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 اصالح و فساد مقام معظم رهبري در باب  بيانات 
  

پایه از  یکی  با فساد،  این روش مبارزه  است.  اسالمی  نظام  و  اصلی حکومت  های 
است، باید   عليه السالم  هر کس پیرو امیرالمؤمنین  .است   عليه السالم  امیرالمؤمنین

  1. از شعار مبارزه با فساد پیروی کند
 

توانند اصالح كنند؛ يعنى فساد را در  كه تا مىى كار پيغمبران عبارت بود از اينهمه
 2. كشور از بين ببرند؛ اين معناى اصالح واقعى است 

 
الّسالم نقل شده است. امام حسین جمله از امام حسین علیه ی اصالح، دو  در زمینه

فرماید: »خرجت لطلب االصالح فی امّة جّدی«. او دنبال اصالحات الّسالم می علیه 
فرماید: »لنری المعالم خواهد اصالح به وجود آورد. یک جای دیگر هم میاست و می

میان ملت اسالم و   خواهیم اصالح درمن دینک و نظهر األصالح فی بالدک«؛ می 
علیه  حسین  امام  شعارِ  این  بیاید.  وجود  به  اسالمی  استکشور  اصالح    .الّسالم 

ی ی نارسایی و هر نقطه ی خرابی، هر نقطه چیست؟ اصالح این است که هر نقطه 
 3. ی صحیح تبدیل شود فاسدی، به یک نقطه 

 
ی  السالم درست نقطه علیه امام حسین    .اصالح یعنی چه؟ یعنی نابود کردن فساد 

ی طواغیت در آن روز بود. امروز  خواست که در زمان سلطه مقابل آن چیزی را می 
بینید همین است؛ پرچمهای دین را وارونه کنید، می هم در سطح دنیا که نگاه می

را مظلومتر میمی بندگان مظلوم خدا  پنجهکنند،  و ستمگران،  به خون کنند  شان 
 4. رودرو میمظلومان بیشتر ف
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 ثقلين مكتبدر  و فساد اصالح
 

ثقلین  در  وارده  مستندات  مجر   ،وفق  های  شاخصه  مهمترین  از  حکویکی    ، متیان 
و  إ»  »اصالح أرض« در مقابل ت  منویا   ه در خصوص. آنچاست تباهی«  إیجاد  فساد 

به که در اینجا    اشدمتأسی از این اصل مهم در مکتب ثقلین می بارائه شد نیز  رهبری  
 تبیین آن می پردازیم. 

 : می فرماید 12و  11خداوند متعال در سوره مباركه بقره، آيات  خصوصاین در 
َّما نَحْنُ مُْصلِحُوَن* أاَل  » َّهُمْ هُمُ الْمُفِْسُدوَن  و إِذا قِيَل لَهُمْ ال تُفِْسُدوا فِي اأْلَرْضِ قالُوا إِن إِن

 5. «وَ لكِنْ ال يَْشعُرُونَ 
 
 

 أرض  نيصلح مُالسالم(   هي)عل ن يمنؤالميرأَم اصحاب
مقابل    «حالص» تباهى»نقطه  و  برابر    و  است  «فساد  قرار    «فساد»إ،  «صالحإ»در 

  6. دارد
 حجج هللا المعصومين   تیباشند که اقرار به وال  یم  انیعیمنحصرا ش  ،رضا  نی مُصلح
در تفسیر السالم(    هعلی)  صادق  امام  الناطق  هللا  لسان  چنانچه.  السالم دارند  همعلی

َّذِينَ   نَجْعَلُ   أمْ شریفه » الِحاتِ   عَمِلُوا  وَ   آمَنُوا  ال   :فرمودند   7« اأْلَرْضِ   فِي  كَالْمُفِْسدِينَ   الصَّ
   8. «أَْصحَابَهُ  وَ السالم(  هی)عل  أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ »

َُّك أَعْلَمُ بِالْمُفِْسدِينَ »  کریمهذیل    السالم(   هی)عل   و نیز امام باقر  فهُمْ »   فرمودند:  9«وَ رَب
ِ  مِنْ  مُحَمَّد   آلِ  وَ  مُحَمَّد   أَعَْداءُ   10.«بَعْدِه

 
 
 

 
 ۱۲و    ۱۱آیات  سوره بقره، . 5
 489مفردات ألفاظ القرآن، ص:   . 6
 ۲۸آیه   سوره ص، . 7

 ۵۶۵القمي، ص؛ تفسير ۳۳۶؛ ص ۳۵ج و  ۶۰۲، ص ۳۱بيروت(، ج -بحار األنوار )ط  . 8
 ۴۰آیه  سوره یونس، . 9
 ۲۸۸؛ تفسير القمّي، ص ۳۷۱؛ ص  ۲۳بحار األنوار ؛ ج  . 10
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 حقيقت فساد السالم(  هم ياعداء اهل بيت )عل
از کسان ا  یمنظور  نام  یمعنا  قتیرا حق  شانیکه خداوند عزوجل  با    دهی»مفسد«  و 

َّهُمْ هُمُ الْمُفِْسُدوَن«، ب »  :فرموده است  انیب  دیتاک ؛ اعداء تی شکنان عهد وال  عتیااَل إِن
 11. ندمی باش اهل بيت عليهم السالم

 
شده    دیبر تمام الفساد بودن شان تاک   زین   یگر ی د  فهیشر   هیهستند که در آ  یکسان   نهایا

بردن    نی و از ب  نیفساد در زم   شان، یو تالش ا  یسع  چرا که همواره و در هر زمان،  است، 
 قت ی خود حق  اما در باطن،  کنند،   یکه در ظاهر اظهار اسالم م  ی باشد. کسان  یم  نید

از شناخته شدن   و   را به کثرت رسانده  نیفساد در زمه  ار همو  د،تن»فساد« هس  یمعنا
 کرده اند.  یر ی به مردم جلوگ نی د قتی حق

 
  چون   ( تقابل با عمل صالح دارد، م السالمهی)عل   داء اهل بيتاع؛  طاغوت  توالی   پس

دليل تعطيل  ،  طاغوت  تی اقامه وال  لذا  .فساد مقابل اصالح، و مفسد، ضد مصلح استا
 .شود یمالهي معطله ماندن احکام  وعمل صالح شدن 
َّهُ  َ  مَّ الل َّذين ...اغُوتَيْهَا وَ إِفْكَيْهَاالْعَنْ َصنََميْ قُرَيْش  وَ ِجبْتَيْهَا وَ ط َّاَل أَحْكَامَكالل  12.... عَط

 
 روز سقيفه ظهور فساد

  ی السالم( م  همیآل محمد )عل  فساد، اعداء   یمعنا  قتیحق  قرآن، حضرت    هیمطابق آ
اتم و اکمل ظهور  به    یآن روز ،  (ایو هم در در   نیهم در زمفساد در عالَم )  نیاباشند و  

 : گفتند   یمو    کردند  ی با هم بر سر خالفت نزاع م  نیانصار و مهاجر ،  فهیدر سقکه    دیرس
ظَهَرَ الْفَسادُ  »  :السالم( قَالَ   هعلی)  جَعْفَر    أَبِي  عنْ   از شما.   ریام  کی از ما باشد و    ریام  کی

َّاسِ  أَيْدِي الن بِما كََسبَتْ  الْبَحْرِ  وَ    ذَلِكَ   ؛13«فِي الْبَرِّ وَ  َّا أَمِيرٌ  يَوَْم قَالَِت اأْلَنَْصارُ مِن َّهِ  الل وَ 
 ٌ  15.شوند  یم  دهی، مفسد به معنا االتم ناماعداء اهل بيت عليهم السالم  لذا  14.مِنْكُمْ أَمِير

 
؛ تأويل اآليات الظاهرة في فضائل  ۱۴۰؛ ص  ۱؛ البرهان في تفسير القرآن ؛ ج ۱۱۸التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم ؛ ص  .  11

 ۴۲العترة الطاهرة ؛ ص 
 ۵۵۲المصباح للكفعمي )جنة األمان الواقية(، ص  . 12
   ۴۱سوره مبارکه روم، آیه  . 13
 ۵۸؛ ص  ۸؛ الكافي ؛ ج۵۰۴ص ؛ تفسير القمي،۲۲۰، ص ۲۸بحار األنوار ، ج . 14
 ۲۸۸؛ تفسير القمّي، ص ۳۷۱؛ ص  ۲۳بحار األنوار ؛ ج  . 15
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السالم(    هی)عل  یعل  نی رالمومن یام  تی ترک وال  یبه معن،  پس از اصالح آن  نیافساد در زم
از آنکه رسول هللا )صل  است،  اتمام   تیله و سلم( بر مردم با والآو    هی هللا عل  یبعد 

 .حجت فرمودند
َّه  بِرَُسولِ   أَْصلَحَهَا  قاَل ؛  16إِْصالحِها   بَعْدَ   اأْلَرْضِ   فِي  تُفِْسُدوا  ال  و ِ   وَ   الل   الْمُؤْمِنِينَ   بِأَمِير

 17. السالم هینِيَن عل الْمُؤْمِ  أَمِيرَ  تَرَكُوا حِينَ  فَأَفَْسُدوهَا
 

  به   .االرض  یامام حق است و ترک آن سبب افساد ف  تی اصالح ارض به وال  نبنابرای 
سبب افساد    هللا االعظم،  یول  تی طاغوت در برابر وال  تی است که اتخاذ وال  ل یدل   نهمی
 . االرض خواهد شد یف
 

  اعداء اهل بيت عليهم السالم  ؛اصل کل شرّ  هیاالرض از ناح یمنشأ تمام فساد فپس 
تمام فساد در   جادیسبب ا باشد،  یآن کس که مفسد به معنا االتم م یعنید، باش یم
 کل  فروعهم  من  و  شرّ کلّ    اصل  عّدونا  :السالم(  هیعبدهللا )علی  اب   عن د.گرد  یم  نیزم
 18. ..و فاحشه ح قبی
 

َّهِ  »...   الل كِتَابِ  فِي  ُّنَا  وَ عَُدو الَْميِْسرُ  وَ  الْخَمْرُ  وَ  الْبَغُْي  وَ  الْمُنْكَرُ  وَ  الْفَحْشاءُ  جَلَّ  وَ   َّ عَز
َّاغُوُت وَ الَْميْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِ  نْزِير اأْلَنْصاُب وَ اأْلَزاْلمُ وَ اأْلَْصنامُ وَ اأْلَوْثانُ وَ الِْجبُْت وَ الط

 ، یو بلند مرتبه، بطنِ فحشا، منکر، بغ  یدشمنان ما در کتاب خداوند گرام  و  19...«؛ 
خون و گوشت خوک   ته،یانصاب، ازالم، اصنام، اوثان، جبت و طاغوت، م   سر،یخَمر، م

 .باشند یم
  قه یحضرت صد  یو سپس حمله به خانه    نی د  فی با تحر   فةی السق  ومیکه در    یفساد

و امويان همان   ملعون  هیتوسط معاو  د،ی و آغاز گرد  سی ( تاسهایطاهره )سالم هللا عل
 گسترش داده شد.   شجره خبيثه ملعونه

 
 ۵۶سوره اعراف، آیه  . 16
 ۱۴۸؛ ص  ۳۶؛ بحار األنوار ،ج۲۱۹تفسير القمي، آیه   . 17
 ۲۲ص  ؛ تاویل االیات الظاهره،۲۴۲ص ،۸ج  اصول کافی، . 18
 303  ص ،24بيروت(، ج -بحار األنوار )ط  . 19
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حکومت   دوران  السالمدر  عليهم  بيت  اهل    ه ی)عل  یعل  نیرالمومنیام  تیوال  ، اعداء 
 . حق را گرفت  یو بدعت جا  دهیخود کامال منحرف گرد  یو موضع اصل  گاهیجاالسالم( از  

، آن را به ون تا به امروزملع هیام یبن یای اوالد و بقا ، خ یه در طول تار ار که همو  یا رهسی
از حق   ن یوسعت در زم را   ه ی)عل   یعل  ن یرالمومنیام  تیو وال   نید  قت ی رسانده و مردم 
 اند.  شبهات و فتن، دور و محروم ساخته جادیالسالم( با ا

 
 حکومت صالحان  های  شاخصه
برکات    همی)عل   نی المعصوم  نای موال   توالی   اقامه ورود  و  أرض  إصالح  موجب  السالم( 
 :است يعني اقامه واليت إصالح حکومت صالحان در ارض،  های شاخصه از  لذا .است

َّذينَ » َ   ال الةَ وَ آتَوُا الزَّكاة َّاهُمْ فِي اأْلَرْضِ أَقامُوا الصَّ َّن   ت ی معنا که اقامه وال  نی ا  به  «؛إِنْ مَك
باشد(،    یزکات م  قتی صالة است( و اقرار به آن )که عمل صالح است و حق  قتی)که حق 

 .ردیپذ یخلق( صورت م  قلوبو چه در  یدر أرض )چه در ارض ظاهر 
فِي نحْنُ   اَلةُ  ِ   الصَّ َّ ك عَز َّهِ  الل ُ تَابِ  الزَّكَاة نَحْنُ  وَ  جَلَّ  وَ  زکات،  قتی حق   ؛  و  ما    و بطن نماز 
اَلة   أَقَامَ   فَقَدْ   واََليَتِي  أَقَامَ   فَمنْ ،  میهست هللا االعظم    یول  ت والی  اقامه  نماز،   اقامه  ؛الصَّ
 20. است

 
 اقامه كننده قسط و عدل  مصلحين 
که مردم را از   رفتیصورت پذ  فهیالبر و البحر، در روز سق  یظهور فساد ف  شه یپس ر 
گمراه   دیتوح و  بق   ومی   تا  .و ضاللت کشاند  یبه سمت شرک  هللا   ةیالظهور حضرت 

را    نی االرض بستانند و زم  یف   نیانتقام از مفسد، مصلحين،  االعظم )ارواحنا له الفداء( 
 .از آن پر از ظلم و جور شده است شیپر از قسط و عدل کنند، همان طور که پ

 
 ...َوعَد اهلل عزوجل به ااُلمم  یالذ )ارواحنافداه( ّی املهد یلع الّسالم

 21. نیبه وعد املومن نجزُی َله و  ّکنُی به االرض قسطًا و عدال و  َل َی  َان
 

 
 

   ۲؛ ص ۲۶؛ ج  األنوار ؛ بحار۲۱ص ؛  الطاهرة العترة فضائل في  الظاهرة اآليات  تأويل . 20
 مفاتیح الجنان، فرازی از زیارت حضرت حجت )عجل هللا تعالی فرجه الشریف( . 21


