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 مقدمه

 چالش فاطمیه؟! نیتریاصل

شاخصه اصلی انسان، این  نیترمهمشاید بتوان گفت 

عالم خلقت، که او را از حیوانات و مالئک ممتاز  «تیبشاه»

ِن »کند داشتن حق اختیار است؛ می ََنْ  ََلْ ََنَْعْل ََلُ ََعْ
َ
َو ِِلااًن َو  *أ

ِن  ََتْ َ ف  ْيِن  *ش َ ْْجَ اُه اَلَّ ْين   1«.َو ََهَ
تواند به جایی برسد که از مالئک هم او با حق اختیار خود می

نتوانست  ’باالتر رود کما اینکه جبرئیل در معراج پیامبر اکرم 

از درجاتی باالتر بیاید و حضرت را همراهی کند؛ و با همین 

 ترپستتواند به جایی برسد که از حیوانات هم می حق اختیار

وَلِ »شود؛ 
ُ
َضُلَّ  َك أ

َ
ْْناِم ََبْ ُُهْ أ

َ ْ
 2«.ََكْل

مصباح یزدی )در کتاب خودشناسی مقدمه خودسازی(  اهللتیآ

عامل و ترین دینی، مهم شناسیو دیگر علمای اخالق و انسان

ها طلبی انساندر اختیار آدمی را حب ذات و منفعت متغیر اصلی

                                              
 10-8بلد، آیات  سوره 1

 179سوره اعراف، آیه  2



  راز تنهایی مادر                                                              12

 

های انسانی، اعم از علمی و عملی، همه تالش»اند؛ برشمرده

 1«.گیردبرای تأمین لذایذ و منافع و مصالح انسان انجام می

واره های تبلیغاتی طاغوت همکه دستگاه مشکل اینجا استاما 

 ها در طول تاریخ سوءاستفادهجول بودن انساناز خصلت ع

بشر  انددهنداکرده و با تزئین منافع خیالی و آنی دنیایی اجازه 

درک درست و واقعی نسبت به منافع حقیقی دنیای خویش 

آدمی موجب  ینیبواقعداشته باشد و همین عجول بودن و عدم 

بر منافع  شده تا در بسیاری از مواقع منافع آنی و ناپایدار را

 جامع و پایدار ترجیح دهد.

لهی برای ااساس، گفتمان تبلیغی تمام انبیاء و اولیای  نیبر هم

ی هابیفری الهی و نجات از هاحکومتدعوت مردم به سمت 

و  نانهیبواقع تبلیغاتی طاغوت، همواره یک دارای ادبیات

 راکهچها بوده است؛ انسان منافع و مصالح واقعی کنندهنییتب

و  هایریگمیتصمها همواره محور طلبی انسانمنفعت

 ی تمام جوامع بشری بوده است.هاانتخاب

های توان گفت دعوای اصلی دستگاهبر همین اساس، می

نافع م»های تبلیغاتی طاغوت بر سر تبلیغاتی الهی و دستگاه

قد و نهای تبلیغاتی طاغوت منافع وده است. دستگاهب« انسانی

فع جامع های تبلیغاتی الهی مناآنی و ناپایدار بشری و دستگاه

 کند.و پایدار دنیا و آخرت را تبلیغ می

                                              
، &خودشناس ی مقدم  ه خودس  ازی، عالم  ه مص  باح ی  زدی، انتش  ارات ام  ام خمین  ی  1

 9ص 
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: فرمایدمی در تبیین فلسفه بعثت انبیاء × نیرالمؤمنیاماینکه 
طَرِتِه َو  ثاَق ِم  سَتأُدوُُه ِلَ » ِه ... َو  َذِکروُُه ُی ف ِ م  روای  ن  ی ُ ََمِِسَ ِْنََمِ ََلُ

 تیها را به فطرت انسانى و سرشت انسان؛ انسان1«َدافِِئَ اعُلوقل

های نعمت ،که همراه با شرف و کرامت است برگردانَد

را  هشدو خِرَدهاى دفن اورَدیآنها ب ادیالهى را به  شدهفراموش

ها قول انسانیعنی انبیاء به دنبال بیدار کردن عمبعوث کند؛ 

 برای دیدن منافع و مصالح دنیا و آخرت مردم هستند.

ز ابعد  ×وقتی به مسئله غصب خالفت از امیرالمؤمنین علی 

بینیم در این کنیم، مینگاه می ’رحلت رسول گرامی اسالم 

 ترین چالشی که موجب تنهایی دخترمقطع تاریخ نیز اصلی

گاه نرسول خدا در یاری والیت شد، این بود که مردم مدینه 

شان نداشتند. حضرت به منافع دنیایی بینانه برای دستیابیواقع

 :ندیفرمایمزهرا خطاب به زنان مدینه 

که  را از دست کسی کنار زدند وای بر مردان شما که خالفت

ِل » بود: نشانیدامور دنیا و مطلع به  ی ْ  ِی املطَّ ُموِر ادلُّ و  «ِی َو ادلد  ان  ِِبُ
ِب »؛ این باالترین خسران و زیان بود ُ

ْ
اُن امل ُْْسَ

ْ
اَل َذِلَک ُُهَ اْل

َ
 .«ُی أ

 جالب اینجا است که حضرت در گفتمان تبلیغی خودشان در

مقدم بر  امیرالمؤمنین بر امور دنیا رادفاع از والیت، اطالع 

شان به کند و این نشانگر توجه ویژه ایاطالع بر امور دین می

 طلبی مردم مدینه است.گرایش منفعت

                                              
 ، خطبه اولالبالغهنهج 1
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 دیسپردیم: اگر امر خالفت را به علی ندیفرمایمدر ادامه 

با قرائت  ؛ ونمودیمو گرسنگان شما را سیراب و سیر  تشنگان

ن  » آیه
َ
ْحَنا َعَ  َو ََلْ أ ن َ َ ا لَف  وَقْ وا َو ات  ى آََمُ ْهَل اْلُُقَ

َ
ََمِء  ْم ْیِ أ َ اِل  َبَرََكت ِّمد
کند که اگر علی مردم را به این واقعیت رهنمون می «َو ااَلْرِض 

 شد.شد، زندگی دنیایی شما آباد میخلیفه شما می ×

به مسائل و درک درست از مسیر  بینانهنگاه واقعاما مردم مدینه 

 ×شان نداشتند و از این رو به سراغ علی تأمین منافع دنیایی

نیامدند؛ حضرت در پایان این خطبه درد اصلی مردم مدینه را 

 فرمایند:دانند و میهمین دو امر می

ًة َلُُکْ َو َاّنَّ ِبُُکْ َو ََقْ َعِ  اَف » ؟ْی َعَ  ْت َی َحْْسَ  «ُُکْ
بر  قتیدر حالى که حق دینجات دار دیچگونه امبر شما!  وای

و درک درستی ) د؟یخبریها بشما مخفى مانده و از واقعیت

 ی به منافع دنیایی ندارید.(ابیدستی هاراهنسبت به 

ْنُُتْ ََلَ »و در پایان با قرائت آیه 
َ
ُنْلِزُمُکُموَها َوأ

َ
این  «؟ََكِرُُهَن  اأ

 کنند که:سؤال تاریخی را مطرح می

روشن مجبور  لیدل نیا رشیتوانیم شما را به پذما می مگر

( کراهت ها)به دلیل عدم درک واقعیتشما  کهدرحالی میکن

 د؟یدار

 نیبواقعامروز نیز ما شاهد این مسئله هستیم که مردم به دلیل 

شان، در طول یابی به منافع دنیایینبودن نسبت به مسیر دست

ت متعدد در زندگی شدند. های گذشته مبتال به مشکالسال

های دروغین اجازه نداد مردم راه درست رسیدن به منافع وعده
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واقعی دنیایی خویش را درک کنند و نه تنها منافع دنیایی مردم 

 تأمین نشد، بلکه به منافع بسیاری از مردم نیز ضربه وارد شد.

دادن  ترین وظیفه ما مبلغین دینی در مقطع کنونی، ادامهمهم

جهت  نیبعواقعاقالنه و با استفاده از ادبیات  ÷ن فاطمه گفتما

ی درست دستیابی به منافع هاراهتوجه دادن مردم به 

 شان است.دنیایی

فاع دبا زنان مدینه در  ÷محور اصلی این کالم حضرت زهرا 

از والیت بر این بوده که در صورت واگذاری خالفت به 

. ما چقدر برای شدیمامیرالمؤمنین، منافع دنیایی شما تأمین 

منویات مقام ی سازادهیپمردم این مسئله را تبیین نمودیم که 

اه تواند بهتر از هر ردر اقتصاد مقاومتی می معظم رهبری

 ی ما را تأمین نماید؟دیگری منافع دنیای

ی مردم از والیت هاگرفتنو فاصله  هایزیگرنیاز د یاریبس

در  اءیانب متناسب با مخاطب است. اتیادب تیعدم رعا لیبه دل

َو » ؛گرفتندیمتناسب با مردم را به کار م اتیخودشان ادب غیتبل
 َ َبید ِمِه ِلُ ْرَسْْلا ِِّمْ َرُسوٍل ِإال  ِبِلساِن ََقْ

َ
ْم ما أ را  یامبریپ چیه ؛1«ََلُ

 نییآنها تب یمردم زمان خودش تا برا اتیمگر به ادب مینفرستاد

شده است که  لسان قوم گفته یدر معنا ریتفاس یکند. در برخ

لغت و زبانِ مردم نیست،  ادر این آیه، تنه« لسان قوم»مراد از 

اى با زبان مردم سخن بگوید زیرا گاهى ممکن است گوینده

فهم م حرف او را درست نفهمند، بلکه مراد آسان و قابلولى مرد

                                              
 4 آیه ،میآبراهسوره  1
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 یاتادبی .اى که مردم پیام الهى را بفهمندگفتن است، به گونه

به  ستیبایمند نیز کنیاستفاده می نیکه مبلغان و عالمان د

 «اابالغ امر خد اتیادب» لسان قوم باشد؛ یعنی بیش از آنکه از

 بینانه استفاده کنیماستفاده کنیم، از یک ادبیات عاقالنه و واقع

« آمرانه اتیادب» یجابه در بسیاری مواردخداوند  کهطور همان

ِإْن »: دیفرمای. مثالً مرا به کار برده است یعقالن اتیادب
 
َ
ُُتْ َفَلها ْحَسْنُُتْ أ

ْ
َسأ
َ
ِسُُکْ َو ِإْن أ ُ ف  ن ْ

َ
ْحَسْنُُتْ ِْل

َ
 1.«أ
و صحیح ادبیات  جابهرسد غفلت مبلغین از استفاده یبه نظر م

و  سوکبینانه در تبلیغ گفتمان انقالب از یعقالنی و واقع

از ادبیات  گراغربهای تبلیغاتی ی وسیع دستگاهبرداربهره

طلبی آنی از سوی دیگر موجب شده تا مردم احساس منفعت

از  کنند طالب و مبلغین دینی و حکومت انقالب اسالمی بیش

الب و آنکه به فکر تأمین منافع مردم باشند، دغدغه حف  انق

مقام  ی آن را دارند. این در حالی است کههاآرمانو  هاارزش

ویکرد رو بیانات با یک  هایسخنراندر بسیاری از  معظم رهبری

منافع  مردم را به درک درست اندکردهبینانه همواره سعی واقع

الین نمونه در دیدار با فع عنوانبهشان سوق بدهند. دنیایی

وت اقتصادی، دین و انقالب اسالمی را حامی جدی تولید ثر

 در کشور معرفی کردند:

به مسائل  میهدیم تیّما اهمّ نکهیرا عرض بکنم: ا نیمن ا»

دارد.  یمهمّ اریاقتصاد نقش بس ،یاقتصاد، چون در نظام اسالم

                                              
 7آیه ء، اسراسوره  1
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 دیتول به مقوله یتصوّر کنند که در نظام اسالم یبعض نکهیا

ساز مهمّ ثروت یهابنگاه دیو تول یثروت و گسترش رفاه عموم

 یکی. ستین یزیچ نیناست؛ چ یبزرگ یشده، خطا یاعتنائیب

ثروتمند کردن جامعه و کشور است؛  یاز ارکان مهمّ نظام اسالم

به ثروت با نوع نگاه  ی. البتّه نوع نگاه نظام اسالمیثروت ملّ

 ا،یچه با آنچه در دن- یمادّ یهاستمیو س یمادّ یهاحکومت

چه با  شود؛یشناخته م یستیبرالیو تحت عنوان ل یدارهیسرما

و مانند  یستیالیظام سوسو ن یستیمارکس انآنچه تحت عنو

 دیتول ،یتفاوت دارد. در نظام اسالم -شودیشناخته م نهایا

به نحو عادالنه  یثروت ملّ عیارزش است، توز کی یثروت ملّ

 یثروت ملّ دیتولاسالم معتقد است به  ..ارزش است. کیهم 

 کی. البتّه در جامعه، جامعه یرفتن سطح رفاه عموم الو با

ندارد؛  یاشکال نیکمتر دارند؛ ا یاعدّه کیدارند،  شتریب یاعدّه

نگاه  نیبشود؛ ا عیعادالنه توز یستیبا یمنتها منابع عموم

 1«اسالم به ثروت است.

ی از مندبهرهطالب و مبلغین با  شودیمبنابراین پیشنهاد 

الب ی شدید حکومت الهی و انقهاتیحمابینانه، ادبیات واقع

یین نمایند مصالح دنیایی و اخروی مردم تباسالمی را از منافع و 

نافع های تبلیغاتی دشمن در حمایت از مو کذب ادعای دستگاه

 دنیایی را بر همگان روشن نمایند.

                                              
، کارآفرین   ان و فع   االن اقتص   ادیبیان   ات در دی   دار جمع   ی از تولیدکنن   دگان،  1

1398/08/28 
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مجموعه سخنرانی حاضر سعی دارد با رویکردی نو و تازه به 

بینانه در بین مخاطبین مذهبی تبیین لزوم ایجاد یک نگاه واقع

بپردازد تا در آنها نگاهی درست نسبت  یمسجدی و هیئتاعم از 

 به توجه والیت و دین به تأمین منافع دنیایی به وجود بیاورد.

: رضا رحمتی، محمد اسالمحججدر انتها از پژوهشگران عزیز 

 دیس، ابراهیم ابراهیمی، حمید قدیری، صالح پرورجنتی، هادی 

 ی موسوی زاده، مهدی کشاورزیان و جابر مهدوی باغی کهعل

ما را در تولید این مجموعه سخنرانی یاری نمودند صمیمانه 

 .میکنیمسپاسگزاری 

انیبریاممجمع محتوایی موسسه تخصصی خطابه  



 19                            ینیبواقع یعنی ،یدارنیدجلسه اول: 
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 اشاره و سیر بحث

در  ÷ترین عامل غربت حضرت زهرا در ابتدای سخن، مهم

های بین نبودن مردم مدینه نسبت به راهدفاع از والیت را واقع

عنوان یکی از بینی را بهشان مطرح و واقعتأمین منافع دنیایی

کنیم و دار، معرفی میهای برجسته شخصیتی یک دینویژگی

های دینی منطبق و مطابق با دهیم ارزشتوضیح می

بینی که ابل واقعهای عالم هستند. سپس به نقطه مقواقعیت

های لوحی انساننگری و سادهعبارت است از سطحی

بینانه غیرمتدین اشاره نموده و دو آسیب و پیامد عدم نگاه واقع

. سوءتفاهم 1اند از: کنیم که عبارتداران را بیان میبه دین

بینی توسط . سوءاستفاده از مفهوم واقع2داران و درباره دین

ایت مطالعه تاریخ که در واقع تاریخ بیان برخی جریانات. در نه

عنوان یکی از راهکارهای مهم تقویت ، بههاستتیواقع

 .شودیبینی تبیین مواقع
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 جلسه اول: 

 بینی!داری، یعنی واقعدین

 

 در دفاع از والیت تنها ماند؟ ÷چرا فاطمه زهرا 

در دفاع از والیت  ÷ترین علت تنها ماندن حضرت زهرا مهم

یکسره  ’چه بوده است؟ اهل مدینه شاهد بودند که رسول خدا 

د، پس چرا بانوی دو عالم در کردختر خود را احترام و اکرام می

هنگام یاری ولی زمانه خویش تنها ماند؟ مطمئناً تمام مردم 

قائل بودند. چه  یاژهیمدینه برای دختر رسول خدا احترام و

یشان را در مسیر حمایت از جانشین رسول عاملی باعث شد ا

 خدا تنها بگذارند؟

قطعاً مشکل از جهت شناخت و معرفت نسبت به جایگاه 

مقام و  یخوبنبوده است. همه مردم مدینه به ‘علی و فاطمه 

کردند. پس عامل بروز این مشکل، عظمت آنها را درک می

 عدم شناخت و معرفت نبوده است.

توانیم علت برویم، می ÷ضرت زهرا اگر به سراغ بیانات ح

در دفاع از والیت را  ÷و عامل اصلی مظلومیت حضرت زهرا 

را در مواجهه  ÷در سخنان ایشان پیدا کنیم. تعابیر حضرت زهرا 
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با مردم مدینه ببینید؛ وقتی زنان مدینه به عیادت حضرت آمدند 

 کردند که: یپرسو از ایشان احوال

َْف َاْصَبْحِت ِِّمْ » َة َرُسوِل اهلِل؟َکَ ِتِک ََیْْبَ  «ِع 
ه که بر شما عارض شد یایماریاى دختر رسول خدا! از ب

 چگونه صبح کردید؟ ]و حال شما چه گونه است[

رود بر ایشان در پاسخ، حمد و سپاس خدا را بجا آوردند و د

 فرستادند و سپس فرمودند: ’ امبریپدر بزرگوارشان پ

ًة » َ ف  اجِلُکن  َاْصَبْحُت َواهلِل اعن ِ ًة ِِلِ ، اقِلَ
ن 
ُ
اک ی ْن   ؛« دِلُ

مردان  به خدا در حالى صبح کردم که از دنیاى شما متنفرم،

 شمرم و از آنها بیزارم.شما را دشمن مى

کند؟ و چرا چرا حضرت از دنیای مردم مدینه ابراز تنفر می

بعدی  کند؟ علت را در جملهاز مردان مدینه اظهار بیزاری می

 فرماید:می

، َو » الََلِ ِة َو ادل  ُبو  ساََلِ َو ََقاِِعِ الُّ َوْْیَُُهْ َاّنَّ َزْعَزُُعها َعْن َرواِِس اِلد
اَل َذِلَک ُُهَ 

َ
ِی )أ ا َو ادلد ی ْن  ُموِر ادلُّ ِلِی ِِبُ وِح ااَلِمَن َو املطَّ ِط اِلُّ ب ِ

ََمْ
ِبُی( ُ

ْ
اُن امل ُْْسَ

ْ
 1؛«اْل

 ومحکم رسالت  یهاواى بر آنها چگونه خالفت را از کوه

متین نبوّت و رهبرى و جایگاه نزول وحى و  یهاشالوده

آگاه »، کنار زدند؟در امر دنیا و دینجبرئیل امین و آگاهان 

 «باشید زیان آشکار همین است!

                                              
 15 هیسوره زمر، آ 1
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چرا این بانوی باعظمت که کالمشان از روی حکمت و 

اطالع و آگاهی از امر دنیا را بر اطالع و آگاهی ، استعصمت 

فرمایند شما یک ضرر بسیار و بعد می کنندر دین مقدم میبر ام

است  ÷ن زدید؟ این مخاطب شناسی فاطمه اواضح به خودت

منافع چیزی نگران  داند مردم مدینه بیش از هرمی یخوبکه به

حضرت با همان دغدغه با  از این رو،اند. خویش بوده دنیایی

 گوید.ایشان سخن می

ُمو » ِ ف  ی ن َ ِ
ََسِن َو َما اَّل 

ْ
 ؛«؟×ا ِِّمْ َاِِب اْل

 داشتند؟ ×آنها چه ایرادى بر ابوالحسن على 

که _ ×ی مردم را از ابی الحسن یاهشما ببینید با چه ایراد

عنوان جانشین ایشان معرفی به ’بارها به دست رسول خدا 

 جدا کردند: _شده است

« َ ِفِه، َو ِقَّل  َر ََسْ ُه َو اهلِل َنِکی  ُموا َِمْ َ ف  ِتِه، َو ن َ
َ
َة َوْطأ ِه، َو ِشد  ْْتِ ُُماالِتِه ِِبَ

َرُه ِِف ذاِت اهلِل  مُّ َعِتِه، َو ََتَ  ؛«َناکَل َوق ْ
در برابر مرگ  اشییاعتناینده او و بواهلل آنها بر شمشیر برّ

و ضربات  ییدر میدان نبرد و قدرت او در جنگجو

 !گرفتندیاش ایراد مشکنندهدرهم

است،  ×ت که نمادش شمشیر علی مردم را از روحیه مقاوم

آرامش و آسایش دنیایی شما ، با این روحیه و گفتند ترساندند

به هم خواهد ریخت و همه شما را به کشتن خواهد داد.  را

کردند برای اینکه مردم را از ابی الحسن جدا کنند شایعه می

قدم ثابت اشینید یهاها و ارزشقدر پای آرمانعلی آنکه 

ها با همه شما مردم مدینه که حاضر است برای این آرمان است
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بجنگد و همه شما را از بین ببرد. پس با ایجاد ترس نسبت به 

، مردم مدینه را از علی جدا کردند! منافع دنیاییاز دست دادن 

اِر ُرََحَاُء »حال آنکه قرآن ناطق، عامل به کریمه  اُء لََعَ اْلُكَفَّ ِشَدَّ
َ
أ

ْم  ََنُ ْ گونه از نرمی و مالیمت ایشان نسبت حضرت این .دبو 1«ی َن 

 کنند:ها دفاع میها و انحرافبه مسلمین در فتنه

َحِة، » ِ
ِة اَْلاض  ُج 

ْ
وِل اْل َحِة، َو زاَُلا َعْن ََقُ ِ

ئ  ِة الالَّ َحج  َ
ْ
َو ََتهلِل ََلْ ماَُلا َعِن امل

ْم  اَر ِِبِ
َ

ْیا، َو ِل َلُُهْ َعَ ُُهْ ِاَلْیا، َو ََحَ د  رًا ُسُجاًح، ال َیْکُُلُ  َِلَ ََسْ
لُّ راِکُبُه   ساِئُرُه َو ال ََیِ

اُشُه، َو ال َیِکلُّ س   ؛«ح ُ
رگاه مردم ]آرى[ به خدا سوگند ]اگر امر خالفت با او بود[ ه 

ز شدند و از پذیرش دلیل روشن سربااز جاده حق منحرف می

 د سیرزدند، آنها را با نرمى و مالیمت به سوى منزل مقصومی

شد می نسیرى که هرگز آزاردهنده نبود، نه مرکب ناتوا ؛دادمی

 و نه راکب خسته و ملول.

ترساندند که شان میببینید چگونه مردم را از منافع دنیایی

ها با ابی الحسن چون یک انسان ارزشی است پای این ارزش

خواهد شما خواهد جنگید و حضرت زهرا چگونه می

مردم  ،که والیت؛ اینمردم بفهماند های والیت را بهواقعیت

خود را که از جاده حق منحرف شده باشند با نرمی به مسیر 

و شمشیر علی برای نابود کردن ریشه کفر  گرداندیهدایت بازم

حتی حضرت به این مقدار  مسلمانان.دنیای نه از بین بردن بود، 

                                              
 29سوره فتح، آیه  1
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را با  ×مالیمت والیت علی  ،کند و در ادامههم بسنده نمی

 کند:گونه توصیف میلمین اینمس

اُه، » ُق اجی ِن 
َزن  اُه َو ال ی َن َ ن  َ ف  َ ْطَفُح ض  َ ً ت  رًا صاِفًا َرِوَیَّ ی  ال ََنِ َ َو اَلْوَرَدُُهْ نََمْ

ًا َو ِاْعالاًن  ْم ِِسَّ َصَح ََلُ َ طااًن َو ت  ِ ْصَدَرُُهْ ت 
َ
 ؛«َو ْل
 و سرانجام آنها را به سرچشمه آب زالل و گوارا وارد 

ساخت، نهرى که دو طرفش مملو از آب بود، آبى که هرگز می

 گرداندیسپس آنها را پس از سیرابى کامل بازم ؛شدیناصاف نم

 یافتند.می و سرانجام او را در پنهان و آشکار خیرخواه خود

مردم بدانید با خالفت علی منافع دنیایی شما ضربه یعنی 

رسیدید! و آسایش میزیر سایه علی به آرامش خورد بلکه نمی

عامل این آسایش و  نیتراینجاست که زهرای مرضیه مهم

آرامش مردم را روحیه زهد علی نسبت به دنیا و حراست از 

 فرماید:شمارد و میالمال مسلمین برمیبیت

َر َرید » ا ِْباِِئ، ََغْ طاِِئ، َو ال َْیْظى نَِمْ ِ ا ت  ن 
ی ْ َحّلَّ ِِّمَ ادلُّ َو ََلْ َیُکْن ی َن َ

اِدُق ِِّمَ الَّ  اِغِب، َو الصَّ اَِهُ ِِّمَ اِلَّ ُم ازلَّ َعِة اْلاکِفِل، َو ََلاَن ََلُ اِهِل َو ََشْ
  ؛«اْلاکِذِب 

و از آن سودى جز  گرفتی]آرى[ او هرگز از دنیا بهره نم

و  ؛کامان و سیر نمودن گرسنگان نداشتسیراب کردن تشنه

گو، براى همه گو از دروغو راست ،از زاهد اپرستیدر اینجا دن

 شد.می آنها روشن

مردم مدینه و تأکید  یطلببعد در تکمیل این حس منفعت

کند به دو تأمین می شما را منافع دنیاییاین نکته که والیت 

 کنند:آیه استناد می
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ْم » ْیِ
ْحَنا َعَ ن َ َ ا لَف  وَقْ وا َو ات  ى آََمُ ْهَل اْلُُقَ

َ
ن  أ
َ
ََمِء َو َو ََلْ أ َ اِل  َبَرََكت ِّمد

ُبوَن  ِ
ا ََكُُنا کََیْ َخْذاَنُُهْ ِِبَ

َ
ُُبا فَأ ذ 

َ
 1.«ااَلْرِض َو َلِکْن ک

ا و و اگر اهل شهره»گونه که خداوند فرموده[: ]و همان 

کردند برکات آسمان می آوردند و تقوا پیشهمی ها ایمانآبادى

ب کردند ق را[ تکذیگشودیم، ولى ]آنها حمی و زمین را بر آنها

 «.و ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم

َسُبوا َو َما ُُهْ »
َ
َئاُت َما ک ْم ََسد ِصیُُبُ وا ِِّمْ َهُؤاَلِء ََسُ َی َظََلُ ِ

َو اَّل 
ْعِجِزَی   ؛2«ِِبُ

های اعمالى گرفتار بدی یزودو ظالمان این گروه نیز به 

گال عذاب توانند از چنهرگز نمید شد و ناند خواهکه انجام داده

 الهى بگریزند.

فهماند که اگر حضرت با قرائت این آیات به زنان مدینه می

 ،شدتأمین می یراحتشما به منافع دنیاییپذیرفتید والیت را می

د را از اما اگر به والیت ظالمان تن دادید، منافع دنیایی خو

 دست خواهید داد.

ن ت در پایان سخنان خودشاجالب اینجا است که خود حضر

 کنند:صراحت به این مشکل اشاره میبا زنان مدینه به

ْنُُتْ »
َ
ُنْلِزُمُکُموَها َوأ

َ
؟ )أ ْیُُکْ َیْت َعَ ًة َلُُکْ َو َاّنَّ ِبُُکْ َو ََقْ َعِ َفا َحْْسَ

ا ََكِرُُهَن(   ؛3«ََلَ

                                              
 96 هآیسوره اعراف،  1

 51 هیسوره زمر، آ 2

 28 هیسوره هود، آ 3



 27                            ینیبواقع یعنی ،یدارنیدجلسه اول: 

 

حقیقت بر  کهیبر شما! چگونه امید نجات دارید درحال وای

توانیم می آیا ما» ؟دیخبریها باز واقعیت شما مخفى مانده و

شما  نکهیشما را به پذیرش این دلیل روشن مجبور کنیم با ا

 1«کراهت دارید؟

 کهیتوانم شما را نجات دهم، درحالیعنی من چگونه می

نافع بینید و به دلیل ندیدن مهای دنیای خود را نمیواقعیت

صورت  نیدر ا .خوریدفریب می یراحتبه واقعی دنیایی

ا »توانم با زور شما را نجات دهم: نمی ْنُُتْ ََلَ
َ
ُنْلِزُمُکُموَها َوأ

َ
أ

 .«ََكِرُُهَن 
 در دفاع از ÷ترین علت تنها ماندن حضرت زهرا پس مهم

 این بود که:والیت، 

 نیاییبه منافع د یابیهای دستبینانه از راهواقعدرک  مردم

 !نداشتند

 

 دارانبینی، صفت برجسته دینواقع
دار، های شخصیتی برجسته یک دینیکی از ویژگی

را به چه « داراندین»ست. اگر از دیگران بپرسند ا« بینیواقع»

«! بینیواقع»شناسید؟ باید آنها بالفاصله بگویند ویژگی می

کنند. دین، آدم ها نگاه میچقدر اینها دقیق و درست به واقعیت

کند. ها باز میاصالً چشم را به واقعیت ؛کندبین میواقعرا 

                                              
، احتج اج فاطم  ل الزه  راء 108، ص 1 اإلحتج اج عل  ى  ه ل اللج  اج )للطبرس  ی(، ج 1

 على القوم لما منعوها فدک و قولها لهم عند الوفاة باإلمامل. ÷
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ها را ببینند. قرآن وقتی توانند واقعیتهای کافر اصالً نمیانسان

فرماید اینها دستگاه رد میاخواهد ویژگی کفار را برشممی

 1:ها را ندارندمحاسباتی برای دیدن واقعیت

ِل اَّل  » وا كَََمَ يَن كَََفُ ُل اَّل  ِعُق ِِبا ال َيْسَمُع ِإال  ُداعًء َو ِنداًء َو ََمَ ي َين ْ
ْم ال َيْعِقُُلَن   ؛2«ُصمٌّ ُبُْکٌ ُعْْمٌ ََفُ

مَثَل )تو در دعوت( کافران، بسان کسى است که  

ا )گوسفندان و حیوانات را براى نجات از چنگال خطر( صد

قت و شنوند؛ )و حقیزند؛ ولى آنها چیزى جز سر و صدا نمىمى

ع( کر و کنند. این کافران، در واقتار او را درک نمىمفهوم گف

 .کنندنمی هشیالل و نابینا هستند؛ از این رو ]درباره حقایق[ اند

بَرَد، بایستد با این ای را دارد میمثل یک چوپانی که گله

تر طرفگله حرف بزند، با این گوسفندها بگوید که بیایید این

فرماید که این ل میطرف گرگ است، بعد خداوند متعاآن

فهمند که این شنوند، نمیگوسفندها فقط یک صدایی می

فرماید پیغمبر! تو با اینها حرف بزنی گوید. میمی هچوپان چ

مشاعرشان از کار افتاده است. کافر یعنی چه؟  قدرنیاینها ا

ها بسته بین نیست. چشمش را به واقعیتیعنی کسی که واقع

آیا ما  3لغتی کفر هم پوشاندن هست.است. اتفاقاً در معنای 

                                              
ُعوَن »کور، کر و الل هستند؛  1 ِ ْم ال َيْرج   18آیه  ه،بقر «.ُصمٌّ ُبُْکٌ ُعْْمٌ ََفُ

 171 آیه ،هبقرسوره  2

الکف  ر ف  ی اللغ  ل س  تر : »433راغ  ب اص  فهانی، المف  ردات ف  ی غری  ب الق  رآن، ص  3

الش  و و وص  ف اللی  ل بالک  افر لس  تره االش  خاص، والزراع  ل لس  تره الب  ذر ف  ی االرض 
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فرهنگ  هایی که باشناسیم؟ آیا ما آدمکفار را به این اوصاف می

اند را به این و تمدن غیردینی غربی ساخته و پرداخته شده

 ؟اندعقلیشناسیم که آنها چقدر بویژگی می

 

 بینینگری نقطه مقابل واقعلوحی و سطحیساده

لوحی است. آیا نگری و سادهبینی، سطحیمقابل واقع هنقط

ما چنین نگاهی به کسانی که با دین و معنویت قهرند داریم؟ 

داده غرب قدر واها آنزدهلوح. بعضی از غربو ساده نگریسطح

آن و  کنندچنان از نظریات پوسیده غربی تقدیر میآن، هستند

نگری و سطحی .کندآدم تعجب میکه  دنپنداررا عمیق می

اند. خداوند ست که از دین بریدهالوحی صفت کسانی ساده

چه کسی حاضر است از آیین ابراهیم فاصله بگیرد، »فرماید: می

َو َِّمْ  ؛خِردی زده استمگر کسی که خود را به نادانی و بی
َسه ْ ف  َه ن َ ِ ِ ِإْبراهمَی ِإال  َِّمْ َشف 

ه دین در واقع کسی ک 1!«َیْرَغُب َعْن ِمَّل 

لوحی است. کسانی که نوعی ساده مبتال بهرا انتخاب نکند، 

که دچار  اشوند نوعاً افراد نادانی هستند، مگر آنهدار نمیدین

دینی سِر سوءتفاهم هستند. دعوای اصلی بین دین و بی

 بینی و سفاهت است.واقع

                                              
... و کف  ران النعم  ل لس  ترها بت  رک اداء ش  کرها، واعظ  م الکف  ر جح  ود الوحدانی  ل او 

 «ه...الشریعل او النبو

 130آیه  ،بقره 1
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ترین گویید که وقتی تمدن غرب، پیشرفتهحتماً با خود می

را برای تأمین مصالح دنیایی به دست آورده، پس  هاتکنولوژی

 هستند و ما که حاال نگریتوانیم ادعا کنیم اینها سطحنمی

 بین هستیم.حاالها از تکنولوژی آنها عقب هستیم، واقع

تجربه تاریخی شاهد بر این مطلب است که دستیابی به 

های پیشرفته دنیایی لزوماً به معنای درک درست از تکنولوژی

 :زنمیمبرای شما مثال کوچک  کنافع دنیایی نیست. یم

آغاز شد. این دارو  1957اکتبر  1تولید تالیدومید در تاریخ 

، سرفه، یخوابیبخش و مسکن مؤثر بود و در درمان بیک آرام

و سردرد نیز مورد زنان باردار سرماخوردگی، تهوع صبحگاهی 

« آساوی معجزهدار»در آن زمان آن را  .گرفتاستفاده قرار می

یک شرکت داروسازی آلمانی به نام این دارو در نامیدند. 

 گروننتال تولید شد و به بازار آمد.

سال پیش توانست یک داروی  62 ،پیشرفته یتکنولوژ

آسا تولید کند و از آنجا که این دارو در درمان تهوع معجزه

ه صبحگاهی بسیار مؤثر بود، هزاران زن باردار شروع به استفاد

به چنین تکنولوژی  دتوانیاز این دارو کردند. خب شما کجا می

بینی با در آن زمان دسترسی داشته باشید؟ اما آیا واقع

 تکنولوژی برابر است؟

این دارو  دکنندهیشود در آن زمان، دانشمندان تولگفته می

کردند دارو بتواند از جفت عبور کند و به جنین در تصور نمی

 60و در اوایل دهه  50در اواخر دهه »زند. حال رشد آسیبی ب

کشور در نتیجه مصرف  46هزار کودک در  10بیش از 
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های مادرزادی به دنیا آمدند. تعداد دقیق تالیدومید با نقص

قربانیان مصرف این دارو در سرتاسر دنیا مشخص نیست، اما 

هزار  20هزار تا  10شود که تعداد قربانیان بین تخمین زده می

های قلبی، نقص تواند منجر به نارساییتالیدومید می .باشدنفر 

ها، گیری کلیهدر اندام، نقص در صورت و نقص در شکل

های تناسلی و معده و روده شود. همچنین مجاری ادرار، اندام

ماندگی ذهنی شود. میزان تواند منجر به عقباین دارو می

 40اند ار گرفتهدر نوزادانی که در معرض این دارو قر ریوممرگ

 1«درصد است.

رب غهای امروز تمدن توانید صدها مورد از پیشرفتشما می

ده که صدها پیدا کنید که نه تنها به نفع مصالح دنیایی مردم نبو

ناشی از  ییگراضرر و زیان هم زده است. تعقل و واقع

 استفاده از تکنولوژی را هم مدیریت منطقی و ،داریدین

 کند.کند و نسبت انسان با تکنولوژی را تعریف میعقالنی می

درت قای که داشت و همه آمریکا با همه تجهیزات پیشرفته

، به نظامی که داشت، به دلیل نداشتن یک نگاه واقع بینانه

اره ربدترین تصمیم را اذعان کارشناسان خود آمریکا احمقانه

ه کشتن نفر دوم جمهوری اسالمی ایران گرفت که مطمئنا ب

رفتهتواند پیشضرر منافع آمریکا تمام خواهد شد. انسان می

های دنیا ها را داشته باشد، اما در درک واقعیتترین تکنولوژی

 از حیوان کمتر بفهمد؛

                                              
 خبرگزاری مشرق: 1

https://www.mashreghnews.ir/news/152545 

https://www.mashreghnews.ir/news/152545
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وِلَك ُُهُ »
ُ
َضُلَّ أ

َ
ْْناِم ََبْ ُُهْ أ

َ ْ
وِلَك ََكْل

ُ
 1.«َن اْْلاِفُُل  أ

وجود ما  هاآلن یک معضل فرهنگی در نگرش مردم جامع

اش این گویند: سلیقهدین میو آن اینکه به یک آدم بی دارد

رد! گویند: آدم خوب و عاقلی است، ولی دین ندااست! یا می

 شود که یک آدمی هم خوب و اخالقی باشد، هم عاقل ونمی

 فهمیده باشد و هم زندگی خوبی داشته باشد، فقط مشکلش

شاید  هاست؟!این باشد که دین ندارد! مگر دین چیزی جز این

رست ددلیل این تصور یا ذهنیت غلط این باشد که ما دین را 

هایی از دین را توضیح ایم. شاید یک بخشمعرفی نکرده

 .ایم که درست جا بیفتدایم؛ یا طوری توضیح ندادهنداده

 

 داری!بینی و عقالنیت، اولین اثر دینواقع

ه کاست. هرکسی  بینی و عقالنیتداری واقعاولین اثر دین

 :بین هستید. فرمودبیند بگوید چقدر شما واقعشما را می
؛»  ولج  ِ َعز  وِر اهلل  ُظُر ِْبُ ُه َين  وُقا ِفراَسَة املؤِِّم؛ فإنَّ بترسید از  ات 

یکی از  2«بیند.فراست مؤمن! زیرا او با نور خداوند عزّوجلّ مى

بینی است. یکی از داری، واقعهای ارزیابی دینشاخصه

ست که ادارید، این رای اینکه بفهمید چقدر دینها بمالک

 .بین هستیدببینید چقدر واقع

                                              
 179سوره اعراف، آیه  1

 350ص  ،1معانی األخبار، ج  2
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ید در داران و دین وجود ندارد، بااگر چنین نگاهی به دین

یغ دین کنیم. باید در معرفی و تبل دنظریداری خودمان تجددین

که  میابازنگری کنیم. ما چطور دین را به دیگران توضیح داده

بینی؟! چرا مردم داری یعنی واقعنتیجه این نشده است که دین

داران یندگیرند؟ حتماً به نحوه معرفی ما فاصله می یدارنیاز د

 گردد.برمی

های ای که با واقعیتبینی، دین یعنی برنامهدین یعنی واقع

عالم هستی مطابقت دارد. اگر خدا هم در صدر موضوعات دین 

ه این دلیل است که خدا اوالً خودش شود، بمطرح می

های پیچیده و پنهان از واقعیت ،اًیثان ؛واقعیت است نیتربزرگ

کند. خدا اگر وحی بینانه ما را راهنمایی میعالم خبر دارد و واقع

اند و ها پیچیدهفرستاده برای این است که بسیاری از واقعیت

اند و برها آمدهتوانند آن را خوب درک کنند، پیامها نمیانسان

کس با تعقل با دین برخورد  اند. هربه عقل بشر کمک کرده

کس با عقل خودش  فهمد. هرهای دینی را میکند صحت پیام

شود. اعتقادات مثل مند میسراغ دین بیاید، به دین عالقه

 احکام شرعی تقلیدی نیست و باید با تفکر و مطالعه و تعقل به

ینی شدی که با عقل آن را انتخاب ولی وقتی وارد د ،رسید آن

به حکم عقل  شناسنیاز یک عاقل باالتر و عالم د ،کردی

. اصالً دین چیزی جز بیدارکننده عقل نیست، یکنیتبعیت م
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های عقل فرماید: پیامبر آمده است دفینهمی × نیالمؤمن امیر

ْم َداَفِِئَ اعْلُ »: را استخراج کند و بیرون بیاورد ُروا ََلُ ی  ن ِ
 1.«وُقلَو ی ُ

فانه شما به شخصیت شهید ادواردو آنیلی نگاه کنید. متأس

کنند خوب معرفی نکردند، بعضی فکر می ااین شهید عزیز ر

؛ شد نسلمامد و مآتوی کتابخانه دید و خوشش  رااتفاقی قرآن 

م، اگر به زندگی شهید ادواردو آنیلی نگاه کنی کهیدرحال

. تاس اندیشمند و عاقل بودهالعاده ن فوقابینیم که ایشمی

دید  اآن رحتی وقتی قر شد.خواند، اما قانع ن اانجیل و تورات ر

د که وقت به این نتیجه رسی بررسی کرد، آن ابا عقلش دین ر

و چون عاقالنه انتخاب کرد،  است انتخاب درست همین

. دنست فریبش بدهاهای دنیا نتواز زرق و برق کدامچیه

دنیا ی هانیاردو آنیلی یکی از ثروتمندترنید که پدر ادوادمی

گاه بود. صاحب کارخانه فیات، المبورگینی و ... مالک باش

، مالک همه شدیادواردو آنیلی اگر مسلمان نم و... .یوونتوس 

رد و کشناخت و انتخاب  ااما عاقالنه دین ر ،شدیاین ثروت م

و  دشاز دست داد و حتی تهدید  ابا اینکه تمام این ثروت ر

 نشد. در اعتقاداتش تزلزل ایجاد یافشار قرار گرفت، ذرهتحت

کند کند، دین انسان را تبدیل میگرا میانسان را واقع ،دین 

ورزد. دین ها اهتمام میبه موجودی که خیلی به واقعیت

اگر نزد ما کودکی را  .دهدواقعیت طاغوت را به ما نشان می

ولی چطور به کسانی که با  ،میفهمیکتک بزنند زشتی آن را م

                                              
 1خطبه ، البالغهنهج 1
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 یر  شوندیسوء مدیریت خود باعث گرسنگی و قتل کودکان م

اند نخبگان جوامع چقدر پست ؟کنیمدهیم و انتقاد نمیمی

دهند هایشان انجام میهایی که دولتغربی که در مقابل قتل

کنند! دین زشتی این واقعیت را با بیدار کردن عقل سکوت می

 دهد.ن میو فطرت به ما نشا

 

 بینیعنوان واقعداری بههای عدم معرفی دینپیامد

 داراندین هسوءتفاهم دربار (1

بینی معرفی نکنیم و نسبت دین با اگر ما دین را با واقع

بینی را بینی را توضیح ندهیم و اوج تناسب دین و واقعواقع

 شود.موجب سوءتفاهم برای دیگران می ،بیان نکنیم

سلسله  کیدر جامع جهانی،  ما بلکه هدر جامع

های عمیق و بسیار فراوانی ایجاد شده که موجب سوءتفاهم

دشمنان بشریت و دشمنان دین شده است. اگر این  هسوءاستفاد

وقت شما خواهید دید که یک ها برطرف بشود آنسوءتفاهم

تواند جاودانه و با حکومت واحد جهانی با یک دین واحد، می

باقی بماند؛ بدون اینکه امام زمان  فشارآرامش و بدون تنش و 

اهلل تعالی فرجه( بخواهد در آن حکومت واحد جهانی از  ل)عج

 بسیاری از ابزارهای کنترل در جامعه استفاده کند.

و  قیهمه سال همه تنوع و با اینجهانی با این هدر جامع

توانند تحت اشراف یک سوابق گوناگون، آیا واقعاً همه می

دین قرار بگیرند؟ بله! اگر اآلن کسی این را  حکومت و یک

هایی است که ایجاد شده است سوءتفاهم لیداند، به دلبعید می
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ِ ال یت» :و اال فطرت مردم، یک فطرت الهی است ْطَرَت اهلل  َطَر  ف ِ َ ف 
ْیا اَس َعَ  1.«ال 

پذیرند که فهمند و میعنوان مثال، در دنیا همه میبه 

دم، بُری چیز بدی است، حاال شما حساب کنید که اگر مرجیب

ه اتفاقی خوبی بفهمند و بپذیرند، چتمامِ یک دین و آئین را به

عنوان توانیم یک دین واحد جهانی بهوقت ما میآن !افتدمی

قدر آشکار تی دین، اینالمللی داشته باشیم. وقیک میثاق بین

ست اقدر جذاب و هوشمندانه قدر عقالنی است و ایناست، این

 القاعده همه باید بپذیرند.علی

تی حگریزی دارند یا کنند، دینکسانی که از دین فرار می

 های بدی نیستند وستیزی دارند، خیلی از اینها آدمدین

کن است شود گفت که اینها بیماردل هستند، البته ممنمی

ءتفاهم ولی بیمار نیستند بلکه دچار سو ،های ضعیفی باشندآدم

 اندقتیحق هستند و دنبال ییگرااند. اتفاقاً چون مدافع واقعشده

. اگر کنند واقعیت جای دیگر استو تصور می اندیاز دین فرار

 پذیرند.فهمند و میاین سوءتفاهم برطرف بشود، دین را می

 کردند:میاستاد قرائتی تعریف 

که از آلمان برگشته بود  شهید بهشتیاول انقالب به دیدار  

تا من هم  دییگویرفتم و گفتم شما برای جوانان آلمان چه م

 برای جوانان کاشان بگویم، همه خندیدند! اما شهید بهشتی

                                              
 30، آیه رومسوره  1
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ها گوید، نیازهای فطری همه انساننخندید و گفت: راست می

 پیشرفت اسالم دو کار باید کرد:یکی است. بعد فرمودند: برای 

 ؛الف: جدا کردن خرافات از اسالم

 ب: جدا کردن کار مسلمین از اسالم.

نقل  یاکار شهید دیالمه همین بود، خواهر ایشان در مصاحبه

ایشان در زندان اوین برای گروه فرقان کالس »کند: می

داشتند. من یادم هست در روز ختم شهید دیالمه در منزل ما، 

کرد. به من گفت که شدت گریه مییک خانمی آمده بود که به

. او گفت شهید دیالمه در هعضو گروه فرقان بوده و آزاد شد

خب شهید « .استه دگرگون کرداش را ساختار فکری ،زندان

؟ کردیدیالمه چگونه این تحوالت را در افراد ایجاد م

کرد. این شهید بزرگوار ها را برای اینها برطرف میسوءتفاهم

ما یک طناب »در یکی از نوارهایشان این تعبیر را دارند: 

کشیم. به انداختیم گردن اسالم و داریم آن را دنبال خود می

رویم، اسالم را دنبال خود ما دنبال اسالم ب نکهیجای ا

 1«کشیم.می

ست، دین یعنی ایکی از وجوه معرفی درست دین همین 

ها فاهمبینی. تا چنین نگاهی به دین نداشته باشیم، سوءتواقع

 ادامه خواهد داشت.

 

 

                                              
 :مناسبت هفتم تیرمصاحبه خواندنی رجانیوز با خواهر شهید دیالمه به  1

 113560http://www.rajanews.com/news/ 

http://www.rajanews.com/news/113560
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  :فرمایدمی ×یامیرالمؤمنین عل
َجَب » اِرِمِه ََلَ اَحَنُه َعْن ََمَ ُ ُُسْ َه اهلل  اِقلََلْ ََلْ ََیْ ا اعْلَ َتِنَُبَ ْن ََیْ

َ
 1؛«أ

کرد. در اگر خدا نهی نکرده بود، عاقل خودش اجتناب می 

گوید کشد و میقرآن کریم بارها خداوند پای عقل را وسط می

 فقط عاقالن مخاطب دین هستند. هم دین عقالنیت آدم را

 شوند.دار میبرد و هم عقال، دینباال می

او  دا دو بال در بهشت بهشهیدی بود که خ & اریّجعفر ط

د داد و از این جهت با شهدای دیگر متمایز شد. این شهی

عزیز و  خیلی ’بزرگوار قبل و بعد از شهادت، نزد پیامبر اکرم 

 محترم بود.

و به  جعفر بن ابیطالب را صدا زدند ’بار پیامبر اکرم یک

 ایشان فرمودند:

نده و سالم رساخداوند متعال از تو تشکر کرده است، به تو 

م آمد فرموده: من از جعفر، نه بعد از اینکه مسلمان شد خوش

آمد و از او بلکه قبل از اینکه مسلمان بشود از او خوشم می

ای که قبل از مسلمان کنم به خاطر وضع زندگیتشکر می

 شدن داشته است.

 : ×امام محمد باقر 

ُ َعز  َو لَج  ِإََل َرُسوَِلِ » ْوََح اهلل 
َ
ِِب َطاِِلٍ  ،’ أ

َ
 َشَکْرُت ِِلَْعََفِ ْْبِ أ

ّند
َ
أ

َرُه  َ ْخی 
َ
ِِبُّ ص فَأ اَعُه ال  َصاٍل ََفَ ِ

ْرَبَع خ 
َ
 2«...أ

                                              
 7595، غررالحکم 1

 397ص ، 4ج ،الفقیهالیحضرهمن 2
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شنوند و بعد از جعفر این را از خداوند متعال می ’رسول خدا 

ها یا چه کنند که شما چه خصلتبن ابیطالب سؤال می

ه؟ جعفر بن آمدرفتارهایی داشتید که خدا از شما خوشش می

دهد: اگر خداوند متعال نگفته بود، من اینها ابیطالب پاسخ می

گفتم، ولی چون شما دستور دادید و خداوند متعال عنوان را نمی

کنم. جعفر بن ابیطالب فرموده، من به شما عرض می

وقت شراب نخوردم. )با اینکه آن موقع او فرماید: من هیچمی

حکم حرمت شراب هم نرسید  هنوز مسلمان نشده بود و هنوز

 لیبود( برای اینکه من فهمیدم وقتی که شراب بخورم عقلم زا

ّند ِإْن » :شود، بدم آمد و نخوردممی
َ
ْمُت أ  َعِ

ّند
َ
طُّ ِْل ْْبُ ََخْرًا ف َ َما ََشِ

ِّل  ْ ا َزاَل َعف  ْبُُتَ  «.ََشِ
دروغ هم نگفتم، برای اینکه دروغ را خالف مروت 

ُروَءَة َو َما » :دانستممی ُ
ْ
ُص امل ُ ق  ن  اْلَکِذَب ََیْ

َ
طُّ ِْل َذْْبُ ف َ

َ
 «.ک

اش را اش را و مجازات دنیاییزنا نکردم، برای اینکه زشتی

َل ِِب » :دانستممی ْلُت ُعِ ّند ِإَذا َعِ
َ
ُت أ ْ ف  ِ  ج 

ّند
َ
طُّ ِْل ُت ف َ ْ  «.َو َما َزی َن 

ای پرستی رفتار غیرعاقالنهبت نپرستیدم، چون گفتم بت

نه نفعی برای من دارد، نه ضرری برای من دارد، است، بت 

ّند »؟پس من برای چه این کار را بکنم
َ
طُّ ِْل ْدُت َصَنًَم ف َ َو َما ََعَ

َفُع   ََیْ
َ
ُُضُّ َو ال َ  ت 

َ
ُه ال ن 

َ
ْمُت أ  «.َعِ
حضرت جعفر  هروی شان ’وقت پیامبر گرامی اسالم آن

و بعد فرمود:  «ی عَاتِقِهِقَالَ فَضَرَبَ النَّبِیُّ ص یََدهُ عَلَ» :دست زد

واقعاً حق است که خدا دو بال به تو بدهد که با آنها در بهشت 
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َعَل َلَک » :همراه مالئکه پرواز بکنی ْن ََیْ
َ
ِ َعز  َو لَج  أ َو اَقَل َحقٌّ لََعَ اهلل 

ِة  َن 
ْ
اَلِئَکِة ِِف اِل َ

ْ
ََم ََمَ امل ُر ِِبِ ِطی 

َ ِن ت  اََحْ   «.ََجَ
ان تأسف بخوریم، چقدر ضعیف هستیم ما باید برای خودم

شراب در ساختن فیلمی که در آن به مردم جهان نشان بدهیم 

صرفاً یک امر دینی و قدسی  حیاحجاب و نخوردن، صداقت، 

توانیم فیلمی ، ما نمیهستندیک امر عقالنی  بلکه ندنیست

تا  های دینیاین ارزش گرنهبسازیم که این را نشان بدهد و 

ایم امور دینی را . چرا ما تصمیم گرفتهندحاال جهانی شده بود

صرفاً اموری قدسی و ارزشی معرفی کنیم و عقالنیت آن را 

 ؟!میدهینشان نم

 

 بینی و عقالنیتسوءاستفاده از مفهوم واقع (2

ست. اگر ما ادومین آسیب بعد از سوءتفاهم، سوءاستفاده 

بعضی با قیافه عقالنیت و  بینی نشناسیم،داران را به واقعدین

اهالی دین را متهم و  زنندیداران مبینی، بر سر دینواقع

بین نیستید. جالب اینجا است که کنند به اینکه شما واقعمی

بین باش! در حالی که کنند که بیا واقعشما را دعوت می

بقیه اصالً حرفش را نزن!  ،بین هستندهستند که واقع داراننید

 بینی حرف دیگری هم دارد؟جز دعوت به واقع و مگر دین

حضرت به  ، از آن بیانات÷حضرت زهرا برگردیم به کلمات 

توان فهمید مشکل اصلی مردم مدینه می یخوببهزنان مدینه 

درک کنند  یدرستکه نتوانستند منافع دنیایی خود را به بوداین 

درست نسبت به منافع دنیایی، از  بینیواقع نداشتنو به دلیل 
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شان دست از والیت و ترس از دست دادن منافع دنیایی

برداشتند و خالفت افرادی را پذیرفتند که  ×جانشینی علی 

ًة َلُُکْ َو َاّنَّ ِبُُکْ َو ََقْ »؛ شان را خراب کردندمنافع دنیایی َفا َحْْسَ
ْن 
َ
ُنْلِزُمُکُموَها َوأ

َ
؟ )أ ْیُُکْ َیْت َعَ ا ََكِرُُهَن(َعِ بر شما!  وای ؛«1ُُتْ ََلَ

چگونه امید نجات دارید در حالى که حقیقت بر شما مخفى 

توانیم شما را به می آیا ما» ؟دیخبریها بواقعیت ازمانده و 

شما کراهت  نکهیپذیرش این دلیل روشن مجبور کنیم با ا

جالب اینجا است که بعد از این سخنان حضرت، زنان  2«دارید؟

گردند و آنقدر سرکوفت به مردان مدینه به منازل خود برمی

کنند برای عذرخواهی به زنند که آنها را مجبور میخود می

منزل حضرت زهرا مراجعه کنند، اما کار به جایی رسیده بود 

 د.کرکه دیگر عذرخواهی مردان مدینه مشکلی را حل نمی

 

 باید نهضت رفع سوء تفاهم راه بیندازیم!

راه  «نهضت رفع سوءتفاهم!»ما نیاز داریم به اینکه یک 

ای پیش بسیار گسترده هبیندازیم؛ چون این سوءتفاهم در دایر

آمده است و با پاسخ دادن به چند شبهه و جواب دادن به چند 

سؤال، برطرف نخواهد شد. در جریان نهضتِ رفع سوءتفاهم، 

ممکن است »باید بگوییم ، هر اختالفی که پیش آمد اوالً

                                              
 28 هیسوره هود، آ 1

، احتج اج فاطم  ل الزه  راء 108، ص 1 اإلحتج اج عل  ى  ه ل اللج  اج )للطبرس  ی(، ج 2

 على القوم لما منعوها فدک و قولها لهم عند الوفاة باإلمامل. ÷
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سوءتفاهم شده باشد! شاید دعوای عنب و انگور است؛ هر دوی 

کنید اما لفظتان با هم فرق صحبت میانگور  هشما دارید دربار

 «کند!می

زنیم و دین را درست ایراد ما این است که درست حرف نمی

کنیم. نهضت رفع سوءتفاهم برای این است که ما معرفی نمی

اکثر کسانی را که از دین و خط خدا و اسالم ناب فاصله 

 اند، به این مرام جذب کنیم.گرفته

نه، مدرسه، مساجد گفتمان سازی توانستیم در خااگر ما می

بینی، بساط بسیاری از دعواهای داری یعنی واقعکنیم که دین

 بود وامکان فریب نچون شد. و منازعات سیاسی جمع می

 شد.کاذب ایجاد نمی یهایدوقطب

و باشد برانگیز تا وقتی ادبیات دینی و انقالبیِ ما سوءتفاهم

تا وقتی نتوانیم دین را قابلیت سوءاستفاده را داشته باشد و 

نمایی و دین چیزی غیر از واقع»طور معرفی کنیم که این

اصولگرا وجود -طلباین دعوای اصالح« گرایی نیستواقع

 خواهد داشت.

دانش و »یک آقایی اول انقالب، کتابی نوشت به نام 

و این تئوری خودش را تقویت کرد و سرایت داد به « ارزش

اینها ارزشی هستند، ما دانشی »سیاست و گفت:  هعرص

ای درست کرد و آن حلقه آمدند جریان یک حلقه« هستیم...

در  -دروغبه-دو ادبیات و طلب اصولگرا درست کردنداصالح

ها را از کجا آوردی؟! جامعه ما رواج پیدا کرد. اصالً کلمه ارزش

ها به بیکند. خب چرا ما مذهها دعوت میدین فقط به واقعیت
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بینانه به دین دعوت کنیم، با جای اینکه مردم را با ادبیات واقع

با  ÷؟ مگر حضرت زهرا میکنییک ادبیات ارزشی دعوت م

بینانه به منافع دنیایی مردم، از والیت دفاع واقعو نگاه ادبیات 

د که یاز کسی گرفت افرمود: شما خالفت رکرد؟ حضرت مینمی

شما بود! پس دنیای خود را تباه  دنیاییآگاه به امور و منافع 

 خواهید کرد.

قا تالش کردند خط بطالنی بر این آحضرت  84از سال 

 و مضحک بزنند و جامعه را آگاه سازند: یمعنیدوگانه ب

 طلب و ا اصولگرا را هم قبول ندارم.بنده دعوای اصالح»

دانم. نقطه مقابل اصولگرا، بندی را غلط میاین تقسیم

طلب، اصولگرا نیست. طلب نیست؛ نقطه مقابل اصالحاصالح

اصول و الابالی است؛ آدمی که به نقطه مقابل اصولگرا، آدم بی

هیچ اصلی معتقد نیست؛ آدم هرهری مذهب است. یک روز 

شدت ضد کند که بهمنافع او با فضای عمومی ایجاب می

داری حرکت کند. یک روز هم منافعش گذاری و سرمایهسرمایه

داری شود؛ کند که طرفدار سرسخت سرمایها فضا ایجاب میی

طلبی، افساد حتی به شکل وابسته و نابابش! نقطه مقابل اصالح

؛ اصول متین و طلبمبنده معتقد به اصولگرای اصالحاست. 

ها متقنی که از مبانی معرفتی اسالم برخاسته، با اصالح روش

ها را اصالح ید روشصورت روز به روز و نو به نو ... ما بابه

ای ها اشتباه و نقص وجود دارد. گاهی به مرحلهکنیم. در روش

دهد؛ باید مرحله دیگری را رسیم که امروز دیگر جواب نمیمی



  راز تنهایی مادر                                                              44

 

طلبی ها، معنای اصالحشروع کنیم. حف  اصول و اصالح روش

 1«.است

پردازان و خیالدوقطبیِ حقیقی در کشور ما این است: 

 بینان.واقع

برجام تنها راه حل تمام مشکالت کشور پردازان گفتند لخیا

ما است. ما برای حل مشکالت مردم تنها یک راه داریم، آن 

گفتند مذاکره یکی هم مذاکره و برجام است، اما واقع بینان می

از ابزارهای مبارزه با دشمن است. ما که نباید تمام مملکت را 

دعوا سرِ این است، دعوا سر  صرف یک مذاکره بکنیم! همه

بینی سر واقع جا دعواجا همین است، همهچیز دیگر نیست. همه

شود گفت. پردازی است. این را هم اساساً دوقطبی نمیو خیال

ن  »قرآن کریم هم فرمود:  ِبُعوَن ِإال  الط   ٍم ِإْن َين   ْم ِبِه ِِّمْ ِعْ ؛ با 2«َو ما ََلُ

فته خود ندارند و جز خیال و گمان اینکه هیچ دلیلى علمى بر گ

کنند، در حالى که خیال و گمان هیچ دردى را دوا دنبال نمى

کنند! کنند؛ از علم پیروی نمیاینها از گمان پیروی می ،ننموده

کم خودش موجب حذف هرکسی از گمان پیروی کند، او کم

 شود و نیازی به دوقطبی سازی نیست.خودش می

های کشیویژه سر این جناحبه-سازی کاذب دوقطبی

ست؛ کاِر اای و تقویت آن در جامعه کار خبیثانه -بینانهغیرواقع

شود زدن و نهی از منکر کردن، نمی ادیای که جز با فرخبیثانه

                                              
بیان  ات رهب  ر معظ  م انق  الب اس  المی ای  ران در دی  دار دانش  جویان و اس  اتید  1

 19/2/84های استان کرمان، دانشگاه

 28 نجم، آیهسوره  2
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درستش کرد. منتها اکثر کسانی که در کشور باید بیایند به دادِ 

در  این فضا برسند و فضا را اصالح کنند و توانمند هستند که

انگار  ؛برنداین فضا حرکت کنند، گویا در حال غفلت به سر می

نهضت » های منکر و معروف در جامعه ندارند.درکی از اولویت

در حال حاضر بزرگ ترین امربه معروف و  «رفع سوء تفاهم

 نهی از منکر است!

تا طرحِ خوب و مفید برای جامعه توانید ده تا یا بیستشما می

طلب یا اصولگرا بودنِ دون توجه به اصالحمعرفی کنید و ب

هرکس یا کسانی که بگویند که ما این ده تا »افراد، بگویید: 

کنیم... اینها شایسته هستند که به ایشان ر ی طرح را اجرا می

 «بدهید.

در انتخابات هم هر کاندیدایی که طرحِ خوبی دارد، بیاید و 

ا تخریب رقیبش طرح خودش را معرفی کند، نه اینکه بخواهد ب

است، گزارش بیاورد و بگوید  ر ی بیاورد! یا اگر کاری کرده

اما حق ندارد از دیگران « خواهم این کار را ادامه بدهممن می»

با »یک دیو بسازد تا مردم از ترسِ این دیوِ خیالی، بگویند: 

 «دهیم!هرحال به تو ر ی میاینکه تو شایسته نیستی، اما به

بینی، انقالبی نبودن یعنی یعنی واقع گری همانقالبی

هایی که همیشه زدهبودن. غرب پردازالیصورت احمقانه خبه

بودند.  یپردازالیهای خاند، آدمخیانت کردهبه انقالب اسالمی 

کند. این یک واقعیت نمی نیگاه صلح شما را تأمدشمن هیچ

ایستاده بینی دارد. دشمن با شمشیر مقابلش است و نیاز به واقع

 «!زندنه! او مرا نمی»گوید: می
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 یپردازالیاآلن تمام مشکالت کشور ما ناشی از یک خ

با  ها است مردم را به منافع خیالی مذاکرهسال ؛واهی است

ا ت. این همه سال مردم منتظر نشستند میاخوش کردهغرب دل

کار  با توافق برجام مشکالت اقتصادی، معیشتی، آب و نان و

 شود! مردم حل

 یحاال وقت آن رسیده که تذکرات مکرر مقام معظم رهبر

ست، ابینانه به مشکالت کشور مبتنی بر یک نگاه واقعکه  را

 . درست همان روزی که برجام امضاء شد وبازخوانی کنیم

رئیس جمهور ما هم به مقام معظم رهبری پیام تبریک 

یابان خفرستادند و گروه هایی از مردم به رقص و پایکوبی در 

خ ها مشغول شدند، دقیقا در همان ایام حضرت آقا در پاس

 تبریک رئیس جمهور اینگونه نوشتند:

جناب و دیگر طور که در جلسات متعّدد به آنهمان»

مسئوالن دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم 

ها هر چند از باب رفع ظلم ام، رفع تحریمعزیزمان گوشزد کرده

وق ملّت ایران کار الزمی است، لیکن گشایش و احقاق حق

اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضالت کنونی جز با جّدی 

اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد  هجانبگرفتن و پیگیری همه

 1«ش د.

ها یکی از ابزارهای خوب یعنی مذاکره برای رفع تحریم

 های جامعه و کشوربرای احقاق حقوق مردم است، اما واقعیت

ما این است که معضالت کنونی با برجام حل شدنی نیست! 

                                              
 29/7/1394 .جمهور درباره الزامات اجرای برجامانقالب به رئیسنامه رهبر  1

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=31168
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خواهید معضالت را حل کنید به اقتصاد مقاومتی شما اگر می

بینانه رهبر انقالب بپردازید، اما متأسفانه به تذکرات واقع

 توجهی شد.بی

بینانه نسبت به ها با یک ادبیات واقعتا ما متدینین و مذهبی

ایی مردم با آنها صحبت نکنیم و این های تأمین منافع دنیراه

دنیایی حاکم بر کشور را از بین نبریم، _دوگانه غلط ارزشی

های هایی پیدا خواهند شد که با شعارهمیشه افراد و گروه

دنیاطلبانه مردم را فریب دهند و اجازه ندهند درست انتخاب 

 کنند.

راه « نهضت رفع سوءتفاهم!» یک ینکهبه ا یمدار یازما ن

 ندازیم؛یب

سردار دلها شهید سلیمانی بهترین الگو و اسوه نهضت رفع 

سوءتفاهم و ایجاد وحدت در کشور است! مقام معظم رهبری 

 درباره ایشان فرمودند:

شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ صِرف »

ها شجاعت دارند امّا تدبیر و عقل الزم شجاعت نبود؛ بعضی

ها اهل تدبیرند ن شجاعت را ندارند. بعضیبرای به کار بردن ای

امّا اهل اقدام و عمل نیستند، دل و جگر کار را ندارند. این 

رفت به دهان خطر می-شهید عزیزِ ما هم دل و جگر داشت 

و ابا نداشت؛ نه فقط در این حوادث این روزها، ]بلکه[ در دوران 

بود؛ دفاع مقدّس هم در فرماندهی لشکر ثاراهلل همین جوری 

کرد، تدبیر هم با تدبیر بود؛ فکر می -خودش و لشکرش

کرد، منطق داشت برای کارهایش. این شجاعت و تدبیِر می
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تو مان، فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم 

سیاسی  همین جور بود؛ بنده بارها به دوستانی که در عرصه

دیدم[. در او را ]می گفتم؛ رفتار او را، کارهایفعّالند این را می

شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ سخنش  سیاست هم، هم عرصه

 1«.گذار بودکننده بود، تأثیراثرگذار بود، قانع

ها و شاید بشود گفت جزء معدود افرادی بود که همه گروه

های ها و تفکرات ایشان را قبول داشتند. یکی از علتجریان

 ایشان بود:این مقبولیت همگانی این نگاه 

خانواده  جامعه هم مانند خانواده شما است. همانطور که پدر»

ها دور هم جمع کرده و حف  هایش را با همه تفاوتبچه

 حجاب، متدین وکند، توی جامعه هم باید باحجاب و بیمی

های غیرمتدین را جذب کرد. اینکه بگوییم من هستم و بچه

 انقالب!شود حف  حزب اللهی خودم، این که نمی

ر اللهی معنا ندارد! آن دختاللهی با حزبفقط رابطه حزب

حجاب، آن دختر بدحجاب، دختر من هم هست. دختر کم

ا هستند. جامعه ما است. جامعه، خانواده ما است. اینها مردم م

 «های ما هستند.بچه

این  ها و جمع کردن تمامخب ما چقدر برای این سوء تفاهم

در به ریزی کردیم؟ چقهیئات خود برنامه در مساجد و هاجریان

حجاب و ها برای افراد غیرمتدین، کمدنبال رفع سوءتفاهم

 غیرمذهبی بودیم؟

                                              
 18/10/98بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم.  1
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خواهد راه این شهید بزرگوار را ادامه امروز اگر کسی می

ها است. راه شهید بدهد، بهترین کار رفع همین سوءتفاهم

ا یکسره است. حضرت زهر ÷سلیمانی، همان راه فاطمه زهرا 

به دنبال این بودند که یک سوءتفاهم بزرگ را از بین ببرند و 

 به مردم بفهمانند: والیت تأمین کننده منافع شما است!

شهید سلیمانی هم در تمام عمر خود به دنبال همین مسئله 

واهلل، واهلل، »گفت: بود. در یکی از سخنان خودشان با گریه می

عاقبت به خیری نسبت شما با ترین شئون واهلل یکی از مهم

ترین جمهوری اسالمی و انقالب است. واهلل، واهلل، واهلل از مهم

شئون عاقبت بخیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این 

 «حکیمی است که امروز سکان انقالب را به دست گرفته است!

اگر امروز من و شما هم توانستیم با تدبیر و شجاعتی که 

شت، مردم را متوجه این واقعیت کنیم که تنها راه سردار دلها دا

سپردگی تأمین منافع دنیا و حل معضالت جامعه کنونی ما دل

به والیت و تحقق فرمایشات عاقالنه و واقعی و حکیمانه 

توانیم ایشان در باب اقتصاد مقاومتی است، آن وقت می

 خوشحال باشیم که راه این شهید بزرگوار را ادامه دادیم.

گر امروز من و شما توانستیم مردم را متوجه این واقعیت ا

سپردگی به مستکبرین چیزی جز حسرت و بزرگ کنیم که دل

پشیمانی و ضربه زدن به منافع دنیایی مردم نخواهد داشت؛ 

اگر توانستیم چهره واقعی دشمنان انقالب را در همه ابعاد 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به مردم نشان 
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توانیم خوشحال باشیم که راه این شهید را که راه بدهیم، می

 بود ادامه دادیم. ÷زهرا حضرت 

های تلخ را به مردم این واقعیت ÷چقدر حضرت زهرا 

شم چها را ببینند. خواستند واقعیتکرد. مردم نمیگوشزد می

 خودشان را بسته بودند.

ها را ببینند. برای این بود که آنها واقعیت ÷فریاد فاطمه

از فواید والیت  ؛از ارزش والیت حرف نزدند ÷حضرت زهرا

شود حرف زد؟! اما مردم مگر می تریاز این واقع ؛سخن فرمودند

 همدینه تصمیم گرفته بودند چشم خودشان را روی هم

وقتی مردم چشم خودشان را بستند، دشمنان  1ند.ها ببندواقعیت

جرئت پیدا کردند جلوی چشم انصار و یاران پیامبر در شهر 

را آتش بزنند. ÷ فاطمه همدینه خان

                                              
 فاَل » 1

َ
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ْ
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 اشاره

های زندگی مردم قبل و بعد از در ابتدای سخن به واقعیت

بینی را یکی از کنیم و واقعبعثت در خطبه فدکیه اشاره می

نماییم. در داران و غیر متدینین مطرح میمهم دین هایتفاوت

بینی در دستورات و احکام ادامه با تبیین مصادیقی از واقع

 ؛کنیمبینی دین اسالم را اثبات میعقالنیت و واقع ،اسالمی

داری خواهیم دین حاصل ازبینی سپس به دو اثر مهم واقع

اقعیتی به . باور و2های دور . قدرت دیدن واقعیت1پرداخت: 

 یبینانه دینبه دو راه برای تقویت نگاه واقع انتها،نام دشمن. در 

        . درک واقعیتی به نام زمان و مختصات آن1پردازیم: می

 . درک ساختار دنیا که مبتنی بر رنج است.2
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 دوم: هجلس

 بینانه به دینضرورت ترویج نگاه واقع

 
 بخشاسالم نجات

خبر غصب فدک به حضرت صدیقه  وقتیدر روایات آمده 

کبری رسید، لباس به تن کرد و چادر بر سر نهاد و با گروهى 

 ؛مسجد روانه شد یسواز زنان فامیل و خدمتکاران خود به

که راه رفتن او همانند راه رفتن پیامبر خدا بود، به درحالی

حضرت در این خطبه که به خطبه  .درآمد ’مسجد پیامبر 

الهی و تبیین برخی  یاست بعد از حمد و ثنافدکیه معروف 

مردم قبل و بعد دین اسالم  های زندگیواقعیتمقدمات، از 

 فرمایند:آورند و میسخن به میان می

اِر » ٍة ِِّمَ ال  ا ُحَْفَ ف   ؛ «َو ُُکُُْتْ لََع ش َ
ها( قرار شما بر کناره پرتگاهى از آتش )اختالفات و بدبختی

 داشتید!

ْجالِن ُمْذَقَة » َسَة اعْلِ ، َو َُقْ اَِمِ
َزَة الط  اِرِب، َو ُُنْ  ؛«اشل 

از کمی نفرات همچون جرعه آبی برای شخص تشنه و یا  

که به دنبال ی ای برای گرسنه و یا شعله آتشی برای کسلقمه

 رود، بودید.شعله آتش می
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تاُُتَن اَو َمْوِط » ْرَق، َو ََتْ ُُبَن الط  َ ََْقاِم، شََتْ
ْ
د  َء اال ِ   ؛«لْف 

شدید! آب نوشیدنی شما متعفن و و زیر دست و پاها له می

 و خوراکتان برگ درختان! گندیده بود

اُس ِِّمْ َحْوِلُُکْ » َفُُکُ ال  ط  َ خ  ً اخِِسَی، ََتاُُفَن َاْن ی َن َ  ؛«َاِذَل 
ترسیدید که دشمنان و پیوسته از این می ذلیل و خوار بودید 

 ببلعند!زورمند شما را بربایند و 

ا َو » ی  َ َد اَّلل  ْیِه َو اَِلِ ََبْ
ُ َعَ ٍد َصّل  اهلل  َحم  اَرَک َو ََتاَل ِِبُ ُ ی َن  ُ اهلل 

ُ
َذك َ ف  ن ْ اَفَ

 ؛«ال یت
اما خداوند تبارک و تعالی شما را به برکت پیامبر، بعد از آن  

 بخشید. همه ذلّت و خواری و ناتوانی نجات

شان را به مردم مدینه های خودحضرت قبل از آنکه شکایت

کس هایی سخن به میان آوردند که هیچابالغ کنند، از واقعیت

توانست آنها را منکر شود و آن واقعیات عبارت بود از اینکه نمی

دین اسالم و بعثت رسول خاتم مردم را از فالکت و بدبختی و 

خفت و خواری نجات داد و آنها را در همین دنیا به عزت و 

 رساند! مکنت و رفاه

های این هایی است منطبق بر واقعیتدین دربردارنده ارزش

 تواند منافع دنیوی و اخروی مردم را تأمین نماید.عالم که می

 

 دارانداران و غیر دینبینی، تفاوت دینواقع

های اساسی بین طور که گفتیم یکی از تفاوتهمان

داران از داران این است که مؤمنین و دینداران و غیر دیندین

بین گیرند و واقعمرور فاصله میپردازی و توهم بهخیال
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روز بیشتر در داران، روزبهشوند. غیر مؤمنین و غیر دینمی

 وند.شبینی غرق میپردازی و غیر واقعتوهم و خیال

ا متهم کسانی که با زندگی متدینین فاصله دارند، مؤمنین ر

کنند که مؤمنین القا می گونهنیا نبودن؛ بینکنند به واقعمی

 گذارند.ها میها پا روی واقعیتبرای حف  ارزش

ه مردم مدینه را هم با همین شایعات غلط از ولی زمان

است. گفتند علی یک آدم ارزشی خودشان جدا کردند. می

های خود پا ها و ارزشهایی دارد که برای حف  آرمانآرمان

 از این رو،های زندگی شما خواهد گذاشت! روی واقعیت

 به مردم کردهم برای دفاع از والیت سعی  ÷حضرت زهرا 

توانست های علی بود که میبفهماند که اتفاقاً ارزش

 های زندگی شما را تأمین کند:واقعیت

َر َرید َو ََلْ » ا ِْباِِئ، ََغْ طاِِئ، َو ال َْیْظى نَِمْ ِ ا ت  ن 
ی ْ َحّلَّ ِِّمَ ادلُّ َیُکْن ی َن َ

اِدُق ِِّمَ  اِغِب، َو الصَّ اَِهُ ِِّمَ اِلَّ ُم ازلَّ َعِة اْلاکِفِل، َو ََلاَن ََلُ اِهِل َو ََشْ الَّ
 ؛1«اْلاکِذِب 
یراب گرفت و از آن سودى جز ساو هرگز از دنیا بهره نمی 

 جانیکامان و سیر نمودن گرسنگان نداشت؛ و در اتشنهکردن 

ها روشن گو، براى همه آنگو از دروغاز زاهد، و راست اپرستیدن

 .شدیم

هستند که مؤمنان  ی این نکتهامروز هم همواره به دنبال القا

خواهند برای حف  هایی دارند و میها و آرمانیک سری ارزش
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موفقیت  ند. شاید یکی از دالیلها بگذارها پا روی واقعیتارزش

. گاهی اوقات ما در باشدبرانگیز مؤمنان ادبیات سوءتفاهم آنها

گونه برداشت زنیم که اینگفتگوهایمان طوری حرف می

. باید یمها کنها را فدای آرمانواقعیت یمخواهشود که میمی

کمی ادبیات خودمان را تغییر دهیم. باید به آنها بگوییم ایمان 

م. ایراد مهم غیر یبین بشوگیرد که واقعمی ا راین، دست مو د

 .ندپرداز هستست که متوهم و خیالامؤمنین این 

بینی را ها از وقتی رفتند سراغ علوم تجربی، این واقعغربی

تلقی  .یدک کشیدند و عامل فخر و مباهات خودشان قرار دادند

داران ن دینقرار دادند که ایرا طوری خودشان از دین و دیانت 

ها. بعد این فکر از غرب ها هستند نه واقعیتبه دنبال ارزش

بیمارگونه به کشور ما سرایت کرد. به اندیشمندان علوم انسانی 

بین! و حوزوی گفتند ارزشی و اسم خودشان را گذاشتند واقع

های عاقل هاست. دین آدمبینکه دین اسالم، دین واقعدرحالی

 ست.ا

 بینی در دستورات دینیعقالنیت و واقع

داری یعنی کاری که خدا دستور کنند دینبعضی فکر می

معلوم نیست خدا به دلیلی دستور داده البته داده را انجام دهیم، 

طوری خوشش آمده و یک دستوری داده و حاال اگر یا همین

نعوذ -آید که ما این حرفِما اطاعت کنیم، خدا خوشش می

 ایم!گوش کردهربطِ خدا را بی -باهلل

ای آمد که طی آن سؤالی فرماید یک نوشتهمی ×امام رضا 

از من پرسیده بودند. سؤال این بود که بعضی از اهل قبله 
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گویند وقتی خداوند متعال دستوری داده است، معلوم نیست می

که که این دستور حتماً برای آدم مصلحتی داشته باشد، همین

 ید گوش کنیم!دستور داده کافی است و ما با

 فرماید:حضرت در پاسخ می

اُؤُُهْ »  َ ف  َباِد َو ن َ یِه َصاَلُح اعْلِ اََل ََفِ اَرَک َو ََتَ َ ُ ی َن  ََح  اهلل 
َ
اَن ُُک  َما أ ِإان  َوََجْ

 
َ
اِء ال ْْشَ

َ ْ
َم ِِّمَ اْل ََح  ُ اَن املْ ا َو َوََجْ َْسَتْغُنوَن َعَْنَ  ب 

َ
یِت ال َاَجُة ال 

ْ
ِه اْل ْم ِإَلْ  َو ََلُ

اَلک اَء َو اَْلَ ن َ َ ِسدًا َداَِعًا الْف  ْ اَنُه ُمف  ِه َو َوََجْ َباِد ِإَلْ  ؛1«ََحَجَة ِِبعْلِ
دانیم، هر دستوری که خدا داده بیت میطوری که ما اهلنیا

است، در آن یک مصلحتی برای بندگان هست، موجب 

را خدا نهی  یزیشود و به آن نیاز دارند؛ و هر چبقاءشان می

ها به آن نیاز ندارند، بلکه مُفسد است و فاسد سانکرده، ان

 برد.فنا و هالک می یسوکند و انسان را بهمی

وک خطور نیست که اگر خداوند گوشت فرمایند: اینبعد می 

را حرام کرده، برای این است که از گوشت خوک خوشش 

باید بدانید  نیامده و بعد به ما فرموده باشد نخورید! بلکه حتماً

  :این ضررهایی برای انسان دارد که

َطرُّ » ْ ض  ُ ا املْ ُطر  ِإَلْیَ ْ یِر ِإَذا اض  ِ ر 
ْ ی  ِ
ْ
ِْم اْل

َ
ِم َو ْل ْیَتِة َو ادل  َ

ْ
ََح  ِِّمَ امل

َ
َر َما أ ی  ِ ط 

َ ت 
ِلَل  ْوِت فََکْیَف ِإن  ادل  َ

ْ
ْصَمِة َو َدْفِع امل اَلِح َو اعْلِ ْقِت ِِّمَ الص  ا ِِف َذِلَک اَْلَ مِلَ

ن  
َ
ْبَدانلََعَ أ

َ
ْصَلَحِة ِلْْل َ ا ِفِه ِِّمَ املْ  مِلَ

 
ل  ِإال  ؛«ُه ََلْ ُْیِ
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مانند اینکه مردار و خون و گوشت خوک را براى مضطر  

حالل کرده چون در حال اضطرار تن را نگهدارند و هر چه 

  .حرام کرده براى مفسده آن است
فرمایند: می شهید مطهری در مورد حرمت گوشت خوک

بنده سؤال کردند که در آن زمان مردم گوشت خوک برخی از 

که آن  -شناختند و آن میکروبى که در آن وجود داشترا نمى

عوارض بسیارى براى خورنده به  -گویندمى« تریشین»را 

آورْد. خدا به پیغمبر دستور داد که به مردم بگو از وجود مى

واسطه خوردن گوشت خوک خوددارى کنند. ولى امروز به

هاى عظیم علمى کشف شده است که ضرر این رفتپیش

گوشت از چیست و راه از میان بردن آن هم کشف شده است 

برند. بنابراین، و به وسایل مختلفى آن میکروب را از بین مى

آن دلیلى که براى حرمت گوشت خوک وجود داشته است امروز 

دیگر وجود ندارد. پس امروز ما اگر گوشت خوک را بخوریم 

ایم؟ بنده آنجا گفتم: این ف دستور اسالم رفتار نکردهبرخال

گویید هر حکم که در اسالم هست دلیلى مطلب که شما مى

دارد، درست است. به تعبیرى که علماى فقه و اصول استعمال 

کنند احکام تابع یک سلسله مصالح و مفاسد واقعى است؛ مى

اى وجود یعنى اگر اسالم چیزى را حرام کرده است چون مفسده

داشته است حرام کرده. ولى یک مطلب دیگر هست و آن اینکه 

ها خطر وجود ممکن است براى چیزى که حرام شده است ده

داشته باشد و امروز علم یکى از آنها را کشف کرده و مابقى 

کند و گوشه دیگر اى را کشف مىهنوز مانده باشد. علم گوشه
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ارید که بیست سال دیگر ماند. آیا شما یقین دبرایش پنهان مى

 1چیز جدیدى کشف نشود؟

فع نگونه نیست که دین به متأسفانه نگاه ما به دین این

کند دینی میکس بی ماست. در جامعه هر زندگی دنیایی

ودش خاو دارد  ؛کنداو دارد به ضرر خودش کار می»گوییم: نمی

به  کند، دارددینی میاو دارد بی»گوییم: فقط می« زندرا می

عتقاد ایمان است، او به آخرت اکند، او بیاحترامی میخدا بی

از دین،  گونه نیست؛ این در تلقی مامان اینیعنی تلقی ؛«ندارد

 در نگرش ما نسبت به دین، یک نقیصه است.

بینیم که وقتی به دستورات دینی نگاه کنیم میدرحالی

دارد. نماز دستورات دینی چقدر عقالنی است و پشتوانه عقالنی 

 × نیرالمؤمنیآید؟ امسالمتی جسم ما نمیکار  شب، روزه ... به

قِیَامُ اللَّیِْل »بدن است؛  هکنندفرماید: قیام شب، اصالحمی

یعنی سحرخیزی و نماز شب، سالمت را برای  2«مَصَحَّلٌ لِلْبَدَن

کنیم که آورد. بسیاری از ما باور نمیبدن انسان به ارمغان می

نماز شب برای سالمتی بدنمان هم مفید است! کدام احکام 

 خورد؟دینی به درد جامعه نمی

دچارش  ی است که ماببینید تقابل واقعیت و ارزش اشتباه

صحبت  آنها هایی که ما ازحقیقت این است که ارزش .شدیم

آقا نزول » :یمویکنیم چیزی جز واقعیت نیستند! وقتی میگمی

 :دهدیجواب م «حکم جنگ با خداست!در  ،نگیر، گناه دارد
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این دنیا و جامعه زندگی  یمثل اینکه تو ؟!چی میگی حاج آقا»

ببین؛ من اگر نزول  اها رکن و واقعیت ها را بازکنی؟ چشمنمی

 «!چرخدینم امینگیرم زندگ

فرماید رباخواری یعنی اعالم جنگ با که اگر خدا میدرحالی

ِ » من َ اهللَّ ْرٍب ِّمد َذُُنْا ِِبَ
ْ
َعُُلْا فَأ ْ ََتْ به این دلیل است که ربا  1«فَِإن َل 

این دنیای واقعی  درمورد  ککند. شما یواقعاً مردم را بیچاره می

 ید که ربا داده و بدبخت نشده است!وربیا

ارزش  یک ادین ازدواج ر !آقا ازدواج کنید» :موییوقتی میگ

 ار هاتیخدا واقعا به ر حاج آقا تو» ویند:گمی «کند!معرفی می

ز اینکه اغافل  «این جامعه میشه کار پیدا کرد؟ یاآلن تو !ببین

ست، اگشایی از مشکالت اساساً چون ازدواج واقعاً باعث گره

 فرمایند:کند. مقام معظم رهبری میتأکید می آن قدر بهخدا این

ُم اهلُل ِِّم »فرماید: اینکه خداى متعال می  َِنِ ع  رآَء ن ُ ِان َیوکُنا ُُفَ
ِل  ص  الهى است؛ ما باید به این وعده، مثل  این یک وعده «ف َ

کنیم، ها اطمینان میهاى الهى که به آن وعدهوعده بقیه

موجب نشده است و اطمینان کنیم. ازدواج و تشکیل خانواده، 

که وضع معیشتى افراد دچار تنگى و سختى  شودیموجب نم

کسى دچار سختى معیشت  ،ازدواج بشود؛ یعنى از ناحیه

 2.؛ بلکه ازدواج ممکن است گشایش هم ایجاد کندشودینم

                                              
 279، آیه بقرهسوره  1

 1393/05/01 ،بیانات 2



 61         نیبه د نانهیبنگاه واقع جیضرورت ترو جلسه دوم:

 

خواهیم از حجاب دفاع کنیم، می چه اشکالی دارد وقتی

بگوییم حجاب به نفع ست اجای اینکه بگوییم حجاب ارزش به

شما  ؟هست ترکیچقدر این ادبیات به واقعیت نزد ؟تو است

گویند کمربند ایمنی را شوید. به شما میسوار هواپیما می وقتی

های اسالمی گویند ارزشپذیرند؛ اما بعد میببندید. همه می

را رعایت کنید برخی افراد  (ستاها حجاب که یکی از آن)

شود. ها زور گفته میکنند به آنساس میاح .گیرندموضع می

شود؟ خب زنیم برای برخی سوءتفاهم میچرا طوری حرف می

ه ست. مگر کسی کابگویم حجاب هم مثل کمربند ایمنی 

 ها را پاس داشته است؟بندد ارزشمربند ایمنی را میک

ها شاید برخی بپرسند که مگر حف  حجاب، حف  ارزش

ست. حف  ابله حجاب ارزشمند  :نیست؟ در جواب خواهیم گفت

هاست ولی با این ادبیات برای برخی حجاب حف  ارزش

شود که انگار حجاب هیچ خاصیت و سوءتفاهم ایجاد می

ای جز ارزش بودن ندارد. باید ارزش حجاب را برای او فایده

 بیان کرد. بیان منافع حجاب یعنی بیان ارزش حجاب.

کند خوشش نه رفتار میخدا از کسی که به نفع خودش عاقال

نقل شده  ×دهد. از امیرالمؤمنین علی آید و به او امتیاز میمی

را  × طالبیاببنبار علییک ’است که پیامبر گرامی اسالم 

نشاندند و به او وصایایی را بیان فرمودند، بعد فرمودند که این 

های مرا حف  کنی های مرا حف  کن و اگر این وصیتوصیت

بود. حضرت در یکی از آخرین فرازهای  یرخواهیهمیشه در خ

 فرماید: این وصایا می
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« ُ اُه اهلل  َ ِ َشف  ِر اهلل 
ْ ی  َْمَر ِْلَ

ْ
ُّ َِّمْ َتَرَک اْل ْخُتوِم  ََی لََعِ َ

ْ
َِحِق امل  ؛1«ِِّمَ اِل 

خاطر خدا بلکه که شراب خوردن را ترک کند، نه به یکس

طوری ترک کند، خدا او را از شربت بهشت خواهد همین

؟!»نوشاند.  ِ ِر اهلل 
ْ ی  ٌّ ع: ِْلَ اَل لََعِ پرسند: حتی می × نیرالمؤمنیام ؛«َُفَ

ز هم خدا خاطر خدا انجام نداده باشد بااگر ترک شراب را به

ُ لََعَ »گیرد؟ تحویلش می ُکُرُه اهلل  َس ْ ْفِسِه ب  ِ ِصَیاَنًة ِلَ ْم َو اهلل  اَقَل َْنَ
خاطر صیانتی فرماید: بله به خدا قسم، او بهمی ’ امبریپ ؛«َذِلک

کند چون دهد خدا از او تشکر میکه برای خودش انجام می

 جان خودش را محافظت کرده است.

ا مردم حاال ما متدینین برای دفاع از دین و والیت چقدر ب

الهاشم  هاشمشویم؟ آقای بینانه وارد میاز جنبه عقالنی و واقع

 کند:از نزدیکان امام موسی صدر نقل می

ها به تبلیغ زبانی اکتفا امام موسی صدر برای مقابله با زشتی 

ری پرهیز خواخواست مردم را از شرابکرد و حتی اگر مینمی

یک روز امام بین کرد. مثالً دهد به شیوه اقناعی برخورد می

ای در منطقه خیزران لبنان مقابل رستورانی راه در جاده

ایستد تا کمی استراحت کند، به اتفاق همراهان وارد می

نشیند و به صاحب رستوران ای میشود و گوشهرستوران می

مشروبات الکلی را برای گوید کمی شراب و یا یکی از انواع می

کنند توجه همه من بیاورید. افراد از این خواسته امام تعجب می

اید آنچه را کند که درست شنیدهشود. امام تأکید میجلب می
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آورد. سپس دار لیوانی شراب نزد امام میگفتم بیاورید. بعد کافه

خواهد که یک جگر گوسفند هم بیاورد. بالفاصله امام از او می

ای از جگر را برش شود. امام قطعهفارش ایشان انجام میس

ریزد، پس از لحظاتی تغییرات جدی زده و روی آن شراب می

شود. در اینجا امام خطاب به حاضران در ظاهر جگر ایجاد می

گوید ببینید شراب با این جگر چه کرد همین اتفاق برای می

 1افتد.کنند، میجگر کسانی که این نوع مشروبات را استفاده می

هستیم  بینانه نیست؟ حاال ما ارزشیکدام قسمت از دین واقع

ستید هگویند شما نیروهای ارزشی بین؟ وقتی به ما مییا واقع

لحظه بهبین نیستید. لحظهخواهند بگویند شما واقعمی

ت ساجهت منافع دنیوی و اخروی در داری، قدم برداشتن دین

اً یک منفعت اخروی باشد و و هیچ منفعتی نیست که صرف

ه درد بمنفعت دنیوی نباشد. تمام دستورات دینی قبل از آنکه 

 خورد.آخرت بخورد به درد آبادی دنیای ما می

 
 بینیآثار واقع

 های دورقدرت دیدن واقعیت (1

بینی است. تکیه گرایی و منتهی به واقعدین، برآمده از واقع

ها بر ها به دلیل انطباق خیلی زیاد ارزشدین بر ارزش

ست که شما قدرت ابینی این ها است. یکی از آثار واقعواقعیت

کنی آینده را درست و دقیق ببینی. آینده را از راه پیدا می
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بینی و سرکتاب الی و کفبینی کنی نه از راه رمبینی پیشواقع

 باز کردن.

کردند مردم های خودشان سعی میدر خطبه ÷حضرت زهرا 

 :فرمودندهای آینده نه چندان دور آشنا کنند. میرا با واقعیت

شما را بشارت  دینسپار ×اگر والیت و مدیریت جامعه را به علی 

ومرج فراگیر . هرج2. شمشیرهای کشیده 1دهم به سه چیز. می

ْبَداٍد ». استبداد ظالمین 3 َسْیٍف َصاِرٍم َو َهْرٍج َشاِمٍل َو اْْسِ وا ب ِ ُ شْْبِ
َ
أ

َئُُکْ َزِهیدًا َو َزْرَعُُکْ َخِصیدا َی َيَدُع َفْ امِلِ
و شادمان باشید  1.«ِِّمَ الط  

خوار سلطه تجاوزگرانى ستمگر و خون به شمشیرهاى برنده! و

ومرجی فراگیر و حکومتى مستبد از ناحیه ظالمان، و هرج

دهد و جمعّیت شما را های شما را بر باد میحکومتى که ثروت

کند! حضرت چقدر واقعی سخن گفتند. چقدر دقیق از درو می

 های پیش رو و آینده سخن گفتند.واقعیت

 : فرمایدمی
ْعََقُ اَلَّ »
َ
َواِقبأ ُرُُهْ ِِف اعْلَ َ ط  ْ ت 

َ
  2«اِس أ

 تر است!کند، عاقلهرکسی بیشتر به عاقبت نگاه می

 فرمود: می &آیه اهلل بهجت 

ایم که خیلی دوربین بودند، چیزهایی را ما رجالی را دیده»

ای باورنکردنی بود. گفتند، که اصالً برای عدّهدیدند و میمی

کشف حجاب است، دیگران  گفتند: مشروطه، مقدّمهمثالً می
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کردند که مشروطه چه تناسبی با کشف حجاب اعتراض می

 1«.دارد! ولی دیدیم که چنین شد

شوند و به داران همیشه استهزاء میچرا پیامبران و دین

زنند که هایی میداران حرفشوند؟ چون دینسفاهت متهم می

 کند و درک این دومینوهااز دومینوهای بزرگی حکایت می

ار را ک نیاگر ا»گویند: برای افراد عادی سخت است، مثاًل می

 هصلاما چون فا« شود...طوری میاش اینبکنید، بعدها نتیجه

نگر این دومینوها طوالنی است، افراد سفیه و سطحی

قابل کنند. یادمان نرفته که نقطه مفهمند و استهزاء مینمی

 ست.ا ینگریبینی سفاهت و سطحواقع

و  نیه رهبر حکیم انقالب زودتر از همه مسئولوقتی ک

 نیمسببان اغتشاشات بنزینی خودشان را جلو انداختند و از ا

شمشیر نقدشان علیه ایشان تیز شد  هایلیکار دفاع کردند خ

اما انسان  ،که چرا ایشان از این افتضاح مدیریتی دفاع کردند

 افتادیق نمکه اگر این اتفا ندیبیعاقل و حکیم عاقبت کار را م

که هنوز که هنوز است  آمدآنچه بر سر کشور عراق و لبنان 

د. چرا امیرالمؤمنین آمهستند، بر سر کشور ما می ریاینها درگ

با اینکه خودشان از مخالفین سرسخت فساد دربار عثمان  ÷

 ؟شدند نبودند علیه شوریان موضع گرفتند و مانع قتل عثما

که شد دومینوی  شدیبرای اینکه اگر این خلیفه کشی باب م

تا سالیان سال گریبان جهان اسالم را رها  یومرج و ناامنهرج

که دشمنان  یاهم شد. نقشه نیچننیو دیدیم که ا کردمین
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بعضی مدعیان  یریتدبیدو سال منتظر اجرای آن بودند و با ب

 یشیاندبینی و عاقبتتدبیر، این فرصت را مهیا دیدند با واقع

یاد این حدیث ه مؤمنانه نقش بر آب شد. اینجاست که انسان ب

 افتد که فرمود:می ×موال امیر المومنین 

ولج  »  ِ َعز  وِر اهلل  ُظُر ِْبُ ُه َين  وُقا ِفراَسَة املؤِِّم؛ فإنَّ   ؛«ات 
بترسید از فراست مؤمن! زیرا او با نور خداوند عزّوجّل 

 بینی است.این یکی از آثار واقع 1بیند.مى

 

 باور دشمن (2

بینند و دشمنی بین هستند دشمن را میفقط کسانی که واقع

اما  ،کنندمی یریگکنند و نسبت به دشمن موضعاو را باور می

گویند دشمنی در کار نیست. کسانی که متوهم هستند می

 گویندکنید. میگویند شما در فرض کردن دشمن مبالغه میمی

توانیم سر دشمن ما می و کندان شاء اهلل دشمن با ما دوستی می

عه از را گرم کنیم که با ما دشمنی نکند. برخی از خواص جام

به مقام معظم رهبری تهمت توهم توطئه  70اوایل دهه 

دشمن  چیزی به نام ،گفتند شما توهم داریدزدند و رسماً میمی

 نداریم!

دشمن را »فرمایند: می باره نیمقام معظم رهبری در ا

بشناسیم، در برابر حرکات دشمن حسّاسیّت داشته باشیم. خب، 

مقابل یکی این است  مقابل این حسّاسیّت چیست؟ نقطه نقطه
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گوییم کنند. وقتی ما میکه بعضی اصل دشمن را انکار می

«. آقا، شما دچار توّهمید؛ توهّم توطئه»گویند دشمن داریم، می

نظر ما یک توطئه است؛ کردن توهّم توطئه، بهخود این مطرح 

آقا، دشمن »گویند[: ها را کم کنند ]میبرای اینکه حسّاسیّت

 1«.کنندترین چیزها را انکار میواضح« چیست، کدام دشمنی؟

ه های فکری همچنان قائل هستند کامروز هم برخی جریان

در دنیای سیاست نباید هیچ کشوری را دشمن دائمی فرض 

 اینکه بگوییم آمریکا همیشه دشمن ماست حرف درستی کرد

ه کنیست! مبنای مذاکره و برجام هم همین بود که بر فرض 

قام مدر  گریآمریکا دشمن باشد قبالً دشمن بوده ولی اآلن د

بینیم اینها خیلی کنیم میدشمنی نیست. اتفاقاً وقتی نگاه می

ردند؛ در جربه کچند بار ت امتوهم هستند که مذاکره با آمریکا ر

ریان آمریکایی از لبنان، در ج یهاجریان آزاد کردن گروگان

ای در های آمریکایی در ایران و تعلیق هستهآزادسازی گروگان

ای کدام آمریکا ذرهکه در هیچ رو در خیلی از موارد دیگ 82سال 

های به تعهداتش عمل نکرد. متوهم اینها هستند که با شکست

بسته عنایت آمریکا ره با آمریکا و غرب باز دلچندباره از مذاک

من هستند! چقدر احمق هستند کسانی که واقعیتی به نام دش

 گیرند.را نادیده می

، واقعیتی به نام دشمن را منکر نگریسطح یهاآدم

اما آیا واقعاً انسان دشمن ندارد؟ خداوند قبل از اینکه  ،شوندمی
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بیافریند، دشمنش را آفرید تو را بیافریند، جدت حضرت آدم را 

 به نام ابلیس.

ْعََقَ »فرماید: می
َ
 َو ِإن  أ

َ
ال
َ
اِس  أ ٌد َعَرَف  ال  ُه  ََعْ َطاَعه َرب 

َ
  ؛«فَأ

ترین مردم کسی است که خدای خود را بشناسد و عاقل

؛ دشمن خود را بشناسد و «وَ عَرَفَ عَدُوَّهُ فَعَصَاه»اطاعت کند؛ 

تواند از نفس شروع شود تا این دشمن می 1.او را معصیت کند

ابلیس و دشمنانی که تابع ابلیس هستند و اطراف ما. باالخره 

 انسان دشمن دارد.

علت اصلی شکست در جنگ صفین چی  دیکنیشما فکر م

گویند که صفین می هواقع همشهور شده است که درباربود؟ 

ولی  ،داد ها را باالی نیزه کرد و اینها را فریبمعاویه قرآن

ها نبود. شب قبل از اینکه قرآن زهین های سرمسئله اصلی قرآن

که در ادامه -باالی نیزه برود، اشعث این سخنرانی را

های انجام داد و جاسوس -خوانیمهایی از آن را میبخش

معاویه به او خبر دادند و وقتی معاویه این سخنرانی اشعث را 

ها را عَلَم فردا قرآنشنید، گفت: دیگر قضیه حل شد، از 

َصاَب َو »...شود. کنیم و کار تمام میمی
َ
اِوَیَة اَقَل أ ا َبَلَغ َذِلَک َُمَ َفََل 
َماِح  َصاِحِف لََعَ اِلد َ َر ِِّمْ َرفِْع املْ ََّلَ َما َدب  ْ َر ِتْْلَ اَّلل  ب   2«.َربد اْلَکْعَبِة ََفَ

متأسفانه همیشه در تاریخ هستند افراد صاحب نفوذی در 

میل به دشمن دارند. اشعث از  "اشعث"مانند جامعه که به
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بود. اشعث یک خاصیتی  × یفرماندهان سپاه امیرالمؤمنین عل

آمد کار معاویه را تمام کند می × یداشت؛ تا امیرالمؤمنین عل

های قدر حرفکرد. خدا شاهد است اینآمد و کنترل میاو می

ها کند! یعنی ما طلبهزد که آدم تعجب میمی یقشنگ قشنگ

طوری باید سخنرانی کردن را از او یاد بگیریم! مثالً این

ای خدا! تو شاهد هستی من صالح این مردم را  گفت:می

خواهم! من در شُرُف مرگ هستم و من دیگر دنبال زندگی می

ترسم ای خدا! تو شاهد ها نیستم، من از جهاد نمیو این حرف

، ما أَقُل ذهه امَلقاََلَ َجَزاًع ِِّمَ اْلَرب َو لکِّند َرلُج » هستی! أما و اهلل 
َُلُ أّند ََقْ  ُه  إَّن  ََتْ راری ََغًا إذا ََفنیا الل  ُمِسنٌّ أاخُف لََع الدساء و اَّلَّ

ْهِل ِدیِّن
َ
ِِم و ْل ْرُت ِلوَقْ َ ط  َ  1«.ت 

بعد گفت: من یک آدم مسن هستم )و یک چیزهایی را  

کنم هایی نگاه میبینید( من به زنان و بچهبینم که شما نمیمی

تی دارند؟ که اگر ما در جنگ از بین برویم، آنها دیگر چه سرپرس

ه به ندانی که این نظر من به خاطر مردم است و خدایا تو می

َو لکِّند َرلُج » ا نگفتم؛خاطر خودم! و از سرِ ترس این سخنان ر
َُلُ أّند ََقْ  ُه  إَّن  ََتْ راری ََغًا إذا ََفنیا الل  ُمِسنٌّ أاخُف لََع الدساء و اَّلَّ

ْهِل ِدیِّن
َ
ِِم و ْل ْرُت ِلوَقْ َ ط  َ باالخره اشعث کاری کرد که  «ت 

به  نتوانست صفین را خوب تمام کند و × یامیرالمؤمنین عل

 پایان برساند.
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ها، مآبکنند؟ اشعثرذالت دشمن را باور نمیچه کسانی 

ها، اینها را ما باید از روح خودمان جدا کنیم و بیرون مآباشعری

 &باوری باشیم. آیه اهلل بهجت های دشمن. ما باید آدممیندازیب

دشمنان خارجی به هیچ »فرماید: در یکی از سخنانشان می

 1«خواهندق میحدی از نوکری قانع نیستند، بلکه نوکریِ مطل

اگر شما بروید و بخواهید با او کنار بیایید، او تا وقتی تو  یعنی

شود. اآلن هم که را به نوکری مطلق وادار نکند، قانع نمی

مثاًل -اید؛ ما را دیده ههای احمقانه این دشمنان مسخرحرف

، ما اگر نوکر «ایمما هنوز اعتماد نکرده» -گویند:اینکه می

بشویم آنها باز هم به ما اعتماد نخواهند کرد. مطلق آنها هم 

بر فرض محال اگر کسانی بخواهند موجبات نوکری مطلق آنها 

که موجبات این  را را فراهم بیاورند، آنها اول همان کسانی

کنند. اتفاقاً آیات اند، سر به نیست مینوکری را فراهم کرده

دوستی  فرماید، با اینهاقرآن هم در این باره هست که می

آیند اول خود شما را نکنید. اینها اگر بر شما مسلط شوند می

ْ »کنند. نابود می ،کنیدکه با آن دشمنان، دوستی می
ُ
ُُفك ِإن َیْْثَ
وِء  َنَُتم ِِبِلُّ ِ

ْ
ِل
َ
ْیِدهَیْم َو أ

َ
ُُکْ أ ُسُطوْا ِإَلْ اًء َو ََیْ ِْعَ

َ
 2«.َیوُکُُنْا َلُُکْ أ

وقت نباید جامعه را در خواب خرگوشی فرو برد و طوری هیچ

رفتار کرد که اینها دشمن ندارند. امروز چه کسی است که 

های مستکبرین عالم را نبیند؟ این آمریکا و انگلیس و رذالت
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 71         نیبه د نانهیبنگاه واقع جیضرورت ترو جلسه دوم:

 

رذالتشان بیشتر نشده  &ها از زمان حضرت امام صهیونیست

ریخته شده خون به ناحق  بیشتر نشده است؟ تشانیاست؟ جنا

این همه شهید عزیز در کشور ما برای اثبات اینکه ما دشمن 

مقدم،  یتهران دیکند؛ شهید صیادشیرازی، شهداریم کفایت نمی

حججی و اآلن  دیاحمدی روشن، شه دیشهید شهریاری، شه

هم شهید سرافراز مقاومت، سردار حاج قاسم سلیمانی. آیا اینها 

 کافی نیست؟ برای اثبات اینکه ما دشمن داریم

 

 بینیراه برای واقع  ود

 درک واقعیت و مختصات زمان  (1

بینی خودمان را تقویت کنیم کمی برای اینکه قدرت واقع

گذارند که های ما را میالبالغه مراجعه کنیم. بچهبیشتر به نهج

خواهیم ذهنشان منطقی بار می»گویند ریاضی بخوانند و می

 × نیرالمؤمنیالبالغه هم بخوانند و امنهجخُب بگذارید « بیاید

العاده البالغه فوقبه آنها دید و نگاه درست بدهد؛ مهندسیِ نهج

نگاه  نشانگر × نیرالمؤمنیام هشداست! کالم دقیق و حساب

ایشان است.  امیرالمؤمنین واقعیت دنیا را به  هالعاددقیق و فوق

 ست.ابودن زمان ها کوتاه دهد. یکی از واقعیتمردم نشان می

 کند:رزمان شهید سید حسین علم الهدی نقل مییکی از هم

همراه علم الهدی از پایگاه سپاه بیرون رفتیم. در بین راه به 

سپس « آرام راه بروید.»قبرستانی رسیدیم. حسین گفت: 

البالغه خواند و بعد، آن را ترجمه و تفسیر عباراتی عربی از نهج

به یارانش که از کنار  ×حضرت علی  کرد. آن خطبه این بود:
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ها با دانید که مردهآیا می»کردند، فرمود: قبرستانی عبور می

آنها »امام فرمود: « نه!»یاران گفتند: « کنند؟شما صحبت می

گویند که ما فرصت را از دست دادیم، ولی دارند به شما می

 شما فرصت دارید. فاصله ما با شما یک متر بیشتر نیست، اما

. اکنون نه راه بازگشت داریم و نه میاما فرصت را از دست داده

راهی برای انجام عمل خیر. پس قدر این فرصت را بدانید و 

و چنان این ...« آن را غنیمت شمرده و از آن استفاده کنید 

مأمور  ×کرد که گویی از طرف امیرالمؤمنین سخنان را بیان می

 1.به بیان این مطالب است

جود های زمان اقتدار زمان هست. زمان موواقعیت یکی از 

گیرند. چرا؟ ها و آقایان از هم طالق میمقتدری است. خانم

نید ظرفیت هستند. جالب است بداچون در ارتباط با زمان بی

. عمده به این افتدیمازدواج اتفاق ها سال اول که اکثر طالق

 می. قددلیل که نسبت به اقتدار زمان درک درستی ندارند

! یگردیسفید برم کفنرفتی با  عروس گفتند با لباس سفیدمی

ا ی تا گذشت زمان خیلی از مشکالت رهیعنی باید فرصت بد

کنید و نقاط های همدیگر عادت میبه بداخالقی ؛حل کند

کنید. و همدیگر را درک می دیکنیپیدا م اضعف و قوت هم ر

 شود.وقت زندگی قشنگ میآن

فهمیدیم. فکر نمی ابچه بودیم اقتدار زمان رتا زمانی که 

جوری پیرمرد بودند دیگر شان همینهکردیم پیرمردها هممی

ها هم خب جوان بودند مانند و جوانجور هم پیرمرد میو همین
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طور. نه! این پیرمردها ها هم همینمانند و بعد بچهو جوان می

سته. همه جوان بودند. این گرد سپیدی زمان است که نش

شود کرد. به این چیزها توجه نکنیم اش هم نمیگردگیری

دهیم. بینید شعور نسبت به زمان را از دست میمی دفعهکی

ی حاال ما که وی؟ بگطوری استنگاهت به عمر خودت چه 

ی! اهندابه سمت دنیا کش انیم! یعنی میل به جاودانگی راجو

ه ناخودآگاه ی، با اینکاهخوب درک نکرد اپس حقیقت زمان ر

مثالً چرا  ؛دنیا جاودانه نیست درخودت هم قبول داری چیزی 

نی این ادگیری؟ چون میشادت عکس می یهااز لحظه

 جاودانه نیستند. مانندیلحظات باقی نم

 

درک درست از مختصات حیات دنیا: زندگی یعنی   (2

 رنج

ست اهایی که باید در دنیا درک کنیم این یکی از واقعیت

رنج را از زندگی دنیا حذف کرد. در روایتی آمده  توانیکه نم

 گوید:است محمد بن عجالن می

بودم که شخصى نزد  ×سرورم امام صادق  نزد موال و

حضرت از فقر و تنگدستى درد دل و درخواست کمک کرد. 

َ َعز  َو لَج  َيْجَعُل ََلَ فََراجً »حضرت فرمود:  ْر فَِإن  اهلل  صبر و  ؛«اْصی ِ

ل داشته باش که خداوند برایت گشایشى قرار خواهد داد؛ تحمّ

ْرِّن َعْن »اى سکوت به آن شخص فرمود: و پس از لحظه ْخی ِ
َ
أ

؟ از وضعیّت زندان شهر کوفه چه اطالعى  «ِسْجِن اْلُكوفَِة كَْیَف ُُهَ

ْسَوِإ ََح »دارى؟ اظهار داشت: 
َ
ْهُلُ ِبأ

َ
ِِتٌ َو أ ٌق َُمْ ُ َضید ْصَلَحَك اهلل 

َ
 «ََلٍ أ
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که  استخداوند امور شما را اصالح نماید، زندانى تنگ و بدبو 

ْْنَ »فرمود:  ×برند. امام بدترین حالت بسر مى دراهل آن 
َ
َا أ ِإَن 
ْؤِِّمِ  ُ

ْ
ا ِسْجُن امل َ ی ْن  ن  ادلُّ

َ
ْمَت أ  َما َعِ

َ
ْن َتُكوَن ِِف َشَعٍة أ

َ
ْجِن ُتِريُد أ  1«ِِف اِلد

همانا تو در )این دنیا در( یک چنین زندانى هستى، آیا 

دانى که دنیا خواهى که در گشایش و رفاه باشى؟! آیا نمىمى

 براى مؤمن همچون زندان است؟!

شود. آقا تو ها زندان مؤمن میبا همین حرف» گویند:می

دت را ست تو چرا خوهدنیا تلخ  «کنی!دنیا را برای ما تلخ می

های دنیا را گویی شیرین است؟ حتی لذتمیزنی گول می

خورد! شود. طوری که حالت به هم میکمی بیشتر کنی تلخ می

 چه غذایی را دوست داری؛ کباب! خب وقتی سیر شدی، حاال

تو که دوست داری، وقتی سیر  ؛هم بخور رپرس دیگ کی

خورد! حالت به هم مید هستی، بوی کباب به مشامت برس

ات کی هست؟ شب عروسی؟ خب چرا یک بهترین شب زندگی

 اطرافیانت دهی ده شب شام بده! هم خودت و همشب شام می

دو  ؟ چرا یکیدشوند! بوق زدن بعد از مراسم لذت دارزده می

کنند زنی؟ده ساعت بوق بزن! همه رهایت میساعت بوق می

های دنیاست شوی! این خاصیت لذتو خودت هم متنفر می

 زند.را باال ببری حالت را به هم میکه اگر کمی دوز آن 

ها و قواعد زندگی آشنا ما معموالً فرزندانمان را با واقعیت

ست. رنج، جزء اهای زندگی، رنج کنیم. یکی از واقعیتنمی
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ای ای انسان تو در سعی :ناپذیر زندگی ماست. فرمودجدایی

 :پروردگارت در حال حرکت هستی یسوتو م با رنج و مشقت به

َك َكِدٌح ِإَل»  ب ْساُن ِإن  ِ
ْ
َها اْل يُّ

َ
َك كَْدًَح ََفُالِقه يا أ   1.«َربد

اید به بست که هر پدر و مادری ااین آیه، جزء اولین آیاتی 

رقی بچشاند و بفهماند. خطاب آیه هم انسان هست. ف شفرزند

هی کند تو مؤمن باشی یا کافر؛ ای انسان، تو رنج خوانمی

 کشید.

کنند که گی یکسره به دختر و پسر القا میدر ابتدای زند

 روی خانه بخت. خوب این غلط است.خوش به حالت داری می

 ار دهند! بعد بهترین ماشین دنیادر باغ سبز نشان طرف می

ر دهند. صد قلم جنس و خوراکی دشان قرار میماشین عروسی

ستند. گذارند، انگار ملکه و پادشاه هخانه عروس و داماد می

بینند شوند میشود وارد زندگی که میعسلشان که تمام میماه

 رنجی است. عجب زندگی پردرد و

 ،یا چیستمادگی داشته باشد و بداند واقعیت رنج این دنآاگر 

 مزه او خورد. اگر خوشی هم آمد بهبدی آمد جا نمی وقتی

وشی اما اگر تصورش غیرواقعی و خیالی باشد، اگر خ ،دهدمی

د یی بیاد و اگر هم بدیدهد چون توقع داشته بیاید مزه نمیبیا

 خورد!جا می
ها نیز تقسیم شده ها تقسیم شده، رنجطور که روزیهمان

ها و مصائب بین مردم تقسیم است. حضرت امیر فرمودند: رنج
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ة»شده است.  ِري  ُسوَمٌة َبْیَ اَْلَ ْ ِة َمف  ِوي  َصاِِئُ ِِبِل  َ ثروتمند و  1.«املْ

 قدر ثروتمندِ این ..ست.هافسرده  قدر ثروتمندِفقیر ندارد؛ این

 خسته از زندگی هست.

رت روزى رسول اللَّه ص وارد منزل حض :کندجابر نقل می

 ÷مه که پوششی از پوست شتر بر شانه فاطشد، درحالی ÷زهرا

ها نان تهیه به آسیاب کردن گندم مشغول بود تا براى بچه ،بود

، اشک کند. وقتى پیامبر، دخترش را در این حالت مشاهده کرد

 : از چشمانش سرازیر شد و فرمود
اََل » ُ ََتَ ْنَزَل اهلل 

َ
ِة[ ََغًا فَأ َن 

ْ
ِعمِی اْْلِخَرِة ]اِل ا ِْبَ َ ی ْن  اَرَة ادلُّ ِّل ََمَ ج  اَفِطَمُة ََتَ

 َ
َ

ْرىضَو ِل َك ََفَ   2.«ْوَف ُيْغِطیَك َربُّ
وت و یا فاطمه! سختى و تلخى دنیا را براى رسیدن به حال

ا ب ÷آسایش آخرت تحمّل کن. این واقعیت دنیاست که فاطمه

 آن عظمت، باید رنج دنیا را بچشد.

 گوید:سلمان فارسی می

دار و ساده بر روزی حضرت فاطمه را دیدم که چادری وصله

یران اتعجب کردم و گفتم: عجبا! دختران پادشاهان سر داشت، 

های زربافت به نشینند و پارچههای طالیی میو روم بر کرسی

 کنند؛ امّا این دختر رسول خداست که نه چادرهایتن می

 ÷زیبا! حضرت زهرا  یهابر سر دارد و نه لباس متیقگران

 خدمت پدر بزرگوار خود رسید و عرض کرد: 
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! ما َی َرُسوَل » َقد
ْ
َثک َِبْل ی ََبَ ِ

اَّل  اِِس َُفَ َب ِِّمْ َلِ ج  ! ان  َسَْلاَن ََتَ ِ اهللَّ
ُران َو  ی  اِر ََبِ

یا ِِبلَن   َمْسک کْبٍش عْیِِلُ َعَ
 
َی اال ُذ ََخِْس ِِسِ ِّل َُمْ َِل َو عِلَ

َرْْشاُه  ُل اَْفَ  ؛1«اذا َكَن اَّلل 
 ودهای رسول خدا! سلمان از سادگی لباس من تعجّب نم 

نج پاست، به آن خدایی که تو را مبعوث نمود سوگند! مدّت 

سال است فرش خانه ما پوست گوسفندی است که روزها بر 

خوابیم ها بر روی آن میخورد و شبروی آن شترمان علف می

 و بالش ما چرمی است که از لیف خرما پر شده است.

 امتنید قیامت را همین چادر خاکی فاطمه قییاما شما بب

 فرمودند:  ’کند. رسول خدا می
اِدي » ِلَن َو اْْلِخِريَن اَنَدى َُمَ و 

َ ْ
اََلِئَق ِِّمَ اْل

ْ
َث اْل اََل ِإَذا ََبَ َ ََتَ ِإن  اهلل 

ا ِِّمْ ََتِْت َعْرِشِه  َ روز قیامت که خدا همگان را در صحرای  ؛«َرْبد

ََشَ »زند: کند، منادی صدا میمحشر جمع می وا َيا ََمْ ُّ ص  اََلِئِق غ ُ
ْ
اْل

اِط  َ َی لََعَ اِّصلد ِ
َ
امل َساِء اعْلَ َدُة ب ِ ٍد ََسد م  ُت َُمَ ُُجَز اَفِطَمُة ِْبْ ْ ِِلَ

ُ
َْصاَرك ت 

َ
 ؛«أ

ا و چشمان خود را پایین بیندازید که فاطمه دختر رسول خد

 خواهد از پل صراط عبور کند.سیده زنان عالم می

« 
َ
ُُهْ أ اََلِئُق كُلُّ

ْ
ُّ اْل ص  ُ غ  اِط ََفَ َ ُُجُز اَفِطَمُة لََعَ اِّصلد َْصاَرُُهْ ََفَ همه  ؛«ت 

بور اندازند و مادر سادات از پل صراط عسرها را پایین می

 کند.می
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ِدَها َو » َ ِن  ُه ی 
اِط َطَرٌف َِمْ َ ُدودًا لََعَ اِّصلد ا ََمْ ُُطَ َة َبِِقَ َِمْ َن 

ْ
فَِإَذا َدََخَِت اِل

ِة َو َطَرٌف ِِف َعَر  َن 
ْ
اَمِة ِِهَ ِِف اِل َ ن  ِ وارد  ÷وقتی که فاطمه  ؛«َصاِت الْف 

شود چادرش بر روی صراط کشیده شده باقی بهشت می

دست ه که او در بهشت است بیک طرف آن درحالی .ماندمی

 اوست و طرف دیگر آن در صحرای محشر است.

وُق » ل  اِطَمَة ََتَ َ وَن ِلف  ِحبُّ ُ
ْ
َها امل يُّ

َ
ا َيا أ َ اِدي َرْبد َناِدي َُمَ ِط َفُ اِب َِمْ َْهَ

َ
ا ِبأ

َی  ِ
َ
امل َساِء اعْلَ َدِة ب ِ دهد: پس منادی پروردگارمان ندا می ؛«اَفِطَمَة ََسد

ان های چادر فاطمه سرور زنان جهای محبان فاطمه به ریشه

 چنگ بزنید.

ا َحیت  » ُِطَ اِب َِمْ َْهَ
َ
ْدَبٍة ِِّمْ أ َق ِِبُ ل   ََتَ

 
اِطَمَة ِإال َ َِق َُمِبٌّ ِلف  ْ فَاَل َين 

ْلُف 
َ
ْ ِفَئاٌم َواِِحٌ اَقَل أ

َ
ْلِف ِفَئاٍم اَقَُلا َو ك

َ
ْلِف ِفَئاٍم َو أ

َ
ُر ِِّمْ أ َ كْی 

َ
ا أ َق ِِبَ َعل  َين َ

َن ِِبَ  َُجْ ْلٍف ُين ْ
َ
اِر أ ماند مگر اینکه محب فاطمه نمی چیه ؛1«ا ِِّمَ ال 

زند تا جایی که بیشتر از هزار هزار فئام از آتش به آن چنگ می

یابند. پرسیدند هر فئام چند نفر است؟ حضرت جهنم نجات می

فرمودند: یک ملیون نفر!

                                              
 434تفسیر منسوب به امام عسکری ع، ص  1
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 اشاره و سیر بحث

 

در تأمین ابتدای سخن با طرح یک پرسش به تبیین نقش دین 

پردازیم؛ به داری میطلبی با دینمنافع انسان و رابطه منفعت

داری با طرح یک مسئله و رفع سوءتفاهم درباره تعارض دین

داری طلبی پرداخته و تضاد ظاهری بین دینمنفعت

نماییم؛ سپس داری عاشقانه را برطرف میطلبانه با دینمنفعت

شرط اساسی برای طلبی بد اشاره نموده و دو به منفعت

کنیم های زندگی را مطرح میطلبی مطلوب در انتخابمنفعت

. دیدن همه 2. دیدن منافع بلندمدت 1»که عبارت است از 

های در انتها با طرح این مسئله که ما چوب انتخاب«. منافع

خوریم نه چوب انقالب را، به نقش دیدن منافع غلط خود را می

 پردازیم.سیاسی کشور میهای بلند و جامع در انتخاب
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 جلسه سوم:

 ترین نگاه به دینبینانهطلبانه، واقعنگاه منفعت 
 

 داریطلبی با دینرابطه منفعت

بینی، آثار داری و واقعها درباره ارتباط عمیق دینما این شب
خواهیم یکی های کسب آن سخن گفتیم. امشب میآن و راه
نگاه ها به دین را معرفی کنیم و آن ترین نگاهبینانهاز واقع
 هست. طلبانه به دینمنفعت

اند که آقا دین بعضی یک دعوای زرگری درست کرده
اند. دین افعت را؟ دین را مقابل منافع قرار دادهخواهی یا منمی

و منافع با هم تناسب دارند یا تعارض؟ با هم دعوا دارند یا دو 
 روی یک سکه هستند؟

اساساً چیز « طلبیمنفعت»در پاسخ به این پرسش باید گفت 
دار بیشتر از دیگران به دنبال های دینبدی نیست. اتفاقاً آدم
دینی کرد در واقع ستند. اگر کسی بیتأمین منافع خودشان ه

 کند؛ چه بفهمد چه نفهمد.دارد علیه منافع خودش اقدام می
کنیم. صحبت می طلبی در دینمنفعتداران کمتر از ما دین

داران شاید برای برخی از مردم سوءتفاهم ایجاد کند که دین
به دنبال منافع خودشان نیستند. حال آنکه دین، اتفاقاً آدم را 

کند که اگر کسی بخواهد قدر محکم میای منافعش آنپ
وقت از منافعش را غارت کند، او را نابود خواهد کرد. خدا هیچ

خواهد که به خاطر دین، از منافع خودمان بگذریم! اتفاقًا ما نمی
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تأمین منافع است؛ هم برای یک شخص و هم  هدین برنام
 برای یک ملت.

خداوند خلق را خلق کرد که آنها را فرماید: می × نیرالمؤمنیام
و خدا دید که وقتی  ؛مؤدب کند به آداب و اخالق شریف

بخواهد مردم را مؤدب کند، باید برای آنها توضیح بدهد چه 
و خدا  ؛چیزی به نفعشان است و چه چیزی به ضررشان است

 :تواند به ما گوشزد بکندمی« امر و نهی»دید که منافع ما را با 

« َ ْن َیوُکُُنا لََعَ آَداٍب َرِفَعٍة َو ِإن  اهلل 
َ
َراَد أ

َ
ا ََخََق ََخَْقُه أ  

َ
اََل مل اَرَک َو ََتَ َ  ی َن 

فَیٍة  ْخاَلٍق ََشِ
َ
ْم َو َما  -أ ْم َما ََلُ ََفُ رد ْن عُیَ

َ
 ِبأ
 
َذِلَک ِإال

َ
ْم ََلْ َیوُکُُنا ک ُ ُن 

َ
َعُِلَ أ ق َ

 
 
 َیوُکُن ِإال

َ
ْعِریُف ال ْم َو اِل  ْیِ

ِى َعَ ْ َْمِ َو الَن 
َ ْ
 1«.ِِبْل

و که تاصالً خدا چرا به ما دستور داد؟ به خاطر منافع ما. 
خواهی دریافت طلب نیستی اصالً چه دستوری میمنفعت

یی تو دستور دادنِ خدا این است که منافع دنیا هبکنی؟ فلسف
 تأمین شود و ضرر نکنی!

فرماید: روزه بگیرید، به نفع خودتان است اگر بفهمید! یکجا می

وَن » ََلُ ٌر َلُُکْ ِإْن ُُکُُْتْ ََتْ ْ َُصوُموا َخی  ْن ت 
َ
فرماید: جای دیگر می 2.«َو أ

َو ِإْن َكَن ُذو »صدقه بدهید، به نفع خودتان است اگر بفهمید! 
ِظَرٌة ِإَل ٍة ََفَ َُق  ُعْْسَ ََصد  ْن ت 

َ
ٍة َو أ َْسَ وَن َمْ ََلُ ٌر َلُُکْ ِإْن ُُکُُْتْ ََتْ ْ  3.«ا َخی 

خواهد تو به آدم است و خدا چون میخود صدقه دادن به نفع 
فرماید صدقه بده. آدم وقتی دید که این منفعت برسی می

تواند به یک نفر کمک کند باید خوشحال بشود و به این می

                                              
 207، ص 1احتجاج، ج  1

 184سوره بقره، آیه  2

 280سوره بقره، آیه  3
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 کار اشتیاق پیدا بکند چون به نفع خودش است. قوانین عالم
 گونه است.این

. ست که به منافع خودش برسدافلسفه خلقت انسان هم این 
 :گویدراوی می

ها را خلق کرده و از امام صادق پرسیدم که چرا خدا انسان 
 :فرموداین چنین بیان آفریده است؟ حضرت یکی از دالیل را 

؛» َعُُهْ ْْنَ  1.«آنان را آفریده که منفعت به ایشان برساند ََخََقُُهْ ِلَ

َعَلْیا»فرماید: لذا خداوند می ساَء ق َ
َ
ْفِسِه َو َِّمْ أ َل صاِْلًا فَِْلَ  2.«َِّمْ َعِ

اگر کسی کار خوب انجام بدهد برای خودش این کار را کرده 
است و اگر کسی کار بد انجام دهد علیه خودش این کار را 

« چرا اینها به نفع خودمان است؟»کرده است. البته اینکه 
طلب مقدار پیچیده باشد، اما کسی که منفعتممکن است یک

فهمد، چون از منافع خودش گذشته نباشد، اصالً اینها را نمی
 است!
 

 فرماید: ادبیات خدا را ببینید! می

ِن اْهَتدى» لُّ  ََفَ ص ِ
َ ا ت  ْفِسِه َو َِّمْ َضل  فَِإَن  َتدی ِلَ ا هَیْ اَن فَِإَن 

َ
ْیا َو ما أ  َعَ

َکٍل  ْیُُکْ ُِبَ   3.«َعَ
پیامبر من، به مردم بگو که هرکسی هدایت پیدا کند به خاطر 
خودش است و هرکسی هم گمراه بشود به خودش ضرر زده 
است و من وکیل و نگهبان شما نیستم! یعنی برو به فکر خودت 
 باش! این دستور مهمی است که خدا به رسول خود داده است؛

                                              
 9، ص 1علل الشرائع، ج  1

 46آیه سوره فصلت،  2

 108یونس، آیه  سوره 3
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بروید به  «من نگهبان شما نیستم!پیغمبر، به مردم بگو که »
 باشید. منافع خودتانفکر 

ن با هم در پایان سخنان خودشا ÷بر همین مبنا حضرت زهرا 
کنند که وقتی شما صراحت به این نکته اشاره میزنان مدینه به
توانم به زور شما را بینید، من نمیخودتان را نمی منافع واقعی

 به سمت منافعتان ببرم:

ا » ْنُُتْ ََلَ
َ
ُنْلِزُمُکُموَها َوأ

َ
؟ )أ ْیُُکْ َیْت َعَ ًة َلُُکْ َو َاّنَّ ِبُُکْ َو ََقْ َعِ َفا َحْْسَ

 « 1ََكِرُُهَن(

حقیقت بر  کهیسف بر شما! چگونه امید نجات دارید درحالتأ
توانیم آیا ما می»؟ دیخبریها باز واقعیتده و شما مخفى مان

شما  نکهیشما را به پذیرش این دلیل روشن مجبور کنیم با ا
 2«کراهت دارید؟
 یاگونهداری این است که شخصیت آدم بهدین بنابراین پایه

 باشد که خودش را دوست داشته باشد، اصالً حاضر نباشد
ت خودش را ارزان بفروشد، خودش را و منافع خودش را دوس

د درِ ضرر کرد برواگر داشته باشد، سرش برود منافعش نرود و 
، دوست بگوید خدایا من اینجا ضرر کردمو خدا ضجه بزند  هخان

 ندارم ضرر بکنم.
حال و هوای  ،ست. حجاها حج عبادت نیتریکی از عارفانه

بیاتی از د خداوند با چه ادیکند، اما ببینروحی آدم را عوض می
 مردم را دعوت عمومى به حج :فرمایدمی !گویدحج سخن می

 ؛و آیندتوری شده از راه دور به سوی طسواره یا پیاده هر  ؛کن

                                              
 .28سوره هود، آیه  1

احتج  اج فاطم  ل الزه  راء  :108، ص 1 اإلحتج اج عل  ى  ه  ل اللج  اج )للطبرس ی(، ج 2

 على القوم لما منعوها فدک و قولها لهم عند الوفاة باإلمامل. ÷
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ُُتَك ِراجاًل َو » 
ْ
َجد َيأ

ْ
اِس ِِبْل ْن ِِف ال  ذد

َ
تَی ِِّمْ ُُکد فَجٍّ  لََع َو أ

ْ
ُُکد ضاَِمٍ َيأ

تا چه اتفاقی بیفتد؟ به ذکر خدا بپردازند؟ نه. اول  1.«َعیٍق 

ْم؛»فرماید: می َهُدوا ََماِفَع ََلُ س ْ  ؛«باشند شاهد منافع خودشانتا  ِلَ

بعد به یکی از منافع اجتماعی حج که استفاده فقرا از گوشت 
 کند.اشاره می ،ستاقربانی 

ببینید عرفان دین ما چطور با عقالنیت و منافع ما گره خورده 
آقا منظور خدا از این منافع،  :سؤال کردند ×است. از امام صادق 

کرده ن فکر میامنافع دنیوی هست یا اخروی؟ انگار ایش
هردو؛ »اما حضرت فرمود:  ،باید منافع اخروی باشد القاعدهیعل
 2.«منفعت آخرتهم  منفعت دنیا،هم 

ان داری به نفعمفهمیم دینچرا دین غریب است؟ چون ما نمی
مه، ضمن اینکه خیلی از ما اصالً به معنای واقعی کل ؛است
تیم، طلب نیستیم؛ یعنی دنبال باالترین منافعمان نیسمنفعت

 طلب بار بیاورد!اول یکی باید ما را منفعت
 آدم گناه کار، یعنی آدمی که به فکر منافع خودش نیست

واه خودخ ،کند در واقع خودش را دوست نداردی که گناه میکس
ت را کار باید بگوییم خودخواه باش! چرا خودبه گناه .نیست

افع کار یعنی آدمی که به فکر من؟ آدم گناهیافراموش کرده
 خودش نیست.

طلب نشوی بشوند! تا منفعت طلب و خودخواهمنفعتها باید آدم
داری کنی! خودت را نفروش، دین توانیو خودخواه نشوی، نمی

                                              
 27حج، آیه سوره  1

مِعْتُ اللَّ هَ عَ زَّ : 422، ص 4ک افی، ج  2 هَدُوا مَن افِعَ »وَ جَ لَّ یَقُ ولُ فَقَ الَ ِِني ی س َ لِیَش ْ

 .فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْیَا  َوْ مَنَافِعَ الْآخِرَةِ فَقَالَ الْکُل «لَهُمْ
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خودت را فراموش نکن، منافع خودت را در نظر بگیر! قرآن 
 فرماید: می

اِسوُقَن » وِلَك ُُهُ الْف 
ُ
َسُُهْ أ ُ ف  ن ْ

َ
ب ْساُُهْ أ

َ
َ فَأ يَن ب َُسوا اهلل   ؛ 1«َو ال َتُكوُُنا ََكَّل 

نیز  و همچون کسانى نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا
آن د. چرا گرفتار کرد، آنها فاسقانن« خود فراموشى»به آنها را 
خودش را  ؛خواهدکند؟ چون خودش را نمیداری نمیدینفرد 

 بیند.منافع خودش را نمی ؛فراموش کرده است
ه ! این را هم باید بطلبیداری یعنی منفعتدینبنابراین 

بفهمند دارها اگر دارها! چون دینهم به دینو ها بگوییم دینبی
شوند کنند، دچار غرور نمیداری میطلبانه دیندارند منفعت
 داری کنند، به نفع خودشاندانند که هرچقدر دینچون می

 شوند.است و به خدا بدهکارتر می
داری یعنی ها هم گفته بودیم که دیندیناگر به بی

ین نبود اطلبی، االن سرِ حجاب دعوا نبود! االن دعوا سر منفعت
واهای در مدرسه، رقاصی بکنند یا نکنند؟ خیلی از این دعکه 

چون  بیهوده، به خاطر ادبیات غلط دینی ما ایجاد شده است!
« این کارهای بد را به خاطر اعتقادات ترک کن!»گفتیم: 
 کردیم که:که باید اثبات میدرحالی

 !«این کارها به نفع شما نیست بلکه به ضرر خودتان است»
 

 داری عاشقانهطلبانه با دینمنفعتداری دینتقابل 

طلبی قرار دارد حال که پذیرفتیم دین در اوج تناسب با منفعت
شود ست، این پرسش اساسی مطرح میاو برنامه تأمین منافع 

 :که

                                              
 19 ، آیهحشرسوره  1
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داری عاشقانه و طلبانه چگونه با دینداری منفعتدین»
 «مخلصانه قابل جمع است؟

صالً عشق اه آیا تصورمان دربار .اول باید دید عشق یعنی چه
اید درست هست یا نه؟ اگر بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم ب

ته الب« ترین محبت!عشق یعنی محبت شدید یا شدید»بگوییم 
معادل بازی. یعنی لج -در زبان عربی-لغوی یعشق به معنا

شود، یمعشق به آن معنایی که در ادبیات فارسی استفاده کلمه 
 .است« حب» مهکلدر عربی 

بگیریم، این معنای « محبت شدید» یاگر عشق را به معنا

ا »: در قرآن کریم آمده است .درستی است َشدُّ ُحبًّ
َ
وا أ َی آََمُ َو اَّل 

 ِ عشق »طوری ترجمه کنیم که: ولی اگر عشق را این 1.«هلِل 

این « یعنی اینکه خودت را فدا کنی و از منافع خودت بگذری!
کسی حواسش پرت  برای انسان معنا ندارد؛ مگر اینکه یک

 ههم مای بشود یا هول بشود و خودش را فدا کند که این
 پشیمانی است؛ چون انسان موجودی خودخواه است!

 :فرمایدمی ×امام صادق 
ُُلُب »  ُ اَِّمْ  ُحِب لََعَ ُجِبَلِت الْف  ََض  ِِبَ

َ
ِض َِّمْ أ َفُغَها َو ُُبْ  2.«ََیْ

 طور سرشته شده است که هرکسی به نفع اوقلب انسان این
ش باشد، دوستش دارد و هرکسی به ضرر او باشد، از او بد

 آید.می
های فقط آدم یعنی معامله بر سر منافع! یبازعشقپس 
فعت شوند که یقین دارند بیشترین من، عاشق کسی مینیبواقع
 خدا! یعنیدارد؛  یشانبرا ار

                                              
 165 بقره، آیهسوره  1

 152، ص 8کافی، ج  2
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تر از امیرالمؤمنین در عالم سراغ دارید؟ شما مخلص
 فرمود:  × نیرالمؤمنیام

طُّ  ما أحَسنُت إَل»   ؛«أَِحٍ ف َ
به احدی احسان نکردم! وقتی مردم این سخن  وجهچیهمن به

ای سرشان را از روی تعجب بلند دفعهحضرت را شنیدند، یک

ْحَسْنُُتْ »قرآن را خواند:  هکردند. بعد، حضرت این آی
َ
ْحَسْنُُتْ أ

َ
ِإْن أ

ُُتْ فََلها
ْ
َسأ
َ
ِسُُکْ َو ِإْن أ ُ ف  ن ْ

َ
هر کار خوبی برای کسی انجام  1؛«ِْل

 2.ایبدهی، برای خودت کرده
 ها هستند. چون منافعترین انسانطلبهای مخلص منفعتآدم

 کنند.پایین خود را فدای باالترین منافع می
ه محبوب از نفعِ کمتر در راکه خدا و شهدا  یشق یعنی اولیااع

لیل، دیابی به نفع بیشتر! به همین خودشان گذشتند برای دست
کرد عذرخواهی میدر گودی قتلگاه هم از خدا  × نیحس امام

 دانست!و خودش را بدهکار خدا می
 هستند چون جان خود های عالمترین انسانطلبشهدا منفعت

عامله دهند با خدا مرا که همه مردم مفت و مجانی از دست می
 هارآورند. خدا درببه دست می اکنند و بیشترین منافع رمی

یعنی کسی کند، استفاده می« تجارت»شهادت از عبارتی شبیه 
 :بردخرد و او هم از این تجارت، سود میکه خدا جانش را می

رى» َ اْْشَ َة ُُیاِتُُلَن  ِإن  اهلل  َن 
ْ
ُم اِل ن  ََلُ

َ
ْم ِبأ ْمواََلُ

َ
َسُُهْ َو أ ُ ف  ن ْ

َ
ْؤَِمَی أ ُ

ْ
ِِّمَ امل

ا ِِف اِل   ِف ًّ ْیِه َجف  َتُُلَن َوِْعًا َعَ ُُلَن َو ُُیْ ْقن ُ ِ َفَ َْنیِل َو َُسیِل اهلل  ِ
ْ
ْوراِة َو اْل

ْوِف
َ
آِن َو َِّمْ أ ُُت  اْلُُقْ ی ِبعَیْ ْیِعُُکُ اَّل  َ ِن  وا ی  ْبَِشُ ِ اَفْْسَ ْهِدِه ِِّمَ اهلل   ؛ 3«َِبَ

                                              
 7آیه اسراء، سوره  1

 831، ص 2الجامع، جو تفسیر جوامع 293، ص 1 ، جنثر الدرّ 2

 111آیه  توبه، سوره 3
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اندازه به کسچیه و تر هستندطلبشهدا از همه منفعت پس
 طلب نیست!شهدا منفعت

در همان روزی که شهید سلیمانی و همراهان ایشان به 
، شاید صدها نفر هم سن و سال ایشان از دنیا نددیشهادت رس

و جان خودشان را مجانی تحویل دادند. این شهید  ندرفت
قدر ارزش قائل بود که سلیمانی بود که برای جان خودش آن

کرده بود  یزیربرنامهقبل ها حاضر نبود مجانی بمیرد. از مدت
منا کرد و از خدا تو از بزرگان برای خودش طلب شهادت می

کرد که بابت جان خودش با او معامله کند و باالخره به این می
طلبی در عالم تجارت پرسود دست یافت. این باالترین منفعت

 است.
گرفته باشند؟! نشهدا منافع خودشان را در نظر  شودمگر می

وقتی منافع عالی خودشان را دیدند، منافع کمتر و سطح 
ید مدافع حرم آقا محسن شه .تر را رها و فدا کردندپایین

علی جان! »گوید: حججی در گفتگو با کودک خردسال خود می
پسرم! من خیلی دوستتان دارم، هم تو را و هم مادرت را! 

ها دل کندن از یک سری مواظب خودتان باشید. بعضی وقت
شود چیزهای بهتری را به دست چیزهای خوب، باعث می

تا بتوانم نوکری حضرت آورید! من از تو و مادرت دل کندم 
را به دست آورم و آرزو دارم خدا در این سفر به من  ÷زینب 

نگاه کند. سعی کن جوری زندگی کنی که خدا عاشقت بشود 
شهدا  «کند.و اگر خدا عاشقت بشود، خوب تو را خریداری می

تجارت هم بیشتر از همه  دراهل تجارت بودند و  گونهنیا
 کردند.منفعت کسب می
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 ست؟اطلبی بد م منفعتکدا

 است که انسان دنبال منفعت کم و آنی آنطلبی بد منفعت
کند، طلبی، هم اخالق آدم را خراب میباشد؛ این نوع منفعت

ت. کند و هم لذت عاشقی در آن نیسالقلب میهم آدم را قسی
ا طالب رترین منافع خودتان منافع خودتان و عالی هاگر شما هم

اخالق، القلب، لطیف، خوشسانِ بسیار رقیقباشید، اتفاقاً ان
 رحم و عاشقی هم خواهید شد.دل

ا در به ایشان خبر داد که شم ×یکی از اصحاب امام صادق 
سود  فالن معامله و تجارت، مبلغ نسبتاً زیادی )صد دینار(

وشحال اید. وقتی این مبلغ را برای حضرت آورد، ایشان خبرده
 شد و لبخند زد! 

ْلُت » ِ  َُفُ ِد اهلل  ُُب ََعْ
َ
ِرَح أ ُت َلَک ِفَیا ِماَئَة ِدََیاٍر اَقَل ََفَ  × ََلُ ََقْ َرِِبْ

 1.«ِبَذِلَک فََرًَح َشِدیدًا 
؛ دار شدن چیز بدی است؟! نهمگر خوشحال شدن برای پول

خرج  عنوان یک عبد برای موالیتخواهی این پول را بهاگر می
توانی دست ی و میعنوان کسی که وظایفی دارکنی، یا به

دهی، از ها را بگیری این پول را ابزار بندگی خدا قرار بخیلی
وب تنها بد نیست بلکه خاین پول درآوردن خوشحال بشوی نه

 هم هست.
ول ات در این جهت باشد که بخواهی این پاما اگر خوشحالی

د این را در مسیر بد و غلط خرج کنی یا تصور کنی که با وجو
 هانخشوی و دیگر برای گدایی درِ می ازینیا بمنفعت، از خد

قدر کنی، این چیز بدی است و هرچروی و التماس نمیخدا نمی
 شوی.تر میالقلبهم خوشحال بشوی، قسی

                                              
 76ص  ،5کافی، ج  1
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خانم دیگه خوشبخت » :مد و فریاد زدآنه اخ بهآقایی خوشحال  
تونیم یه نفس راحت شدم. دیگه مشکالتم تموم شد. دیگه می

 یتو» :گفتمرد  «؟چی شده» :خانمش پرسید «م.یبکش
زن خیلی خوشحال  «مان برنده شدم.ویک میلیارد ت یکشقرعه
« ؟چیکار کنی یخواهیعنوان اولین کار محاال به» :گفتو  شد

هر چی وسیله الزم  کن.نت را آماده اچمد» کرد جواب داد:
 ؟کجا بریم» :گفتو زن خوشحال شد  «داری بردار باید بریم.

بریم محضر طالقت » :مرد گفت «ل بریم یا کیش؟شما
رسند سرکش و یاغی به پول که میافراد بعضی  «!بدهم

ْغَِّن »شوند؛ می ن َرآُه اْْسَ
َ
 1.«ِإن  ااِلب َساَن َلْطََغ أ

 پرسید: ×از امام صادق 
آقا فرمود:  «الدنیا داریم پس بدبخت هستیم!ما حبّ»
خواهم پول مثالً می»گفت:  «الدنیا چیست؟منظورت از حب»

خواهی برای چه می»حضرت فرمود:  «و ثروت داشته باشم و...!
برای »او گفت: و )از انگیزة او سؤال کرد(  «پول داشته باشی؟

ام راحت باشند، برای اینکه به زیارت بروم، صدقه اینکه خانواده
 2«الدنیا نیست!اینکه حبّ»حضرت فرمود:  «بدهم و...

 
 کنند؟های خودشان اشتباه میانتخابها در چرا آدم

 کنند؟ چون:های خودشان اشتباه میها در انتخابچرا آدم
 بینند.خود را نمی منافع بلندمدت ،اوالً

                                              
 7و  6 اتیآ ،علقسوره  1

 :564، ص 3السرائر، ج  2

  َ ُج نَِمْ َتَزو 
َ
ا َما َذا اَقَل ُقْلُت أ ْصَنُع ِِبَ َ اَل َِل ت  ا َُفَ َ ی ْن  ِحبُّ ادلُّ اَک ِإان  َلُ ِعْلُت َِفَ ْلُت ََلُ ج ُ ا َو َُفُ

اَِل َو  ُق لََعَ َِعَ ف ِ
ن ْ
ُ
ُحجُّ َو أ

َ
ا ِِّمَ اْْلِخَرِة أ ا ذَهَ َ ی ْن  ا ِِّمَ ادلُّ َس ذَهَ ُق اَقَل َِل َلْ ََصد  ت 

َ
ُل ِإْخَواِّن َو أ ی ِن 

ُ
 .أ
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 بینند.خود را نمیمنافع  ههم ،اًیثان
اینکه انسان دنبال منفعت کم و آنی باشد؛ این نوع 

کند. اشتباه میهای خودش دچار طلبی، آدم را در انتخابمنفعت
ببین؛  های خودت منافعت راگوییم در انتخابما هم اتفاقاً می

 اما کدام منافع؟ منافع بلندمدت و جامع را ببینید.

ن دو نکته مهم را رعایت کردید، اهایتاگر شما در تمام انتخاب 
ها را خواهید داشت: اول اینکه منافع بلندمدت بهترین انتخاب

 با هم ببینید! اه همه منافع رببینید، دوم اینک ار
جامعه امروزی ما اگر دو نفر به  درمثال اآلن عنوانبه

بروند، یکی از این دو نفر از  یخواستگاری یک دخترخانم
مردم شهر.  نیترپولدارترین مردم شهر باشد، دومی از مؤمن

 کنند؟انتخاب می ام راما کد یهادخترخانم
 برابر است با خوشبختی! ها معلوم است؛ پولخب پاسخ خیلی

باهم ببینیم و منافع ا اگر بخواهیم همه منافع ر کهیدرحال
، صرف پولدار بودن عامل خوشبختی در نظر بگیریم ابلندمدت ر
 نیست.
و  نیکه بین ثروتمندتربود ترین دختر، دختری طلبمنفعت
 انتخاب کرد. دومی را، نیترمؤمن

ت رسول خدا رسید. عبدالرحمن عوف برای خواستگاری خدم
 :عبدالرحمان عرض کرد

را به من تزویج کنى، حاضرم  ÷یا رسول اهلل! اگر فاطمه »
هاى کتان آبى چشم که بارهایشان پارچه شتر سیاهِ  صدکی

برای  «اش کنم.اعالى مصرى باشد و ده هزار دینار، مهریه
قیمت مهریه پیشنهادی درک این مهریه باید بگویم 

 بود.تومان چند میلیارد بیش از عبدالرحمان 
معنا چنان خشمگین از این خواستگاری زشت و بی ’ امبریپ

طرف عبدالرحمن پاشید و شد که مشتی سنگریزه برداشت و به
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تو گمان کردی من بنده پول و ثروتم که با پول و »گفت: 
 1«.خواهی بر من فخر بفروشیثروت می

 رازنظر مالی د را انتخاب کردند که ×حضرت علی  ایشان 
 آمدند خواستگاری نداشتند. وقتی امیرالمؤمنین به تمکنیظاهر 

ه این خواستگاری با رضایت پیامبر و حضرت فاطمه همرا و
ت از مهریه که از شرایط اجرای عقد اس ’حضرت محمد  ،شد

 یاآیا برای این ازدواج اندوخته ،علی جان»سؤال کردند: 
 «داری؟
ام آگاهید. تم یخوباز وضعیت من بهشما »پاسخ داد:  ×علی 

د: پیامبر فرمو «دارایی من شمشیر، زره و شتر آبکشم است.
م برای هرا شمشیرت را برای جهاد در راه خدا نیاز داری؛ شتر »

 ره رازخواهی؛ ولی این انجام کارهای روزمره و امرارمعاش می
م صد درهزره را به پان ×علی  «بفروش و پولش را برایم بیاور.

د تا عنوان مهریه همسرش نزد پیامبر آورفروخت و پول را به
بانوی  برای ازدواجشان هزینه کند. بدین ترتیب مهریه برترین

 دنیا تعیین شد.
لرحمان بر چه اساسی امیرالمؤمنین را بر عبدا ÷فاطمه زهرا 

ا مکه امروزه در جامعه  یایطلبترجیح داد؟ اقتضای منفعت
حمان بایست عبدالررده، این است که میگسترش فراوان پیدا ک

ولی بی دوعالم صدیقه کبری، مداد! اما چرا بیرا ترجیح می
 امیرالمؤمنین را برای ازدواج انتخاب نمودند؟

 :هن یاد داده کابه ایش ’چون پدر بزرگوارش پیامبر خدا 
َج  َِّمْ » ا َوكََلُ  َتَزو  اَِلَ ًة مِلَ

َ
أ ُ  اَْمَ ِه  اهلل  ى ِفَیا َما  َو  ِإَلْ

َ
ا َرأ ا ِِلَََمَِلَ ََجَ َِّمْ َتَزو 

. ُ ََلُ َذَِلَ ا ََجََع اهلل  يَِنَ ا دِلِ ََجَ  2«َيْكَرُه َو َِّمْ َتَزو 
                                              

 306تذکره الخواص، ص  1

 31، ص 14وسائل الشیعه، ج  2



  راز تنهایی مادر                                                              94

 

ا به مال هر که با زنی به خاطر مالش ازدواج کند، خداوند او ر
اش ییکند و هر که با او به خاطر جمال و زیباوی واگذار می

واهد دید چیزی را که خوشایند او نیست، خازدواج نماید، در او 
می این و هر که با وی به خاطر دینش ازدواج کند، خداوند تما

 .کندمزایا را برای او جمع می
ام بیان ، اما در مقاستروایت درباره انتخاب زن توسط مرد  این

 جاریو یک اصل و قاعده کلی است که در هر دو طرف مطرح 
م باه اکرد، چون همه منافع ر فاطمه علی را انتخاباست. 
ت خواست و منافع بلندمدها را میخواست. تمام خوشبختیمی

ت دانست تمام خوشبختی را پول و ثروخواست و میرا هم می
 آورد، بلکه خوشبختی دست خدا است!نمی

 عضیتر از ثروت اوست، بیم ایمان خواستگار مهمویگوقتی می
ها باید ست که به خاطر ارزشکنند منظور ما این اخیال می
باره فدا کنی! دو اهای زندگی و منافع دنیایی خودت رواقعیت

یای دن دربینید که به ما میگویند شماها ارزشی هستید، نمی
 ورد.آامروز ثروت خوشبختی می

طلبی بینی و منفعتها قیافه واقعکه در مقابل ارزش خب شما
ف و کل دنیا خالف حر گیرید، چرا آمارهای واقعی کشورمی
 کند؟ثابت می را شما

به جای اینکه طالق »علی ربیعی وزیر رفاه رسماً اعالم کرد: 
 3و  2، 1تهران باال باشد، در مناطق  18و  16در مناطق 

آمار طالق در همه  نیشتریب .1«بینیمبیشترین آمار طالق را می
زیبایی مایه جای دنیا بین ثروتمندان است. اگر ثروت و جاه و 

باال  قدرنیاست، چرا آمار طالق بین بازیگران ا یخوشبخت
 است؟

                                              
 96دی  5 ،برگزاری مشرقخ 1
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ی قدر پای انیمشین و فیلم و بازمتأسفانه جوانان ما آن
ها کم از واقعیتد که کمکننپردازی مینشینند و مدام خیالمی

رد. بعضی کها را باید با زندگی واقعی آشنا گیرند. بچهفاصله می
کنند. عشق ها، متوهمانه ازدواج میو دخترخانماز آقاپسرها 
در  ست که انگار همه آن را دوست دارند. عشقادروغ بزرگی 
 .دهند نیستها نشان میدر سریال چنان کهاصالً آنعالم واقع 

دگی زیرا زن ،را دارد که واقعیت ندارد یجوان آرزوی شرایط
د؛ دار واقعی خالی از رنج نیست، اختالف سلیقه و... وجود

ه بیشتر ها عمر عشقشان چند ماترین آدمبنابراین معموالً عاشق
عشق دو اینکه مگر  ،کشد؛ عشق تاریخ مصرف داردطول نمی

این  باشد که در (نفر به یکدیگر به خاطر محبوب مشترک )خدا
 شود و تمامی ندارد.صورت این عشق دائمی می

د، همسرش شهید غیاثی به دستش رسینامه همسر عملیات  در
نشست زار زار گریه شهید غیاثی کند. نم درد میانوشته بود دند
زنی جه میضبستگی به زنت چرا تو با این دل»کرد. گفتم: 

 :گفتمیو اش زد روی سینهمی «خوام؟میگی خدا شهادت می

لب حرم اهلل» . من همسرم رو به خاطر اینکه خدا گفته الف 

 1«دوستش دارم!
ه به کها نشان بدهیم. عشقی به این جوان اباید عشق واقعی ر

گیرد یک عشق واقعی و ابدی خاطر محبوب مشترک شکل می
 شود.می

 ترین مفهوم عالمحب فاطمه زهرا پرمنفعت

 آنها از که خیلی ترین منافع این عالمباالترین و جامعیکی از 
یامبر پسلمان فارسی از  است؛ ÷غافل هستند، حب فاطمه زهرا 

 کند که حضرت فرمودند: نقل می ’اسالم  گرامی
                                              

 برنامه چلچراغ، سردارعسکری 1
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اِر.» َها فَُُهَ ِِف ال  َ ض  ُْبَ
َ
ِة َمِِع َو َِّمْ أ َن 

ْ
َحب  اَفِطَمَة فَُُهَ ِِف اِل

َ
اُن َِّمْ أ  «َيا َسَْلَ

 فرمایند:بعد حضرت می 

ْيَْسُ ِتْْلَ » 
َ
َواِطِن أ َ

ْ
ُع ِِف ِماَئٍة ِِّمَ امل اُن ُحبُّ اَفِطَمَة َيْْنَ َواِطِن َيا َسَْلَ َ

ْ
 ؛«امل

ین دارد که کمتر منافع و فوایدیجا  در صد ÷ حب فاطمه 
 آنها عبارت است از:

ْوُت . 1 َ
ْ
 امل

بی برقرار قدر رابطه عاطفی عجیبی با بیشهید تورجی زاده آن
اره خمپ کرده بود که شهید شدنش هم مانند مادرش زهرا بود.

ورده ش خترک ددیدن اندندگرداو را بروقتی  .روی سنگرش خورد
 به پهلوی چپ و بازوی راستش.

 
 وید:گیمیردامادی( م اهللتیاستادش )آ

بازی همه عشق این»: گفتم.خواب دیدمش یبعد شهادتش تو 
او گفت:  «؟ای هم داشتبرای تو فایده ÷با حضرت زهرا 

سرم رو گذاشتم رو پای پسرش  نهمین که موقع جان داد»
 ÷یکی از آثار و برکات محبت فاطمه  1«مهدی برام کافی بود.

واسطه شهادت و مرگ زیبا است. چه لذتی باالتر از اینکه به
محبت به حضرت، فرزندش مهدی لحظه جان دادن باالی 

 ؟سرت باشد

ُر   .2 ْ ن  َ  َو الْف 
که  ییکی دیگر از منافع حب فاطمه در عالم قبر است؛ عالم

 امحبین خودش ر ÷همه از آن وحشت دارند، حضرت زهرا 
گیرد. شهید قربانعلی کریمی در یکی از ویژه تحویل می

اما پیکر مبارک ، های دفاع مقدس به شهادت رسیدعملیات

                                              
 188ص  ،یازهرا 1
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ها پنهان مانده بود و برنگشته بود. فرزند شهید نقل ایشان سال
 کند:می

بعد از شهادت پدر، چند بار خواب پدر را دیدم اما این بار فرق 
خواستم برگردم. بدن ما من نمی»ه من گفت: کرد. پدرم بمی

در شیاری در حوالی منطقه چیالت بود. هر روز غروب مادر ما 
مدند و همه ما را به نام صدا آحضرت زهرا به دیدنمان می

شدند. حتی چادر مادر به زدند و جویای احوال ما میمی
شد... دیشب حضرت زهرا به من های ما کشیده میاستخوان
شما باید برگردی. بعد فرمودند: دختر کوچک شما چند گفتند 

 «دهد.روز است که خدا را به حق پهلوی شکسته من قسم می
اما از  ،صبح با تعجب از خواهرم درباره توسل او سؤال کردم

چند شب است قبل از »خوابم چیزی به او نگفتم. او هم گفت: 
سته مادر خوانم و خدا را به پهلوی شکخواب زیارت عاشورا می

« خواهم.دهم و از خدا بازگشت پدرم را میسادات قسم می
چند روز بعد دوستان تفحص تماس گرفتند و خبر بازگشت 
پیکر پدرم را اعالم کردند. وقتی به ستاد تفحص رفتم با تعجب 
دیدم که مشخصات شهادت پدر با همان چیزی که خودش در 

اما  ،ر بدن نداشتخواب برایم گفته بود برابر است. پدرم سر د
ها تغییری نکرده اش پر از آب بود. آبی که بعد از سالقمقمه

طور که بود. پیکر او در داخل یک شیار کشف شده بود. همان
 1خودش در خواب برایم گفته بود.

ة» اَحَُسَ ُ
ْ
اُط َو امل َ ََْشُ َو اِّصلد

ْ
اُن َو اْل َ ر  ی  ِ

ْ
ُر َو امل ْ ن  َ ْوُت َو الْف  َ

ْ
 2؛«امل
فرماید اگر کسی محبت فاطمه را در دلش پرورش حضرت می 

کند که کمترین دهد در این عالم به صد منفعت دست پیدا می

                                              
 "عنایت حضرت زهرا به شهدا  " مهر مادر 1

 292ص  ،2ج ،ِرشاد القلوب ِلى الصواب 2
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آنها منافعی است که در لحظه جان دادن و در عالم قبر و در 
میزان و صحرای محشر و در هنگام عبور از پل صراط و هنگام 

ترین زرگشود. حضرت با این بیان که بمحاسبه عایدش می
ترین منافع عشق به ترین و کمهای آدمی را کوچکدغدغه

طلبانه ما را منفعتنماید، با یک ادبیات بسیار فاطمه مطرح می
 کند.هدایت می ÷به سمت محبت به حضرت زهرا 

شمارد، عنوان کمترین منافع میاین منافعی که حضرت به
تأمین منافع منافع اخروی است. چقدر این محبت به حضرت در 

توانیم چقدر با این عشق و محبت می ؟دنیایی ما کارساز است
چند نفر از  ؟های زندگی دنیایی خودمان را برطرف کنیمگره

طلبانه و منفعتاین روایت  ÷شما عاشقان صدیقه کبری 
برای مردم بازگو کردید؟ چرا با عموم مردم که از ا خاطرات ر

منافع واقعی این محبت  ربارهداین نعمت بزرگ محروم هستند، 
برای همه بخوانید و به همه  اکنید؟ این حدیث رصحبت نمی

مردم فریاد بزنید که عشق و محبت فاطمه در دنیا و آخرت 
 برای ما دارد. ابیشترین منافع ر

شود، در زندگی ما پررنگ می ÷وقتی عشق و محبت فاطمه 
مدت انتخاب رسیم که بر اساس منافع کم و کوتاهبه جایی می

ن را برای چیزهای اخودم ؛گیریمکنیم و تصمیم نمینمی
 کنیم.حداقلی هزینه نمی
خوریم نه چوب انقالب می اهای غلط خود رما چوب انتخاب

 را!
های مردمی شکل گرفته است و هر پایه انتخاب این انقالب بر
است که بر اساس  ییهاخوریم به دلیل انتخابچه ضربه می

 دهیم.مدت انجام میطلبی کم و کوتاهمنفعت
ها است که به مردم یاد بدهید چگونه این وظیفه شما مذهبی

 بر اساس منافع واقعی خودشان انتخاب کنند!
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ی هاابرخی شهرها شاهد هستیم که کاندید دراآلن متأسفانه  
 ای ر یهای مادی و قبیلهطلبیانتخابات براساس منفعت

یله شوند. خب چرا مردم براساس قبورند و وارد مجلس میآمی
کنند که آیا دهند؟ چرا نگاه نمیای ر ی میگری و منافع قبیله
 ای که هست، صالحیت الزم را برایقبیله این فرد از هر

 نمایندگی مجلس و دفاع از حقوق مردم دارد یا خیر؟!
مردم  و شام از ای که با توزیع سبد کاالبه نظر شما نماینده

ف  تواند حریت خودش را حر ی بگیرد و وارد مجلس بشود می
رده و که با شام ر ی آو کسیکند و از حقوق مردم دفاع کند؟ 

 ت!وارد مجلس شده، با شامی هم حقوق مردم را خواهد فروخ
کنند جالب اینجا است که در برخی از مناطق مردم تصور می

اند و شده اوگیر مدیون و نمک اگر شام یک کاندید را خوردند،
 ی ردر هر صورت حتی اگر صالحیت نداشته باشد باید به او 

فروختن ر ی  ،غافل از اینکه این نوع ر ی دادن! بدهند
فروختن ر ی چون  ،شود و بر طبق نظر مراجعمحسوب می
 حرام شرعی است. استات انتخابات کشور رخالف مقر

تجارب  مردم بگوییم. چرا اینهای تاریخ را برای درس باید ما
 کنید؟را برای مردم بازگو نمی

 شیطان های قشنگوعده خاطر به که نبودند حوا و آدم گرم 
 :داد قشنگی خیلی شیطان وعده کردند؟ انتخاب احساسی
 !جاودانگی

 آن زا اگر اینکه جز نکرده نهى درخت این از را شما خداوند 
  :کنیدمی پیدا جاویدان عمر یا و شد خواهید فرشته یا بخورید

َم ما اقَل  َو »
ُ
ُکَم َُناک ِة  ذِهِه  َعْن  َربُّ ََجَ ْن  ِإال   اشل 

َ
ْو  َمَلَکْیِ  َتوُکان أ

َ
 ِِّمَ  َتوُکان أ

ادِلی
ْ
 1.«اْل
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 جلوه گرىدی گونه به آنان نظر در را خدا فرمان به این ترتیب، و
شجره » از خوردن نه تنها که کرد مجسم طوراین و داد

 به دنرسی یا و جاویدان عمر موجب بلکه ندارد، زیانى «هممنوع
 ایجمله سخن این شاهد .شد خواهد فرشتگان درجه و مقام
 آدم اى: خوانیممی ابلیس قول از طه سوره 121آیه  در که است
 اپذیرن فرمانروایى کهنگی و جاویدان زندگى به تو را خواهیمی

َک  َهْل  آَدُم  َی اقَل » کنم؟! راهنمایى ُدلُّ
َ
ِة  لََع  أ ُْلِ  َشََجَ

ْ
ّل ال ُمْْلٍ  َو  اْل  «.ََیْ

 تفسیر ردو  × موسی الرضا بن على امام از در عیون اخبار الرضا
 :نقل شده ×صادق  امام از " قمى "

 هر بخورید، ممنوع درخت این از شما اگر»: گفت آدم به شیطان
 مانید، وگرنهمی بهشت در همیشه براى و شد خواهید فرشته دو
 در سخن این شنیدن با آدم 1«.کنندمی بیرون بهشت از را شما
 را وسوسه خود هایپنجه اینکه براى شیطان اما فرورفت، فکر
 شدیدى سوگندهاى فروبرد، حوا و آدم جان در ترمحکم و بیشتر
ُهَم ِإّند  َو » ؛هستم شما خیرخواه من :یادکرد َن  َلُکَم اقََسَ ِ

َ
 مل

اِضحی  3.«2ال 
 از و غلط انتخاب یک مرتکب قشنگ وعده کی خاطر به آدم

 امروز های قشنگخاطر وعده به ما نکند .شد رانده خدا بهشت
های وعده کی ببینند نداهها نشستیبعض .بخوریم فریب

 کنندمی فکر .بدهند ر ی او دهد، بهتری میجذاب و ترخوشگل
 که بشود مملکت جمهوررئیس یاتواند نماینده مجلس می کسی

                                              
 13 ص ،2ج  ،الثقلین نور 1

 21 آیه ،عرافسوره ا 2

 116ص  ،6ج  نمونه، تفسیر 3
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 از دهد. غافلتر می چشم و تو ترجذاب و ترهای قشنگوعده
 شود.نمی آباد وعده با کشور اینکه
شده  رفته بود کاندیدای انتخابات مجلس از یک روستایی کسی

را  ام تا مشکالت شمامن آمده» :گفتو بود، رفت بین مردم 
 :فتگ «مشکل اصلی داریم.ما دو تا »: مردم گفتند «حل کنم.

ینکه اول ا» :گفتند «.کنمیبفرمایید از همین اآلن دنبال م»
 د:زبرداشت و زنگ  اهمان موقع گوشش ر «اینجا گاز ندارد.

بعد « .دیکنیهمین فردا میاید مشکل گاز این روستا رو حل م»
خب این » :گفت و قطع کرد، رو به مردم کرد اکه گوشی ر

 :گفتند «فردا بیان برای پیگیری. اولیش که گفتم همین
ها است این روستا به خاطر اینکه وسط کوه ه کهدومیش این»

 «اریم.ن همراه ندفاصالً آنتن موبایل و امکان استفاده از تل
 شیهاوعده چقدر پای دهدیم وعده که یسک دید باید
های وعده این بینیمم و بکنی نگاه افراد گذشته به باید .ایستدمی

 کنند؟ محقق ننداتومی ار قشنگ
 :کننداشاره می امر این به بیانی در & خمینی امام
 اشخاص سوابق در دقیق مطالعه به متعهد مبارز ملت است امید»
 و عزیز اسالم که به دهند اشخاصى به را خود آراى ها،گروه و

 قوانین به تعهد و سابقه ُحسن به ... باشند، وفادار اساسى قانون
 1«باشند. موصوف و امت معروف خیرخواهى و اسالم

 کسی . وقتیکنیم یسازهاست که فرهنگوظیفه ما مذهبی
 تواندمی طوری چه کند،عمل نمی ولی دهدوعده می تا 100
های خیالی را فریب وعده ما راگ آورد؟ دست به را مردم اعتماد
 بودن کننده و های انتخاباتیوعده بودن شدنی به نخوریم،
 !های انتخاباتیوعده قشنگی نه به کنیمنگاه می کاندیدا
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ات شرکت طلبانه در انتخابمنفعتبه مردم یاد بدهید اگر بناست 
ای که کنیم، بر اساس منافع بلندمدت ر ی بدهیم. نماینده

تواند صالحیت الزم را داشته باشد و به مجلس وارد بشود می
ه بتواند کمجلس بفرستید  از منافع شما دفاع کند. افرادی را به

ر به جای از منافع شما و جوانان شما و کشور شما دفاع کند! اگ
ام شمدت در انتخابات )ر ی دادن بر اساس طلبی کوتاهمنفعت

طلبی عتهای خیالی و قبیله گرایی( به دنبال منفو پول و وعده
کنیم ب میجامع در انتخابات باشیم، افرادی را انتخا بلندمدت و

های واقعی برای تأمین منافع شهر و کشور ما برنامه و طرح که
کنند نافرادی که با شعارهای ادعایی ر ی جمع  ؛داشته باشند

منطبق بر  ییهاها و طرحبلکه عبور از مشکالت کشور برنامه
جلس مشرایط واقعی این کشور داشته باشند. مسئله انتخابات 

 مسئله کوچکی نیست!

 :دندفرمو ’پیغمبر اکرم 
ِّم اْسعمل اعمال ِّم املسَلی و ُه عیُل ان فیم اوَل بذلک و اعم »

یه ُفد اخن اهلل و رسوَل و َجیع املؤَمی  1.«بکتاب اهلل و ِسة ی ن 
داند می کهیکسی که کارگزار و مدیری را به کار گمارد درحال

ت در میان مسلمانان فردی وجود دارد که برای آن مسئولی
طعًا قدر این صورت  ،تر استو به قرآن و سنت آگاه ترستهیشا

 به خدا و رسول خدا و همه مؤمنان خیانت کرده است.
ترویج  یاهای پست و کوچک در جامعهطلبیوقتی منفعت

مع رسد که امام خود را هم به مطاشود، جامعه به جایی می
نافع مرا به طمع  ×فروشد. اگر در کوفه امام حسین دنیایی می

ه بود طلبی پست مردم مدینیایی فروختند ریشه آن در منفعتدن
 شد. منتهی ÷غصب خالفت و ظلم به حضرت زهرا  هکه ب
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کند که خلیفه دوم در یکسال نصف سلیم بن قیس نقل می
 ه وکمبود بودج )و عنوان غرامتبه حقوق همه کارگزارانش را

 .پرداختطور کامل ولی حقوق قنفذ را به برداشت، مالیات(
 :دیگویسلیم م

روهی گ. رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( رفتم به مسجد
بودند  هاشمیاند، همه آنها از بننشسته یاگوشه درکه دیدم  را

بی سلمه اجز سلمان، ابوذر، مقداد، محمد ابن ابی بکر، عمر بن 
به  راین جلسه عباس عموی پیامب وقیس بن سعد بن عباده. در

ز حقوق چرا خلیفه دوم مانند همه کارگزارانش، ا»گفت:  ×علی 
 «چیزی نکاست؟!« قنفذ»
نش قطرات اشک از چشما و کرد یبه اطراف خود نگاه ×علی  

 سرازیر شد، آنگاه فرمود:

ُه » ن  ِدها َاَثرُه ََكَ ُ وِط، ََفاََتَ َوِف َغص  َِباافِطَمَة ِِبِل  َبًةََضَ َر ََلُ ََضْ َشك 
ْمُلْج.  1«ادلُّ

 یاحقوق قنفذ را کم نکرد تا از او تشکر نماید به خاطر ضربه
ن آدنیا رفت اثر  که او بر فاطمه نواخته بود. وقتی فاطمه از

او وجود داشت و همانند بازوبند، نمایان بود. تازیانه در بازوی
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 اشاره و سیر بحث

 

در این جلسه، ابتدا به مسئله ایجاد تقابل بین منافع مردم و 
طلبی پردازیم و نقش منفعتفدک از جانب غاصبان خالفت می

مدت را در سکوت مردم در مقام دفاع از حضرت بیان کوتاه
عامل ایجاد  نیتررا که مهم« لهعج»کنیم؛ در ادامه عنصر می

کنیم و درک واقعیت طلبی است مطرح میانحراف در منفعت
زدگی در کننده شتابترین کنترلو اقتدار زمان را که مهم

زدگی کنیم؛ سپس به نقش شتابطلبی است تبیین میمنفعت
در ایمان آوردن و پناه بردن به طاغوت در طول تاریخ اشاره 

مشکالت اقتصادی و اجتماعی امروز جامعه کنیم و ریشه می
کنیم. در گرایی برخی از مسئولین است، تبیین میرا که غرب

 _انقالبی گری »دوقطبی واقعی قرآنی یعنی  ،پایان
تشریح نموده، به جای  یالکرستیرا بر مبنای آ« گراییغرب

حالل مشکالت امروز « طلباصالح_اصولگرا» دوقطبی کاذب
 نماییم.جامعه معرفی می
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 چهارم: هجلس

 کند؟طلبی مردم را از دین جدا میچگونه منفعت 
 

 طلبی مردمغصب فدک، از طریق اضالل در منفعت
خبر غصب فدک به حضرت صدیقه کبری  کهیهنگام

با جمعی از زنان  ÷رسید، بانوی اسالم سیّده زنان عالم 
های مسلمان آمد تا در برابر توده ’هاشم به مسجد پیامبر بنی

 .حجت کندها را بگوید و اتمامو سران مهاجر و انصار گفتنی
قدر تحت تأثیر کالم با شروع سخنان حضرت، مردم مدینه آن

حضرت قرار گرفتند که شروع به گریه و ناله کردند. فاطمه 
ای کامالً متقن و ردم آرام شدند، ادلهبعدازاینکه م ÷زهرا 

مستند درباره حقانیت ملکیت فدک برای خودشان ارائه 
کننده ترین منابع مالی پشتیبانینمودند. باغ فدک یکی از قوی
آمد و حضرت با مطالبه این پیروان والیت به شمار می

درخواست بر حق، به دنبال این بودند تا بعد از آنکه غاصبان 
دعای مالکیت صحه گذاشتند و حقانیت گفتار دختر بر این ا

رسول خدا را تأیید نمودند، در مرحله بعدی مسئله والیت 
 را مطالبه کنند و به اثبات برسانند. ×امیرالمؤمنین علی 

کند که ابن ابی الحدید از استادش ابن فارقی سؤال می
گوید: قطعاً فدک واقعاً فدک حق فاطمه نبود؟ ابن فارقی می

دانستند، اما اگر روز اول ق فاطمه بود و خلفا هم این را میح
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، فردا فاطمه گرداندیمجرد ادعاى فاطمه فدک را بازمبه
 کرد.ادعاى خالفت علی را ثابت می

ای غرّاء و تأثیرگذار بنابراین با اینکه صدیقه کبری خطبه
در اثبات حقانیت مالکیت فدک قرائت کردند، خلفا فدک را 

سؤال اینجا است که با چه ابزاری توانستند جو عمومی ندادند. 
و مانع از بازگرداندن فدک به مردم را با خود همراه کنند 

 بیت عصمت و طهارت شوند؟اهل
وقتی سخنان حضرت به پایان رسید، خلیفه اول درخواست 

 قرار داد و گفت: منافع دنیایی مردم مدینهحضرت را در برابر 

َعْْلا ما» وَن َو  َو ََقْ ج َ ْسَِلُ ُ
ْ
ا امل الِح، ُُیاِِتُ ِِبَ ِه ِِف اْلِکراِع َو اِلد َحَوِْلِ

ْسَِلَی،  ُ
ْ
َْجاِع امل َر، َو ذِلَک ِِبِ َّج  ُ َرَدَة الْف  َ

ْ
وَن امل اَر، َو َُیادِلُ وَن اْلُکف  َُیاَِهُ

دى، َو ذِهِه  ىُ ِِعْ
ْ
أ ِبْد ِِبا َكَن اِل  ْد ِبِه َوِْحى، َو ََلْ َاْْسَ  َحَل َو ماَل، ََلْ َاْنََفِ

ِخُر ُدوََّنِ  ِک َو ال َند  ، ال َتْزوى َِعْ  ؛«ِِهَ َلِک َو َبْیَ َیَدْْیِ
خواهى در راه خرید اسب و و ما آنچه را که )از فدک( مى

اسلحه قرار دادیم تا مسلمانان با آن کارزار کرده و با کفّار 
و این تصمیم به جهاد نموده و با سرکشان بدکار جدال کنند 

و در  فاق تمام مسلمانان بود و تنها دست به این کار نزدمات
ر ى و نظرم مستبدانه عمل ننمودم و این حال من و این 
اموال من است که براى تو و در اختیار توست و از تو دریغ 

 شود و براى فرد دیگرى ذخیره نشده است.نمى
خودم را در  یهاییکند که من تمام داراطوری وانمود می

دهم، ولی سود و درآمدهای فدک را برای ار تو قرار میاختی
طور کنیم. در واقع با سخنان خود بهمنافع مردم هزینه می

المال خواهی به بیتغیرمستقیم به حضرت گفت: چرا می
المال قرار دادم. اگر دست بزنی؟ من فدک را در بیت نیمسلم
خواهی من باغ شخصی خودم را به تو بدهم. چه حرف می



  راز تنهایی مادر                                                              108

 

چرب و شیرینی بود! در چنین شرایطی مردم مدینه منافع 
دنیایی خودشان را در تقابل با برگرداندن فدک به حضرت 

کنند و سکوت اختیار بینند و از درخواست حضرت دفاع نمیمی
 کنند.می

طلبی در مردم نهادینه بیند این منفعتوقتی خلیفه اول می
 دهد:ضرت قرار میشده، بالفاصله مردم را حکم بین خود و ح

ْم » ُ اٍق نَِمْ ُت، َو ِِبَتد ْ ل  وّن ما ََتَ ُ ِک َقل  ِّن َو َبنْیَ ْ وَن ی َن  ْسَِلُ ُ
ْ
هُؤالِء امل

ِثٍر، َو ُُهْ ِبذِلَک 
ْ
َر َماکِبٍر َو ال ُمْسَتِبدٍّ َو ال ُمْسَتأ َاَخْذُت ما َاَخْذُت، ََغْ

 ؛«ُشُُهٌد 
این و آنان  این مسلمانان بین من و تو حاکم هستند 

حکومت را به من سپردند و به تصمیم آنها این منصب را 
هستم و نه چیزى  یر پذیرفتم، نه متکبّر بوده و نه مستبدبه

 ام و اینان همگى گواه و شاهدند.را براى خود برداشته
قرار  ÷با چنین جمالتی مردم را در مقابل حضرت زهرا 

نظر آنها اند و ببین دهد: ببین مردم مرا انتخاب کردهمی
چیست؟ در چنین شرایطی هیچ کدام به دفاع از حضرت سربلند 

شود. مردم هم با گریه کنند. صدای گریه فاطمه بلند مینمی
کنند، اما هیچ کسی در مقام یاری بانوی دو عالم گریه می

 گوید.حضرت سخنی نمی
بیند تفاوتی مردم را میوقتی سکوت و بی ÷حضرت فاطمه 
 فرماید:و می رو به آنها کرده

ْعِل » ِ َیِة لََعَ الْف  ص ِ
ْ غ  ُ
ْ
َعِة ِاَل ِقِل اَْلاِطِل، امل ْْسِ

ُ ْسَِلَی املْ ُ
ْ
ََماَِشَ امل

اِِسِ 
ْ
یِح اْل ن  َ  ؛ «الْف 

هاى بیهوده شتابان اى مسلمانان! که براى شنیدن حرف
 گیرید!بوده و کردار زشت را نادیده می



 109      کند؟میجدانیدازرامردمیطلبمنفعتچگونه چهارم:

 

، َو ََش  ما » ُُتْ ِمَلُ َو ساَء ما ِبِه َاََشْ ِ ََمْ ن  َو اهلل  ِْجَ ، َِلَ ُُتْ ْ ص  ُه ِاْعب َ َِمْ
اُء، َو  طاُء، َو ِبَن ما َوراَئُه الُض   ِشَف َلُُکُ اْْلِ

ُ
اًل، ِاذا ک ُه َو ی ن  اًل، َو ِغب  ن  ف  ن َ

ِطُُلَن  ب ْ ُ
ْ
َتِسُبوَن، َو َخِْسَ ُهناِلَک امل ُُکْ ما ََلْ َتوُکُُنا ََتْ   ؛«َبدا َلُُکْ ِِّمْ َربد

معاوضه نمودید،  یزیى را به او نشان داده و با بد چو بد راه
به خدا سوگند تحمّل این بار برایتان سنگین و عاقبتش پر از 

هاى آن ها کنار رود و زیانوزر و وبال است، آنگاه که پرده
کردید و براى شما روشن گردد و آنچه را که حساب نمى

 آشکار گردد، آنجاست که اهل باطل زیانکار گردند.
مردم مدینه دنبال منافع کم و تک جانبه مادی بودند و 
منافع دنیایی خود را در سکوت و تأیید حرف باطل غاصبان 

کرد می ینیبشیپ ÷فدک و خالفت دیدند. بعدتر آنچه فاطمه 
 یهاانیرقم خورد و با این معامله پست به ضرر و ز

مبتال شدند؛ فشارهای اجتماعی و مشکالت  یریناپذجبران
اقتصادی و اختالف طبقاتی کار را به جایی رساند که بر خلیفه 

 برگشتند. ×سوم شوریدند و دوباره به سراغ علی 
ما همواره شاهد تکرار این ماجرا در طول تاریخ هستیم؛ با 

 دین و والیت حامی منافع دنیایی و اخروی مردموجود اینکه 
هستند، لکن مردم در موارد متعددی دین و والیت را در تقابل 

بینند و همین زاویه نگاه موجب فاصله گرفتن با منافع خود می
 شود.آنها از دین و والیت می

چرا با اینکه دین و والیت حامی منافع ما است، ما 
 بینیم؟را در تقابل منافع خود می داری و والیتمداریدین

 ن عامل انحرافتریعجله؛ مهم

ها یکی از عوامل مؤثر در ایجاد بودن انسان« عجول»
طلبی است. داری و والیتمداری و منفعتشکاف بین دین

دشمن منافع بلندمدت ما، صفتی در وجود ما است به نام 
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خواهد، جدای از اینکه آن را ؛ آدم هر چیزی را می«عجله»
زدگی در تابخواهد. این عجله و شخواهد با عجله هم میمی

های کند. اگر عالقهها کار ما را خراب میکنار همه عالقه
پشت سر هر رفتار بدی را از هم تفکیک کنیم، یک پای ثابت 

های ما میل به عجله و شتاب است؛ یعنی معمواًل همه بدی
های بدی را پیدا کنید که منجر به یک توانید عالقهشما نمی

های عجله در میان آن عالقهرفتار بد شده باشد مگر اینکه 
 بد باشد.

 قدر در وجود انسانزدگی آنحضور ویژگی عجله و شتاب
 فرماید: پررنگ است که خداوند متعال در قرآن می

ِر » ْ َی 
ْ
د ُداعَءُه ِِبْل ب ْساُن ِِبلَش  ِ

ْ
 ؛ «َو َيْدُع اْل

کند به خاطر ها را طلب مىگونه که خوبیانسان همان
 خیزد؛ها برمىعه کافى به طلب بدیدستپاچگى و عدم مطال

« 
ً
ب ْساُن َعُُجال ِ

ْ
 ؛ چرا که انسان ذاتاً عجول است.1«َو َكَن اْل

ا معنى وسیعى دارد که هرگونه طلب و خواستن ر« دعا»
 براى شود؛ اعم از اینکه با زبان بخواهد و یا عمالًشامل مى

 به دست آوردن چیزى بپا خیزد و تالش و کوشش کند.
عجول بودن انسان براى کسب منافع بیشتر و در حقیقت 

شود تمام او در تحصیل خیر و منفعت سبب مى یزدگشتاب
ندهد و چه بسیار با این  جوانب مسائل را مورد بررسى قرار

عجله نتواند خیر واقعى خود را تشخیص دهد، بلکه هوى و 
های سرکش چهره حقیقت را در نظرش دگرگون سازد هوس

گونه که انسان از خدا رود و در این حال همانو به دنبال شر ب
ها را از کند، بر اثر سوء تشخیص خود، بدیتقاضاى نیکى مى

کند، گونه که براى نیکى تالش مىکند؛ و هماناو تقاضا مى
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رود و این بالى بزرگى است براى نوع به دنبال شر و بدى مى
رند ها و مانع عجیبى است در طریق سعادت. چه بسیاانسان

های خطرناک زدگی خود را به پرتگاهکسانى که بر اثر شتاب
روند، در اند به گمان اینکه به محل امن و امان مىافکنده
اند به تصور اینکه به سوى منزل سعادت ها گام گذاردهبیراهه

اند به ور شدهها غوطهها و بدبختیروند، در زشتیپیش مى
روند و این نتیجه شوم مىپندار اینکه در مسیر افتخار راه 

 1زدگی است.عجله و شتاب
لکه بتنها چیز بدی نیست البته عجله در وجود انسان نه 

سان منافعی هم دارد. خداوند متعال هیچ گرایش بدی در ان
کت قرار نداده است. عجله اگر درست مدیریت شود موجب حر

 نافعیابی به باالترین مها و دستسریع انسان به سمت خوبی
از  خواهد شد، اما انسانی که خودش را تربیت نکرده است،

ار کند. اگر عجله در کنهای خوبَش بد استفاده میدارایی
های خود به طلبی انسان قرار بگیرد، انسان در انتخابمنفعت

دنبال  مدت خواهد رفت. مردم مدینه هم بهدنبال منافع کوتاه
شان بد نبود( طلبینفع و خوبی برای خود بودند )اساس منفعت

زده به اباما چون به دنبال منافع زودبازده و فوری بودند، شت

َعِة ِاَل ِقِل اَْلاِطِل!»سمت باطل حرکت کردند؛  ْْسِ
ُ و از  «املْ

م ه ÷شدند. حضرت زهرا  بهرهیشان بمنافع بلندمدت دنیایی
سپردید، منافع بارها تأکید کردند که اگر خالفت را به علی می

 کرد!تأمین می یخوبدنیایی شما را به
جالب اینجا است که وقتی به انحرافات فردی و اجتماعی 

ترین عامل ارتکاب کنیم، مهمها در طول تاریخ نگاه میانسان
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زدگی تمام گناهان بشری را همین عجول بودن و شتاب
 ابیم.یمی

ن ها را به ما داده تا از دیدخداوند متعال این چشم
ن به های این عالم لذت ببریم، اما برخی برای رسیدزیبایی

ه کنند؛ چون نگاه بچرانی میاین لذت عجله دارند و چشم
چرانی ها با چشمکه انسانیحرام لذت آنی و فوری دارد، درحال

 دهند.ت میهای جامع را از دسمنافع بلندمدت و لذت
 نقل شده است که فرمود: ’در حدیثى از پیامبر خدا 

ِر »  ا ِِّمْ ََغْ ََنَ ْت ََعْ
َ
ٍل َمْل ٍة َذاِت ََبْ

َ
أ ِ لََعَ اَْمَ ُب اهلل  َ ص  د  غ َ اْْشَ
ا َ َرٍم نَِمْ ِر ِذى ََمْ ْو ََغْ

َ
ا أ  ؛ 1«َزْوَِجَ

خشم خداوند بسى سخت است بر زن شوهردارى که چشم 
، پُر خود یا از کسى که محرم او نیستخود را از غیر همسر 

 چرانی مخصوص زنان شوهردار نیست، اماکند. البته چشم
ه شدت غضب خدا بر چنین زنانی بیشتر خواهد شد. چرا؟ ب

دگی ها لذت و آرامش زناین دلیل که خدا دوست ندارد خانم
هایی که به مردان در کنار همسر خود را از دست بدهند؛ خانم

ه کنند ناخودآگاه بچرانی میشوند و چشممینامحرم خیره 
رای پردازند و این یعنی بمقایسه همسر خود با دیگران می

فدا  یک منفعت آنی و زودگذر منافع اصلی و جامع زندگی را
 کنند.می

های عاطفی در قدر اختالفات زناشویی و طالقچرا این
ردم های امروزی افزایش یافته است؟ به این دلیل که مزندگی

حاضر نیستند به خاطر منافع بلندمدت، صبر کنند و سراغ 

ص   »فرمایند: می ×مدت نگاه نروند. امام علی منافع کوتاه ِّم غ َ

                                              
 338ثواب األعمال، ص  1



 113      کند؟میجدانیدازرامردمیطلبمنفعتچگونه چهارم:

 

ُه و أِِّمَ تلفُه  َشف 
َ
؛ هر کس )از گناه( چشم فرو بندد 1«طرفه قل  أ

 ماند.اندوهش کمتر می شود و از نابودی در امان می
ما هم است. حتماً ش یالمللنیاین مسئله یک امر فطری و ب

ها اصاًل دیدید در یکی از کشورهای غربی که این نگاه کردن
ه با کشود، خانمی در یک برنامه تلویزیونی گناه شمرده نمی

د همسرش شرکت کرده بود، با گریه خیلی شدیدی اظهار کر
چنانی های آنها و خانمکه دوست ندارد همسرش به فیلم

تواند در رقابت کند نمینم احساس میچون این خانگاه کند،
شد بیند برنده میدان باهای مختلفی که همسرش میبا صحنه

 و چشم و دل شوهر خود را ببرد.
ی توانند در مسائل کالن زندگهای عجول حتی نمیانسان

 گیری کنند. همیشه درو در مسائل اقتصادی درست تصمیم
 گیرند.تصمیم میمدت های خود بر اساس منافع کوتاهانتخاب
 

 طلبی را کنترل کنیم؟زدگی در منفعتچگونه شتاب

درک طلبی، زدگی در منفعتبهترین راه برای کنترل شتاب
البالغه است. امیرالمؤمنین در نهج واقعیت و اقتدار زمان

دهد که یکی های دنیا را به مردم نشان میبسیاری از واقعیت
 ها کوتاه بودن زمان است.از این واقعیت
 کند:رزمان شهید سید حسین علم الهدی نقل مییکی از هم

همراه علم الهدی از پایگاه سپاه بیرون رفتیم. در بین راه به 
سپس « آرام راه بروید.»سین گفت: قبرستانی رسیدیم. ح
البالغه خواند و بعد، آن را ترجمه و تفسیر عباراتی عربی از نهج

به یارانش که از کنار  ×بود: حضرت علی  نیکرد. آن خطبه ا
ها با دانید که مردهآیا می»کردند، فرمود: قبرستانی عبور می
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آنها »امام فرمود: « نه!»یاران گفتند: « کنند؟شما صحبت می
گویند که ما فرصت را از دست دادیم، ولی دارند به شما می

شما فرصت دارید. فاصله ما با شما یک متر بیشتر نیست، اما 
ایم. اکنون نه راه بازگشت داریم و نه ما فرصت را از دست داده

راهی برای انجام عمل خیر. پس قدر این فرصت را بدانید و 
و چنان این ...« اده کنید آن را غنیمت شمرده و از آن استف

مأمور  ×کرد که گویی از طرف امیرالمؤمنین سخنان را بیان می
 1به بیان این مطالب است.

جود اقتدار زمان است. زمان مو ،های زمانیکی از واقعیت
گیرند. چرا؟ ها و آقایان از هم طالق میمقتدری است. خانم

نید ظرفیت هستند. جالب است بداچون در ارتباط با زمان بی
افتد. عمده به این ها سال اول ازدواج اتفاق میکه اکثر طالق

م دلیل که نسبت به اقتدار زمان درک درستی ندارند. قدی
گردی! با لباس سفید عروس رفتی با کفن سفید برمیگفتند می

ا یعنی باید فرصت بدهی تا گذشت زمان خیلی از مشکالت ر
کنید و نقاط های همدیگر عادت میحل کند؛ به بداخالقی

کنید. کنید و همدیگر را درک میضعف و قوت هم را پیدا می
 شود.وقت زندگی قشنگ میآن

 فرماید:مى ناقتدار زمادرباره  ’رسول خدا 
روا ِِّم ِذكر هاِدم» یُُک  أكی ِ َعُه َعَ ُُک إن كُنُُت ِف ضیٍق َوش  اِت فَإن  ذَّ الل 

ُُت  ی ِن 
ُ
َضُه إَلُُک فَُْجُُت ِبِه فَأ ِجرُُت و إن كُنُُت ِف ِغِّن َُب 

ُ
 2«.فََرضیُُت ِبِه فَأ

مرگ را زیاد یاد کنید، که اگر در تنگنا باشید، بر شما 
شوید و ثواب دهد، پس راضى مىگشایش )روانى( مى
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کند، برید؛ و اگر در توانگرى باشید آن را بر شما منفور مىمى
 گیرید.کنید و مزد مىپس بخشش مى

آورد؛ همه حضرت از دو وضعیت سخن به میان می
و « ضیق»ها در یکی از این دو وضعیت قرار دارند؛ انسان
است. یاد مرگ حل امام در هر دو وضعیت کارساز راه«. غِنی»

از راه تعدیل لذّت جویی، تنگناى روانى دوران ناخوشایند را به 
هایی که در کند. به این معنا که آدمگشایش روانى تبدیل مى

وضعیت تنگنا و گرفتاری باشند، با یاد مرگ و توجه پیدا کردن 
صورت ناخودآگاه به فکر منافع بلندمدت به قدرت زمان به

مدت ناراضی یافتن به منافع کوتاهافتند و از دست نمی
انجامد و در نتیجه، نخواهند بود و همین، به رضایتمندى مى

گردد. در بُعد گشایش و فرد، مستحق پاداش الهى مى
زدگی نیز با یاد مرگ و توجه به اقتدار زمان، شتاب یندیخوشا

شود و همین، موجب مدت کنترل مینسبت به منافع کوتاه
شود و در نتیجه، باز فرد، بخشش برای منافع بلندمدت مى

 گردد.مستحق پاداش مى
فهمیدیم. فکر تا زمانی که بچه بودیم اقتدار زمان را نمی

جوری پیرمرد بودند دیگر شان همینکردیم پیرمردها همهمی
ها هم خب جوان مانند و جوانجور هم پیرمرد میو همین

طور. نه! این ها هم همینمانند و بعد بچهبودند و جوان می
پیرمردها همه جوان بودند. این گرد سپیدی زمان است که 

شود کرد. به این چیزها توجه اش هم نمینشسته. گردگیری
د شعور نسبت به زمان را از دست بینیمی دفعهنکنیم یک

دهیم. نگاهت به عمر خودت چه طوری است؟ بگویی حاال می
ما که جوانیم! یعنی میل به جاودانگی را به سمت دنیا کشانده

ی، با اینکه ای! پس حقیقت زمان را خوب درک نکردها
ناخودآگاه خودت هم قبول داری چیزی در دنیا جاودانه نیست؛ 
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دانی گیری؟ چون میهای شادت عکس میظهمثالً چرا از لح
 مانند جاودانه نیستند.این لحظات باقی نمی

اگر برخی از سیاسیون برای اینکه ر ی بیاورند دائماً ذائقه 
مدت سوق مردم را به سمت عجله برای رسیدن به منافع کوتاه

دهند؛ اگر مردم را به قیمت ذبح منافع بلندمدت به سوی منافع 
عوت کنند، این رفتار سیاسیون چه اثر مخرب مدت دکوتاه

آمیزترین اثر تربیتی چنین رفتار تربیتی بر جامعه دارد؟ فاجعه
کند، جامعه را صبر میای این است که جامعه را بیسیاسی

کند؛ جامعه که عجول شد دیگر حاضر نیست برای عجول می
ها را رسیدن به منافع بلندمدت، صبوری کند و یا سختی

 کند. تحمل
مدت خودش وقتی جامعه عجول شد حتی به منافع کوتاه

هایی که به دنبال هم نخواهد رسید. تاریخ نشان داده آدم
منافع آنی و زودگذر بودند، موفق نشدند به طور کامل از این 

َو »در روایتی ذیل آیه شریفه  ×منافع بهره ببرند. امام صادق 
و  يَن َظََلُ ْوِلاَء ُُث  ال َتْركَُنوا ِإََل اَّل 

َ
ِ ِِّمْ أ اُر َو ما َلُُکْ ِِّمْ ُدوِن اهلل  ُُکُ ال  ََم  ا ََفَ

وَن  ََصُ مًا  إن  »: فرماَیدِم« ال َُتْ ْن  ََقْ وَِس  آَِّمَ  َِم  همانا  ؛«اَقَُلا × ِِبُ

ایمان آورده بودند،  ×بعضى از افرادى که به حضرت موسى 
 با خود گفتند:

ا َعْسَكَر » َتنْیَ
َ
ي ََلْ أ ِ

اُه، فَِإَذا ََكَن اَّل  َ ا ِِّمْ ُدی ْن  ا ِفِه َو ِنْْلَ َن َو كُن  ِفْرَُعْ
َعُُلا × َنْرُجوُه ِِّمْ ُظُُهِر ُموَِس  ِه، ََفَ اَن ِإَلْ  ؛«ِِصْ

ومنال( چنانچه ما بر لشکر فرعونیان وارد شویم و از )مال
دنیاى فرعون برخوردار گردیم، به آنچه بر ظهور حضرت 

شیدیم، خواهیم رسید و برنامه خود را انجام کموسى آرزو مى
 دادند.
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طلبی آنی و زودگذر این افراد که مؤمن به موسی منفعت
 بودند، باعث شد از پیامبر خدا جدا شوند.

َن » [ َهاِرِبَی ]ِِّمْ ِفْرَُعْ َْحِ ُه ]ِإََل اَْلَ َ ُموَِس َو َِّمْ ََمَ ا َُتََّج  ، پس [«فَََل 

ن خود به سمت دریا رهسپار با همراها ×همین که موسى 

ْم َو » شدند و خواستند که از فرعون نجات یابند ُ َرِكُبوا َدَواِب 
ُُهْ  ُكوُُنا ََمَ ُه، َفَ وَِس َو َِّمْ ََمَ َواُُفا ِِبُ ِر ِلُ ْ ی  ُُعا ِِف اِل  ِْسَ

َ
این افراد  ،«أ

)نیز( سوار چهارپایان خود شده و با سرعت حرکت کردند تا 

ُ » ا دریابند و با ایشان باشند.موسى و همراهان او ر فََبَعَث اهلل 
ْم ِإََل ]َعز  َو لَجَ  ْْتُ ْم، فََرد  ِ

ُُبا[ ُوُجوَه َدَواِبد َُضَ َْبْ ]ف َ َُضَ [ َماَلِئَكًة ف َ
َن  َن.َعْسَكِر ِفْرَُعْ خداوند عزّ و جّل  «، َفَكاُُنا ِفَمْن َغِرَق ََمَ ِفْرَُعْ

چهارپایان زنند و به سمت هایی را فرستاد تا بر صورت فرشته
لشکرگاه فرعون بازشان گردانند و اینان در بین افرادى قرار 

 گرفتند که با فرعون غرق شدند.
این یک سنت الهی است که خدا در عالم قرار داده؛ اگر 
عجله کردیم و به طمع منافع آنی به جای دل بستن به خدا 

صادی به کدخدا دل بستیم و رفع همه امور معیشتی و اقت
خوش کردن به زندگی مردم را به مذاکره با و وابستگی و دل

 فرعون زمان گره زدیم، آیا عاقبتی بهتر از این خواهیم داشت؟
اآلن هم در انتخابات باید مراقبت کنیم دوباره گرفتار توهم 
اقتصاد عاریتی و وابسته به آمریکا نشویم. باید کاندیدهایی به 

به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر مجلس وارد شوند که اعتقاد 
 توان داخلی داشته باشند.
یک دوگانه مهم و حیاتی « طاغوت»در قرآن کریم، درباره 

خدا «. مؤمن به طاغوت»و « کافر به طاغوت» :شودمطرح می
ست که اول کافر به افرماید تنها راه نجات این در قرآن می

صورت به طاغوت شوید و بعد ایمان به خدا بیاورید، در این 
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 نخواهد شد؛ لیزا وجهچیهقدرتی متصل خواهید شد که به

اُُغِت َو ُيْؤِِّمْ » ْن َيْكَُفْ ِِبلط  ْشُد ِِّمَ اْلََغد ََفَ َ اِلُّ ی  َ يِن ََقْ ی َن  ال ِإكْراَه ِِف ادلد
ْثِق ْرَوِة اَْلُ َك ِِبعْلُ ِ ُفد اَْسَْمَ ُ ََسیٌع  ِِبهلل  صاَم ََلا َو اهلل  ِ  1«.َعمٌی اَل اْنق 

اه ردر قبول دین، اکراهى نیست. )زیرا( راه درست از  
]بت  ، کسى که به طاغوتنیانحرافى، روشن شده است؛ بنابرا

مان و شیطان و هر موجود طغیانگر[ کافر شود و به خدا ای
ى آورد، به دستگیره محکمى چنگ زده است، که گسستن برا

 آن نیست؛ و خداوند، شنوا و داناست.
ر که در جلسه اول عرض کردیم، دوقطبی طوهمان

. یک دوقطبی دروغین و اشتباه است« طلباصالح_اصولگرا»
کند همان که مقام معظم رهبری بر آن تأکید می ایدوقطبی

مؤمن به  هایانقالب ؛«گراغرب_انقالبی»دوقطبی قرآن است: 
  مؤمن به طاغوت؛ انیگراخدا هستند و غرب

ي» ُ َوَِلُّ اَّل  وا اهلل  يَن كَََفُ وِر َو اَّل  َُلاِت ِإََل الُّ ُّ ْم ِِّمَ الط  َُجُ وا ُيْْخِ
َن آََمُ

ْصاحُب 
َ
وِلَك أ

ُ
َُلاِت أ ُّ وِر ِإََل الط  ْم ِِّمَ الُّ ُجوَُنُ اُُغُت ُيْْخِ

ْوِلاُؤُُهُ الط 
َ
أ

وَن  اِر ُُهْ فیا اخدِلُ  ؛2«ال 
اند؛ خداوند، ولى و سرپرست کسانى است که ایمان آورده

برد. )اما( کسانى به سوى نور بیرون مى هایکیا را از تارآنه
ا از نور رها هستند که آنها که کافر شدند، اولیاى آنها طاغوت

اند و همیشه برند؛ آنها اهل آتشبیرون مى هایکیبه سوى تار
 در آن خواهند ماند.

تعیین تکلیف وضعیت ما درباره این دوقطبی 
قدر مهم و حیاتی است که در روایات آن« گراغرب_انقالبی»

                                              
 256 هیآ، بقرهسوره  1

 257 هیآ، بقرهسوره  2
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گی توصیه شده در شرایط مختلف زند یالکرستیخواندن آ
: بعد از نمازها، هنگام خروج از خانه، هنگام رفتن است از جمله

ف ما باید در همه حال تکلی یعنی ؛به سفر، قبل از خواب و ...
که در کدام و بدانیم خودمان را با این دوگانه معلوم کنیم 

 ^طرف هستیم. در روایات متعددی درباره پیامبر اکرم و ائمه 

اُُغِت » آمده است: ُت ِِبلط  ِ َو كَََفْ ُت ِِبهلل  اِمِه: آََمْ َد ََمَ ُه ََكَن َيوُقُل ِِعْ ن 
َ
 أ

 َ ط  َ اِِم َو ِِف َيق  ِِّن ِِف ََمَ ْ ط  َ ُُه  اْحق   1«.یِت الل 
شود برای های مثبتی که میتمدن غرب با وجود ویژگی 

ش آن شمرد، یک تمدن طاغوتی است؛ در ساختار و ذات خود
کبر زیرا شخص مست ؛ها را رعایت کندتواند حقوق انساننمی
های تمدن تواند به فکر منافع دیگران باشد. تمام پیشرفتنمی

ته غرب بر پایه تجاوز و ظلم به حقوق مظلومین صورت گرف
 است.

سه گرایی جدید در موسفیلیس بِنیس، مدیر پروژه جهانی
 مطالعات سیاسی واشنگتن در مصاحبه با شبکه ریل نیوز

ری میلیارد دال 122و  190 ،60ضمن اشاره به قراردادهای 
 فروش سالح از سوی آمریکا به عربستان سعودی گفت: با
ات توجه به اینکه جنگ یمن به میدان اصلی کاربرد تجهیز

ین ها بیشتر از انظامی آمریکا تبدیل شده، هر چه سعودی
 های بیشتری روی سرتسلیحات استفاده کنند، هر چه بمب
هتر بسازی آمریکا ت اسلحهکودکان یمنی بریزند، اوضاع صنع

 .اقتصاد آمریکا شکوفاتر خواهد شدو 
هر چه پیشرفت و رشد و برتری اقتصادی در آمریکا 

در  انسان مظلوم است که هاونیلیبینید آغشته به خون ممی
 شوند.های مختلف کشته میسرتاسر دنیا به بهانه

                                              
 450، ص 4کافی، ج 1
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قدر کسی است که آن« مؤمن به طاغوت»رسد به نظر می
نظام طاغوتی  هقدر شیفتطاغوت است، یا آن هتأثیر هیمنتحت 

بیند. سخنان طاغوت را های طاغوت را نمیاست که عیب
پذیرد و عیوب صورت تعبدی و بدون تحقیق و بررسی میبه

تفکر و منش طاغوتی  ؛کندطاغوت را برای خودش توجیه می
ه ب و شمردداند که حتی آن را مقدّس میقدر معقول میرا آن

 دهد.اندیشیدن در نقد طاغوت نمی هخودش اجاز
قدر غمگین چرا این» :به نوکرش گفت گویند یک خانمی
 «ام!عاشق شده» :نوکر با شرمندگی جواب داد «ای؟و گرفته

 :نوکر تعظیمی کرد و گفت «عاشق کی؟» :ارباب پرسید
 یهااین وادادهاز قصه بعضی « عاشق هر که شما بفرمائید!»

مرد طال  ویندگقصه این غالم بیچاره است. وقتی می گراغرب
ا من عاقلم تا دلیلش ر به چه دلیل؟ گویدمی داستفاده نکن

لباس غربی  بدون دلیل هر کهیکنم. درحالقبول نمی نگویی
را از خورد و هر کاری می اغربی ر فودقستهر  ،پوشدمی ار

و دلیل عاقل نیست  گویی در آن موارد کند؛آنها تقلید می
؛ ولی میمونم رگوید مگیم تقلید کن میویگمی !خواهدنمی
رو روی  اشیزندگنظام تمام  وکتابحسابیو ب لیدلیب

 .ندیچیاسلوب کفار م
زده بگویید . اگر به یک غرباستزدگان غرب این ویژگی

کند؛ باور نمی« کندآمریکا ضعیف است و احمقانه رفتار می»
هوشمندی آمریکا ایمان آورده است، هرچند چون به قدرت و 

مؤمن به طاغوت، ممکن  بیند.موارد نقض آن را آشکارا می
بخواند و روزه هم بگیرد؛ اما باورش این است که است نماز 
توانیم بدون یک ساختار طاغوتی زندگی کنیم. ما نمی
زدگی، ایمان به طاغوت و ساختار اجتماعی و سبک غرب

 ت.زندگی طاغوتی اس
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صورت تجربی ضعف و حماقت حتی در مواردی که به
دیدی که »گویید کنید و به او میآمریکا را برای او اثبات می
گوید: کند و میهرگز قبول نمی« در این موارد ضعیف است!

کنند! این ناشی از ایمان او به شده عمل مینه، آنها حساب
حتی گوید رسد که میطاغوت است. کارش به جایی می

اصالً امام هم جاسوس آنهاست!  ؛انقالب را هم آنها آوردند
ها را این حرف های از خود باختشاید شما بخندید ولی عده

 زنند!بینی میکنند و بعد هم دم از واقعمیگویند و باور می
 240طی ؟ تمدنی که ستریشه ایمان به طاغوت در کجا
است را با تمدنی گذاری شده سال بر پایه ظلم و استعمار پایه

بر پایه عدالت و انسانیت شروع به کار  است سال 40که تازه 
کنند و چون عجول هستند، فکر کرده است مقایسه می

ساله بر کشور  240کنند اآلن باید سریع آن تمدن طاغوتی می
 ما حاکم بشود تا بتوانیم مشکالت را حل کنیم.

به تمدن  خواهند از ایمانجالب اینجا است که وقتی می
طاغوتی آمریکا سخن به میان بیاورند، با ادبیاتی مناسب منافع 

گذارند: شعار انتخاباتی خود را می ؛فوری مردم سخن میگویند
یعنی ما فقط با اقتصاد عاریتی و  ؛«خواهیم زندگی کنیممی»

 !توانیم مشکالت زندگی را برطرف کنیموابستگی غربی می
ا، بیکاری و دیگر مشکالت شما هخواریها، رانتفروشیگران

با مذاکره و صلح با غرب و اقتصاد وابسته به غرب حل خواهد 
 !شد

ها کنند به اینکه این انقالبیها را متهم میانقالبی هم بعد
های انقالب و اسالم برایشان مهم است و کاری فقط ارزش

ای که ایجاد کردند به منافع شما ندارند. این ادبیات دوگانه
قاً شبیه همان ادبیاتی است که منافع دنیایی مردم را در دقی

به این  وقتچیه کهیدرحال ؛مقابل فدک و والیت قرار داد
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سال حل همه مشکالت  ششدهند که سؤال بزرگ پاسخ نمی
ین مشکالت امردم را به مذاکره و برجام گره زدن کدام یک از 

 مردم را حل کرده است؟ یدستدم
فوری باعث شده مثل افرادی از قوم طلبی آنی و منفعت

مدت موسی که خود را به فرعون رساندند تا از منافع کوتاه
 یبهره ببرند، به آمریکا و تمدن پوسیده غرب پناه ببرند. برخ

از مسئولین ما در چهل سال گذشته همواره سعی داشتند حل 
طاغوتی  بسپارند؛مشکالت کشور را به تمدن طاغوتی غرب 

رسد و هایش به گوش میته شدن استخوانکه صدای شکس
اما  ،در حال غرق شدن فرعون گونه در رودخانه نیل است

مؤمنان به این طاغوت اصرار دارند که حل معضالت اقتصادی 
و اجتماعی کشور را به این تمدن در حال غرق شدن گره 

با این فرعون دوران غرق شویم!  نکردهیبزنند تا ما هم خدا
گیرند از یکی از بینی به خود میقیافه واقعبا وجود آنکه 

های عالم یعنی سقوط تمدن آمریکایی ترین واقعیتبزرگ
 غافل هستند.

عنوان نخستین سیاستمدار در به 2016ترامپ، در سال 
های قدرت آمریکا سطح اول قدرت به از دست رفتن نشانه

اعتراف کرد و با بیان اینکه آمریکا دیگر باعظمت نیست، 
« آمریکا را دوباره باعظمت کنیم»اش را محور شعار تبلیغاتی

قرار داد. دولت ترامپ عالوه بر این در نخستین سند راهبرد 

افول قدرت آمریکا را به  ( رسما2017ًامنیت ملی خود )سال 
هایش را تالش برای رسمیت شناخت و محور برنامه

با  رامپت ر ی مردم به .قرار داد جلوگیری یا مؤخر کردن آن
اعتراف  ینوعبه« دوباره آمریکا را باعظمت کنیم»شعار 

 .افتادگی آمریکا بود به از عظمت جامعه جمعیدسته
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تنها باعث جلوگیری های دولت ترامپ هم نهسعی و تالش

که به غرق شدن این طاغوت سرعت بلاز افول آمریکا نشد، 

جهانی بیشتری داد تا جایی که برای اولین بار بعد از جنگ 

صورت رسمی به (عین االسد)دوم، یک پایگاه نظامی آمریکا 

و  ردیگیموردحمله موشکی قرار مدیگر از طرف یک کشور 

با وجود تلفات شدید انسانی و نظامی که تاکنون سعی بر 

 کنند.اند، جرئت تقابل با این حمله را پیدا نمیکتمان داشته

دید خبر این حمله از یک نظر دیگر از آغاز عصری ج

« االسدعین»با آنکه پنتاگون تأیید کرده که پایگاه  ؛دهدمی

های راداری و سایر باش کامل قرار داشته سیستمدر آماده

های بالستیک سپاه را ها نتوانستند موشکتجهیزات آمریکایی

 .منحرف کنند
ترامپ که دید در لحظاتی توان را میاوج افول آمریکا 

به پایگاه نظامی کشورش خطاب به بعدازاین حمله موشکی 

ایران اعالم کرد: آماده هستیم آغوش خودمان را برای صلح 

جمهور آمریکا که تا پیش از این از هدف قرار باز کنیم. رئیس

کرد، در نطق خود بعد دادن نقاط متعدد در ایران صحبت می

از ضربه موشکی جمهوری اسالمی، از هرگونه تهدید نظامی 

نشینی کرد و از لزوم صلح با ایران، لزوم قبعلیه ایران ع

کاهش حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا و منفعت مشترک 

 .آمریکا و ایران در مبارزه با داعش سخن گفت
که منافع دنیایی شما در گرو  بانهیفرپس این ادبیات عوام

وابستگی به تمدن در حال سقوط غربی است، جز فریب اذهان 
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ندارد. اگر واقعاً به دنبال منافع دائمی و  ایعمومی مردم نتیجه

خواهیم این کشور به منافع ثابت دنیایی این کشور هستیم و می

حل مشکالت ما تکیه و واقعی دست یابد، باید باور کنیم راه

ایمان به تمدن طاغوتی آمریکا نیست، این طاغوت در حال 

 :استحل را به ما نشان داده افول و نابودی است. خدا راه

اُُغِت کافر به طاغوت شدید؛ »اگر  ْن َيْكَُفْ ِِبلط   ؛«ََفَ

ِ مؤمن به قدرت الهی شدید؛ »و   ؛«َو ُيْؤِِّمْ ِِبهلل 

به قدرتی دست خواهید یافت که هیچ وقت از بین نخواهد »

ْثِقرفت؛  ْرَوِة اَْلُ َك ِِبعْلُ صاَم ََلا ُفد اَْسَْمَ ِ  .«اَل اْنق 

ن دنیا ناامید شدید و به اگر از کدخدای طاغوت صفت ای

صورت به  نیقدرت الهی و توان مردم ایمان آوردید، در ا

و مشکالت را خیلی  دیاریسمان قوی و محکمی چنگ زده

 حل خواهید کرد. ترعیسر

ْثِقجمله  ْرَوِة اَْلُ َك ِِبعْلُ َْمَ ِد اْْسَ خواهد استعاره است و مى "" َُفَ

بفرماید: رابطه ایمان با سعادت، رابطه عروة و دستگیره ظرف 

که گرفتن و  یطوربا ظرف و یا با محتواى ظرف است، همان

برداشتن ظرف، گرفتن و برداشتنى مطمئن نیست مگر وقتى 

سان سعادت حقیقى امرش که دستگیره آن را بگیریم، به همان

ى به رسیدن به آن نیست مگر اینکه به شود و امیدمستقر نمى

 خدا ایمان آورده و به طاغوت کفر بورزیم.

در عروة بخش چیست؟ سعادت این دستگیره محکم و

 ×؛ امام باقر ^بیت روایات ما تفسیر شده است به محبت اهل
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ْثِق»فرمایند منظور از می ْرَوِة اَْلُ َك ِِبعْلُ َْمَ ِد اْْسَ عبارت است  «َُفَ

ْیِت َمَو »از:  ْهَل اَْلَ
َ
ا أ َُتَ  1.«د 

ه و به جای آنکه دست ب اگر در مقابل طاغوت ایستادیم

م، و ائمه متوسل شدی ÷دامان طاغوت شویم به حضرت زهرا 

نمونه  کی پاسخ خواهند داد.ما به ویژه به طور هم  ^بیت اهل

 را ببینید:

گفت: در کوفه خدمت حضرت صادق رسیدم.  بشار مکارى

 .نمودیظرفى از خرماى طبرزد بود که میل م خدمت آن جناب

دایت فگوارا باد » :عرض کردم «بشار بیا جلو بخور.» :فرمود

را  دلم کرده، چیزى در بین راه دیدم که سخت ناراحتم !شوم

را و ت» :فرمود «.است درد آورده و تأثیر زیادى در من کردهه ب

 «بخور.و که بر گردنت دارم جلو بیا  یبه حق

چه دیده »فرمود:  خوردن نمودم.ه شروع ب م وتپیش رف

زنى ریر پدر بین راه پاسبانى را دیدم که بر س»گفتم:  «بودى؟

: گفتیمبا صداى بلند  . زنبردطرف زندان مىو او را به زدیم

ه ب کسچیهولی فریادم برسید  به .برمیپناه به خدا و پیامبر م

 گفتم: «؟زدندیچنین مبراى چه او را »فرمود:  «داد او نرسید.

در این موقع و از مردم شنیدم که آن زن زمین خورده »

این آزار  .را اى فاطمه زهراو گفته بود خدا لعنت کند ظالمان ت

امام دست از خوردن کشید  «.و شکنجه براى همان حرف بوده

دستمال و محاسن  کهیطورشروع کرد زار زار گریستن بهو 
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حرکت کن برویم ، بشار»فرمود:  .تر شد کاش از اشو سینه

مسجد سهله دعا کنیم و از خداوند عزیز خالصى آن زن ه ب

و دار االماره فرستاد ه امام یکى از شیعیان را ب «.را بخواهیم

اگر  .تا فرستاده ما بیاید یخوریاز همان جا تکان نم»فرمود: 

 «.یکنیو ما را پیدا م ییآیم رخ داد،مدى براى آن زن اپیش

آنگاه  ،هر کدام دو رکعت نماز خواندیم .به مسجد سهله رفتیم

بعد از دعا  ،دعا خواند و امام صادق دست به آسمان بلند نمود

 .شنیدممن جز صداى نفس آقا چیزى نمى وبه سجده رفت 

 «حرکت کن که زن را آزاد کردند.»فرمود:  کرد وسر بلند 

دار ه بدر بین راه آن مردى که  .از مسجد خارج شدیم

« چه خبر شد؟» :پرسید ×امام  .االماره فرستاده بود رسید

چطور شد که آزادش »فرمود:  «آزادش کردند»گفت: 

 درب دار االماره ایستاده بودم .من نفهمیدم»گفت: «کردند؟

: چه گفته بودى؟ و پرسید یک دربان آمد و او را خواست که

را و ظالمان تگفتم: خدا لعنت کند و داد: زمین خوردم  جواب

و دویست درهم به او داد  . دربانمرا چنین آزردند. یا فاطمه

این پول را بگیر و امیر را حالل کن ولى آن پیرزن  :گفت

. امیر خبر داده وقتى دید از گرفتن پول امتناع دارد ب .نگرفت

امام « منزلش رفت.ه ب هم منزلت برو. پیرزنه گفت: ب همبعد 

 مرد« کرد؟ یست درهم خودداراز گرفتن دوی»فرمود:  ×

امام از جیب  «با اینکه به آن پول احتیاج داشت. ،آرى» :گفت

منزلش به این پول را »فرمود:  و خود هفت دینار بیرون آورد

 «.ببر و سالم مرا به او برسان
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زن اندیم. خانه او رفتیم و سالم امام را رس به و آن مردما 

 «رسانده؟ ه من سالمب ×به خدا قسم جعفر بن محمّد »گفت: 

به  ×د به خدا سوگند جعفر بن محمّ !خدا ترا بیامرزد»گفتم: 

و  گریبان خود را چاک زدو دست برد  «.تو سالم رساند

 .شد هوشیب

سخن امام را برایم دوباره »گفت: و  ایستادیم تا بهوش آمد

بعد گفتیم:  .تکرار کردیم تا سه مرتبه این کار را کرد «بگوئید.

پول  «مژده باد ترا. ،برایت فرستاده ×امام  ،پول را بگیراین »

بگوئید از خدا بخواهد این  ×به امام »و گفت: را گرفت 

( کنیزش را ببخشد  کسى از )و اقتل سُله ان يستوبه اتمه ِّم اهلل 

تر نیست گرام و اجداد طاهرینش در نزد خدا محبوب یاو و آبا

خدمت حضرت صادق برگشتیم و  «که واسطه توسل شود.

 و گریه کرد ×امام  .داستان زن را براى آن جناب نقل کردیم

 1برایش دعا کرد.

ا ها برای ما دعشود این شبیابن الحسن می !آقا جان 

 ؟کنی
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 اشاره و سیر بحث

 

سه، با طرح نگاهی نو به والیت،  ضرورت  دربارهدر این جل
به جای طرح مباحث چالشی )نگاه مدیریتی به موضوع والیت 

قادی مدیریت والیت در بحث خواهیم کرد (اعت به ش   یوه   .
ماجرای س  قیفه اش  اره نموده و اهمیت دادن به حق انتخاب 

ترین ش   اخص   ه حکومت والیی تبیین عنوان مهممردم را به
 نتیجه والیت در واقع ش   دن نماییم و در ادامه به مظلوممی

به مردم می که  خابی  هد میحق انت یاند پا  ،پردازیم و در 
یایی مردم معرفی  نافع دن حامی م مت والیی را بهترین  حکو

 نماییم.می
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 پنجم:جلسه 

 ترین کارکرد مدیریت والیتتأمین منافع، مهم   
 

 معرفی مدل مدیریت بر اساس والیت به جهان

هما همیش  ه به موض  وع والیت از منظر اعتقادی نگاه کرد
لب، یم. ا یت را بردهاغ قادیوال های اعت کمتر  و ایم در دعوا

ضوع والیت نگاه کنیم.  پیش آمده که از منظر مدیریتی به مو
ص  ورت گس  ترده درباره کارکردهای مدیریتی ما نیاز داریم به

باید  والیت را پذیرفتیم نکهیوالیت س   خن بگوییم. بعد از ا
که از آن دم میببینیم  فااین والیتی  چه  برای  یادهیزنیم، 

 ست.ااین پرسش بسیار خوب و متینی  .زندگی دنیای ما دارد
به کرده مدیریت را در جهان تجر مدل  حال دو  به  ایم. تا 

سی» یدیگرو « دیکتاتوری»یکی  سومی که «. دموکرا مدل 
انقالب اس   المی به جهان معرفی کرده مدیریت بر اس   اس 

از  بس  یاریاین هنوز ناش  ناخته مانده اس  ت.  ؛س  تاوالیت 
به موض   وع والیت نهایمذهب ند،  یدتی دار ما اگر  ،گاه عق ا

گاه  یک ن با  ید  با هان معرفی کنیم  به ج بخواهیم والیت را 
از منظر  ؛علمی و کاربردی مدیریت والیت را بررس   ی کنیم

شیو سی کنیم حکمرانی والیت نگاه کنیم همدیریتی به   و برر
هایی دارد این کارکرد چه  مدیریتی  یت ؛ مدل  مدیر ولی در 

چه س   ازوکار ع یخودش  ندات میرا مرا این مالحظات  ؛ک
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ش  ود آیا می؛ مدیریتی والیت، چه اثری در رش  د جامعه دارد
گفت تنها راه تأمین منافع جامعه، مدیریت بر اس   اس والیت 

اعتقادی  بحث و ستاهمه اینها قابل بحث علمی  است یا نه.
 .باره بحث کنند نینیست. عالمان علم سیاست بیایند در ا

ر ابعاد مختلف جامعه ما امروز کارآمدی مدیریت والیت د
ست. یک نمونه از آن رشد قابل شاهده و مطالعه ا فزاینده و  م

ترین نرخ رشد علمی جهان مربوط جهشی در علم است. سریع
 1برابرِ میانگین نرخ رشد جهانی است. 11به ایران است که 

 آن دیفوامدیریت والیت ودرست شیوهآثارمثبت، معرفی
مدیریت والیت و فواید مدیریت والیت را اگر ما ش   یوه 

توض  یح دهیم، مردم جهان عاش  ق مدل مدیریت  یدرس  تبه
های مدیریت موجود در مدل مردم ازوالیت خواهند شد. اآلن 

آمده اس  ت ظهور وقتی در روایات ما  .اندش  دهمأیوس جهان 
های ش  وند از اینکه س  یس  تم دیمردم ناام که افتدیماتفاق 

الیی بتوانند جوامع را مدیریت کنند. مدعیان و مدیریتی غیر و
 ،هرکس   ی در مدیریت حرفی برای گفتن دارد بیاید س   رکار

                                              
 STEM النیالتحص  فارغطب  ق گ  زارش انجم  ن جه  انی اقتص  اد، ای  ران از نظ  ر » 1

در جایگ  اه پ  نجم « عل  وم دانش  ی، فن  اوری، مهندس  ی، ریاض  ی»ش  امل چه  ار ح  وزه 

از کش  وری فاق  د افتخ ارات و فاق  د ن  وآوری در قب  ل انق  الب  رانی  ا جه ان ق  رار دارد.

 2018ال در ح  وزه فن  ی و مهندس  ی ب  ه س  ومین کش  ور در تربی  ت مهن  دس در س  

دس  ت یافت  ه اس  ت. ای  ران هش  تمین کش  ور دنی  ا در پرت  اب م  اهواره اس  ت. ای  ران 

چه  اردهمین کش  ور در عل  وم و  رانی  ا اس  ت. 2016پنجم  ین کش  ور در ن  انو در س  ال 

پنجم  ین کش  ور در مهندس  ی ش  یمی  رانی  ا اس  ت. 2016ای در س  ال فیزی  ک هس  ته

 2015و مهندس   ی ان   رژی برحس   ب ش   اخص تولی   د مق   االت در اس   کوپوس در 

 1397/09/25/1900210خبرگزاری تسنیم، شماره خبر « است.



  راز تنهایی مادر                                                              132

 

َُم »بعد ببیند خبری نیست. و مردم بروند سرکار 
َ
ما َيكوُن ذَها اْل

ِق َحیتَّ  اِس، َحیتَّ  ال َين  ا لََعَ الَِِّ وََق ُوَلَّ
َّ
اِس إال نٌف ِِّمَ الَِِّ ِِِِِ ِ ِ :  صِ ال َيوقَل اقِِئٌ

َدلِِِِاإانَّ ََل » َ َِِ ِ نِِِِا علِ دِل.« ُولَِِِّ اِ ُ ِِبْلَِِِقد َواعلَِِِِ  ِِِ وقُم الِِِفِ م ردم  ک ن ونا 1«، ُُث  يَِِِ

ستم سی شدهجهان از  سته  اند. کافی های مدیریت موجود خ
ست به ضیح  یخوبا شیوه مدیریت والیت را برای جهانیان تو
برای این  هایغرب یاندازتالش و دشمنی و سنگهمه دهیم. 

اس   ت که مردم جهان، از کارآمدی مدیریت والیت خبردار 
 نشوند. این آن پیچ تاریخی است که ما در آن قرار داریم.

 
 شیوه مدیریت والیت، در ماجرای سقیفه

ن با رو نایی  عه و آش    نابع برای مطال د و یکی از بهترین م
فرآیند مدیریت والیت، مقاطع حس   اس تاریخی اس   ت که 

ساس حجامعه را مدیریت کند. یکی از این مقاطع والیت باید 
 اتفاق افتاد. ’ سیاسی، پس از رحلت رسول خدا

سقیفه ضوع  شیوه مدیریت والیت، باید مو  را برای مطالعه 
شیوه مدیریت والیت به ستخراج  . کنیمررسی دقت باز لحاظ ا

س  ت راه انداختند؟ نش   یازهیس  قیفه را چه کس  انی با چه انگ
ص سط ان صمیم گرفتند جرسقیفه تو صار ت یان ار کلید خورد. ان

 پس از رحلت پیامبر را مدیریت کنند.« انتقال قدرت»
 س  عد بن»، به پیش  نهاد آقای ’بعد از رحلت رس  ول خدا 

در  رئیس گروهی از انصار، بالفاصله جلسه اضطراری« عباده
، بدون اطالع یافتن «اوس و خزرج»با حض   ور « س   قیفه»

هت تعیین تک هاجرین، ج گیری و تص   میم« رهبری»لیف م
 اسالم برقرار شد.« آینده سیاسی»درباره 

                                              
 53ح ، 274الغيبة للنعماني، ص  1
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از فض  ایل انص  ار س  خن گفت و به فهرس  تی از « س  عد»
عنوان کرد و خود را به خدمات و کارنامه مثبت آنان اش   اره

 1.کردمعرفی  ’کاندیدای کسب قدرت بعد از رسول خدا 
س  ر در این میان، یکی از جاس  وس  ان جبهه مهاجرین، بر 

که اگر حکومت از آن ش  ماس  ت، به  آوردیانص  ار فریاد برم
رس   انی کنید تا با ش   ما بیعت کنند وگرنه که قریش اطالع

آنان او را از  2حکومت را رها کنید تا به دس  ت قریش برس  د.
سه اخراج کرده و او نیز به سران جل سه را به  سرعت خبر جل

 3کند.می یرسانمهاجرین اطالع
انص   ار، برای آنکه با قطب و جناح مقابل ای دیگر از عده

از ما یک امیر و از »خودشان بر سر قدرت سازش کنند، شعار 
که با  کنندمیرا مطرح  4«شما یک امیر؛ مِنّا  میرٌ و مِنکُم  میر

 گردند.روبرو می« سعد بن عباده»مخالفت شدید 
شده و پس از به « سقیفه»به « مهاجرین»ای از عده وارد

ست گرفتن سه، این د سخن گفتند که جل  سروری عربگونه 
 شما میان از پیامبرش( که چرا) آنکه حال و پذیردنمی را شما

ست  »؛ نی
ُ
ا ِِّم ََغِرك یُّ ن ِ

 و ی َ
ُ
وك ِ ال َترىَض اعَلَرُب أن ُيَؤَمد و این  5«َواهللَّ

 د.دنورق را به نفع خودشان برگردان چنین

                                              
 202، ص 3طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج  1

 5و  4، صص 1اعثم کوفی، محمد بن علی، الفتوح، ج ابن 2

 19، ص 6، شرح نهج البالغل، ج ابن  بی الحدید، عبد الحمید بن هبل اهلل 3

؛ اب  ن اثی  ر، الکام  ل ف  ی 218، ص 3طب  ری، محم  د ب  ن جری  ر، ت  اریخ الطب  ری، ج  4

 21، ص 1، اإلمامل والسیاسل، ج ؛ ابن قتیبل دینوری13و  12، ص 2التاریخ، ج 

؛ اب  ن اثی  ر، الکام  ل ف  ی 218، ص 3ج  طب  ری، محم  د ب  ن جری  ر، ت  اریخ الطب  ری، 5

 21، ص 1، اإلمامل والسیاسل، ج ؛ ابن قتیبل دینوری13و  12، ص 2التاریخ، ج 
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اولین کسی که با خلیفه خودخوانده مهاجری، قبل از خلیفه 
است. او یکی « بشیر بن سعد»بندد، می« بیعت سیاسی»دوم، 

ست.  سران اوس ا سی»از  سیا سته از « رفتار  معنادار او، برخا
بر « خزرجیان»ترس این بود که از و « حس  ادت س  یاس  ی»

 1مسند حکومت قرار گیرند.
باا طالع از برگزاری چنین عده کمی از س   ران قریش، 

صار سجام درونی رهبران ان ستفاده از عدم ان شستی و با ا و  2ن
و احس  اس ض  عف آنان، پروژه « خزرج»و « اوس»دوقطبی 

ها را از دست آن« حکومت»را به شکست کشانده و « انصار»
گرفتند. س  رانجام با خروج قدرت از دس  ت انص  ار، برخی از 

ایُع اال »ه بودند، فریاد مدعیان که قافیه را به حریف باخت الی ُنِ 
جایی نرسید و مسند سر دادند ولی این فریادها دیگر به 3«عیًا 

لحاظ جایگاه  ترین قبایل قریشی ازبه دست پایین« حکومت»
 افتاد. 4اجتماعی
صار»، درواقع برای «سقیفه» صتی« ان بود که تبدیل به  فر

ست خود  شد و با د شتنداز آنچه در تهدید  ، گرفتار آن بیم دا
مدینه « خزرجیان»درباره عملکرد رئیس  ×ش  دند. امام علی 
شده بود« سقیفه»در « اوس و خزرج»که به دعوت او   ،جمع 

اولین کس  ی که مردم را به ما جرئت داد، س  عد بن »فرمود: 
عباده بود. او دری را باز کرد که دیگران از آن در داخل شدند؛ 

د دیگران خورد، اما او آتش  ی را روش  ن کرد که نورش به در

                                              
 221، ص 3طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج  1

 10، ص 6، شرح نهج البالغل، ج ابن  بی الحدید، عبد الحمید بن هبل اهلل 2

 202، ص 3طبری، ج طبری، محمد بن جریر، طبری، تاریخ  3

 204، امالی، ص طوسى، محمد بن الحسن 4
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َُه خودش س  وخت
َ
َح َِبًِب َوِل اَدَة ََفَ ْعُد ْْبُ َُعَ َِِِ ِ ا شِ نْیَ اَس َعَ  ال 

َ
ُل َِّمْ َجَرأ  ؛ َاو 

م اِِئِ
ِْعَ
َ
ُءَها ِْل ْیِه َو ََضَ ا َعَ ُُبَ َم اَنرًا ََكَن ََلَ َْضَ

َ
ُرُه َو أ  1.«ََغْ

شتند  سیده، موافقانی دا شی تازه به دوران ر سردمداران قری
، 2آن موافقان گاهی با اختیار و گاهی بازور و ضرب و شتمکه 

ند و از س   وی دیگر، یکی از  به وض   ع موجود داده بود تن 
اما  ،را عقب راندند« انص  ار»مدعیان اص  لی خودش  ان، یعنی 

هنوز مخالفان و مدعیان جدی و س  رس  ختی در س  ر راه خود 
ن سطرها توانستند آنها را نادیده بگیرند. در میادیدند و نمیمی

نفر از مخالفین و معترضین  56و صفحات تاریخ و حدیث، نام 
بزرگان  نام که در میان آنان 3به نتیجه سقیفه برده شده است

 خورد.و نخبگان جامعه مدینه به چشم می
 

 ×امیرالمؤمنین  داریسکوت معن

یکی از موض  وعاتی که حل مس  ائل س  یاس  ی زمانه بعد از 
کرد، س  کوت را برای مردم پیچیده می ’رحلت رس  ول خدا 

 هدر اس   تفاده از هم ×معنادار اولیه و تأخیر و تعلل امام علی 
صت سب قدرت بود. آنفر که اقدام دیرهنگام چنانها برای ک

ای به دس  ت حض  رت، در آن رقابت س  نگین س  یاس  ی، بهانه
گفتند ها خطاب به امام میطلبان انصار داد و آنبرخی فرصت

                                              
 307، ص 20شرح نهج البالغة، ج  1

ُم » 2 اَيَق ِِبِ ص 
َ د اْلُزايعَّ: إن  أسَُلَ أََقَلت ِِبََمَعُِتا َحیتَّ ت  عن أِب بكر ْب َممَّ

يت ُ 
َ
 أن َرأ

َّ
ُر َيوقُل: ما ُُهَ إال َكُك، فَباَيعوا أِب َبكٍر، فَكاَن ُعَ ُت اِلد يَقن 

َ
، فَأ أسَُلَ

َِص   222ص  3تاریخ الطبری، ج .«ِِبل 

 «.22طبسی، نجم الدین، ناگفته هایی از سقیفه، ص »رجوع کنید به  3
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یکی از سران  1.کردیمودتر آمده بودی با تو بیعت میکه اگر ز
سی  سیا ضع  ضرت درباره موا سخنان ح شنیدن  صار بعد از  ان
سزاوارترین فرد به حکومت هستند  خودشان و اینکه حضرت 

 گفت:
اى ابوالحسن! به خدا سوگند، اگر مردم، این سخن را پیش 
ف از بیعت از تو ش   نیده بودند، دو نفر هم بر س   ر تو اختال

عت مىنمى با تو بی مه مردم  ند و ه ّا تو در کرد ند؛ ام نمود
ات نشستى و در این کار، حاضر نشدى و مردم پنداشتند خانه

که تو نیازى به خالفت ندارى. اکنون هم بیعت با این پیرمرد، 
داری؛  [ و تو، اختیار کار خود رااست داده ]و به انجام رسیدهرخ

« ِ ِن، أمِِِا َواهللَّ َِِِ ِ ِ ِ ا أَِب اْلَسِ َ
َ
ِِ ِة ملِ َل اََلیعَِِِ َك َقَِِِ اُس َمِِِِ ُه الَِِِّ عَِِِ  ََل أن  ذَها الَكالَم ََسِ
َِِِِِت ِف  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َك َ َسِ  ِِِِ ِ َر أنِ َِِِ ِ ِ ُُه، َغِ ُِِِِّ ِ لِ ُِِِ ِ ِ اُس كِ َِِِِّ ِ َك الِ َِِِ ِ ِ عِ َِِِ ِ ِ ايِ َِِِ ِ ِ الِن، َوَلِ ُِِِِ ِ َِِِِِك َرجِ یِ َ َِِ ِ ِ ِ َِلَ عِ َِِِِ ِ اتخِ

اُس أن ال َحَجَة ََلَ فه ن  الَّ َ ط  َ ََم، ف 
َ
َهد ذَها اْل  2.«ََمِزَِلَ َوََل ت َس 

ه از هم ’بالفاص  له بعد از رحلت رس  ول خدا  ×چرا امام 
  «حکومت»رس  یدن به  برای های ظاهریامکانات و فرص  ت
برخی از « مخالفت»جمله امکانات مهم،  بهره نجس   ت؟ از

سیدهچهره سران مهاجرین تازه به قدرت ر شناس با  سر  های 
 بود.
اش علی بن خطاب به برادرزاده ’ عموی پیامبر« عباس»
 گفت: ×طالب ابی

ترین افراد از قریش چرا خالفت و حکومت به دست ضعیف
به خدا س  وگند اگر بخواهی مدینه را علیه او از  ؟افتاده اس  ت

                                              
نانا:ه » 1

َ
منره َ نِمَعاأله ِمننَ  اَ

َ
، َلن  ذناَ  َنَرا اَ َِ ناناِ:ي  نا اَ نا الَنَ،ن

َ
ََ اَ قاَلت َجماَعٌة ِمن

 ي َ كٍر َما 
َ

َِ بَل َ يَعِاها 
َ
 36، ح 183، ص 1االحاجاج، ج . «اخَاَلَف فيَ  اثناِ  ق

  36ح  ،182ص  ،1ج  ،االحاجاج 2
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مِِِا ِبل ذها االَم ِف اقِِِل َح ِّم »پی  اده و س   واره پر خواهم کرد؛ 
 1.«قریش؟ واهلل الن ئشت المالُنا عیه خیال و راجال

یده که رئیس  در نقل تاریخی دیگری آمده اس   ت که بُرَ
[ اس  لم کوبید و گفت: اشلهیبود پرچمش را در میان ]قب لهیقب

او  × کنم؛ اما امام علیبیعت نکند، من بیعت نمى ×تا على 

حدت می به آرامش و و ند. را دعوت  ان ْب فَرَوة عن »ک نِِ  ِِِِف  ِ ِ عن شِ
، ُُث  اقَل: ال اِبِيُع  ُه ِف َوَسِط أسَُلَ ه: اجَء ُبَريَدُة َحیتَّ َركََز راَين َ اِيَع أی ن  َحیتَّ ُين 

اس َِِِِّ ِ ِ ِِِِِه الِ ِ ِ َِِِِِم َدَ َ فِ ِ َِِِِدُة، ادُ  فِ ِ ِ َريِ ُِِِ ِ ِ ِ ِِِِا بِ ِ ِ ِِِِِِالم: يِ ِِِِِه اِلِ ِ ِِِِیِ ِ ِ ٌّ عِ اَل لََعِ َِِِ ِ ِ ِ ! ُفِ ٌّ  2.«لََعِ
ضرت می ست روی مخالفت آنح ساب باز کند ولی توان ها ح

 این کار را نکرد.
کرد، ر مخالفت خودش پافش  اری میبیکی از کس  انی که 

ن رسیده تعابیر بود. او درباره حکومت تازه به دورا« ابوسفیان»
شبیه تندی به کار می ضر را به گردوغبار ت برد. او حکومت حا

کرد که برای فرونش  اندن گردوغبار موجود، افش  اندن آب می
کافی نیست، بلکه باید با خون این گردوخاک را خواباند؛ سراغ 

مام علی  یاد میگرفت و از آنمی ×از عباس و ا کرد که ها 
سخی  ×مام علی ا 3کنند؟چرا اقدامی نمی سخنان دقیق، پا با 

ظاهر درخور به او داد و پرده از نیت پلید او از این س  خنان به

                                              
 237، ص 2تا: خ االمم و المل ک، ج  1

ص  ،28ج  ، ننننا: اَنننن ا: و 403ص  ،النننا:جال الرفيعنننة و 243ص  ،3ج  ،الشنننافي 2
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ضربه  شت و پلید او در  سابقه ز شت و یادآور  خیرخواهانه بردا
 1زدن به دین شد.

نا بر گفته حمید مفتی از علمای قرن نهم هجری حدود  ب
لفت کرده نفر از صحابه و مسلمانان با جریان سقیفه مخا 700

شدند و امامت و رهبری آن حضرت  و دور امیرالمؤمنین جمع 
برداری از فرص  ت بنابراین بس  تر بهره 2را خواس  تار ش  دند.

طالب اما علی بن ابی ،مخالفین برای حضرت فراهم بوده است
بودند و در این  ’ودفن رس  ول خدا س  ه روز مش  غول کفن ×

شان را در حکومت مح ستوار مدت، آنان جای پای خود کم و ا
کردند. ش  اید بس  یاری از طرفداران حض  رت، در انتظار اقدام 
فوری و حرکت جدی حض  رت در بزنگاه بعد از رحلت رس  ول 

 اما این اتفاق رخ نداد. ،بودند تا با او همراهی کنند ’خدا 
سه روز اول پس از رحلت نبی  ضرت در  سکوت معنادار ح

س  ران « اهداف س  یاس  ی»اثر بس  زایی در پیش  برد  ’خدا 
پایگاه »مهاجرین داش  ت و موجب ش  د کس  انی که کمترین 

 س  بی در قریش داش  تند، بر کرس  یلحاظ نَ از را «اجتماعی
شان چه میسیاست قرار بگیرند. راز دست نگه شتن ای تواند دا

صت شد؟ چرا او از همه فر صار» ازها، با صت مخالفت ان با  فر
های مدینه نظیر های ش   خص   یتمخالفت»یا « مهاجرین

« فه اولبُرَیده با خالفت خلی و ابوسفیان، عباس عموی پیغمبر
 کنار کشید؟ واستفاده نکرد 

                                              
، ص 1رف  ل حج  ج اهلل عل  ى العب  اد، ج مفی  د، محم  د ب  ن محم  د، اإلرش  اد ف  ی مع 1

 271ص  1، ج ؛ طبرسى، فضل بن حسن190

ب  ه نق  ل از ق  اموس  22طبس  ی، نج  م ال  دین، ناگفت  ه ه  ایی از س  قیفه، ص  2

، مقال  ه شش  م در مق  ام امام  ت، فص  ل دوم در بی  ان تعی  ین ام  ام 337البح  رین، ص 

 بعد پیامبر
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تاریخی نقل ش  ده اس  ت که انص  ار  یهادر برخی گزارش
یام  به ق مام را  های خودش   ان، ا یاد با فر فه  پس از س   قی

 1و نکرد.اما حضرت اعتنایی به این هیاه ،خواندندیفرام
توانست، برای های ظاهری که حضرت میاز دیگر فرصت

ستفاده کند، زمینه سب قدرت ا های سازی از طریق رایزنیک
اما  ،های پرنفوذ مدینه بودپنهانی و سری سیاسی باشخصیت

ضربهیچ صله بعد از رحلت کدام از این اقدامات  االجلی بالفا
چرا؟ چه ص  ورت نگرفت؛  ×توس  ط امام علی  ’رس  ول خدا 

کسب قدرت  برایمصالح و عواملی موجب این تأخیر در اقدام 
شانتوسط حضرت بود جایگاه  فرصت داد دیگران به ؟ چرا ای

 ؟کنند تصاحبرا  ×بیت حاکمیتی اهل
 

ترین شاخصه ، مهماهمیت دادن به حق انتخاب مردم

 حکومت والیی
مده آنیس  ت که فقط برای ما به وجود  یاتفاقاً این س  ؤال 

بود.  مطرح ش   دهبرخی  در ذهندر همان دوران هم ؛ باش   د
 گوید:محمود بن لبید می
نزد قبر ش  هدا  ÷از دنیا رفت، فاطمه  ’چون رس  ول خدا 
گریس   ت؛ روزى آن آمد و در آنجا مى)احد( و قبر حمزه مى

حض   رت را دی  دم ک  ه ب  االى قبر حمزه آم  ده و گری  ه 

ندمى ََلٍ َتَلْجَلُج ِِف »عرض کردم: ... ک
َ
أ ِِِْ ِ ِ ِ ِ ِ اِئُْلِ َعْن َمسِ َِِِ ِ ِ ِ ِ ِ َدِ  ِإّند سِ د ا َسَِ يَِ

ْدِري! َِِِِ اى بانوى من س  ؤالى دارم که در س  ینه من خطور « صِ

سمکرده و مى شما بپر فرمود: بپرس، عرض کردم:  .خواهم از 

                                              
، ص 9علی  ه الس  الم، ج، الص  حیح م  ن س  یرة اإلم  ام عل  ی ع  املى، جعف  ر مرتض  ى 1
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« ِ َص  َرُسوُل اهلل  ٍّ  ’ َهْل ت  َل َواَفِتِه لََعَ لََعِ َماَمِة؟ََقْ ِ
ْ
آیا رسول خدا  ؛«ِِبْل

َوا »تص  ریح کرد؟ فرمود:  ×پیش از مرگش به امامت على  ’
! يِر ُخمٍّ یُُتْ َيْوَم ََغِ ِِِِ  ب َسِ

َ
َباْه! أ َ ح 

َ
بس  یار عجیب اس  ت! آیا روز غدیر « ع

 اید؟خم را فراموش کرده

ِه؟»عرض کردم:  د َد َعْن َجفِِ  عَِِ ا َِبَُلُ ق َ َ َدِ  َفَِِ د ا َسَِِ بانوى من  «يَِِ اى 

ْد اَقَل : »پس براى چه از گرفتن حقش خوددارى کرد؟ فرمود َ لَفِ 
 ِ وُل اهلل  ِ   ’َرسُِِِ

ْ
 َتأ
َ
ُل اْلَكْعَبِة ِإْذ ُتْؤَ  َو ال َماِم ََمَ ِ

ْ
ُل اْل رس  ول خدا  ؛1«ََمَ

همانند کعبه  -)یا آنکه فرمود: مثل على( -فرمود: مثل امام ’
 است که به سوى او روند و او به جانب کسى نیاید.

حق »ترین ش  اخص  ه حکومت والیی اهمیت دادن به مهم
هر چند این انتخاب اش  تباه باش  د. در  ؛اس  ت« انتخاب مردم

در بس  ترس  ازی برای « نقش مردم»نظام مبتنی بر والیت، 
آفرینی که نقشچناناِعمال والیت، کلیدی و محوری است. آن

حضور و عدم حضور مردم در تشکیل حکومت که بستر اعمال 
والیت ولی الهی جامعه اس  ت، امری انکارناپذیر اس  ت. امام 

ضرین را یکی از دالیل در خطبه  ×علی  شقیه، حضور حا شق
 2کند.اصلی به دست گرفتن حاکمیت بیان می

رغم تواند علیدر س   ازوکار اعمال والیت، امام جامعه نمی
سی به  سیا ست عمومی مردم، با زد و بند  عدم آمادگی و خوا
قدرت برس  د. البته وظیفه امام بعد از رس  یدن به حکومت در 

متفاوت قبل از رس   یدن به آن  با ،دفاع از جایگاه حاکمیت
بعد از رس  یدن به حکومت، در پاس  خ به  ×اس  ت. امام علی 

                                              
خزاز رازى، عل ى ب ن محم د، کفای ل األث ر ف ی ال نص عل ى األئم ل اإلثن ی عش ر،  1

 198ص 

 47ص ، نهج البالغه، شریف الرضی، محمد بن حسین 2
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ش   ما زمانی که حکومت را  :های طلحه و زبیر گفتمخالفت
ایشان در  1.پذیرفتید حق مخالفت و شورش علیه آن را ندارید

از همین خالفت ، زمانی که در ر س حاکمیت بود با س  ه نبرد
 دفاع کرد.

 
 یی، حکومتی مردمیحکومت وال

که « دموکراس  ی»و « دیکتاتوری»های برخالف حکومت
حکومت  ،شوندعنوان ابزار کسب قدرت دیده میمردم صرفاً به

والیی، حکومتی ص  د در ص  د مردمی اس  ت که مردم باید 
در پایان  ÷طور که فاطمه خواهان حکومت باش   ند؛ همان

صار و مهاجر به آیه ب شتستیخطبه با زنان ان سوره هود  وه
ظام والیی مجبور  پذیرش ن که مردم در  تص   ریح فرمود 

ستند. ست، حکومت بر دلتیبحکومت اهل 2نی برخالف  ،ها ا
. که مبتنی بر زور و زر اس  ت^ تیبحکومت دش  منان اهل

ریت والیت و طاغوت یش   یوه مد ش   ناختبرای روایت  نیا
 فرمود: × است. امام صادق بسیار کلیدی

ا »...  َِِِ  مِ
َ
َْوِر َو أ

ْ
ِف َو اِلِِ نِِْ ُ ِف َو اعلِِْ یِِْ َة ََكَْنْ ِِبِلِِ   َِِ ِ مِ

ُ
ِِّن أ اَرَة بَِِ َِِِ ن  ِإمِ

َ
ُُتْ أ مِِْ ِ عَِِ

اَقِر ...؛ ِف َو اَْلَ لُّ
َ
أ فِْق َو اِل  َنا ِِبِلد ن  ِإَماتَمَ

َ
 أ

دانى که حکومت بنى امیّه، با ش  مش  یر و زور و مگر نمى 
قار  ،س   تم بود مت و دوس   تى و و با مالی ما  مت  ولى حکو

 3«است؟

                                              
، ص 1مفی  د، محم  د ب  ن محم  د، اإلرش  اد ف  ی معرف  ل حج  ج اهلل عل  ى العب  اد، ج  1
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ست که یا تهدید میچنیشیوه مدیریت طاغوت،  کند یا ن ا
با خودش همراه کند تخاب در واقع حق ان ؛تطمیع تا مردم را 

ر س  ر کند. چرا در هر انتخاباتی در غرب، آخآنها را س  لب می
ظام همان کسانی هستند که ن قاًیآورند دقمی یر که کسانی 

 خواهد؟خبیث سلطه می
شترین آزادی و حق انتخاب به م در مدیریت والیت، ردم بی

دار را در ما بی ییهاشیاندیش  ه و گرا ،ش  ود و والیتداده می
ستند نه هر کند که ما را به انتخاب صحیح برساند. انبیاء مذکي

و  کنند بلکه با حف  آزادیها را هل میدهند نه آدمهل می
سان ست رهنمون می ،هاانتخاب ان ؛ نندکآنها را به انتخاب در

خاب، این انتاگر در نهایت خود مردم باید انتخاب کنند حتی 
 ولی باشد. ینینشبه قیمت خانه

قام معظم رهبری می ند: م مای ترین به نظر من مهم»فر
ها، حض   ور واقعی و عمومی مردم در عنص   ر در این انقالب
 ومبارزه و جهاد اس  ت، نه فقط با دل  میدان عمل و ص  حنه

 .نبلکه عالوه بر آن، با جس  م و تنش  ا خواس  ت و ایمانش  ان،
 لهیوسعمیقی است میان چنین حضوری با قیامی که به فاصله

بارز مس   لح در برابر  یک گروه م یا حتی  ظامی  یک جمع ن
تفاوت مردم یا حتی مورد رض   ایت آنان انجام چش   مان بی

ست کار انقالب با تأ ...گیردمی خیر در حرکت مردمی ممکن ا
؛ گری و ناپایداری به دور اس   تاز س   طحی انجام گیرد، ولی

  :ای است مصداق کالم خداوند که فرمودطیبه کلمه
ا َ ِْبٌ " َِِِ هِ لُِِِ ِِِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ صِ

َ
ٍة أ َِِِ بِ َِِِّ یِ

ٍة طَِِِ ََجَ َِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًة كَشِ َِِِ بِ َِِِّ یِ
ًة طَِِِ َ ِِِ ِ َلِ

اًل كَِِِ َ َِِ ُ َمِ َب اهلَلَّ َف ََضَ َر كَِِِیِِِْ ََلْ تَِِِ
َ
أ

ََمِء  ا ِِف اَِلَّ  1«".َوفَْرُُعَ

                                              
1 26/6/1390 
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ضرت سال، وقتی مردم دوباره به  25حتی بعد از  سمت ح
شان بیعت کنند، ضور این روی آوردند تا با ای به  ردمم انبوه ح

 امام و حس  ن امام افتادن پا دس  ت و زیر س  ببحدی بود که 
 : و پارگی لباس امیرالمؤمنین شد حسین
ْد  َحیت  » َ ََسَناِن  ُوِطَئ  لَف 

ْ
 .«ِغْطَفاَی  ُشق   و اْل

  :فرمودند مردم اصرارهای جواب درامام  
وا َو  َدُُعِّن » َِمُ ِری اِْلَ ِبُُلَن  فَِإان   ََغْ َوْ ِِِْ ِ ِ َْما ُمسِ

َ
ان َو  ُوُجوه ََلُ  أ َْلَ

َ
  أ

َ
 َتوُقُم  ال

ُُلُب  ََلُ  ُ   َو  الْف 
َ
ُبُ  ال ْیِه  ی َن ْ وُقُل  َعَ   ؛1«اعْلُ
 روبرو ایحادثه با ما زیرا بخواهید، مرا غیر و کنید رهایم
ستیم ست،رنگ و هاچهره را آن که ه  بر هادل که ایحادثه ها

ش  ان این کالم ای ماندنمی پایدار آن بر هاعقل و اس  توار آن
 عقل روی از و یداهگرفت قرار جوی تأثیر تحت شما اآلن یعنی

 هم بعداً گیریدمی تص  میم احس  اس  ی اآلن ؛کنیدنمی انتخاب

 .شویدمی پشیمان
 روز چند و مردم پیاپی اص   رارهای از پس روی، همین از
 دمس  ج در و بعد روز باید بیعت کرد اعالم ایش  ان، وآمدرفت
شد سجد در مردم وقتی بعد روز .با ضر م ضرت و شدند حا  ح

 بر مردم کهیدرص  ورتت )خالف پذیرش به را خویش رض  ایت
 :گفتند ردمم .کرد اعالم ،(باشند خویش هگذشت عهد

اَک  َما لََعَ  ََنُْن »  ْیِه  اَفَرْْقَ ْمِس  َعَ
َ ْ
 2«ِِبْل

 .هستیم خویش دیروز عهد بر ما 
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 گاهانهآ و گسترده حضور با مردم تا کرد ایجاد را فضایی امام
 ماما خود .روی آورند حض  رت آن با بیعت به تأنی و تأمل با و

  :فرمایدمی موضوع این به اشاره با بعدها
َعُتُُک  َتُکن ََل » َی  ی َن    ؛1«فتََلة إََیَّ
 و اندیش  ه و تدبیر از دور و فکر بدون من، با ش  ما عتیب

 .نبود ناگهانی
ستم مدیریت طاغوت که اآلن جلوه  سی سوی دیگر در   از 

خاب را  عار آزادی و انت مدن غرب دارد، بیش   ترین ش    در ت
ها قائل اما کمترین ارزش   ی برای انتخاب انس   ان ،دندهمی
ست سیدن به هاشیبر گرا رگذاریعوامل تأث هو از هم ندنی ، در ر

یی ل عالمه طباطباکنند. به قواهداف ش  وم خود کوتاهی نمی
سی بدتر از دیکتاتور ست یدموکرا سی در درون این دموکر ؛ا ا

 یک دیکتاتوری پنهان وجود دارد.
ما در حکومت به مردم یک ا مام و ولی  گاه ا های والیی ن
اص  لی ما،  مس  ئله»محوری اس  ت؛  نگاهِ؛ نگاه ابزاری نیس  ت

سئله ضور مردم، میل مردم، اراده م ست؛ ح مردم، عزم  مردم ا
مه تحوالت و  ید عرض کنیم؛ در ه با راس   خ مردم. این را 

های گوناگون اجتماعی بزرگ، نقش مردم، نقش معیار جنبش
یعنی گسترش یک تحول، گسترش یک فکر، گسترش  ؛است

به این اس  ت که با مردم  هنفوذ یک مص  لح اجتماعی، وابس  ت
چقدر ارتباط داش  ته باش  د. هرچه ارتباط او و آن جریان و آن 
جنبش و آن تحول با مردم بیش  تر باش  د، امکان موفقیت او 
بیش  تر اس  ت؛ اگر از مردم منقطع ش  د، دیری نخواهد پائید، 

 2«کاری نخواهد کرد.
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مظلومیت والیت به خاطر حق انتخابی است که به مردم 

 ددهمی
ست که به م ردم مظلومیت ولیّ خدا به خاطر حق انتخابی ا

توانست مگر کسی میوگرنه است؛  × یاش علدهد. نمونهمی

سای شیر علی هزیر  ضرت زهرا بنشم صدمه  ÷ابیطالب به ح

له می نا ما  ند؟!  که چرا بعض   یبز ها از حق زنیم برای این

ستفاده کردند و ظلم کردند و بعضی سوءا شان  هم از ها انتخاب

 حق انتخاب خودش   ان برای دفاع از حق اس   تفاده نکردند و

ها ظلم بش   ود. در واقع ام به آن ند   × نیرالمؤمنیگذاش   ت

ا راز برتری م خواس   ت به زور، آن مردم را نجات بدهد!نمی

است.  ها بر مالئک و حیوانات در همین قدرت اختیار ماانسان

 پرسیدم:  ×گوید از امام صادق راوی می

ُل أم َْبو آَدَم؟» َ ص   ؛«امَلالِئَكُة أف 
 فرشتگان برترند یا آدمیان؟ 

لب  ریام»فرمود:  طا نان على بن ابى  َ فرمود ×مؤم :" إن  اهلل 
َُهٍة  َِِِِ ِ ِ اًل ِبال شِ ِة َعف  نا و بزرگ،  ؛"َعز  ولَج  َركِ َب ِِف امَلالِئكَِ خداى توا

َُهًة وَرك َب ِِف الَُبا"؛ خواهش در فرش  تگان، خِرد نهاد، بى َِِِِ ِ ِ شِ
وَرك َب ِف َبِّن  ؛"خرد و در چارپایان، خواهش نهاد، بى "؛ِبال َعٍَق 

َُهَتُه "؛ و در آدمیان، هر دو را نهاد ؛"آَدَم ِكَلِیَم َِِِِ ِ ِ ُلُ شِ َب َعف  ََفَن ََغَ
اِ   َِِِ َلُ فَُُهَ ََشٌّ ِِّمَ الُبِ ُه َعف  ُِِِ َُهتِ َِِِِ ِ ِ ِ َب شِ ِة، وَِّم ََغَ َِِِ ٌر ِِّمَ امَلالِئكِ  ؛1"فَُُهَ َخی 
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شتگان،  شش چیره آید، او از فر پس هر کس خِردش بر خواه

بهتر اس  ت و هر کس خواهش  ش بر خردش چیره آید، او از 

 «تر[ است.چارپایان، بدتر ]و پست

متمهم فاوت حکو متترین ت با حکو های های والیی 

های طاغوتی همواره طاغوتی در همین نقطه اس  ت، حکومت

شهوت سترش  در بین مردم خویش  یرانبه دنبال تقویت و گ

ستند شهوات آنها  نیچراکه در ا ؛ه سیر  صورت عقل مردم ا

صالح دقیق خود را در زندگی ببینند  توانندیخواهد ماند و نم م

اما تمام ، دنبال کنند یخوبمنافع دنیایی و آخرتی خود را به و

های والیی بر این است که مردم را از سعی و تالش حکومت

فسانی بیرون بکشند و اجازه بدهند خود ارها شهوات نوزیر خر

 مردم از روی عقل و اختیار منافع خودشان را پیدا کنند.

عامه مردم همیشه در طول تاریخ دوست داشتند به زور به 

شوند. امروز هم ما در جامعه با  شیده  شت و خدا ک سمت به

ست دارند  ساً مردم خیلی دو سا ستیم، ا سئله مواجه ه این م

شو شتی ب سئله بهدرحالی ؛ندزورکی به شدت که خدا با این م

اص  الح  اش  ود مردم و جامعه رزورکی که نمی ؛مخالف اس  ت

 کرد.

 یهر بار که مس   ئول منتخب مردم یک اش   تباه مدیریت

دهد، یک توقعی از جانب توده فاحش در کش   ور انجام می

سئول را مردم ایجاد می شود که باید مقام معظم رهبری آن م

مش  کالت را مس  تقیم حل نماید. غافل از اینکه برکنار کند و 

های متعدد خودش  ان به رش  د و مردم باید در مس  یر انتخاب
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ست پیدا کنند و  ست از منافع دنیوی و اخروی خود د درک در

سط مردم  شور که تو سئولین اجرایی ک شتباه م عملکردهای ا

شده سط نمایندگان مردم در مجلس اند میانتخاب  ست تو بای

 می مورد مطالبه و اصالح قرار گیرد.شورای اسال

مان می به رس   ولش فر یت،  هدا ند  هدخدا در فرآی  و د

چقدر عالقه داری مردم را هدایت میدانم رس   ولم  :فرمایدمی

برای هدایت مردم خودت را  نزدیک اس   تقدر که آن ؛کنی

ال  َيُكوُُنا ُمْؤَِمَی » ؛بکش   ی
َ
َك أ َِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ سِ ْ ف  َ ِبِخٌع ن َ ْل  ما نمی؛ 1«عَلَ توانی ا

مردم را به زور هدایت کنی. آنها باید خودش  ان انتخاب کنند. 

یامبر! تو فقط ب مردم از خواب غفلت هس   تی؛ تو  دارکنندهیپ

بر آنه  ا ن  داری.  ْم »تس   لطی  ِ یِْ
َ َت عَِ ْ َِِِ َذكِدٌر ِلِ ُِِِ ْْنَ مِ

َ
ا أ  ِِِ كِدْر ِإَنِ ََفَ

ِطٍر  َصب ْ  2.«ِِبُ
 دهد.این انتخاب من و تو اس  ت که قیمت ما را نش  ان می

های والیی حق چرا رسول خدا و تمام انبیاء و اولیاء و حکومت

ند؟ چون ندارند مردم را با زور و تزویر به سمت خدا هدایت کن

خدا  اگر باید مردم خودش ان منافعش ان را انتخاب کنند وگرنه

های الهی کرد. حکومتخودش همه را هدایت می خواستمی

نافع مردو والیی آن تأمین م به فکر  که قدر  ند  م هس   ت

کنند و این مردم را مجبور به تأمین منافع خود نمی وجهچیهبه

 ها است.ترین کارکرد والیت در این نوع حکومتمهم
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زنان  ش  ان خطاب بهحض  رت زهرا س هم در آخر خطبه

سان، در تربیت ان که مدینه به همین اصل اساسی اشاره کردند

  :فرمود گرفت،حق اختیار را از دیگران  توانینم
ْنُُتْ ََلا َكِرُُهَن »

َ
ُنْلِزُمُکُموَها َو أ

َ
حکومت والیی بنا نیس  ت  1.«أ

سمت منافع خود هدایت کند بلکه  با زر و زور مردم خود را به 

برس  ند که بتوانند  آگاهیای از بایس  ت خود مردم به درجهمی

 خوبی درک کنند.منافع خود را به

 فرمایند:ه مردم میدر بیانی خطاب ب ×امیرالمؤمنین علی 

ِلُحُُکْ َو ُيِقمُی »  ِِِْ ِ ِ ِ ا ُيصِ َ اَِلٌ ِبِِِ َ
ْ  ِإّند علَِِ

ُ
َوَدك

َ
ما را  ؛«أ چه ش    به آن من 

َو َلِكِّند َو »سازد، دانایم؛ تان را استوار مىکند و کجىاصالح مى
 ِِِ ِ ِ ِ ِسِ ْ ف  اِد ن َ َِِِ ِ ِ ِلُحُُکْ ِبِإد ْسِ ِِِْ ِ ِ صِ

ُ
 أ
َ
ِ ال ولى به خدا س  وگند، ش  ما را به  ؛«اهلل 

 کنم!خودم اصالح نمى بهاى تباه ساختن

ُُکْ َو » ُِِِ ِ ِ ِ ِ ِ مِ َْحِ
َِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ يِ
ُ
ٍ  ََقْ اَجَءك ِ ِِبَْمِ

ُُکْ َو اهلل   ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ نِ
َ
أ َِِِ ِ ِ ِ ِ ِ كِ َِِِِ ِ ِ ِ ِ اًل فِ ِِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ 

َِِِِ ِ ِ ِ ِ ُُلِّن قِ ِ
ِِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َمِ
َ
ْن أ ِِِِ ِ ِ ِ ِ ِ كِ

َِِِِ ِ ِ ِ ِ َو لِ
ُبُُکْ  ُ كَََم ُيَعذد ُبُه اهلل  َعذد ُبُُکْ َفُ ولى اندکى مهلتم دهید. به خدا  ؛2«ُيَعذد

ساخته، خواهد شد که محرومتان  سوگند، کسى بر شما مسلّط

گونه که او کند، آنکند و خدا هم او را عقوبت مىعذابتان مى

 دهد.شما را شکنجه مى
سراغ ولّی  شان، طبیعتاً باید  ستفاده از حق انتخاب مردم با ا

ستفاده از آن هم باید  تضمین حق انتخابخدا بروند. برای  و ا

ستم غربیسراغ والیت بروند. اگر راه سی ها های دیگر، مثل 
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واوباش سیاسی کشورهای غربی بر داد، امروز اراذلمی جواب

تار در جهان راه ش   دند که اینمردم حاکم نمی همه کش   

 بیندازند!

 

، «حفظ حق انتخاب مردم»و « حفظ منافع مردم» هالزم

 است« تحمل مظلومیت»
ست که در  سیرطبیعی ا تالش برای حف  منافع مردم و  م

شوند. هم مظلوم واقع  حق انتخاب مردم، رهبران جامعه دینی

خواهند به جامعه ثبات بدهند و حق انتخاب مردم را وقتی می

به هزار حرف متّهم می ند،  یت کن عا ند. ر به برخی ش   و

ستی و معاویه میامیرالمؤمنین می ست بلد نی سیا گفت گفتند 

اری و خفت به وتو همان کسی است که اجازه دادی تو را با خ

معاویه، خواستی سرزنش کنی و : مسجد ببرند. حضرت فرمود

حال آنکه مرا مدح کردی؛ چه اش  کالی دارد مس  لمان در راه 

ُقْلَت ِإّند » :که ش  کی در دینش نداردخدا مظلوم باش  د درحالی
وُ   ُ  ِِِ ِ ِ ِ سِ ش ْ َ

ْ
ُل امل َمَِ

ْ
اُد اِل اَقُد كَََم ُيقَِ

ُ
ُت أ َِبِيَع  كُنِْ

ُ
ْن  َحیت  أ

َ
َرْدَت أ

َ
ْد أ َ ِ لَفِ  ْمُر اهلل  َو عَلَ

ْن 
َ
ٍة ِِف أ اضَِِ َ صِِ  ُِلِ ِِّمْ غ َ سِِْ ُ

ْ
ْحَت َو َما لََعَ امل ضَِِ َح اَفَْفَ ضَِِ ْن ََتْ

َ
َدْحَت َو أ َتُذم  ََفَ

نِیه ََتًِب ِبََيِ  َُمْ
َ
ِه َو ال  ِِف ِدين ِ

ً ُُلمًا َما ََلْ َيُكْن َشاَكَّ ْ  1«.َيُكوَن َمط 
مت الهی و والیی، وقتی مالک  یک حکو نافع در  حف  م

 منافع، باشد امام هم برای حف  آن باشد، حتی اگر الزممردم 

خار می با افت یت را  در تبیین  ×امیر حض   رت  .پذیردمظلوم
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بات جامعه»ض   رورت  ند مش   ک جامعه را به ،«حف  ث مان

یه میپرتالطم ش   یر و کره چکای تش   ب که کو ند  ترین ک

ستى د و کمترین اختالفى آن را وارونه نکاى آن را تباه مىس

صلحتچ»فرماید: . میزدسامى صبر بر این نین ]م [ دیدم که 

شدن خون  سلمانان و ریخته  ست از پراکندگى م سئله بهتر ا م

مسلمان بودند و دین، مانند مَشکِ شیر و کَره آنان. مردم، تازه

ستىدر تالطم بود که کوچک س کرد و اى آن را تباه مىترین 

  :ساختکمترین اختالفى آن را وارونه مى

  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ يِِِِت ُ أن  الصِ
َ
ِك فََِرأ  ِِِ فِ َِِِ ِ ِ ِ ِ َی وشِ َِِِِِلِِ ِ ِ ِة امُلسِ َ ِِِ ِ ِق كََِلِ ريِِ

ُل ِِّم َتَِ َ  ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ صِ َر لََع ذَِلَ أف  یِ 
ُدُه أدّن  ِِِِ ُ ََمَض اََلطِب، ُيفسِ ص  يُن ُيمخ َ و َُعد َوادلَّ اُس َِحين  م َوالَّ ِدماِِئِ

 1«َوهٍن، وَيعِكُسُه أَقلُّ ُخٍِل.
ست، در بین مردم  سلمین ا سته حکومت م شای سی که  ک

به وحدت» مدن می« دعوت  تا ت ند  ریزی و اس   المی پیک

گذاری ش   ود، این حرکت، موجب آرام ش   دن موجی از پایه

ست وحدتناآرامی سیا ضرت درباره  شد. ح آفرینش ها خواهد 

من کس  ی بودم که بیش  ترین تالش را در راس  تای »فرمود: 

سلمین انجام دادم ْم ؛ برقراری وحدت در جامعه م َس َرلُجٌ اَفْعَ َلْ
اِس  َرَص ]الِِِِ  ِِِْ حِ

َ
ٍد  [ لََعَ أ  ِِِ مِ َ ُِِ ِ ِة َمِ  ِِِ مِ

ُ
ِة أ َِِِ اعِ َ َِِ ِ َذَِلَ  ’ َجِ ِِِِ َِغ بِ

َ ِِ ِ نِ ْ ِِ ِ یِ
َ
ِّند أ ا مِِِِِ َ ِِِ ِ ُتِ

َ  ِِِ ِِِْفِ لِ
ُ
َو أ

َ ب
ْ
َواِب َو كََرَم امل  ِ َن ا ِِِْ ِ ِ  کسچیپس بدان در امّت اس  الم، ه ؛ُحسِ

و به انس  ’ همانند من وجود ندارد که به وحدت امّت محمد

شد. من در این کار  سوزتر با گرفتن آنان به همدیگر، از من دل
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 1.«طلبمیک و س   رانجام ش   ایس   ته را از خدا مىپاداش ن

که خود مدعی حکومت است  ×علی  نیرالمؤمنیکه امهنگامی

کند، بس   تر برای در میان مردم، آنان را دعوت به آرامش می

رود و اس  الم و زحمات فتنه گران و آش  وب گران از بین می

مانند  ؛رودش  ود و هدر نمیپیامبر و یاران ش  هیدش حف  می

خاطر حف   همان به  که در نزاع بین خود و رقیبش  مادری 

و به مادر دروغین  کندیشدن، بچه را رها م میجان بچه از دون

 تا جان بچه حف  شود. سپاردیم
ترین اص  ول مدیریت والیی در کش  ور ما نیز یکی از مهم

مقام معظم رهبری در همه ش   رایط کش   ور، حف  وحدت و 

ست خود مردم در طول زمان به صورت  در این ؛ثبات جامعه ا

شوب یبنداین جمع شمنان از آ شه د سید. همی ها و خواهند ر

های ش  وند. ببینید رس  انهعدم ثبات اجتماعی خوش  حال می

شحالی می اختالفی را  نیترکوچک وقتیکنند غربی چقدر خو

آنها اصالً برایشان مهم نیست به نفع چه کسی یا به  .بینندمی

ست شان که بیهمین ؛ضرر چه کسی ا شود، برای ثباتی ایجاد 

ست شان در بی ؛کافی ا ستنان شانیح ؛ثباتی ا ثباتی در بی ات

ست. عده شهرها پیدا اراذلی اا واوباش را در اطراف برخی از 

کنند کنند که یک الستیک آتش بزنند، بعد این را عَلَم میمی

که بله در ایران مثالً ش   ورش به پا ش   ده و فالن اس   تان 

ثباتی نان د جدا بش   ود. چه کس   ی دارد از این بیخواهمی
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حق از وضعیت باثبات  وقتچیشما مطمئن باشید ه ؟خوردمی

 کند.کند، این باطل است که ضرر میضرر نمی

 

 حکومت والیی حامی منافع دنیایی مردم

نافع مردم، مهم کارکرد حکومتتأمین م های والیی ترین 

یت را  فرمود: اگر مردم نیرالمؤمنیاس   ت. ام یت وال مدیر

از  ؛رسیدند تا قیامتانتخاب کرده بودند، به منافع خودشان می

صورت همیشگی یعنی به ؛ند تا قیامتدخورآسمان و زمین می

ُه » ؛ش  دآنها تأمین می منافع دنیایی ی  ن ِ
ُ ی َ َض اهلل  ُذ ََقَ َة َُمْ م 

ُ ْ
ن  اْل

َ
َو ََلْ أ

ُُلا  َِِِ ِ ِ كِ
َ َ
اُُعِّن ْل َِِِِ ِ طِ

َ
وِّن َو أ ُِِِِ ِ عِ َ  ِِ ِ ِ ِ نِ   ِِ ِ ِ ِ ُِهْ ایِ ِ ُِِ ِ ِ ِ ْر ِ

َ
ِت أ ْ َِِ ِ ِ ِ ْم َو ِِّمْ َتِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِقِ

ْوِم  ِِّمْ َُفْ َِِِ ِ ِ َرََغًا ِإََل يِ
اَمِة  َ ن  ِ  1.«الْف 

ی های مقام معظم رهبرامروز هم اگر مردم به هدایتگری

ه بگوش بدهند و نظر کارش  ناس  انه ایش  ان را مبنی بر توجه 

گرا گرا بجای اقتص   اد عاریتی بروناقتص   اد مقاومتی درون

ه به کانتخاب کنند  یو نمایندگان جمهوررئیسانتخاب کنند و 

ای تحقق اقتصاد مقاومتی و توان داخلی باور داشته باشند و بر

شند، یقیناً همان وعده امیرالمؤمنین شته با  ×علی  آن طرح دا

ُِهْ » :محقق خواهد شد که ْرُ ِ
َ
ْم َو ِِّمْ ََتِْت أ ِِقِ

كَُُلا ِِّمْ َُفْ
َ َ
 .«َرََغًا  ْل
 نیباالتر ،امی اس   الم در خطبه غدیربه تعبیر رس   ول گر

معروف دفاع از والیت اس  ت و بهترین کار برای دفاع از امربه

ن اس   ت که از کارکرد مهم والیت در تأمین منافع آوالیت 
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دنیایی برای مردم سخن بگوییم و مردم را متوجه این واقعیت 

های بزرگ کنیم که تا زمانی که ما مردم ایران به هدایتگری

ه و حکیمانه مقام معظم رهبری درباره حل مش   کالت عالمان

ها های ما بر اساس این مالکاقتصادی توجه نکنیم و انتخاب

شد.  ضالتی بدتر از این خواهیم  شد، ما همچنان گرفتار مع نبا

هم فرمودند اگر از والیت فاصله  ÷حضرت زهرا همچنان که 

 باشید. هایگرفتید منتظر مشکالت و بدبخت

 بعد از پدر بزرگوارش  ان و مظلومیت ×چرا حض  رت زهرا 

 رفتند؟والیت یکسره به کنار قبور حمزه و جعفر می
و  ×چون یکی از عوام  ل مظلومی  ت امیرالمؤمنین علی 

ود بمحروم ش  دن مردم از والیت، فقدان امثال حمزه و جعفر 

شان ب گویند و که بتوانند کارکردهای والیت را در تأمین منافع

 فرمایند: می ×را دور والیت جمع کنند. امام صادق مردم 

اَل » َِِِِ ِ ِ ا َوصِ اَل ِإََل مَِ َِِِ ِ ِ ِ ا َوصِ ََم مَِ ِْتِ َ ِِْ ِ ِ ِ ِ ْعََفًا ََكاَن ِِبَُضِ َزَة َو ج َ ن  ََحْ
َ
ِ ََلْ أ ا َو اهلل  مَِ

َ
أ
ِه    ؛1«ِإَلْ

و جعفر زنده بودند غاص   بان ه به خدا س   وگند اگر حمز

. امروز رسیدندنمیکه در سر پرورانده بودند  ییآرزو بهخالفت 

بایس  ت از نفوذ داریم می وهر کدام از ما که جایگاه اجتماعی 

ستفاده کنیم برای دعوت مردم به والیت  ؛ مثلنفوذ خودمان ا

 یریخبهتمام عاقبتکه ش  هید س  رافراز س  ردار س  لیمانی 
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سان شهید ها را در والیت مداری میان ست و امروز پرچم  دان

 الیت را باال نگهداشت!سلیمانی باال است چون پرچم و

به  نیامروز بهترین کار برای ادامه دادن راه ش  هید س  لیما

قدر منافع است. باید آن« تفاهمنهضت رفع سوء»راه انداختن 

به این  دنیوی والیتمداری را برای مردم بازگو کنیم تا همگان

 ،یس   عادت دنیوباور و اعتقاد دس   ت پیدا کنند که تنها راه 

 است. پیروی از والیت

ا در اگر مردم دچار س  وءتفاهم ش  دند و به اش  تباه والیت ر

شان دیدند صالح دنیوی و اخروی خود ، امام تقابل با منافع و م

ین تنها و مظلوم خواهد ش   د. آخرین گریه فاطمه هم برای ا

 غربت امام و ولی زمانش بود:

ا  » َ َِِ ِ اَل َلِ َ َِِ ِ ْت ُفِ كَِِِِ اَفُة بَِِ َة اَْلَ َِِِ مِ ْت اَفطِِِ َ َِِ ِ ِ ِ ِ ا َخُضِ  
َ
ِِ ِ َدِ  ملِ د َِِ ِ ا َسِ َی يَِِِِ ِ ْؤَمِِِ ُ

ْ
ُر املِِ مِِِ

َ
أ

ى ِِِِِ كِ ِِِِْ بِ
َ
ِِِِِك اَقتَلْ أ یِ ِِِِ ِ كِ ْ  ِِِ ِ نِ ُِِِ ِ ا يِ َِِِ ِ َِق  مِ ِِِْ ِ لِ َِِِ ِ ا تِ َ ِِِ ِ ِ ِدي ملِ ْ َِِِ ِ ِ ِإن  َذَِلِ  َبِ ى َُفَ اهلل  ِِِِِ كِ ْ  ِِِ ِ نِ َ ِِ ِ ِ  یِ

َ
ا ال َ َِِ ِ ِ اَل َلِ َ َِِ ِ ِ ُفِ

ِدي ٌر ِِعْ  ؛ 1«َلَصِغی 
 .گریه کرد ،فوت حض   رت زهرا نزدیک ش   د کهیهنگام

ریه از وى س  ؤال کرد: اى بانوى من! چرا گ ×حض  رت على 

عد از من  ییهابتیکنى؟ فرمود: براى آن مص   مى که تو ب

 خواهى دید.

 نه سیلی نه فشار در مرا کشت

 پیغمبر مرا کشتمرگ نه داغ 

 ماهه سوگندبه جان محسن شش
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 غم مظلومی حیدر مرا کشت 
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