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 اندیشه و عمل در اسالمیای روی، کلیدواژهمیانه

 اهلل هاشمی رفسنجانیآیت 

 سیدضیاء مرتضوی

 مقدمه

، چنان که رحمة اهلل علیهاهلل هاشمی رفسنجانی، شک یکی از واژگان کلیدی در شناخت شخصیت آیتبی

. این مفهوم هم در روی استمفهوم میانهبیان و بر آن تاکید کرده،  «اعتدال»با تعبیر  خود بارها

در فهم و شناخت دین  هاشمی رفسنجانیشناختی شخصیت فکری و به صورت خاص روشگیری شکل

آفرینی این های نقشجلوهکه  این است؛ آن عالم فرزانهو شریعت نقش داشته و هم در سیره عملی 

حوزه اخالق،  ، دراین شخصیتو اجتماعی  ، خانوادگیفردی زندگیاندیشه و را در  مفهوم اسالمی

ها در که سالوی به عنوان یک عالم دینی  ؛ چنان کهبینیممیمدیریت  عرصهو در  تفرهنگ و سیاس

در حیاتی یک شاخص  به عنواننیز  این مفهوم برای شناساندن صحیح اسالم مجاهدت کرده،شناخت 

 و همه را به آن فراخوانده است.کوشش کرده  جامعه اسالمیاندیشه و عمل 

فکری و در زندگی  مبدأ تحولرا « دینروی در میانه»اهلل هاشمی رفسنجانی آشنایی خود با مفهوم آیت

و به دست استادش در مسجد سلماسی قم در دهه سوم زندگی، که آغاز آن  شماردخود میعملی 

جان در  ،ایشان عزیمتی بوده که به تعبیر خودمبدأ بوده است، اما نقطه عطف و خمینی، قدس سره، امام

او و هر آنچه در حوزه عمل او  بر دینی و اسالمی شاخصو تا پایان عمر به عنوان یک  نقش بسته وی

 گیری شخصیت خود یاد کردهبه عنوان یک اصل در شکل این شناختاز بسته است و بارها  بوده نقش

از بریم، نام می« رفسنجانیشخصیت هاشمی »آنچه اینک به عنوان است. این است که برای شناخت 

مورد  ،بر آن تاکید و تا پایان عمر به آن وفادار ماندهکه وی را این شاخص  بایدجمله در قلمرو اخالق، 

تبیین و به از یک سو توضیحات خود ایشان، جستن از از جمله با بهرهقرار دهیم و و جامع توجه جدی 

در ساختن و بپردازیم و از سوی دیگر ، های اسالمی داردپیوندی که با دیگر آموزه شرحآن و  مستندسازی

 یم.کنبر آن به عنوان یک اصل مسلم و راهگشا تاکید های اسالمی، تربیت جامعه اسالمی بر مدار آموزه
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عالم و  همین راستا و نیز قدردانی از آن مرد بزرگ ناچیز در کوششیآید نوشته محدود میآنچه در این 

او و ر ب خوریم وحسرت می کنیم ومجاهد است که این روزها جای خالی او را به واقع حس می

 .فرستیمدر علم و عمل درود می اشوارستگی

روی در تدال و میانهجایگاه و اهمیت اعای اجمالی به اشارهنخست  ،تدوین شدهبخش  در دوکه این مقاله 

اهلل یتآبه شرح یکی از مستندات حدیثی این مبنا که بارها در سخنان  و ضمن آن داردمتون اسالمی 

بخش دوم  د و سپس درپردازمیبه عنوان یک دلیل و به مثابه یک خاطره آمده،  هاشمی رفسنجانی

دادن اندیشه و عمل خود بر مبنای اصل هاشمی برای شکل آقاینقطه عزیمت در شرح تفصیلی  یگزارش

به عنوان  این اصلوضع موجود بر مبنای  های ایشان ازارزیابیبرخی و  به دست خواهد داد رویمیانه

  د.کر نیز بازگو خواهد، یک شاخص

 

 روی در متون اسالمیمیانهبخش اول: 

مستندهای فراوان است. این ادله که برخی عام و برخی به حوزه دارای روی در متون اسالمی میانه

انفاق یا هزینه کردن در زندگی اختصاص دارد، هم در قرآن به فراوانی آمده و هم خاصی مانند عبادت یا 

در روایات که محقق نراقی در کتاب معروف اخالقی خود، خاطرنشان کرده که روایات در ستایش 

(؛ چنان که جناب کلینی یک باب را به 81، ص2روی بیرون از شمار است )جامع السعادات، جمیانه

( و بابی را نیز به لزوم 120-118، ص2داده و در آن شانزده روایت آورده )کافی، جاختصاص « رفق»

در عبادت اختصاص داده و در آن شش روایت نقل کرده است )کافی، « اقتصاد»روی و به تعبیر وی میانه

در منابع حدیثی اهل  (؛ تعبیری که از روایات گرفته شده و مرادف همان اعتدال است.87-86، ص2ج

روی در عبادت یا غیر آن اختصاص یافته است؛ از جمله بیهقی )نک: هایی به لزوم میانهنیز باب سنت

(. یکی از منابع نیز که به تفصیل به این موضوع پرداخته و آیات و روایات 28-24، ص3السنن الکبری، ج

بوسعید خادمی نوشته ا« بریقة محمودیة فی شرح طریقة محمدیة» فراوانی را با شرح و تفسیر آورده
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به « االقتصاد فی العمل»ق است که فصل سوم از باب نخست کتاب را با عنوان 1156حنفی، متوفای 

 روی اختصاص داده است.موضوع میانه

و خواست خداوند را  (78)حج، آیه  عالوه بر اینکه اساس تشریع را بر پایه نفی حرج شمردهکریم در قرآن 

و از تحریم آنچه خداوند حالل و گوارا ساخته یا  (185)بقره، آیه  دهدر آسانی و نه دشواری معرفی کر

؛ چنان (32؛ اعراف، آیه 87)مائده، آیه  و آن را عبور از حدود خود شمرده است  زینت قرار داده بازداشته

 )طه، آیه روی در انفاق بازداشته استسختی افکندن خود در عبادت یا زیادهکه پیامبر اکرم)ص( را از به

 ؛ حتی از زبان لقمان به فرزند خود آورده که در راه رفتن نیز روش میانه را برگزیند(29؛ اسراء، آیه 2

 .(19)لقمان، آیه 

در روایات ما از جمله از پیامبر اکرم)ص( آمده است که این دین متین و قوی است و در آن با رفق و 

ناگوار نسازید که مانند سواره تندرویی باشید که نه مدارا حرکت کنید و عبادت خداوند را بر بندگان خداوند 

در نیز (. در منابع اهل سنت 87، ص2راه را پیموده و نه پشتی برای حیوان باقی گذاشته است )کافی، ج

روی در عبادت، به نقل از پیامبر)ص( آمده که آن اندازه از عبادت که توان دارید به جا خصوص میانه

 بنا بر(. این است که 5301شود تا وقتی که شما خسته شوید )کنزالعمال، خبر آورید و خداوند خسته نمی

متعدد همین منابع، پیامبر)ص( یک روز که وارد مسجد شد و دید ریسمانی میان دو ستون  هاینقل

مسجد بسته شده است و گفتند این ریسمان همسرش زینب دختر جحش است و آن را برای آن بسته که 

ن در نماز خسته شد، آن را بگیرد و به آن تکیه کند، فرمود: نه، آن را باز کنید. باید هر وقتی از ایستاد

؛ سنن نسائی، 386، ص1کسی با نشاط نماز بگزارد و وقتی خسته و ناتوان شد بنشیند )صحیح بخاری، ج

گرفت  او را دهد، آمد شانه(؛ چنان که وقتی خبردار شد مردی در مسجد نمازش را طول می218، ص3ج

بغیة آسانی را پسندید و دشواری را برای آنان خوش نداشت ) خداوند تعالی برای این امت و سه بار فرمود:

 (.343، ص1الباحث عن زوائد مسند الحارث، ج

پس از شکایت عالء بن زیاد حارثی به امیرالمؤمنین)ع( در بصره که نیز در منابع حدیثی ما آمده است که 

برادرش عاصم، ترک دنیا کرده و خود را وقف عبادت ساخته، حضرت او را احضار و سرزنش کرد با 
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خویش دشمنی کرده و چرا به همسر و فرزندان خود رحم نکرده است. سپس این گمان باطل او را به رخ 

و روزی طیب را بر او حالل کرده باشد و در عین حال خوش نداشته باشد که  او کشید که خداوند رزق

بنده از آن بهره ببرد و عذر عاصم در مقایسه خود با امیرالمؤمنین)ع( را نادرست شمرد، زیرا زمامداران 

(. 200اسالمی باید خود را درسطح تنگدستان قرار دهند تا مایه آرامش اینان باشند )نهج البالغه، خطبه 

ال تکرّهوا »صادق)ع( با این بیان آمده این است که یکی از ابعاد این تاکیدها، چنان که در سخنی از امام

روی دچار وازدگی از (، این است که فرد یا جامعه بر اثر زیاده86، ص2)کافی، ج« الی انفسکم العبادة

 جمله نسبت به عبادات نشود و در نتیجه از اصل آن باز نماند.

 

 نبوی رخصت و عزیمت حدیث

 ،چنان که شرح آن در بخش دوم خواهد آمد، روی در دیندر تاکید بر میانهاهلل هاشمی رفسنجانی آیت

که است. متن این روایت بازگو کرده خمینی به نقل از استاد خود امام و آن رابارها به روایتی توجه داده 

انّ اهلل »، چنین است: و در مواردی از فقه نیز مورد استناد قرار گرفته است در منابع شیعه و سنی آمده

های او عمل شود، دوست دارد به رخصت؛ خداوند ؤخ ذ برخصه کما یُحبّ ا ن یؤخذ بعزائمهن یُیُحبّ ا  

صل سخنی از پیامبر در ااین روایت که . «دستورهای الزامی او عمل شودهمان گونه که دوست دارد به 

در منابع حدیثی ما تا آنجا که خبر داریم نخستین بار علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود  اکرم)ص( است،

(. پس از آن جناب سید مرتضی در رساله 16 /1اما از امام صادق)ع( روایت کرده است )تفسیر قمی، 

ی آورده است و آن خود در ضمن روایتی مبسوط از امیرالمؤمنین)ع( از تفسیر نعمان« محکم و متشابه»

(. در منابع اهل سنت نیز بارها و 29، ص90حضرت از پیامبر اکرم)ص( نقل فرموده است )بحار االنوار، ج

البته چند گونه و با اندکی فرق نقل شده است؛ فرقی که تاثیری در اصل معنا ندارد. به عنوان مثال به 

انّ اهلل عزوجلّ یحب ان تؤتی رخصه »ست که نقل از عبداهلل بن عمر و او از پیامبر)ص( روایت کرده ا

 (.140، ص3)سنن بیهقی، ج« کما یکره ان تؤتی معاصیه»...یا « کما یحب ان تؤتی عزائمه
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دهد که ها در راستای آیات و روایات فراوان دیگری که به برخی از آنها اشاره شد، نشان میاین نقل

بندی باشد، است احکام الزامی او مورد اهتمام و پایخداوند همان گونه که دوست دارد و در واقع واجب 

که در آن رخصت داده شده و اختیار آن به خود نیز دوست دارد و در واقع الزم است احکام غیر الزامی او 

مکلف واگذار شده نیز مورد اهتمام باشد و کسی با منع و الزام در چنین مواردی عرصه را بر خود یا 

صادق)ع( در روایت معتبر دیگری که به شرح احکامی پرداخته که  است که امام دیگران تنگ نگیرد. این

های پیامبر)ص( بندی به رخصتکند که پایتصریح می ،خود پیامبر)ص( آورده و خداوند تایید کرده

کوجوب ه واجباً علی العباد صِخ فصار االخذُ برُ»بندی به الزامات ایشان بر بندگان واجب است: همانند پای

 (.266، ص1)کافی، ج« ما یأخذون بنهیه و عزائمه

آنچه در این روایات آمده امری فراتر از موضوع تشریع و بدعت در دین است که پیداست به حکم قرآن و 

آید که خداوند در مقام عمل و امتثال اوامر خود سنت و بلکه عقل حرام است. از این دسته روایات برمی

ان رخصت و اباحه او را در عمل نیز رد نکنند، هر چند کار خود را به دین نسبت اراده فرموده که بندگ

ندهند که عنوان بدعت یا تشریع پیدا کند. حتی در امور مستحب یا مکروه نیز باید این نکته مورد توجه 

اند ادهباشد که به عنوان امری الزامی به آن نگریسته نشود. این است که برخی فقهاء به این نکته توجه د

که ترک مستحب یا انجام مکروه حتی از سوی شخص معصوم)ع( برای نشان دادن غیر الزامی بودن 

حکم، گاه نه تنها مطلوب است بلکه گاه واجب خواهد شد. چنان که جناب بحرالعلوم در حل تعارض 

این بیان که گاه ؛ با کرده است گواه گرفتن حدیث مورد بحث استنادروایات به این قاعده کلی و با  یبرخ

-359، ص1، ج)نک: مصابیح االحکام نقشی که اقدام عملی در بیان و پذیرش حکم دارد، سخن ندارد

برخی دیگر نیز به گواهی همین حدیث ارتکاب کار مکروه توسط شخص معصوم)ع( را ممکن  (.360

خمینی به استناد این (. چنان که امام486، ص3اند )نک: سیدمحمدسعید حکیم، مصباح المنهاج، جدانسته

حدیث امکان وصول به ثواب در فرض ترک کار مستحب را نیز وقتی به انگیزه آنچه در این حدیث آمده 

 (.472، ص4باشد، خاطرنشان کرده است )تنقیح االصول، ج
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 ارع تبیین کرده است و بخشیهای شرعی دو گونه است؛ بخشی همان است که شاز سوی دیگر رخصت

کرده است و این بخش همان است که امیرالمؤمنین)ع(  «سکوت»ها است که درباره آن به تعبیری همان

ای متذکر شد که خداوند تبارک و تعالی مرزهایی را رسم کرد، پس از آنها عبور نکنید و واجباتی در خطابه

فراموشی نسبت به آنها  قرار داد، پس آنها را کم نکیند و نسبت به چیزهایی نیز سکوت کرد که از سر

نیست، پس اینها را بر خود تکلیف نکنید؛ اینها رحمتی از سوی خداوند است، پس آنها را بپذیرید )من 

اسرائیل است که نخست از زبان جناب موسی)ع( (. نمونه قرآنی آن قضیه بنی75، ص4الیحضر، ج

ستور عمل کنند و هر گاوی را که توانستند به اطالق این دموظف شدند گاوی را قربانی کنند که می

های چندباره خود درباره خصوصیات آن حیوان و محدود شدن مصداق خواستند سرببرند اما با پرسشمی

کند که نزدیک بود از ای که قرآن در پایان اشاره میآن در یک مورد، کار را بر خود دشوار ساختند به گونه

؛ بحاراالنوار، 71-67گزاف شدند )بقره، آیهه پرداخت مالی بس زیر این فرمان شانه خالی کنند و مجبور ب

 (.259، ص13ج

اهلل آیتشهید استاد در بخشی از امور و به تعبیر دیگر آزاد گذاشتن مردم، همان گونه که سکوت شارع 

یادآور شده نه تنها نقصی بر اسالم نیست بلکه برخاسته از جامعیت آن است و این به معنای مطهری 

باره این سکوت و  در مطهری استادهمان آزاد بودن مردم است. « دستور»دستور نیست بلکه  فقدان

که مضمون آن را خیلی - «انّ اهلل یحبّ ان یؤخذ برخصه...»به حدیث  ایی مردم از تکلیفآزادی و ره

سخن  داند و سپس با ذکرکند و آن را دستور به آزاد بودن مردم میاستناد میز نی -شماردعجیب می

کند که خداوند در این موارد تاکید میدرباره سکوت خداوند در برخی موارد،  یادشده از امیرالمؤمنین)ع(

باشند. در  فراموش نکرده، بلکه خواسته است که سکوت کند و بندگانش در آن مسائل آزاد و مختار»

یشان یک سلسله آداب و رسوم ا «.آنچه که خدا مردم را آزاد گذاشته است، شما دیگر تکلیف معین نکنید

 (.195-194، ص21)مجموعه آثار، جشمارد بشری را از همین باب می

 

 های نابجاحدیث رخصت و نقد احتیاط
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هایی است که برخی فقهاء با توجه به موضوع احتیاطیکی از مسائلی که نیازمند بررسی جداگانه است، 

شوند، در حالی در مقام بیان نظر فقهی خود دارند و چه بسا مایه دشواری بر مقلدان میمالحظات بیرونی 

در دوره معاصر که  های احتیاطیندارد. چنین مالحظهدلیل استواری جز همان مالحظات بیرونی که 

را به واکنش و نقد د مطهری استاو البته در اصل نوعا برخاسته از انگیزه دینی است،  فتهگسترش یا

 آنچه در خصوصافزون بر  ،های الهیدر تاکید بر عمل به رخصتواداشته است. این است که ایشان 

درست برخی فقیهان و گرفتار ساختن مردم به سکوت نا به ،گفته و آوردیمخداوند حکیمانه سکوت 

نیز سخن پیامبر اکرم)ص( در تاکید بر عمل به ین باره و در ا پرداختهنیز و نقد آن  های نابجااحتیاط

کند که تنها به دلیل برخی نقد خود را متوجه کسانی می . ایشانگرفته استهای الهی را به کمک رخصت

کنند و به عنوان مثال در حکم وجوب پوشش دست و های غیر الزم حکم واقعی را کتمان میاحتیاط

دلیل کافی برای وجوب در دست نیست، از اظهار نظر صریح  صورت بانوان، به رغم اینکه قبول دارند

روى همین حساب در این مسأله عملًا دو جریان مخالف »کنند. خودداری کرده و راه احتیاط را پیشه می

به وجود آمده است. یکى اینکه صاحبان فتوا در عصر اخیر با مشاهدة اوضاع و احوال موجود سخت در 

که فتوا به عدم وجوب س تر وجه و کفّین و عدم حرمت نظر بر وجه و کفّین ترسند عمق وجدان خود مى

جریان دوم این است که  دهند.خود را نجات مى« الْاحْو ط»پویند و با یک بدهند، لهذا طریق سالمت مى

بعضى دیگر را عقیده این شده که هرچند از نظر حقیقت و واقع، مطلب همین است ولى با مالحظات 

گردند که قیود عفاف را به هر شکل و به هر صورت دور بریزند باید ن که مردم دنبال بهانه مىعصر و زما

درست است که اسالم پوشش چهره و دو دست  قسمتى از واقعیات را کتمان کرد که موجب بهانه نشود.

و دستها را را واجب نکرده است ولى نباید این را به مردم گفت زیرا با شنیدن این مطلب نه تنها چهره 

و « کتمان»اینجاست که فلسفة  پوشند، سر و سینه و پاها تا باالى زانو را هم نخواهند پوشید.نمى

اى نظیر این عقیده را نهد. فلسفة کتمان اختصاص به این مسأله ندارد، عدهکارى پا به میان مىمحافظه

 (.560-557، ص19ه آثار، ج)مجموع« در باب استماع اخبار رادیو و خریدوفروش آن نیز داشتند.
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احیاناً اگر گفتن حقیقتى سبب انحراف مردم از آن »است که این اصل کلی را پذیرفته البته مطهری  استاد

حقیقت بشود نباید گفت، زیرا گفتن براى ارشاد مردم به حقیقت است نه براى اینکه وسیلة دور شدن از 

بر مبناى مصالح واقعى حقایق باشد نه بر مبناى حفظ ها اگر اندیشىاین گونه مصلحت»و  «حقیقت بشود

پرسش و تامل کلیدی ایشان این است که  اما «منافع افراد و اشخاص و اصناف و طبقات، مانعى ندارد.

هایى از قبیل فتوا ندادن به جواز خرید و فروش رادیو یا به عدم وجوب پوشیدن چهره و اندیشىمصلحت»

دهد یا خیر؟ آیا واقعاً جریان ى صحیح و عاقالنه است و نتیجة صحیح مىاندیشمصلحت یکدو دست آیا 

پوشند و با گفتن این حقیقت چهره و دستها اى از زنان چهره و دو دست خود را مىامر این است که طبقه

ها و سپس تمام بدن را عریان خواهند کرد؟ یا جریان امر برعکس است؛ یعنى بسیارى از مردها و زن

کنند که از نظر مذهبى اساس کار این است که چهرة زن گشوده نباشد و وقتى که چهره گشوده خیال مى

شد کار گذشته است )آب که از سر گذشت چه یک نى و چه صد نى( و از طرف دیگر پوشیدن چهره را 

آن ذکر توانند براى بینند و هیچ فلسفه و استداللى هم نمىغیر عملى و از نظر منطق غیر قابل دفاع مى

عقیدة »دهند که شناختی توجه میاین نکته جامعهایشان به « شوند.کنند، از این رو از سر تا پا لخت مى

هاى غلطى است که بندوبارى توهّمبعضى از کارشناسان اجتماعى این است که علت این افراط و بى

طور که اسالم اگر همان اجتماع دربارة حجاب داشته است. علت این بوده که حقایق گفته نشده است.

است که باید شد. اینجا از آن جاهشد کار به اینجاها که کشیده است کشیده نمىخود گفته است گفته مى

قرآن کریم در سورة حُجُرات  «.کاسه از آش گرمتر صحیح نیست»، «تر نباید بودیکاز پاپ کاتول»گفت: 

 و خدا از! مؤمنین اى یعنى «ر سُولِهِ و  هِٰ  ق دِّمُوا ب یْن  ی د یِ اللّ تُ اٰ  ل آم نُوا الَّذِین   أ یُّه ا اٰ  ی»فرماید: مى

مآبى را دارى و مقدسدین کار که است این پیغمبر و خدا از افتادن جلو از مقصود. نیفتید جلو خدا رسول

 «اند و بخواهیم از پیغمبر هم جلوتر حرکت کنیم.رسول نگفته به جایى رسانیم که خدا و

های رخصتتاکید بر عمل به در  پیامبر)ص(روایت  ،موضوع سکوت شارعهری سپس همانند آقای مط

از نظر آنچه »کند و در عین ارجاع افراد به فتاوای مراجع خود در تقلید تاکید میگیرد شاهد مینیز را  الهی

باشد، عقیدة گویند مصلحت نیست گفته شود هرچند حقیقت شود که مىاندیشى عنوان مىبه نام مصلحت
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دانم. آنچه مصلحت ایجاب اندیشى است. من مصلحت را در گفتن حقیقت مىمن بر خالف این مصلحت

گویند حجاب در عصر کند جز این نیست که باید این خیال را از سر زنان امروز خارج کنیم که مىمى

، 19)مجموعه آثار، ج «.اسالمى کاملًا منطقى و عملى است حاضر غیر عملى است؛ ثابت کنیم که حجاب

 (564-562ص

 

 شخصیت اعتدالیگیری شکلسرآغاز بخش دوم: 

های خمینی، چنان که خود بیان کرده به سالاهلل هاشمی رفسنجانی با حضرت امامآغاز آشنایی آیت

خمینی در محله یخچال نخست طلبگی و به ویژه ارتباط او با اخوان مرعشی است که در همسایگی امام

دروس عالی حوزه بود طبعا نیاز به ایشان که از اساتید  در درس کردند، اما حضورزندگی میقاضی قم 

که در مسجد  خمینیدر درس خارج فقه و اصول امام 1334زمان داشت. این است که وی از حدود سال 

ترکیه ادامه به  43زمان تبعید ایشان در سال شد شرکت کرد و تا خانه استاد برگزار میسلماسی، نزدیک 

و دوره این  ازخود بارها رو و میانهگیری شخصیت اعتدالی شکلبه مبدأ  اشارهآقای هاشمی در  یافت.

خذ برخصه کما یحبّ ا َ ن یُؤخذ ا ن یُؤ حبّاهلل یُ  نّ اِ»نبوی روایت  از جمله با خواندنخمینی نقشی که امام

و نگارنده تا آنجا  است به اجمال یا تفصیل یاد کرده این باره داشته، روی درو تاکید بر رویه میانه« بعزائمه

سخنرانی خود برای گروهی از در که جز یک مورد که  را یافته استکه دسترسی داشت، هشت مورد آن 

(، جام 83و  76همشهری )سال های کرده، بقیه همه طی گفتگوهایی بوده که با روزنامهمطرح فرهنگیان 

از این موارد و ذکر برخی  ( است90و جمهوری اسالمی )سال  دو بار( 82کیهان )سال  (،82جم )سال 

 دهد.مبانی آن در این شخصیت را نشان میخمینی و بزرگی تاثیر این نگاه امام

خمینی تحول و عزیمت این است که اماماهلل هاشمی از این نقطه باره آیتکردهای چندبندی یادجمع

گیری بر خود سختجا و های بیو احتیاطروی در دین و پرهیز از میانهبارها طالب و شاگردان خود را به 

پیش از  جلسه پایانیدر  ،های حوزویبه رسم رایج درس . ایشانکرده استو به ویژه دیگران سفارش می

فرصت برگشت به وطن و تبلیغ و معاشرت بیشتر با طبعا ه طالب ک تعطیلی سال تحصیلی یا ایام تبلیغی
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خته است و از جمله با خواندن روایت پرداآنان می ارشادهای اخالقی، به پند دادن و کنندرا پیدا میمردم 

نداشته باشند و کاری را که خداوند مباح  دینی الزاماتخواسته تنها اهتمام به از آنان می نبوی یادشده

توانند زندگی و رفتاری مانند طالب و و گمان نبرند مردم نیز همه می الزام نکنندکرده بر خود یا دیگران 

آقای هاشمی نیز که خود به  .«نظر بکنندشان صرفهای مباح زندگیو از شیرینی» روحانیون داشته باشند

گیرد داشته، سخت تحت تاثیر این رهنمود کلی قرار می مقداری افکار تندد، خوو به اقرار مقتضای جوانی 

در در درس، اهلل بروجردی، قدس سره، استاد دیگرش، آیت با توجه به تاکیدهای از پیش،ای که و با زمینه

، در او وجود داشته، روش «ها خودش ضد احتیاط استاین احتیاط»و اینکه روی در احتیاط پرهیز از زیاده

با  دهد و بعدها نیزبه عنوان یک اصل مبنایی در زندگی علمی، فکری و عملی خود قرار میاعتدالی را 

و به تعبیر خودش آن را  شودمطالعات خود در این باره بیشتر با این اصل و عمق و قلمرو آن آشنا می

های معروف نماز جمعه خود در جمله در خطبه و همواره، از یابدمی« خیلی مهم»یا « حرف محکمی»

های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دولت خود به در سیاست تهران و سپس در دوران ریاست جمهوری

یکی از مهمترین ارشادات فرهنگی قرآن و »رسد که ایشان در ادامه به این حقیقت می ماند.آن وفادار می

در همه تاریخ فراز و نشیب و افراط و تفریط پیدا کرده است که اسالم، بحث اعتدال است که متأسفانه 

 «.ط او مفرّ  ا مفرط  امّ الجاهلُ: همراه با جهل است، افراط و تفریط ثمره جهل است

 

 و ایستادگی بر آن نقطه عزیمت شرح

و اصل خود رفسنجانی در شرح نقطه عزیمت  اهلل هاشمیبازگویی مستقیم بخشی از مواردی که آیت

ها و رفتارها این آموزه اسالمی را مبنایی برای نقد برخی دیدگاه و از جمله بیان کرده رویراهبردی میانه

تواند ما را با این بخش از منظومه بهتر می داده،هایی از نظام جمهوری اسالمی قرار از جمله در بخش

هایی که در نظام اسالمی و آفرینیبه ویژه در نقش ایشان فکری و عملی و تحلیل شخصیت و عملکرد

  هایی که بر عهده داشته کمک کند.مسئولیت
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من یک »گوید: می روی در دیناصل و جایگاه میانهدر اشاره به پیشینه آشنایی خود با اهلل هاشمی آیت

اش در ی است. ریشه. از جوانی اعتدال در ذهنم شکل گرفته و هنوز هم همانطور باق..نظر مبنایی دارم

: کردند و گفتندشان در درس بحث میاهلل بروجردی است. مقلّد و شاگرد ایشان بودم. ایاظهارات آیت

کنیم، افراد پشیمان گیری میکنیم، خالف احتیاط است. چون از بس سختهایی که ما میاین احتیاط»

این عین تعبیر ایشان بود « مردم بخواهیم.شوند. نباید بیشتر از همان مقدار که خدا خواسته است، از می

ها ضد احتیاط است. ایشان در فتوا هم محتاط بودند. ولی این حرف را با ادّله و با روایات و که احتیاط

 افزاید:ایشان سپس می« گفتند.آیات، در درس خارج می

ر یا ماه رمضان معموال اساتید در درس آخر، به خصوص وقتی که طلبه برای تبلیغات محرّم و صف»

در یکی از این مواعظ بحث اعتدال را مطرح  ]یخمین[رفتند، نصایح اخالقی و اجتماعی داشتند. اماممی

کردند که برای ما سازنده بود. ضمن آن بحث حدیثی خواندند که در قلب من جای گرفت و سپس همین 

خذ ؤن یا  اهلل یحبّ   ّان»له است: مضمون را به صورت دیگری از امام راحل یاد گرفتیم. در حدیث این جم

های واجب عمل شود، خواهد به تکلیفخداوند همان مقدار که می ؛خذ بعزائمهؤین ا برخصه کما یحب 

کردند که در زندگی و در امام)ره( نصیحت می .«ها عمل شودخواهد به رخصتهمان مقدار هم می

های سخت را ها و احتیاطهای خشک مقدسها و منبرها همیشه خواستبرخورد با مردم و در آموزش

خواهیم بیشتر از خدا و پیامبر)ص( مسلمان مطرح نکنید که مردم بتوانند به طرف اسالم بروند. ما که نمی

باشیم. بعد از این جمله امام، من خیلی مطالعه کردم. بعد از مطالعه دیدم این حرف، خیلی مهم است. 

 «.عتدل باشمها مدر زندگیم و در همه زمینه سعی کردم

خمینی روی به عنوان نخستین درس اجتماعی که از استاد خود اماممیانه ازآقای هاشمی در جای دیگر 

 کند:یاد می گرفته

ای در من اولین درس اجتماعی را که در این بخش از امام خمینی)ره( گرفتم، این بود و هنوز هم خدشه»

فکر نکنید همه مردم »کردند، این بود که نصیحتی که ایشان در درس می .نکرده استذهنم پیدا 

ها زندگی نظر بکنند و مثل بعضیشان صرفهای مباح زندگیها باشند و از شیرینیتوانند مثل ما طلبهمی



12 

 

برخصه اهلل یحبّ ان یوخذ ان»ایشان روایتی خواندند که آن روایت در دل من نقش بسته است:  .«کنند

 .یعنی خداوند چیزهایی را مباح، چیزهایی را واجب و چیزهایی را حرام کرد. «کما یحّب ان یوخذ بعزائمه

قدر قدر که دوست دارد به واجبات عمل بشود، همانمکروه، مباح و مستحب هم دارد. خداوند همان

کند دارد برای خدا فکر میمباحات را ترک کرده و که ای دوست دارد به مباحاتش هم عمل شود. از بنده

مواردی که مباح است، خدا خواست که مباح باشد و مردم با اختیار . ىکنکند، تعریف و تمجید نمیار میک

کرد. بنابراین کسانی که خواست موارد مکروه عمل شوند، حرام میخودشان عمل کنند. اگر خدا نمی

کنند. ما حق نداریم کسانی را که به مباحات یکنند، از حدود معیارهای اسالمی تجاوز مسختگیری می

کنند، با سلیقه خودمان تحت فشار قرار دهیم و سرزنش کنیم و با دیده بد به آنها نگاه کنیم. اگر عمل می

 «کنند.مباحات را برای مردم آزاد بگذاریم و ضدارزش نکنیم، مردم ما راحت زندگی می

روی و پرهیز از رفتار خشک یا ولنگاری، به یک لزوم میانهی هاشمی در جای دیگر ضمن تاکید بر قاآ

گردد اشاره گذاری میان رفتارهای شخصی و حوزه عمومی که به حکومت برمینکته کلیدی در فرق

 کند:می

انسان در مسایل اخالقی و معاشرتی نه خشک باشد و نه آنچنان ولنگار باشد که حدود شرعی را »

شوند. مردم تحمل خشکی کنیم، تحقیقآ بخش زیادی از مردم از ما جدا میمراعات نکند. اگر بخواهیم 

خواهد حکومت را اداره کند، امکان ندارد. امّا برای کسی های ما را ندارند و این برای کسی که میخشکی

حدّ تواند خشک هم باشد، ولی ما باید مردم را در اش را اداره کند، میخواهد خودش یا خانوادهکه می

 .«سالم نگه داریم و نه بیشترا

ها و گیری با توجه به لزوم ایستادگی در برابر نگاهاهلل هاشمی بر پرهیز از سختتاکید مکرر آیت

گیرد و پیداست ایشان به عنوان یک عالم نام دین و شریعت صورت میبه رفتارهایی است که به ناروا، 

نسبت مباالتی و ولنگاری بی در برابر تواندگاه نمی و روش استنباط هیچمبانی دینی برجسته و متعهد به 

تفاوت باشد یا کسی بتواند تاکیدهای یادشده او را بر این معنا بار کند. این الزامات دینی و شرعی بی به
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پرهیز از جانب تفریط از به ایشان خود ، توان معنا کردنمیجز این را است که افزون بر اینکه اعتدال 

 گوید:که متوجه حکومت دینی است نیز توجه داده است؛ چنان که میجمله مسئولیتی 

تواند یک جامعه شاداب باشد که بسیاری از این کنم جامعه ما به عنوان یک جامعه مسلمان، میفکر می»

ها در کند، مباح و حتّی بعضیسلیقه که در لباس، شکل، تفریحات، معاشرت و رفتار جوانان ظهور می

ها را نباید به حساب انقالب و اسالم بگذاریم، بلکه سلیقه بل تحسین باشد. سختگیریشرایط فعلی قا

باید   رسیم،را حاکم کنند. ولی وقتی که به واجبات و محرمات می خواهند نظر خودکسانی بدانیم که می

انون گیر باشیم و افراد هم نباید توقع داشته باشند که حکومت در مقابل شکستن حریم دین و قسخت

 «.تفاوت باشدبی

گویید در چین برای مسایل اخالقی و هایی را که شما میتواند آن آزادیظام ما نمین»یا تاکید دارد: و 

تواند باشد. به هر حال بند و باری که آنجا هست اینجا نمیبی .دهند، بدهدهایشان میفرهنگی به جوان

مردم ما در این زمینه جدی هستند. ممکن است  نظام اسالمی است. انقالب ما انقالب اسالمی است

 «ها هست.ای جدی نباشند، ولی مردم ما جدی هستند، بنابراین تا حدودی محدودیتعده

 

 رویشاخص میانه باتحلیل وضع جامعه 

و تحکیم روی و جایگاه آن در متن دین میانه مهمآموزه و دریافت با شناخت اهلل هاشمی رفسنجانی آیت

 پس از پیروزی انقالب اسالمیآن را حوزه علمیه و مطالعات بعدی خود، های فکری و فقهی آن در پایه

گری و انقالب و انقالبیبندی به پایعنوان یک اصل راهبردی در بیان و عمل خود قرار داد و به 

تربیت و رشد جامعه و به ویژه  نیز و ساختارهای نظام اسالمی و تدبیر امور آندرست گیری شکل

ها از فرصت مدت این بود که از یک سوجست. ن اصل میهمینیروهای انقالب بر مدار آن را در راستای 

اعتدال از جمله در حوزه اخالق بهره گرفت و خطابه نماز جمعه برای شرح و تفسیر اصل و ابعاد مختلف 

هایی نیز از سوی برخی شمرد که واکنشت برمیهایی را در هر مناسبحتی به صورت مصداقی نمونه

در دهه نخست موجود  ها و اقداماتدر تعدیل سیاستاین راهبرد را  داشت و از سوی دیگر محافل در پی



14 

 

به کار ، گراییهمراه با اصل واقعو البته  انقالب و پس از آن، به ویژه در دو دوره ریاست جمهوری خود

موفقیت در همه موارد همه موارد از سوی ایشان یا شناخت بموقع به معنای سخن بست و طبعا این می

مواردی از این اقدامات را به خاطر دارد آقای هاشمی در یک جلسه خصوصی چنان که نگارنده  ؛نیست

های پس از انقالب بود که اجماال مصادرهاینک مجال پرداختن به آنها نیست. یک نمونه آن  کهنقد کرد 

ها با ایشان داشت، در اشاره به طبع تندروی در انقالبنگارنده ای که در گفتگوی منتشرشدهایشان  اتفاقا

گراها که برخالف گروههای تندرو طبع آرامی داشتند، مصادره برخی ملی حتی»خاطرنشان کرد: 

خیلی ها را پیشنهاد کردند، الیحه های بزرگ بخش خصوصی را پیشنهاد کردند، ملی کردن بانکشرکت

 «آوردند.انقالب می از این کارها را اینها به شورای

در منش و رفتار پدیدآمده تغییرات با توجه به که ، در پاسخ به این پرسش 83آقای هاشمی در اسفند 

با این استدالل که انعطاف  آنو موضع منفی برخی با  ،گروهی از جوانان و زنان کشور دهه سوم انقالب

باید با آن برخورد  از این روهای دین تمام شود و در برابر این گروه ممکن است به قیمت نابودی ریشه

این دو  برابرای در چه توصیه ،دانندیرا موجب نتایج عکس مدیگر که برخورد تند و قهرآمیز ی و برخ شود

 گوید:می، ددیدگاه دار

عنوان کسی که تجربه حکومتی  شناسد و همچنین بهمسلمان و کسی که اسالم را میعنوان یک  به»

کنم جواب اینها در متون معارف ما هست. اسالم دین کاملی است که برای تمام امور دارد، فکر می

زندگی بشر حکم دارد هر امری مشمول یکی از احکام خمسه است: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح 

جبات باید عمل کرد و از محرمات باید اجتناب شود. انجام امور مستحب ارجح است و انجام امور و به وا

طرف آن مساوی است. نباید در موارد مستحب و مباح و مکروه بر  مکروه نامطلوب است و در مباحات دو

وارد زیادی مردم فشار وارد کرد. به خود آنها مربوط است. هرگونه تصمیمی مربوط به خود آنهاست و م

شود اما در مورد واجبات و محرمات هست که حق اجبار نیست. چیزهایی اجباری بر دیگران تحمیل می

هم حدود و شرایطی دارد که  وظیفه امر به معروف و نهی از منکر برای افراد و حکومت است. البته آن

هاست. هرکسی و هر گروهی به افتد، تحمیل سلیقهشود. آنچه که دارد اتفاق میگاهی به آنها توجه نمی
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هایی در جامعه به اش را به دیگران تحمیل کند. یک نوع سختگیریدهد که سلیقهخودش این حق را می

های اصولی ندارد و با منشاء درست عقاید خورد که بخشی از اینها جنبهاصطالح مذهبی به چشم می

های درست دارد. و بعضی از آنها ریشه هایی است که شکل گرفته استها و سنتنیست. همان سلیقه

کنند خوب است، به مردم تحمیل کنند. ولی از یک خواهند همه مستحباتی را که فکر میها میخیلی

ایشان سپس خاطره خود از « شوند که اصل بسیار مهمی در اسالم است.اصل اسالمی و تربیتی غافل می

 است که پیشتر آوردیم. و کردهخمینی را در توضیح این اصل مهم بازگدرس امام

درخواست در سمت سردبیری فصلنامه حکومت اسالمی  بود که نگارنده 1378در اواخر سال چنان که 

به همراه را داد و « کارآمدی نظام جمهوری اسالمی»اهلل هاشمی رفسنجانی در موضوع گفتگو با آیت

 15و  14که در دو شماره  شرکت داشت برای این نشریه جلسه گفتگو چهاردر برخی دوستان دیگر، 

در ارزیابی و  ،ساختمسائل مهمی را مطرح نیز که گفتگوی مبسوط  ایندر  ایشان. نامه منتشر شدلفص

خمینی و استناد به سخن رهنمود امامبه  هابا توجه دادن به برخی تندروی های موجودتحلیل کاستی

 اشاره کرد:روایت پیامبر)ص( 

جا را نباید نادیده بگیریم. در برخی موارد های بیخشکی ها وگیریموجود، سختدر تحلیل شرایط »

آید. فرض کنید وقتی که بر خالف العمل فشارهای نامعقولی است که بر مردم میوضعیت موجود، عکس

 با کسانی که نسبت به این ها و...شود، و در خیابانحکم اسالم، چادر به عنوان حجاب برتر، اجباری می

 .کندهای احساسی و روانی ایجاد میکنند، این رفتارها واکنشتوجّه هستند، خشن برخورد میموارد کم

گیری کنند و زن و مرد را در کالس از هم جدا کنند، یا استاد دانشگاه اگر کروات ها سختاگر در دانشگاه

پوشند برخورد آستین کوتاه میهای داشته باشد با او برخورد غیر اسالمی کنند، یا با کسانی که لباس

گیری شود، این رفتارها به نفع غیراسالمی کنند، و یا کال در چیزهایی که خداوند مباح کرده است سخت

کند که یکی از پیامدهای آن این است که مردم در برابر اسالم نیست و تبعات منفی ایجاد می

نند. اما اگر ما، اعتدال را همان قدر که اسالم کها به تدریج رفتار دفاعی و مقابله اتخاذ میسختگیری

ها توقع دارند که همه مردم مانند آنها بعضی .خواسته، مراعات کنیم، مشکالت کمتری خواهیم داشت
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زندگی کنند و رفتار نمایند. ولی باید توجّه کرد که ما بخشی از سنن، آداب و نحوه رفتار و زندگی را 

اجباری از طرف دین واسالم برانجام آن یا عدم انجام آن نبوده است. یک  ایم، یعنیخودمان انتخاب کرده

خواهند بازتر زندگی کنند. زندگی خصوصی مردم تابع ای میخواهند اینجور زندگی کنند، عدهعده می

باشد مقررات شرعی، عرفی و قانونی خاصی است و زندگی اجتماعی نیز تابع شرایط و اقتضائات خود می

همین قانونی که مجلس گذراند  ،نیز به تفاوت این دو سطح زندگی توجّه دارد. به عنوان مثالکه اسالم 

ای تبلیغ شد که مردم فکر کردند حتی قبل از تربیت زنان ها مرد، زن را نبیند و به گونهکه در بیمارستان

ها شد. ما که اآلن این قدر متخصص زن نداریم، همه خانواده خصص این قانون اجبارآ اجرا خواهدمت

فهمند که این، یعنی مرگ، و یا درباره ماهواره، نیاز به تصویب قانون نبود. زیرا عوامل مریض دارند. می

باشد و پلیس های متعدد اجتماعی در جامعه به اندازه کافی در این مورد جوابگو میاعتقادی و کنترل

در این پنج یا شش سال اخیر، مجلس، به این . موارد خاص برابر با مقررات جاری دخالت کند تواند درمی

گیرانه وضع کند. مردم هم به این های سختفکر افتاد که برای جلوگیری از تسامح و تساهل، قانون

ها بکنید انگیرند. اگر تحلیل جامعی از علل فاصله گرفتن جومسایل توجّه دارند و در مقابل آن موضع می

در حالی که ما باید به نقطه معتدلی  ،باشدهای ما میخواهید دید که یک مقدار تقصیر خشک مقدسی

اولین بار این حدیث را برای  .«یحب أنْ یؤخ ذ  برخصه کما یحب أن یؤخذ بعزائمه اهلل  انّ »برسیم یعنی به 

 .«تفکر اجتماعی من داشته استثیر زیادی در من و اشنیدم که ت «ره»در زمان طلبگی از امام

در از جمله  ایشان نیز در نقد برخی عملکردها و دفاع از آنچه 82ماه اهلل هاشمی چند سال بعد، در دیآیت

 ها را در پی داشتدر تاکید بر اعتدال مطرح کرده بود و برخی واکنش 63 های نماز جمعه در سالخطبه

تفکر اصلی من این » کند کهتاکید می (582و  574)نک: هاشمی رفسنجانی، به سوی سرنوشت، ص

است که زهد واقعی بسیار ارزشمند است، امّا باید با زهدفروشی مقابله کرد. حتّی در زمان پیامبر)ص( این 

ره سرزنش تفکّر تحریم اتفاقات افتاد و پیامبر)ص( با دستور قرآن به شدت برخورد کردند. آیات زیادی دربا

گیری از لذات دنیا هم به درباره بهره ..هاست که واقعآ قرآن با این تفکر مبارزه کرد.لذات دنیا بر انسان

که از « الرزق الطیبات من اهلل التی اخرج لعباده و قل من حرّم زینة»این آیه قرآن استناد کردم که 
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تظاهر نکنید. گفتم نماز جمعه ما نور « جُلنبر»و با لباس  ها و تمیزی و جنس خوب اجتناب نکنیدزیبایی

البته کسانی که  .«یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد»تجمّل است، چون در آیه دیگر داریم 

: منظور از زینت در اینجا لباس نیست و چیزهای دیگر گویندگرایانه حرف بزنند، میوفیخواهند صمی

باید لباس ظاهر هم در نمازجمعه زینت داشته و تمیز وید: گر حالی که قرآن میاست که ما قبول نداریم. د

 «باشد.

با اشاره به اینکه نگاه اعتدالی وی در مسائل فرهنگی مورد انتقاد برخی محافل مطبوعاتی و مانند  ایشان

 کند:ها را ذکر میی نمونهبرخ، گرفتآن قرار می

کت و دامن بپوشد؟ گفتم: چه اشکاالتی دارد؟ سر همین جواب  تواندپرسیدند: زن میمثال از من می»

خیلی حرف زدند. بحث رنگ مطرح شد، گفتم که رنگ را خدا تعیین نکرده است. رنگ سیاهی که ما 

پوشیدند. انتخاب کردیم، درست ضد آن چیزی است که اهل بیت انتخاب کردند. آنها سفید یا سبز می

دند. گفتم کاری به رنگ لباس مردم نداشته باشید، مگر اینکه جلف باشد. عباس بودند که سیاه را آوربنی

خواهد، باشد. نباید کاری به شکل لباس مردم نداشته باشید، باید زن پوشیده باشد، حاال لباس هر چه می

تبرّج باشد، چون یک اصل اسالمی است. بنابراین ما مسایل فرهنگی را در حدّ اعتدل قبول داریم. یعنی 

ان مقداری که اسالم خواسته است و نه آن مقداری که بخواهیم تحمیل کنیم. شاید یادتان نباشد که هم

پوشید، مشکل داشت و سخت تراشید و یا لباس شیک میاگر استادی در دانشگاه ریش خود را می

د که طبیب خواستند دختران و پسران را از هم جدا کنند و حتّی سراغ درمان رفتند و گفنگرفتند. میمی

زن برای زن و طبیب مردم برای مرد باشد. البته این آرزوی ماست که اتفاق بیفتد، ولی در آن مقطع اصال 

برید. پیش سواد که نمیعملی نبود. برای مردم حرج بود. اگر خانم شما مریض شود، به یک دکتر بی

است. امّا عملی نبود که روی آن در جاهایی که پزشک زن و مرد داشتیم، خوب  ..روید.بهترین دکتر می

تکیه کنیم. موارد زیادی از این قبیل هست. باید در حدّ اعتدال و آن هم در حدّ اسالم، عمل کنیم. باید با 

کنم هنوز هم اعتدالی که بر اساس مبانی اسالمی باشد، روی مسایل فرهنگی تکیه کنیم و من فکر می

العمل کارهایی است که که االن اتفاق افتاده است، عکس کنم بخشی از آنچهگونه هستم. فکر میاین
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اکثریت مجلس چهارم و به اصطالح راست در مسأله ماهواره، حجاب و خیلی چیزها مصوباتی را گذراندند 

ها حالت فرار درست کرد. لذا ها و جوانها را رسمی کردند که برای جامعه مخصوصآ در زنگیریو سخت

  «.سربازگیری کرد. اینها را از بُعد فرهنگی هُل دادند هاجناح مقابل از همین

 

 بندیجمع

های اسالمی است که ترین آموزهترین و عامو پرهیز از افراط و تفریط، یکی از مهمروی شک میانهبی

ی گواه و دلیل ان است. ص( و اهل بیت)ع( به خوب، سیره و سنت پیامبر اکرم)افزون بر آیات متعدد قرآن

رفتارهای فردی و اجتماعی و نیز در قلمرو اخالق و فقه باید به عنوان یک این اصل که همواره در 

اهلل هایی بوده که با توجه به خاستگاه و مقطع آشنایی آیتترین آموزه، از مهمشاخص اسالمی حاکم باشد

گیری شخصیت فردی و هم و ماندگار در شکلنقشی ماز دوره جوانی توانسته هاشمی رفسنجانی با آن 

و او  داشته باشد و تا پایان عمر پربرکت این عالم فرزانه و مجاهد همراه او باشد اجتماعی و سیاسی ایشان

هایی که در اختیار داشته واداشته است که ابعاد مختلف این آموزه بزرگ را تبیین کند را به فراخور فرصت

این شخصیت و نیز اسوه شمردن و این چنین است که در شناخت و تحلیل  اندو دیگران را به آن فراخو

 .بزرگ باید به این شاخص به عنوان یک اصل و مالک توجه کرد

انسان بزرگی را در دامن اندیشه و خمینی باد که چنین رحمت و رضوان خداوند بر او و بر حضرت امام

 .«المتنافسونو فی ذلک فلیتنافس »عمل خود پروراند 


