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 »1-)4(تنها مسیر«

 يمحور ۀهم مسأل یو اجتماع یاسیاز نظر س /بندي بحث تنها مسیر و معرفی بحث جدید جمع
و بردگی  تیطواغمخالفت با هواي نفس  يگر یانقالب ۀشیر /تاس» نفس يمبارزه با هوا«ما 

 خورد یرا هم م تینفس طواغ بیفر طبیعتاً خورد، ینفس خودش را م بیکه فر یکس /آنهاست
 گرانیفس دن يهوا ریاس ایآ دینیاست که بب نینه، ا ای کند ینفس م يواقعاً مبارزه با هوا یکس ایآ دیبفهم نکهیا يها برا از راه یکی: پناهیان

هـم   یو خـوب  ینفس خودش هم شده است هرچند به ظاهر آدم اخالقـ  ریکه اس دیبفهم شود، یم گرانینفس د ریاس دیدینه؟ اگر د ای شود یم
که به نفـس  ) ره(مثل حضرت امام یچطور امکان دارد کس. نفس است يمبارزه با هوا نیبودن و مبارزه با طاغوت، هم یانقالب تیماه... .باشد

 خـورد،  ینفس خودش را نم بیکه فر یمعلوم کس! بدهد و تابع او شود؟ دانیطاغوت م کیو  گریآدم د کیبه نفس  دهد،  ینم دانیم خودش
 .خورد ینمرا هم  گرانینفس د بیفر

 يمبـارزه بـا هـوا    یعنیجهاد اکبر  نییکه به تب ،»؛ راهبرد اصلی تربیت دینیریتنها مس«مهم  اریمباحث بسسوم  هاي اول تا بخشدر ادامۀ 
ایـن  . آغاز شد» ابعاد سیاسی و اجتماعی مبارزه با هواي نفس«موضوع با  »ریتنها مس«مباحث  چهارمبخش  پرداخت، ینفس آشکار و پنهان م

، شـود  یبرگـزار مـ   نیفلسط دانیواقع در م) ع(مسجد امام صادقکه در ) ع(هیئت هفتگی محبین امیرالمؤمنینها در  جمعه شب سلسله مباحث
 :دیخوان یرا م »ابعاد سیاسی و اجتماعی -ریتنها مس«مبحث از  هجلساولین از مباحث مطرح شده در  يا دهیدر ادامه گز. شود ارائه می

 )ع(در حدیثی از امام صادق» تنها مسیر«اي از  خالصه: بخش اول

 ؛ الزمۀ رسیدن به سعادت دنیا و آخرت»ها صبر بر ناخوشی«و » ها داشتنی ترك دوست«

را خالصۀ  توان آن فرماید که می عبارتی را بیان می) ع( در کالم شریفی، ضمن بیان بخشی از سخنان حضرت عیسی) ع(مام صادقا ●
شود و از سوي  بیان شده، حقانیتش محرز می) ع(سو چون این کالم توسط امام صادق از یک. بحث مبارزه با هواي نفس تلقی کرد
 . شود بیان شده، قدمت آن هم معلوم می) ع(دیگر چون به نقل از حضرت عیسی

از سعادت (خواهید چه می توانید به آن گویم که شما نمی این سخن را به حقّ می«: فرماید می) ع(حضرت به نقل از عیسی بن مریم ●
زوهاي و به آر. چیزي که دوست دارید مگر به ترك آن  برسید) گیرید دنیا و آخرت و اهداف خوبی که براي خودتان در نظر می

بِحقٍّ أَقُولُ لَکُم إِنَّکُم لَا ... إِنَّ عیسى ابنَ مرْیم ع قَالَ لأَصحابِه آید؛ تان نمی رسید مگر با صبر بر چیزهایی که خوش خودتان هم نمی
 )305ص/العقول تحف(»الصبرِ علَى ما تَکْرَهونَتُصیبونَ ما تُرِیدونَ إِلَّا بِتَرْك ما تَشْتَهونَ و لَا تَنَالُونَ ما تَأْملُونَ إِلَّا بِ

یعنی چه دنیا بخواهیم و چه . یا همان اهداف را براي مخاطب کالم خود، آزاد گذاشته است» خواهید چه می آن«جا حضرت  در این ●
ل اهداف صرفاً دنیایی حتی کسانی که به دنبا. آخرت بخواهیم، غیر از این طریقی که حضرت فرموده است، به آن نخواهیم رسید

 . هستند نیز باید به این توصیه عمل کنند» بهتر زندگی کردن در دنیا«مثل 

ها فقط دنبال دنیا هستند ولی ما هم دنبال دنیا هستیم و هم  غربی«: این یک تصور غلط است که بگوییم ●

و . اند ا خراب کردهها هم دنیاي خودشان و هم دنیاي سایر مردم جهان ر چون غربی» دنبال آخرت هستیم

» خسر الدنیا و االخره«لذا . اند البته آخرت خودشان و آخرت کسانی که از آنها تبعیت کنند را هم خراب کرده
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» خراب کردن دنیا و آخرت«جا بحث نزاع بین دنیا و آخرت مطرح نیست، بلکه نزاع بین  یعنی در این. هستند

 . است» آباد کردن دنیا و آخرت«و 

رسیم، در جلسات قبل بحث  هم نمی» دنیاي خودمان«به ) ها و صبر بر ناخوشی ها داشتنی ترك دوست(نکه جز از این طریقدربارة ای ●
خاطر زندگی کند، عمر  اش لذت ببرد، از نظر اعصاب و روان آسوده هیکل باشد، از زندگی مثالً اگر کسی بخواهد قوي. ایم کرده

ها نشود، روابط اجتماعی خوبی داشته باشد و عزتمند هم باشد، باز باید به این توصیه  ماريطوالنی داشته باشد، دچار بسیاري از بی
 . گوش کند

صبر و رضایت نسبت به -2ها طبق تکلیف  داشتنی ترك دوست -1: دو کار اساسی در جریان مبارزه با نفس
 مقدرات

صبر  -2. )تَرْك ما تَشْتَهونَ(زهایی که دوست داریدچی ترك آن -1: شامل دو قسمت است -در روایت فوق-) ع(توصیۀ امام صادق ●
) رنج اختیاري(هر دوي اینها هم در واقع رنج است؛ البته یکی رنج تکلیفی. )برِ علَى ما تَکْرَهونَص(چیزهایی که دوست ندارید بر آن

 ) صبر کندآید،  مثالً اینکه وقتی بال و مصیبتی بر سر انسان می(است و دیگري رنج تقدیري است

قرار » ترك هواي نفس«ها دو اصل حیاتی براي زندگی انسان هستند و ما در بحث تنها مسیر، این دو اصل را زیرمجموعۀ  این ●
اینکه بناي خود را  یکی: وقتی انسان بخواهد با هواي نفس خود مخالفت کند باید این دو کار اساسی را انجام دهد دادیم و گفتیم که

ها و مقدرات الهی صبر و رضایت داشته  دیگر اینکه نسبت به ناخوشی. )تَرْك ما تَشْتَهونَ(ه دوست دارد، قرار دهدبر ترك چیزهایی ک
 ) برِ علَى ما تَکْرَهونَص(.باشد

. شود صبر و رضایت نسبت به وضعیتی که دارد اش می وقتی انسان بخواهد هواي نفس را به معناي کامل کلمه، ترك کند، یک پایه ●
همچنین . ها ندارد و این به معناي تبعیت از هواي نفس است لذا وقتی کسی ناراحت و عصبانی باشد، یعنی صبر در برابر ناخوشی

 .کند شود، یعنی چیزهایی که دوست دارد را ترك نمی کسی که مرتکب گناه می

تقوا یعنی به /نها مبارزه کنیمها را ترك کنید، بلکه باید طبق برنامۀ الهی با آ داشتنی خدا نگفته همۀ دوست
 خاطر خدا این برنامه را رعایت کنیم

خداوند هم نگفته است همۀ این . البته چیزهایی که دوست داریم ممکن است حقّ طبیعی ما و حتی نیاز طبیعی ما باشد ●
؛ همان »تقوا«شود  رعایت کنیم، میها را ترك کنیم بلکه به ما برنامه داده است و اگر ما این برنامه را به خاطر خدا  داشتنی دوست

تقوا یعنی برنامۀ خدا را در جهت ترك هواي نفس، رعایت کنیم؛ البته . همه در قرآن و روایات بر آن تأکید شده است تقوایی که این
اهاي چون گاهی اوقات برخی از هواهاي نفسانی را به خاطر برخی دیگر از هو. به خاطر خدا نه به خاطر اغراض نفسانی دیگر

 . کنیم و این تقوا نیست نفسانی خودمان ترك می

هاي خودتان  داشتنی یعنی اگر شما بنا نداشته باشید با دوست. بر مبارزه با هواي نفس است» تقوا«بناي  ●

یا وقتی . کنید دهند، همیشه احساس سنگینی و فشار می مخالفت کنید، وقتی دستورات الهی را به شما می

خواهید از زیر بار آن فرار کنید و فشار زیادي بر دوش خودتان  کنند، مدام می ه میشما را به تقوا توصی

هاي خودتان  داشتنی ولی اگر بنا داشته باشید با دوست. شوید کنید و آخرش هم موفق نمی احساس می
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ود، راحت به شما عرضه ش» تقوا«اي براي این کار باشید، وقتی برنامۀ آن یعنی  مخالفت کنید و دنبال برنامه

اید بلکه از مبارزه با هواي نفس خودتان  وقتی هم خسته شوید، از دستور خدا خسته نشده. کنید را اجرا می آن

چون بنا دارید دستور خدا را گوش کنید، منتها در . شود اید لذا رابطۀ شما با خداوند، خراب نمی خسته شده

 . کالی ندارد و گناه آدم باتقوا هم بخشیده خواهد شداید و این اش مبارزه با هواي نفس خودتان زمین خورده

بینیم و رابطۀ ما  ها قرار دهیم اوامر خدا را مانع رسیدن به آنها می داشتنی اگر بناي خود را بر تأمین دوست
 شود با خدا خراب می

هاي خودم  داشتنی نیست من با دوست بنا«: طوري تصور خواهید کرد ها قرار ندهید، این داشتنی اگر شما اصل را بر مبارزه با دوست ●
دانم با این تکالیف الهی  هایم شده و نمی داشتنی فقط مشکل من با این دستورات خداست که مانع رسیدن من به دوست. مبارزه کنم

اید ولی  ادههاي خود قرار د داشتنی چون بناي خود را بر تأمین دوست. شود در این صورت رابطۀ شما با خدا خراب می» !کار کنم؟ چه
که اساساً  در حالی. دانید با تکالیف و اوامر الهی چگونه برخورد کنید اید و نمی در این میان با مانعی به نام دستورات الهی مواجه شده

را اگر این . لذا پایۀ تقوا، مبارزه با هواي نفس است. هاي ما مخالفت کنند داشتنی اند که با دوست دستورات الهی طوري طراحی شده
پذیریم  به ما داده شد، به راحتی آن را می» تقوا«اي به نام  رویم و وقتی برنامه وقت به سراغ برنامه می براي خودمان جا بیندازیم، آن

 .    دهیم و انجام می

ودمان جا اگر لزوم این مبارزه را براي خ. هاست داشتنی چیزي که براي ما سخت است مبارزه با دوست خود برنامه سخت نیست، آن ●
هاي ما  داشتنی وقت خواهیم فهمید که این برنامه چقدر با ما مهربانانه برخورد کرده است و فهرست زیادي از دوست بیندازیم آن

 .وجود دارد که این برنامه به ما اجازه داده است به سمت آنها برویم

ـ 3) البته طبق دستور(طبیعی یالتـ برخی از تما2ـ همۀ تمایالت بد  1با کدام تمایالت باید مبارزه کنیم؟ 
 تمایالت خوب برخی از 

ها مبارزه کنیم؟ برنامه  داشتنی آید که با کدام دوست قرار دادیم این سؤال پیش می ها داشتنی وقتی که بناي خود را بر مبارزه با دوست ●
همچنین گاهی اوقات با . ید مبارزه کنیمبا...) مانند حسادت، تکبر، حرص، خساست و(هاي بد داشتنی گوید، با همۀ دوست به ما می

طبق «هم باید مبارزه کرد منتها در مبارزه با این تمایالت باید ...) مثل خوابیدن، خوردن و(هاي طبیعی داشتنی برخی از دوست
. نکه اصالً نخوابیممثالً در مورد خواب، باید سحر از خواب بیدار شویم و خواب خود را براي نماز قطع کنیم؛ نه ای. عمل کنیم» دستور

خواهد مثالً هشت ساعت بخوابد، اشکالی  توانیم بخوابیم؛ البته زیاد خوابیدن مکروه است ولی کسی که می از سرِ شب تا سحر می
ند، ا کوه کندن از ما نخواسته ات،یدر تعبد«: فرمودند می) ره(آقاي بهجت. ندارد، منتها زودتر بخوابد تا بتواند سحر از خواب بیدار شود

 میتا ن ساعت زودتر بخواب میبلکه ن ،یخواب یوقت خواب است نه اصل ب رییتغ قتینماز شب خواندن است که در حق نشیتر سخت
 )170ص/2ج/در محضر بهجت(»يشو داریساعت زودتر ب

تی هنوز اشتها به غذا دارید، وق: اند مثالً اینکه فرموده. هاي طبیعی دربارة غذا خوردن است داشتنی یکی دیگر از موارد مبارزه با دوست ●
؛  کُلْ و أَنْت تَشْتَهِی و أَمسک و أَنْت تَشْتَهِی ):ص(قال رسول اهللا(.دست از غذا خوردن بکشید و چند لقمۀ آخر را نخورید
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م بر روح اگر از همین چند لقمۀ آخر غذا صرفنظر کنیم و نخوریم هم براي جسم ما مفید است و ه )221ص/16ج/الوسائل مستدرك
 .دهد اي است که دین به ما می این برنامه. ما تأثیر خوبی دارد

 هاي خوب هم باید مبارزه کنیم داشتنی در مراحل بعدي، حتی با برخی از دوست

هاي خوب خودمان هم باید  داشتنی رسیم که حتی با برخی از دوست رویم، به جایی می وقتی در مسیر مبارزه با هواي نفس جلوتر می ●
که دوست داشتن فرزند خوبی مثل  کرد در حالی که باید اسماعیل خود را قربانی می) ع(مانند حضرت ابراهیم. ارزه کنیممب

به ) ع(شود ولی حضرت ابراهیم داشتنی بسیار خوب محسوب می داشتنی بد نیست، بلکه یک دوست نه تنها یک دوست) ع(اسماعیل
 .کرد گذشت و آن را قربانی می داشتنی خوب هم می اي رسیده بود که باید از همین دوست مرحله

اي پالك خود را از گردنش درآورد و  دفعه خاطرة خیلی زیبا و ارزشمندي از یکی از شهدا نقل شده است که این شهید عزیز، یک ●
ن کار را چرا ای«: دوستانش با تعجب گفتند» !خالص شدم«: رفت آن را در یک جایی از بیایان پرتاب کرد و برگشت و گفت

در ذهنم این بود که اگر من شهید بشوم، خانوادة من «: او گفت» .اگر شهید شوي ممکن است بدن تو شناسایی نشود! کردي؟
یعنی دیدم که به تعبیري دچار شهوت شهادت ... خوانند و نامۀ مرا می شوند و وصیت مراسم باشکوهی خواهند گرفت و مردم جمع می

خواهم به خاطر خدا شهید شوم نه  که من می در حالی! کند» حال«ي براي نفس من شده است که با آن ا ام و همین یک مقوله شده
هنوز هم بدن این » ...ام پیدایش نکنند لذا پالك خودم را از بین بردم تا بدن من شناسایی نشود و خانواده! براي مراسم شهادت

 )است -) ص(محمد رسول اهللا 27لشکر  از فرماندهان-ج سعید قاسمیظاهرا از خاطرات سردار حا. (شهید بزرگوار برنگشته است

در امتحانات الهی / کند آن را به نفع خودش تمام کند هر کار خوبی انجام دهیم نفس مکّار ما سعی می
 »  از روي دست دیگران نگاه کرد«شود  نمی

قدر مکّار است که هر کار خوبی انجام دهید  ان آندر بحث هواي نفس پنهان گفتیم که نفس انس. نفس انسان خیلی فریبکار است ●
کند از آن کار خوب هم به نفع خودش سوء استفاده کند و اصطالحاً از آن کار خوب هم براي خودش یک  نفس شما سعی می

ما این کار کنید، مراقب باشید که نفس ش می يدار تأیهمثالً اگر شما . داري ما درست کند؛ حتی از نماز خواندن و هیأت» نانی«
و شهوت فخرفروشی و خودستایی را به جان شما » !عجب هیأت خوبی داریم«: گوید مثالً نفس می. نکند» مالِ خود«خوب را 

 . در این صورت، این کار خوب که بنا بود شما را به خدا نزدیک کند، شما را از خدا دور خواهد کرد. اندازد می

ضمن اینکه نوع امتحان هر کسی در . ه با هواي نفس خواهد بود و این مبارزه پایان نداردانسان از اول تا آخر عمرش مشغول مبارز ●
تواند در امتحانات الهی از روي دست دیگران نگاه کند، و حتی از روي  لذا کسی نمی .کند رابطۀ با هواي نفسش، با دیگران فرق می

تو دقیقاً چه مشکلی داري؟ و خدا چه امتحاناتی از تو «شده است که چون در هیچ کتابی نوشته ن. تواند تقلب کند هیچ کتابی هم نمی
 » خواهد گرفت؟

باید از روي کتاب وجود » تکبر تو در چیست؟«ولی براي اینکه بفهمی » تکبر نکنید«به عنوان مثال در کتاب نوشته شده است که  ●
د محاسبۀ نفس کنی تا خودت را بشناسی و بفهمی که تکبر خودت مطالعه کنی، یعنی باید نفس خودت را مورد مطالعه قرار دهی، بای

عجب آدم متواضعی «: گویند مثالً ممکن است تو در ظاهر آدم متواضعی باشی، اما وقتی که دیگران به تو می. تو در چیست
ی به خاطر همین ظاهر کم دچار نوعی تکبر شوي؛ یعن و تمجیدها، مدام نفس خودت را باد کنی و کم  ، با شنیدن این تعریف»!هستی

 . شوي متواضعانۀ خودت دچار تکبر می
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کند ولی  آدم خسیس هم اسراف نمی/ هواي نفس ممکن است پشت سر برخی از کارهاي خوب مخفی شود
 اسراف نکردنش به خاطر هواي نفس است نه به خاطر خدا

لذا مسألۀ اصلی ما مبارزه با . گیرد وب قرار میهایی باشد که پشت سر برخی از کارهاي خ هواي نفس ممکن است به صورت عالقه ●
مسألۀ اصلی ما مقابله با آن نفس مکّاري است که به صورت پنهانی علیه .  هواي نفس است نه صرفاً انجام دادن چند تا کار خوب

یت خوب انجام شوند یقیناً البته اگر کارهاي خوب با ن. کند هاي ما را تقویت می کند و حتی زیر سایۀ کارهاي خوب، بدي ما اقدام می
دهیم خیلی باید مراقب هواي نفس پنهان خودمان باشیم تا کارهاي  خوب هستند، ولی در پشت سر کارهاي خوبی که انجام می

همچنین پشت سر کارهاي بدي که باید ترك کنیم هم باید مراقب هواي نفس پنهان . خوب ما را به نفع خودش مصادره نکند
ال تُسرِفُوا إِنَّه ال یحب «فرمود کند ولی اسراف نکردن او بر اساس فرمان خدا که   آدم خسیس، اسراف نمیمثالً. خودمان باشیم

نیست، بلکه به دلیل خساست است و در واقع مطابق هواي نفس خودش عمل کرده است، لذا با اسراف ) 141/انعام(»نالْمسرِفی
 . شود نکردن، به خدا مقرب نمی

 »ابعاد اجتماعی و سیاسی مبارزه با هواي نفس«معرفی بحث جدید ) دومبخش 

 است »نفس يمبارزه با هوا«ما  يمحور ۀهم مسأل یاجتماعسیاسی و از نظر 

ابعاد اجتماعی «کنیم و آن  آغازرا  »مبارزه با هواي نفس«گفتگو دربارة خواهیم فصل جدیدي از  می »تنها مسیر«بحث ادامۀ در  ●
طلبی،  طلبی بپردازیم چون مرتبۀ بعد از راحت القاعده باید به لذت طلبی علی البته بعد از بحث راحت. (است» سمبارزه با هواي نف

مباحث فردي پس از طلبی، فصل دیگري را در مبارزه با نفس باز کنیم و  جاي لذت بهشاید االن بهتر باشد که ولی . طلبی است لذت
 .) مورد بحث قرار دهیمهم ماعی مبارزه با هواي نفس را مقدار ابعاد اجت مبارزه با هواي نفس، یک

طور  همان. رساند، این مبارزه، ابعاد اجتماعی و سیاسی هم دارد اگر مبارزه با هواي نفس، تنها مسیري است که ما را به سعادت می ●
همین اتفاق  -مثابه یک انسانبه -که یک انسان هواي نفس دارد و باید با هواي نفس خودش مبارزه کند، دربارة یک جامعه هم 

 .یعنی از نظر اجتماعی هم مسألۀ محوري ما مبارزه با هواي نفس است .باید بیفتد

هاي  مبارزه با هواي نفس انسان -2مبارزه با هواي نفس خودمان در زندگی فردي  -1: دو مبارزه داریم
 طغیانگر

هاي  خودمان در زندگی فردي و یکی هم مبارزه با هواي نفس انسانیکی مبارزه با هواي نفس : در واقع ما دو نوع مبارزه داریم ●
 .خواهند ما را به بردگی خودشان بکشانند طغیانگر و هواپرستی که در جامعه هستند و می

. آورند کشند و یا آن را به تسخیر در می ها با هواي نفس خودشان جامعه را به فساد می ها مجسمۀ هواپرستی هستند؛ این بعضی ●
خواهد همه به نفع او باشند؛ لذا طغیان  چیز به نفع خودش باشد، آدم هواپرست هم در جامعه می خواهد همه طور که نفس می نهما
 . کند می

کنیم تا ما را از درون خودمان به  ما با نفس خودمان مبارزه می«: گوید اگر کسی اهل مبارزه با هواي نفس باشد به چنین افراد می ●
ما به نفس خودمان که . دهیم که ما را از بیرون به بردگی خود بکشانید ، پس قطعاً به افرادي مثل شما اجازه نمیبردگی خود نکشاند
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چنین  این» !وقت به نفس شما اجازه بدهیم ما را به بردگی بکشاند دهیم ما را به بردگی بکشاند، آن مالِ خودمان است اجازه نمی
 .کند انقالبی و مجاهد درست میهاي  است که مبارزه با هواي نفس، آدم

حقیقت / »جهاد اصغر«است و مبارزه با هواي نفس طواغیت » جهاد اکبر«مبارزه با هواي نفس خودمان 
 جهاد اصغر تفاوتی با مبارزه با هواي نفس ندارد

و در کنار این جهاد . اند ذاشتهگ» جهاد اکبر«جایی که باید با نفس خودمان مبارزه کنیم، یک مبارزة با عظمت داریم که نام آن را  آن ●
 النَّبِی أَنَّ ):ع(امام صادق(. اند نامیده» جهاد اصغر«خواهند از بیرون، ما را به بردگی خود بکشانند را  اکبر، مبارزه با طواغیتی که می

 قَالَ الْأَکْبرُ الْجِهاد ما و ص اللَّه رسولَ یا قیلَ الْأَکْبرُ الْجِهاد بقی و الْأَصغَرَ الْجِهاد قَضَوا بِقَومٍ مرْحباً قَالَ رجعوا فَلَما بِسرِیۀٍ بعثَ ص
اد12ص/5ج/؛ کافیالنَّفْس جِه(  

در این . خواهد هواي نفس خودش را بر شما غلبه دهد البته گاهی اوقات کسی سر یک موضوع شخصی با شما مشکلی دارد و می ●
اما وقتی که یک کسی بخواهد جامعه را تسخیر کند، اصالً نباید با او مماشات کرد . مقدار با او مماشات کنید ید یکتوان موارد شما می

 . و نباید اجازه داد که جامعه را به فساد بکشاند

مبارزه  حقیقت جهاد اصغر تفاوتی با مبارزه با هواي نفس ندارد، منتها در جهاد اصغر، با هواي نفس تجاوزگر یک شخص دیگر ●
خواهد با هواي نفس خودش دیگران را تحت سلطۀ خود قرار دهد و آنها را در خدمت امیال نفسانی  کنیم؛ شخصی که می می

داد؛ خواستۀ هواي نفس او این بود که دیگران را به بردگی خودش  مثل کاري که صدام با دیگران انجام می. خودش بکار گیرد
 . از این طریق ارضاء کند طلبی خودش را درآورد و میل قدرت

ما که به هواي نفس خودمان میدان / خواهیم بردة طواغیت شویم گري ما این است که نمی ریشۀ انقالبی
 شویم دهیم، قطعاً بردة هواي نفس دیگران هم نمی نمی

ا سیطره پیدا کند و ما را به کنیم، قطعاً نباید اجازه بدهیم هواي نفس یک آدم دیگر، بر م ما که با هواي نفس خودمان مبارزه می ●
وزیر خارجۀ . است» طلبی شهادت«این غیر از . گذارد کسی او را به بردگی بکشاند انسان مؤمن، واقعاً حرّ است و نمی. بردگی درآورد

ته منظور او الب» !دهند، تروریست هستند طلبی می اینها تا وقتی که به فرزندان خود درس شهادت«: اسبق آمریکا دربارة ما گفته بود
و هر کسی که » شهروندان خوب«گویند  آنها به همۀ بردگان عالم می. کند از تروریست، کسی است که با طواغیت عالم مبارزه می

طلب شویم، انقالبی  کند ما فقط وقتی که شهادت ولی او فکر می! تروریست گویند در مقابل بردگی آنها مقاومت کند به او می
یعنی ریشۀ . خواهیم بردة طواغیت عالم بشویم و به آنها سواري بدهیم گري ما این است که نمی ریشۀ انقالبیکه  ایم در حالی شده

 .گیرد طلبی شکل می گري ما قبل از شهادت انقالبی

اینگونه است ! وقت بیاییم به هواي نفس دیگران میدان بدهیم دهیم، آن ما به هواي نفس خودمان میدان نمی ●

. خورد خورد، و جهاد اکبر با جهاد اصغر پیوند می ي نفس با بحث انقالبی بودن پیوند میکه مبارزه با هوا

اند، چون در واقع زیرمجموعۀ جهاد  گذاشته» جهاد اصغر«شویم اصالً چرا نام آن را  جاست که متوجه می این

 .خته استکسی که اهل جهاد اکبر باشد، یعنی اصل جهاد اصغر را هم براي خودش جااندا. اکبر است
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نفس خودش را  بیکه فر یکس/ و مبارزه با طاغوت، همین مبارزه با هواي نفس استبودن  یانقالب تیاهم
 خورد ، طبیعتاً فریب نفس طواغیت را هم میخورد یم

ع تاب) ره(چطور امکان دارد کسی مثل حضرت امام. ماهیت انقالبی بودن و مبارزه با طاغوت، همین مبارزه با هواي نفس است ●
! دهد، چطور ممکن است به نفس یک آدم دیگر میدان بدهد و تابع او شود؟  که به نفس خودش میدان نمی) ره(امام! طاغوت شود؟

خورد، فریب نفس دیگران را هم  کسی که فریب نفس خودش را نمی. دهد و با او مبارزه خواهد کرد معلوم است که به او میدان نمی
 . خورد نمی

کسی که از هواي . ارزه با هواي نفس خودش را ندارد، قدرت مبارزه با هواي نفس دیگران را هم نخواهد داشتکسی که قدرت مب ●
کند نباید توقع  کسی که خودش به خودش ظلم می. طور طبیعی تابع افراد هواپرست دیگر نیز خواهد شد نفس خودش تبعیت کند، به

کند، طبیعتاً ترسو و بردة هواي نفس دیگران خواهد  نمی مبارزهبا هواي نفسش لذا کسی که . داشته باشد دیگران به او ظلم نکنند
بینی کرد که فریب نفس طواغیت را هم بخورد و طواغیت هم خوب  خورد، باید پیش کسی که فریب نفس خودش را می. شد
 . دانند چطور دیگران را فریب دهند می

 !هم شده، هرچند ظاهرش اخالقی باشدشود، اسیر نفس خودش  کسی که اسیر نفس دیگران می

کند یا نه، این است که ببینید آیا  ها براي اینکه بفهمید آیا کسی واقعاً مبارزه با هواي نفس می یکی از راه ●

شود، بفهمید که اسیر نفس  شود یا نه؟ اگر دیدید اسیر نفس دیگران می اسیر هواي نفس دیگران می

 .اخالقی و خوبی هم باشد خودش هم شده است هرچند به ظاهر آدم

کسی که عبد و ! تواند با هواي نفس خودش مبارزه کند؟ پذیرد، چطور می کسی که هواي نفس دیگران را می ●

تواند آدم خوبی باشد؟ این غلط است که  کند، چطور می شود و در مقابل آنها قیام نمی بندة طواغیت می

» !رسد ولی زورش به هواي نفس طواغیت نمیرسد  شاید او زورش به هواي نفس خودش می«: بگوییم

کسی که بر نفسش ): ع(امیرالمؤمنین(شود کند خیلی قوي می چون کسی که با هواي نفس خودش مبارزه می

و از مرگ هم ) 8223/؛ غررمن قَوِي على نَفسه تَناهى فی القُوةِ تسلط یابد، به اوج قوت و زورمندي رسیده؛

 .ر بار هواي نفس طواغیت نخواهد رفتگاه زی ترسد لذا هیچ نمی

 دیدار جهاد اصغر بر يقدم برا کیاگر  /بر براي توفیق در مبارزه با هواي نفس  مبارزه با طاغوت؛ راه میان
 کند یخداوند شما را در جهاد اکبر کمک م

در . کند و هم جامعه را را پاك میمبارزه با هواي نفس هم فرد . شود؟ با مبارزه با هواي نفس دانید یک جامعه چگونه پاك می می ●
کند در این جامعه به خاطر نفسانیت خودش،  اي که همه بنا داشته باشند با هواي نفس خود مبارزه کنند، آیا کسی جرات می جامعه

 !دیگران را به بردگی بکشد و جامعه را تسخیر کند؟

بر براي  راه میان. بر هم براي او وجود دارد کند، یک راه میانخواهد او را در مبارزه با هواي نفس خودش، کمک  کسی که از خدا می ●
خواهد  چون مبارزه با طاغوت در واقع مبارزه با هواي نفسی است که می. توفیق در مبارزه با هواي نفس، مبارزه با طاغوت است

 . کند ه با هواي نفس خودتان کمک میو اگر شما یک ضربه به این طاغوت بزنید، خداوند هم شما را در مبارز. جامعه را تسخیر کند
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دارید خداوند شما را در جهاد اکبر کمک  تر است اما وقتی یک قدم براي جهاد اصغر برمی جهاد اصغر، نسبت به جهاد اکبر، کوچک ●
رفتند، واقعاً  لذا رزمندگان ما وقتی به جبهه می. کنند هاي خود زیر پاي شما پهن می بخشد و مالئکه بال کند، گناهان شما را می می

 .شدند چون در جهاد اصغر یک قدم برداشته بودند شدند و در مبارزه با هواي نفس و در جهاد اکبر هم موفق می نورانی می

خواهد بر  گاهی اوقات هم یک نفسی می. ها و جامعه سلطه پیدا کند خواهد بر انسان جهاد اصغر یعنی مبارزه با آن نفسی که می ●
 .و باید دقت کرد تر است مقدار احکامش پیچیده جا هم باید جهاد کنید، منتها یک سلطه پیدا کند؛ این) هنه بر همۀ جامع(شما

کنند تا آنها را به بردگی  طواغیت مردم را به هواي نفس آلوده می/آدم هواپرست بردة طواغیت خواهد شد 
 خود بکشانند

بزدل و . شود اما کسی که مبارزه با هواي نفس نکند، برّه و برده می. شود یکسی که مبارزه با هواي نفس کند، واقعاً حرّ و انقالبی م ●
 . کنند تا آنها را به بردگی خود بکشانند طواغیت مردم را به هواي نفس آلوده می لذا. شود ترسو می

طلب که ثروت و قدرت عالم در دست آنهاست، دوست دارند جوانان  هاي سلطه دانید چرا صهیونیست می ●

وقتی روابط نامشروع و . ت باشند؟ چون کسی که هواپرست بشود، بردة طواغیت خواهد شدهواپرس

شوند و خیلی راحت  ها ضعیف و ترسو می ها اهل هرزگی شوند، طبیعتاً این آدم شهوترانی زیاد شود و آدم

 .ستپذیري آنها از سر بزدل بودن ا پذیر هم بشوند قانون ها اگر قانون این. تابع زور خواهند شد

ها هواپرست بشوند، به راحتی بردة ما  که تشخیص داده است اگر آدم) صهیونیست جهانی(االن طاغوتی در جهان حاکم است  ●
کند و  ها نزدیک می  گناه ما را به بردگی صهیونیست: با این حساب باید گفت. ما باید این واقعیت را در جامعه جا بیندازیم. خواهند شد

اند به  ها ماهیت خودشان را نشان داده و االن هم دیگر، صهیونیست. هاست ناه سرانجامش بردگی صهیونیستاصرار و استمرار در گ
 !توانند موسیقی غربی گوش کنند و شلوار جین بپوشند؟ گوید چرا مردم ایران نمی حدي که رئیس دولت صهیونیستی رسماً می

 . که دوست دارند جوانان ما اهل هرزگی بشوند کنند یعنی رسماً اعالن می) 13920713001648 فارس؛ خبر(

 هاي اجتماعی، هواي نفس است ریشۀ فتنه): ع(امیرالمؤمنین

 شود؛ شود و احکامی است که بدعت گذاشته می ها، هواي نفسی است که تبعیت می آغاز شروع فتنه«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین ●
و البته ریشۀ . هاي اجتماعی، هواي نفس است یعنی ریشۀ فتنه )55خطبۀ /البالغه نهج(»بع و أَحکَام تُبتَدعإِنَّما بدء وقُوعِ الْفتَنِ أَهواء تُتَّ

 .گردد نیز دوباره به هواي نفس انسان باز می ها بدعت

از مبارزه با هواي  براي اینکه فضاي جامعه آکنده. شاء اهللا فضاي سیاسی جامعۀ ما فضایی آکنده از مبارزه با هواي نفس شود ان ●
اند، نباید  مثالً از اینکه نماینده یا مسئول شده. کدام از سیاسیون از سرِ هواي نفس نباید به سراغ این کار رفته باشند نفس شود، هیچ

به ) هر(لذا حضرت امام. شان حال بیاید همچنین باید مراقب باشند که به خاطر موفقیت در کار هم نباید نفس. شان حال بیاید نفس
 .    فرمود دنبال این نباشید که حتماً موفقیت کارها به نام شما ثبت شود مسئولین می
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 »2-)4(تنها مسیر«

است  یآدم خوب کس/ نفس است يمبارزه با هوا یاجتماع ۀجیظلم نرفتن، نت رباریظلم نکردن و ز
زندگی خوب بودن را به  ها یضبع/ ظالمیننفس  يمبارزه کند و هم با هوا شنفس يکه هم با هوا

خواهد هم برده ذلیل و که هرزه باشد،  یکس /کنند یترجمه م» مطلق يریپذ انعطاف« و وار برّه
 آنهاست یو هرزگ یاز هواپرست یمردم غرب ناش يریپذ از قانون یالاقل بخش /شد

ثانیـاً بـه دیگـران    . کنید گران ظلم نمیوقتی شما نفس خودتان را بزنید؛ اوالً دیگران را نخواهید زد و به دی: پناهیان
چون شما وقتی از هواي نفس خودتان تبعیت نکنید، قطعـاً  . دهید که ظلم کنند و شما را به بردگی بکشانند اجازه نمی

کسی که سگ هواي نفس خود را رام کرده باشـد، قطعـاً از هـواي    . از هواي نفس دیگران هم تبعیت نخواهید کرد
کنند چنین انسانی را فریـب دهنـد و از او    لذا دیگران هوس نمی. شود رسد و تسلیم آن نمیت نفس دیگران هم نمی

 .سواري بگیرند
  جدا کرد   » خوب بودن اجتماعی و سیاسی«را از » خوب بودن فردي«نباید 

ه اگر خوب بودن را درست ترجمه کنیم دیگر الزم نیست انقالبی بودن یا سیاسی بودن را در کنار آن جداگان ●
فالنی هم شخصاً آدم خوبی است و هم تفکر انقالبی صحیحی دارد «دیگر الزم نیست بگوییم . تعریف کنیم

فالنی هم آدم خوبی است و هم «که بگوییم  ماند مانند این می .»کند یا در عرصۀ سیاسی درست رفتار می
 . چون خوب بودن چیزي غیر از اخالق خوب داشتن نیست! »اخالق خوبی دارد

القاعده سخن  که بگوییم یک نفر هم شخصاً آدم خوبی است و هم از نظر انقالبی و اجتماعی و سیاسی آدم خوبی است، علیاین ●
شود که  وقتی خوب بودن را درست معنا کنیم، معلوم می .ایم دهد ما خوب بودن را درست معنا نکرده اشتباهی است چون نشان می

جدا کردن خوب بودن فردي از خوب بودن اجتماعی و  .انسان اصالً فرقی نیست بین خوب بودن شخصی و خوب بودن اجتماعی
 .سیاسی، عالمت این است که در تعریف شما از خوب بودن اشکال ایجاد شده است

 آدم خوب کسی است که هم با هواي نفس خودش مبارزه کند و هم با هواي نفس افراد ظالم 
ترجمه کنیم، در این » مخالفت با هواي نفس«را  ترجمه نکنیم، بلکه آن» اي خوبانجام برخی از رفتاره«وقتی خوب بودن را  ●

چنین کسی هم با هواي نفس . خود مبارزه کند) هواي نفس(تواند با تمایالت پست صورت آدمِ خوب کسی خواهد بود که می
کسی که به هواي نفس خودش . کند ه میخواهند به او ظلم کنند، مبارز کند و هم با هواي نفس دیگرانی که می خودش مبارزه می

کسی که حاضر نیست دنبال . دهد و باج نخواهد داد دهد، قطعاً به هواي نفس دیگران هم میدان نمی دهد و باج نمی میدان نمی
 شود، قطعاً عزت خود را در مقابل هواي ایستد و ذلیل نفس نمی رضایت و آرامش نفس برود، بلکه محکم در مقابل نفس خود می

 . گذارد نفس دیگران هم زیر پا نمی
رود حتی اگر این حرف زور، حرف دلِ  آدم خوب زیر بار حرف زور نمی/ توصیف کلیدي براي آدم خوب

 خودش باشد
ترین دشمنان خودش، یعنی بر نفس خودش غلبه  تواند بر دشمن هاست، چون می ترین انسان آدم خوب، آدم ضعیف نیست بلکه قوي ●

 )59ص/1ج/؛ مجموعۀ ورام بِی ص أَعدى عدوك نَفْسک الَّتی بینَ جنْبیکقَالَ النَّ(.کند

بازي و زیرآبی  آدم خوب کسی نیست که با زرنگ. شود آدم خوب آدم فراري نیست بلکه آدم مبارز است و با نفس خودش درگیر می ●
 . شود تا بر آن پیروز شود ایستد و با آن درگیرمی اي نفس خود میرفتن بخواهد از درگیر شدن با نفس خود فرار کند،بلکه درمقابل هو
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رود  آدم خوب یعنی کسی که زیر بار حرف زور نمی .است» گیر سخت«کوش و حتی به تعبیري  آدم خوب آدم مبارز و مقاوم و سخت ●
هرچند . بارة آدم خوب استدر ها ترین توصیف باشدو این یکی از کلیدي) هواي نفسش(حتی اگر این حرف زور، حرف دلِ خودش

 .بریم، در جامعه قابل تحمل نباشد کار می برخی از این تعبیرهایی که ما براي توصیف آدم خوب به
در بسیاري از جوامع به /کنند ترجمه می» پذیري مطلق انعطاف«یا » برّه بودن«ها خوب بودن را به  بعضی

 دوارتر از دیگران باشن دهند که برّه کسانی مدیریت می
» پذیري مطلق انعطاف«یا » بی سر و صدا بودن«یا » برّه بودن«ها خوب بودن را به  در مقابل این تعریف از خوب بودن، بعضی ●

کنند؛ یعنی  از دیگران زندگی می» وارتر وارتر و برده برّه«در بسیاري از جوامع، خیلی از مدیران کسانی هستند که . کنند ترجمه می
هاي خوب و گوش به فرمانی  دهند؛ چون این افراد برده کنند و مسئولیت می ح مختلف مدیریتی منصوب میچنین افرادي را در سطو

بینند، تا به واسطۀ آن  گیرند که یک نقطه ضعفی در او می یا کسانی را به کار می. شوند هستند و با هواي نفس دیگران درگیر نمی
جاي اینکه مدیران قوي،  یعنی به. دهند هاي بزرگ می انی کارها و مسئولیتضعف بتوانند بر او غلبه داشته باشند؛ به چنین کس

 .منطق باالسر، پیش برود کنند تا اوامر مدیریت بی هاي ضعیف را انتخاب می سترگ،  و نستوه را به کارهاي بزرگ بگمارند، آدم

ی پست و مقامی گرفت، انسان به او سوء ظن پیدا گمارند، هر کس اي را به مدیریت می در جوامعی که چنین افراد تابع و سست اراده ●
کن و اهل  اي، کسی که ذلیل، حرف گوش اند؛ چون در چنین جامعه کند که چه آدم ضعیف و ذلیلی است که به او پست داده می

 . دهند کولی دادن نباشد، به او پست و مسئولیت نمی
 نیست »صلح کل«آدم خوب / آدم خوب، یک آدم مبارز و جهادگر است

نیست، یعنی » صلح کل«آدم خوب . آدم خوب، یک آدم مبارز و جهادگر است؛ چه در عرصۀ جهاد اکبر و چه در عرصۀ جهاد اصغر ●
اندیشی به معناي کوتاه آمدن در مقابل  جویی و مصلحت اصل در وجودش بر درگیري با دشمن است، نه مصالحه و مصلحت

قَالَ النَّبِی ص أَعدى (است که بدترین دشمنان ما را در وجود خودمان قرار داده است  چون خداوند ما را طوري ساخته. ها درگیري
کند، لذا راه دیگري  شود و زندگی می انسان در چنین شرایطی متولد می )59ص/1ج/؛ مجموعۀ ورام عدوك نَفْسک الَّتی بینَ جنْبیک

 . معنا خواهد بود یی، بیصلح کل بودن در چنین فضا. جز مبارزه ندارد

نه سیخ «اي خوب باشد که  به این معنا که انسان به گونه یطلب تیعافطلبی را باید از نظر دور داشت؛  عافیت ●
و در هیچ ماجرایی درگیر نشود؛  داشته باشد يا دغدغه یو ب یآرام یزندگو به این معنا که » بسوزد و نه کباب
اي  طوري هستند که در زندگی دغدغه حیوانات این. است» وار برّه«اي یک زندگی  دغدغه چنین زندگی بی
هر روز . روند شان کشید می خوابند، اگر میل شان کشید می خورند، اگر میل شان کشید می ندارند؛ اگر میل

خورند و  میرند و از این بابت هم غصه نمی شوند یا می کنند، و یک روز هم شکار می همین برنامه را تکرار می
 .اي ندارند که قرار است من یک روزي بمیرم دغدغه

 نباید با تحریف معناي خوب بودن، خودمان را فریب دهیم
گونه زندگی  ما از اول تا آخر باید همین. هاست و خوب بودن هم خارج از این مبارزه نیست زندگی انسان توأم با مبارزه و درگیري ●

  یا أَیها الْإِنْسانُ إِنَّک کادح إِلى کنی تا به خدا برسی؛ سعی توأم با زجر و سختی تحمل می تو! اي انسان«: فرماید خداوند میلذا . کنیم
 !طور است چرا ما به خودمان دروغ بگوییم و معناي خوب بودن را تحریف کنیم؟ حاال که این )6/انشقاق(»هربک کَدحاً فَمالقی

چون اصل حقایق عالم در ذهن . شود ر ذهن انسان مخدوش شود، انسان بیچاره میها د اگر خوب بودن تحریف شود و مبناي ارزش ●
 . افتد او اشتباه جا می
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 گیرد تقوا در متن درگیري شکل می/کند عبودیت، زهد و تقوا بدون درگیري و مبارزه تحقّق پیدا نمی
مثالً . ترجمه نکنید و خودتان را فریب ندهید براي خودتان مراقب باشید خوب بودن را با الفاظ دیگري غیر از مبارزه و درگیري ●

از زیر بار مبارزه فرار کنید، » عبد خدا بودن«خودتان را فریب ندهید و سعی نکنید با مفهوم » عبودیت«مراقب باشید با مفهوم زیباي 
تواند به معناي  یري شود، نمیانسان بدون اینکه وارد مبارزه و درگ. باشد» عبد خدا«تواند  وقت در متن عافیت نمی چون انسان هیچ

 .واقعی کلمه، عبد خدا باشد

با مفاهیم دیگري مثل تقوا، زهد، عبادت هم نباید خودمان را فریب دهیم و تصور کنیم که این مفاهیم بدون درگیري و نبرد و  ●
قوا در اثر جهاد اکبر و نبرد درونی اصالً ت. گیرد تقوا حالتی است که در متن درگیري شکل می. مبارزه، تحقّق خارجی پیدا خواهند کرد

معناي تقوا . افتد، باید نشان دهیم هاي ما اتفاق می داشتنی تقوا را در شرایط امتحانات الهی که بر خالف دوست. دست می آید ما به
 . هاي خودمان است را انجام دهیم داشتنی این نیست که ما کارهاي خوبی که مطابق دوست

اصل معناي خوب بودن موفقیت انسان در /کنند ترجمه می» ها ام بودن مانند برّهر«برخی خوب بودن را به 
 درگیري با نفسش است

کنند و درگیري را  همۀ مفاهیم خوب مثل زهد و عبادت و تقوا، حقیقت خودشان را در متن درگیري پیدا می ●
نسان در مبارزه و لذا اصل تعریف خوب بودن این است که ا. توان از حقیقت خوب بودن جدا کرد نمی

 .درگیري با نفس خود موفق باشد و در مقابل هواي نفس خود بایستد و در برخورد با آن قوي و مقاوم باشد
 .ایم قرار داده» تنها مسیر«همین خاطر، نام این بحث را  اساساً راه دیگري براي رشد و کمال انسان وجود ندارد و ما به

البته منظور از درگیري و مبارزه، درگیري با . طلب نبودن ن، درگیر بودن، مقاوم بودن و عافیتاصل معناي خوب بودن یعنی مبارز بود ●
 .نفس خودمان است نه درگیري و زد و خورد با دیگران

یا نرم بودن » پذیري مطلق انعطاف«کنند یا آن را به  ترجمه می» ها آزار بودن و رام بودن مانند برّه بی«ها خوب بودن را به  بعضی ●
آزار بودن هم وجود دارد  پذیري، نرمش و بی مقدار انعطاف البته در خوب بودن، یک. کنند ولی این درست نیست مطلق، ترجمه می

  .آیند حساب می هایی که برشمردیم، از فواید خوب بودن به سایر ویژگی. ولی اصل معناي خوب بودن در مبارز بودن است
 تواند جلوي ظلم نفسش به دیگران را هم بگیرد رد، میکسی که جلوي ظلم نفسش به خودش را بگی

چنین . زند زند، لذا دیگران را نمی یکی از فواید مبارزه با نفس این است که انسان چون با خودش درگیر است و نفس خودش را می ●
این آدم چون . بگیردتواند جلوي ظلم نفس خود به دیگران را هم  گیرد، می انسانی، چون جلوي ظلم نفس خود به خودش را می

 . تواند مراقبت کند که سگ نفس او پاچۀ دیگران را نگیرد مراقب است که سگ نفس او پاچۀ خودش را نگیرد می

کنند و به  هاي نفس خودشان هستند و بعد همین نفس سرکش خودشان را بر روي دیگران هم سوار می کشی ها اسیر عربده خیلی ●
 .کنند دیگران هم ظلم می

از -زند، و کسی که نفس خودش را بزند، دیگر احدي را  کند و آن را می ، با نفس خودش مبارزه میآدم خوب ●
زند به خاطر ضعف و ترسو بودن یا عرضه نداشتن او نیست،  منتها اگر دیگران را نمی. نخواهد زد -روي ظلم

رد در مقابل قدرت بلکه به خاطر این است که جلوي ظلم نفس خودش را گرفته است و نفس او جرأت ندا
او جلوي ظلم نفسش . چون او سگ نفس خودش را رام کرده است. روحی او بایستد و به دیگران ظلم کند

که با نفس  يا به خاطر مبارزهگیرد، بلکه  وار بودن یا ترسو و ضعیف بودن می به دیگران را نه به خاطر برّه
 .بگیردتواند جلوي ظلم نفسش به دیگران را  می خودش کرده است
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. منظور ما از درگیري هم جهاد و مبارزه با هواي نفس است. پیروز شدن در این درگیري و» درگیر بودن«اصل خوب بودن یعنی  ●
یعنی در این درگیري، گاهی انسان ضربه . طلبی کاري و زد و خورد وجود دارد نه آسودگی و عافیت طبیعتاً در یک درگیري، کتک

خورد و از هواي نفس خود تبعیت  اند که مؤمن در مبارزه با هواي نفس، گاهی زمین می لذا فرموده. دزن خورد و گاهی ضربه می می
انَّ ): ع(امام باقر (. کند و این درگیري ادامه دارد شود و بر نفس خود غلبه می گیرد و بلند می کند ولی خداوند دست او را می می

هةِ نَفْسداهجبِم ینعنَ مؤْمنَ الْم هرَعرَّةً تَصم و ۀِ اللَّهبحی ما فاهوه فخَالی ا وهدأَو یمقرَّةً یا فَماهولَى ها عهبغْلیا لاهوه تَّبِعفَی هفْس
إِلَى التَّو فْزَعی تَذَکَّرُ وفَی ثْرَتَهع یلُ اللَّهقی و شنْتَعفَی اللَّه شُهنْعفَیفنَ الْخَوم یهف ا زِیدمرِفَۀً لعم یرَةً وصب ادزْدخَافَۀِ فَیالْم ۀِ و؛ تحف ...ب

 )285/العقول

ها بعد از مدتی مبارزه، از درگیري با هواي نفس  بعضی. نباید از درگیري مداوم با هواي نفس، خسته شد ●
کنند آدم شدن یعنی اینکه دیگر  ها فکر می این» !؟شوم چرا من آدم نمی! خدایا«: گویند شوند و می خسته می

هاي درون خودشان مبارزه کنند، یعنی دیگر هیچ هواي نفسی نداشته باشند که بخواهند  الزم نباشد با بدي
چون هر بدي و عیبی را در وجود خودمان از بین ببریم، یک بدي و . با آن مبارزه کنند و این اصالً امکان ندارد

لذا ) 148ص/2ج/فَإِنَّه لَا ینْفی منْها عیباً إِلَّا بدا لَه عیب؛ کافی): ص(پیامبر اکرم. (آید می عیب دیگر جلو
 .کند مبارزه با نفس تا آخر عمر ادامه دارد؛ فقط سطوح و درجات این مبارزه تغییر می

 مبارزه با هواي نفس است ظلم نکردن و زیربار ظلم نرفتن، نتیجۀ اجتماعی
طور که قبالً عرض شد، خوب بودن  همان عی مبارزه با هواي نفس بپردازیم زیراخواهیم به ابعاد اجتما در این جلسات می ما ●

شوید،  کنید و به لحاظ فردي آدم خوبی می اجتماعی از خوب بودن فردي جدا نیست؛ وقتی شما با هواي نفس خودتان مبارزه می
وقتی شما نفس خودتان را بزنید؛ اوالً دیگران را نخواهید زد و چون . واهید شدطبیعتاً از نظر اجتماعی هم آدم خوبی خ

چون شما . دهید که ظلم کنند و شما را به بردگی بکشانند ثانیاً به دیگران اجازه نمی. کنید به دیگران ظلم نمی
کسی که . ردوقتی از هواي نفس خودتان تبعیت نکنید، قطعاً از هواي نفس دیگران هم تبعیت نخواهید ک

. شود ترسد و تسلیم آن نمی سگ هواي نفس خود را رام کرده باشد، قطعاً از هواي نفس دیگران هم نمی
 . کنند چنین انسانی را فریب دهند و از او سواري بگیرند لذا دیگران هوس نمی

بگیرند ولی از   آزار و اذیت آنها را نادیده هاي خوب، مقاوم و مبارز، ممکن است از سر بزرگواري دیگران را ببخشند و البته این انسان ●
 .  کنند سر ترس و ضعف، به هواي نفس دیگران تمکین نمی

نچسب، بدعنُق (تلخ ها گوشت این آدم«: معرفی کردیم، بگویند» مبارز«هاي خوبی که ما آنها را  ها ممکن است دربارة این آدم بعضی ●
هاي طاغوتی و متفرعن که دوست  دهند، لذا آدم هاي خوب، به کسی سواري نمی مآد  دانید چرا؟ چون این می» هستند) یا بدخُلق

هم چه در ) ع(به امیرالمؤمنین. دانند تلخ می آید و آنها را گوشت شان نمی ها خوش آدم قبیل دارند از دیگران سواري بگیرند، از این
 )از جمله زبیر و خالد بن ولید.(دادند و چه پس از آن، بعضاً همین نسبت را می) ص(زمان حیات رسول خدا

چون . وار و رام است در واقع آدم برّه» آدم خوب«هستند، منظورشان از » مورد خوب و مناسب«ها که براي ازدواج خود دنبال  بعضی ●
 .»مچش«گردند که بر او سوار شوند و هر وقت طغیان کردند، او تسلیم شود و بگوید  گر هستند، دنبال کسی می خودشان طغیان

/ را به همدیگر مشغول کنیم و خود را نجات دهیم مان توانیم دشمنان  با درایت در عرصۀ سیاسی می
 با همین ترفند در جنگ احزاب پیروز شد) ص(پیامبر
خداوند  .اندازد گر را به جان همدیگر می ها و افراد طغیان کند و طاغوت هاي ظالم را به وسیلۀ دیگر ظالمان، ادب می خداوند متعال آدم ●

تَحسبهم جمیعاً (. ها با هم مشکل دارند این! جنگند، با همدیگر متحدند، نه تصور نکنید کفاري که علیه شما می: فرماید به مؤمنین می
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هایی هستند که حاضرند  ع گرگدشمنان ما ظاهراً علیه ما اتحاد دارند، اما در واق )14/؛ حشرو قُلُوبهم شَتَّى ذلک بِأَنَّهم قَوم ال یعقلُونَ
 .کند و نه به سایر ظالمین کند نه به مظلومین رحم می کس رحم نمی آنها ظالم هستند و آدم ظالم به هیچ. پاره کنند همدیگر را تکه

. متوانیم دشمنان خودمان را به همدیگر مشغول کنیم و خودمان را نجات دهی  اگر ما در عرصۀ سیاسی، درایت داشته باشیم می ●
یکی از عوامل مهم پیروزي مسلمین در جنگ  .با همین درایت سیاسی توانست در جنگ احزاب پیروز شود) ص(پیامبر گرامی اسالم

یعنی اعتماد . هاي دشمنان اسالم انجام داد و بین آنها اختالف انداخت ه با برخی از گرو) ص(اي بود که پیامبر احزاب، مذاکره
 . به پیروزي رسید) ص(ب شد و لشکر آنها متالشی شد و رسول خداهاي دشمن از همدیگر سل گروه

 پذیر کمتر از عذاب ظالمین نیست؟ چرا عذاب افراد ظلم
طبیعتاً این آدم خوب، » رود آدم خوب زیر بار ظلم هواي نفس خودش نمی«اگر خوب بودن را درست ترجمه کنیم به این معنا که  ●

کند، چون نفس  چنین کسی به دیگران هم ظلم نخواهد کرد و آنها را اذیت نمی. د رفتزیر بار ظلم هواي نفس دیگران هم نخواه
 . خودش را مهار کرده و مدام مشغول کنترل نفس خویش است

تر هستند یا ظالمینی  دهند، رذل پذیر هستند و بدون مقاومت چندانی تن به ستم ظالمین می به نظر شما، آیا کسانی که منظلم و ظلم ●
شوند،  کنند؟ آیا کسانی که تابع هواي نفس خودشان هستند و به همین دلیل،  تابع هواي نفس دیگران هم می نها ظلم میکه به آ

کنند؟ اگر این سؤال را از  دهند و به آنها ظلم می تر هستند یا افراد هواپرستی که آنها را اسیر و بردة هواي نفس خود قرار می رذل
خداوند . تر هستند، ولی پاسخ پروردگار متعال غیر از این است خُب معلوم است که آن ظالمین، رذل :گویند مردم بپرسید، اغلب می

ها را  الاقل این! کنند که خدایا گیرند، اعتراض می پذیر بودند در جهنم در کنار ظالمین قرار می وقتی کسانی که ظلم: فرماید می
هر دو گروه دو : فرماید خداوند می! شود جا هم به اندازة ما دارند عذاب می دند و اینها در دنیا به ما ظلم کر دوبرابر ما عذاب کن، این

 النَّارِ قالَ لکُلٍّ ضعف و حتَّى إِذَا ادارکُوا فیها جمیعاً قالَت أُخْراهم لأُوالهم ربنا هؤُالء أَضَلُّونا فَآتهِم عذاباً ضعفاً منَ(شوند  برابر عذاب می
پذیر هواي نفس آن ظالمین را پذیرفتید؟ چون قبالً هواي نفس خودشان را  دانید چرا آن افراد ظلم می) 38/؛ اعرافلکنْ ال تَعلَمونَ

 . پذیرفته بودند
 رابطۀ هرزگی با بردگی چیست؟/کسی که هرزه باشد، برده خواهد شد

ونیستی، دنبال این است که جوانان ایرانی موسیقی غربی گوش کش صهی دانید چرا نخست وزیر خبیث رژیم جنایتکار و کودك می ●
خوار، دنبال هرزگی جوانان ما هستند؟  افراد جنایتکار و خون  چرا این) 13920713001648 فارس؛ خبر(کنند یا شلوار لی بپوشند؟

و این موضوع کامالً . اهید شداگر شما تابع هواي نفس خودتان بشوید، به طور طبیعی تابع هواي نفس ما هم خو: گویند چون می
بر او غلبه  شیها یداشتن که شهوات و دوست یکس«: دیفرما یمامیرالمؤمنین (. اگر شما هرزه باشید، برده خواهید شد. واضح است

) )709ص/غررالحکم(»رِّقِّال  مملُوك  منْ  مغْلُوب الشَّهوةِ أَذَلُ شود؛ یو فروش م دیاست که خر يا از عبد و برده تر لیذل کند یم دایپ
 .شود خواهد انجام دهد، خیلی ترسو و ضعیف خواهد شد و این آدم خیلی راحت به بردگی کشیده می کسی که هر کاري دلش می

را براي مردم توضیح دهد و جابیندازد؟ در کدام فیلم و سریال این   آیا االن کسی هست که هرزگی را با بردگی یکی بداند و این ●
کنند؟ همان کسانی که  ها شبکه براي ترویج هرزگی درست می دانید چه کسانی هستند که ده اند؟ می ا براي مردم جاانداختهواقعیت ر

 !خواهند ما را به بردگی بکشانند می
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آدم هواپرست ذلیل است، /پذیري مردم غرب ناشی از هواپرستی و هرزگی آنهاست الاقل بخشی از قانون
 بت به پلیس و قانونچه نسبت به ظالم و چه نس

اش  کسی که از هواي نفس خودش تبعیت کند، نتیجه. کسی که اسیر نفس خودش بشود، طبیعتاً اسیر نفس طاغوت هم خواهد شد ●
در ممالک غربی که . شود پذیرد و تسلیم ظالم می شود که از هواي نفس طاغوت هم تبعیت خواهد کرد و حرف زور را می این می

آدم . پذیري مردم ناشی از هواپرستی و هرزگی آنهاست اند، الاقل بخشی از قانون میان مردم نهادینه کردههمه هرزگی را در  آن
 . هواپرست برده و ذلیل است، چه پلیس به او دستور بدهد و چه افراد هواپرست دیگر به او زور بگویند، به هر حال او خواهد پذیرفت

ها  کشی شاید با این آدم. شود می -در نقاط مختلف دنیا-ها  کشی پردازند، خرج آدم میدانند پول مالیاتی که  اکثریت مردم غرب می ●
 . ها ابراز کنند ها و جنایت کشی ترسند چیزي بگویند و مخالفت خود را با این آدم هم موافق نباشند، ولی چون برده هستند طبیعتاً می

در  ها ترین تظاهرات ود که افراد بیگناه را بکشند و سر ببرند، شلوغش ها صرف این می اگر مردم ایران ببینند که پول مالیات آن ●
توانند این ظلم آشکار را تحمل کنند  مردم ما نمی» !شود؟ کشی و جنایت می چرا پول ما صرف آدم«افتد که  هاي ما راه می خیابان

خوري، قمار، هرزگی و  عرق ا؟ چون هواپرستی،دانید چر می. کنند بینند و تحمل می ولی مردم آن کشورها دارند این واقعیت را می
 . ها بر آنها، خیلی واضح است و ارتباط این مسائل با سلطۀ صهیونیست. نهادینه شده استجا  آن هاي جنسی در  آزادي

وقتی انسان مقابل هواي نفس خودش . انسان وقتی از هواي نفس خودش تبعیت کند، از نفس دیگري هم تبعیت خواهد کرد ●
انسان وقتی هواي نفس خودش را مهار کند، . آید ، به مراتب بیشتر مقابل هواي نفس دیگري هم خواهد ایستاد و کوتاه نمیبایستد

هر . به دیگران هم ظلم نخواهد کرد و وقتی هواي نفس خودش را رها کند و در مقابلش کوتاه بیاید، به دیگران هم ظلم خواهد کرد
 .کردن است، مستعد پذیرش ظلم هم خواهد بودکند یا آمادة ظلم  کسی که ظلم می
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 »3-)4(ریتنها مس«

سوار  گرانینفس خود را بر د ياست که هوا یمبارزه با کسان ن،ید یاجتماع میمحور تعال
 نیمهمترطاغوت  /است یاله انیاد ۀوجه مشترك هم نید یاسیبعد سطبق آیۀ قرآن،  /کنند یم

 است نفس ياز هواها  انسان تیعامل تبع

ـ هـا ا  و اال آدم. اسـت  تینفس هستند به خاطر طواغ يتابع هوا یشدت و گستردگ نیدر جهان امروز، مردم با ا نکهیا: پناهیان رذل  قـدر  نی
اگـر   .ننـد و سـکوت ک  ننـد یبب ایرا در نقاط مختلف دن یو ظلم و هواپرست تیجنا همه نیاند که ا نشده شرافت یو ب وجدان یب قدر نیاند و ا نشده

نفـس   ياوقات مبـارزه بـا هـوا    یگاه ....تر خواهد شد او راحت ينفس خودش هم برا يانسان بتواند طاغوت را بزند و نابود کند، مبارزه با هوا
 يواهـ  ةکند، بهتر است برد یکه اگر قرار است بردگ فهمد یرا طبع انسان هم م نیا. نفس خود انسان يمهمتر از مبارزه کردن با هوا گرانید

 یاز کـار اخالقـ   یاسـ یکـار س  یگفت کـه گـاه   توان یهم م یاز نظر اخالق ل،یدل نیبه هم... گرانینفس د يهوا ةنفس خودش بشود نه برد
 .دارد يشتریب تیضرورت و اولو

 کنند  محور تعالیم اجتماعی دین، مبارزه با کسانی است که هواي نفس خود را بر دیگران سوار می

ین، مبارزه با هواي نفس است، پس باید محور مسائل اجتماعی و سیاسی جامعۀ دینی هم، مبارزه با هواي اگر محور همۀ احکام د ●
ارزش انگیزه پیدا کند،  اي برساند که براي مبارزه با تمایالت بی اگر محور همۀ تعالیم دینی این است که انسان را به نقطه. نفس باشد

ارزش کسانی که در جامعه  ین خواهد بود که انسان را براي مبارزه با تمایالت بیطبیعتاً محور تعالیم اجتماعی دین نیز، هم
 . مند کند خواهند هواي نفس خودشان را بر دیگران سوار کنند، انگیزه می

در زندگی فردي با هواي نفس . اي را داریم که در زندگی فردي داریم ما در زندگی اجتماعی، همان وظیفه ●

خواهند با هواي  کنیم که می ، در زندگی اجتماعی هم با هواي نفس کسانی مبارزه میکنیم خودمان مبارزه می

اگر ما چنین نگاهی به . پس در هر دو حالت، درگیري بر سر هواي نفس است. بر ما سلطه پیدا کنندشان  نفس
 . ما خیلی فرق خواهد کرد هاي موضوعات اجتماعی، سیاسی، انقالبی و جهادي داشته باشیم، زندگی

محور سیاست چیزي جز مبارزه با هواي / دانند ها مسائل سیاسی را جزئی از مسائل اخالقی نمی خیلی
 نفس دیگران نیست

ها آن را جزئی از مسائل دینی هم  دانند، البته بگذریم از اینکه خیلی ها مسائل سیاسی را جزئی از مسائل اخالقی نمی االن خیلی ●
در این صورت  -ترین نگاه به اخالق است که این دقیق-الق را مبارزه با هواي نفس تلقی کنید ولی اگر شما محور اخ. دانند نمی

 . و فرقی بین مبارزه با هواي نفس خود و دیگران وجود ندارد. محور سیاست هم چیزي جز مبارزه با هواي نفس نیست

البته ما . گردد، طبیعتاً به خودش مربوط است رمیکند که فقط ضررش به خودش ب اي هواپرستی می گونه در مواردي که یک فرد به ●
گیریم و  کنیم، و از سر دلسوزي و محبت دستش را می کنیم یا امر به معروف و نهی از منکر می تا جایی که بتوانیم او را نصیحت می

نتها اگر هواپرستی او طوري م. برد کند و خودش را به دوزخ می کنیم، و اال به ما ربطی ندارد که او دارد هواپرستی می کمکش می
باید با دو هواي نفس مبارزه کنیم؛ یکی هواي نفس خودمان و  وقت ما باشد که ما را هم تحت قید هواي نفس خودش بکشد، آن

 .شویم، قطعاً بردة هواي نفس او هم نخواهیم شد ما که بردة هواي نفس خودمان نمی. دیگري هواي نفس آن شخص
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ماهیت و محور رشد فردي و اجتماعی انسان یکی / د خودت باش و نه عبد دیگراننه عب): ع(امیرالمؤمنین
 است 

ماهیت و محور اصلی . فرقی بین ماهیت رشد فردي یک انسان با رشد اجتماعی او و رشد یک جامعه نیست ●

د انسان در هر دو صورت باید با هواي نفس مبارزه کند؛ چه هواي نفسی که بخواه. این دو رشد، یکی است

از درون انسان او را به قید بکشاند، و چه هواي نفس شخص دیگري که بخواهد انسان را از بیرون به قید 

پس ما یک مسأله بیشتر نداریم و آن هم مبارزه با هواي نفس است؛ یا مبارزه با هواي نفس . بکشاند

 .دخواهند بر ما سلطه پیدا کن خودمان و یا مبارزه با هواي نفس دیگرانی که می

، البالغه نهج 31نامۀ حضرت در . شود توضیح داده می) ع(این دو مفهوم در کنار همدیگر در یکی از تعابیر بسیار مهم امیرالمؤمنین ●
: فرماید می. دهند دیگران، پرهیز میدهند و بعد او را نسبت به تبعیت از هواي نفس  اول جوان خود را از تبعیت هواي نفس پرهیز می

زیرا . هاي بد و پست حفظ کند، اگر چه این امیال تو را به برخی از منافعت برسانند داشتنش از گرایش احترام خودت را با دور نگه«
فَإِنَّک لَنْ  ،نْ ساقَتْک إِلَى رغْبۀٍأَکْرِم نَفْسک عنْ کُلِّ دنیۀٍ و إِاز دست رفتۀ تو را جبران کند؛  کرامت نفستواند  نمی يزیچهیچ 

  )31نامه /البالغه نهج(»تَعتَاض بِما تَبذُلُ منْ نَفْسک عوضاً

و عبد کس دیگري هم نباش، چون خدا تو را حرّ آفریده «: فرماید میحضرت بالفاصله بعد از اشاره به لزوم مبارزه با هواي نفس  ●
و در این » عبد نفس خودت نباش«: فرماید در واقع حضرت در عبارت قبلی می »غَیرِك و قَد جعلَک اللَّه حرّاًو لَا تَکُنْ عبد است؛ 

 .دهد العاده، به زیبایی در کنار همدیگر قرار می و این دو را با یک تناسب فوق» عبد کس دیگري هم نباش«: فرماید عبارت می
گاهی خروج از عبادت دیگران مهمتر از ورود به عبادت / ی و اجتماعی استبعد اول رسالت انبیاء کامالً سیاس

 خداست
را به حقّ مبعوث کرد تا بندگان خدا را از بندگی دیگران به ) ص(خداوند متعال پیامبر«: فرماید میدر کالم دیگري ) ع(امیرالمؤمنین ●

الَى بعثَ محمداً ص بِالْحقِّ لیخْرِج عباده منْ عبادةِ عباده إِلَى عبادته و منْ فَإِنَّ اللَّه تَبارك و تَع؛ ...سوي بندگی خداوند خارج کند
آمده ) ص(اکرم یعنی پیامبر )386ص/8ج/کافی(» عهود عباده إِلَى عهوده و منْ طَاعۀِ عباده إِلَى طَاعته و منْ ولَایۀِ عباده إِلَى ولَایته

پس بعد اول رسالت انبیاء ). ص(شود هدف رسالت پیامبر است تا ما را از تبعیت کردن از هواي نفس دیگران خالص کند؛ این می
کنند و سپس به سوي عبادت خداوند سوق  چرا که اول مردم را از عبادت و بندگی طاغوت خارج می. کامالً سیاسی و اجتماعی است

 .آمد همه جنگ و درگیري در مخالفت با انبیاء الهی پیش می دلیل است که آن به همین. دهند می

گاهی اوقات مبارزه با هواي . گاهی اوقات خروج از عبادت دیگران مهمتر از ورود به عبادت خداوند است ●
ر فهمد که اگر قرا این را طبع انسان هم می. نفس دیگران مهمتر از مبارزه کردن با هواي نفس خود انسان

این خیلی نشانۀ . است بردگی کند، بهتر است بردة هواي نفس خودش بشود نه بردة هواي نفس دیگران
الاقل اگر قرار است . حماقت و رذالت انسان است که بردة هواي نفس دیگري شود و به او سواري بدهد

گر به نصیبش شود و ا -هرچند محدود-سواري بدهد به هواي نفس خودش سواري بدهد که یک لذتی
 . جهنم رفت کمتر حسرت بخورد

 تیاولوتوان گفت که گاهی کار سیاسی از کار اخالقی ضرورت و  به همین دلیل، از نظر اخالقی هم می ●
اصالً چرا باید از هواي نفس دیگران تبعیت کنیم و به دیگران سواري بدهیم؟ اگر من تابع . بیشتري دارد

توانم از لذت هواي نفس بگذرم، ولی اگر نوکر هواي  نمی هواي نفس خودم هستم، به خاطر این است که

http://bayanmanavi.ir/post/719
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کنم،  دهم و گناه می جا اگر دارم به نفس خودم سواري می نفس دیگران شوم، چه لذتی براي من دارد؟ این
آیا این اوج ! الاقل براي من لذت دارد، ولی چه معنایی دارد که به دیگري سواري بدهم تا او لذت ببرد؟

 ک انسان نیست؟حماقت و رذالت ی
 طبق آیۀ قرآن، بعد سیاسی دین وجه مشترك همۀ ادیان الهی است 

در آیات کریمۀ قرآن دربارة بعد سیاسی رسالت انبیاء مضامین بسیار روشن و واضحی وجود دارد که متاسفانه در طی سالیان طوالنی  ●
. عاد غیرسیاسی دین را بر ابعاد سیاسی دین غلبه دهیمایم که دین را در ذهن خودمان مشوش کنیم و اب تالش وافري انجام داده

 .اش هم این شده است که امروزه در ذهن مردم ابعاد فردي و غیرسیاسی دین، بر ابعاد سیاسی دین غلبه پیدا کرده است نتیجه

ی، ما در هر امت«: فرماید یک نمونه از آیاتی که به بعد سیاسی رسالت انبیاء اشاره دارد این است که می ●

کُلِّ أُمۀٍ رسوالً أَنِ   و لَقَد بعثْنا فی پیامبري را مبعوث کردیم که خدا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید؛

پس معناي آیه این است . گوید هاي دیگر زور می  طاغوت یعنی کسی که به انسان )36/نحل(»تاعبدوا اللَّه و اجتَنبوا الطَّاغُو
 گیرید؟  چرا تحت فرمان دیگران قرار می. عبادت کنید و نگذارید کسی به شما زور بگوید خدا را: که

: فرماید کند با اهل کتاب گفتگو کند، چنین می را مأمور می) ص(در آیۀ شریفۀ دیگري که خداوند پیامبر اکرم ●

الف را کنار بگذاریم و بر یعنی نقاط اخت(به اهل کتاب بگو، بیایید بر آن کلمۀ مشترك با همدیگر توافق کنیم«

اینکه غیر از خدا را نپرستیم و شرك نورزیم و زیر بار والیت کسی غیر از خدا ) نقاط اشتراك توافق کنیم

ه شَیئاً و ال یتَّخذَ کَلمۀٍ سواء بینَنا و بینَکُم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللَّه و ال نُشْرِك بِ  قُلْ یا أَهلَ الْکتابِ تَعالَوا إِلىنرویم؛ 

ونِ اللَّهنْ دباباً مضاً أَرعضُنا بعاگر حداقلِ یک دین، سالم و به دور از تحریف باقی مانده باشد، باید الاقل  )65/عمران آل(»ب
) ص(ري رسول خداپس اگر اهل کتاب دربارة پیامب. را قبول داشته باشد -که اصل اولیۀ همۀ ادیان الهی است-این دو اصل کلیدي 

است و » توحید«مشکل دارند، الاقل باید این دو اصل را به عنوان وجه مشترك همۀ ادیان الهی قبول داشته باشند که یکی از آنها 
اً منْ ال یتَّخذَ بعضُنا بعضاً أَرباب«در این آیه عبارت . دیگري هم اجتناب از طاغوت است که همان بعد سیاسی تمام ادیان الهی است

ونِ اللَّهکننده و ارباب خودمان قرار ندهیم و زیر بار فرمان او نرویم یعنی کسی که خدا دستور نداده است را اداره »د. 

 ها از هواي نفس چیست؟ مهمترین عامل تبعیت انسان
ت دارد؟ براي اینکه اهمیت این چقدر اهمی» مبارزه با هواي نفس فردي«در مقایسه با » اجتناب از طاغوت«خواهیم ببینیم  حاال می ●

 » ها از هواي نفس چیست؟ مهمترین عامل تبعیت انسان«کنیم که  می  موضوع درك شود، این سؤال را مطرح

طور که در جلسات  مگر شما دنبال سعادت دنیا و آخرت، قرب الی اهللا، خودسازي و شکوفایی استعدادهاي خودتان نیستید؟ همان ●
شود  حاال باید دید مهمترین عاملی که موجب می. ها، بر محور مخالفت با هواي نفس است همۀ این خوبیقبل بیان شد، رسیدن به 

 ها از هواي نفس خودشان تبعیت کنند و مبارزه با هواي نفس را کنار بگذارند چیست؟  انسان
 نیمهمتر »یطلب تمنفع«و  »یطلب راحت« ،»یپرست لذت«، »ها عالقگی به خوبی بی«، »ایمان فقدان «، »جهالت«

  ندستیعامل ن
خداوند این جهالت را در طبیعت و . تواند مهمترین عامل باشد است؟ جهالت نمی» جهالت«آیا مهمترین عامل تبعیت از هواي نفس ●

فَطَرَ النَّاس   تیفطْرَت اللَّه الَّ«و ) 8/شمس(»افَأَلْهمها فُجورها و تَقْواه« :فرماید میکمااینکه . فطرت انسان برطرف کرده است
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مقداري که براي  ها آن البته کسی منکر ارزش علم نیست منتها این علم به مقدار الزم وجود دارد؛ یعنی انسان )30/روم(»علَیها
 مقدار جهلی که بتواند به عنوان مهمترین عامل تبعیت از هواي نفس قرار گیرد، در مخالفت با هواي نفس الزم است علم دارند و آن

 . ها وجود ندارد اغلب انسان

آن مقدار ایمان که براي حرکت در مسیر ! است؟ نه» نبودن ایمان«شود  آیا مهمترین عاملی که موجب تبعیت از هواي نفس می ●
ایمان حتی به مقدار کمی که ! خواهیم؟ مبارزه با هواي نفس الزم باشد موجود است؛ مگر براي مبارزه با هواي نفس چقدر ایمان می

 .تواند مهمترین عامل باشد و لذا این هم نمی. ها وجود دارد براي اینکه با هواي نفس خود مبارزه کنند کافی است ر دل خیلید

چون محبت به اولیاء خدا و خوبان عالم نیز به مقدار الزم . تواند مهمترین عامل باشد ها و اولیاء خدا نیز نمی عالقگی به خوبی بی ●
ها به خوب بودن  طور نیست که آدم این. عالقه باشند ها بی اند که به اولیاء خدا یا به خوبی قدر رذل نشده ینها ا انسان. وجود دارد

 .ها به خوب بودن عالقه دارند اتفاقاً همۀ آدم. عالقه نداشته باشد

ا هم شیرین نیست و زیاد قدره چون اوالً تبعیت از هواي نفس آن. تواند مهمترین عامل تبعیت از هواي نفس باشد هم نمی» لذت« ●
قدرها  دنیا این. خار وجود ندارد هاي دنیا توأم با تلخی است و گل بی لذت. تواند بفهمد این واقعیت را هر انسانی می. هم لذت ندارد

هاي دنیا هستند،  این حقیقت را  کسانی که بیش از همه غرق در لذت و شهوات و حریص نسبت به لذت. بخش نیست هم لذت
ثانیاً اگر . حد از هواي نفس خود تبعیت کنند ها تا این تواند موجب شود که انسان پرستی نمی پرستی و شهوت لذت. کنند می تصدیق

یعنی خوب بودن هم لذت دارد، . هاي زیادي هم در نقطۀ مقابل هواي نفس وجود دارد هواي نفس لذت دارد، در عوض لذت
ها  ها هم لذت دارند و آدم این... پوشی کردن، ارادة قوي داشتن و چشم داشتن، هایی مثل بخشیدن، مقاومت کردن، حیا خوبی

 .ها را هم تجربه کنند توانند این لذت می

قدر قدرت ندارد که این موج هواپرستی که در دنیا حاکم شده است را  طلبی آن راحت. تواند مهمترین عامل باشد طلبی نیز نمی راحت ●
طلبی در اثر  اصالً راحت. بخش یا پرمنفعت کنند ها مشتاقند راحتی خود را فداي یک امر لذت انسانضمن اینکه اغلب . ایجاد کند

 .اند اند، به راحتی نرسیده آید و اغلب کسانی که هواپرست بوده دست نمی هواپرستی به

اتفاقاً خیلی از اوقات . نفس باشد تواند مهمترین عامل تبعیت از هواي گرایی می بینی به معناي منفعت کنند که واقع برخی تصور می ●
شود انسان با هواي نفس خودش مخالفت کند؛ چون بسیاري از منافع انسان ضد هواپرستی است و اقتضا  طلبی موجب می منفعت

ی گوید که رد شود ول ایستد؛ هواي نفس او می مثالً وقتی انسان پشت چراغ قرمز می.(کند انسان با هواي نفس خود مخالفت کند می
یا اموري مانند مسواك زدن، تحصیل و ورزش روزانه که نیاز به تحمل سختی و فاصله . کند او به خاطر برخی از منافع، مخالفت می

 .) گرفتن از راحتی دارد
اگر طاغوت از بین /کند ها را وادار به تبعیت از هواي نفس می مهمترین عاملی است که انسان» طاغوت«

 کنند هواي نفس مخالفت میبرود، مردم به سهولت با 

. است» طاغوت«حد از هواي نفس خودشان تبعیت کنند  ها تا این مهمترین عاملی که موجب شده انسان ●
ها و حدود  طاغوت کسی است که خودش در اثر تبعیت از هواي نفس طغیان کرده است و به حدود انسان

کند که  اي مدیریت می گونه او به. کند س وادار میها را به تبعیت از هواي نف او انسان. الهی تجاوز کرده است
 . دهد ها را تابع هواي نفس قرار می انسان

نفس خود مخالفت  يبا هوا توانند یبه سهولت مشوند و  ها از تبعیت هواي نفس آزاد می اگر قدرت طواغیت شکسته شود، انسان ●
 .خواهد بودمقدار نیاز به پلیس، قانون و ناظر هم ن آنگاه دیگر این. کنند
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 تأثیر مدیران و رؤساي جامعه بر رفتار مردم از تأثیر پدر و مادر باالتر است
اگر ما بدانیم اثر تربیتی، . چقدر باالست» اثر تربیتی«کنند از نظر  دانند قدرت کسانی که بر جامعه مدیریت می ها هنوز نمی خیلی ●

ذره  حاضر نخواهیم شد تحت مدیریت کسانی قرار بگیریم که یک معنوي، فرهنگی و اخالقی مدیران جامعه چقدر باالست، هرگز
 .آلودگی داشته باشند

النَّاس بِأُمرَائهِم أَشْبه منْهم ترند تا به پدران خودشان؛  مردم به امراي خودشان شبیه«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین ●
 . و رؤساي جامعه بر وضع رفتار مردم از تأثیر پدر و مادر باالتر است تأثیر مدیران به عبارت دیگر، )208ص/العقول تحف(» بِآبائهِم

 است» اهللا والیت ولی«کند  مهمترین عاملی که انسان را در مبارزه با هواي نفس تقویت می
است، نه  است؛ نه علم» اهللا والیت ولی«تواند انسان را در مبارزه با هواي نفس تقویت کند  از سوي دیگر، مهمترین عاملی که می ●

 . گریزي است گریزي و منفعت گریزي و راحت ها و خوبان عالم است، نه لذت ایمان است، نه محبت به خوبی

ستیز باشد، ولی در عین حال فاسد و تابع  کوش و حتی لذت گریز، مجاهد، سخت گریز، راحت توانید کسی را پیدا کنید که لذت شما می ●
لذا . شود ترین انسان تابع هواي نفس می اهللا را قبول ندارد تبدیل به رذل اینکه والیت ولیچون این آدم به خاطر . هواي نفس باشد

آنها برادران ما بودند : نفرمود که آنها مشرك یا منافق بودند بلکه فرمود) خوارج(دربارة کسانی که با ایشان جنگیدند) ع(امیرالمؤمنین
النِّفَاقِ و  یالشِّرْك و لَا إِلَ یأَحداً منْ أَهلِ حرْبِه إِلَ نْسبی کُنْیلَم  اًیإِنَّ عل: ع قَالَ هیأَبِ عنْ جعفَرٍ ع عنْ(که به ما ظلم و طغیان کردند

تند ولی از هواي معنایش این است که آنها ایمان داش )15/83/عهیوسائل الش؛ 94/قرب اإلسناد؛ نَایهم إِخْوانُنَا بغَوا علَ قُولُیلَکنَّه کَانَ 
 .نفس خود تبعیت کردند

دهد و موجب موفقیت انسان در مبارزه با هواي نفس  مهمترین عاملی که یک جامعه و یک فرد را از تبعیت از هواي نفس نجات می ●
ها و  شود وجود طواغیت در رده و مهمترین عاملی که موجب هواپرستی و تبعیت از هواي نفس می. است» والیت ولی خدا«شود  می

ما  هاي میانی گرچه اصل نظام ما والیی است، اما باید دید در دامنۀ مدیریتی جامعه و مدیریت. سطوح مختلف مدیریتی جامعه است
ها آثار نامطلوب خود را در جامعه بر جاي خواهند  شود؟ چون باالخره همۀ مدیران ما والیتمدار نیستند و این چقدر طاغوتی عمل می

 .گذاشت
 وجدان نیستند قدر بی امروز شدت تبعیت از هواي نفس به خاطر طواغیت است و اال اهل عالم ایندر جهان 

و اال . اینکه در جهان امروز، مردم با این شدت و گستردگی تابع هواي نفس هستند به خاطر طواغیت است ●
جنایت و ظلم و هواپرستی  همه این اند که شرافت نشده وجدان و بی قدر بی اند و این قدر رذل نشده ها این آدم

اگر چنین شرایطی در دنیا حاکم است، به خاطر سلطۀ طواغیت . را در نقاط مختلف دنیا ببینند و سکوت کنند
ولی مشکل . توانند خیلی بد شوند فقط یک عدة کمی می. قدر بد شوند توانند این ها نمی آدم است و اال همۀ 

ها هستند که بقیۀ مردم را به تبعیت از هواي  و این. کم هستندجاست که این عدة کم االن در جهان حا این
 .کنند نفس وادار می

دهی رفتارهاي مردم از طریق وضع قوانین و نظامات  اي و همچنین سازمان امروز طواغیت با ابزارهاي مختلف تبلیغاتی، رسانه ●
طور نیست که فقط با دل و فکر  یعنی این. کنند یهاي اقتصادي غلط، آنها را به تبعیت از هواي نفس وادار م حقوقی و سیستم

ها به جز رفتار نادرست،  در چنین فضایی، انسان. کنند دهی می ها را سازمان ها کار داشته باشند بلکه خیلی از اوقات رفتار انسان انسان
و خوردن اموال حرام وادار کردند،  هاي نادرست هاي اقتصادي خودشان مردم را به رقابت مثالً با سیستم. راه دیگري نخواهند داشت

 . شود اش اوج گرفتن هواپرستی می و نتیجه
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رسند؟ اهمیتش  به شهادت می) س(و حضرت زهراي اطهر) ع(قدر اهمیت دارد که به خاطرش سیدالشهدا چرا حکومت اسالمی این ●
، این مسائل اخالقی را در جامعه شود بدون یک حکومت صحیح یعنی نمی. به خاطر تأثیر حکومت در همین مسائل اخالقی است

 . اصالح کرد
تواند به اندازة  کفر هم نمی/ برند طبق آیه قرآن، این طواغیت هستند که کافران را از نور به ظلمت می

 طاغوت، انسان را بدبخت کند
خْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ و الَّذینَ کَفَرُوا اللَّه ولی الَّذینَ آمنُوا ی«: اید الکرسی است را شنیده اي که ملحق به آیه حتماً این آیه ●

کسانی که کافر هستند «دقت کنید که خداوند نفرموده است  )257/بقره(»تأَولیاؤُهم الطَّاغُوت یخْرِجونَهم منَ النُّورِ إِلَى الظُّلُما
روند بلکه مشکل کافران این است که طاغوت  از نور به ظلمت نمییعنی کافران خودشان » روند خودشان از نور به سوي ظلمت می

یعنی کفر هم . برند شود و این طواغیت هستند که کافران را از نور به ظلمت می گیرد و بر آنها مسلط می سرپرست آنها قرار می
 . کند قدر انسان را بدبخت کند که طاغوت انسان را بدبخت می تواند این نمی

بله؛ نسبت به آن ظلمتی که طواغیت آنها را به سویش » مگر کفار در نور هستند؟«سؤال مطرح شود که ممکن است این  ●
 .اند ها در نور بوده توان گفت که این کشانند، می می

مبارزه با هواي نفس زیر سایۀ ولی خدا / تر خواهد شد اگر طاغوت نابود شود، مبارزه با هواي نفس راحت
 خواهد بود  بسیار ساده

یعنی مبارزه با هواي نفسِ طاغوت . تر از مبارزه با هواي نفس فردي است سو مبارزه با هواي نفس در ابعاد اجتماعی راحت از یک ●
و از سوي دیگر اگر انسان بتواند طاغوت را بزند و نابود ) تر از جهاد اکبر جهاد اصغر راحت(تر از مبارزه با هواي نفس خود است راحت

 . تر خواهد شد اي نفس خودش هم براي او راحتکند، مبارزه با هو

کند و پیش  آید و ولی خدا انسان را در مبارزه با هواي نفس کمک می اگر انسان طاغوت را از میان بردارد، ولی خدا باالي سر او می ●
نید موال و آقاي شما هرچه پس دعا ک. اي خواهد بود جریان مبارزه با هواي نفس در زیر سایۀ ولی خدا جریان بسیار ساده. برد می

 . رسید وقت خواهید دید که چقدر راحت در این مسیر نورانی به اوج می آن. زودتر بیاید

اگر والیت ولی خدا را در دل داشته باشید . اگر مبارزه با هواي نفس براي کسی سخت است به خاطر این است که والیت ندارد ●
اصالً قرار نیست ما . کند کند و چطور شما را پاك می کار می ّ خدا با دل شما چه که ولی بینید و خواهید دید آثارش را در خودتان می

 .در حرکت به سوي خدا تنها باشیم؛ از همان اول هم قرار بر این بوده که با ولی خدا برویم

ام؛ شما کمک  رتکب شدهاي ولی خدا من اشتباهات و گناهانی م«: کند هم این است که بگوییم توبۀ خوب که انسان را پاك می ●
زیارت جامعۀ (»... یا ولی اللَّه إِنَّ بینی و بینَ اللَّه عزَّ و جلَّ ذُنُوباً لَا یأْتی علَیها إِلَّا رِضَاکُم بخشد؛ تا شما راضی نشوید خدا مرا نمی. کن

ر من گناه کردم به خاطر این بود که والیت شما را به خوبی در اصالً اگ! اهللا اي ولی : یا بگوییم )2/616/الفقیه الیحضره من-کبیره
 .ام قلبم نداشته

اي والیت بر روي انسان به حدي است که برخی از علما به جد معتقد هستند که بسیاري از مباحث اخالقی و  آثار تربیتی و تزکیه ●
 .شود را اگر والیت درست شود، آنها هم درست میرا باید کنار گذاشت و بر روي مسألۀ والیت کار کرد، زی... و اي موعظه
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 »4-)4(ریتنها مس«

نفس، هزار  يتابع هوا ریمد/ نفس هستند ياهل هوا رانیجامعه، مد کی يبرا دهیپد نیبدتر
 رانیسراغ مد دیبا میهست ياگر دنبال منافع ماد یحت/ کند یجامعه را فاسد م یحجاب یبرابر ب

 میونفس بر يمخالف هوا
 چگونه است؟  گذارد، یکه سر ما را کاله م يا یاخالق ۀموعظ

 تیو با اسالم ناب، ضد دهند یم جیرا ترو »سمیسکوالر« ایدارند که گو ییها یژگیو کی یاخالق يها از مباحث و موعظه یبرخ ●
 ایدارند که گو یانیب ،يو معنو یاخالق يها از موعظه یمثالً برخ. هم باشند یخوب يها دارند، هرچند ممکن است به ظاهر موعظه

 . برقرار نبوده و اسالم در غربت قرار داشته است ینظام اسالم ای کومتهستند که ح يا مربوط به دوره
 ۀموعظ دیدان یم. سرشان کاله نرود یاخالق يها موعظه گونه نیمراقب باشند که با ا دیبا يدوستان عالقمند به مباحث معنو ●

مثالً . میکن یم یرا معرف یاخالق يها موعظه گونه نینمونه از ا کی جا نیچگونه است؟ در ا گذارد، یکاله مکه سر ما را  يا یاخالق
نفس  ينفس دست بردارند و با هوا يشود که از هوا هیجامعه توص رانیاز مد شتریب ستند،یجامعه ن ریمد وکه حاکم  یبه مردم نکهیا

خطاب به  نکهیاز ا شتریب ها هیتوص نیاست که ا نیا شیمعنا رایز. است بکارانهیفر يها موعظه نگونهیخودشان مبارزه کنند، از ا
 .را نگفته است نیاست، و اسالم ا ينوع کالهبردار کی نیا. است يو حاکمان جامعه باشد، خطاب به مردم عاد رانیمد

. نفس دور باشد يضرورت دارد که از هوا ياز مردم عاد شتریب یلیباشد، خ ریدر جامعه مد ایکه حاکم باشد  یکس دیگو یاسالم م ●
 .  نکنند تینفس خودشان تبع ياز هوا» امراء«مهم است که  اریبس نیا

خودش بساط گناه داشته باشد و  ۀدر خان یخواهد بود؟ اگر کس زیآم نفس بشوند، مگر چقدر فاجعه يدچار هوا ياگر مردم عاد ●
 طیبه مح اًیو ثان زند یاو اوالً به خودش ضرر م زند؟ یچقدر به جامعه ضرر مهم جلوه کند، مگر او  ابانیدر خ یاو گاه يگنهکار

 زند یبه جامعه ضربه م یلیکند، خ تینفس تبع ياز هوا ر،یمد کیاگر  یول. زند یضربه م -دارد يمحدود ۀکه دامن-اطراف خودش 
 .خطرناك است یلیو خ

 د،ینفس خود نباش يکه تابع هوا ندیاست که مردم را موعظه کنند و بگو نیکه حالت سکوالر دارد، ا يا یاخالق ۀنمونه از موعظ کی ●
همان  نیکه ا میو فکر کن میبخور بیفر دیما نبا. نفس، معاف بدارند ياز هوا تیجامعه را موعظه نکنند و آنها را در تبع رانیاما مد

نفس  يهوا دیو امراء هستند که با رانیمد نیل ااو ۀدر درج: دیگو یم یقیحق تیکه اخالق و معنو یدر حال. ستا تیاخالق و معنو
 »زِ دم یاز سر گنده گردد ن یماه«نداشته باشند؛ 

 آن جامعه هستند رانیجامعه، مد کی تیعامل مؤثر بر تقوا و معنو نیمهمتر
 يها شبکه ۀهم رغم یعل نفس داشته باشد يکننده با هوا مبارزه رانیمد يا است که اگر جامعه يجامعه بر مردم به حد رانیمد ریتأث ●

. مقاومت کنند توانند یتهاجمات مفسدان قرار نخواهد گرفت و م ریمردم را به فساد بکشاند، مردم تحت تأث خواهند یکه م يا ماهواره
 نیتر يو قو نیقرار دهد، نخواهد توانست چون آنها مهمتر ریآنها را تحت تأث نیمردم را فاسد کند و د نیا اهدکه بخو یهر عامل

 .دارند» باتقوا رانیمد« یعنیرا دارند؛  تیعامل تقوا و معنو
و نه مطالعات  ،ینیو عالمان د ها يها و منبر آن جامعه هستند، نه سخنران رانیجامعه، مد کی تیعامل مؤثر بر تقوا و معنو نیمهمتر ●

 .ستیمردم آن  جامعه مؤثر ن تیعنوو م نیجامعه بر د رانیامرا و مد ةبه انداز یعامل چیه... و ینید يها و رشته يمعنو
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جامعه،  کی يبرا دهیپد نیبدتر/ کند یجامعه را فاسد م یحجاب ینفس، هزار برابر ب يتابع هوا ریمد
 نفس هستند ياهل هوا رانیمد

نفس  يهل هواا يریمد کیکه  میدید یم یوقت م،یرا قبول داشت نیاگر ما واقعاً ا. میرا باور ندار تیواقع نیاز ما ا یلیمتاسفانه خ ●
و  یحجاب ینفس، هزار برابر ب يتابع هوا ریمد. بود يخوار و چاقوکش و دزد و قمارباز از هر آدم شراب شتریما به او ب تیاست، حساس

 کی يبرا دهیپد نینفس خودشان باشند و اال بدتر يتابع هوا دینبا رانیمد. کند یجامعه را فاسد م گر،ید یعلن اناز گناه ياریبس
 .نفس خواهند بود ياهل هوا رانیمد نیهمجامعه، 

ـ کـه   ستین نیمنظور ا» نفس باشند ياهل هوا دیجامعه نبا رانیمد« مییگو یم یوقت ● مـثالً اهـل    ر،یمـد  کی
در -باشد که  یعیطب ایخوب  ۀعالق کینفس، ممکن است  يهوا. باشد) گناهان لیقب نیاز ا ای( يخوار شراب

نفـس صـحبت    يق مختلف هوایمصاد ةقبالً دربار. سان از آن بگذردالزم باشد ان -یامتحان اله کی انیجر
انسـان را   نکـه یبـدون ا  ینفس حت يتا معلوم شود هوا میکن یرا مرور م تیروا کیفقط  جا نیدر ا م؛یا کرده

 . خطرناك باشد تواند یوادار به گناه کند، چقدر م
و  کنند یآنها توبه م یول برم یو آنها را به سمت جهنم م کنم یراه ممن مردم را با گناه گم دیگو یم سیابل: فرمود) ص(اکرم امبریپ ●

وادار  ستیگناه ن یکه دوست دارند ول ییزهایبه چ یعنی-کنم ینفس خودشان وادار م ياز هوا تیبعد آنها را به تبع. ابندی ینجات م
و با  کنند یو توبه نم اند افتهی تیهدا کنند یفکر ماند،  شان رفته دل ياند و فقط به دنبال هوا چون گناه نکرده همو آنها  -کنم یم

ذلک أهلَکتُهم باألهواء، فهم  تیباالستغفارِ، فلَما رأ یأهلَکتُهم بِالذُّنوبِ فأهلَکون: قالَ سیإنّ إبل( روند ینفس به جهنم م يهوا نیهم
بونَیهتَدونَ فال  حسم مأنّهرونَ؛ی21389/الحکمه زانیم ستَغف( 

مثالً . باشد یعیطب لیم کیممکن است  ارزش یب لیم نیا یگاه. میباش توجه یبه آن ب دیکه با یارزش یب لیم یعنینفس  ياهو ●
 نیهم برد، یرا به قربانگاه نم) ع(لیاگر اسماع) ع(میحضرت ابراه یو خوب است، ول یعیطب لیم کیدوست داشتن فرزند خوب، 

 ۀعالق کیواقعاً ) ع(لیمثل اسماع یداشتن انسان خوب دوست نکهیباا شد، یمحسوب م یپرستاو هوا يبرا) ع(لیداشتن اسماع دوست
 .گذشت یخوب هم م ۀعالق نیاز هم دیبا) ع(میتعلق گرفت، ابراه لیکردن اسماع یامر خدا به قربان یخوب است اما وقت

 مهم در قرآن است اریاز امتحانات بس یکیها  آقازاده امتحان

است و  یمیموضوع قد کی نیا که یدرحال! است يدیموضوع جد» ها آقازاده«موضوع  کنند یفکر م ها یبعض ●
بـا  . اسـت ) ع(موردش در داستان حضرت نوح کی. ها آمده است آقازاده ةها دربار انواع بحث میدر قرآن کر

ـ   ةادآقاز نیاز ا دیدلش دنبال پسرش بود اما با یعیبه طور طب) ع(حضرت نوح نکهیا ـ بر یبـد، دل م ـ . دی ذا ل
 )46/قَالَ ینُوح إِنَّه لَیس منْ أَهلک؛ هود(کن شیرها ست،یاز اهل تو ن گریاو د: فرمود) ع(خداوند به نوح

از ) ع(میکه حضرت ابراه ییجا آن ای. کرد یم یخوب خودش را قربان ةآقازاد دیاست که با) ع(میحضرت ابراه ةمورد هم دربار کی ●
 نیعهد من به ظالم: خداوند فرمود یول! من هم بده يها به آقازاده ،يا که به من داده یمامتا نیا! ایخدا: خداوند تقاضا کرد

قالَ الینالُ عهدي الظَّالمین؛   ربه بِکَلمات فَأَتَمهنَّ قالَ إِنِّی جاعلُک للنَّاسِ إِماماً قالَ و منْ ذُریتی إِبراهیم  و إِذ ابتَلى(رسد ینم
 حانامت. بود عقوبیاز  وسفی يدور انیدر جر یهم امتحان اله گریمورد د کی! ظالم را جدا کن يها حساب آقازاده یعنی )124/رهبق

 !بد يها خوب بودند؛ چه برسد به آقازاده يها آقازاده ها نیاست؛ تازه ا یمهم اریها، امتحان بس آقازاده
 جلو آمده» خوب ياُمرا«نفس  يت با هوابر مخالف هیما عالوه بر خون شهدا؛ با تک انقالب

) ره(امام. زد یبعد از انقالب، به جاده خاک یاما پسر آقا مصطف. عالقه داشتند یلیخ) ره(یبه فرزندش حاج آقا مصطف) ره(حضرت امام ●
: خبر/فارس.( دیبزن ریاو را با ت ستد،ینشد و خواست در مقابل شما با میو اگر تسل دیکن ریگفتند او را دستگ يا مالحظه چیبدون ه
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 کرد؛ یم يریسختگ طور نیخودش ا ةنو ةصادر نکرده بود اما دربار يدستور نیچن یافراد معمول ةدربار) ره(امام) 13910930000030
 . نفس يمخالفت با هوا یعنی نیا

از آنها خودشان  یبرخ یند و حتاعدام شد نیشان جزء منافق بودند که فرزندان) ره(حضرت امام انیاز علماء بزرگوار و اطراف يتعداد ●
است، بلکه با  امدهیبر خون شهدا جلو ن هیانقالب ما فقط با تک. نفس است يمخالفت با هوا نیحکم اعدام فرزند خود را دادند؛ و ا

 .هاست نیا ينفس برا ياصلِ مخالفت با هوا. خوب جلو آمده است ينفس امرا يبر مخالفت با هوا هیتک
را  ونیاسینفس س ياز هوا تیکه تبع یمردم/ ست؟یک) ع(نیرالمؤمنیاز نظر ام ریمد نیو بدتر نیبهتر

 ... دهند یبه خودشان حق م نند،یبب
شان  دل يهر کار دهند یو به خودشان حقّ م کنند یخودشان را رها م گرید نند،یبب ونیاسینفس در س ياز هوا تیتبع کیاگر مردم  ●

کار را انجام  نیا یکار را بکنند اما وقت نیا دیالبته مردم نبا) کنند یشان مخالفت نمنفس خود يبا هوا یعنی.(خواست انجام دهند
 .گرفت رادیبه آنها ا ادیز شود یدهند نم

): ص(اسالم یگرام امبریپ(.نفس باشند يتابع هوا یعالم ای يریاست که ام نیجامعه ا کیفساد  يبرا زیچ نیبدتر اتیطبق روا ●
و الْأُمرَاء؛  هاءذَا صلَحا صلَحت أُمتی و إِذَا فَسدا فَسدت أُمتی قیلَ یا رسولَ اللَّه و منْ هم قَالَ الْفُقَصنْفَانِ منْ أُمتی إِ

 ۀبر جامعه سلط ر،یو مد ریچون ام )409ص/شَرُّ الْأُمرَاء منْ کَانَ الْهوى علَیه أَمیراً؛ غرر الحکم): ع(نیرالمؤمنیام(و) 50ص/العقول تحف
که  دیکن دیتقل یاز عالم دیبا: اند هم فرموده دیدر بحث تقل. دارد يو فکر یفرهنگ ۀهم سلط شمندیدارد و عالم و اند یو حقوق یقانون

اً لهواه، مطیعاً لأَمرِ مولَاه فَللْعوام أَنْ فَأَما منْ کَانَ منَ الْفُقَهاء صائناً لنَفْسه، حافظاً لدینه، مخَالف(نفس خودش است يمخالف هوا
اگر دقت . رفتند ینفس ندارد، به دنبال او نم يمخالفت با هوا یعالم کیکه  دندید یلذا اگر مردم م )27/131/عهی؛ وسائل الش یقَلِّدوه

در ارتباط با امام  یحت. گردد ینفس برم يهوامخالفت با  نیاست، در اصل به هم تیکه شرط مرجع یآن عدالت دینیب یم دیکن
طور  همان. از او سر بزند دیخالف شأن هم نبا وگناه از او سر بزند، بلکه خالف مروت  دیجماعت هم گفته شده است که نه تنها نبا

الزم  یستگیشا کند یهم که خالف مروت رفتار م يریمد م،یستیکه خالف مروت رفتار کند با یپشت سر امام جماعت دیکه ما نبا
 .را ندارد تیریمد يبرا

شَرُّ الْأُمرَاء منْ کَانَ الْهوى علَیه  کند؛ یم تیرینفس بر آنها مد يهستند که هوا یکسان رانیمد نیبدتر«: دیفرما یم) ع(نیرالمؤمنیام ●
 مرَاءأَجلُّ الْأُ ست؛ین ریاو ام ينفس برا ياست که هوا یکس ریمد نیبهتر«: دیفرما یم گرید تیو در روا )409ص/غرر الحکم(»أَمیراً

است؛  ریاست که بر نفس خودش ام یکس ریمد ای ریام نیبهتر«: دیفرما یمو  )205ص/الحکم غرر(»منْ لَم یکُنِ الْهوى علَیه أَمیراً
 )357ص/الحکم غرر(»خَیرُ الْأُمرَاء منْ کَانَ علَى نَفْسه أَمیراً

 است نیریاز سا شیجامعه، ب رانیمد يبرا يزه با هومبار ضرورت
 کی شترینفس ب يدر واقع اصل مبارزه با هوا. دیفهم اتیروا گونه نیاز ا توان یرا م ینفس و مسائل اجتماع يمبارزه با هوا ۀرابط ●

مجلس،  ندگانیمااست؛ از جمله ن نیو مسئول ونیاسیس ينفس برا ياست و اصل داستان مبارزه با هوا یاجتماع یاسیبحث س
 .  یباشند و چه انتصاب یچه انتخاب... ها، وزراء محترم و کل ریمد ان،استانداران، فرمانداران، شهردار

و فرهنگ  نشیاگر سطح ب یول. زحمت بکشند دیبا یلینشوند، خ دایکاند ستیافراد ناشا نکهیمراقبت از ا يبرا ینظارت ياالن نهادها ●
نماز خواندن به مسجد  يکه برا یمگر هر کس. ندیآ یخودشان جلو نم نند،یرا در خود نب یستگیشا نیکه ا يباال برود، افراد یعموم

 ! امام جماعت شود؟ دهد یم زهبه خودش اجا رود،  یم
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 ،ینفس در ابعاد اجتماع يمبارزه با هوا نیو ا م،یکرد انینفس ب يرا مبارزه با هوا نیاصل د ات،یما طبق روا ●

 »است نیریاز سا شتریجامعه، ب رانیمد يضرورت مبارزه با هوا برا«که  دهد ین منشا طور نیخودش را ا

 است» نفس ياز هوا تیتبع« اتیبد از منظر روا ریمد یژگیو نیمهمتر

امام  يگرید تیدر روا. اشاره شد اتیروا نیاز ا یکه به برخ. اند شمرده نفس بر ياز هوا تیبد را تبع ریمد یژگیو نیمهمتر اتیدر روا ●
مردم را به امر خدا  ها نیا دیفرما یهستند که خدا م یگروه امامان کیدو گونه است؛  میامامان در قرآن کر«: دیفرما یم) ع(صادق

و امر خدا را مقدم بر امر خود و حکم خدا را مقدم بر ) نه حرف مردم را کنند یحرف خدا را گوش م(به امر مردم نه کنند یم تیهدا
امر و حکم خودشان  ها نیا کنند، یجهنم دعوت م يهم امامان بد هستند که مردم را به سو گریگروه د هند،د یحکم خودشان قرار م

إِنَّ الْأَئمۀَ فی  کنند؛ یم تینفس خودشان تبع يهستند که برخالف کتاب خدا از هوا یکسان ها نیا. دهند یرا مقدم بر امر خدا قرار م
اللَّه قَبلَ أَمرِهم و حکْم  رَو جعلْناهم أَئمۀً یهدونَ بِأَمرِنا لَا بِأَمرِ النَّاسِ یقَدمونَ أَم -مامانِ قَالَ اللَّه تَبارك و تَعالَىکتَابِ اللَّه عزَّ و جلَّ إِ

ونَ إِلَى النَّارِ یعدۀً یمأَئ ملْناهعج قَالَ و هِمکْملَ حقَب اللَّه هِمائوأْخُذُونَ بِأَهی و کْمِ اللَّهلَ حقَب مهکْمح و رِ اللَّهلَ أَمقَب مرَهونَ أَممقَد
در » امام« ۀاستعمال کلم ةدربار) ع(امام صادق قیو گزارش دق لیدر واقع تحل نیا) 1/216/یکاف(» اللَّه عزَّ و جل بِخلَاف ما فی کتَا

 . تاس میقرآن کر

. آورند یخودشان را که خالف امر خداست وسط م صیو تشخ گذارند یو رؤسا هستند که سخن پروردگار را کنار م رانیاز مد یبرخ ●
 ياست که از هوا یخوب کس ریکند و مد تینفس خودش تبع ياست که از هوا یبد کس ریمد. بد هستند رانیمد ت،یطبق روا نهایا

 . است ینفس خال

تکبر  ۀنشان رد،یسخن کارشناسانه را نپذ ریمد کیاگر / ست؟یچ رانینفس در مد يهوا از تیتبع قیمصاد
 نفس است ياو از هوا تیاو و تبع

. میکن یدو مورد اشاره م یکیفقط به  جا نیبحث فراوان دارد و در ا يجا »ست؟یچ رانینفس در مد ياز هوا تیتبع قیمصاد« نکهیا ●
و فهم مطالب بپردازد، در واقع  لیمسا یفرد صاحب مقام خوب به بررس کی یوقت«: دیرماف یم) ع(نیرالمؤمنیامبه عنوان مثال 

مردم خم شود، بلکه  يکه جلو ستین نیبه ا ریمد کیپس تواضع ) 135ص/الحکم ونیع(» الرَّفیع تَواضَع هتواضع کرده است؛ إِذَا تَفَقَّ
تکبر او و  ۀنشان رد،یسخن کارشناسانه را نپذ ریمد کیاگر . ردینگ میتصم جهت یکارشناسانه اقدام کند و ب یاست که با بررس نیبه ا
تواضع و مخالفت او  ۀنشان رد،ینظر کارشناسانه را هرچند خالف نظر خودش باشد، بپذ ر،یدم کیو اگر . نفس است ياو از هوا تیتبع

 . نفس است يبا هوا

سخنان  نیاصالً به ا یتکبر و هواپرست ياز رو اورند،یکارشناسانه ب لیدل شان يهستند که هرچقدر برا رانیاز مد یمتاسفانه برخ ●
 . کنند یم يریگ میو خودسرانه تصم کنند یو اعتنا نم دهند یکارشناسانه گوش نم

 و توانمند را ستهینه افراد شا ردیگ یکار م را به فیکنِ ضع گوش افراد حرف شترینفس ب يتابع هوا ریمد

 يها را در پست فیو ضع» کن گوش حرف« يها باشد، آدم ستهیبه دنبال افراد شا نکهیاز ا شتریاشد، بنفس ب يکه تابع هوا يریمد ●
 ستهیاگر شا یحت-را  یو افراد قبل آورد یخود را با اتوبوس م ردستیافراد ز ،يریمد نیچن. ردیگ یکار م و به کند یمختلف منصوب م

و  چون بی–حرف او را  شتریاست که ب يبلکه به دنبال افراد ستیتر ن فراد کارشناسبه دنبال ا یعنی! کند یم رونیبا اتوبوس ب -باشند
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بلکه به دنبال افراد  ست،یکن ن گوش اول به دنبال افراد حرف ۀدر درج ست،ینفس ن يکه تابع هوا يریمد یول. گوش کنند -چرا
 .و توانمند است ستهیشا

کن او باشند و  گوش که صرفاً حرف ردیکار بگ را به یفیضع يروهاین یول دیایب تر نیینفس حاضر است راندمان کار پا ياهل هوا ریمد ●
 چیو ه ستندیاو نا يگفت، اصالً جلو ینداشته باشند و اگر او سخن نادرست یاست که با او چالش ییروهایبه دنبال ن. کنند تیاز او تبع
 .نکنند یاعتراض

نفس ندارد را  يکه هوا يریخدا مد/خودش دارد؟ يبرا ينفس نداشته باشد چه آثار يهوا ریمد کی اگر
 کند یامور کمکش م ةو در ادار کند یم تیهدا

به دنبال  يخودش چه آثار ينفس نداشته باشد برا يهوا ریمد کیاگر «که  میموضوع صحبت کن نیا ةدربار میخواه یحاال م ●
 » خواهد داشت؟ ينفس داشته باشد چه آثار يخواهد داشت؟ و اگر هوا

اند  و فرموده  ، )1/131/فَاتَّقُوا فرَاسۀَ الْمؤْمنِ فَإِنَّه ینْظُرُ بِنُورِ اللَّه؛ محاسن(اند که مؤمن نگاهش با نور خداست فرموده اتیدر روا یوقت ●
شود، خداوند ب ریمد ینید ۀآدم مؤمن در جامع نیحاال اگر ا ،»ردیگ یامور او را به عهده م ةو ادار کند یم تیخداوند مؤمن را هدا«که 

 . اندازد یدرست را به دلش م میو تصم کند یم ياریامور  ةو در ادار کند یم تیاو را هدا شتریبه مراتب، ب

 يحق را بر زبانش جار ،یزن در مقام گمانه یو خداوند حت کند ینگاه م ینفس نداشته باشد مسائل را با چشم اله يکه هوا يریمد ●
که اهل  يریدم )1576ثیحد/غررالحکم(» اتَّقُوا ظُنُونَ الْمؤْمنینَ فَإِنَّ اللَّه أَجرَى الْحقَّ علَى أَلْسنَتهِم«: فرمود) ع(نیرالمؤمنیام .کند یم

 . مهم مصون خواهد کرد يایو از خطا ایخطا  خداوند او را از غالب ستین يهو

 یکس: فرمود) ع(امام صادق .او را به عهده خواهد گرفت یزندگ ةباشد خداوند ادار ینفس خال يهم اگر از هوا یآدم معمول کی یحت ●
 اعتیما أَطَّلع علَى قَلْبِ عبد فَأَعلَم فیه حب الْإِخْلَاصِ لطَ رد؛یگ یاو را به دست م یزندگ ةداشته باشد خداوند ادار» حب اخالص«که

مقابل  ۀشد، خلوص در نقط انیطور که قبًال ب و همان )192ص/عهیالشر مصباح(» یمه و سیاستَهلوجهِی و ابتغَاء مرْضَاتی إِلَّا تَولَّیت تَقْوِ
 .نفس قرار دارد يهوا

تا به دورغ خودشان را خوب و محقّ جلوه دهند بلکه  رفتند یم يمقام معظم رهبر ای) ره(نزد امام ها یآمده است که بعض شیبارها پ ●
از خود  یکه چگونه صحبت کنند تا نقطه ضعف کردند یرا م زیچ خودشان از قبل حساب همه الیبه خ اه نیا. برسند یبه پست و مقام

 زدند یتُپق م يا دفعه کیبودند، موقع صحبت کردن  دهیکه کش يا نشان ندهند، اما برخالف نقشه يمقام معظم رهبر ای) ره(نزد امام
 یول گذارد یکار خداست که نم نیا. کردند یو خودشان را رسوا م رود یو مآنها کامالً ل ۀکه نقش آورند یبه زبان م ییها و حرف

شود، خداوند حتماً  ریمد ایشود  ینید ۀجامع یآدم مؤمن، ول نیحاال اگر ا. کند یم تیخداوند آدم مؤمن را هدا. فتدیخودش به اشتباه ب
 .او را کمک خواهد کرد

هواپرست را به  ریخدا مد/ کند یاز خطا مصون منفس را  يمخالف هوا ریچشم و گوش و ذهن مد خدا
 خواهد زد نیزم

از  ياریدر بس یحت. کند ینفس داشته باشد، خداوند چشم و گوش و ذهن او را از خطا مصون م يمخالفت با هوا ریمد کی یوقت ●
بلکه در  ست،ین ینید ۀجامع يو رهبر تیکمک خداوند فقط منحصر به سطح وال نیو ا. خواهد بود تیواقع نیاو ع یزن موارد گمانه
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طرح خوب به ذهنش  کی يا دفعه کیاست،  یبخش فن کی ریکه مد یمثالً کس. خواهد بود طور نیهم زین یتیریمد نییسطوح پا
خدا کار او را راه  ،يگرید قیاز طر ای دهد یخوب ارائه م شنهادیپ کیکه  کند یم دایمشاور خوب پ کی نکهیا ای کند یخطور م

 تیریبلکه خدا مد کند ینم تیریواقع او خودش مد دراوست و  »ریام«نفس دارد، خداوند  يکه مخالفت با هوا يریمد. اندازد یم
 .کند یم

قدم جلو ببرد، در قدم دوم او را به  کینفس خودش عمل کند و هواپرست باشد، خداوند اگر او را  يمطابق هوا ،يریمد کیاگر  ●
 . آورد یرا از چنگ او در م قاتیاست، توف دهیکشکه  ییها خواهد زد و خالف نقشه نیزم

او را  يها نشیگز کند، یاو را کنترل نم يمشاورها کند، ینم تیهدا شینفس باشد، خداوند او را در کارها يکه اهل هوا يریمد ●
او فقط به ابزار و . دخودش استفاده کن ياستعدادها ۀاز هم تواند یاو نم. اندازد یخوب درذهنش نم يها یزن گمانه کند، ینم يرهبر

 .گوشه از جامعه هم جوابگو نخواهند بود کی ةادار ياسباب، برا نیا ۀهم یول کند یاتکاء م ردکه دا یاسباب و امکانات

نفس باشد، خدا  يکه اهل مخالفت با هوا یکس/ »!معصوم است؟ هیفق یمگر ول«: پرسند یم ها یبعض چرا
   دارد یاو را از خطا و اشتباه مصون م

کمـک   يدسـت خـدا بـرا    کنند یفکر م نهایا. کند یخودش را کمک م یکه خداوند ول کنند یباور نم ها یبعض ●

لذا . را از گناه نگه دارد یکس کیخدا امکان ندارد  يبرا کنند یمثالً فکر م! خودش، بسته است یکردن به ول

 ینفـس، بـا خـدا زنـدگ     يهوا وندب یمدت کیاگر  نهایا» !معصوم است؟ هیفق یمگر ول«: پرسند یم یبرخ

ـ  تیریآنها چگونه تحت مد یو زندگ کند یم تیکه خداوند چگونه آنها را هدا دندید یم کردند، یم اداره  یاله

 ياهل مخالفت با هوا یاگر کس دندیفهم یچون م. آمد ینم شیپ شان يسؤال برا نیا گریوقت د آن. شود یم

 .   دارد یاز خطا و اشتباه مصون م و کند ینفس باشد، خداوند چطور او را کمک م

 یآدم حساب ایباشد،  یخودش آدم حساب یو اال اگر کس. اند دهیند یالبد تا حاال آدم حساب کنند، یشک م ها یحساب  که به آدم یکسان ●
 . رندیگ یخداوند قرار م تیدر کنف حما نهایکه ا کند یو باور م کند یشک نم ها یحساب  به آدم گریباشد، د دهید

اگر به معصوم هم  نهایا. اصالً چقدر به معصوم معتقد هستند ستیمعلوم ن» !مصوم است؟ هیفق یمگر ول«: ندیگو یکه م یکسان ●
 نانیاطم ادیز ایباز هم گو یبه معصوم هم معتقد بودند، ول یبرخ خیدر تار نکهیکماا! کنند یعصمت او دعوا م ۀبرسند، البد بر سر درج

 !امام خودشان را امتحان کنند دخواستن ینداشتند و م

 مینفس برو يمخالف هوا رانیسراغ مد دیبا میهست ياگر دنبال منافع ماد یحت

کار او  يخواهد کرد و برا ياری ها يریگ میاو خواهد بود و او را در کارها و تصم بانینفس نباشد، خداوند پشت يکه تابع هوا يریمد ●
کارش  ۀجیکه دارد، اثر و نت یامکانات ۀهم رغم یعل کند، یم تینفس تبع يکه از هوا يریمد یول. دهد یخوب قرار م ۀجیاثر و نت

نفس است،  يکه تابع هوا یکس دیلذا مردم الاقل به خاطر منافع خودشان هم نبا. مردم را خراب خواهد کرد رخوب نخواهد بود و کا
 . بگمارند استیو ر تیریبه مد

بلکه به خاطر منافع  ست،ینفس نباشند، صرفاً به خاطر اعتقادات ما ن ياز هوا تیما اهل تبع و مسئوالن رانیمد میخواه یاگر ما م ●
یحت. هست زیخودمان ن يماد مینفس باش يمخالف هوا رانیبه دنبال مد دیباز هم با میخودمان هم هست ياگر به دنبال منافع ماد. 
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 ریبا مد ینید ۀکار جامع گذارد ینمخداوند / بوده رانیمد ۀساله، شبک 35 يها یماندگ عقب عامل
 برود  شیهواپرست پ

 يکمبـود  چیه ،يروزیپ يها به اوج قلّه دنیو رس ياقتصاد يها و بحران ها یسخت نیگذر از ا يما برا ۀجامع ●

عقب نگـه داشـته    ها يروزیپ ۀسال بوده که ما را از قل 35 نیما در طول ا رانیمد ۀشبک ییندارد، فقط توانا

ـ   يالبته تخصص هم جا. هواپرست کار جلو برود ریبا مد گذارد یوند نمچون خدا. است  یخـودش را دارد ول

 . عامل است نیتخصص بعد از ا

 نیهاست که وزرا و معاون وزارتخانه ۀلذا به نفع هم. اندازد ینفس داشته باشند، خداوند کارشان را راه م يما مخالفت با هوا رانیاگر مد ●
کارها  گذارد یو اال خدا نم. افتد یباشد به نفع مردم است و کار مملکت راه م طور نینفس باشند، اگر ا يآنها مخالف هوا رانیو مد

 . رود ینم شیو خوب پ شود یامکانات، کارها خراب م ۀهم رغم یبرود و عل شیدرست پ

و از  رفته یم شیخوب پ شیبوده، کارها »مولَامطیعاً لأَمرِ «که  یتا وقت ر،یمد کیو در عصر ما فراوان است که  خیدر تار ییها مثال ●
کارها درست  داده، یدرست کردن کارها انجام م يهم برا یقفل شده و هر تالش شینبوده کارها »مطیعاً لأَمرِ مولَا«که  یوقت
 .به ضرر مردم است نیو ا شود یخراب م شیکه هواپرست باشد، کارها يریمد. است شده ینم

 کرد یباور نم یکس/دهد یانجام م یبزرگ ينفس باشد، با حداقل امکانات کارها يهوا که مخالف يریمد
 برسد قاتیتوف همه نیبه ا) ره(امام

اصالً خدا . رود یکه در جامعه دارد، کار خودش هم جلو نم یاز آثار شوم ينفس خودش نباشد، جدا يمخالف هوا يریو ام ریاگر مد ●
 کی! دهد یانجام م یبزرگ ينفس باشد، با حداقل امکانات چه کارها يکه مخالف هوا يریمد یول. کارش جلو برود گذارد ینم

 شانیچون ا یبرسد، ول قاتیتوف همه نیخودش به ا امیبا ق) ره(امام کرد یباور نم کس چیه. ودب) ره(بارز آن، حضرت امام ۀنمون
 .بزرگ داد قاتینفس بود خداوند به او توف يمخالف با هوا

 »!که مبارزه با نفس ندارند، جلوتر هستند؟ ها یچرا غرب«: ندیگو یم یبرخ

 نیالبته بحث در ا. ستندیواقعاً آنها جلوتر ن که یدر حال» !که مبارزه با نفس ندارند، جلوتر هستند؟ ها یپس چرا غرب«: ندیگو یم یبرخ ●
و چه  ستیدر دست ک ها یکار غرب ندیاما شما بب م،یا ها را کرده بحث نیا ییها دارد، و قبال به مناسبت يعتریبه وقت وس ازین نهیزم

 رانیمد دیحاضر هست ایآ! د؟یباش تکاریجنا ستیونیصه مشت کی ةبرد ها یمثل غرب دیشما حاضر هست ایسلطه دارد؟ آ نهابر آ یکس
 دار هیسرما يها ها و تراست و صاحبان کارتل ها ستیونیو نوکر صه يباز شب مهیعروسک خ ،یغرب يشما مثل سران کشورها

 باشند؟ تکاریجنا

 مشت کیامکانات کشورشان، برده و نوکر  ۀکه با هم ییها یهمان غرب اند؛ دهیرس ها یکه غرب میبرس ییجا نیبه هم میخواه یما نم ●
هرگز حاضر ! کنند و به آنها پول بدهند؟ تیحما تکاریجنا يها ستیما از ترور رانیمد میما حاضر ایآ. هستند ریحق ستیونیصه

 .میستین
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 »5-)4(ریتنها مس«

اصل  کی» است رکنندهیقدرت تطه«/ دارد  یدر پ یانسان میعظ ۀمطلق قدرت دو فاجع ینف
ندارد،  يکار استیبه س یاست ول يکه دنبال خودساز یکس /فرزند است تیترب يبرا یتیترب

مبارزه با  ۀاثر هم دیشبا تفاوت ینفس صاحبان قدرت، ب ياگر نسبت به هوا /داده بیخودش را فر
 رود یم نیشما هم از ب يفرد يها نفس

 کنند فسلفۀ سیاسی شدن یک مؤمن، مبارزه با کسانی است که هواي نفس خود را بر دیگران تحمیل می
تک افراد با هواي نفس خودشان مسألۀ دیگري هم  و افراد دور هم جمع شدند، غیر از مبارزة تک وقتی جامعۀ بشري شکل گرفت ●

خواهند  آید؛ اینکه افراد باید یک مبارزة دیگر را هم شروع کنند و این مبارزة جدید، مبارزة با هواي نفس کسانی است که می ید میپد
در این . خواهند زندگی یا بندگی دیگران را تحت تأثیر قرار دهند بر دیگران سلطه پیدا کنند، یا کسانی که با هواي نفس خودشان می

خواهند  کسی باید با هواي نفس خودش مبارزه کند، بلکه باید یک انرژي دیگر هم صرف کند تا با کسانی که میصورت نه تنها هر 
این فسلفۀ سیاسی شدن یک عنصر مؤمن و یک نیروي انقالبی محسوب . هواي نفس خودشان را بر او تحمیل کنند نیز مبارزه کند

 .فرار کردشود از این مبارزه  اي هم نیست و نمی شود؛ چاره می

خواهند هواي  توان فرار کرد، در اجتماع هم از مبارزه با کسانی که می طور که در زندگی فردي از مبارزه با هواي نفس نمی همان ●
ابتدا باید این پدیده را . هایی دارد براي خودش اصول و روش این مبارزه هم. توان فرار کرد نفس خود را بر دیگران مسلط کنند نمی

طلب یا  طلب، مقام طلب، قدرت بعد باید به این پرداخت که ما در مواجهه با هواي نفس افراد سلطه. همیت آن را دیدشناخت و ا
 صاحب مقام چگونه باید برخورد کنیم؟

 جامعه نیاز به مدیر دارد؛ چه صالح و چه فاسد): ص(پیامبر
باره را  بشناسیم و برخی از نکات مهم در اینمقدار بهتر  ا یکخواهیم پدیدة مبارزه با هواي نفس دیگران ر در این قسمت از بحث، می ●

 بیان کنیم تا بفهمیم که در این میدان چگونه باید عمل کنیم؟

اي رئیس و مدیر  شوند و یک عده اي قدرتمند می شوند، طبیعتاً یک عده ها دور هم جمع می گیرد و آدم وقتی جامعۀ بشري شکل می ●
توانند مدیر شوند، و  کند لذا همه نمی ها با همدیگر فرق می چون از یک طرف استعداد آدم. ناپذیر است نابشوند که این مسأله اجت می

 . شود کسی مدیر نشود؛ چون براي ادارة جامعه نیاز به مدیر است شود همه مدیر بشوند، و همچنین نمی از طرف دیگر اصالً نمی

باشد، چه از طریق دموکراسی، چه به امر خدا باشد و چه با انتخاب مردم، باالخره دست آمده  این مدیریت چه از طریق دیکتاتوري به ●
جامعه نیاز به مدیر دارد؛ چه آدم صالحی باشد و چه «: فرماید می) ص(پیامبر اکرم. مدیریت براي جامعۀ بشري یک امر الزم است

خود مردم . شود جامعه را اداره کرد بدون مدیر نمیباالخره  )1/37/اللئالی عوالی(»فَاجِر لَا بد للنَّاسِ منْ إِمامٍ إِما برٍّ أَوآدم فاسدي باشد؛ 
 .خواهند با همدیگر زندگی کنند، باید بین خودشان یک کسی را رئیس کنند هم این را قبول دارند که وقتی می

فقط خدا رئیس است و هیچ کسی غیر از خدا نباید رئیس «که و منظورشان این بود  » لَا حکْم إِلَّا للَّه«: گفتند حتی خوارج هم که می ●
بجنگند، پیش خودشان قرار گذاشتند یک کسی را به عنوان رئیس انتخاب ) ع(، وقتی تصمیم گرفتند در مقابل امیرالمؤمنین»باشد
: ا به حرف او توجهی نکردند و گفتندآنه! مگر بنا نبود کسی رئیس نباشد؟: تر بود، گفت البته یک نفر از میان آنها که کمی ساده. کنند

فانه ال بد لکم من عماد و سناد و رایه  فولوا امرکم رجال منکم(...و براي خودشان رئیس انتخاب کردند ! شود بدون رئیس که نمی
از آن  تیاکمحق حبله «: فرماید هم دربارة این شعار خوارج می) ع(امیرالمؤمنین( )5/75/؛ تاریخ طبريتحفون بها و ترجعون إلیها
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در حالى که براى مردم وجود حکومتى باشد  دیاصالً در جامعه نبا نکهیدارند و آن ا گرىیخداست ولى خوارج از شعار خود هدف د
إِلَّا للَّه و إِنَّه لَا بد للنَّاسِ منْ أَمیرٍ نَعم إِنَّه لَا حکْم إِلَّا للَّه و لَکنَّ هؤُلَاء یقُولُونَ لَا إِمرَةَ  ؛و خواه بدکار، ضرورى است کوکاریخواه ن ؛حاکم

 ))40خطبۀ /البالغه نهج(»برٍّ أَو فَاجِرٍ

وقتی شما یک جمعی را کنار هم قرار دادید باید یک . شود از قدرت و مقام و مدیریت اجتناب کرد به دالیل مختلف در جامعه نمی ●
ست که وقتی سه نفر از شما خواستید به سفر بروید، یک نفر را به عنوان رئیس قرار حتی در آداب اسالمی آمده ا. کسی رئیس باشد

اسالم عزیزي که در همۀ مسائل، دقیقترین راه ) 17550/کنز العمال؛ إذا کانَ ثالثۀٌ فی سفَرٍ فَلْیؤَمرُوا أحدهم): ص(رسول خدا(دهید
 .اصالً خود همین، یک نوع تمرین مدیریت است. سه نفره هم رئیس بگذاریدفرماید حتی براي یک جمع  دهد، می ها را ارائه می حل

 شود اجتناب کرد از قدرت که الزمۀ مدیریت است نمی/ ناپذیر است مدیریت اجتناب
هاي رشد و آزمایش معرفی شده  شود از مدیریت و قدرت اجتناب کرد، بلکه به عنوان یکی از محل تنها به صورت طبیعی نمی نه ●

مدیریت و قدرت را باید تمرین کرد تا به یک فضاي سالمی در جامعه برسیم و . مچنان که در مورد مال گفته شده استه .است
 .افرادي را داشته باشیم که رئیس شدن را تمرین کرده باشند و از ریاست خودشان سوء استفاده نکرده باشند

تر از بقیه هستند، هم اینکه اگر کسی هم  ها قوي هم بعضی. ناب کنیمتوانیم اجت ما از نفسِ وجود قدرت که الزمۀ مدیریت است نمی ●
و اال زندگی ما پیش  را اداره کند امور جامعهتر قرار دهیم تا بتواند  نباشد، باالخره ما باید با حمایت خودمان یک کسی را قوي تر قوي

 . نخواهد رفت

رسد که  قدر مشتاق و خواهان دارد که دیگر نوبت به این نمی ریاست آن تنها ما به داشتن رئیس مجبور هستیم، بلکه از سوي دیگر نه ●
هاي عمیق و سنگین نفس این است که انسان دوست دارد بر  چون یکی از خواهش. ناپذیر بودن ریاست توجه کنیم ما به اجتناب

 .هاي دیگر سلطه و غلبه پیدا کند انسان
 بد است» حب مقام«بد نیست، » مقام«/د نفی مطلق قدرت دو فاجعۀ عظیم انسانی در پی دار

شود،  دي است و هواي نفس محسوب میهاي دیگر چیز ب درست است که حب مقام و میل به قدرتمند شدن و ریاست بر انسان ●
و دو گیري کنید، الاقل دو آسیب مهم دارد  هاي خوب بگوییم که از قدرت و مقام کناره ها خصوصاً انسان اگر ما به همۀ انسان منتها

 :دهد فاجعۀ عظیم ملی و انسانی رخ می

هاي مسأله را مراعات نکنیم، نتیجه این  و حتی حب مقام تاکید کنیم و جوانب و ظرافت» مقام«اگر ما بیش از اندازه بر بد بودن  -1 ●
به سراغ  -فس نیستندکه اهل مبارزه با هواي ن-طلب  هاي قدرت گیرند و آدم هاي خوب از مقام و قدرت، فاصله می شود که آدم می

درحالی  .ایم هاي خوب را از قدرت نهی کرده گیرد، چون ما آدم هاي بد قرار می در نتیجه، قدرت همیشه در دست آدم. روند مقام می
» مقام«چیز بدي است معنایش این نیست که » حب مقام«اینکه  .هاي بد هاي خوب بیفتد نه آدم که اتفاقاً قدرت باید به دست آدم

شود مال را دوست  همانطور که می.  شود قدرت و مقام را دوست نداشت ولی به سراغ آن رفت می .اً چیز بد و ناپاکی استمطلق
 .نداشت ولی به سراغ آن رفت

چیز بدي است، دیگر روي خود را از » حب مقام«رسد اگر مدام به آنها بگوییم که  عموم مردم که دستشان به مقام و قدرت نمی -2 ●
دهد و آن این است که  و فاجعۀ دوم رخ می. شوند گردانند و به زندگی شخصی خودشان مشغول می قام و قدرت برمیموضوع م

شناسند، لذا تعامل قدرتمندان  چون اصالً توجهی به قدرت ندارند و قدرت را نمی. عموم مردم از ساز و کار قدرت خبر نخواهند داشت
در حالی که . آورند شوند و از مافیاي قدرت سر در نمی هاي فاسد را متوجه نمی طلب قدرتکنند و ترفندهاي  با یکدیگر را درك نمی
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مردم باید هوشمند باشند و بدانند در رأس قدرت چه اتفاقاتی دارد . قدر ساده باشند که از این مسائل سر در نیاورند مردم نباید این
 .چیز بدي است» حب مقام«ییم که ها، بگو لذا اول باید ضمن جلوگیري از این آسیب .افتد می

 کنند کسانی که عادت دارند فقط امام مظلوم را دوست داشته باشند، با امام مقتدر مشکل پیدا می
مثالً یکی دیگر از نتایجش این است که هر . ها و نتایج شوم دیگري نیز دارد اینکه ما قدرت و مقام را مطقاً چیز بدي بدانیم، آسیب ●

افراد   تشریف آوردند، براي این) ع(در این صورت، وقتی آقا امام زمان. دانند شد، مردم او را زیاد آدم خوبی نمیکسی قدرت داشته با
لذا کسانی که عادت دارند . خواهند بود» امام مقتدر«نخواهند بود، بلکه » امام مظلوم«چون حضرت دیگر . شود مشکل ایجاد می

 .توانند چنین امامی را دوست داشته باشند کنند و نمی این امام مقتدر مشکل پیدا می فقط امام مظلوم را دوست داشته باشند، با

اما وقتی شهید شد و . در رأس قدرت بود، ایشان را دوست نداشتند) ع(مثالً تا وقتی که امیرالمؤمنین. پرست هستند ها مظلوم بعضی ●
 .ها رواج پیدا کرد لفرزندان او را هم مظلومانه به شهادت رساندند، محبت ایشان در د

خواهند هواي  طلبی یا حب مقام به عنوان یک هواي نفس و لزوم مبارزه با کسانی است که می بحث ما دربارة لزوم مبارزه با قدرت ●
وقت علیه اصل مقام و قدرت در جامعه،  هاي این بحث هم باشیم و یک اما باید مراقب آسیب. نفس خود را بر دیگران تحمیل کنند

 . گویی نکنیم مطلق
وقتی انبیاء به مردم / گاهی متدینین وظیفه دارند به سمت مقام و قدرت حرکت کنند؛ همانند انبیاء

 شدند متهم به حب مقام می» از من اطاعت کنید«: گفتند می
هی اوقات وظیفه باید توجه کنیم که اساساً گاهی اوقات متدینین وظیفه دارند به سمت مقام و قدرت حرکت کنند، همانطور که گا ●

کنند، پیش مردم آدم بدي تلقی  البته در اغلب موارد، کسانی که بر این مسأله تأکید می. کسب ثروت براي خدمت به معنویت را دارند
حب مقام دارند و ) پیامبران(اینها: شد شدند؛ چون گفته می بد تلقی می هاي کمااینکه انبیاء الهی سر همین موضوع آدم. خواهند شد

از سوي دیگر، انبیاء الهی  )24/م؛ مؤمنونما هذا إِالَّ بشَرٌ مثْلُکُم یرید أَنْ یتَفَضَّلَ علَیکُ(خواهند بر مردم برتري و تفوق پیدا کنند  می
و همین بود که  ...)و126و110و108آیات /ن؛ شعراءفَاتَّقُوا اللَّه و أَطیعو(» باید از من اطاعت کنید« :هم وظیفه داشتند به مردم بگویند

آنها اکثراً با . کرد شان سنگین بود و بر آنها فشار روانی وارد می چون اطاعت از انبیاء براي. توانستند بپذیرند و تحمل کنند ها نمی خیلی
 .پیام انبیاء مشکلی نداشتند، بلکه با بحث اطاعت از انبیاء مشکل داشتند

واپسین را براى کسانى قرار مى دهیم که خواهان برترى و تباهى در زمین نیستند و  آن سراى«درباره آیه ) ع(امیرالمؤمنین علی ●
نازل شده در میان مردم این آیه درباره زمام داران دادگر و فروتن و دیگر قدرتمندان : ـ فرمود » فرجام از آنِ پرهیزگاران است

دار اآلخرَةُ نَجعلُها للَّذینَ الَ یرِیدونَ علُوا فی الْأَرضِ و الَ فَسادا و الْعاقبۀُ تلْک ال«:  اإلمام علی علیه السالم ـ فی قَوله تعالى(.است
 )36538/؛ کنزالعمالنَزَلَت هذه اآلیۀُ فی أهلِ العدلِ و التَّواضُعِ من الوالةِ ، و أهلِ القُدرةِ من سائرِ النّاسِ: »83/قصص(للْمتَّقینَ

ها مخالفت کنیم، بلکه باید علیه هواي نفس کسانی مبارزه کنیم که  اید به طور مطلق با داشتن مقام و قدرتمند شدن آدمما نب ●
که در بحث مبارزه با هواي نفس فردي وقتی  همچنان. خواهند هواي نفس خود را با سلطه و ظلم بر دیگران ارضاء کنند می
طلبی اقدام کنیم، بنا نداشتیم راحتی و شهوت را به طور مطلق از  طلبی و شهوت حتراجنس هایی از  خواستیم علیه هواي نفس می

با ایمان و توکل بر «: گفتیم و می» راحتی خودتان را از بین ببرید... شما نباید با حسادت و حسرت و«: گفتیم اتفاقاً می. بین ببریم
جایی که خداوند واجب یا  تنها آن نه. وات خودتان را تأمین کنیدهمچنین شما باید برخی از شه» خدا، براي خودتان راحتی بیاورید

 .جاهایی که خداوند مباح کرده است مستحب کرده است، بلکه آن
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نصیحت ولی امر، به معناي خیرخواهی اوست /ما وظیفه داریم قدرت قدرتمندان سالم و خوب را حفظ کنیم
 نه انتقاد از او

هاي خدانشناس وقتی ببینند یک آدم خوب زمینۀ جلب اعتماد مردم را دارد، او را تخریب  آدماگر ما از این واقعیت غفلت کنیم،  ●
ي ها ها را با دقت بررسی کنید، خواهید دید که نزدیک انتخابات به عنوان مثال، شما اگر روزنامه. کنند تا به مقام و مسئولیت نرسد می

هاي خوبی که ممکن است رأي  کنند به تخریب اعتماد مردم به آدم می ادبی هستند، شروع هاي سیاسی که اهل بی جریان ،مختلف
  .هاي خوب هستند اینها به هر قیمتی دنبال نیفتادن مقام در دست آدم. بیاورند

االن که ولی امر مسلمین، قدرت دارد، ما باید قدرت او را حفظ . ما حتی وظیفه داریم قدرت قدرتمندان سالم و خوب را حفظ کنیم ●
النَّصیحۀُ ): ...ص(پیامبر اکرم(اند، خیرخواهی و حمایت و دلسوزي کردن براي ائمۀ مسلمین الزم است ، چرا که در روایت فرمودهکنیم

دهد معناي آن را درست  اند که نشان می گرفته» انتقاد«را به معناي » نصیحه«ها این  بعضی )1/403/؛ کافی لأَئمۀِ الْمسلمین
آید، ولی نه اینکه پشت سر او  هاي دلسوزي کردن، بیان کردن اشکاالتی باشد که به نظرمان می لبته شاید یکی از شاخها. اند نفهمیده

دلسوزي در پشت سر، به این است که . اگر اشکالی داریم، به خود او باید گفته شود. بگوییم، این خیرخواهی نیست، تخریب است
 .انسان از او حمایت کند

ما هیچ «: فرماید خداوند می. اند که قدرت و مقام را به دست بگیرند قام چیز بدي نیست و انبیاء الهی همه آمدهنفِس قدرت و م ●
پیغمبر نباید مظلوم و  )64/نساء(»و ما أَرسلْنا منْ رسولٍ إِالَّ لیطاع بِإِذْنِ اللَّهایم مگر اینکه باید فرمانده باشد؛  پیغمبري را نفرستاده

پیغمبران باید مدیران جامعه باشند و قدرت . اي بنشیند و فقط مردم را موعظه کند؛ پیغمبر باید فرمانده باشد ر یک گوشهغریب د
کردند  کردند و فقط مردم را موعظه می کنید اگر انبیاء الهی مثل اساتید اخالق رفتار می شما فکر می. شان باشد مطلق الهی در دست

 !رساند؟ کردند و کسی آنها را به قتل می اشتند، دشمن پیدا میو کاري به قدرت و ریاست ند
هاي فردي شما هم از بین  تفاوت باشید اثر همۀ مبارزه با نفس اگر نسبت به هواي نفس صاحبان قدرت، بی

 رود می
نسان وظیفه دارد براي از سوي دیگر ا. پرهیز کند انسان از یک سو، باید از اینکه به عنوان هواي نفس به سوي قدرت و مقام برود، ●

انسان باید نسبت به قدرت و مقام، حساس باشد و اال اگر شما نسبت به هواي نفس . حفظ قدرت و مقامِ سالم، در جامعه تالش کند
 . رود هاي فرديِ شما هم از بین می وقت اثر همۀ مبارزه با نفس تفاوت باشید آن صاحبان قدرت، بی

 تفاوت باشد، بی اند داشته باشد،ولی نسبت به کسانی که هواي نفس خود را بر او مسلط کرده کسی که خودش مبارزه با هواي نفس ●
تنها  گیرد که نه رود و آخرش هم در جهنم و در کنار کسانی قرار می هواي نفسی که درزندگی فردي خود داشته،از بین میااثرمبارزه ب

 . دادند لکه به صورت اجتماعی هم هواي نفس خود را بر دیگران غلبه میاند ب در زندگی فردي خودشان مبارزه با هواي نفس نداشته
 کسی که دنبال خودسازي است ولی به سیاست کاري ندارد، خودش را فریب داده 

و اعتنایی کرد  دهند، بی اسرائیلی مشغول نماز و عبادت و راز و نیاز بود، وقتی دید دو بچه یک خروس را آزار می پیرمرد عابدي از بنی ●
کَانَ رجلٌ شَیخٌ : عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ به عبادتش ادامه داد، و خداوند بر او عذاب نازل کرد و دستور فرمود که تا ابد در جهنم باشد؛

لَامینِ صبِیینِ إِذْ أَخَذَا دیکاً و هما ینْتفَانِ رِیشَه فَأَقْبلَ علَى نَاسک یعبد اللَّه فی بنی إِسرَائیلَ فَبینَا هو یصلِّی و هو فی عبادته إِذْ بصرَ بِغُ
ي فَسدبی بِعیخضِ أَنْ سإِلَى الْأَر ى اللَّهحفَأَو کنْ ذَلا عمهنْهی لَم ةِ وادبنَ الْعم یهف وا هی اموِي فهی وه و ضالْأَر بِه اخَت دورِ أَبدرلد

خداوند که از عابدي که نسبت به تسلط ظالمانۀ دو بچه بر یک خروس بی تفاوت است  )669/؛ امالی طوسی الْآبِدینَ و دهرَ الداهرِین
 !گذرد؟ خواهند بر مردم تسلط پیدا کنند، می گذرد، آیا از کسی که نسبت به هواپرستانی که می نمی
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خواهند بر مردم سلطه پیدا کنند، مبارزه  ا هواي نفس خودتان مبارزه کنید و با هواي نفس هواپرستانی که میتوانید فقط ب شما نمی ●
خدا که آدم صالح را به عذاب . اگر با آن هواپرستان مبارزه نکنید، به صالح نخواهید رسید. دو مبارزه عین همدیگر است  این. نکنید

کند  کند که فکر می بال خودسازي رفته ولی به سیاست و جامعه کاري ندارد، اشتباه میپس آن کسی که دن. کند جهنم گرفتار نمی
 .دهد آدم خوبی شده است؛ او دارد خودش را فریب می

گوید که دارد  طلبان کاري ندارد، یا دروغ می کسی که ظاهراً دنبال خودسازي و اصالح نفس است ولی به هواپرستان و سلطه ●
 . دهد یا اینکه دارد خودش را فریب می کند، خودش را اصالح می

نسبت به وضعیت ) ره(از حساسیت آقاي بهجت اي نمونه/ انقالبی و سیاسی شدن، الزمۀ مؤمن بودن است 
 مردم مظلوم منطقه

دا خواهند بر ما سلطه پی خداوند از ما خواسته است که هم با هواي نفس خودمان مبارزه کنیم و هم با هواي نفس دیگرانی که می ●
طور نیست که به دلیل ذائقۀ روحی، انقالبی شویم بلکه از سر وظیفه  پس این .مؤمن بودن است ۀشدن، الزم یاسیو س یانقالب. کنند

نباید تصور کنید ایشان فقط مشغول مناجات بوده و نسبت به مسائل اجتماعی : فرمود می) ره(اهللا بهجت آقازادة آیت. الهی است
مثالً در ابتداي جنگ قبلی غزه، فرموده بودند هر . ایشان نسبت به اتفاقات جامعه و منطقه بسیار حساس بودند اتفاقاً. تفاوت بودند بی

) ره(شد، آقاي بهجت یا وقتی خبري از یک انفجار در عراق منتشر می. تواند باید براي مردم غزه انجام دهد کسی هر کمکی که می
دهندة حساسیت  ها نشان این. شدند و این در رفتار ایشان کامالً مشهود بود متأثر میکرد و ناراحت و  شان تغییر می واقعاً حال

 .العادة ایشان نسبت به امور مسلمین است فوق

یکی هواي نفس خودمان و یکی هم هواي نفس دیگرانی که در جامعه : ما دو تا هواي نفس داریم که باید با آنها مبارزه کنیم ●
کنند، به طور  و در میان کسانی که هواي نفس خود را به دیگران تحمیل می. بر دیگران تحمیل کنند خواهند هواي نفس خود را می

کنیم؛ نه برخی از آن هواپرستانی که در خیابان گناه  طلبی صحبت می طلبی و جاه مشخص داریم در مقولۀ حب مقام و قدرت
 .ها باید جداگانه صحبت کرد دربارة این. کنند شخصی می

 تواند فساد را از بین ببرد که قدرت می در حالی» قدرت فسادآور است« ند گوی می
. کنیم مقدار دربارة خوبی قدرت صحبت می جا یک لذا در این. باید توجه کنیم که ضدیت با قدرت و مقام نباید یک مسألۀ مطلق باشد ●

 .  تواند فساد را هم از بین ببرد میولی اتفاقاً قدرت » قدرت فساد آور است«: گویند مثالً مشهور شده است که می

 )242حکمت /البالغه نهج(»إِذَا کَثُرَت الْمقْدرةُ قَلَّت الشَّهوةشود؛  وقتی قدرت زیاد شود، شهوت کم می«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین ●
 . که شهوت او کاهش پیدا کند رود انتظار می) که یکی از آن جهات، قدرت اجتماعی است(قدرتمند شد وقتی انسان در جهات مختلف

سري شهوات او را  انسان تا وقتی مقام ندارد، ممکن است یک. رسد، باید شهوات او ضعیف شود وقتی انسان به قدرت و مقام می ●
به عنوان مثال . اما وقتی صاحب مقام شد، انتظار داریم از این شهوات پاك شود... خوراکی و اذیت کند، مثالً شهوت تجمل، خوش

. این شهوت را نداشته باشد رود دیگر آمد، وقتی به قدرت و مقام رسید، انتظار می کسی که قبالً از ماشین آخرین مدل خوشش می
 .برد این اصل مهم، انتظار ما را از مدیران و افراد قدرتمند جامعه باال می. رود شهوات از دل انسان می چون با آمدن قدرت،

با ! تو دیگر کی هستی؟«: لذا کسی که مقام داشت ولی پاك نشد، باید گفت. ت که آدم پاکی بشودکسی که مقام دارد، طبیعی اس ●
لذا مسئولین مراقب باشند، اگر نسبت به زمانی که مسئول نبودند، » !داري؟ اي، باز دست از شهوت برنمی اینکه به مقام هم رسیده

 .ددار هستن تر نشوند، باید بدانند که واقعاً مسأله نورانی
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 یک اصل تربیتی براي تربیت فرزند است »است رکنندهیتطهقدرت «
اتفاقاً برعکس است، یعنی » !مقدار فساد در مدیران، مجاز است آورد، لذا یک چون قدرت فساد می«: این اشتباه است که بگوییم ●

قدرت تطهیرکننده : گوییم نداریم، بلکه می تنها به قدرت و مقام، به طور مطلق نگاه منفی ما نه. کند قدرت انسان را از فساد دور می
 . است

سالگی به بعد، پدر و مادر مشاور باشند و دیگر به  14در مسیر تربیت فرزند، اگر از . یک اصل تربیتی است) ع(این کالم امیرالمؤمنین ●
اند و همین قدرت دادن، اثر  اند و قدرت او را به رسمیت شناخته او دستور ندهند، به این معناست که به فرزند خود قدرت داده

 .کنندگی دارد پاك
 بینند خورند، وضع جهان را نمی ها را می ها بر زن ها که خیلی غصۀ قدرت مرد دان ق برخی از حقو

آمیز هستند چون  قوانین اسالمی، تبعیض: گویند می. خورند ها را می ها بر زن ها هستند که خیلی غصۀ قدرت مرد دان ق برخی از حقو ●
لذا . گویند که ما باید این قدرت را کنترل کنیم بعد می! دهد و این تبعیض است ین حقوقی اسالم قدرت مرد را بر زن غلبه میقوان
 . دهند تا یک تناسبی برقرار شود کاهند و به زن قدرت می آیند و به انحاء مختلف از قدرت مرد می می

اند، آیا مردها دست از فساد و ظلم  ها قدرت داده اند و به زن ت مردها کاستهشما به تجربۀ بین المللی نگاه کنید؛ حاال که از قدر ●
 قدرت ها در غرب چون قدیم. رود بینید در غرب فساد از در و دیوار باال می طور نشده بلکه می تنها این نه! اند؟ ها برداشته نسبت به زن

 !کنند؟ االن که وضعیت بدتر شده است نمیکردند؛ آیا االن دیگر ظلم  ها ظلم می مردها بیشتر بود، به زن

فالن قانون را از قوانین فرانسه و انگلستان ) اوایل انقالب(ها پیش من سال«: گوید متاسفانه االن یک عالم دینی با افتخار می ●
شان باید بروند و ای» .کند برداشت کردم و با اصرار فراوان آن را به تصویب مجلس رساندم؛ قانونی که قدرت مرد را بر زن، کم می

آیا آمار طالق و فساد بهتر شده یا ! ببینند که از وقتی این قانون به تصویب رسیده است، چقدر آمار طالق، افزایش پیدا کرده است
 !بدتر شده است؟

کنند فکري کرد، نه اینکه به طور مطلق علیه قدرت قیام  باید براي کسانی که از قدرت خود سوء استفاده می
 کرد

اگر قدرت در جاي خودش قرار بگیرد و به . جا انسان را تطهیر خواهد کرد آورد ولی قدرت به جا فساد می است که قدرت نابه درست ●
دهد که کدام قدرت را به زن بدهد و کدام قدرت  و این را اسالم تشخیص می. شایستگی به فردي داده شود، تطهیرکننده خواهد بود

هاي  هر دو اگر از قدرت. هایی را به مرد داده است هایی را به زن داده است و یک قدرت قدرتخداوند هم یک . را به مرد بدهد
نه اینکه قدرتی که براي مرد است از او بگیرید و به زن بدهید که در این . خودشان درست استفاده کنند، تعادل برقرار خواهد شد

 .اید صورت هر دوي آنها را فاسد کرده

کسانی هم هستند که از این ! بله. دهد، او نباید ظلم کند البته وقتی خداوند به کسی قدرت و اختیار می. قدرت تطهیرکننده است ●
گویا بخشی از علم حقوق . کنند باید براي آنها یک فکري کرد، ولی نباید کالً علیه قدرت قیام کرد قدرت و اختیار سوء استفاده می

که قدرت به طور  در حالی! قدرت عامل ظلم است: گوید ه قدرت قیام کند، چون میبیند که کالً علی رسالت خودش را در این می
 .مطلق عامل ظلم نیست، بلکه خیلی از اوقات عامل تطهیر است
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 »6-)4(ریتنها مس«

طبق روایات،  /عوامانه است به اختالف نظر سیاسیون بپردازیم ولی به ریشۀ نظرات آنها نپردازیم
 مسئولین اهمیت دارد مخالفت با هواي نفس است  آنچه دربارة

عوامانه است به اختالف نظر / بسیاري از اختالف نظرهاي مدیران و مسئولین ناشی از هواي نفس است
 سیاسیون بپردازیم ولی به ریشۀ نظرات آنها نپردازیم

شود  اي مدیران و سیاستمداران جامعه بحث میه یکی از گفتگوهایی که در جامعۀ ما جاري است این است که معموًال دربارة دیدگاه ●
البته نفس . شود شود و ادارة جامعه به مسئولینی که دیدگاه خاصی دارند، سپرده می هاي مختلف رأي داده می و حتی به این دیدگاه

گونه  د گفت که همیشه اینقدر با هم اختالف نظر پیدا کنند؟ در پاسخ بای توانند این ها می این کار خوب است ولی آیا واقعاً انسان
 . هاست ها ناشی از اهواء نفسانی انسان الاقل بخشی از اختالف نظرها و یا برخی از دیدگاه. نیست

نباید نظرات گوناگون داشته باشند، و نه اینکه اگر نظرات گوناگونی داشتند این نظرات مختلف را بیان   نه اینکه مسئولین یا سیاسیون ●
تواند باشد، اما در این میان باید  هاي مختلف، دیدگاه مقبول خودشان را انتخاب نکنند، همۀ اینها می ن دیدگاهنکنند، و مردم از بی

یعنی وقتی اختالف . ناشی از اهواء نفسانی است  بخشی از این اختالف نظرها، الاقلیا  اي از این اختالف نظرها  عمدهبخش   :گفت
لذا عوامانه است که ما به موضوع اختالف نظر . اي نفس هستند یا الاقل یکی از دو طرفنظر وجود داشت، یا هر دو طرف دچار هو

 .هاي نظرات آنها نپردازیم سیاسیون بپردازیم، ولی به ریشه
کند که من براى خدا این آقا را باهاش اختالف  هر کس خیال مى. اش از حب نفس است اختالف ریشه«: فرمود می) ره(حضرت امام ●

یک چیز ...»  :فرمود و می) 18/16/صحیفۀ امام(» ؟بنشیند در نفس خودش فکر کند ببیند ریشه کجاستوقت درست  کنم، یک مى
این دیگر این  که آن حب نفس است که -که همه باید از شرّ آن به خدا پناه ببریم-مهم دیگر هم ممکن است موجب اختالف گردد

شناسد و تنها یک راه  نمى... مجلس و نخست وزیر، وکیل، وزیر و قاضى و رئیس جمهور و رئیس .شناسد جریان و آن جریان نمى
 )21/179/صحیفۀ امام(».براى مبارزه با آن وجود دارد و آن ریاضت است

هواي نفس افراد،آنها را به تئوریزه کردن اهواء / ها ناشی از تمایالت نفسانی است بسیاري از دیدگاه
 کند نفسانی وادار می

ناشی از حب نفس است براي این است که یک جایی هم براي اختالف نظرهاي ناشی از » غالباً«اختالف نظرها  گوییم وقتی می ●
یعنی در مواردي که مسأله  -اختالف نظرها ناشی از حب نفس است  گفتیم همۀ و اال می-مسائل تخصصی و فنّی باقی بگذاریم 

این دسته از اختالف نظرها بین مدیران و . ختالف نظر دو مرجع تقلیدتخصصی است و دو تشخیص فنی وجود دارد مانند ا  کامالً
در . انتخاب بین آنها هم باید توسط مردم آزادانه صورت بگیرد. تبادل افکار و تعاطی نظرها هم باید باشد. سیاسیون، طبیعی است

ها ناشی از تمایالت افراد است و این  اهبسیاري از دیدگ: ولی در کنارش باید گفت. فضاي جامعه هم باید گفتگوها صورت بگیرد
 .کند هواي نفس است که افراد را به تئوریزه کردن اهواء نفسانی وادار می

اي به اینکه  جاي هر نوع توصیه و به  اي به صلح و سازش مسئولین با یکدیگر، جاي هر نوع توصیه به ●
اي براي  جاي هر نوع توصیه و به  د،مسئولین به نظرات کارشناسی مراجعه کنند و این نظرات را بپذیرن

هاي اجتماعی  هاي غلط و حرکت اي براي کنترل دیدگاه جاي هر نوع توصیه نظارت بر رفتار مسئوالن و به
سیاستمداران و   اساساً«گسترده براي افشاي یک دیدگاه نادرست، باید این سخن را جا بیندازیم که 

دیگر   چون اگر آنها اهل مبارزه با هواي نفس نباشند،  س باشند؛مدیران جامعه باید اهل مبارزه با هواي نف
 ».را کنترل کنید -الذکر فوق -مسائل  توانید بقیۀ شما نمی
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هاي ناشی از هواي نفس خود، جامعه را آلوده  اگر اهالی سیاست آلوده به هواي نفس باشند، با دیدگاه
 کنند  می

اگر دچار هواي نفس  -اي و روشنفکران و اندیشمندان ستمداران و افراد رسانهاعم از سیا–شود کسی که وارد عرصۀ سیاست می ●
کند و تا شما بخواهید جواب آن را بدهید، دیگر کار از  کند و آن را تئوریزه می طبیعتاً دیدگاه ناشی از هواي نفس خود را پیدا می  باشد،

و در مقام عمل   و افکار عمومی را منحرف کرده  ا به اغواء کشاندهها ر خیلی و  ریختهکار گذشته است چون او همۀ اوضاع را به هم 
اي که سنگی در چاه بیندازد و چهل عاقل نتوانند آن را در  مثل یک دیوانه. ه است ها را به اشتباه انجام داد هم خیلی از اجراي سیاست

 .بیاورند
امعه اهل هواي نفس باشند طبیعتاً در اثر این هواي نفس اگر اهالی سیاست و مدیران ج«: ما باید این بحث را مطرح کنیم که  ●

این مسأله، هم » .کنند ها آلوده می ها را وارد جامعه کرده و جامعه را با این دیدگاه کنند که این دیدگاه هاي غلطی پیدا می دیدگاه
آنها با اهواء . نقد مدیران قرار دارند مربوط به سیاستمدارانی است که در قدرت هستند و هم کسانی که در قدرت نیستند و در مقام

و با این . ها پی ببرند توانند به غلط بودن آن دیدگاه کنند که مردم به این سادگی نمی هاي غلطی تولید می نفسانی خودشان دیدگاه
 .کشانند ها جامعه را به فساد و تباهی می دیدگاه

ا استریل کند، و یک آشپز هم قبل از پختن غذا باید نکات بهداشتی یک پزشک قبل از ورود به اتاق عمل جراحی باید دست خود ر ●
اگر آنها آلودگی داشتند و   الزم نیست آنها نکات بهداشتی را رعایت کنند،«: توان گفت نمی. ها پاك شود را رعایت کند و از آلودگی

 » !کنیم مشکلی براي مردم پیش آمد، بعداً با دارو و بیمارستان، مشکل را حل می
هایی منتشر خواهد کرد  اهل هواي نفس باشد، در اثر این آلودگی از خودش دیدگاه  شود، اگر کسی که وارد عرصۀ فعالیت سیاسی می ●

  چنین کسی اگر وارد مجلس شوراي اسالمی شود،. ها کرده و ذهن مردم را خراب خواهد کرد که مردم را اسیر و گرفتار این دیدگاه
 .آنجا فاسد خواهد کرد  هاي دولتی شود، اگر وارد عرصۀ مدیرتکند و  قوانین را فاسد می

 سه خصلت مورد نیاز براي مسئولین جامعه 
مگر اینکه آن فرد داراي سه   )صالح نیست امامت در دست کسی قرار بگیرد(شود امامت درست نمی«: فرماید می  )ع(امام محمد باقر ●

إِنَّ الْإِمامۀَ لَا تَصلُح إِلَّا لرَجلٍ فیه ثَلَاثُ خصالٍ ورع یحجزُه عنِ م باز دارد؛ ورعی داشته باشد که او را از حرا -1: خصلت باشد
  )1/116/خصال(»الْمحارِمِ

  :گویند می -دانند که تقوا را الزمۀ مدیریت نمی-ها  بعضی. خواهد به حرام بکشاند ورع یعنی مخالفت با هواي نفسی که انسان را می ●
اهل ورع نباشد، مدیرتش را در خدمت هواي   در حالی که اگر یک مدیر،» !خواهیم، به ورعِ او کاري نداریم مدیریتش را می ما«

شود دیدگاه و اندیشۀ غلط  ممکن است حتی چیزي هم براي خودش بر ندارد، ولی هواي نفسش باعث می. دهد نفسش قرار می
یا . کند هاي ضد جهاد از خودش تولید می مثالً چنین کسی اگر اهل جهاد نباشد، تئوري .تولید کند و هواي نفس خود را تئوریزه کند

. کشاند کند و در شرایطی که جاي صلح نیست، هواي نفسش او را به سمت صلح می وقتی که جاي صلح نیست، صلح را تئوریزه می
 . ردشود به دیدگاه کسانی که اهل ورع نیستند، اعتماد ک لذا نمی. یا بالعکس

و حلْم باید حلمی داشته باشد که مالک غضب خود باشد؛  -2«: فرماید میرا چنین بیان  -براي مدیر جامعه-حضرت ویژگی دوم  ●
هغَضَب بِه کلممالک غضب بودن هم یک . شود کسانی را وارد عرصۀ سیاست کنیم که مالک غضب خودشان نیستند نمی  )همان(»ی

 . هواي نفس است وجه دیگر از مبارزه با
دنیا قرار گرفت، بتواند خودداري کند و به   وقتی در معرض جاذبۀ اوالً: طور که قبالً گفتیم، مبارزه با هواي نفس دو وجه دارد همان ●

) همان ویژگی اول یعنی ورع.(یعنی وقتی امر خدا آمد، بتواند برخالف هواي نفس خودش، امر خدا را اطاعت کند. سمت آن نرود
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خالصه اینکه در اوامر . وقتی در موقعیت و شرایط سخت قرار گرفت بتواند برخالف هواي نفس خودش، آن را تحمل کند ثانیاً
لذا در این ) ها و اطاعت در برابر اوامر سخت الهی صبر در سختی.(مخالفت با هواي نفس داشته باشد  تکوینی و تشریعی خداوند،

 .نوان ویژگی یک امام صالح، بیان شده استبینید که هر دو وجه فوق به ع روایت می
و حسنُ الْخلَافَۀِ علَى   مردم را خوب سرپرستی کند، و نسبت به مردم مانند پدري مهربان باشد؛«: سومین ویژگی هم این است که ●

یمالرَّح دالکَالْو کُونَ لَهتَّى یح لِّینْ واگر . سبت به مردم، ناشی از دو ویژگی قبلی استتوجه کنید که این مهربان بودن ن) همان(»نم
 . ها را نداشته باشد، مصالح جامعه را اشتباه خواهد دید یک مسئول جامعه این ویژگی

 ش کم استقدرت مخالفت با هوي ندارد، عقلکه کسی بر اساس روایت، 
مگر ما ) 286/تحف العقول(»مخَالَفَۀِ الْهوىلَا عقَلَ کَ  هیچ عقلی مانند عقل مخالفت هوي نیست؛«: فرماید می )ع(امام باقر ●

بهترین و باالترین مرتبۀ عقل آن عقلی   خواهیم مدیران و سیاسیون و اهالی سیاست ما عقل داشته باشند؟ طبق این روایت، نمی
واهد داشت که اگر کسی قدرت مخالفت با هوي ندارد، اصالً عقل درست و حسابی نخ. است که قدرت مخالفت با هواي نفس دارد

اگر این مسأله در . سیاست شود  لذا نباید به چنین کسی میدان بدهیم وارد عرصۀ. بخواهد بر اساس آن، از خودش دیدگاه صادر کند
پاکدلی، پاکدستی، پاکدامنی و پاکی   چون عرصۀ سیاست، عرصۀ. کند وارد عرصۀ سیاست شود هر کسی جرأت نمی  جامعه جابیفتد،

 . سی نباید وارد این عرصه شودروح است و هر ک
توانیم  طبق روایات، ما نمی /مردمی که ریاست امام جائر را بپذیرند، قطعاً عذاب خواهند شد:  )ع(امام باقر

 سیاسی نباشیم
که ) هر یک از تودة مردم در جامعۀ اسالمی را(کنم هر رعیتی را  قطعاً عذاب می  خداوند فرموده است،«: فرماید می  )ع(امام باقر ●

قَالَ اللَّه تَبارك و تَعالَى لَأُعذِّبنَّ کُلَّ رعیۀٍ فی الْإِسلَامِ دانَت  ریاست امام ظالمی را بپذیرند که خداوند اطاعت از او را دستور نداده است؛
نَ اللَّهم سرٍ لَیائامٍ جۀِ کُلِّ إِملَای1/376/کافی(»بِو( 

کسانی که . ت و اهل هواي نفس است و اهل ظلم است و اهل ورع نیست، نباید ریاست او را بپذیریمکسی که جائر و ستمگر اس ●
چون در این صورت باید در » !رسد گوید و زور ما به او نمی او زور می«توانند بهانه بیاورند که  پذیرند نمی ریاست یک امام جائر، را می

 . شته شویمحتی اگر در این راه ک  مقابل او مقاومت کنیم؛
حتی اگر -به هر دلیلی  اگر مدیران ما اهل هواي نفس باشند، و ما. توانیم سیاسی نباشیم ها اصالً ما نمی با توجه به این روایت ●

 .با آنها مخالفت نکنیم، قطعاً و حتماً به جهنم خواهیم رفت -خودمان آنها را انتخاب کرده باشیم
خواهیم تخریبی  خواهیم باب سوء ظن را باز کنیم و نمی البته نمی. هل هواي نفس نیستندباید مطمئن باشیم که مدیران جامعۀ ما ا ●

چوب را که بردارید، گربه دزده فرار «: طور که گفته شده همان. ولی باید پرچم سخن حق را در جامعه بلند کرد. هم برخورد کنیم
اگر بر اینکه . شود هر کسی نتواند وارد این عرصه شود می آورد و باعث برخی از سخنان حق، جامعه را از عوامی درمی» کند می

 . مدیران و مسئولین جامعه نباید اهل هواي نفس باشند، تأکید کنیم، به تدریج فضاي سیاست تطهیر خواهد شد

 است» رفتار دفاعی«یکی از رفتارهاي هواپراستانه که نباید در مسئولین دیده شود 
مثالً یکی از رفتارهایی که در مسئولین نباید . اول، مسئولین و مدیران جامعه باید داشته باشند مخالفت با هواي نفس را در درجۀ ●

 جا همهانسان نباید . مورد داشته باشیم رفتار دفاعی، یعنی از خودمان دفاع عجوالنه و حریصانه و بی .است» رفتار دفاعی»  دیده شود،
و مقام معظم رهبري   )ره(ایم که حضرت امام بارها دیده) از خود، ضرورت داشته باشدمگر اینکه واقعاً این دفاع (از خودش دفاع کند

 .ندا نکردهدر خیلی از مقاطع از خودشان دفاع 
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کسی که . رفتار دفاعی یکی از رفتارهاي زشت در سیاسیون است. شود اهل صبر نیست معلوم می  کسی که رفتار دفاعی داشته باشد، ●
پذیرد که اشتباه کرده است و مدام از کار خودش دفاع  گر یک کار اشتباه نیز انجام دهد، به همین راحتی نمیدچار این رفتار باشد، ا

در این صورت جامعه رشد خواهد کرد . باید در جامعه جا بیفتد که رفتار دفاعی بد است و ناشی از شخصیت ضعیف آدم است. کند می
 .خواهد شدو جلوي دفاع نابحق و تثبیت رفتار غلط گرفته 

تر  کنم؛ صبري که از گیاه حنظل هم تلخ غالم خودم و خانوادة خودم صبر می) هاي اذیت(من بر رفتارها «: فرماید می  )ع(امام باقر ●
ها براي عبادت  داري که شب فرد روزه(رسد صبر صائم قائم می  ها صبر کند، به درجۀ ها و اذیت است، چون کسی که بر این سختی

إِنِّی لَأَصبِرُ منْ غُلَامی هذَا و منْ  به شهادت رسیده است؛  ) ص(رسد، شهیدي که جلوي پاي پیامبر به درجۀ شهید میو ) بیدار است
جرد مِ ومِ الْقَائائۀَ الصجرد رِهبرَ نَالَ بِصبنْ صم نْظَلِ إِنَّهنَ الْحرُّ مأَم وا هلَى می علأَه ۀَ الشَّهِید دمحم امقُد هفیبِس ضَرَب ي قَدالَّذ

به درجۀ   هاي خانواده و اطرافیان و زیردستان خودش صبر کند، اذیت ها و کسی که بر تلخی یعنی) 198/ثواب االعمال(»ص
 .جنگیده و به شهادت رسیده است  )ص(رسد که در رکاب پیامبر اکرم شهیدي می

 توان دید البلوي است که در کودکان هم می عام  و تئوري، یک مسألۀتبدیل شدن هواپرستی به اندیشه 
توان  این مسأله را حتی در کودکان هم می. البلوي است عام  تبدیل شدن هواپرستی به اندیشه، نگرش و تئوري، یک مسألۀ  مسألۀ ●

اندازد  قدر فکر خودش را به کار می ین بچه آنا. کنند مثالً کودك به چیزي عالقه دارد، و پدر و مادر با آن خواسته مخالفت می. دید
طور براي هواي نفس خودش دلیل درست کند و  تواند این وقتی یک کودك می. خودش را با دالیل مختلف توجیه کند  که خواستۀ

تواند در توجیه  کمی در سخن گفتن مهارت داشته باشد چقدر می -در مقام مدیر و مسئول-در نظر بگیرید اگر یک فرد  توجیه بیاورد،
 !و تئوریزه کردن هواي نفس خودش موفق باشد

إنّ أخْوف ما  من براي امت خودم از یک چیز خیلی نگران هستم و آن هم منافق علیم اللسان است؛«: فرماید می  )ص(پیامبر اکرم ●
ن، دین و ایمان درستی ندارد ولی زبان چرب و نرمی علیم اللسا منافق )28969/کنزالعمال(»أخاف على اُمتی کُلُّ منافقٍ علیمِ اللِّسانِ

 .کند اي یک جواب حاضري دارد که سریع مطرح می و در هر مسأله  دارد،
 مسئولین اهمیت دارد مخالفت با هواي نفس است نه صرف اعتقاد به اسالم  طبق روایات، آنچه دربارة

وایات ما خیلی مطرح شده است، مخالفت با هواي نفس است، نه صرف مسئولین و سیاسیون اهمیت دارد و در ر  آن چیزي که دربارة ●
  باید دید که این شخص،. در مرحلۀ بعد از مخالفت با هواي نفس قرار دارد -از نظر اهمیت-حتی ایمان و دانش هم. اعتقاد به اسالم

و بعد هم از رفتارها و . لط تولید خواهد کردهاي غ ذهنش تئوري  خمیرمایۀ مخالفت با هواي نفس را دارد یا نه؟ اگر نداشته باشد،
 . هاي غلط خودش، دفاع خواهد کرد و این کار دون عقالنیت و شخصیت یک انسان فرهیخته است سیاست

لی خی سیاسیون )441حکمت/البالغه نهج(» الْوِلَایات مضَامیرُ الرِّجالهاست؛  مدیریت صحنۀ امتحان آدم«: فرماید می  )ع(امیرالمؤمنین ●
 اگر مردم از اصول این امتحان پس دادن و. دهند شوند و مردم باید بدانند که االن سیاسیون دارند امتحان پس می راحت امتحان می

لذا مردم باید در رفتار مسئولین دقت . چگونگی شکست و پیروزي در این امتحانات خبر نداشته باشند، نتایج بدي به بار خواهد آورد
 .شوند خورند یا پیروز می د که سیاسیون در امتحانات خود شکست میکنند و متوجه شون

یعنی . شوند در مورد مبارزه با هواي نفس مسئولین هم بصیر می  کسانی که در مبارزه با هواي نفس خودشان، بصیر هستند، ●
  از نحوة  شود، ک مسئول عصبانی میوقتی ی  در مبارزه با هواي نفس خودشان موفق هستند یا نه؟ مثالً  فهمند که این مسئولین، می

 .  فهمند برخورد او، خیلی چیزها را می
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 هاي اخالقی، مدیران جامعه هستند اولین مخاطب همۀ موعظه
شود قبل از هر کسی اول از  لذا وقتی بحث مخالفت با هواي نفس مطرح می. ها، مدیران جامعه هستند اولین مخاطب همۀ موعظه ●

 . اریم که مخالفت با هواي نفس کنندمسئولین جامعه انتظار د

افتند و این به  شوند، اول یاد مسئولین نمی اینکه مردم هر مفهوم اخالقی را می شود و آن  متاسفانه یک انحراف در جامعۀ ما دیده می ●
یتگریزي بیفتیم نه اول باید به یاد والیتپذیري و وال  شنویم، مثالً وقتی بحث حسادت را می. خاطر تلقی غلط مردم از اخالق است

شنویم اول باید به یاد  وقتی بحث تکبر را می. حسادت دو رقیب شغلی نسبت به همدیگر یا حسادت دو هوو نسبت به همدیگر
اول   تقوا در درجۀ  شود اول باید یاد مسئولین و سیاسیون بیفتیم، چون اگر بحث تقوا مطرح می. والیتپذیري و والیتگریزي بیفتیم

 . ون استبراي سیاسی
 خودش را قربانی کند  ترین امتحانات الهی این است که یک آقایی، آقازادة یکی از سخت

ترین امتحانات  شود، انسان به یاد یکی از سخت مطرح می  )ع(توسط پدرش حضرت ابراهیم  )ع(وقتی بحث قربانی شدن اسماعیل ●
 .خودش را قربانی کند  آقایی، آقازادةترین امتحانات الهی این است که یک  یکی از سخت. افتد الهی می

البته ما در . با آقازادة خودش خراب شده و در این امتحان الهی مردود شده است  ما عالم روحانیِ اهل تقوا، سراغ داریم که  مثالً ●
هاي  ن عضو گروهکاند؛ به خاطر اینکه فرزندشا انقالب خودمان کسانی را هم سراغ داریم که حکم اعدام آقازادة خودشان را داده

 .تروریستی شده بود

رغم اینکه  علی  وقتی قرار بود امام شود،  )ع(مثالً حضرت ابراهیم. تر کار کنیم هاي پیچیده در مراحل باالتر باید بر روي هواي نفس ●
شد و آن هم قربانی  یک امتحان سخت از او گرفته  را به خوبی پشت سر گذاشته بود،...) مثل افتادن در آتش و(همۀ امتحانات قبلی 

 .خودش بود  کردن آقازادة
 خیلی ظریف و پیچیده است  شود،  هایی که در مسئولین پیدا می هواي نفس

بلکه هواي نفس آنها خیلی . چرانی نیست بحث هواي نفس در مورد مسئولین و سیاسیون، دیگر در حد گناهان دمِ دستی مانند چشم ●
یعنی در آن . ایستاد و سوخت  )ع(سال پاي امیرالمؤمنین 25مثالً زبیر . ل مشاهده نیستشود و به سادگی قاب ظریف و حساس می

ولی بعداً هواي نفس او در مسائل دیگري   هاي اجتماعی محروم کرد، خودش را از بهره  )ع(ها به دلیل طرفداري از امیرالمؤمنین سال
 . بروز پیدا کرد

خیلی ظریف و   هایی که ممکن است در مسئولین پیدا شود، هواي نفس. است امتحانات مربوط به مسئولین جامعه خیلی سخت ●
بیند که احتمال دارد در این  اما بعداً وقتی می  مثالً ممکن است یک کسی در ابتدا، مخلصانه وارد این عرصه شده باشد،. پیچیده است
اینجاست که هواي نفس . کند مطابق هواي نفس رفتار می  از ترس اینکه مبادا کم بیاورد و ضایع شود،  مقدار کم بیاورد، عرصه یک

 .آید او رو می
. اي بعد از علماي دیگر باالي منبر رفت که روضه بخواند در روز عاشورا در یک جلسه  نظیر، نقل شده است که یک عالم و عارف بی ●

. گویا نفس او هم یک چنین انتظاري از او داشت. بهتر روضه بخواند و روي دست همه بزند  همه منتظر بودند که او از نفرات قبلی،
شروع   ولی او با اینکه روز عاشورا بود،. اي بخواند که روي دست همه بزند توانست این کار را بکند و چنان روضه ایشان هم می

آن جلسه، همه مات  در. خوانَد؛ براي اینکه روي نفس خودش را کم کند و به نفسش حال ندهد می  )ع(بن جعفر موسی  کند روضۀ می
 ! خوانَد؟ طوري روضه می و مبهوت مانده بودند که چرا این
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 »7-)4(ریتنها مس«

خاطر بزرگوارانه  به ییاز مشکالت نظام وال ياریبس /رند؟یپذ یرا نم ییها نظام وال چرا هواپرست
 نکهیمگر ا ،پذیریم نمیما زور «: ها زبان حال هواپرست /با هواپرستان است یبرخورد کردن ول

 چیست؟ »یخیتار چیپ« یو معرفت يفکر تیماه/ »!باشد ادیزورش ز
کسی که اهل مبارزه با هواي نفس باشد زیر بار زور و / است» مبارزه با هواي نفس«گري  ریشۀ انقالبی

 رود سلطه نمی
کسی که  .ی فردي ما محدود نخواهد شداست، این فقط در زندگ» مبارزه با هواي نفس«وقتی متوجه شدیم که برنامۀ زندگی ما  ●

اهل مبارزه با هواي نفس باشد، رفتار اجتماعی او نیز تغییر خواهد کرد و رفتارش با کسی که اهل مبارزه با هواي نفس نیست، 
 .وقتی مردم یک جامعه اهل مبارزه با هواي نفس باشند، وضع آن جامعه تغییر خواهد کرد. متفاوت خواهد بود

رود، طبیعتاً در رفتار اجتماعی نیز زیر بار هواي نفس  مبارزه با هواي نفس است و زیر بار هواي نفس خودش نمیکسی که اهل  ●
خواهند از سرِ هواپرستی بر او  پذیرد؛ یعنی با افراد هواپرستی که می رود و سلطه نمی چنین کسی زیر بار زور نمی. رود دیگران نمی

اي که محور اخالقش مبارزه با هواي نفس است، نخواهیم داشت که اهل  لذا ما آدم اخالقی .سلطه پیدا کنند، مبارزه خواهد کرد
 .گري نیز همان مبارزه با هواي نفس است یعنی ریشۀ انقالبی. انقالبی بودن نباشد

 کند  اي که اهل مبارزه با هواي نفس باشد، افراد هواپرست را به ریاست خود انتخاب نمی جامعه
خواهند بر او سلطه پیدا کنند نیز مبارزه خواهد  مایالت بد خودش مبارزه کرد، طبیعتاً با تمایالت بد کسانی که میوقتی کسی با ت ●

شود و به تمایالت پست دیگران هم  شود، قطعاً اسیر و ذلیل هواي نفس دیگران هم نمی او که اسیر هواي نفس خودش نمی. کرد
و وقتی که یک جامعه هم اهل مبارزه با هواي نفس شد، این . شود یک آدم انقالبی میلذا چنین کسی تبدیل به . دهد سواري نمی

 .رود جامعه زیر بار زور نمی

 -از سوي مردم-اي، مدیري  در چنین جامعه. رود طلبان نمی اي که اهل مبارزه با هواي نفس باشد، زیر بار هواي نفس سلطه جامعه ●
کنند که  اي مردم رؤساي سیاسی جامعه را از کسانی انتخاب می در چنین جامعه. فس باشدشود که اهل مبارزه با هواي ن انتخاب می

را به عنوان رئیس خودشان انتخاب  -که زیر بار هواي نفس قدرتها بروند–یعنی افراد هواپرست . اهل مبارزه با هواي نفس هستند
و لذا آن کسی که در رأس قرار . کنند نفس باشد، تبعیت میاي، مردم از کسی که اهل مبارزه با هواي  در چنین جامعه. کنند نمی
 .گیرد و خودش اهل مبارزه با هواي نفس است، مدیریت راحتی خواهد داشت، چون همۀ جامعه اهل مبارزه با هواي نفس هستند می
 ؟)ع(کردند تا از امیرالمؤمنین ها از معاویه بهتر تبعیت می چرا خیلی

چون شما : فرمود به آن مردم می) س(کردند؟ حضرت زهرا قدر ایشان را اذیت می ، مردم این)ع(ؤمنینچرا در دوران حکومت امیرالم ●
به شما هم سخت ) ع(ترسید که علی توانید او را تحمل کنید چون می گیرد، نمی به نفس خودش سخت می) ع(بینید که علی می

و ما نَقَموا (.گیرد بسپارید، ایشان به شما سهل می) ع(را به علی اگر کار. به شما سختگیري نخواهد کرد) ع(بگیرد، در حالی که علی
هفییرَ سنَک نْهم اللَّه وا ونٍ نَقَمسنْ أَبِی الحنْ زِ  متَکَافُّوا ع لَو اللَّه لَّ وج زَّ وع اللَّه ی ذَاتف رَهتَنَم و هتقْعنَکَالَ و و هطْأَتةَ ودش و ذَهامٍ نَبم

هباکر تَعتَعلَا ی و شَاشُهخ کْلُمحاً لَا یجراً سیس بِهِم ارلَس و تَلَقَهص لَاع ولُ اللَّهسب... راغةَ السروس هعدر و اءرِ الْم؛  إِلَّا بِغَم
 )375/؛ امالی طوسی355ص/االخبار ؛ معانی1/108/احتجاج
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ترسیدند که با  گیرد، می چقدر به خودش سخت می) ع(دیدند که علی ن اهل مبارزه با هواي نفس نبودند و وقتی میآن مردم خودشا ●
به  -و الاقل یک گروه از آنها-را کنار گذاشتند ) ع(بعد این مردم علی. ترسیدند از حضرت می -از دور-آنها نیز سختگیري کند، لذا 

تر تبعیت کردند تا از  اخ سبز ساخته بود، و جالب اینکه از معاویه بهتر و راحتاي رفتند که براي خودش ک سراغ معاویه
صاحبکُم یطیع ( من حاضرم ده نفر از شما را بدهم و یک نفر از یاران معاویه را بگیرم: فرمود کمااینکه حضرت می)! ع(امیرالمؤمنین

رهمِ فَأَخَذَ امِ یعصی اللَّه و هم یطیعونَه لَوددت و اللَّه أَنَّ معاوِیۀَ صارفَنی بِکُم صرْف الدینَارِ بِالداللَّه و أَنْتُم تَعصونَه و صاحب أَهلِ الشَّ
 ) 97خطبۀ /البالغه منِّی عشَرَةَ منْکُم و أَعطَانی رجلًا منْهم؛ نهج

کند بلکه دیگران را هم در خدمت هواي نفس  که مبارزه با هواي نفس نمی) معاویهبه نام (یک کسی هست: پس مسأله این است ●
کنند  سازد، ولی مردم از چنین کسی بهتر تبعیت می گیرد و براي خودش کاخ می هاي دیگران را می گیرد و پول خانه خودش می

اي که دنبال عدالت بودند  ی آن مردم پابرهنهحت. کند کند و با هواي نفس خودش مبارزه می در کوخ زندگی می«نسبت به کسی که 
 .کردند تبعیت نمی)) ع(امیرالمؤمنین(کرد  که مبارزه با هواي نفس می هم درست و حسابی از این شخص

 پذیرند؟  چرا کسانی کھ در مقابل ولّی خدا تکبر می کنند، والیت ھواپرستان را می
طوري نیستند که  پذیرند؟ چرا این پذیرند اما والیت هواپرستان را می نمی چرا کسانی که هواپرست هستند، والیت اولیاء خدا را ●

تر بود و  آوردند، مسأله ساده جا قُدبازي در بیاورند؟ اگر آنها، هم در مقابل اولیاء خدا و هم در مقابل هواپرستان، قُدبازي در می همه
آورند و والیت او  ان کسانی که در مقابل ولی خدا، قُدبازي در میگفتیم آنها کالً قُد و متکبر هستند، ولی جالب اینجاست که هم می

 . پذیرند پذیرند، والیت هواپرستان را می را نمی

تر این است که چنین  ولی نکتۀ جالب. رود اي که هواپرست باشد، زیر یوق هواپرستان عالم می طور که قبالً بیان شد، جامعه همان ●
اي که اهل تبعیت از هواي  جامعه -1: در اینجا دو مسأله وجود دارد. رود هواپرست نیست، نمیاي، زیر یوق یک شخصیتی که  جامعه

اي چرا زیر بار تبعیت از شخصیتی که هواپرست  چنین جامعه -2رود؟  نفس است، چرا راحت زیر بار تبعیت از هواپرستان عالم می
 رود؟ نیست، نمی

 برخورد ولی خدا کریمانه و بزرگوارانه است  -1/اند؟م چرا والیت در جامعۀ اهل هواپرستی، غریب می
اي که اهل هواپرستی هستند، غریب  والیت یعنی پذیرش مدیریت کسی که هواپرست نیست، و لذا اگر والیت بیاید در جامعه ●

مشکلی دارند؟ این  اما سؤال این است که هواپرستان با ولی خدا چه. در آن جامعه غریب ماند) ع(ماند کمااینکه امیرالمؤمنین می
اول اینکه ولی خدا که خودش اهل مبارزه با هواي نفس است، شیوة اعمال والیتش کریمانه و : سؤال سه پاسخ عمده دارد

برد و با سختگیري وحشتناك و زد و  به سادگی آبروي افراد خطاکار را نمی. کند گیري و مجازات نمی  یعن زود مچ. بزرگوارانه است
 . کند بلکه با کرامت و حفظ آبرو و بزرگواري با افراد رفتار می. برد ده، کار خودش را پیش نمیبندهاي پشت پر

 دهد تا خودشان بفهمند و اصالح شوند ولی خدا به هواپرستان میدان می
دهد تا خودشان  می میدان) هاي بد که اهل مبارزه با هواي نفس نیستند آدم(برخورد والیت، یک برخورد کریمانه است، یعنی به افراد ●

در جامعۀ والیی خیلی از . کند کند، قلع و قمع نمی کند و آبروریزي نمی بفهمند و خودشان را درست کنند؛ بزرگوارانه برخورد می
 دانستند، آنها را نابود هاي آنها را می هاي بد، صدقۀ سر بزرگواري ولی خداست که آبرو و اعتباري دارند، و اال اگر مردم بدي آدم
 .ریزد کند و آبروي آنها را نمی اما ولی خدا آبروداري می. کردند می

کرد؛ حتی کسانی که در حد فرماندهان سپاه حضرت  هاي رذل را در پاي رکاب خودش تحمل می برخی از آدم) ع(امیرالمؤمنین ●
نامۀ رئیس خوارج به (اب شما هستند؟نیز همین بود که چرا این افراد رذل پاي رک) ع(هاي خوارج به علی یکی از اعتراض. بودند
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فی الدین و ال رغبۀ فی الجهاد، مثل األشعث  اشتمل علیک من ال فقه له…فلما حمیت الحرب و ذهب الصالحون): ع(امیرالمؤمنین
؛ استنزلوك حتى رکنت إلى الدنیا حین رفعت لک المصاحف مکیدة، فتسارع إلیهم الذین بن قیس و أصحابه و استنزلوك

هر «: گوید الحدید دربارة او می ابی یکی از این افراد، اشعث بود که ابن) 5/240/االسالمی التاریخ موسعۀ) (2/370/الشرافا انساب
 کُلُّ فَساد کَانَ فی خلَافَۀِ أَمیرِ الْمؤْمنینَ ع و کُلُّ اضْطرَابٍشد، رکنش اشعث بود؛  انجام می) ع(اي در زمان خالفت امیرالمؤمنین فتنه

 )2/278/الحدید ابی ابن شرح(»حدثَ فَأَصلُه الْأَشْعث
 کنند کنند و خیانت می ها از بزرگواريِ ولی خدا سوء استفاده می هواپرست

-ها  کنند، در حالی که ولی خدا حتی به این هواپرست ایستند و ولی خدا را اذیت می ها در مقابل والیت ولی خدا می چرا هواپرست ●
کنند و خیانت  دهد؟ اتفاقاً دلیلش همین بزرگواري است، و آنها از این بزرگواريِ ولی خدا سوء استفاده می میدان هم می -مقدار یک
 .سوء استفاده کردند) ع(و امام حسن) ع(، امیرالمؤمنین)ص(کمااینکه از بزرگواري پیامبر. کنند می

نند؟ چون ولی خدا بزرگوار است و لذا آنها رودار هستند و ولی خدا را ک ها در مقابل والیت ولی خدا، بد برخورد می چرا هواپرست ●
دانند که  رسد؛ چون می کنند؟ چون زورشان نمی حاال چرا اینها در حکومت کسی که هواپرست است، خوب تبعیت می. کنند اذیت می

به همین خاطر بود که به . را نابود خواهد کرد این حاکم یا مدیر هواپرست، رحم و بزرگواري ندارد و اگر از او تبعیت نکنند، آنها
دلیلش این بود که معاویه به کسی اجازه ! شما مدیریت بلد نیستی، و مدیریت معاویه بهتر از شماست: گفتند می) ع(امیرالمؤمنین

ها میدان  به خیلی) ع(کرد با او مخالفت کند، ولی امیرالمؤمنین داد خالف رأي و نظر خودش رفتار کند، و لذا کسی جرأت نمی نمی
 .داد می

 خاطر بزرگوارانه برخورد کردن ولی با هواپرستان است بسیاري از مشکالت نظام والیی به
اتفاقاً ! دهد این نظام دیکتاتوري و زورگویی است و به کسی رو نمی: بزرگترین ظلم به نظام والیی ما این است که کسی بگوید ●

ها در عرصۀ سیاست، حتی دست  بعضی. رو دادنِ ولی فقیه به خیلی از اراذل و اوباش است بسیاري از مشکالت ما به خاطر همین
ها بودند که در  مثالً برخی اشخاص و گروه. راست و چپ خودشان را هم بلد نیستند، ولی در این نظام به آنها میدان داده شده است

که آمریکا به (سال 10ولی بعد از حدود ! البان ارتباط برقرار کنیمما باید با ط: گفتند هاي رسمی این نظام، می جایگاه یا رسانه
 . برد اما کسی آبروي آنها را نمی. رو سیاه شدند) افغانستان حمله کرد

ما باید با صدام همکاري کنیم، صدام امروز نقش خالد بن ولید را بازي «برخی بودند که در مجلس شوراي اسالمی اعالم کردند که  ●
ببینید نظام ! کنند ها دارند براي مذاکره با آمریکا سینه چاك می ولی االن همان» !باید به او در مقابل آمریکا کمک کنیمکند و ما  می

 . کند ما چقدر با این افراد، بزرگوارانه برخورد می
با  هم حاضر به جنگیدن نبودند،) ع(کوفیان که با التماس علی/ پذیرند؟ ها نظام والیی را نمی چرا هواپرست

 ! هزار لشکر جمع کردند30اشارة یزید 
توانند این نظام والیی را بپذیرند، این است که نظام  کنند و نمی ها با نظام والیی برخورد می دلیل اول براي اینکه هواپرستپس  ●

اگر ولی خدا . کنند ها نیز رودار هستند و از این بزرگواري سوء استفاده می و هواپرست کند والیی خیلی بزرگوارانه برخورد می
مقدار میدان  تواند این افراد را جمع کند و آنها را تابع خودش کند، اما ولی خدا یک مقدار سختگیرانه برخورد کند، به راحتی می یک
 . ها خودشان فرصت پیدا کنند با هواي نفس خودشان مبارزه کنند دهد تا آدم می

خواست پاي رکاب حضرت جمع شوند، ولی کوفیان از  کرد و از آنها می کوفه توصیه میقدر بزرگوارانه به مردم  آن) ع(امیرالمؤمنین ●
هزار لشکر جمع 30ولی همین مردم کوفه وقتی که یزید از شام اشاره کرد، آنها با اشارة یزید . کردند حضرت درست تبعیت نمی
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را بریدند و براي یزید فرستادند و هزاران نفرشان ) ع(ینبدون اینکه یزید کاري بکند، آنها با همان اشارة یزید، سر امام حس. کردند
 !هم حاضر نبودند در جنگ شرکت کنند) ع(همان کسانی که با التماس امیرالمؤمنین هم در این راه کشته شدند؛

ها این  زبان حال هواپرست/ پذیرند پذیرند، ولی توصیۀ دوست را نمی ها تهدید دشمن را می هواپرست
 »!ور نیستیم، مگر اینکه زورش زیاد باشدما تابع ز«: است

مردم را ) ع(حرف یزید را با یک اشاره پذیرفتند؟ چون امیرالمؤمنین پذیرفتند، را نمی) ع(دانید چرا کوفیان که حرف امیرالمؤمنین می ●
اگر «: یزید گفت. ع خودش کردولی یزید با همین تهدید ساده، آنها را تاب! کنم کنم یا نابودتان می کرد که شما را غارت می تهدید نمی

و آن مردم هواپرست این حرف » .آید و شما را نابود خواهد کرد شما کوفیان، حسین را به مردم تحویل ندهید، لشکر من دارد می
 . آمیز را پذیرفتند در حالی که اصالً لشکري در کار نبود تهدید

زبان حال . ها بدبخت هستند واقعاً این هواپرست. پذیرند میپذیرند، ولی توصیۀ دوست را ن ها تهدید دشمن را می هواپرست ●
ما : گویند می: رسند می) ع(لذا اینها وقتی به امیرالمؤمنین» !ما تابع زور نیستیم، مگر اینکه زورش زیاد باشد«: ها این است هواپرست

اما وقتی به . بان آنها را قطع نخواهد کرددانستند که اگر در مقابل حضرت این حرف را بزنند، حضرت ز چون می! تابع زور نیستیم
اي بود که  اهل زورگویی نبود، بلکه یک برنامه) ع(ولی امیرالمؤمنین! ما تابع هستیم، چون زورش زیاد است: گویند رسند، می یزید می

 . کردند براي ادارة جامعه باید رعایت می

یک کسی بلند شد و سر حضرت فریاد کشید و . خواند ت خطبه میاین بود که حضرت داش) ع(یک نمونه از بزرگواري امیرالمؤمنین ●
اما برخورد حضرت با او چگونه بود؟ . بعد هم با قهر از جلسه بیرون رفت و نماز هم پشت سر حضرت نخواند! تو دین نداري: گفت

وردي داشت، یزید با او چنین رفتار آیا اگر کسی در مقابل یزید هم چنین برخ! یک کسی را فرستاد نزد او تا او را نصیحت کند، همین
 !داد؟ اي انجام می بزرگوارانه

ها  بحث این است که همین هواپرست! شد جا ختم می رفتند و قصه به همین فقط زیر بار تبعیت از والیت نمی ها اي کاش هواپرست ●
و وقتی زیر بار . روند طلب می د هواپرست و سلطهروند؛ یعنی زیر بار تبعیت از افرا روند، زیر بار زور بیشتر می که زیر بار والیت نمی

 .برد شوند که سرِ اولیاء خدا را می جیره و مواجب می سلطۀ آنها رفتند، تبدیل به سربازهاي بی

فهمد اما زبان  آدم هواپرست زبان کریمانۀ ولی خدا را نمی!/ دانند زبان هواپرست را فقط هواپرستان می -2
 کند فهمد و تبعیت می می ها را زورگویانۀ هواپرست

زبان . رود روند این است که هواپرست زیر بار حرف زور می دلیل دوم براي اینکه افراد هواپرست زیر بار تبعیت از ولی خدا نمی ●
آدم  دلیل اول این بود که. البته این دلیل هم در واقع آن روي سکۀ همان دلیل اول است. دانند هواپرست را فقط هواپرستان عالم می

چون خودش . فهمد ها را می فهمد، دلیل دوم هم این است که زبان زورگویانۀ هواپرست هواپرست زبان کریمانۀ ولی خدا را نمی

رحم است، و اگر  داند که آن آدم زورگوي هواپرست هم مثل خودش وحشی و بی هم هواپرست است، می

 !منطق آدم هواپرست این است. کند میتبعیت نکند، به شدت ضربه خواهد خورد، لذا از او تبعیت 

کند ولی زیر بار امر یک آدم  رود، چون ولی خدا بزرگوارانه صحبت می آدم هواپرست زیر بار امر ولی خدا نمی ●

داند که اگر از آن زورگوي  فهمد و می رود، چون زبان او را می زورگو و هواپرست دیگر مثل خودش می



45 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

مثل مردم کوفه که تبدیل به . اي با او خواهد کرد رحمانه د و بیهواپرست تبعیت نکند، برخورد شدی

 .را بریدند) ع(مزد یزید شدند و با اشارة یزید سر امام حسین سربازهاي بی

ها سوء تفاهم ایجاد کردند که  سال/ روند به خاطر سوء تفاهم است ها که زیر بار والیت نمی خیلی -3
 »!خواهد جلوي حقّ انتخاب را بگیرد مینظام والیی با آزادي مغایرت دارد و «

خیلی از مردم اگر زیر بار والیت ولی خدا . است» سوء تفاهم«دلیل دیگري هم براي عدم تبعیت از ولی خدا وجود دارد و آن  ●
ها  وي خواستهخواهد جل کنند که دین می کنند، فکر می وقتی از دور نگاه می. روند، به خاطر این است که دچار سوء تفاهم هستند نمی

کنند؟  اگر از آنها بپرسید که چرا با یک نظام والیی مخالفت می .در حالی که این یک سوء تفاهم است. هاي آنها را بگیرد یا آزادي
دهد تا انتخاب کنی، نظم اجتماعی  اي که به تو آزادي می تنها نظم اجتماعی: باید به آنها گفت! خواهم آزاد باشم می: دهند پاسخ می

 .یت استوال

والیت فقیه و اساساً نظام والیی با آزادي مغایرت دارد و این یک دیکتاتوري «ها سعی کردند این سوء تفاهم را ایجاد کنند که  سال ●
اگر کسی منصف  -با گذشت بیش از سی سال از انقالب-ولی االن » !خواهد جلوي حقّ انتخاب را بگیرد است و می کیدئولوژیا

 .دهد کند و دارد آزادي می ام والیی خیلی دارد بزرگوارانه برخورد میبیند که نظ باشد می

ماهیت فکري و معرفتی / آید دست نمی فهمند که آزادي با نظام لیبرال دموکراسی به روز مردم عالم می یک
 همین است » پیچ تاریخی«

ر چنین نگاهی به حیات بشر، مفهوم آزادي یکی از مفاهیم کلیدي د. االن جامعۀ جهانی تحت امر تئوري لیبرال دموکراسی است ●
کنند که این  دانند و تجربه می چرا باید ظهور حضرت بعد از علم شدن چنین مفهومی باشد؟ براي اینکه مردم قدر آزادي را می. است

در یک جامعۀ والیی  توانند بفهمند و حدس بزنند که آزادي واقعی فقط آید، و بعد می دست نمی آزادي در نظام لیبرال دموکراسی به
باید این سوء تفاهم را از . آیند گذارند و به سراغ جامعۀ والیی می وقت است که لیبرال دموکراسی را کنار می آن. آید دست می به

 !منتها ما بعضاً حتی بلد نیستیم این سوء تفاهم را در جامعۀ خودمان برطرف کنیم. جامعۀ جهانی برطرف کرد

در این ادعاي خودش » دهد آزاديِ انتخاب می«بیند که آن نظام لیبرال دموکراسی که مدعی است  یاگر کسی منصف باشد، م ●
کنند؟ آیا جز این است که داعش مولود لیبرال  کنند؟ چرا از دیکتاتورها حمایت می مثالً چرا آنها داعش را درست می. صادق نیست

دهند، در واقع یک نوع بازي و فریبکاري است و اال آنها  آزادي می جاهایی هم که دارند فهمد آن دموکراسی است؟ پس انسان می
این ماهیت فکري و معنوي و معرفتی این  .گردد فهمند و ورق برمی یک روزي مردم جهان این را می. ذاتاً با آزادي مخالف هستند

 .پیچ تاریخی است

  هاي مدعی آزادي از دیکتاتورها، دلیل کذب ادعایشان است  حمایت غربی
شود؟  شود؟ این آزادي در کجا و در چه نظامی تأمین می امروز مفهوم آزادي علم شده است، ولی باید دید آزادي چگونه برقرار می ●

ها واقعاً طرفدار آزادي بودند، چرا از کسانی مثل داعش و  اگر آمریکا و غربی! البته منظور ما آزاديِ واقعی است نه آزادي نمایشی
بینید امروز حقّ واقعاً  طور که می کنند؟ همان هاي برآمده از رأي مردم مخالفت می کنند؟ چرا با نظام ه حمایت میدیکتاتورهاي منطق
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حتی خبرنگارهاي داخل کاخ سفید هم از سخنران . آشکار شده است و باطل خودشان را رسوا کرده است و اوضاع زیاد پیچیده نیست
 !خواهید با داعش بجنگید؟ کردید، و حاال می حمایت می شما خودتان از داعش: پرسند کاخ سفید می

هاي منطقه است، خیلی روشن است و فهمیدن این مطلب اصالً  اینکه لیبرال دموکراسی پاي ثابت دفاع از دیکتاتورها و تروریست ●
 .ها را برطرف کنیم ما باید سوء تفاهم. سخت نیست

اگر ولی خدا حاکم شود، به آنها «ترسد که  د، میاي که اهل مبارزه با هواي نفس نباش فرد یا جامعه
 »سختگیري کند

نکند اگر ولی خدا بر ما «: ترسد شود از این بابت که می اي که اهل مبارزه با هواي نفس نباشد، خیلی دچار سوء تفاهم می جامعه ●
که از این -به مردم مدینه ) س(ااینجا بود که حضرت زهر. ، چون اخالق خودش اینگونه است»حاکم شود، به ما سختگیري کند

 )355ص/االخبار معانی.(گیرد گیرد، به شما سخت نمی به خودش سخت می) ع(علی: فرمود می -ترسیدند موضوع می

هر وقت پیغمبرى حکمى که مخالف با هواى نفسشان بود بر «. فرموده استبیان » هواپرستی«در قرآن کریم علت قتل انبیاء را  ●
أَنْفُسهم فَریقاً کَذَّبوا و فَریقاً   کُلَّما جاءهم رسولٌ بِما ال تَهوىد؛ اى را به قتل رسانیدن را تکذیب و عدهاى  ایشان آورد عده

 .شوند شوند؟ اینها فقط توسط افراد ظالم و زورگوي هواپرست رام می دانید این افراد هواپرست، چگونه رام می می )70/مائده(»نیقْتُلُو

و کند؛  کند ولی از هدایت الهی تبعیت نمی تر از آن کسی است که از هواي نفسش تبعیت می کی گمراه«در تفسیر آیه ) ع(امام رضا ●
نَ اللَّهم دىرِ هبِغَی واهه عنِ اتَّبمنْ أَضَلُّ مکند و از هواي نفس  این یعنی کسی که از امام تبعیت نمی«: فرماید می) 50/قصص(»م

  رأْیه بِغَیرِ إِمامٍ  قَالَ یعنی منِ اتَّخَذَ دینَه  کند؛ فی قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ و منْ أَضَلُّ ممنِ اتَّبع هواه بِغَیرِ هدى منَ اللَّه میخودش تبعیت 
 )1/374/کافی(»منْ أَئمۀِ الْهدى

 است ) ع(ت نظام جهانی و والیی امام زمان، زیرساخ»مبارزه با هواي نفس«آشنایی جامعه با 

اي  وقتی که جامعه. آشنا شود» مبارزه با هواي نفس«چیست؟ این است که جامعه با ) ع(زیرساخت نظام جهانی والیی امام زمان ●
را پذیرفت  وقتی مبارزه با هواي نفس. گردد که اهل مبارزه با هواي نفس باشد مبارزه با هواي نفس را پذیرفت، دنبال رهبري می

این جامعه، منطق ولی خدا را که اهل مبارزه . توانند به این جامعه زور بگویند رود و زورگوهاي هواپرست نمی ها نمی زیر بار هواپرست
 .پذیرد با هواي نفس است را می

) ع(وقت است که امام زمان آن. شود ولی نباید از این بزرگواري سوء استفاده کرد در جامعه و نظام والیی بزرگوارانه برخورد می ●
 .راحتی بر یک جهان حکومت کند، چون این اصل براي همه جاافتاده است تواند به می
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 2 .................................................................................................................................................................................................................. :خالصه فهرست
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 بیفر عتاًیطب خورد، یم را خودش نفس بیفر که یکس /آنهاست یبردگ و تیطواغ نفس يهوا با مخالفت يگر یانقالب ۀشیر /است »نفس
 3 ................................................................................................................................................................................................. خورد یم هم را تیطواغ نفس

 3 ........................................................................................................................... )ع(صادق امام از یثیحد در »ریمس تنها« از يا خالصه: اول بخش
 3 ............................................................................... آخرت و ایدن سعادت به دنیرس ۀالزم ؛»ها یناخوش بر صبر« و »ها یداشتن دوست ترك«

 4 .......................... مقدرات به نسبت تیرضا و صبر-2 فیتکل طبق ها یداشتن دوست ترك -1: نفس با مبارزه انیجر در یاساس کار دو
 را برنامه نیا خدا خاطر به یعنی تقوا/میکن مبارزه نهاآ با یاله ۀبرنام طبق دیبا بلکه د،یکن ترك را ها یداشتن دوست ۀهم نگفته خدا
 4 ..................................................................................................................................................................................................................... میکن تیرعا
 5 .... شود یم خراب خدا با ما ۀرابط و مینیب یم آنها به دنیرس مانع را خدا اوامر میده قرار ها یداشتن دوست نیتأم بر را خود يبنا اگر

 5 .... خوب التیتما از یبرخ ـ3) دستور طبق البته(یعیطب التیتما از یبرخ ـ2  بد التیتما ۀهم ـ1 م؟یکن مبارزه دیبا التیتما کدام با
 6 .......................................................................................... میکن مبارزه دیبا هم خوب يها یداشتن دوست از یبرخ با یحت ،يبعد مراحل در
 دست يرو از« شود ینم یاله امتحانات در/ کند تمام خودش نفع به را آن کند یم یسع ما مکّار نفس میده انجام یخوب کار هر

 6 ............................................................................................................................................................................................................ »کرد نگاه گرانید
 به نکردنش اسراف یول کند ینم اسراف هم سیخس آدم/ شود یمخف خوب يکارها از یبرخ سر پشت است ممکن نفس يهوا

 7 ................................................................................................................................................................... خدا خاطر به نه است نفس يهوا خاطر
 7 ................................................................................................ »نفس يهوا با مبارزه یاسیس و یاجتماع ابعاد« دیجد بحث یمعرف) دوم بخش
 7 ..............................................................................................است» نفس يهوا با مبارزه« ما يمحور ۀمسأل هم یاجتماع و یاسیس نظر از

 7 ................................. انگریطغ يها انسان نفس يهوا با مبارزه -2 يفرد یزندگ در خودمان نفس يهوا با مبارزه -1: میدار مبارزه دو
 با یتفاوت اصغر جهاد قتیحق/ »اصغر جهاد« تیطواغ نفس يهوا با مبارزه و است »اکبر جهاد« خودمان نفس يهوا با مبارزه
 8 ........................................................................................................................................................................................... ندارد نفس يهوا با مبارزه

 ةبرد قطعاً م،یده ینم دانیم خودمان نفس يهوا به که ما/ میشو تیطواغ ةبرد میخواه ینم که است نیا ما يگر یانقالب ۀشیر
 8 .............................................................................................................................................................................. میشو ینم هم گرانید نفس يهوا
 بیفر عتاًیطب خورد، یم را خودش نفس بیفر که یکس/ است نفس يهوا با مبارزه نیهم طاغوت، با مبارزه و بودن یانقالب تیماه

 9 ..................................................................................................................................................................................... خورد یم هم را تیطواغ نفس
 9 ............................................................. !باشد یاخالق ظاهرش هرچند شده، هم خودش نفس ریاس شود، یم گرانید نفس ریاس که یکس

 جهاد در را شما خداوند دیدار بر اصغر جهاد يبرا قدم کی اگر/  نفس يهوا با مبارزه در قیتوف يبرا بر انیم راه طاغوت؛ با مبارزه
 9 ............................................................................................................................................................................................................کند یم کمک اکبر
 10 ................ بکشانند خود یبردگ به را آنها تا کنند یم آلوده نفس يهوا به را مردم تیطواغ/ شد خواهد تیطواغ ةبرد هواپرست آدم

 10 ........................................................................................................................ است نفس يهوا ،یاجتماع يها فتنه ۀشیر): ع(نیرالمؤمنیام
 يهوا با هم که است یکس خوب آدم/ است نفس يهوا با مبارزه یاجتماع ۀجینت نرفتن، ظلم رباریز و نکردن ظلم|  »2-)4(ریمس تنها«

 یکس /کنند یم ترجمه »مطلق يریپذ انعطاف« و وار برّه یزندگ به را بودن خوب ها یبعض/ نیظالم نفس يهوا با هم و کند مبارزه نفسش
 11 .......................... آنهاست یهرزگ و یهواپرست از یناش غرب مردم يریپذ قانون از یبخش الاقل /شد خواهد هم برده و لیذل باشد، هرزه که

 11 ..................................................................................................... کرد جدا »یاسیس و یاجتماع بودن خوب« از را »يفرد بودن خوب« دینبا
 11 .................................................................. ظالم افراد نفس يهوا با هم و کند مبارزه خودش نفس يهوا با هم که است یکس خوب آدم

 11 ......................... باشد خودش دلِ حرف زور، حرف نیا اگر یحت رود ینم زور حرف بار ریز خوب آدم/ خوب آدم يبرا يدیکل فیتوص
 دهند یم تیریمد یکسان به جوامع از ياریبس در/کنند یم ترجمه »مطلق يریپذ انعطاف« ای »بودن برّه« به را بودن خوب ها یبعض

 12 ....................................................................................................................................................................................... باشند گرانید از وارتر برّه که
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 12 ............................................................................................................................... میده بیفر را خودمان بودن، خوب يمعنا فیتحر با دینبا

 13 .......................................................ردیگ یم شکل يریدرگ متن در تقوا/کند ینم دایپ تحقّق مبارزه و يریدرگ بدون تقوا و زهد ت،یعبود
است نفسش با يریدرگ در انسان تیموفق بودن خوب يمعنا اصل/کنند یم ترجمه »ها برّه مانند بودن رام« به را بودن خوب یبرخ
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 14 ................................................................................................. است نفس يهوا با مبارزه یاجتماع ۀجینت نرفتن، ظلم رباریز و نکردن ظلم
 در ترفند نیهم با) ص(امبریپ/ میده نجات را خود و میکن مشغول گریهمد به را مان دشمنان میتوان  یم یاسیس ۀعرص در تیدرا با

 14 ................................................................................................................................................................................................ شد روزیپ احزاب جنگ
 15 ......................................................................................................................................ست؟ین نیظالم عذاب از کمتر ریپذ ظلم افراد عذاب چرا
 15 ........................................................................................................... ست؟یچ یبردگ با یهرزگ ۀرابط/شد خواهد برده باشد، هرزه که یکس

 چه و ظالم به نسبت چه است، لیذل هواپرست آدم/آنهاست یهرزگ و یهواپرست از یناش غرب مردم يریپذ قانون از یبخش الاقل
 16 .............................................................................................................................................................................................. قانون و سیپل به نسبت

 قرآن، یۀآ طبق /کنند یم سوار گرانید بر را خود نفس يهوا که است یکسان با مبارزه ن،ید یاجتماع میتعال محور| » 3-)4(ریمس تنها«
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 17 ........ ستین گرانید نفس يهوا با مبارزه جز يزیچ استیس محور/ دانند ینم یاخالق مسائل از یجزئ را یاسیس مسائل ها یلیخ
 18 ................................ است یکی انسان یاجتماع و يفرد رشد محور و تیماه/ گرانید عبد نه و باش خودت عبد نه): ع(نیرالمؤمنیام

 18 ...................... خداست عبادت به ورود از مهمتر گرانید عبادت از خروج یگاه/ است یاجتماع و یاسیس کامالً اءیانب رسالت اول بعد
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 »دیکن اطاعت من از«: گفتند یم مردم به اءیانب یوقت/ اءیانب همانند کنند؛ حرکت قدرت و مقام سمت به دارند فهیوظ نینیمتد یگاه

 32 ...................................................................................................................................................................................... شدند یم مقام حب به متهم
 33 ............. او از انتقاد نه اوست یرخواهیخ يمعنا به امر، یول حتینص/میکن حفظ را خوب و سالم قدرتمندان قدرت میدار فهیوظ ما
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	«تنها مسیر(4)-5» نفی مطلق قدرت دو فاجعۀ عظیم انسانی در پی دارد / «قدرت تطهیرکننده است» یک اصل تربیتی برای تربیت فرزند است/ کسی که دنبال خودسازی است ولی به سیاست کاری ندارد، خودش را فریب داده/ اگر نسبت به هوای نفس صاحبان قدرت، بیتفاوت باشید اثر همۀ مب...
	فسلفۀ سیاسی شدن یک مؤمن، مبارزه با کسانی است که هوای نفس خود را بر دیگران تحمیل میکنند
	پیامبر(ص): جامعه نیاز به مدیر دارد؛ چه صالح و چه فاسد
	مدیریت اجتنابناپذیر است/ از قدرت که لازمۀ مدیریت است نمیشود اجتناب کرد
	نفی مطلق قدرت دو فاجعۀ عظیم انسانی در پی دارد /«مقام» بد نیست، «حبّ مقام» بد است
	کسانی که عادت دارند فقط امام مظلوم را دوست داشته باشند، با امام مقتدر مشکل پیدا میکنند
	گاهی متدینین وظیفه دارند به سمت مقام و قدرت حرکت کنند؛ همانند انبیاء/ وقتی انبیاء به مردم میگفتند: «از من اطاعت کنید» متهم به حبّ مقام میشدند
	ما وظیفه داریم قدرت قدرتمندان سالم و خوب را حفظ کنیم/نصیحت ولیّ امر، به معنای خیرخواهی اوست نه انتقاد از او
	اگر نسبت به هوای نفس صاحبان قدرت، بیتفاوت باشید اثر همۀ مبارزه با نفسهای فردی شما هم از بین میرود
	کسی که دنبال خودسازی است ولی به سیاست کاری ندارد، خودش را فریب داده
	انقلابی و سیاسی شدن، لازمۀ مؤمن بودن است / نمونهای از حساسیت آقای بهجت(ره) نسبت به وضعیت مردم مظلوم منطقه
	میگویند « قدرت فسادآور است» در حالیکه قدرت میتواند فساد را از بین ببرد
	«قدرت تطهیرکننده است» یک اصل تربیتی برای تربیت فرزند است
	برخی از حقوقدانها که خیلی غصۀ قدرت مردها بر زنها را میخورند، وضع جهان را نمیبینند
	باید برای کسانی که از قدرت خود سوء استفاده میکنند فکری کرد، نه اینکه به طور مطلق علیه قدرت قیام کرد
	باید برای کسانی که از قدرت خود سوء استفاده میکنند فکری کرد، نه اینکه به طور مطلق علیه قدرت قیام کرد
	باید برای کسانی که از قدرت خود سوء استفاده میکنند فکری کرد، نه اینکه به طور مطلق علیه قدرت قیام کرد

	«تنها مسیر(4)-6» عوامانه است به اختلاف نظر سياسيون بپردازيم ولي به ريشة نظرات آنها نپردازيم/ طبق روايات، آنچه دربارة مسئولين اهميت دارد مخالفت با هواي نفس است
	بسیاری از اختلاف نظرهاي مديران و مسئولين ناشي از هواي نفس است/ عوامانه است به اختلاف نظر سياسيون بپردازيم ولي به ريشة نظرات آنها نپردازيم
	بسياري از ديدگاهها ناشي از تمايلات نفساني است/ هواي نفس افراد،آنها را به تئوريزه كردن اهواء نفساني وادار ميكند
	اگر اهالي سياست آلوده به هواي نفس باشند، با ديدگاههاي ناشي از هواي نفس خود، جامعه را آلوده ميكنند
	اگر اهالي سياست آلوده به هواي نفس باشند، با ديدگاههاي ناشي از هواي نفس خود، جامعه را آلوده ميكنند
	اگر اهالي سياست آلوده به هواي نفس باشند، با ديدگاههاي ناشي از هواي نفس خود، جامعه را آلوده ميكنند
	سه خصلت مورد نياز براي مسئولين جامعه
	بر اساس روایت، كسي که قدرت مخالفت با هوي ندارد، عقلش کم است
	امام باقر(ع): مردمي كه رياست امام جائر را بپذيرند، قطعاً عذاب خواهند شد/ طبق روايات، ما نميتوانيم سياسي نباشيم
	يكي از رفتارهای هواپراستانه كه نبايد در مسئولين ديده شود «رفتار دفاعي» است
	تبديل شدن هواپرستي به انديشه و تئوري، يك مسألة عامالبلوي است كه در كودكان هم ميتوان ديد
	طبق روايات، آنچه دربارة مسئولين اهميت دارد مخالفت با هواي نفس است نه صِرف اعتقاد به اسلام
	اولين مخاطب همة موعظههای اخلاقی، مديران جامعه هستند
	يكي از سختترين امتحانات الهي اين است كه يك آقايي، آقازادة خودش را قرباني كند
	هواي نفسهايي كه در مسئولين پيدا ميشود، خيلي ظریف و پيچيده است

	«تنها مسیر(4)-7» چرا هواپرستها نظام ولایی را نمیپذیرند؟/ بسیاری از مشکلات نظام ولایی بهخاطر بزرگوارانه برخورد کردن ولیّ با هواپرستان است/ زبان حال هواپرستها: «ما زور نمیپذیریم، مگر اینکه زورش زیاد باشد!»/ ماهیت فکری و معرفتی «پیچ تاریخی» چیست؟
	ریشۀ انقلابیگری «مبارزه با هوای نفس» است/ کسی که اهل مبارزه با هوای نفس باشد زیر بار زور و سلطه نمیرود
	جامعهای که اهل مبارزه با هوای نفس باشد، افراد هواپرست را به ریاست خود انتخاب نمیکند
	چرا خیلیها از معاویه بهتر تبعیت میکردند تا از امیرالمؤمنین(ع)؟
	چرا کسانی که در مقابل ولیّ خدا تکبر می کنند، ولایت هواپرستان را میپذیرند؟
	چرا ولایت در جامعۀ اهل هواپرستی، غریب میماند؟/1- برخورد ولیّ خدا کریمانه و بزرگوارانه است
	ولیّ خدا به هواپرستان میدان میدهد تا خودشان بفهمند و اصلاح شوند
	هواپرستها از بزرگواریِ ولیّ خدا سوء استفاده میکنند و خیانت میکنند
	بسیاری از مشکلات نظام ولایی بهخاطر بزرگوارانه برخورد کردن ولیّ با هواپرستان است
	چرا هواپرستها نظام ولایی را نمیپذیرند؟/ کوفیان که با التماس علی(ع) هم حاضر به جنگیدن نبودند، با اشارۀ یزید 30هزار لشکر جمع کردند!
	هواپرستها تهدید دشمن را میپذیرند، ولی توصیۀ دوست را نمیپذیرند/ زبان حال هواپرستها این است: «ما تابع زور نیستیم، مگر اینکه زورش زیاد باشد!»
	2- زبان هواپرست را فقط هواپرستان میدانند!/ آدم هواپرست زبان کریمانۀ ولیّ خدا را نمیفهمد اما زبان زورگویانۀ هواپرستها را میفهمد و تبعیت میکند
	3- خیلیها که زیر بار ولایت نمیروند به خاطر سوء تفاهم است/ سالها سوء تفاهم ایجاد کردند که «نظام ولایی با آزادی مغایرت دارد و میخواهد جلوی حقّ انتخاب را بگیرد!»
	یکروز مردم عالم میفهمند که آزادی با نظام لیبرال دموکراسی بهدست نمیآید/ ماهیت فکری و معرفتی «پیچ تاریخی» همین است

	حمایت غربیهای مدعی آزادی از دیکتاتورها، دلیل کذب ادعایشان است
	فرد یا جامعهای که اهل مبارزه با هوای نفس نباشد، میترسد که «اگر ولیّ خدا حاکم شود، به آنها سختگیری کند»
	آشنایی جامعه با «مبارزه با هوای نفس»، زیرساخت نظام جهانی و ولایی امام زمان(ع) است
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