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ابعاد و آثار ترس از غیرخدا

که مردم را از جنگ بترساند،  وقتی زندگِی ما با ترس آلوده شد، کسی 
 رأی می آورد

تئوریزه کردن ترس، انگار یکی از رسالت های برخی اهل علم در حوزه 
 و دانشگاه است!

یک رکن محبوبیت »سردار سلیمانی« شجاعت اوست

ترساندن، یکی از مهم ترین مکائد ابلیس است. کسی که بترسد، 
بعد،  و  می دهد  از دست  را  فکری اش  قوای  و  می شود  ضعیف 
و  می کند  بدبختش  شتابزدگی،  این  و  می شود  »عجله«  دچار 
گناهان می شود. لذا ترس را می توان یک صفت  مرتکب خیلی از 
دست دادن  از  برای  دانست  انسان  در  پایه ای  وضعیت  یک  و 
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همه چیز!

مصرف  نابه جا  نکند،  مصرف  به جا  را  »ترس«  انسان  گر  ا
کرد  خواهد 

موضوع بحث ما در این چند جلسه »ترس« است؛ البته نه ترِس از 
که وجود انسان را فرا می گیرد؛ یعنی  خدا، بلکه ترس های طبیعی 
ترسیدن از غیرخدا، ترسیدن از دشمن یا ترسیدن از هر نوع بالیی 

که ممکن است سر انسان بیاید. 

این  انسان  گر  ا انسان هست،  وجود  در  طبیعی  به صورت  ترس 
ترس را درست و به جا مصرف نکند)ترِس از خدا( به طور نابه جا 
فضیلت  هم  شجاعت  غیرخدا(  از  کرد)ترس  خواهد  مصرف 

که در همۀ فرهنگ ها تحسین می شود.  برجسته ای است 

عامل  هم  است،  ضعف  عالمت  هم  مطلق،  به طور  ترسیدن 
که ترسیدن چیز خوبی نیست؛ ولی  ضعف است. همه می دانند 
که انسان شروع می کند به توجیه کردِن ترس، آغاز همۀ  آنجایی 
شروع  آدم ها  که  است  آنجایی  بدتر،  این  از  و  گرفتاری هاست 
می کنند به تئوریزه کردن ترس. فاجعۀ بشری و فاجعۀ انسانی در 
اینجاها رخ می دهد. توجیه کردن ترس و باالتر از آن »تئوریزه کردن 
گر انسان از یک چیزهایی   ا

ّ
ترس« انسان را بدبخت می کند و اال

بترسد و بگوید »بله من می ترسم« با این کار، انگار راه نجات را برای 
گذاشته است و موجب انحراف جامعه هم نمی شود. خودش باز 
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انگار یکی از رسالت های برخی اهل علم در حوزه و دانشگاه، 
تئوریزه کردن ترس است!

کسی بگوید: »من از مرگ می ترسم. من از فقر می ترسم. من  گر  ا
کسی،  از دشمن می ترسم. من از ضررکردن می ترسم...« چنین 
که  کسی  گاهی دارد و ترس خودش را توجیه نمی کند. اما  خودآ
کند و مثاًل بگوید: »نه، بحث ترس  بترسد ولی ترس خود را توجیه 
نیست...« یا برای توجیه ترس خودش، بهانه بیاورد، این خیلی 

بد است.  

تئوریزه کردن ترس هم خیلی بدتر از توجیه کردن ترس است. انگار 
یکی از رسالت های برخی از اهل علم در حوزه و دانشگاه این است 
ترس  می خواهند  در حوزه  که  آنهایی  کنند!  تئوریزه  را  ترس  که 
گزاره های دینی، این جنایت  کنند، با ادبیات دینی و  را تئوریزه 
را  ترس  می خواهند  دانشگاه  در  که  آنهایی  و  می دهند  انجام  را 
تئوریزه کنند، با ادبیات غیردینی، ادبیات تجربی و علوم اجتماعی 

و حقوقی و...، شروع می کنند به تئوریزه کردن ترس. 

ترساندن، یکی از مهم ترین مکائد ابلیس است
قبل از اینکه دربارۀ ترس و پیچیدگی های آن و نقش مخرب آن در 
کنیم، به آیه ای از  حیات بشر و زندگی تک تک خودمان صحبت 
که نشان می دهد ترس، یکی از مهم ترین  قرآن را اشاره می کنیم 

مکائد ابلیس است. 

کار بد صحبت می کنیم، معمواًل چه چیزی  ما وقتی از »گناه« و 
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از  به ذهنمان می آید؟ شهوات! همچنین وقتی  ابتدا  در همان 
مسائل  همین  اول  هم  باز  می گوییم،  سخن  ابلیس«  »وسوسۀ 
شهوانی به ذهنمان خطور می کند. اما در قرآن، عملیات وسوسۀ 
ْیطاُن 

َ
ابلیس را اول دربارۀ »موضوع ترس« بیان می فرماید: »الّش

ُمُرُکْم ِباْلَفْحشاِء« )بقره/268( یعنی شیطان، اول 
ْ
َیِعُدُکُم اْلَفْقَر َو َیأ

انسان را از فقر می ترساند)فقر هم فقط فقر مالی نیست؛ بلکه از 
به فحشاء  را  انسان  و بعد،  را می ترساند(  او  نداشتِن هر چیزی، 

می کشاند.

طبق آیه قرآن، اولین اولوّیت ابلیس »ترساندن« است
که می خواهد انجام بدهد،  کارهایی  اولین اولوّیت ابلیس در بین 
که انسان ها را می ترساند. وقتی انسان ترسید، بعدش  این است 
او را به مسائل دیگری مثل شهوات هم وسوسه می کند. بر اساس 
این  از  کسی  گر  ا که  گفت  به نوعی می شود  کریمۀ قرآن،  آیۀ  این 
کید ابلیس متأ ر نشود و دچار ترس نشود، شاید بتواند در برابر 
بقیۀ موارد هم مقاومت کند. مثاًل انسان ها خیلی از اوقات، چرا به 
شهوات دچار می شوند؟ چون می ترسند که فرصت شهوترانی را از 
گناه می شوند. یعنی این ترس، آنجا هم  دست بدهند، لذا دچار 
گر انسان، ترسش بریزد، چه بسا  می آید و آدم را خراب می کند. ا

مبتال به بسیاری از شهوات هم نشود.

وقتی کسی بترسد، ضعیف می شود و بعد، قوای فکری خودش را 
که آن هم به صورت  از دست می دهد و بعد، دچار صفتی می شود 
طبیعی در انسان هست و آن »عجله« است، یعنی عجله می کند و 
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این شتابزدگی، بدبختش می کند و دچار خیلی از گناه ها می شود. 

از  برای  است؛  انسان  در  پایه ای  وضعیت  یک  ترسیدن 
دست دادِن همه چیز!

ترسیدن را می توان یک صفت و یک وضعیت پایه ای در انسان 
را هم می توان  از دست دادن همه چیز! شجاعت  برای  دانست؛ 
به  رسیدن  برای  دانست،  پایه ای  فضیلت  یک  و  صفت  یک 
و  کلمه  به معانی عمیق  را  باید ترس و شجاعت  البته  همه چیز! 

کلمه در نظر بگیریم. به معنای گستردۀ 

شجاعت فقط نترسیدن در میدان جنگ نیست. شجاعت فقط 
محکم  او  ولی  بزنند  تیر  کسی  به  بخواهند  مثاًل  که  نیست  این 
بایستد و جاخالی ندهد. شجاعت یعنی اینکه انسان، دل داشته 
که فرصت ها و نعمت هایش را از دست خواهد  باشد و فکر نکند 
یا  اینکه فرصت  که آدم فکر نکند به  داد! این خیلی مهم است 
نعمتی را از دست خواهد داد. همین که انسان به خودش بگوید 
که ترسش  »من این نعمت را از دست نمی دهم« باعث می شود 

فرو بریزد. 

با  را  خودمان  انگیزه های  و  می کنیم  زندگی  ترس،  با   
ً
غالبا ما 

ترس، شکل می دهیم
کنیم.  حاال یک مقدار دربارۀ »آلودگی زندگی ما به ترس« صحبت 
ما بعضًا تحت تعلیم و تربیت مادرها و پدرهایمان یا تحت تعلیم 
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و تربیت معلم هایمان، اصاًل با ترس زندگی می کنیم و شاید بتوان 
گفت که غالبًا این گونه است. یعنی انگیزه های خودمان را با ترس، 
شکل می دهیم. مثاًل درس می خوانیم و مدرک می گیریم؛ از ترس 

فقر یا از ترس پیدا نکردِن شغل!

گر ما ترس را از انگیزه های خودمان برداریم،  حاال تصور کنید که ا
چه می شود؟ واقعًا یک جهان دیگری خواهیم داشت؛ جهانی 
یا سریال  گر شما یک داستان  ا را تجربه نکرده ایم! مثاًل  که آن 
در  هیچ کسی  شهر،  یک  »در  بدهد  نشان  که  کنید  درست 
انگیزه هایش ترس نیست« آن وقت ببینید چه می شود؟ اصاًل 
متفاوت  آنها  روحیات  می کند،  فرق  با هم  آدم ها  دیالوگ های 

خواهد بود و... 

کسی غیر از خدا حق ندارد انسان ها را بترساند
»درس  می گویند:  بچه هایشان  به  راحت  مادرها،  از  خیلی  االن 
را  بچه  اول،  همان  از  یعنی  می شوی!«  بدبخت  اال  و  بخوان 
لولو  می دهم   

ّ
اال و  باش  کت  »سا می گویند:  مثاًل  یا  می ترسانند. 

بخوردت!« خیلی راحت، بچه را دچار ترس می کنند. 

ترساندن خیلی کار فّنی و دقیقی است و کسی غیر از خدا اصاًل حق 
ندارد انسان ها را بترساند! خداوند هم وقتی انسان را می ترساند، 
کار را انجام می دهد؛ مثاًل انسان را از  با یک عملیات خاصی این 
که به انسان  که نقد نیست و معلوم هم نیست  عذابی می ترساند 
اما  می گوید،  را  عذاب  این  شّدت  فقط  خداوند  بکند.  اصابت 
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خیلی دور است. 

او  چون  بترساند،  را  خودش  بندۀ  دارد  حق  خداوند  فقط 
حمایت کنندۀ بندگان خودش هست و وقتی آنها را می ترساند، 

کار، موجب سالمتی روِح آنها می شود.  همین 

از  یکی  روایت هست:  در  بترساند.  را  کسی  ندارد  هیچ کس حق 
که مردم از دست و زبانش  عالمت های بدترین آدم ها این است 
کاری را انجام دهند. این خیلی بد است!  بترسند یا از ترس او یک 
ِه ؛ غررالحکم/5749( )َمْن  اُس َمَخاَفَة َشّرِ ِقیِه الّنَ اِس َمْن َیّتَ )َشّرُ الّنَ
گر همسرت  اِر؛ کافی/327/2( مثاًل ا اُس ِلَساَنُه َفُهَو ِفي الّنَ َخاَف الّنَ
را انجام بدهند، این خیلی بد  کاری  از ترس تو، یک  یا فرزندت 

است.

امام زین العابدین)ع( چند مرتبه غالم خود را صدا زد ولی او نیامد. 
کرد، جواب داد. حضرت فرمود: چرا جواب  که صدایش  بار آخر 
نمی دادی؟ گفت: سختم بود که بیایم و از شما هم احساس ترس 
کرد و عرضه داشت:  ندارم و حساب نمی  برم. حضرت، خدا را شکر 
خدایا ممنونت هستم که من را جزو آنهایی قرار ندادی که دیگران 
از او حساب می برند و می ترسند و من طوری رفتار نکردم که کسی 
َتْیِن  َمّرَ َمْمُلوَکُه  َدَعا  اْلُحَسْیِن ع  ْبَن  َعِلّیَ  ّنَ 

َ
)أ از من حساب ببرد. 

 َما َسِمْعَت َصْوِتی 
َ
اِلَثِة َفَقاَل َلُه َیا ُبَنّیَ أ

َ
َجاَبُه ِفی الّث

َ
َفَلْم ُیِجْبُه ُ ّمَ أ

ِذی 
َ
ِ اّل

ِمْنُتَک َقاَل اْلَحْمُد ِلَّ
َ
َقاَل َبَلی َقاَل َفَما َباُلَک َلْم ُتِجْبِنی َقاَل أ

ی  ؛ اإلرشاد مفید/147/2( َمّنِ
ْ
َجَعَل َمْمُلوِکی َیأ
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که مردم را از جنگ  کسی  وقتی زندگِی ما با ترس، آلوده شد، 
بترساند، رأی می آورد

آئین نامه های  بروکراسی،  می کنیم،  زندگی  ترس  با  معمواًل  ما 
به گونه ای است  اخیرًا حوزه ها،  و  انضباطی مدارس، دانشگاه ها 
یا می ترسی  بشوی،  کنی، مشروط  غیبت  گر  ا که شما می ترسی 
که  گر درس نخوانی، فالن مشکل برایت پیش بیاید... وقتی  که ا
کرد، یعنی  ترسیدی، دیگر تمام است و دیگر نمی شود درستش 

اصاًل فضا خراب می شود و دیگر برای رشد شما، مناسب نیست.

گر  ا که  به حدی  است.  آلوده شده  ترس،  با  ما  زندگِی  متأسفانه 
گر آدم فریبکار  کسی مردم را از جنگ بترساند، رأی می آورد. حتی ا
که با ترس،  و نامردی هم باشد، به او رأی می دهند. جامعه ای 

بزرگ شده باشد، این طوری می شود.

با  را  افراد  که نمی خواهد  ادارۀ جامعه است  از  نوعی  والیت 
کند کنترل  ترساندن، 

ادارۀ  از  نوعی  والیت  می کند؟  چه کار  والیی  حکومت  یا  والیت 
کند؛ چون  که نمی خواهد افراد را با ترساندن، کنترل  جامعه است 
گر آدم ها بناست بترسند، باید از خدا و از عقوبت او بترسند. البته  ا
در این حکومت، برخی افراد، چون از ولّی جامعه نمی ترسند، ُپررو 
می شوند! کمااینکه بعضی ها ُپررو شدند و رفتند دِر خانۀ حضرت 
با اینکه می دانستند علی)ع( شجاع  آنها  زهرا)س( را آتش زدند. 
مقابلش  در  نمی توانند  هم  مدینه  تمام  شود،  بلند  گر  ا و  است 
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علی)ع(  می دانستند  چون  نترسیدند،  ایشان  از  اما  بایستند، 
قواعدش مهیا  االن  که  قیام می کند  قواعدی  و  اصول  روی یک 
که  کردند هر ظلمی  نیست )یعنی ایشان یار ندارد( لذا جرأت پیدا 

می خواهند انجام بدهند.

کسی نباید از غیرخدا بترسد یا  ترس، ناموس خلقت است؛ 
دیگران را از خودش بترساند

ترس، ناموس خلقت است؛ کسی نباید از غیرخدا بترسد و کسی هم 
نباید دیگران را از خودش بترساند. در روایت هست: پدر خانواده 
کمی سر  کند، بلکه با  کسی را غافلگیر  وقتی به خانه می آید، نباید 
ُجُل ِإَذا َدَخَل َعَلی  ُم الّرَ و صدا وارد شود تا اهل خانه بفهمند. )ُیَسّلِ
ی ُیْؤِذَنُهْم  ْهِلِه َو ِإَذا َدَخَل َیْضِرُب ِبَنْعَلْیِه َو َیَتَنْحَنُح َو َیْصَنُع َذِلَک َحّتَ

َ
أ

 َیَرى َشْیئًا َیْکَرُهُه؛ جامع االخبار/ص89( 
َ

ی ال ُه َقْد َجاَء َحّتَ
َ
ّن
َ
أ

دیگر  زندگی  یک  واقعًا  نباشد،  غیرخدا  از  ترس  ما  زندگی  در  گر  ا
به  تبدیل  باشد،  ترس  در  غرق  گر  ا زندگی  اما  داشت!  خواهیم 
این طور  مثاًل  می شود؟  چه  آخرش  می دانید  می شود!  لجنزار 
که مردم را از لشکر یزید ترساندند و بعد با همین مردم،  می شود 
کشتند! فکر نکنید برای اینکه مردم را به این  امام حسین)ع( را 
کردند  کنند، صبح تا شب از امام حسین)ع( بدگویی  جنایت وادار 
قاتلین  از  گر  ا گفتند!  مردم  برای  یزید  نداشتۀ  خوبی های  از  یا 
یزید؟«  یا  است  بهتر  »حسین  که  می پرسیدند  امام حسین)ع( 
که حسین، بهتر است! پس چرا به  همه می گفتند: معلوم است 
کشتند؟ چون از یزید می ترسیدند  دستوِر یزید، امام حسین)ع( را 
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ولی از امام حسین)ع( نمی ترسیدند!

از  دارند  برخی  ما،  مجلس  نماینده های  حّد  در  اآلن  همین 
توجیه  را  ترس  این  هم  بعد  و  می ترسند  آمریکا  با  درگیرشدن 

می کنند یا تئوریزه می کنند.

آید«  ببیند خوَشش  که می گویند »دیوانه چو دیوانه  شنیده اید 
ترسو هم وقتی ترسو ببیند خوَشش می آید و به او رأی می دهد، 

می گوید: حرف دل من را زد! 

زندگی کردن بدون ترس، چگونه است؟
زندگی کردن بدون ترس، چگونه است؟ به عنوان مثال، شما خانه 
بیاید  مهمان  »می ترسم  می گویید:  و  می کنید  مرتب  را  خودتان 
کنید،  حذف  را  ترس  این  کنید،  سعی  ُخب  بشویم!«  ضایع  و 
نمی شوید  باشید یک ذره هم ضایع  یقین داشته  که  به گونه ای 
بدون  نمی شود. حاال  کم  این مهمان، محبوبیت شما  و پیش 
کنید. اینجا برخی ممکن  هیچ ترسی، بلند شوید و خانه را مرتب 
است بگویند »اآلن دیگر حال ندارم خانه را مرتب کنم!« حاال مثاًل 
به خاطر  نه  کن،  مرتب  را  خانه ات  مرتب شدن،  زیبایِی  به خاطر 

ترس از ضایع  شدن! این انگیزه خیلی فرق دارد.

بگذاریم،  کنار  رفتاری مان  انگیزه های  از  و  زندگی  از  را  ترس  گر  ا
زندگی دیگری خواهد شد. مثاًل درس بخوانید؛  زندگی مان یک 
اما نه برای ترس از فقر! مدرک بگیرید، اما نه برای ترس از پیدا 
مردم  زندگی  امام زمان)ع(،  حکومت  زمان  در  شغل!  نکردِن 
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کسی فقیر شد،  این گونه خواهد شد. مثاًل به مردم می فرماید: هر 
من تضمین می کنم. لذا دیگر بیمه الزم نیست، چون می گوید: 
کن و ریسک  کم آوردی، من هستم. برو زندگی  »نترس، هر موقع 
گر به مشکل خوردی، من جبران می کنم« در واقع فلسفۀ  کن، ا

بیمه، یا یکی از وجوه تئوریزه کردن بیمه، ترس است.

ترسو در این دنیا چه چیزی نصیبش می شود؟
گیرش می آید؟ در روایت می فرماید:  ترسو در این دنیا چه چیزی 
روی  به  را  رزق  باب  بشود،  استخدام  برود  فقر  ترس  از  که  کسی 
خودش بسته و دچار فقر می شود. )َمْن آَجَر َنْفَسُه َفَقْد َحَظَر َعَلی 
 ُیَؤاِجْر َنْفَسُه َو َلِکْن َیْسَتْرِزُق اَل َعّزَ َو 

َ
ْزَق؛ کافی/90/5( و )ال َنْفِسِه الّرِ

ْزَق؛ کافی/90/5( ُه ِإَذا آَجَر َنْفَسُه َحَظَر َعَلی َنْفِسِه الّرِ
َ
ِجُر َفِإّن  َو َیّتَ

َ
َجّل

فرق استخدام شدن با تجارت کردن چیست؟ در تجارت، طبیعتًا 
ریسک وجود دارد، یعنی هم ممکن است سرمایه ات را از دست 
کار تو رونق بگیرد و سرمایه ات  کسب و  بدهی، هم ممکن است 
بیشتر بشود. هم ممکن است مشتری پیدا کنی، هم ممکن است 
مشتری پیدا نکنی. اما خیلی از آدم ها به خاطر ترس شان، ریسک 
کارهای آزاد را نمی پذیرند و ترجیح می دهند  کسب و  تجارت یا 
کسی  وقتی  مادرها  و  پدر  از  خیلی  همچنین  بشوند.  استخدام 
شغلت  می پرسند:  او  از  اول  می آید،  دخترشان  خواستگاری  به 

چیست؟ یک جایی استخدام هستی یا نه؟! 

که  است  این  برای  عمدتًا  هستند؟  استخدام  دنبال  کثرًا  ا چرا 
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ترس  از  می خواهند  یعنی  بشود؛  راحت  خیالشان  می خواهند 
فقر، خیالشان راحت بشود )البته این را به طور مطلق نمی گوییم، 

که این گونه نیست( یعنی مواردی هم وجود دارد 

خدا توی قلب آدم ترسو نمی آید!
کاری را به خاطر ترس انجام  گر از چیزی غیرخدا نترسی و هیچ  ا
بعد،  به  آن  از  اصاًل  زندگی متفاوتی خواهی داشت.  ندهی، یک 
قّوت قلب پیدا می کنی، قلب قوی پیدا می کنی، قلب خودت را 
حس می کنی و تازه خدا می آید توی این قلب. خدا توی قلب آدم 
که عرفا پیدا  ترسو نمی آید. لذا اولین صفت یا مهمترین صفتی 

می کنند شجاعت است. عارف به شدت قّوت قلب دارد!

که وقتی می خواستند او  یک نمونه اش حضرت ابراهیم)ع( است 
را داخل آتش نمرود بیندازند، اصاًل نترسید. حتی وقتی جبرئیل 
کند، او نپذیرفت و فرمود: »خدا هست؛ او خودش  کمکش  آمد 
یاری ام می کند!« لذا ابراهیم »خلیل ال« شد، عزیز خدا و رفیق 
خدا شد و به آن مقام رسید. مکه هم محّل تعظیم نشانه های 

حضرت ابراهیم)ع( است.

اولین یا بیشترین امتحان های الهی، امتحان ترس است
ُکْم 

َ
خداوند با ترساندن، ما را امتحان می کند. می فرماید: »َو َلَنْبُلَوّن

َو  ْنُفِس 
َ ْ
ال َو  ْمواِل 

َ ْ
ال ِمَن  َنْقٍص  َو  اْلُجوِع  َو  اْلَخْوِف  ِمَن  ِبَشْي ٍء 

امتحان  بیشترین  یا  امتحان  اولین  )بقره/155(  َمرات ...« 
َ
الّث
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و  اموال  در  نقص  گرسنگی،  بعدش  است؛  ترساندن  خداوند، 
فقط  می ترسید،  آنها  از  که  موضوعاتی  کثر  ا است.  دیگر  بالهای 
پیروز  را  امتحان  نترسید،  همین که  است،  نترسیدن  امتحان 

شده اید. بگو خدایا نمی ترسم.  

الاقل سعی  برسیم،  نمی توانیم  به فضیلت شجاعت هم  ما  گر  ا
کنیم حقارت و ذّلت ترسیدن را نداشته باشیم. متاسفانه ما غالبًا 
داریم با ترس زندگی می کنیم، یعنی انگیزۀ بسیاری از رفتارهای ما 
گر این ترس، برداشته شود،  که ا در زندگی، ترس است. به حدی 
کرده ایم  عادت  که  از بس  ندهیم؛  انجام  کاری  اصاًل شاید هیچ 

کارها را به خاطر ترس، انجام بدهیم! همۀ 

کثر تعلیمات دینی ما به گونه ای است که ترس ما را از بین ببرد ا
که می خواهد این ترِس ما  کثر تعلیمات دینی ما به گونه ای است  ا
)ترس از غیرخدا( را از بین ببرد؛ حاال با مفاهیم مختلف از »توّکل« 

گرفته تا خیلی از مفاهیم دیگر. 

وقتی به قرآن نگاه کنی، می بینی که خدا طوری با تو حرف می زند، 
انگار که هیچ  کاره  ای و همۀ کارها دست خداست. مثاًل می فرماید: 
 َمْن َیشاُء َو َیْهدي َمْن َیشاُء« )نحل/93( »َو اُل َیْرُزُق َمْن 

ُ
»ُیِضّل

َیشاُء ِبَغْیِر ِحساٍب« )نور/38( و »َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َولِکّنَ اَل َقَتَلُهْم َو 
گر  ما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َو لِکّنَ اَل َرمی« )انفال/17(  یا می فرماید: ا
 َتُقوَلّنَ 

َ
فردا می خواهی یک کاری انجام بدهی، بگو ان شاءال »َو ال

ن َیَشاَء اُل« )کهف/23و24( وقتی 
َ
 أ

َّ
ِلَشْی ٍء ِإنّیِ  َفاِعٌل َذاِلَك َغًدا* ِإال
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فهمیدی کارها دست تو نیست و دست کسی غیرخدا هم نیست، 
آن وقت دیگر دلیلی برای ترس وجود ندارد، پس دیگر نترس، از 

چه می ترسی؟!

کودکی نمی ترسد از اینکه فردا  آیت ال بهجت)ره( می فرمود: هیچ 
گرسنه بماند چون می گوید مامان هست، بابا هست. لذا خیلی 
کند، سرگرم باشد و از زندگی اش لذت ببرد.   راحت می تواند بازی 

گر یک بچه ای بخواهد از بابت رزق و روزی اش بترسد، روحش  ا
متالشی می شود. االن هم خیلی از ما مثل بچه های متالشی شده 
که »او بزرگ شده است و عقلش  هستیم، هرچند به ما می گویند 
که آدم را نمی ترساند! البته  می رسد« اما اینها عقل نیست؛ عقل 
گر عقل کسی، درست کار نکند، سطحی نگر باشد و بخواهد  فقط  ا
تا نوک بینِی خودش را ببیند و آینده را نگاه نکند، او ترسو می شود. 

کند، دیگر از چیزی نمی ترسد. گر عقل انسان، کامل تر نگاه  اما ا

یک رکن محبوبیت سردار سلیمانی، شجاعت ایشان است 
دربارۀ سردار سلیمانی یک نکته ای را با شما در میان بگذارم. در 
گرفته است، البته دربارۀ سردار سلیمانی  این چند روز خیلی دلم 
خیلی صحبت می شود، اما ایشان دچار یک غربت خیلی بزرگ 

شده است.  

از صداوسیما  از شهادت سردار سلیمانی،  بعد  روز  این چند  در 
چرا  شنیده ایم.  زیاد  ایشان  اخالص  از  مختلف،  رسانه های  و 
کرد؟ همه  این همه عالم را به هم ریخت و این همه دلها را تسخیر 
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این  صّحت  در  شکی  است.  ایشان  اخالص  به خاطر  می گویند 
حرف نیست و این به جای خودش محفوظ است ولی آیا هر کسی 

مخلص باشد این قدر محبوب می شود؟ نه!

بی تردید رکن رکین محبوبیت ایشان و این زلزله ای که ایجاد کرده، 
اخالص است، اما یک رکن دیگرش، شجاعِت ایشان است. مثاًل 
که سردار سلیمانی، خیلی راحت  این فیلم را زیاد پخش می کنند 
کند؛  کریز راه می رود؛ انگار آنجا راحت تر می تواند فکر  دارد روی خا
گلوله از سوی دشمن وجود دارد. یا فیلم  با اینکه خطر اصابت 
کریز به آن طرف  کنار خا از  که ایشان دارد می رود  دیگری هست 
که جلوتر نرود  کند، اما چند نفر از همراهانش، او را می گیرند  نگاه 
تا دشمن او را با تیر نزند. این رکن شجاعت، در محبوبیت شهید 
حججی هم بسیار مؤ ر بود. مردم در آن نگاه آخر شهید حججی، 

یک نترسیدن دیدند و تمام شد! همه متحّول شدند.

شجاع  را  رزمنده هایی  چه  زهرا)س(  حضرت  می داند  خدا 
کرده است! تربیت 

شهادت یک شجاعتی می خواهد. دربارۀ شهدای دفاع مقدس، 
که  کار بشود و مستندهایی ساخته بشود  باید روی این موضوع 
که او  کرده  نشان بدهد مادِر یک شهید، بچه اش را چطور تربیت 
به این حد از شجاعت رسیده است؟ حتمًا مادرش یک مایه ای از 
گفته است »نترس!«  شجاعت داشته و یک جاهایی به بچه اش 
 فرزندش، 

ّ
یا نترسیدن خودش را به بچه اش نشان داده است و اال

به مقام شهادت نمی رسید. 
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که حضرت زهرا)س(، در جبهه ها چه رزمنده هایی  خدا می داند 
کرده است! دوستان من، همۀ شما می توانید  تربیت  را شجاع 
کند،  که حضرت زهرا)س( برای شما مادری  کنید  طوری زندگی 
گر معرفت پیدا کنید، ایشان  ایشان مادر معنوی شما هم هست، ا
که مادرش را  برای شما مادری می کند. کافی است مثل بچه ای 
ایشان  به  و  کنید  گریه  زهرا)س(  دِر خانۀ حضرت  از دست داده 

متوسل بشوید...

که مردم واقعًا به هم ریخته، ناراحت  در این چند روز، می دیدیم 
می گفتند:  و  نمی رفت  کار  به  دلشان  و  دست  بودند،  عصبی  و 
گر مادرتان را زده بودند، چه می شد!  »قهرمان مان را زدند« حاال ا

ببینید امام حسن)ع( و امام حسین)ع( در مدینه چه کشیدند!

مردم ما بعد از شهادت سردار سلیمانی، از »انتقام« می گویند، اما 
از انتقام حرف  که در خانۀ علی)ع( کسی نمی توانست  می دانید 
کردند و تشییع پیکر  بزند؟ مردم اینجا بیرون ریختند و تظاهرات 
شهدا بسیار باشکوه بود، اما فاطمه زهرا)س( را شبانه و مخفیانه 
که آستین ها را روی  ک سپردند. حتی به بچه ها فرمودند  به خا
گریۀ آنها بلند نشود. گریه و نالۀ بچه های  دهان بگذارند تا صدای 
از  بعد  که االن ما  گلویشان مانده است  و  فاطمه)س( در سینه 

گریه می کنیم...  1400سال این طور برای ایشان 



| جلسه دوم |
ضرورت تغییر در زندگی های مبتنی بر ترس

 خدا چگونه راه توجیه ترس را می بندد؟
 پدر و مادرها مواظب تشویق های خود باشند

 گاهی تشویق، موجب تولید ترس در انسان می شود
کاهش خالقیت می شود  زندگی از سِر ترس، موجب ضعف و 

چرا هرکه از خدا بترسد عاشق خدا می شود؟

دین جلوی »توجیه ترس« را می گیرد؛ بسیاری از آیات و روایات 
که انسان ترس خودش را توجیه نکند. خداوند  برای این است 
برای اینکه راه توجیه ترس را به روی ما ببندد، چه کار می کند؟ مثاًل 
می فرماید »مرگ شما دست من است« یا می فرماید »رزق و روزِی 

شما دست من است« پس دیگر چرا می ترسید؟



آخرین آمادگی برای ظهور
اصالح مدیریت در خانواده و جامعه 20

یک   
ً

اصال که  است  رایج  این قدر  ترس«  بر  مبتنی  »زندگی 
»بیماری« تلقی نمی شود!

ما قبل از اینکه بخواهیم به خدا مؤمن بشویم یا ایمانمان را به خدا 
کنیم، یا قبل از اینکه ایمان را در زندگی خودمان مؤ ر قرار  تقویت 
کنیم  که خوب است در زندگی جاری  بدهیم، یکی از ویژگی هایی 
این است که »زندگِی مبتنی بر ترس« نداشته باشیم! ولی متأسفانه 
که اصاًل کسی این  زندگِی مبتنی بر ترس، خیلی رایج است به حدی 

ویژگی را یک بیماری )بیمارِی روحی یا روانی( تلقی نمی کند.

خیلی ها وقتی باهم صحبت می کنند، رسمًا از ترس های خودشان 
و از اقداماتشان برای ترس های خود می گویند به صورتی که ترس، 
انگیزۀ اصلی حرکت ها و برنامه ریزی های آنها قرار گرفته است؛ این 
که بگوید  خیلی رایج است و خیلی هم بد است. کسی هم نیست 

»اصاًل این سبک زندگی کردن، بد است!«

رشد  ترس،  با  را  بچه های خودشان  اصاًل  مادرها  و  پدر  از  خیلی 
و  مرتب بودن  و  بودن  باادب  به  ترساندن،  با  را  آنها  و  می دهند 
اینجا  فعالیت کردن و... وادار می کنند. درحالی که مصرِف ترس، 

نیست!

کاهش خالقیت انسان  زندگی از سِر ترس، موجب ضعف و 
می شود

در آن زندگِی والیی تحت حکومت امام زمان)ع(، ترس افراد ریخته 
دیگر  را  زندگی  در  رایج  ترس های  از  خیلی  انسان  گر  ا می شود! 
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کنید،  کرد. مثاًل تصور  نداشته باشد، با »خالقیت« زندگی خواهد 
کارکردِن شما به خاطر ترس از فقر نباشد، در  گر درس خواندن یا  ا
این صورت چگونه کار خواهید کرد و چگونه درس خواهید خواند؟ 
درس  گر  ا و  شد  خواهید  کارخانه  خالق  کارگِر  باشید،  کارگر  گر  ا
مسئله ای  این  شد.  خواهید  دانشمند  راحت،  خیلی  بخوانید، 
که در روانشناسی، برایش تست )آزمایش( هم انجام شده و  است 
که وقتی برای یک امتحان )یا برای حل  نتایج آن نشان می دهد 
یک مسئله( جایزه می گذارند، استرس یا ترِس از اینکه »مبادا این 
جایزه را از دست بدهم« موجب می شود خالقیت افراد در حل 
معمواًل  نباشد،  کار  در  جایزه ای  وقتی  اما  بیاید.  پایین  مسئله، 

خالقیت افراد در حل مسئله، بیشتر می شود.

که مدام در ذهن و فکرشان دنبال یک  خیلی از آدم ها این گونه اند 
کرده اند  که عادت  که از آن بترسند! آدم هایی  مشکلی می گردند 
در ذهن  است؛  این گونه  ترس« ذهنشان  سِر  از  »زندگی کردن  به 
را  خودشان  فکر  و  بترسند  چیزی  یک  از  تا  می گردند  خودشان 
که آدم، ضعیف  کنند؛ این ترسیدن موجب می شود  مشغول آن 
بشود. از طرف دیگر، چون تقریبًا همۀ آدم ها این ضعف را دارند، 
هیچ کسی این را بد نمی داند و این را یک »بیماری« نمی داند و از 

این بابت، استغفار نمی کند. 

گاهی  باشند/  خود  تشویق های  مواظب  مادرها  و  پدر 
تشویق کردن فرد، موجب تولید ترس در او می شود

و  جامعه  در  مدیریت  شیوۀ  کند،  تغییر  باید  زندگی ها  سبک 
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محیط های آموزشی و تربیتی باید تغییر کند، باید ترس به حداقل 
به  کند، شجاعت فقط مربوط  زندگی  باید شجاعانه  آدم  برسد. 
انسان جاری  زندگی  کل  در  گر شجاعت  ا نیست،  میدان جنگ 
می گذارد،  تأ یر  ما  زندگی  مهم  تصمیم های  از  خیلی  در  بشود 
که ترس می تواند در تصمیم های ما تأ یر بگذارد. مثاًل  همان طور 
کسی برای ادامۀ تحصیل خودش، رشتۀ پردرآمدی  ممکن است 
را انتخاب می کند درحالی که عالقه اش به یک رشتۀ دیگر است و 
کار دیگری آفریده شده  است، اما از سِر ترس )ترس  اصاًل برای یک 

از فقر و...( می رود یک مسیر دیگر را انتخاب می کند.

یکی از نکاتی که در شیوۀ مدیریت خانواده باید رعایت شود، این 
از بچه ها هم  و مادرها در تشویق های خودشان  پدر  که  است 
کنند. در روایت هست، از هیچ کسی در مقابل خودش  مواظبت 
که با خنجر به او  کنی مثل این است  گر تعریفش  تعریف نکن، ا
َعلی  أمَررَت  فکأّنما  َوجِهِه  أخاَك في  َمَدحَت  )إذا  زده ای!  ضربه 
َحلِقِه الُموسی؛ شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید/256/18( چرا 
کنار این تشویق، یک  این نوع تشویق کردن، بد است؟ چون در 
ترس هم تولید می شود؛ ترس از اینکه »این را از دست بدهد« 
یا »ترس از اینکه در رقابت، عقب بماند« این ترس ها را باید از 

کرد. زندگی زائل 

 / می گیرد  را  ترس«  تئوریزه کردن  و  »توجیه  جلوی  دین 
تئوریزه کنندگاِن ترس، هم از دانشگاه هستند هم از حوزه

اینکه  یکی  می کنیم:  دنبال  را  دیگر  موضوع  دو  بحث،  ادامۀ  در 
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بعضی ها ترس خودشان را توجیه می کنند، دوم اینکه بعضی ها 
ترس را تئوریزه می کنند. معمواًل باسوادها ترس را تئوریزه می کنند 
و عموم مردم، صرفًا ترس را توجیه می کنند. اما دین می آید هم 
جلوی توجیه ترس را می گیرد هم بیشتر از آن، جلوی تئوریزه کردن 

ترس را می گیرد. 

تئوریزه  را  ترس  بخواهند  دانشگاه،  و  حوزه  دانشمندان  گر  ا
دنبال  که  مردمی  چون  هستند؛  جنایتکار  خیلی  کنند، 
گفت: »علم و دانش  توجیه کردن ترس خود هستند، خواهند 
هم، این را تأیید می کند!« حاال ممکن است این »علم برآمده 
بشود.  تلقی  تجربه«  از  برآمده  »علم  یا  شود  تلقی  دین«  از 
از  هم  و  هستند  دانشگاه  از  هم  ترس،  تئوریزه کنندگاِن  االن 
فقط  »اینها  بگوییم  که  نیست  این طور  یعنی  هستند،  حوزه 
هم  کسانی  دانشگاه،  و  حوزه  در  البته  هستند!«  دانشگاه  از 
که این  که این تئوری ها را نمی پسندند و می فهمند  هستند 
حرف ها اشتباه است، یعنی در هر دوِی اینها)حوزه و دانشگاه( 

خوب و بد وجود دارد.

»ترس  انسان  که  است  این  برای  روایات  و  آیات  از  بسیاری 
خودش را توجیه نکند!«

کند  خیلی از اوقات، انسان سعی می کند ترس خودش را توجیه 
ترس  که شما  این است  کارشان  ما  روایات  و  آیات  از  بسیاری  و 
خودتان را توجیه نکنید! یک نمونه اش »ترس از رفتن به جهاد« 
گر جنگ بشود و من برای  است، چون انسان طبیعتًا می گوید: ا
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جهاد بروم، در معرض آسیب و مرگ قرار می گیرم...

فرار  جهاد  از  مرگ،  از  ترس  به خاطر  که  آنهایی  به  خداوند  اما 
ُکْنُتْم في   َلْو  َو  اْلَمْوُت  ُیْدِرْکُکُم  َتُکوُنوا  ْیَنما 

َ
»أ می کنند، می فرماید: 

بارو های  و  ُبرج  در  گر  ا حتی  شما  )نساء/78(  َدٍة«  ُمَشّیَ ُبُروٍج 
محکم باشید، باز هم مرگ، یقۀ شما را می گیرد. در جای دیگری 
َفاْرَهُبوِن«  اَي  ِإّیَ »َو  یا  )نحل/51(  َفاْرَهُبون «  اَى  »َفِإّیَ می فرماید: 
گر بنا باشد از چیزی بترسید، باید  )بقره/40( از چه می ترسید؟ ا

از خود من بترسید!

خداوند می خواهد جلوی توجیه ترس انسان را بگیرد)خصوصًا 
است!«  من  »مرگ، دست  که  می کند  کید  تأ لذا  مرگ(،  از  ترس 
که وقتی اجل برسد، یک ذره  همچنین قرآن بارها فرموده است 
ِخُروَن ساَعًة َو ال 

ْ
َجُلُهْم ال َیْسَتأ

َ
هم عقب جلو نمی شود! )َفِإذا جاَء أ

َیْسَتْقِدُمون ؛ نحل/61(

از  نمی توان  وسیله ای  هیچ  »با  می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع( 
کشته نشوید)شهید نشوید( می میرید؛  گر  کرد، ا چنگال مرگ فرار 
ُتْقَتُلوا َتُموُتوا« )ارشاد   

َ
ِإْن ال ُکْم 

َ
ِإّن اْلَمْوِت َمِحیٌص؛   َلْیَس َعِن  ُه 

َ
َفِإّن

را نزدیک نمی کند، پس فکر  مفید/238/1( جهاد، مرگ انسان 
گر تو جبهه نمی رفتی، نمی مردی!  )إّن الفاّرَ َلَغیُر َمِزیٍد فی  نکن ا
که از مرگ بگریزد،  کسی  ُعمِرِه و ال َمحجوٍز َبیَنُه و َبیَن َیوِمِه؛ نه 
گریختن مانِع فرارسیدن روز مرگش  بر عمرش افزوده می شود و نه 

می شود؛ کافی/41/5- نهج البالغه/حکمت1664(
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شهادت طلبی یک راه است برای اینکه بتوانیم »ترس از مرگ« 
را دور بریزیم

کسی مثل سردار سلیمانی این قدر تمنای شهادت داشت؟  چرا 
فرصت شهادت  و  بمیرم  »نکند  می گویند:  هوشیار،  انسان های 
گر سردار سلیمانی بعد از عمری  کنید ا را از دست بدهم!« تصور 
چقدر  می شدند؛  مرحوم  قلبی«  »ایست  ا ر  در  مثاًل  مجاهدت، 
فاجعه بود! اصاًل تاریخ به گونۀ دیگری رقم می خورد، همان طور که 
االن با شهادت ایشان، تاریخ دارد یک طور دیگری رقم می خورد.

ترس را باید دور ریخت؛ حتی ترس از مرگ را! شهادت طلبی یک 
کنار بگذاریم و  راه است برای اینکه ما بتوانیم »ترس از مرگ« را 
که تو مسئلۀ  کنیم! پلۀ اول شهادت طلبی این است  از آن عبور 
کنی، اما بعضی ها اصاًل به مرگ، فکر هم  مرگ را برای خودت حل 
که آدم »وصیت نامه«  کرده اند  نمی کنند! ببینید چقدر سفارش 
که  بنویسد! وقتی وصیت نامه می نویسی به این توجه می کنی 
»من واقعًا می خواهم بروم!« حاال شما بنویس، ان شاءال به این 
به رفتن و مرگ،  انسان می خواهد اصاًل  اما  زودی ها نمی روی! 
چیزها  خیلی  از  کنی،  حل  خودت  برای  را  مرگ  گر  ا نکند!  فکر 

خالص می شوی.

شیوه ای  است«  من  دست  شما  »رزق  می فرماید  خدا  اینکه 
کنارزدن ترس انسان است برای 

کریم، به شیوۀ دیگری  عالوه بر این شیوه، خداوند متعال در قرآن 
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که رزق و روزی را به خودش  هم ترس انسان را می ریزد؛ آنجایی 
کید می فرماید که »رزق و روزی، دست  نسبت می دهد. خداوند تأ
من است!« حاال شاید بگویید: »وقتی که رزق ما دست خداست، 
آن  از  شما  نکند  بدهیم؟«  انجام  کاری  نیست  الزم  دیگر  پس 
می کنید؟  کار  گرسنه ماندن  ترس  از  فقط  که  هستید  آدم هایی 

اینکه خیلی بد است!

که روزی اش محفوظ است و حتمًا  انسان وقتی مطمئن بشود 
کند؟! جوهر انسان، کار است.  کار  آیا دیگر نباید  به او می رسد، 
گر شما چند روز مهمان جایی بشوید  امام صادق )ع( می فرماید: ا
کارها  کاری نکن و فقط بنشین، ما همۀ  و به شما بگویند »هیچ 
کار نکردن  را برایت انجام می دهیم« انسان بعد از دو سه روز، از 
خسته می شود و بلند می شود خودش را به زحمت می اندازد یا به 
که انجام بدهم،  کاری به من بدهید  صاحب خانه می گوید »یک 
َف  ُه ُخِلَق َلُه اْلَحّبُ ِلَطَعاِمِه َو ُکّلِ

َ
خسته شدم از بس نشستم« )َفِإّن

َف َنْدَفُه َو َغْزَلُه َو  َطْحَنُه َو َعْجَنُه َو َخْبَزُه َو ُخِلَق َلُه اْلَوَبُر ِلِکْسَوِتِه َفُکّلِ
َنْسَجُه...؛ توحید مفضل/86( 

که رزق و روزی را خدا می رساند، لذا از این  تعالیم اسالم می گوید 
بابت، نترسید. اما برخی افراد نادان می گویند: »این طور تعلیمات 
دین دربارۀ رزق و روزی، موجب شده است که ملت های مسلمان 
تالش نکنند! علت عقب افتادگی ملت های مسلمان، اعتقادات 
که خدا روزی رسان است، لذا  دینِی آنهاست! چون آنها معتقدند 
کار بکنند!« اینها برای  کار نمی کنند، باید از فقر بترسند تا بروند 
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را درنظر می گیرند. درحالی که  مبنای غلط  انسان، یک  کارکردِن 
خداوند متعال دوست دارد بندگانش، باشخصیت بار بیایند، لذا 
کنید؛  کار  به آنها می گوید: رزق و روزِی شما را من می رسانم، شما 
برای تقرب به من، برای تعّبد و تشکر از من، برای تشّبه به من، 
دارد، یک مقدار  باالیی  که خالقیت  )کسی  بیشتر  برای خالقیت 
کاماًل متفاوتی  شبیه خدای خالق می شود( در این صورت، زندگی 

خواهید داشت.

که ترس را از دل مان بیرون  دین به گونه ای ما را آموزش می دهد 
که برای خیلی ها عامل زندگی و حرکت است  کند؛ همان ترسی 
کارکردن می کند، مثاًل به خاطر »ترس از فقر« کار  و آنها را وادار به 

می کنند.

»ترسیدن از خدا«، یک راه حل دیگر برای از بین بردِن ترس 
است

خداوند متعال برای اینکه ترس ما از بین برود، یک راه حل دیگر 
هم دارد. خدا وقتی می گوید »از چیزی نترس« و می بیند که گوش 
نمی دهی، آخرش می فرماید »از خود من بترس!« مثاًل می فرماید 
من  از  نترسید،  آنها  از  )بقره/1520(  اْخَشْوني «  َو  َتْخَشْوُهْم  »َفال 
کنار اینکه »از کسی  بترسید، از من حساب ببرید. قرآن معمواًل در 

نترسید« می فرماید »از خدا بترسید« 

گر شما به خاطر  کسی غیرخدا بترسیم چه می شود؟ مثاًل ا گر از  ا
کوتاه بیایید  کرده است، در برابرش  که جنایت  ترس از آمریکایی 
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امنیت  اتفاقًا  می شود؟  چه  کنید(  حفظ  را  خودتان  امنیت  )تا 
خودتان را از دست می دهید. اصاًل شیوۀ خدا این گونه است. مثاًل 
ْن  ُیْنِفَق  ِفی َمْعِصَیِة 

َ
می فرماید: »َمْن َلْم ُیْنِفْق ِفی َطاَعِة اِل اْبُتِلَی  ِبأ

ْن َیْمِشَی 
َ
 َو َمْن َلْم َیْمِش ِفی َحاَجِة َوِلّیِ اِل اْبُتِلَی ِبأ

َ
اِل َعّزَ َو َجّل

تو  الفقیه/412/4(  « )من الیحضره 
َ

َجّل َو  َعّزَ  اِل  َعُدّوِ  َحاَجِة  ِفی 
گر در راه ولّی خد از خودگذشتگی نکنی و بترسی و بخواهی یک  ا
چیزی برای خودت نگه داری، من مبتالیت می کنم به اینکه در 

کنی و نابود بشوی! کاری  راه دشمن خدا فدا

گر بسیجی نباشیم و در خدمت ولّی خدا قرار نگیریم و در این  ما ا
کاری نکنیم، تبدیل می شویم به سرباز بی جیره و مواجِب  راه فدا
این  بترسیم؛ خدا  عاقبت  این  از  باید  آمریکا!  فدایی  ذلیل شدۀ 
آنها  به  بارها  امیرالمؤمنین)ع(  آورد.  کوفیان  سِر  تاریخ،  در  را  بال 
کردند  کوتاهی  اما  برویم،  دشمن  با  به جنگ  بیایید  که  فرمود 
که بعد از مدتی، رفتند پای رکاب  و نرفتند. نتیجه اش این شد 
اینکه  برای  شدند  کشته  هم  نفرشان  هزاران  و  جنگیدند  یزید 

حسین )ع( را بکشند!

خدا چگونه راه توجیه ترس را به روی ما می بندد؟
دو  می بندد؟  چگونه  را  ترس  توجیه  راه های  خداوند  ببینید 
کردیم: یکی اینکه می فرماید »مرگ و اجل شما  نمونه اش را بیان 
دست من است« و دیگر اینکه می فرماید »روزِی شما هم دست 

من است« اینها دست من است، پس دیگر چرا می ترسید؟
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خداوند از یک طرف، راه های توجیه ترس را به روی ما می بندد تا 
از غیرخدا نترسیم و از طرف دیگر، می فرماید: »از خود من بترسید، 
معروف  آیۀ  این  در  مثاًل  و...«  بیاورم  سرتان  بر  بال  می توانم  من 
ذیَن َکَفُروا ِمْن دیِنُکْم« )مائده/3( امروز 

َ
می فرماید: » ٌ اْلَیْوَم َیِئَس اّل

دشمنان ناامید شدند »َفال َتْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن« دیگر از دشمن 
نترسید، چرا؟ چون من به شما »امام« دادم و امام، عامل قدرت 
گر حرف این امام را گوش بدهید،  شماست، حاال از من بترسید! ا
قدرتمند می شوید و دیگر ترسی از دشمن، نخواهید داشت، ولی 

گوش ندهید، با خوِد من طرف هستید! گر حرف این امام را  ا

که االن خدا محکم تر می تواند ما را بزند و  کنید  مثاًل شما حساب 
کند یا آمریکا؟ قطعًا خدا. پس چه توجیهی  بالیی بر سرمان نازل 

که از خدا نترسیم و از آمریکا بترسیم؟!   دارد 

کرد ترس از خدا، آدم را عاشق خدا خواهد 
گر بخواهیم ترس خودمان را  ما راهی برای توجیه ترس نداریم. ا
کنیم؟ وقتی موضوع ترس  کنیم، ترس از خدا را باید چه کار  توجیه 
از خدا مطرح می شود، اصاًل توجیه های ما یک دفعه ای می پرد. 
کند،  که ذهن آدم می خواهد درست  ترس از خدا، توجیه هایی را 

کنار می زند.

حاال  است.  شده  صحبت  زیاد  خداوند،  به  شهدا  عشق  دربارۀ 
کنم.  بنده دربارۀ »ترس شهدا از خدا« می خواهم نکته ای را بیان 
از خدا بیشتر  که ترس شهدا  ایام دفاع مقدس می دیدیم  ما در 
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گر  که ا که ما تصور می کنیم؛ مثاًل می ترسیدند  از آن چیزی است 
البته ترس از خدا،  کارشان نافرمانی از خدا باشد.  برگردند، این 
گر این ترس از خدا نباشد، انسان  کرد. ا آدم را عاشق خدا خواهد 

سرگشته و حیران خواهد بود.

رابطۀ بین ترس از خدا و ترس از غیرخدا چگونه است؟
دارد.  وجود  غیرخدا  از  ترس  و  خدا  از  ترس  بین  رابطه ای  یک  
َخاَف اُل ِمْنُه 

َ
 أ

َ
امام صادق )ع( می فرماید: »َمْن َخاَف اَل َعّزَ َو َجّل

ُکّلِ َشْي ٍء«  ِمْن  َخاَفُه اُل 
َ
أ  

َ
َو َجّل َعّزَ  اَل  َیَخِف  َلْم  َمْن  َو   َشْي ٍء 

َ
ُکّل

همه  خدا  بترسد  خدا  از  هرکسی  )من الیحضره الفقیه/410/4( 
که از خدا نترسد، خدا او را از همه چیز  کسی  را از او می ترساند و 

می ترساند.

که از  کسی  مثاًل سردار سلیمانی خیلی از خدا می ترسید. آن وقت 
خدا بترسد چه اتفاقی برایش می افتد؟ یکی از نتایجش این است 
که دشمن از او می ترسد. مثاًل وقتی داعشی ها می خواستند بعضی 
کنند، همین که شنیدند سردار سلیمانی دارد  از مناطق را تصرف 

کردند! به سمت آن منطقه می آید، خودشان عقب نشینی 

اثر وضعِی ترسیدن از خدا، نترسیدن از غیرخداست
خدا برای اینکه راه توجیه ترس را به روی ما ببندد، می فرماید: »از 
خودم بترس!« توجه به عواملی مثل مرگ، فشار قبر، سؤال نکیر 
و منکر و... یک راه است برای اینکه ترس از غیرخدا در وجود ما 
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از بین برود.

می ترساند!  را  آدم  چقدر  کریم،  قرآن  در  متعال  خداوند  ببینید 
گفت قرآن بیشتر از اینکه انسان را تحویل بگیرد  حتی شاید بتوان 
کسی  و به او حال بدهد، او را می ترساند. چون می خواهد تو از 
از  ا ر وضعی ترسیدن  از خودش بترسی!  غیرخدا نترسی و فقط 
کسی )غیرخدا( نترسی،  گر از  خدا نترسیدن از بقیه است. حاال ا

چه می شود؟ او از تو می ترسد! 

حضرت امام)ره( به فرزندانش فرموده بود: »اینکه مردم می گویند 
از چیزی می ترسند، من هیچ وقت این احساس را درک نکرده ام!« 
یعنی  نمی فهمم«  را  ترس  این  »من  می فرماید  امام)ره(  اینکه 

ایشان هیچ وقت در عمرش از چیزی غیرخدا نترسیده است.

اوست،  از  همه چیز  که  دید  انسان  »وقتی  می فرماید:  امام)ره( 
که از قدرتها می ترسیم برای این  دیگر از هیچ قدرتی نمی ترسد. ما 
است  که خیال می کنیم قدرت این است. وقتی انسان قدرت را 
قدرت او دانست، وقتی انسان همه چیز را از او دانست، این دیگر 
که از دیگری بترسد. همه خوفهای ما از باب این است  نمی تواند 
که قدرت، یک قدرت است و آن قدرت هم برای  که نفهمیدیم 
نفع همه است. آن قدرت هم برای نفع همه افراد و جامعه و تمام 
گر همین  گرفته شده، برای نفع اوست. ما ا بشر آن قدرت به کار 
که هر چی هست از اوست و هر چی هست  کنیم  ک  معنا را ادرا
واقعًا  را  گر همین معنا  ا تربیت ماست،  برای  و  نفع ماست  برای 
کند، این مسائل حل  کند و ذوب  کند و مشاهده  ک  انسان ادرا
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می شود.« )صحیفه امام/ج19/ص355(

سربازهای آمریکایی را بترسانید
که  کسانی  کمک  با  دارم.  جوان ها  شما  برای  پیشنهاد  یک 
صورت های  به  را  جمالتی  یک  هستند،  بلد  انگلیسی  زبان 
به  و  بترسانید  را  آمریکایی  سربازهای  و  کنید  طراحی  مختلف، 
خانواده هایشان بگویید که فرزندانتان را از اینجا ببرید. سربازهای 
کار  این  شما  گر  ا می ترسند،  خیلی  هم  همین جوری  آمریکایی 
شاهد  و  می کشد  ارتش  از  تمرد  به  کارشان  به مرور،  بکنید،  را 
جداشدن آنها از ارتش و بیرون رفتن آنها از پادگان ها خواهیم بود 

کم کم مضمحل می شوند! و 

که به فرماندهی  گروهی بود  شهید همت در سال 1360 عضو آن 
حاج احمد متوسلیان به لبنان رفتند. ایشان به عنوان مسئول 
می گفت:  و  می داد  آموزش  رزمندگان  به  بخش ها،  از  یکی 
شیوۀ  بعد  است!  اسرائیلی ها  با  جنگ  دنیا،  جنگ  راحت ترین 
که با تانک حمله می کنند،  آرایش نظامِی اسرائیلی ها را موقعی 
کافی است یکی از تانک هایشان  توضیح می داد و می گفت: فقط 
کافی است یک   نیروهایشان،  در ستون  یا  تمام است!  بزنید،  را 

نیرویشان را بزنید، تمام است! 

رزمندگان حزب ال لبنان در جنگ 33روزه، دو سه تا از تانک های 
که  اسرائیلی را زدند و جنگ تمام شد. یکی از نیروهای حزب ال 
در صحنۀ نبرد حضور داشت، می گفت: تانک های اسرائیلی تا یک 
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که جلوتر بیایند و  جایی جلو آمدند، ما سه چهار روز منتظر بودیم 
آنها را بزنیم، اما جلوتر نمی آمدند!

اما  که آمد، بزنید؛  امام)ره( 30سال پیش فرمود: ناو آمریکا 
نزدند!

حتمًا  می ترسند.  آمریکایی  سرباز های  هیمنۀ  از  بعضی ها  االن 
کرده اند، به  که اینها یک چیزهایی به خودشان وصل  دیده اید 
آنها بگویید: این چیزهایی که به خودتان وصل کرده اید، همه اش 

در ا ر ترس است!

که تا االن موجب شده اند آمریکا نابود نشود و به  خدایا، آنهایی 
گر قابل هدایت نیستند رسوا  ظلم و جنایت خودش ادامه بدهد، ا
که تا حاال به  و نابودشان بگردان؛ به حق خون همۀ مظلوم هایی 

زمین ریخته است.

امام)ره( در سال 67 فرمود: اولین ناو آمریکا وقتی آمد، بزنیدش. 
که مهم ترین نقطه ضعف  اما نزدند! بعد از سی سال معلوم شد 
ارتش آمریکا ناوهای اوست و ما هم می توانستیم بزنیم اما نزدیم.

خداوند به ما می گوید: فقط شما نترسید، بقیه اش با من! خدا 
که از تو باید در دل دشمن  اداره کنندۀ امواج است؛ امواج رعبی 
بیندازد. خدا می گوید امواجش دست من است. بعد می فرماید: 
در  روایت  می ترسانم.  تو  از  را  همه  من  بترس،  من  از  فقط  تو 
ولی عصر)ع(  حضرت  لشکریان  دربارۀ  هست.  فراوان  زمینه  این 
ترس  به سمت منطقه ای حرکت می کنند،  که وقتی  فرموده اند 
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آنها وارد آن منطقه می شود  از حضور  از لشکریان حضرت، قبل 
و شرایط را برای حضور و پیروزی آنها فراهم می کند. )الَقاِئُم ِمّنا 
ْعُب   الّرُ )َو  کمال الدین/ج331/1(  ْصِر؛  ِبالّنَ ُمَویٌد  ْعِب  ِبالّرُ َمْنُصوٌر 
َماَمُه َو َخْلَفُه  َو َعْن َیِمیِنِه َو َعْن ِشَماِلِه؛ غیبت 

َ
َیِسیُر َمِسیَرَة َشْهٍر أ
نعمانی/ص234(

کار آدم های سطح باالست! ترسیدن از خدا 
خداوند چگونه ما را متقاعد می کند که نترسیم؟ اول اینکه می گوید 
که می گوید »از  راه دیگرش این است  »قدرت دست من است« 
کنید  خود من بترس؛ من خودم پدرت را در می آورم!« شاید تصور 
این روش، برای آدم های سطح پایین است و آدم های سطح باال 
چون می فهمند که قدرت دست خداست، از غیرخدا نمی ترسند. 

کار آدم های سطح پایین نیست! درحالی که ترسیدن از خدا 

برای اینکه ترس از خدا را جدی تر بگیرید به این حدیث شریف 
که در آن، خداوند به پیامبر)ص(  کنید  از رسول خدا)ص( توجه 
می فرماید: من یک بنده ای دارم به نام فاطمه)س( که وقتی در 
در  لرزه  به  بدنش  ارکان  من،  خوف  از  می ایستد،  نماز  به  برابرم 
َمِتي 

َ
 ِلَماَلِئَکِتِه َیا َماَلِئَکِتي اْنُظُروا ِإَلی أ

َ
می آید! )َیُقوُل اُل َعّزَ َو َجّل

َدِة ِإَماِئي َقاِئَمًة َبْیَن َیَدّيَ َتْرَتِعُد َفَراِئُصَها ِمْن ِخیَفِتي َو  َفاِطَمَة َسّیِ
ْقَبَلْت ِبَقْلِبَها َعَلی ِعَباَدِتي ؛ امالی صدوق/113(

َ
َقْد أ

می زند:  صدا  دارد،  که  منزلتی  و  مقام  آن  با  زهرا )س(  فاطمۀ 
قبر  کنار  از  زود  ک سپردی،  به خا مرا  اینکه  از  بعد  علی جان، 
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من بلند نشو، بلکه بنشین باالی سرم قرآن بخوان، من به آن 
عالم انس ندارم...

چرا هرکه از خدا بترسد عاشق خدا می شود؟
هم  آن  و  بدهد  هدیه  یک  ما  به  بخواهیم  زهرا)س(  حضرت  از 
از قهر  »ترس از خدا« باشد، یا الاقل ترس از عذاب خدا یا ترس 
خدا باشد. ان شاءال این را به ما بدهد تا ما هم یک مقدار طعم 
زندگی و حیات را بچشیم و طعم محبت خدا را بچشیم، چون در 
که هرکسی از هرچیزی بترسد از  ادعیه می خوانیم: »ای خدایی 
آن فرار می کند و دور می شود، ولی هرکسی از تو می ترسد به تو پناه 
کنید  که از خدا به سوی خدا فرار  می برد« در روایت هم آمده است 

وا ِإَلی اِل ِمَن ال؛ نهج البالغه/خطبه24( )َو ِفّرُ

چرا؟ چون  می دانید  می شود،  عاشق خدا  بترسد،  از خدا  هرکه 
خدا این قدر او را سخت در آغوش می گیرد که این عاطفه و محبت 
کردن! مثل  خدا می جوشد و شروع می کند بندۀ خودش را آرام 
که بچه اش از چیزی می ترسد و به آغوش او پناه می برد و  مادری 

او بچه اش را نوازش می کند.
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 سالح اصلی نظام سلطه »ادارۀ افکار عمومی« است
 »ترس از تحقیر و سرزنش« یک اصل مهم در ادارۀ افکار عمومی است
وَن 

ُ
 َیَخاف

َ
گی قوم مقدمه ساز ظهور، نترسیدن از سرزنش است؛ »ال ویژ

 آلِئٍم«
َ

ْوَمة
َ
 ل

 االن یک فرصت طالیی برای ارتباط  با افکار عمومی آمریکا پدید آمده
کرده ایم  ما یک شهید جهانی پیدا 

کنیم باید سردار سلیمانی را به مردم آمریکا معرفی 

است.  عمومی«  افکار  »ادارۀ  سلطه  ابزار  بیشترین  آخرالزمان  در 
با ترساندن،  کند،  را اداره  اینکه افکار عمومی  نظام سلطه برای 
بر مردم مسلط می شود؛ یکی ترس از جنگ و فقر است و دیگری 
ترس  فشار می توانند  است. مظلوماِن تحت  از سرزنش«  »ترس 
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کنار بزنند، اما »ترس از سرزنش« باقی می ماند.  از جنگ و فقر را 
که در آخرالزمان قیام می کند،  طبق آیه قرآن، ویژگی مهم قومی 

»نترسیدن از سرزنش« است 

باید فرهنِگ »بر اساس ترس زندگی کردن« را از بین ببریم
ما باید فرهنِگ »بر اساس ترس زندگی کردن« را از بین ببریم، باید 
فرهنگ »بر اساس ترس شغل انتخاب کردن« را از بین ببریم. در 
حکومت امام زمان)ع( این ترس ها از بین می رود؛ مثاًل برای از بین 
بردن »ترس از فقر« به مردم می گویند: »هرکسی فقیر شد، برایش 

جبران می کنیم...« 

برای  می کنیم؟  کار  چه  برای  دیگر  نباشد،  فقر  از  ترس  وقتی 
ذي 

َ
که قرآن فرمود: »اّل خالقیت، برای خدمت، برای مسابقه ای 

)ملک/2(  َعَماًل«  ْحَسُن 
َ
أ ُکْم  ّیُ

َ
أ ِلَیْبُلَوُکْم  اْلَحیاَة  َو  اْلَمْوَت  َخَلَق 

کسی بهتر می تواند عمل  شما را آفریدیم برای اینکه ببینیم چه 
بکند؟ کمااینکه برای اعضای تیم ملی، همۀ نیازهایشان را تأمین 
تأمین  را  آنها  هزینه های  می دهند،  را  آنها  غذای  می کنند)مثاًل 
شرکت  مسابقه  در  بروند  راحت  خیال  با  آنها  تا  و...(  می کنند 
است!  این گونه  امام زمان)ع(-  حکومت  والیی-در  نظام  کنند. 
آبادانی در جهان رخ می دهد و امام زمان )ع( دنیای مردم را  لذا 
حاشیه ای  مسائل  درگیر  دیگر  مردم  اینکه  برای  می کند  درست 
نباشند، بلکه خودشان را در داخل یک مسابقه ببینند؛ مسابقه 

برای بهتر عمل کردن.
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از پایه های فرهنگی »زندگی والیی« حذف فرهنگ »از  یکی 
سر ترس زندگی کردن« است

یکی از پایه های فرهنگی زندگی والیی این است که فرهنگ »از سر 
ترس زندگی کردن« را از بین ببریم. برای اینکه فرهنگ از سِر ترس 

کند. زندگی کردن، کنار برود، سبک زندگی ها باید تغییر پیدا 

که این فرهنگ ترس،  کند  حاال سبک زندگی ما چگونه باید تغییر 
بشود.  امتحان« حذف  »استرس  باشد  الزم  برود؟ شاید  بین  از 
دربارۀ  باشد  الزم  است. شاید  کنکور  نمونه اش حذف  یک  مثاًل 
کارمندی  شاید شغل  کرد.  دیگری  فکر  یک  تحصیلی«  »مدرک 
کسی از ترس فقیرشدن،  گذاشته شود، یعنی  کنار  حتی المقدور 
نرود کارمند بشود بلکه ریسک تجارت و شغل های دیگر را بپذیرد.

کار فرهنگی اساسی انجام بدهیم برای اینکه »زندگی بر  ما باید یک 
کنار بگذاریم، این زندگی اصاًل خوب نیست و حال  اساس ترس« را 
زندگی خوب نیست، هرچند خودشان هم معمواًل  این  آدم ها در 

نمی فهمند که حالشان خوب نیست.

کنترل  یکی از پایه های نظام سلطه »فرهنگ ترس« است / 
داشته  وجود  تاریخ  طول  در  »ترس«  ابزار  با  بشری  جوامع 

است 
یکی از پایه های نظام سلطه همین »فرهنِگ ترس« است؛ یعنی 
که در آن، مردم بر اساس ترس زندگی می کنند. نتیجۀ  فرهنگی 
سیاسِی این فرهنگ غلط چیست؟ وقتی مردم در یک جامعه ای 
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بر اساس ترس، زندگی کردند، طبیعتًا به ترسوها رأی می دهند. در 
این صورت، سطح احتیاط در جامعه، باال می رود، و وقتی سطح 

احتیاط باال رفت، نظام سلطه بر آن جامعه سوار می شود.

تاریخ وجود  در طول  »ترس«  ابزار  با  بشری  کنترل جوامع  البته 
برای  ابزارشان  بشری،  مدیران جوامع  از  بسیاری  است.  داشته 
از  ترس ها  انواع  است؛  بوده  ترس«  »ایجاد  جامعه  بر  تسلط 
ترس های روانی تا ترس های واقعی مثل »فقر، مرگ، زدن و بستن 
در  ترس ها  انواع  زشت ترین  از  یکی  ما،  معاصر  جهان  در  و...« 
گرفته است و آن »ترس  جامعه، به عنوان ابزاری برای سلطه قرار 
که بدتر از  از تحقیر و تمسخر« و ترس هایی از این دست، می باشد 

که دیکتاتورها اعمال می کنند.  ترس هایی است 

کشیدن انسان به کار  که برای به بردگی  امروز، نوِع ترس هایی 
می برند، متفاوت شده است

و  را مورد حمله قرار می دهند  افراد  با شمشیر، جان  دیکتاتورها 
یا »فقر« وارِد جامعه  را در موضوع »مرگ«  ترس های مستقیمی 
قرار  خود  سلطۀ  تحت  را  انسان ها  آن،  به وسیلۀ  و  می کنند 
کشیدن  بردگی  به  برای  که  نوِع ترس هایی  امروز،  اما  می دهند. 
ابزار  و  اسباب  چون  است،  شده  متفاوت  می برند،  به کار  انسان 

ادارۀ افکار عمومی بیشتر شده است.

قدیم ها این همه امکانات برای تأ یرگذاری روی افکار و تأ یرگذاری 
روی احوال مردم وجود نداشت، ابزارهای فرهنگی این قدر زیاد و 
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ابزارهایی مثل موسیقی، فیلم، سریال، شیوۀ خبر  متنوع نبود؛ 
امروزه هم جمعیت و نفوس  اما  روزنامه، مطبوعات و...  گفتن، 
انسان ها بیشتر شده است و هم سازماندهی کردن آنها پشت سر 
یک حرف ُخردکننده علیه حق، خیلی آسان شده است، اصاًل آنها 

کار را انجام بدهند. گرفته اند چگونه این  یاد 

امروز سالح اصلی نظام سلطه »ادارۀ افکار عمومی« است 
»ترساندن«  عمومی  افکار  ادارۀ  در  مهم  اصول  از  یکی   /

است
»نظام  را  نامش  ما  که  دارد  وجود  جهان  در  جریانی  یک  االن 
سلطه« گذاشته ایم؛ این نظام سلطه دارد جهان را اداره می کند. 
اداره  زور  با  را  او نمی تواند همۀ جهان  اداره می کند؟  اما چگونه 
کند، با پول هم نمی تواند همه اش را اداره بکند )اداره کردن جهان 
که دیدند اهرم های زور، زیاد  با اهرم های پولی هم بعد از این بود 
کارایی ندارد( ولی االن سالح اصلی شان برای ادارۀ جهان، »ادارۀ 
اصول  از  یکی  هم  عمومی  افکار  ادارۀ  در  و  است  عمومی«  افکار 

اساسِی آنها »ترساندن« است.

حاال این ترساندن، انواع مختلفی می تواند داشته باشد؛ مثاًل ترس 
از اینکه »از بین می روید« یا »فقیر می شوید« و... اینها ترس های 
کمتر شده است. االن آنها دارند  که االن ا رش  خیلی شفاف است 
کار فرهنگی عمیق تر انجام می دهند و آن »ترساندن از تحقیر  یک 

که این دیگر یک عنصر فرهنگی است. و تمسخر« است 
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ابزاِر مهم نظام سلطه برای ادارۀ  از تحقیر و سرزنش«  »ترس 
افکار عمومی جهان است

اداره کنندگان افکار عمومی جهان یک عنصر فرهنگی را ابزار سلطۀ 
مال  و  جان  از  ترس  فرهنگی،  عنصر  آن  داده اند،  قرار  خودشان 
نیست، ترس از جنگ و فقر نیست، بلکه »ترس از تحقیر« یا »ترس 

از سرزنش« است. 

حاال چندتا گزاره را در کنار هم بگذاریم تا به یک نتیجه برسیم: یکی 
اینکه در آخرالزمان بیشترین ابزار سلطه »ادارۀ افکار عمومی« است 
»فریب«  بیشتر  سلطه،  ابزار  دیگر،  عبارت  به  مستقیم.  کشتار  نه 
»فرهنگ«  باشد،  »فقر«  آنها  ابزار  اینکه  از  بیشتر  »زور«!  نه  است 
کنترل  که ابزار فرهنگی و  است. ضمن اینکه ما االن داریم می بینیم 
افکار عمومی هم زیاد شده است؛ مثل موبایل، شبکه های مجازی، 

اینترنت، ماهواره و... منشأ اینها هم معلوم است کجاست.

در آخرالزمان برای اینکه افکار عمومی را اداره کنند، با ترساندن، بر 
آنها سوار می شوند؛ یکی ترس از جنگ و فقر است و دیگری »ترس 
از سرزنش« است. مظلومان وقتی به شدت تحت فشار و تنگنا قرار 
کنار می زنند، اما »ترس از  بگیرند، معمواًل ترس از جنگ و فقر را 

سرزنش« باقی می ماند.

گی مهم آن قومی که در آخرالزمان قیام می کند، نترسیدن  ویژ
از سرزنش است

حاال ببینید آیۀ قرآن دربارۀ آخرالزمانی ها چه می فرماید؟ این آیه 
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که در آخرالزمان قیام می کنند. می فرماید: »َیا  دربارۀ قومی است 
ِتی اُل ِبَقْوٍم 

ْ
 ِمنُکْم َعن ِدیِنِه َفَسْوَف َیأ

َ
ِذیَن آَمُنوْا َمن َیْرَتّد

َ
َها اّل ّیُ

َ
أ

ٍة َعَلی اْلَکاِفِریَن ُیَجاِهُدوَن  ِعّزَ
َ
ٍة َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن أ

َ
ِذّل

َ
وَنُه أ ُهْم َوُیِحّبُ ُیِحّبُ

ِفی َسِبیِل اِل َو اَل َیَخاُفوَن َلْوَمَة آلِئٍم« )مائده/54( ای اطرافیان 
گر شما پای دین نایستید یک قومی را-در آیندۀ دور-  پیامبر! ا
که من آنها را دوست دارم، آنها هم من را دوست دارند.  می آورم 
آنها در مقابل مؤمنین به شدت فروتن هستند و در مقابل کافرین 
از  و  می کنند  مجاهده  خدا  راه  در  هستند.  سخت  به شدت 

سرزنش نمی ترسند.

رسول خدا)ص( دربارۀ این آیه فرمودند: اینها قوم سلمان فارسی 
و  روایات  اساس  بر  /ص641(  نورالثقلین/ج1  )تفسیر  هستند. 
امام زمان )ع(  یاران  ویژگی   آیه،  این  که  گفت  می توان  تفاسیر، 
برخی  احتمااًل  و  ایران  )یعنی  ما  سرزمین  از  که  می کند  بیان  را 

سرزمین های اطراف( هستند.

سلطه  نظام  برده کشِی  اسیر  بترسد،  سرزنش  از  که  کسی 
می شود

آیۀ فوق، دربارۀ عنصر فرهنگی »ترس از سرزنش« می فرماید: یکی 
که »ترس از  از ویژگی های برجستۀ آن قوِم آخرالزمانی، این است 
سرزنش« ندارند! خدایا، چرا از بین همۀ صفات خوب، این صفت 
را برای آخرالزمانی ها بیان فرمودی؟ می فرماید: شما )مردم زمان 
پیامبر( این را نمی فهمید، اما در آخرالزمان این را می فهمند، یعنی 
که  که خودشان این صفت را دارند، می فهمند  آن قوم آخرالزمانی 
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گر این صفت را نداشته باشند، نابود خواهند شد. ا

سرزنش  از  هرکسی  بترسند.  سرزنش  از  نباید  آخرالزمانی ها 
بترسد، اسیِر برده کشِی نظام سلطه شده است. تو را از »تحقیر« 
کلماتی مثل »تندرو« دهانت را  و »سرزنش« می ترسانند و مثاًل با 

می بندند و بعد تو را به برگی می کشند! 

نظام سلطه بیشترین سرمایه گذاری و هزینه را در این صدسال 
است.  داده  انجام  »غرب زدگی«  نام  به  پدیده ای  برای  گذشته 
نباشی،  گر این جوری )مثل غربی ها(  القاء می شود »ا اینکه  مثاًل 
ک بر سرت...« یعنی تحقیر می شوی. یا  بی کالس هستی! پس خا

کالس شده است!« مثاًل اینکه »فالنی رفته خارج و خیلی با

که به امام زمان)ع( می رسند، ویژگی مهم شان  آن قوم آخرالزمانی 
آلِئٍم(  َلْوَمَة  َیَخاُفوَن  )اَل  نمی ترسند«  سرزنش  »از  که  است  این 
سرزنش در واقع القای یک »احساس تحقیر« است. نترسیدن از 
سرزنش هم یعنی اینکه وقتی تحقیرت می کنند، احساس تحقیر 

نکنی!

»نترسیدن از سرزنش« در تعلیمات دین ما چقدر مهم است؟
چه  سرزنش«  از  »نترسیدن  موضوِع  این  ما،  دین  تعلیمات  در 
ترس  برای  امام زمان)ع(  نظام والیی در حکومت  دارد؟  جایگاهی 
بی پول  »هرجا  می کند  تضمین  اینکه  مثاًل  می کند؟  چه کار  فقر،  از 
شدی، من هستم، کمک می کنم... پس دیگر از فقر نترس!« امنیت 
هم در نظام والیی برقرار است، لذا ترس از ناامنی هم از بین می رود. 
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در  خانمی  یک  حضرت،  حکومت  در  هست:  روایت  در  کمااینکه 
هر ساعتی از شبانه روز، از این طرف دنیا به آن طرف دنیا می رود و 
ُة َبْیَن 

َ
ی َتْمِشَي اْلَمْرأ کند )َحّتَ هیچ کسی جرأت نمی کند به او تعدی 

 
َ

ِسَها ِزیَنُتَها ال
ْ
َباِت َو َعَلی َرأ  َعَلی الّنَ

َّ
 َتَضُع َقَدَمْیَها ِإال

َ
اِم ال

َ
اْلِعَراِق ِإَلی الّش

 َتَخاُفه؛خصال شیخ صدوق/2 /626(   
َ

ُجَها َسُبٌع َو ال ُیَهّیِ

را  ما  از سرزنش، چگونه  نترسیدن  که دین، دربارۀ  ببینید  حاال 
از دوستان  آیا می خواهید  روایت می فرماید:  در  تربیت می کند؟ 
که مردم شهرش به او بگویند  خاص اهل بیت)ع( باشید؟ هرکسی 
ما  دوستان  از  فرد  این  بلرزد،  دلش  او  و  هستی«  بدی  آدم  »تو 
 

َ
ال َك 

َ
ّن
َ
ِبأ اْعَلْم  )َو  آورده ای؟  کم  که  کردی  احساس  چرا  نیست! 

َك َرُجُل  
َ
ْهُل  ِمْصِرَك  َو َقاُلوا ِإّن

َ
ی َلِو اْجَتَمَع َعَلْیَك أ َتُکوُن َلَنا َوِلّیًا َحّتَ

َك َذِلَك؛ تحف  َك َرُجٌل َصاِلٌح َلْم َیُسّرَ
َ
َسْوٍء َلْم َیْحُزْنَك  َذِلَك َو َلْو َقاُلوا ِإّن

العقول/ص284(

چه کار  باید  نترسیم  دیگران،  سرزنش  و  تحقیر  از  اینکه  برای 
کنیم؟

چه کار  باید  نترسیم  دیگران،  سرزنش  و  تحقیر  از  اینکه  برای 
نکنیم.  تشویق  احساس  کرد،  تعریف مان  هرکسی  باید  کنیم؟ 
گر برای تعریف کردِن دیگران از ما، تره ُخرد نکنیم، طبیعتًا برای  ا
تحقیر کردن دیگران نسبت به خودمان هم تره ُخرد نخواهیم کرد. 

کسی  گرفتند و تو خوشحال شدی، تو همان  گر مردم تحویلت  ا
می ریزی!  به هم  کنند،  تحقیرت  بخواهند  مردم  گر  ا که  هستی 



| جلسه سوم |
ترس، ابزاری برای تسلط نظام سلطه 45

یعنی این ابزار بردگِی تو خواهد شد. حاال تربیت دینی را ببینید؛ 
کسی را جلوی خودش تعریف  مثاًل اینکه در دین، ممنوع است 
کنی،  تعریف  او  از  کسی،  جلوی  گر  ا هست:  روایت  در  بکنی. 
َک  که با خنجر به او ضربه بزنی )إذا َمَدحَت أخا مثل این است 
نهج البالغه  شرح  الُموسی؛  َحلِقِه  َعلی  أمَررَت  فکأّنما  َوجِهِه  فی 
گر به برادر مؤمن خودت بگویی  ابن ابی الحدید/18 /256( البته ا
که دوستش داری، اشکالی ندارد، اما جلوی خودش از او تعریف 
گر تعریف  نکن. چرا؟ چون وقتی تعریف بکنی و او تشویق بشود، ا

کشیده می شود!  نکنی، تحقیر می شود و بعد، به بردگی 

کنید! در فضای مجازی، علیه ترس از تحقیر قیام 
تحقیر  از  ترس  داشت،  را  ترس  این  نباید  که  ترس هایی  از  یکی 
است. مردم، بروید در فضای مجازی، علیه ترس از تحقیر قیام 
کنید! همچنین بروید در فضای مجازی علیه ترس های از فقر و 

کنید. ترس های از مرگ، قیام 

را  مقدس  دفاع  دوران  در  امام)ره(  شعارهای  از  خیلی  االن 
کشور در فضای مجازی، کسی  گفت! االن در تبلیغات  نمی شود 
از مرگ  آمریکا درگیر بشویم،  با  گر ما  که »ا جرأت نمی کند بگوید 
که اسیر ترس شده اند می گویند  نمی ترسیم!« چون یک عده ای 
»تو داری جنگ و خونریزی راه می اندازی! آنها ما را می کشند...« 

اینها تئوریزه کنندگان ترس هستند! 

تئوریزه کنندگان ترس را بشناسید! تئوریزه کنندگان ترس از تحقیر، 
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که غرب را الگو قرار می دهند، آنهایی  کسانی هستند؟ آنهایی  چه 
که غرب زدگی تا مغز  که غرب را واقعًا قدرتمند می دانند. آنهایی 

کرده است.  استخوانشان نفوذ 

کار خودش  از تحقیر، در فرهنگ جامعه ما هم  متاسفانه ترس 
که ما  کسی می تواند بگوید  کرده است. در چنین شرایطی آیا  را 
کند و به آنها ایراد  قوی تر هستیم؟ آیا می تواند غربی ها را تحقیر 

کند؟ بگیرد و دربارۀ مظاهر بردگی نظام سلطه، صحبت 

آمریکا  با افکار عمومی  ارتباط   برای  االن یک فرصت طالیی 
پدید آمده

دوستان من، االن یک فرصت طالیی برای ما پیش آمده است 
که از اول انقالب تا حاال چنین فرصتی نداشتیم، البته یک بار در 
برای ما پیش  این فرصت  جریان تسخیر النۀ جاسوسی، شبیه 
آمد تا با افکار عمومی جهان غرب و خصوصًا آمریکا، ارتباط برقرار 

کنیم. کنیم. اما آن موقع نتوانستیم از این فرصت استفاده 

کجاست و بعضًا  ایران  از مردم، اصاًل نمی دانند  آمریکا خیلی  در 
کردن با افکار عمومی  فرق ایران و عراق را نمی دانند. ارتباط برقرار 
در آمریکا خیلی برای ما دشوار است! موقع تسخیر النۀ جاسوسی 
برقرار  ارتباط  آنها  عمومی  افکار  با  ما  که  آمد  پیش  فرصتی  یک 
دانشگاه،  یک  ظرفیت  اندازۀ  به  مثاًل  زمان،  همان  کاش  کنیم. 
گرفتن با مردم آمریکا  کردن در ارتباط  افرادی را برای تخصص پیدا
آمریکا حرف  مردم  با  ما  که  است  اما چهل سال  قرار می دادیم. 
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نزده ایم، و آنها مردم ایران را نمی شناسند.

کرده اند.  کانال ماهواره ای به روی ما روشن  آنها حدود دویست  تا 
مردم  روی  به  ماهواره ای  کانال های  بخواهیم  هم  ما  گر  ا البته 
کنیم، آنها خاموشش می کنند، کمااینکه االن تحمل  آنجا روشن 
کانال انگلیسِی ما را هم روی ماهواره ندارند و آن را  همین یک 

قطع کردند.

داره  را  عمومی  افکار  می توانیم  سلطه  نظام  از  راحت تر  ما 
کنیم؛ چون حرف ما حق است

ولی االن در فضای اینترنت یک فرصت طالیی برای ما پیش آمده 
که با مردم آمریکا حرف بزنیم. حاال شما ببینید چه کاری  است 
می توانید در این زمینه انجام بدهید؟ از بین شما چه کسانی زبان 
کسانی می توانند تا چند ماه آینده،  انگلیسی بلد هستند و چه 

کنند؟  زبان خود را تکمیل 

ادارۀ افکار عمومی توسط نظام سلطه سخت تر است و ما راحت تر 
می توانیم ادارۀ افکار عمومی انجام بدهیم، چرا؟ چون ما می خواهیم 

حرف حق بزنیم. چون ما امثال سردار سلیمانی را داریم!

سردار  باید  کرده ایم/  پیدا  جهانی  شهید  یک  االن  ما 
کنیم؛ این شهید برای همۀ  سلیمانی را به مردم آمریکا معرفی 

مردم جهان حرف دارد!
کنید؛  معرفی  آمریکا  مردم  به  را  سلیمانی  سردار  همین  شما 
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او را، تمنای شهادت او را، خاطرات  اشک های او را، یتیم نوازی ِ 
که از او نقل شده و دل خودت را تکان می دهد. همه  ساده ای 

باید این را بدانند.

این  به  رفتی؟  او  تشییع جنازۀ  به  چرا  بایست.  شهیدت  پای 
کرد؟  که با سِر برادرش چه کار  تشییع، ادامه بده! زینب را دیدی 
کرد و پایش ایستاد! زینبیۀ سردار  با او رفت و آن را همه جا معرفی 
سلیمانی بشوید، این فرصت طالیی را خون یک عزیز، به شما 
بمانیم جرم است؛ یک جرم  بیکار  که  ما  از  داده است. هرکدام  

معنوی سنگین!

فیلم  باید الاقل یک  و  کرده ایم  پیدا  االن یک شهید جهانی  ما 
جهانی برایش بسازیم، البته فکر نکنید که فیلم جهانی خیلی فیلم 
پرهزینه ای است و-مثل فیلم های هالیوودی- خیلی باید خرج 
گر  کنیم؛ این طور نیست! فیلم جهانی ساختن، فکر می خواهد، ا
کسی  کنیم، فلج هستیم. او  ما نتوانیم سردار سلیمانی را جهانی 
که  که خاطرات جذاب و تأ یرگذار بسیاری دارد؛ خاطراتی  است 

کوچک آن را هم دیگران ندارند. یک بخش 

گفت  که به هر دلیلی رئیس جمهور آمریکا آمد  ما شهیدی داریم 
با  سلطه  نظام  پوشالی  قدرت  رأس  یعنی  زده ایم«  را  او  »ما  که 
به دست  را  فرصِت طالیی  این  و  است  زده  را  او  دستور خودش 
کنیم. بدِن اربًا اربای سردار  که باید از آن استفاده  ما داده است 
کرد،  را  کارهای خودش  کشور عراق،  و در  ما  کشور  سلیمانی در 
کسی باید انجام بدهد؟ این شهید برای همۀ  اما بقیه اش را چه 
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مردم جهان حرف دارد! 

و  بخوریم  را  غصه اش  ما  که  نبود  این  برای  سلیمانی  سردار 
کمااینکه  تمام!  و  کنیم  پیدا  معنوی  حال  یک  و  بریزیم  اشکی 
گوشه ای برویم  که ما به یک  امام حسین)ع( هم برای این نیست 
کنیم، بلکه باید همۀ عالم را خبر  و با ذکِر او، حال معنوی پیدا 

کنیم.  کنیم و دور امام حسین)ع( جمع 

از هرچیزی بترسی بر سرت می آید!/ نتیجۀ ترساندن مردم از 
کارخانه ها« چه شد؟  »بسته شدن 

آنها  بیان  فرصت  که  دارد  وجود  هم  دیگری  نکات  ترس  دربارۀ 
نیست و فقط به یکی از آنها اشاره می کنیم. اینکه در روایت هست: 
که از او بترسد »ما سّلَط  خدا بر انسان مسلط می کند هرکسی را 
 َمن خاَفُه ابُن آَدَم« )میزان الحکمه/5486( 

ّ
اُل علی  ابِن آَدَم إال

کند- بر  که بترسد-و به اقتضای آن ترس عمل  انسان از هر چیزی 
سرش می آید، جامعه هم از هرکسی یا هرچیزی بترسد، خدا بر 

سرش می آورد. 

کارخانه ها و  رئیس جمهور ما در دورۀ اول، مردم را از بسته شدن 
اما  کنند!  کره  بروند و مذا که  فقر ترساند و مردم هم رأی دادند 
کارخانه ها،  نتیجه اش چه شد؟ اینکه وضعیت فقر و بسته شدن 

بدتر شد.

مگر ما می توانیم حریف خدا و سنت های خدا بشویم؟! می گوید 
»از آن ترسیدی؟ من همان را بر تو مسلط می کنم...« البته بعدش 
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ترامپ را مقصر اعالم کردند درحالی که اشتباه اصلی، اعتماد کردن 
کره با دشمن بود؛ آن هم باوجود اینکه رهبر انقالب فرموده  به مذا

که اعتماد نکنید.  بود 

کوفیان از ترس لشکر یزید، حسین)ع( را یاری نکردند، مردم 
مدینه چرا فاطمه)س( را یاری نکردند؟

کوفه از سِر چه ترسی  فرق بین فاطمیه و عاشورا چه بود؟ مردم 
یعنی  یزید!  وحشی  لشکر  ترس  از  کشتند؟  را  امام حسین)ع( 
در  اما  کند.  تکه تکه  را  آنها  و  بیاید  یزید  لشکر  مثاًل  که  ترسیدند 
فاطمیه، مردم از چه چیزی ترسیدند و نالۀ فاطمه)س( را جواب 
کند؟ آنجا نه ترس از فقر  کسی بنا بود آنها را تکه تکه  ندادند؟ آیا 
در  آنها  بود؛  روانی  ترس  یک  بلکه  بود،  کشتار  از  ترس  نه  بود، 
کمک نکردند و این  کردند و فاطمه را  گیر  رودربایستِی همدیگر 

ک است. خیلی سوزنا

گر می آمدند و  مردم مدینه وقتی صدای فاطمه)س( را شنیدند ا
گناهی نکرده است، هیزم ها  که  می گفتند »چه خبر است؟ ایشان 
را بردارید...« در این صورت هیچ کسی به آنها صدمه ای نمی زد، 

کردند و این خیلی خیانت کارانه بود.  ولی آنها سکوت زشتی 

هرکسی  ینُصرنی«  ناصٍر  ِمن  »َهل  زد  صدا  امام حسین)ع(  وقتی 
کند، باید تکه تکه می شد، اما وقتی  کمک  می خواست به ایشان 
کمک  فاطمۀ زهرا)س( بین در و دیوار ضجه زد، هرکسی ایشان را 
با  زبیر  هست؛  تاریخ  در  هم  سندش  نمی شود.  کشته  می کرد، 
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گرفتند و  کند، اما فقط شمشیرش را  که مثاًل کمک  شمشیر آمد 
کنار زدند و خودش را نکشتند. 

کمک  را  پیغمبر)ص(  دختر  که  می ترسیدند  چه  از  مردم  پس 
علی)ع(  علیِه  روانی  جّو  یک  بیهوده!  روانِی  ترس  یک  نکردند؟ 
کمک نمی کرد. کمااینکه  که هیچ کسی به ایشان  ایجاد شده بود 
وعدۀ  علی)ع(  به  شب  یک  در  زیادی  تعداد  است،  شده  نقل 
گیر می کردند  که می شد، در رودربایستی  اما روز  یاری می دادند 

و نمی آمدند!

بغض  برای  بود؟  شده  ایجاد  چه  برای  سنگین  روانِی  جّو  این 
علی بن ابیطالب! به خاطر کینه ای که از علی)ع( به دل داشتند، لذا 
وضعیت این گونه شد که آنها در رودربایستی ماندند و صبر کردند تا 

اینکه فاطمه)س( از این دنیا رفت...


	| جلسه اول |
	ابعاد و آثار ترس از غیرخدا
	| جلسه دوم |
	ضرورت تغییر در زندگیهای مبتنی بر ترس
	| جلسه سوم |
	ترس، ابزاری برای تسلط نظام سلطه

