ﻧﻮﺷﺘﮫ ی :رﺿــﺎ ﻣﻘﺼــﻮدی
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﻗﻀﺎت را ﺑﮫ ﭼﮭﺎر دﺳﺘﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﮫ ﮔﺮوه آﻧﺎن در آﺗﺶ و ﯾﮏ دﺳﺘﮫ در ﺑﮭﺸﺖ ھﺴﺘﻨﺪ:
» دﺳﺘﮫ اول :ﻗﻀﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ در آﺗﺶ ھﺴﺘﻨﺪ.
دﺳﺘﮫ دوم :اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﭘﺲ در آﺗﺶ ھﺴﺘﻨﺪ.
دﺳﺘﮫ ﺳﻮم :ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻠﻢ ،ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ; اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ در آﺗﺶ ھﺴﺘﻨﺪ،
اﮔﺮ ﭼﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ ،ﺑﻠﮑﮫ از روی ﺟﮭﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﮫ ﭼﮭﺎرم :اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﻀﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ در ﺑﮭﺸﺖ ھﺴﺘﻨﺪ(2 ) « .
ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده و در ﻣﻮرد وﮐﻼ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻨﺎط و در
ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ:
وﮐﻼ ﺳﮫ دﺳﺘﮫ اﻧﺪ(3):
دﺳﺘﮫ اول  :ﮐﺎﺳﺒﺎن و ﺗﺎﺟﺮان :
ــ ﻋﺪه ای ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺷﺄن و رﺗﺒﮫ وﮐﺎﻟﺖ و ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ،آﺷﻮﺑﮭﺎ ،ﺧﻄﺮات و
ھﺸﺪارھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ راه وﮐﺎﻟﺖ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آن را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﺴﺐ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای از طﺮﯾﻖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و وﻗﻮف ﺑﺮ آراء  ،ﻧﻈﺮات ﺣﻘﻮﻗﯽ و روﯾﮫ ھﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻨﻘﯿﺢ آﻧﮭﺎ و ﭘﺮورش
و رﺷﺪ ﻗﻮای ﺧﻼﻗﮫ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎﻧﯽ آراء و اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﺟﺰﺋﯽ از اﺻﻮل ﮐﻠﯽ و از طﺮﻓﯽ رﺷﺪ و
ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﺷﺌﻮون ﺣﺮﻓﮫ ای ؛ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺳﺮ در ﻻک ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﻟﺬت و ﺗﻨﻌﻢ و ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮو ﺑﺮده و ِﻋﺮض ﺧﻮد ﻣﯽ دارﻧﺪ و زﺣﻤﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮫ در ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮی  ،دﻏﺪﻏﮫ اﺣﺮاز ﻣﺒﻨﺎ و
ﺳﺒﺐ دﻋﻮی ،وﺟﻮد دﻻﺋﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺜ ِﺒﺖ ادﻋﺎ ،و ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﺑﺎ اﺳﺎس ﺑﻮدن دﻋﻮی را ﻧﺪاﺷﺘﮫ و آﻧﭽﮫ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺎﻟﺬات و ﻏﺎﯾﺖ ﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻣﻼک در ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ  ،ﻣﯿﺰان ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﮫ و ﻧﺤﻮۀ وﺻﻮل آﻧﺴﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه از ھﯿﭻ ﺗﻼش و ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .از وﻋﺪه ھﺎی ﻣﻮھﻮم و اﻣﯿﺪ ﺑﮫ اﻣﻮر واھﯽ و
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ادﻋﺎی ارﺗﺒﺎط و ﻧﻔﻮذ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﯾﺎ ﺑﺮ دادرس ﭘﺮوﻧﺪه و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد را در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﺟﻠﻮه و
طﻤﻄﺮاق ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﮐﺮده و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﻼﻗﯿﺎت و ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺎزﺧﻮرد رﻓﺘﺎر ﺧﻼف ﺷﺄن ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ :طﻼق ﻓﻮری !!
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺳﺒﺎب و ﻣﻮﺟﺒﺎت دﻋﻮی ﯾﺎ ﻗﺪرت اﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارک ،ﺑﺎ ﮐﺘﻤﺎن واﻗﻊ و ﻗﻠﺐ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻮﮐﻞ را در اﻋﻄﺎی وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اراﺋﮫ طﺮﯾﻖ و ﻣﺸﺎوره درﺳﺖ ﯾﺎ ارﺷﺎد ﻣﻮﮐﻞ ﺑﮫ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ
از راه ﮐﻮﺗﺎه و ھﻤﻮارﺗﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺼﺮاف وی از وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﮫ و
ﺑﺎ ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﻣﺒﻨﺎ و ﺳﺒﺐ و ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ از زاوﯾﮫ ﻋﻠﻢ وﮐﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﭘﯿﺸﺒﺮد دﻋﻮی ،ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﻣﻮﮐﻞ درﯾﺎﻓﺖ و
طﺮح دﻋﻮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﻨﮭﺎﯾﮫ ﺑﺎ وﺿﻊ اطﺎﻟﮫ دادرﺳﯽ در دادﮔﺎھﮭﺎی ﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎ ً طﻮﻻﻧﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ دﻋﻮی ﮐﺎﻣﻼً
ﺑﮫ ﺿﺮر ﻣﻮﮐﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺮﺿﯿﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﻮﮐﻞ و اﻧﺼﺮاف وی از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع وﮐﺎﻟﺖ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺗﺨﻠﻒ وﮐﯿﻞ  ،ﺗﻤﺎم
ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﮫ را ﻧﻘﺪا ً ﯾﺎ طﯽ ﭼﮑﯽ ﻣﺪت دار ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻮﮐﻞ ھﻢ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺧﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ وﮐﯿﻠﺶ  ،وﮐﺎﻟﺘﯽ
ﺗﺒﺮﻋﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﺗﯿﺮی ﻣﺠﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﺑﮫ ھﺪف ﻧﺨﻮرده و در ﺻﺪد ﮐﺸﻒ ﻋﻠﺖ و رﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺮ
ﻧﻤﯽ آﯾﺪ!! وﮐﯿﻞ ھﻢ ﻣﺪت ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﮭﯽ ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﮫ در اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﻮده و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺑﮫ
ظﺎھﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ  ،ﺑﺮ رﺧﺴﺎر ﻏ ّﻤﺎز و ﻣﻤﺘﺎز آﯾﻨﮫ ﻋﺪل و ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻏﺒﺎر ﺗﯿﺮﮔﯽ و زﻧﮕﺎر ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﻓﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺗﺰاﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده در ﺑﮭﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ،ﻣﻊ اﻷﺳﻒ ﮔﺎه ﺷﺎھﺪﯾﻢ
ھﻨﻮز ﺟﮭﻞ و ﻋﻮام زدﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ اھﺎﻟﯽ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ! ھﻨﻮز ﻧﻘﺶ ﻣﺎر را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻮﺷﺘﮫ آن ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺮﻣﯽ
ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﻋﺎﻟﻢ وارﺳﺘﮫ و ﻓﺎﺿﻞ و ﻓﺮزاﻧﮫ ای ﭼﻮن ﻣﯿﺮزای ﻗﻤﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ،آواره و ﻣﻄﺮود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮫ در ﮐﺴﻮت وﮐﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ در اﻋﺎﺷﮫ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ و رﻓﺎه و ﺗﻨﻌﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻧﺪ .ﻟﺬا در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ و ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎل
و ﻣﻨﺎل زاﺋﺪاﻟﻮﺻﻔﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺧﻼﺋﻖ را ﻣﺘﺤﯿﺮ و در درک درﺳﺖ وﮐﺎﻟﺖ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮥ ﺷﺮﯾﻒ ﮔﻤﺮاه و دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن از دادﺳﺮا و دادﮔﺎه ھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻢ و واھﻤﮫ ای ﻧﺪارﻧﺪ .و ﻟﺬا ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺻﺪور آراء ﺑﺎ
ﻏﻠﻈﺖ و ﺷﺪت ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﻮاردی را ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﭘﺮواﻧﮫ وﮐﺎﻟﺖ
ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ  ،ﻣﺘﺨﻠﻒ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫ در ﭘﻮﺷﺸﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﻨﮭﺎن دﯾﮕﺮ اداﻣﮫ داده ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ
» ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ وﮐﺎﻟﺖ« از ﺳﻮی ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ذﮐﺮ دو ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺮای دﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻣﻘﺪّر ﺿﺮورﯾﺴﺖ .اول آﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﺪه ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮐﻨﮑﺎش در اﺣﻮال و آﺛﺎر
ﺣﺮﻓﮫ وﮐﺎﻟﺖ و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ آﻧﺴﺖ ،اﻓﺮاد اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ وﮐﺎﻟﺖ درﺻﺪ ﮐﻤﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﻏﺎﻟﺐ وﮐﻼ از
وارﺳﺘﮕﯽ در اﺧﻼق و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ اﮔﺮ ﺷﺄن و ﻣﺮﺗﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،وﻟﯽ
داﺧﻞ در اﯾﻦ ﺗﯿﭗ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮده و ﺧﺮوج ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دارﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮫ دوم  :ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی در
ﭼﺸﻢ و دل ﺟﺎﻣﻌﮫ« ﮔﻔﺘﮫ ام،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭼﻮن وﮐﺎﻟﺖ  ،ﻗﻀﺎوت  ،و ﮐﺴﻮت روﺣﺎﻧﯿﺖ ؛ ﺑﻠﺤﺎظ ﻗﺪاﺳﺖ ذاﺗﯽ و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻻی
اﺟﺘﻤﺎع از آن  ،دارای ﺧﺼﯿﺼﮫ »ﻗﯿﺎس ﺟﺰء ﺑﮫ ﮐﻞ« ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻤﻞ ھﺮ ﻋﻀﻮ از اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﮫ
دﯾﮕﺮان ﺳﺮاﯾﺖ داده ،ﺑﮫ ﭘﺎی ھﻤﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ھﻤﮫ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه و ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﻮب ﻣﯽ راﻧﺪ .اﯾﻦ ھﻢ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻮھﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ طﺒﻘﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮده و از طﺮف ﺳﺎﯾﺮ
اﻋﻀﺎء ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ھﺪاﯾﺖ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻘﺪﻣﮫ اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد از اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﮐﻢ ﺑﻮده و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺼﯿﺼﮫ ﻗﯿﺎس ﺟﺰء ﺑﮫ ﮐﻞ در ﺣﺮﻓﮫ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ  ،دوری و ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻤﮫ اﻋﻀﺎء درﺑﺮﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﮫ ﺣﺮﻓﮫ وﮐﺎﻟﺖ ﭘﻮﻟﺴﺎز ،ﻗﻠﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ و
ﮐﺜﯿﺮاﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﺳﺖ،ھﻤﺎن ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﮫ درک و ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻮام را ﮐﮫ از ﺳﺮ ﺳﺎدﮔﯽ و
ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻀﺎوت و اﺣﺴﺎس ظﺎھﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﻓﺮاد آﮔﺎه وﻟﯽ ﻣﻐﺮض
،ﻣﻌﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺴﻮد ﺳﺮاﯾﺖ داد ﮐﮫ از ﺳﺮ ﻋﻨﺎد ﻋﺎﻟﻤﺎ ً ﻋﺎﻣﺪا ً آﺗﺶ ﮐﯿﻨﮫ و اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺮ ﺑﺎل ﻋﺪاﻟﺖ زده و ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ،
ﺑﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻗﺮار دادن ﻋﻤﻞ ﻋﺪۀ ﻣﻌﺪودی ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫ را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻘﺸﮫ راه دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﮭﺎدھﺎﺋﯽ ﭼﻮن رﺳﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ھﻤﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت و طﻮل و ﻋﺮﺿﺶ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﮭﺮه وﮐﺎﻟﺖ ،از ھﻤﯿﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻋﻮاﻣﺎﻧﮫ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد اﮔﺮ ﺟﺎھﻞ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ اﻣﺮ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺎھﻞ ﺑﮫ ﺗﻘﺼﯿﺮﻧﺪ و
ﻋﺬرﺷﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا اوﻻً آﮔﺎھﯽ از واﻗﻊ اﻣﺮ ﭼﻨﺪان دﺷﻮار ﻧﺒﻮده و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻞ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻠﻘﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻨﺎن را ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﻠﮫ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎده ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﮐﮫ ﺟﺰ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش دﻏﺪﻏﮫ ای ﻧﺪارد ،ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺖ.
دﺳﺘﮫ دوم  :ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺎران
ــ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ وﮐﺎﻟﺖ را ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﻓﮫ ﯾﺎ ھﺪف و ﻓﻠﺴﻔﮫ زﻧﺪﮔﯽ و راه اﻋﺎﺷﮫ؛
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ وﺟﺎھﺖ ،ﺷﺄن و ﻣﺮﺗﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ،ﺑﻌﻨﻮان ژﺳﺖ و ﻣﺎرک ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﯾﺎ ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻧﺪ.وﮐﺎﻟﺖ در ﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﻋﺪه وﺳﯿﻠﮫ ﺗﻔﺎﺧﺮ ،ﺗﮑﺎﺛﺮ و ﺗﻔﺮﻋﻦ ﯾﺎ ﺗﻔﻨﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ و اﻗﺘﻀﺎی
زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن و در ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺮورت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .راه اﻋﺎﺷﮫ و ارﺗﺰاق اﯾﻦ اﻓﺮاد طﺮﻗﯽ ﺑﺠﺰ وﮐﺎﻟﺖ اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ در ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻏﺪﻏﮥ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ وﮐﺎﻟﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ آن و ﺗﻼش در راه اﻋﺘﻼ و
ﺗﻌﺎﻟﯽ اش ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺪ.اﯾﻦ ﮐﻼم ﮐﮫ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ از طﺮف ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﮫ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻧﺎف ارﺗﺰاق ﺧﻮد را از وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺒُﺮد،اﮔﺮ ﭼﮫ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺣﻔﻆ ﻋﺰت و ﻣﻨﺎﻋﺖ طﺒﻊ وﮐﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﻦ ﻧﺪادن ﺑﮫ
ھﺮ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدن ھﺮ دﻋﻮا و ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ھﺮ ﺳﺮزﻧﺸﯽ از ﺳﻮی ﻣﻮﮐﻞ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﮫ
ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ دور اﻓﺘﺎدن وﮐﯿﻞ از ﻣﺒﺎﻧﯽ و اھﺪاف و ﻓﻨﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺣﺎل و روز وﮐﺎﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭼﻨﺎن اﺳﻒ ﻧﺎک و ﺟﺎﻧﮕﺪاز ﺷﺪه ﮐﮫ وﮐﯿﻞ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺣﺮﻓﮫ ای ﺗﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ
را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد و در ﮐﺎرزار و ﺗﻨﺎزع داﺋﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﻞ،ﻗﺎﺿﯽ و طﺮف دﻋﻮی و ﺣﺘﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﮫ ﺑﻌﻀﺎ ً
در ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ وﮐﯿﻞ از ھﻤﮫ ﺟﺒﮭﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺗﺮ و ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮﺗﺮ اﺳﺖ )ﮐﮫ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ آن ﻣﺠﺎل
دﯾﮕﺮی ﻣﯽ طﻠﺒﺪ( و ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ او را ﮐﮫ راه دﺷﻮار وﮐﺎﻟﺖ را ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎﺗﺶ طﯽ ﮐﺮده ﺑﺮ آﯾﻨﺪه و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ

ﻟﺮزاﻧﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و ھﻤﮫ ﺟﺎ ﭼﻮب اﺗﺼﺎف ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ)وﮐﺎﻟﺖ( را ﻣﯽ ﺧﻮرد .در دادﮔﺎه از طﺮف ھﻤﮫ از
ﻧﮕﮭﺒﺎن درب ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﻨﺸﯽ و ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ و ﻗﺎﺿﯽ ھﻤﮫ او را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم دادرﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﮐﺎﻧﻮن ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ وﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﻀﺮورت و ﻣﺼﻠﺤﺖ ،وﺟﻮد وی را ﻣﺎﯾﮥ ﺑﺮﮐﺖ و ﻣﻮﺟﺪ اﺛﺮ
ﺷﻤﺮده  ،در اﺟﺘﻤﺎع ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﺷﻤﻨﺎن داﻧﺎ و ﻋﻤﻞ دوﺳﺘﺎن ﻧﺎدان ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ﭼﻮن ﭼﻮﺑﮫ دار ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺣﻤﻞ و
ﭼﻮن ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮده و از ﻓﺎش ﺷﺪﻧﺶ ﺷﺮﻣﺴﺎر ﮔﺮدد و ﺣﺘﯽ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم در ﻣﻨﺰل ﮐﮫ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ از ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﮫ و ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﻧﻘﺶ ھﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ،ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻋﻞ  ،ﮐﻼھﺒﺮدار ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و...در ﭘﯿﺸﮕﺎه زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ
ﺷﮑﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ روح او را آھﺴﺘﮫ و در اﻧﺰوا ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻣﯽ ﺗﺮاﺷﺪ ...اﻣﺎ و ھﺰار اﻣﺎ....
راه ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان  ،ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﮫ ،ﺗﺮک وﮐﺎﻟﺖ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻀﺎد
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ روح وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان در رواﺑﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻣﻼزﻣﺎت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺶ و ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﮫ دﻋﺎوی از ﺣﯿﺚ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد و ﮐﺜﺮت آراء و ﻧﻈﺮات و روﯾﮫ ھﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺑﮫ روز ﺷﺪن اﺳﺘﻨﺒﺎط ھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﮐﮫ وﻗﻮف و اﺷﺮاف ﺑﺮ آن از ﻋﮭﺪه وﮐﯿﻞ ﺣﺮﻓﮫ ای ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ
ﻣﺎھﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻋﻠﻢ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ،دﻓﺎع از ﺣﻖ را از وﮐﯿﻞ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻐﻠﮫ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ؟! اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد .ﺑﺤﺚ
در ﻏﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫ اﺳﺖ و اﻻ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻘﻀﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال وﺟﻮد دارد ﮐﮫ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺑﺎ
ھﺮ ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ و اﺳﻒ ﺑﺎرﺗﺮ از آﻧﭽﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ !!
ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﮫ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
اش دﻏﺪﻏﮫ اش ﺑﺮطﺮف و آﻣﺎﻟﺶ ﺑﺮآورده ﮔﺮدد .ﺑﻠﮑﮫ وی ھﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﻘﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻨﺸﺄ ظﮭﻮر و ﺑﻌﺜﺖ وﮐﺎﻟﺖ و ھﻢ ﻧﻘﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﮐﺎﻟﺖ در ھﻤﮫ ﺟﻮاﻣﻊ ،رﺳﺎﻟﺖ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
رﺻﺪﮐﻨﻨﺪه اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻌﮭﺪه دارد .ﮐﮫ اﮔﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ ﮐﺴﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد ،اﯾﻔﺎی اﯾﻦ
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﮭﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻻت دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ.
دﺳﺘﮫ ﺳﻮم  :ﻣﺼﻠﺤﺎن و ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ از ﺣﻖ
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻗﻮام و اﻋﺘﺒﺎر وﮐﺎﻟﺖ ﺑﮫ ﻗﻮام و اﻋﺘﺒﺎر دﺳﺘﮫ ﺳﻮم اﺳﺖ  ،ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﮔﺰاف ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮫ وﮐﺎﻟﺖ را ﻧﮫ ﺑﮫ
ﻟﺤﺎظ ﮐﺴﺐ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل ﯾﺎ ﺟﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺧﺼﯿﺼﮥ ذاﺗﯽ اش در دﻓﺎع از ﺣﻖ ،ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه اش در اﺻﻼح و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن در ﯾﺎور ﻣﻈﻠﻮم و ﺧﺼﻢ ظﺎﻟﻢ ﺑﻮدن و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﻣﻮاھﺒﯽ ﮐﮫ
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫ ﻣﻨﯿﻊ در ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ روح و ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻣﻮر و رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
و ﻣﻨﺎﻋﺖ طﺒﻊ ،اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ ،ﺷﮭﺎﻣﺖ و ﺟﺴﺎرت اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎطﻞ ،ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادھﺎی دروﻧﯽ ،وﻗﻮف ﺑﺮ دردھﺎ ،
رازھﺎ و ﻧﯿﺎزھﺎی طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﻼش ﺟﮭﺖ درﻣﺎن آن،دارد؛ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻧﺪ .ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫ ھﻤﻮاره
ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﻣﻮروﺛﯽ ،ﻗﺒﯿﻠﮫ ای و ﻣﺴﺘﺒﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده و داﺋﻤﯽ دارد ،را از
اﯾﻦ ﺧﺼﺎﺋﻞ ذاﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮد .ﺟﮭﻞ و ﻓﻘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدم از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در اﺟﺘﻤﺎع ،ھﻤﺎن اﮐﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ و زورﮔﻮﯾﺎن و ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و در ﻋﺮض زﻣﯿﻦ از آن ،ﻣﻌﺠﻮن ﺗﻌﺪی و
ﺗﺠﺎوز ،ارﻋﺎب ،ظﻠﻢ و ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﮐﻠﮫ آﻧﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ و رﺳﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺣﺮﻓﮫ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻓﻠﺴﻔﮫ
وﺿﻌﺶ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺑﺨﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .از زاوﯾﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﻣﺼﻠﺤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﺎدات و رﺳﻮم آزاردھﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه  ،ﺑﺮای آزادی ﻣﺮدم اﺳﺎرت ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺮای ﺣﯿﺎت آﻧﺎن
ﺻﮫ آراﺳﺘﮕﺎن ﺑﮫ زﯾﻮر وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ .از دﻣﻮﺳﺘﻨﺲ و
ﻣﺮگ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن ﺣﻘﻮق و ﺧﺎ ّ
ﺳﯿﺴﯿﺮون در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﮔﺎﻧﺪی و ﻧﮭﺮو در ھﻨﺪ و ﺗﻮﻣﺎس ارﺳﮑﯿﻦ و ﺳﺮ ادوارد ﮐﻼرک در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺗﺎ
ﺷﺎدرواﻧﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺮﺷﺎر و ﺳﯿﺪ ھﺎﺷﻢ وﮐﯿﻞ و ارﺳﻼن ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی و...ھﻤﮫ و ھﻤﮫ از ﻣﺘﺼﻔﯿﻦ ﺑﮫ دﺳﺘﮫ ﺳﻮم اﯾﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ھﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﮫ دﺷﻤﻨﯿﮭﺎ ،ﻣﻮاﻧﻊ ،ﺿﺮﺑﮫ زدن دوﺳﺘﺎن ﻧﺎدان ،ﺧﻨﺠﺮ از ﭘﺸﺖ زدن ھﻤﺮاھﺎن طﻤﺎع ،و ﻗﮭﺮ و
ﺧﺸﻢ و اﻧﺘﻘﺎم دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده؛ دوام آورده  ،ﺿﺮﺑﺎت ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﮥ ﭘﯽ در ﭘﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﮐﻤﺮ ﺑﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ ﺧﻢ
ﻧﮑﺮده و ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ رﻋﻨﺎی ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاھﯽ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺮﻓﺮوﻏﯽ ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﺮازوی ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ،را اﺳﺘﻮار
ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ  ،ﻣﺮھﻮن ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اوﻻً و ﺳﭙﺲ ﻓﺪاﮐﺎری ،ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و اﯾﺜﺎر ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ.

دری ارزﻧﺪه و
 اﻣﯿﺪوارم در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺑﺰرگ ﻋﺰﯾﺰاﻧﻤﺎن  ،ﺑﺰرﮔﺎﻧﻤﺎن و اﺳﻼﻓﻤﺎن را ﻗﺪر ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و وﮐﺎﻟﺖ را ﭼﻮن ّﺿﺮورﺗﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪل و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ در ﻣﺤﺎﮐﻢ  ،ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ.
_ اﻣﯿﺪوارم اﮔﺮﭼﮫ از ﺣﯿﺚ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ و ﻗﺪرت ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﻋﻼن ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ و ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫ ﺷﺮﯾﻒ،ﺗﻮان ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﯾﺎ ﺑﺪﺧﻮاھﺎن را ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻻاﻗﻞ در اﺗﺼﺎف ﺑﮫ ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺧﻼق و ﻣﮑﺎرم ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻗﻮت و ﻗﺪرت اﺳﺘﺪﻻل  ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ را در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﻮار ﺳﺎزﯾﻢ.
 اﻣﯿﺪوارم وﮐﺎﻟﺖ را ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﺎﺋﻞ ذاﺗﯽ اش ﮐﮫ ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﺴﺘﺎﺋﯿﻢ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺎﺷﮫ ،از آنﭼﻮن ﮔﻮھﺮی ارزﻧﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
 اﻣﯿﺪوارم در اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫ ،ﺑﺮای ﺟﯿﻔﮫ دﻧﯿﺎ ،ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﺎﺷﻄﮫ ﻧﮑﻨﯿﻢ .اﮔﺮ در ﺑﺮرﺳﯽ وﮐﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﻖ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺣﻖ راﺑﮕﻮﺋﯿﻢ .ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻧﺸﺪه،ﺑﮫ ﺣﮑﻤﺘﮭﺎ،رازھﺎ و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر از راھﮭﺎی ﻧﺎﻣﺸﮭﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻤﺎل و ﺧﻠﻘﯿﺎت را ھﺮ ﭼﻨﺪ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ ،زرﻧﮕﯽ ﺑﺤﺴﺎب ﻧﯿﺎورﯾﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺎطﻞ را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ  ،از آن
دﻓﺎع ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫ ﻧﮑﺮده ،ﻣﻮﮐﻞ را ﺑﮫ راه درﺳﺖ ارﺷﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺑﮫ اﺳﺒﺎب و ﻓﻨﻮن اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺘﻤﺎن ﺣﻖ ،دﻓﺎع
ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﮫ از ﺑﺎطﻞ و ﻓﺮﯾﺐ و ﺗﻘﻠﺐ ﻧﮕﺮدد.
 اﻣﯿﺪوارم وﺿﻊ ﺧﻮد را در دﻧﯿﺎی وﮐﺎﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ در درﯾﺎﺋﯽ طﻮﻓﺎﻧﯽ و ﺑﻐﺎﯾﺖ دﺷﻮار ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻋﻤﻞھﺮ ﻋﻀﻮ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﻤﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺳﻮراخ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  ،دﯾﮕﺮان را
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻏﺮق و ھﺪم ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﯿﺰ ھﻤﮕﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد و ﺑﻘﺎی وﮐﺎﻟﺖ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را دﻋﻮت ﺑﮫ
ﻣﻌﺮوف ﮐﺮده و از ﻣﻨﮑﺮش ﺑﺎزدارﻧﺪ.
اﻣﯿﺪوارم....
ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺘﮭــﺎ :
زی وﮐﺎﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ھﻮﯾﺖ ﺻﻨﻔﯽ ،راه و رﺳﻢ ،ﻧﻤﺎی ظﺎھﺮی ،ﺑﺮوزات ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺻﻮرت ﻣﺸﮭﻮد
)ّ ِ -(1
ﺣﯿﺎت وﮐﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
) -(2ﻗﺎل اﻟﺼﺎدق »ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم «" :اﻟﻘﻀﺎء ارﺑﻌﺔ ،ﺛﻼﺛﺔ ﻓﯽ اﻟﻨﺎر و واﺣﺪ ﻓﯽ اﻟﺠﻨﺔ :رﺟﻞ ﻗﻀﯽ ﺑﺠﻮر و ھﻮ ﯾﻌﻠﻢ ،ﻓﮭﻮ ﻓﯽ
اﻟﻨﺎر ،و رﺟﻞ ﻗﻀﯽ ﺑﺠﻮر و ھﻮ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ اﻧﮫ ﻗﻀﯽ ﺑﺠﻮر ﻓﮭﻮ ﻓﯽ اﻟﻨﺎر ،و رﺟﻞ ﻗﻀﯽ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ھﻮ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﻓﮭﻮ ﻓﯽ اﻟﻨﺎر ،و رﺟﻞ
ﻗﻀﯽ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ھﻮ ﯾﻌﻠﻢ ﻓﮭﻮ ﻓﯽ اﻟﺠﻨﺔ ) .وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ،ﺑﺎب  ،4ح  ،6ص ( "11
) -(3اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی اﻟﺰاﻣﺎ ً ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دارای ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از اوﺻﺎف دﺳﺘﮫ اول و دﺳﺘﮫ دوم ﯾﺎ
ﺳﻮم ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼً ﺑﮫ ﻓﻨﻮن وﮐﺎﻟﺖ و ﻋﻠﻢ و اﺟﺘﮭﺎد در آن ﻣﺠﮭﺰ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ دﻏﺪﻏﮫ اﺻﻠﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺗﻨﻌﻢ در ﮔﺮوه اول
ﺟﺎی ﮔﯿﺮد.
ﻣﻨﺒﻊ :وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ راه ﻣﻘﺼﻮد

