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تنها مسیر ؛ ابعاد اجتماعی و سیاسِی مبارزه با هوای نفس

علیرضا پناهیان

توضیح: 

این جزوه حاوی خالصه متن فصل چهارم سلسله جلسات »تنها مسیر« با عنوان 

که در سال 93 و در  »ابعاد اجتماعی و سیاسِی مبارزه با هوای نفس« می باشد 

مسجد امام صادق)ع( برگزار شده و در 7 جلسه ارائه شده است.



فهرست

کنید. کردن هر یک از عناوین، می توانید به صفحه مربوط به آن رجوع  با لمس 

3 | جلسه اول | ضرورت مبارزه با »هوای نفِس انسان های طغیانگر« 

22 | جلسه دوم | رابطۀ »خوب بودِن فردی« با »خوب بودِن اجتماعی و سیاسی« 

38 | جلسه سوم | طاغوت؛ مهم ترین عامل تبعیت انسان ها از هوای نفس 

54 | جلسه چهارم | بدترین پدیده برای جامعه؛ مدیران اهل هوای نفس   

72 | جلسه پنجم | رابطۀ مبارزه با نفس و »کسب قدرت در جامعه« 

89 | جلسه ششم | هوای نفس؛ ریشۀ برخی دیدگاه های سیاسی، اجتماعی 

104 | جلسه هفتم | علل و زمینه های عدم پذیرش والیت »ولّی خدا« در جامعه 



| جلسه اول |
های  انسان  نفِس  »هوای  با  مبارزه  ضرورت 

طغیانگر«

از نظر سیاسی و اجتماعی هم مسألۀ محوری ما »مبارزه با هوای 
 نفس« است

 ریشۀ انقالبی گری مخالفت با هوای نفس طواغیت و بردگی آنهاست
 فریب نفس طواغیت 

ً
که فریب نفس خودش را می خوَرد، طبیعتا کسی 

را هم می خورد

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

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

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

آن هم معلوم می شود. 

حضرت به نقل از عیسی بن مریم)ع( می فرماید: »این سخن را به 
که شما نمی توانید به آن چه می خواهید)از سعادت  حّق می گویم 
که برای خودتان در نظر می گیرید(  دنیا و آخرت و اهداف خوبی 
آرزوهای  به  و  دارید.  دوست  که  آن چیزی  ترک  به  مگر  برسید  
خوش تان  که  چیزهایی  بر  صبر  با  مگر  نمی رسید  هم  خودتان 
َلُكم  ُقوُل 

َ
أ ِبَحّقٍ  ْصَحاِبِه... 

َ
ِل َقاَل  َمْرَیَم ع  اْبَن  ِإّنَ ِعیَسی  نمی آید؛ 

َما  َتَناُلوَن   
َ

ل َو  َتْشَتُهوَن  َما  ِبَتْرِك   
َّ

ِإل ُتِریُدوَن  َما  ُتِصیُبوَن   
َ

ل ُكْم 
َ
ِإّن

ْبِر َعَلی َما َتْكَرُهوَن«)تحف العقول/ص305(  ِبالّصَ
َّ

ُمُلوَن ِإل
ْ
َتأ

در این جا حضرت »آن چه می خواهید« یا همان اهداف را برای 
گذاشته است. یعنی چه دنیا بخواهیم و  کالم خود، آزاد  مخاطب 
که حضرت فرموده است،  چه آخرت بخواهیم، غیر از این طریقی 
صرفًا  اهداف  دنبال  به  که  کسانی  حتی  رسید.  نخواهیم  آن  به 
کردن در دنیا« هستند نیز باید به این  دنیایی مثل »بهتر زندگی 

توصیه عمل کنند. 

که بگوییم: »غربی ها فقط دنبال دنیا  این یک تصور غلط است 
هستند ولی ما هم دنبال دنیا هستیم و هم دنبال آخرت هستیم« 
چون غربی ها هم دنیای خودشان و هم دنیای سایر مردم جهان 
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که از  کسانی  کرده اند. و البته آخرت خودشان و آخرت  را خراب 
کرده اند. لذا »خسر الدنیا و الخره«  کنند را هم خراب  آنها تبعیت 
مطرح  آخرت  و  دنیا  بین  نزاع  بحث  این جا  در  یعنی  هستند. 
کردن  کردن دنیا و آخرت« و »آباد  نیست، بلكه نزاع بین »خراب 

دنیا و آخرت« است. 

بر  صبر  و  دوست داشتنی ها  طریق)ترک  این  از  جز  اینكه  دربارۀ 
جلسات  در  نمی رسیم،  هم  خودمان«  »دنیای  به  ناخوشی ها( 
کسی بخواهد قوی هیكل باشد، از  گر  کرده ایم. مثاًل ا قبل بحث 
زندگی  آسوده خاطر  روان  و  اعصاب  نظر  از  ببرد،  لذت  زندگی اش 
کند، عمر طولنی داشته باشد، دچار بسیاری از بیماری ها نشود، 
روابط اجتماعی خوبی داشته باشد و عزتمند هم باشد، باز باید 

کند.  گوش  به این توصیه 

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

توصیۀ امام صادق)ع( -در روایت فوق- شامل دو قسمت است: 
که دوست دارید)َتْرِك َما َتْشَتُهوَن(. 2- صبر  1- ترک آن چیزهایی 
که دوست ندارید)َصْبِر َعَلی َما َتْكَرُهوَن(. هر دوی  بر آن چیزهایی 
اینها هم در واقع رنج است؛ البته یكی رنج تكلیفی)رنج اختیاری( 
است و دیگری رنج تقدیری است)مثاًل اینكه وقتی بال و مصیبتی 

کند(  بر سر انسان می آید، صبر 

این ها دو اصل حیاتی برای زندگی انسان هستند و ما در بحث 
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قرار  زیرمجموعۀ »ترک هوای نفس«  را  این دو اصل  تنها مسیر، 
خود  نفس  هوای  با  بخواهد  انسان  وقتی  که  گفتیم  و  دادیم 
اینكه  را انجام دهد: یكی  کار اساسی  باید این دو  کند  مخالفت 
که دوست دارد، قرار دهد)َتْرِك َما  بنای خود را بر ترک چیزهایی 
َتْشَتُهوَن(. دیگر اینكه نسبت به ناخوشی ها و مقدرات الهی صبر و 

رضایت داشته باشد.)َصْبِر َعَلی َما َتْكَرُهوَن( 

کلمه، ترک  کامل  وقتی انسان بخواهد هوای نفس را به معنای 
که  کند، یک پایه اش می شود صبر و رضایت نسبت به وضعیتی 
دارد. لذا وقتی کسی ناراحت و عصبانی باشد، یعنی صبر در برابر 
ناخوشی ها ندارد و این به معنای تبعیت از هوای نفس است. 
که  گناه می شود، یعنی چیزهایی  که مرتكب  کسی  همچنین 

دوست دارد را ترک نمی کند.

کنید، بلکه باید طبق  خدا نگفته همۀ دوست داشتنی ها را ترک 
این  خدا  خاطر  به  یعنی  کنیم/تقوا  مبارزه  آنها  با  الهی  برنامۀ 

کنیم برنامه را رعایت 

که دوست داریم ممكن است حّق طبیعی ما و  البته چیزهایی 
این  همۀ  است  نگفته  هم  خداوند  باشد.  ما  طبیعی  نیاز  حتی 
گر  کنیم بلكه به ما برنامه داده است و ا دوست داشتنی ها را ترک 
کنیم، می شود »تقوا«؛ همان  ما این برنامه را به خاطر خدا رعایت 
است.  شده  کید  تأ آن  بر  روایات  و  قرآن  در  این همه  که  تقوایی 
کنیم؛  تقوا یعنی برنامۀ خدا را در جهت ترک هوای نفس، رعایت 
گاهی  البته به خاطر خدا نه به خاطر اغراض نفسانی دیگر. چون 
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اوقات برخی از هواهای نفسانی را به خاطر برخی دیگر از هواهای 
نفسانی خودمان ترک می کنیم و این تقوا نیست. 

بنا  شما  گر  ا یعنی  است.  نفس  هوای  با  مبارزه  بر  »تقوا«  بنای 
کنید،  مخالفت  خودتان  دوست داشتنی های  با  باشید  نداشته 
احساس  همیشه  می دهند،  شما  به  را  الهی  دستورات  وقتی 
سنگینی و فشار می کنید. یا وقتی شما را به تقوا توصیه می کنند، 
بر دوش  زیادی  و فشار  کنید  فرار  آن  بار  زیر  از  مدام می خواهید 
گر  خودتان احساس می کنید و آخرش هم موفق نمی شوید. ولی ا
کنید و  بنا داشته باشید با دوست داشتنی های خودتان مخالفت 
کار باشید، وقتی برنامۀ آن یعنی »تقوا«  دنبال برنامه ای برای این 
به شما عرضه شود، راحت آن را اجرا می کنید. وقتی هم خسته 
هوای  با  مبارزه  از  بلكه  نشده اید  خسته  خدا  دستور  از  شوید، 
نفس خودتان خسته شده اید لذا رابطۀ شما با خداوند، خراب 
در  منتها  کنید،  گوش  را  خدا  دستور  دارید  بنا  چون  نمی شود. 
مبارزه با هوای نفس خودتان زمین خورده اید و این اشكالی ندارد 

گناه آدم باتقوا هم بخشیده خواهد شد.  و 

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

گر شما اصل را بر مبارزه با دوست داشتنی ها قرار ندهید، این طوری  ا
کرد: »بنا نیست من با دوست داشتنی های خودم  تصور خواهید 
که مانع  کنم. فقط مشكل من با این دستورات خداست  مبارزه 
این  با  نمی دانم  و  شده  دوست داشتنی هایم  به  من  رسیدن 
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خدا  با  شما  رابطۀ  صورت  این  در  کنم؟!«  چه کار  الهی  تكالیف 
خراب می شود. چون بنای خود را بر تأمین دوست داشتنی های 
خود قرار داده اید ولی در این میان با مانعی به نام دستورات الهی 
مواجه شده اید و نمی دانید با تكالیف و اوامر الهی چگونه برخورد 
کنید. در حالی که اساسًا دستورات الهی طوری طراحی شده اند 
که با دوست داشتنی های ما مخالفت کنند. لذا پایۀ تقوا، مبارزه با 
گر این را برای خودمان جا بیندازیم، آن وقت  هوای نفس است. ا
به سراغ برنامه می رویم و وقتی برنامه ای به نام »تقوا« به ما داده 

شد، به راحتی آن را می پذیریم و انجام می دهیم.    

است  سخت  ما  برای  که  آن چیزی  نیست،  سخت  برنامه  خوِد 
برای  را  مبارزه  این  لزوم  گر  ا دوست داشتنی هاست.  با  مبارزه 
برنامه  این  که  فهمید  خواهیم  آن وقت  بیندازیم  جا  خودمان 
از  زیادی  فهرست  و  است  کرده  برخورد  مهربانانه  ما  با  چقدر 
که این برنامه به ما اجازه داده  دوست داشتنی های ما وجود دارد 

است به سمت آنها برویم.

کنیم؟ 1ـ همۀ تمایالت بد  2ـ برخی  کدام تمایالت باید مبارزه  با 
از تمایالت طبیعی)البته طبق دستور( 3ـ برخی از تمایالت خوب 

قرار دادیم  با دوست داشتنی ها  مبارزه  بر  را  بنای خود  که  وقتی 
مبارزه  دوست داشتنی ها  کدام  با  که  می آید  پیش  سؤال  این 
دوست داشتنی های  همۀ  با  می گوید،  ما  به  برنامه  کنیم؟ 
مبارزه  باید  و...(  خساست  حرص،  تكبر،  حسادت،  بد)مانند 
دوست داشتنی های  از  برخی  با  اوقات  گاهی  همچنین  کنیم. 
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طبیعی)مثل خوابیدن، خوردن و...( هم باید مبارزه کرد منتها در 
مبارزه با این تمایالت باید »طبق دستور« عمل کنیم. مثاًل در مورد 
خواب، باید سحر از خواب بیدار شویم و خواب خود را برای نماز 
کنیم؛ نه اینكه اصاًل نخوابیم. از سِر شب تا سحر می توانیم  قطع 
بخوابیم؛ البته زیاد خوابیدن مكروه است ولی کسی که می خواهد 
مثاًل هشت ساعت بخوابد، اشكالی ندارد، منتها زودتر بخوابد تا 
آقای بهجت)ره( می فرمودند:  بیدار شود.  از خواب  بتواند سحر 
نماز  سخت ترینش  نخواسته اند،  ما  از  کندن  کوه  تعبدیات،  »در 
نه  است  خواب  وقت  تمییر  حقیقت  در  که  است  خواندن  شب 
اصل بی خوابی، بلكه نیم ساعت زودتر بخواب تا نیم ساعت زودتر 

بیدار شوی«)در محضر بهجت/ج2/ص170(

دربارۀ  طبیعی  دوست داشتنی های  با  مبارزه  موارد  از  دیگر  یكی 
غذا خوردن است. مثاًل اینكه فرموده اند: وقتی هنوز اشتها به غذا 
دارید، دست از غذا خوردن بكشید و چند لقمۀ آخر را نخورید.

ْنَت َتْشَتِهی ؛ 
َ
ْمِسَك َو أ

َ
ْنَت َتْشَتِهی َو أ

َ
)قال رسول اهلل)ص(: ُکْل َو أ

گر از همین چند لقمۀ آخر غذا  مستدرک الوسائل/ج16/ص221( ا
صرفنظر کنیم و نخوریم هم برای جسم ما مفید است و هم بر روح 

که دین به ما می دهد. ما تأثیر خوبی دارد. این برنامه ای است 

خوب  دوست داشتنی های  از  برخی  با  حتی  بعدی،  مراحل  در 
کنیم هم باید مبارزه 

جایی  به  می رویم،  جلوتر  نفس  هوای  با  مبارزه  مسیر  در  وقتی 
خوب  دوست داشتنی های  از  برخی  با  حتی  که  می رسیم 
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کنیم. مانند حضرت ابراهیم)ع( که باید  خودمان هم باید مبارزه 
اسماعیل خود را قربانی می کرد در حالی که دوست داشتن فرزند 
خوبی مثل اسماعیل)ع( نه تنها یک دوست داشتنی بد نیست، 
ولی  می شود  محسوب  خوب  بسیار  دوست داشتنی  یک  بلكه 
همین  از  باید  که  بود  رسیده  مرحله ای  به  ابراهیم)ع(  حضرت 

دوست داشتنی خوب هم می گذشت و آن را قربانی می کرد.

خاطرۀ خیلی زیبا و ارزشمندی از یكی از شهدا نقل شده است 
گردنش درآورد  ک خود را از  که این شهید عزیز، یک دفعه ای پال
گفت:  کرد و برگشت و  و رفت آن را در یک جایی از بیایان پرتاب 
را  کار  این  »چرا  گفتند:  تعجب  با  دوستانش  شدم!«  »خالص 
گر شهید شوی ممكن است بدن تو شناسایی نشود.«  کردی؟! ا
گر من شهید بشوم، خانوادۀ  ا که  بود  این  گفت: »در ذهنم  او 
گرفت و مردم جمع می شوند و  من مراسم باشكوهی خواهند 
که به تعبیری دچار  وصیت نامۀ مرا می خوانند و... یعنی دیدم 
شهوت شهادت شده ام و همین یک مقوله ای برای نفس من 
که با آن »حال« کند! در حالی که من می خواهم به  شده است 
ک خودم  خاطر خدا شهید شوم نه برای مراسم شهادت! لذا پال
را از بین بردم تا بدن من شناسایی نشود و خانواده ام پیدایش 
است.  برنگشته  بزرگوار  شهید  این  بدن  هم  هنوز  نكنند...« 
فرماندهان  قاسمی-از  سعید  حاج  سردار  خاطرات  از  )ظاهرا 

لشكر 27 محمد رسول اهلل)ص( - است(
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هر کار خوبی انجام دهیم نفس مّکار ما سعی می کند آن را به نفع 
کند/ در امتحانات الهی نمی شود »از روی دست  خودش تمام 

کرد«   دیگران نگاه 

پنهان  نفس  هوای  بحث  در  است.  فریبكار  خیلی  انسان  نفس 
کار خوبی انجام  که هر  که نفس انسان آن قدر مّكار است  گفتیم 
کار خوب هم به نفع خودش  دهید نفس شما سعی می کند از آن 
کار خوب هم برای خودش  از آن  کند و اصطالحًا  سوء استفاده 
کند؛ حتی از نماز خواندن و هیأت داری ما.  یک »نانی« درست 
که نفس شما  گر شما هیأت داری می کنید، مراقب باشید  ا مثاًل 
را »ماِل خود« نكند. مثاًل نفس می گوید: »عجب  کار خوب  این 
به  را  خودستایی  و  فخرفروشی  شهوت  و  داریم!«  خوبی  هیأت 
که بنا بود شما  کار خوب  جان شما می اندازد. در این صورت، این 

کرد.  کند، شما را از خدا دور خواهد  را به خدا نزدیک 

انسان از اول تا آخر عمرش مشمول مبارزه با هوای نفس خواهد 
بود و این مبارزه پایان ندارد. ضمن اینكه نوع امتحان هر کسی در 
رابطۀ با هوای نفسش، با دیگران فرق می کند. لذا کسی نمی تواند 
کند، و حتی از روی  در امتحانات الهی از روی دست دیگران نگاه 
کتابی نوشته  کند. چون در هیچ  کتابی هم نمی تواند تقلب  هیچ 
که »تو دقیقًا چه مشكلی داری؟ و خدا چه امتحاناتی  نشده است 

گرفت؟«  از تو خواهد 

که »تكّبر نكنید«  کتاب نوشته شده است  به عنوان مثال در 
روی  از  باید  چیست؟«  در  تو  »تكّبر  بفهمی  اینكه  برای  ولی 
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را  باید نفس خودت  یعنی  کنی،  کتاب وجود خودت مطالعه 
کنی تا خودت را  مورد مطالعه قرار دهی، باید محاسبۀ نفس 
است  ممكن  مثاًل  چیست.  در  تو  تكّبر  که  بفهمی  و  بشناسی 
تو  به  دیگران  که  وقتی  اما  باشی،  متواضعی  آدم  ظاهر  در  تو 
این  شنیدن  با  هستی!«،  متواضعی  آدم  »عجب  می گویند: 
کم کم  و  کنی  باد  را  خودت  نفس  مدام  تمجیدها،  و  تعریف  
دچار نوعی تكّبر شوی؛ یعنی به خاطر همین ظاهر متواضعانۀ 

خودت دچار تكّبر می شوی. 

کارهای خوب مخفی  هوای نفس ممکن است پشت سر برخی از 
شود/ آدم خسیس هم اسراف نمی کند ولی اسراف نکردنش به 

خاطر هوای نفس است نه به خاطر خدا

هوای نفس ممكن است به صورت عالقه هایی باشد که پشت سر 
کارهای خوب قرار می گیرد. لذا مسألۀ اصلی ما مبارزه با  برخی از 
کار خوب.  مسألۀ  هوای نفس است نه صرفًا انجام دادن چند تا 
اصلی ما مقابله با آن نفس مّكاری است که به صورت پنهانی علیه 
کارهای خوب، بدی های ما را  ما اقدام می کند و حتی زیر سایۀ 
کارهای خوب با نیت خوب انجام شوند  گر  تقویت می کند. البته ا
انجام  که  کارهای خوبی  یقینًا خوب هستند، ولی در پشت سر 
می دهیم خیلی باید مراقب هوای نفس پنهان خودمان باشیم 
همچنین  نكند.  مصادره  خودش  نفع  به  را  ما  خوب  کارهای  تا 
کنیم هم باید مراقب هوای  که باید ترک  کارهای بدی  پشت سر 
نفس پنهان خودمان باشیم. مثاًل آدم خسیس، اسراف نمی کند 
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ُه 
َ
که فرمود »ل ُتْسِرُفوا ِإّن ولی اسراف نكردن او بر اساس فرمان خدا 

ل ُیِحّبُ اْلُمْسِرفین«)انعام/141( نیست، بلكه به دلیل خساست 
کرده است، لذا  است و در واقع مطابق هوای نفس خودش عمل 

با اسراف نكردن، به خدا مقرب نمی شود. 

بخش دوم( معرفی بحث جدید »ابعاد اجتماعی و سیاسی 
مبارزه با هوای نفس«

از نظر سیاسی و اجتماعی هم مسألۀ محوری ما »مبارزه با هوای 
نفس« است

گفتگو  در ادامۀ بحث »تنها مسیر« می خواهیم فصل جدیدی از 
کنیم و آن »ابعاد اجتماعی  دربارۀ »مبارزه با هوای نفس« را آغاز 
راحت طلبی  بحث  از  بعد  )البته  است.  نفس«  هوای  با  مبارزه 
از  بعد  مرتبۀ  چون  بپردازیم  لذت طلبی  به  باید  علی القاعده 
که  باشد  بهتر  الن  شاید  ولی  است.  لذت طلبی  راحت طلبی، 
کنیم  باز  با نفس  را در مبارزه  به جای لذت طلبی، فصل دیگری 
ابعاد  یک مقدار  نفس،  هوای  با  مبارزه  فردی  مباحث  از  پس  و 

اجتماعی مبارزه با هوای نفس را هم مورد بحث قرار دهیم.( 

که ما را به سعادت  گر مبارزه با هوای نفس، تنها مسیری است  ا
دارد.  هم  سیاسی  و  اجتماعی  ابعاد  مبارزه،  این  می رساند، 
که یک انسان هوای نفس دارد و باید با هوای نفس  همان طور 
کند، دربارۀ یک جامعه هم -به مثابه یک انسان-  خودش مبارزه 
همین اتفاق باید بیفتد. یعنی از نظر اجتماعی هم مسألۀ محوری 
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ما مبارزه با هوای نفس است.

زندگی  در  خودمان  نفس  هوای  با  مبارزه   -1 داریم:  مبارزه  دو 
فردی 2- مبارزه با هوای نفس انسان های طغیانگر

در واقع ما دو نوع مبارزه داریم: یكی مبارزه با هوای نفس خودمان 
انسان های  نفس  هوای  با  مبارزه  هم  یكی  و  فردی  زندگی  در 
که در جامعه هستند و می خواهند ما را به  طمیانگر و هواپرستی 

بردگی خودشان بكشانند.

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

باشند؛ لذا طمیان می کند. 

کسی اهل مبارزه با هوای نفس باشد به چنین افراد می گوید:  گر  ا
خودمان  درون  از  را  ما  تا  می کنیم  مبارزه  خودمان  نفس  با  »ما 
اجازه  شما  مثل  افرادی  به  قطعًا  پس  نكشاند،  خود  بردگی  به 
که ما را از بیرون به بردگی خود بكشانید. ما به نفس  نمی دهیم 
که ماِل خودمان است اجازه نمی دهیم ما را به بردگی  خودمان 
بردگی  به  را  ما  بدهیم  اجازه  شما  نفس  به  آن وقت  بكشاند، 
آدم های  نفس،  هوای  با  مبارزه  که  است  این چنین  بكشاند!« 

انقالبی و مجاهد درست می کند.
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با  مبارزه  و  است  کبر«  ا »جهاد  خودمان  نفس  هوای  با  مبارزه 
اصغر  جهاد  حقیقت  اصغر«/  »جهاد  طواغیت  نفس  هوای 

تفاوتی با مبارزه با هوای نفس ندارد

با  مبارزۀ  یک  کنیم،  مبارزه  خودمان  نفس  با  باید  که  آن جایی 
کنار این  کبر« گذاشته اند. و در  که نام آن را »جهاد ا عظمت داریم 
را به  از بیرون، ما  که می خواهند  کبر، مبارزه با طواغیتی  ا جهاد 
بردگی خود بكشانند را »جهاد اصمر« نامیده اند. )امام صادق)ع(: 
ا َرَجُعوا َقاَل َمْرَحبًا ِبَقْوٍم َقَضُوا اْلِجَهاَد  ٍة َفَلّمَ ِبّیَ ص َبَعَث ِبَسِرّیَ ّنَ الّنَ

َ
أ

ْکَبُر 
َ ْ
ْکَبُر ِقیَل َیا َرُسوَل اهلِل ص َو َما اْلِجَهاُد ال

َ ْ
ْصَمَر َو َبِقَی اْلِجَهاُد ال

َ ْ
ال

ْفس؛ کافی/ج5/ص12(  َقاَل ِجَهاُد الّنَ

کسی سر یک موضوع شخصی با شما مشكلی  گاهی اوقات  البته 
دارد و می خواهد هوای نفس خودش را بر شما غلبه دهد. در این 
که  کنید. اما وقتی  موارد شما می توانید یک مقدار با او مماشات 
کند، اصاًل نباید با او مماشات  کسی بخواهد جامعه را تسخیر  یک 

که جامعه را به فساد بكشاند.  کرد و نباید اجازه داد 

حقیقت جهاد اصمر تفاوتی با مبارزه با هوای نفس ندارد، منتها 
با هوای نفس تجاوزگر یک شخص دیگر مبارزه  در جهاد اصمر، 
که می خواهد با هوای نفس خودش دیگران  می کنیم؛ شخصی 
را تحت سلطۀ خود قرار دهد و آنها را در خدمت امیال نفسانی 
که صّدام با دیگران انجام می داد؛  کاری  گیرد. مثل  خودش بكار 
که دیگران را به بردگی خودش  خواستۀ هوای نفس او این بود 

درآورد و میل قدرت طلبی خودش را از این طریق ارضاء کند. 
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طواغیت  بردۀ  نمی خواهیم  که  است  این  ما  انقالبی گری  ریشۀ 
 
ً
که به هوای نفس خودمان میدان نمی دهیم، قطعا شویم/ ما 

بردۀ هوای نفس دیگران هم نمی شویم

که با هوای نفس خودمان مبارزه می کنیم، قطعًا نباید اجازه  ما 
کند و ما را به  بدهیم هوای نفس یک آدم دیگر، بر ما سیطره پیدا 
کسی او را  بردگی درآورد. انسان مؤمن، واقعًا حّر است و نمی گذارد 
به بردگی بكشاند. این غیر از »شهادت طلبی« است. وزیر خارجۀ 
گفته بود: »اینها تا وقتی که به فرزندان خود  اسبق آمریكا دربارۀ ما 
درس شهادت طلبی می دهند، تروریست هستند!« البته منظور 
می کند.  مبارزه  عالم  طواغیت  با  که  است  کسی  تروریست،  از  او 
کسی  آنها به همۀ بردگان عالم می گویند »شهروندان خوب« و هر 
کند به او می گویند تروریست!  آنها مقاومت  که در مقابل بردگی 
شویم،  شهادت طلب  که  وقتی  فقط  ما  می کند  فكر  او  ولی 
که  است  این  ما  انقالبی گری  ریشۀ  حالی که  در  شده ایم  انقالبی 
نمی خواهیم بردۀ طواغیت عالم بشویم و به آنها سواری بدهیم. 

یعنی ریشۀ انقالبی گری ما قبل از شهادت طلبی شكل می گیرد.

ما به هوای نفس خودمان میدان نمی دهیم، آن وقت بیاییم به 
با  مبارزه  که  است  اینگونه  بدهیم!  میدان  دیگران  نفس  هوای 
کبر با  هوای نفس با بحث انقالبی بودن پیوند می خورد، و جهاد ا
جهاد اصمر پیوند می خورد. این جاست که متوجه می شویم اصاًل 
چرا نام آن را »جهاد اصمر« گذاشته اند، چون در واقع زیرمجموعۀ 
کبر باشد، یعنی اصل جهاد  که اهل جهاد ا کبر است. کسی  جهاد ا

اصمر را هم برای خودش جاانداخته است.
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ماهیت انقالبی بودن و مبارزه با طاغوت، همین مبارزه با هوای 
 
ً
که فریب نفس خودش را می خوَرد، طبیعتا کسی  نفس است/ 

فریب نفس طواغیت را هم می خورد

ماهیت انقالبی بودن و مبارزه با طاغوت، همین مبارزه با هوای 
کسی مثل حضرت امام)ره( تابع  نفس است. چطور امكان دارد 
به نفس خودش میدان نمی  دهد،  که  امام)ره(  طاغوت شود؟! 
چطور ممكن است به نفس یک آدم دیگر میدان بدهد و تابع او 
که به او میدان نمی دهد و با او مبارزه خواهد  شود؟! معلوم است 
نفس  فریب  نمی خوَرد،  را  خودش  نفس  فریب  که  کسی  کرد. 

دیگران را هم نمی خوَرد. 

کسی که قدرت مبارزه با هوای نفس خودش را ندارد، قدرت مبارزه 
از هوای  که  را هم نخواهد داشت. کسی  با هوای نفس دیگران 
افراد هواپرست  تابع  به طور طبیعی  کند،  تبعیت  نفس خودش 
که خودش به خودش ظلم می کند  دیگر نیز خواهد شد. کسی 
که با  کسی  نباید توقع داشته باشد دیگران به او ظلم نكنند. لذا 
هوای نفسش مبارزه نمی کند، طبیعتًا ترسو و بردۀ هوای نفس 
دیگران خواهد شد. کسی که فریب نفس خودش را می خوَرد، باید 
که فریب نفس طواغیت را هم بخوَرد و طواغیت  کرد  پیش بینی 

هم خوب می دانند چطور دیگران را فریب دهند. 

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

هوای  با  مبارزه  واقعًا  کسی  آیا  بفهمید  اینكه  برای  راه ها  از  یكی 
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نفس  هوای  اسیر  آیا  ببینید  که  است  این  نه،  یا  می کند  نفس 
می شود،  دیگران  نفس  اسیر  دیدید  گر  ا نه؟  یا  می شود  دیگران 
که اسیر نفس خودش هم شده است هرچند به ظاهر  بفهمید 

آدم اخالقی و خوبی هم باشد.

با  می تواند  چطور  می پذیرد،  را  دیگران  نفس  هوای  که  کسی 
که عبد و بندۀ طواغیت  کند؟! کسی  هوای نفس خودش مبارزه 
می شود و در مقابل آنها قیام نمی کند، چطور می تواند آدم خوبی 
که بگوییم: »شاید او زورش به هوای نفس  باشد؟ این غلط است 
خودش می رسد ولی زورش به هوای نفس طواغیت نمی رسد!« 
که با هوای نفس خودش مبارزه می کند خیلی قوی  کسی  چون 
می شود)امیرالمؤمنین)ع(: کسی که بر نفسش تسلط یابد، به اوج 
ِة؛  الُقّوَ َتناهی فی  َنفِسِه  َقِوَی علی  و زورمندی رسیده؛ َمن  قوت 
غرر/8223( و از مرگ هم نمی ترسد لذا هیچ گاه زیر بار هوای نفس 

طواغیت نخواهد رفت.

مبارزه با طاغوت؛ راه میان بر برای توفیق در مبارزه با هوای نفس 
گر یک قدم برای جهاد اصغر بر دارید خداوند شما را در جهاد  / ا

کمک می کند کبر  ا

هوای  با  مبارزه  با  می شود؟  ک  پا چگونه  جامعه  یک  می دانید 
ک می کند و هم جامعه را.  نفس. مبارزه با هوای نفس هم فرد را پا
که همه بنا داشته باشند با هوای نفس خود مبارزه  در جامعه ای 
کسی جرات می کند در این جامعه به خاطر نفسانیت  کنند، آیا 

کند؟! خودش، دیگران را به بردگی بكشد و جامعه را تسخیر 
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که از خدا می خواهد او را در مبارزه با هوای نفس خودش،  کسی 
میان بر  راه  دارد.  وجود  او  برای  هم  میان بر  راه  یک  کند،  کمک 
است.  طاغوت  با  مبارزه  نفس،  هوای  با  مبارزه  در  توفیق  برای 
که  با هوای نفسی است  با طاغوت در واقع مبارزه  چون مبارزه 
این  به  ضربه  یک  شما  گر  ا و  کند.  تسخیر  را  جامعه  می خواهد 
نفس  هوای  با  مبارزه  در  را  شما  هم  خداوند  بزنید،  طاغوت 

خودتان کمک می کند. 

کبر، کوچک تر است اما وقتی یک  جهاد اصمر، نسبت به جهاد ا
کبر  ا جهاد  در  را  شما  خداوند  برمی دارید  اصمر  جهاد  برای  قدم 
کمک می کند، گناهان شما را می بخشد و مالئكه بال های خود زیر 
پای شما پهن می کنند. لذا رزمندگان ما وقتی به جبهه می رفتند، 
کبر  واقعًا نورانی می شدند و در مبارزه با هوای نفس و در جهاد ا
هم موفق می شدند چون در جهاد اصمر یک قدم برداشته بودند.

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

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

کسی که مبارزه با هوای نفس کند، واقعًا حّر و انقالبی می شود. اما 
که مبارزه با هوای نفس نكند، بّره و برده می شود. بزدل و  کسی 
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ترسو می شود. لذا طواغیت مردم را به هوای نفس آلوده می کنند 
تا آنها را به بردگی خود بكشانند. 

قدرت  و  ثروت  که  سلطه طلب  صهیونیست های  چرا  می دانید 
عالم در دست آنهاست، دوست دارند جوانان هواپرست باشند؟ 
که هواپرست بشود، بردۀ طواغیت خواهد شد. وقتی  کسی  چون 
روابط نامشروع و شهوترانی زیاد شود و آدم ها اهل هرزگی شوند، 
طبیعتًا این آدم ها ضعیف و ترسو می شوند و خیلی راحت تابع زور 
گر قانون پذیر هم بشوند قانون پذیری آنها از  خواهند شد. این ها ا

سر بزدل بودن است.

که  جهانی(  )صهیونیست  است  کم  حا جهان  در  طاغوتی  الن 
گر آدم ها هواپرست بشوند، به راحتی بردۀ ما  تشخیص داده است ا
خواهند شد. ما باید این واقعیت را در جامعه جا بیندازیم. با این 
حساب باید گفت: گناه ما را به بردگی صهیونیست  ها نزدیک می کند 
گناه سرانجامش بردگی صهیونیست هاست. و  و اصرار و استمرار در 
الن هم دیگر، صهیونیست ها ماهیت خودشان را نشان داده اند به 
که رئیس دولت صهیونیستی رسمًا می گوید چرا مردم ایران  حّدی 
بپوشند؟!  جین  شلوار  و  کنند  گوش  غربی  موسیقی  نمی توانند 
که  می کنند  اعالن  رسمًا  یعنی   )13920713001648 خبر  )فارس؛ 

دوست دارند جوانان ما اهل هرزگی بشوند. 

امیرالمؤمنین)ع(: ریشۀ فتنه های اجتماعی، هوای نفس است

هوای  فتنه ها،  شروع  »آغاز  می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع( 
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بدعت  که  است  احكامی  و  می شود  تبعیت  که  است  نفسی 
ْحَكاٌم 

َ
أ َو  َبُع  ُتّتَ ْهَواٌء 

َ
أ اْلِفَتِن  ُوُقوِع  َبْدُء  َما 

َ
ِإّن می شود؛  گذاشته 

ُتْبَتَدُع«)نهج البالغه/خطبۀ 55( یعنی ریشۀ فتنه های اجتماعی، 
هوای نفس است. و البته ریشۀ بدعت ها نیز دوباره به هوای نفس 

انسان باز می گردد.

با  مبارزه  از  کنده  آ ما فضایی  اهلل فضای سیاسی جامعۀ  ان شاء 
با  مبارزه  از  کنده  آ جامعه  فضای  اینكه  برای  شود.  نفس  هوای 
هوای نفس شود، هیچ کدام از سیاسیون از سِر هوای نفس نباید 
مسئول  یا  نماینده  اینكه  از  مثاًل  باشند.  رفته  کار  این  سراغ  به 
شده اند، نباید نفس شان حال بیاید. همچنین باید مراقب باشند 
کار هم نباید نفس شان حال بیاید. لذا  که به خاطر موفقیت در 
که  نباشید  این  دنبال  می فرمود  مسئولین  به  امام)ره(  حضرت 

کارها به نام شما ثبت شود.         حتمًا موفقیت 



| جلسه دوم |
بودِن  »خوب  با  فردی«  بودِن  »خوب  رابطۀ 

اجتماعی و سیاسی«

ظلم نکردن و زیربار ظلم نرفتن، نتیجۀ اجتماعی مبارزه با هوای 
 نفس است

کند و هم با  که هم با هوای نفسش مبارزه  کسی است  آدم خوب 
 هوای نفس ظالمین

بعضی ها خوب بودن را به زندگی بّره وار و »انعطاف پذیری مطلق« 
ترجمه می کنند

و  اجتماعی  بودن  »خوب  از  را  فردی«  بودن  »خوب  نباید 
کرد     سیاسی« جدا 

کنیم دیگر لزم نیست انقالبی  گر خوب بودن را درست ترجمه  ا
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کنیم. دیگر  گانه تعریف  کنار آن جدا بودن یا سیاسی بودن را در 
لزم نیست بگوییم »فالنی هم شخصًا آدم خوبی است و هم تفكر 
انقالبی صحیحی دارد یا در عرصۀ سیاسی درست رفتار می کند«. 
که بگوییم »فالنی هم آدم خوبی است و هم  مانند این می ماند 
اخالق خوبی دارد«! چون خوب بودن چیزی غیر از اخالق خوب 

داشتن نیست. 

از نظر  نفر هم شخصًا آدم خوبی است و هم  اینكه بگوییم یک 
انقالبی و اجتماعی و سیاسی آدم خوبی است، علی القاعده سخن 
اشتباهی است چون نشان می دهد ما خوب بودن را درست معنا 
کنیم، معلوم می شود  نكرده ایم. وقتی خوب بودن را درست معنا 
انسان  اجتماعی  بودن  خوب  و  شخصی  بودن  خوب  بین  که 
کردن خوب بودن فردی از خوب بودن  اصاًل فرقی نیست. جدا 
که در تعریف شما از خوب  اجتماعی و سیاسی، عالمت این است 

بودن اشكال ایجاد شده است.

کند و  که هم با هوای نفس خودش مبارزه  آدم خوب کسی است 
هم با هوای نفس افراد ظالم 

ترجمه  خوب«  رفتارهای  از  برخی  »انجام  را  بودن  خوب  وقتی 
در  کنیم،  ترجمه  نفس«  هوای  با  »مخالفت  آن را  بلكه  نكنیم، 
که می تواند با تمایالت  کسی خواهد بود  این صورت آدِم خوب 
با هوای  کسی هم  کند. چنین  َپست)هوای نفس( خود مبارزه 
که  دیگرانی  نفس  هوای  با  هم  و  می کند  مبارزه  خودش  نفس 
به هوای  که  کنند، مبارزه می کند. کسی  او ظلم  به  می خواهند 
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نفس خودش میدان نمی دهد و باج نمی دهد، قطعًا به هوای 
که  نفس دیگران هم میدان نمی دهد و باج نخواهد داد. کسی 
حاضر نیست دنبال رضایت و آرامش نفس برود، بلكه محكم در 
مقابل نفس خود می ایستد و ذلیل نفس نمی شود، قطعًا عزت 

خود را در مقابل هوای نفس دیگران هم زیر پا نمی گذارد. 

زور  حرف  بار  زیر  خوب  آدم  خوب/  آدم  برای  کلیدی  توصیف 
گر این حرف زور، حرف دِل خودش باشد نمی رود حتی ا

انسان هاست،  قوی ترین  بلكه  نیست  ضعیف  آدم  خوب،  آدم 
بر نفس  یعنی  بر دشمن ترین دشمنان خودش،  چون می تواند 
ِتی َبْیَن 

َ
َك َنْفُسَك اّل ْعَدى َعُدّوِ

َ
ِبّیُ ص أ کند.)َقاَل الّنَ خودش غلبه 

َجْنَبْیك ؛ مجموعۀ وّرام/ج1/ص59(

نفس  با  و  است  مبارز  آدم  بلكه  نیست  فراری  آدم  خوب  آدم 
که با زرنگ بازی  کسی نیست  خودش درگیر می شود. آدم خوب 
کند، بلكه  و زیرآبی رفتن بخواهد از درگیر شدن با نفس خود فرار 
در مقابل هوای نفس خود می ایستد و با آن درگیر می شود تا بر 

آن پیروز شود. 

تعبیری  به  حتی  و  سخت کوش  و  مقاوم  و  مبارز  آدم  خوب  آدم 
زور  حرف  بار  زیر  که  کسی  یعنی  خوب  آدم  است.  »سخت گیر« 
گر این حرف زور، حرف دِل خودش)هوای نفسش(  نمی رود حتی ا
کلیدی ترین توصیف ها دربارۀ آدم خوب است.  باشدو این یكی از 
خوب  آدم  توصیف  برای  ما  که  تعبیرهایی  این  از  برخی  هرچند 
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به کار می بریم، در جامعه قابل تحمل نباشد.

»انعطاف پذیری  یا  بودن«  »بّره  به  را  بودن  خوب  بعضی ها 
مطلق« ترجمه می کنند/در بسیاری از جوامع به کسانی مدیریت 

که بّره وارتر از دیگران باشند می دهند 

در مقابل این تعریف از خوب بودن، بعضی ها خوب بودن را به 
»بّره بودن« یا »بی سر و صدا بودن« یا »انعطاف پذیری مطلق« 
کسانی  ترجمه می کنند. در بسیاری از جوامع، خیلی از مدیران 
که »بّره وارتر و برده وارتر« از دیگران زندگی می کنند؛ یعنی  هستند 
چنین افرادی را در سطوح مختلف مدیریتی منصوب می کنند و 
گوش به  مسئولیت می دهند؛ چون این افراد برده های خوب و 
فرمانی هستند و با هوای نفس دیگران درگیر نمی شوند. یا کسانی 
را به کار می گیرند که یک نقطه ضعفی در او می بینند، تا به واسطۀ 
آن ضعف بتوانند بر او غلبه داشته باشند؛ به چنین کسانی کارها و 
مسئولیت های بزرگ می دهند. یعنی به جای اینكه مدیران قوی، 
کارهای بزرگ بگمارند، آدم های ضعیف را  سترگ،  و نستوه را به 

انتخاب می کنند تا اوامر مدیریت بی منطق بالسر، پیش برود.

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

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

جهاد  عرصۀ  در  چه  است؛  جهادگر  و  مبارز  آدم  یک  خوب،  آدم 
کل« نیست،  کبر و چه در عرصۀ جهاد اصمر. آدم خوب »صلح  ا
یعنی اصل در وجودش بر درگیری با دشمن است، نه مصالحه 
در  آمدن  کوتاه  معنای  به  مصلحت اندیشی  و  مصلحت جویی  و 
که  است  ساخته  طوری  را  ما  خداوند  چون  درگیری ها.  مقابل 
)َقاَل  است  داده  قرار  خودمان  وجود  در  را  ما  دشمنان  بدترین 
ِتی َبْیَن َجْنَبْیك ؛ مجموعۀ وّرام/

َ
َك َنْفُسَك اّل ْعَدى َعُدّوِ

َ
ِبّیُ ص أ الّنَ

زندگی  و  می شود  متولد  شرایطی  چنین  در  انسان  ج1/ص59( 
کل بودن در چنین  می کند، لذا راه دیگری جز مبارزه ندارد. صلح 

فضایی، بی معنا خواهد بود. 

عافیت طلبی را باید از نظر دور داشت؛ عافیت طلبی به این معنا 
کباب«  که »نه سیخ بسوزد و نه  گونه ای خوب باشد  که انسان به 
که زندگی آرامی و بی دغدغه ای داشته باشد و در  و به این معنا 
یک  بی دغدغه ای  زندگی  چنین  نشود؛  درگیر  ماجرایی  هیچ 
که در زندگی  زندگی »بّره وار« است. حیوانات این طوری هستند 
گر میل شان  کشید می خورند، ا گر میل شان  دغدغه ای ندارند؛ ا
همین  روز  هر  می روند.  کشید  میل شان  گر  ا می خوابند،  کشید 
برنامه را تكرار می کنند، و یک روز هم شكار می شوند یا می میرند و 
که قرار است  از این بابت هم غّصه نمی خورند و دغدغه ای ندارند 

من یک روزی بمیرم.
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نباید با تحریف معنای خوب بودن، خودمان را فریب دهیم

بودن هم  و درگیری هاست و خوب  مبارزه  با  توأم  انسان  زندگی 
ج از این مبارزه نیست. ما از اول تا آخر باید همین گونه زندگی  خار
کنیم. لذا خداوند می فرماید: »ای انسان! تو سعی توأم با زجر و 
َك کاِدٌح 

َ
ْنساُن ِإّن ِ

ْ
َها ال ّیُ

َ
سختی تحمل می کنی تا به خدا برسی؛ یا أ

که این طور است چرا ما  ِإلی  َرّبَِك َکْدحًا َفُمالقیه«)انشقاق/6( حال 
کنیم؟! به خودمان دروغ بگوییم و معنای خوب بودن را تحریف 

انسان  ذهن  در  ارزش ها  مبنای  و  شود  تحریف  بودن  خوب  گر  ا
مخدوش شود، انسان بیچاره می شود. چون اصل حقایق عالم 

در ذهن او اشتباه جا می افتد. 

ق پیدا نمی کند/
ّ

عبودیت، زهد و تقوا بدون درگیری و مبارزه تحق
تقوا در متن درگیری شکل می گیرد

مراقب باشید خوب بودن را با الفاظ دیگری غیر از مبارزه و درگیری 
برای خودتان ترجمه نكنید و خودتان را فریب ندهید. مثاًل مراقب 
باشید با مفهوم زیبای »عبودیت« خودتان را فریب ندهید و سعی 
کنید، چون  نكنید با مفهوم »عبد خدا بودن« از زیر بار مبارزه فرار 
باشد.  خدا«  »عبد  نمی تواند  عافیت  متن  در  هیچ وقت  انسان 
به  نمی تواند  شود،  درگیری  و  مبارزه  وارد  اینكه  بدون  انسان 

کلمه، عبد خدا باشد. معنای واقعی 

با مفاهیم دیگری مثل تقوا، زهد، عبادت هم نباید خودمان را 
که این مفاهیم بدون درگیری و نبرد  کنیم  فریب دهیم و تصور 
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که  کرد. تقوا حالتی است  و مبارزه، تحّقق خارجی پیدا خواهند 
کبر و نبرد  در متن درگیری شكل می گیرد. اصاًل تقوا در اثر جهاد ا
که  الهی  را در شرایط امتحانات  آید. تقوا  درونی ما به دست می 
نشان  باید  می افتد،  اتفاق  ما  دوست داشتنی های  خالف  بر 
که مطابق  کارهای خوبی  که ما  دهیم. معنای تقوا این نیست 

دوست داشتنی های خودمان است را انجام دهیم. 

برخی خوب بودن را به »رام بودن مانند بّره ها« ترجمه می کنند/
با نفسش  انسان در درگیری  اصل معنای خوب بودن موفقیت 

است

همۀ مفاهیم خوب مثل زهد و عبادت و تقوا، حقیقت خودشان 
را در متن درگیری پیدا می کنند و درگیری را نمی توان از حقیقت 
که  کرد. لذا اصل تعریف خوب بودن این است  خوب بودن جدا 
انسان در مبارزه و درگیری با نفس خود موفق باشد و در مقابل 
هوای نفس خود بایستد و در برخورد با آن قوی و مقاوم باشد. 
ما  و  ندارد  وجود  انسان  کمال  و  رشد  برای  دیگری  راه  اساسًا 

به همین خاطر، نام این بحث را »تنها مسیر« قرار داده ایم.

اصل معنای خوب بودن یعنی مبارز بودن، درگیر بودن، مقاوم 
مبارزه،  و  درگیری  از  منظور  البته  نبودن.  عافیت طلب  و  بودن 
درگیری با نفس خودمان است نه درگیری و زد و خورد با دیگران.

بعضی ها خوب بودن را به »بی آزار بودن و رام بودن مانند بّره ها« 
نرم بودن  یا  به »انعطاف پذیری مطلق«  را  یا آن  ترجمه می کنند 
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خوب  در  البته  نیست.  درست  این  ولی  ترجمه می کنند  مطلق، 
بودن، یک مقدار انعطاف پذیری، نرمش و بی آزار بودن هم وجود 
سایر  است.  بودن  مبارز  در  بودن  خوب  معنای  اصل  ولی  دارد 
ویژگی هایی که برشمردیم، از فواید خوب بودن به حساب می آیند. 

می تواند  بگیرد،  را  خودش  به  نفسش  ظلم  جلوی  که  کسی 
جلوی ظلم نفسش به دیگران را هم بگیرد

که انسان چون با خودش  یكی از فواید مبارزه با نفس این است 
نمی زند.  را  دیگران  لذا  می زند،  را  خودش  نفس  و  است  درگیر 
را  خودش  به  خود  نفس  ظلم  جلوی  چون  انسانی،  چنین 
می گیرد، می تواند جلوی ظلم نفس خود به دیگران را هم بگیرد. 
این آدم چون مراقب است که سگ نفس او پاچۀ خودش را نگیرد 

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

بعد  و  هستند  خودشان  نفس  عربده کشی های  اسیر  خیلی ها 
همین نفس سرکش خودشان را بر روی دیگران هم سوار می کنند 

و به دیگران هم ظلم می کنند.

کسی  آدم خوب، با نفس خودش مبارزه می کند و آن را می زند، و 
که نفس خودش را بزند، دیگر احدی را -از روی ظلم- نخواهد 
گر دیگران را نمی زند به خاطر ضعف و ترسو بودن یا  زد. منتها ا
که جلوی ظلم  عرضه نداشتن او نیست، بلكه به خاطر این است 
مقابل  در  ندارد  جرأت  او  نفس  و  است  گرفته  را  خودش  نفس 
کند. چون او سگ نفس  قدرت روحی او بایستد و به دیگران ظلم 
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خودش را رام کرده است. او جلوی ظلم نفسش به دیگران را نه به 
خاطر بّره وار بودن یا ترسو و ضعیف بودن می گیرد، بلكه به خاطر 
ظلم  جلوی  می تواند  است  کرده  خودش  نفس  با  که  مبارزه ای 

نفسش به دیگران را بگیرد.

این  در  شدن  پیروز  و  بودن«  »درگیر  یعنی  بودن  خوب  اصل 
با هوای نفس  و مبارزه  از درگیری هم جهاد  ما  درگیری. منظور 
است. طبیعتًا در یک درگیری، کتک کاری و زد و خورد وجود دارد 
انسان  گاهی  این درگیری،  یعنی در  و عافیت طلبی.  نه آسودگی 
که مؤمن در  گاهی ضربه می زند. لذا فرموده اند  ضربه می خورد و 
مبارزه با هوای نفس، گاهی زمین می خورد و از هوای نفس خود 
تبعیت می کند ولی خداوند دست او را می گیرد و بلند می شود و بر 
نفس خود غلبه می کند و این درگیری ادامه دارد. )امام باقر )ع(: 
ًة ُیِقیُم  اّنَ اْلُمْؤِمَن َمْعِنّیٌ ِبُمَجاَهَدِة َنْفِسِه ِلَیْمِلَبَها َعَلی َهَواَها َفَمّرَ
ِبُع  َفَیّتَ َنْفُسُه  َتْصَرُعُه  ًة  َمّرَ َو  اهلِل  ِة  َمَحّبَ ِفی  َهَواَها  ُیَخاِلُف  َو  َوَدَها 

َ
أ

ُع ِإَلی  ُر َو َیْفَز
َ
َهَواَها َفَیْنَعُشُه اهلُل َفَیْنَتِعُش َو ُیِقیُل اهلُل َعْثَرَتُه َفَیَتَذّک

ْوَبِة َو اْلَمَخاَفِة َفَیْزَداُد َبِصیَرًة َو َمْعِرَفًة ِلَما ِزیَد ِفیِه ِمَن اْلَخْوِف...؛  الّتَ
تحف العقول/285(

نباید از درگیری مداوم با هوای نفس، خسته شد. بعضی ها بعد از 
مدتی مبارزه، از درگیری با هوای نفس خسته می شوند و می گویند: 
»خدایا! چرا من آدم نمی شوم؟!« این ها فكر می کنند آدم شدن 
یعنی اینكه دیگر لزم نباشد با بدی های درون خودشان مبارزه 
که بخواهند  کنند، یعنی دیگر هیچ هوای نفسی نداشته باشند 
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کنند و این اصاًل امكان ندارد. چون هر بدی و عیبی  با آن مبارزه 
جلو  دیگر  عیب  و  بدی  یک  ببریم،  بین  از  خودمان  وجود  در  را 
 َبَدا َلُه َعْیٌب؛ 

َّ
 َیْنِفی ِمْنَها َعْیبًا ِإل

َ
ُه ل

َ
کرم)ص(: َفِإّن می آید. )پیامبر ا

کافی/ج2/ص148( لذا مبارزه با نفس تا آخر عمر ادامه دارد؛ فقط 
سطوح و درجات این مبارزه تمییر می کند.

ظلم نکردن و زیربار ظلم نرفتن، نتیجۀ اجتماعی مبارزه با هوای 
نفس است

ما در این جلسات می خواهیم به ابعاد اجتماعی مبارزه با هوای 
بودن  خوب  شد،  عرض  قباًل  که  همان طور  زیرا  بپردازیم  نفس 
اجتماعی از خوب بودن فردی جدا نیست؛ وقتی شما با هوای 
خوبی  آدم  فردی  لحاظ  به  و  می کنید  مبارزه  خودتان  نفس 
می شوید، طبیعتًا از نظر اجتماعی هم آدم خوبی خواهید شد. 
چون وقتی شما نفس خودتان را بزنید؛ اوًل دیگران را نخواهید 
زد و به دیگران ظلم نمی کنید. ثانیًا به دیگران اجازه نمی دهید 
از  وقتی  شما  چون  بكشانند.  بردگی  به  را  شما  و  کنند  ظلم  که 
هوای نفس خودتان تبعیت نكنید، قطعًا از هوای نفس دیگران 
که سگ هوای نفس خود را رام  کرد. کسی  هم تبعیت نخواهید 
کرده باشد، قطعًا از هوای نفس دیگران هم نمی ترسد و تسلیم 
آن نمی شود. لذا دیگران هوس نمی کنند چنین انسانی را فریب 

دهند و از او سواری بگیرند. 

سر  از  است  ممكن  مبارز،  و  مقاوم  خوب،  انسان های  این  البته 
بزرگواری دیگران را ببخشند و آزار و اذیت آنها را نادیده  بگیرند ولی 
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از سر ترس و ضعف، به هوای نفس دیگران تمكین نمی کنند.  

بعضی ها ممكن است دربارۀ این آدم های خوبی که ما آنها را »مبارز« 
بدُعُنق  گوشت تلخ)نچسب،  آدم ها  »این  بگویند:  کردیم،  معرفی 
یا بدُخلق( هستند« می دانید چرا؟ چون این  آدم های خوب، به 
کسی سواری نمی دهند، لذا آدم های طاغوتی و متفرعن که دوست 
خوش شان  آدم ها  این قبیل  از  بگیرند،  سواری  دیگران  از  دارند 
هم  امیرالمؤمنین)ع(  به  می دانند.  گوشت تلخ  را  آنها  و  نمی آید 
چه در زمان حیات رسول خدا)ص( و چه پس از آن، بعضًا همین 

نسبت را می دادند.)از جمله زبیر و خالد بن ولید(

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

»َچشم«.

با درایت در عرصۀ سیاسی می  توانیم دشمنان مان را به همدیگر 
کنیم و خود را نجات دهیم/ پیامبر)ص( با همین ترفند  مشغول 

در جنگ احزاب پیروز شد

ادب  ظالمان،  دیگر  وسیلۀ  به  را  ظالم  آدم های  متعال  خداوند 
می کند و طاغوت ها و افراد طمیان گر را به جان همدیگر می اندازد. 
که علیه شما  کفاری  خداوند به مؤمنین می فرماید: تصور نكنید 
می جنگند، با همدیگر متحدند، نه! این ها با هم مشكل دارند. 
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َیْعِقُلوَن؛  ل  َقْوٌم  ُهْم 
َ
ّن

َ
ِبأ ذِلَك  ی  َشّتَ ُقُلوُبُهْم  َو  َجمیعًا  )َتْحَسُبُهْم 

واقع  در  اما  دارند،  اتحاد  ما  علیه  ظاهرًا  ما  دشمنان  حشر/14( 
کنند. آنها ظالم  که حاضرند همدیگر را تكه پاره  گرگ هایی هستند 
به مظلومین  نه  نمی کند  به هیچ کس رحم  آدم ظالم  و  هستند 

رحم می کند و نه به سایر ظالمین.

گر ما در عرصۀ سیاسی، درایت داشته باشیم می  توانیم دشمنان  ا
کنیم و خودمان را نجات دهیم.  خودمان را به همدیگر مشمول 
در  توانست  سیاسی  درایت  همین  با  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر 
جنگ احزاب پیروز شود. یكی از عوامل مهم پیروزی مسلمین در 
گرو ه های  که پیامبر)ص( با برخی از  کره ای بود  جنگ احزاب، مذا
یعنی  انداخت.  اختالف  آنها  بین  و  داد  انجام  اسالم  دشمنان 
اعتماد گروه های دشمن از همدیگر سلب شد و لشكر آنها متالشی 

شد و رسول خدا)ص( به پیروزی رسید. 

کمتر از عذاب ظالمین نیست؟ چرا عذاب افراد ظلم پذیر 

که »آدم خوب  کنیم به این معنا  گر خوب بودن را درست ترجمه  ا
زیر بار ظلم هوای نفس خودش نمی رود« طبیعتًا این آدم خوب، 
کسی به  زیر بار ظلم هوای نفس دیگران هم نخواهد رفت. چنین 
کرد و آنها را اذیت نمی کند، چون نفس  دیگران هم ظلم نخواهد 

کنترل نفس خویش است.  کرده و مدام مشمول  خودش را مهار 

بدون  و  هستند  ظلم پذیر  و  ُمنظِلم  که  کسانی  آیا  شما،  نظر  به 
مقاومت چندانی تن به ستم ظالمین می دهند، رذل تر هستند یا 
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که تابع هوای نفس  کسانی  که به آنها ظلم می کنند؟ آیا  ظالمینی 
خودشان هستند و به همین دلیل،  تابع هوای نفس دیگران هم 
که آنها را اسیر و بردۀ  می شوند، رذل تر هستند یا افراد هواپرستی 
گر این  هوای نفس خود قرار می دهند و به آنها ظلم می کنند؟ ا
که  از مردم بپرسید، اغلب می گویند: ُخب معلوم است  را  سؤال 
آن ظالمین، رذل تر هستند، ولی پاسخ پروردگار متعال غیر از این 
در  بودند  ظلم پذیر  که  کسانی  وقتی  می فرماید:  خداوند  است. 
که خدایا!  کنار ظالمین قرار می گیرند، اعتراض می کنند  جهنم در 
لاقل این ها را دوبرابر ما عذاب کن، این ها در دنیا به ما ظلم کردند 
و این جا هم به اندازۀ ما دارند عذاب می شود! خداوند می فرماید: 
اَرُکوا فیها َجمیعًا 

َ
ی ِإَذا اّد گروه دو برابر عذاب می شوند )َحّتَ هر دو 

اِر  ونا َفآِتِهْم َعذابًا ِضْعفًا ِمَن الّنَ
ُ
َضّل

َ
نا هُؤلِء أ ولُهْم َرّبَ

ُ
ْخراُهْم ِل

ُ
قاَلْت أ

قاَل ِلُكّلٍ ِضْعٌف َو لِكْن ل َتْعَلُموَن؛ اعراف/38( می دانید چرا آن 
قباًل  پذیرفتید؟ چون  را  افراد ظلم پذیر هوای نفس آن ظالمین 

هوای نفس خودشان را پذیرفته بودند. 

بردگی  با  گی  برده خواهد شد/رابطۀ هرز که هرزه باشد،  کسی 
چیست؟

کودک کش  رژیم جنایتكار و  می دانید چرا نخست وزیر خبیث 
موسیقی  ایرانی  جوانان  که  است  این  دنبال  صهیونیستی، 
خبر  بپوشند؟)فارس؛  لی  شلوار  یا  کنند  گوش  غربی 
13920713001648( چرا این  افراد جنایتكار و خون خوار، دنبال 
گر شما تابع هوای  هرزگی جوانان ما هستند؟ چون می گویند: ا
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نفس خودتان بشوید، به طور طبیعی تابع هوای نفس ما هم 
گر شما هرزه  ا کاماًل واضح است.  خواهید شد. و این موضوع 
که  باشید، برده خواهید شد. )امیرالمؤمنین می فرماید: »کسی 
شهوات و دوست داشتنی هایش بر او غلبه پیدا می کند ذلیل تر 
َمْمُلوُب  می شود؛  فروش  و  خرید  که  است  برده ای  و  عبد  از 
که  کسی  «)غررالحكم/ص709((  ّقِ الّرِ َمْمُلوِک   ِمْن   َذُل  

َ
أ ْهَوِة 

َ
الّش

ضعیف  و  ترسو  خیلی  دهد،  انجام  می خواهد  دلش  کاری  هر 
کشیده می شود. خواهد شد و این آدم خیلی راحت به بردگی 

را  این   و  بداند  یكی  بردگی  با  را  هرزگی  که  هست  کسی  الن  آیا 
کدام فیلم و سریال این  برای مردم توضیح دهد و جابیندازد؟ در 
واقعیت را برای مردم جاانداخته اند؟ می دانید چه کسانی هستند 
کسانی  که ده ها شبكه برای ترویج هرزگی درست می کنند؟ همان 

که می خواهند ما را به بردگی بكشانند!

از هواپرستی و  از قانون پذیری مردم غرب ناشی  الاقل بخشی 
گی آنهاست/آدم هواپرست ذلیل است، چه نسبت به ظالم  هرز

و چه نسبت به پلیس و قانون

که اسیر نفس خودش بشود، طبیعتًا اسیر نفس طاغوت  کسی 
کند،  تبعیت  خودش  نفس  هوای  از  که  کسی  شد.  خواهد  هم 
تبعیت  هم  طاغوت  نفس  هوای  از  که  می شود  این  نتیجه اش 
در  می شود.  ظالم  تسلیم  و  می پذیرد  را  زور  حرف  و  کرد  خواهد 
ممالک غربی که آن همه هرزگی را در میان مردم نهادینه کرده اند، 
از هواپرستی و هرزگی  از قانون پذیری مردم ناشی  لاقل بخشی 
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آنهاست. آدم هواپرست برده و ذلیل است، چه پلیس به او دستور 
بدهد و چه افراد هواپرست دیگر به او زور بگویند، به هر حال او 

خواهد پذیرفت. 

که می پردازند، خرج  مالیاتی  پول  کثریت مردم غرب می دانند  ا
این  با  شاید  می شود.  دنیا-  مختلف  نقاط  -در  آدم کشی ها 
طبیعتًا  هستند  برده  چون  ولی  نباشند،  موافق  هم  آدم کشی ها 
با این آدم کشی ها و  را  می ترسند چیزی بگویند و مخالفت خود 

جنایت ها ابراز کنند. 

که پول مالیات آن ها صرف این می شود  گر مردم ایران ببینند  ا
که افراد بیگناه را بكشند و سر ببرند، شلوغ ترین تظاهرات ها در 
و  آدم کشی  صرف  ما  پول  »چرا  که  می افتد  راه  ما  خیابان های 
جنایت می شود؟!« مردم ما نمی توانند این ظلم آشكار را تحمل 
کنند ولی مردم آن کشورها دارند این واقعیت را می بینند و تحمل 
قمار،  عرق خوری،  هواپرستی،  چون  چرا؟  می دانید  می کنند. 
هرزگی و آزادی های جنسی در  آن جا نهادینه شده است. و ارتباط 

این مسائل با سلطۀ صهیونیست ها بر آنها، خیلی واضح است. 

کند، از نفس دیگری  انسان وقتی از هوای نفس خودش تبعیت 
کرد. وقتی انسان مقابل هوای نفس خودش  هم تبعیت خواهد 
بایستد، به مراتب بیشتر مقابل هوای نفس دیگری هم خواهد 
کوتاه نمی آید. انسان وقتی هوای نفس خودش را مهار  ایستاد و 
کرد و وقتی هوای نفس خودش  کند، به دیگران هم ظلم نخواهد 
کوتاه بیاید، به دیگران هم ظلم خواهد  کند و در مقابلش  را رها 
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کردن است، مستعد  که ظلم می کند یا آمادۀ ظلم  کسی  کرد. هر 
پذیرش ظلم هم خواهد بود.
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از  طاغوت؛ مهم ترین عامل تبعیت انسان ها 

هوای نفس

 ماهیت رشد فردی و اجتماعی انسان، یکی است
که هوای نفس  کسانی است  محور تعالیم اجتماعی دین، مبارزه با 

 خود را بر دیگران سوار می کنند
طبق آیۀ قرآن، ُبعد سیاسی دین، وجه مشترک همۀ ادیان الهی 

است 

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

پس  است،  نفس  هوای  با  مبارزه  دین،  احكام  همۀ  محور  گر  ا
باید محور مسائل اجتماعی و سیاسی جامعۀ دینی هم، مبارزه 
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که  این است  تعالیم دینی  گر محور همۀ  ا با هوای نفس باشد. 
که برای مبارزه با تمایالت بی ارزش  انسان را به نقطه ای برساند 
کند، طبیعتًا محور تعالیم اجتماعی دین نیز، همین  انگیزه پیدا 
کسانی  که انسان را برای مبارزه با تمایالت بی ارزش  خواهد بود 
که در جامعه می خواهند هوای نفس خودشان را بر دیگران سوار 

کنند، انگیزه مند کند. 

ما در زندگی اجتماعی، همان وظیفه ای را داریم که در زندگی فردی 
داریم. در زندگی فردی با هوای نفس خودمان مبارزه می کنیم، 
که  کسانی مبارزه می کنیم  در زندگی اجتماعی هم با هوای نفس 
کنند. پس در هر  می خواهند با هوای نفس شان بر ما سلطه پیدا 
گر ما چنین نگاهی به  دو حالت، درگیری بر سر هوای نفس است. ا
موضوعات اجتماعی، سیاسی، انقالبی و جهادی داشته باشیم، 

کرد.  زندگی های ما خیلی فرق خواهد 

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

اخالقی  مسائل  از  جزئی  را  سیاسی  مسائل  خیلی ها  الن 
نمی دانند، البته بگذریم از اینكه خیلی ها آن را جزئی از مسائل 
گر شما محور اخالق را مبارزه با هوای  دینی هم نمی دانند. ولی ا
کنید -که این دقیق ترین نگاه به اخالق است- در این  نفس تلقی 
صورت محور سیاست هم چیزی جز مبارزه با هوای نفس نیست. 

و فرقی بین مبارزه با هوای نفس خود و دیگران وجود ندارد. 
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فقط  که  می کند  هواپرستی  به گونه ای  فرد  یک  که  مواردی  در 
ضررش به خودش برمی گردد، طبیعتًا به خودش مربوط است. 
البته ما تا جایی که بتوانیم او را نصیحت می کنیم یا امر به معروف و 
نهی از منكر می کنیم، و از سر دلسوزی و محبت دستش را می گیریم 
که او دارد هواپرستی  کمكش می کنیم، و ال به ما ربطی ندارد  و 
گر هواپرستی او طوری  خ می برد. منتها ا می کند و خودش را به دوز
که ما را هم تحت قید هوای نفس خودش بكشد، آن وقت  باشد 
کنیم؛ یكی هوای نفس خودمان و  ما باید با دو هوای نفس مبارزه 
که بردۀ هوای نفس خودمان  دیگری هوای نفس آن شخص. ما 

نمی شویم، قطعًا بردۀ هوای نفس او هم نخواهیم شد.

امیرالمؤمنین)ع(: نه عبد خودت باش و نه عبد دیگران/ ماهیت 
و محور رشد فردی و اجتماعی انسان یکی است 

و  او  با رشد اجتماعی  انسان  فرقی بین ماهیت رشد فردی یک 
رشد یک جامعه نیست. ماهیت و محور اصلی این دو رشد، یكی 
کند؛ چه  است. انسان در هر دو صورت باید با هوای نفس مبارزه 
که بخواهد از درون انسان او را به قید بكشاند، و چه  هوای نفسی 
که بخواهد انسان را از بیرون به قید  هوای نفس شخص دیگری 
بكشاند. پس ما یک مسأله بیشتر نداریم و آن هم مبارزه با هوای 
نفس است؛ یا مبارزه با هوای نفس خودمان و یا مبارزه با هوای 

کند. که می خواهند بر ما سلطه پیدا  نفس دیگرانی 

مهم  بسیار  تعابیر  از  یكی  در  همدیگر  کنار  در  مفهوم  دو  این 
 31 نامۀ  در  حضرت  می شود.  داده  توضیح  امیرالمؤمنین)ع( 
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نهج البالغه، اول جوان خود را از تبعیت هوای نفس پرهیز می دهند 
و بعد او را نسبت به تبعیت از هوای نفس دیگران، پرهیز می دهند. 
گرایش های  از  نگه داشتنش  دور  با  را  خودت  »احترام  می فرماید: 
گر چه این امیال تو را به برخی از منافعت  کند، ا بد و َپست حفظ 
کرامت نفس از دست رفتۀ تو را  برسانند. زیرا هیچ چیزی نمی تواند 
َك 

َ
ٍة َو ِإْن َساَقْتَك ِإَلی َرْغَبٍة، َفِإّن ْکِرْم َنْفَسَك َعْن ُکّلِ َدِنّیَ

َ
کند؛ أ جبران 

َلْن َتْعَتاَض ِبَما َتْبُذُل ِمْن َنْفِسَك ِعَوضًا«)نهج البالغه/نامه 31( 

نفس  هوای  با  مبارزه  لزوم  به  اشاره  از  بعد  بالفاصله  حضرت 
حّر  را  تو  خدا  چون  نباش،  هم  دیگری  کس  عبد  »و  می فرماید: 
« در واقع  ُحّراً اهلُل  َجَعَلَك  َقْد  َو  َغْیِرَك  َعْبَد  َتُكْن   

َ
َو ل آفریده است؛ 

حضرت در عبارت قبلی می فرماید: »عبد نفس خودت نباش« و 
در این عبارت می فرماید: »عبد کس دیگری هم نباش« و این دو را 
با یک تناسب فوق العاده، به زیبایی در کنار همدیگر قرار می دهد.

 سیاسی و اجتماعی است/ گاهی 
ً

کامال ُبعد اول رسالت انبیاء 
خروج از عبادت دیگران مهمتر از ورود به عبادت خداست

متعال  »خداوند  می فرماید:  دیگری  کالم  در  امیرالمؤمنین)ع( 
بندگی  از  را  خدا  بندگان  تا  کرد  مبعوث  حّق  به  را  پیامبر)ص( 
َو  َتَباَرَك  َفِإّنَ اهلَل  کند...؛  ج  دیگران به سوی بندگی خداوند خار
َج ِعَباَدُه ِمْن ِعَباَدِة ِعَباِدِه ِإَلی   ص ِباْلَحّقِ ِلُیْخِر

ً
دا َتَعاَلی َبَعَث ُمَحّمَ

ِعَباَدِتِه َو ِمْن ُعُهوِد ِعَباِدِه ِإَلی ُعُهوِدِه َو ِمْن َطاَعِة ِعَباِدِه ِإَلی َطاَعِتِه 
َیِته «)کافی/ج8/ص386( یعنی پیامبر 

َ
َیِة ِعَباِدِه ِإَلی َول

َ
َو ِمْن َول

کردن از هوای نفس دیگران  کرم)ص( آمده است تا ما را از تبعیت  ا
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کند؛ این می شود هدف رسالت پیامبر)ص(. پس ُبعد اول  خالص 
رسالت انبیاء کاماًل سیاسی و اجتماعی است. چرا که اول مردم را از 
ج می کنند و سپس به سوی عبادت  عبادت و بندگی طاغوت خار
که آن همه جنگ و  خداوند سوق می دهند. به همین دلیل است 

درگیری در مخالفت با انبیاء الهی پیش می آمد.

عبادت  به  ورود  از  مهمتر  دیگران  عبادت  از  خروج  اوقات  گاهی 
خداوند است. گاهی اوقات مبارزه با هوای نفس دیگران مهمتر 
کردن با هوای نفس خود انسان. این را طبع انسان هم  از مبارزه 
گر قرار است بردگی کند، بهتر است بردۀ هوای نفس  که ا می فهمد 
نشانۀ  خیلی  این  دیگران.  نفس  هوای  بردۀ  نه  بشود  خودش 
که بردۀ هوای نفس دیگری شود  حماقت و رذالت انسان است 
گر قرار است سواری بدهد به هوای  و به او سواری بدهد. لاقل ا
محدود-  لذتی-هرچند  یک  که  بدهد  سواری  خودش  نفس 

کمتر حسرت بخورد.  گر به جهنم رفت  نصیبش شود و ا

کار  گاهی  که  گفت  از نظر اخالقی هم می توان  به همین دلیل، 
کار اخالقی ضرورت و اولویت بیشتری دارد. اصاًل چرا  سیاسی از 
سواری  دیگران  به  و  کنیم  تبعیت  دیگران  نفس  هوای  از  باید 
این  خاطر  به  هستم،  خودم  نفس  هوای  تابع  من  گر  ا بدهیم؟ 
گر نوکر هوای  که نمی توانم از لذت هوای نفس بگذرم، ولی ا است 
گر دارم به  نفس دیگران شوم، چه لذتی برای من دارد؟ این جا ا
گناه می کنم، لاقل برای من لذت  نفس خودم سواری می دهم و 
که به دیگری سواری بدهم تا او لذت  دارد، ولی چه معنایی دارد 
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ببرد؟! آیا این اوج حماقت و رذالت یک انسان نیست؟

طبق آیۀ قرآن، ُبعد سیاسی دین وجه مشترک همۀ ادیان الهی 
است 

انبیاء مضامین  ُبعد سیاسی رسالت  قرآن دربارۀ  کریمۀ  آیات  در 
که متاسفانه در طی سالیان  بسیار روشن و واضحی وجود دارد 
که دین را در ذهن خودمان  طولنی تالش وافری انجام داده ایم 
مشّوش کنیم و ابعاد غیرسیاسی دین را بر ابعاد سیاسی دین غلبه 
امروزه در ذهن مردم  که  این شده است  نتیجه اش هم  دهیم. 
ابعاد فردی و غیرسیاسی دین، بر ابعاد سیاسی دین غلبه پیدا 

کرده است.

که به ُبعد سیاسی رسالت انبیاء اشاره دارد این  یک نمونه از آیاتی 
که  کردیم  که می فرماید: »ما در هر امتی، پیامبری را مبعوث  است 
کنید؛ َو َلَقْد َبَعْثنا فی  ُکّلِ  کنید و از طاغوت اجتناب  خدا را عبادت 
اُغوت«)نحل/36( طاغوت  ِن اْعُبُدوا اهلَل َو اْجَتِنُبوا الّطَ

َ
ٍة َرُسوًل أ ّمَ

ُ
أ

که به انسان  های دیگر زور می گوید. پس معنای آیه  کسی  یعنی 
زور  به شما  کسی  نگذارید  و  کنید  را عبادت  که: خدا  این است 

بگوید. چرا تحت فرمان دیگران قرار می گیرید؟ 

کرم)ص( را مأمور می کند  که خداوند پیامبر ا در آیۀ شریفۀ دیگری 
کتاب بگو،  کند، چنین می فرماید: »به اهل  گفتگو  کتاب  با اهل 
نقاط  کنیم)یعنی  توافق  همدیگر  با  مشترک  کلمۀ  آن  بر  بیایید 
کنیم( اینكه غیر  ک توافق  کنار بگذاریم و بر نقاط اشترا اختالف را 
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کسی غیر از خدا  از خدا را نپرستیم و شرک نورزیم و زیر بار ولیت 
 
َ
ّل

َ
أ َبْیَنُكْم  َو  َبْیَننا  َکِلَمٍة َسواٍء  ِإلی   َتعاَلْوا  اْلِكتاِب  ْهَل 

َ
أ یا  ُقْل  نرویم؛ 

ْربابًا ِمْن 
َ
ِخَذ َبْعُضنا َبْعضًا أ  اهلَل َو ل ُنْشِرَك ِبِه َشْیئًا َو ل َیّتَ

َ
َنْعُبَد ِإّل

دور  به  و  سالم  دین،  یک  حداقِل  گر  ا اهلِل«)آل عمران/65(  ُدوِن 
کلیدی -که  از تحریف باقی مانده باشد، باید لاقل این دو اصل 
گر  اصل اولیۀ همۀ ادیان الهی است- را قبول داشته باشد. پس ا
کتاب دربارۀ پیامبری رسول خدا)ص( مشكل دارند، لاقل  اهل 
باید این دو اصل را به عنوان وجه مشترک همۀ ادیان الهی قبول 
که یكی از آنها »توحید« است و دیگری هم اجتناب  داشته باشند 
الهی است.  ُبعد سیاسی تمام ادیان  که همان  از طاغوت است 
ْربابًا ِمْن ُدوِن اهلِل« یعنی 

َ
ِخَذ َبْعُضنا َبْعضًا أ در این آیه عبارت »ل َیّتَ

که خدا دستور نداده است را اداره کننده و ارباب خودمان  کسی 
قرار ندهیم و زیر بار فرمان او نرویم.

مهمترین عامل تبعیت انسان ها از هوای نفس چیست؟

با  مقایسه  در  طاغوت«  از  »اجتناب  ببینیم  می خواهیم  حال 
اینكه  برای  دارد؟  اهمیت  چقدر  فردی«  نفس  هوای  با  »مبارزه 
که  اهمیت این موضوع درک شود، این سؤال را مطرح  می کنیم 

»مهمترین عامل تبعیت انسان ها از هوای نفس چیست؟« 

مگر شما دنبال سعادت دنیا و آخرت، قرب الی اهلل، خودسازی 
در  که  همان طور  نیستید؟  خودتان  استعدادهای  شكوفایی  و 
جلسات قبل بیان شد، رسیدن به همۀ این خوبی ها، بر محور 
که  مخالفت با هوای نفس است. حال باید دید مهمترین عاملی 
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کنند و  موجب می شود انسان ها از هوای نفس خودشان تبعیت 
کنار بگذارند چیست؟  مبارزه با هوای نفس را 

خوبی ها«،  به  »بی عالقگی  »فقدان  ایمان«،  »جهالت«، 
مهمترین  »منفعت طلبی«  و  »راحت طلبی«  »لذت پرستی«، 

عامل نیستند 

آیا مهمترین عامل تبعیت از هوای نفس»جهالت« است؟ جهالت 
در  را  جهالت  این  خداوند  باشد.  عامل  مهمترین  نمی تواند 
کرده است. کمااینكه می فرماید:  طبیعت و فطرت انسان برطرف 
َفَطَر  تی  

َ
اّل اهلِل  »ِفْطَرَت  و  َتْقواها«)شمس/8(  َو  ُفُجوَرها  ْلَهَمها 

َ
»َفأ

کسی منكر ارزش علم نیست منتها  اَس َعَلْیها«)روم/30( البته  الّنَ
آن مقداری  انسان ها  یعنی  دارد؛  وجود  لزم  مقدار  به  علم  این 
که برای مخالفت با هوای نفس لزم است علم دارند و آن مقدار 
که بتواند به عنوان مهمترین عامل تبعیت از هوای نفس  جهلی 

گیرد، در اغلب انسان ها وجود ندارد.  قرار 

می شود  نفس  هوای  از  تبعیت  موجب  که  عاملی  مهمترین  آیا 
در  حرکت  برای  که  ایمان  مقدار  آن  نه!  است؟  ایمان«  »نبودن 
برای  مگر  است؛  موجود  باشد  لزم  نفس  هوای  با  مبارزه  مسیر 
مبارزه با هوای نفس چقدر ایمان می خواهیم؟! ایمان حتی به 
هوای  با  اینكه  برای  دارد  وجود  خیلی ها  دل  در  که  کمی  مقدار 
نمی تواند  هم  این  لذا  و  است.  کافی  کنند  مبارزه  خود  نفس 

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

عالقه دارند.

نفس  هوای  از  تبعیت  عامل  مهمترین  نمی تواند  هم  »لذت« 
باشد. چون اوًل تبعیت از هوای نفس آن قدرها هم شیرین نیست 
و زیاد هم لذت ندارد. این واقعیت را هر انسانی می تواند بفهمد. 
گل بی خار وجود ندارد. دنیا  لذت های دنیا توأم با تلخی است و 
از همه غرق  که بیش  این قدرها هم لذت بخش نیست. کسانی 
هستند،   دنیا  لذت های  به  نسبت  حریص  و  شهوات  و  لذت  در 
شهوت پرستی  و  لذت پرستی  می کنند.  تصدیق  را  حقیقت  این 
که انسان ها تا این حّد از هوای نفس خود  نمی تواند موجب شود 
گر هوای نفس لذت دارد، در عوض لذت های  کنند. ثانیًا ا تبعیت 
زیادی هم در نقطۀ مقابل هوای نفس وجود دارد. یعنی خوب 
بودن هم لذت دارد، خوبی هایی مثل بخشیدن، مقاومت کردن، 
این ها  و...  ارادۀ قوی داشتن  کردن،  حیا داشتن، چشم پوشی 

کنند. هم لذت دارند و آدم ها می توانند این لذت ها را هم تجربه 

راحت طلبی  باشد.  عامل  مهمترین  نمی تواند  نیز  راحت طلبی 
کم  حا دنیا  در  که  هواپرستی  موج  این  که  ندارد  قدرت  آن قدر 
انسان ها مشتاقند  اغلب  اینكه  کند. ضمن  ایجاد  را  شده است 
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کنند. اصاًل  راحتی خود را فدای یک امر لذت بخش یا پرمنفعت 
که  کسانی  راحت طلبی در اثر هواپرستی به دست نمی آید و اغلب 

هواپرست بوده اند، به راحتی نرسیده اند.

برخی تصور می کنند که واقع بینی به معنای منفعت گرایی می تواند 
مهمترین عامل تبعیت از هوای نفس باشد. اتفاقًا خیلی از اوقات 
خودش  نفس  هوای  با  انسان  می شود  موجب  منفعت طلبی 
کند؛ چون بسیاری از منافع انسان ضد هواپرستی است  مخالفت 
کند.)مثاًل  مخالفت  خود  نفس  هوای  با  انسان  می کند  اقتضا  و 
وقتی انسان پشت چراغ قرمز می ایستد؛ هوای نفس او می گوید 
یا  از منافع، مخالفت می کند.  او به خاطر برخی  که رّد شود ولی 
به  نیاز  که  روزانه  ورزش  و  تحصیل  زدن،  ک  مسوا مانند  اموری 

گرفتن از راحتی دارد.(  تحمل سختی و فاصله 

که انسان ها را وادار به تبعیت  »طاغوت« مهمترین عاملی است 
گر طاغوت از بین برود، مردم به سهولت  از هوای نفس می کند/ا

با هوای نفس مخالفت می کنند

هوای  از  این حّد  تا  انسان ها  شده  موجب  که  عاملی  مهمترین 
کسی  طاغوت  است.  »طاغوت«  کنند  تبعیت  خودشان  نفس 
کرده است  که خودش در اثر تبعیت از هوای نفس طمیان  است 
کرده است. او انسان ها  و به حدود انسان ها و حدود الهی تجاوز 
مدیریت  به گونه ای  او  می کند.  وادار  نفس  هوای  از  تبعیت  به  را 

که انسان ها را تابع هوای نفس قرار می دهد.  می کند 
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هوای  تبعیت  از  انسان ها  شود،  شكسته  طواغیت  قدرت  گر  ا
نفس آزاد می شوند و به سهولت می توانند با هوای نفس خود 
کنند. آنگاه دیگر این مقدار نیاز به پلیس، قانون و ناظر  مخالفت 

هم نخواهد بود.

مادر  و  پدر  تأثیر  از  مردم  رفتار  بر  جامعه  رؤسای  و  مدیران  تأثیر 
باالتر است

مدیریت  جامعه  بر  که  کسانی  قدرت  نمی دانند  هنوز  خیلی ها 
گر ما بدانیم اثر تربیتی،  می کنند از نظر »اثر تربیتی« چقدر بالست. ا
معنوی، فرهنگی و اخالقی مدیران جامعه چقدر بالست، هرگز 
که یک ذره  کسانی قرار بگیریم  حاضر نخواهیم شد تحت مدیریت 

آلودگی داشته باشند.

خودشان  امرای  به  »مردم  می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع( 
ِمْنُهْم  ْشَبُه 

َ
أ َمَراِئِهْم 

ُ
ِبأ اُس  الّنَ خودشان؛  پدران  به  تا  شبیه ترند 

تأثیر مدیران و  به عبارت دیگر،  ِبآَباِئِهم «)تحف العقول/ص208( 
رؤسای جامعه بر وضع رفتار مردم از تأثیر پدر و مادر بالتر است. 

تقویت  نفس  هوای  با  مبارزه  در  را  انسان  که  عاملی  مهمترین 
می کند »والیت ولی اهلل« است

که می تواند انسان را در مبارزه  از سوی دیگر، مهمترین عاملی 
کند »ولیت ولی اهلل« است؛ نه علم است،  با هوای نفس تقویت 
نه ایمان است، نه محبت به خوبی ها و خوبان عالم است، نه 
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لذت گریزی و راحت گریزی و منفعت گریزی است. 

راحت گریز،  لذت گریز،  که  کنید  پیدا  را  کسی  می توانید  شما 
مجاهد، سخت کوش و حتی لذت ستیز باشد، ولی در عین حال 
اینكه  خاطر  به  آدم  این  چون  باشد.  نفس  هوای  تابع  و  فاسد 
ولیت ولی اهلل را قبول ندارد تبدیل به رذل ترین انسان تابع هوای 
ایشان  با  که  کسانی  امیرالمؤمنین)ع( دربارۀ  لذا  نفس می شود. 
بلكه  بودند  منافق  یا  مشرک  آنها  که  نفرمود  ج(  جنگیدند)خوار
کردند)َعْن  که به ما ظلم و طمیان  فرمود: آنها برادران ما بودند 
ْهِل َحْرِبِه 

َ
َحدًا ِمْن أ

َ
ِبیِه ع َقاَل: ِإّنَ َعِلّیًا َلْم َیُكْن َیْنُسُب أ

َ
َجْعَفٍر ع َعْن أ

ُه َکاَن َیُقوُل ُهْم ِإْخَواُنَنا َبَمْوا َعَلْیَنا؛  َفاِق َو َلِكّنَ  ِإَلی الّنِ
َ

ْرِک َو ل ِإَلی الّشِ
است  این  معنایش  الشیعه/83/15(  وسائل  السناد/94؛  قرب 

کردند. که آنها ایمان داشتند ولی از هوای نفس خود تبعیت 

از هوای  از تبعیت  را  که یک جامعه و یک فرد  مهمترین عاملی 
با  مبارزه  در  انسان  موفقیت  موجب  و  می دهد  نجات  نفس 
هوای نفس می شود »ولیت ولی خدا« است. و مهمترین عاملی 
وجود  می شود  نفس  هوای  از  تبعیت  و  هواپرستی  موجب  که 
طواغیت در رده ها و سطوح مختلف مدیریتی جامعه است. گرچه 
اصل نظام ما ولیی است، اما باید دید در دامنۀ مدیریتی جامعه 
چون  می شود؟  عمل  طاغوتی  چقدر  ما  میانی  مدیریت های  و 
بالخره همۀ مدیران ما ولیتمدار نیستند و این ها آثار نامطلوب 

گذاشت. خود را در جامعه بر جای خواهند 
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در جهان امروز شدت تبعیت از هوای نفس به خاطر طواغیت 
است و اال اهل عالم این قدر بی وجدان نیستند

گستردگی تابع هوای  اینكه در جهان امروز، مردم با این شدت و 
نفس هستند به خاطر طواغیت است. و ال آدم ها این قدر رذل 
نشده اند و این قدر بی وجدان و بی شرافت نشده اند که این همه 
ببینند و  نقاط مختلف دنیا  را در  جنایت و ظلم و هواپرستی 
کم است، به خاطر  گر چنین شرایطی در دنیا حا کنند. ا سكوت 
این قدر  نمی توانند  همۀ  آدم ها  ال  و  است  طواغیت  سلطۀ 
شوند.  بد  خیلی  می توانند  کمی  عدۀ  یک  فقط  شوند.  بد 
کم  کم الن در جهان حا که این عدۀ  ولی مشكل این جاست 
از هوای  را به تبعیت  که بقیۀ مردم  هستند. و این ها هستند 

نفس وادار می کنند.

و  رسانه ای  تبلیماتی،  مختلف  ابزارهای  با  طواغیت  امروز 
از طریق وضع قوانین  همچنین سازمان دهی رفتارهای مردم 
به  را  آنها  غلط،  اقتصادی  سیستم های  و  حقوقی  نظامات  و 
که  تبعیت از هوای نفس وادار می کنند. یعنی این طور نیست 
کار داشته باشند بلكه خیلی از اوقات  فقط با دل و فكر انسان ها 
فضایی،  چنین  در  می کنند.  سازمان دهی  را  انسان ها  رفتار 
داشت.  نخواهند  دیگری  راه  نادرست،  رفتار  جز  به  انسان ها 
مثاًل با سیستم های اقتصادی خودشان مردم را به رقابت های 
اوج  نتیجه اش  و  کردند،  وادار  حرام  اموال  خوردن  و  نادرست 

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

کرد.  در جامعه اصالح 

به  نور  از  را  کافران  که  هستند  طواغیت  این  قرآن،  آیه  طبق 
کفر هم نمی تواند به اندازۀ طاغوت، انسان را  ظلمت می برند/ 

کند بدبخت 

که ملحق به آیه الكرسی است را شنیده اید: »اهلُل  حتمًا این آیه ای 
َکَفُروا  ذیَن 

َ
اّل َو  وِر  الّنُ ِإَلی  ُلماِت 

ُ
الّظ ِمَن  ُیْخِرُجُهْم  آَمُنوا  ذیَن 

َ
اّل َوِلّیُ 

ُلمات«)بقره/257( 
ُ

وِر ِإَلی الّظ اُغوُت ُیْخِرُجوَنُهْم ِمَن الّنُ ْوِلیاُؤُهُم الّطَ
َ
أ

هستند  کافر  که  »کسانی  است  نفرموده  خداوند  که  کنید  دقت 
کافران خودشان  خودشان از نور به سوی ظلمت می روند« یعنی 
که  است  این  کافران  مشكل  بلكه  نمی روند  ظلمت  به  نور  از 
طاغوت سرپرست آنها قرار می گیرد و بر آنها مسلط می شود و این 
کفر  کافران را از نور به ظلمت می برند. یعنی  که  طواغیت هستند 
که طاغوت انسان را  کند  هم نمی تواند این قدر انسان را بدبخت 

بدبخت می کند. 

ممكن است این سؤال مطرح شود که »مگر کفار در نور هستند؟« 
بله؛ نسبت به آن ظلمتی که طواغیت آنها را به سویش می کشانند، 

که این ها در نور بوده اند. گفت  می توان 
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خواهد  راحت تر  نفس  هوای  با  مبارزه  شود،  نابود  طاغوت  گر  ا
ساده   بسیار  خدا  ولی  سایۀ  زیر  نفس  هوای  با  مبارزه  شد/ 

خواهد بود

از یک سو مبارزه با هوای نفس در ابعاد اجتماعی راحت تر از مبارزه 
با هوای نفِس طاغوت  یعنی مبارزه  با هوای نفس فردی است. 
راحت تر از مبارزه با هوای نفس خود است)جهاد اصمر راحت تر از 
گر انسان بتواند طاغوت را بزند و نابود  کبر( و از سوی دیگر ا جهاد ا
کند، مبارزه با هوای نفس خودش هم برای او راحت تر خواهد شد. 

گر انسان طاغوت را از میان بردارد، ولّی خدا بالی سر او می آید  ا
کمک می کند و پیش  و ولّی خدا انسان را در مبارزه با هوای نفس 
می برد. جریان مبارزه با هوای نفس در زیر سایۀ ولی خدا جریان 
کنید مول و آقای شما هرچه  بسیار ساده ای خواهد بود. پس دعا 
که چقدر راحت در این مسیر  زودتر بیاید. آن وقت خواهید دید 

نورانی به اوج می رسید. 

کسی سخت است به خاطر این  گر مبارزه با هوای نفس برای  ا
گر ولیت ولی خدا را در دل داشته باشید  که ولیت ندارد. ا است 
که ولیّ  خدا با دل  آثارش را در خودتان می بینید و خواهید دید 
ک می کند. اصاًل قرار نیست  شما چه کار می کند و چطور شما را پا
ما در حرکت به سوی خدا تنها باشیم؛ از همان اول هم قرار بر این 

که با ولی خدا برویم. بوده 

ک می کند هم این است که بگوییم: »ای  توبۀ خوب که انسان را پا
کمک  گناهانی مرتكب شده ام؛ شما  و  ولی خدا من اشتباهات 
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کن. تا شما راضی نشوید خدا مرا نمی بخشد؛ َیا َوِلّیَ اهلِل ِإّنَ َبْیِنی َو 
ُکم ...«)زیارت جامعۀ   ِرَضا

َّ
ِتی َعَلْیَها ِإل

ْ
 َیأ

َ
 ُذُنوبًا ل

َ
َبْیَن اهلِل َعّزَ َو َجّل

کبیره-من لیحضره الفقیه/616/2( یا بگوییم: ای ولی  اهلل! اصاًل 
که ولیت شما را به خوبی در  کردم به خاطر این بود  گناه  گر من  ا

قلبم نداشته ام.

که  است  حّدی  به  انسان  روی  بر  ولیت  تزکیه ای  و  تربیتی  آثار 
که بسیاری از مباحث اخالقی  برخی از علما به جّد معتقد هستند 
کار  گذاشت و بر روی مسألۀ ولیت  کنار  و موعظه ای و... را باید 

گر ولیت درست شود، آنها هم درست می شود. کرد، زیرا ا
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نفس  

 مدیر تابع هوای نفس، هزار برابر بی حجابی، جامعه را فاسد می کند
گر دنبال منافع ماّدی هستیم باید سراغ مدیران مخالف هوای  حتی ا

نفس برویم

کاله می گذارد، چگونه است؟  که سر ما را  موعظۀ اخالقی ای 

دارند  ویژگی هایی  یک  اخالقی  موعظه های  و  مباحث  از  برخی 
گویا »سكولریسم« را ترویج می دهند و با اسالم ناب، ضّدیت  که 
هم  خوبی  موعظه های  ظاهر  به  است  ممكن  هرچند  دارند، 
باشند. مثاًل برخی از موعظه های اخالقی و معنوی، بیانی دارند 
یا نظام اسالمی  که حكومت  گویا مربوط به دوره ای هستند  که 
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برقرار نبوده و اسالم در غربت قرار داشته است. 

با  که  باشند  مراقب  باید  معنوی  مباحث  به  عالقمند  دوستان 
کاله نرود. می دانید موعظۀ  این گونه موعظه های اخالقی سرشان 
این جا  در  است؟  چگونه  می گذارد،  کاله  را  ما  سر  که  اخالقی ای 
یک نمونه از این گونه موعظه های اخالقی را معرفی می کنیم. مثاًل 
کم و مدیر جامعه نیستند، بیشتر از مدیران  اینكه به مردمی که حا
هوای  با  و  بردارند  دست  نفس  هوای  از  که  شود  توصیه  جامعه 
فریبكارانه  موعظه های  اینگونه  از  کنند،  مبارزه  خودشان  نفس 
اینكه  از  بیشتر  توصیه ها  این  که  است  این  معنایش  زیرا  است. 
کمان جامعه باشد، خطاب به مردم عادی  خطاب به مدیران و حا
کالهبرداری است، و اسالم این را نگفته است. است. این یک نوع 

باشد،  مدیر  جامعه  در  یا  باشد  کم  حا که  کسی  می گوید  اسالم 
از هوای نفس دور  که  از مردم عادی ضرورت دارد  خیلی بیشتر 
که »امراء« از هوای نفس خودشان  باشد. این بسیار مهم است 

تبعیت نكنند.  

گر مردم عادی دچار هوای نفس بشوند، مگر چقدر فاجعه آمیز  ا
گناه داشته باشد  کسی در خانۀ خودش بساط  گر  خواهد بود؟ ا
او چقدر به  کند، مگر  گاهی در خیابان هم جلوه  او  گنهكاری  و 
جامعه ضرر می زند؟ او اوًل به خودش ضرر می زند و ثانیًا به محیط 
ولی  می زند.  ضربه  دارد-  محدودی  دامنۀ  -که  خودش  اطراف 
کند، خیلی به جامعه ضربه  گر یک مدیر، از هوای نفس تبعیت  ا

ک است. می زند و خیلی خطرنا
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این  دارد،  سكولر  حالت  که  اخالقی ای  موعظۀ  از  نمونه  یک 
که تابع هوای نفس خود  کنند و بگویند  که مردم را موعظه  است 
نباشید، اما مدیران جامعه را موعظه نكنند و آنها را در تبعیت از 
که  کنیم  هوای نفس، معاف بدارند. ما نباید فریب بخوریم و فكر 
که اخالق و معنویت  این همان اخالق و معنویت است. در حالی 
که باید  حقیقی می گوید: در درجۀ اول این مدیران و امراء هستند 

گردد ِنی ِز ُدم« گنده  هوای نفس نداشته باشند؛ »ماهی از سر 

مهمترین عامل مؤثر بر تقوا و معنویت یک جامعه، مدیران آن 
جامعه هستند

گر جامعه ای  ا که  بر مردم به حّدی است  تأثیر مدیران جامعه 
مدیران مبارزه کننده با هوای نفس داشته باشد علی رغم همۀ 
که می خواهند مردم را به فساد بكشاند،  شبكه های ماهواره ای 
و  گرفت  نخواهد  قرار  مفسدان  تهاجمات  تأثیر  تحت  مردم 
را  مردم  این  بخواهد  که  عاملی  هر  کنند.  مقاومت  می توانند 
کند و دین آنها را تحت تأثیر قرار دهد، نخواهد توانست  فاسد 
چون آنها مهمترین و قوی ترین عامل تقوا و معنویت را دارند؛ 

یعنی »مدیران باتقوا« دارند.

بر تقوا و معنویت یک جامعه، مدیران آن  مهمترین عامل مؤثر 
جامعه هستند، نه سخنران ها و منبری ها و عالمان دینی، و نه 
مطالعات معنوی و رشته های دینی و... هیچ عاملی به اندازۀ امرا 
و مدیران جامعه بر دین و معنویت مردم آن  جامعه مؤثر نیست.
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فاسد  را  جامعه  بی حجابی  برابر  هزار  نفس،  هوای  تابع  مدیر 
هوای  اهل  مدیران  جامعه،  یک  برای  پدیده  بدترین  می کند/ 

نفس هستند

گر ما واقعًا این  متاسفانه خیلی از ما این واقعیت را باور نداریم. ا
که یک مدیری اهل هوای  را قبول داشتیم، وقتی می دیدیم 
نفس است، حساسیت ما به او بیشتر از هر آدم شراب خوار و 
تابع هوای نفس، هزار  چاقوکش و دزد و قماربازی بود. مدیر 
گناهان علنی دیگر، جامعه را فاسد  برابر بی حجابی و بسیاری از 
می کند. مدیران نباید تابع هوای نفس خودشان باشند و ال 
هوای  اهل  مدیران  همین  جامعه،  یک  برای  پدیده  بدترین 

نفس خواهند بود.

وقتی می گوییم »مدیران جامعه نباید اهل هوای نفس باشند« 
از  )یا  شراب خواری  اهل  مثاًل  مدیر،  یک  که  نیست  این  منظور 
عالقۀ  یک  است  ممكن  نفس،  هوای  باشد.  گناهان(  این قبیل 
لزم  الهی-  امتحان  یک  جریان  -در  که  باشد  طبیعی  یا  خوب 
هوای  مختلف  مصادیق  دربارۀ  قباًل  بگذرد.  آن  از  انسان  باشد 
کرده ایم؛ در این جا فقط یک روایت را مرور می کنیم  نفس صحبت 
گناه  تا معلوم شود هوای نفس حتی بدون اینكه انسان را وادار به 

ک باشد.  کند، چقدر می تواند خطرنا

گمراه  گناه  کرم)ص( فرمود: ابلیس می گوید من مردم را با  پیامبر ا
می کنم و آنها را به سمت جهنم می برم ولی آنها توبه می کنند و 
خودشان  نفس  هوای  از  تبعیت  به  را  آنها  بعد  می یابند.  نجات 
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گناه نیست  وادار می کنم-یعنی به چیزهایی که دوست دارند ولی 
دنبال  به  فقط  و  نكرده اند  گناه  چون  هم  آنها  و  می کنم-  وادار 
توبه  و  یافته اند  هدایت  می کنند  فكر  رفته اند،  دل شان  هوای 
إبلیَس  )إّن  با همین هوای نفس به جهنم می روند  و  نمی کنند 
ذلَک  رأیُت  فَلّما  بالسِتمفاِر،  فأهَلكونی  نوِب 

ُ
ِبالّذ أهَلكُتُهم  قاَل: 

أّنُهم ُمهَتدوَن فال َیسَتمِفروَن؛  أهَلكُتُهم بالهواِء، فُهم َیحَسبوَن 
میزان الحكمه/٢١٣٨٩(

که باید به آن بی توجه باشیم.  هوای نفس یعنی میل بی ارزشی 
گاهی این میل بی ارزش ممكن است یک میل طبیعی باشد. مثاًل 
دوست داشتن فرزند خوب، یک میل طبیعی و خوب است، ولی 
گر اسماعیل)ع( را به قربانگاه نمی برد، همین  حضرت ابراهیم)ع( ا
دوست داشتن اسماعیل)ع( برای او هواپرستی محسوب می شد، 
بااینكه دوست داشتن انسان خوبی مثل اسماعیل)ع( واقعًا یک 
اسماعیل  کردن  قربانی  به  خدا  امر  وقتی  اما  است  خوب  عالقۀ 
تعلق گرفت، ابراهیم)ع( باید از همین عالقۀ خوب هم می گذشت.

امتحان آقازاده ها یکی از امتحانات بسیار مهم در قرآن است

جدیدی  موضوع  »آقازاده ها«  موضوع  می کنند  فكر  بعضی ها 
کریم  است! درحالی که این یک موضوع قدیمی است و در قرآن 
انواع بحث ها دربارۀ آقازاده ها آمده است. یک موردش در داستان 
به طور طبیعی  نوح)ع(  اینكه حضرت  با  نوح)ع( است.  حضرت 
آقازادۀ بد، دل می برید.  این  از  باید  اما  دلش دنبال پسرش بود 
از اهل تو نیست، رهایش  لذا خداوند به نوح)ع( فرمود: او دیگر 
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ْهِلَك؛ هود/46(
َ
ُه َلْیَس ِمْن أ

َ
کن)َقاَل َیُنوُح ِإّن

آقازادۀ  باید  که  است  ابراهیم)ع(  حضرت  دربارۀ  هم  مورد  یک 
خوب خودش را قربانی می کرد. یا آن جایی که حضرت ابراهیم)ع( 
داده ای،  من  به  که  امامتی  این  خدایا!  کرد:  تقاضا  خداوند  از 
به  من  عهد  فرمود:  خداوند  ولی  بده!  هم  من  آقازاده های  به 
قاَل  ُهّنَ  َتّمَ

َ
َفأ ِبَكِلماٍت  ُه  َرّبُ ِإْبراهیَم  اْبَتلی   ِإِذ  نمی رسد)َو  ظالمین 

َعْهِدی  لَیناُل  قاَل  تی   ّیَ ُذّرِ ِمْن  َو  قاَل  ِإمامًا  اِس  ِللّنَ جاِعُلَك  ِإّنِی 
کن!  اِلمین؛ بقره/124( یعنی حساب آقازاده های ظالم را جدا 

َ
الّظ

یک مورد دیگر هم امتحان الهی در جریان دوری یوسف از یعقوب 
این ها  تازه  آقازاده ها، امتحان بسیار مهمی است؛  امتحان  بود. 

آقازاده های خوب بودند؛ چه برسد به آقازاده های بد!

هوای  با  مخالفت  بر  تکیه  با  شهدا؛  خون  بر  عالوه  ما  انقالب 
مرای خوب« جلو آمده

ُ
نفس »ا

آقا مصطفی)ره( خیلی عالقه  امام)ره( به فرزندش حاج  حضرت 
کی زد.  داشتند. اما پسر آقا مصطفی بعد از انقالب، به جاّده خا
گر  ا و  کنید  را دستگیر  او  گفتند  امام)ره( بدون هیچ مالحظه ای 
تسلیم نشد و خواست در مقابل شما بایستد، او را با تیر بزنید.
معمولی  افراد  دربارۀ  امام)ره(   )13910930000030 فارس/خبر:   (
چنین دستوری صادر نكرده بود اما دربارۀ نوۀ خودش این طور 

سختگیری می کرد؛ این یعنی مخالفت با هوای نفس. 

که  بودند  امام)ره(  حضرت  اطرافیان  و  بزرگوار  علماء  از  تعدادی 
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آنها  از  برخی  حتی  و  شدند  اعدام  منافقین  جزء  فرزندان شان 
خودشان حكم اعدام فرزند خود را دادند؛ و این مخالفت با هوای 
نیامده  بر خون شهدا جلو  تكیه  با  ما فقط  انقالب  نفس است. 
است، بلكه با تكیه بر مخالفت با هوای نفس امرای خوب جلو 

آمده است. اصِل مخالفت با هوای نفس برای این هاست.

کیست؟/ مردمی  بهترین و بدترین مدیر از نظر امیرالمؤمنین)ع( 
که تبعیت از هوای نفس سیاسیون را ببینند، به خودشان حق 

می دهند ...

از هوای نفس در سیاسیون ببینند، دیگر  گر مردم یک تبعیت  ا
کاری  و به خودشان حّق می دهند هر  را رها می کنند  خودشان 
خودشان  نفس  هوای  با  دهند.)یعنی  انجام  خواست  دل شان 
مخالفت نمی کنند( البته مردم نباید این کار را بكنند اما وقتی این 

گرفت. کار را انجام دهند نمی شود زیاد به آنها ایراد 

که  این است  برای فساد یک جامعه  بدترین چیز  روایات  طبق 
امیری یا عالمی تابع هوای نفس باشند.)پیامبر گرامی اسالم)ص(: 
ِتی  ّمَ

ُ
ِتی َو ِإَذا َفَسَدا َفَسَدْت أ ّمَ

ُ
ِتی ِإَذا َصَلَحا َصَلَحْت أ ّمَ

ُ
ِصْنَفاِن ِمْن أ

َمَراء؛ تحف العقول/
ُ ْ
َو ال اْلُفَقَهاُء  َقاَل  َو َمْن ُهْم  َرُسوَل اهلِل  َیا  ِقیَل 

ِمیرًا؛ 
َ
َمَراِء َمْن َکاَن اْلَهَوى َعَلْیِه أ

ُ ْ
ص50( و)امیرالمؤمنین)ع(: َشّرُ ال

غرر الحكم/ص409( چون امیر و مدیر، بر جامعه سلطۀ قانونی 
فكری  و  فرهنگی  هم سلطۀ  اندیشمند  و  عالم  و  دارد  حقوقی  و 
که  کنید  دارد. در بحث تقلید هم فرموده اند: باید از عالمی تقلید 
ا َمْن َکاَن ِمَن اْلُفَقَهاِء َصاِئنًا  ّمَ

َ
مخالف هوای نفس خودش است)َفأ
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َفِلْلَعَواّمِ  ُه 
َ

َمْول ْمِر 
َ
ِل ُمِطیعًا  ِلَهَواُه،  ُمَخاِلفًا  ِلِدیِنِه،  َحاِفظًا  ِلَنْفِسِه، 

که  گر مردم می دیدند  ُدوه ؛ وسائل الشیعه/131/27( لذا ا ْن ُیَقّلِ
َ
أ

یک عالمی مخالفت با هوای نفس ندارد، به دنبال او نمی رفتند. 
که شرط مرجعیت است، در  کنید می بینید آن عدالتی  گر دقت  ا
اصل به همین مخالفت با هوای نفس برمی گردد. حتی در ارتباط 
گناه از او  که نه تنها نباید  گفته شده است  با امام جماعت هم 
سر بزند، بلكه خالف مرّوت و خالف شأن هم نباید از او سر بزند. 
که خالف مرّوت  که ما نباید پشت سر امام جماعتی  همان طور 
می کند  رفتار  مروت  خالف  که  هم  مدیری  بایستیم،  کند  رفتار 

شایستگی لزم برای مدیریت را ندارد.

کسانی  مدیران  »بدترین  می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع( 
َمَراِء 

ُ ْ
ال َشّرُ  می کند؛  مدیریت  آنها  بر  نفس  هوای  که  هستند 

روایت  در  و  الحكم/ص409(  «)غرر 
ً
ِمیرا

َ
أ َعَلْیِه  اْلَهَوى  َکاَن  َمْن 

نفس  هوای  که  است  کسی  مدیر  »بهترین  می فرماید:  دیگر 
َعَلْیِه  اْلَهَوى  َیُكِن  َلْم  َمْن  َمَراُء 

ُ ْ
ال  

ُ
َجّل

َ
أ نیست؛  امیر  او  برای 

«)غرر الحكم/ص205( و می فرماید: »بهترین امیر یا مدیر 
ً
ِمیرا

َ
أ

َمَراِء َمْن َکاَن 
ُ ْ
که بر نفس خودش امیر است؛ َخْیُر ال کسی است 

«)غرر الحكم/ص357(
ً
ِمیرا

َ
َعَلی َنْفِسِه أ

ضرورت مبارزه با هوی برای مدیران جامعه، بیش از سایرین است

از  می توان  را  اجتماعی  مسائل  و  نفس  هوای  با  مبارزه  رابطۀ 
این گونه روایات فهمید. در واقع اصل مبارزه با هوای نفس بیشتر 
یک بحث سیاسی اجتماعی است و اصل داستان مبارزه با هوای 
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نمایندگان  جمله  از  است؛  مسئولین  و  سیاسیون  برای  نفس 
وزراء  کل ها،  فرمانداران، شهرداران، مدیر  استانداران،  مجلس، 

محترم و... چه انتخابی باشند و چه انتصابی.  

ناشایست  افراد  اینكه  از  مراقبت  برای  نظارتی  نهادهای  الن 
سطح  گر  ا ولی  بكشند.  زحمت  باید  خیلی  نشوند،  کاندیدا 
که این شایستگی را  بینش و فرهنگ عمومی بال برود، افرادی 
که برای  کسی  در خود نبینند، خودشان جلو نمی آیند. مگر هر 
نماز خواندن به مسجد می  رود، به خودش اجازه می دهد امام 

جماعت شود؟! 

کردیم،  ما طبق روایات، اصل دین را مبارزه با هوای نفس بیان 
و این مبارزه با هوای نفس در ابعاد اجتماعی، خودش را این طور 
برای مدیران جامعه،  با هوا  مبارزه  که »ضرورت  نشان می دهد 

بیشتر از سایرین است«

هوای  از  »تبعیت  روایات  منظر  از  بد  مدیر  گی  ویژ مهمترین 
نفس« است

نفس  هوای  از  تبعیت  را  بد  مدیر  ویژگی  مهمترین  روایات  در 
روایت  در  شد.  اشاره  روایات  این  از  برخی  به  که  بر شمرده اند. 
گونه  کریم دو  دیگری امام صادق)ع( می فرماید: »امامان در قرآن 
که خدا می فرماید این ها مردم  گروه امامانی هستند  است؛ یک 
گوش  را به امر خدا هدایت می کنند نه به امر مردم)حرف خدا را 
می کنند نه حرف مردم را( و امر خدا را مقدم بر امر خود و حكم خدا 
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را مقدم بر حكم خودشان قرار می دهند، گروه دیگر هم امامان بد 
که مردم را به سوی جهنم دعوت می کنند، این ها امر و  هستند 
کسانی  حكم خودشان را مقدم بر امر خدا قرار می دهند. این ها 
از هوای نفس خودشان تبعیت  کتاب خدا  که برخالف  هستند 
 ِإَماَماِن َقاَل اهلُل َتَباَرَك 

َ
ِکَتاِب اهلِل َعّزَ َو َجّل َة ِفی  ِئّمَ

َ ْ
می کنند؛ ِإّنَ ال

ُموَن  ُیَقّدِ اِس  الّنَ ْمِر 
َ
ِبأ  

َ
ل ْمِرنا 

َ
ِبأ َیْهُدوَن  ًة  ِئّمَ

َ
أ َجَعْلناُهْم  َو  َتَعاَلی-  َو 

َجَعْلناُهْم  َو  َقاَل  ُحْكِمِهْم  َقْبَل  اهلِل  ُحْكَم  َو  ْمِرِهْم 
َ
أ َقْبَل  اهلِل  ْمَر 

َ
أ

ُحْكَمُهْم  َو  اهلِل  ْمِر 
َ
أ َقْبَل  ْمَرُهْم 

َ
أ ُموَن  ُیَقّدِ اِر  الّنَ ِإَلی  َیْدُعوَن  ًة  ِئّمَ

َ
أ

َو  َعّزَ  اهلِل  ِکَتاِب  َما ِفی  ْهَواِئِهْم ِخاَلَف 
َ
ِبأ ُخُذوَن 

ْ
َیأ َو  اهلِل  َقْبَل ُحْكِم 

امام  دقیق  گزارش  و  تحلیل  واقع  در  این  َجل «)کافی/216/1( 
کریم است.  کلمۀ »امام« در قرآن  صادق)ع( دربارۀ استعمال 

برخی از مدیران و رؤسا هستند که سخن پروردگار را کنار می گذارند 
امر خداست وسط می آورند.  که خالف  را  و تشخیص خودشان 
که از  کسی است  اینها طبق روایت، مدیران بد هستند. مدیر بد 
که از  کسی است  کند و مدیر خوب  هوای نفس خودش تبعیت 

هوای نفس خالی است. 

یک  گر  ا چیست؟/  مدیران  در  نفس  هوای  از  تبعیت  مصادیق 
کارشناسانه را نپذیرد، نشانۀ تکّبر او و تبعیت او از  مدیر سخن 

هوای نفس است

چیست؟«  مدیران  در  نفس  هوای  از  تبعیت  »مصادیق  اینكه 
جای بحث فراوان دارد و در این جا فقط به یكی دو مورد اشاره 
می کنیم. به عنوان مثال امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »وقتی یک 
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فرد صاحب مقام خوب به بررسی مسایل و فهم مطالب بپردازد، 
ِفیُع َتَواَضع «)عیون الحكم/ َه الّرَ

َ
کرده است؛ ِإَذا َتَفّق در واقع تواضع 

مردم  جلوی  که  نیست  این  به  مدیر  یک  تواضع  پس  ص135( 
اقدام  کارشناسانه  بررسی  با  که  است  این  به  بلكه  شود،  خم 
کارشناسانه  گر یک مدیر سخن  کند و بی جهت تصمیم نگیرد. ا
گر  ا و  از هوای نفس است.  او  تبعیت  و  او  تكّبر  نپذیرد، نشانۀ  را 
کارشناسانه را هرچند خالف نظر خودش باشد،  یک مدیر، نظر 

بپذیرد، نشانۀ تواضع و مخالفت او با هوای نفس است. 

که هرچقدر برای شان دلیل  از مدیران هستند  متاسفانه برخی 
کارشناسانه بیاورند، از روی تكبر و هواپرستی اصاًل به این سخنان 
خودسرانه  و  نمی کنند  اعتنا  و  نمی دهند  گوش  کارشناسانه 

تصمیم گیری می کنند. 

مدیر تابع هوای نفس بیشتر افراد حرف گوش کِن ضعیف را به کار 
می گیرد نه افراد شایسته و توانمند را

که تابع هوای نفس باشد، بیشتر از اینكه به دنبال افراد  مدیری 
شایسته باشد، آدم های »حرف گوش کن« و ضعیف را در ُپست های 
افراد  مدیری،  چنین  می گیرد.  به کار  و  می کند  منصوب  مختلف 
گر  ا -حتی  را  قبلی  افراد  و  می آورد  اتوبوس  با  را  خود  زیردست 
شایسته باشند- با اتوبوس بیرون می کند! یعنی به دنبال افراد 
که بیشتر حرف او  کارشناس تر نیست بلكه به دنبال افرادی است 
که تابع هوای نفس  کنند. ولی مدیری  را -بی چون و چرا- گوش 
نیست، در درجۀ اول به دنبال افراد حرف گوش کن نیست، بلكه 
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به دنبال افراد شایسته و توانمند است.

کار پایین تر بیاید ولی  مدیر اهل هوای نفس حاضر است راندمان 
که صرفًا حرف گوش کن او باشند  نیروهای ضعیفی را به کار بگیرد 
چالشی  او  با  که  است  نیروهایی  دنبال  به  کنند.  تبعیت  او  از  و 
او  جلوی  اصاًل  گفت،  نادرستی  سخن  او  گر  ا و  باشند  نداشته 

نایستند و هیچ اعتراضی نكنند.

گر یک مدیر هوای نفس نداشته باشد چه آثاری برای خودش  ا
که هوای نفس ندارد را هدایت می کند و در  دارد؟/خدا مدیری 

کمکش می کند ادارۀ امور 

گر  »ا که  کنیم  صحبت  موضوع  این  دربارۀ  می خواهیم  حال 
یک مدیر هوای نفس نداشته باشد برای خودش چه آثاری به 
گر هوای نفس داشته باشد چه آثاری  دنبال خواهد داشت؟ و ا

خواهد داشت؟« 

ُقوا 
َ
وقتی در روایات فرموده اند که مؤمن نگاهش با نور خداست)َفاّت

ُه َیْنُظُر ِبُنوِر اهلل؛ محاسن/131/1( ،  و فرموده اند 
َ
ِفَراَسَة اْلُمْؤِمِن َفِإّن

عهده  به  را  او  امور  ادارۀ  و  می کند  هدایت  را  مؤمن  »خداوند  که 
گر این آدم مؤمن در جامعۀ دینی مدیر بشود،  می گیرد«، حال ا
خداوند به مراتب، بیشتر او را هدایت می کند و در ادارۀ امور یاری 

می کند و تصمیم درست را به دلش می اندازد. 

که هوای نفس نداشته باشد مسائل را با چشم الهی نگاه  مدیری 
گمانه زنی، حق را بر زبانش جاری  می کند و خداوند حتی در مقام 
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ُقوا ُظُنوَن اْلُمْؤِمِنیَن َفِإّنَ اهلَل 
َ
می کند. امیرالمؤمنین)ع( فرمود: »اّت

که  ْلِسَنِتِهم «)غررالحكم/حدیث1576( مدیری 
َ
ْجَرى اْلَحّقَ َعَلی أ

َ
أ

اهل هوی نیست خداوند او را از غالب  خطایا و از خطایای مهم 
کرد.  مصون خواهد 

گر از هوای نفس خالی باشد خداوند  حتی یک آدم معمولی هم ا
گرفت. امام صادق)ع( فرمود:  ادارۀ زندگی او را به عهده خواهد 
او  زندگی  ادارۀ  خداوند  باشد  داشته  اخالص«  که»حب  کسی 
ُحّبَ  ِفیِه  ْعَلُم 

َ
َفأ َعْبٍد  َقْلِب  َعَلی  ِلُع  ّطَ

َ
أ َما  می گیرد؛  دست  به  را 

َو  َتْقِویَمُه  ْیُت 
َ
َتَوّل  

َّ
ِإل َمْرَضاِتی  اْبِتَماِء  َو  ِلَوْجِهی  ِلَطاَعِتی  ْخاَلِص  ِ

ْ
ال

بیان  قباًل  که  همان طور  و  ِسَیاَسَته «)مصباح الشریعه/ص192( 
شد، خلوص در نقطۀ مقابل هوای نفس قرار دارد.

یا مقام معظم  امام)ره(  نزد  بعضی ها  که  آمده است  بارها پیش 
غ خودشان را خوب و محّق جلوه دهند  رهبری می رفتند تا به دور
بلكه به ُپست و مقامی برسند. این ها به خیال خودشان از قبل 
نقطه  تا  کنند  صحبت  چگونه  که  می کردند  را  همه چیز  حساب 
ضعفی از خود نزد امام)ره( یا مقام معظم رهبری نشان ندهند، 
کردن  صحبت  موقع  بودند،  کشیده  که  نقشه ای  برخالف  اما 
که نقشۀ  یک دفعه ای ُتُپق می زدند و حرف هایی به زبان می آورند 
کار خداست  کاماًل لو می رود و خودشان را رسوا می کردند. این  آنها 
که نمی گذارد ولّی خودش به اشتباه بیفتد. خداوند آدم مؤمن را 
گر این آدم مؤمن، ولّی جامعۀ دینی شود یا  هدایت می کند. حال ا

کرد. کمک خواهد  مدیر شود، خداوند حتمًا او را 
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گوش و ذهن مدیر مخالف هوای نفس را از خطا  خدا چشم و 
مصون می کند/ خدا مدیر هواپرست را به زمین خواهد زد

خداوند  باشد،  داشته  نفس  هوای  با  مخالفت  مدیر  یک  وقتی 
چشم و گوش و ذهن او را از خطا مصون می کند. حتی در بسیاری 
از موارد گمانه زنی او عین واقعیت خواهد بود. و این کمک خداوند 
فقط منحصر به سطح ولیت و رهبری جامعۀ دینی نیست، بلكه 
در سطوح پایین مدیریتی نیز همین طور خواهد بود. مثاًل کسی 
که مدیر یک بخش فنی است، یک دفعه ای یک طرح خوب به 
که  ذهنش خطور می کند یا اینكه یک مشاور خوب پیدا می کند 
کار او  یک پیشنهاد خوب ارائه می دهد یا از طریق دیگری، خدا 
که مخالفت با هوای نفس دارد، خداوند  را راه می اندازد. مدیری 
خدا  بلكه  نمی کند  مدیریت  خودش  او  واقع  در  و  اوست  »امیر« 

مدیریت می کند.

و  کند  عمل  خودش  نفس  هوای  مطابق  مدیری،  یک  گر  ا
گر او را یک قدم جلو ببرد، در قدم دوم  هواپرست باشد، خداوند ا
است،  کشیده  که  نقشه هایی  خالف  و  زد  خواهد  زمین  به  را  او 

توفیقات را از چنگ او در می آورد. 

کارهایش  در  را  او  خداوند  باشد،  نفس  هوای  اهل  که  مدیری 
گزینش های  نمی کند،  کنترل  را  او  مشاورهای  نمی کند،  هدایت 
او را رهبری نمی کند، گمانه زنی های خوب درذهنش نمی اندازد. 
کند. او فقط  او نمی تواند از همۀ استعدادهای خودش استفاده 
اتكاء می کند ولی همۀ این  که دارد  ابزار و اسباب و امكاناتی  به 
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گوشه از جامعه هم جوابگو نخواهند بود. اسباب، برای ادارۀ یک 

است؟!«/  معصوم  فقیه  ولّی  »مگر  می پرسند:  بعضی ها  چرا 
که اهل مخالفت با هوای نفس باشد، خدا او را از خطا و  کسی 

اشتباه مصون می دارد  

کمک می کند.  که خداوند ولّی خودش را  بعضی ها باور نمی کنند 
کردن به ولّی خودش،  کمک  اینها فكر می کنند دست خدا برای 
کسی  بسته است! مثاًل فكر می کنند برای خدا امكان ندارد یک 
گناه نگه دارد. لذا برخی می پرسند: »مگر ولّی فقیه معصوم  را از 
زندگی  با خدا  نفس،  بدون هوای  گر یک مدتی  ا اینها  است؟!« 
می کند  هدایت  را  آنها  چگونه  خداوند  که  می دیدند  می کردند، 
و زندگی آنها چگونه تحت مدیریت الهی اداره می شود. آن وقت 
گر  دیگر این سؤال برای شان پیش نمی آمد. چون می فهمیدند ا
کسی اهل مخالفت با هوای نفس باشد، خداوند چطور او را کمک 

می کند و از خطا و اشتباه مصون می دارد.   

آدم  حال  تا  لبد  می کنند،  شّک  حسابی ها  آدم   به  که  کسانی 
کسی خودش آدم حسابی باشد، یا  گر  حسابی ندیده اند. و ال ا
آدم حسابی دیده باشد، دیگر به آدم  حسابی ها شّک نمی کند و 

کنف حمایت خداوند قرار می گیرند.  که اینها در  باور می کند 

معلوم  است؟!«  مصوم  فقیه  ولّی  »مگر  می گویند:  که  کسانی 
گر به معصوم  نیست اصاًل چقدر به معصوم معتقد هستند. اینها ا
هم برسند، لبد بر سر درجۀ عصمت او دعوا می کنند! کمااینكه 
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گویا زیاد  در تاریخ برخی به معصوم هم معتقد بودند، ولی باز هم 
اطمینان نداشتند و می خواستند امام خودشان را امتحان کنند!

گر دنبال منافع ماّدی هستیم باید سراغ مدیران مخالف  حتی ا
هوای نفس برویم

که تابع هوای نفس نباشد، خداوند پشتیبان او خواهد  مدیری 
کار  کرد و برای  کارها و تصمیم گیری ها یاری خواهد  بود و او را در 
که از هوای نفس  او اثر و نتیجۀ خوب قرار می دهد. ولی مدیری 
تبعیت می کند، علی رغم همۀ امكاناتی که دارد، اثر و نتیجۀ کارش 
کرد. لذا مردم لاقل  کار مردم را خراب خواهد  خوب نخواهد بود و 
نفس  هوای  تابع  که  کسی  نباید  هم  خودشان  منافع  خاطر  به 

است، به مدیریت و ریاست بگمارند. 

هوای  از  تبعیت  اهل  ما  مسئولن  و  مدیران  می خواهیم  ما  گر  ا
نفس نباشند، صرفًا به خاطر اعتقادات ما نیست، بلكه به خاطر 
گر به دنبال منافع ماّدی  منافع ماّدی خودمان نیز هست. حتی ا
خودمان هم هستیم باز هم باید به دنبال مدیران مخالف هوای 

نفس باشیم.

عامل عقب ماندگی های 35 ساله، شبکۀ مدیران بوده/ خداوند 
کار جامعۀ دینی با مدیر هواپرست پیش برود  نمی گذارد 

و  اقتصادی  بحران های  و  سختی ها  این  از  گذر  برای  ما  جامعۀ 
فقط  ندارد،  کمبودی  هیچ  پیروزی،  قّله های  اوج  به  رسیدن 
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که ما را از  توانایی شبكۀ مدیران ما در طول این 35 سال بوده 
قلۀ پیروزی ها عقب نگه داشته است. چون خداوند نمی گذارد با 
کار جلو برود. البته تخّصص هم جای خودش را  مدیر هواپرست 

دارد ولی تخصص بعد از این عامل است. 

خداوند  باشند،  داشته  نفس  هوای  با  مخالفت  ما  مدیران  گر  ا
که وزرا  کارشان را راه می اندازد. لذا به نفع همۀ وزارتخانه هاست 
گر این طور  و معاونین و مدیران آنها مخالف هوای نفس باشند، ا
خدا  ال  و  می افتد.  راه  مملكت  کار  و  است  مردم  نفع  به  باشد 
کارها درست پیش برود و علی رغم همۀ امكانات، کارها  نمی گذارد 

خراب می شود و خوب پیش نمی رود. 

تا  که یک مدیر،  فراوان است  ما  و در عصر  تاریخ  در  مثال هایی 
« بوده، کارهایش خوب پیش می رفته 

َ
ْمِر َمْول

َ
که »ُمِطیعًا ِل وقتی 

کارهایش قفل شده و هر  « نبوده 
َ

ْمِر َمْول
َ
که »ُمِطیعًا ِل و از وقتی 

کارها انجام می داده، کارها درست  کردن  تالشی هم برای درست 
خراب  کارهایش  باشد،  هواپرست  که  مدیری  است.  نمی شده 

می شود و این به ضرر مردم است.

امکانات  حداقل  با  باشد،  نفس  هوای  مخالف  که  مدیری 
به  امام)ره(  نمی کرد  باور  می دهد/کسی  انجام  بزرگی  کارهای 

این همه توفیقات برسد

گر مدیر و امیری مخالف هوای نفس خودش نباشد، جدای از  ا
که در جامعه دارد، کار خودش هم جلو نمی رود. اصاًل  آثار شومی 
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هوای  مخالف  که  مدیری  ولی  برود.  جلو  کارش  نمی گذارد  خدا 
کارهای بزرگی انجام می دهد!  نفس باشد، با حداقل امكانات چه 
باور نمی کرد  امام)ره( بود. هیچ کس  بارز آن، حضرت  یک نمونۀ 
برسد، ولی چون  توفیقات  این همه  به  قیام خودش  با  امام)ره( 
ایشان مخالف با هوای نفس بود خداوند به او توفیقات بزرگ داد.

که مبارزه با نفس ندارند، جلوتر  برخی می گویند: »چرا غربی ها 
هستند؟!«

ندارند،  نفس  با  مبارزه  که  غربی ها  چرا  »پس  می گویند:  برخی 
جلوتر هستند؟!« در حالی که واقعًا آنها جلوتر نیستند. البته بحث 
در این زمینه نیاز به وقت وسیعتری دارد، و قبال به مناسبت هایی 
دست  در  غربی ها  کار  ببیند  شما  اما  کرده ایم،  را  بحث ها  این 
هستید  حاضر  شما  آیا  دارد؟  سلطه  آنها  بر  کسی  چه  و  کیست 
مثل غربی ها بردۀ یک مشت صهیونیست جنایتكار باشید؟! آیا 
حاضر هستید مدیران شما مثل سران کشورهای غربی، عروسک 
و  کارتل ها  صاحبان  و  صهیونیست ها  نوکر  و  خیمه شب بازی 

تراست های سرمایه دار جنایتكار باشند؟

رسیده اند؛  غربی ها  که  برسیم  جایی  همین  به  نمی خواهیم  ما 
نوکر  و  برده  کشورشان،  امكانات  همۀ  با  که  غربی هایی  همان 
یک مشت صهیونیست حقیر هستند. آیا ما حاضریم مدیران ما 
کنند و به آنها پول بدهند؟!  از تروریست های جنایتكار حمایت 

هرگز حاضر نیستیم. 
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 نفی مطلق قدرت، دو فاجعۀ عظیم انسانی در پی دارد
اینکه »قدرت، تطهیرکننده است« یک اصل تربیتی برای تربیت فرزند 

 است
کاری ندارد، خودش  که دنبال خودسازی است ولی به سیاست  کسی 

را فریب داده

که  است  کسانی  با  مبارزه  مؤمن،  یک  شدن  سیاسی  فسلفۀ 
هوای نفس خود را بر دیگران تحمیل می کنند

گرفت و افراد دور هم جمع شدند، غیر  وقتی جامعۀ بشری شكل 
دیگری  مسألۀ  خودشان  نفس  هوای  با  افراد  تک تک  مبارزۀ  از 
شروع  هم  را  دیگر  مبارزۀ  یک  باید  افراد  اینكه  می آید؛  پدید  هم 
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که  کسانی است  کنند و این مبارزۀ جدید، مبارزۀ با هوای نفس 
با هوای  که  کسانی  یا  کنند،  پیدا  سلطه  دیگران  بر  می خواهند 
نفس خودشان می خواهند زندگی یا بندگی دیگران را تحت تأثیر 
نفس  هوای  با  باید  کسی  هر  تنها  نه  صورت  این  در  دهند.  قرار 
کند تا با  کند، بلكه باید یک انرژی دیگر هم صرف  خودش مبارزه 
کنند  که می خواهند هوای نفس خودشان را بر او تحمیل  کسانی 
کند. این فسلفۀ سیاسی شدن یک عنصر مؤمن و یک  نیز مبارزه 
نیروی انقالبی محسوب می شود؛ چاره ای هم نیست و نمی شود 

کرد. از این مبارزه فرار 

که در زندگی فردی از مبارزه با هوای نفس نمی توان  همان طور 
که می خواهند هوای  کسانی  کرد، در اجتماع هم از مبارزه با  فرار 
کرد. این مبارزه  کنند نمی توان فرار  نفس خود را بر دیگران مسلط 
هم برای خودش اصول و روش هایی دارد. ابتدا باید این پدیده 
که ما در  را شناخت و اهمیت آن را دید. بعد باید به این پرداخت 
مواجهه با هوای نفس افراد سلطه طلب، قدرت طلب، مقام طلب 

کنیم؟ یا صاحب مقام چگونه باید برخورد 

پیامبر)ص(: جامعه نیاز به مدیر دارد؛ چه صالح و چه فاسد

در این قسمت از بحث، می خواهیم پدیدۀ مبارزه با هوای نفس 
دیگران را یک مقدار بهتر بشناسیم و برخی از نكات مهم در این باره 
کنیم تا بفهمیم که در این میدان چگونه باید عمل کنیم؟ را بیان 

وقتی جامعۀ بشری شكل می گیرد و آدم ها دور هم جمع می شوند، 
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و  رئیس  عّده ای  یک  و  می شوند  قدرتمند  عّده ای  یک  طبیعتًا 
که این مسأله اجتناب ناپذیر است. چون از یک  مدیر می شوند 
طرف استعداد آدم ها با همدیگر فرق می کند لذا همه نمی توانند 
مدیر شوند، و از طرف دیگر اصاًل نمی شود همه مدیر بشوند، و 
همچنین نمی شود کسی مدیر نشود؛ چون برای ادارۀ جامعه نیاز 

به مدیر است. 

چه  باشد،  آمده  به دست  دیكتاتوری  طریق  از  چه  مدیریت  این 
از طریق دموکراسی، چه به امر خدا باشد و چه با انتخاب مردم، 
پیامبر  است.  لزم  امر  یک  بشری  جامعۀ  برای  مدیریت  بالخره 
کرم)ص( می فرماید: »جامعه نیاز به مدیر دارد؛ چه آدم صالحی  ا
ْو 

َ
أ َبّرٍ  ا  ِإّمَ ِإَماٍم  ِمْن  اِس  ِللّنَ  

َ
ُبّد  

َ
ل باشد؛  فاسدی  آدم  چه  و  باشد 

َفاِجر«)عوالی اللئالی/37/1( بالخره بدون مدیر نمی شود جامعه را 
که وقتی می خواهند با  کرد. خوِد مردم هم این را قبول دارند  اداره 
کنند. کسی را رئیس  کنند، باید بین خودشان یک  همدیگر زندگی 

منظورشان  و  هلِلَّ «   
َّ

ِإل ُحْكَم   
َ

»ل می گفتند:  که  هم  ج  خوار حتی 
کسی غیر از خدا نباید  که »فقط خدا رئیس است و هیچ  این بود 
گرفتند در مقابل امیرالمؤمنین)ع(  رئیس باشد«، وقتی تصمیم 
عنوان  به  را  کسی  یک  گذاشتند  قرار  خودشان  پیش  بجنگند، 
کمی ساده تر  که  کنند. البته یک نفر از میان آنها  رئیس انتخاب 
او  حرف  به  آنها  نباشد؟!  رئیس  کسی  نبود  بنا  مگر  گفت:  بود، 
برای  و  نمی شود!  که  رئیس  بدون  گفتند:  و  نكردند  توجهی 
کردند )...فولوا امرکم رجال منكم فانه ل  خودشان رئیس انتخاب 
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بد لكم من عماد و سناد و رایه تحفون بها و ترجعون إلیها؛ تاریخ 
ج  خوار شعار  این  دربارۀ  هم  )امیرالمؤمنین)ع(  طبری/75/5( 
ج از شعار  کمیت از آن خداست ولی خوار می فرماید: »بله حق حا
خود هدف دیگرى دارند و آن اینكه اصاًل در جامعه نباید حكومتی 
کم؛ خواه نیكوکار و خواه  که براى مردم وجود حا باشد در حالی 
ِء َیُقوُلوَن 

َ
ِ َو َلِكّنَ َهُؤل

 هلِلَّ
َّ

 ُحْكَم ِإل
َ

ُه ل
َ
بدکار، ضرورى است؛ َنَعْم ِإّن

ْو َفاِجٍر«)نهج البالغه/
َ
ِمیٍر َبّرٍ أ

َ
اِس ِمْن أ  ِللّنَ

َ
 ُبّد

َ
ُه ل

َ
ِ َو ِإّن

 هلِلَّ
َّ

 ِإْمَرَة ِإل
َ

ل
خطبۀ 40((

به دلیل مختلف در جامعه نمی شود از قدرت و مقام و مدیریت 
باید  قرار دادید  کنار هم  را  کرد. وقتی شما یک جمعی  اجتناب 
که  است  آمده  اسالمی  آداب  در  حتی  باشد.  رئیس  کسی  یک 
وقتی سه نفر از شما خواستید به سفر بروید، یک نفر را به عنوان 
ُروا  کاَن ثالثٌة فی َسَفٍر َفْلُیَؤّمِ رئیس قرار دهید)رسول خدا)ص(: إذا 
که در همۀ مسائل،  العّمال/١٧٥٥٠( اسالم عزیزی  کنز  أَحَدُهم؛ 
دقیقترین راه حل ها را ارائه می دهد، می فرماید حتی برای یک 
نوع  یک  همین،  خود  اصاًل  بگذارید.  رئیس  هم  نفره  سه  جمع 

تمرین مدیریت است.

مدیریت، اجتناب ناپذیر است/ از قدرت که الزمۀ مدیریت است 
کرد نمی شود اجتناب 

نه تنها به صورت طبیعی نمی شود از مدیریت و قدرت اجتناب 
کرد، بلكه به عنوان یكی از محل های رشد و آزمایش معرفی شده 
و  مدیریت  است.  شده  گفته  مال  مورد  در  که  همچنان  است. 
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کرد تا به یک فضای سالمی در جامعه برسیم  قدرت را باید تمرین 
کرده باشند و از  که رئیس شدن را تمرین  و افرادی را داشته باشیم 

ریاست خودشان سوء استفاده نكرده باشند.

نمی توانیم  است  مدیریت  لزمۀ  که  قدرت  وجود  نفِس  از  ما 
گر  کنیم. هم بعضی ها قوی تر از بقیه هستند، هم اینكه ا اجتناب 
کسی هم قوی تر نباشد، بالخره ما باید با حمایت خودمان یک 
کند و ال  اداره  را  امور جامعه  بتواند  تا  را قوی تر قرار دهیم  کسی 

زندگی ما پیش نخواهد رفت. 

بلكه  هستیم،  مجبور  رئیس  داشتن  به  ما  نه تنها  دیگر  سوی  از 
این  به  نوبت  دیگر  که  دارد  خواهان  و  مشتاق  آن قدر  ریاست 
کنیم. چون  که ما به اجتناب ناپذیر بودن ریاست توجه  نمی رسد 
که انسان  یكی از خواهش های عمیق و سنگین نفس این است 

کند. دوست دارد بر انسان های دیگر سلطه و غلبه پیدا 

نفی مطلق قدرت، دو فاجعۀ عظیم انسانی در پی دارد /»مقام« 
بد نیست، »حّب مقام« بد است

که حب مقام و میل به قدرتمند شدن و ریاست بر  درست است 
انسان های دیگر چیز بدی است و هوای نفس محسوب می شود، 
گر ما به همۀ انسان ها خصوصًا انسان های خوب بگوییم  منتها ا
کنید، لاقل دو آسیب مهم دارد و  کناره گیری  که از قدرت و مقام 

خ می دهد: دو فاجعۀ عظیم ملی و انسانی ر

کید  گر ما بیش از اندازه بر بد بودن »مقام« و حتی حب مقام تا 1- ا
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کنیم و جوانب و ظرافت های مسأله را مراعات نكنیم، نتیجه این 
و  فاصله می گیرند  و قدرت،  مقام  از  خوب  آدم های  که  می شود 
آدم های قدرت طلب -که اهل مبارزه با هوای نفس نیستند- به 
سراغ مقام می روند. در نتیجه، قدرت همیشه در دست آدم های 
کرده ایم.  بد قرار می گیرد، چون ما آدم های خوب را از قدرت نهی 
که اتفاقًا قدرت باید به دست آدم های خوب بیفتد نه  درحالی 
این  معنایش  است  بدی  چیز  مقام«  »حب  اینكه  بد.  آدم های 
کی است. می شود قدرت  که »مقام« مطلقًا چیز بد و ناپا نیست 
که  همانطور  رفت.   آن  سراغ  به  ولی  نداشت  دوست  را  مقام  و 

می شود مال را دوست نداشت ولی به سراغ آن رفت.

گر مدام  که دستشان به مقام و قدرت نمی رسد ا 2- عموم مردم 
که »حب مقام« چیز بدی است، دیگر روی خود  به آنها بگوییم 
شخصی  زندگی  به  و  برمی گردانند  قدرت  و  مقام  موضوع  از  را 
خ می دهد و آن این  خودشان مشمول می شوند. و فاجعۀ دوم ر
داشت.  نخواهند  خبر  قدرت  کار  و  ساز  از  مردم  عموم  که  است 
نمی شناسند،  را  قدرت  و  ندارند  قدرت  به  توجهی  اصاًل  چون 
ترفندهای  و  نمی کنند  درک  را  یكدیگر  با  قدرتمندان  تعامل  لذا 
قدرت طلب های فاسد را متوجه نمی شوند و از مافیای قدرت سر 
که از  که مردم نباید این قدر ساده باشند  در نمی آورند. در حالی 
این مسائل سر در نیاورند. مردم باید هوشمند باشند و بدانند در 
رأس قدرت چه اتفاقاتی دارد می افتد. لذا اول باید ضمن جلوگیری 

که »حب مقام« چیز بدی است. از این آسیب ها، بگوییم 
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داشته  دوست  را  مظلوم  امام  فقط  دارند  عادت  که  کسانی 
باشند، با امام مقتدر مشکل پیدا می کنند

اینكه ما قدرت و مقام را مطقًا چیز بدی بدانیم، آسیب ها و نتایج 
که هر  شوم دیگری نیز دارد. مثاًل یكی دیگر از نتایجش این است 
کسی قدرت داشته باشد، مردم او را زیاد آدم خوبی نمی دانند. 
در این صورت، وقتی آقا امام زمان)ع( تشریف آوردند، برای این  
مظلوم«  »امام  دیگر  حضرت  چون  می شود.  ایجاد  مشكل  افراد 
که  کسانی  لذا  بود.  خواهند  مقتدر«  »امام  بلكه  بود،  نخواهند 
عادت دارند فقط امام مظلوم را دوست داشته باشند، با این امام 
مقتدر مشكل پیدا می کنند و نمی توانند چنین امامی را دوست 

داشته باشند.

بعضی ها مظلوم پرست هستند. مثاًل تا وقتی که امیرالمؤمنین)ع( 
اما وقتی شهید  را دوست نداشتند.  در رأس قدرت بود، ایشان 
به شهادت رساندند، محبت  را هم مظلومانه  او  فرزندان  و  شد 

کرد. ایشان در دل ها رواج پیدا 

بحث ما دربارۀ لزوم مبارزه با قدرت طلبی یا حّب مقام به عنوان 
می خواهند  که  است  کسانی  با  مبارزه  لزوم  و  نفس  هوای  یک 
مراقب  باید  اما  کنند.  تحمیل  دیگران  بر  را  خود  نفس  هوای 
و  علیه اصل مقام  و یک وقت  باشیم  این بحث هم  آسیب های 

قدرت در جامعه، مطلق گویی نكنیم. 



| جلسه پنجم |
رابطۀ مبارزه با نفس و »کسب قدرت در جامعه« 79

کنند؛  گاهی متدینین وظیفه دارند به سمت مقام و قدرت حرکت 
اطاعت  من  »از  می گفتند  مردم  به  انبیاء  وقتی  انبیاء/  همانند 

کنید« متهم به حّب مقام می شدند

که اساسًا گاهی اوقات متدینین وظیفه دارند به  کنیم  باید توجه 
سمت مقام و قدرت حرکت کنند، همانطور که گاهی اوقات وظیفه 
اغلب  در  البته  دارند.  را  معنویت  به  خدمت  برای  ثروت  کسب 
کید می کنند، پیش مردم آدم  که بر این مسأله تأ موارد، کسانی 
بدی تلقی خواهند شد. کمااینكه انبیاء الهی سر همین موضوع 
گفته می شد: اینها)پیامبران(  آدم های بد تلقی می شدند؛ چون 
کنند  حّب مقام دارند و می خواهند بر مردم برتری و تفّوق پیدا 
َعَلْیُكم؛ مؤمنون/24( از  َل 

َ
َیَتَفّض ْن 

َ
أ ِمْثُلُكْم ُیریُد  َبَشٌر   

َ
ِإّل )ما هذا 

بگویند:  مردم  به  داشتند  وظیفه  هم  الهی  انبیاء  دیگر،  سوی 
شعراء/آیات  طیُعون؛ 

َ
أ َو  اهلَل  ُقوا 

َ
)َفاّت کنید«  اطاعت  من  از  »باید 

108و110و126و...( و همین بود که خیلی ها نمی توانستند بپذیرند 
بود  سنگین  برای شان  انبیاء  از  اطاعت  چون  کنند.  تحمل  و 
کثرًا با پیام انبیاء مشكلی  و بر آنها فشار روانی وارد می کرد. آنها ا

نداشتند، بلكه با بحث اطاعت از انبیاء مشكل داشتند.

براى  را  واپسین  سراى  »آن  آیه  درباره  علی)ع(  امیرالمؤمنین 
که خواهان برترى و تباهی در زمین نیستند  کسانی قرار می دهیم 
زمام  درباره  آیه  این   : فرمود  ـ  است«  پرهیزگاران  آِن  از  فرجام  و 
داران دادگر و فروتن و دیگر قدرتمندان در میان مردم نازل شده 
اُر اآلِخَرُة 

َ
است.)الماُم علّیٌ علیه السالم ـ فی َقوِلِه تعالی:  »ِتْلَك الّد

اْلَعاِقَبُة  َو  َفَسادا  َل  َو  ْرِض 
َ ْ
ال ِفی  ُعُلّوا  ُیِریُدوَن  َل  ِذیَن 

َ
ِلّل َنْجَعُلَها 



تنها مسیر؛ ابعاد اجتماعی و سیاسِی مبارزه با هوای نفس - فصل چهارم
سال 93 80

واُضِع  ِقیَن)قصص/83«: َنَزَلت هذِه اآلَیُة فی أهِل الَعدِل و الّتَ ِلْلُمّتَ
ِمن الُولِة ، و أهِل الُقدَرِة ِمن سائِر الّناِس؛ کنزالعمال/36538(

آدم ها  و قدرتمند شدن  با داشتن مقام  به طور مطلق  نباید  ما 
کنیم  کسانی مبارزه  کنیم، بلكه باید علیه هوای نفس  مخالفت 
دیگران  بر  ظلم  و  سلطه  با  را  خود  نفس  هوای  می خواهند  که 
فردی  نفس  هوای  با  مبارزه  بحث  در  همچنان که  کنند.  ارضاء 
وقتی می خواستیم علیه هوای نفس هایی از جنس راحت طلبی 
به  را  راحتی و شهوت  نداشتیم  بنا  کنیم،  اقدام  و شهوت طلبی 
طور مطلق از بین ببریم. اتفاقًا می گفتیم: »شما نباید با حسادت 
»با  می گفتیم:  و  ببرید«  بین  از  را  خودتان  راحتی  و...  حسرت  و 
همچنین  بیاورید«  راحتی  خودتان  برای  خدا،  بر  توکل  و  ایمان 
شما باید برخی از شهوات خودتان را تأمین کنید. نه تنها آن جایی 
که  بلكه آن جاهایی  کرده است،  یا مستحب  که خداوند واجب 

کرده است. خداوند مباح 

کنیم/ ما وظیفه داریم قدرت قدرتمندان سالم و خوب را حفظ 
نصیحت ولّی امر، به معنای خیرخواهی اوست نه انتقاد از او

وقتی  خدانشناس  آدم های  کنیم،  غفلت  واقعیت  این  از  ما  گر  ا
را  او  دارد،  را  مردم  اعتماد  جلب  زمینۀ  خوب  آدم  یک  ببینند 
به عنوان مثال،  تا به مقام و مسئولیت نرسد.  تخریب می کنند 
که نزدیک  کنید، خواهید دید  گر روزنامه ها را با دقت بررسی  شما ا
بی ادبی  اهل  که  سیاسی  جریان های  مختلف،  انتخابات های 
هستند، شروع می کنند به تخریب اعتماد مردم به آدم های خوبی 
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که ممكن است رأی بیاورند. اینها به هر قیمتی دنبال نیفتادن 
مقام در دست آدم های خوب هستند. 

را حفظ  ما حتی وظیفه داریم قدرت قدرتمندان سالم و خوب 
قدرت  باید  ما  دارد،  قدرت  مسلمین،  امر  ولّی  که  الن  کنیم. 
و  خیرخواهی  فرموده اند،  روایت  در  که  چرا  کنیم،  حفظ  را  او 
کردن برای ائمۀ مسلمین لزم است)پیامبر  حمایت و دلسوزی 
ِة اْلُمْسِلِمین ؛ کافی/403/1( بعضی ها  ِئّمَ

َ
ِصیَحُة ِل کرم)ص(: ...الّنَ ا

که نشان می دهد  این »نصیحه« را به معنای »انتقاد« گرفته اند 
معنای آن را درست نفهمیده اند. البته شاید یكی از شاخه های 
دلسوزی کردن، بیان کردن اشكالتی باشد که به نظرمان می آید، 
ولی نه اینكه پشت سر او بگوییم، این خیرخواهی نیست، تخریب 
گفته شود. دلسوزی در  گر اشكالی داریم، به خود او باید  است. ا

کند. که انسان از او حمایت  پشت سر، به این است 

نفِس قدرت و مقام چیز بدی نیست و انبیاء الهی همه آمده اند 
که قدرت و مقام را به دست بگیرند. خداوند می فرماید: »ما هیچ 
ْرَسْلنا 

َ
پیممبری را نفرستاده ایم مگر اینكه باید فرمانده باشد؛ َو ما أ

ِبِإْذِن اهلِل«)نساء/64( پیممبر نباید مظلوم  ِلُیطاَع   
َ
ِإّل َرُسوٍل  ِمْن 

کند؛  موعظه  را  مردم  فقط  و  بنشیند  گوشه ای  یک  در  غریب  و 
پیممبر باید فرمانده باشد. پیممبران باید مدیران جامعه باشند 
گر  و قدرت مطلق الهی در دست شان باشد. شما فكر می کنید ا
را  مردم  فقط  و  می کردند  رفتار  اخالق  اساتید  مثل  الهی  انبیاء 
نداشتند، دشمن  ریاست  و  به قدرت  کاری  و  موعظه می کردند 
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کسی آنها را به قتل می رساند؟! پیدا می کردند و 

گر نسبت به هوای نفس صاحبان قدرت، بی تفاوت باشید اثر  ا
همۀ مبارزه با نفس های فردی شما هم از بین می رود

به سوی  به عنوان هوای نفس  اینكه  از  باید  از یک سو،  انسان 
کند. از سوی دیگر انسان وظیفه دارد  قدرت و مقام برود، پرهیز 
کند. انسان باید  برای حفظ قدرت و مقاِم سالم، در جامعه تالش 
گر شما نسبت به  نسبت به قدرت و مقام، حساس باشد و ال ا
اثر همۀ  باشید آن وقت  هوای نفس صاحبان قدرت، بی تفاوت 

مبارزه با نفس های فردِی شما هم از بین می رود. 

که خودش مبارزه با هوای نفس داشته باشد، ولی نسبت  کسی 
کرده اند بی تفاوت  که هوای نفس خود را بر او مسلط  کسانی  به 
که در زندگی فردی خود داشته،  باشد، اثر مبارزه با هوای نفسی 
قرار  کسانی  کنار  در  و  جهنم  در  هم  آخرش  و  می رود،  بین  از 
می گیرد که نه تنها در زندگی فردی خودشان مبارزه با هوای نفس 
نداشته اند بلكه به صورت اجتماعی هم هوای نفس خود را بر 

دیگران غلبه می دادند. 

کاری ندارد،  که دنبال خودسازی است ولی به سیاست  کسی 
خودش را فریب داده 

پیرمرد عابدی از بنی اسرائیلی مشمول نماز و عبادت و راز و نیاز 
بود، وقتی دید دو بچه یک خروس را آزار می دهند، بی اعتنایی کرد 
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کرد و دستور  و به عبادتش ادامه داد، و خداوند بر او عذاب نازل 
ِبی َعْبِد اهلِل ع َقاَل: َکاَن َرُجٌل 

َ
که تا ابد در جهنم باشد؛ َعْن أ فرمود 

ُهَو ِفی  َو  ی  ُیَصّلِ ُهَو  َفَبْیَنا  ِإْسَراِئیَل  َبِنی  اهلَل ِفی  َیْعُبُد  َناِسٌك  َشْیٌخ 
َخَذا ِدیكًا َو ُهَما َیْنِتَفاِن ِریَشُه 

َ
ْیِن ِإْذ أ ِعَباَدِتِه ِإْذ َبُصَر ِبُماَلَمْیِن َصِبّیَ

ْوَحی اهلُل 
َ
ْقَبَل َعَلی َما ُهَو ِفیِه ِمَن اْلِعَباَدِة َو َلْم َیْنَهُهَما َعْن َذِلَك َفأ

َ
َفأ

ْرَض َو ُهَو َیْهِوی ِفی 
َ ْ
ْن ِسیِخی ِبَعْبِدی َفَساَخْت ِبِه ال

َ
ْرِض أ

َ ْ
ِإَلی ال

اِهِرین ؛ امالی طوسی/669( خداوند 
َ

ِبِدیَن َو َدْهَر الّد
ْ

َبَد اآل
َ
ْرُدوِر أ

ُ
الّد

که نسبت به تسلط ظالمانۀ دو بچه بر یک خروس  که از عابدی 
که نسبت به هواپرستانی  کسی  بی تفاوت است نمی گذرد، آیا از 

کنند، می گذرد؟! که می خواهند بر مردم تسلط پیدا 

با  و  کنید  مبارزه  خودتان  نفس  هوای  با  فقط  نمی توانید  شما 
پیدا  سلطه  مردم  بر  می خواهند  که  هواپرستانی  نفس  هوای 
گر با آن  کنند، مبارزه نكنید. این  دو مبارزه عین همدیگر است. ا
که آدم  هواپرستان مبارزه نكنید، به صالح نخواهید رسید. خدا 
که دنبال  کسی  گرفتار نمی کند. پس آن  صالح را به عذاب جهنم 
اشتباه  ندارد،  کاری  جامعه  و  سیاست  به  ولی  رفته  خودسازی 
که فكر می کند آدم خوبی شده است؛ او دارد خودش را  می کند 

فریب می دهد.

به  ولی  است  نفس  اصالح  و  خودسازی  دنبال  ظاهرًا  که  کسی 
که دارد  کاری ندارد، یا دروغ می گوید  هواپرستان و سلطه طلبان 
خودش را اصالح می کند، یا اینكه دارد خودش را فریب می دهد. 
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انقالبی و سیاسی شدن، الزمۀ مؤمن بودن است / نمونه ای 
مردم  وضعیت  به  نسبت  بهجت)ره(  آقای  حساسیت  از 

مظلوم منطقه

که هم با هوای نفس خودمان مبارزه  خداوند از ما خواسته است 
سلطه  ما  بر  می خواهند  که  دیگرانی  نفس  هوای  با  هم  و  کنیم 
است.  بودن  مؤمن  لزمۀ  شدن،  سیاسی  و  انقالبی  کنند.  پیدا 
که به دلیل ذائقۀ روحی، انقالبی شویم بلكه  پس این طور نیست 
می فرمود:  بهجت)ره(  آیت اهلل  آقازادۀ  است.  الهی  وظیفه  سر  از 
کنید ایشان فقط مشمول مناجات بوده و نسبت به  نباید تصور 
مسائل اجتماعی بی تفاوت بودند. اتفاقًا ایشان نسبت به اتفاقات 
جنگ  ابتدای  در  مثاًل  بودند.  حساس  بسیار  منطقه  و  جامعه 
باید  می تواند  که  کمكی  هر  کسی  هر  بودند  فرموده  غزه،  قبلی 
برای مردم غزه انجام دهد. یا وقتی خبری از یک انفجار در عراق 
و  تمییر می کرد  واقعًا حال شان  آقای بهجت)ره(  منتشر می شد، 
کاماًل مشهود بود.  ناراحت و متأثر می شدند و این در رفتار ایشان 
این ها نشان دهندۀ حساسیت فوق العادۀ ایشان نسبت به امور 

مسلمین است.

کنیم: یكی هوای  که باید با آنها مبارزه  ما دو تا هوای نفس داریم 
جامعه  در  که  دیگرانی  نفس  هوای  هم  یكی  و  خودمان  نفس 
می خواهند هوای نفس خود را بر دیگران تحمیل کنند. و در میان 
که هوای نفس خود را به دیگران تحمیل می کنند، به طور  کسانی 
جاه طلبی  و  قدرت طلبی  و  مقام  حّب  مقولۀ  در  داریم  مشخص 
گناه  که در خیابان  صحبت می کنیم؛ نه برخی از آن هواپرستانی 
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کرد. گانه صحبت  شخصی می کنند. دربارۀ این ها باید جدا

می گویند » قدرت فسادآور است« در حالی که قدرت می تواند 
فساد را از بین ببرد

مسألۀ  یک  نباید  مقام  و  قدرت  با  ضدیت  که  کنیم  توجه  باید 
مطلق باشد. لذا در این جا یک مقدار دربارۀ خوبی قدرت صحبت 
که می گویند: »قدرت فساد آور  می کنیم. مثاًل مشهور شده است 

است« ولی اتفاقًا قدرت می تواند فساد را هم از بین ببرد.  

کم  امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »وقتی قدرت زیاد شود، شهوت 
ْهَوة«)نهج البالغه/حكمت 

َ
الّش ِت 

َ
َقّل اْلَمْقُدَرُة  َکُثَرِت  ِإَذا  می شود؛ 

از  یكی  شد)که  قدرتمند  مختلف  جهات  در  انسان  وقتی   )242
او  که شهوت  انتظار می رود  است(  اجتماعی  آن جهات، قدرت 

کند.  کاهش پیدا 

او ضعیف  باید شهوات  انسان به قدرت و مقام می رسد،  وقتی 
شود. انسان تا وقتی مقام ندارد، ممكن است یک سری شهوات 
اما  و...  کی  خوش خورا تجّمل،  شهوت  مثاًل  کند،  اذیت  را  او 
ک شود.  وقتی صاحب مقام شد، انتظار داریم از این شهوات پا
خوشش  مدل  آخرین  ماشین  از  قباًل  که  کسی  مثال  عنوان  به 
این  انتظار می رود دیگر  به قدرت و مقام رسید،  می آمد، وقتی 
دل  از  شهوات  قدرت،  آمدن  با  چون  باشد.  نداشته  را  شهوت 
افراد  و  مدیران  از  را  ما  انتظار  مهم،  اصل  این  می رود.  انسان 

قدرتمند جامعه بال می برد.
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کی بشود. لذا کسی که  کسی که مقام دارد، طبیعی است که آدم پا
کی هستی؟! با  گفت: »تو دیگر  ک نشد، باید  مقام داشت ولی پا
اینكه به مقام هم رسیده ای، باز دست از شهوت برنمی داری؟!« 
مسئول  که  زمانی  به  نسبت  گر  ا باشند،  مراقب  مسئولین  لذا 

که واقعًا مسأله دار هستند. نبودند، نورانی تر نشوند، باید بدانند 

اینکه »قدرت، تطهیرکننده است« یک اصل تربیتی برای تربیت 
فرزند است

لذا  می آورد،  فساد  قدرت  »چون  بگوییم:  که  است  اشتباه  این 
برعكس است؛  اتفاقًا  یک مقدار فساد در مدیران، مجاز است!« 
یعنی قدرت، انسان را از فساد دور می کند. ما نه تنها به قدرت و 
بلكه می گوییم: قدرت  نگاه منفی نداریم،  مقام، به طور مطلق 

تطهیرکننده است. 

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

ک کنندگی دارد. پا

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

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

قدرت می دهند تا یک تناسبی برقرار شود. 

مردها  قدرت  از  که  حال  کنید؛  نگاه  المللی  بین  تجربۀ  به  شما 
و  از فساد  آیا مردها دست  داده اند،  زن ها قدرت  به  و  کاسته اند 
بلكه  نشده  این طور  نه تنها  برداشته اند؟!  زن ها  به  نسبت  ظلم 
می بینید در غرب فساد از در و دیوار بال می رود. قدیم ها در غرب 
آیا الن  چون قدرت مردها بیشتر بود، به زن ها ظلم می کردند؛ 

که وضعیت بدتر شده است! دیگر ظلم نمی کنند؟ الن 

سال ها  »من  می گوید:  افتخار  با  دینی  عالم  یک  الن  متاسفانه 
پیش)اوایل انقالب( فالن قانون را از قوانین فرانسه و انگلستان 
کردم و با اصرار فراوان آن را به تصویب مجلس رساندم؛  برداشت 
باید بروند و  بر زن، کم می کند.« ایشان  را  که قدرت مرد  قانونی 
که از وقتی این قانون به تصویب رسیده است، چقدر آمار  ببینند 
کرده است! آیا آمار طالق و فساد بهتر شده یا  طالق، افزایش پیدا 

بدتر شده است؟!

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

به جا  قدرت  ولی  می آورد  فساد  نابه جا  قدرت  که  است  درست 
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گر قدرت در جای خودش قرار بگیرد  کرد. ا انسان را تطهیر خواهد 
و به شایستگی به فردی داده شود، تطهیرکننده خواهد بود. و 
کدام قدرت را به زن بدهد و  که  این را اسالم تشخیص می دهد 
کدام قدرت را به مرد بدهد. خداوند هم یک قدرت هایی را به زن 
از  گر  ا را به مرد داده است. هر دو  داده است و یک قدرت هایی 
کنند، تعادل برقرار خواهد  قدرت های خودشان درست استفاده 
که برای مرد است از او بگیرید و به زن بدهید  شد. نه اینكه قدرتی 

کرده اید. که در این صورت هر دوی آنها را فاسد 

و  کسی قدرت  به  البته وقتی خداوند  قدرت تطهیرکننده است. 
که از  کند. بله! کسانی هم هستند  اختیار می دهد، او نباید ظلم 
این قدرت و اختیار سوء استفاده می کنند باید برای آنها یک فكری 
کرد. گویا بخشی از علم حقوق  کاًل علیه قدرت قیام  کرد، ولی نباید 
کند،  کاًل علیه قدرت قیام  که  را در این می بیند  رسالت خودش 
چون می گوید: قدرت عامل ظلم است! در حالی که قدرت به طور 
مطلق عامل ظلم نیست، بلكه خیلی از اوقات عامل تطهیر است.
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اجتماعی

که به اختالف نظر سیاسیون بپردازیم ولی به ریشۀ  عوامانه است 
 نظرات آنها نپردازیم

طبق روایات، آنچه دربارۀ  مسئولین اهمیت دارد مخالفت با هوای 
نفس است

بسیاری از اختالف نظرهای مدیران و مسئولین ناشی از هوای 
سیاسیون  نظر  اختالف  به  که  است  عوامانه  است/  نفس 

بپردازیم ولی به ریشۀ نظرات آنها نپردازیم

که  است  این  است  جاری  ما  جامعۀ  در  که  گفتگوهایی  از  یكی 
معموًل دربارۀ دیدگاه های مدیران و سیاستمداران جامعه بحث 
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می شود  داده  رأی  مختلف  دیدگاه های  این  به  حتی  و  می شود 
سپرده  دارند،  خاصی  دیدگاه  که  مسئولینی  به  جامعه  ادارۀ  و 
آیا واقعًا انسان ها  کار خوب است ولی  البته نفس این  می شود. 
باید  پاسخ  کنند؟ در  با هم اختالف نظر پیدا  این قدر  می توانند 
گفت که همیشه این گونه نیست. لاقل بخشی از اختالف نظرها و 

یا برخی از دیدگاه ها ناشی از اهواء نفسانی انسان هاست. 

داشته  گون  گونا نظرات  نباید  سیاسیون   یا  مسئولین  اینكه  نه 
نظرات  این  داشتند  گونی  گونا نظرات  گر  ا اینكه  نه  و  باشند، 
مختلف را بیان نكنند، و مردم از بین دیدگاه های مختلف، دیدگاه 
مقبول خودشان را انتخاب نكنند، همۀ اینها می تواند باشد، اما 
گفت:  بخش عمده ای از این اختالف نظرها  یا  در این میان باید 
لاقل بخشی از این اختالف نظرها،  ناشی از اهواء نفسانی است. 
یعنی وقتی اختالف نظر وجود داشت، یا هر دو طرف دچار هوای 
که ما  نفس هستند یا لاقل یكی از دو طرف. لذا عوامانه است 
ریشه های  به  ولی  بپردازیم،  سیاسیون  نظر  اختالف  موضوع  به 

نظرات آنها نپردازیم.

حضرت امام)ره( می فرمود: »اختالف ریشه اش از حب نفس است. 
که من براى خدا این آقا را باهاش اختالف  کس خیال می کند  هر 
کند ببیند  می کنم، یك وقت درست بنشیند در نفس خودش فكر 
»...یك  می فرمود:   و  امام/16/18(  کجاست؟ «)صحیفۀ  ریشه 
گردد-که همه  چیز مهم دیگر هم ممكن است موجب اختالف 
که این  باید از شّر آن به خدا پناه ببریم- که آن حب نفس است 
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دیگر این جریان و آن جریان نمی شناسد. رئیس جمهور و رئیس 
مجلس و نخست وزیر، وکیل، وزیر و قاضی و... نمی شناسد و تنها 
یك راه براى مبارزه با آن وجود دارد و آن ریاضت است.«)صحیفۀ 

امام/179/21(

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

وقتی می گوییم اختالف نظرها »غالبًا« ناشی از حب نفس است 
ناشی  نظرهای  اختالف  برای  هم  جایی  یك  که  است  این  برای 
همۀ   می گفتیم  ال  -و  بگذاریم  باقی  فّنی  و  تخصصی  مسائل  از 
که  مواردی  در  یعنی  از حب نفس است-  ناشی  نظرها  اختالف 
کامالً  تخصصی است و دو تشخیص فنی وجود دارد مانند  مسأله 
بین  نظرها  اختالف  از  دسته  این  تقلید.  مرجع  دو  نظر  اختالف 
مدیران و سیاسیون، طبیعی است. تبادل افكار و تعاطی نظرها 
آزادانه  مردم  توسط  باید  هم  آنها  بین  انتخاب  باشد.  باید  هم 
گفتگوها صورت بگیرد.  صورت بگیرد. در فضای جامعه هم باید 
گفت: بسیاری از دیدگاه ها ناشی از تمایالت  کنارش باید  ولی در 
کردن  را به تئوریزه  افراد  که  افراد است و این هوای نفس است 

اهواء نفسانی وادار می کند.

به جای هر نوع توصیه ای به صلح و سازش مسئولین با یكدیگر،  
نظرات  به  مسئولین  اینكه  به  توصیه ای  نوع  هر  به جای  و 
کنند و این نظرات را بپذیرند،  و به جای هر  کارشناسی مراجعه 
نوع توصیه ای برای نظارت بر رفتار مسئولن و به جای هر نوع 
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کنترل دیدگاه های غلط و حرکت های اجتماعی  توصیه ای برای 
گسترده برای افشای یك دیدگاه نادرست، باید این سخن را جا 
که »اساساً  سیاستمداران و مدیران جامعه باید اهل  بیندازیم 
گر آنها اهل مبارزه با هوای  مبارزه با هوای نفس باشند؛  چون ا
نفس نباشند،  دیگر شما نمی توانید بقیۀ  مسائل- فوق الذکر- را 

کنترل کنید.«

گر اهالی سیاست آلوده به هوای نفس باشند، با دیدگاه های  ا
ناشی از هوای نفس خود، جامعه را آلوده می کنند 

که وارد عرصۀ سیاست می شود-اعم از سیاستمداران و افراد  کسی 
گر دچار هوای نفس باشد،   رسانه ای و روشنفكران و اندیشمندان- ا
طبیعتًا دیدگاه ناشی از هوای نفس خود را پیدا می کند و آن را تئوریزه 
گذشته  کار  کار از  می کند و تا شما بخواهید جواب آن را بدهید، دیگر 
اغواء  به  را  خیلی ها  و  ریخته   هم  به  را  اوضاع  همۀ  او  چون  است 
کرده  و در مقام عمل هم خیلی از  کشانده  و افكار عمومی را منحرف 
اجرای سیاست ها را به اشتباه انجام داد ه است. مثل یك دیوانه ای 

که سنگی در چاه بیندازد و چهل عاقل نتوانند آن را در بیاورند.

گر اهالی سیاست و مدیران   ما باید این بحث را مطرح کنیم که: »ا
نفس  هوای  این  اثر  در  طبیعتًا  باشند  نفس  هوای  اهل  جامعه 
که این دیدگاه ها را وارد جامعه  دیدگاه های غلطی پیدا می کنند 
کرده و جامعه را با این دیدگاه ها آلوده می کنند.« این مسأله، هم 
کسانی  که در قدرت هستند و هم  مربوط به سیاستمدارانی است 
که در قدرت نیستند و در مقام نقد مدیران قرار دارند. آنها با اهواء 
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که مردم به  نفسانی خودشان دیدگاه های غلطی تولید می کنند 
این سادگی نمی توانند به غلط بودن آن دیدگاه ها پی ببرند. و با 

این دیدگاه ها جامعه را به فساد و تباهی می کشانند.

از ورود به اتاق عمل جراحی باید دست خود را  یك پزشك قبل 
استریل کند، و یك آشپز هم قبل از پختن غذا باید نكات بهداشتی 
کند و از آلودگی ها پاك شود. نمی توان گفت: »لزم نیست  را رعایت 
و  داشتند  آلودگی  آنها  گر  ا کنند،   رعایت  را  بهداشتی  نكات  آنها 
مشكلی برای مردم پیش آمد، بعدًا با دارو و بیمارستان، مشكل 

را حل می کنیم!« 

گر کسی که وارد عرصۀ فعالیت سیاسی می شود،  اهل هوای نفس  ا
باشد، در اثر این آلودگی از خودش دیدگاه هایی منتشر خواهد کرد 
کرده و ذهن مردم را خراب  گرفتار این دیدگاه ها  که مردم را اسیر و 
گر وارد مجلس شورای اسالمی شود،   کسی ا کرد. چنین  خواهد 
گر وارد عرصۀ مدیرت های دولتی شود،   قوانین را فاسد می کند و ا

کرد. آنجا فاسد خواهد 

سه خصلت مورد نیاز برای مسئولین جامعه 

باقر)ع(  می فرماید: »امامت درست نمی شود)صالح  امام محمد 
کسی قرار بگیرد(  مگر اینكه آن فرد دارای  نیست امامت در دست 
که او را از حرام باز دارد؛  سه خصلت باشد: 1- ورعی داشته باشد 
َیْحُجُزُه َعِن  ٌع  َوَر َثاَلُث ِخَصاٍل  ِفیِه  ِلَرُجٍل   

َّ
ِإل َتْصُلُح   

َ
َماَمَة ل ِ

ْ
ال ِإّنَ 

اْلَمَحاِرِم« )خصال/116/1( 
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ع یعنی مخالفت با هوای نفسی که انسان را می خواهد به حرام  ور
بكشاند. بعضی ها -که تقوا را لزمۀ مدیریت نمی دانند- می گویند:  
کاری نداریم!« در حالی  ِع او  »ما مدیریتش را می خواهیم، به ور
ع نباشد، مدیرتش را در خدمت هوای  گر یك مدیر،  اهل ور که ا
نفسش قرار می دهد. ممكن است حتی چیزی هم برای خودش 
بر ندارد، ولی هوای نفسش باعث می شود دیدگاه و اندیشۀ غلط 
کسی  کند. مثاًل چنین  تئوریزه  را  کند و هوای نفس خود  تولید 
تولید  خودش  از  جهاد  ضّد  تئوری های  نباشد،  جهاد  اهل  گر  ا
که جای صلح نیست، صلح را تئوریزه می کند و  می کند. یا وقتی 
که جای صلح نیست، هوای نفسش او را به سمت  در شرایطی 
که  کسانی  صلح می کشاند. یا بالعكس. لذا نمی شود به دیدگاه 

کرد.  ع نیستند، اعتماد  اهل ور

حضرت ویژگی دوم -برای مدیر جامعه- را چنین بیان می فرماید: 
که مالك غضب خود باشد؛ َو ِحْلٌم  »2- باید حلمی داشته باشد 
کسانی را وارد عرصۀ سیاست  َیْمِلُك ِبِه َغَضَبُه«)همان(  نمی شود 
که مالك غضب خودشان نیستند. مالك غضب بودن هم  کنیم 

یك وجه دیگر از مبارزه با هوای نفس است. 

که قباًل گفتیم، مبارزه با هوای نفس دو وجه دارد: اوًل  همان طور 
کند و  گرفت، بتواند خودداری  وقتی در معرض جاذبۀ  دنیا قرار 
به سمت آن نرود. یعنی وقتی امر خدا آمد، بتواند برخالف هوای 
یعنی  اول  کند.)همان ویژگی  را اطاعت  امر خدا  نفس خودش، 
بتواند  گرفت  قرار  سخت  شرایط  و  موقعیت  در  وقتی  ثانیًا  ع(  ور
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کند. خالصه اینكه در  برخالف هوای نفس خودش، آن را تحمل 
اوامر تكوینی و تشریعی خداوند،  مخالفت با هوای نفس داشته 
باشد.)صبر در سختی ها و اطاعت در برابر اوامر سخت الهی( لذا در 
که هر دو وجه فوق به عنوان ویژگی یك امام  این روایت می بینید 

صالح، بیان شده است.

کند،  که: »مردم را خوب سرپرستی  سومین ویژگی هم این است 
و نسبت به مردم مانند پدری مهربان باشد؛  َو ُحْسُن اْلِخاَلَفِة َعَلی 
که  کنید  ِحیِمن«)همان( توجه  الّرَ َکاْلَواِلِد  َلُه  َیُكوَن  ی  َحّتَ َی  ُوّلِ َمْن 
این مهربان بودن نسبت به مردم، ناشی از دو ویژگی قبلی است. 
مصالح  باشد،  نداشته  را  ویژگی ها  این  جامعه  مسئول  یك  گر  ا

جامعه را اشتباه خواهد دید. 

بر اساس روایت، کسی که قدرت مخالفت با هوی ندارد، عقلش 
کم است

هوی  مخالفت  عقل  مانند  عقلی  »هیچ  باقر)ع( می فرماید:  امام 
ما  مگر  العقول/286(  اْلَهَوى«)تحف  َکُمَخاَلَفِة  َعَقَل   

َ
ل نیست؛  

نمی خواهیم مدیران و سیاسیون و اهالی سیاست ما عقل داشته 
باشند؟ طبق این روایت،  بهترین و بالترین مرتبۀ عقل آن عقلی 
قدرت  کسی  گر  ا دارد.  نفس  هوای  با  مخالفت  قدرت  که  است 
نخواهد  حسابی  و  درست  عقل  اصاًل  ندارد،  هوی  با  مخالفت 
کند. لذا  که بخواهد بر اساس آن، از خودش دیدگاه صادر  داشت 
گر  نباید به چنین کسی میدان بدهیم وارد عرصۀ  سیاست شود. ا
این مسأله در جامعه جابیفتد،  هر کسی جرأت نمی کند وارد عرصۀ 
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کدستی،  کدلی، پا سیاست شود. چون عرصۀ سیاست، عرصۀ  پا
کسی نباید وارد این عرصه شود.  کی روح است و هر  کدامنی و پا پا

 
ً
قطعا بپذیرند،  را  جائر  امام  ریاست  که  مردمی  باقر)ع( :  امام 
عذاب خواهند شد/ طبق روایات، ما نمی توانیم سیاسی نباشیم

عذاب  قطعًا  است،   فرموده  »خداوند  می فرماید:  باقر)ع(   امام 
می کنم هر رعیتی را )هر یك از تودۀ مردم در جامعۀ اسالمی را( که 
که خداوند اطاعت از او را دستور  ریاست امام ظالمی را بپذیرند 
ْساَلِم  ِ

ْ
ٍة ِفی ال  َرِعّیَ

َ
َبّنَ ُکّل َعّذِ

ُ َ
نداده است؛ َقاَل اهلُل َتَباَرَك َو َتَعاَلی ل

َیِة ُکّلِ ِإَماٍم َجاِئٍر َلْیَس ِمَن اهلِل«)کافی/376/1(
َ

َداَنْت ِبَول

که جائر و ستمگر است و اهل هوای نفس است و اهل ظلم  کسی 
که  ع نیست، نباید ریاست او را بپذیریم. کسانی  است و اهل ور
ریاست یك امام جائر، را می پذیرند نمی توانند بهانه بیاورند که »او 
زور می گوید و زور ما به او نمی رسد!« چون در این صورت باید در 

کشته شویم.  گر در این راه  کنیم؛  حتی ا مقابل او مقاومت 

گر  با توجه به این روایت ها اصاًل ما نمی توانیم سیاسی نباشیم. ا
گر  مدیران ما اهل هوای نفس باشند، و ما به هر دلیلی -حتی ا
خودمان آنها را انتخاب کرده باشیم- با آنها مخالفت نكنیم، قطعًا 

و حتمًا به جهنم خواهیم رفت.

نفس  هوای  اهل  ما  جامعۀ  مدیران  که  باشیم  مطمئن  باید 
و  کنیم  باز  را  ظن  سوء  باب  نمی خواهیم  البته  نیستند. 
سخن  پرچم  باید  ولی  کنیم.  برخورد  هم  تخریبی  نمی خواهیم 



| جلسه ششم |
هوای نفس؛ ریشۀ برخی دیدگاه های سیاسی، اجتماعی 97

را  گفته شده: »چوب  که  کرد. همان طور  حق را در جامعه بلند 
که بردارید، گربه دزده فرار می کند« برخی از سخنان حق، جامعه 
این  وارد  نتواند  کسی  باعث می شود هر  و  از عوامی درمی آورد  را 
اهل  نباید  و مسئولین جامعه  اینكه مدیران  بر  گر  ا عرصه شود. 
کید کنیم، به تدریج فضای سیاست تطهیر  هوای نفس باشند، تأ

خواهد شد. 

که نباید در مسئولین دیده شود  یکی از رفتارهای هواپراستانه 
»رفتار دفاعی« است

مخالفت با هوای نفس را در درجۀ اول، مسئولین و مدیران جامعه 
که در مسئولین نباید  باید داشته باشند. مثاًل یكی از رفتارهایی 
دیده شود،  »رفتار دفاعی« است. رفتار دفاعی، یعنی از خودمان 
دفاع عجولنه و حریصانه و بی مورد داشته باشیم. انسان نباید 
از خود،  این دفاع  اینكه واقعًا  کند)مگر  از خودش دفاع  همه جا 
که حضرت امام)ره(  و مقام  ضرورت داشته باشد( بارها دیده ایم 

معظم رهبری در خیلی از مقاطع از خودشان دفاع نكرده اند.

کسی که رفتار دفاعی داشته باشد،  معلوم می شود اهل صبر نیست. 
که  رفتار دفاعی یكی از رفتارهای زشت در سیاسیون است. کسی 
کار اشتباه نیز انجام دهد، به همین  گر یك  دچار این رفتار باشد، ا
کار خودش دفاع  کرده است و مدام از  که اشتباه  راحتی نمی پذیرد 
که رفتار دفاعی بد است و ناشی  می کند. باید در جامعه جا بیفتد 
از شخصیت ضعیف آدم است. در این صورت جامعه رشد خواهد 

گرفته خواهد شد. کرد و جلوی دفاع نابحق و تثبیت رفتار غلط 
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امام باقر)ع(  می فرماید: »من بر رفتارها )اذیت های( غالم خودم و 
گیاه حنظل هم تلخ تر  که از  خانوادۀ خودم صبر می کنم؛ صبری 
به  کند،  صبر  اذیت ها  و  سختی ها  این  بر  که  کسی  چون  است، 
برای  شب ها  که  روزه داری  می رسد)فرد  قائم  صائم  صبر  درجۀ  
که  شهیدی  می رسد،  شهید  درجۀ  به  و  است(  بیدار  عبادت 
ْصِبُر ِمْن 

َ َ
جلوی پای پیامبر)ص (  به شهادت رسیده است؛ ِإّنِی ل

ُه َمْن َصَبَر َناَل 
َ
َمّرُ ِمَن اْلَحْنَظِل ِإّن

َ
ْهِلی َعَلی َما ُهَو أ

َ
ُغاَلِمی َهَذا َو ِمْن أ

ِذی َقْد َضَرَب ِبَسْیِفِه 
َ
ِهیِد اّل

َ
اِئِم اْلَقاِئِم َو َدَرَجَة الّش ِبَصْبِرِه َدَرَجَة الّصَ

که بر تلخی ها  کسی  ٍد ص«)ثواب العمال/198( یعنی  اَم ُمَحّمَ
َ

ُقّد
و اذیت های خانواده و اطرافیان و زیردستان خودش صبر کند،  به 
کرم)ص(  جنگیده و به  درجۀ شهیدی می رسد که در رکاب پیامبر ا

شهادت رسیده است.

مسألۀ   یك  تئوری،  و  اندیشه  به  هواپرستی  شدن  تبدیل 
کودکان هم می توان دید که در  عام البلوی است 

تئوری،  و  نگرش  اندیشه،  به  هواپرستی  شدن  تبدیل  مسألۀ  
کودکان هم  یك مسألۀ  عام البلوی است. این مسأله را حتی در 
با  می توان دید. مثاًل کودك به چیزی عالقه دارد، و پدر و مادر 
را  این بچه آن قدر فكر خودش  آن خواسته مخالفت می کنند. 
که خواستۀ  خودش را با دلیل مختلف توجیه  کار می اندازد  به 
کودك می تواند این طور برای هوای نفس خودش  کند. وقتی یك 
گر یك فرد-در  کند و توجیه بیاورد،  در نظر بگیرید ا دلیل درست 
گفتن مهارت داشته باشد  مقام مدیر و مسئول- کمی در سخن 
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کردن هوای نفس خودش  چقدر می تواند در توجیه و تئوریزه 
موفق باشد!

چیز  یك  از  خودم  امت  برای  »من  می فرماید:  کرم)ص(   ا پیامبر 
خیلی نگران هستم و آن هم منافق علیم اللسان است؛ إّن أْخَوَف 
ساِن«)کنزالعمال/28969(   ُمنافٍق َعلیِم الّلِ

ُ
ُکّل ما أخاُف َعلی ُاّمِتی 

منافق علیم اللسان، دین و ایمان درستی ندارد ولی زبان چرب 
که سریع  و نرمی دارد،  و در هر مسأله ای یك جواب حاضری دارد 

مطرح می کند.

با  مخالفت  دارد  اهمیت  مسئولین  دربارۀ   آنچه  روایات،  طبق 
هوای نفس است نه ِصرف اعتقاد به اسالم

در  و  دارد  اهمیت  سیاسیون  و  مسئولین  دربارۀ   که  چیزی  آن 
نفس  هوای  با  مخالفت  است،  شده  مطرح  خیلی  ما  روایات 
است، نه ِصرف اعتقاد به اسالم. حتی ایمان و دانش هم-از نظر 
اهمیت- در مرحلۀ بعد از مخالفت با هوای نفس قرار دارد. باید 
که این شخص،  خمیرمایۀ مخالفت با هوای نفس را دارد یا  دید 
گر نداشته باشد،  ذهنش تئوری های غلط تولید خواهد کرد.  نه؟ ا
و بعد هم از رفتارها و سیاست های غلط خودش، دفاع خواهد کرد 

کار دون عقالنیت و شخصیت یك انسان فرهیخته است.  و این 

امتحان  صحنۀ  »مدیریت،  می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع(  
َجال « )نهج البالغه/حكمت441(  َیاُت َمَضاِمیُر الّرِ

َ
آدم هاست؛ اْلِول

که  سیاسیون خیلی راحت امتحان می شوند و مردم باید بدانند 



تنها مسیر؛ ابعاد اجتماعی و سیاسِی مبارزه با هوای نفس - فصل چهارم
سال 93 100

گر مردم از اصول این  الن سیاسیون دارند امتحان پس می دهند. ا
امتحان پس دادن و چگونگی شكست و پیروزی در این امتحانات 
خبر نداشته باشند، نتایج بدی به بار خواهد آمد. لذا مردم باید 
که سیاسیون در  و متوجه شوند  کنند  رفتار مسئولین دقت  در 

امتحانات خود شكست می خورند یا پیروز می شوند.

که در مبارزه با هوای نفس خودشان، بصیر هستند،  در  کسانی 
یعنی  با هوای نفس مسئولین هم بصیر می شوند.  مورد مبارزه 
که این مسئولین،  در مبارزه با هوای نفس خودشان  می فهمند 
موفق هستند یا نه؟ مثالً  وقتی یك مسئول عصبانی می شود،  از 

نحوۀ  برخورد او، خیلی چیزها را می فهمند.  

اولین مخاطب همۀ موعظه های اخالقی، مدیران جامعه هستند

اولین مخاطب همۀ موعظه ها، مدیران جامعه هستند. لذا وقتی 
کسی اول  بحث مخالفت با هوای نفس مطرح می شود قبل از هر 
کنند.  که مخالفت با هوای نفس  از مسئولین جامعه انتظار داریم 

آن  اینكه  و  می شود  دیده  ما  جامعۀ  در  انحراف  یك  متاسفانه 
مردم هر مفهوم اخالقی را می شوند، اول یاد مسئولین نمی افتند 
و این به خاطر تلقی غلط مردم از اخالق است. مثاًل وقتی بحث 
حسادت را می شنویم،  اول باید به یاد ولیتپذیری و ولیتگریزی 
بیفتیم نه حسادت دو رقیب شملی نسبت به همدیگر یا حسادت 
دو هوو نسبت به همدیگر. وقتی بحث تكبر را می شنویم اول باید 
مطرح  تقوا  بحث  گر  ا بیفتیم.  ولیتگریزی  و  ولیتپذیری  یاد  به 
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می شود اول باید یاد مسئولین و سیاسیون بیفتیم، چون  تقوا در 
درجۀ  اول برای سیاسیون است. 

آقایی،  یك  که  است  این  الهی  امتحانات  سخت ترین  از  یکی 
کند آقازادۀ  خودش را قربانی 

حضرت  پدرش  توسط  اسماعیل)ع(   شدن  قربانی  بحث  وقتی 
سخت ترین  از  یكی  یاد  به  انسان  می شود،  مطرح  ابراهیم)ع(  
این  الهی  امتحانات  از سخت ترین  الهی می افتد. یكی  امتحانات 

کند. که یك آقایی، آقازادۀ  خودش را قربانی  است 

که  با آقازادۀ خودش  مثالً  ما عالم روحانِی اهل تقوا، سراغ داریم 
خراب شده و در این امتحان الهی مردود شده است. البته ما در 
که حكم اعدام آقازادۀ  کسانی را هم سراغ داریم  انقالب خودمان 
گروهك های  خودشان را داده اند؛ به خاطر اینكه فرزندشان عضو 

تروریستی شده بود.

کنیم.  کار  در مراحل بالتر باید بر روی هوای نفس های پیچیده تر 
مثاًل حضرت ابراهیم)ع(  وقتی قرار بود امام شود،  علی رغم اینكه 
همۀ امتحانات قبلی )مثل افتادن در آتش و...( را به خوبی پشت 
سر گذاشته بود،  یك امتحان سخت از او گرفته شد و آن هم قربانی 

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

بحث هوای نفس در مورد مسئولین و سیاسیون، دیگر در حّد 
گناهان دِم دستی مانند چشم چرانی نیست. بلكه هوای نفس 
آنها خیلی ظریف و حساس می شود و به سادگی قابل مشاهده 
نیست. مثاًل زبیر 25 سال پای امیرالمؤمنین)ع(  ایستاد و سوخت. 
یعنی در آن سال ها به دلیل طرفداری از امیرالمؤمنین)ع(  خودش 
کرد،  ولی بعدًا هوای نفس او در  را از بهره های اجتماعی محروم 

کرد.  مسائل دیگری بروز پیدا 

امتحانات مربوط به مسئولین جامعه خیلی سخت است. هوای 
که ممكن است در مسئولین پیدا شود،  خیلی ظریف  نفس هایی 
کسی در ابتدا، مخلصانه  و پیچیده است. مثاًل ممكن است یك 
 وقتی می بیند که احتمال دارد 

ً
وارد این عرصه شده باشد،  اما بعدا

کم بیاورد و  کم بیاورد،  از ترس اینكه مبادا  در این عرصه یك مقدار 
ضایع شود،  مطابق هوای نفس رفتار می کند. اینجاست که هوای 

نفس او رو می آید.

که یك عالم و عارف بی نظیر،  در روز عاشورا در یك  نقل شده است 
که روضه بخواند.  جلسه ای بعد از علمای دیگر بالی منبر رفت 
که او از نفرات قبلی،  بهتر روضه بخواند و روی  همه منتظر بودند 
دست همه بزند. گویا نفس او هم یك چنین انتظاری از او داشت. 
کار را بكند و چنان روضه ای بخواند  ایشان هم می توانست این 
بود،  شروع  روز عاشورا  اینكه  با  او  ولی  بزند.  که روی دست همه 
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می کند روضۀ  موسی بن جعفر)ع(  می خواَند؛ برای اینكه روی نفس 
کند و به نفسش حال ندهد. در آن جلسه، همه  کم  خودش را 

که چرا این طوری روضه می خواَند؟!  مات و مبهوت مانده بودند 



| جلسه هفتم |
»ولّی  والیت  پذیرش  عدم  زمینه های  و  علل 

خدا« در جامعه

 چرا هواپرست ها نظام والیی را نمی پذیرند؟
کردن  بسیاری از مشکالت نظام والیی به خاطر بزرگوارانه برخورد 

 ولّی خدا با هواپرستان است
زبان حال هواپرست ها: »ما زور نمی پذیریم، مگر اینکه زورش زیاد 

باشد!«

که اهل  کسی  ریشۀ انقالبی گری »مبارزه با هوای نفس« است/ 
مبارزه با هوای نفس باشد زیر بار زور و سلطه نمی رود

که برنامۀ زندگی ما »مبارزه با هوای نفس«  وقتی متوجه شدیم 
که  است، این فقط در زندگی فردی ما محدود نخواهد شد. کسی 
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اهل مبارزه با هوای نفس باشد، رفتار اجتماعی او نیز تمییر خواهد 
نیست،  نفس  هوای  با  مبارزه  اهل  که  کسی  با  رفتارش  و  کرد 
متفاوت خواهد بود. وقتی مردم یک جامعه اهل مبارزه با هوای 

کرد. نفس باشند، وضع آن جامعه تمییر خواهد 

نفس  هوای  بار  زیر  و  است  نفس  هوای  با  مبارزه  اهل  که  کسی 
هوای  بار  زیر  نیز  اجتماعی  رفتار  در  طبیعتًا  نمی رود،  خودش 
کسی زیر بار زور نمی رود و سلطه  نفس دیگران نمی رود. چنین 
نمی پذیرد؛ یعنی با افراد هواپرستی که می خواهند از سِر هواپرستی 
کرد. لذا ما آدم اخالقی ای  کنند، مبارزه خواهد  بر او سلطه پیدا 
که محور اخالقش مبارزه با هوای نفس است، نخواهیم داشت 
که اهل انقالبی بودن نباشد. یعنی ریشۀ انقالبی گری نیز همان 

مبارزه با هوای نفس است.

که اهل مبارزه با هوای نفس باشد، افراد هواپرست را  جامعه ای 
به ریاست خود انتخاب نمی کند 

کرد، طبیعتًا با تمایالت  کسی با تمایالت بِد خودش مبارزه  وقتی 
کنند نیز مبارزه خواهد  که می خواهند بر او سلطه پیدا  بِد کسانی 
که اسیر هوای نفس خودش نمی شود، قطعًا اسیر و ذلیل  کرد. او 
هوای نفس دیگران هم نمی شود و به تمایالت پست دیگران هم 
انقالبی  آدم  یک  به  تبدیل  کسی  چنین  لذا  نمی دهد.  سواری 
با هوای نفس  که یک جامعه هم اهل مبارزه  می شود. و وقتی 

شد، این جامعه زیر بار زور نمی رود.
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که اهل مبارزه با هوای نفس باشد، زیر بار هوای نفس  جامعه ای 
سوی  -از  مدیری  جامعه ای،  چنین  در  نمی رود.  سلطه طلبان 
باشد.  نفس  هوای  با  مبارزه  اهل  که  می شود  انتخاب  مردم- 
کسانی  از  را  جامعه  سیاسی  رؤسای  مردم  جامعه ای  چنین  در 
یعنی  هستند.  نفس  هوای  با  مبارزه  اهل  که  می کنند  انتخاب 
افراد هواپرست -که زیر بار هوای نفس قدرتها بروند- را به عنوان 
رئیس خودشان انتخاب نمی کنند. در چنین جامعه ای، مردم از 
که اهل مبارزه با هوای نفس باشد، تبعیت می کنند. و لذا  کسی 
که در رأس قرار می گیرد و خودش اهل مبارزه با هوای  کسی  آن 
نفس است، مدیریت راحتی خواهد داشت، چون همۀ جامعه 

اهل مبارزه با هوای نفس هستند.

چرا خیلی ها از معاویه بهتر تبعیت می کردند تا از امیرالمؤمنین)ع(؟

چرا در دوران حكومت امیرالمؤمنین)ع(، مردم این قدر ایشان را 
اذیت می کردند؟ حضرت زهرا)س( به آن مردم می فرمود: چون 
می گیرد،  سخت  خودش  نفس  به  علی)ع(  که  می بینید  شما 
که علی)ع( به شما  کنید چون می ترسید  نمی توانید او را تحمل 
هم سخت بگیرد، در حالی که علی)ع( به شما سختگیری نخواهد 
کار را به علی)ع( بسپارید، ایشان به شما سهل می گیرد.)َو  گر  کرد. ا
ِتِه 

َ
َة َوْطأ

َ
ِبی الَحَسٍن َنَقُموا َو اهلِل ِمْنُه َنِكیَر َسْیِفِه  َو ِشّد

َ
َما َنَقُموا ِمْن أ

َعْن  وا 
ُ
َتَكاّف َلْو  اهلِل  َو   

َ
َو َجّل َعّزَ  اهلِل  َذاِت  َرُه ِفی  َتَنّمُ َو  َوْقَعِتِه  َنَكاَل  َو 

 َیْكُلُم 
َ

ْعَتَلَقُه َو َلَساَر ِبِهْم َسْیرًا ُسُجحًا ل
َ

ِزَماٍم َنَبَذُه َرُسوُل اهلِل ص ل
اِغب ؛   ِبَمْمِر اْلَماِء َو َرْدِعِه َسْوَرَة الّسَ

َّ
ِکُبُه... ِإل  ُیَتْعَتُع َرا

َ
ِخَشاُشُه َو ل



| جلسه هفتم |
علل و زمینه های عدم پذیرش ولیت »ولّی خدا« در جامعه 107

احتجاج/108/1؛ معانی الخبار/ص355؛ امالی طوسی/375(

وقتی  و  نبودند  نفس  هوای  با  مبارزه  اهل  خودشان  مردم  آن 
می گیرد،  سخت  خودش  به  چقدر  علی)ع(  که  می دیدند 
کند، لذا -از دور- از حضرت  که با آنها نیز سختگیری  می ترسیدند 
لاقل  -و  گذاشتند  کنار  را  علی)ع(  مردم  این  بعد  می ترسیدند. 
کاخ  که برای خودش  گروه از آنها- به سراغ معاویه ای رفتند  یک 
سبز ساخته بود، و جالب اینكه از معاویه بهتر و راحت تر تبعیت 
من  می فرمود:  حضرت  کمااینكه  امیرالمؤمنین)ع(!  از  تا  کردند 
حاضرم ده نفر از شما را بدهم و یک نفر از یاران معاویه را بگیرم 
اِم َیْعِصی 

َ
ْهِل الّش

َ
ْنُتْم َتْعُصوَنُه َو َصاِحُب أ

َ
)َصاِحُبُكْم ُیِطیُع اهلَل َو أ

َصْرَف  ِبُكْم  َصاَرَفِنی  ُمَعاِوَیَة  ّنَ 
َ
أ اهلِل  َو  َلَوِدْدُت  ُیِطیُعوَنُه  ُهْم  َو  اهلَل 

ِمْنُهْم؛  َرُجاًل  ْعَطاِنی 
َ
أ َو  ِمْنُكْم  َعَشَرَة  ی  ِمّنِ َخَذ 

َ
َفأ ْرَهِم  ِبالّدِ یَناِر  الّدِ

نهج البالغه/خطبۀ 97( 

کسی هست)به نام معاویه( که مبارزه  پس مسأله این است: یک 
هوای  خدمت  در  هم  را  دیگران  بلكه  نمی کند  نفس  هوای  با 
نفس خودش می گیرد و پول خانه های دیگران را می گیرد و برای 
تبعیت  بهتر  کسی  چنین  از  مردم  ولی  می سازد،  کاخ  خودش 
هوای  با  و  می کند  زندگی  کوخ  »در  که  کسی  به  نسبت  می کنند 
که دنبال  نفس خودش مبارزه می کند. حتی آن مردم پابرهنه ای 
با  که مبارزه  این شخص  از  بودند هم درست و حسابی  عدالت 

هوای نفس می کرد )امیرالمؤمنین)ع(( تبعیت نمی کردند.
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والیت  می کنند،  تکبر  خدا  ولّی  مقابل  در  که  کسانی  چرا 
هواپرستان را می پذیرند؟ 

که هواپرست هستند، ولیت اولیاء خدا را نمی پذیرند  چرا کسانی 
که  نیستند  این طوری  چرا  می پذیرند؟  را  هواپرستان  ولیت  اما 
گر آنها، هم در مقابل اولیاء خدا و  همه جا ُقدبازی در بیاورند؟ ا
هم در مقابل هواپرستان، ُقدبازی در می آوردند، مسأله ساده تر 
کاًل ُقد و متكبر هستند، ولی جالب اینجاست  بود و می گفتیم آنها 
و  ُقدبازی در می آورند  ولّی خدا،  که در مقابل  کسانی  که همان 

ولیت او را نمی پذیرند، ولیت هواپرستان را می پذیرند. 

که هواپرست باشد، زیر  که قباًل بیان شد، جامعه ای  همان طور 
که  است  این  جالب تر  نكتۀ  ولی  می رود.  عالم  هواپرستان  یوغ 
که هواپرست نیست،  چنین جامعه ای، زیر یوغ یک شخصیتی 
اهل  که  جامعه ای   -1 دارد:  وجود  مسأله  دو  اینجا  در  نمی رود. 
تبعیت از هوای نفس است، چرا راحت زیر بار تبعیت از هواپرستان 
عالم می رود؟ 2- چنین جامعه ای چرا زیر بار تبعیت از شخصیتی 

که هواپرست نیست، نمی رود؟

می ماند؟/1-  غریب  هواپرستی،  اهل  جامعۀ  در  والیت  چرا 
کریمانه و بزرگوارانه است  برخورد ولّی خدا 

پذیرش ولیت یعنی پذیرش مدیریت کسی که هواپرست نیست، 
هستند،  هواپرستی  اهل  که  جامعه ای  در  بیاید  ولیت  گر  ا لذا 
غریب  جامعه  آن  در  امیرالمؤمنین)ع(  کمااینكه  می ماند  غریب 
که هواپرستان با ولی خدا چه مشكلی  ماند. اما سؤال این است 
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که  دارند؟ این سؤال سه پاسخ عمده دارد: اول اینكه ولّی خدا 
اعمال ولیتش  با هوای نفس است، شیوۀ  خودش اهل مبارزه 
کریمانه و بزرگوارانه است. یعن زود مچ  گیری و مجازات نمی کند. به 
ک  کار را نمی برد و با سختگیری وحشتنا سادگی آبروی افراد خطا
و زد و بندهای پشت پرده، کار خودش را پیش نمی َبرد. بلكه با 

کرامت و حفظ آبرو و بزرگواری با افراد رفتار می کند. 

ولّی خدا به هواپرستان میدان می دهد تا خودشان بفهمند و 
اصالح شوند

برخورد ولیت، یک برخورد کریمانه است، یعنی به افراد)آدم های 
تا  می دهد  میدان  نیستند(  نفس  هوای  با  مبارزه  اهل  که  بد 
کنند؛ بزرگوارانه برخورد  خودشان بفهمند و خودشان را درست 
جامعۀ  در  نمی کند.  قمع  و  قلع  نمی کند،  آبروریزی  و  می کند 
که  ولیی خیلی از آدم های بد، صدقۀ سر بزرگواری ولّی خداست 
گر مردم بدی های آنها را می دانستند،  آبرو و اعتباری دارند، و ال ا
آنها را نابود می کردند. اما ولّی خدا آبروداری می کند و آبروی آنها 

را نمی ریزد.

امیرالمؤمنین)ع( برخی از آدم های رذل را در پای رکاب خودش 
که در حّد فرماندهان سپاه حضرت  کسانی  تحمل می کرد؛ حتی 
که  ج به علی)ع( نیز همین بود  بودند. یكی از اعتراض های خوار
ج  خوار رئیس  هستند؟)نامۀ  شما  رکاب  پای  رذل  افراد  این  چرا 
الصالحون… ذهب  و  الحرب  حمیت  فلما  امیرالمؤمنین)ع(:  به 
اشتمل علیک من ل فقه له فی الدین و ل رغبة فی الجهاد، مثل 
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الشعث بن قیس و أصحابه و استنزلوک حتی رکنت إلی الدنیا حین 
استنزلوک؛  الذین  إلیهم  ع  فتسار مكیدة،  المصاحف  لک  رفعت 
انساب الشراف/370/2()موسعة التاریخ السالمی/240/5( 
که ابن ابی الحدید دربارۀ او می گوید:  یكی از این افراد، اشعث بود 
می شد،  انجام  امیرالمؤمنین)ع(  خالفت  زمان  در  فتنه ای  »هر 
 

ُ
ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن ع َو ُکّل

َ
 َفَساٍد َکاَن ِفی ِخاَلَفِة أ

ُ
رکنش اشعث بود؛ ُکّل

ْشَعث«)شرح ابن ابی الحدید/278/2(
َ ْ
ْصُلُه ال

َ
اْضِطَراٍب َحَدَث َفأ

و  می کنند  استفاده  سوء  خدا  ولّی  بزرگوارِی  از  هواپرست ها 
خیانت می کنند

چرا هواپرست ها در مقابل ولیت ولّی خدا می ایستند و ولّی خدا 
که ولّی خدا حتی به این هواپرست ها  را اذیت می کنند، در حالی 
همین  دلیلش  اتفاقًا  می دهد؟  هم  میدان  -یک مقدار- 
استفاده  سوء  خدا  ولّی  بزرگوارِی  این  از  آنها  و  است،  بزرگواری 
پیامبر)ص(،  بزرگواری  از  کمااینكه  می کنند.  خیانت  و  می کنند 

کردند. امیرالمؤمنین)ع( و امام حسن)ع( سوء استفاده 

چرا هواپرست ها در مقابل ولیت ولّی خدا، بد برخورد می کنند؟ 
چون ولّی خدا بزرگوار است و لذا آنها رودار هستند و ولّی خدا را 
هواپرست  که  کسی  حكومت  در  اینها  چرا  حال  می کنند.  اذیت 
چون  نمی رسد؛  زورشان  چون  می کنند؟  تبعیت  خوب  است، 
کم یا مدیر هواپرست، رحم و بزرگواری ندارد  که این حا می دانند 
کرد. به همین خاطر  گر از او تبعیت نكنند، آنها را نابود خواهد  و ا
که به امیرالمؤمنین)ع( می گفتند: شما مدیریت بلد نیستی،  بود 
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که معاویه  از شماست! دلیلش این بود  و مدیریت معاویه بهتر 
کند، و لذا  کسی اجازه نمی داد خالف رأی و نظر خودش رفتار  به 
کند، ولی امیرالمؤمنین)ع( به  کسی جرأت نمی کرد با او مخالفت 

خیلی ها میدان می داد.

برخورد  بزرگوارانه  به خاطر  والیی  نظام  مشکالت  از  بسیاری 
کردن ولّی خدا با هواپرستان است

بگوید:  کسی  که  است  این  ما  ولیی  نظام  به  ظلم  بزرگترین 
کسی رو نمی دهد!  این نظام دیكتاتوری و زورگویی است و به 
اتفاقًا بسیاری از مشكالت ما به خاطر همین رو دادِن ولّی فقیه 
از اراذل و اوباش است. بعضی ها در عرصۀ سیاست،  به خیلی 
حتی دست راست و چپ خودشان را هم بلد نیستند، ولی در 
این نظام به آنها میدان داده شده است. مثاًل برخی اشخاص 
نظام،  این  یا رسانه های رسمی  که در جایگاه  بودند  گروه ها  و 
کنیم! ولی بعد از حدود  می گفتند: ما باید با طالبان ارتباط برقرار 
کرد( رو سیاه شدند. اما  10 سال)که آمریكا به افمانستان حمله 

کسی آبروی آنها را نمی برد. 

که »ما  کردند  که در مجلس شورای اسالمی اعالم  برخی بودند 
کنیم، صدام امروز نقش خالد بن ولید را  باید با صدام همكاری 
بازی می کند و ما باید به او در مقابل آمریكا کمک کنیم!« ولی الن 
ک می کنند! ببینید  کره با آمریكا سینه چا همان ها دارند برای مذا

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

کردند!  30هزار لشکر جمع 

برخورد  ولیی  نظام  با  هواپرست ها  اینكه  برای  اول  دلیل  پس 
که  است  این  بپذیرند،  را  ولیی  نظام  این  نمی توانند  و  می کنند 
نیز  هواپرست ها  و  می کند  برخورد  بزرگوارانه  خیلی  ولیی  نظام 
ولّی  گر  ا می کنند.  استفاده  سوء  بزرگواری  این  از  و  هستند  رودار 
این  می تواند  راحتی  به  کند،  برخورد  سختگیرانه  یک مقدار  خدا 
کند، اما ولّی خدا یک مقدار  کند و آنها را تابع خودش  افراد را جمع 
کنند با هوای نفس  میدان می دهد تا آدم ها خودشان فرصت پیدا 

کنند.  خودشان مبارزه 

کوفه توصیه می کرد و  امیرالمؤمنین)ع( آن قدر بزرگوارانه به مردم 
کوفیان از  از آنها می خواست پای رکاب حضرت جمع شوند، ولی 
کوفه وقتی  حضرت درست تبعیت نمی کردند. ولی همین مردم 
با اشارۀ یزید 30هزار لشكر جمع  آنها  کرد،  از شام اشاره  که یزید 
یزید،  اشارۀ  همان  با  آنها  بكند،  کاری  یزید  اینكه  بدون  کردند. 
هزاران  و  فرستادند  یزید  برای  و  بریدند  را  حسین)ع(  امام  سر 
که با التماس  کسانی  کشته شدند؛ همان  نفرشان هم در این راه 

کنند! امیرالمؤمنین)ع( هم حاضر نبودند در جنگ شرکت 
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را می پذیرند، ولی توصیۀ دوست  هواپرست ها تهدید دشمن 
را نمی پذیرند/ زبان حال هواپرست ها این است: »ما تابع زور 

نیستیم، مگر اینکه زورش زیاد باشد!«

می دانید چرا کوفیان که حرف امیرالمؤمنین)ع( را نمی پذیرفتند، 
حرف یزید را با یک اشاره پذیرفتند؟ چون امیرالمؤمنین)ع( مردم 
که شما را غارت می کنم یا نابودتان می کنم! ولی  را تهدید نمی کرد 
گفت:  کرد. یزید  یزید با همین تهدید ساده، آنها را تابع خودش 
کوفیان، حسین را به مردم تحویل ندهید، لشكر من  گر شما  »ا
کرد.« و آن مردم هواپرست این  دارد می آید و شما را نابود خواهد 
کار نبود.  حرف تهدید آمیز را پذیرفتند در حالی که اصاًل لشكری در 

را  را می پذیرند، ولی توصیۀ دوست  هواپرست ها تهدید دشمن 
نمی پذیرند. واقعًا این هواپرست ها بدبخت هستند. زبان حال 
هواپرست ها این است: »ما تابع زور نیستیم، مگر اینكه زورش زیاد 
باشد!« لذا اینها وقتی به امیرالمؤمنین)ع( می رسند: می گویند: ما 
گر در مقابل حضرت این  که ا تابع زور نیستیم! چون می دانستند 
کرد. اما وقتی به  حرف را بزنند، حضرت زبان آنها را قطع نخواهد 
یزید می رسند، می گویند: ما تابع هستیم، چون زورش زیاد است! 
ولی امیرالمؤمنین)ع( اهل زورگویی نبود، بلكه یک برنامه ای بود 

که برای ادارۀ جامعه باید رعایت می کردند. 

یک نمونه از بزرگواری امیرالمؤمنین)ع( این بود که حضرت داشت 
کشید و  کسی بلند شد و سر حضرت فریاد  خطبه می خواند. یک 
گفت: تو دین نداری! بعد هم با قهر از جلسه بیرون رفت و نماز 
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هم پشت سر حضرت نخواند. اما برخورد حضرت با او چگونه بود؟ 
گر کسی  یک کسی را فرستاد نزد او تا او را نصیحت کند، همین! آیا ا
در مقابل یزید هم چنین برخوردی داشت، یزید با او چنین رفتار 

بزرگوارانه ای انجام می داد؟!

نمی رفتند  ولیت  از  تبعیت  بار  زیر  فقط  هواپرست ها  کاش  ای 
همین  که  است  این  بحث  می شد!  ختم  همین جا  به  قصه  و 
که زیر بار ولیت نمی روند، زیر بار زور بیشتر می روند؛  هواپرست ها 
افراد هواپرست و سلطه طلب می روند. و  از  بار تبعیت  زیر  یعنی 
و  بی جیره  سربازهای  به  تبدیل  رفتند،  آنها  سلطۀ  بار  زیر  وقتی 

که سِر اولیاء خدا را می ُبرد. مواجب می شوند 

آدم  می دانند!/  هواپرستان  فقط  را  هواپرست  زبان   -2
کریمانۀ ولّی خدا را نمی فهمد اما زبان زورگویانۀ  هواپرست زبان 

هواپرست ها را می فهمد و تبعیت می کند

از ولّی خدا  بار تبعیت  اینكه افراد هواپرست زیر  دلیل دوم برای 
که هواپرست زیر بار حرف زور می رود. زبان  نمی روند این است 
دلیل  این  البته  می دانند.  عالم  هواپرستان  فقط  را  هواپرست 
هم در واقع آن روی سكۀ همان دلیل اول است. دلیل اول این 
کریمانۀ ولّی خدا را نمی فهمد، دلیل  که آدم هواپرست زبان  بود 
می فهمد.  را  هواپرست ها  زورگویانۀ  زبان  که  است  این  هم  دوم 
زورگوی  آدم  آن  که  چون خودش هم هواپرست است، می داند 
گر تبعیت  هواپرست هم مثل خودش وحشی و بی رحم است، و ا
می کند.  تبعیت  او  از  لذا  خورد،  خواهد  ضربه  شدت  به  نكند، 
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منطق آدم هواپرست این است!

آدم هواپرست زیر بار امر ولّی خدا نمی رود، چون ولّی خدا بزرگوارانه 
صحبت می کند ولی زیر بار امر یک آدم زورگو و هواپرست دیگر مثل 
گر از آن  که ا خودش می رود، چون زبان او را می فهمد و می داند 
زورگوی هواپرست تبعیت نكند، برخورد شدید و بی رحمانه ای با 
که تبدیل به سربازهای بی مزد  کوفه  کرد. مثل مردم  او خواهد 

یزید شدند و با اشارۀ یزید سر امام حسین)ع( را بریدند.

تفاهم  سوء  خاطر  به  نمی روند  والیت  بار  زیر  که  خیلی ها   -3
است/ سال ها سوء تفاهم ایجاد کردند که »نظام والیی با آزادی 

مغایرت دارد و می خواهد جلوی حّق انتخاب را بگیرد!«

دلیل دیگری هم برای عدم تبعیت از ولّی خدا وجود دارد و آن 
خدا  ولّی  ولیت  بار  زیر  گر  ا مردم  از  خیلی  است.  تفاهم«  »سوء 
که دچار سوء تفاهم هستند. وقتی  نمی روند، به خاطر این است 
جلوی  می خواهد  دین  که  می کنند  فكر  می کنند،  نگاه  دور  از 
که این یک سوء  خواسته ها یا آزادی های آنها را بگیرد. در حالی 
گر از آنها بپرسید که چرا با یک نظام ولیی مخالفت  تفاهم است. ا
آنها  به  باید  باشم!  آزاد  می خواهم  می دهند:  پاسخ  می کنند؟ 
که به تو آزادی می دهد تا انتخاب  گفت: تنها نظم اجتماعی ای 

کنی، نظم اجتماعی ولیت است.

که »ولیت فقیه  کنند  کردند این سوء تفاهم را ایجاد  سال ها سعی 
و اساسًا نظام ولیی با آزادی ممایرت دارد و این یک دیكتاتوری 
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ایدئولوژیک است و می خواهد جلوی حّق انتخاب را بگیرد!« ولی 
کسی منصف  گر  ا انقالب-  از  از سی سال  بیش  گذشت  -با  الن 
که نظام ولیی خیلی دارد بزرگوارانه برخورد می کند  باشد می بیند 

و دارد آزادی می دهد.

یک روز مردم عالم می فهمند که آزادی با نظام لیبرال دموکراسی 
تاریخی«  »پیچ  معرفتی  و  فکری  ماهیت  نمی آید/  به دست 

همین است 

الن جامعۀ جهانی تحت امر تئوری لیبرال دموکراسی است. یكی 
کلیدی در چنین نگاهی به حیات بشر، مفهوم آزادی  از مفاهیم 
است. چرا باید ظهور حضرت بعد از َعلم شدن چنین مفهومی 
باشد؟ برای اینكه مردم قدر آزادی را می دانند و تجربه می کنند 
که این آزادی در نظام لیبرال دموکراسی به دست نمی آید، و بعد 
آزادی واقعی فقط در یک  که  بزنند  می توانند بفهمند و حدس 
که لیبرال دموکراسی  جامعۀ ولیی به دست می آید. آن وقت است 
کنار می گذارند و به سراغ جامعۀ ولیی می آیند. باید این سوء  را 
کرد. منتها ما بعضًا حتی بلد  تفاهم را از جامعۀ جهانی برطرف 

کنیم! نیستیم این سوء تفاهم را در جامعۀ خودمان برطرف 

لیبرال دموکراسی  آن نظام  که  باشد، می بیند  کسی منصف  گر  ا
که مدعی است »آزادِی انتخاب می دهد« در این ادعای خودش 
از  چرا  می کنند؟  درست  را  داعش  آنها  چرا  مثاًل  نیست.  صادق 
که داعش، مولود  دیكتاتورها حمایت می کنند؟ آیا جز این است 
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که  لیبرال دموکراسی است؟ پس انسان می فهمد آن جاهایی هم 
دارند آزادی می دهند، در واقع یک نوع بازی و فریبكاری است 
جهان  مردم  روزی  یک  هستند.  مخالف  آزادی  با  ذاتًا  آنها  ال  و 
این را می فهمند و ورق برمی گردد. این ماهیت فكری و معنوی و 

معرفتی این پیچ تاریخی است.

کذب  دلیل  دیکتاتورها،  از  آزادی  مدعی  غربی های  حمایت 
ادعایشان است  

امروز مفهوم آزادی َعلم شده است، ولی باید دید آزادی چگونه 
برقرار می شود؟ این آزادی در کجا و در چه نظامی تأمین می شود؟ 
گر آمریكا و  البته منظور ما آزادِی واقعی است نه آزادی نمایشی! ا
کسانی مثل داعش و  از  آزادی بودند، چرا  غربی ها واقعًا طرفدار 
دیكتاتورهای منطقه حمایت می کنند؟ چرا با نظام های برآمده 
که می بینید امروز حّق  از رأی مردم مخالفت می کنند؟ همان طور 
و  است  کرده  رسوا  را  خودشان  باطل  و  است  شده  آشكار  واقعًا 
کاخ سفید  اوضاع زیاد پیچیده نیست. حتی خبرنگارهای داخل 
داعش  از  خودتان  شما  می پرسند:  سفید  کاخ  سخنران  از  هم 

حمایت می کردید، و حال می خواهید با داعش بجنگید؟!

و  دیكتاتورها  از  دفاع  ثابت  پای  دموکراسی  لیبرال  اینكه 
تروریست های منطقه است، خیلی روشن است و فهمیدن این 
کنیم. مطلب اصاًل سخت نیست. ما باید سوء تفاهم ها را برطرف 
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که  که اهل مبارزه با هوای نفس نباشد، می ترسد  فرد یا جامعه ای 
کند« کم شود، به آنها سختگیری  گر ولّی خدا حا »ا

که اهل مبارزه با هوای نفس نباشد، خیلی دچار سوء  جامعه ای 
گر ولّی خدا بر ما  که می ترسد: »نكند ا تفاهم می شود از این بابت 
کند«، چون اخالق خودش اینگونه  کم شود، به ما سختگیری  حا
که حضرت زهرا)س( به مردم مدینه -که از این  است. اینجا بود 
سخت  خودش  به  علی)ع(  می فرمود:  می ترسیدند-  موضوع 

می گیرد، به شما سخت نمی گیرد.)معانی الخبار/ص355(

کریم علت قتل انبیاء را »هواپرستی« بیان فرموده است.  در قرآن 
بود  نفسشان  هواى  با  مخالف  که  حكمی  پیممبرى  وقت  »هر 
رسانیدند؛  قتل  به  را  عده اى  و  تكذیب  را  عده اى  آورد  ایشان  بر 
َفریقًا  َو  ُبوا 

َ
َکّذ َفریقًا  ْنُفُسُهْم 

َ
أ َتْهوى   ل  ِبما  َرُسوٌل  جاَءُهْم  ما 

َ
ُکّل

رام  چگونه  هواپرست،  افراد  این  می دانید  َیْقُتُلون«)مائده/70( 
می شوند؟ اینها فقط توسط افراد ظالم و زورگوی هواپرست رام 

می شوند.

امام رضا)ع( در تفسیر آیه »کی گمراه تر از آن کسی است که از هوای 
نفسش تبعیت می کند ولی از هدایت الهی تبعیت نمی کند؛ َو َمْن 
َبَع َهواُه ِبَمْیِر ُهدًى ِمَن اهلِل«)قصص/50( می فرماید: 

َ
ِن اّت  ِمّمَ

ُ
َضّل

َ
أ

نفس  هوای  از  و  نمی کند  تبعیت  امام  از  که  کسی  یعنی  »این 
ِن  ِمّمَ  

ُ
َضّل

َ
أ َو َمْن   

َ
َو َجّل َعّزَ  َقْوِل اهلِل  خودش تبعیت می کند؛ ِفی 

ِبَمْیِر  َیُه 
ْ
َرأ َخَذ ِدیَنُه  

َ
اّت َیْعِنی َمِن  ِبَمْیِر ُهدًى ِمَن اهلِل  َقاَل  َبَع َهواُه 

َ
اّت

ِة اْلُهَدى«)کافی/374/1( ِئّمَ
َ
ِإَماٍم  ِمْن أ
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نظام  زیرساخت  نفس«،  هوای  با  »مبارزه  با  جامعه  آشنایی 
جهانی و والیی امام زمان)ع( است 

زیرساخت نظام جهانی ولیی امام زمان)ع( چیست؟ این است 
که جامعه با »مبارزه با هوای نفس« آشنا شود. وقتی که جامعه ای 
که اهل  مبارزه با هوای نفس را پذیرفت، دنبال رهبری می گردد 
مبارزه با هوای نفس باشد. وقتی مبارزه با هوای نفس را پذیرفت 
زیر بار هواپرست ها نمی رود و زورگوهای هواپرست نمی توانند به 
که اهل  این جامعه زور بگویند. این جامعه، منطق ولّی خدا را 

مبارزه با هوای نفس است را می پذیرد.

از  نباید  ولی  می شود  برخورد  بزرگوارانه  ولیی  نظام  و  جامعه  در 
که امام زمان)ع(  کرد. آن وقت است  این بزرگواری سوء استفاده 
اصل  این  چون  کند،  حكومت  جهان  یک  بر  به راحتی  می تواند 

برای همه جاافتاده است.
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