اشــاره :
بسیاری از دوگانه هایی که در فضای سیاسی و فرهنگی جامعه ی ما مرسوم شده ،دوگانه هایی است که در
حقیقت،جز تفاوتی در ظاهر ،تفاوت دیگری ندارد و این بهانه ای بوده برای بازی های سیاسی و یا صرفا
تعصباتی بوده از روی ساده اندیشی .دوگانه های معروفی که دائم تضاد و مقابله ی آنها به مردم گوشزد می
شود .تضاد بندگی و زندگی  ،تضاد پایبندی به اصول و ایجاد اصالحات ،علم و دین و ...اینها با نگاهی دقیق
و حق مدارانه جز به بیان دو روی یک سکه نیستند .و اسالم خواهان هر دوی آنهاست .استاد پناهیان از
جمله کسانی است که به تبیین حقیقی این مفاهیم از نگاه اسالم پرداخته و توانسته اند نگاه جامع بین امام
خمینی (ره) را به خوبی در میان این مفاهیم بیان کند.
در این جزوه به بررسی دوگانه ی واقع گرایی و آرمان خواهی پرداخته می شود .دوگانه ای که باز به
بهانه های سیاسی دو معنای متضاد از آن برداشت شده است در حالی که از نگاه جامع اسالمی ،تفاوتی میان
آن دو نیست.
این سخنرانی در حضور رهبر معظم انقالب و در تاریخ  41/1/5ایراد گشته که اکنون
متن عنوان گذاری و سوتیتر گذاری شده ی آن تقدیم شما می گردد.
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آیا مجبوریم همیشه از ادبیات قدیمی دربارۀ

بهترین راه برای آرمانگریزی ،تمسک به

واقعبینی و آرمانگرایی استفاده کنیم؟

واقعبینی است

دیرزمانی است که بین دو نگاه ،اختالف ها و
تفاوت هایی وجود دارد؛ یا واقع ًا وجود دارد یا سعی
می کنند این اختالف ها را مطرح کنند .و آن اختالف
بین دو نوع نگاه به روند حیات است؛ دو نوع نگاه
کردن به ادارۀ جامعه و حتی ادارۀ زندگی فردی .و
این دو نگاه یکی مشهور به نگاه واقع بینانه است و
دیگری نگاه آرمانگرایانه .البته ما تفاوتی بین این دو
نگاه نمی بینیم بلکه این دو را حتم ًا با هم قابل جمع
می دانیم .ولی در زمان ما اتفاقاتی افتاده یا وضعیتی
در محیط ما پدید آمده است که باید در این باره یک
مقدار به بازنگری پرداخت .آیا ما مجبور هستیم
همیشه از ادبیات قدیمی دربارۀ واقع بینی و
آرمانگرایی استفاده کنیم؟

یک گروهی خودشان را واقع گرا و واقع بین تلّقی
می کنند ،با محاسباتی از ابزار و امکانات دشمن ،با
محاسباتی در زمینۀ امکانات خودی به طراحی
معادلههایی میپردازند و نتیجهگیری میکنند.
خ
واقع بین ها در طول تاریخ ،یا الاقل در طول تاری ِ
معاصر ،برای خودشان قیافۀ خاصی می گرفتند ،بعضاً
قیافۀ دلسوزانه و بعض ًا قیافۀ روشنفکرانه و حتی بعض ًا
قیافۀ متدینانه-یعنی -با استفادۀ از احکام دینی و
معارف اسالمی .باالخره کفّۀ واقع بینان هم معلوم
است که به کدام سمت بیشتر میچربد و آن «فاصله
گرفتن از آرمانخواهی و آرمانگرایی» است.
واقع مطلب این است که بهترین راه برای
4

واقعیتها از ابتدا تا انتها ،تمام مراحلِ دومینویی که تا
رسیدن به آن آرمانها درست میکنند دیده میشوند.
لذا با این تعبیر ،کجا میشود گفت که «حضرت امام
واقعبین نبودند و آرمانگرا بودند»؟

آرمان گریزی ،تمسک به واقع بینی است؛ مکر خوبی
در آن هست .از آن طرف آرمان گرایی هم گاهی از
اوقات تنها می ماند و وقتی آرمان گرایان شعارها یا
اهداف آرمانی خودشان را مطرح میکنند ممکن است
نتوانند خوب تبیین کنند که مراحل رسیدن به این
آرمان ها و تحقق این آرمان ها یک سلسله
واقعیتهایی هستند که پیش روی ما هستند .ولی به
هر حال ممکن است بعض ًا آرمان گرایی بدون
واقع بینی هم در بیان بعضیها و در بنیانهای نظری
بعضیها ،رخ دهد.

شاید امروز الزم باشد در ادبیات انقالبی
خودمان تغییراتی ایجاد کنیم

شاید امروز الزم باشد ما در ادبیات انقالبی خودمان
حتی تغییراتی ایجاد کنیم و این تغییرات ،چه بسا
زمینۀ هم زبانی و هم دلی بیشتر هم ایجاد کند .اگر
کسی گفت روشنفکران ،واقع بین هستند ،می گوییم
ن آرمان گرا هم
خب دقیق ًا چیزی که ما از متدینا ِ
انتظار داریم همین واقع بین بودنِ روشفنکرانه است.
می دانید در جنگ نرم ،ادبیات حکم اسلحه را دارد.
بهترین راه برای پایان یافتن جنگ های بی فایده،
جنگ های مضر و نبردهای پوچ و بیهوده این است
که انسان اسلحهها را از دست خصم بگیرد.

اختالف جدی نیست /آرمانگرایی جدای از
واقعبینی وجود ندارد

خُب راه حل درست در داوری بین واقع بینی و
آرمانگرایی این است که انسان بین آن دو جمع کند؛
یعنی هم واقعیت ها را باید مالحظه کند ،و هم اینکه
آرمان ها را در نظر بگیرد .اما آیا واقعاً این اختالف
یک اختالف جدی است؟ یا مثل بسیاری از ادبیاتی
که تولید کرده اند و با آن ادبیات ما را سر کار
گذاشته اند و درگیر اصطالحات و لفاظی ها کرده اند
واقعاً «واقعیت» و «آرمان» از هم قابل تفکیک
نیستند؟ چه کسی تصور می کند آرمان های ما چیزی
جدای از چشماندازی است که واقعبینانه طراحی شده
است؟ چه کسی تصور می کند ما ارزش ها و اصولی
داریم که این ارزش ها و اصول فراتر از واقعیت ها به
ما حکم میکنند؟ کدام واقعیت؟

”

واقع مسئله این است که اصالً آرمان گرایی جدای از
واقع بینی وجود ندارد؛ منتها در آرمان گرایی تمام
واقعیت ها دیده می شود .در آرمان گراییِ صحیح
5

بههر ه ههه هها ی یبههه ی
آ مانیگه ز ،یتمسک یبه ی
و قعیبینیی ست؛یمکهیخوبیی
د یآنیهست .ی زیآنیطهه ی
آ مانیگه ییهمیگاههی ی زی
وقاتیتنرایمییماندیویوق یی
آ مانیگه انیشعا هها ی های
هد یآ مانییخودشان ی ی
مطهحیمییکنندیممکای ستی
ن و نندیخوبیتبییایکنندی

”

اختالف بین واقعبینی و آرمانگرایی یک

در اوایل انقالب مجبور بودیم از آرمانها

هست که برای دین ،قدرت و ارزش و عقالنیت قائل
نباشد؟! حتی اگر خودش هم دین نداشته باشد.

دشوار بود

یک زمانی صحبت از قدس بوی آرمانگرایی

اگر بخواهم این مقدمه را کمی روشن تر جمع کنم-
باید بگویم -:یک زمانی؛ در اوایل انقالب ما بیشتر
مجبور بودیم از آرمان ها صحبت کنیم چون توضیح
دادن برخی از واقعیت ها ،برای ذهن های بسیط و
نگاه های سطحی و آدم های ساده کار دشواری بود.
ولی اآلن دیگر آنطور نیست.

میداد ،اما امروز به منافع ملی تبدیل شده

صحبت کنیم چون توضیح برخی واقعیتها

جهان ما جهانِ متفاوتی شده است .یک زمانی اگر از
قدس صحبت می کردیم بوی آرمان گرایی می داد اما
اآلن این طور نیست .اآلن کامالً به اقتضاء واقع بینی
و براساس منافع ملی ،می توانیم از قدس شریف
سخن بگوییم؛ اوضاع منطقه دارد نشان میدهد .هیچ
ضدانقالب نادانی حاضر نیست تحلیلی ارایه دهد و
واقع بینانه بگوید که «شما به موضوع قدس کاری
نداشته باشید!» اگر انسان بخواهد واقع بینانه نگاه
کند ،می بیند که موضوعی مثل قدس ،دیگر از
شعارهای آرمانی در آمده است و به منافع ملی ما
تبدیل شده است! ملتهای منطقه همه درگیر هستند
و منافع ما از منافع ملتهای منطقه جدا نیست .یعنی
اآلن اوضاع طوری به نفع آرمان گرایی و به نفع
آرمان های انقالب ،عوض شده است که نشان
میدهد آرمانهای ما چقدر واقعبینانه بودهاند.

یک زمانی یک عده ای برای لیبرال دمکراسی
می مردند و فکر می کردند تحفۀ نطنزی است که
عقل بشر آن را تولید کرده است! لذا ما برای اینکه
مقابل برخی از ضررها و غلط های لیبرال دمکراسی
بایستیم ،شاید مجبور بودیم یک کمی از آرمان ها و
ایمان مان خرج کنیم و از مفاهیم دینی استفاده کنیم
و بگوییم «دین را حذف نکنید؛ دین هم برای
خودش یک جایگاهی دارد ».ولی اآلن ،در جهان
معاصر ما کدام انسان عاقلی هست که هنوز هم به
لیبرال دمکراسی دل بسته باشد؟ کدام انسان عاقلی

د ی و ل ی نقالبیمایبیش ههی

به خوبی تبیین کنیم؛ اما االن میتوانیم

مجبو یبود می زیآ مان یههای

ما اآلن میتوانیم در ادبیاتمان یک تغییراتی را ایجاد
کنیم .یک زمانی خیلی الزم بود از ارزش ها حرف
بزنیم شاید به این دلیل که نمی توانستیم واقعیت
ارزش ها را خوب تبیین کنیم ،منتها اآلن می توانیم.
حتی اگر بخواهیم از ارزش حجاب هم حرف بزنیم،
می توانیم واقع بینانه در این باره صحبت کنیم ،کما
اینکه قرآن کریم هم همین کار را میکند.

صحبت یکنیم یچون یتوضیحی
د دن یبهخیی زیو قعیتیهها،ی
به یذهایها یبسهیهو یوی
نگا یها یسطحییویآدمیها ی
ساد یکا یدشو

یبود .یولیی

آلنید گهیآنیطو ینیست.

”

”

یک زمانی نمیتونستیم واقعیتِ ارزشها را
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مسلمین باید هوشیار باشند که امروز مثل دیروز
نیست .این عصر ما مثل عصرهاى سابق نیست که
هر طایفه اى در محل خودشان منافع خودشان را به
دست بیاورند»(صحیفۀ امام )95/955/یعنی مسلمین
کاری به دیگران نداشته باشند و هر طایفه ای بروند
در یک گوشه ای و فقط منافع خودشان را حفظ کنند.
«امروز هر مسئله اى در یک گوشه دنیا واقع بشود،
مسئله دنیاست ،نه مسئله همانجا .امروز منافع همه
کشورهاى اسالمى به هم پیوند خورده است .منافع
کشور اسالمى ایران با منافع کشور اسالمى سایر
کشورها ،اینها با هم پیوند دارند(».صحیفۀ امام/
 )95/951ما آن موقع حرف شما-حضرت امام(ره)-
را نمی فهمیدیم که می فرمودید «منافع همۀ
کشورهای اسالمی به هم گره خورده است» ،اما
اآلن میفهمیم.

گاهی از اوقات احساس میشود ما وقتی آرمانگرایانه
از ارزش ها حرف می زنیم ،درد ناشی از این است که
درک صحیحی از ارزش هایمان نداریم .در قرآن
ال در موضوعی مانند حجاب ،به خانم ها
کریم مث ً
توصیه می شود حجاب را در برخی از شئون رعایت
بکنند تا خودشان ضرر نکنند و صدمه نبینند(.یُدْنینَ
ک َأدْنى أَنْ یُعْرَفْنَ فَال
ن ذ ِل َ
البِی ِب ِه َّ
ن َج َ
ن ِم ْ
َع َل ْی ِه َّ
یُؤْذَیْن؛ احزاب )95/این یک نگاه واقعبینانه است.
ما باید ادارۀ محیط ادبیاتی که در جامعۀمان هست را
به دست بگیریم ،نگذاریم هر اسمی روی ما بگذارند
و ما هر اسمی را که رویمان گذاشتند قبول کنیم و یا
دیگران هر اسمی روی خودشان بگذارند .بهترین راه
این است که اسلحه ای که دستش است از او بگیریم
و علیهاش استفاده کنیم.
دوباره تکرار می کنم؛ شرایط امروز خیلی اقتضا
میکند ما به سمت اینگونه شفافیتها پیش برویم و
هیچ اسلحهای در ذیل منظومۀ واقعبینی دست کسی
باقی نگذاریم که بخواهد علیه آرمانها حرفی بزند.

این تروریست هایی که دارند ملت های مظلوم منطقه
را نابود می کنند اینها ما را هم می خواهند نابود کنند،
فرقی نمی کند ،ما همۀمان باید برویم دفاع کنیم ،این
ارتش مشترک اسالمی مقابل تروریست ها پدید آمده
است .این واقعبینی امام است .این امامِ آرمانخواه ما

واقعبینی امام(ره) در سال  :95امروز منافع
همۀ کشورهاى اسالمى به هم پیوند خورده

”

است! /امروز هر مسئله اى در یک گوشه دنیا
واقع بشود ،مسئله دنیاست ،نه مسئله همانجا!

اجازه بدهید یکی دو کلمه از کلمات حضرت امام را
برای شما بخوانم تا ببینید امام از روز اول انقالب
آرمانهای انقالب را -که واقعاً هم توضیح واقع بینانۀ
آرمان های انقالب کار دشواری بود -چگونه
واقع بینانه توضیح می دادند .ببینید حضرت امام(ره)
سال 9595می فرماید« :مسلمین باید بیدار باشند.

مایبا دی د ۀیمحیوی دبیاتیی
ک ید یجامعۀمانیهست ی ی
ب یدستیبگیه م،ینگذ همی
ههی سمیی و یمایبگذ ندیوی
مایههی سمیی یک ی و مهانی
گذ ش ند یقبول یکنیم یو ی های
خودشانیبگذ ند.
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”

د گه نیههی سهمهی ی و ی

اینها بیدار شده اند ،و سیاه هاى امریکایى کتک این
بیدارى را مى خورند(».همان)

است! این گسترۀ واقع بینی اوست که او را آرمان خواه
میکند .امام(ره) میفرماید« :امروز مثل سابق نیست.
امروز هر مسئله اى در یک گوشه دنیا واقع بشود،
مسئله دنیاست ،نه مسئله همان جا».

ببینید نگاه امام(ره) به کتک خوردن سیاههای آمریکا
رفته بود و-امروز -بعد از  59سال به خودشان آمدند.
اینها واقعبینی است .جهان را از شر ستم نجات دادن،
چرا اسمش را «آرمان» می گذارید تا واقع بین ها در
این میان یک ژستی بگیرند و بخواهند غیرواقع بینانه
حساب منافع ما را از منافع اهل عالم جدا کنند؟

واقعبینی امام در  59سال پیش :سیاههاى
امریکایى کتک این بیدارى را مىخورند!

باز یک جملۀ دیگر از حضرت امام در سال  9595را
بخوانم« .مسأله این طور شده است که دیگر
مستضعفین در مقابل مستکبرین قیام کرده اند ،بیدار
شده اند .بیدارى اولْ قدم است »(صحیفۀ امام/
 .)91/521ببینید امام(ره) در چه زمانی این را
ل خاک دارد
می فرماید! یعنی بذر بیداری که در د ِ
جوانه می زند و بیرون می آید را امام می بیند و با
قدرت و اطمینان و روشنبینی و روشنگری دربارۀ آن
صحبت میکند و میفرماید« :بیدارى اولْ قدم است،
اول قدم یقظه است .در سیر عرفانى هم یقظه اول
قدم است .در این سیر ،این هم سیر الهى و عرفانى
است ،بیدارى اول قدم است و کشورهاى اسالمى،
ملتهاى مسْلم ،ملتهاى مستضعف در سرتاسر جهان،

حکم سلمان رشدی عین واقعبینی بود

حضرت امام(ره) وقتی که حکم سلمان رشدی را
دادند آرمان گرایی کردند یا واقع بینی کردند؟ براساس
دقیق ترین محاسبات سیاسی-اگر دین هم نباشد-
این عین واقع بینی است! وقتی هویت اسالمی
می تواند عزتی برای ما ایجاد کند ،وقتی عزت
اسالمی می تواند منافع ما را تأمین کند-با محاسبات
ی علو ِم سیاسی،
سادۀ سیاسی بر اساس علم تجرب ِ
می توانیم با دو دوتا چهارتا پای تخته بنویسیم -باید
از حیثیت پیغمبرمان به عنوان برجسته ترین عنصر
هویت بخش به امت اسالمی برای اقتدار بخشیدن به
این امت مقابل دشمنانش ،دفاع کنیم؛ حتی اگر دین
هم نداشته باشیم .این عین واقع بینی است .چرا

جرانی ی زیشهیس مینجهاتی
د دن،یچهه ی سهمها ی ی
» آ مان« مییگذ هد یتهای
و قعیبیایهاید ی ا یمهیهانی
کیژس ییبهگهیههنهد یوی
بخو هندیغیهو قعیبیهنهانه ی
حسابیمنافعیمای ی زیمنافعی
هلیعالمیجد یکنند؟

”

”

دشمنان ما این طوری نگاه نمی کنند ،دشمنان ما
می دانند نفْس وجود انقالب اسالمی منافع آنها را
نابود خواهد کرد و هیمنۀ استکبار را خُرد خواهد کرد
و ملت ها را نجات خواهد داد .ما چرا این طوری نگاه
نکنیم؟ دشمنان ما درست میگویند که نفْس وجود ما
استکبار را نابود می کند .ما هم تا استکبار را نابود
نکنیم نمیتوانیم آرام بگیریم ،نمیتوانیم به حداقل از
منافع خودمان هم برسیم؛ اینها عین واقعبینی است.
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بنده شاید حدود  99سال پیش بود که به یکی از
کشورهای آن لِنگۀ دنیا رفته بودم .یکی از اساتید
دانشگاه که -به خاطر کثرت دانشجویان -نمایندۀ
آموزش عالی ما در آنجا بود و سال ها هم ریاست
یکی از دانشگاه های تهران را به عهده داشتند ،در
آنجا بنده مهمان شان شده بودم .ایشان می گفت:
«من اول فکر می کردم در غرب جوان ها دوست
دارند هرزگی کنند ،لذا اینها هم جلویشان را باز
گذاشته اند .ولی اآلن طی این چند سالی که اینجا
هستم و تلویزیون هایشان را می بینم ،متوجه شده ام
که نه اصالً ماجرا این طوری نیست! اینها هزینه
می کنند که به جوان غربی تلقین کنند و آنها را به
فساد وادار کنند!»

اسمش را آرمان گرایی می گذاریم؟! عیبی ندارد
بگوییم «آرمان» منتها اسلحه را هم از دست خصم
بگیریم.
در آیات قرآن برای فلسفۀ احکام اسالمی نمونه های
بسیار فراوانی هست« .إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ
وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها»(اسراء )7/شما اگر کار خوبی انجام
دهید به نفع خودتان است ،اگر هم کار بدی انجام
بدهید به ضرر خودتان است.
دین ما عین واقعبینی است  /تحقیر بیدینها
در قرآن به دلیل بیعقلی و واقعبین
نبودنشان است

اصالً دین ما عین واقع بینی است .ما اگر با این
ادبیات با مردم جهان صحبت کنیم آن ادبیات
تکفیری ای که سراغ دین و برخی از نمادهای دینی
می رود اما می خواهد غیرعاقالنه و متحجرانه و به
صورت های انحرافی از نمادهای دینی استفاده کند،
تنها خواهد ماند .چون مردم می گویند «این دین،
دین عقالنی ای است» دین ما ،ما را به عقل
راهنمایی میکند .در قرآن کریم ما  15مرتبه به عقل
سفارش شدیم؛ به انحاء مختلف .و اگر بیدین ها [در
قرآن] تحقیر شده اند ،به این دلیل بوده که عقل
نداشتند.

نامۀ رهبر انقالب به جوانهای مغربزمین،
دعوت به عقالنیت بود و نه حتی دعوت به دین

این جنگ نرم را فقط علیه ما راه نینداختهاند و ما باید
آنها(جوانان غربی) را بیدار کنیم .بنده تصور می کنم
نامۀ عزیز دلمان به جوان های مغرب زمین-
هوشمندانه -دعوت به عقالنیت بود و نه حتی دعوت

”

این مقدمۀ سخن .البته سخن در این زمینه بسیار
است و ما اگر بتوانیم با این ادبیات با مردم جهان
صحبت کنیم البته پیروز این صحنۀ نبرد جنگ نرم
خواهیم بود؛ نبردی که مستکبرین علیه تمام ابناء
بشر راه انداخته اند نه فقط علیه ما ،آنها علیه جوانان
خودشان بیشتر جنگ نرم دارند.

د ایما،یمای

یبه یعهقهلی

هنما ییمییکند .ید یقهآنی
که میمای 94یمهتب یب یعقهلی
سفا ش یشد م؛ یب ی نهحها ی
مخ لف .یوی گهیبیید ایهای[ید ی
قهآن] یتحقیهیشد ی ند ،یبه ی
ند ش ند.
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”

ایدلیلیبود یک یعهقهلی

به دین و ایمان .عقالنیتی که اقتضا می کند وقتی
شما می خواهید اطالعی از یک دین پیدا کنید به
ی آن دین مراجعه کنید ،این یک توصیۀ به
منبع اصل ِ
رفتار عقالنی است .یعنی آن برداشتی را که
می خواهید از این دین پیدا کنید ،بروید خودتان
مستقیم از قرآن پیدا کنید .این یک سخن عقالنی
است ،یک دعوت عقالنی است.

نگاه انقالبی و آرمانی ما تماماً واقعبینی است

در این مقدمه -که طوالنی شد -می خواستم عرض
کنم که دین ما دعوت به واقع بینی می کند و امروزه
دیگر نباید کسی با واقع بینی شقاقی در افکار این
ملت ایجاد کند و تصور کند که در مقابل نگاه
دین مدارانه و نگاه دینی یک تحفه ای گیر آورده
است! چون نگاه دین مدارانه و نگاه انقالبی و نگاه
آرمانی ما تماماً واقع بینی است ،از واقع بینی مشحون
است؛ منتها باید این واقعیت ها کامل و تمام دیده و
درک شوند.

ما اگر با این ادبیات در جامعۀ خودمان صحبت کنیم
به خدا قسم -اختالف ها صفر می شود .چه کسانیدر قدیم از دموکراسی دفاع می کردند که امروز
رویشان هم نمی شود از دمکراسی دفاع کنند؟! به
خاطر چه فوایدی؟ خُب این فواید که همهاش در یک
جامعۀ والیی هست .آنجایی که تازه درست
می گویند .و چه کسانی نسبت به حاکمیت دین
نگرانی دارند؟ چه نگرانیهایی دارند؟ آن نگرانیها را
بیاییم واقع بینانه برطرف کنیم ،بعد از این همه تجربۀ
تاریخی ای که بدست آورده ایم .این تجربۀ تاریخی
خیلی کمک میکند .قرآن کریم مکرر ما را به تجربه
و به نگاه کردن به تجربۀ تاریخی دعوت کرده است.

”

”

مهوز ید گهینبا دیکسییبهای
و قعیبینییشقاقیید ی فکها ی
ایملتی جادیکندیویتصو ی
کندیک ید یمقابهل ینهگها ی
د ایمد ن یوینگا ید هنهیی
کیتحف ی یگهیهه یآو د ی
سههت! یچههون ینههگهها ی
د ایمد ن یوینگا ی نقالبییوی
نگا یآ مانییمها یتهمهامهای
و قعیبینیی ست.

جهان را چه کسی و چگونه اداره میکند؟

حاال بنده در این مجلس شریف می خواهم از یکی از
این واقعیت ها صحبت کنم .آن واقعیت تحت این
پرسش مطرح می شود که جهان را چه کسی اداره
می کند و چگونه اداره می شود؟ نمی خواهم آرمانی
حرف بزنم ،نمی خواهم ارزش مدارانه سخن بگویم،
نمیخواهم دینی حرف بزنم .حتی نمیخواهم انقالبی
حرف بزنم .می خواهیم از واقعیتش صحبت کنیم.
ی امام چقدر واقع بینانه
ال شما ببینید نگاه عرفان ِ
مث ً
است!
می خواهم یک گزارشی از سخنان حضرت امام(ره)-
که برای خودم بسیار عجیب بود -خدمت شما بدهم،
بعد شما ببینید که این نگاه عمیق ،ژرف ،انسانی و در
عین حال واقع بینانۀ حضرت امام را چگونه تحلیل
می کنید؟ من می خواهم بگویم این نگاه امام یک
نگاه واقع بینانه است در عین حالی که عرفانی است.
و بعد هر کسی این نگاه امام را نداشته باشد باید
گفت او از معلومات و عقالنیت برخوردار نیست؛ حتی
از معلومات اجتماعی و سیاسی.
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بحث های شخصی خود حضرت امام است که در
ادبیات حضرت امام نیامده است .و نه اینکه حضرت
امام(ره) از واقعیتی صحبت می کردند که کسی از آن
ف خیابان را
واقعیت خبر نداشته ،بلکه واقعیت ک ِ
مطرح میکردند.

قاعدۀ واقعبینانهای که امام(ره) طی سه
سال 62 ،مرتبه به آن اشاره کردند

دنیا را چه کسی اداره می کند؟ بگذارید ابتدا گزارش
حضرت امام را برای شما بخوانم .حضرت امام(ره)
بعد از اینکه از پاریس برگشتند قصهای را بیان کردند
ی یک سال  99مرتبه این قصه را تکرار
و در ط ّ
کردند( .البته در پاریس هم به فرمودۀ خودشان مکرر
این داستان را نقل کردند که یکبار آن در صحیفه
امام آمده است) در واقع خودِ قصهای که اآلن برایتان
می گویم را امام تکرار کردند .بعد از آن قاعده ای را
ال اجتماعی است و بعد 12
استنتاج کردند که کام ً
مرتبه طیّ سال های اول انقالب به این قاعده اشاره
کردند.

بگذارید یکی از متن های حضرت امام را در این باره
برای شما بخوانم .می فرماید« :در پاریس شخصى
پیش من آمد از دهات اطراف خود که رفته بود
تعریف کرد و مى گفت صبح که مى شود ،آن عالِم ده
جلو مىافتد و مردم دنبال او تظاهرات مىکنند .گفت
همه دهات این طور شده است؛ و یکى را اسم برد که
من به یکى از دهات آنجا رفتم .یک قلعهاى است در
بیابان در نزدیک کوه(».صحیفۀ امام )2/111/حضرت
امام(ره) در سخن دیگری که این قصه را بیان
می کنند ،اسم آن دهات و کوه و روستا را هم بیان
می فرمایند .حاال در اینجا من فرمایش امام را
خالصهتر دارم میگویم.

ال  ،سوژه ده-یازده
این چه مضمونی است که او ً
مرتبه تکرار می شود؛ آن هم در یک مدت کم؟ گویی
حضرت امام در همۀ سخنرانی هایشان اصرار دارند
این مطلب را تکرار کنند .ثانیاً آن قاعدۀ کلی که یک
قاعدۀ واقعبینانه است ،چه قاعدهای است که در اوایل
ی سه سال12 ،
سال های اول پیروزی انقالب در ط ّ
مرتبه توسط حضرت امام تأکید و تکرار میشود؟

بعد می فرماید« :گفت دیدم اینها هم همان معنا را
مىگویند[که در مرکز گفته میشود] من در همان جا

خدا میخواهد مظلومان پیروز شوند

آن قاعده اشاره به «نصرت الهی» است .آن قاعده،
نشان دهندۀ این است که امام واقع بینانه به کفِ
جامعه نگاه کردند و از واقعیت جامعه دریافتند که خدا
می خواهد مظلومان پیروز شوند .نه از غیب کسی به
امام خبر داده بود که حاال اگر هم خبر داده بود
حضرت امام در این باره سخنی نمی فرمایند ،آن
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”

”

امام(ره) با نگاه به واقعیت جامعه دریافت که

حضهتی مام(ی ) :ی» مای ای
ی ایطو یفرمیدمیک ی کی
دستیغیبىید یکا ی سهتی.ی
نسانیههیچ یهمیبخو ههدی
مثلای وشنگهىید ش یباشدی
ویههیچ یهمیبخو هد ی هکی
همچوی مهىیو قعیبشودیبه ی
ایگس هشینمهىیییتهو نهدی
و قعیبشود .یمای ا یطهو ی
فرمیدمیک یخد ىیتبا کیوی
تعالىید ی ایمسأل ینهرههی
د د«

اعتقادم این شد که یک دست غیبى در کار است .و
الّا کارهاى بشرى یک شعاع خاصى دارد(».همان)

نگاه عرفانی امام با واقعبینی گره خورده
بود /امام(ره) :پیروزی انقالب ما یکی از ادلۀ

حضرت امام(ره) در جملۀ دیگر می فرماید« :من این
را این طور فهمیدم که یک دست غیبى در کار است.
انسان هر چه هم بخواهد مثلًا روشنگرى داشته باشد
و هر چه هم بخواهد یک همچو امرى واقع بشود به
این گسترش نمى تواند واقع بشود .من این طور
فهمیدم که خداى تبارک و تعالى در این مسأله نظر
دارد»(صحیفۀ امام)2/156/

بزرگ توحید است

نگاه حضرت امام را ببینید! ایشان در جای دیگری
بعد از ذکر همین قصه ،می فرماید« :پیروزی انقالب
ما یکی از ادلۀ بزرگ توحید است چون همۀ
محاسبات مادیگری را باطل کرد و بر همه چیز غلبه
کرد» (صحیفۀ امام )7/552/ببینید نگاه عرفانی امام
با واقع بینی چقدر گره خورده است! امام واقعیات را
دارد می بیند ،خواب ندیده که بلند شود بیاید بگوید!
البته ممکن است هر مؤمنی خوابی ببیند ،رؤیای
صادقه ای ببیند ولی بیان حضرت امام ناظر به این
واقعیتها است.

واقع بینی امام را ببینید! من کفِ خیابان را دیدم بعد
محاسبۀ عقالنی کردم .بشر نمی تواند به صورت
عادی این هماهنگی را ایجاد کند .بعد میفرماید« :و
از آنجا اطمینان برایم پیدا شد که پیروزى هست.
البته به این زودى و به این سهلى را نمى توانستم
حدس بزنم(».همان)

مام(ی ) :ی» پیهوز ی نقهالبی
مای کی ی ز ی دلهۀ یبهز

ی

داستان پیرزنی که برای تظاهرکنندگان سکّه

توحیدی ستیچون یههمهۀی
محاسباتیماد یگهه

میآورد

ی ی

حضرت امام(ره) دالیل و مصادیقی برای این قاعده
بیان میکنند .یکی دیگر از آن موارد ،داستان پیرزنی
است که برای تظاهرکنندگان ،سکۀ دو قرانی میآورد

باطلیکهدیویبهیهم یچهیهزی
غلب یکهد«

”

”

امام(ره) در جای دیگری میفرماید« :پیروزی انقالب
ما دلیل بر این است که خدا هست» (صحیفۀ امام/
 )2/117یعنی امام(ره) از این واقعیت ،به آنجا
می رسد .در آن داستان هم ،یک کسی به پاریس
آمده بود و از فراگیر بودن نهضت ،برای امام مطلبی
فرموده بود و خود این داستان ده تا یازده مرتبه در
سال اول پیروزی انقالب از سوی حضرت امام(ره)
برای مردم بیان میشود-با همان برداشتی که عرض
کردیم -و بعد  12مرتبه هم حضرت امام مدام این
قاعده(نصرت الهی و دست غیبی) را بیان میکنند.
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که تلفن بزنند .امام می فرماید« :یکى از دوستان من
گفت ،که من در تهران دیدم در این تظاهرات ،یک
پیرزنى یک کاسه اى دستش گرفته و توى آن پول
است .به ذهنم آمد که این مثلًا فقیرى است که پول
مى خواهد؛ وقتى تحقیق کردم ،با او صحبت کردم،
گفت که امروز روزى است که تعطیل است و
نمى شود مردمى که از اینجا عبور مى کنند ممکن
است که بخواهند تلفن کنند ،پول خرد نداشته باشند؛
من این را نگه داشته ام اینجا که کسانى که
مى خواهند تلفن کنند -تلفن هم همان جا بود -از
این پول بردارند تلفن کنند .این البته یک چیز
کوچکى است؛ اما مطلب خیلى بزرگ است .یک
همچو تحول روحى در بین مردم پیدا شد(».صحیفۀ
امام)7/129/

کدام تظاهرات ما در طول انقالب به اندازۀ
تظاهرات بیست میلیونی اربعین بود؟ آیا اینها
واقعبینی نیست؟!

اربعین امسال را دیدید! بیست میلیون نفر از همۀ
ملتها آمده بودن و چه حماسهای خلق کردند؟ کدام
تظاهرات ما در طول انقالب به اندازۀ این تظاهرات
بیست میلیون نفری بود؟ اینها واقع بینی نیست؟ چه
کسانی کور هستند این واقعیت ها را نمی بینند که
قدرت اسالم را درک کنند و احساس پیروزی کنند .از
مردم یمن بپرسید چه خبر شده؟ چرا شعارهای ما با
شما یکی است؟! چرا این شعارها یکی است؟ اینها
واقعبینی است عزیز دل من!
امام(ره) :این نیست الّا اینکه دستِ غیبى در

حضرت امام ،چند مرتبه قصۀ این پیرزن را مطرح
می کنند و می فرمایند این چیز ساده ای نیست(.این
یک کارى است که آدم ابتدایى ،خیال مىکند؛ خوب،
یک چند قِران باشد؛ اما این خیلى لطافت روح
مىخواهد این یک انقالبى است که خدا کرده است و
من روى این انقالبهاى روحى و این حس تعاونى که
در ملت ما پیدا شده است ...؛ صحیفۀ امام )5/167/و
امام چندین بار می فرمایند اینکه در تظاهرات مردم
آب می آورند به هم می دهند ،ساندویچ می آورند به
هم می دهند ،کمک می کنند به همدیگر .اینها
چیزهای ساده ای نیست .امام اینها را که می فرمود،
نتیجه میگرفت که پیروزی مستضعفین قطعی است!

کار است

آن وقت ببینید حضرت امام چه می فرماید؟ یکی دوتا
جمله از جمالت حضرت امام را که انتخاب کرده ام
که بخوانم .می فرماید« :این نیست الّا اینکه دستِ
غیبى در کار است»(صحیفۀ امام )7/91/و در جای
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کد میتراهه تیماید یطهولی
نقالبیبه ی نهد زۀ ی های
تراهه ت یبیست یمیلهیهونی
نفه یبود؟ی نرایو قعیبینهیی
نیست؟یچ یکسانهی یکهو ی
هس ندی ایو قعیتیهها ی ی
نمییبینندیک یقد تی سهالمی
ید کیکنندیو ی حسها ی
پیهوز یکنند.ی

دیگری می فرماید« :ان شاءاللَّه براى شما دیگر
شکست نیست .و شما مقابل کفر و زندقه و ستم و
چپاولگرى ایستادگى کردید و تا اینجا هم پیروز شدید
و از این به بعد هم پیروز مى شوید(».صحیفۀ امام/
 )5/991صریحاً امام این پیروزیها را نوید میدهند.

این همه سفارش به قرآن هست ،تعبیر امیرالمؤمنین
ص دربارۀ این سوره این است
علی(ع) به صورت خا ّ
که اگر می خواهید فرق ما و دشمنان ما را بشناسید
ح َّم ٍد آ َی ٌۀ فِینَاَ ،و آ َی ٌۀ فِی
این سوره را بخوانید (.سُو َر ُۀ ُم َ
بَنِی أُمَیَّۀ؛ شواهدالتنزیل )1/116/تعبیر امام حسن
مجتبی(ع) به صورت خاص این است که این سوره را
بخوانید برای اینکه فرق بین ما و دشمنان ما را
بشناسید و در ابهام فرو نروید(إِذَا أَرَدْتَ أن تَعْتَبِرَنا وَ
ن َک َفرُوا فإن فِینَا مِنها آ َی ٌۀ و
َبنِی ُأ َم َّی َۀ فَا ْق َر ْأ سورۀ ا َّلذِی َ
فِیهِمْ آیَۀٌ إِلَى آخِرِها؛ شرح االخبار)1/121/

پیشنهاد به جوانان؛ سورۀ محمد(ص) را به
صورت دو واحد درسی مطالعه کنید

س و حالی باشیم؟ خدا شاهد
ما اآلن باید در چه ح ّ
است که اآلن ما در اوج قدرت هستیم ،نه نسبت به
سابق ،بلکه نسبت به دشمن! این از ابعاد واقع بینانۀ
ماجرا .حاال سراغ قرآن کریم برویم؛ من یک سورهای
از سوره های قرآن را برای شما هدیه می کنم.
دوستان و بزرگوارانی که در مجلس هستند ،جوانان
عزیز ،اگر این پیشنهاد حقیر را بپسندند می خواهم
عرض کنم این سوره را به صورت دو واحد درسی
مورد مطالعه ،مداقه و آموزش قرار دهید و این سورۀ
نازنین قرآن را -که شاید از جهتی ،برترین نام را در
میان سوره های قرآن داشته باشد -این سوره را به
صورت خاص مطالعه کنید.
تعبیهی میه لمؤمنیایعهلهیی

گزارش واقعبینانۀ خداوند دربارۀ اثرِ کارهای

(یع) یب یصو تیخاصّید با ۀی

کفار و مؤمنین

ایسو ی ای ستیک ی گهی
مییخو هید یفهه

این سوره به نام محمد(ص) مزین است .در این سوره
است که خداوند متعال می فرماید« :إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ
یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُم»(محمد )7/پروردگار عالم
واقع بینانه برای شما گزارش می دهد :کسانی که
جلوی حق می ایستند خداوند اثر کارهای آنها را از
ل ال َّل ِه
صدُّو ْا عَن َسبِی ِ
ن َک َفرُو ْا َو َ
بین می برد « .ا َّلذِی َ
أَضَلَّ أَعْمَالَهُم»(محمد )9/اما کسانی که به پیامبر

یمها یوی

دشمنانیمای یبشناسیدی ای
سو ی یبخو نهیهدی(.یسُهو ةۀی
مُحةمَّدٍیآ ةۀٌیفِینَا،یوةیآ ةۀٌ یفِهیی
بةنِی یأمةیَّۀ؛ یشو هد ل نز هلی/
)2/292ی

”

”

امام صادق(ع) می فرماید :هر کس سوره «الّذین
کفروا» را بخواند ،هرگز شک و تردید در دلش راه
نمى یابد ،و هیچ گاه به دینش مردّد و دو دل نخواهد
شد ،و خداوند هیچ وقت او را به تنگدستى و ترس از
سلطان ستمگر مبتال نمى کند ،و تا هنگام مرگ از
شک و کفر در امان خواهد ماند(مَنْ قَرَأَ سُورَۀَ «الَّذِینَ
کَفَرُوا» لَمْ یَرْتَبْ أَبَداً وَ لَمْ یَدْخُلْهُ شَکٌّ فِی دِینِهِ أَبَداً وَ
ن َأبَد ًا َو َل ْم
ن ُس ْلطَا ٍ
ف ِم ْ
َل ْم َی ْب ُل ُه ال َّل ُه ِب َف ْق ٍر َأبَد ًا َو لَا َخ ْو ٍ
ک َو ا ْل ُک ْفرِ؛ ثواب االعمال شیخ
ش ِّ
ن ال َّ
حفُوظ ًا ِم َ
ل َم ْ
َی َز ْ
صدوق)991/
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(ص) ایمان می آورند ،اگر کار بد و اشتباهی انجام
دهند خدا کارشان را درست می کند «کَفَّرَ عَنهُْمْ
سَیَِّاتهِمْ وَ أَصْلَحَ بَالهَُم»(محمد )1/کارخرابی هم
بکنند ،خدا درست میکند .شهید هم بشوند اثر اعمال
شهدا را از بین نمی برد «وَ الَّذِینَ قُتِلُواْ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ
فَلَن یُضِلَّ أَعْمَالَهُم»(محمد)1/

دنیا را چه کسی اداره میکند؟

دوستان من! دنیا را چه کسی اداره میکند؟ خدا .حتی
جمالتی از حضرت امام هست که بگذارید برای شما
عرض کنم .حضرت امام صریحاً به مردم می فرمود:
ما هیچ نیستیم(ما بندگانى هستیم که هیچ نداریم و
هیچ نیستیم و هر چه هست قدرت الهى است ؛
صحیفۀ امام )5/952/حتی به مردم هم میفرمود شما
هم هیچ نیستید ،خدا این کارها را کرده ،خدا اراده
کرده ،ما وظیفۀمان است در این مسیر قدمی برداریم،
سهمی بگیریم ،ما می خواهیم خودمان عقب نمانیم.
اآلن دیگر به خدا قسم ما باید مواظب باشیم از این
مجروحان یمن که در این انفجارها به شهادت
رسیدند عقب نمانیم ،از این مدافعان حرم عقب
نمانیم ،همانهایی که از بالد مختلف بلند شدهاند.

این سوره را بخوانید؛ سورۀ فوق العاده ممتازی است،
مزیتهایی دارد .انشاءاهلل امسال سورۀ محمد(ص) را
به صورت خاص ،مطالعه کنید و بعد ان شاءاهلل سال
بعد سورۀ بعد را که سورۀ فتح است ،مورد مطالعه و
دقت قرار دهیم .این سوره ای که خدمت شما عرض
کردم ،از ابتدا تا انتها نکات بسیار ویژه و عجیبی دارد!
و فقط مخصوص این سوره است ،دربارۀ منافقین
تعابیری در این سوره دارد که در هیچ کجای قرآن
نیست ،دربارۀ جهاد و قتال فی سبیل اهلل تعابیر ویژه
دارد ،همچنین دربارۀ نصرت خدا و دربارۀ تحلیل
کردن واقعبینانۀ این مسائل.

این اقتضاء واقعبینی و تدبیر ماست که برای
خدا حساب باز کنیم  /امروز نصرت خدا یک
واقعیت عینی است

در این آیۀ کریمه می فرماید« :أَ فَلَمْ یَسِیرُواْ فىِ
ن مِن َق ْب ِل ِه ْم َد َّم َر
ن عَا ِق َب ُۀ ا َّلذِی َ
ف ک َا َ
ض َفیَن ُظرُو ْا َک ْی َ
ا ْل َأ ْر ِ
اللَّهُ عَلَیهِْمْ»(محمد )96/بروید واقعیت را ببینید که
من با کافران چه کردم؟ در واقع دارد ما را به
واقع بینی در دریافت ،دعوت می کند« .وَ لِلْکَافِرِینَ
أَمْثَالُهَا»(همان) برای کافرین نیز ،همین بالها را بر
سرشان میآوریم.

امروز نصرت خدا یک واقعیت عینی است! این اقتضاء

”

آلن ید گه یبا د یمهو به ی
باشیمی زی ایمهجههوحهانی
مایک ید ی ای نفجا هایب ی
شرادت ی سیدند یعهقه ی

این سوره ،سورۀ ویژه ای است .من دیگر در بخش
معنوی و دینی ای که البته آن هم مشحون از
واقع بینی است سخنی نگویم در ح ّد همین سوره
کافی است.

نمانیم،ی زی ایمد فعانیحهمی
عق ینمانیم،یهمانیها ییک ی
شد ی ند.
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زیبالدیمخ هلهف یبهلهنهدی

ت خداست؟ چقدر دست
تک تک شما چقدر دس ِ
تصادف سپرده شده؟ و چقدر دست شماست؟ ما هر
کجا می آییم موضوع «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیض »(کافی/
 )9/926را کمی توضیح بدهیم که البته مقولۀ
دشواری است و بعد هم میزان دخالت خدا در زندگی
بشر را یک کمی توضیح بدهیم ،همه به یک نوعی
می گویند «آقا جبری مسلک نشد؟» می گویم نه چرا
جبری مسلک؟ من که نگفتم تو بیاختیار هستی!

واقع بینی است! این اقتضاء تدبیر ما است که برای
خدا حساب باز کنیم .یک آماری را خدمت شما
عرض کنم .در قرآن کریم حدود صد مرتبه خداوند
متعال از نصرت و پشتیبانی خودش سخن گفته است.
بیش از  96مرتبه(نزدیک به  26مرتبه) کافران را و
غیرکافران و مؤمنان را تهدید کرده است که اگر
خالف کنید من دیگر شما را یاری نخواهم کرد! و
اگر من شما را یاری نکنم ،نابود می شوید! حدود 17
مرتبه ما را تحریک یا تشویق کرده اند به اینکه
«بروید از نصرت خدا استفاده کنید ».با عباراتی مانند
«نِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصیرُ» یعنی خداوند متعال برای
شما خوب کمکی است(.فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْالکُمْ نِعْمَ
الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصیرُ؛ انفال )16/ما اصالً باید با مفهوم
نصرت خدا عشقبازی کنیم.

ولی تو بدان هر کاری که انجام می دهی خارج از
مدیریت کالن پروردگار عالم نیست .ابتدائاً شما باید
ببینید کارهای دنیا دستِ خداست-البته بعضی ها این
پایۀ اعتقادی را ندارند -بعد که دانستی کارهایت
ت خداست باید بگوییم که خدا به نفع کی عمل
دس ِ
می کند؟ بارها می فرماید من به نفع شما عمل
میکنم!

کسی که بخواهد نصرت خدا باور کند اول
باید باور کند »کار دست خداست«

بعد جالب است که خدا می فرماید :جبهۀ باطل که
کسی را ندارند! یک آیۀ قرآن هست که خداوند
متعال در این آیه می فرماید وقتی دوستان شیطان بر
سر بزنگاه که می رسند و به کمک او احتیاج دارند،
شیطان انسان را رها می کند و کمک نمی کند! (وَ
ن َخذُوالً؛ فرقان )15/یا (فَلَمَّا
ن ِل ْل ِإنْسا ِ
شیْطا ُ
ن ال َّ
کا َ
تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَکَصَ عَلى عَقِبَیْهِ وَ قالَ إِنِّی بَری ءٌ
مِنْکُمْ إِنِّی أَرى ما ال تَرَوْنَ إِنِّی أَخافُ اللَّهَ؛ انفال)12/
شیطانِ بدبخت زور ندارد .ولی خداوند میفرماید :من
زور دارم ،من میتوانم کمک کنم.

ببینید دوستان بگذارید یک مقدمۀ کوتاه عرض کنم.
کسی که بخواهد نصرت خدا باور کند اول باید باور
کند که «کار دست خداست» دوستانِ من زندگی

خد یباو یکندی ولیبا دیبهاو ی
کند یکه ی»کها یدسهتی
خد ست«  .یبعدیک ید نس یی
کا ها ت یدستِ یخهد سهتی

یک آیه از آیات آن سورۀ نازنین(سورۀ محمد(ص)) را
برای شما بخوانم ،عجب آیه ای است این آیه! چقدر
رزمندگان ما با این آیه صفا کردند و با خداوند متعال
عشق بازی کردند .می فرماید اینکه می بینید من

با دیبگو یمیک یخد یب ینفعی
کییعملیمییکند؟ یبها ههای
مییفهما دیمایب ینفعیشمهای
عملیمیکنم!
ی

”

”

کسی یک یبخو هد ینصههتی
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غیر از خدا دیگر چه کسی پشتیبان ماست؟ فاطمۀ
زهرا(س) .روایت صحیحالسندی را برای شما بخوانم،
در چندین کتاب نقل شده است ،شیخ صدوق نیز نقل
کرده است .روایت ویژه ای است .من هم با اشاره و
بدون شرح از کنارش می گذارم .پیامبر گرامی اسالم
میفرماید :از جبرئیل امین پرسیدم چرا نام فاطمۀ من
در آسمان منصوره است؟ در زمین فاطمه نامیده
میشود و در آسمان منصوره نامیده میشود؟ فَقُلْتُ یَا
ض
سمَا ِء َم ْنصُو َر ًۀ َو فِی ا ْل َأ ْر ِ
ت فِی ال َّ
ل َو ِل َم ُس ِّم َی ْ
َج ْب َرئِی ُ
فَاطِمَۀ؟»(معانی االخبار شیخ صدوق 552/و تفسیر
فرات کوفی )511/جبرئیل امین عرضه داشته باشند:
در زمین فاطمه نامیده می شود چون دوستانش را از
عذاب جدا می کند و دشمنان را از محبت خود جدا
ض ِل َأ َّن ُه فَطَمَتْ
ت فَا ِط َم َۀ فِی ا ْل َأ ْر ِ
ل ُس ِّم َی ْ
می کند؛ قَا َ
ن ُح ِّبهَا»(همان)
ت َأ ْعدَا ُؤهَا َع ْ
ن النَّا ِر َو ُف ِط َم ْ
شِی َع َتهَا ِم َ
این وجه تسمیۀ حضرت زهرا(س) به فاطمه است.

کافران را نابود می کنم و شما مؤمنین را عزت و
نصرت می دهم ،دلیلش این است که کافران موال
ندارند و شما موال دارید(ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذینَ
آمَنُوا وَ أَنَّ الْکافِرینَ ال مَوْلى لَهُمْ؛ محمد )99/یعنی
شما حامی دارید و آن بدبختها که حامی ندارند .من
اینها را نابود می کنم ،برای چه؟ برای اینکه کسی
نیست از اینها حمایت کنند و شما همه کس پشت
سرتان هست .این کلمۀ «مولی» را در قرآن کریم
بروید مطالعه کنید و ببینید چقدر خداوند متعال زیبا از
آن یاد میکند.
من یک گزارشی از جبهه های جنگ بدهم .خیلی
وقت ها مانده بودم که چرا در جبهه ها این نوار
ت ا ْل َم ْولَى َو َأنَا ا ْل َع ْب ُد....
ی َأ ْن َ
ی یَا َم ْولَا َ
مناجات « َم ْولَا َ
ک َو َأنَا ا ْل َم ْملُوک »(مفاتیح
ت ا ْلمَا ِل ُ
ی َأ ْن َ
ی یَا َم ْولَا َ
َم ْولَا َ
الجنان ،مناجات امیرالمؤمنین در مسجد کوفه) به کام
جوان های ما مزه می کرد؟ چقدر از بچه ها با این
مناجات صفا کردند و به شهادت رسیدند و خودشان
را به مقام شهادت رساندند .خیلی جای تأمل دارد.
بچه ها در جبهه وقتی در میان ترکش ها قرار
میگرفتند ،خودشان را بیپناه می دیدند و به پناه خدا
میرفتند .و وقتی در پناه خدا آرام میگرفتند مزۀ موال
داشتن را حس می کردند .این جهات ،جهاتِ معنوی
است ،این جهات فقط جهات اجتماعی و سیاسی
نیست .ما معنویت و سیاست و عرفان و
اجتماعیاتمان همهاش به همدیگر گره خورده است.

اما چرا منصوره نامیده می شود؟ «وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ
ص ِر ال َّل ِه بِنَصْرِ
ن ِب َن ْ
فِی ِکتَا ِب ِه َو َی ْو َم ِئ ٍذ َی ْف َر ُح ا ْل ُم ْؤ ِمنُو َ
فَاطِمَۀَ ع » روز قیامت مؤمنین به نصر خدا خوشحال
می شوند .آن وقت نصر خدا از چه طریقی به مؤمنین

”

بچ یهاید یجبر یوق هی ید ی
میانیتههکهای یهها یقهه ی
مییگهف ند،یخهودشهان ی ی
بییپنا یمیید دندیویب یپنها ی

نصرت خدا به کمک فاطمۀ زهرا(س) به

خد یمیی ف ند .یویوق ی ید ی

مؤمنین میرسد

پنا یخد یآ میمییگهف هنهدی
میکهدند.ی
ی
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”

خب ایام فاطمیه است ،چندتا راز را من با شما در
میان بگذارم ،شاید یکی دوتا راز را .ما موال داریم،

مزۀیموالید ش ای

یحه

ی

می رسد؟ «بنصر فاطمۀ» به کمک فاطمۀ زهرا(س)
این کمک به آنها خواهد رسید.

را کمک کنیم .خدا را چه طوری می شود کمک کرد؟
با کمک کردن اولیاء خدا ،به تعبیر حضرت امام(ره):
با کمک کردن مظلومین و مستضعفین.

برخی از مفسرین می فرمایند این آیۀ «وَ یَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ
الْمُؤْمِنُون»(روم )1/که در آیۀ بعدی آن در کلمۀ اول
می فرماید« :بِنَصْرِ اهلل» این آیه مصداقش دنیاست،
خدا آن روزی که حق را بر باطل پیروز می کند،
مؤمنین خوشحال می شوند و منظور قیامت نیست.
اگر این معنایی که مفسرین از این آیۀ کریمه استفاده
کرده اند یعنی آن «نصرت خدا که موجب خوشحالی
میشود در این دنیاست» را کنار بگذاریم ،این روایت
که البته اشاره به آخرت دارد ،شاید بتوان از این
روایت برداشت که خداوند متعال وقتی میخواهد حق
را پیروز کند باز به کمک فاطمۀ زهرا(س) پیروز
خواهد کرد .ما به نصر فاطمۀ زهرا(س) در دنیا و
آخرت مستظهر هستیم .ما از مادرمان فاطمۀ زهرا
(س) کمک میگیریم.

آی جوان ها! می دانید مادرتان فاطمۀ زهرا(س) دست
بچه هایش را گرفت و چهل روز د ِر خانۀ مهاجرین و
انصار را زد که بیایید من را کمکم کنید؟( حَمَلَهَا
ل َفدَا َر ِبهَا
ن َع َل ْی ِه ِکسَا ٌء َل ُه َخ ْم ٌ
ی َعلَى َأتَا ٍ
(فاطمه) َع ِل ٌّ
ن َو ا ْل َأ ْنصَا ِر َو
ت ا ْل ُمهَا ِجرِی َ
صبَاح ًا فِی ُبیُو ِ
ن َ
َأ ْر َبعِی َ
ش َر
ل یَا َم ْع َ
ی َتقُو ُ
ن ع َم َعهَا َو ِه َ
س ْی ِ
ح َ
ن َو ا ْل ُ
س ِ
ح َ
ا ْل َ
صرُوا ال َّل َه َف ِإنِّی ا ْب َن ُۀ َن ِب ِّی ُک ْم َو َق ْد
ن َو ا ْل َأ ْنصَا ِر ا ْن ُ
ا ْل ُمهَا ِجرِی َ
ن َت ْم َنعُو ُه َو ُذ ِّر َّی َت ُه
ل ال َّل ِه ص َی ْو َم بَا َی ْع ُتمُو ُه َأ ْ
بَا َی ْع ُت ْم َرسُو َ
ل ال َّل ِه
س ُک ْم َو َذرَا ِر َّی ُک ْم َففُوا ِل َرسُو ِ
ن ِم ْن ُه َأ ْن ُف َ
ِممَّا َت ْم َنعُو َ
ص بِبَیْعَتِکُمْ؛ اختصاص مفید)921/
آی بچه هایی که بوی مدینه می دهید ،بوی فاطمه
می دهید ،طاقت دارید کلمات فاطمۀ زهرا(س) را
برای شما قرائت کنم که فاطمۀ زهرا چه
می فرمودند؟ و جواب رد می شنیدند و سکوت
میشنیدند(.فَمَا أَعَانَهَا أَحَدٌ وَ لَا أَجَابَهَا وَ لَا نَصَرَهَا)

چهطور میشود خدا را کمک کرد؟

اما مقتلی که می خواهم برایتان بخوانم یک مقتل
ویژه و متفاوت است .از نصرت خدا حرف زدیم ،خدا

خد ی یکمکیکنیم .یخد ی ی
چ یطو

یمییشودیکهمهکی

کهد؟یبایکمکیکهدنی ولیها ی
خد ،یب یتعبیهیحضهتی مها یم
(ی ) :یبا یکهمهک یکههدنی
مرلومیایویمس ضعفیا.

”

”

من نمی خواهم برای شما روضۀ در و دیوار بخوانم،
این روضه سنگین تر است ،خدا شاهد است« .وَ هِیَ
تَقُولُ» فاطمۀ زهرا(س) میآمد و اینگونه می فرمود:
صرُوا ال َّل َه» خدا را
ن َو ا ْل َأ ْنصَا ِر ا ْن ُ
ش َر ا ْل ُمهَا ِجرِی َ
« یَا َم ْع َ
کمک کنید «فَإِنِّی ابْنَۀُ نَبِیِّکُمْ» من دختر پیغمبر شما
هستم! «وَ قَدْ بَایَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ص» شما با پیغمبر
خدا بیعت کرده اید! شما قرار گذاشته اید از بچه هایش
دفاع کنید!
یک کمی جلوتر نوشته «فَمَا أَعَانَهَا أَحَدٌ وَ لَا أَجَابَهَا وَ
لَا نَصَرَهَا» هیچ کس به فاطمه جواب نداد! هیچ کس
به فاطمه کمک نکرد! جانم که برای نصرت دین
08

دارید گریه میکنید .همان فاطمه با بازوی شکسته اآلن آمده به کمک قهرمانان دین.
یک نفر به فاطمه(س) جواب داد .او می گوید :برگشتم و پرسیدم یا فاطمه «فَمَعِی غَیْرِی؟» آیا با من کسی
دیگر هم هست تو را کمک کند؟ فاطمۀ زهرا(س) فرمود« :لَا مَا أَجَابَنِی أَحَدٌ» هیچ کس تا حاال به من جواب
نداده است! این فاطمه ای که برای خدا کمک گرفت ،اآلن خودش کمک کار شده است .شما فکر کردید
آنجایی که فاطمۀ زهرا(س) نمیگذاشت علی را به مسجد ببرند! تا غالف قنفذ در میان نیامد فاطمه(س) موفق
بود! مگر فاطمه(س) جز در پی نجات امت بود؟!....
أال لعنۀ اهلل علی القوم الظالمین.
معنای دقیق آرمان خواهی و واقع گرایی در بیان امام خامنه ای
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