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 بخش عمده ای از خوشبختی یا بدبختی ما به طرز نگاهمان بستگی دارد
مثبت نگری یا منفی بافِی ما به زاویۀ دید ما بستگی دارد

کسی یک پدیده ای را ببیند و  امیدداشتن یا ناامیدشدِن ما به طرز نگاه کردن ما بستگی دارد. مثاًل ممکن است 
کسی دیگر ببیند و خیلی امیدوار بشود، این به طرز نگاه و زاویۀ دید آدم ها  خیلی ناامید بشود، اما همان پدیده را 

بستگی دارد.

بخش عمده ای از خوشبختی یا بدبختی ما به طرز نگاه ما بستگی دارد/ »بصیرت« یعنی درست نگاه کردن 
به پدیده ها

معرفی  »بصائر«  را  قرآن  متعال،  خداوند  است.  »بصیرت«  تعبیر  قرآن  در  کلیدی  و  ارزشمند  بسیار  تعابیر  از  یکی 
»َقْد  بصائر است. جای دیگر می فرماید:  برای مردم  قرآن  این  یعنی  )جاثیه/2۰(  اِس«  ِللّنَ َبصاِئُر  می فرماید: »هذا 
که از جانب خدا نازل  ْبَصَر َفِلَنْفِسِه َو َمْن َعِمَي َفَعَلْیها« )انعام/۱۰4( قرآن بصائری است 

َ
ُکْم َفَمْن أ جاَءُکْم َبصاِئُر ِمْن َرّبِ

است. شده 

که انسان می تواند داشته باشد. بصیرت یعنی درست نگاه کردن به پدیده ها. اینکه  بصائر، جمع نگاه هایی است 
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کند. که درست به پدیده ها نگاه  می فرماید »قرآن، بصائر است« یعنی قرآن، انسان را طوری بار می آورد 

کلمۀ  کریم بخواهد از دیدن با چشم، سخن بگوید از  کریم، دیدن با نگاه کردن فرق می کند. وقتی قرآن  در قرآن 
کلمۀ دیگری مثل »ینظر« استفاده می کند. از  بصیرت استفاده نمی کند بلکه 

که ما  بخش عمده ای از خوشبختی یا بدبختی ما بستگی به طرز نگاه ما دارد. قدرت تحلیل ما بسته به این است 
پدیده  ها را چگونه نگاه می کنیم. ژرف نگری و تعیین وظیفه و موضع گیرِی ما نسبت به هر چیزی، بستگی به نوع 

نگاه ما دارد.

مثبت نگری یا منفی بافی، امیدداشتن یا ناامیدشدِن ما، به زاویۀ دید ما بستگی دارد

خوشحالی و غم ما هم بستگی دارد به اینکه ما به هر پدیده ای چگونه نگاه می کنیم. مثبت نگری یا منفی بافی 
)سیاهنمایی( و همچنین امیدداشتن یا ناامیدشدِن ما، همه به طرز نگاه کردن ما بستگی دارند. مثاًل ممکن است 
کسی دیگر ببیند و خیلی امیدوار بشود،  کسی یک پدیده ای را ببیند و خیلی ناامید بشود، اما همان پدیده را یک 

این به طرز نگاه و زاویۀ دید افراد بستگی دارد.

به عنوان مثال، ما می توانیم پدیدۀ داعش را مطلقًا »شوم« ببینیم اما می توانیم مثل حضرت امام)ره( به این پدیده 
که از یک زاویۀ دیگری  گر امام)ره( جنگ تحمیلی را از الطاف خفیۀ الهی می دانست، دلیلش این بود  کنیم؛ ا نگاه 
کنیم می گوییم »خیلی باهوش هستند و  گر بد نگاه  به این مسئلۀ نگاه می کرد. همچنین درباره دشمنان انقالب، ا
که »خدا دشمنان ما را از احمق ها قرار داد!« دربارۀ خودمان  کار می کنند« اما نگاه اولیاء خدا این است  خیلی دقیق 
که ما در حال پیشرفت هستیم و آیندۀ ما خیلی بهتر از امروز است؛ کمااینکه امروِز ما  هم نگاه درست این است 

خیلی بهتر از دیروز است.

گاهی ها نیست، بلکه از حاِل درونی ما هم خبر می دهد  برآمده از آ
ً
نگاه ما صرفا

گاهی های  در این جلسات، می  خواهیم دربارۀ مفهومی به نام »زاویۀ دید« صحبت کنیم. زندگی ما بیشتر از اینکه به آ
کمتر از نگاه  ما وابسته  ما وابسته باشد، به نگاه ما وابسته است. زندگی ما حتی به واقعیت های پیرامونی ما هم 
کند. نگاه ما حتی می تواند واقعیت های  گاهی  گاهی های ما را تغییر دهد و حتی تولید آ است! نگاه ما می تواند آ

پیرامونی ما را هم بسازند. 

گاهی ها نیست، بلکه از حاِل درونی ما هم خبر می دهد، از عقل و قدرت تحلیل و نقادی  نگاه ما برآمده از ِصرف آ
ما هم خبر می دهد. در برخی از ادعیه دربارۀ زاویۀ دید، این گونه آمده است: خدایا! حقایق عالم را همان طوری 
که  ِرَنا اْلَحَقاِئَق َکَما ِهَي« )عوالی الآللی/۱32/4( یعنی مرا در جایی قرار بده 

َ
ُهّمَ أ

َ
که هستند به من نشان بده! »الّل

همه چیز را درست ببینم.

که از زاویۀ دید همدیگر خبر ندارند خیلی از دعواهای زن و شوهرها، برای این است 

کنیم؛ در مسائل اخالقی، عرفانی، زندگی شخصی، خانوادگی  ما در هیچ مسئله ای نمی توانیم از زاویۀ دید صرفنظر 
و... . معمواًل خانم ها از زاویۀ دید آقایان خبر ندارند و آقایان هم از زاویۀ دید خانم ها خبر ندارند، خیلی از دعواها 
که  که او از چه زاویه ای دارد نگاه می کند، او هم نمی داند  در خانواده ها به همین دلیل است! چون این نمی داند 
کنند تا زاویۀ دید شان به همدیگر نزدیک بشود. گفتگو  این از چه زاویه ای نگاه می کند؟ این قدر آدم ها باید با هم 
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وقت ها  بعضی  یا  می پندارند.  فاسد  را  او  ببینند،  خانم  یک  از  بدحجابی  یک مقدار  وقتی  آقایان  اوقات  گاهی 
قابل پذیرش  برای یک خانم،  لذا منطق شان  کنند،  به حجاب دعوت  را  او  نگاه خودشان،  زاویۀ  با  می خواهند 

کند! بدحجاب تر  را  او  و  شود  سوءتفاهم  موجب  است  ممکن  حتی  و  نیست 

خیلی وقت ها باید دنبال نگاه متفاوت باشیم / یک هنرمند قبل از هنِر به تصویرکشیدن، هنِر »انتخاب زاویۀ 
دیِد متفاوت« دارد

از زاویۀ قیامت و عالم آخرت، به زندگِی  گر  ا انسان ها بر اساس زاویه دیدشان، مسائل را متفاوت می بینند؛ مثاًل 
کنی، همه چیز متفاوت خواهد شد.  گر از زاویۀ دید خدا به عالم نگاه  کنی، دنیا را متفاوت خواهی دید یا ا دنیا نگاه 
کنی تفاوت ها ایجاد می شود؛ فیلسوف بودِن یک فیلسوف، مرهون  بسته به اینکه از چه زاویه ای به پدیده ها نگاه 

چگونگِی نگاه اوست، عارف بودن یک عارف نیز مرهون نوع نگاه اوست.

کشیدن و ترسیم کردن داشته باشد، هنِر »انتخاب زاویۀ دیِد متفاوت« دارد.  یک هنرمند قبل از اینکه هنِر به تصویر 
گاهی، در تفکر و تحلیل و در توصیف یا نقد پدیده ها و بیان آنها به زبان علم، شعر یا هنر،  مسئلۀ اول ما در علم و آ
زاویۀ دید است. این شعر سهراب سپهری: »چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید« -که از شاهکارهای ادبیات 

فارسی است- حکایت از زاویۀ دید دارد.

به  مختلف  زوایای  و  جهات  از  کنیم  سعی  اینکه  چگونه؟  اما  باشیم؛  متفاوت  نگاه  دنبال  باید  خیلی وقت ها  ما 
که در حال  کنیم؛ مثاًل یک بار قّد و اندازۀ خودمان را از نگاه مورچه ها ببینیم و یک بار از نگاه پرندگانی  پدیده ها نگاه 
که  کند تا زاویۀ دیِد درستی را  که آدم بتواند از جهات مختلف، خودش را نگاه  پرواز هستند! بسیار ارزشمند است 

کند. قرآن به آن »بصیرت« گفته، پیدا 

مواظب زاویۀ دید خودت باش!  / تیتر روزنامه ها حکایت از واقعیت نیست؛ حکایت از زاویۀ دید است

که تیترهای روزنامه ها، حکایِت  مردم و خصوصًا جوانان برای اینکه فریِب روزنامه ها و رسانه ها را نخورند باید بدانند 
گاهی به مخاطب نیست، بلکه  از واقعیت نیست، بلکه حکایِت از زاویۀ دید است! روزنامه در اصل، محل انتقال آ
کن!« تیترها می خواهند زاویۀ دید  محل انتقال زاویۀ دید به مخاطب است؛ یعنی به تو می گوید »این طوری نگاه 

کنند. خاصی را به مخاطب منتقل 

کسی  انسان باید مواظب زاویه دید خودش باشد و در این زمینه، مراقبت و دقت داشته باشد، مثاًل اینکه با هر 
گفت، پیش خودت بگو: »او معمواًل مسائل را با این زاویه نگاه می کند؛  نشست و برخاست نکند. هرکسی هر چیزی 
گر درباره  باید حواسم باشد!« یعنی سخن او را از فیلتر زاویۀ دید خودت-که إن شاءاهلل صحیح است- عبور بده! ا
گر زاویۀ دیدش  کسی بگیری، ببین آیا زاویۀ دیِد آن فرد، درست است؟ ا یک واقعیت یا اتفاق، می خواهی خبری از 

کوچک نمایی می کند. درست نباشد، در خبِر مربوط به آن اتفاق، دست می برد؛ مثاًل بزرگ نمایی یا 

کاًل ضدانقالب می شوند، به دلیل سبک  اینکه می بینید بعضی از انقالبی ها بعد از چندوقت غیرانقالبی  می شوند، یا 
کسی بر اساس یک زاویۀ دید درست، انقالبی  بشود، این خیلی خوب است، ولی  گر  نگاه و زاویۀ دیِد غلط است. ا
- خیلی انقالبی باشد، بعداً از قطار انقالب  گر االن-ظاهراً گر زاویۀ دیدش در خیلی از مسائل، درست نباشد، حتی ا ا

پیاده خواهد شد.



زاویه دید در هنر حماسی

۶

کنیم کار  باید در آموزش و پرورش، روی زاویۀ دید بچه ها خیلی 

که  کار می کند. یک فیلم - هر موضوعی  استکبار جهانی در تبلیغ و »تحمیل زاویۀ دید« به افراد، خیلی حرفه ای 
کن!«  که »این جوری نگاه  داشته باشد- بی سر و صدا زاویۀ دید خودش را به تو منتقل می کند و تحمیل می کند 
کالس  را چند جور سر  اینکه بچه ها یک صحنه  بکنیم. مثاًل  کار  زاویۀ دید خیلی  و پرورش روی  آموزش  باید در 
کنند و  کسی یک انشاء بنویسد و بیاورد( تا بچه ها به انواع زاویه های دید، اشراف پیدا  کنند )نه اینکه هر  توصیف 

بشوند. بزرگ 

نس می گیرد، دوست دارد زاویۀ دیِد او را نسبت به مسائل مختلف، بداند. 
ُ
کسی عالقه دارد و با او ا انسان وقتی به 

که زاویۀ دید بازیگر مورِد عالقۀ آنها نسبت به فالن موضوع چیست؟ و در رسانه ها  مثاًل بعضی  ها دوست دارند بدانند 
این گونه اخبار را دنبال می کنند.

یکی از فوائد انس با اولیاء خدا، پی بردن به زاویۀ دید آنهاست

که آنها یک عمر ریاضت کشیده اند  یکی از فوائد انس با اولیاء خدا و اهل معرفت، پی بردن به زاویۀ دید آنهاست؛ چرا
که امام حسین)ع( از چه زاویه ای به خلقت و پدیده های  کرده اند. در دعای عرفه ببینید  تا زاویۀ دید درستی پیدا 
کنید، خیلی تفریح لذت بخش و  کردن زاویۀ دید اولیاء خدا  عالم نگاه می کنند، لذا جا دارد عمرتان را صرف پیدا 

جذابی است!

بحث زاویۀ دید در عرصۀ روضه خواندن نیز خیلی مهم است؛ روضه خوان به شما یک زاویۀ دید می دهد و می گوید 
کربال را از یک زاویۀ  کنید، اشک می ریزید و لذت می برید. می شود واقعۀ  کن؛ وقتی از آن زاویه نگاه  از این زاویه نگاه 
کرد! کربال و عاشورا هنوز جا  کلمه ای دروغ، شکوه و زیبایی آن را در نظر مخاطب، خراب  غلط دید و حتی بدون 
که از چه زاویه ای  که از آنها تصاویر جدید ارائه بشود؛ به دست آمدن این تصاویر جدید وابسته به این است  دارند 

کنیم. به آن نگاه 

)الف3-ن2(
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| جلسه دوم |
تأثیر دیگران بر زاویۀ دید و طرز نگاِه ما

 در همۀ انتقاِل پیام ها دعوا سر »نگاه« است
کارهای مهم ابلیس، تغییر نگاه آدم هاست  یکی از 

 خدا در قرآن، طرز نگاه خودش را به ما منتقل می کند
مغز هنِر یک هنرمند، نگاه متفاوت او به وقایع و پدیده هاست

به  می خواهد  خدا  گاهی  است!  الزم  سنگین  رنج های  و  درد  کردنش  درست  برای  گاهی  شد  خراب  ما  نگاه  گر  ا
لذا خدا یک  بزرگ است!  و می گوید خیلی  او قبول نمی کند  بزرگ نیست« ولی  تو  بگوید »فالن مشکِل  بنده اش 
که  با یک بالی بزرگ می فهمی  گاهی  تا بفهمد مشکل بزرگ یعنی چه! پس  برایش پیش می آورد  بزرگ  مشکل 

است بوده  خراب  نگاهت 

بخشی از لذت ما از درک حقایق، به زاویۀ دید ما وابسته است

اِس« است و طرز نگاه درست را تعیین  کریم »َبصاِئُر ِللّنَ گاهی بدون زاویۀ دیِد درست ارزشی ندارد؛ کمااینکه قرآن  آ
می کند. بخشی از لذت انسان از درک حقایق، به زاویۀ دید او وابسته است، نوع نگاه ما به سختی ها و شادی های 
زندگی، نعمات و نقمات و... به زاویه دید ما بستگی دارد. درست بودن زاویه دید بسیار مهم است زیرا به مرور زمان 
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این زاویۀ دید در انسان نهادینه می شود و به آن عادت می کنیم و حتی ممکن است دیگر نشود آن را تغییر داد.

یک داستان، یک شعر یا یک فیلم، هرکدام زاویۀ دیدی به شما منتقل می کنند؛ اینکه بدانیم موضوع آن فیلم 
و داستان و شعر چیست، کافی نیست؛ باید دربارۀ پدیدآورندۀ این اثر و زاویۀ دیِد او هم شناخت داشته باشیم. 

که دارد! قسمت اول و اعظم هنِر هر هنرمندی در »نوع نگاه« متفاوتی است 

مغز هنِر یک هنرمند، نگاه متفاوت او به وقایع و پدیده هاست

که هنرمندها از چه زاویه ای مسائل را می بینند؛ زیبایی از اینجا تولید می شود. حاال اینکه یک  خیلی مهم است 
کند یا نه؟ مسئلۀ فرعی محسوب می شود. هنرمند بتواند نگاه خود را به دیگران منتقل 

در ارائۀ هنر، مفاهیمی مثل تکنیک، مضمون و خیلی از نکات دیگر، تعیین کننده نیست، بلکه »نگاه متفاوت به 
انتقال  که موجب می شود یک هنرمند در  که »مغز هنر« محسوب می شود. آن چیزی  وقایع و پدیده ها« است 
نگاهش به دیگران قدرتمند بشود، خوِد نگاه اوست؛ یک نگاه زیبا، ویژه و از زاویۀ خاص، می تواند قدرت باالیی 

کند. گاهی خوِد آن نگاه، فرد را هنرمند می کند! برای بیان و انتقال آن مطلب ایجاد 

م را از زاویۀ دید خدا ببینیم! 
َ
خدا در قرآن، طرز نگاه خودش را به ما منتقل می کند/ بیایید عال

ما در میان  با  را  به مسائل مختلف  نگاهش  نوع  که خدا  این است  افتاده  قرآن  که در  اتفاق فوق العاده جذابی 
از ما انگار مهم نیست! معمواًل یکی از جذاب ترین برنامه های تلویزیونی،  که برای خیلی  می گذارد؛ اما افسوس 
مصاحبه با یک بازیگر مشهور یا محبوب است و خیلی ها می خواهند در این مصاحبه، نگاِه او را به مسائل مختلف 
کرده اند، همین! به او می گویند  نس پیدا  بدانند! حاال چرا می خواهند نگاهش را بدانند؟ چون یک جاهایی با او اُ

راحت حرف خودت را بزن؛ او هم نشسته روبروی دوربین و مثاًل می گوید »من آبگوشت دوست ندارم...«

قرآن-  دارد-در  اصرار  که  خداوند  اما  می کنیم،  نگاه  را  و...(  بازیگرها  مشهور)مثل  افراد  دید  زاویۀ  می نشینیم  ما 
کند به آن توجهی نمی کنیم! بیایید به عنوان یک آدم و به عنوان یک جستجوگر، یک بار از  نگاهش را به ما منتقل 

که نگاه خدا به پدیده ها چگونه است؟! کنجکاوی ببینید  سر 

نگاه های خدا را در قرآن ببینید. خدا در قرآن شروع می کند به منتقل کردن نگاه؛ مثاًل درباره بعضی ها که علم و سواد 
« )جمعه/5( اینها مانند حماری هستند  ْسَفاراً

َ
دارند ولی از آن استفاده نمی کنند می فرماید »َکَمَثِل اْلِحَماِر َیْحِمُل أ

کرده اند. کتاب بارش  که 

کلیدی  ابلیس، تغییر نگاه آدم هاست کارهای  یکی از 

که زورش نمی رسد واقعیت ها و اتفاقات ناخوشایند و  کلیدی  ابلیس هم تغییر نگاه آدم هاست. او  کارهای  یکی از 
 » ْعَماَلُهْمَ

َ
ْیَطاُن أ

َ
َن َلُهُم الّش ِإْذ َزّیَ خوشایند را تغییر بدهد، لذا سعی می کند نگاه ما را تغییر بدهد. قرآن می فرماید: »َو

)انفال/48( شیطان برای اینها عمل شان را زیبا قرار داد.

ْرِض« )حجر/3۹( یعنی ابلیس می گوید: من چیزهای بی ارزش 
َ
َنّنَ َلُهْم ِفی األ َزّیِ

ُ
در جای دیگری از قرآن آمده است: »أل

کار زشت را زینت می دهم، تا انسان آن را زیبا ببیند. « یعنی من  َنّنَ َزّیِ
ُ
را پیش اینها ارزشمند جلوه می دهم. »أل
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کار می کنند ماهواره ها هم دارند روی طرز نگاه کردن مردم 

کند. ابلیس هم دارد روی طرز نگاه کردن ما  کار می کند. ماهواره ها هم  کار  خداوند می خواهد روی طرز نگاه کردن ما 
کار می کنند؛ شبکه  هایی مثل BBC و VOA، دارند با فیلم ها و برنامه های شان روی  دارند روی طرز نگاه کردن ما 
گر  کار می کنند. البته آنها ضعیف هستند و مسئلۀ اول ما، ندیدن ماهواره نیست؛ بلکه می گوییم: ا ذهنیت آدم ها 
کار می کند، صدمه می بینی. یعنی همین  بنشینی پای این برنامه ها و ندانی که چطوری دارد روی ذهنیت و نگاه تو 

موجود ضعیِف بی هنِر ناتوان، تو را زمین می زند. 

که مردم برای أباالفضل العباس »برادر ناتنی«  گفته بود: »امروز روزی است  مثاًل چند سال پیش BBC در روز تاسوعا 
کلمۀ »برادر ناتنی« استفاده می کنید در واقع  أباعبدهلل الحسین عزاداری می کنند«! او می داند در فرهنگ ما وقتی از 
برادر را یک پله از برادری پایین تر می آورید! در عین حال، واقعیت  هم هست، ولی در طول سالیان دراز، کسی از 
که از شکوه و زیبایی  نگاهت به  این زاویه به این قضیه نگاه نکرده بود! او می خواهد قدم به قدم تو را به جایی ببرد 

کاسته شود و یک زاویۀ دید غلط به تو بدهد.  حقایق زیبای عالم 

در همۀ انتقال پیام ها دعوا سر »نگاه« است

کسانی را سر راه  که نگاه ما را حفظ نماید و  در همۀ انتقال پیام ها دعوا سر »نگاه« است. از خداوند متعال بخواهیم 
کنند. که نگاه ما را درست  ما قرار دهد 

أباالفضل العباس )ع( در ارتباط با نگاه درست یک خصوصیتی دارد؛ أئمۀ هدی)ع( دربارۀ ایشان فرموده اند: عموی 
ما أباالفضل العباس »ناِفَذ الَبصیَرِة« بود، نگاهش خیلی نگاه درستی بود. بصیرت أباالفضل العباس این قدر باال بوده 

کربال به مقام ایشان غبطه می خورند.  که همۀ شهدای 

تغییر نگاه می تواند عالمت رشد انسان  باشد

گی ها را  که همسرم باید این ویژ تغییر نگاه می تواند عالمت رشد انسان  باشد. مثاًل یک روز می گویی »من معتقدم 
داشته باشد... این ویژگی ها خیلی برایم مهم است« اما بعد از چند وقت می گویی »البته آنها ویژگی های خوبی 

است، ولی امروز یک چیزهای دیگری برایم مهم است. کاش از اول درست نگاه می کردم!« 

کنند.  کنند نگاه خود را عوض  بعضی ها به نگاه مردم نسبت به خودشان خیلی اهمیت می دهند. اینها باید سعی 
ِکی نگاه مردم برایشان مهم خواهد بود؟« که »تا  کنند  مثاًل به این فکر 

کوتاه است و  که عمر صدساله خیلی  ما چند سال عمر می کنیم؟ هفتاد یا صد سال! آدم باید به این نگاه برسد 
اُس ِنَیاٌم َفِإَذا َماُتوا اْنَتَبُهوا« )مجموعه ورام/۱5۰/۱( مردم خواب هستند، وقتی می میرند بیدار  که »الّنَ واقعًا بپذیرد 
که دو  که داشتی چیست؟ پاسخ داد: مثل یک اتاقی  می شوند! از حضرت نوح پرسیدند: نگاهت نسبت به عمری 
که  گر غیر از این باشد  ج شدم! ما االن نگاه مان به عمر چیست؟ ا تا در داشت؛ از این در وارد شدم و از آن در خار

»واقعًا کوتاه است« مسلمًا نگاه ما درست نخواهد بود.

فوق العاده  کتاب  یک  قرآن  هستیم!  هنر  به  وابسته  چقدر  درست،  نگاِه  کردن  پیدا و  دید  زاویۀ  تغییر  برای  ما 
هنرمندانه است، کتاِب بصیرت است و می خواهد نگاه درست را به ما بیاموزد. أمیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »َما 
 ِذي َناِظِر َعْیٍن ِبَبِصیٍر« )کافی/۶4/8( هر نگاه کننده ای بصیر 

ُ
ُکّل  

َ
 ِذي َسْمٍع ِبَسِمیٍع َو ال

ُ
ُکّل  

َ
 ِذي َقْلٍب ِبَلِبیٍب َو ال

ُ
ُکّل
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ْهَوُن ِمْن َفْقِد اْلَبِصیَرة« 
َ
نیست، هر شنونده ای به معنای واقعی سمیع نیست. در جای دیگر می فرماید »َفْقُد اْلَبَصِر أ

)عیون الحکم/ ص358( نداشتن چشم، خیلی راحت تر از نداشتن بصیرت است.

کنیم، باید خودمان را به خدا بسپاریم کنترل  گر بخواهیم زاویۀ دیدمان را  ا

گر بخواهیم زاویۀ دیدمان را کنترل کنیم، خیلی باید خودمان را به خدا بسپاریم و خیلی باید به امام زمان)ع( مقرب  ا
یابن الحسن،  امام زمان)ع( بدهیم و بگوییم:  را به دست اهل بیت)ع( بدهیم؛ به دست  بشویم. چشم های مان 

که شما نگاه می کنید به ما هم آن طور نشان بدهید!   هرطوری 

گفت،  گر تمام دنیا را به من بدهند، من محبت شما را نمی دهم. تا این را  کسی خدمت امام باقر)ع( گفت: ا یک 
ک شد، فرمود چرا محبت ما را با دنیا مقایسه کردی؟! دنیا چه ارزشی دارد در مقابل محبتی که خدا  حضرت غضبنا
گذاشته است؟! در ازای این محبت، نعمت ابدی و جنت رضوان الهی شامل حالت می شود، می دانی  از ما در دلت 
ِئي َلُکْم َو َما 

َ
کنند. )َقاَل َلُه ُیوُنُس َلِوال که نگاِه آن فرد را اصالح  آنجا چه خبر است؟! حضرت در واقع می خواستند 

ْنُت اْلَغَضَب ِفیِه ُثّمَ َقاَل ع َیا ُیوُنُس ِقْسَتَنا ِبَغْیِر  ْنَیا ِبَحَذاِفیِرَها َقاَل ُیوُنُس َفَتَبّیَ
ُ

َحّبُ ِإَلّيَ ِمَن الّد
َ
ُکْم أ َفِنَي اهلُل ِمْن َحّقِ َعّرَ

اِئَمُة؛ تحف العقول/ 38۰(
َ

ِتَنا اْلَحَیاُة الّد ْنَت َلَك ِبَمَحّبَ
َ
ْو َسْتُر َعْوَرٍة َو أ

َ
 َفْوَرٍة أ

ُ
 َسّد

َّ
ْنَیا َو َما ِفیَها َهْل ِهَي ِإال

ُ
ِقَیاٍس َما الّد

کنیم که نگاهشان درست است، مجالست  کسانی  الزم است با علما و 

که بروید از علما چیز یاد بگیرید؛ اینکه آدم از معلم و استاد خودش، چیز یاد بگیرد خیلی  به ما توصیه فرموده اند 
گر آدم با یک عالم، نشست و برخاست  که ا خوب است، منتها مجالست با افراد عالم، برای ما الزم است، به حدی 
کردی  را طردم  ابوحمزۀ ثمالی می خوانیم: خدایا شاید من  و مجالست نکند، خدا مجازاتش می کند! در دعای 
َك َفَقْدَتِني ِمْن َمَجاِلِس اْلُعَلَماِء َفَخَذْلَتِني ؛ مصباح المتهجد/588/2( 

َ
ْو َلَعّل

َ
به خاطر اینکه مجالست با علما ندارم؟ )أ

که درست نگاه می کند.  کسی است  البته منظور از علما، لزومًا آخوندها نیستند، منظور آن 

عرفا چه کار می کنند؟ نگاه خودشان را متفاوت می کنند. چه بسا اطالعات یک عارف به اندازۀ اطالعات شما باشد؛ 
کنید، بسته است ولی از یک زاویۀ دیگری  گر از یک زاویه ای نگاه  اما نگاهش درست است. گاهی اوقات یک دری را ا

که یک فیل هم می تواند از آن رد شود!  کنید، می بینید آن قدر باز است  گر نگاه  ا

به جریان نقل و انتقال نگاه واقف باشیم و طرز نگاِه هرکسی را دریافت نکنیم

که دارد  کسی  ما باید به جریان نقل و انتقال نگاه واقف باشیم و طرز نگاه هرکسی را دریافت نکنیم؛ بدانیم این 
یا برنامۀ تلویزیونی نگاه  گر ماهواره  ا کیست؟ چه نگاهی را دارد منتقل می کند؟  را به ما منتقل می کند  نگاهش 

کنید. کسی را می خوانید، این مسئله را دقت  می کنید، کتاب یا روزنامه می خوانید، شعر یا رمان 

که حواس شان نیست چه زاویۀ دیدی دارد به آنها  بعضی ها این قدر سرگرم خواندن یک داستان یا رمان می شوند 
منتقل می شود. مثاًل کتاب های افرادی مثل »کافکا و صادق هدایت« چه زاویۀ دیدی را به شما منتقل می کنند؟ 
کم کم  که یک زاویۀ دیدی به شما منتقل می شود، و شما هم  شما با داستانش سرگرم می شوی و حواست نیست 

همان طور به دنیا نگاه می کنی و حتی ممکن است بعد از مدتی به سمت خودکشی بروی!

کند. امام  ْنساُن ِإلی  َطعاِمه « )عبس/24( انسان باید به خوردنی های خودش نگاه  ِ
ْ

 قرآن می فرماید: »َفْلَیْنُظِر ال
که از راه دهان وارد می شود نیست. از راه  که خوردنی ها فقط آن چیزهایی  باقر)ع( دربارۀ این آیه توضیح می دهند 
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گوش هم آنچه می شنوی جزء خوردنی ها است. از راه چشم هم آنچه می بینی جزء خوردنی ها است. )ِفي َقْوِل اهلِل  
ُخُذُه ؛ محاسن/22۰/۱(

ْ
ْن َیم ُخُذُه ِمّمَ

ْ
ِذي َیم

َ
ْنساُن  ِإلی  َطعاِمِه  َقاَل ُقْلُت َما َطَعاُمُه َقاَل ِعْلُمُه اّل ِ

ْ
َفْلَیْنُظِر ال

گاهی خدا با یک بال یا سلب نعمت، نگاه ما را درست می کند

گر  که ا کند. باید مراقب باشیم، نگاه ما خراب نشود، چرا که نگاه مان را خراب  کار می کند  ابلیس تا آخر عمر روی ما 
کردنش درد و رنج های سنگین الزم است؛ گاهی خدا می خواهد به بنده اش  گاهی برای درست  نگاه ما خراب شد 
بگوید »فالن مشکل تو بزرگ نیست« ولی او قبول نمی کند و می گوید خیلی بزرگ است! لذا خدا یک مشکل بزرگ 
که  و سنگین، می فهمی  با یک بالی سخت  گاهی  یعنی چه! پس  بزرگ  بفهمد مشکل  تا  برایش پیش می آورد 

نگاهت خراب بوده است.

که خیلی نعمت بزرگی است، اما قبول نمی کنیم یا بی توجه هستیم!  بعضی وقت ها، از یک نعمتی برخوردار هستیم 
که واقعًا نعمت بزرگی بوده است. گاهی خداوند با سلب یک نعمت، نگاه ما را عوض می کند و آن وقت می فهمیم  لذا 

)الف3-ن2(
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 گاهی سبک زندگِی ما دشمن تفکر است و اجازۀ فکرکردن به ما نمی دهد
بعضی از تفکرها، پرواز در فضای اندیشه نیست؛ سقوط در پرتگاه است!

گر هر دقیقه برایت پیامک بیاید و تو  گاهی سبک زندگی ما اجازۀ فکرکردن به ما نمی دهد بلکه دشمِن تفکر است. ا
هم بالفاصله بخوانی، دیگر آدِم متفکری نخواهی شد! تصمیم بگیر، در یک ساعِت خاصی-مثاًل ساعت ُنه شب- 

پیامک ها را بخوانی

کند / اینکه فرموده اند همیشه قرآن بخوانید، یک  که طرز نگاه ما را تنظیم  قرآن به گونه ای طراحی شده است 
که نگاه قرآن به ما منتقل شود دلیلش این است 

کتاب های علمی نیست؛ کتاب »بصیرت« است و با شیوۀ خاصی طراحی شده است تا طرز نگاه  کریم، شبیه  قرآن 
کند. قرآن نمی گوید چه چیزی خوب است، و چه چیزی بد است؛ بلکه بیان می کند »آن مورِد خوب یا  ما را تنظیم 
که خدا  بد، چه مقدار خوب یا بد است؟ بدی یا خوبی اش به چیست؟« یعنی قرآن دستت را می گیرد تا از زاویه ای 

کنی.  می خواهد به همه چیز نگاه 

که می فرمایند »قرآن را  کنار بگذاریم! یکی از دالیلی  که آن را یاد بگیریم، امتحانش را بدهیم و  کتابی نیست  قرآن 
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گفته محافظ حضرت امام)ره( ایشان روزی ۱2 مرتبه  که نگاه قرآن به ما منتقل شود. به  باید دائمًا خواند« این است 
کسی می خواهد نگاه قرآن به او منتقل بشود، باید به این روش قرآن بخواند و اال برای انتقال  گر  قرآن می خواند. ا

کافی است. اطالعات، یک بار خواندن هم 

گر قرآن روی ما تأثیر بگذارد، سبک نگاه خدا به ما منتقل می شود ا

گر قرآن روی ما تمثیر بگذارد، سبک نگاه خدا به ما منتقل می شود! نگاه قرآنی،  قرآن قلب انسان را تکان می دهد. ا
زاویۀ دید انسان را به مرگ و زندگی تغییر می دهد و روحیات انسان را عوض می کند.

امام خمینی)ره( می فرمود »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« و خیلی هم جدی و محکم این حرف را می زد، 
کرده بود. قرآن، انسان را بزرگ می کند، زیرا خدا در قرآن با مقیاس ها و اندازه های  چون امام)ره( نگاِه قرآنی پیدا 
کهکشانی حرف می زند! گاهی به همین علت، برخی از طلبه ها در امر تبلیغ دین، دچار مبالغه گویی می شوند. البته 

که قرآن با مبالغه حرف نمی زند، بلکه خیلی دقیق حرف می زند. کند می فهمد  کسی دقت  گر  ا

کسانی که کار تبلیغی می کنند و می خواهند یک کاالی معنوی یا کاالی دنیایی را تبلیغ کنند، در معرض مبالغه گویی 
گاهی در نشان دادن یک موضوع دچار مبالغه می شوند مثاًل  کوچک نمایی( هستند. هنرمندان نیز  )بزرگ نمایی و 

که یک امر طبیعی است. گاهی ازدواج و عشق بین زن و مرد را خیلی مبالغه آمیز تعریف می کنند، در صورتی 

باید مراقب باشیم »مبالغه آمیز فکر نکنیم« چه رسد به اینکه »مبالغه آمیز حرف بزنیم!«

اهل دنیا هم معمواًل خیلی مبالغه آمیز دربارۀ دنیا سخن می گویند و اال واقعیِت دنیا، خودش جذابیت چندانی 
هم  دین  از  حتی  بزنیم!  حرف  مبالغه آمیز  اینکه  به  رسد  چه  نکنیم،  فکر  مبالغه آمیز  باشیم  مراقب  باید  ندارد. 

نگوییم.  سخن  مبالغه آمیز 

کسی از راه دور، ما طلبه ها و فرهنگ دینِی ما را ببیند، می گوید: شما چقدر آدم ها را نسبت به خیلی چیزها سرد  گر  ا
گر  گرم بشوند! ا که ارزشش را دارد  می کنید! ما در پاسخ می گوییم: بله؛ چون می خواهیم فقط نسبت به چیزهایی 
گرمی های بیخود )عالقه های بی ارزش( را دور بریزی، دست و بالت باز می شود و بعد، گرمی های اصلی )که واقعًا  این 

ارزش دارد( به سراغت می آید!

کوچک نمایی نمی کند و مبالغه هم نمی کند؛ بلکه اندازۀ واقعی ِ هرچیزی را بیان  خداوند در قرآن، بزرگ نمایی یا 
ْعَماَلُهم *َسَیْهدیِهْم َو ُیْصِلُح باَلُهم  *َو ُیْدِخُلُهُم  

َ
 أ

َ
ِذیَن ُقِتُلوا فی َسِبیِل اهلِل َفَلن ُیِضّل

َ
می کند. مثاًل می فرماید: »َو اّل

کاری برایشان می کند؟ ما می گوییم:  کشته می شوند، خداوند چه  که در راه خدا  ة« )محمد /4 تا ۶( کسانی  اْلَجّنَ
کار باعظمت، خدا برایشان غوغا می کند! اما خدا  کار خیلی بزرگ و باعظمت است، حتمًا در مقابل این  شهادت یک 
کارشان را درست می کنم، و آنها را به بهشت می برم!« خدایا  کارها و اعمال آنها را ضایع نمی کنم و  می فرماید: »من 
ما فکر می کردیم خیلی بیشتر از اینها تحویلشان بگیری! اما خداوند اندازۀ واقعی اش را بیان می فرماید و مبالغه آمیز 

حرف نمی زند.

که با قرآن مأنوس باشد، نگاهش متفاوت و روحش بزرگ می شود کسی 

ُه َتْقِریٌع 
ُ
که بشوی شیرین است! )اْلُقْرآُن ُکّل که قرآن بسیاری از اوقات، ظاهرش تلخ است اما عمیق  در روایات هست 

کتاب تبلیغاتی نیست لذا بدون مبالغه، اندازه های دقیق هرچیزی را  َو َباِطُنُه َتْقِریٌب ؛ معانی االخبار/232( قرآن 
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بیان می فرماید. حتی شهید را هم زیادی و مبالغه آمیز، تحویل نمی گیرد، با پیغمبرش هم خیلی محکم و منطقی 
برخورد می کند و... پس قرآن مبالغه آمیز صحبت نمی کند بلکه دقیق و واقع بینانه نگاه می کند و می خواهد »نگاه« 

کند. ما را تنظیم نماید و آن را دقیق 

کند، بلکه از حقایق بزرگی دارد سخن  که قرآن از اعداد و ارقام نجومی حرف می زند نمی خواهد بزرگ نمایی  جاهایی 
کند، نگاهش متفاوت و روحش بزرگ می شود.  می گوید. هرکسی قرآن را بخواند و با قرآن نشست و برخاست 

قیامت  در  زودی  به  می فرماید:  خداوند  ببینید.  قیامت  دربارۀ  می توانید  را  قرآن  در  خدا  نگاه  نوِع  از  نمونه  یک 
گذشته است و حاال معلوم  همدیگر را می بینیم! ولی ما می گوییم: به زودی نیست، االن ۱4۰۰ سال از صدر اسالم 
ِلَف 

ْ
نیست چند سال دیگر هم بگذرد! اما خداوند این زمان ها را عدد نمی داند! )َو َیْسَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذاِب َو َلن یُخ

ون  ؛ حج/47( قرآن می خواهد به انسان، نگاِه درست بدهد؛ نگاه 
ُ

ا َتُعّد ّمَ ْلِف َسَنٍة ّمِ
َ
اهلُل َوْعَدُه َو ِإّنَ َیْوًما ِعنَد َرّبَِك َکم

کرد! که بگیری تو هم دیگر این زمان ها را زیاد و طوالنی تلقی نخواهی  قرآن را 

اولین اقدام برای تنظیم نگاه و زاویۀ دید، تفکر است

که باید انجام  کند، اولین اقدامی  کنترل نگاه خودش را در دست بگیرد و نگاه خودش را تنظیم  کسی بخواهد  گر  ا
که  کردن با قرآن و افرادی  کرده ایم؛ مثل نشست و برخاست  کنون چند نکته را در این باره بیان  دهد چیست؟ تا
گر بخواهیم انسان شناسانه بحث  اهل نگاِه درست هستند. البته این اقدامات در جای خودش الزم است، ولی ا
روایات،  در  »تفکر« است؛  گرفت  نظر  نگاه در  تنظیم  برای  اقدام  اولین  به عنوان  آنچه می شود  بگوییم  باید  کنیم، 
تفکر به عنوان وسیله و راِه رسیدن به بصیرت و نگاه درست، معرفی شده است. امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »اْفِکْر 
اْلِفْکَرة« )غرر الحکم/ ص57(  ااِلْسِتْبَصاِر  ُس  

ْ
»َرأ کن، نگاهت خوب می شود.  َتْسَتْبصر« )عیون الحکم/ ص75( فکر 

ریشۀ بصیرت، فکر است. »َمْن  َطاَلْت  ِفْکَرُتُه  َحُسَنْت َبِصیَرُته « )همان(، هر کس زیاد فکر کند بصیرتش خوب می شود. 

که فکر ندارد، بصیرت   ِفْکَر له« )عیون الحکم/53۹( کسی 
َ

 َبِصیَرَة ِلَمْن  ال
َ

در روایت دیگری، علی)ع( می فرماید: »ال
َما 

َ
کند نگاه خوب و درستی پیدا می کند. »ِإّن که خوب تفکر  ْبَصر« )نهج البالغه/ نامه3۱( کسی 

َ
أ َر 

َ
َتَفّک ندارد. »َمْن 

که می شنود و فکر می کند! اْلَبِصیُر َمْن  َسِمَع  َفَفَکر« )عیون الحکم/ ص۱78( بصیر، کسی است 

کنیم. خداوند دربارۀ پیامبر)ص(  »حکمت« برجسته ترین نوع تفکر است، یعنی اینکه با فکرکردن تولید مطلب 
این  که  یاده بده!  یاد نده؛ حکمت هم  کتاب  به مردم فقط  َواْلِحْکَمَة« )جمعه/2(  اْلِکَتاَب  ُمُهُم  »ُیَعّلِ می فرماید: 

نتیجه تفکر است، ولی متمسفانه، بعضی ها ما دین دارها را به ضدیت با تفکر متهم می کنند!

گاهی سبک زندگِی ما اجازۀ فکرکردن به ما نمی دهد، بلکه دشمِن تفکر است!

گاهی سبک زندگی ما به ما اجازۀ تفکر نمی دهد بلکه دشمِن فکرکردن است؛ موسیقی، انواع سرگرمی ها و هرچیزی 
گوش کردن، جلوی  که توجِه آدم را زیادی به خودش جلب می کند، جلوی فکر او را می گیرد. حتی زیاد سخنرانی 
بیاید و تو هم بخواهی همان موقع بخوانی، دیگر آدِم متفکری  برایت پیامک  گر هر دقیقه  ا را می گیرد.  فکرکردن 

نخواهی شد! تصمیم بگیر، در یک ساعِت خاصی-مثاًل ساعت هشت تا ُنه شب- پیامک ها را بخوانی. 

کند، باعث خرفت شدن )ُکندذهنی(  کرده و او را از فکرکردن دور  که انسان را سرگرم  روانشناس ها می گویند: هرچیزی 
و  جذاب  برایت  خیلی  سریالی  یک  یا  فیلم  یک  دیدی  گر  ا لذا  تلویزیون.  زیاد  تماشای  به  عادت  مثل  می شود؛ 
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سرگرم کننده است، نگاه نکن!

کنی، نصف شب بیا! پای منبر و روضه و در محافل  کنی و راز و نیاز  گر می خواهی با من صحبت  خداوند می فرماید: ا
کن و با  عمومِی دعا و مناجات، روضه خوان ها و سخنران ها تو را راه می اندازد، اما سحر بیا و خودت بنشین فکر 
ْرِض...« )آل عمران/۱۹۱(، مربوط به سحر است.

َ
َماَواِت َواأل ُروَن ِفی َخْلِق الّسَ

َ
کن. کمااینکه آیۀ »َو َیَتَفّک من صبحت 

بعضی از تفکرها، پرواز در فضای اندیشه نیست؛ سقوط در پرتگاه است!

بعضی از تفکرها، پرواز در فضای اندیشه نیست بلکه سقوط در پرتگاه است. البته در هر دوی اینها، رهایی هست، 
اساس  و  پایه  که  فکرکردن ها  بعضی  از  فکرنکردن،  گفت:  می توان  لذا  است!  کوتاه  بسیار  سقوط،  سرخوشِی  اما 
که بدون فکرکردن به آن رسیده اند، به  درستی ندارد بهتر است! بعضی ها فکر می کنند به اینکه »چطوری حرفی را 
که بدون فکر در دلشان ایجاد شده است؟« درحالی که  کنند؟« یا اینکه »چگونه به عالقه ای برسند  دیگران منتقل 
که چقدر حرف بیخود یا عالقۀ بی ارزشی است! بعضی ها  کنند متوجه می شوند  گر به خوِد آن حرف و یا عالقه فکر  ا

گر فکر نکنند بهتر است! هم وقتی فکر می کنند، دچار حرص و حسرت و حسادت می شوند؛ اینها ا

مجلس روضۀ امام حسین)ع( جای اندیشیدن است

که محبت اهل بیت)ع(  در مجلس امام حسین)ع( بیشتر از هر جایی فکر و حکمت هست. هیچ جایی مثل جایی 
کسی این قدر حوصلۀ شنیدن بحث دینی ندارد! سینه زنی  گر محرم نباشد  باشد اندیشۀ انسان، عمیق نیست. ا
کردن؛ مجلس روضۀ أباعبداهلل الحسین)ع( جای  گریه بر أباعبداهلل الحسین)ع( مقدمه ای است برای خوب فکر  و 

اندیشیدن است.

کنیم یا نه؟  کمک  که آیا حاضر هستیم امام حسین )ع( را  کنیم  شب عاشورا هم شب فکرکردن است! به این فکر 
کنیم، زیاد هنر نکرده ایم! کار امام زمان)ع( هم با اینها، راه نمی افتد. کمک  گر حاضر باشیم امام حسین)ع( را  البته ا

کربال فرق می کند کارکردشان با شهدای  که امام زمان)ع( می خواهد  یارانی 

عاشورا آغاز تربیت است؛ نهایت تربیِت شما نیست! تربیت حسینی آغاز راه است، اما شما شرایط حسینی نخواهی 
که در  کنی، من جزء آنهایی هستم  گر یک شب عاشورایی برقرار  داشت! نمی توانی بگویی: »یابن الحسن، آقا بیا! ا
گودی قتلگاه  گر مرا در  خیمه ات می مانم!« آقا می فرماید: متمسفم من عاشورا نخواهم داشت! حرفت را قبول دارم ا
کمک تو، کار جهان راه نمی افتد، من یک چیز دیگری می خواهم... .  کمکم می کنی ولی با این  کنند تو  محاصره 

کربال نیست! ممموریت امام زمان)ع( مثل امام حسین)ع( در 

کار، امام زمان)ع(  بیشتر عزادارهای محرم حاضرند برای امام حسین)ع( جان بدهند؛ اما چرا با وجوِد این همه یاِر فدا
ک باخته می شود، اما تو  که دنبال 3۱3 نفر بودند! انسان در زمان شهادت خودبه خود درست و پا نمی آید؟ ایشان 
گذشتن در حال شهادت، کار  ک باشی! از دنیا  ک باختگان شب عاشورا، در زمان حکومت حضرت، پا باید مانند پا
که امام زمان)ع( می خواهد  سختی نیست، اما تو باید درحالی که زنده هستی از دنیای خودت بگذری! کارکرد یارانی 
کنی، بلکه باید خودت را برای  کربال فرق می کند! تو نباید خودت را صرفًا برای موقعیت عاشورا آماده  با شهدای 

کنی. موقعیت حکومت امام زمان)ع( آماده 

)الف3-ن2(
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اصالح زاویه دید با »از بیرون نگاه کردن به پدیده ها«

گی های نگاه خوب، قدرِت »نگاه از بیرون« است  یکی از ویژ
 از بیرون نگاه کردن به پدیده ها، امکان ارزیابی دقیق تر به ما می دهد

که از باال به پدیده ها نگاه می کند، فعال و آینده نگر می شود   کسی 

یک جور  را  صحنه ها  باشد  داشته  حسادت  که  کسی  می گذارند؛  تمثیر  او  نگاِه  طرز  روی  انسان  روحیات  و  صفات 
که بخل داشته باشد صحنه ها را یک جور  که حسادت نداشته باشد یک جور دیگر می بیند. کسی  می بیند، کسی 

که بخل نداشته باشد یک جور دیگر می بیند. می بیند، کسی 

ارزیابی  بیرون نگاه کردن به پدیده ها، امکان  از  تأثیر می گذارند/  او  انسان روی طرز نگاِه  صفات و روحیات 
به ما می دهد دقیق تر 

یک جور  را  صحنه ها  باشد  داشته  حسادت  که  کسی  می گذارند؛  تمثیر  او  نگاِه  طرز  روی  انسان  روحیات  و  صفات 
که بخل داشته باشد صحنه ها را یک جور  که حسادت نداشته باشد یک جور دیگر می بیند. کسی  می بیند، کسی 
که بخل نداشته باشد یک جور دیگر می بیند. صفات اخالقی ما، نتیجه و اثر خودشان را در هنگام  کسی  می بیند و 

تنظیم نگاه مان به پدیده های عالم نشان می دهند.
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گر غرق پدیده ها بشوی،  از بیرون نگاه کردن و غرق  نشدن در پدیده ها، به انسان قدرت ارزیابی دقیق تر می دهد. ا
گر  کند، ا نمی توانی ارزیابی دقیق و خوبی از آن پدیده داشته باشی؛ خصوصًا وقتی آدم بخواهد خودش را ارزیابی 

کرد. کند، ارزیابی دقیقی از خودش پیدا خواهد  بتواند از بیرون به خودش نگاه 

کنیم کنیم، بهتر می توانیم محاسبۀ نفس  گر از بیرون به خودمان نگاه  ا

کنیم،  گر بتوانیم از بیرون به خودمان و زندگی خودمان نگاه  ما در همین دنیا-و قبل از اینکه به عالم آخرت برویم- ا
بهتر می توانیم به محاسبۀ نفس بپردازیم. از بیرون به خود نگاه کردن-به یک تعبیر- یعنی »موتوا قبل أن تموتوا« 
بمیرید، قبل از اینکه مرگ به سراغ شما بیاید! چون آدم موقع جان دادن یک دفعه ای از خودش جدا می شود و از 

کّل شخصیتش را مالحظه می کند. بیرون، کّل زندگی خودش را می بیند و 

که آدم از این دوران  کند. خیلی خوب است  کودکی غرق در جزئیات است و نمی تواند از بیرون نگاه  انسان در دوران 
کودکی فاصله بگیرد و به معنای واقعی، بزرگ بشود. مثاًل کودک وقتی به مهمانی می رود، با بچه ها بازی می کند و 
کجا آمده ام؟ صاحب خانه چه  که من  کند  کند و درک  که نمی تواند از بیرون نگاه  این قدر غرق جزئیات می شود 
کارهایی نباید  انتظاراتی دارد؟ بعداً از من چه برداشتی پیدا می کند؟ من به چه چیزهایی نباید دست بزنم و چه 

انجام دهم؟

گی های نگاه خوب، قدرِت »نگاه از بیرون« است / کسی که از بیرون به پدیده ها نگاه کند، ریشه ها  یکی از ویژ
و آثار هر پدیده ای را تشخیص می دهد

کند  کسی از بیرون نگاه  گر  کند. ا کند، از بیرون نگاه  که انسان قدرت پیدا  یکی از ویژگی های نگاه خوب این است 
کند، ریشه ها و پیامدهای هر پدیده ای را  کسی از بیرون نگاه  گر  عوامل و آثار هر پدیده ای را تشخیص می دهد. ا
تشخیص می دهد. البته از بیرون نگاه کردن به پدیده ها تمرین می خواهد و قرآن بسیار عالی  است برای اینکه به ما 

کنیم.  عادت بدهد از بیرون به پدیده ها نگاه 

گر از  که تمدن غرب رو به فروپاشی است. ا کنیم، به سهولت می فهمیم  گر بتوانیم از بیرون نگاه  به عنوان مثال، ا
گرفت. وقتی  که امام حسین)ع( جهان را خواهد  کنیم، با محاسبۀ ذهنی خودمان می توانیم بفهمیم  بیرون نگاه 
که چقدر به ظهور  کنیم، حس می کنیم  به فرآیند قدرت یافتن أباعبدهلل الحسین)ع( در میان دل ها، از بیرون نگاه 
کّلیت  نزدیک شده ایم. بعضی ها وقتی به پیاده روی اربعین می روند، در خوِد اربعین غرق می شوند و از بیرون به 

اربعین نگاه نمی کنند لذا عظمتش را درک نمی کنند.

که بعد از انقالب، همیشه اوضاع به نفع حق بوده است کنیم، می بینیم  گر جامعۀ خودمان  را از بیرون نگاه  ا

و  گر بدی ها  ا بیرون نگاه نمی کنند، درحالی که  از  را  رایج در همین جامعۀ خودمان  افراد، خوبی های  از  بسیاری 
که همیشه بعد از انقالب، بازی به نفع جبهۀ حق بوده است.  کنیم، می بینیم  خوبی های جامعه را از بیرون نگاه 

کنیم، مثبت نگر می شویم. گر بتوانیم این گونه نگاه  ا

بعد از دوران دفاع مقدس، بعضی ها به شدت ممیوس بودند و می گفتند: بساط این حرف ها )جهاد و شهادت( دیگر 
که  جمع خواهد شد... اما حاال شهدای مدافع حرم و اشتیاق جوانان برای جهاد و مقاومت را ببینید! از بیرون 

کرد. کنیم، نگاه درست و مثبتی پیدا خواهیم  نگاه 
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کردن به پدیده ها« اصالح زاویه دید با »از بیرون نگاه 
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کاروان عقب نمانی که از  که زمانه به سرعت به سوی امام حسین)ع( می رود مواظبت می کنی  کنی  گر حس  ا

کاروان عقب نمانی و حریص  گر حس کنی که زمانه به سرعت به سوی امام حسین)ع( می رود مواظبت می کنی که از  ا
که زمانه دارد از امام حسین)ع( فاصله می گیرد، ممکن است  کنی  گر احساس  که خودت را برسانی. اما ا می شوی 

خودت هم ُسست بشوی و زیاد تالش و تکاپو نکنی.

با  را  رسول خدا)ص(  و  نشستند  عقب  همه  یک دفعه ای  شد،  شروع  احد  جنگ  در  عقب نشینی  موج  وقتی 
که نزدیک بود رسول خدا)ص( به شهادت برسد. اما در  گذاشتند، به حدی  علی بن ابیطالب)ع( و یک نفر دیگر تنها 
که پیروزی و نصرت خدا برای همه آشکار شد، مردم فوج فوج آمدند و داخل دین شدند. »ِإَذا َجاَء َنْصُر  آن زمانی 

ْفَواًجا« )فتح/۱و2(
َ
أ اهلِل  َیْدُخُلوَن فِی ِدیِن  اَس  الّنَ ْیَت 

َ
َرأ اْلَفْتُح*َو  َو  اهلِل 

که از بیرون نگاه نمی کنند و مشغول جزئیات می شوند، برخی واقعیت های مهم را نمی بینند. مثاًل گاهی  کسانی 
که روند بسیار  اوقات، مذهبی ها و انقالبی ها این قدر مشغول انتقادکردن از مشکالت موجود در جامعه می شوند 
قدرتمند و باشتاِب رو به پیروزی را نمی بینند. االن ادبیات حزب اللهی ها و  مذهبی ها برای حکایت نصر و فتح، 

رقیق و ضعیف است درحالی که ما دائم باید با بیان ها و روش های مختلف بر طبل پیروزی ها بکوبیم.

که از باال به پدیده ها نگاه می کند، فعال و آینده نگر می شود کسی 

که حرص و اشتیاق به فعالیت  که از باال به پدیده ها نگاه می کند، فعال می شود. بر اساس نگاه شماست  آدمی 
کنید. نگاه از  برای تان پدید می آید و شروع می کنید به مبارزه کردن و جنگیدن و جلو رفتن، تا میدان ها را تصاحب 
باال، نگاه از بیرون، غرق نشدن در جزئیات و نگاه کردن به روند سریِع رو به رشد، موجب می شود احساس پیروزی و 

کارهای مثبت و خوبی انجام بدهد. که بتواند  فرصت طلبِی درست در آدم ایجاد شود 

که روند رو به پیروزِی حق را ببینی. از بیرون  از بیرون نگاه کردن موجب می شود آینده نگر بشوی، موجب می شود 
کاری  که عقب نمانی و یک  نگاه کردن، سرعت و شتاب پیروزی را به تو نشان می دهد و این تو را حریص می کند 

انجام بدهی!

کنیم، امروز هم فضا به قشنگی دوران دفاع مقدس است؛ مراقب باش عقب نمانی! گر از باال نگاه  ا

که وجود  که به خاطر آن فضای ُپرالتهاب و قشنگی  که دوران دفاع مقدس در جبهه ها می افتاد این بود  اتفاقی 
کنیم،  گر از باال نگاه  داشت، بچه ها برای سبقت در جهاد و شهادت، حریص و ُپرانگیزه بودند. در این زمان هم ا
که فضا حتی قوی تر و قشنگ تر از زمان جنگ است و خیلی انگیزه بخش و ُپرحرارت است؛ فقط شهادت  می بینیم 

کم دارد.  را 

بعضی ها در همان دوران دفاع مقدس هم جذب فضای جنگ نشدند و حّس و حال زیبایش، به آنها منتقل نشد. 
کنی  گر از بیرون نگاه  االن هم همین طور است، فضا خیلی ُپرحرارت و دفاع مقدسی است؛ خیلی قشنگ است. ا
که من هیچ نقشی در ظهور نداشتم یا  که فضا ُپر از التهاب است، سرعتش را می بینی. نکند فردا بگویی  می بینی 

نقش بسیار اندکی داشتم! مراقب باش عقب نمانی، صف اول باش؛ نقش اول را به عهده بگیر!

)الف3-ن2(
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| جلسه پنجم |
تأثیر زاویۀ دیِد انسان بر مقدرات او

کمتر از نیاز ما به تنظیم نگاه است گاهی   نیاز ما به آ
 خدا بسیاری از مقدرات ما را بر اساس نگاه ما تنظیم می کند

گمانت به خدا چگونه است؟ خدا همان طور با تو رفتار می کند! 

گرافیست، یک  کاریکاتوریست، یک  هنرمندان فرصت های بسیار خوبی برای تغییردادِن نگاه آدم ها دارند؛ یک 
نقاش، یک عکاس، یک فیلم ساز و یک مستندساز، هرکدام به نوعی می توانند نگاه ما را نسبت به پدیده های عالم 

کنند؛ البته به شرط اینکه خودشان از یک نگاه صحیح برخوردار باشند. تغییر بدهند و تنظیم 

خدا بسیاری از مقدرات ما را بر اساس نگاه ما تنظیم می کند

که خداوند خیلی از  کریم، اسمش »بصیرت« است- آن قدر اهمیت دارد  داشتِن نگاه خوب و درست-که در قرآن 
مقدرات ما را در دنیا و خیلی از ثواب و عقاب های ما را در آخرت، بر اساس نگاه مان تنظیم می کند. اینکه خداوند 

بر اساس نگاه ما بسیاری از مقدرات ما را تنظیم می کند، خیلی عجیب است! 

که از آن به »فال بد« تعبیر می شود. رسول خدا)ص( می فرماید: هیچ وقت  یک نمونه از نگاه ها، »نگاه منفی« است 
 َعْدَوى 

َ
َیَرَة؛ مکارم االخالق/35۰( )ال کاَن ُیِحّبُ الَفمَل الَحَسَن وَیکَرُه الّطِ فال بد نزنید! )إّن النبّيَ صلی اهلل علیه و آله 
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َ

َو ال

گاهی به نحو مبالغه آمیزی صحبت  کرده است، دربارۀ »نگاه مثبت« هم   رواج پیدا 
ً
که اخیرا البته در برخی از علومی 

که باشد، همۀ عالم مطابق نگاه تو تغییر می کند!« درحالی که این طور  می کنند و مثاًل می گویند »نگاه تو هرجوری 
هم نیست، خدا از آزمایش و امتحان کردن بنده اش دست برنمی دارد، خدا از مجازات و پاداش دادن بنده اش در 

دنیا-هرچند به صورت پیچیده- دست برنمی دارد، اما باالخره نگاه انسان خیلی مؤثر است.

حسن ظن یا سوء ظن ما به خدا، نوع نگاه ما را به خدا، نشان می دهد

گر این حسن ظن را نداشته  حسن ظن ما به پروردگار عالم، نوع نگاه ما را به خدا، نشان می دهد. بعضی وقت ها ا
گناه نابخشودنی تبدیل می شود؛ مثل روز عرفه در صحرای  باشیم-همین عدم حسن ظن به خدا- به بزرگ ترین 

که به خدا حسن ظن نداشته باشد! کسی  که خداوند در آن روز، همه را می بخشد غیر از  عرفات 

گفت: در قیامت هیچ عملی فایده ندارد  نه تنها مقدرات ما در این دنیا، به نگاه ما بستگی دارد، بلکه شاید بتوان 
اال حسن ظن به خداوند! آنجا دیگر نمی توانی صدقه بدهی، نماز بخوانی، روزه بگیری و... اما بر اساس روایت، یک 
عمل در آنجا اثر دارد و آن حسن ظن است. می فرماید: روز قیامت یک بنده ای را می خواهند به سمت عذاب ببرند، 
او برمی گردد به عقب نگاه می کند و می گوید: خدایا فکر نمی کردم مرا عذاب بکنی، یعنی نگاهم به تو این نبود! 
اِر َیْلَتِفُت   ّنَ آِخَر َعْبٍد ُیْؤَمُر ِبِه ِإَلی الّنَ

َ
خداوند می فرماید: بندۀ مرا به بهشت ببرید؛ به خاطر همین نگاهش! )َو ُرِوَي  أ

ي  ِبَك...؛ فقه منسوب به امام رضا)ع(/3۶۱( َفَیُقوُل َیا َرّبِ َلْم َیُکْن َهَذا َظّنِ

چگونگی تلقی  شما از خدا، در چگونگی رفتار خدا با شما مؤثر است

که »چگونگی تلقی  شما از خدا، در چگونگی رفتار خدا با شما مؤثر است«  در باب اهمیت نگاه، همین قدر بس 
گمانت به من چگونه است؟ من با تو همان  گمان بنده ام قرار دارد؛ تو  خداوند می فرماید: رفتار من با بنده ام، در 

َنا ِعْنَد َظّنِ َعْبِدي ِبي َفْلَیُظّنَ ِبي َما َشاَء َیِجُدِني ِعْنَده  ؛ فقه منسوب به امام رضا)ع(/3۶۱(
َ
رفتار را می کنم! )أ

که نگاه انسان، در وجود  ما باید ارزِش نگاه، ارزش بصیرت، ارزش زاویۀ دید و طرز نگاه کردن را جا بیندازیم و بدانیم 
کائنات چه جایگاه ویژه ای دارد! خودش و در 

کید ابلیس شده است کند نمی تواند به عالی ترین درجات برسد دچار  که فکر  کسی 

که دنیا را زیباتر از آن  گفته است: »ألزّینّن لهم ما فی األرض«)حجر،2۹( ابلیس اصرار دارد  به فرمودۀ قرآن، ابلیس 
کارهای  کند! همین ابلیس، یکی از  که هست به ما نشان بدهد، یعنی نگاه ما را به دنیا خراب و غیرواقعی  چیزی 
که خودش از رحمت خدا ممیوس است، قسم  کند! او  که همه را از رحمت خدا ممیوس  خبیثانه اش این است 

کار هم خیلی موفق است!  کند، البته در این  خورده است همه را از رحمت خدا ممیوس 

که نمی تواند به عالی ترین درجات برسد، دچار  همۀ ما درصدی از یمس را در خودمان داریم. هرکسی فکر می کند 
که الیق و قابل نیستیم!«  کید ابلیس شده است؛ هرچند اسِم این یمس خودش را »تواضع« بگذارد و مثاًل بگوید »ما 
کسی آنها  که به عالی ترین مقامات رسیدند، چه  کسانی  چرا تو نباید به عالی ترین مقامات معنوی برسی؟! مگر آن 

را رساند؟! قطعًا خدا آنها را به مقامات عالی رسانده است.
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کند! ابلیس خیلی موفق است در اینکه نگاه ما را به خدا تخریب 

گناه کند و زود از خدا  گر کسی  ابلیس خیلی موفق است در اینکه نگاه ما را به خدا تخریب کند. مثاًل در روایت هست که ا
َلُه اهلُل  ّجَ

َ
ْذَنَب َذْنبًا أ

َ
گناه را در پروندۀ او هم نمی نویسد! )اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُن ِإَذا أ کند، خدا می بخشد و اصاًل این  عذرخواهی 

َسْبَع َساَعاٍت َفِإِن اْسَتْغَفَر اهلَل َلْم ُیْکَتْب َعَلْیِه َشْي ٌء ؛ کافی/437/2( این خیلی لطف بزرگی است ولی معمواًل خیلی ها از 
گناه آنها عصبانی است و می گوید  این فرصت استفاده نمی کنند و زود استغفار نمی کنند؛ شاید فکر می کنند خدا االن از 
گناه را انجام دادی؛ چطور رویت می شود این حرف را بزنی؟!« لذا می گذارند مثاًل یک سال بگذرد؛ شاید  که االن این  »تو 

کرد!  کرده است و حاال می شود عذرخواهی  که خدا دیگر یادش رفته یا غضبش فروکش  تصور می کنند 

کید ابلیس شده و نگاهش به خدا خوب نیست!  گناه بالفاصله از خدا عذرخواهی نمی کند، دچار  که بعد از  کسی 
که من دارم نگاهش می  کنم  گناه کردن، بداند و متوجه باشد  که موقع  طبق روایت، خداوند متعال می فرماید: کسی 
ِلٌع َعَلْیِه ِإْن  ّنَ اهلَل ُمّطَ

َ
ْذَنَب َذْنبًا َفَعِلَم أ

َ
گر بخواهم او را می بخشم یا عذابش می کنم، او را خواهم بخشید! )َمْن أ و ا

َبُه َو ِإْن َشاَء َغَفَر َلُه َغَفَر َلُه َو ِإْن َلْم َیْسَتْغِفْر؛ کافی/427/2( همچنین امام صادق)ع( می فرماید؛ خداوند به 
َ

َشاَء َعّذ
گناهش  گناهش توبه می کند و موقع یادآوری  گناه می کند و بعد برمی گردد و از  حضرت داود فرمود: وقتی بندۀ من 
ْنِب َو 

َ
ْذَنَب َذْنبًا ُثّمَ َرَجَع َو َتاَب ِمْن َذِلَک الّذ

َ
از من خجالت می کشد، او را می بخشم. »َیا َداُوُد ِإّنَ َعْبِدَی اْلُمْؤِمَن ِإَذا أ

ی ِعْنَد ِذْکِرِه َغَفْرُت َلُه « )ثواب االعمال/۱3۰( اْسَتْحَیا ِمّنِ

کمتر از نیاز آنها به تنظیم نگاه است! گاهی  نیاز آدم ها به آ

که  از نیاز آنها به تنظیم نگاه است. ما با یک سری اطالعات ثابت و مختصری  کمتر  گاهی  اساسًا نیاز آدم ها به آ
کنیم، همان  گاهی و اطالعات جدیدی پیدا  داریم، می توانیم نگاه خودمان را تغییر بدهیم؛ یعنی بدون اینکه آ

که نگاه مان عوض شود.  کنیم  کنار هم بچینیم و به آن فکر  گاهی های قبلی خودمان را طوری در  آ

که بیش از صد سال عمر نمی کنیم؛ نگاه ما به این صد سال، چگونه است؟ آیا خیلی طوالنی  مثاًل همۀ ما می دانیم 
که خیلی طوالنی است! اما موقع  کوتاه است؟ واقعًا نگاه ما به مقداِر عمرمان، غلط است و فکر می کنیم  است یا 

کرده باشیم( گر ۱۰۰سال هم عمر  کوتاه بوده است)حتی ا که عمر ما خیلی  مردن می فهمیم 

که عمرش واقعًا کوتاه است، زندگی اش را تغییر می دهد؛ مثاًل اینکه دیگر وقتش را  کند  کسی این نگاه را پیدا  گر  ا
گیر نمی دهد و دعوا نمی کند؛ وقتش را برای این مسائل نمی گذارد، به  کسی  تلف نمی کند و مدام تالش می کند، به 
کسی تکبر نمی کند، دلش را این طرف و آن طرف نمی فرستد و به امور بی ارزش و زودگذر  کسی حسودی نمی کند، به 

دنیا، دل نمی بندد.

هنرمندان فرصت های خوبی برای تغییردادِن نگاه آدم ها دارند

گرفتن مطالب جدید است و هنرمندان فرصت های بسیار خوبی برای  بسیاری از اوقات، تغییر نگاه مهم تر از یاد 
را  ما  نگاه  می تواند  عکاس،  یک  و  نقاش  یک  گرافیست،  یک  کاریکاتوریست،  یک  دارند؛  آدم ها  نگاه  تغییردادِن 

کند و یک زاویۀ دید درست به ما بدهد.  نسبت به پدیده های عالم عوض 

یک فیلم ساز، یک مستندساز، هرکدام به نوعی می توانند نگاه ما را تغییر بدهند و تنظیم کنند؛ البته مشروط بر اینکه 
که بتوانند نگاه ما را تغییر بدهند.  خودشان هم از یک نگاه صحیح برخوردار باشند و خدا به آنها این هنر را بدهد 

)الف3-ن2(
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گاهی های اوست  طرز نگاه هرکسی ناشی از عالقه ها به اضافۀ آ
گاهی شان!  بر اساس آ

ً
 انسان ها بر اساس نگاهشان تصمیم می گیرند نه صرفا

خیلی از امتحان های الهی امتحان »طرز نگاه« است

یکی از عوامل مهم برای ارزیابی یک انسان، طرز نگاه اوست. چرا نگاه انسان این قدر مهم و تمثیرگذار است؟ برای 
گاهی های اوست؛ هیچ  گرایش ها به اضافۀ آ اینکه نگاه، برآیندی از همۀ وجود انسان است. نگاه هرکسی ناشی از 

گاهی ها و اطالعات او نیست.   وقت نگاه انسان صرفًا بر اساس آ

گاهی شان!    بر اساس آ
ً
 بر اساس طرز نگاهشان تصمیم می گیرند نه صرفا

ً
مردم غالبا

کردیم و اینکه عمق تمثیِر نگاه و طرز  در جلسات قبل در بارۀ اهمیِت »نگاه« و زاویۀ دید انسان از منظر دین صحبت 
نگاه کردن چقدر زیاد است و امروزه در جهان ما چقدر تالش صورت می گیرد برای اینکه نگاه های مردم را مدیریت کنند 

کنند. که می خواهند بر نگاه ها تسلط پیدا  کسانی  گاهی و اطالعات هم یک ابزار است در خدمت  و تغییر بدهند. آ

گاهی شان تصمیم نمی گیرند؛ بلکه بر  اساس نگرش و نوع نگاهشان تصمیم می گیرند. یعنی  مردم صرفًا بر اساس آ
گاهی خود را به اضافۀ یک چیزهایی می کنند)که در ادامۀ بحث توضیح می دهیم( و یک  که آ غالبًا این گونه است 
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که بر اساس آن تصمیم می گیرند. برآیند نهایی به نام »نگرش« به دست می آید 

گاهی های اوست چرا نگاِه انسان مهم است؟ طرز نگاه هرکسی ناشی از عالقه ها به اضافۀ آ

چرا طرز نگاِه انسان به پدیده ها، این قدر اهمیت دارد که دوست و دشمن، دارند روی طرز نگاه کردن ما کار می کنند؟ 
چرا خداوند متعال این قدر به نگاه بندگانش اهمیت می دهد و چرا ابلیس-که دشمن انسان است- این قدر تالش 

که نگاه انسان ها را خراب کند؟ می کند 

اضافۀ  به  گرایش ها  از  ناشی  هرکسی  نگاه  که  است  این  انسان،  نگاه کردن  طرز  یا  دید  زاویۀ  نگاه،  اهمیت  علت 
گاهی ها و اطالعات او نیست. باید یک اتفاقاتی در دل  گاهی های اوست. هیچ وقت نگاه انسان صرفًا بر اساس آ آ
گاهی های خودش  گرایش های خودش را به اضافۀ آ کند. انسان وقتی  آدم بیفتد تا آدم نگاه دقیق و عمیقی پیدا 

کرد، نگرش و طرز نگاهش شکل می گیرد.

گر به چیزی خیلی عالقه داشته باشی، نگاهت به آن، مثبت می شود ا

گر شما به یک امری خیلی عالقه داشته باشید، نگاهتان به  گرایش های انسان، روی نگاه او تمثیرگذارند؛ ا عالقه ها و 
گر عالقه نداشته باشید، نگاهتان  آن، مثبت می شود و مدام توجیه می آورید سِر اینکه »این کار، شدنی است!« و ا
پدیده ها  به  نگاهتان  باشد،  شما  وجود  در  ترس  گر  ا نیست!«  شدنی  »این کار،  می گویید  مدام  و  می شود  منفی 
گر خیلی دنیای خودتان  گر آدم شجاعی باشید، نگاهتان به پدیده ها یک جور دیگر خواهد شد! ا یک جور می شود و ا

که دنیا را خیلی دوست نداشته باشید. را دوست داشته باشید، نگاهتان به مرگ فرق می کند با وقتی 

کنی  گر شما به لذت بردن از دنیا خیلی عالقه داشته باشی، اما به هر دلیلی این لذت را نبری یا خودت را محدود  ا
)مثاًل برای اینکه پولش را نداری، زورش را نداری، هنرش را نداری یا به خاطر اینکه دین دار هستی، سراغ لذت های 
که دارند از دنیا لذت می برند، خیلی  کسانی  دنیا نمی روی ولی این لذت ها را دوست داری( آن وقت نگاهت به 

کینه توزانه و تحقیرآمیز خواهد شد. 

گر شما زیاد لذت طلب نباشی و بعد، به دلیل عقالنیت و معنویت، سراغ لذت های دنیا هم نروی،  از طرف دیگر، ا
که دنبال لذت  دنیاست، دلسوزانه خواهد شد؛ یعنی دلت به حال او می سوزد و ناراحت  کسی  آن وقت نگاهت به 

کم است و از لذت های برتر محروم است. می شوی از اینکه غرق لذت های 

گرایش های آنهاست گاهی و  طرز نگاه آدم ها برآیندی از آ

که آدم ها  گرایش های انسان است؛ گرایش هایی  گاهی و  چرا طرز نگاه انسان مهم است؟ چون نگاه برآیندی از آ
گاهی ندارند. یک ذره غرور، یک ذره حسد،  کنند و نسبت به آن، خودآ به این سادگی نمی روند در خودشان پیدا 
یک ذره حّب جاه یا حّب مال)البته حّب مال به معنای بِد کلمه( و... هرکدام از این ویژگی های منفی، روی نگاه 

انسان تمثیر می گذارند.

گرایش ها و عالقه های انسان! نگاه و دید، یعنی دانایی به اضافۀ عالقه هایی که در وجود  گاهی به اضافۀ  نگاه یعنی آ
آدم هست.

گر مؤمن  ا بیاید،  از من بدش  اینکه  برای  بکوبم  بینی مؤمن  به  با ضربۀ شمشر  گر  ا امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: 
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ْن 
َ
باشد از من بدش نمی آید؛ یعنی نگاهش به من عوض نمی شود. )َلْو َضَرْبُت َخْیُشوَم اْلُمْؤِمِن ِبَسْیِفي َهَذا َعَلی أ

کوچک از اولیاء  که با دیدن یک حرکت  ْبَغَضِني ؛ نهج البالغه/ حکمت45( البته بعضی ها هم بودند 
َ
ُیْبِغَضِني َما أ

گاهی ها و اطاعاتش نسبت به علی)ع(-  که-با وجود همۀ آ خدا، نگاهشان عوض می شد. مثاًل ابن ملجم چه شد 
که باعث شد نگاهش عوض  کرده بود  نگاهش به أمیرالمؤمنین)ع( عوض شد؟ چه چیزی در دل خودش پنهان 
که ابن ملجم دربارۀ علی)ع( داشت، دیگران هم داشتند، پس چرا بقیۀ اصحاب و اطرافیان  شود؟ آن اطالعاتی 
گاهی در نگاه انسان تمثیرگذار  کمیل یا مالک اشتر، این طور نشدند؟! پس فقط آ حضرت این طور نشدند؟ مثاًل چرا 

گرایش انسان هم بسیار مهم و تمثیرگذار است. نیست؛ بلکه 

خیلی از امتحان های الهی امتحان طرز نگاه است

غزوۀ  مسیر  در  مثاًل  می شد!  منفی  پیامبر)ص(  به  آدم ها  نگاه  خبر،  یک  با  گاهی  هم  کرم)ص(  ا پیامبر  زمان  در 
کنند و جامعه را ُسست  تبوک، یک جایی، منافقین علیه برخی از یاران پیامبر)ص( حرفی زدند تا اختالف ایجاد 
که منافقین می خواستند در میان مؤمنین نسبت  کنند-که سورۀ منافقین نازل شد- آن وقت در همان شرایطی 
کنند، یک دفعه ای رسول خدا)ص( فرمان حرکت دادند و وقتی می خواستند  به پیغمبر)ص( شک و تردید ایجاد 
وضعیت  این  از  هم  منافقین  کجاست؟«  من  »شتر  می زد  صدا  ایشان  و  شد  گم  پیامبر)ص(  شتر  کنند،  حرکت 
کجاست، می خواهد راه بهشت را به ما نشان بدهد! )... که نمی داند شترش  گفتند: این آقا  کردند و  سوءاستفاده 

ْیَن َناَقُتُه؛ الخرائج و الجرائح/3۰/۱ (
َ
أ  َیْدِری 

َ
َماِء َو ال ْسَراِر الّسَ

َ
ْرَجَف اْلُمَناِفُقوَن َفَقاُلوا ُیْخِبُرَنا ِبم

َ
َفم

در همین ماجرا، بعضی ها نسبت به پیامبر)ص( نگاهشان ُسست شد. اصاًل خیلی از امتحان های الهی امتحان 
»نگاه« است؛ گاهی خداوند یک مشکل به تو می دهد و بعد، مشکل را حل نمی کند؛ بلکه آن را بیشتر هم می کند! 
که »خدایا تو خیلی مهربان و خوب  که نگاهت نسبت به خدا چگونه است؟ آیا هنوز هم می گویی  می خواهد ببیند 
از این حرف ها نیست و نگاهت  آیا هنوز هم مثل قبل، قربان صدقۀ خدا می روی یا اینکه دیگر خبری  هستی!« 

منفی می شود!

یکی از عوامل مهم برای ارزیابی هرکسی، نگاه اوست / طرز نگاه انسان، برآیندی از همۀ وجود اوست

یکی از عوامل مهم برای ارزیابی یک انسان، نگاه اوست. چرا نگاه انسان این قدر مهم و تمثیرگذار است؟ برای اینکه 
گرایش های انسان درست باشد نگاهش-حتی با اطالعات غلط یا  گر  نگاه، برآیندی از همۀ وجود انسان است. ا

ناقص هم- خراب نمی شود.

گمراهی خودش- بهانه بیاورد و بگوید »اطالعات غلط به من داده بودند، اطالعاتم ناقص  کسی نمی تواند-برای 
گرایش های تو درست باشد، هیچ وقت با اطالعات غلط یا ناقص، گمراه نمی شوی! در روایت هست:  گر  بود...« ا
ْن 

َ
َبی اهلُل أ

َ
کافر یا منافق هم هیچ گاه به حق یقین نمی کند. )امام صادق)ع(: أ مؤمن هیچ گاه به حق شک نمی کند و 

 َشّكَ ِفیه ؛ 
َ

ْن َیْجَعَل اْلَباِطَل ِفي َقْلِب اْلَکاِفِر اْلُمَخاِلِف َحّقًا ال
َ
َبی اهلُل أ

َ
 َشّکَ ِفیِه ِ َو أ

َ
َیْجَعَل اْلَحّقَ ِفی َقْلِب اْلُمْؤِمِن َباِطاًل ال

محاسن/277/۱( و )ال َیسَتیِقُن القلُب أّنَ الحّقَ باطٌل أبدا و ال َیسَتیِقُن أّنَ الباطَل حّقٌ أبدا؛ تفسیر عیاشی/53/2(

برای آدم منافق، هرچقدر هم-در اثبات حق- دلیل و برهان عقلی و سندهای قوی بیاوری، آخرش حق را قبول 
نمی کند و مثاًل می گوید »دالیلت خیلی منطقی بود؛ رویش فکر می کنم!« اما در نهایت، حرف حق را نمی پذیرد. از 
گرایش ها و عالقه های او منطبق باشد، بدون دلیل و سند، این  که با  کنند  آن طرف، وقتی یک شایعه ای را پخش 
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گفت: »ُخب الاقل از اینها  هم دلیل بخواه و بدون دلیل قبول  حرف باطل را به راحتی می پذیرد! به این فرد باید 
نکن! چرا اینجا بدون دلیل و برهان، پذیرفتی؟!«

که ترس نداشته باشد نگاهش درست می شود کسی 

که  گرایش های انسان روی نگاه او تمثیر می گذارند. مثاًل کسی  که  علت اینکه »نگاه« خیلی مهم است، این است 
ترس نداشته باشد، نگاهش درست می شود.

اولین و مهم ترین خصلت عرفا »شجاعت« است. آدِم شجاع، از غیر خدا نمی ترسد؛ آن وقت موحد و عارف می شود، 
کنار می گذارد و می رسد به اینکه »ال مؤثر فی الوجود، اال  اهلل«. حضرت امام)ره( یک عارف  چون »ما ِسَوی اهلل« را 

کید داشتند.  که رهبر انقالب هم بر آن تم بود و یکی از ویژگی های بسیار مهم ایشان، صفت شجاعت بود 

که مردم به عنوان ترس می گویند، چیزی  که من از این چیزی  حضرت امام)ره( یک بار به فرزندشان فرموده بود 
از یک چیزی می ترسد، من اصاًل  کسی  اینکه می گویند  را تجربه نکرده ام!  تا به حال در خودم ترس  نمی فهمم و 
نمی فهمم یعنی چه؟! آن وقت، همین شجاعت امام به ایشان نگاه و دیِد درست می داد و ایشان با همین نگاه 
که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند  درست می فرمود »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« امام)ره( واقعًا معتقد بود 

بکند نه اینکه این حرف را برای تبلیغات بگوید!

هنرمند حماسی، نیاز به صفت شجاعت دارد 

موضوع صحبت ما در این جلسات »زاویۀ دید در هنر حماسی« است و حماسه هم یعنی شجاعت! هنر حماسی 
نیاز دارد به اینکه شما صفت شجاعت داشته باشی، دلیر باشی و از هیچ چیزی نترسی. 

جدا از اینکه ما در همۀ زندگی، به دیِد درست احتیاج داریم، جدا از اینکه بر اساس دید درسِت هرکسی، مقدرات 
درست  دید  اهل  که  می کند  انتخاب  کسانی  از  را  یارانش  زمان )ع(  امام  اینکه  از  جدا  می شود،  نازل  برایش  الهی 
کم می کند، جدا از اینکه دید درست، عالمت ارزش یک انسان است و  هستند، جدا از اینکه دید درست، رنج دنیا را 
که این دید انسان، برآیندی از همۀ دارایی های ارزشمند اوست...  کند چرا انسان هر روز باید دید خودش را درست 
عالوه بر همۀ اینها، در هنر حماسی هم ما باید یک دید درست داشته باشیم و دید انسان هم ناشی از عالقه های 

گاهی های اوست. او به اضافه ای آ

که برخوردار از نگاه حماسی باشد. چه کسی می تواند نگاه حماسی  کند؟ کسی  چه کسی می تواند اثر حماسی تولید 
که در خصلت های روحی اش، صفت شجاعت هم داشته باشد، مثاًل اینکه از شکست در اثر هنری  کند؟ کسی  پیدا 
که تشویق دیگران هم نباید روی او اثر داشته  که می خواهد از تحقیر دیگران نترسد، رازش این است  نترسد. کسی 
کف بزنند، تحت تمثیر قرار نگیرد، بلکه ناراحت بشود. کمااینکه طبق روایات، مؤمن  گر همۀ عالم هم برایش  باشد. ا
ْعَلُم 

َ
أ َنا 

َ
أ َقاَل  َو  َیْعَلُموَن   

َ
ا ال ِمّمَ َیْسَتْغِفُر اهلَل  َو  َیُقوُلوَن  َما  َحُدُهْم َخاَف 

َ
أ َي  ُزّکِ از تشویق دیگران ناراحت می شود )ِإْن 

ِبَنْفِسي ِمْن َغْیِري ؛ امالی صدوق/572(

گر همۀ عالم جلوی او بایستند و تحقیرش  کدام تحقیر می ترسد؟! حتی ا که از تشویق ناراحت می شود، از  کسی 
گر همۀ دنیا هم در مقابل من بایستند،  گفت: ا کنند، باز هم نمی ترسد! کمااینکه »عمار« در ماجرای جنگ جمل 
اَلُم(  ِبي َطاِلٍب )َعَلْیِه الّسَ

َ
َمَر َعِلّيُ ْبُن أ

َ
ْهُل اْلَبْصَرِة أ

َ
ا اْنَهَزَم أ در طرفداری از علی بن ابیطالب)ع( ذره ای شک نمی کنم )َلّمَ
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ْیِت َضْرَب 
َ
ِت َکْیَف َرأ ّمَ

ُ
اُر ْبُن َیاِسِر )َرِضَي اهلُل َعْنُه( َفَقاَل َلَها: َیا أ ا َنَزَلْت َجاَءَها َعّمَ ِبي َخَلٍف، َفَلّمَ

َ
ْن َتْنِزَل َعاِئَشُة َقْصَر أ

َ
أ

َما َو اهلِل 
َ
 ِمْن َذِلَك، أ

ً
 اْسِتْبَصارا

ُ
َشّد

َ
َنا أ

َ
َك َغَلْبَت. َقاَل: أ

َ
ّن

َ
ْجِل أ

َ
اُر ِمْن أ ْیِف َفَقاَلْت: اْسَتْبَصْرَت َیا َعّمَ َبِنیِك ُدوَن ِدیِنِهْم ِبالّسَ

ُهْم ِلِکَتاِب اهلِل )َعّزَ َو 
َ
ْقَرأ

َ
ْیُت َعِلّیًا أ

َ
ُکْم َعَلی اْلَباِطِل...َفَرأ

َ
ّن

َ
ا َعَلی اْلَحّقِ َو أ

َ
ّن

َ
ُغوَنا َسَعَفاِت َهَجَر َلَعِلْمَنا أ ی ُتَبّلِ َلْو َضَرْبُتُموَنا َحّتَ

ی اهلُل َعَلْیِه َو آِلِه( 
َ
ِة، َمَع َقَراَبِتِه ِمْن َرُسوِل اهلِل )َصّل ّنَ ْعَرَفُهْم ِبالّسُ

َ
ُهم  َتْعِظیمًا ِلُحْرَمِتِه، َو أ

َ
َشّد

َ
ِویِلِه، َو أ

ْ
ْعَلَمُهْم ِبَتم

َ
(، َو أ

َ
َجّل

ْساَلِم؛ امالی طوسی/۱43( ِ
ْ

َو ِعَظِم َعَناِئِه َو َباَلِئِه ِفي ال

هنرمند حماسی کیست؟

که بعدش بخواهد آن را-در  کسی حماسه را درک می کند  کیست؟ چه  هنر حماسی چیست و هنرمند حماسی 
قالب یک اثر هنری- به دیگران نشان بدهد؟

کنیم، ما حماسۀ اربعین  متاسفانه ما همین حماسۀ سینه زنی را هم نمی توانیم-در قالب هنر- به خوبی منتقل 
کنیم! همین  کنیم، چه رسد به اینکه بخواهیم حماسۀ امام حسین)ع( را منتقل  را هم نمی توانیم خوب منتقل 
که مردم در همه جا انجام می دهند، خودش یک  سینه زنی ها، پوشیدن لباس سیاه و عزاداری و نوحه خوانی را 

کجای دنیا چنین چیزی سراغ دارید؟! حماسه است؛ این یک چیز عادی نیست! شما 

کنید به اینکه بعد از ۱4۰۰سال چه نیرویی دل های مردم را به سمت امام حسین)ع( می کشاند؟ در روایت  شما فکر 
ْهَوُن ِمْن ِإَزاَلِة 

َ
کوه از جای خود است )ِإَزاَلُة اْلِجَباِل أ که تکان دادن دل از جای خود، سخت تر از تکان دادن  هست 

که دل های مردم با نام امام حسین)ع( این طور تکان می خورد؟  َقْلٍب َعْن َمْوِضِعِه؛ تحف العقول/358( چه می شود 
که از دست داده است، این طور  کسی چهل سال برای پدر یا مادری  آیا این معجزه نیست؟! در تاریخ نیامده است 
که نگاهش  از امام حسین)ع( می بینیم، معجزه نیست؟! کسی  که ۱4۰۰سال بعد  کند. پس این چیزی  عزاداری 

درست باشد، این مسائل را درک می کند.

گرایش های شما درست نباشد، به »نگاه حماسی« نمی رسید تا 

گاهی های او  گرایش های شما است. گرایش های انسان بر روی آ چرا نگاه انسان، ارزش دارد؟ به دلیل اینکه عالمت 
گرایش های شما درست نباشد، به نگاه عالی و دقیق-به ویژه به نگاه  سوار می شود و تبدیل می شود به نگاه. لذا تا 
که می تواند به تولید اثر حماسی منجر بشود، باید برآمده از یک نگاه حماسی  حماسی- نمی رسید. دید و نگاهی 

باشد.  

که در وجودش »شجاعت« نداشته باشد، نمی تواند نگاه حماسی داشته باشد و یک اثر حماسِی خوب  هنرمندی 
گر هم فقط یک کمی  بسازد؛ مثاًل نمی تواند حماسۀ ابالفضل العباس)ع( یا مسلم بن عقیل را به نمایش در بیاورد. ا

کند. شجاع باشد، یک کمی می تواند هنر حماسی تولید 

در آن ماجرای مشهور، جنس ناراحتی و غضب أمیرالمؤمنین)ع( از اینکه خلخال از پای دختر یهودی درآوردند چه 
بود؟ ناراحتی ایشان صرفًا از ظلم و مظلومیت نبود، بلکه ناراحتی ایشان از انظالم و عدم مقاومت در مقابل دشمن 
که  کردند  التماس  به دشمن  بلکه  نگرفتند  را  که مردها جلوی  غارتگری دشمن  بود  بود. چون حضرت شنیده 
که  گر از شنیدن این خبر بمیرد حق دارد. نگاه علی)ع( به این ظلم، آن قدر شدید نیست  »نزنید!« لذا فرمود: آدم ا
ْخَرى 

ُ ْ
ِة اْلُمْسِلَمِة َو األ

َ
ُجَل ِمْنُهْم َکاَن َیْدُخُل َعَلی اْلَمْرأ ّنَ الّرَ

َ
نگاهش به آن انظالم، این قدر شدید است! )َو َقْد َبَلَغِنی أ

 ِباالْسِتْرَجاِع َو ااِلْسِتْرَحاِم ُثّمَ اْنَصَرُفوا َواِفِریَن َما 
َّ

ُع ِحْجَلَها َو ُقْلَبَها َو َقاَلِئَدَها َو ِرَعاَثَها َما ُتْمَنُع ِمْنُه ِإال اْلُمَعاَهَدِة َفَیْنَتِز
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َکاَن ِبِه َمُلومًا َبْل َکاَن ِعْنِدی ِبِه  َسفًا َما 
َ
 ُمْسِلمًا َماَت ِمْن َبْعِد َهَذا أ

ً
ّنَ اْمَرأ

َ
ِریَق َلُه َدٌم َفَلْو أ

ُ
 أ

َ
َناَل َرُجاًل ِمْنُهْم َکْلٌم َو ال

 َتْغُزوَن َو ُیْعَصی اهلُل َو َتْرَضْوَن؛ 
َ

 ُتِغیُروَن َو ُتْغَزْوَن َو ال
َ

...َفُقْبحًا َلُکْم َو َتَرحًا ِحیَن ِصْرُتْم َغَرضًا ُیْرَمی ُیَغاُر َعَلْیُکْم َو ال
ً
َجِدیرا

کافی/5/5- نهج البالغه/خطبه 27(

که نگاهش  کند؟ کسی  کسی می تواند هنر حماسی تولید  این فرق نگاه امیرالمؤمنین)ع( با دیگران است! حاال چه 
شبیه این نگاه أمیرالمؤمنین)ع( باشد و اال نشان دادن هر مظلومیتی، هنِر حماسی محسوب نمی شود و مردم 

برای هر مظلومی متمثر می شوند!

گریه ها با هم فرق می کند! عیار 

از عیار ها  گریه ها با هم فرق می کند؛ بعضی  أباعبداهلل الحسین)ع( طال است، اما طال »عیار« دارد! عیار  گریه برای 
از عیار ها باال است. پایین است بعضی 

کبری)س ( چه جنسی است؟  کنید به اینکه جنس داغ دل زینب  که برای حضرت زینب)س ( گریه می کنید، فکر  شما 
گر برادرش را از دست بدهد می سوزد،  نکند تشبیه می کنید به این روابط عادی خواهر و برادری؟ ُخب هر خواهری، ا

کردیم. آیا ماجرا در همین سطح بوده است؟ کبری)سع( برقرار  که ما با زینب  اما این حداقِل ارتباطی است 

که برای عباس)ع( به پهنای صورتش اشک می ریخت و  گریۀ امام حسین)ع( برای أباالفضل العباس چه بود  جنس 
گریه ها برای ما  گریه ها را درک می کنیم؟ جنس این  ک می کرد؟ آیا ما جنس این  با آستین مبارک چهرۀ خودش را پا
که آتش آن، هیچ وقت خاموش  گریه ها است  گریه ها حماسه تولید می کند، جنس این  ناشناخته است، جنس این 

گریه ها آشنا باشیم.  نمی شود و هیچ وقت تمام نمی شود. باید یک مقدار با جنس این 

از  گریه،  این  و  بی تابی  این  چیست؟  زینب)س(  بی تابی  و  گریه  جنس  چیست؟  اباعبداهلل)ع(  گریۀ  این  جنس 
کند؛ خیلی برایش  که دارد به حق می شود، زینب)س( نمی تواند بی حرمتی به حق را تحمل  بی حرمتی ای است 

است... سخت 

)الف3-ن2(
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 نظریات هرکسی نشان می دهد در دلش چه خبر است
 طرز نگاه انسان، عالقه های پنهان و امراض درونی او را لو می دهد!

گاهی پشه را فیل می بیند!  که   گرایش های انسان، نگاه او را عوض می کنند؛ به حدی 

نگاه و زاویۀ دید شما، محل نشان دادن و لو دادن عالقه های پنهان شما و محل محاسبۀ نفس است. گرایش ها و 
عالقه های انسان از طرز نگاِه او به پدیده ها مشخص می شود و نگاه او هم از اعمال و رفتارش قابل تشخیص است. مثاًل 
که نگاهت به »زمان« غلط است؛ فکر می کنی هفتاد سال یعنی خیلی!  وقتی توبه را عقب می اندازی، عالمت این است 

هنرمندان بیش از علماء می توانند روی نگاه افراد تأثیر بگذارند

انسان ها بر اساس نوع نگاهشان پیش خدا ارزش پیدا می کنند و وقتی ارزش بیشتری پیدا می کنند، نگاهشان 
گر یک درصد لذتشان فیزیولوژیک باشد،  گر انسان ها از چیزی لذت می برند، مثاًل ا هم بهتر می شود. در دنیا هم ا

۹۹درصِد لذتشان ناشی از طرز نگاه آنهاست.

کار می کنند، کسانی  کنند روی نگاه  انسان ها  که می خواهند زندگِی انسان ها را اداره  همه با »نگاه« کار دارند؛ کسانی 
کاالی خود را بفروشند هم در واقع می خواهند نگاه  آدم ها را در جریان تبلیغات،  کار می کنند تا  کاال  که روی تبلیغات 
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که می توانند روی نگاه آدم ها تمثیر بگذارند هنرمندها هستند. هنرمندها بیش از  کسانی  تغییر بدهند. بیشترین 
علماء می توانند روی نگاه افراد تمثیر بگذارند.

گرایش های اوست! علم انسان در اختیار 

گاهی های انسان است. انسان در نگرش خود به پدیده ها، عالقه های  نگاه، برآیندی از ترکیب عالقه های انسان و آ
گاهی ها و اطالعات او را تسخیر می کنند. علم و اطالعات، مفید است  خودش را نشان می دهد. عالقه های انسان، آ
کارها را می تواند انجام  کنید علم، خودش خیلی از  گمان  اما علم زدگی یعنی بهادادِن بیش از حد به علم! اینکه 
گاهی-در مقام تشبیه- مثل یک تسبیح است  گرایش های انسان است! علم و آ دهد اشتباه است؛ علم در اختیار 

که می توانند هرطور خواستند، این تسبیح را بچرخانند! و عالقه های شما مثل سرانگشت دست شما هستند 

گاهی ها  گرایش های خود را طبق آ کنیم و بعد  گاهی پیدا  برخی می گویند: »علم، گرایش ها را می سازد و ما اول باید آ
که اول به سراغ علم می رود، به دلیل عالقه اش  کاماًل غیردقیق است؛ زیرا هرکسی  تنظیم نماییم« اما این یک حرف 
گرایش های خودش است؛ منتها  و  به دنبال احساسات  او هم در اصل  آن می رود، پس  گاهی، سراغ  آ و  به علم 

گرفته است. گاهی تعلق  کسب علم و آ گرایش و عالقۀ او، به 

گاهی پشه را فیل می بیند! که  گرایش ها »دید« انسان را عوض می کنند؛ به حدی 

است  این  »نگاه« است. مهم  که همان  نتیجه ای می دهد  او، یک  گرایش های  تمثیر  انسان تحت  گاهی  آ و  علم 
که  گرایش قرار می گیرد؟ به عنوان مثال، یک هنرمند و به ویژه هنرمندی  کدام  که این نگاه، خودش تحت تمثیر 
کند، باید شجاع باشد و هیچ نوع ترسی در وجودش نباشد؛ نه ترس از آبرو، نه ترس  می خواهد هنر حماسی تولید 
از دست رفتن فرصت ها، نه ترس از ضایع شدن و... باید شجاع باشد؛ مثل یک عارف باهلل و یک انسان موحد، 

وارسته و رها از همه چیز!

که  کند، هرچند  که شجاع نباشد نمی تواند نگاه حماسی پیدا  کسی  گرایش ها روی نگاه انسان تمثیرگذار هستند لذا 
حماسه و شهادت و جهاد را خوب برایش توضیح بدهند، اما چون شجاع نیست نمی تواند صحنه را درست ببیند. 
که  گرایش های انسان )مثاًل شجاعت یا ترس( یک »دید« به انسان می دهد و نگاه او را تغییر می دهد به حدی  پس 

ممکن است باعث شود فرد، یک پشه  را فیل ببیند!

کنی! وقتی دالر را بزرگ ببینی، نمی توانی به »اقتصاد بدون دالر« فکر 

گر ناو آمریکایی وارد خلیج فارس شد، آن را بزنید! بعدها یکی از فرماندهان  که ا امام خمینی)ره( فرموده بود 
ج  از خلیج فارس خار را  ایرانی ها یک موشک به ناو ما زده بودند، همۀ ناوهای مان  گر  ا که  گفت  ارتش آمریکا 
می کردیم و دیگر برنمی گشتیم، اما خوشبختانه نزدند! حاال چرا نزدند؟ چون آمریکا را بزرگ دیدند. این »نگاه« 

نیست. واقعیت  است؛ 

کنند،  در مسائل اقتصادی هم مسئولین ما اقتصاد بدون »دالر« به ذهن شان نمی رسد و نمی توانند به آن فکر 
چون دالر را خیلی بزرگ دیده اند؛ این تمثیر »نگاه« است نه تمثیر علم و نه تمثیر واقعیت! خداوند برای حل مسائل 
که باید ببیند، نمی بیند و به چشمش نمی آید،  کسی  گذاشته است، اما آن  اقتصادی در عین بحران هم راه حل 
که نگاهش درست نباشد خالقیت پیدا نمی کند و در نتیجه راه  چون نگاهش به مسائل، طوِر دیگری است. کسی 
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حل هم پیدا نمی کند، پشه را به بزرگِی فیل می بیند و فرار می کند و این فرارکردن از پشه را منطقی می داند! این نگاه 
که در دلش وجود دارد. گرایش های اوست؛ ناشی از ترس هایی است  ناشی از 

نگاه و زاویۀ دید انسان، نشان دهندۀ عالقه های پنهان اوست!

گرایش های اوست. أباالفضل العباس صاحب بصیرت بود و حتمًا  نه تنها نگاه، بلکه »بصیرت« انسان هم ناشی از 
گرایش های پنهانش می دهد، خبر از  که مقامش در بین شهدا این قدر باال رفت. بصیرتش خبر از  از بصیرتش بود 

صفای باطنش و مرام و معرفتش می دهد! عباس هیچ نقطۀ سیاهی در دلش نیست.

گرایش های  با  گرایش هایی دارد، چون قلب انسان بسیار پیچیده است.  انسان به سختی می تواند بفهمد چه 
پنهان  عالقه های  دادن  لو  و  نشان دادن  محل  شما،  دید  زاویۀ  و  دیدگاه  نگاه،  بصیرت،  می کنی؟  چه  پنهانت 
می اندازی،  عقب  را  خدا  به  تقرب  تدارِک  و  توبه  وقتی  مثال،  برای  است.  نفس  محاسبۀ  محل  نگاه،  شماست. 
که نگاه تو به »زمان« غلط است، مثاًل فکر می کنی هفتاد سال یعنی خیلی! نگاه انسان از اعمال و  عالمت این است 

از روی نگاه انسان، گرایش ها و عالقه های او مشخص می شود. رفتار او، قابل تشخیص است و 

 انسان را به اشتباه می اندازد تا زیاد روی فهم خودش حساب باز نکند!
ً
گاهی خدا عمدا

همیشه  برای  دارد  دوست  او  بماند،  زنده  را  فردا  باشد  داشته  دوست  که  کسی  می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع( 
و  روانشناس  أمیرالمؤمنین  جعفریات/24۰(  َبدا؛ 

َ
أ َیِعیَش  ْن 

َ
أ ُمُل 

ْ
َیم ُه 

َ
َفِإّن َغداً  َیِعیَش  ْن 

َ
أ ُمُل 

ْ
َیم )َمْن  بماند  زنده 

کار و عمل  گر عالقه داری همیشه زنده بمانی، این عالقه، روی  انسان شناس است و بی حساب حرف نمی زند! ا
کنی، حبّ الدنیا و عالقه به زندگی جاودانه در این دنیا  تو تمثیر می گذارد، آن وقت نمی توانی اثر حماسی تولید 
که حاضر نیست از نظر و  گاهی اثرش این است  که انسان نتواند از جان خودش بگذرد، بلکه  فقط به این نیست 

بگذرد! دیدگاه غلط خودش 

کردم!« در واقع باید  گاهی خداوند خودش عمداً انسان را به اشتباه می اندازد تا انسان بگوید »وای چه اشتباهی 
که امام سجاد )ع( در دعای ابوحمزه ثمالی  کردم؛ من خیلی اشتباه می کنم...« همان طور  بگوید »باز هم اشتباه 
کند. أمیرالمؤمنین)ع( در  می فرماید »إرَحم َعبَدَک الجاِهل« یعنی انسان نباید زیاد روی فهم خودش حساب باز 
باُعِد ِمنک« یعنی من نگاهم آن قدر 

مناجات شعبانیه-به تعبیر دیگری- عرضه می دارد »أبَلیُت َشباِبی فی َسکَرِة الّتَّ
گویی مست هستم! که  پرت است 

که در دلش چه خبر است؟ نظریات هرکسی نشان می دهد 

که در دلش  گاهی انسان ها خودشان را سانسور می کنند و نظراتشان را نمی گویند. نظریات هرکسی نشان می دهد 
که  گاهی امراض درونِی آن فرد است. زمانی  گرایش ها و  کسی نشان دهندۀ تمایالت و  چه خبر است؟ نظریات هر 
گفت: آنها هم مسلمان هستند چرا باید به جنگ  أمیرالمؤمنین)ع( به جنگ جمل می رفتند، شخصی به حضرت 
گفت: باالخره آنها  کند باید به جنگش برویم. آن فرد  ع رفتار  که خالف شر با آنها برویم؟ حضرت فرمود: مسلمانی 
مؤمن یا مسلمان هستند، چرا باید به روی مسلمان شمشیر بکشیم؟! یکی از اصحاب حضرت می خواست با آن 
گرایش درونی اش ناشی شده  کدام  که این نظر از  کنید. معلوم نیست  کند، اما حضرت فرمود: رهایش  فرد بحث 
ْعَطْیَتِني َسْیفًا َیْعِرُف 

َ
ِصیَب ُمْؤِمنًا َفِإْن أ

ُ
 أ

َ
ْکَرُه اْلُخُروَج ِفي َهَذا اْلَحْرِب ِلَئاّل

َ
که به اینجا رسیده است. )َفَقاَل َلُه َسْعٌد ِإّنِي أ

 
َّ

 ِإَلَه ِإال
َ

ْهَل ال
َ
َقاِتَل أ

ُ
 أ

َ
ْن ال

َ
ي َعاَهْدُت اهلَل أ َعّزُ اْلَخْلِق َعَلّيَ َو َلِکّنِ

َ
ْنَت أ

َ
َساَمُة؛ أ

ُ
اْلُمْؤِمَن ِمَن اْلَکاِفِر َقاَتْلُت َمَعَك َو َقاَل َلُه أ
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 َلْسُتْم َعَلی َبْیَعِتي َقاُلوا َبَلی َقاَل اْنَصِرُفوا َفَسُیْغِني اهلُل 
َ
 َمْفُتوٍن معاتب أ

ُ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع َلْیَس ُکّل

َ
اهلُل.... َفَقاَل َلُهْم أ

َتَعاَلی َعْنُکْم ؛ الجمل و النصره/۹5(

گردان برجستۀ عالمه طباطبائی)ره( بودند-که عالمه فرموده بودند؛ بعد از من به ایشان  آقای سعادت پرور)ره( از شا
که در زمان ظهور، وقتی بعضی از  که دربارۀ ظهور دارند، روایتی را توضیح می دهند  کتابی  کنید- ایشان در  مراجعه 
که  گردن آنها را بزنند! چرا؟ چون حضرت می داند  سربازان حضرت، یک نظری می دهند، حضرت دستور می دهد 
گرایش های درونی و نظرات ناشی از آن، چه بالیی می خواهد بر  او برای چه این نظر را داده است و در آینده با این 

سر جامعه بیاورد! لذا حضرت معطل نمی کند و همان جا دستور اعدام می دهد.

کسی نمی تواند نظر باطل خود را جا بیندازد؟ چرا بعد از ظهور، 

کسی  کثر مردم حرف حق را از باطل تشخیص می دهند، لذا دیگر  که ا در زمان ظهور، حق آن قدر روشن می شود 
که  کند و مردم را فریب بدهد، چون می داند  نمی تواند حرف ُمفت بزند و نظِر باطل خودش را برای همه مطرح 
کند نظر باطلی  که با این مقدار از وضوح و روشنی حق، جرأت  کسی  مردم نمی پذیرند و با او مخالفت می کنند. لذا 

بدهد، باید سر از بدنش جدا شود.

که نظرشان باطل است؟ بله  آیا خودشان می فهمند  که نظر باطل می دهند و حرِف مفت می زنند،  کسانی  آن 
گفتند:  که پیامبر)ص( بر حق است. به ابوجهل  می فهمند، کمااینکه افرادی مثل ابوجهل، خودشان می فهمیدند 
که دروغ نمی گوید، حتمًا  ایشان  یا دروغ؟ گفت  آیا راست می گوید  که من پیغمبر هستم،  یتیم عبداهلل می گوید 
پیغمبر است! گفتند پس تو به او ایمان آوردی؟ گفت نه، ایمان نیاوردم. آدم خوبی است، اخالقش را دوست دارم 
که او رئیس من باشد، من خودم رئیس هستم. )فقال له أبو جهل: ویحک! و اهلل إّن  و... اما نمی توانم بپذیرم 
کذب  محمد قط؛ و لکن إذا ذهب بنو قصّی باللواء و الحجابة و الّسقایة و الّندوة و النبّوة، ما ذا  محمدا لصادق، و ما 

یکون لسائر قریش ؛ أمالی المرتضی/ج 2/ص 2۶5 و الشفا القاضی عیاض/ج ۱/ ص27۰ (

گر صاحب دل بشوی، صاحب نظر می شوی! ا

ک  کند، باید دلت را خیلی پا گر خداوند بخواهد تو را صاحب نظر  که ما را صاحب نظر نماید. ا از خداوند بخواهیم 
و  آقا  نظر  که  می دهی  را  نظری  همان  شدی  که  صاحب نظر  می شوی،  صاحب نظر  بشوی،  صاحب دل  گر  ا کند. 

است.  موالیت 

که یک حرفی را از یک صاحب دلی می شنیدم، بعد همان  حاج آقای دوالبی می فرمود: خیلی وقت ها پیش می آمد 
که امام هم دارد همان  حرف را در یک جلسۀ دیگر مثاًل از یک آدم حسابی دیگر می شنیدم، یک دفعه ای می دیدم 
حرف را می زند و... این حرف ها و نظرات، خیلی نزدیک به هم بود. ایشان می فرمود اینها نظرات حضرت ولی عصر 

کرده است. است و حضرت نظرات اینها را باهم هماهنگ 

)الف3-ن2(
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| جلسه هشتم |
حق طلبی و ظلم ستیزی؛ الزمۀ رسیدن به نگاه درست

کنیم تا به »نگاه درست« برسیم؟  چه کار 
گرایش های بد، نگاه غلط!   گرایش های خوب، نگاه درست به ما می دهد و 

کنیم  حق طلبی و نفرت از ظلم، باعث می شود نگاه درست پیدا 
که بین حق و باطل بی طرف باشد، دچار نگاه غلط می شود کسی 

را در بررسی و تحلیل علمی خودتان دخالت ندهید« منظور، گرایش های غلط  اینکه می گویند »گرایش های تان 
گرایش های درست را باید دخالت داد. باید در بررسی های علمی، عالقه های خوب مثل حق طلبی را  است و اال 

گر حق طلب باشیم، نگاه درست پیدا می کنیم و به اشتباه نمی افتیم. دخالت بدهیم. ا

گرایش های او باشد ج از سیطرۀ  نگاه انسان نمی تواند خار

که نظرات و نگاه انسان قطعًا  کنار بگذاریم!« در صورتی  گرایش ها را  گفتگوی علمی باید  بعضی ها می گویند: »هنگام 
گرایشی داشته  که انسان چه  گرایش های او باشد؛ نگاه درست، وابسته به این است  ج از سیطرۀ  نمی تواند خار
گرایش ها نه تنها نباید در بررسی های منطقی و علمی حذف شوند، بلکه باید روی مطالعۀ علمی ما  باشد. بعضی از 
کم بر مطالعات علمی  گرایش حا گر این  گرایش ارزشمند است و ا اثر مطلوب بگذارند. مثاًل گرایش »حق طلبی« یک 

ما نباشد به اشتباه می افتیم.
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رسانه های غربی در القاء مطالب به مخاطب، برای اینکه مخاطب را از منبع پیام مطمئن نمایند و روی افکارش 
به صورت خالص  را  که حقیقت  وانمود می کنند  این طور  و  به »بی طرفی« می زنند  را  بگذارند، خودشان  تمثیر 
به  را  نگرش خاص  دارند یک  و  نیستند  اصاًل بی طرف  بیان می کنند! در حالی که  گاهی دادن  آ و فقط محِض 

القاء می کنند. مخاطب 

آیا برای رسیدن به حقیقت، باید »بی طرف« باشیم؟

گرایش، حتی نسبت به حق و حقیقت، اطمینان بخش است؟ بعضی ها در بررسی تاریخ  آیا بی طرفی و نداشتن 
حق  طرفدار  شما  که  کنید  فرض  می کنیم!«  بررسی  جانب داری،  بدون  و  عالمانه  »خیلی  می گویند  اهل بیت)ع( 
که  نیستی و نمی خواهی تشخیص بدهی حق با علی)ع( بوده یا حق با معاویه بوده است، اما شما طالب حقیقت 

هستی! صادقانه بگو حقیقت چیست و چه اتفاقاتی افتاده است؟

گر  که نقل می کنند، گم می شود! ا که حقیقت در بین اتفاقات و حوادثی  بعضی ها تاریخ را طوری بیان می کنند 
که »نگرش ما تحت تمثیر هیچ عالقۀ خاصی نیست  کنی و بگویی  بخواهی بین حق و باطل خیلی بی طرف، برخورد 

و به هیچ طرفی عالقه نداریم!« دیگر شما یک منبع مطئمن برای پیام رسانی، به حساب نمی آیی! 

که بین حق و باطل بی طرف باشد نگاهش به پدیده ها غلط خواهد بود  کسی 

که  نباشد  طوری  ما  عالمانۀ  بررسی های  یعنی  باشیم،  بی طرف  باطل  و  حق  بین  نباید  عالمانه  بررسی های  در 
گر انسان بین حق و باطل بی طرف باشد  کنار می گذاریم!« ا بگوییم »فعاًل طرفداری از حق و جانبداری از مظلوم را 
و حساسیت خودش را نسبت به مظلوم از دست بدهد، خداوند فهم و شعورش را می گیرد و دیگر به همۀ پدیده ها 

غلط نگاه می کند!

کشتار  آن همه  از  شما  آیا  کنید؛  بررسی  بی طرفانه  را  میانمار  مسلمانان  قتل عام  ماجرای  می خواهید  شما  مثاًل 
گر نسبت به این جنایت، واقعًا بی طرف هستید، پس من دیگر حرف شما را  انسان های بی گناه، متنفر نیستید؟! ا

نیستید! حقیقت طلب  چون  نمی شنوم 

گرایش های  گر بی طرف نباشی، حقیقت را پیدا نمی کنی!« درحالی که این طور نیست؛ اتفاقًا برخی از  می گویند: »ا
وقتی  می کند.  بهتر  را  او  فهم  و  باز  را  انسان  ذهن  حقیقت طلبی ها،  و  حقیقت جویی ها  از  برخی  و  ناب  و  خوب 
کار علمی انجام بدهید یا  وقتی می خواهید فهم دقیق داشته باشید، اول باید موضع تان را با  می خواهید یک 

کنید. مشخص  »حق« 

کسی قضاوت نمی کند! کسی در مورد   
ً
که ارزش ها نابود شده، طبیعتا در جامعه ای 

گرایشی بر  بعضی ها در ارتباط با غرب، یک موضع بی طرفانه می گیرند و می خواهند حقیقت جویانه و بدون اینکه 
کند، خوبی ها و بدی های تمدن غرب را برشمارند. مثاًل می گویند: یکی از خوبی های غرب  اندیشۀ آنها غلبه پیدا 
کار همدیگر فضولی نمی کنند، همدیگر را قضاوت نمی کنند و... ؛ در  کار ندارد، در  کسی  کار به  کسی  که  این است 

واقع این طرز نگاه به غرب، ناشی از بی  طرفی نیست، بلکه ناشی از سطحی نگری است!

کسی قضاوت  کسی در مورد  که دیگر  که ارزش ها نابود شده و عاطفه از بین رفته باشد، معلوم است  در جامعه ای 
دیگر  کنند،  مطرح  گرایش  یک  به عنوان  آن را  و  بنامند  »هم جنس گرایی«  را  هم جنس بازی  وقتی  مثاًل  نمی کند! 
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کارش ندارند! اما در یک جامعۀ دینی-که ارزش ها نابود نشده است- هنر این  هرکسی هرطوری باشد، کاری به 
کسی قضاوِت غلط و منفی نکنیم و البته این خیلی سخت است، ولی باید این را به دست بیاوریم. که دربارۀ  است 

چه کار کنیم تا به »نگاه درست« برسیم؟/ گرایش های خوب نگاه درست به ما می دهد و گرایش های بد، نگاه 
غلط!

گرایش های اوست؛ گرایش های  کنیم تا به یک نگاه درست و صحیح برسیم؟ نگاه انسان ناشی از عالقه ها و  چه کار 
گرایش های خوب هم نگاه خوب و درست به انسان می دهد؛ گرایش به حق  غلط، نگاه غلط به انسان می دهد و 
گرایش های تان را در فهم و تحلیل و نگاه و نگرش  را در خودتان افزایش دهید تا خوش فهم بشوید. اینکه می گویند 

گرایش های درست را باید دخالت داد. خودتان دخالت ندهید، منظور، گرایش های غلط است، و اال 

گر حق طلب باشیم، نگاه صحیحی  باید در بررسی های علمی، عالقه های خوب، مثل حق طلبی را دخالت بدهیم. ا
پیدا می کنیم و به اشتباه نمی افتیم. 

که می خواهد بگوید من حقیقت جو و حقیقت گو هستم اعالم بی طرفی می کند؛ این اشتباه  در جامعۀ جهانی کسی 
که عالقه  اش به  است! تو باید طرفدار عدالت و انسانیت باشی، طرفدار مظلوم و متنفر از ظلم و ظالم باشی. کسی 

حق، ضعیف  است دچار نگاه غلط می شود.

والیت  به  نبودند  آشنا  اهل بیت)ع(  با  که  را  مسلمانانی  تا  فرستادند  خراسان  سمت  به  پیغامی  امام صادق )ع(، 
که عاشق حق بودند و عالقه شان به حق  گروه پدید آمدند: گروه اول، کسانی  اهل بیت)ع( دعوت نمایند. آنجا سه 
که به حق عالقه نداشتند و طبیعتًا آن را  کسانی بودند  زیاد بود، اینها حق را زود فهمیدند و پذیرفتند. گروه دوم هم 
گفتند:  که عالقه شان به حق ضعیف بود، اینها طرفدار جدی حق نبودند و  کسانی بودند  نپذیرفتند. گروه سوم هم 
»ما نمی توانیم بپذیریم و نمی توانیم مخالف باشیم« اینها در وسط ایستاده اند و بین حق و باطل، خودشان را 

کردند؛ لذا دچار نگاه غلط شدند. بی طرف اعالم 

کم نگذارد که هیچ جا از حق طلبی  کسی  کند؟  کسی می تواند بصیرت پیدا  چه 

چه کسی می تواند بصیرت پیدا کند؟ کسی که هیچ جا از حق طلبی کم نگذارد و حق طلبی را به بهانۀ حقیقت جویی 
حقیقت جویی،  بهانۀ  به  و  بی طرفی  ژست  و  ادا  با  کسی  گر  ا می رسد.  حقیقت  به  کسی  چنین  نبرد،  مسلخ  به 

کرد.  حق طلبی را زیر پا بگذارد خداوند آبرو و عزت را از او می گیرد و در آخرت هم برایش عذاب فراهم خواهد 

گرامی اسالم)ص( می فرماید: هرکسی بچه های مرا دوست داشته باشد خداوند به او حکمت می دهد )َمْن  پیامبر 
َنا ِفي َقْلِبِه َجَرى َیَناِبیُع اْلِحْکَمِة  َق ُحّبَ

َ
ْهَل اْلَبْیِت َو َحّق

َ
َنا أ َحّبَ

َ
ْهَل َبْیِتي ؛ مائة منقبة/84( )َمْن أ

َ
َراَد اْلِحْکَمَة َفْلُیِحّبَ أ

َ
أ

َعَلی ِلَساِنه؛ محاسن/۶۱/۱( حکمت یعنی تولید علم می کنی، بصیرت داری و همه چیز را می فهمی. آن سوی این 
گر واقعًا از دشمنان اهل بیت)ع( متنفر باشی خوش فهم  دوست داشتن هم تنفر است؛ تنفر از دشمنان ایشان. ا

می شوی و حقیقت را می فهمی.

وقتی ظلم را بفهمی و در مقابلش موضع بگیری، نگاه حماسی پیدا می کنی!

کند؟ وقتی ظلم را بفهمی و نسبت به آن موضع گیری داشته باشی، نگاه  کسی می تواند هنر حماسی تولید  چه 
گویا دولتمردان  که  آمریکا طوری صحبت می کنند  یا دولتمردان  آمریکا  حماسی پیدا می کنی. بعضی ها در مورد 
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کند یک کمی خون تان را علیه ظلم به جوش  گر می خواهید بصیرت تان افزایش پیدا  آمریکا جنایت کار نیستند!  ا
که نگاه انسان، تیز و درست  کنید! نفرت از ظلم، مکانیزمی را در روح انسان فعال می کند  بیاورید و از آن نفرت پیدا 
که سخت نیست!  گرایش های خوب؛ مثل »عشق به حق« سخت است، نفرت از ظلم  گر درجات باالی  می شود. ا
عام  قتل  گناهی  به چه  را  و هرزه گوین  بوسنی  افغانستان،  عراق،  مثاًل مردم سوریه،  که  فیلم سازها نشان دهند 

کشتند؟! که بیش از 2۰۰هزار نفر از ما را  کرده بودند  گناهی  کردند؟ مردم ما چه 

گری ظلم، هنر یعنی  امام خمینی)ره( اساسًا هنر را در درگیری با ظلم تعریف می کند و می فرماید: هنر یعنی افشا
که  کنند... )هنرى زیبا و پاك است  دفاع از مظلومین، یعنی بیدارکردن ملت ها تا قدرت خودشان را بفهمند و قیام 
کمونیسم خون آشام و نابودکننده اسالم رفاه و تجمل، اسالم التقاط، اسالم سازش و  کوبنده سرمایه دارى مدرن و 

کلمه »اسالم امریکایی« باشد ؛ صحیفۀ امام/۱45/2۱( فرومایگی، اسالم مرفهین بی درد و در یك 

که خیلی تکثیر می شد و بین انقالبی ها دست به دست می شد، یکی مربوط به  کتاب بود  در اوایل انقالب دو تا 
شکنجۀ الجزایری ها  توسط فرانسوی ها بود و دیگری مربوط به جنایت های آمریکا در ویتنام بود. در حالی که نه 
کتاب ها را دست به دست می دادند و می خواندند چون  ویتنام به ما ربط داشت و نه الجزایر! اما انقالبیون ما این 

علیه ظلم بود.

کنیم نفرت از ظلم، باعث می شود نگاه درست پیدا 

که می بیند دشمنش معصیت خدا را می کند  کافی است  در روایت می فرماید: این نصرت از جانب خدا برای مؤمن 
که  ُه َیْعَمُل ِبَمَعاِصي اهلِل« )صفات الشیعه/38( این لطف خدا به تو است  ْن َیَرى َعُدّوَ

َ
»َکَفی اْلُمْؤِمَن ِمَن اهلِل ُنْصَرًة أ

کرده است! پس دنبالش نرو و از  که دشمن خداست، در حق تو چه جنایت ها و چه ظلم هایی  کسی  می بینی آن 
او متنفر باش! 

کتاب های درسی، از ظلم متنفر نشده اند و با ظالمان عالم آشنا  که در دوران مدرسه و با این  جوانان این مملکت 
نشده  اند و حق طلب بار نیامده اند، فساد و هرزگی تقریبًا برایشان قطعی است؛ مگر اینکه خدا دست شان را بگیرد و 

که آنها را حق طلب بار نیاورده است. کسی است  گردن  نگه شان دارد. گناه اینها به 

که اتفاق می افتد را ببینیم و نسبت به ظالمان و جنایت کاران، کینه در دل مان  ما باید این ظلم ها و جنایت هایی 
که مقّرب درگاه خداوند بود، داشت عبادت می کرد. بچه های بی ادب، یک  داشته باشیم. یک عابد بنی اسرائیل 
غ یا خروس را جلوی چشم او زنده زنده پر می َکندند و شکنجه می دادند، امام صادق )ع( می فرماید چون این  مر
آدم عابد، نمازش را قطع نکرد و نرفت آن حیوان بیچاره را نجات بدهد، زمین او را بلعید و او در عذاب الهی فرو 
رفت، چون نسبت به ظلم به یک جانور بی تفاوت بود. )َکاَن َرُجٌل َشْیٌخ َناِسٌک َیْعُبُد اهلَل ِفی َبِنی ِإْسَراِئیَل، َفَبْیَنا ُهَو 
ْقَبَل َعَلی َما ُهَو ِفیِه ِمَن  اْلِعَباَدِة، 

َ
َخَذا ِدیکًا َو ُهَما َیْنِتَفاِن ِریَشُه، َفم

َ
ْیِن َقْد أ ی َو ُهَو ِفی ِعَباَدِتِه، ِإْذ َبُصَر ِبُغاَلَمْیِن َصِبّیَ ُیَصّلِ

َبَد 
َ
ْرُدوِر أ

ُ
ْرُض، َفُهَو َیْهِوی ِفی الّد

َ ْ
ْن ِسیِخی ِبَعْبِدی. َفَساَخْت ِبِه األ

َ
ْرِض: أ

َ ْ
ْوَحی اهلُل ِإَلی األ

َ
َو َلْم َیْنَهُهَما َعْن َذِلَک. َفم

اِهِریَن؛ امالی طوسی/۶7۰(
َ

ِبِدیَن َو َدْهَر الّد
ْ

ال

که بی حجابی در این مملکت، از طراحی های دشمنان ماست و آنها به وسیله ماهواره و اینترنت،  شما می دانید 
چقدر دارند بمباران تبلیغاتی می کنند. حتی ریشۀ بی حجابی در جهان مسیحیت هم از تدابیر صهیونیست هاست 
کسی خانواده را در جوامع اروپایی مضمحل  و اال اروپایی ها خودشان به این حد از بی بندو باری نمی رسیدند. چه 

کار می کنند.  کرد؟ صهیونیست ها و سلطه طلب ها و ظالمان عالم دارند روی این مسئله 
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و  داعشی ها  علیه  نمایشگاه  یک  بشود،  کمتر  صهیونیست ها  شوم  تبلیغات  از  مردم  تمثیرپذیرِی  می خواهید  گر  ا
کرده است!« بگذارید افراِد کم حجاب هم بیایند و  کنید و بگویید »اینها را آمریکا ایجاد  جنایت های شان درست 
کن، حاال میل خودت است،  کم  که حجابت را  ببینند. بعد به آنها بگویید: »این خبیث ها دارند به تو می گویند 

یا نه!« گوش بدهی  می خواهی 

فرهنگ ظلم ستیزی را افزایش دهید، ببینید مردم چقدر بصیرت پیدا می کنند!

کار  که برای اثبات وجود خدا به  کالمی ای  مبنای دین داری انسان به صورت حقیقی »ظلم ستیزی« است، نه ادلۀ 
که دچار شبهه می شوند  کسانی  کالمی هم به جای خودش خوب است و برای پاسخ به  برده می شود! البته ادلۀ 
ک می کند و بی تفاوتی نسبت به ظلم،  الزم است ولی آدم باید جلوی ظلم بایستد؛ این ظلم ستیزی روح آدم را پا

روح آدم را پلید می کند!

خ داده و ده پانزده نفر را  که مثاًل »در بغداد انفجار ر آقازاده آیت اهلل بهجت)ره( می فرمود: وقتی اخبار اعالم می کرد 
کشته است...« آقای بهجت تا دو سه روز حالش بد بود. بین عرفان و ظلم ستیزی یک نسبت عالی وجود دارد! 

شما فرهنگ ظلم ستیزی را افزایش بدهید، آن وقت ببینید مردم چقدر بصیرت پیدا می کنند!

َفَلْن  ُة  اْلَجّنَ ا  ّمَ
َ
أ ِشیَعِتَنا  »َمَعاِشَر  باشید.  بهشت  در  خودتان  درجات   فکر  به  فرمودند:  شیعیان  به  امام صادق)ع( 

َرَجاِت« )تفسیر منسوب به امام عسکری/ص2۰4( آیا تا به حال 
َ

ْو َبِطیئًا َو َلِکْن َتَناَفُسوا ِفي الّد
َ
َتُفوَتُکْم  َسِریعًا َکاَن أ

که در بهشت، همسایۀ أباالفضل العباس)ع( خواهید بود یا نه؟ آیا حاضرید از این امتیاز بزرگ، به راحتی  کرده اید  فکر 
کنید! صرفنظر 

کنیم تا عاشق درجات باالی بهشت بشویم؟ ظلم ستیز باشید! چه 

کنید! برای اینکه  کنیم تا عاشق درجات باالی بهشت بشویم؟ ظلم ستیز باشید؛ از همین ظلم ستیزی شروع  چه 
گر بخواهی  بفهمی درجات بهشت یعنی چه، بصیرت و نگاه نافذ و عمیق و دقیق الزم است. این نگاه دقیق را ا
که  گرایش خوبی  گرایش خیلی قوی و خوب می خواهد و ارزان ترین  کنی، یک سالمت قلب می خواهد، یک  پیدا 
کنی همین »ظلم ستیزی« است. ظلم ستیز باشید، نسبت به ظلم بی تفاوت نباشید، بگذار بگویند  می توانی پیدا 
که ایرانی ها وقتی یک ظلمی می بینند از آن صرف نظر نمی کنند! البته آدم خودخواه، عافیت طلب، راحت طلب و 

لذت جو، دوست ندارد به این مسائل بپردازد؛ حوصله اش را ندارد!

کشتارها پایان داد؟ یاران امام زمان)ع( ظلم ستیز هستند  که چگونه می توان به این ظلم ها و  آیا برای ما مهم است 
کنی؟ خدا به قلب بندۀ خودش نگاه  که ظلم را ریشه کن  و ظلم را از ریشه درمی  آورند! آیا تو در عمرت خواسته ای 
که در عالم انجام می شود، چه حّسی دارد؟ آیا بی تفاوت  که در مقابل این ظلم ها و جنایت هایی  می کند و می بیند 

است یا اینکه ناراحت می شود و به هم می ریزد؟ آیا غیرتی می شود و خونش به جوش می آید یا نه؟

کربال آورد نمی توانیم خودمان را  که چرا أباعبداهلل الحسین)ع( بچه هایش را با خودش به  ما هرچه فکر می کنیم 
کردن ما بود و برای اینکه  کنیم. آیا برای اینکه وقتی آنها سیلی خوردند غیرتی در ما ایجاد شود؟ آیا برای بیدار  قانع 
پیغامی به ما برسد؟ از خداوند می خواهیم ما را ظلم ستیز و عاشق حق قرار دهد و در اثر نفرت از باطل و طرفداری 

از حق، به ما بصیرت عنایت بفرماید.

)الف3-ن2(
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 بهترین راه برای رسیدن به نگاه درست چیست؟
 عاقبت اندیشی، نگاه انسان را تنظیم و تصحیح می کند

گر نگاهت به نماز، زیبا نباشد از آن لذت نخواهی برد ا

که بخری، لذت  برای تنظیم نگاه، در مواجهه با هر پدیده ای از خودت بپرس: »بعدش چه؟« بهترین ماشین را هم 
که برایت مهم و  و هیجانش مثاًل یک هفته است؛ بعدش چه؟! وقتی می گویی »بعدش چه؟« نگاهت به چیزهایی 

که »از  بین نمی رود« خوشحال خواهی شد. لذت بخش است، تغییر می کند و آن وقت با چیزهایی 

گاهی شان! آدم ها با طرز نگاهشان زندگی می کنند، نه با آ

کافی نیست؛ بلکه باید ببینیم آیا  گاهی های  خودمان باشیم  کردن جهل و افزایش  آ اینکه ما صرفًا دنبال برطرف 
که برداشت نهایی ما از پدیده ها چیست؟ ما با برداشت ها، زاویۀ  نگاه ما به پدید ه ها درست است یا نه؟ باید ببینیم 

دید و طرز تلقی خودمان، زندگی می کنیم.

که از افراد و  گاهی شان! انسان ها باید مراقب برداشت هایی  انسان ها با نگاه شان زندگی می کنند، نه با اطالعات و آ
پدیده ها پیدا می کنند، باشند؛ زیرا ممکن است به مرور زمان نگاه و برداشت آنها نسبت به آن پدیده ها خراب بشود. 

که نماز را لذت بخش نبینیم.  کنیم  مثاًل ممکن است به مرور زمان نسبت به موضوع »نماز« نگاه و برداشتی پیدا 
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گر طرز نگاه ما به نماز، زیبا نباشد از آن لذت نمی بریم ا

گر تلقی شما از یک طرز لباس پوشیدن، تلقی خیلی مثبتی  گر نگاه شما نسبت به یک لباس، نگاه قشنگی باشد یا ا ا
باشد، وقتی آن لباس را می پوشید، احساس خوبی پیدا می کنید و لذت می برید؛ درحالی که نه شکم تان را سیر 
کهنه، زشت باشد یا  که آن لباس نو باشد یا  می کند، نه تشنگی تان را برطرف می کند! آن وقت واقعًا فرقی نمی کند 
که آن را پوشیده  اید حس خوبی به شما  زیبا! چون برداشت شما از این لباس، برداشت خیلی خوبی است، االن 

دست می دهد؛ این حس خوب، ناشی از همان برداشت و تلقِی مثبت شماست.

از نماز  از آن لذت نمی بریم. چرا  نباشد  زیبا  تلقی و طرز نگاه ما به نماز،  دربارۀ نماز هم همین طور است؛ وقتی 
قبله  به  رو  از  زیبایی  تلقی  هیچ  گاهی  چرا  نمی بریم؟!  لذت  مخصوص،  ژست  یک  و  شیک  لباس  یک  به عنوان 

نیست. قشنگی  و  درست  نگاه  نماز،  به  ما  نگاه  چون  نداریم؟!  ایستادن 

ْرِض« 
َ
األ ِفی  َلُهْم  َنّنَ  َزّیِ

ُ
»أل دهد  جلوه  زیبا  ما  نظر  در  را  آن  و  کند  قشنگ  دنیا  به  را  ما  نگاه  می کند  سعی  شیطان 

که روی زمین است، برای ما زیبا جلوه می دهد، حتی از این هم جلوتر می رود و عمل زشت  )حجر/3۹( هرچیزی را 
کرده اند  کار  که فالن عمل زشت است، اما روی ذهنش  انسان را برایش زیبا جلوه می دهد. انسان خودش می فهمد 

تا آن را زیبا ببیند!

طرز نگاهت به ُپرخوری و زیاد خوابیدن چگونه است؟

کار می تواند در رفتار ما  که نگاه مان چگونه است؟ این  کنیم و برای مان مسئله باشد  ما باید نگاه مان را بررسی 
تمثیرگذار باشد؛ مثاًل نگاه مان به پرخوری چگونه است؟ آیا احساس می کنی با پرخوری شبیه حیوانات می شوی؟ 
که با زیاد خوابیدن، شبیه فالن حیوان می شوی، از خواِب زیاد، بدت می آید و بر خواب  مثاًل وقتی نگاهت این باشد 

غلبه می کنی.

کنیم؟ مثاًل ما دربارۀ غیبت چه  که زشتی اش را حس  چرا طرز نگاه ما به بعضی از رفتارهای زشت به گونه ای نیست 
نگاهی داریم؟ ببینید نگاه قرآن به غیبت چگونه است؛ می فرماید: آیا دوست داری گوشت برادر مرده ات را بخوری؟ 
َمْیًتا« )حجرات/۱2( دو نفر پشت سر سلمان فارسی  ِخیِه 

َ
أ َلْحَم  ُکَل 

ْ
َیم ن 

َ
أ َحُدُکْم 

َ
أ ُیِحّبُ 

َ
أ َبْعًضا  ْعُضُکم  ّبَ َیْغَتب   

َ
»َوال

گوشت سلمان روی  کرم)ص( به آن دو نفر فرمود: آثار  گفتند: سلمان دست به دریا بزند، خشک می شود! پیامبر ا
کنیم  کرده اید( این قدر این مطلب را باید به خودمان تلقین  که غیبت او را  سر و روی تان هست )یعنی معلوم است 
کنیم. تا نگاه ما به »غیبت کردن« بشود »آدم خواری«! باید نگاه خودمان را به مسائل و موضوعات مختلف، اصالح 

کن/ قرآن خواندن و روضۀ اهل بیت)ع( نگاه ما را تنظیم می کند هرچه می توانی نگاه مثبت خودت را تقویت 

کنیم. گاهی خداوند بر  کنیم و این را برای خودمان تبدیل به یک مسئله و دغدغه  باید نگاه خودمان را مدیریت 
کرد، خدا مرا رها  کمک خواهد  که »خدا مرا  گر نگاهت این گونه باشد  اساس نگاه ما مقدرات مان را تعیین می کند؛ ا
گر نگاهت به خدا بد باشد )مثاًل  کرد و رهایت نمی کند، اما ا کمک خواهد  نمی کند و...« آن وقت حتمًا خداوند تو را 

کمکم نمی کند و..( خدا همان را بر سرت می آورد. اینکه خدا 

کنید. هیئت و روضۀ أباعبداهلل الحسین)ع( یک نگاه خوب به ما  هرچقدر می توانید نگاه مثبت خودتان را تقویت 
می دهد و نگاه مان را تنظیم می کند. قرآن خواندن هم نگاه خوب به ما می دهد؛ خداوند به وسیلۀ قرآن نگاه ما را 

درست می کند. 
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کند،  تنظیم  »ظلم«  به  را  نگاهت  قرآن  وقتی  مثاًل  می کند؛  تنظیم  را  او  »نگاه«  و  می دهد  »دید«  انسان  به  قرآن 
کشتن همۀ انسان هاست )َمْن  کنی. قرآن می فرماید: کشتن یک انسان مانند  کنار ظلم، بی اعتنا عبور  نمی توانی از 
گر نگاهت این گونه باشد، از خباثت  اَس َجمیعًا؛ مائده/32( ا ما َقَتَل الّنَ

َ
ّن

َ
ْرِض َفَکم

َ ْ
ْو َفساٍد ِفي األ

َ
َقَتَل َنْفسًا ِبَغْیِر َنْفٍس أ

و جنایت متنفر می شوی.

گاهی یک فیلم نگاهت را عوض می کند کسی می خواهد نگاهت را تغییر بدهد؟/  ببین چه 

کسی می خواهد نگاه شما را تغییر بدهد؟ باید از نگاه مان محافظت  که مواظب باشید چه  نکتۀ دیگر این است 
کند. کسی نگاه مان را تغییر بدهد و خراب  کنیم و نگذاریم 

کند؛ مثاًل یک فیلم دربارۀ تاریخ  کسی به دنبال تغییر نگاه ماست؟ گاهی ممکن است یک فیلم نگاه ما را عوض  چه 
تغییر بدهد؛  آورده ایم  از یک شخصیت به دست  فراوان  اثر مطالعات  که در  را  و نگاهی  برداشت  اسالم، می تواند 
کند؛ باید  بدون اینکه خودمان متوجِه این تغییر نگاه باشیم. گاهی یک سخنرانی ممکن است نگاه ما را خراب 

کوچک نمایی ها باشد. حواس مان به بزرگ نمایی ها و 

که هوای نفس و سلیقۀ دیگران در نگاه ما تأثیر نگذارد مراقب باشیم 

که هوای نفس، سلیقه و حاالت شخصی دیگران در تغییر نگاه ما تمثیر نگذارد. نباید به هر فیلم و  حواس مان باشد 
کنی. هر سخنی دل سپرد! باید خودت صاحب دل باشی و نگاه درست را از بین آنچه به تو ارائه می دهند، انتخاب 

دریافت  را  فرهنگی ای  محصول  چه  تو   )434 )کافی/۶/  َعَبَده «  َفَقْد  َناِطٍق   ِإلی   ْصغی  
َ
أ »َمْن   می فرماید  روایت  در 

گر تحلیل گر نباشی، عبد او می شوی. از خداوند بخواهیم کسانی را سر راه ما قرار بدهد  گر مراقب نباشی و ا می کنی؟ ا
که نگاه ما را خراب می کنند، سر راه ما قرار ندهد. کسانی را  که بهترین نگاه ها را به ما بدهند و 

که نگاه منفی دارند  که به پدیده های مثبت، نگاه مثبت ندارند نشست و برخاست نکنید. آدم هایی  با آدم هایی 
کنیم و  کنیم، از نگاه مان مراقبت  کنترل  که به ما منتقل می شود  نگاهت را خراب می کنند. باید همۀ نگاه هایی را 

برای نگاه های مان برنامه ریزی داشته باشیم.

که »تفکر« تأثیر دارد! تبلیغات آن قدر در نگاه انسان تأثیر ندارد 

کردن نگاه خوب تاثیر دارد »تفکر« است. تبلیغات آن قدر در نگاه انسان تمثیر  آنچه بیش از رسانه و تبلیغات در پیدا 
گر یک سخنرانی، ما را به  کند. مثاًل ا که ما را به تفکر وادار  که تفکر تمثیر دارد! تبلیغات هم باید طوری باشد  ندارد 
کرد و آن تفکر ما را به نتیجه رساند، آن سخنرانی خوب و درست خواهد بود. قرآن هم انسان را به تفکر  تفکر وادار 
وادار می کند و در اصل، قرآن برای »اولوااللباب« و صاحبان خرد، نازل شده است. ببینید »تدبر« و »تفکر« در قرآن 

چقدر سفارش شده است!

یکی از موضوعات مهم برای تفکر، که نگاه آدم را خیلی تنظیم می کند، فکرکردن دربارۀ جاودانگی، عاقبت و نتایج 
دوِر زندگی است.
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بهترین راه برای رسیدن به نگاه درست چیست؟/ عاقبت اندیشی، نگاه انسان را تنظیم و تصحیح می کند

که می خواهد نسبت به همه چیز،  کند، چیست؟ کسی  بهترین راه، برای اینکه انسان نگاه قشنگ و درست پیدا 
کند باید عاقبت اندیش و دوراندیش باشد؛ یعنی به زمان های دور، نتایج دور، آخرت،  نگاه صحیح و قشنگی پیدا 

مرگ و زندگی پس از آن بیندیشد.

کم می کند. بعد از رسیدن به یک خوشی و لذت  بعد از هر رنجی، به آخِر آن بیندیش، همین اندیشنیدن، آن رنج را 
کاهش خواهد داد و نمی گذارد زیاد غرِق آن لذت بشوی.  هم به آخر آن بیاندیش، این اندیشیدن شیرینی آن را 

کاری، نگاه انسان را تنظیم می کند و نگاه دقیق و درست به او خواهد داد. اندیشیدن به آخرت و آخر هر 

عاقبت اندیش ها به همه چیز درست نگاه می کنند!

کودکانه  عاقبت اندیش ها به همه چیز درست نگاه می کنند. هرکسی به زمان های بسیار دور نگاه نکند، همه چیز را 
کرد. کرد و نگاه دقیقی به پدیده ها و اشخاص و حرف ها و اتفاقات، پیدا نخواهد  تحلیل خواهد 

کار می برد و همۀ  را به قیامت و آخر  را بخوانید؛ این سوره، فکر تو  که هر شب سورۀ واقعه  در روایات فرموده اند 
کنی. نگاه  درست  را  همه چیز  که  می شوی  آماده  صبح  فردا  لذا  می کند،  درست  را  خرابت  نگاه های 

کن، و بعد هم آخر عمرت، و بعد هم آخِر آخر  کن؛ دربارۀ آخِر هر چیزی فکر  کارها نگاه  خیلی دربارۀ آخرت و عاقبت 
کنی، کم کم نگاهت  گر به این مسائل فکر  کن! ا عمرت، دربارۀ صحرای محشر و قیامت و بعد هم به آخِر قیامت فکر 
که فکر می کردی زشت است، در نظرت زیبا می شود و برخی چیزهایی  به همه چیز تنظیم می شود، برخی چیزهایی 

که فکر می کردی زیباست، در نظرت زشت می شود.

برای تنظیم نگاهت، در مواجهه با هر پدیده ای از خودت بپرس: »بعدش چه؟«

برای تنظیم نگاه باید در مواجهه با هر موضوع و مسئله ای از خودت یک سؤال بپرسی؛ »بعدش چه؟« بهترین 
گر  که از او ناراحت هستی، ا کسی  کن به  ماشین را هم بخری، لذت و هیجانش یک هفته است؛ بعدش چه؟ فرض 

کرد، بعدش چه؟ یک فحش هم بدهی، بعدش چه؟ تو-مثاًل هفتاد سال-زندگی خواهی 

و  می کند  پیدا  تغییر  هستند،  لذت بخش  و  مهم  برایت  که  چیزهایی  به  نگاهت  چه؟«  »بعدش  می گویی  وقتی 
که   َیُزول« )نهج البالغه/خطبه ۱۹3( یعنی با چیزهایی 

َ
ُة َعْیِنِه ِفیَما ال که فرمود: »ُقَرّ مصداق این روایت خواهی شد 

از  بین نمی رود، خوشحال می شوی؛ یعنی فقط چیزهای زائل نشدنی نور چشم و مایۀ لذت و شادی تو خواهد بود.

گر عاقبت اندیش باشی برای هر  ا اْلَعَواِقب « )غرر الحکم/ ص2۱7(  ْنَظُرُهْم  ِفي  
َ
أ اِس   الّنَ ْعَقُل  

َ
در روایت می فرماید: »أ

کاری می گویی »بعدش چه؟« آن وقت به خاطر آبرو، اعتبار، مال دنیا و... گناه نمی کنی.

امام خمینی)ره( بعد از پانزده سال تبعید، در آستانۀ پیروزی و قدرتمندی، داشت وارد ایران می شد، خبرنگار از 
ایشان پرسید »چه احساسی دارید؟« ایشان فرمود: هیچ احساس خاصی ندارم. این مسائل امام را تکان نمی دهد. 
وقتی هفتاد و دو تن به شهادت رسیدند، مسئولین برای دلداری ایشان آمدند ولی امام آنها را دلداری می داد! 
شخصیتی مثل امام)ره( که خیلی چیزها برایش مهم نیست، یک جاهایی فریادش بلند می شود، ببینید ایشان 
کنید، شبیه ایشان بشوید، تا فکرتان شبیه فکر ایشان  کجاها فریاد می زند؟ با این امام، نگاه خودتان را تنظیم 

بشود و شبیه ایشان، عالم را ببینید.
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نهج البالغه بخوانید؛ بگذارید علی)ع( به شما نگاِه صحیح بدهد

که ریاضی بخوانند و می گویند »می خواهیم ذهن شان منطقی بار بیاید« ُخب بگذارید  بچه های ما را می گذارند 
نهج البالغه هم بخوانند و أمیرالمؤمنین)ع( به آنها دید و نگاه درست بدهد؛ مهندسِی نهج البالغه فوق العاده است! 
»َعُظَم  می فرماید:  حضرت  است.  ایشان  فوق العادۀ  و  دقیق  نگاه  از  أمیرالمؤمنین)ع(  حساب شدۀ  و  دقیق  کالم 
ْعُیِنِهم « )نهج البالغه/خطبه۱۹3( خدا در جان و دل خوبان، بزرگ است و 

َ
ْنُفِسِهْم َو َصُغَر َما ُدوَنُه ِفي أ

َ
اْلَخاِلُق ِفي أ

که بخواهند دنیا و غیر دنیا را در دل شان  کوچک است؛ یعنی اصاًل دنیا در دل شان وارد نشده  دنیا در چشم آنها 
کوچک است نه در دِل آنها! که دنیا در چشم آنها  کنند؛ لذا می فرماید  مقایسه 

ْبَصاَرُهْم ِذْکُر 
َ
أ  

َ
أمیرالمؤمنین)ع( به ما طرز دید و نگاه درست می دهد. ایشان در جای دیگری می فرمایند: »َغّض
که باید به آن برگردند، چشم اینها را بسته است. اْلَمْرِجع  « )نهج البالغه/خطبه 32( یاِد آن جایی 

تکرار برخی آیات دربارۀ قیامت و معاد، چه دلیلی دارد؟ 

کنید، به زیارت اموات و اهل قبور بروید، به زیارت قبور شهدا بروید، قبرستان نگاه  زیاد به عاقبت و آخرت فکر 
انسان را به دنیا دقیق می کند و او را عاقبت اندیش می کند. عاقبت اندیشی، نگاه انسان  را به شهادت عوض می کند 

که شهادت طلب می شوید و زندگی بدون شهادت برای تان ننگ می شود. به حدی 

اهل قیامت باشید؛ یک سوم آیات قرآن دربارۀ قیامت و معاد و بهشت و جهنم است، در این آیات، تکرار زیاد است؛ 
که اجازه دارند  کند. فقط خدا و اولیاء خدا هستند  کند و به تو تلقین  که می خواهد با دلت بازی  معلوم می شود 

کنند و روی ما اثر بگذارند.  چیزی را به ما تلقین 

قین «  ِلْلُمّتَ ُهدًى  فیِه  َرْیَب  ال  اْلِکتاُب  »ذِلَك  نمی گذاریم!  اثر  هرکسی  روی  ما  می فرماید  قرآن  ابتدای  در  خداوند 
که عالی ترین درجۀ تقوا  کسی نیست  کتاب هدایت است برای »متقین«. منظور از متقی در اینجا  )بقره/2( این 
ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها« 

َ
کرده ام؛ »َفم که فرمود: تقوایت را به تو الهام  را داشته باشد، بلکه آن تقوایی مد نظر است 

تقوای فکری است. نوع  )شمس/8( درواقع یک 

کنیم. بعد از آن، قرآن نگاه مان را به همه چیز  کند تا به باطنش راه پیدا  از خدا بخواهیم نگاه ما را به آیات قرآن زیبا 
کرد. درست خواهد 

کسی  را می برد. هر  کم کم دل تان  کنید؛  فکر  و حکومت مهدوی  زمان  امام  به ظهور  بیاندیشید؛  دنیا  عاقبت  به 
کند، تمدن غرب دیگر برایش ارزش نخواهد داشت. واقعًا کسی  که امام زمان)ع( خواهد ساخت فکر  به دنیایی 
که انقالبی نباشد به چه عشقی زندگی می کند؟ چه سرگرمی و شور و هیجانی دارد؟ اصاًل آیا انقالبی بودن، بدون 

است؟! امکان پذیر  مهدویت 

)الف3-ن2(
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 یک راهبرد برای داشتن نگاه درست، مخالفت با هوای نفس است
هوای نفس و حب الدنیا بصیرت را از انسان می گیرد

که از خدا بخواهیم حقایق عالم را آن طور که هست  یک راهبرد مهم برای اینکه نگاه درست داشته باشیم این است 
که از هوای  که بفهمیم باطل است! راهبرد دیگر این است  به ما نشان بدهد و باطل را طوری به ما نشان بدهد 
کنیم. همین که ذره ای به سمت هوای نفس بروی نگاه درست و حماسی ات،  نفس تبعیت نکنیم و با آن مخالفت 

خراب می شود.

بخشی از طرز نگاه ما به »تفکر و آینده نگری ما« بستگی دارد

اینکه نگاه انسان به دنیا، به پدیده های عالم و به رفتارهای خوب و بد چگونه باشد، بخشی از این طرز نگاه ما 
که در جلسات قبل بیان شد- بخشی از طرز نگاه ما به دنیا و پدیده های  دست خداوند است؛ البته-همان طور 
آن، به قدرت تفکر ما و آینده نگری ما بستگی دارد ولی ما تنها زندگی نمی کنیم و هر لحظه در حال بده و بستان یا 

تعامل با خداوند متعال هستیم. 

کودک حتی وقتی مشغول بازی خودش است، باز هم باید در اطراف پدر و مادرش و تحت نظارت آنها باشد  یک 
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کارها  کودک در آغوش خدا هستیم و خداوند اجازۀ خیلی از  کودک خیلی از مسائل را نمی داند؛ ما بیشتر از یک  زیرا 
که موجب آزار دیگران می شود، اما  را به ما نمی دهد؛ مثاًل یک وقت ممکن است بخواهی یک رفتاری انجام بدهی 

که داری نباید آن عمل بد را انجام بدهی، لذا جلوی تو را می گیرد! خداوند می بیند تو به خاطر فالن خوبی ای 

که هرکاری انجام دهد! انسان مجبور نیست ولی آزاد هم نیست 

کسی بدهی، اما خدا  گناهی را انجام دهد. مثاًل تو می خواهی االن یک فحشی به یک  که هر  انسان آزاد نیست 
را می گیرد و نمی گذارد  تو  ترتیبی، جلوی  لذا به یک  را بچشد،  ناراحتی  این  او االن سهمش نیست  که   می بیند 
َبْیَن  ْمٌر 

َ
أ َبْل  َتْفِویَض   

َ
 َجْبَر َو ال

َ
کاری را انجام دهیم، اما مجبور هم نیستیم. »ال فحش بدهی! ما آزاد نیستیم هر 

کارهایی را انجام  ْمَرْین « )عیون اخبارالرضا)ع(/۱24/۱( خداوند با یک محاسباتی به بندگانش اجازه می دهد تا یک 
َ
أ

کنیم؛ حتی یک لحظه! حتی افرادی مثل صدام و هیتلر هم  بدهند. ممکن نیست ما بتوانیم بدون خداوند زندگی 
کنند. لحظه ای بدون خدا نمی توانستند زندگی 

امام  حضرت  می کند؛  باز  برای شان  را  راه  و  می دهد  را  خوب  کار  انجام  اجازۀ  بیشتر  خوبش  بندگان  به  خداوند 
کار را پیش  که این نهضت شروع شد، من حس می کردم یک کسی دیگر دارد  خمینی)ره( فرموده بود از همان ابتدا 
هدایتش  من  می فرماید  مثاًل  و  می دهد  نسبت  خودش  به  را  بندگانش  وضعیت  قرآن  در  خداوند  اینکه  می برد! 
ذیَن 

َ
ولِئَك اّل

ُ
کردم... )أ کور  کردم... من او را نابینا و  می کنم... )َو اهلُل َیْهدي َمْن َیشاُء؛ بقره/2۱3( من بینا و بصیر 

ْبصاَرُهْم؛ محمد/23( این نسبت ها واقعی است و خداوند هر لحظه ما را مورد حمایت 
َ
ْعمی  أ

َ
ُهْم َو أ َصّمَ

َ
َلَعَنُهُم اهلُل َفم

خودش قرار می هد. 

کمک خواستن از خدا؛ یک راهبرد برای داشتن نگاه درست است 

که دوست دارد به ما عنایت  دربارۀ نگاه و زاویۀ دید هم باید از خداوند بخواهیم تا آن زاویۀ دیدی و آن نگاهی را 
را  حقایق  خدایا  است:  شده  نقل  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر  از  دعا  این  االنس،  مصباح  شریف  کتاب  در  بفرماید؛ 

َکَما ِهَي« )مصباح األنس/ص22۰(  اْلَحَقاِئَق  ِرَنا 
َ
أ ُهّمَ 

َ
که هست به ما نشان بده »الّل آن طوری 

کند،  خداوند خیلی مواظب نگاه بندگانش هست و-طبق روایت- هیچ وقت نمی گذارد مؤمن به باطل یقین پیدا 
 

َ
ْن َیْجَعَل اْلَحّقَ ِفی َقْلِب اْلُمْؤِمِن َباِطاًل ال

َ
َبی اهلُل أ

َ
کند. )أ کافر یا منافق به حق یقین پیدا  که نمی گذارد  همان طور 

 َشّکَ ِفیه ؛ محاسن/277/۱( و )ال َیسَتیِقُن 
َ

ْن َیْجَعَل اْلَباِطَل ِفی َقْلِب اْلَکاِفِر اْلُمَخاِلِف َحّقًا ال
َ
َبی اهلُل أ

َ
َشّکَ ِفیِه َو أ

القلُب أّنَ الحّقَ باطٌل أبدا و ال َیسَتیِقُن أّنَ الباطَل حّقٌ أبدا؛ تفسیر عیاشی/53/2(

که  کنیم این است  یک راهبرد بسیار مهم برای اینکه نگاه مان دقیق و حماسی بشود تا بتوانیم هنر حماسی تولید 
که هست به ما نشان بدهد و باطل را نیز طوری به ما نشان بدهد  از خدا بخواهیم حق و حقایق عالم را آن طوری 

که به غیرت مان بر بخورد و بفهمیم این باطل است!

کدامش بهتر است؟«  کار خوب،  با نگاه درست می توان فهمید »بین دو 

که به ما نشان می دهد  که به ما بندگانش می کند این است  خداوند عالوه بر نشان دادِن حق و باطل، لطف دیگری 
کدام بدتر است. کدام خوب تر است و بین بدها  بین خوب ها 

کردن، فحش دادن،  که برای خراب  شدن می آورند یک حرف خوب است! خیلی ها برای غیبت  خیلی ها بهانه ای 
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کردن، یک بهانۀ خوب می آورند و بهانه شان هم درست است، ولی االن نباید به این حرف  عصبانی شدن و ظلم 
کنند اما نسبت به آن حرف خوب مهم تر نابینا می شوند!  کنند؛ االن باید به یک حرف خوب دیگر نگاه  خوب، نگاه 
از خدا بخواهیم  باید  ایستادند.  را )ال حکم اال هلل( گرفتند و در مقابل علی)ع(  که یک حرف خوب  ج  مثل خوار

کار بد، تنظیم نماید. کار خوب یا دو  نگاه مان را در وزن کشی ها بین دو 

جلد 21 صحیفه امام)ره( را بخوانید تا طرز نگاه امام)ره( را بشناسید

کنید، این خیلی مهم  بزرگان و علما توصیه می کنند جلد 2۱ صحیفه امام)ره( را بخوانید تا نگاه امام)ره( را دریافت 
که بد است  که بدانیم امام)ره( به هر چیزی چقدر توجه می کند و چقدر وزن می دهد؟ باید ببینیم یک چیزی  است 

که خوب است چقدر پیش امام)ره( خوب است؟ چقدر پیش امام)ره( بد است و یک چیزی 

بسیج خوب است، انقالب خوب است، ظهور حضرت حجت خوب است و... منتها باید ببینیم حضرت امام)ره( 
کنیم و در آن مسیر قرار بگیریم. بعضی  کنار همدیگر نگاه می کند، باید آن نگاه را پیدا  چگونه به این مفاهیم در 
که فعاًل با ما  از افراد حتی در همان زمان امام)رره( هم نگاه ایشان را نداشتند و مثاًل به آمریکا به عنوان »کشوری 
کنار آمد« نگاه می کردند! اما حضرت امام نگاهش متفاوت بود، ایشان از همان  اختالف دارد، اما می شود با آن 
گرفته ایم را باید  که از حضرت امام)ره( یاد  کنند. نگاه حماسی ای  ک آمریکا را ریشه کن  ابتدا قصد داشتند رژیم سفا
گر آرام شدیم و بی تابی و بی قراری مان تمام شد  که عالم فتح نشده است، حفظ نماییم. ا تا زمان ظهور و تا زمانی 

یعنی نگاه حماسی و انقالبی  خود را از دست داده ایم.

کردند،  »دهکدۀ جهانی« را قبل از اینکه اصطالحش در جهان باب شود، امام خمینی-با تعابیر مختلفی- مطرح 
کدخدای این دهکده را-که امام زمان)ع( است- بیاوریم، باید همۀ این دهکده را  که ما باید  ایشان می فرمودند 
کنیم و بقیه خانه ها خراب باشند، نگاه حضرت امام)ره( این گونه بود. اما  کنیم، نمی شود یک خانه را آباد  درست 
که می گفتند جهان امروز تبدیل به یک دهکده شده است و ما هم باید تسلیم شویم  عده ای هم نگاه شان این بود 

و در هاضمۀ این دهکدۀ جهانی هضم بشویم! 

گاهی باید خود را در فضا ی بهتری قرار دهیم برای اینکه نگاه مان درست بشود، 

نگاه امام به مفهوم والیت  و والیت فقیه چگونه است؟ آیا همین که بگوییم والیت خوب است، کافی است؟ یا اینکه 
خ بدهد همین که بگوییم این تظاهرات بد  گر تظاهراتی نسبت به نظام ر بگوییم والیت الزم است، کافی است؟ یا ا

کنیم.  است، کافی است؟ گاهی باید در فضای انقالب یا در فضای دفاع مقدس باشیم تا نگاه امام را درک 

برای اینکه نگاه مان به اربعین، به موضوع ظهور و مقاومت در منطقه و به موضوع امام حسین)ع( دقیق بشود، 
گاهی از اوقات باید فضای خودمان را عوض  گر می خواهیم نگاه مان دقیق بشود  باید در فضای اربعین قدیم بزنیم. ا

کنیم. کنیم، گاهی باید عمیقًا تفکر 

که شهید می شود!  برخی می گفتند: امام حسین)ع( نمی دانست 

قبل از انقالب یک کتابی نوشته شده بود و سعی نویسندۀ کتاب بر این بود که ثابت کند امام حسین)ع( نمی دانست 
کاهش می دهد و ماجرا  کربال را  که شهید می شود اما رفت و تصادفًا به شهادت رسید! این مطلب جنبۀ حماسی 
برای خواننده عادی می شود و حتی ممکن است متمسف شود از اینکه »اصاًل چرا این اشتباه اتفاق افتاد و امام 
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که خیلی از شهدای  کمی صبر می کرد، بعد از انقالب می دید  گر  حسین)ع( تصادفًا شهید شد؟!« این نویسنده ا
کثرشان می دانستند چه  دفاع مقدس، نوع شهادت شان را با جزئیات برای مادران یا اطرافیان خود می نوشتند، ا
وقت و چگونه به شهادت می رسند. وقتی اینها می دانستند آیا می شود قبول کرد که امام حسین)ع( نمی دانست؟!

نویسندۀ این کتاب عضو همان گروهی بود که قبل از انقالب، روضه خوان می کشتند و می گفتند: این روضه خوان ها 
به  نگاه شان  نمی کنند!  قیام  دیگر  و  می شوند  تخلیه  مردم  و  می گیرند  گریه  مردم  از  اینها  هستند؛  انقالب  مانع 
که اهل بیت)ع( برای یک قطره  ابتدا  از همان  که امام خمینی)ره( می فرمود  روضه خوان ها این بود! در صورتی 
کنند! )چرا خداوند تبارک   مردم قیام 

ً
کردند، این یک نقشۀ سیاسی بود برای اینکه بعدا اشک، چنین ثوابی تعیین 

کی، آن قدر ثواب داده است؟...مهم آن جنبه سیاسی است  و تعالی براى اشک و حتی یک قطره اشک و حتی تبا
که تا آخر باشد و آن، این ]که [ اجتماع تحت یک بیرق، اجتماع  کشیده اند  که ائمه ما در صدر اسالم نقشه اش را 
گریه می کند، اتفاقًا  تحت یک ایده ...؛ صحیفه امام/ 344/۱۶( در عمل هم می دیدیم هرکسی بیشتر در روضه ها 

بیشتر داوطلب شهادت می شود! 

گر از نگاه حماسی خودت مراقبت نکنی، آن را از دست خواهی داد ا

کنیم با همۀ دین داری و با همۀ  گر یک لحظه غفلت  باید حواس مان باشد از چه زاویه ای به دنیا نگاه می کنیم؟ ا
گر از نگاه حماسی خودمان مراقبت  که در ذهن مان هست، نگاه حماسی مان را از دست می دهیم؛ ا تفکرات خوبی 

نکنیم یک دفعه ای از حماسی بودن خسته می شویم و نگاه حماسی خود را از دست می دهیم.

که امام غریبی هستید بیشتر است  که یکی از یاران امام صادق)ع( از ایشان پرسید: ثواب یاران شما  در روایت هست 
که ثواب شما بیشتر است؛  که ظهور می کنند؟ امام صادق)ع( فرمودند معلوم است  یا ثواب یاران آخرین امام وقتی 
چون امام تان غریب است و شما مورد آزار و توهین و تمسخر قرار می گیرید و محدودیت دارید و راحت نیستید. 
ِم اْلِعَباَدُة ِفی ُظُهوِر اْلَحّقِ َو 

َ
ْفَضُل أ

َ
ّرِ ِفی َدْوَلِة اْلَباِطِل أ َماِم ِمْنُکُم اْلُمْسَتِتِر ِفی الّسِ ِ

ْ
ِبی َعْبِد اهلِل ع: اْلِعَباَدُة َمَع ال

َ
)ُقْلُت أِل

اِهِر ِمْنُکْم؟...؛ کمال الدین/۶45/2(
َ

َماِم الّظ ِ
ْ

َدْوَلِتِه َمَع ال

گر این گونه است پس  ا گفت:  برای آن مرِد سؤال کننده پیش آمد و  اینجا آن لحظۀ غفلت و غیرانقالبی شدن  در 
که وقت ظهور فرا برسد؟  کنیم؟! وقتی االن ثواب بیشتری می بریم، چرا از خدا بخواهیم  چرا ما برای ظهور دعا 
کند از انقالبی بودن خسته می شود و نگاه حماسی خود را از دست  گر لحظه ای خود را رها  انسان این گونه است، ا
که خسته نمی شوند و نگاه حماسی شان را از دست نمی دهند  کسانی  خواهد داد. در قرآن چه زیبا تقدیر می کند از 
ن َینَتِظُر« )احزاب/ 23( اینها یک  ن َقَضی َنْحَبُه َوِمْنُهم ّمَ »ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهلَل َعَلْیِه َفِمْنُهم ّمَ

عده شان شهید شدند و یک عده شان نیز سر همان پیمان هستند و منتظر شهادت می باشند. 

بدون نگاه حماسی نمی توان تحلیل و ارزیابی درستی داشت

کنند،  نگاه  انقالبی گری  عینک  از  را  همه چیز  دارند  دوست  دائم  و  دارند  حماسی  نگاه  که  آدم هایی  نکنید  فکر 
هم  خیلی   هستند،  لطیف تر  هم  خیلی  اتفاقًا  هستند؛  خشنی  آدم های  اینها  نکنید  فکر  ندارند!  شادی  اینها 
گر انقالبی نباشی از چه چیزی می خواهی  که انقالبی نیستند! اصاًل شما ا کسانی است  شادی های شان بیشتر از 

بشوی؟  خوشحال  واقعًا 

که نگاه انقالبی ندارند، به آن معنا حیات ندارند و زنده نیستند! اینها بدون نگاه و روحیۀ انقالبی  چگونه  کسانی 
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گر اوضاع سیاسی  مسائل را ارزیابی می کنند؟ بدون نگاه انقالبی، در تحلیل سیاسی اوضاع منطقه به خطا می روید، ا
کنید به اشتباه می افتید، در تحلیل اوضاع فرهنگی نیز همین گونه است؛ مثاًل  ایران را بدون نگاه انقالبی بررسی 
کنید، با همۀ  گر با نگاه انقالبی گری نگاه  با دیدن چهارتا بدحجاب، می گویید همه چیز از دست رفته است! ولی ا

گذشته شده است. سختی ها و مشکالت موجود، باز می گویید اوضاع خیلی بهتر از 

کنیم که نمی توانیم زیبایی نگاه حماسی و انقالبی را منتقل  مشکل ما این است 

کنیم و این یک مشکل بزرگ است! شهید حججی یک دفعه ای  ما نمی توانیم زیبایی های نگاه انقالبی را منتقل 
که همه  کوچکش، چنان احساس زیبایی به همه داد  یک نگاه انقالبی به همۀ مردم داد؛ در صحبتش با پسر 
که فقط در تهران جمعیتی در حدود 2میلیون نفر  حسرتش را خوردند. برآوردهای عکس های هوایی نشان می داد 

برای تشییع پیکر ایشان آمده بودند و این به خاطر زیبایی نگاه انقالبی و نگاه حماسی بود! 

گفته ایم. یک شخصی برای  کم  که هرچه از آن بگوییم  نگاه انقالبی حضرت امام)ره( یک اقیانوس بی انتهاست 
گرفته  که در تظاهرات های قبل از انقالب، »یک خانم مسن، مقداری پول خرد در دستش  کرده بود  ایشان تعریف 
کردم او مستمند است، به سمتش رفتم تا ببینم اوضاع از چه قرار  گوشۀ خیابان ایستاده بود، اول من فکر  بود و 
کسی از انقالبیون خواست  گر  گفت: من مستمند نیستم 2ریالی در دستم نگه داشته ام تا ا است، دیدم آن خانم 
که این عالمت تحول روحی در  تلفن بزند، معطل نشود!« حضرت امام با شنیدن همین یک صحنه می فرماید 

مردم و نصرت خدا و پیروزی انقالب است! )صحیفه امام/2۶5/7( 

کنار خیابان می ایستند و برای زائران اربعین  که خیلی ها در  حاال در این سال های اخیر، ما در اربعین می بینیم 
که خبری  گر نگاه امام)ره( را داشته باشیم متوجه می شویم  صدها هزار غذا در دست شان نگه می دارند! االن هم ا

در راه است! 

که نگاه انقالبی داشت؛ مقام معظم رهبری دربارۀ ایشان فرموده بود »سید  کسانی است  شهید آوینی از جمله 
که این عنوان، واقعًا شایستۀ اوست.  شهیدان اهل قلم«! با مطالعۀ آثار و برنامه های روایت فتح مشخص می شود 
که همان نگاه را دارند، اما اینکه االن آن نگاه را داشته باشی خیلی فرق می کند با اینکه  البته االن خیلی ها هستند 

در آن زمان، چنین نگاِه درست و دقیقی داشته باشی! 

کنیم و بعد بتوانیم این نگاه را به  از خداوند بخواهیم به ما نگاه انقالبی بدهد و بتوانیم این نگاه را تا آخر حفظ 
که نگاه انقالبی را خراب  انتقاِل درست هم خیلی مهم است. بعضی ها  کنیم و این  زیبایی و به درستی منتقل 

کشیدند! دست  انقالبی گری  از  خودشان  بعدًا  می کردند،  منتقل 

راهبرد دیگر برای داشتن نگاه درست؛ مخالفت با هوای نفس است

یک راهبرد دیگر برای اینکه نگاه درستی داشته باشیم )که تا ظهور، نگاه درست یعنی همان نگاه حماسی( این 
کنیم. به محض اینکه ذره ای به سمت هوای نفس بروی  که از هوای نفس تبعیت نکنیم و با آن مخالفت  است 

نگاه انقالبی ات خراب می شود. اصاًل »هوی« و »خدا« در نقطۀ مقابل یکدیگر قرار دارند. 

امام باقر )ع( می فرماید »ِإّنَ اْلُمْؤِمَن َمْعِنّيٌ ِبُمَجاَهَدِة َنْفِسِه ِلَیْغِلَبَها َعَلی  َهَواها« )تحف العقول/284( مؤمن همیشه 
ِة اهلِل«  َوَدَها َو ُیَخاِلُف َهَواَها ِفي َمَحّبَ

َ
ًة ُیِقیُم أ با نفس خودش درگیر است تا بر هوای نفسش غلبه پیدا نماید. »َفَمّرَ
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ِبُع  ًة َتْصَرُعُه َنْفُسُه َفَیّتَ کجِی نفسش را راست می کند و بر نفسش غلبه پیدا می کند، »َو َمّرَ یک بار در راه محبت خدا 
َهَواَها« و یک بار هم نفسش او را زمین می زند و او از نفسش تبعیت می کند، »َفَیْنَعُشُه اهلُل  َفَیْنَتِعُش« خداوند می آید 
ُع  ُر َو َیْفَز

َ
گناه و لغزش او را می بخشد، »َفَیَتَذّک و او را از زمین بلند می کند و او بلند می شود »َو ُیِقیُل اهلُل َعْثَرَتُه« خداوند 

کرد( متوجه می شود و توبه می کند، »َو اْلَمَخاَفِة َفَیْزَداُد َبِصیَرًة«  ْوَبِة« )پس از آنکه خداوند او را از زمین بلند  ِإَلی الّتَ
وقتی توبه می کند بصیرتش بیشتر می شود، )نگاهش بهتر می شود( »َو َمْعِرَفًة ِلَما ِزیَد ِفیِه ِمَن اْلَخْوِف« و به واسطۀ 
گناه شده، ترس به سراغش  که در دلش پیدا شده بصیرت و معرفتش زیاد می شود! به دلیل اینکه مرتکب  خوفی 

می آید و به خاطر ترس، بصیرتش زیاد می شود. 

َقْوا ِإذا 
َ
ِذیَن اّت

َ
که خداوند متعال می فرماید »ِإّنَ اّل کالمی است  در ادامۀ روایت، امام باقر )ع( می فرماید: این همان 

که وقتی طائفه ای از شیطان، ایشان را تحت تمثیر قرار  ُروا َفِإذا ُهْم ُمْبِصُرون « کسانی 
َ
ْیطاِن َتَذّک

َ
ُهْم طاِئٌف ِمَن الّش َمّسَ

می دهد، تقوا پیشه می کنند، یک دفعه ای برای  ایشان حق را یادآوری می کنند و اینها متوجه حق می شوند »فإذا 
هم مبصرون« و نگاه دقیقی پیدا می کنند!

چه چیزی موجب خراب شدن نگاه انسان می شود؟

 
َ

ْعَمی ال
َ ْ
ْنَیا ُمْنَتَهی َبَصِر األ

ُ
َما الّد

َ
چه چیزی موجب خراب شدن نگاه انسان می شود؟ أمیرالمؤمنین می فرماید: »ِإّن

ا َوَراَءَها َشْیئا« )نهج البالغه/خطبه ۱33( دنیا آخِر نگاه آدِم کور است و آن طرف دنیا هیچ چیزی را نمی بیند.  ُیْبِصُر ِمّمَ
از  که نگاهش نفوذ پیدا می کند )و آن طرف تر  کسی است  َوَراَءَها« و بصیر  اَر 

َ
الّد ّنَ 

َ
أ َیْعَلُم  َو  َبَصُرُه  َیْنُفُذَها  اْلَبِصیُر  »َو 

که یک آخرتی پشت سر اینجا هست، »َفاْلَبِصیُر ِمْنَها َشاِخٌص« انساِن دارای نگاه خوب،  دنیا می رود( و می فهمد 
کور هرچه به دنیا نگاه می کند بیشتر به سوی دنیا می رود. »َو  ْعَمی ِإَلْیَها َشاِخٌص« و آدم 

َ ْ
کوچ می کند، »َو األ از دنیا 

کور برای دنیا توشه جمع  د« و آدم  ْعَمی َلَها ُمَتَزّوِ
َ ْ
که برود »َو األ ٌد« انسان بینا از دنیا توشه برمی دارد  اْلَبِصیُر ِمْنَها ُمَتَزّوِ

می کند! )نهج البالغه/خطبۀ ۱33(

هوای نفس و حب الدنیا بصیرت و نگاه درست را از انسان می گیرد

که هوای نفس و حب الدنیا بصیرت را از انسان می گیرد؛ طبق برخی از روایات،  آیات و روایات فراوانی بیان می دارد 
گر  که اهل دنیا درباره اش چه بگویند؟ ا که آیا حتی یک ذره برای او مهم است  خداوند به ته دل انسان نگاه می کند 

چنین باشد، خدا و مالئکه اش او را تحویل نمی گیرند و زیاد داخل آدم حسابش نمی کنند! 

حماسی  مواضع  از  و  انقالبی  بودن  از  مردم  پیش  یافتن  اعتبار  به خاطر  یا  مردم،  نگاه  یا  حرف  به خاطر  بعضی ها 
که نوشته اند  خود دست برمی دارند. بزرگ ترین مصائب ما به نوعی مصائب فاطمیه و اتفاق بین در و دیوار است 
که تمام مردم مدینه شنیدند، اما بیرون نیامدند! چرا بیرون نیامدند؟  حضرت زهرا اطهر)س( چنان ضجه ای زدند 
کمک  که رفتیم به  کنند؟! به هم بگویند  کار  چون دِر خانۀ علی بن ابیطالب)ع( است، نگاه شان به همدیگر را چه 
علی بن ابیطالب)ع(؟! این برای آنها در آن فضا، سخت بود. در زمان ما هم شاید امام زمان)ع( خودشان را از ما 

پنهان می کنند تا مبادا صدای نالۀ غریبانه شان را بشنویم و بلند نشویم...

)الف3-ن2(


