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  5ج/نفس يمبارزه با هوا ياجتماع ياسيابعاد س): 4(ريتنها مس)/ ع(سخنراني هفتگي در هيئت محبين اميرالمؤمنين

 كي» است ركنندهيقدرت تطه«/ دارد  يدر پ يانسان ميعظ ةمطلق قدرت دو فاجع ينف: پناهيان
 يركا استيبه س ياست ول يكه دنبال خودساز يكس /فرزند است تيترب يبرا يتياصل ترب

 ةاثر هم ديباش تفاوت ينفس صاحبان قدرت، ب ياگر نسبت به هوا /داده بيندارد، خودش را فر
  رود يم نيشما هم از ب يفرد يها مبارزه با نفس

 يمبـارزه بـا هـوا    يعنيجهاد اكبر  نييكه به تب ،»ينيد تيترب يراهبرد اصل ر؛يتنها مس«مهم  ارياول تا سوم مباحث بس يها بخش ةدر ادام
ـ ا. آغاز شد» نفس يمبارزه با هوا يو اجتماع ياسيابعاد س«با موضوع  »ريتنها مس«بخش چهارم مباحث  پرداخت، يآشكار و پنهان م نفس  ني

 شـود،  يبرگـزار مـ   نيفلسط دانيواقع در م) ع(كه در مسجد امام صادق) ع(نيرالمؤمنيام نيمحب يهفتگ ئتيها در ه سلسله مباحث جمعه شب
ـ «از مبحث  جلسه پنجميناز مباحث مطرح شده در  يا دهيدامه گزدر ا. شود يارائه م ـ يابعـاد س  - ريتنها مس را  »يو اجتمـاع  ياس

 :ديخوان يم

  كنند خود را بر ديگران تحميل مي فسلفة سياسي شدن يك مؤمن، مبارزه با كساني است كه هواي نفس
تك افراد با هواي نفس خودشان مسألة ديگري هم  تكو افراد دور هم جمع شدند، غير از مبارزة  شكل گرفت ي جامعة بشريوقت ●

خواهند  آيد؛ اينكه افراد بايد يك مبارزة ديگر را هم شروع كنند و اين مبارزة جديد، مبارزة با هواي نفس كساني است كه مي پديد مي
در اين . را تحت تأثير قرار دهند خواهند زندگي يا بندگي ديگران بر ديگران سلطه پيدا كنند، يا كساني كه با هواي نفس خودشان مي

خواهند  هم صرف كند تا با كساني كه مي زه كند، بلكه بايد يك انرژي ديگرصورت نه تنها هر كسي بايد با هواي نفس خودش مبار
اين فسلفة سياسي شدن يك عنصر مؤمن و يك نيروي انقالبي محسوب . هواي نفس خودشان را بر او تحميل كنند نيز مبارزه كند

 .شود از اين مبارزه فرار كرد اي هم نيست و نمي شود؛ چاره مي

خواهند هواي  كساني كه مياز مبارزه با در اجتماع هم توان فرار كرد،  از مبارزه با هواي نفس نمي در زندگي فردي طور كه همان ●
اين پديده را ابتدا بايد . هايي دارد روشاصول و  براي خودش اين مبارزه هم. توان فرار كرد نفس خود را بر ديگران مسلط كنند نمي

طلب يا  طلب، مقام طلب، قدرت خت كه ما در مواجهه با هواي نفس افراد سلطهابعد بايد به اين پرد .ديدرا  آناهميت شناخت و 
 صاحب مقام چگونه بايد برخورد كنيم؟

 جامعه نياز به مدير دارد؛ چه صالح و چه فاسد): ص(پيامبر

باره را  ناسيم و برخي از نكات مهم در اينبشمقدار بهتر  خواهيم پديدة مبارزه با هواي نفس ديگران را يك بحث، ميدر اين قسمت از  ●
 بيان كنيم تا بفهميم كه در اين ميدان چگونه بايد عمل كنيم؟

اي رئيس و مدير  يك عده شوند و اي قدرتمند مي عتاً يك عدهشوند، طبي ها دور هم جمع مي گيرد و آدم وقتي جامعة بشري شكل مي ●
و توانند مدير شوند،  كند لذا همه نمي ها با همديگر فرق مي استعداد آدم چون از يك طرف. ناپذير است كه اين مسأله اجتنابشوند  مي

  .تشود كسي مدير نشود؛ چون براي ادارة جامعه نياز به مدير اس و همچنين نميشود همه مدير بشوند،  اصالً نمي از طرف ديگر

دست آمده باشد، چه از طريق دموكراسي، چه به امر خدا باشد و چه با انتخاب مردم، باالخره  اين مديريت چه از طريق ديكتاتوري به ●
باشد و چه  صالحيچه آدم جامعه نياز به مدير دارد؛ «: فرمايد مي) ص(پيامبر اكرم. يك امر الزم استبراي جامعة بشري مديريت 
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خود مردم . شود جامعه را اداره كرد بدون مدير نميباالخره  )1/37/اللئالي عوالي(»ا بد للنَّاسِ منْ إِمامٍ إِما برٍّ أَو فَاجِرلَفاسدي باشد؛ آدم 
 .خواهند با همديگر زندگي كنند، بايد بين خودشان يك كسي را رئيس كنند هم اين را قبول دارند كه وقتي مي

و هيچ كسي غير از خدا نبايد رئيس  فقط خدا رئيس است« و منظورشان اين بود كه » لَا حكْم إِلَّا للَّه« :گفتند حتي خوارج هم كه مي ●
ي را به عنوان رئيس انتخاب بجنگند، پيش خودشان قرار گذاشتند يك كس) ع(، وقتي تصميم گرفتند در مقابل اميرالمؤمنين»باشد
: گفتندبه حرف او توجهي نكردند و آنها ! مگر بنا نبود كسي رئيس نباشد؟: تر بود، گفت هساد كمي كه يك نفر از ميان آنهاالبته . كنند

من عماد و سناد و رايه فانه ال بد لكم  فولوا امركم رجال منكم(... براي خودشان رئيس انتخاب كردند و! شود بدون رئيس كه نمي
از آن  تيحق حاكمبله «: فرمايد مي اين شعار خوارجدربارة هم ) ع(اميرالمؤمنين( )5/75/تاريخ طبري؛ و ترجعون إليها تحفون بها

در حالى كه براى مردم وجود حكومتى باشد  دياصالً در جامعه نبا نكهيدارند و آن ا گرىيخداست ولى خوارج از شعار خود هدف د
منْ أَميرٍ ه و لَكنَّ هؤُلَاء يقُولُونَ لَا إِمرَةَ إِلَّا للَّه و إِنَّه لَا بد للنَّاسِ نَعم إِنَّه لَا حكْم إِلَّا للَّ ؛و خواه بدكار، ضرورى است كوكاريخواه ن ؛حاكم

 ))40خطبة /البالغه نهج(»برٍّ أَو فَاجِرٍ

بايد يك وقتي شما يك جمعي را كنار هم قرار داديد . از قدرت و مقام و مديريت اجتناب كرد شود نمي به داليل مختلف در جامعه ●
نفر را به عنوان رئيس قرار خواستيد به سفر برويد، يك  از شما نفر سهوقتي  اسالمي آمده است كهآداب  در حتي. كسي رئيس باشد

اسالم عزيزي كه در همة مسائل، دقيقترين راه  )17550/كنز العمال؛ إذا كانَ ثالثةٌ في سفَرٍ فَلْيؤَمرُوا أحدهم): ص(رسول خدا(دهيد
 .اصالً خود همين، يك نوع تمرين مديريت است. فرمايد حتي براي يك جمع سه نفره هم رئيس بگذاريد دهد، مي ميارائه ها را  لح

 شود اجتناب كرد از قدرت كه الزمة مديريت است نمي /است ناپذير مديريت اجتناب

هاي رشد و آزمايش معرفي شده  وان يكي از محلبه عنشود از مديريت و قدرت اجتناب كرد، بلكه  تنها به صورت طبيعي نمي نه ●
به يك فضاي سالمي در جامعه برسيم و  تا كردتمرين بايد مديريت و قدرت را . همچنان كه در مورد مال گفته شده است .است

 .خودشان سوء استفاده نكرده باشندافرادي را داشته باشيم كه رئيس شدن را تمرين كرده باشند و از رياست 

از بقيه هستند، هم اينكه اگر كسي هم  تر ها قوي هم بعضي. توانيم اجتناب كنيم فسِ وجود قدرت كه الزمة مديريت است نميما از ن ●
پيش  ما و اال زندگي را اداره كند امور جامعهتر قرار دهيم تا بتواند  نباشد، باالخره ما بايد با حمايت خودمان يك كسي را قوي تر قوي

 . نخواهد رفت

رسد كه  دارد كه ديگر نوبت به اين نمي مشتاق و خواهانقدر  تنها ما به داشتن رئيس مجبور هستيم، بلكه رياست آن ديگر نه از سوي ●
هاي عميق و سنگين نفس اين است كه انسان دوست دارد بر  يكي از خواهش چون .ناپذير بودن رياست توجه كنيم اجتنابما به 
 .ندهاي ديگر سلطه و غلبه پيدا ك انسان

 بد است» حب مقام«بد نيست، » مقام«/فاجعة عظيم انساني در پي دارد نفي مطلق قدرت دو 

شود،  دي است و هواي نفس محسوب ميهاي ديگر چيز ب حب مقام و ميل به قدرتمند شدن و رياست بر انساندرست است كه  ●
دو و  آسيب مهم دارددو الاقل گيري كنيد،  و مقام كناره هاي خوب بگوييم كه از قدرت ها خصوصاً انسان اگر ما به همة انسان منتها

 :دهد فاجعة عظيم ملي و انساني رخ مي
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مسأله را مراعات نكنيم، نتيجه اين هاي  و ظرافتو جوانب  و حتي حب مقام تاكيد كنيم» مقام« بيش از اندازه بر بد بودناگر ما  - 1 ●
به سراغ  - كه اهل مبارزه با هواي نفس نيستند- طلب  هاي قدرت يرند و آدمگ هاي خوب از مقام و قدرت، فاصله مي شود كه آدم مي

درحالي  .ايم هاي خوب را از قدرت نهي كرده ، چون ما آدمگيرد قرار ميهاي بد  آدم در دستقدرت هميشه  در نتيجه،. روند مقام مي
» مقام«ين نيست كه نايش اچيز بدي است مع» مقامحب «اينكه  .هاي بد هاي خوب بيفتد نه آدم كه اتفاقاً قدرت بايد به دست آدم

شود مال را دوست  همانطور كه مي  .شود قدرت و مقام را دوست نداشت ولي به سراغ آن رفت مي .است يو ناپاك مطلقاً چيز بد
 .نداشت ولي به سراغ آن رفت

چيز بدي است، ديگر روي خود را از » حب مقام«رسد اگر مدام به آنها بگوييم كه  عموم مردم كه دستشان به مقام و قدرت نمي - 2 ●
 و آن اين است كه دهد و فاجعة دوم رخ مي. شوند گردانند و به زندگي شخصي خودشان مشغول مي موضوع مقام و قدرت برمي

قدرتمندان  لذا تعامل ،شناسند چون اصالً توجهي به قدرت ندارند و قدرت را نمي. عموم مردم از ساز و كار قدرت خبر نخواهند داشت
در حالي كه . آورند شوند و از مافياي قدرت سر در نمي را متوجه نميهاي فاسد  طلب قدرتكنند و ترفندهاي  با يكديگر را درك نمي

مردم بايد هوشمند باشند و بدانند در رأس قدرت چه اتفاقاتي دارد  .قدر ساده باشند كه از اين مسائل سر در نياورند مردم نبايد اين
 .چيز بدي است» حب مقام«بگوييم كه  ،ها گيري از اين آسيبضمن جلولذا اول بايد  .تداف مي

 كنند كساني كه عادت دارند فقط امام مظلوم را دوست داشته باشند، با امام مقتدر مشكل پيدا مي

ي ديگر از نتايجش اين است كه هر مثالً يك. ها و نتايج شوم ديگري نيز دارد قدرت و مقام را مطقاً چيز بدي بدانيم، آسيب اينكه ما ●
افراد   براي اينتشريف آوردند، ) ع(در اين صورت، وقتي آقا امام زمان. دانند كسي قدرت داشته باشد، مردم او را زياد آدم خوبي نمي

 ادت دارندلذا كساني كه ع. خواهند بود» امام مقتدر«، بلكه نخواهند بود »امام مظلوم«ديگر  حضرتچون . شود مشكل ايجاد مي
 .توانند چنين امامي را دوست داشته باشند كنند و نمي امام مظلوم را دوست داشته باشند، با اين امام مقتدر مشكل پيدا مي فقط

اما وقتي شهيد شد و . قدرت بود، ايشان را دوست نداشتنددر رأس ) ع(مثالً تا وقتي كه اميرالمؤمنين. ندپرست هست ها مظلوم بعضي ●
 .ها رواج پيدا كرد را هم مظلومانه به شهادت رساندند، محبت ايشان در دلفرزندان او 

خواهند هواي  يك هواي نفس و لزوم مبارزه با كساني است كه ميطلبي يا حب مقام به عنوان  مبارزه با قدرتدربارة لزوم بحث ما  ●
وقت عليه اصل مقام و قدرت در جامعه،  يم و يكهاي اين بحث هم باش اما بايد مراقب آسيب. نفس خود را بر ديگران تحميل كنند

 . گويي نكنيم مطلق

انبياء به مردم  وقتي /؛ همانند انبياءمتدينين وظيفه دارند به سمت مقام و قدرت حركت كنندگاهي 
 شدند متهم به حب مقام مي» از من اطاعت كنيد«: گفتند مي

، همانطور كه گاهي اوقات وظيفه سمت مقام و قدرت حركت كنندبه  ارندمتدينين وظيفه دگاهي اوقات  اساساًبايد توجه كنيم كه  ●
كنند، پيش مردم آدم بدي تلقي  كساني كه بر اين مسأله تأكيد ميدر اغلب موارد، البته  .روت براي خدمت به معنويت را دارندكسب ث

حب مقام دارند و ) پيامبران(اينها :شد گفته مي شدند؛ چون بد تلقي مي هاي آدمانبياء الهي سر همين موضوع كمااينكه . خواهند شد
الهي ، انبياء سوي ديگراز  )24/مؤمنونم؛ ما هذا إِالَّ بشَرٌ مثْلُكُم يريد أَنْ يتَفَضَّلَ علَيكُ( خواهند بر مردم برتري و تفوق پيدا كنند مي

و همين بود كه  ...)و126و110و108آيات /ن؛ شعراءوا اللَّه و أَطيعوفَاتَّقُ(» بايد از من اطاعت كنيد« :هم وظيفه داشتند به مردم بگويند
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با  اكثراًآنها . كرد شان سنگين بود و بر آنها فشار رواني وارد مي چون اطاعت از انبياء براي. توانستند بپذيرند و تحمل كنند ها نمي خيلي
 .داشتند انبياء مشكلاطاعت از با بحث بلكه پيام انبياء مشكلي نداشتند، 

آن سراى واپسين را براى كسانى قرار مى دهيم كه خواهان برترى و تباهى در زمين نيستند و «درباره آيه ) ع(اميرالمؤمنين علي ●
نازل شده در ميان مردم اين آيه درباره زمام داران دادگر و فروتن و ديگر قدرتمندان : ـ فرمود » فرجام از آنِ پرهيزگاران است

تلْك الدار اآلخرَةُ نَجعلُها للَّذينَ الَ يرِيدونَ علُوا في الْأَرضِ و الَ فَسادا و الْعاقبةُ «:  لي عليه السالم ـ في قَوله تعالىاإلمام ع(.است
 )36538/؛ كنزالعمالدرةِ من سائرِ النّاسِنَزَلَت هذه اآليةُ في أهلِ العدلِ و التَّواضُعِ من الوالةِ ، و أهلِ القُ: »83/قصص(للْمتَّقينَ

عليه هواي نفس كساني مبارزه كنيم كه  بايد، بلكه مخالفت كنيم ها و قدرتمند شدن آدم مقامبه طور مطلق با داشتن  نبايدما  ●
وقتي  كه در بحث مبارزه با هواي نفس فردي همچنان. خواهند هواي نفس خود را با سلطه و ظلم بر ديگران ارضاء كنند مي
را به طور مطلق از  طلبي اقدام كنيم، بنا نداشتيم راحتي و شهوت طلبي و شهوت راحتجنس هايي از  خواستيم عليه هواي نفس مي

با ايمان و توكل بر « :گفتيم و مي» راحتي خودتان را از بين ببريد... شما نبايد با حسادت و حسرت و«: گفتيم اتفاقاً مي. بين ببريم
جايي كه خداوند واجب يا  تنها آن نه. همچنين شما بايد برخي از شهوات خودتان را تأمين كنيد »خدا، براي خودتان راحتي بياوريد

 .جاهايي كه خداوند مباح كرده است مستحب كرده است، بلكه آن

اوست ي امر، به معناي خيرخواهي حت ولنصي/ما وظيفه داريم قدرت قدرتمندان سالم و خوب را حفظ كنيم
 از او نه انتقاد

هاي خدانشناس وقتي ببينند يك آدم خوب زمينة جلب اعتماد مردم را دارد، او را تخريب  اگر ما از اين واقعيت غفلت كنيم، آدم ●
ي ها هيد ديد كه نزديك انتخاباتها را با دقت بررسي كنيد، خوا به عنوان مثال، شما اگر روزنامه. دبه مقام و مسئوليت نرسكنند تا  مي

هاي خوبي كه ممكن است رأي  كنند به تخريب اعتماد مردم به آدم شروع مي ي هستند،ادب بيكه اهل هاي سياسي  جريان ،مختلف
  .هستندهاي خوب  اينها به هر قيمتي دنبال نيفتادن مقام در دست آدم. بياورند

قدرت دارد، ما بايد قدرت او را حفظ االن كه ولي امر مسلمين، . وب را حفظ كنيمما حتي وظيفه داريم قدرت قدرتمندان سالم و خ ●
النَّصيحةُ ): ...ص(پيامبر اكرم(الزم است ائمة مسلميناي بر دلسوزي كردن حمايت و اند، خيرخواهي و كنيم، چرا كه در روايت فرموده

دهد معناي آن را درست  اند كه نشان مي گرفته» انتقاد«را به معناي » نصيحه«ها اين  بعضي )1/403/؛ كافي لأَئمةِ الْمسلمين
، ولي نه اينكه پشت سر او آيد بيان كردن اشكاالتي باشد كه به نظرمان ميهاي دلسوزي كردن،  البته شايد يكي از شاخه .اند نفهميده
ين است كه به ا ،دلسوزي در پشت سر. گفته شود ، به خود او بايداشكالي داريماگر  .اين خيرخواهي نيست، تخريب است ،بگوييم

 .انسان از او حمايت كند

ما هيچ «: فرمايد خداوند مي. اند كه قدرت و مقام را به دست بگيرند نفسِ قدرت و مقام چيز بدي نيست و انبياء الهي همه آمده ●
نبايد مظلوم و  پيغمبر )64/نساء(»رسولٍ إِالَّ ليطاع بِإِذْنِ اللَّه و ما أَرسلْنا منْايم مگر اينكه بايد فرمانده باشد؛  پيغمبري را نفرستاده
پيغمبران بايد مديران جامعه باشند و قدرت . پيغمبر بايد فرمانده باشد بنشيند و فقط مردم را موعظه كند؛ اي غريب در يك گوشه
كردند  كردند و فقط مردم را موعظه مي تيد اخالق رفتار ميكنيد اگر انبياء الهي مثل اسا شما فكر مي. شان باشد مطلق الهي در دست

 !رساند؟ كردند و كسي آنها را به قتل مي و كاري به قدرت و رياست نداشتند، دشمن پيدا مي
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هم از بين  فردي شماهاي  باشيد اثر همة مبارزه با نفس تفاوت اگر نسبت به هواي نفس صاحبان قدرت، بي
 رود مي

از سوي ديگر انسان وظيفه دارد براي . پرهيز كند ،يد از اينكه به عنوان هواي نفس به سوي قدرت و مقام برودانسان از يك سو، با ●
انسان بايد نسبت به قدرت و مقام، حساس باشد و اال اگر شما نسبت به هواي نفس . حفظ قدرت و مقامِ سالم، در جامعه تالش كند

 . رود هم از بين مي فرديِ شماهاي  ة مبارزه با نفسوقت اثر هم باشيد آن تفاوت صاحبان قدرت، بي

باشد،  تفاوت بي اند ولي نسبت به كساني كه هواي نفس خود را بر او مسلط كرده ،باشدكسي كه خودش مبارزه با هواي نفس داشته  ●
گيرد كه  ار كساني قرار ميرود، و آخرش هم در جهنم و در كن از بين مي خود داشته، زندگي فردي ي كه دراثر مبارزه با هواي نفس

اند بلكه به صورت اجتماعي هم هواي نفس خود را بر ديگران غلبه  تنها در زندگي فردي خودشان مبارزه با هواي نفس نداشته نه
 . دادند مي

 كاري ندارد، خودش را فريب داده ولي به سياست  كسي كه دنبال خودسازي است

اعتنايي كرد و  دهند، بي از و عبادت و راز و نياز بود، وقتي ديد دو بچه يك خروس را آزار مينماسرائيلي مشغول  از بني عابدي پيرمرد ●
كَانَ رجلٌ شَيخٌ : عنْ أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ به عبادتش ادامه داد، و خداوند بر او عذاب نازل كرد و دستور فرمود كه تا ابد در جهنم باشد؛

ف اللَّه دبعي كيكاًنَاسنِ إِذْ أَخَذَا ديبِينِ صيرَ بِغُلَامصإِذْ ب هتادبي عف وه لِّي وصي ونَا هييلَ فَبرَائي إِسنلَى ي بلَ عفَأَقْب فَانِ رِيشَهنْتا يمه و 
ى اللَّهحفَأَو كنْ ذَلا عمهنْهي لَم ةِ وادبنَ الْعم يهف وا هم  دورِ أَبدري الدوِي فهي وه و ضالْأَر بِه اخَتي فَسدبي بِعيخضِ أَنْ سإِلَى الْأَر

خداوند كه از عابدي كه نسبت به تسلط ظالمانة دو بچه بر يك خروس بي تفاوت است  )669/؛ امالي طوسي الĤْبِدينَ و دهرَ الداهرِين
 !گذرد؟ خواهند بر مردم تسلط پيدا كنند، مي سبت به هواپرستاني كه ميگذرد، آيا از كسي كه ن نمي

خواهند بر مردم سلطه پيدا كنند، مبارزه  توانيد فقط با هواي نفس خودتان مبارزه كنيد و با هواي نفس هواپرستاني كه مي شما نمي ●
خدا كه آدم صالح را به عذاب . به صالح نخواهيد رسيداگر با آن هواپرستان مبارزه نكنيد، . دو مبارزه عين همديگر است  اين. نكنيد

كند  كند كه فكر مي پس آن كسي كه دنبال خودسازي رفته ولي به سياست و جامعه كاري ندارد، اشتباه مي. كند جهنم گرفتار نمي
 .دهد آدم خوبي شده است؛ او دارد خودش را فريب مي

گويد كه دارد  طلبان كاري ندارد، يا دروغ مي ي به هواپرستان و سلطهكسي كه ظاهراً دنبال خودسازي و اصالح نفس است ول ●
 . دهد كند، يا اينكه دارد خودش را فريب مي خودش را اصالح مي

نسبت به وضعيت ) ره(از حساسيت آقاي بهجت اي نمونه /بودن است مؤمن الزمة انقالبي و سياسي شدن، 
 مردم مظلوم منطقه

خواهند بر ما سلطه پيدا  هم با هواي نفس خودمان مبارزه كنيم و هم با هواي نفس ديگراني كه ميخداوند از ما خواسته است كه  ●
ذائقة روحي، انقالبي شويم بلكه از سر وظيفه به دليل طور نيست كه  پس اين .مؤمن بودن است ةشدن، الزم ياسيو س يانقالب. كنند
 اجتماعيو نسبت به مسائل  ودهتصور كنيد ايشان فقط مشغول مناجات ب نبايد: فرمود مي) ره(بهجت اهللا آيتآقازادة  .است الهي
جنگ قبلي غزه، فرموده بودند هر  ابتدايمثالً در . ايشان نسبت به اتفاقات جامعه و منطقه بسيار حساس بودنداتفاقاً . تفاوت بودند بي

) ره(شد، آقاي بهجت يك انفجار در عراق منتشر مي يا وقتي خبري از. تواند بايد براي مردم غزه انجام دهد كسي هر كمكي كه مي
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دهندة حساسيت  ها نشان اين .شدند و اين در رفتار ايشان كامالً مشهود بود ميو متأثر  ناراحتكرد و  شان تغيير مي واقعاً حال
 .مسلمين است امور العادة ايشان نسبت به فوق

يكي هواي نفس خودمان و يكي هم هواي نفس ديگراني كه در جامعه : ما دو تا هواي نفس داريم كه بايد با آنها مبارزه كنيم ●
كنند، به طور  و در ميان كساني كه هواي نفس خود را به ديگران تحميل مي. خواهند هواي نفس خود را بر ديگران تحميل كنند مي

واپرستاني كه در خيابان گناه كنيم؛ نه برخي از آن ه طلبي صحبت مي طلبي و جاه مشخص داريم در مقولة حب مقام و قدرت
 .ها بايد جداگانه صحبت كرد ايندربارة . كنند شخصي مي

 تواند فساد را از بين ببرد كه قدرت مي در حالي» قدرت فسادآور است« گويند  يم

. كنيم صحبت مي مقدار دربارة خوبي قدرت جا يك لذا در اين. بايد توجه كنيم كه ضديت با قدرت و مقام نبايد يك مسألة مطلق باشد ●
 .  تواند فساد را هم از بين ببرد ولي اتفاقاً قدرت مي» فساد آور استقدرت «: گويند مثالً مشهور شده است كه مي

 )242حكمت /البالغه نهج(»قَلَّت الشَّهوة إِذَا كَثُرَت الْمقْدرةُ شود؛ وقتي قدرت زياد شود، شهوت كم مي«: فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنين ●
 . رود كه شهوت او كاهش پيدا كند انتظار مي) كه يكي از آن جهات، قدرت اجتماعي است(قدرتمند شد قتي انسان در جهات مختلفو

سري شهوات او را  انسان تا وقتي مقام ندارد، ممكن است يك. رسد، بايد شهوات او ضعيف شود وقتي انسان به قدرت و مقام مي ●
به عنوان مثال . اما وقتي صاحب مقام شد، انتظار داريم از اين شهوات پاك شود... خوراكي و اذيت كند، مثالً شهوت تجمل، خوش

. اين شهوت را نداشته باشد رود ديگر آمد، وقتي به قدرت و مقام رسيد، انتظار مي از ماشين آخرين مدل خوشش مي قبالً كسي كه
 .برد انتظار ما را از مديران و افراد قدرتمند جامعه باال مي اين اصل مهم،. رود از دل انسان مي شهوات با آمدن قدرت، چون

با  !تو ديگر كي هستي؟«: گفتلذا كسي كه مقام داشت ولي پاك نشد، بايد . كسي كه مقام دارد، طبيعي است كه آدم پاكي بشود ●
نسبت به زماني كه مسئول نبودند،  لذا مسئولين مراقب باشند، اگر »!داري؟ اي، باز دست از شهوت برنمي اينكه به مقام هم رسيده

 .دار هستند تر نشوند، بايد بدانند كه واقعاً مسأله نوراني

 استبراي تربيت فرزند يك اصل تربيتي  »است ركنندهيتطهقدرت «

ني اتفاقاً برعكس است، يع» !مقدار فساد در مديران، مجاز است آورد، لذا يك چون قدرت فساد مي«: اين اشتباه است كه بگوييم ●
قدرت تطهيركننده : گوييم ، بلكه مينداريم منفينگاه تنها به قدرت و مقام، به طور مطلق  ما نه. كند قدرت انسان را از فساد دور مي

 . است

سالگي به بعد، پدر و مادر مشاور باشند و ديگر به  14از  فرزند، اگر در مسير تربيت. يك اصل تربيتي است) ع(اين كالم اميرالمؤمنين ●
همين قدرت دادن، اثر  اند و شناختهو قدرت او را به رسميت  اند دادهدستور ندهند، به اين معناست كه به فرزند خود قدرت او 
 .كنندگي دارد پاك

 بينند خورند، وضع جهان را نمي ها را مي ها بر زن درت مردخيلي غصة قكه ها  دان ق برخي از حقو

آميز هستند چون  قوانين اسالمي، تبعيض: گويند مي. خورند ها را مي بر زن ها قدرت مرد ها هستند كه خيلي غصة دان ق برخي از حقو ●
لذا . را كنترل كنيم قدرت گويند كه ما بايد اين بعد مي !دهد و اين تبعيض است زن غلبه مي قوانين حقوقي اسالم قدرت مرد را بر

 . دهند تا يك تناسبي برقرار شود ت ميكاهند و به زن قدر به انحاء مختلف از قدرت مرد ميو آيند  مي
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ند، آيا مردها دست از فساد و ظلم ا هها قدرت داد ند و به زنا هكه از قدرت مردها كاست شما به تجربة بين المللي نگاه كنيد؛ حاال ●
 قدرت ها در غرب چون قديم .درو بينيد در غرب فساد از در و ديوار باال مي مي طور نشده بلكه تنها اين نه! اند؟ ها برداشته نسبت به زن

 !كنند؟ االن كه وضعيت بدتر شده است كردند؛ آيا االن ديگر ظلم نمي ها ظلم مي بيشتر بود، به زن مردها

فرانسه و انگلستان قوانين را از  فالن قانون) اوايل انقالب(ها پيش من سال«: گويد مي با افتخار يك عالم دينيمتاسفانه االن  ●
ايشان بايد بروند و  ».كند به تصويب مجلس رساندم؛ قانوني كه قدرت مرد را بر زن، كم ميآن را اصرار فراوان  و با برداشت كردم

يا آيا آمار طالق و فساد بهتر شده ! ببينند كه از وقتي اين قانون به تصويب رسيده است، چقدر آمار طالق، افزايش پيدا كرده است
 !؟بدتر شده است

عليه قدرت قيام  به طور مطلقكنند فكري كرد، نه اينكه  قدرت خود سوء استفاده مي زبايد براي كساني كه ا
 كرد

اگر قدرت در جاي خودش قرار بگيرد و به . جا انسان را تطهير خواهد كرد آورد ولي قدرت به جا فساد مي درست است كه قدرت نابه ●
ه زن بدهد و كدام قدرت دهد كه كدام قدرت را ب الم تشخيص ميو اين را اس. شايستگي به فردي داده شود، تطهيركننده خواهد بود

هاي  هر دو اگر از قدرت. هايي را به مرد داده است هايي را به زن داده است و يك قدرت خداوند هم يك قدرت. بدهد را به مرد
بگيريد و به زن بدهيد كه در اين نه اينكه قدرتي كه براي مرد است از او . استفاده كنند، تعادل برقرار خواهد شددرست خودشان 

 .ايد صورت هر دوي آنها را فاسد كرده

كساني هم هستند كه از اين ! بله. دهد، او نبايد ظلم كند البته وقتي خداوند به كسي قدرت و اختيار مي. قدرت تطهيركننده است ●
گويا بخشي از علم حقوق .  عليه قدرت قيام كردكنند بايد براي آنها يك فكري كرد، ولي نبايد كالً قدرت و اختيار سوء استفاده مي
كه قدرت به طور  در حالي! قدرت عامل ظلم است: گويد بيند كه كالً عليه قدرت قيام كند، چون مي رسالت خودش را در اين مي

 .مطلق عامل ظلم نيست، بلكه خيلي از اوقات عامل تطهير است

  


