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  20ج/براي زندگي بهتر ريتنها مس
انتخاب همسر و  يزندگشرط /كند؟ »اجرا«را  »بهتر يزندگ« ةبرنام تواند يم چه كسي: پناهيان

شرط اجتماعي  »واليت«و  ،شرط فردي »نگاه از باال به زندگي«/نگري در زندگي است بهتر، كالن
بفهمند ي كه همه روز /»كردن ادجيدر جامعه ارا از باال تعادل « يعني تيوال /است زندگي بهتر

  صوت+ روز ظهور خواهد بودواليت شرط زندگي بهتر است، 
مراحل  ديبا) يسالگ از هفت تا چهارده يعني(يدر هفت سال دوم زندگ. نگاه كنند يكه بتوانند از باال به زندگ ميرشد بده يها را طور بچه ديبا

ـ كار را از مهد كـودك با  نيا يتنها در مدرسه، بلكه حت داد، نه اديها  از باال نگاه كردن را به بچه ـ ا نكـه يبـا ا . شـروع كـرد   دي  رانزمـان، دو  ني
جوانان،  نيبهتر: نديفرما يم) ع(امام صادق. ميبده اديو از باال نگاه كردن را به آنها  ميسن شروع كن نياز هم ديبا يهاست ول بچه ينگر يجزئ

 نگاه كنند يبه زندگ از باال رمردهايهستند كه مثل پ يجوانان

كـرد و مـورد    يسـخنران  »ينـ يد تيدر نظام ترب يراهبرد اصل- ريتنها مس«كه در رمضان گذشته با موضوع  انيپناه رضايحجت االسالم عل
ـ  «به موضـوع   نيفلسط دانيم) ع(شب در مسجد امام صادق 30 استقبال جوانان قرار گرفت، امسال قرار است به مدت  يبـرا  ريتنهـا مس

 يسخنران نيا جلسه بيستميناز  ييدر ادامه فرازها. پاسخ دهد »م؟يبهتر داشته باش يزندگ كيچگونه « البپردازد و به سو »هترب يزندگ
  :ديخوان يرا م

چهار ركن «مرور مجدد / !ندارد دينداران، زندگي بهتر داشته باشند ضرورتاشتباه است كه فكر كنيم  
 »زندگي بهتر

 خداونـد دوسـت دارد كـه مـا      .است نزد خداوند متعال هم عزيز و محترم است محترمو  عزيزها  نزد آدمطور كه  گفتيم زندگي همان
خواهد آخرت ما  است اگر فكر كنيم كه خداوند مي اين تلقي غلط .صرفنظر كنيم ،خوب زندگي كنيم و ما نبايد از خوب زندگي كردن

ينداران، زندگي بهتر داشته است اگر فكر كنيم كه ضرورتي ندارد د تلقي هم غلطو اين ! ندگي ما را آباد كندخواهد ز را آباد كند و نمي
 !باشند

  ايـن بـود    آن تعريف كه چهار ركن اصلي داشت،. ها بتوانند بر سر آن توافق كنند ارائه داديم كه اكثر آدم »زندگي«ما يك تعريفي از
و در كنـارش، زنـدگي   ) شـده  شده و مديريت هاي گزينش عالقه(ها مبارزه براي رسيدن به عالقه وتالش  زندگي عبارت است از: كه

 )در يك فضاي تصادفينه (اينها در بستر مقدرات الهي است و همةهاست  فرايندي براي پذيرش محدوديت

  ي بهترزندگ يكي اينكه. نيز چهار ركن يا ويژگي مهم دارد ، زندگيِ بهتركرديمبيان تعريف زندگي كه در اساسي بر اساس چهار ركن 
يعني عنصر تالش و تكاپو در زندگيِ بهتر، قوي است و البته اين تالش بايد . بازي و تنبلي نه با زرنگ است؛با تالش و تكاپو همراه 
 . با يك برنامة درست باشد

     ـ  .دگي كنـد ويژگي ديگر زندگي بهتر اين است كه عالقه و محبت در اين زندگي خيلي باال باشد، و انسـان پرحـرارت و عاشـقانه زن
سرش به سـنگ  بعد از مدتي باشد، آدم  يارزش البته اگر اين عالقه به چيز پوچ و بي .زندگي بدون گرماي عالقه، زندگي بهتر نيست

 . تر كند، زندگي او بهتر خواهد شد گرم آدم راو  شودروز به روز بيشتر ولي اگر اين عالقه به چيزي باشد كه  .خواهد خورد

مراحل  ديبا) يسالگ از هفت تا چهارده يعني(يدر هفت سال دوم زندگ. نگاه كنند يكه بتوانند از باال به زندگ ميرشد بده يها را طور بچه ديبا
ـ كار را از مهـد كـودك با   نيا يتنها در مدرسه، بلكه حت داد، نه اديها  از باال نگاه كردن را به بچه ـ ا نكـه يبـا ا . شـروع كـرد   دي  رانزمـان، دو  ني

جوانـان،   نيبهتر: نديفرما يم) ع(امام صادق. ميبده اديو از باال نگاه كردن را به آنها  ميسن شروع كن نياز هم ديبا يهاست ول بچه ينگر يجزئ
 نگاه كننديبه زندگاز باال رمردهايهستند كه مثل پيجوانان
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 را بپـذيرد  »جا و به هاي درست محدوديت«موقع بپذيرد و  ها را درست و به كه انسان محدوديت استهتر اين ويژگي بعدي زندگي ب. 
 . اش بهتر نخواهد بود جا را دير بپذيرد، زندگي هاي به را بپذيرد، يا اگر محدوديتجا  و نابههاي نادرست  اگر آدم محدوديت

  قدرات الهي با ما همراهي كنندكه م استويژگي يا ركن بعدي زندگي بهتر هم اين. 

 ؟بهتر را اجرا كند يزندگ ةبرنام تواند يم يهر كس ايآ/ شرايط الزم براي ورود به زندگي بهتر چيست؟

 اما  .بعدي بحث خواهيم كرد دربارة اين برنامه، در جلساتكه  معلوم است كه ما براي رسيدن به زندگي بهتر نياز به يك برنامه داريم
آيا هـر كسـي   » شرايط الزم براي ورود به زندگي بهتر چيست؟«خواهيم دربارة اين صحبت كنيم كه  ميتن به برنامه، قبل از پرداخ

 هتر را بگيرد و اجرا كند و موفق شود؟تواند برنامة زندگي ب مي

 ختلـف فـردي و   مـا شـرايط م  البتـه  . يك شرط فردي و يك شرط اجتماعي :براي ورود به زندگي بهتر، دو شرط اساسي وجود دارد
را كه از همه  )يك شرط فردي و يك شرط اجتماعي(شرط اساسي  دو همة شرايط مورد نياز،ايم و از ميان  اجتماعي را خالصه كرده

  .مان زياد پيچيده نشود بحثزياد وارد جزئيات نشويم و نيم تا ك بيان مي مهمتر است،

 است» ن به زندگياز باال نگاه كرد«شرط فرديِ براي ورود به زندگي بهتر 

  شرط فرديِ اينكه انسان به زندگي بهتر برسد و يك برنامة خوب را بتواند اجرا كند، اين است كه در زندگي
به او  غرق شود، اگر برنامة خوبي همكسي كه در جزئيات زندگي . نگر باشد و از باال به زندگي نگاه كند كالن
 . گيرد نمي ة خوبيد، نتيجپذيرد يا اگر بپذيرد و اجرا كن يا نمي د،بدهي

  ،اول به دنبال نقشة كلي زمـين اسـت تـا     نقشة يك ساختمان را طراحي كند، قبل از هر چيز،خواهد  مي وقتي معماربه عنوان مثال
 نگري يا كالن »از باال نگاه كردن«اين يك نوع  .شمال و جنوب جغرافيايي و موقعيت آن زمين نسبت به كوچه و خيابان را پيدا كند

 .درست انجام نخواهد شدكار آن الزم و ضروري است و اال در هر كاري،  ريزي براي برنامه است كه به مسأله

 ؟ها سخت است براي برخي جوان بازي چرا فهم گذرا بودن دورة رفيق

 دبيرسـتان بعضـي از   مـثالً در دوران  . ها غرق در جزئيات زندگي هستند و حاضر نيستند از باال به زندگي خودشان نگـاه كننـد   خيلي
هاي خودش  از همكالسي ييك آقا پسر گاهي يك آقا پسر،، مثالً شوند خيلي شديد به همديگر وابسته مي ،ها در يك شرايطي بچه
از بنده سـؤال  مندي  دربارة اين عالقه ها جوان گاهي .و با هم باشند خواهد هر روز او را ببيند دوست دارد و به او وابسته شده و ميرا 
منتهـا  » !خنـدي  ا مـي هـ  ازيب ، و بعداً خودت به اين رفيقگذرد اي است كه مي اين دوره« :كنم بعضاً خدمتشان عرض ميو  كنند مي

وقتي به يك  .و متوجه شوند دنبشنواين حرف را د نتوان كه اصالً نمياند  ، درگير اين ماجرا شدهجزئي به صورتقدر  آنها  جوان بعضي
تواند از باال به زندگي  را بشنود، يعني اين جوان مي سخن شما اين شوداگر او حاضر » بازي گذرا است رفيقاين دورة «: جوان بگوييد

 .نگر باشد خودش نگاه كند و كالن
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كسي كه به جريان انتخاب همسر و به عاليقش، از  /تواند انتخاب همسر خوب داشته باشد؟ چه كسي مي
 باال نگاه كند

 توانـد انتخـاب    چه كسي مي. دش را بهتر كند؟ كسي كه از نظر فردي بتواند از باال به زندگي نگاه كندتواند زندگي خو چه كسي مي
 .انتخاب همسر و شور و اشتياق و احساسات و عاليقش، از باال نگاه كند به جريان بتواند همسر خوب داشته باشد؟ كسي كه

  گـوييم   ما به اين پسر خودمان مـي : گفت به بنده مي مادر آن جوان. پيش بنده آمده بودند - در دانشگاه- شمادر به همراهيك جواني
» و صحبت كنيد، بعداً مـن بيـايم   د يك كسي را انتخاب كنيدخودتان بروي اول«: گويد برويم، ولي او مي خواستگاريبراي تو كه بيا 

شما «: گويد او مي» كنيم و تو بيا و ببين شان ميپسندي؟ ما چند نفر را ن دانيم تو چه كسي را مي ما كه نمي«: گوييم ولي ما به او مي
 اً، تا من ببينم كه واقعاً ما با هم تناسب داريم يا نه؟ اگر تناسب داشـتيم، بعـد  حث كنيد و شرايط او را بپرسيد و به من بگوييدبرويد ب

شـايد   ،بيايـد و طـرف را ببينـد    گويم كه او من مي«: گفت ميمادرش . استپسر شما كه عاقالنه  حرف خُب،: گفتم» من جلو بيايم
ترسم بروم و به  من مي«: گفت پسر هم ميآقا و آن » !هايش را كنار گذاشت پسنديد و دلش گرفت و ديگر اين شرايط و سختگيري

ان چرا پسرش«معموالً گرفتاري پدر و مادرها اين است كه  »واقعاً آن خانم مصلحت من نباشد امايك دليلي از آن خانم خوشم بيايد، 
ولـي  » !كند و ديگر به عقالنيت پدر و مادر هم توجه نمي سنددپ ميخودش يك كسي را  و دهد يا دخترشان به حرف آنها گوش نمي

 .در اين ماجرا، مسأله برعكس بود

 سي كه از ريزي كند؟ ك برنامه درست تواند چه كسي مي. تواند زندگي بهتر داشته باشد؟ كسي كه بتواند از باال نگاه كند چه كسي مي
در . نگـر  نگر باشـد نـه جزئـي    اي موفق است كه بتواند از باال به بازي نگاه كند و كالن مثالً در زمين ورزش، آن مربي. باال نگاه كند

! بزنـد سرباز يا فيل مرا  تواند حريف من، ميكند كه االن  ميبه اين نگاه ن اي باز حرفه يك شطرنج. طور است بازي شطرنج هم همين
كند و اگر چند تا سرباز را از دست بدهد، برايش مهم نيست چون  خواهد به آن برسد را نگاه مي در نهايت ميفرايند كلي كه  بلكه آن

 .نگر است يك نقشة كلي دارد و كالن خاطر اينكه به. د كردرا مات خواه حريفشدر چند حركت بعدي 

 ةشير» نگري كالن«/ گي را از باال نگاه كنيزندالزمة موفقيت در اجراي برنامة زندگي بهتر، اين است كه 
 سوزاند ميرا انسان  يها يبدبخت

 ،اش  الزمـه  اگر بخواهي يك برنامة خوب براي زندگي بهتر پيدا كني و اين برنامه را اجرا كني و موفق باشي
هـاي   چـارگي  يها و ب اين از باال نگاه كردن، ريشة بدبختي. مقدار زندگي را از باال نگاه كني اين است كه يك
 مثالًتعابير ديگري هم بتوان استفاده كرد؛ » از باال نگاه كردن«اين عبارت  جاي بهشايد . برد آدم را از بين مي

 » االلباب بودن اولو«عقالنيت يا بصيرت يا 

 لي البته اگر خي. شرط فرديِ برخورداري از زندگي بهتر اين است كه تو آماده باشي زندگي را از باال نگاه كني
 .خواهـد داد نشـان   بـه تـو   نماي وجـودت راه را  قطبوقت  آنو  داز باال نگاه كني كه از اولياء خدا خواهي بو

 .كنند نگاه مي - چيز به همه- العاده از باال است كه آنها فوق در اين لياء خدا با بقية مردمتوان گفت فرق او مي
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 و كسي كه از باال به زندگي نگاه نكند /دانشگاهافت تحصيلي برخي جوانان پس از ورود به و دليل افسردگي 
 را حل كندتواند مشكالتش  رق جزئيات شود، نميغ

 توانـد بـه    تواند مسائل زندگي خودش را حـل كنـد و نمـي    كسي كه از باال به زندگي نگاه نكند و در جزئيات زندگي غرق شود، نمي
 خاصي، كُشند كه در يك رشتة درسي ها خودشان را مي مثالً بعضي. كنند ميها اصالً از باال به زندگي نگاه ن بعضي. زندگي بهتر برسد

پزشـك بشـود تـا    «ه كـ ممكن است اين باشد  مثالً انگيزة يك كسي. در دانشگاه قبول شوند، ولي انگيزة درستي در اين كار ندارند
 » فاميل و آشنا كم نياوردجلوي 

  كنند، بعد از اينكه در كنكور قبـول   صيلي يا مسير رفتن به دانشگاه را انتخاب نمي، رشتة تحهاي دقيق كه با انگيزه كسانيبسياري از
دچـار افسـردگي    ها هـم  خيلي» توانم درس بخوانم اصالً ديگر نمي«: گويند د و مينشو د، در دانشگاه دچار افت تحصيلي مينشو مي
لذا . ي نداشتنداش كار و ديگر به بقيه» !در كنكور قبول بشوم من«جا به زندگي نگاه كرده بود كه  تا همين براي اينكه اينها. شوند مي

اي بـا   دفعـه  شود، لذا انسان يك روح انسان بسيار بزرگ است و به كم قانع نمي چون. شوند ميبعد از قبولي در كنكور، وارد يك خأل 
 .شود خأل انگيزه مواجه مي

هستند كه  ي، جوانانجوانان نيبهتر ): ع(ام صادقام/ها ياد بدهيم از باال به زندگي نگاه كنند بايد به بچه
 به زندگي نگاه كنند مثل پيرمردها از باال

 يعنـي از  (در هفت سـال دوم زنـدگي  . بتوانند از باال به زندگي نگاه كنند كهرشد بدهيم طوري ها را  بايد بچه
تنها در مدرسه، بلكه حتي ايـن   هها ياد داد، ن بايد مراحل از باال نگاه كردن را به بچه) سالگي هفت تا چهارده

ست ولي بايد از همين سن ها نگري بچه با اينكه اين زمان، دوران جزئي. كار را از مهد كودك بايد شروع كرد
 .شروع كنيم و از باال نگاه كردن را به آنها ياد بدهيم

 زنـد و   كنـي، او لبخنـد مـي    را بـا او مطـرح مـي   او مشورت كني؟ هر دردي  بااي تا  كند، رفته تا حاال پيش كسي كه از باال نگاه مي
به زندگي داشـته باشـي،    شما هم اگر بتوانيد همين نگاه از باال را» !گذرد اش مي دورهولي ! بله، اين مسائل معموالً هست«: گويد مي

هـا بـاقي    اين مسأله با شما، بلكه فقط نحوة برخورد شود محسوب نمي مسأله شمابراي  بسياري از مسائل و مشكالت زندگي، اصالً
 .و برايتان مهم خواهد بود ماند مي

 ع(امام صادق (كُم«: ديفرما يمولبِكُه هنْ تَشَبم كُمانرُ شُبخَي «)مثـل  هسـتند كـه    يجوانـان شـما، جوانـان    نيبهتر )401/االخبار يمعان
اتفاقاً پيرمرد خوب كسي است كه نشـاطش مثـل جوانـان    ! اينكه مثل پيرمردها نشاط نداشته باشند نه پيرمردها به زندگي نگاه كنند؛

 .را داشتها  ساله 18نشاط ادبيات هم  ايشان ساله را داشت، و اصالً زبان و ادبيات 18ي ها نشاط جوان) ره(حضرت امام. باشد

چرا «يعني محاسبة نفس / !»ماعمالكُ«نه » أَنْفُسكُم«حاسبوا «/براي از باال نگاه كردن يحلراه محاسبة نفس؛ 
 »چه كار كردم؟«نه » اين كار را كردم؟

  امـام  . حاال جا دارد يك راه حل هم براي از باال نگاه كردن ارائه دهـيم  .شرط فردي براي زندگي بهتر، از باال نگاه كردن استپس
من « كه از باال نگاه كردن، اين استقدم اول براي  .خودتان را محاسبه كنيد) 8/143/كافي(» حاسبوا أَنْفُسكُم«: فرمايد مي) ع(صادق
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مـن  «يا » شوم؟ من چرا در اين مواقع خوشحال يا ناراحت مي«يا » من چرا به اين چيز عالقه دارم؟«يا » چرا اين كار را انجام دادم؟
 .و جوابش را پيدا كني بايد از خودت بپرسيرا  اين سؤاالت» شوم؟ قدر عصباني مي ني اينچرا از دست فال

 »كُموا أَنْفُسباسيعني  »!حاسبوا اعمالكم«: يعني نفس خودت را در كنار هر عملي محاسبه كن، لذا نفرمود» ح
داني چه  و اال تو كه خودت مي. نفرمود اعمال خودت را محاسبه كن، بلكه فرمود نفس خودت را محاسبه كن

من «: فس يعني اينكه از خودت بپرسيمحاسبة ن! اي يا چه احساسات و عواطفي داري هايي انجام داده عمل
 »طوري هستم؟ چرا اين

 شـما برويـد   «اند كـه   ما در وجود خودمان استاد راهنما داريم، لذا به ما فرموده ند كهمعتقد) ع(بيت واقعاً اهل
خـودت را  «: انـد  فرمـوده ) ع(بيت قدري كه اهل آن» محاسبة نفس كنيد؛ جوابش را خودتان پيدا خواهيد كرد

چـون در   »پيش يك اسـتاد برويـد  «اند كه  قدر تأكيد نكرده اند، آن و بر اين مسأله تأكيد كرده» نمحاسبه ك
بر محاسبة نفـس بـه حـدي    ) ع(بيت تأكيد اهل. صورت محاسبة نفس، استاد وجود خودت فعال خواهد شد

اگـر هـر روز خـودت را    ) 2/453/كـافي (»لَيس منَّا منْ لَم يحاسب نَفْسه في كُلِّ يومٍ«: فرمايند است كه مي
 )دوست ما نيستي(نيستي) ع(بيت محاسبه نكني، ديگر از ما اهل

تا واليت بر جامعه حاكم نباشد، جامعه بستر الزم براي  /واليت، شرط اجتماعي رسيدن به زندگي بهتر است
  زندگي بهتر را فراهم نخواهد كرد

  ،اجتماعي رسيدن به زندگي بهتر چيست؟ شرطش ايـن اسـت كـه جامعـه، زمينـة       شرط اماشرط فردي براي زندگي بهتر را گفتيم
شود بحث كرد، امـا در   در اينجا خيلي مي اما شرايط اينكه جامعه اين كار را انجام دهد چيست؟. رسيدن به زندگي بهتر را ايجاد كند

) ع(و االن كه امام زمان. يعني شرطش واليت است ؛»اهللا االعظم بر جامعه حاكم باشد ولي«بايد  رسيم كه نهايت به اين نتيجه مي
غائب است، به همان نسبتي كه جامعه تحت اشراف يك فرد باتقوا و عادل و عالم قرار بگيرد، به همان نسبت به سمت پيشـرفت و  

 . به شرطي كه مردم و مسئوالن همراهي كنند. كنيم زندگي بهتر حركت مي

 دوست و دشمن از بيرون كه جامعـة  ! دانم چه بايد گفت؟ كنند ولي دربارة مسئوالن نمي هي ميمردم دارند همرا - در جامعة ما- االن
آقـاي سـيد   مـثالً  كنند؟  طوري هستند و زياد همراهي نمي چرا مسئولين سياسي شما اين: پرسند كنند و مي بييند، تعجب مي ما را مي

شد، اعالم كرد كه مقام معظم رهبري در ايران غريـب   پخش مي نبه صورت زنده، در جهاحسن نصراهللا رسماً در كنفرانسي كه در 
 !كنند است و حرف او را زياد گوش نمي

 واليت بر جامعه حاكم نباشد، جامعه بستر الزم بـراي  وقتي  تا، خيلي راحت اين مسأله را متوجه خواهيد شد كه از باال نگاه كنيد اگر
 .زندگي بهتر را فراهم نخواهد كرد

 كند ما از دورن شكفته شويم ار است كه سعي ميواليت مثل به

  كه  افرادي آنها نسبت به برخيام كه  ديده ،ما هواليت را توضيح دادوقتي هاي ضد انقالبي،  در بين محيطحتي در چند كشور غربي و
ي واليت اين نيست كـه  معنا«: كردم كه عرض مي آنهابه  .پذيرند ميرا  ها حرفاين تر  در داخل كشور خودمان هستند، خيلي راحت
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كنـد مـا از دورن    سعي مي كهماند  بلكه واليت مثل بهار مي! »چشم«هايي را به ما تحميل كند و ما بپذيريم و بگوييم  حرفواليت 
قصة واليت مثل درخت كريسمس نيست كه هدايا را به درخت آويزان كند، بلكه مثل بهـار اسـت كـه هـوا عـوض      . شكفته شويم

بعد از اينكه عقيده و عالقه و فكر را بـه  . چيز تحميلي است اما در جهان غرب، همه. زند ا از دل درخت بيرون ميه شود و شكوفه مي
 » !در اينجا آزادي وجود دارد: نندك بعد هم ادعا ميگذارند و  تو تحميل كردند، رفتار تو را آزاد مي

 را لمس كرده بودند، خيلي راحت اين حـرف   جاودند و فضاي آنكساني كه خودشان در غرب زندگي كرده ببسياري از ديدم،  بنده مي
اند  كنند چون در آن فضا قرار نگرفته گويم، قبول نمي ميها  براي بعضيكردند اما وقتي در كشور خودمان همين سخن را  را قبول مي

 .اند ها را نچشيده و اين تحميل

 را شكوفا كنند شان يدهد استعدادها مين ميداها  انسان واليت به/راه تحقق همة شعارهاي خوب چيست؟
  دهد يرقابت آزاد را نم ةغرب اجاز /و رقابت كنند

 چيزي «يا اينكه » ، رقابت آزادها آزادي، خالقيت، شكوفا شدن استعدادهاي انسان«: ستهااينغالباً ها دارند  شعارهاي خوبي كه غربي
هـا رواج پيـدا    محبت بـين انسـان  «يا » ها مراعات شود حقوق انسان« اينكهيا » ود؛ نه عقيده، نه فكر و نه رفتاربه كسي تحميل نش

شود؟ آيا اگر همـه بـا هـم تصـميم بگيرنـد،       ميمحقق آيد و اين شعارها چگونه  دست مي خُب شما بگوييد كه اينها چگونه به» كند
وقـت آن تصـميم    گذارد هـيچ  كه نميشود؟ بايد ديد كه قدرت دست چه كساني است  هاي خوبي بشوند، اين شعارها محقق مي آدم

 جمعي تحقق پيدا كند؟

 نيدر زمچرا  .با هم رقابت كنند و ،را شكوفا كنند شان ياستعدادهاكند تا  و آزادي آنها را تأمين ميدهد  ميميدان ها  به انسان تيوال 
غـرب  كه  ميما معتقد هستو . قابت كنندر گريبا همددرست  نهاياجازه بدهد ا نكهيا يبرا ؟است »مطلقه«داوري ) مثل فوتبال( بازي
دروغ  كـه ايـن ادعـا    دانند يم هم ايدن ةهم! دروغ است ،دارند» رقابت آزاد«دربارة يعني اين ادعايي كه  دهد؛ يرقابت آزاد را نم ةاجاز
 تـا ند جلوي او را بگيرند، كن اي سعي مي توانند تحمل كنند و به هر شيوه ، آنها نمياز آنها جلو بزنددر رقابت بخواهد  يكس اگر. است

 .او را نابود كنندتا  كنند ياعزام م ارها را به آن كشورخو آدمها و  ، تروريستاندازند يعام راه م قتل حدي كه

 را توضيح داد واليتصحيح معناي اي كه  آيه /اكثر يهوديان مدينه شد؟ اسالمكدام آية قرآن سبب 

  دهد، اين آية قرآن  يكي از آياتي كه واليت را توضيح مي .است» واليت«زندگي بهتر شرط اجتماعي رسيدن به همانطور كه گفتيم
ـ وال نيمـؤمن  يهـا  بـر جـان   )ص(غمبريپ يعني )6/احزاب(»بِالْمؤْمنينَ منْ أَنْفُسهِم  النَّبِي أَولى«: فرمايد ميكريم است كه  دارد، و  تي

  .مؤمنين است اريصاحب اخت )ص(غمبريپ يعني. التر استبا نياز خود مؤمن نيمؤمن يها ييحقش در تصرف دارا

 همـان   شانيا كه ميما از كجا بفهم :گفتند يم و شدند يمسلمان نمو مقاومت داشتند  )ص(غمبريپ دعوت مقابلدر  نهيمد يها يهودي
 »ديمردم هسـت  اريصاحب اختشما «اينكه : گفتند. شد شتريشان ب اشكال ،قرآن نازل شد يةآوقتي كه اين موعود است؟  امبريپ نيآخر
قرآن  يةآ نيماحصل ا: فرمودند آنهاجواب در  )ص(رسول خدا شود؟ يم امال شم ،ميدرآمد داشته باش هما هرچ يعني ؟چيست شيمعنا

من، و اگـر   ةبه عهد - ات از آن پرداخت شود يكه بده ينداشت يو مال- يگذاشت يبه جا ياگر بده ،از دنيا رفتي يوقتكه  است نيا
ـ  ناًيمنْ تَرَك مالًا فَلورثَته منْ تَرَك د(. اين معناي اين است كه من صاحب شما هستم ؛ات مال ورثه ،يگذاشت يبه جا يارث  اعاًيأَو ضَ
أَولَى بِه منْ  يكُلِّ مؤْمنٍ منْ نَفْسه و علأَنَا أَولَى بِ: ص قَالَ ي، أَنَّ النَّبِ عبد اللَّه ع يعنْ أَبِ: نيهمچن) (2/176/يقم ريتفس؛ يو إِلَ يفَعلَ
دعيب، لَيفَق ؟ فَقَالَ: لَهكنَى ذَلعا ملُ النَّبِ: مقَوص ي :د نْ تَرَكمضَ ناًي أَولَ اعاًيفَعه يثَتروالًا فَلم نْ تَرَكم 1/406/ي؛ كاف و ( 
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 ص(اكرم غمبريپ ريتفس نياديان مدينه، آمده است كه وقتي يهو خيدر تار( لى« يةآ يبراأَو النَّبِي  هِمنْ أَنْفُسنينَ مؤْمبِالْم«)را ) 6/احزاب
پـس   گفتنـد يهوديان  )2/176/يقم ريبِهذَا السببِ؛ تفس هوديو كَانَ إِسلَام عامةِ الْ  و قَالَ الصادقُ ع( مسلمان شدندآنها  قاطبة دند،يشن

يم، آقـا و صـاحبي   كسب و كار، شكسـت خـورد   و تجارت ،يزندگ چون اگر يك وقت در شود ميراحت  مان اليما خ در اين صورت
 االن ديگـر  »كنم اگر شكست خوردي من جبران مي تالش كن و كنم، برو من هستم، من برايت تضمين مي«: فرمايد داريم كه مي

 .ميشد مهيراحت شد، ب مان اليخ

 شود، عالمت خوشبخت نشدن ماست ها يغرب هيما شب يو حقوق يمات اجتماعنظااينكه 

 نظامات اينكه  .ايم ولي ما زندگي بدي براي خودمان طراحي كرده صحبت كنم، خواهم ينمو خيلي چيزهاي ديگر  مهيدر مورد ب من
ـ شاءاهللا  شود، عالمت خوشبخت نشدن ماست؛ إن ها يغرب هيما شب يو حقوق ياجتماع مـا   يو حقـوق  ينظامـات اجتمـاع   يروز كي
  . شود يطراح ييوال و ياسالم

 را بـه امـام    - »امـوال خـودت   يها ياديز« اًيثان »بخشي از«اوالً دقت كنيد كه - را تاموال يها »ياديز«از  يهست، بخش تيدر روا
گونه  اين .كند ميجبران برايت امام جامعه  يكم آوردوقتي هاي ديگر،  از طرف ديگر طبق روايت قبل و برخي روايت. يده يجامعه م

 .ي بهتر داشتزندگ شود يم است كه با واليت

 يهـا  حـداقل بايـد  « :ديگو يم »ازدواج كن« :دييگو يجوان م كيبه  وقتي االن. فراهم باشدبهتر  يزندگ بايد شرايط اجتماعي براي 
 هـم  اردريليم تاجرحتي يك . ايش تأمين خواهد بودحداكثرهها بلكه  نه فقط خداقلدر يك جامعة واليي،  اما» فراهم باشد ام يزندگ
هـاي زنـدگي او را تـأمين     طوري نيسـت كـه فقـط حـداقل     يعني اين .كند ميآن را جبران  ياسالم ةجامع يولشود،  ورشكست اگر
رسـيدن بـه ايـن     منتهـا بـراي  » !ندارد يبه من ربط اش هيبق«و بعد بگويد كه  )مثالً يك خانه به او بدهد كه بتواند زندگي كند(كند

 سـتم يس طبيعتـاً درست باشد،  تيبه وال ها يپرداخت ستميساگر . باشد سر جاي خودشچيز  در جامعة واليي بايد همهمطلوب شرايط 
  . جداگانه صحبت كرددربارة اين موضوع بايد كه  خواهد شد،ست درهم  تياز وال ها يافتيدر

بفهمند واليت شرط زندگي بهتر مردم  ي كه همةروز /»نكرد جادياز باال تعادل را در جامعه ا« واليت يعني
 روز ظهور خواهد بوداست، 

 از باال تعادل را در جامعـه  «و  تيوال نيز بهتر يزندگ يشرط اجتماع .است» كردناز باال نگاه «عقالنيت و  بهتر يزندگ يفرد رطش
ـ مردم به ا يروز كيشاءاهللا  إن. كنند يحت زندگمردم بتوانند را وجود داشته باشد تا ديبا ،قدرت نيا. است» كردن جاديا  جـه ينت ني
 يها رنجتحملِ بعد از  اين فهم و درك مردم، دوارميام يول. روز ظهور خواهد بود ،آن روز كه اين شرط زندگي بهتر است؛ و رسند يم
 . نباشد اديز

 هيگذشت، بعد از معاوزمان كه  كم كماما ! ؟خبر است چه دنديفهم ي، هنوز نماز دست دادندرا ) ع(يعل نيرالمؤمنيأم وقتي مردم كوفه 
ـ زيدوران آنهـا حتـي در   ! استشده تازه متوجه شدند چه خبر  ديرس يثقف وسفيحجاج بن  به نوبت ، وقتي كهديزيو  هـم هنـوز    دي

را بـه شـهادت    )ع(نيامام حسـ  حداكثرش اين است كه :گفتند شايد پيش خودشان مي ؟شود يچه خبر دارد م كه متوجه نشده بودند
 !ميداشته باش يبهتر يزندگشود و كمتر  هاي ما يريدرگ تا ميرساند
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 شان باشد اما قدرش را ندانند مجازات كساني كه واليت در دسترس

  تا بود  يكاف را دوست دارد،) ع(طالبياب بن يعل كسي نكهيكه فقط اتهام ا ديرس ييبه جا كوفيان كار يثقف وسفيدوران حجاج بن در
ـ والچـون آنهـا   . ها ادامه داشت و ديگر كسي روي خـوش نديـد   يناامن و اين! در كار نبود اي هم محاكمه و عدام كنند،ا او را در  تي

 .قدرش را ندانستند اماشان بود  دسترس

 رخ داد كـه پـنج سـال در حكومـت      يا به دسـت مـردم كوفـه    )ع(نيالحس قتل اباعبداهللا يعني تيبشر خيتار تيجنا نيتر چرا بزرگ
آن پـنج   چون درمجازات شدند  خاطر همان پنج سال، در واقع بهآنها  كرده بودند؟ يزندگ )ع(نيرالمؤمنيأم يةسا ريز )ع(نيرالمؤمنيأم

 !گذاشت ميسر به چاه  حضرتكه  يكردند؛ به حد تيرا اذ و ايشانندانستند،  ش راقدر ليسرشان بود و يباال )ع(نيرالمؤمنيسال أم

 خـاطر ايـن بـود كـه حضـرت       هم به) ع(اميرالمؤمنين غم و اندوه بخشي از دردآور است و يليخ) ع(يعل نيمؤمنراليبار أم غم يزندگ
 .دنديفهم ينم لي آن مردم، خودشانو ديخواهند كش ندهيدر آ يچه رنج ديد كه آنها و مي كرد ياز باال نگاه مزندگي آنها را 

 ًحجاج بن  !بود شان يها يآغاز ناراحت تازه )ع(بعد از اميرالمؤمنين اما مردم كوفه. راحت شد از دست مردم كوفه) ع(اميرالمؤمنين واقعا
: گفـت  يمـ  ،غذا بخورد خواست يم ايش اين بود كه وقتيه يك نمونه از جنايت! كرد يم حيتفر ،تيبا جنا كسي بود كه يثقف وسفي
 »!مـن بـه اشـتها بيـايم و غـذا بخـورم       بزند، تـا  و او در خون خودش دست و پا يك كسي را بياوريد و جلوي من رگش را بزنيد،«

و آن  گرفـت،  يرا گل م شدر و گذاشت يم ها ، در زنداني شديددر آن گرما انيعر و افراد را كرد يدرست مبدون سقف  ييها زندان
 . مردند يمو  شدند يمتعفّن م و دنديپوس يمماندند و  در اين زندان مي ها بدبخت

  ايبا دن« :گفت به مردم مي ياز آن طرف هم حسن بصر د،يبخش يم ميرا تحك انيحكومت مروان شياه تيطرف با جنا كيحجاج از 
ـ ا ماجرا را در دست داشت و يدتيهم بخش عق يعني حسن بصري »!كار ندارد ايبا دن نيد يد،كار نداشته باش حجـاج بـن   (نفـر دو  ني

  .ددنيبخش يرا قدرت م يانحكومت مروان گريبا همد )يوسف و حسن بصري

  


