برای  دولت  که  انتظاراتی  مقابل  در 

ارزيابی 18 ماه اجرا 
دولت دهم اجرای قانون را با موفقیت در مهار انتظارات تورمی آغاز 
نامحسوس جهش  راه مدیریت روانی و سرکوب  از  توانست  و  کرد 
قیمت ها )تهدید برخی تولیدکنندگان و اصناف( شروع خوبی داشته 
با طعن و کنایه بنوازد. در همان  باشد و بدین ترتیب منتقدان را 
ماه های نخست اجرا مصرف متوسط حامل ها و قاچاق روند کاهشی 
نیز  بین المللی  اقتصادی  نهادهای  گزارش های  داد.  نشان  را  خوبی 
موفقیت دولت ایران را ستودند. از میان شاخص های تورم نیز، گرچه 
شاخص تولیدکننده در 12 ماه نخست اجرا، رشد زیادی کرد )39 
درصد( اما موانعی که دولت برای رشد بهای کاالهای مصرفی ایجاد 
کمتری  رشد  مصرف کننده  بهای  شاخص  شد،  موجب  بود،  کرده 
داشته باشد )21 درصد(. در این میان رشد بهای خوراک و درمان 
بیش از دیگر کاالها و رشد قیمت در قم، خراسان جنوبی، همدان، 
خراسان شمالی و کردستان بیش از دیگر استان ها بود. هم زمان پای 
یک سنت نامیمون مجدد به اقتصاد ما باز شد و آن استقراض های 
یارانه ی  تأمین  برای  هم  آن  بود  مرکزی  بانک  از  میلیاردی  هزار 
هدفمندی  و خرج  ناهمخوانی دخل  از  نشان  که  مسئله ای  نقدی، 

داشت. 
فشار طرف عرضه 

بیشتر  بود،  گرفته  قرار  دولت  کار  دستور  در  آنچه  دیگر  سوی  از 
شبیه الیحه ی خود بود تا قانون مصوب مجلس. یعنی نخست خیز 
افزایش قیمت ها به قدری بود که فاصله تا قیمت های منطقه را زودتر 
از 5 سال طی می کرد و دوم خانوارها به جای سهم 50 درصدی 
تمام عواید قانون را می خوردند و سهم صنعت و کشاورزی  تقریباً 
این مسئله موجب شد  بود.  نزدیک صفر  تولید  تکنولوژی  تغییر  و 
یابد  افزایش  کشاورزی  و  صنعت  شده ی  تمام  هزینه ی  تدریج  به 
و  کنند  تحمل  را  قیمتی  سرکوب  زیادی،  مدت  نتوانند  بنگاه ها  و 
درخواست ها برای افزایش قیمت فروش محصوالت افزایش یابد. این 
در حالی بود که دولت به تکلیف قانونی پرداخت سهم 30 درصدی 
تولیدکنندگان عمل نکرده بود. دشوار شدن تدارک ارز برای واردات 
مواد اولیه و واسطه ای نیز هزینه ی جدیدی برای تولید و واردات به 

ارمغان آورد. 
فشار طرف تقاضا 

  چنانکه گفتیم، تراز دخل و خرج هدفمندی یارانه ها از همان ابتدا 
دچار کسری بود و مجلس نیز واکنش درخوری به استفاده ی دولت 
از منابع غیر از فروش حامل ها )مانند استقراض از بانک مرکزی و 
غیره( نشان نداد. طبق برخی گزارش ها طی 18 ماه اجرای قانون، 
حدود 62 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه ی نقدی به خانوارها 
پرداخت شد. اما تنها نیمی از این رقم عایدی قانونی هدفمندی بود 

و باقی از محل های دیگری تأمین شد. 
غیره  و  مهر  مسکن  طرح  از  مالی  پشتیبانی  کنار  در  مسئله  این 
موجب شد که در طی 18 ماه 100 هزار میلیارد تومان به نقدینگی 
270 هزار میلیارد تومانی ابتدای اجرای قانون اضافه شود. رشد 37 
درصدی نقدینگی عاملی بود برای جهش تقاضا. در نهایت تصمیم 
موجب   1390 سال  ابتدای  در  بانکی  سود  نرخ  کاهش  به  دولت 
بیرون  به  بانکی  و  رسمی  کانال های  از  نقدینگی  سیالب  گردید 
سرازیر شود. مسئله ای که خود را با جهش تقاضای طال در آبان  ماه 

نشان داد اما این تازه، آغاز ماجرا بود. 
نقطه ی رهايی 

سرکوب   قیمتی  جهش  بروز  برای  تقاضا  و  عرضه  طرف  شرایط 
شده آماده و منتظر یک نقطه ی رهایی بود. تنش سیاسی ناشی از 
خانه نشینی رئیس دولت در اوایل سال 1390 موجب شد پس از آن 
جلسات منظم و پیگیری روزبه روز کارگروه دولت برای مراقبت از 
پیامدهای هدفمندی یارانه ها به حال خود رها شود. این در شرایطی 
کانال های  بستن  برای   )5+1( کشورهای  فشار  تابستان  از  که  بود 

مراوده ی مالی ایران نیز تشدید گردید. 
آذر  اواخر  در  اروپا  توسط  ایران  نفت  خرید  قطع  اعالم  نهایت  در 
و  ارز  بازار  در  را  خود  طغیان  اولین  نقدینگی  شد  موجب   1390
سپس در بازار مسکن نشان دهد. تا پایان دی 1390 و تنها در یک 
ماه، ارزش ریال ایران نسبت به دالر 50 درصد کاهش یافت. البته 
پیش  در  ارز  مهار  برای  را  سیاست هایی  مرکزی  بانک  آن  از  پس 
بازار  انتظاری  قیمت  نتوانست  اما  بود  موفق  تا حدودی  که  گرفت 

را پایین بیاورد. 
بدین ترتیب 3 اتفاق بسیار مهم در بهار 1391 رخ داده است: 

1. هدفمندی یارانه ها به نقطه ی صفر بازگشت زیرا فاصله ی قیمت 
شرایط  به  ضمنی(  یارانه ی  همان  )یا  خلیج فارس  و  داخل  فروش 
اکنون  که  تفاوت  این  با  البته  کرد.  رجعت  هدفمندی  از  پیش 
هزار   100 و  کرده اند  پیدا  وابستگی  ماهانه  مستمری  به  خانوارها 

میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد اقتصاد شده است. 
به واسطه  اولیه، واسطه ای و مصرفی  واردات مواد  بهای  افزایش   .2
بنگاه ها(  انرژی  هزینه ی  بر  تأثیر هدفمندی  کنار  )در  ارزی  شوک 
عامل موج جدیدی از افزایش قیمت ها شد که هم رفاه خانوارها و 
هم رقابت پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت ارزبر را 

وخیم تر می سازد. 
 3. با سپری کردن 10 سال از تک نرخی کردن ارز، پذیرفتن نظام 
دو نرخی موجب تکرار پدیده ی نامبارک فساد و مفت خواری شده و 
پاداش به واردات کننده به جای تشویق عناصر مولد را به دنبال دارد. 
این شرایط برای سالی که از سوی رهبر معظم انقالب به نام حمایت 

از تولید ملی نام گذاری شده، مقبول و مطلوب نیست. 
چشم انداز آینده 

بهای  افزایش  به عبارت صحیح تر  )یا  یارانه ها  قانون هدفمندکردن 
انرژی( اگر مالحظه های عالمانه در تصویب و اجرا را با خود داشت 
می توانست منشأ اصالح شایسته ای در اقتصاد ایران باشد اما چنان 
که گفتیم مجموع سیاست های درون زا و شرایط برون زا موجب از 
باقی ماندن هزینه های آن شده است.  دست رفتن بیشتر منافع و 
با لحاظ مجموع شرایط داخلی اقتصاد ایران )بی ثباتی تورم و نرخ 
ارز، نبود انتظار رونق و ضعف اقتدار و اقبال دولتمردان( و همچنین 
شرایط خارجی )مضیقه ی ارزی و کاهش درآمدهای نفتی و غیره( 
برای توقف مرحله ی دوم  به نظر می رسد تصمیم دولت و مجلس 
قابل دفاع  و  یارانه ها، معقول، ضروری  قانون هدفمندکردن  اجرای 

است. 
مالحظه های سياسی 

خصوص  در  کشور  اقتصاددانان  دسته ی  دو  هر  توافق  به  توجه  با 

هزینه ی  همچنین  و  انرژی  حامل های  قیمت  اصالح  لزوم 
مسیر  تداوم  امکان  که  می رسد  نظر  به  آن ها،  واردات  بودجه ای 
میان  بزرگ  به شکاف های  بازگشت  و  یارانه ها  از هدفمندی  پیش 
بر  خارجی  فشارهای  آنکه  مگر  ندارد  وجود  خارج  و  داخلی  بهای 
اقتصاد ایران با شدت کنونی ادامه یابد. در صورت استمرار فشارهای 
منابع  تأمین  برای  دولت  بودجه ای  تنگنای  جهت  به  بین المللی، 
واردات فرآورده، به نظر می رسد در »کوتاه مدت« تمایل به استفاده 
از ابزارهای مقداری )سهمیه بندی بیشتر( نسبت به ابزارهای قیمتی 
)افزایش قیمت( اولویت پیدا خواهد کرد، زیرا در این صورت فشار 

تورمی و ضدرفاهی کمتری به جامعه وارد خواهد شد. 
ریاست  آینده ی  انتخابات  تا  بین المللی  شرایط  اگر  نتیجه  در 
سر  بر  که  دولتی  هر  نماید،  تغییر  کشور  نفع  به  ایران  جمهوری 
انرژی  حامل های  قیمت  اصالح  روند  ادامه ی  از  گریزی  آید  کار 
آینده  دولت  اقتصادی  تیم  چنانچه  میان  این  در  داشت.  نخواهد 
باشد  داشته  آزادسازی(  )مدافعان  اول  جریان  با  بیشتری  قرابت 
این  بالعکس.  و  بود  بیشتر خواهد  احتماالً سرعت اصالح قیمت ها 
زیرا  ندارد،  اصول گرا   – اصالح طلب  تمایز  با  تناظری  تقسیم بندی 
از بین نامزدهای اصول گرا نیز افرادی هستند که نزدیکی زیادی با 
جریان اقتصادی یاد شده دارند و بالعکس. تجربه نشان داده است 
که طی 2 دهه ی اخیر، کمترین زاویه ی اختالف میان جریان های 

سیاسی کشور، در قلمرو سیاست های اقتصادی بوده است! 
یارانه ی  واریز  قطع  و حتی  کاهش شدید  مسئله ی  دیگر  از سوی 
سویی  از  است.  آینده  دولت  روی  پیش  دیگری  چالش  نیز  نقدی 
بودجه ای  هزینه های  فعلی  ناعادالنه ی  و  ناکارا  شیوه ی  ادامه ی 
بسیاری برای دولت در حالت وفور درآمدهای نفتی به دنبال دارد 
چه برسد به دوره ی مضیقه ی درآمدی. از سوی دیگر قطع یارانه ی 
را  امنیتی  تنش های  حتی  و  اجتماعی  نارضایتی  می تواند  نقدی 
اولویت نخست  نتیجه  باشد. در  به دنبال داشته  در برخی مناطق 
شروع به اصالح این شیوه ی پرهزینه در زمان همان دولتی است 
که سیاست پرداخت نقدی وسیع را آغاز کرد و اکنون نیز به لحاظ 

قانونی، چشم داشتی به رأی  دوره ی آینده ندارد. 
است  انتقال  دوره ی  سیاست های  گرفتن  پیش  در  دیگر  راهکار 
اتخاذ  نشود.  مواجه  نقدی  یارانه ی  قطع  با  جامعه  یک باره  به  تا 
سیاست هایی مانند کارت انرژی )که هر خانوار می تواند تنها و تنها 
هزینه ی آب، برق، گاز و بنزین خود را به وسیله ی کارت بپردازد( 
برای دوره ی گذار به سوی قطع یارانه ی نقدی قابل تأمل است اما 
با توجه به چشم انداز موقت، باید هزینه  - منفعت آن بررسی شود. 

مالحظه های اجرايی 
 نقطه ی عزیمت فاز دوم باید بازاندیشی و عبرت اندوزی از مرحله ی 
باشد. چنانچه دولت  یارانه ها  قانون هدفمند کردن  اجرای  نخست 
و  بگیرند  آینده  مسیر  تصحیح  برای  را  الزم  درس های  مجلس  و 
به سرعت به اصالح قانون بپردازند، می توان امید داشت حتی در 
شرایط دشوار کنونی نیز گام های کوچک در آن مسیر متوقف نشود. 
در  بی تدبیری  است،  ارزی  لنگر  از  مراقبت  توصیه ها،  مهم ترین  از 
و  سازد  وارد  اقتصاد  بر  هنگفتی  هزینه های  می تواند  ارز  مدیریت 
یارانه ی ضمنی حامل های انرژی و کسری بودجه را به نحو جّدی 
افزایش دهد تا جایی که موجب نیاز به اصالح مجدد قیمت حامل ها 

و فشار جدید اقتصادی – اجتماعی شود. 
از موقعیت کنونی است. جامعه ای  آگاه سازی مردم  نکته ی دیگر   
از  باشد  داشته  توقع  نباید  است  استکبار  با  اقتصادی  نبرد  در  که 
درآمدهای کمیاب ارزی، به نحو مستمری برخوردار شود. محدود 
و  درآمدی  پایین  دهک   3 یا   2 به  یارانه  نقدی  پرداخت  کردن 
اعمال سازوکارهای جایگزین برای دیگر اقشار )مانند پوشش کامل 
بیمه ی درمان، بیمه ی بیکاری و تأمین اجتماعی( از ضرورت هاست. 
تشدید  به  می تواند  موجود  وضع  تداوم  و  عوام گرایانه  وسوسه های 
کسری بودجه ی دولت و استقراض های منجر به تورم بینجامد. البته 
هم زمان الزم است جهش بهای سبد مصرفی خانوار )به ویژه خوراک 

و مسکن که سهم عمده ای دارند( به سرعت مهار شود. 
تمرکز بیشتر یارانه های دولت به تولیدکنندگان هم از سویی موجب 
تداوم تولید و اشتغال در کشور می شود و هم می تواند قیمت تمام 
شده برای مصرف کنندگان را کمتر افزایش دهد. تخفیف های موقت 
مالیاتی برای تولیدکنندگان نیز راهکار دیگری برای کاهش فشارها 
بر ایشان است. تکمیل نظام اطالعات اقتصادی خانوارها و بنگاه ها، 
یارانه ها جزو  اعطای عادالنه ی  مالیات ها و  برای دریافت عادالنه ی 
ضروریات اداره ی اقتصاد در این عصر است که حتی جا دارد توسط 
بازه ی زمانی مشخص  قانونی پشتیبانی شود و طی  یک مصوبه ی 

به اتمام برسد. 
و  انضباط  که  جهان  سطح  در  موفق  بسیار  تجربیات  وجود  با 
به دنبال داشته است، بیشتر طرح های مشابه  را  شفافیت مقبولی 
اقتصادی  تا کد  اسناد گرفته  ثبت  )از طرح کاداستر در  در کشور 
افراد، سیستم مالیاتی، نظام بانکی و توزیع کاال( همگی سال هاست 
علی رغم تخصیص بودجه های فراوان، به نحو ناقص و غیرمرتبط با 
یک دیگر در حال پیگیری است. با این اقدام ها می توان امیدوار بود 
که سال پایانی دولت دهم، سال بسترسازی برای ادامه ی عالمانه ی 

این سیاست توسط دولت آینده باشد.
سید احسان خاندوزی

نقدینگی یا همان میزان پول موجود در جیب مردم که قدرت گردش در بازار را دارد می 
تحت  تواند  می  نیز  جامعه  در  و خدمات  کاال  تولید  زیاد شود.  و  کم  با سیاستهایی  تواند 
تدابیری در جامعه افزایش یا کاهش یابد. مردم با پولهای خود خواستار خرید میزان کاال 
وخدمات تولید شده در جامعه هستند که اگر به میزان افزایش تولید کاال و خدمات پول 
اگر تولید به  ایجاد نمی شود ولی  افزایش پیدا کند، تغییری در میزان خرید مردم  مردم 
میزان افزایش پول مردم افزایش پیدا نکند مردم باید مقدار بیشتری برای تامین نیاز خود 

خرج کنند که همان گرانی در اصطالح عامه است.

افزایش نقدینگی نا متناسب با تولید تحت عوامل گوناگون به وجود می آید. مهمترین عامل 
از درامد دولت  یا همان خرج بیش  به وجود آمدن نقدینگی ها در جامعه کسری بودجه 
است. دولت هزینه هایی را انجام می دهد که برای انجام این هزینه ها، باید درامدی داشته 
باشد. مقداری از این درامدها حاصل از دریافت مالیاتها و عوارضی است که دریافت می کند 
و مقداری دیگر حاصل از فروش نفت است. هزینه متناسب با مالیات ناشی از درامد موجب 
می شود که دولت میزانی از پولی که از جامعه دریافت کرده را دوباره وارد جامعه کند و 

تاثیری در میزان نقدینگی در جامعه نداشته باشد.
این  اگر  دارد که  ریال  به  تبدیل  به  نیاز  برای هزینه شدن  نفت  از فروش  اما دالر حاصل 
دالر صرف افزایش واردات شود و در جامعه عرضه و درامد حاصل از آن هزینه شود، میزان 
نقدینگی افزایشی نمی یابد. اما نقدینگی آنجا افزایش می یابد که دولت برای هزینه خود، 
پول کم می آورد و برای جبران آن پول چاپ می کند. در برابر این پول که به اصطالح دولت 
از بانک مرکزی می گیرد، دولت به بانک ارز می دهد یا به عنوان قرض این پول را دریافت 
می کند. اگر ارز دریافت شده توسط بانک تبدیل به کاال شود، بانک تنها واسطه ای برای 
تبدیل ارز به ریال بوده و اگر در جهت افزایش تولید باشد نیز اثری مطلوب را به دنبال دارد 
ولی اگر ارز در بانک ذخیره شود و در جهت تولید گام بر ندارد پول تولید شده توسط آن 
باعث ایجاد نقدینگی می شود که در مقابل آن باعث افزایش میزان تولید و خدمات نشده 
است و ذخیره ارزی تنها نشان دهنده طلب دولت از دولت انتشار دهنده آن ارز است. در 
مقابل راههایی نیز جهت کاهش نقدینگی مانند قرض دولت از مردم برای هزینه ها که سود 
پرداختی به این قرض خود باعث افزایش نقدینگی و یا قرض برای افزایش تولید که میزان 

سود پرداختی خود حاصل از افزایش تولید در جامعه است.
پس نقش اساسی دولت در میزان نقدینگی در جامعه و تورم حاصل از آن مشخص شد. حال 
اگر سیاستهای دولت به گونه ای باشد که تنها افزایش نقدینگی در جامعه بدون ایجاد تولید 
انجام گیرد بدین معنی است که پولی که در دست مردم است به اندازه قبل نمی ارزد و 
مردم جهت جبران بی تدبیریهای دولت مقداری از اعتبار دارایی های خود را بدون هیچگونه 
قرضی به دولت داده اند و این یعنی حق مردم بر گردن دولت. حقی که دولت بدون گرفتن 
وام برگردن خود سوار کرده است و از آنجایی که قشر حقوق بگیر بیشترین ضربه را از آن 

می خورد همان بی عدالتی در دریافت عوارض مردمی است.
اما مشکل از همان بودجه دولت است. هزینه ها به دالیلی افزایش یافته که مهمترین آن 
افزایش جمعیت در دهه شصت است. اما راهکارهایی جهت حل این مشکل هست. کاهش 

هزینه ها و افزایش درآمدها مهمترین راهکار در این مشکل است.
-کاهش هزینه های غیر ضرور درون دولت با صرفه جویی و نظارت درست

-واگذاری شرکتهای دولتی به صورت واقعی به بخش خصوصی
-ایجاد سیستم مالیاتی سالم و نظارت دقیق در جهت تحقق آن

-ایجاد سیستمهای گمرکی قوی
-ایجاد قوانینی کارامد در پی کار کارشناسی دقیق توسط مجلس

-نظارت دقیق جهت جلوگیری از فساد
-هدایت صحیح منابع مالی در جهت صحیح تولید

-استفاده از دارایی های راکد در جهت ایجاد منابع تولید مانند ساختمانها و نیروهای بال

بی تدبیری در مهار تورم حق الناس است
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اّن  تحسب  ام  َوکیال.ً  َعلَیِه  تَُکوُن  اََفاَنَت  َهواُه  الَهُه  اتََّخَذ  َمنِ   اََرایَت  
اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم ااّل کاالنعام بل هم اضل سبیال.

)فرقان / 43 و 44(
در آیاتي  که  پیش  از این  بحث  شد و در این آیه  اشاره  مستقیم  و یا 
غیر مستقیم  به  توحید است.  توحید، اساسي ترین  پیام  انبیاء الهي  
است  و قباًل گفتیم  که  فهم  توحید سهل  و ممتنع  است؛  افزون  بر 
این،  بیان  شد که  بدون  فهم  معناي  شرک  نمي توان  به  معناي  توحید 
رسید.در قرآن  در بسیاري  موارد اشاره  مي شود که  عده اي  از همان  
امر  این   دلیل   ندارند.  توجه   آن   به   گویا خود  و  مشرک اند  مؤمنان  
این  است  که  آنها از معناي  شرک  غافلند و در نتیجه  معناي  توحید 
حقیقي  براي  آنها روشن  نیست.  آنها به  دلیل  اینکه  معناي  شرک  و 
تصور مي کنند که   آگاه   ناخود  نکرده اند،  به  خوبي  درک   را  توحید 
موحدند، در حالي  که  در شرک  به  سر مي برند و اعمال  شرک آمیز 
انجام  مي دهند. اّما آنچه  از قرآن  فهمیده  مي شود این  است  که  شرک  
در ذات  در تاریخ  این  خیلي  کم  بود، کساني  که  براي  خداوند و در 
آفرینش  براي  او شرک  قائل  بوده اند. بسیار اندکند. به  جز چند مورد 
تدبر  در  آنها  تصورکرده اند  برخي   که   نمرود  یا  فرعون   مثل   جزئي  
عالم  دخالت  دارند.شرکي  که  قرآن  روي  آن  تکیه  مي کند و با آن  به  
مقابله  مي پردازد، شرک  در صفات  است.  یعني  کسي  براي  خودش  
صفاتي  قائل  شود که  آن  صفات  متعلق  به  خداوند است ، به  عبارت  
دیگر خودش  را جاي  خدا بگذارد و دیگران  هم  این  را از او بپذیرند، 
این  شرک  در صفات  است.  در قرآن  اینها از یکدیگر تفکیک  شده 
است ، حتي  فرعون  را هم  به  عنوان  آفریدگار پرستش  نمي کرده اند، 
عبادت  و پرستش  غیر خدا در قرآن  به  معناي  پیروي  و متابعت  بي  
چون  و چرا از کسي  است ، پیروي  کورکورانه  و بدون  تعقل  و پرسش  
از شخص  دیگر به  مثابه  شرک  است.  اگر کسي  مدعي  شد که  اختیار 
هم   آن  شخص   و  اوست   دست   در  دیگري   مقدرات   و  سرنوشت   و 
پذیرفت،  این  دو در شرک  به  سر مي برند. یکي  از مثالهایي  که  قرآن  
ارائه  مي کند پیروي  بي  چون  و چراي  یهودیان  از روحانیون   کریم  

یهودي  است.اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابامن دون  اهلل. 
گونه   هیچ   که   منطق   بدون   و  مطلق   اطاعت   نوع   این    )31 )توبه/ 
توجیه  منطقي  نداشته  باشد، شرک  است.  البته  هراندازه بشر از نظر 
فکري  تکامل  بیشتري  پیدا کند، این  معنا و مفهوم  براي  او بیشتر 
روشن  مي گردد. به  عنوان  مثال،  امروزه  یکي  از بحث هاي  حقوقي  این  
است  که  قاضي  وقتي  حکم  صادر مي کند، حکم  او باید مستند باشد. 
راي  بدون  استناد قانوني  از قاضي  مورد پذیرش  نیست.  این  مطلب  
بسیار مهمي  است.  یعني  حتي  از قاضي  که  مورد اعتماد است،  بي  
چون  و چرا و بدون  استناد قانوني  نمي توان  راي  او را پذیرفت.  این  
عنوان   با  این   از  پیش   است  که   آن ، همان   دیگر  یک  جنبه ، جنبه  
دولت   قدرت   شدن   مطلق   گفتیم.   سخن   آن   درباره   مدرن   شرک  
پیدایش   و  به  شرق   آن   انتقال   و  هگل   نظریه هاي   توسط   غرب   در 
این   نتایج   از  فریبنده،  یکي   حکومت هاي  دیکتاتوري  تحت  عناوین  
شرک  بوده  است.  نوع  دیگر این  شرک  مدرن،  همان  است  که  از آن  به  
عنوان  »لیبرالیسم«  یاد مي شود. در لیبرالیسم  نیز این  قدرت  مطلق  
به  مردم  و جامعه  داده  مي شود که  باز نوعي  شرک  به  شمار مي رود.

قرآن  مجید از انواع  شرک  مورد بحث  با همان  زبان  و شیوه  سنتي  
را که   آن  کس   ندیدي   آیا  الهه  هویه   اتخذ  ارایت  من   یاد مي کند، 
خداي خود را هواي نفس خود قرار داد؟ در این  تفکر، قدرت  مردم  
آن  قدر مطلق  است  که  اگر همه  آنها راي  به  یک  امر خالف  بدیهي  
اینجا  در  است.   االجرا  الزم   راي   این   دادند،  همجنسگرایي   مثل  
خواسته هاي  مردم  به  جاي  خدا مي نشیند. انسان  که  داراي  گرایش ها 
و خواسته هاي  گوناگون  است  و این  خواسته ها مي تواند براي  او منفي  
غرایز حیواني اش   و  منفي   گرفتار خواسته هاي   اگر  باشد،  مثبت   یا 
شود و اینها به  جاي  عقل  و خرد او نشست،  دچار مصیبت  خواهد 
شد. بنابراین،  خواسته هاي  بي  منطق  و حیواني  و پست  انساني  نباید 
مطلق  شود وگرنه  زمام  او را به  دست  خواهد گرفت.  این  یک  معناي  

قرار گرفتن  هوي  انسان  به  جاي  خداست. 
اکنون  ممکن  است  این  پرسش  مطرح  شود که  آیا مگر دموکراسي  
نیست   بشر  تجربه   سال   هزاران   حاصل   و  انسان ها  زیست   تجربه  
به  شکل  حکومتي   تجربه   سال ها  وجود  با  که  است   این   نه   مگر  و 
این  دستاورد قرنها تجربه   نیافته  است  و  از دموکراسي  دست   بهتر 
اداره   براي   سیاسي   تئوري   بهترین   عنوان   به   مختلف   حکومت هاي  
جامعه  مورد قبول  فلسفه  سیاسي  و دنیاي  امروز است.  به  چه  دلیل  
این  بهترین  تجربه  بشر را یکي  از مصداق هاي  شرک  معرفي  مي کنید؟ 
البته  معتقدم  که دموکراسي  بهترین تجربه بشر در حکومتگري است 
و حتي  معتقدم  که  در اسالم  حتي  امام  معصوم)ع( هم  به راي  و نظر 
مردم  احترام  مي گذارد و از آنان بیعت میگیرد و بیعت عقدي است از 
عقود الزمه میان مردم و شخص حاکم. اصاًل حکومت  مشروع  یعني  
حکومتي  که  مورد قبول  و پذیرش  مردم  باشد و اگر حکومتي  مورد 
قبول  مردم  نباشد، مشروعیت  ندارد. پیش از ورود به بحث الزم است 
به این  نکته  بپردازیم  که  اگر کشوري  بخواهد بر اساس  هوي  مردم  
اداره  شود، واقعاً مصداق  شرک  است.  این  یعني  تحقق  شرک ، جنبه  
منفي  دموکراسي  همین  است  اّما همه  بشر که  خواست ها و هواهاي  
نفساني  نیست.  بشر عقل  هم دارد و راز این  قضیه،  تفاوتي  است  که  

بین  عقل  و خرد و غریزه  انسان  وجود دارد.
هوي  آدمي  و خرد آدمي  در برابر یکدیگر قرار دارند. اگر عقل  بتواند 
هوي  را در تسلط  و سیطره  خود بگیرد و آنچه  انسان  را پیش  مي برد 
قول  به  و  است  بشر  ایده آلي   و  آرماني   شرایط   این   باشد،  او  عقل  
ابن درید شاعر عرب: و آفِه العقل الهوي فمن عال علي هواه عقله 
فقدني)شرح مقصوره ابن درید، خطیب تبریزي دمشق 1380، ص 
براي   وادارند،  تحرک   به   را  انسان   عقل   تا  آمده اند  هم   ادیان    .)19
اینکه  انسان  در عین  حال  که  عقل  دارد، اسیر خودبیني ها رسم  و 
سنت  و تاریخ  و عادت  خود است؛  بنابراین  نمي تواند عقل  محض  و 
خالص  باشد، اّما اگر بشر روزي  به  نقطه اي  برسد که  عقل  محض  و 
خالص  باشد، این  بشر نجات  یافته  است.  بدون  اینکه  تعصبي  نشان  
اهمیت   روایت هاي  شیعي   به خصوص   و  اسالم   که   معتقدم   دهیم،  
این   از  پیش   چنانکه   داده اند.  انسان   خرد  و  عقل   به   زیادي   بسیار 

نیز اشاره  شد، تمام  کتاب هاي  حدیث ،بافصل«عقل«شروع مي شود.
شاید هیچ  مکتب  و تفکري  تا این  اندازه  به  خردورزي  اهمیت  نداده  
باشد. این  نکته  بسیار مهم  و جاي شگفتي  است  که  هم  در روایات  و 
هم  در خود قرآن  به  تعقل  و تفکراهمیت  فراوان  داده  شده است.  اصاًل 
بر اساس  این  روایات  حجت  مهم  و اساسي  عقل  است.  این  حجت  
حتي  از انبیاء هم  مهمتر است ، زیرا انبیاء آمده اند تا همین  عقل  بشر 
را به  تحرک  و فعالیت  وادارند تا این  عقل  بتواند زمام  هواهاي  انسان  
را به  دست  بگیرد. در روز قیامت  نیز خداوند بر حجت  عقل  تکیه  

مي کند، یعني  بنا به  فرمایش  امام  صادق  )ع (، خداوند حجت  خود 
را بر انسان  به  وسیله  عقل  کامل  و تمام  کرده  است ، آمدن  پیامبران  
مگر  مي گوید،  انسان   به   خداوند  اّما  خود،  جاي   به   آنها  هدایت   و 
من  به  تو عقل  نداده  بودم.  در این  مورد هیچ  شکي  نیست ، نه  تنها 
عقل  در معارف  اسالم  در باالترین  درجه  قرار دارد که  حتي  مي توان  
مدعي  شد که  بر پایه نظرات  اسالمي  اگر انسان  به  درجه  و مرتبه اي  
مي رسید که  مي توانست  بر پایه  عقل  خود زندگي  کند، یعني  همه  
امور او بر اساس  تعقل  محض  انجام  مي شد، نیازي  به  نبوت  نداشت.  
این  ادعا اصاًل کفر نیست. معلوم  نیست  که  آیا بشر به  چنین  درجه اي  
خواهد رسید یا نه.  اما در این  مورد هیچ  تردیدي  نیست  که  خداوند 
انسان  را به  عقل  او واگذاشته  است و بر این  اساس  از وي  بازخواست  
مي کند. دلیل  آن ، این است که  قرآن  از زبان  دوزخیان  نقل  مي کند 
که  آنها در آن  روز مي گویند لو کنا نسمع  او نعقل  ما کنا في  اصحاب  
السعیر)ملک / 10( اگر ما مي شنیدیم  یا تعقل  مي کردیم،  اهل  این  
آتش  سوزنده  نبودیم.  شنیدن  آن  به  نبوت  مربوط  مي شود که  همان  
سخن  پیامبر)ص ( با قرآن  است  اّما تعقل  آن  یعني  اینکه  اگر عقل  
خود را به  کار مي گرفتیم،  به  همان  نقطه اي  مي رسیدیم  که  با شنیدن  
ممکن  بود، برسیم. قرآن مجید پس از آنکه خطاب به پیامبر فرمود؛ 
ارایت من اتّخذ الهه هواه به نحو استفهام استعجابي سئوال کرد که 
آیا آن کس که خداي خود را هواي نفس خود قرار داده دیده اي؟ دو 
سؤال در مورد آنان مطرح میسازد و سپس در مورد آنان یک حکم 
میکند. سؤال اّول اینکه آیا تو نسبت به آنان وکیل هستي؟ وکیل 
یعني چه؟ وکیل گاهي به معناي مدافع یا نائب نماینده است. در 
کشورهاي عربي وکیل دادگستري را »محامي« مي گویند این معني 
وقتي است که با »عن« متعدي شود؛ وکیل عنه، یعني نمایندگي 
از کسي داشتن و از او دفاع کردن. و گاهي به معناي حفیظ است، 
و به این معني با »علي« متعدي میشود، وکیل علیه یعني حافظ 
و متصدي حفظ و نگهداري او بودن. طبري در معناي آیه میگوید: 
»افتنوکل علیه بان تدعوه الي الهدي و تجبره علیه و تقول ال بدان 
تسلّم، شئت او ابیت کما قال: لست علیهم بمصیطر)غاشیه /22( و 

انت علیهم بجّبار)ق /45(« 
به هدایت  را  آنان  اینکه  به  نگهباني  و  آنان حافظ  بر  تو  آیا  یعني: 
شوید،  مسلمان  مجبورید  شما  بگوئي  و  سازي  مجبور  و  بکشاني 
بخواهید یا نخواهید؟!! )خیر، چنین نیست( همان طور که در جائي 
یا در  و  باشي،  نباید داشته  آنان سیطره  بر  تو  فرموده است:  دیگر 
جاي دیگر تو آنان را نباید اجبار کني.)طبرسي، جوامع الجامع، ج 

2، ص 654(
انبیاي سلف و  این جمله کاماًل در راستاي نقل داستانها و قصص 
نیز بیان مظاهر طبیعت است نقل قصص انبیا بیانگر آن است که 
نشان دهد افرادي که شایستگي هدایت ندارند محکوم به عذاب و 
و هدایت  بشر چنین اند  از  زیادي  و گروه  از رحمت حق اند  دوري 
انبیاء را دریافت نمي کنند، ولي قرار نیست خداوند آنان را با اجبار و 
اکراه مؤمن سازد.و وظیفه نبوت و رسالت نیز بیش از ابالغ و تذکر، 
چیز دیگري نیست. بشر مانند خورشید و ماه و ستارگان نیست که 
باید  که  است  آزاد  اراده  نیروي  داراي  بشر  شود،  هدایت  اجبار  به 
تشریعي شامل حال او گردد و با اراده آزاد مؤمن شود؛ هر چند که 
اجباري  او شده است. هدایت تکویني  هدایت تکویني شامل حال 
است ولي هدایت تشریعي نمي تواند اکراهي باشد، در آیات زیر به 
هر دو هدایت اشاره شده است: ذلکم اهلل ربکم ال اله اال هو خالق کل 
شئي فاعبدوه و هو علي کل شئي وکیل)انعام / 102(. این وکالت به 
معناي نگهباني و حفاظت است و این هدایت همان هدایت تکویني 
است. هدایت تشریعي در آیه بعد است ال تدرکه االبصار و هو یدرک 
االبصار و هو اللطیف الخبیر، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر 
فلنفسه و من عمي فعلیها و ما انا علیکم بحفیظ. )انعام/104،103(

اهل نظر براي بشر دو هدایت مطرح کرده اند؛ یکي هدایت تکویني 
جمادات،  میشود،  موجودات  همه  شامل  که  هدایتي  همان  یعني 
انساني وجود  انسانها همه مشمول هدایت حق اند. هیچ  و  گیاهان 
ندارد که فطرت خداجوئي نداشته باشد، در درون دل همه انسانها 
خداجوئي وجود دارد، هر چند که گاهي نمي داند، چه را مي جوید 
و که را مي جوید، و به اشتباه مي رود یعني به اصطالح خطاي در 

تطبیق میکند. بابا طاهر عریان با خودش مي گوید:
خداوندا دلم دیونه کیست؟

اسیر نرگس مستونه کیست؟
خداوندا دل دیونه مو

کجا میگردد و در خونه کیست؟
همه انسانها چنان نیستند که دل جوینده آنان به حق واصل شود، 
اگر چنین سعادتي نصیب آنان گردد و دل جوینده و مضطرب آنان 
مطلوب حقیقي خود را بیابد و به سر منزل مقصود برسد، اطمینان 

خواهد یافت، و آدمي واجد قلب مطمئّنه مي گردد.
القلوب.)رعد / 28( یا ایتها النفس المطمئّنه،  اال بذکر اهلل تطمئن 

ارجعي الي ربک راضیه مرضیه.)فجر / 27، 28( و به قول حافظ:
سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند
همدم گل نمیشود یاد َسَمن نمیکند

تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او
زان سفر دراز خود عزم وطن نمیکند

دل به امید روي او همدم جان نمیشود
جان به هواي کوي او خدمت تن نمي کند

هدایت نوع دوم در سایه آزادي صورت میگیرد، هم آزادي از فشار به 
دو نوع هدایت تکویني و تشریعي، صدرالمتألهین در کتاب الشواهد 
الربوبیه مي گوید: و اکراه بیروني و هم آزادي عقل و خرد آدمي از 

هوي و هوس هاي بشري.
که  است  این  آن  و  مي کند  بیان  را  عجیبي  حقیقت  مجید  قرآن 
تعقل آزاد و آموزهاي انبیاء به یک نقطه میرسند، و لذا در دنباله 
السعیر. اصحاب  في  ُکّنا  ما  نعقل  او  نسمع  کنا  لو  مي فرماید:  آیه 

)ملک/10( اگر به آموزه انبیا گوش مي کردیم و یا تعقل مي کردیم 
و  محض   تعقل   که   مي رسد  نظر  به   نبودیم.اّما  جهنم  اصحاب  از 
آمیزش   آن   با  عقل   جز  به   دیگري   امر  هیچ   که   چنان   خردورزي،  
نداشته  باشد به  این  آساني ها نیست  زیرا چنان  که  گفته  شد، انسان  
اسیر و گرفتار بندهاي  بسیاري  است  که  از تعقل  محض  او جلوگیري  
ملیت ،  تاریخ ،  فرهنگ ،  قبیله اي ،  رسوم   گرفتار  که   مي کند.انساني  
است ،  بزرگ   و  کوچک   کشش   و  خواست   هزار  هزاران   و  خانواده  
نمي تواند به  مرتبه  خردورزي  محض  برسد. اتفاقاً بعثت  انبیا و انزال  
کتاب هاي  آسماني  براي  همین  امر بوده  است.  آمدن  انبیا براي  این  
بوده  است  که  انسان  به  خردورزي  محض  نمي رسد. سفارش  و توصیه  
را خالص  کن ،  بوده  است  که  عقل  خود  به  بشر همین   ادیان   همه  

سعي  کن  به  عقل  ناب  و خالص  برسي  که  خالي  از هوي  و غرایز باشد.
پیامبران  براي  این  مبعوث  شده اند تا به  بشر چنین  تذکري  بدهند و او 
را به  این  توانایي  و ارزشي  که  در او وجود دارد، متوجه  سازند. افتخار 
پیامبر اسالم )ص ( این  است  که  یضع  عنهم  اِصرهم  و االغالل  التي  
کانت  علیهم )اعراف / 157(، زنجیرهایي  که  به  دست  و پاي  عقل  آنها 
پیچیده  شده  بود برداشت. حضرت  امیرالمؤمنین  )ع ( در نهج البالغه  
مي فرماید که  پیامبران  آمده اند تا گنجینه هاي  عقل  انسان  را از گرد 
و غبار پاک  کنند. رهایي  عقل  از قید و بندهایي  که  بر دست  و پاي  
آن  بسته  مي شود انسان  را از بسیاري  گرفتاري ها نجات  مي دهد. تا 
وقتي  عقل  گرفتار چنین  قیدهایي  است ، دچار اختالف ، نزاع  و جنگ  
بین   مواردي   چنین   در  تا  آمده اند  این   براي   ادیان   و  انبیا  و  است  
انسان  حکم  کنند و یا او را متوجه  عقل  خود سازند تا با عقل  و خرد 
باره  مي فرماید:  این   در  پیدا کند.قرآن  کریم   را  راه  درست   خویش  
کان  الناس  امهِ  واحدهِ  فبعث  اهلل  النبیین  مبشرین  و منذرین  و انزل  
 / فیه ،)بقره  اختلف   ما  في   الناس   بین   لیحکم   بالحق   الکتاب   معهم  
و  دهنده   بشارت   پیامبران   خدا  پس   بودند،  امت   یک   مردم    )213
ترساننده  را بفرستاد و بر آنها کتاب  بر حق  نازل  کرد تا آن  کتاب  
در آنچه  مردم  اختالف  دارند، میانشان  حکم  کند.بنابراین ، انسان  دو 
گرایش  متفاوت ، یک  گرایش  عقالني  و یک  گرایش  غیر عقالني  و یا 
شاید ضد عقالني  دارد. هر چند که همان  گرایش هاي  غیر عقالني  
نیز براي  بشر و زندگي  او ضرورت  اساسي  دارد اما کنترل  آن  اهمیت  
دارد و قرآن  و کتاب هاي  آسماني  توصیه  به  کنترل  آن  کرده اند و نه  
نفي  آن.  حرکت  غرایز آدمي  مثل  جریان  آب  است.  جریان  آب  براي  
حیات  و زندگي  انسان  ضرورت  اساسي دارد. اّما اگر این  جریان  آب  
کنترل  نشود،سیالب  مي تواند زندگي  آدمي  را ویران  کند. لذا توصیه  
پیامبران  و ادیان  مهار کردن  این  غرایز و سپردن  لگام  آنها به  دست  
عقل  است.  در واقع  همه  نیروهاي  آدمي  و طبیعت  اگر کنترل  و مهار 
شود، براي  آدمي  مفید و سازنده  است. اکنون  معناي  هوي  چنان  که  
مقصود قرآن  است،  براي  ما روشن  شده  است.  هوي  همان  ریسمان ها 
و قید و بندهایي  است  که  بر دست  و پاي  عقل  ما گره  مي خورد و ما 
را از تعقل  و خردورزي  باز مي دارد. اّما اگر بشر بتواند حکومتي  پدید 
آورد که  اساس  آن  عقل  باشد و بر اساس  عقل  و خرد محض  اداره  
شود،  بهترین  و مشروعترین  حکومت  است. اکنون  سوال  این  است  که  
اگر چنین  حکومتي  تشکیل شود که  اساس  آن  عقل  محض  باشد، 
آیا انسان  مي تواند قانونگذار آن  باشد؟ بله  مي تواند، اصاًل من  معتقدم  
که  انسان  گام  به  گام  و مرحله  به  مرحله  به  سوي  این  نقطه  حرکت  
مي کند.این  بشر پس  از جنگ  جهاني  اول  و دوم  به  این  مرحله  از 
کمال  عقلي  رسید که  منشور سازمان  ملل  و حقوق  بشر را تدوین 
کند؛ این  حرکت  به  سوي  همین  عقالنیت  است.  من  چنان  که  در 
کتاب  حقوق  بشردوستانه  گفته ام،  بر خالف  آن  که اعالمیه  حقوق  
بشر را یک  امر سیاسي  و با انگیزه هاي  سیاسي  بدانیم  بهتر است آن  
را حاصل  عقالنیت  بشر و حاصل  هزاران  سال  کار و تالش  انبیاء به 
حساب آوریم.  این  در پرتو هدایت  انبیاء است  که  بشر به  درجه اي  
مي رسد که  جنگ  با دیگران و تجاوز به  حقوق  جوامع  را محکوم  کند 
و آن را ناپسند و غیر قابل  قبول  بشمارد. اینکه  بشر به  این  درجه  
رسیده  که  بنشیند و چنین  منشوري  را تنظیم  کند، حاصل  تکامل  
فکري  و عقل  انسان  و تجلي  عقالنیت  اوست.  اما بشر همواره  چنین  
نیست ، و این  تجلي  عقالنیت  مستمر و پایدار نیست.  اینکه مي بینیم 
عقالي  توسط  جنگ  محکومیت  تاریخ  از  قرن  یک  حدود  از  پس 
انسانها، باز هم در گوشه و کنار دنیا جنگ و خونریزي وجود دارد، 
نشانه آن است که بشر نمیتواند عقالني محض زندگي کند. اّما اگر 
روزي  حکومتي  ایجاد شود که  اکثریت  آن  عقال باشند، این  حکومت  
مشروعترین  و بهترین  حکومت  است.  اما سخن  بر سر این  است  که  
از خواسته هاي   پیروي   بدون   و  بدون  هواي  نفس   آیا بشر مي تواند 
نفساني  خویش  اظهار نظري  بکند. نگاهي  به  رفتار احزاب  و گروه هاي  

سیاسي  در کشورهاي  مختلف ، این  موضوع  را روشن  مي سازد. 
آیا بیانیه ها و مانیفست هایي  که  این  احزاب  و گروهها صادر مي کنند، 
همه  و همواره  بر پایه  عقل  و حکمت  و مصلحت  بشریت  است  یا این  
که  منافع قومي ، نژادي  و گروهي  در آن  تبلور یافته  است؟ آیا همه  
اعضاي  احزاب  و گروهها، بهروزي  و سعادت  و مصلحت  همه  بشریت  
را که  عقل  آن  را تایید مي کند، در نظر دارند یا فقط  به  خواسته  و 

امیال  خویش  مي اندیشند یا ترکیبي  از آنهاست ؟
از  خالي   چه   اگر  فعالیت ها  این   که   است   این   است،   مسلم   آنچه  
عقالنیت  نیست  و حتي  سهم  عقالنیت  در آنها بسیار زیاد است،  اّما از 
عقالنیت  محض  سرچشمه  نمي گیرد. چاره  بشر و راهي  که  در پیش  
دارد، این  است  که  باید آن  قدر اوج  و حضیض  ببیند و آنقدر باال و 
پایین  برود تا به  مرحله  عقالنیت  محض  برسد. مسلم  است  که  در 
این  راه  ضررها و زیان هاي  بي شماري خواهد دید، اما هر بار و پس  
از هر خسارت  و زیان  اندکي  پیشتر مي رود و به  این  نقطه  آرماني  
نزدیک تر مي شود و عمل  و رفتار او عقالني تر مي شود. این  نکته  در 
تفکر شیعه  وجود دارد که  سرانجام  روزي  مي رسد که  بشر جامعه اي  
تشکیل  خواهد داد که  مبناي  آن  صلح  و آرامش  در زندگي  است.  
جامعه اي  که  یکسره  صلح  و آرامش  و دوستي  و آشتي  باشد، مسلما 
مبناي  آن  عقالنیت  است  و نه  هواي  نفساني  و خواسته هاي  غریزي  
انسانها؛ با هواي  نفس  و لجام  گسیختگي  غرایز، انسان  به  آرامش  و 
صلح  نمي رسد. در روایات مربوط به حضرت مهدي)عج( آمده است: 

... یضع یُده علي رِووس الناس وکمل بهاعقولهم.
اّما بشر مي تواند گام  به  گام  با پیروي  از عقل  به  دوري  از هواي  نفس  
برسد و هر بار که  از اطاعت  نفس  دورتر مي شود، از این  که  مصداق  
کساني  باشد که  هواي  خود را خداي  خود قرار داده اند، دورتر و در 

نتیجه  به  توحید نزدیک تر مي شود.
صدرالمتألهین شیرازي حکیم شیعي قرن یازدهم هجري در کتاب 
»الشواهد الربوبیه« که این کتاب را به چند مشهد و هر مشهدي را 
به چند شاهد و هر شاهدي را به چند اشراق تقسیم کرده، در اشراق 

ششم از شاهد اول از مشهد دوم اعالم مي کند؛ 
اّن اکثر الناس یعبدون غیر اهلل، کما قال سبحانه: »َو ما یؤمُن اکثرُهم 
باهلل ااّل و ُهم ُمشرکون« و قوله تعالي: »یا ایّها الّذین آمنوا آمنوا«و 
آیات کثیره في هذا المعني؛ فاّن جمیعهم - غیر العارف الربّاني-ّ  ال 
یعبدون اهلل، فاّن آلهتهم هي بالحقیقه ُصور اصنام ینحتونها باالت 
بینهم و بین عباد االوثان ااّل بااللفاظ فاّن  اوهامهم، فال فرق کثیراً 
المعبود لکّل احد ما تخّیله في وهمه و تصّوره في خیاله ااّل االلهّیین 
الّذین وصلوا الي معرفه اهلل بنور هدایته؛ و هو ولّیهم و متولّي امورهم، 
کما اّن ولّي العاکفین علي عباده صور االجسام و اصنام االوهام هو 
الهوي و الشیطان، کما قال سبحانه: »اهلل ولُيّ الّذین آمنوا یُخرُجُهم 
الّطاغوُت یُخرجونَهم  اولیاِوهم  والّذین کفروا  النُّور  الي  الّظُلمات  مّن 

من الّنور الي الُظلمات«.
آنگاه در اینجا ایشان حدیثي نقل میکنند به شرح زیر:

حصُب  اهلل  ُدون  من  تعُبُدون  ما  و  »انَّکم  بقوله:  ایضاً  اشار  الیه  و 
الرسول  انّهم یعبدون عیسي )ع( فجاَدلوا  جهنَّم« و کانوا یعتقدون 
)ص( في هذه االیه فقال: »معبودکم الطاغوت«، اشار - علیه الّسالم 

- الي ما تصّوروه في اوهامهم الفاسدِه.

منشأ و سرچشمه  همه  فسادها در روي  زمین  همین  پیروي  و 
متابعت  از نفس  است. در قرآن  کریم،  حدود شش  یا هفت  آیه  درباره  
هواي  نفس  و مسائل  اطراف  آن  وجود دارد، اّما دو تا از این  آیه ها 
بسیار عجیب  و تکان  دهنده  است  و مي تواند شاهد و مثِبت  ادعاهاي  
ما در این  بحث  باشد. نخستین  آنها در باره  حضرت  داود است ؛ وقتي  
مي فرماید؛  او  به   قرآن   کند،  مردم  حکومت   بر  داود مي خواهد  که  
بالحق  و  الناس   بین   انا جعلناک  خلیفه  في  االرض  فاحکم   یا داود 
ال تتّبع  الهوي  فیضلک  عن  سبیل  اهلل  ان  الذین  یضلون  عن  سبیل  
اهلل  لهم  عذاب  شدید بما نسوا یوم  الحساب)ص/26(  اي  داود ما ترا 
خلیفه  روي  زمین  قرار دادیم ، در میان  مردم  به  »حق«  داوري  کن  و 
از پي  هواي  نفس  مرو که  تو را از راه  خدا منحرف  سازد. آنان  که  از 
راه  خدا منحرف  شوند، بدان  سبب  که  روز حساب  را از یاد برده اند 
به  عذابي  شدید گرفتار مي شوند. مالحظه  مي کنیم  که  مي فرماید 
ما ترا خلیفه  خود در روي  زمین  قرار دادیم، اّما تو در میان  مردم  
به  حق  حکومت  کن  و از هواي  نفس  خود پیروي  مکن.  معناي  این  
سخن  این  است  که  حکومت  یا حق  است  و یا هوي  پرستي ؛ آن  سوي  
حق ، هوي  پرستي  و نفس  پرستي  است. چند نکته مهم در این آیه 
وجود دارد، اّول اینکه  آیه  فوق  و برخي  دیگر از آیات به نکتهاي مهم  
اشاره  کرده، و آن این  است  که  قرآن  حق  را »از« خداوند معرفي  
کرده  و نه  با خدا. در هیچ  جایي  از قرآن  دیده  نمي شود که  حق  با 
خدا باشد، بلکه  همه  جا حق  از خداست.  والحق  من  ربک  فال تکونّن 
مورد  یک   فقط   هستي   تمام   در  یعني   )بقره/147(  الممترین   من  
وجود دارد که  حق  از اوست ، در بقیه  موارد دیگران  یا حقند یا حق  
الحق  و  آنها نیست.  جمله  معروف  علي  مع   از  اّما حق   آنهاست ،  با 
الحق  مع  علي  )بحار االنوار، ج 10، ص 432، روایت9( را در نظر 
خداست ،  از  تنها  و  تنها  حق   است ،  علي   از  حق   نمي گوید  آورید؛ 
خداوند است  که  سرچشمه  و منشأ حق  است ، چرا؟ براي  اینکه  فقط  
فعل  خداوند است  که  چون  و چرا و توجیه  ندارد، حق  از او نشأت  
مي گیرد و از او سرازیر مي شود. چنان  که  چربي  هر چیزي  از روغن  
حقي   را  کسي   هر  نیست ؛  دیگري   چیز  از  روغن   چربي   اّما  است،  
باشد از خداست ، اّما خدا خود حق  است.  روشنایي  هر چیزي  که  
به  نور است  و از نور است،  اّما روشنایي  نور از چیست ؟ نور، اصلش  
تنها خداست  که   و  از خداست   است  که  حق   این   است ؛  روشنایي  
حق  دارد و مصداق  الیسئل  عن  ما یفعل  و هم  یسئلون، )انبیاء/23( 
کار هر کس  چون  و چرا دارد و شایسته  پرسش  و نقد است  و تنها 
کار خداوند است  که  چون  و چرا نمي پذیرد. حق  از خداست  اّما در 
مورد ما و شما چطور؟ شما اگر ظالم  نباشید، حق  با شماست  اّما 
حق  از شما نیست.  یعني  عمل  شما منطبق  با حق  است ، حق  یک  
امر موجود و واقعیتي  است  که  شما با آن  منطبقید. مثاًل اگر گفتید 
باشید، حرف   اگر راست  گفته   ایستاده،   که فالن  شخص  پشت  در 
شما با حق  است  یعني  منطبق  با حق  است  ولي حق همان واقعیتي 
بین   که  مي گوید  داود  به   قرآن   است.بنابراین،   خارج  در  که  است 
مردم  به  حق  حکم  کن.  در این  مورد ما سه  تعبیر داریم،  مي گوئیم  
مع  الحق ، بالحق  و من  الحق.  اگر کسي  بخواهد بر مردم  حکومت  
کند، این  حاکمیت  او باید بر حق  باشد )بالحق(، یعني  منطبق  بر 
حق  باشد. تفسیر این  مطلب  این  است  که  عمل  او باید منطبق  بر 
قانون  و قوانیني  باشد که  مقوم  واقعیت هاي  عالم  است  و باید درباره  
این  انطباق  چون  و چرا کرد و باید پاسخگو باشد که  عمل  او چگونه  
البالغه   نهج   در  المؤمنین)ع (  امیر  است؛  چنان  که   با حق  منطبق  
مي گوید، اگر عمل  مرا با حق  تطبیق  کردید و دیدید که  عمل  من  
با حق  تطبیق  نمي کند، به  من  اعتراض  کنید و از تعارف  و مداهنه با 
من  بپرهیزید. زیرا حق  از خداست  و من  یا با حقم  و یا با آن  نیستم ، 
اگر  و  با حقم  است  مقررات  و  قوانین  با  منطبق  اعمالم  اگر  یعني 

نیست، با حق نیستم.
نکته دوم: و ال تتبع الهوي فیضلک عن سبیل اهلل)ص/26(. یعني 
واصل  به حق  و  میکند  منحرف  راه خدا  از  را  تو  از هوي  متابعت 
نمیکند. مفهوم این جمله آن است که آدمي باالصاله همواره خدا را 
مي طلبد و حق را میجوید، هواي نفس او را از راه خدا و وصول به 
حق منحرف میکند و را ه را بر او گم میکند.نکته سّوم اینکه، این 
آیه که خطاب به داود است مقدمه اي دارد که بعضي از مفسران در 
معناي آن سخت به خطا رفته اند. آیه فوق که در سوره »ص« است، 

آیات قبلش چنین است:
و هل اتیک نبؤالخصم اذ تسّوروا المحراب. ا ذ دخلوا علي داود َففِزع 
بیننا  فاحکم  بعض  علي  بعضنا  بغي  خصمان  تخف  ال  قالوا  منهم 
بالحق و ال تشطط و اهدنا الي سواء الصراط. ان هذا اخي له تسع و 
تسعون نعجِه ولي نعجِه واحدِه فقال اکفلنیها و عّزني في الخطاب. 
قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الي نعاجه و اِّن کثیراً من الخلطاء 
لیبغي بعضهم علي بعٍض ااّل الذین آمنوا و عملو الصالحات و قلیل ما 
هم و ظن داود انّما فتناُه فاستغفر ربّه و خّر راکعاً و اناب. فغفرنا له 

ذلک و اّن له عندنا لزلفي و حسن مأب )ص 21 - 25(.
در تفسیر این آیه با کمال تأسف داستاني نقل شده که واقعاً مضحک 
است: گفته شده است که در زمان داود رسم بر این بود که چنانچه 
مردي از زن دیگري خوشش مي آمد و از شوهرش درخواست میکرد 
که او را طالق دهد، شوهرش او را طالق میداد و آن مرد دیگر با او 
ازدواج میکرد. روزي داوود نگاهش به زني افتاد که شوهرش نامش 
»اوریا« بود، از آن زن خوشش آمد و از او خواست که او را طالق 
دهد. مردم به داود گفتند: اي داود با توجه به مقام و منزلت تو و 
زن  تنها  از  که  نیست  سزاوار  داري،  اختیار  در  زن  چندین  اینکه 
این مرد درخواست جدائي کني. خداوند براي متوجه ساختن داود 
چنین جریاني را به وجود آورد که ناگهان دو نفر در محراب او ظاهر 
شدند)طبرسي / جوامع الجامع، ج 3 ص 19( براي حل نزاع خود و 

مراد از نعجه، زن است.
به نظر میرسد، این تفسیر کاماًل نادرست است و لذا امیرالمؤمنین)ع( 
فرموده است که هر کس چنین نیتي به داود بدهد که زن اوریا را 
گرفته است من بر او دو حد جاري میکنم، یک حد براي او جاري 
اسالم.)جوامع،  براي  حد  یک  و  نبوت  براي  حد  یک  کرد،  خواهم 

همان، طوسي، تبیان ج 8ص 555(
به نظر مي رسد این داستان تفسیر روشني دارد و آن این است که 
داود از این جهت مورد عتاب و اعتراض خداوند قرار گرفته است 
که وقتي دو نفر آمدند با این ادعا که یکي میگوید او 99 گوسفند 
دارد و من یک گوسفند، میخواهد یک گوسفند مرا بگیرد، بدون 
و  گوسفند  یک  شخص  فقر  که  تأثیري  خاطر  به  صرفاً  رسیدگي 
غناي مالک 99 گوسفند به نفع شخص فقیر راي داده است، قرآن 
میخواهد بفرماید که میان حق و باطل فقر و غنا نیست، قاضي باید 
رسیدگي کند و براساس حق و قانون راي بدهد، فاحکم بین الناس 
اگر  را.  نه فقر و غنا  قرار دهي  باید معیار  را  بالحق، یعني تو حق 
اقتصادي  این نکته را مّد نظر قرار دهند، امنیت  قضات جامعه ما 

تأمین خواهد شد.

عقل و سمع  - سلسله گفتار های استاد دکتر سيد مصطفي محقق 
داماد در تفسير قرآن برگرفته از کتاب روشنگری دینی 
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شهر طرق، تقریبا درمرکز ایران ، در335 کیلومتري تهران،35 کیلومتري نطنز و90کیلومتري شمال اصفهان و نزدیکي قلّه کرکس قرار 
دارد.این شهرکوهپایه اي ، داراي آثار باستاني و تاریخي و دیدني فراواني است که براي نمونه مي توان از قلعه خشتي دوره اشکاني با بیش 
از2200سال قدمت ، قلعه سنگي دوره ساسانیان ، درخت چنار و سرو 1400ساله، مسجدجامع دوره ایلخاني، امام زادگان چهاربزرگوار)ع(، 
دریاچه هاي طرق و چهار سامون)صابون(، عمارت افسانه اي 40 دختران ،گورستان قدیمي و حمام هاني که از جاذبه هاي گردشگري طرق 

نیز به شمار مي روند، نام برد.
1-   طرق یا طرقرود داراي روستاهاي زیادي است که؛ نیه ، مزده، طار، کشه، آبکشه ، ورگوران، یحیي آباد، باغستان پایین و باغستان باال 

، از مهم ترین آنها محسوب مي شوند.
2-  عالمه ذکریاي قزویني درکتاب »آثارالبالد واخبار العباد«درمورد طرق مي نویسد: )درقرن هفتم هجري قمري(،طرق شهري نزدیک 

اصفهان است و اهالي آن دستي فراخ در ساخت ظروفي از عاج و آبنوس دارندکه مردم شهرهاي دیگر، توانایي ساخت آنها را ندارند.
3- در داخل و اطراف این شهر ،معادن متعدد سنگ تراورتن قرار دارد و گویش مردم این دیار«طرقي«است که از زمان باستاني باقي مانده 

و شاخه اي از زبان راجي تلقي مي شود.
از بزرگان طرق یا طرقرود مي توان از احمدبن ثابت بن محمد طرقي )فقیه ،اصولي،حافظ،نویسنده وخطاط ( نام برد که متوفي به سال520 
هجري قمري است، شیخ تاج الدین طرقي )عالم،ادیب ،شاعر ظریف گوي قرن ششم( و سلطان بابا احمد طرقي )عارف( هم از اهالي طرق 

بوده اند.

شهر طرقرود نطنز


