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چرا بعضی ها ایمانشان را از دست می دهند؟ مشکل اصلی آنها 
 چیست؟

 تکبر و حسادت در همه هست، اما چرا همه را زمین نمی زند؟
 کدام خوبی، نجات دهندۀ انسان است؟  

کارکرد مهم این گونه مجالس »شناخت اولویت زمانه« است 

در ابتدا به عنوان مقدمه، چند نکته را در باب این گونه مجالس و 
کنم. اول اینکه این مجالس،  سخنرانی در چنین محافلی عرض 
البته خوب  انجام بدهند؛  تربیتی  کار  یا  آموزشی  کار  نباید  صرفًا 
است در چنین مجالسی، هم آموزش ببینیم و هم موعظه و تذکر 
گامی برای تربیت خودمان  کنیم و در واقع  بشنویم و تنّبه پیدا 
یک  می شود،  مطرح  مجالس  این  در  که  مباحثی  ولی  برداریم. 

که آن چنان آموزشی یا تربیتی نیست. کارکرد دیگری هم دارد 
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این  فقط  می شود،  ارائه  محافلی  چنین  در  که  مباحثی  کارکرد 
که اثر روحی مطلوب بگذارد یا یک اثری در اندیشۀ انسان  نیست 
کند. البته این  گاهی های انسان را اضافه  که آ بگذارد به این معنا 
که »این مجالس باید تعلیم دهنده و تزکیه کننده  را رد نمی کنیم 
که مباحث  کارکرد دیگر  کارکرد، در مقابل یک  باشند« ولی این دو 
ع به نظر برسد و آن هم این است  این گونه مجالس دارد، شاید فر
و  بشناسیم  باید  مجالس  این  در  را  خودمان  زمانۀ  الویت  ما  که 
کدام خوبی از بین خوبی ها، امروز وقتش هست  متوجه بشویم 

که به آن بپردازیم.

کنیم؛  که اولیت ها را درک  کارکرد مهم این مجالس، این است 
که باید  کدام بدی مهم است  اینکه االن نوبت چیست و االن 
کنیم و آن را از بین ببریم؛ هم در خودمان و هم در  به آن حمله 
که باید به سراغ  کدام خوبی است  جامعه. و اینکه االن زمان 

آن برویم.

این مجالس بیش از اینکه علمی و احساسی باشند، مجالس 
عقلی هستند

به تعبیر دیگر، این مجالس، بیشتر از اینکه مجالس علمی باشند 
یا مجالس قلبی)به معنای احساسی و عاطفی( باشند، مجالس 
عقلی هستند. عقل چه کار می کند؟ عقل نمی گوید خوبی و بدی 
را علم می گوید. عقل می گوید: کدام بدتر است؟  اینها  چیست؟ 

کدام بدی هست؟  االن نوبت مبارزه با 
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علم  فقط  و  نباشد  جاری  عقالنیت  ما  مجالس  در  گر  ا می دانید 
جاری باشد، چه فاجعه ای پدید خواهد آمد؟ شاید با علم، سِر ما 
گر در مجالس ما »حال« باشد اما عقل نباشد، چه اتفاقی  را ببرند! ا
که موضوع امروز  گریه می کنیم  می افتد؟ امروز سِر یک موضوعی 
که نوبت آن نیست! نیست! امروز نسبت به چیزی متأثر می شویم 

را  دشمن  این  ولی  است،  جهل  انسان  دشمن  یک  جاهایی 
یک جاهایی  امروز.  مخصوصًا  داد؛  شکست  می شود  به سادگی 
می شود  راحت  هم  را  این  است،  قلب  قساوت  انسان،  دشمن 
شکست داد. لذا ما در این مجالس، می خواهیم عقل خودمان 
که مخاطبان ما اهل علم  را پرورش بدهیم، و فرض ما این است 

و اهل دل هستند.

که زمان نشناس باشد، خیلی خطا و اشتباه می کند کسی 

در  را  دل  انرژی  و  می دهد  جهت  را  دل  می کند؟  چه کار  عقل 
ِبَزَماِنِه  »اْلَعاِلُم  است.  الزم  امروز  که  می کند  مصرف  موضوعی 
زمان  به  که  کسی  /ص61(  )کافی/ج1  َواِبس « 

ّ
الَل َعَلْیِه  َتْهُجُم 

َ
ال

که »االن وقت چیست؟ االن در  گاه است و می فهمد  آ خودش 
چه زمانه ای دارم زندگی می کنم؟« خطاها به او هجوم نمی برند. 
که زمان نشناس باشد، خیلی خطا و اشتباه می کند.  یعنی کسی 

»االن  ببینیم  ما  که  این است  این مجالس،  کارکردهای  از  یکی 
تعبیر  به  می بریم؟«  سر  به  زمانه ای  چه  در  االن  چیست؟  وقت 
دیگر، یکی از کارکردهای این مجالس این است که نه تنها بفهمیم 
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تشخیص  را  خوب تر  خوبی ها،  بین  بلکه  چیست؟«  زمان  »االن 
بدهیم و بین بدی ها، بدتر را تشخیص بدهیم.

به تشخیص  را  او  که  انسان، معرفتی است  اصلی ترین معرفت 
اولویت ها و »حکمت« برساند / ایام محرم، ایام حکمت است

به  را  انسان  که  است  معرفتی  هم  انسان  معرفت  اصلی ترین 
تشخیص این اولویت ها برساند؛ به آن می گویند »فرقان« به آن 
می گویند »بصیرت« به آن می گویند »حکمت«. ایام محرم، ایام 
کسی بچه های مرا  کرم)ص( فرمودند: هر  حکمت است، پیامبر ا
َراَد اْلِحْکَمَة 

َ
دوست داشته باشد، خدا به او حکمت می دهد )َمْن أ

ْهَل َبْیِتی ؛ مائة منقبة من مناقب أمیرالمؤمنین و األئمة 
َ
َفْلُیِحّبَ أ

َنا ِفی َقْلِبِه َجَرى َیَناِبیُع  َق ُحّبَ
َ

ْهَل اْلَبْیِت َو َحّق
َ
َنا أ َحّبَ

َ
/84( و )َمْن أ

اْلِحْکَمِة َعَلی ِلَساِنِه؛ محاسن/1 /61(

پیغمبر)ص(  بچه های  دوست داشتن  اوج  در  محرم،  ماه  در  شما 
هستید، پس در ماه محرم، بیشترین حکمت را دارید، پس در ماه 
عاشورا،  شب  بدهید.  انجام  را  خودتان  سال  برنامه ریزِی  محرم، 
که عقل ما بیش از  شب قدِر عقل ما محسوب می شود؛ شبی است 
هر وقت دیگری می رسد، چون بیش از هر زمان دیگری مستغرق در 

محبت حسین)ع( هستیم. 

این  در  امسال  ما  هستند.  عقل  پرورش  مجالس  مجالس،  این 
راهبردی  جنبۀ  که  بپردازیم  موضوعی  به  می خواهیم  جلسات، 
کنید و  این جلسه فکر  از شما می خواهم دربارۀ موضوع  و  دارد 
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که آیا االن زماِن این سخن بود؟ االن مهم ترین نیاز  کنید  داوری 
کیست؟ و...  ما چیست؟ االن دشمن درجۀ یک ما 

همگی  موضوع،  چند  که  نمی شود  شبهه:  یک  به  پاسخ 
»مهم ترین موضوع« باشند!

هر  ما  که  این است  کنم،  که می خواهم عرض  مقدمۀ دیگری 
شبهه ای  یک  می کنیم،  صحبت  مجالس  این  در  وقتی  سال، 
اینکه می گویند: »ما هر سال  آن  و  برای بعضی ها پیش می آید 
که به عنوان  در این جلسات، با یک موضوعی مواجه می شویم 
مهم ترین موضوع مطرح می شود و دوباره سال بعد می آییم و 
موضوع  مهم ترین  به عنوان  دیگری  موضوع  یک  که  می بینیم 

معرفی شده است!« 

که با عملیات روانی  گری متهم می کنند  بعضی ها بنده را به اغوا
برای آنها جا می اندازم که »این موضوع، مهم ترین است!« چگونه 
می شود که هر سال، یک موضوع دیگر به عنوان مهم ترین موضوع 
یک  باالخره  موضوع،  مهم ترین  درحالی که  می شود،  معرفی 

موضوع است نه چند موضوع!

کرد یک حقیقت را می شود از زوایای مختلف نگاه 

که  کنیم  این شبهه، واقعًا جا دارد، ولی باید به این مسئله توجه 
یک حقیقت را می شود از زوایای مختلف نگاه کرد، وقتی از زوایای 
کنیم، می توانیم تصویری متفاوت  مختلفی به یک حقیقت نگاه 
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کرد،  ارائه بدهیم. مثاًل یک فیل را می توان از زوایای مختلف نگاه 
که روی زمین  کنید، یک تخته سنگ سنگین است  گر از باال نگاه  ا
که در  کنید، یک صخره ای است  گر از پایین نگاه  افتاده است و ا

آسمان معلق است.

مختلفی  زوایای  از  دارند،  معنوی  جنبۀ  که  را  حقیقت هایی 
که در روایات،  گر سراغ روایات بروید، می بینید  کرد، ا می شود نگاه 
این وضعیت بسیار تکرار شده است، شاید صدها بار در روایات، 
گاهی  است...«  این  کار  »بهترین  که  بشنوید  معصوم  کالم  از 
می فرمایند: »این سه را داشته باشید، سعادتمند می شوید...« و 
گاهی می فرماید: »این دو را داشته باشید، سعادتمند می شوید« 
در حالی که این دو با آن سه موضوع، فرق دارند. اینها دیدن یک 
حقیقت از منظرهای مختلف است؛ حقیقِت یک منشور است که 

کرد.  از زوایای مختلفی می شود به آن نگاه 

البته ممکن است انسان در بیان فهرستی از مهم ترین ها، اشتباه 
گر  ا ولی  می کنند-  اشتباه  که  هستند  خیلی ها  کند-کمااینکه 
حکمت  و  باشید  جامع نگر  و  باشید  برخوردار  دین  راهنمایی  از 
داشته باشید، در تشخیص مهم ترین ها اشتباه نمی کنید؛ هرچند 
را  اینها  وقتی  باشید.  داشته  مهم ترین ها  از  طوالنی ای  فهرست 
که اینها همه یک حقیقت را می گویند و در  کنید، می بینید  تفسیر 

آن یک انسجام فوق العاده هست. 

که از یک زاویه ای،  گر بنده هرسال به یک موضوعی می پردازم  ا
مهم ترین موضوع است، به همۀ مهم ترین های سال های قبل 
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هم توجه دارم؛ هیچ کدام از آنها حذف نمی شود و با هم تعارضی 
که وقتی از زوایای مختلف  ندارند. این زیبایِی آن حقیقتی است 

به آن نگاه می کنید، این گونه جلوه می کند.

مهم ترین عامل سقوط انسان و از بین رفتن ایمان چیست؟

امسال می خواهیم از مهم ترین عامل سقوط انسان و مهم ترین 
کنیم. این عامل، جدا از اینکه  عامل از بین رفتن ایمان صحبت 
در جای خودش واقعًا مهم ترین است، بحث این روزها و این ایام 
هم هست، نیاز اول جامعۀ امروز ما هم هست، و در زندگی فردی 

کدام از ما، مهم ترین است. هر 

این  به  امروز  اتفاقًا  که  می بینیم  می گیریم،  را  زمان  نبض  وقتی 
این  در  باطل  و  حق  بین  نبرد  و  داریم  را  نیاز  بیشترین  عامل، 
جامعۀ دینی ُپرتالطِم رو به پیشرفت ما، سر این موضوع است. 
جنگ سنگینی راه افتاده است و این جنگ، سر و صدای بسیار 
نبرد،  این  در  می خواهید  گر  ا شما  کرد.  خواهد  پیدا  شدیدی 

لشکریان جبهۀ حق باشید، اول باید صحنۀ نبرد را بشناسید.

امروز اصلی ترین دعوای بین حق و باطل، چیست؟

محّل  »مهم ترین  این  به  نسبت  ما  از  خیلی  می کنم  فکر  من 
چیست؟  سر  دعوا  که  نمی دانیم  و  داریم  غفلت  درگیری« 
گفته اند برای  دروغگویان در جامعه، دروغ های فراوان و سنگینی 
گر محّل درگیری معلوم  اینکه محّل درگیری،  معلوم نشود، چون ا
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کثرًا به طرف حق می روند.  بشود، مردم ا

ما در این بحث، در واقع می خواهیم به اصلی ترین دعوای امروز 
بپردازیم. جدای از اینکه می خواهیم به اصلی ترین نبرد بین حق 
و باطل امروز در جامعۀ خودمان-که البته به جامعۀ جهانی هم 
ربط دارد- بپردازیم، می خواهیم یکی از مهم ترین ها را بشناسیم.

مهم ترین عامل سقوط انسان، جهل نیست! / خیلی از دانایان 
ساقط شده اند!

کنیم:  مطرح  سؤال  تا  چند  ابتدا  بحث،  موضوع  دربارۀ 
یک  نابودی  و  انسان  یک  سقوط  از  پیشگیری  راه  »مهم ترین 
جامعه، چیست؟« به تعبیر دیگری، »مهم ترین عامل سقوط 
یک انسان چیست؟ و مهم ترین عامل نگه دارندۀ یک انسان از 

سقوط چیست؟«

بنده  است،  جهل  انسان،  سقوط  عامل  مهم ترین  بگویید:  گر  ا
ساقط  دانایان  کم   می شود.  برطرف  راحت  جهل،  نمی پذیرم! 
نشده اند! کم دانایان در یک جامعه نبوده اند که آن جامعه ساقط 

شده است! 

از  را  انسان  نگه دارندگی  قدرت  اخالقی،  خوبی های  از  خیلی 
سقوط ندارند

بسیاری از خوبی های اخالقی را هم در این سلسله از جلسات، 
فراموش کنید، چون قدرت نگه دارندگی انسان را از سقوط ندارند. 
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به  کثر قریب  ا از خوب ها ساقط شده اند. در صدر اسالم،  خیلی 
که پای رکاب پیغمبر)ص( بودند و پای کالس پیغمبر)ص(  اتفاقی 
کارشان به جایی  که  بودند، ساقط شدند! این قدر ساقط شدند 
نبودند،  مأجوج  و  یأجوج  آنها  کشتند.  را  حسین)ع(  که  رسید 
آدم های معمولی بودند و نفس پیغمبر)ص( به آنها خورده بود؛ 

که ساقط شدند؟ باید ببینیم مشکل اصلی آنها چه بود 

شما  کنار  در  سال ها  که  اینها  چرا  رسول اهلل)ص(  یا  بپرسید:  گر  ا
کردند؟ ایشان می فرماید: »من خیلی از  بودند، این طور سقوط 
که باید در اینها  کردم، ولی آن خوبی  ای  خوبی ها را در اینها ایجاد 
کردم ایجاد نشد« آن خوبی چیست؟  ایجاد می شد، هرچه تالش 

قطعًا نماز خواندن نیست. 

شهید  نماز  به خاطر  حسین)ع(  »امام  که  می شود  گفته  گاهی 
که منظور از این حرف، چیست؟ چون هم ابلیس  شد« باید دید 
نماز می خواند هم شمر نماز می خواند! شاید بگویند: »برای نماز 
حقیقی، شهید شد« پس اول بگویید نماز حقیقی چیست و نماِز 
که امام حسین)ع(  حقیقی خواندن به چیست؟ و بعد بگویید 

برای آن شهید شد.

کدام خوبی،  بسیاری از خوبی ها نجات دهندۀ انسان نیستند/ 
نجات دهنده است؟

خوبی ها  از  بسیاری  است؟  نجات دهنده  خوبی،  کدام 
هم  بدی ها  از  بسیاری  و  نیستند  انسان  نجات دهندۀ 
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یک  انسان  وجود  در  بدی  وجود  نیستند.  انسان  نابودکنندۀ 
مسئلۀ خیلی طبیعی است؛ کمااینکه امیرالمؤمنین)ع( فرمود: 
َعَلْیَها«  َمْطُبوٌع  ْنَت 

َ
أ َذاِئَل  الَرّ َفِإَنّ  اْلَفَضاِئِل  َعَلی  َنْفَسَک  ْکِرْه 

َ
»أ

)غررالحکم/2477( تو طبیعتًا خیلی از بدی ها را داری و پیدا 
می کنی. این چیز بدی نیست. 

از  برخی  دادن  تغییر  نیست.  هنر  هم  خوبی ها  از  خیلی  داشتن 
بوده اند  بعضی ها  نیست.  دشواری  کار  هم  خوبی ها  به  بدی ها 
کمک دین و اخالق، اصالحاتی در خودشان انجام دادند و  که با 
رفتارهای خودشان را تغییر دادند ولی آخرش ساقط شدند و به 

جهنم رفتند.

یک خوبی ای هست که ورای این خوبی هاست و از آن کمتر حرف 
برود،  خوبی  آن  سمت  به  می خواهد  وقتی  آدم  و  می شود  زده 
که دربارۀ آن، کمتر  دست و دلش می لرزد. یک بدی ای هم هست 
حرف زده می شود، درحالی که این بدی در خیلی ها هست ولی 

که طبیعی است و باید از آن محافظت هم بکنند! فکر می کنند 

گر آدم خیلی از عبادات را انجام بدهد  گر آدم ایمان داشته باشد، ا ا
گر خیلی از مقررات را رعایت بکند، چه خطری ممکن است او  و ا
کاش بد بود، ولی  گفت »ای  که می توان  را ساقط بکند؟ به حدی 

دچار این خطر نمی شد!« 
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کرد، یک مؤمن و یک  که حضرت آدم سقوط  به همان دلیلی 
جامعه هم ساقط می شود

کرد؟ خیلی وقت ها  کرد و سقوط  حضرت آدم چرا از بهشت هبوط 
ما برای بد بودن خودمان بهانه می آوریم و می گوییم »شرایط مان 
که شرایطش بد نبود؛ خیلی هم  بد است!« جّد ما حضرت آدم 
خوب بود. حضرت حّوا هم شرایطش بد نبود؛ خیلی خوب بود. 
برای  آورد؟  ما  را جلوی چشم  و حّوا  آدم  چرا خدا قصۀ حضرت 
آدم های  لذا  نبود  خوب  »شرایط مان  نگوییم  پس فردا  ما  اینکه 
بدی شدیم!« شاید خدا می خواهد بفرماید: »دقت کن، ببین چرا 
که شرایطش  کرد؟ او  حضرت آدم از بهشت اخراج شد و سقوط 

خوب بود!«

کرد، به همان دلیل، یک  که حضرت آدم سقوط  به همان دلیلی 
جامعه هم ساقط می شود. و به همان دلیل یک انسان مؤمن به 

پایان ایمانش می رسد. 

نشان  را  خودش  امتحان،  این  در  و  بشود  امتحان  باید  انسان 
که او را ساقط می کند؟ ما در  می دهد. امتحان انسان سِر چیست 
گر نماز خواندن،  این امتحان ها باید مواظب چه چیزی باشیم؟ ا
ما را در مقابل آن بدی، نجات نمی دهد، پس نماز خواندن برای 
چیست و چه فایده ای دارد؟ کمااینکه نماز خواندن ابلیس هم او 

را در مقابل آن بدی نجات نداد.
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تکبر و حسادت، در همه هست، اما چه کسانی را نابود می کند؟

بیفتید.  حسادت  یا  تکّبر  مثل  صفتی  یاد  به  شما  است  ممکن 
بله؛ ابلیس در اثر تکبر و حسادتش نابود شد اما حسادت همه 
را نابود نمی کند، حسادت، اپیدمی است و تقریبًا در همه وجود 
هست.  حسادت  هم  انبیاء  در  حتی  هست  روایتی  در  دارد. 
حضرت امام)ره( این روایت را توضیح دادند. )َثاَلَثٌة َلْم َیْنُج ِمْنَها 
َیَرُة َو اْلَحَسُد  ُر ِفي اْلَوْسَوَسِة ِفي اْلَخْلِق َو الّطِ

ُ
َفّک َنِبّيٌ َفَمْن ُدوَنُه الّتَ

 َیْسَتْعِمُل َحَسَدُه ؛ کافی/ ج8/ ص108( مؤمنینی 
َ

ّنَ اْلُمْؤِمَن ال
َ
 أ

َّ
ِإال

که  که به بهشت می روند، دم در بهشت از چشمه ای می نوشند 
باقی ماندۀ حسادت شان از بین برود. 

چه  حسادت،  این  که  ببینیم  باید  هست؛  همه  در  حسادت 
این  به  هست.  همه  در  هم  تکّبر  کرد؟  خواهد  نابود  را  کسانی 
از بین نمی رود. اما یک بدی یا یک خطری وجود  سادگی تکّبر 
نابودت  و  می آید  باال  تو  تکّبِر  باشی  بی توجه  آن  به  گر  ا که  دارد 
گر داشته باشی،  که آن مراقبت را ا می کند. یک مراقبتی هست 
کنی. یک خوبی ای  تکّبر و حسادت را می توانی در خودت خفه 
گر آن خوبی را داشته باشی، نمازت زنده و سرحال و  که ا هست 
گر آن را نداشته باشی ایمان تو محک نخورده یا  قشنگ می شود. ا

هنگام محک خوردن، ایمان خودت را از دست می دهی.

چرا بعضی ها ایمانشان را از دست می دهند؟

فکر  ساختار  نیست.  هنر  اصاًل  هست«  »خدا  اینکه  به  ایمان 
گر یک مقدار  که ا انسان و روح انسان، طوری آفریده شده است 
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ایمان به خدا  که خدا هست.  کند می بیند  به خودش مراجعه 
داشتن هنر نیست؛ ایمان داشتن به چه چیزی در رابطه با خدا، 

کنیم.  هنر است؟ ما باید دربارۀ همین صحبت 

 ایمان به خدا در ما هست. اما خیلی ها این ایمان را داشتند و 
از دستش دادند! سر چی از دست دادند؟ نگویید »سر تکّبر!« 
بدبخت  را  بعضی ها  تکّبر،  چرا  اما  دارند  خیلی ها  را  تکّبر  چون 
که با تکبر بدبخت  می کند و بعضی ها را بدبخت نمی کند؟ اینها 
که با تکبر،  کجا باید آماده باشم  شدند، کجا نقص داشتند؟ من 

بدبخت نشوم؟ 

جمع بندی بحث، از سه زاویۀ مختلف

گفتیم: ما باید امتحان  کردیم و  پس یک بار از زاویۀ امتحان بحث 
یا  هست  ما  در  حقیقتش  خوبی ها  این  بشود  معلوم  تا  بشویم 
گر امتحان بشود، زمین می خورد؟ آن  نه؟ انسان سر چه چیزی ا

امتحان اصلی سر چیست؟ 

یک بار هم از زاویۀ بدی ها بحث کردیم؛ مثاًل تکّبر و حسادت که دو 
که ابلیس را زمین زدند. ولی این  تا از بدی های ریشه ای هستند 
بدی ها در همه هست، اما همه را زمین نمی زند! آدم چه چیزی 

داشته باشد با اینها زمین نمی خورد؟ 

که ایمان به خدا  گفتیم  کردیم و  یک بار هم از زاویۀ ایمان بحث 
داشتن، هنر نیست. ایمان به معاد داشتن هم هنر نیست. ایمان 

به اولیاء خدا داشتن هم هنر نیست!
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آنها  اصلی  مشکل  نمی شوند؟  والیت مدار  بعضی ها  چرا 
چیست؟

است.  قصه  اصل  والیت مداری  که  بگویید  شما  است  ممکن 
اما  که والیت مداری اصل قصه است؛  قبول دارم  بنده هم  بله؛ 
اصلی  مشکل  یا  بیماری  نمی شوند؟  والیت مدار  بعضی ها  چرا 
شیعیان  کردن  امتحان  هنگام  آخرالزمان  چرا  چیست؟  آنها 
است تا غربال بشوند و منافقین از شیعه بیرون ریخته بشوند؟! 
که علی بن  کسی بود  منافق شیعه یعنی چه؟ یک زمانی منافق 
کسی دوازده امام را  ابی طالب)ع( را قبول نداشت. اما وقتی یک 

قبول دارد، دیگر نفاق او چه معنایی دارد؟

ْن  ِمّمَ »اّنَ  می فرماید:  شیعیان  این  از  برخی  دربارۀ  رضا)ع(  امام 
ِمَن  ِشیَعِتَنا  َعَلی  ِفْتَنًة   

ُ
َشّد

َ
أ ُهَو  َمْن  ْهَل اْلَبْیِت 

َ
أ َتَنا 

َ
َمَوّد َیْنَتِحل  

اِل...« )وسائل الشیعه/ ج16 /ص17۹( اینها امام حسین)ع(  ّجَ
َ

الّد
را دوست دارند، اما قبل از ظهور، فتنه هایی شدیدتر از فتنۀ دّجال 
راه می اندازند،  چه بسا اینها برای امام زمان)ع( هم اشک بریزند 
اما وقتی امام زمان)ع( آمد، در مقابل او بایستند! اینها چه چیزی 

را قبول نمی کنند؟

آن کسی که روز اول، ریاست پیغمبر)ص( را نپذیرفت، آن کسی که 
که پس  کسی  روز دوم، ریاست امیرالمؤمنین)ع( را نپذیرفت و آن 
از ظهور، با همۀ اّدعاهای شیعه گری، ریاست ولّی اهلل األعظم)عج( 
را نمی پذیرد، وجه مشترک بین آنها چیست؟ یک چیزی هست 
که مزرعۀ بروز  که تکّبر آنها، خودش را نشان می دهد. آن چیست 



| جلسه اول |
مهم ترین عامل سقوط انسان چیست؟  17

تکّبر است، ولی خودش یک حقیقت دیگری است.

که ایمان مان را در آن موضوع باید امتحان  چه موضوعی است 
که عامل اصلی پذیرفتن والیت ولّی  کنیم؟ چه موضوعی است 
کردن والیت ولّی خداست و اتفاقًا موضوع زمانۀ ما هم  خدا یا رد 

هست؟

حرف های  برخی  از  یک مقدار  می خواهیم  جلسات،  این  در 
که پاسخ را عرض  شنیده شده، جلوتر برویم. در جلسات بعد 
این  آن وقت  کردیم،  صحبت  همدیگر  با  پاسخ،  سِر  و  کردم 

سؤال ها هم بیشتر، معنای خود را نشان خواهد داد.



| جلسه دوم |
کثر انسان ها! کم خواستن؛ مشکِل ا

 همۀ بدبختی انسان از »کم خواستن« است
کم راضی ها« کشتند!  حسین )ع( را »به 

کم قانع می شوند؟ که به  کمال طلب هستند، اما چه می شود   آدم ها 
که از »همه چیزخواهی« دست بردارد، از هویت انسانی اش  کسی 

دور شده

بهترین هاست،  دنبال  و  است  »همه چیزخواه«  انسان  اینکه 
خیلی خوب است   

کمال طلبی تعبیر  کمال طلب هستند، البته تعبیر  انسان ها همه 
خیلی جذابی نیست؛ تعابیر مردمی تر و دقیق تری هم وجود دارد، 
مثاًل اینکه انسان ها همه چیزخواه هستند، انسان ها بهترین ها را 



| جلسه دوم |
کثر انسان ها! کم خواستن؛ مشکِل ا 1۹

برای خودشان می خواهند؛ بهترین لذت ها، بهترین موقعیت ها 
را برای خود می خواهند، انسان ها سیری ناپذیر هستند، انسان ها 
بی نهایت طلب هستند و... مگر اینکه انسان ها را اسیر کنیم و آنها 
را از حداقل هم باز بداریم، آن وقت طبیعتًا ممکن است به همان 
گر انسان  کتفا کنند و برای حداقل ، دست و پا بزنند. ولی ا حداقل ا

رها بشود هیچ چیزی جلودارش نیست.

به  یا  باشد،  »کمال طلب«  انسان  که  است  خوب  خیلی  این 
تعبیر  که  می خواهند«  همه چیز  »انسان ها  اینکه  دیگر،  تعبیر 

مردم فهم تری است و ما در محاورات مان استفاده می کنیم.

درس  اولین  بگوییم،  اخالق  درس  نام  به  چیزی  بخواهیم  گر  ا
بیشتر  در  »همه چیزخواهی«،  در  انسان  که  است  این  اخالق 
خواستن، در باالترین لذت ها را خواستن، تقویت بشود! در اینکه 
انسان نخواهد هیچ فرصتی و هیچ موقعیتی را از دست بدهد، 
تربیت،  مسیر  اول  در  و...  بدهد  دست  از  را  لذتی  هیچ  نخواهد 
کرد، نباید  او را طماع  باید  از طمع ترساند، بلکه  را  نباید انسان 

کرد. اصاًل او را از چیزی ترساند، باید او را شجاع 

انسانی  هویت  از  بردارد،  دست  »همه چیزخواهی«  از  که  کسی 
گرفته  خودش فاصله 

کسی از »همه چیزخواهی« دست بردارد دیگر از هویت انسانی  گر  ا
کسی را می خواهی  گرفته است، آن وقت شما چه  خودش فاصله 
انسان  کلیدی  و  اصلی  خواستنی های  پایۀ  وقتی  کنی؟  تربیت 



مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه
محرم 99 20

خراب شده است، به یک موجود ترسوی حداقلی، چه می خواهی 
کجا برسانی؟ دیگر فایده ندارد، چون  بگویی؟ می خواهی او را به 

خراب شده است.

این  آدم  ها  از  خیلی  البته  است،  همه چیزخواه  انسان 
همه چیز خواهِی خودشان را پنهان می کنند. خیلی ها هم هستند 
کنند، سعی می کنند از این  که وقتی می خواهند آدم ها را تربیت 
ک است!  موضوع حرفی نزنند، چون می گویند »این خیلی خطرنا
گر انسان همه چیز بخواهد، می دانی چه می شود؟ برای خودش  ا

فرعونی می شود!«

کند هر انسانی باید همه چیزخواهی اش را در وجود خود لمس 

انسان، در مسیر رشد سنی، دقیقًا  تربیت  در  اسالم  اتفاقًا طرح 
ٌد  َسّیِ )اْلَوَلُد  باشد  ارباب  باید  بچه  هفت سال  که  است  این گونه 
یعنی   )476/ وسائل الشیعه/1  ِسِنیَن؛  َسْبَع  َعْبٌد  َو  ِسِنیَن  َسْبَع 
کند  هفت سال او را نترسان و به او »َچشم« بگو، بگذار احساس 
ابرقدرت است و حکم رانی می کند. بعضی از پدر مادرها ادب  کردن 
بچه را زود شروع می کنند و این غلط است! واقعًا انسان اول باید 
که پدر و  این خواستۀ خودش را ببیند و مزه اش را بچشد، ببیند 

مادر در خدمتش هستند! 

برخی از پدر و مادرها زود به بچه می گویند »تو من را دوست داری 
یا نه؟« چرا این سؤال را از بچه می پرسی؟ بگو من تو را دوست 
دارم! فعاًل چیزی را به او تکلیف نکن، تحمیل نکن. او االن پادشاه 



| جلسه دوم |
کثر انسان ها! کم خواستن؛ مشکِل ا 21

است! این حرف خیلی معنادار است؛ او در هفت سال اول باید 
این گستردگی را در خودش تجربه کند و ببیند، نباید او را بترسانی 
کند و  کنی. هر انسانی ابتدا باید این مرحله را طی  و محدودش 

کند. همه چیزخواهی  خودش را در وجودش لمس 

که ما دنبال امام زمان )ارواحنا له الفداء( هستیم  یکی از دالیلی 
که می گوییم آن زمان  تا حضرت تشریف فرما بشوند، همین است 
پدر  مثل  حضرت  می کند،  پیدا  دیگری  معنای  یک  زندگی کردن 
جامعۀ بشری می آید و حیات و نیازهای اولیه انسان ها را تأمین 
می کند و آدم ها دیگر از اسارت نیاز های حداقلی خالص می شوند.

چرا بسیاری از درس های اخالقی باعث خراب شدن و بی دینی 
آدم ها می شود؟

که واقعًا کم نیست درس های  کرد  خیلی باید به این نکته دقت 
و  بی دین  را  آنها  یا  و  می کند  خراب  را  آدم ها  که  اخالقی ای 
یک  اصل  در  می آورد.  بار  بد  را  آنها  اصاًل  و  می کند  ضددین 
گفته شود  که به ایشان  مرحله ای در زندگی انسان باید باشد 
باش،  داشته  حرص  بورز،  طمع  نخواه،  کم  بخواه،  »همه چیز 
و  باش!«  خودخواه  باش،  فرصت طلب  باش،  بی نهایت طلب 
گر این حرف ها را جایی بگوییم، برخی  که ا این در حالی است 
گاهی  گر  می گویند »حرف های غیراخالقی است« حتی آدم ها ا
که این صفات را یک مقدار در وجودشان دارند، سریع  دیدند 

خودشان را سانسور می کنند! 
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کلماتی مثل »خودخواهی، فرصت طلبی، خودبینی و...« که ما 
می گوییم بد است، اصاًل در اسالم بد نیست؛ خودبینی نه تنها 
بد نیست، بلکه آخر همۀ خوبی ها است و محدودیت هم ندارد 
اتفاقًا می گوییم  نه  ببین!«  را  بگوییم »یک مقدار هم خودت  که 
»همه اش خودت را ببین!« آن وقت از دریچۀ این خودبینی است 
گذاشت و حتی فدای آنها خواهی  که به اهل عالم احترام خواهی 

شد؛ چون به نفع تو است! 

»همه چیزخواه«  بچه  باید  زندگی،  اول  هفت سال  در 
)کمال طلب( بار بیاید

کشیده و برای  که بشر را به بردگی  کنم با این جهانی  کار  من چه 
کرده، درس اخالق  کشیدن بشر حتی دین را استخدام  به بردگی 
یک  به  را  آنها  یعنی  کرده،  وادار  قناعت  به  را  او  کرده،  درست 
کثر ها را ببرند  حداقلی قانع کرده است و حاضرند ابرقدر ت ها، حدا
کنیم!«  را زندگی  و می گویند »در عوضش، بگذار ما این دو روزه 
که  کسی می شود  لعنت خدا بر آنها باد! لعنت خدا شامل حال 
کوتاه بیاید، به خاطر ابرقدرت های  یک ذره از بلند پروازی خودش 
پوشالی! فعاًل تو همه چیز بخواه، این مرحلۀ اول است، یعنی در 

هفت سال اول زندگی، باید بچه این طوری بار بیاید. 

که پایه های تربیتی  در  ما آمدیم یک مدرسۀ علمیه بزنیم دیدیم 
اینها بچه را داغون  گرفته و  دوران راهنمایی و دبیرستان شکل 
کنیم،  کرده اند! ما زیاد نمی توانیم در این مقطع چیزی را درست 
کنیم. لذا رفتیم مدرسۀ راهنمایی  فعاًل باید قبلی ها را بازسازی 
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رفتیم  را درآورده اند!  که در دبستان، پدر بچه  باز دیدیم  بزنیم، 
دبستان بزنیم، دیدیم در مهدکودک و آن هفت سال اول در خانه 
کنیم؟ گفتیم از مهدکودک شروع  کار  کرده اند! پس چه  داغونش 
که با بچۀ خود، چگونه  کنیم؛ فعاًل پدر مادرها بیایند یاد بگیرند 

کار داریم. کنند! بعدًا ما با او  برخورد 

آنها  بر  بتواند  تا  راضی می کند  به حداقل  را  انسان ها  طاغوت، 
سوار شود

اُغوَت«  الّطَ َواْجَتِنُبوْا  اهلَل  اْعُبُدوْا  ِن 
َ
»أ می فرماید  قرآن  اینکه 

که ما را راضی به حداقل  )نحل/36( درواقع این طاغوت است 
موجود  انسان  کند.  طغیان  نمی تواند  او  وگرنه  است!  کرده 
این  بشریت  درد  االن  می کنید  فکر  شما  است.  همه چیزخواهی 
نخیر  است؟  کرده  طغیان  خواهی  همه چیز  در  انسان  که  است 

این طور نیست!

وقتی خداوند می خواست پیامبر خود را بفرستد به ایشان فرمود: 
آُه  ّرَ ن 

َ
َلَیْطَغی*أ نَساَن  ِ

ْ
ال ِإّنَ   

َ
»َکاّل کرده اند؛  طغیان  انسان ها  برو، 

حضرت  می خواست  خدا  که  زمانی  آن  )علق/6و7(  اْسَتْغَنی« 
َطَغی«  ُه 

َ
ِإّن ِفْرَعْوَن  ِإَلی  »اْذَهْب  فرمود  او  به  بفرستد،  را  موسی 

در  و  حاضر  حال  در  هستند!  طغیان گران  تو  مسئلۀ  )طه/24( 
مسئلۀ  درواقع  اما  هستند،  طغیان گران  مسئله،  هم  ما  زمان 
برابر  در  کردن  »تمکین  مسئله  بلکه  نیست،  »طغیان«  بشر 

طغیان گران« است! 



مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه
محرم 99 24

کم راضی شدی؟ که حاال او  تو چرا به حداقل قانع شدی؟ چرا به 
کند و بر پشت تو سوار شود و سرت  )طاغوت( بتواند قدرت پیدا 
که »خدایا این ظالم را از سر من بردار!«  را ِبُبرد! و بعد ناله بزنی 

کم خواستی و او ُپر خواست! که تو  مشکل این بود 

کم خواستن است کثر انسان ها،  مشکل ا

کثریت بشر، همین کم خواستن است؛ برای اینکه بشریت  مسئلۀ ا
می کنند،  درست  سرگرمی  برایش  شود،  خواستن  کم  مشغول 
به  آنها  تا  ترفندهایی می زنند  کوچک درست می کنند،  شهوات 
را سراغ شهوت رانی  او  از یک طرف،  بشوند.  قانع  کم خواستن، 
بردگی  اخالق  دیگر،  طرف  از  و  می فرستند،  کوچک  لذت های  و 
بردگی  اخالق  دین،  از  سوءاستفاده  با  یعنی  می دهند،  رواج  را 
»طمع  می گوید:  و  می دهند  اینها  خورد  به  و  می کنند  تئوریزه  را 

نداشته باش!«

که اصاًل هیچ چیزی ندارد، پس به او نگویید »طمع  این بیچاره 
نداشته باش!« فعاًل باید به او بگویید »طمع داشته باش!« این 
یک  به  ندارد؛  طمعی  هیچ  که  است  مرحله ای  در  فعاًل  بیچاره 
کارمندی راضی شده است! به او بگویید »چرا طمعت مرده  شغل 

است؟ چرا بیشتر نمی خواهی؟« 
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گناه یعنی مشغول چیِز  کشتند!/  کم راضی ها«  حسین )ع( را »به 
کم شدن

را  خودتان  همه چیزخواهی  است،  همه چیزخواه  انسان 
همه چیزخواه  گر  »ا بگویم  ندارم  قصد  فعاًل  بنده  نکنید!  پنهان  
اینکه  یا  نگذاری!«  دیگران  حق  روی  پا  باش  مراقب  شدی، 
کن و...« اصاًل کو آدِم  »همه چیزخواهی ات را جهت بده و محدود 
همه چیز خواه، که بخواهیم به او این حرف ها را بزنیم؟ اول باید 
کم  کنیم؟ به  ببینیم چگونه این همه چیز خواهی را در افراد بیدار 

کشتند؛ آن هم با اشارۀ طاغوتیان!  راضی ها حسین)ع( را 

شدن!  کم  چیز  مشغول  یعنی  گناه  است،  همه چیزخواه  انسان 
که خودشان اعالم می کنند »ما مذهبی  وقتی در بین جوان هایی 
نیستیم« می گویم »گناه یعنی لذِت کم خواستن!« می گویند »این 
چرا  آمد!«  خوشم  دین  از  بود،  نگفته  ما  به  حال  به  تا  کسی  را 
کار می کند؟  باید این طور باشد؟ پس آموزش و پرورش دارد چه 
فیلسوفانۀ  عبارت  وقتی  چرا  می کنیم؟  چه کار  داریم  طلبه ها  ما 
کمال طلب« را-که هر عالمی آن را تأیید  »انسان موجودی است 
»انسان  بگوییم  آنها  به  و  کنیم  ترجمه  مردم  زبان  به  می کند- 
همه چیز خواه است« برخی از علما مخالفت می کنند و به احتیاط 
را  می افتند؟ می گویند نگو »همه چیز بخواه« وگرنه می رود همه 
که دارد خورده  این است  فعاًل مشکل  نه نمی خورد،  می خورد! 

می شود و به خورده شدن راضی شده است!



مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه
محرم 99 26

وقتی به بعضی ها می گویی »مرگ بر اسرائیل بگو« کالس می گذارد 
که حقش را بخورند! مشکل این  و نمی گوید، چون راضی است 
که می داند آنها حقش را خورده اند، ولی باز هم جلوی آنها  است 
کردِن همه چیزخواهی اش  کرنش می کند. فعاًل مسئلۀ او، محدود 

نیست، فعاًل باید بگوییم »همه چیز را بخواه!«

دین مقرراتی برای بدبخت ها نیست/ دین راهنمایی است برای 
که همۀ خوشبختی را می خواهند کسانی 

کنار  بعضی ها  که  هست  عقایدی  یک  هندوستان  در  می گویند 
یا  خیابان  همان  کنار  و  می آیند  دنیا  به  خیابان  کنار  یا  رودخانه 
کاخ نشین ها  رودخانه هم از دنیا می روند، قانع هم هستند و به آن 
است!«  همین  زندگی مان  ما  »اصاًل  می گویند  و  نمی کنند  نگاه 
بنده می گویم آیا فقط در هند، این گونه است؟ در همه جا به نوعی 
دنیا  به  پایین  سطح  و  کارمند  و  کارگر  بعضی ها  است؛  همین گونه 
می آیند و همین جوری هم از دنیا می روند و دیگر چیزی بیشتر از 

این نمی خواهند!

گردِن  باید  بایستی،  مقابلش  در  باید  خورد  را  تو  حق  کسی  گر  ا
گردن کشاِن عالم را بشکنی! اول باید همه چیز خواهی در وجود 
شما تقویت شود و بعد، پیامبر بیاید و بگوید »اجازه می دهید من 
این همه چیز خواهِی شما را جهت بدهم و راه درستش را بگویم؟« 
اما متأسفانه فعاًل کسی همه چیزخواه نیست، در چنین شرایطی 
شما چه چیزی می خواهی به او بگویی؟ اصاًل دین برای او معنا 
ندارد. دین مقرراتی برای بدبخت ها نیست، دین راهنمایی است 
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که همۀ خوشبختی را می خواهند! کسانی  برای 

کمال طلب است؛ یعنی  یک موجود تمامیت خواه است انسان 

همان   تمامیت خواهی  است!  تمامیت خواه  موجود  یک  انسان 
انسان  یعنی  را می گویم!  فارسی اش  کمال طلبی است؛ من دارم 
همه چیز می خواهد، خوبش را هم می خواهد و هرچه هم به او 
بدهی باز بیشترش را می خواهد! آیا انسان را به خاطر این ویژگی 
که در  کرد؟! نخیر، مذمت مال این نیست، مذمتی  باید مذمت 
کالم اولیاء خدا هست مال این است که انسان همه چیزخواهی اش 
کم محدود می کند، درواقع همه چیز نمی خواهد،  را به چیزهای 
می خواهد  که  چیزهایی  آن  و  بخواهد  همه چیز  کسی  گر  ا وگرنه 

کنند، هیچ اشکالی ندارد.  حقیقتًا لذت بیشتر و برتر تولید 

تفریط  و  افراط  بین  تعادل  »فضیلت،  می گوید  یونانی  اخالق 
است!« واقعًا این حرف چقدر نفرت برانگیز است! آیا من باید در 
دوست  در  کسی  گر  ا نکنم؟!  افراط  لذت  عالی ترین  به  رسیدن 
خواهد  حیوان  مثل  که  نکند  افراط  لذت،  عالی ترین  داشتِن 
آیا فضیلت در همه جا،  آمده است؟  برای چه  پیغمبر  بود! پس 
تعادل بین افراط و تفریط است؟! نه، اصاًل این طور  نیست، اتفاقًا 
فضیلت در افراط است؛ فضیلت در افراط در حب اهلل است! این 
که دیگر حد ندارد؛ تا آخرش برو، مسابقه بگذار و از همه جلو بزن، 
تمام عمرت را برایش بگذار، فضیلت در این است. فضیلت در حد 

کرده است؟  کسی درست  وسط نیست، این مزخرفات را چه 
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هیچ وقت بچه تان را به حداقل توصیه نکنید، وگرنه بی دینش 
می کنید!

کمال طلبی  انسان، کمال طلب است، خواهش می کنم اول، این 
کنید و بعد بگویید »کمال مطلق خداست«  را یک مقدار ترجمه 
کمال طلبی  مادرها  و  پدر  از  خیلی  کمال طلبی؟  این  کو  حاال 
بچه خود را نابود می کنند. اصاًل بیان یک جمالتی در خانه باید 
ممنوع بشود مثاًل اینکه »درس بخوان و مدرک تحصیلی بگیر، تا 

بدبخت نشوی!« 

که  بگو: »بچۀ من، تو باید طوری باسواد و شایسته و خوب باشی 
به مدرک تحصیلی نیاز نداشته باشی! آنهایی که مدرک تحصیلی 
دارند، بیایند ریزه خور خوان تو بشوند!« هیچ وقت بچه های تان را 

به حداقل توصیه نکنید، وگرنه بی دین شان می کنید!

کنیم کمال طلبی معنای عمیقی دارد؛ باید برایش ادبیات سازی 

معنای  کمال طلبی  البته  است،  کمال طلبی  موجود  انسان 
برایش  و  گرفته ایم  فاصله  آن  از  متأسفانه  دارد،  عمیقی  خیلی 
و  تحلیل ها  کمال طلبی  برای  باید  ما  نکرده ایم.  ادبیات سازی 
که جوان ها وقتی می شنوند،  باشیم  تفسیرهای درست داشته 
کیف کنند و لذت ببرند. هرچیزی را بیشترش را بخواه! مثاًل از لذت 
که از لذت  شهوانی، بیشترش را بخواه؛ یعنی چه؟ یعنی چیزی 
شهوانی باالتر است و بیشتر مستت می کند، آن را بخواه و به این 
کوچک است برای اینکه با  کم، محدود نشو. اینها یک نمونۀ  حد 
فضای این لذت ها آشنا بشویم، برای اینکه بتوانیم در مورد لذت 
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کنیم، اینها برای آشنایی است، اینها برای توقف  باهم صحبت 
سر  حوصله ات  مدتی  از  بعد  برسی،  اینها  به  وقتی  اصاًل  نیست، 

می رود و بعد تمام می شود. 

ادبیات سازی  انسان،  تمامیت خواهِی  یا  کمال طلبی  برای  ما 
نکرده ایم. می دانید چرا خیلی ها دین گریز هستند؟ برای اینکه 
از محدودیت خوش شان نمی آید. اینکه از محدودیت خوشت 
خوشت  محدودیت  از  گر  ا اتفاقًا  آفرین!  است؛  خوب  نمی آید، 
به  رسیدن  برای  می گوید؟  چه  دین  پس  هستی!  برده  بیاید، 
که تو بگویی و  یک موقعیت بدون محدودیت )یعنی موقعیتی 
خدا هم بگوید »باشد؛ چشم« یعنی به مقام مرضیه برسی( یک 
که در آن راه، محدودیت هایی را باید بپذیری.  راهی وجود دارد 
گر دین را این طوری توضیح بدهید، می گوید »باشد می پذیرم«  ا
اینکه بگوییم: »ای انسان، کاًل باید محدود باشی!« این دیگر 
را  ما  اصاًل  چرا  ببخشید،  »پس  می گوید:  است؟  صیغه ای  چه 

انسان آفریدی؟« 

مقام مرضیه را در عاشورا ببینید: خدای حسین)ع( ظهر عاشورا 
گر می خواهی االن دشمنانت  فرمود: حسین، هرچه تو بخواهی! ا
به  طبیعی،  سنت  به  می خواهی  اینکه  یا  برسانم،  قتل  به  را 
شهادت برسی! اما تو با شهادت هم پیش من عزیزتر از اینکه االن 
هستی، نخواهی شد، شهید هم نشوی همین قدر پیش من عزیز 
کرد و خدا فرمود: باشد حسینم. در  هستی... حسین)ع( انتخاب 
سورۀ فجر می فرماید: »إرِجِعی إلی َرّبَِک راِضَیًة َمرِضّیة« تو به مقام 
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گمشدۀ انسان است،  مرضیه رسیدی، محدودیتی نداری. این 
یک کمی دربارۀ این مسئله، با آدم ها حرف بزنیم.

قناعت   / است  خواستن«  »کم  از  انسان  بدبختی های  همۀ 
مردم به حداقل ها موجب شد به یزید تن بدهند و حسین)ع( 

را بکشند

مردم  قناعت  است.  خواستن  کم  از  انسان  بدبختی های  همۀ 
امام  بروند  و  بدهند  در  تن  یزید،  به  شد  موجب  حداقل ها  به 
حسین)ع( را بکشند، چقدر پست فطرت هستند اینهایی که به کم 

قانع هستند، چقدر رذل و جنایت کار هستند! 

گزاره های اخالقی، بعضی از سبک های تربیت اخالقی و  بعضی از 
کرده است. چرا بعضی ها حاضر  بعضی  از نگاه ها، جامعه را نابود 
نتیجۀ  این  بگویند؟  آمریکا  بر  مرگ  و  باشند  انقالبی  نمی شوند 
کم قانع  گفته اند »به  برخی از درس اخالق های غلط است؛ به او 
کم قانع هستم، بگذار آمریکا  باش!« او هم می گوید: »ُخب من به 
گیرمان بیاید  سلطه اش را داشته باشد و بگذارد ما هم یک چیزی 

و بخوریم!« 

برخی از شیوه های تبلیغ غلط دین، منجر به سکوالریزم می شود. 
که اصاًل امکان ندارد سکوالر بشود، اصاًل دین، آدم را  البته دین 
سیاسی بار می آورد، آدم را انقالبی بار می آورد. پس چرا بعضی ها 
در اثر تبلیغ دین، این طوری می شوند؟ شاید موقع تبلیغ و معرفی 
در  کرده اید.  زیاد  و  کم  را  دین  و  نکرده اید  دقت  تعابیر  در  دین، 
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معرفی دین، در تربیت و در توصیه های اخالقی باید یک اصولی 
کرد. را رعایت 

دین راهی است برای رسیدن به نامحدود بودن

قدرت  به  بودن،  نامحدود  به  رسیدن  برای  است  راهی  دین 
که می بینی  آنجایی نشأت می گیرد  از  تو  کِی  پا مطلقه می رسی، 
کار می توانی بکنی! با اینکه می توانی، ولی می گویی »انجام  همه 

نمی دهم!« 

که عارف می شود، خداوند یک اسبابی برایش فراهم  کسی  چرا 
برای  دارد؟  فوق العاده ای  قدرت  می کند  احساس  که  می کند 
گناه  گشنه مرده ها  کند! ما  کش  ِک پا ِک پا اینکه خدا می خواهد پا
که قدرت نداریم و ضعیف هستیم، گناه می کنیم. در  می کنیم! ما 
لّلُهَمّ اْجَعْل ِغناَى فی َنْفسی« خدایا، 

َ
تعقیبات نماز می خوانیم: »ا

غنای من را در جان من قرار بده! این یعنی چه؟ یعنی بگویی: 
من به همه چیز رسیده ام! دیگر چیزی نمی خواهم.

ُپر  توپش  چقدر  می دانی  باشد،  رسیده  همه چیز  به  که  انسانی 
ک می شود، شایسته می شود،  می شود! واقعًا »آدم« می شود، پا

کند؟! خطا نمی کند، ظلم نمی کند، اصاًل برای چه ظلم 

کمال طلب باشیم، إن شاءاهلل ما را تربیت  که واقعًا ما  إن شاءاهلل 
کنند برای همه چیز خواهی، برای رسیدن به قدرت مطلق، برای 
که  کامل، برای رسیدن به همۀ طمع هایی  رسیدن به یک غنای 

داریم؛ البته طمع های خوب.
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آدم ها کمال طلب هستند، اما چه می شود که متوقف می شوند 
کم قانع می شوند؟ و به 

می کنیم:  تکرار  دیگر-  تعبیر  یک  دوباره-با  را  قبل  جلسه  سؤال 
متوقف  که  می شود  چه  اما  هستند،  کمال طلب  همه  آدم ها 
همان  می شود  چه  می خواهند،  همه چیز  که  آدم ها  می شوند؟ 
چیزهایی هم که دارند را از دست می دهند؟ آدم ها که کمال طلب 
به  که  ابزاری  و  وسیله  سراغ  نمی روند  که  می شود  چه  هستند، 
اختیار  در  خدا  که  آسانی  ابزار  برسند،  خواستنی های شان  همۀ 

قرار داده است؛ یعنی همان دین.

همه چیزخواهِی  به  انسان  اینکه  برای  است  وسیله ای  دین، 
استفاده  را  دین  از  یک مقدار  که  می شود  چه  برسد،  خودش 
می کنند و جلوتر نمی روند؟ اولین پرتگاه برای انسان ها چیست؟ 
این پرتگاه حضرت آدم را زمین زد، او سِر همین مسئله از شیطان 

فریب خورد.

عبرت  هم  آدم  از  باید  بگیریم،  عبرت  ابلیس  از  نباید  فقط  ما 
ُه« این را برای چه فرمود؟  بگیریم. قرآن می فرماید: »َعَصی آدُم َرّبَ
نه، می خواست یک  ببرد؟  را  آدم  آبروی حضرت  آیا می خواست 
کمال طلب است، اما چه می شود  چیزی را به ما بفهماند. انسان 
کمال طلبی از یادش می رود؟ در جلسات بعد، به پاسخ این  که 

سؤال ها می پردازیم.
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که انسان آنجا سقوط می کند و بدی هایش رو می آید،  گردنه ای 
 کجاست؟

که حاضر نیست یک چیزی بدهد تا یک  مشکل انسان این است 
چیزی به دست آورد؛ می خواهد همه چیزش را نگه دارد!

کمال طلبی انسان چرا و در »کجا« متوقف می شود؟ حس 

روحیۀ  این  گر  ا البته  هستند؛  کمال طلبی  موجودات  انسان ها 
در  و  کنند  حفظ  را  خودشان  همه چیزخواهِی  و  کمال طلبی 
کمال طلبی  این  از  دیگران،  توسط  تحقیرشدن  و  ترس ها  اثر 
عقب نشینی نکنند. ضمن اینکه پیامبران الهی هم آمده اند برای 
کمال طلبی انسان و برای معرفِی  تقویت این همه چیزخواهی و 
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مصداق و آموزش دادن در این زمینه.  

متوقف  انسان  کمال طلبی  این  چرا  که  است  این  سؤال  حاال 
کجا متوقف می شود؟ ما در این جلسات بیشتر  می شود و در 
می خواهیم  می شود،  متوقف  چرا  بگوییم  بخواهیم  اینکه  از 
اینکه »چرا متوقف  به  البته  کجا متوقف می شود؟  بگوییم در 
می شود« هم می پردازیم، اما بیشتر توجه مان روی آن نقطه ای 

که »انسان در آنجا متوقف می شود!«  است 

کرده و دچار سانحه شده  کسی در مسیر رانندگی، چپ  مثاًل یک 
به دلیل  شاید  است؛  بحث  یک  کرده؟«  چپ  »چرا  اینکه  است، 
حرکت  زیاد  سرعت  با  کرده،  بی دقتی  کرده،  بی احتیاطی  اینکه 
کرده؟« یک  کرده، حواسش پرت شده و... اما اینکه »کجا چپ 

کرده است. ک، چپ  گردنۀ خطرنا بحث دیگر است؛ مثاًل سر یک 

کجا اشتباه می کنند و به زمین می خورند؟  
ً
آدم ها معموال

حسادت،  تکبر،  به دلیل  مثاًل  می کنند؟  اشتباه  چرا  آدم ها 
حب  الدنیا و... این یک بحث است. یک بحث دیگر این است 
می کنند  چپ  و  می شوند  اشتباه  دچار  کجا  معمواًل  آدم ها  که 
مسئله،  این  دربارۀ  می خواهیم  فعاًل  ما  می خورند؟  زمین  به  و 
ک  گردنۀ خطرنا که محل این  کنیم. این خیلی مهم است  بحث 
کم و بیش با آن مواجه  را بدانیم؛ چون ما هر روز در زندگی مان 

هستیم، باید ببینیم آن نقطه کجاست؟

که متوقف  کمال طلبی هستند، چه می شود  انسان ها موجودات 
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والیت مدار  حتی  و  آورده اند  ایمان  اینکه  با  بعضی ها  می شوند؟ 
کمال  کنند و راه رسیدن به  کمال طلبی را تقویت  شده اند تا این 
را یاد بگیرند، پس چرا متوقف می شوند؟ ما معمواًل در پاسخ به 
که می گویند: »چون آدم های بدی  این گونه سؤال ها شنیده ایم 
هستند یا اینکه خیلی از بدی ها-مثل تکبر و حسادت- را دارند« 
اما خیلی ها حسادت دارند، خیلی ها تکبر دارند، )مشکالتی از این 
قبیل را، کم و بیش همه با آنها درگیر هستیم( پس چرا بعضی ها 

چپ می کنند و بعضی ها چپ نمی کنند؟

که والیت اهل بیت)ع( را دارند ممکن است در این  کسانی  حتی 
کنند! گردنه، چپ 

چپ  است  ممکن  دارند  را  اهل بیت)ع(  والیت  که  کسانی  حتی 
کنند، زیرا این گردنه، گردنۀ سختی است؛ یعنی کسانی که رانندگی 
کنند. در جاده هم قبل از  بلد هستند هم ممکن است اینجا چپ 
گردنه چندتا تابلو می گذارند؛ منظورشان این نیست که تو رانندگی 
بلد نیستی، بلکه می خواهند بگویند »این گردنه، پیِچ تند دارد!« 
گردنه به زبان های مختلف به ما نشان داده شده  در قرآن، این 
کرده اند، بیدار  است، و به وسیله آنها، ما را ترسانده اند، هوشیار 

کرده اند! یکی از آنها، قصۀ حضرت آدم است. 

کرد؛  که اسماء الهی را تعلیم یافته بود در اینجا چپ  حضرت آدم 
کرد، چون  چه برسد به من و شما! لذا در اینجا خیلی باید دقت 
کنیم، مثل  کار داریم، باید با آن زندگی  ما با این موضوع، یک عمر 
که روزی سه بار نماز بخوانیم و بعد، بقیه وقت مان را  نماز نیست 
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کارهای دیگر بپردازیم، با این موضوع هر لحظه درگیر هستیم.  به 

که یک دفعه ای متوقف می شود؟  آدم کمال طلب به کجا می رسد 
انسان در عین حال که کمال طلب است، خیلی چیزها می خواهد 
و به همین دلیل که خیلی چیزها می خواهد و همه چیز می خواهد 
فلسفۀ  درک  عدم  آن  و  می گرد  قرار  بزرگ  آسیب  یک  معرض  در 

حضورش در این دنیا است!   

توقف  یا  سقوط  باعث  دنیا،  در  ستد«  و  داد  روحیۀ  »نداشتِن 
انسان می شود!

کوچک  اول یک مثال بزنم، و بعد آن را توضیح بدهم؛ یک بچۀ 
اسباب بازِی  گر  ا می کند  بازی  اسباب بازی  یک  با  دارد  وقتی 
کردن و  گریه  بهتری دست بچۀ دیگری ببیند، شروع می کند به 
می گوید »آن را می خواهم!« تا اینجایش عالی است، چون انسان 
اما  است.  سخت  خیلی  کردنش  محدود  و  است  همه چیزخواه 
تو  به  را  اسباب بازی  آن  ندارد،  »اشکالی  بگویی  بچه  به  وقتی 
معمواًل  بچه  بده«  را  خودت  اسباب بازِی  این  ولی  می دهیم، 
از دستش بگیری دوباره شروع می کند به  را  گر آن  ا و  نمی دهد، 
کند،  کردن! با اینکه فقط با یک اسباب بازی می تواند بازی  گریه 
اما حاضر نیست، قبلی را بدهد و جدید را بگیرد، این یعنی روحیۀ 

داد و ستد ندارد! 

»این  بگویی  او  به  گر  ا می شود  موجب  کودک،  کمال طلبی ِ 
کوچکتر را بده، اسباب بازی بزرگ تر را به تو می دهم«  اسباب بازی 
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می گوید: حاال نمی شود هم این باشد، هم آن را بدهی؟

چیزی  نیست  حاضر  همه چیز خواه،  آدِم  که  اینجاست  مشکل 
بدهد!

آیا عیبی دارد آدم این طور باشد؟ در بهشت عیبی ندارد این طور 
غ بریان  باشی! در بهشت با تو داد و ستد نمی کنند. مثاًل آنجا مر
بوقلمون  یک  می کنی  هوس  بعد  هست،  سفره ات  سر  بهشتی 
را  دو  هر  کنارش،  می گذارند  هم  بوقلمون  یک  لذا  بخوری،  هم 
نوش جان می کنی و لذتش را می بری. اما در دنیا این طور نیست؛ 
در دنیا هرچیزی را بخواهی، برای اینکه به تو بدهند، یک چیزی 

را از تو می گیرند. 

مشکل اینجاست که چون آدم، کمال طلب و همه چیز خواه است، 
حاضر نیست برای اینکه یک چیزی را بگیرد، یک چیزی را بدهد، 
گاهی اشتباه می کند و وقتی یک چیز بهتر می خواهند به او  حتی 

کمتر است، حاضر نیست بدهد. که دارد و  بدهند، آن چیزی را 

باید  چیزی  یک  بیاوری،  به دست  بخواهی  هرچیزی  دنیا  در 
که آدم ها سقوط می کنند  گردنۀ »داد و ستد« است  بدهی / سِر 

و بدی ها یی مثل تکبر، حسادت بروز می کند

کردیم: یکی اینکه در دنیا هرچیزی  پس تا اینجا دو نکته را بیان 
گر  بخواهی به دست بیاوری، یک چیزی باید بدهی، و دیگر اینکه ا
کمتر باید بدهی! این داد  در دنیا یک چیز بهتر بخواهی، یک  چیز 
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و ستد در دنیا وجود دارد. چرا؟

فلسفۀ وجود ما در این دنیا همین داد و ستد است، سِر گردنۀ 
داد و ستد است که آدم ها سقوط می کنند و بدی ها یی مثل تکبر، 
حسادت و خیلی چیزهای دیگر، را از خود نشان می دهند. باید 
ویژگی  ندارد؛  شما  به  ربطی  گردنه  این  بشناسیم؛  را  گردنه  این 
که می فرماید:  دنیا است! روایتی از أمیرالمؤمنین علی)ع( هست 
می دانی دنیا چگونه است؟ هر نعمتی را به تو بدهد یک چیز دیگر 
ْخَری« )نهج البالغه/ 

ُ
 ِبِفَراِق أ

َ
 َتَناُلوَن ِمْنَها ِنْعَمًة ِإاّل

َ
را می گیرد. »ال

کند.  خطبه 145( یعنی هیچ کسی نمی تواند چیزی اضافه 

را  روزی  یک  هر  می دهند:  توضیح  کالم،  این  ادامۀ  در  حضرت 
ٌر  ُر ُمَعّمَ  ُیَعّمَ

َ
کم می شود )َو ال که زندگی می کنی یک روز از عمرت 

َجِله(  با هر جرعۀ نوشینی 
َ
 ِبَهْدِم آَخَر ِمْن أ

َّ
ِمْنُکْم َیْومًا ِمْن ُعُمِرِه ِإال

یا خوردنی در دنیا یک غصه  یا مشکلی هست )َمَع ُکّلِ َجْرَعٍة َشَرٌق 
ْکَلٍة َغَصص (

َ
ُکّلِ أ َو ِفي 

که »دنیا محل داد و ستد است«! این حقیقت را بپذیریم 

به هیچ نعمتی نمی رسید مگر اینکه یک نعمت دیگر را از دست 
این  بپذیریم؛  را  این  و  باشیم  آرام  کنید!  انتخاب  پس  بدهید. 
و  مؤمن  گر  ا است.  ستد  و  داد  محل  دنیا  است،  واقعیت  یک 
گردنه چگونه  والیت مدار، این را باور نکند سقوط می کند! از این 
که ایمانت باید تو را  کنی؟ این آن نقطه ای است  می خواهی عبور 

از اینجا عبور بدهد.
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که از  کرده  که بگوییم »طرف ایمان به خدا پیدا  این طور نیست 
را جمع  تا بدوِن دادن هیچ چیزی، همه چیز  کمک بگیرد  خدا 
کرده تا چیزی را از دست  کند!« یا اینکه »ایمان به ولّی خدا پیدا 
فرمود  أمیرالمؤمنین)ع(  نیست؛  حرف ها  این  نخیر  ندهد!« 

هرچیزی بگیری یک چیزی از تو می گیرند! 

پدید  ما  برای  بحران  دو  فهمیدیم،  را  ستد  و  داد  لزوم  وقتی 
می آید:

در این صورت )با فهمیدن مطلب فوق( دوتا بحران برای انسان 
به وجود می آید؛ یکی اینکه طرف می گوید »پس من دیگر تالش 
نکنم!« دوم اینکه می گوید »پس دیگر دعا نکنم!« و عبور از این 
کار  دو بحران هم سخت است چون انسان می گوید: »اینکه من 
کار نکنم فرقش چیست؟« جواب این سؤال خیلی  بکنم با اینکه 
را  هرچیزی  است؛  ستد  و  داد  محل  دنیا  چون  است؛  سخت 
گرفتی یک چیزی باید بدهی! پس وضع خودت را خراب تر نکن. 
بهتر هم نکنم؟ بهتر نداریم؛ بهتر به معنای »همه چیزطلبی« در 

دنیا نداریم.

کنند و یک دنیای  کاش فیلم سازها به جای اینکه ما را خام  ای 
خیالی و غیرواقعی را به ما نشان بدهند، راستش را می گفتند؛ مثاًل 
می گفتند »این را که می بینی خوشگل تر است، یک جای دیگرش 
که می بینی پول دارتر است، یک جای دیگرش  نقص دارد. او را 
دیگرش  جای  یک  نیست،  فلج  می بینی  که  را  او  دارد.  نقص 

مشکل دارد!«
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و  کند  ستد  و  داد  نمی خواهد  چون  می شود  متوقف  آدم 
می خواهد برای خودش نگه دارد!

که متوقف می شوند؟  آدم ها همه چیزخواه هستند، چه می شود 
ستد  و  داد  نمی خواهد  است،  ستد  و  داد  محل  که  دنیایی  در 
کند و می خواهد آنچه دارد را برای خودش نگه دارد! می گوید ما 
که داریم را نگه داریم!  چیز دیگری نمی خواهیم، همین چیزی 

کن برود!  نمی شود، این را از تو می گیرند، پس خودت رد 

آیا  گفت:  او  به  ابلیس  کرد؛  سقوط  همین  برای  آدم  حضرت 
که  چیزهایی  این  تا  بدهم  نشان  تو  به  راهی  یک  می خواهی 
دشمنِی  رفت،  یادش  را  خدا  بله.  گفت  داری؟  نگه  را  داری 
را یادش رفت، لذا به سراغ شجرۀ ممنوعه رفت، برای  ابلیس 
که دارد را نگه دارد.  چه؟ برای اینکه می خواست همین هایی 

کرد! لذا سقوط 

 
َّ

ال َوُمْلٍک  اْلُخْلِد  َشَجَرِة  َعَلی  َک 
ُ
ُدّل

َ
أ »َهْل  گفت:  آدم  به  ابلیس 

داللت  جاودانه  درختی  به  را  تو  می خواهی  )طه/120(  َیْبَلی« 
بخواهی  وقتی  اما  است،  خوبی  چیز  جاودانگی طلبی  کنم؟ 
»من  بگویی  و  کنی  دارایی هایت  اضافه  به  را  جاودانگی طلبی 
می خواهم این دارایی ها را همیشه داشته باشم« خراب می شود. 
با من تجارت  را نگه داری، پس  اینها  خدا می فرماید: نمی شود 
گر با اشتیاق بدهی، از تو می خرم. یک نمونه اش شهادت  کن؛ ا
گر خودت، جانت را به من  گر شهید نشوی، می میری! ا است. ا
بدهی، از تو می خرم، وگرنه باز هم می میری و در قبرستان دفن 
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ُتْقَتُلوا   
َ

ال ِإْن  ُکْم 
َ
ِإّن َمِحیٌص؛   اْلَمْوِت  َعِن  َلْیَس  ُه 

َ
)َفِإّن شد!  خواهی 

َتُموُتوا؛ ارشاد مفید/1 /238(

نه؟  یا  تجارت هست  نه؟ شهادت  یا  ماه شهادت هست  محرم 
چیزی  چه  امام حسین)ع(  از  آمده اید  محرم،  این  در  شما  ُخب 
بگیرید؟ چه چیزی می خواهید به امام حسین)ع( بدهید؟ از چه 

چیزی حاضر هستید بگذرید؟ 

ایمان به خدا چه زمانی به درد می خورد و باعث می شود آدم 
ساقط نشود؟

آدم  می شود  باعث  و  می خورد  درد  به  زمانی  چه  خدا  به  ایمان 
گرفته شد، بگویی  تو  از  گر یک چیزی  ا که  ساقط نشود؟ زمانی 
آرام  باشی،  صبور  است«  گرفتن  محِل  دنیا  است؛  همین  »دنیا 
اینها  هستم  حاضر  من  می فرماید:  خدا  که  است  جالب  باشی! 
کن؛  از تو بخرم! یعنی دورریز نداری، پس فقط با من تجارت  را 
از  دادی،  را  سالمتت  کردی،  تب  شدی،  مریض  خوردی،  سرما 
وقتی سالم شدی چه؟  را می خرم. پس  اینها  تو می خرم، همۀ 
تو  به  سالمتی  که  داده ای  دست  از  را  چیزی  چه  ببین  آن وقت 

داده اند! 

حاال ایمان به چه دردی می خورد؟ آیا ایمان یعنی اینکه بدانی 
خدا هست؟ والیت در این داد و ستد چه نقشی دارد؟ جایگاه 

کرد. کجای این قصه است؟ دربارۀ اینها باید بحث  والیت 
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بدبخت  را  آدم  داری(  آنچه  کردن  حفظ  )یعنی  محافظه کاری 
می کند

که »انسان نمی خواهد دارایی هایش را بدهد  به این حالت بدی 
می شود.  گفته  محافظه کاری  کند«  حفظ شان  می خواهد  و 
محافظه کاری -یعنی حفظ کردن آن چیزی که داری- واقعًا آدم را 
گفت: »آیا می خواهی این  بدبخت می کند. ابلیس به حضرت آدم 

را از دست ندهی؟« و این گونه آدم را فریب داد.

فریب  این  ما هم هست؛  زندگی  در  آدم،  ما حضرت  فریب جد 
مفسرین،  برخی  نقل  بر  بنا  دومش  رکن  که  داشت  رکن  دو 
قطعی  که  اولش  رکن  اما  نداریم.  کاری  آن  با  و  است  احتمالی 
که داری، حفظ  است این است: »می خواهی این چیزهایی را 
می دهد  توضیح  قشنگ  را  این  خیلی  متعال،  خداوند  کنی؟« 
است،  بهشت  اینجا  گفتم:  آدم  حضرت  به  »من  می فرماید:  و 
یک وقت دشمنت تو را از بهشت، خارجت نکند! »َفُقْلَنا َیا آَدُم 
َفَتْشَقی«  ِة  اْلَجّنَ ِمَن  ُکَما  ُیْخِرَجّنَ َفاَل  َوِلَزْوِجَک  َک 

َ
ّل َعُدّوٌ  َهَذا  ِإّنَ 

)طه/117( این داستان همۀ ما است.

 
ُ
َتْظَمأ  

َ
ال َک 

َ
ّن

َ
َتْعَرى*َوأ  

َ
َوال ِفیَها  َتُجوَع   

َّ
ال

َ
أ َلَک  »ِإّنَ  فرمود:  بعد 

گرسنه می شوی،   َتْضَحی« )طه/ 117و118( تو اینجا نه 
َ

ِفیَها َوال
نه  می شود،  گرمت  نه  می شوی،  عریان  نه  می شوی،  تشنه  نه 
آدم  برای  را  اینها  دارد  خدا  داری!  همه چیز  می شود،  سردت 
می گوید و تذکر می دهد با اینکه آدم خودش در بهشت است و 

این چیزها را می داند.
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َک 
ُ
ُدّل

َ
أ َهْل  آَدُم  َیا  َقاَل  ْیَطاُن 

َ
الّش ِإَلْیِه  »َفَوْسَوَس  می فرماید:  بعد   

گفت   َیْبَلی« )طه/120( ابلیس به او 
َّ

اْلُخْلِد َوُمْلٍک ال َعَلی َشَجَرِة 
کنم )تا همۀ  می خواهی من تو را به درخت جاودانگی راهنمایی 
این  باش  مواظب  فرمود  آدم  به  خدا  یعنی  داری(؟  نگه  را  اینها 

که داری عامل بدبختی ات نشود!  چیزهایی 

دارایی هایت  گول  نخور،  را  هیکلت  »گول  می گویند:  شنیده اید 
کسی  اصاًل  خورد؛  را  دارایی هایش  گول  آدم،  حضرت  نخور؟«  را 
گولش زد؟  از او بگیرد، اما شیطان چطوری  نمی خواست آنها را 

گول خورد.  گفت: می خواهی اینها را از تو نگیرند؟ و آدم 

حاال خدا در موضوع جهاد به ما چه می گوید؟ می فرماید: می آیید 
جان تان را به من بدهید؟ پدر جد ما بنا نبود جان بدهد، اما سر 
کند، فریب خورد! حاال  اینکه می خواست دارایی هایش را حفظ 
که دارایی هایش  خدا می خواهد جان ما را بگیرد! آنجا آدم ترسید 
که  را از دست بدهد لذا فریب خورد، حاال تو هم داری می ترسی 
جانت را از دست بدهی، نترس! أمیرالمؤمنین)ع( فرمود: بروی 
به  باشد،  آمده  سر  به  عمرت  گر  ا نمی شود،  کم  عمرت  جهاد 
ْیَنما 

َ
)أ می میری!  باشی  هم  خانه ات  در  گر  ا حتی  قرآن،  فرمودۀ 

َدٍة؛ نساء/78( )ُقْل  َتُکوُنوا ُیْدِرْکُکُم اْلَمْوُت َو َلْو ُکْنُتْم فی  ُبُروٍج ُمَشّیَ
ذیَن ُکِتَب َعَلْیِهُم اْلَقْتُل ِإلی  َمضاِجِعِهْم؛ 

َ
َلْو ُکْنُتْم فی  ُبُیوِتُکْم َلَبَرَز اّل

آل عمران/154(
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گر اهل داد و ستد نباشی بدی هایت آشکار می شود! ا

َلُهَما  َفَبَدْت  ِمْنَها  َکاَل 
َ
»َفأ شد؟  چه  خوردند،  درخت  آن  از  وقتی 

َسْوآُتُهَما« )طه/122( بدی های شان آشکار شد! اهل داد و ستد 
نباشی بدی هایت رو می آید! این بدی ها همان حرف هایی است 
که معمواًل می زنند؛ فالنی حسود است، فالنی مغرور است، فالنی 
گر در این دنیا دست ِبده نداشته باشی، ممسک  تکبر دارد و... ا

باشی و حاضر به داد و ستد نباشی، بیچاره می شوی.

کلیدی است؟ اهمیتش را در داستان  این ویژگی  چقدر مهم و 
حضرت آدم دیدیم. حاال دو آیۀ دیگر از آیات قرآن را نیز بخوانیم. 
ج/1۹( انسان حریص  نَساَن ُخِلَق َهُلوًعا« )معار ِ

ْ
می فرماید: »ِإّنَ ال

آفریده شده است؛ می خواهد همه چیز را بگیرد. این عیبی ندارد 
گر همه چیز را درست بگیرد. ولی می فرماید: بد می گیرد، بدی اش  ا
ج/20( وقتی می خواهم  ّرُ َجُزوًعا« )معار

َ
ُه الّش که »ِإَذا َمّسَ این است 

یک چیزی از او بگیرم-هرچند بخواهم به جایش یک  چیز بهتری 
ع می کند و می گوید »وای من نمی خواهم و...«  به او بدهم- جز
ع  کردن بچه ها؛ وقتی یک چیزی را بخواهیم از او بگیریم  مثل جز

ع می کند.  بچه بازی در می آورد و جز

گر یک  ج/21( حاال ا ُه اْلَخْیُر َمُنوًعا« )معار ِإَذا َمّسَ بعد می فرماید: »َو
می گوید:  می دهد؟!  پس  مگر  بدهید،  بچه  این  به  اسباب بازی 
نه، من می خواهم این را نگه دارم! این بچه بازی ها چیست در 
و  هستند  انسان شناسانه  خیلی  فوق،  آیۀ  سه  این  می آوری؟! 

بسیار جای تأمل دارند.
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انسان تنگ نظر است و موجود عجیب و غریبی است! 

برای اینکه عمق فاجعه را ببینید، یک آیۀ دیگر را هم می خوانم. 
ی« )اسراء/100(  َرّبِ َتْمِلُکوَن َخَزآِئَن َرْحَمِة  نُتْم 

َ
أ ْو 

َ
ّل می فرماید: »ُقل 

پروردگار  رحمت  خزائن  می شناسم،  من  که  آدم هایی  شما  گر  ا
»ِإًذا  نمی دهید!  »بده«  بگویند  شما  به  و  باشد،  دست تان  در 
ْمَسْکُتْم َخْشَیَة اِلنَفاِق« ای انسان تو این گونه هستی، می ترسی 

َ َّ
أل

انفاق کنی! 

گر همۀ رحمت خدا هم دستت باشد یک دانه اش را  ای انسان، ا
حاضر نیستی بدهی. بعد می فرماید: »َوَکاَن النَساُن َقُتوًرا« انسان 
کندن  این قدر تنگ نظر است! نگه می دارد، ول نمی کند. جان 
چقدر برای اینها سخت خواهد بود! این دهش و پرداخت و باز 
کردن ُمشت، که در طول عمر با بال و تکلیف و... تمرین می شود، 
از  از تو بگیرند.  را  که می خواهند جان  برای آن لحظۀ آخر است 
خدا بخواهیم  ما را عاشق جان دادن به خودش قرار دهد؛ عاشق 

پرداخت، عاشق داد و ستد، عاشق تجارت. 

گر لبخند خدا را می خواهی باید یک چیزهایی را بدهی... ا

می گویند  که  می شنویم  عاشقانه  و  عارفانه  ادبیات  در  گاهی 
»عبادت تاجرانه، خوب نیست« اما یک وقت فکر نکنید عبادت 
با  دارد  هم  عاشق  است؛  تاجرانه  عبادت  از  غیر  چیزی  عاشقانه 
بد  بیاید  پایین  تجارت،  سطح  گر  ا منتها  می کند؛  تجارت  خدا 
که خیلی خوب است، مثاًل  گر سطح تجارت باال برود  است، ولی ا
را می خواهم! خداوند  تو  لبخند  امام حسین)ع( می گوید: خدایا 
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را  چیزهایی  یک  باید  می خواهی،  مرا  لبخند  گر  ا می فرماید: 
کبرش را می دهد، اصغرش را می دهد...  بدهی... امام حسین)ع( ا

را  چیزهایی  یک  تو  از  ُخب  می خواهی؟  مرا  لبخند  می فرماید 
از  که  گرفت  حسین)ع(  امام  از  را  چیزهایی  یک  خدا  می گیرم. 
هیچ کسی نمی گیرد؛ حتی به حضرت ابراهیم فرمود: تا همین جا 
که  بس است، بلند شو برو، اسماعلیت را از تو نمی گیرم. همین 

حاضر شدی بدهی، بس است. 

این  به  خدا  که  بود  شده  متوجه  عزیز،  سلیمانی  آقای  حضرت 
»خدایا  که  می زد  ضجه  شهادت  برای  لذا  نمی گیرد،  سادگی ها 

که به سادگی نمی گیرد.  بگیر...« متوجه شده بود 

نحو  به  کرده  محافظت  را  آنچه  نکند،  تجارت  خدا  با  هرکسی 
دیگری از دست می دهد!

و  تلخ  و  سخت  خیلی  قرآن  در  عبارتی  یک  در  محافظه کاری 
شما  می کنم  اشاره  فقط  اینجا  در  است!  شده  بیان  توهین آمیز 
َح  »َفِر می فرماید:  کنید  مطالعه  دقیق  را  آیه  این  بروید  خودتان 
که  آنهایی  )توبه/81(  اهلل «  َرُسوِل  ِخالَف  ِبَمْقَعِدِهْم  ُفوَن 

َ
اْلُمَخّل

که  هستند  خوشحال  کنند،  جهاد  نرفتند  پیغمبر)ص(  همراه 
نشسته اند و رسول خدا)ص( برای جهاد رفته است! چه چیزی 
کنی بدبخت؟ آدم به همین دلیل از بهشت  را می خواهی حفظ 
از  کند،  را حفظ  که می خواست داشته های خودش  اخراج شد 

ترس اینکه اینها را از او نگیریم، این طور شد. 
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نُفِسِهْم ِفی َسِبیِل 
َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ن ُیَجاِهُدوْا ِبأ

َ
بعد می فرماید: »َو َکِرُهوْا أ

ْو َکاُنوا َیْفَقُهوَن« 
َ
ا ّل  َحّرً

ُ
َشّد

َ
َم أ اهلِل َو َقاُلوْا اَل َتنِفُروْا ِفی اْلَحّرِ ُقْل َناُر َجَهّنَ

که داغ تر است! چرا  گفتند نروید، گرم است! به ایشان بگو جهنم 
تجارت نمی کنی؟ چرا با من بده بستان نمی کنی؟ 

َقاُموا 
َ
أ َو  اهلِل  ِکَتاَب  َیْتُلوَن  ِذیَن 

َ
اّل در جای دیگری می فرماید: »ِإّنَ 

َتُبوَر«  ن 
َ
ّل ِتَجاَرًة  َیْرُجوَن  َوَعاَلِنَیًة  ا  ِسّرً َرَزْقَناُهْم  ا  ِمّمَ نَفُقوا 

َ
َوأ اَلَة  الّصَ

خدا(  با  بستان  و  پرداخت)بده  دنبال  که  آنهایی  )فاطر/2۹( 
هستند و در راه خدا انقاق می کنند، دنبال یک تجارتی هستند 

که ضرر ندارد. 

که بر  ببینید خدا از اهل بیت)ع( چگونه تعریف می کند؟ آنجایی 
سر سفرۀ افطار نشسته اند و می خواهند نان بخورند، مسکین و 
برود.  را می دهند  دِر خانه شان، غدای شان  اسیر می آید  و  یتیم 
ه « با عشق  َعاَم َعلَی  ُحّبِ اینها خیلی آماده هستند »َو ُیْطِعُموَن الّطَ
تجارت می کنند! حضرت آدم از ترس اینکه اینها را از دست ندهد 
کرد و خدا فرمود »من توبه اش را  کرد، البته ایشان توبه  سقوط 

می پذیرم.«

کنیم؟ آیا می توانیم عاشقانه پرداخت 

اینکه  از  نترسید  اینکه  اول  کردیم؛  اینجا عرض  تا  را  سه موضوع 
چیزی را از شما بگیرند، چون باالخره می گیرند. أمیرالمؤمنین)ع( 

فرمود هرچیزی بگیری یک چیز دیگری جایش از تو می گیرند. 

دوم اینکه با این بده بستان ها دارند ما را تمرین می دهند برای 
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گر  اینکه جان ما را بگیرند و ببینند در آن لحظه چه کاره هستیم؟ ا
در آن لحظه خوشگل باشی همۀ بدی ها و زشتی های گذشته ات 

را می بخشند. 

می شود  ببینیم  آمدیم  و...  شهادت  و  است  محرم  اینکه  سوم 
از ما  که می خواهند  این چیزهایی  آیا  کنیم؟  عاشقانه پرداخت 

بگیرند، می توانیم عاشقانه بدهیم؟ 

گر بخواهیم محافظه کار و  نقطۀ مقابل محافظه کاری چیست؟/ ا
کنیم؟ کار  ُممسک نباشیم باید چه 

گردنه و عبور  نقطۀ مقابل محافظه کاری چیست؟ بنده نصف این 
گردنه را رد نکرده ایم. چه  کردن از آن را توضیح دادم، و هنوز همۀ 
که آدم )همان آدم همه چیزخواه( متوقف  چیزی باعث می شود 
که دارد نمی خواهد بدهد، رد نمی کند برود،  می شود؟ اینهایی 
که از او می گیرند. ضمن اینکه شما می دانی در راه خدا  هرچند 

کاری برایت می کند؛ غوغا به پا می کند!  هرچه بدهی خدا چه 

گر بخواهیم محافظه کار نباشیم  گر بخواهیم ُممسک نباشیم، ا ما ا
کنیم؟ این را جلسۀ بعد عرض  کار  و اهل تجارت باشیم، باید چه 
خواهم کرد، ضمن اینکه اصاًل چرا دنیا این گونه است؟ فلسفه این 

کرد.  چرایی را نیز بحث خواهیم 

امام حسین عاشقانه پرداختی هایش را انجام داد...

انجام داد، سخت ترین  را  پرداختی هایش  امام حسین)ع( همۀ 
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آن  پرداختی اش  سخت ترین  شاید  بود؟  چه  پرداختی اش 
که می گویند بعد از خداحافظی با اهل حرم، دید  لحظه ای بود 
کرد دید سکینۀ  ذوالجناح حرکت نمی کند، خدایا چه شده؟ نگاه 

گرفته است.  دردانه، جلوی بابا را 

در  را  دخترت  هیچ وقت  إن شاءاهلل  بدهم،  توضیح  نمی توانم 
امام حسین)ع( چه  به  این دختر،  بروی! حاال  نکنی  رها  بیابان 
گفت؟ صدا زد: بابا می خواهی بروی، باشد، ولی اول ما را به مدینه 

برگردان و بعد برو...    
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همه چیز خواهِی انسان، ِکی او را نابود می کند؟ وقتی بخواهد هرچه 
 را دارد، نگه دارد!

فلسفۀ پرداخت چیست؟ چرا خدا چیزی را به ما می دهد و بعد 
می گیرد؟

کتفا نمی کند انسان  »همه چیزخواه« است و به هیچ حدی ا

معنا  درست  گر  -ا کمال  هستیم،  کمال طلب  انسان ها  ما 
برای مان  که  چیزی  هر  می خواهیم،  همه چیز  ما  -یعنی  بشود 
لذت بخش باشد از آن صرف نظر نمی کنیم، به یک حدی از قدرت 
کتفا نمی کنیم، ما  بسنده نمی کنیم، به یک حدی از هر نعمتی ا
گر بی نهایت طلب نبودیم نمی توانستیم  این گونه آفریده شده ایم، ا

خداپرست باشیم. 
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همان طور که در جلسات قبل بیان شد، دین برنامه ای است برای 
که می خواهیم؛ یعنی هم »همه چیز«  رسیدن به این همه چیزی 
را به ما معرفی می کند، هم راه به دست آوردن آن را به ما نشان 
می دهد، هم ما را برای رسیدن به آن قدرتمند می کند. دین در 
که همه چیز تو خدا است و خدا  نهایت به انسان آموزش می دهد 
به تو همه چیز خواهد داد؛ هم در این دنیا می دهد و هم مابقی 

آن را در آخرت می دهد. 

مواجب  و  بی جیره  سرباز  نیست،  همه چیزخواه  که  انسانی 
قدرت های زالوصفت می شود

انساِن همه چیزخواه و بی نهایت طلب،  این  که  اما چه می شود 
متوقف می شود؟ نه تنها از رسیدن به همه چیز باز می ماند، بلکه 
که به صورت غلط، همه چیزطلب  کسانی قرار می گیرد  در خدمت 
هستند، یعنی به زورگویان قدرت طلبی که می خواهند انسان های 
نفرت  مورد  و  بد  این خیلی  و  بار می دهد  کنند،  را چپاول  دیگر 
است. کسانی که بار می دهند به قدرت طلب های زورگو، هم سطح 
بود،  جنایت کاران و قدرت طلبان و فرعون ها در جهنم خواهند 

اینها آدم های بدی نیستند؛ بلکه آدم های خیلی بدی هستند!

که تبدیل می شود  که متوقف می شود، مشکلش این است  کسی 
که بشر  به وسیله ای برای قدرت گرفتِن آن قدرت طلبان زورگویی 
ین« )بقره  کراَه ِفی الّدِ را به بردگی می کشند! قرآن می فرماید: »ال ِا
گر نمی خواهی دین داشته باشی، ُخب نداشته باش،  / 256( ا
کمک می کنی؟ چرا جانت  کراهی نیست، چرا به زورگویان عالم  ا
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را در راه زورگویان عالم از دست می دهی؟ خوب است فیلم هایی 
را  هندی ها  خبیث،  انگلیس  که  دورانی  آن  از  بشود  ساخته 
کشته  تا  دنیا  آن طرِف  و  این طرف  می فرستاد  سرباز  عنوان  به 
کشته  که در راه زورگویان  می شدند، هیچ کس نباید برای آنهایی 

شدند، دلش بسوزد.  

و  بی جیره  سرباز  خواه ناخواه  نباشد،  همه چیز خواه  گر  ا انسان 
گر ظاهرًا  مواجب برای همه چیزخواهاِن ظالم خواهد شد، حتی ا
گر شما  به آنها خدمت نکند، اما در واقع در خدمت آنها قرار دارد! ا
بگویی که »ما نمی خواهیم همه چیزخواه بشویم؛ همان یک لقمۀ 
بخور و نمیر هم به ما برسد بس مان است!« در این صورت شما 
زالوصفت شده ای،  بالقوه، سرباز بی جیره و مواجب قدرت های 
می کند،  حساب  شما  کمک  روی  جنایت کار  صهیونیست  آن 

دوستت دارد، عاشقت است.

کسی با اهل بیت)ع( نباشد، دشمن آنهاست؟ چرا هر 

گر بخواهم به عنوان یادگاری یک جمله از أمیرالمؤمنین علی)ع(  ا
برای شما بنویسم، این جمله را می نویسم: »َمن َلم َیُکن َمَعنا کاَن 
کسی با ما نباشد دشمن  َعَلینا« )ارشاد مفید/ ج1 /ص303( هر 

ما است. 

گفتند »علی از سر ما خیلی زیاد است،  که در طول تاریخ  کسانی 
کارشان به  ما نمی خواهیم این قدر علی وار بشویم« آنها در نهایت 
گر به دشمن اهل بیت)ع( هم  ا با علی)ع( کشیده شد.  دشمنی 
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کنند، باز هم در قتل  گوشه ای سکوت  یاری نکنند و بروند در یک 
به  با سکوت شان  اهل بیت)ع( سهیم هستند، چون  به  یا ظلم 

جبهۀ باطل و دشمنان اهل بیت)ع( کمک کرده اند.

در  حاضرند  که  شود  داده  رأی  کسانی  به  انتخابات ها  در  گر  ا
کنند، یک بخشی از آن، تقصیر  مقابل قدرت های بزرگ تمکین 
دین  با  درست  را  مردم  علمیه،  حوزۀ  گر  ا است،  علمیه  حوزۀ 
و  رسانه ها  پرورش،  و  آموزش  طریق  از  اینکه  یا  بود،  کرده  آشنا 
تبلیغات عمومی، دین به خوبی معرفی شده بود، آن وقت مردم 
می دانستند کسی که حاضر است در مقابل قدرت ها تمکین کند، 

خواه ناخواه ضدبشر و ضدامنیت و ضدمنافع ملی است.

در درس اخالقِی درست، نمی شود از سیاست سخن نگفت

گر دست از همه چیزخواهی  انسان همه چیزخواه است، وای بر او ا
بردارد، در این صورت، بردۀ همه چیزخواهان عالم خواهد شد و 
گر انسان همه چیزخواهی خود را  توسط آنها اداره خواهد شد. ا
کنار بگذارد سقوط می کند، راه پیشگیری از این سقوط چیست؟ 
از  اخالق  درس  آن  در  و  داد  اخالقی  درس  می شد  کاش  ای 
سیاست سخن نگفت؛ ولی این اصاًل شدنی نیست! مثل اینکه 

 اهلل« را نگویی. 
ّ

فقط بگویی »ال اله« ولی »اال

نوکر  اال  و  باش  خوبی  »آدم  است:  این  اخالق  درس  کمترین 
درنده های عالم خواهی شد! آدم خوبی باش، سرباز بی جیره و 
مواجب طواغیت و صهیونیست های آدم کش و کودک کش نشو!« 
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کامل است. نمی شود در درس اخالقِی درست،  این یک جملۀ 
همه  پیامبران  هست؛  هم  قرآن  در  کمااینکه  نباشد،  سیاست 
الّطاغوت«  اجَتِنبوا  و  اهلل  اعُبدوا  »أن  آمده اند؛  سخن  این  برای 
کنید؛ این دو  کنید و طاغوت را اجتناب  )نحل،36( خدا را عبادت 

کنار هم دیگر باشد.  باید در 

گر دیدید در تلویزیون، مسجد یا  جوان های عزیز، یادتان باشد ا
را  اعبدوا اهلل«  »أن  که  اخالقی هست  هر جای دیگر، یک درس 
می گوید اما »و اجتنبوا الطاغوت« را نمی گوید، یعنی می گوید »آدم 
درس  این  نباش«  طواغیت  »بردۀ  نمی گوید  ولی  باش«  خوبی 
گوش نکنید چون منحرف تان می کند، کم کم ذهن تان  اخالق را 
گر بین حرف هایش آیۀ قرآن و روایت هم  را فاسد می کند، حتی ا
کم کم  برایتان بخواند. چرا؟ برای اینکه همه اش را نمی خواند، لذا 
اثر منفی رویتان می گذارد. با »آدم خوبی باش« به تنهایی، بردۀ 
که  می شوی  آنها  بردۀ  شد؛  خواهی  عالم  بدترین های  و  بدها 

کشته بشوی! دیگران را به قتل برسانی و در راه آنها 

نابود می کند؟ وقتی بخواهد  را  او  ِکی  همه چیز خواهِی انسان، 
آنچه را دارد، نگه دارد!

و  همه چیزخواهی  این  در  اما  است،  همه چیزخواه  انسان 
کمال طلبِی خودش، متوقف می شود و وقتی متوقف شد، بردۀ 

همه چیزخواه های زورگو خواهد شد!

که به دلیل   لحظۀ توقِف همه چیز خواهی انسان، لحظه ای است 
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نگه  محافظه کارانه  می خواهد  دارد  را  آنچه  همه چیزخواهی، 
همه چیز  »من  می گوید  که  است  این  انسان  سقوط  آغاز  بدارد، 
می خواهم؛ فعاًل اینها را داشته باشم تا بقیه اش به دستم بیاید.« 
آنچه  گفت  او  به  کرد. شیطان  حضرت آدم همین طوری هبوط 
داری خیلی عالی است، می خواهی نگه داری؟ گفت بله؛ و بیچاره 

کرد تا توبه اش پذیرفته شد.  ع  گریه و تضر شد. سال ها 

درستش  جواب  و  است  خوب  خیلی  انسان،  همه چیزخواهِی 
بی نهایت طلبی و خداست، انبیاء الهی هم آمده اند تا راِه درستش 
می تواند  همه چیز خواهی  همین  اما  بدهند،  نشان  تو  به  را 
کند؛ وقتی که بخواهی چیزهایی را که داری نگه داری،  بیچاره ات 
بگویی  وقتی  می کند.  بیچاره ات  همین  ندهی،  و  کنی  ک  امسا

»من نمی خواهم اینها را از دست بدهم؟« نابود می شوی! 

آدم چه چیزی را بخواهد نگه دارد، نابود می شود؟ هرچیزی را؛ 
آبرو، مال و...

نابود  داری،  یک چیزی  که  کنی  حساب  وقتی  روانی،  نظر  از 
که  می شوی! اسمش را می گذارند ُعجب! عجب این قدر بد است 
ْنَب َخْیٌر ِلْلُمْؤِمِن 

َ
ّنَ الّذ

َ
گر گناه کار بودی بهتر از آن بود! )ِإّنَ اهلَل َعِلَم أ ا

 ؛ کافی/ 2 /313( 
ً
َبدا

َ
 َذِلَک َما اْبُتِلَی ُمْؤِمٌن ِبَذْنٍب أ

َ
ِمَن اْلُعْجِب َو َلْوال

آدم چه چیز را بخواهد نگه دارد نابود می شود؟ هرچیزی را! 

زکات ندهی،  گر نگهش داری،  ا تو پول می دهند،  به  مثاًل وقتی 
که  را  آبرویی  گر  ا می شوی!  نابود  ندهی،  صدقه  و  نکنی  انفاق 
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به تو داده اند، خرج نکنی نابود می شوی، مثاًل گاهی الزم است 
گر  ا گرو بگذاری تا یک مؤمن را نجات بدهی، آن وقت  را  آبرویت 
خ به صورتت  ندهی و اهل بهشت هم باشی، روز قیامت نسیم دوز
که خدا در دنیا  کباب می شوی. این غیر از ذلتی است  می خورد و 
کربال  فرمود:  می دهد. أباعبداهلل الحسین)ع( قبل از آغاز حماسۀ 
ْنُتْم  

َ
ای آبروداران مدینه چرا از آبروی خودتان خرج نمی کنید؟ )ُثَم  أ

ِصیَحِة  ُتَها اْلِعَصاَبُة ِعَصاَبٌة ِباْلِعْلِم َمْشُهوَرٌة َو ِباْلَخْیِر َمْذُکوَرٌة َو ِبالّنَ ّیَ
َ
أ

َمْعُروَفٌة... ؛ تحف العقول/237(

باید   / است  پرداخت«  از  ک  »امسا جامعه  و  فرد  سقوط  آغاز 
آماده باشیم همۀ داشته هایمان را در راه خدا بدهیم

و  می شود  ممسک  می شود،  ساقط  انسان  که  می شود  چه 
گر نگران از دست دادن دارایی هایت بشوی،  نمی خواهد بدهد؟ ا

فاتحه ات خوانده است!

بنده یک خطری را احساس می کنم، که می خواهم آن را با شما 
در میان بگذارم. این نگرانی هم مربوط می شود به یک امتحان؛ 
که حضرت آدم)ع( در بهشت، از عهدۀ آن بر  از آن امتحان هایی 
که خیلی  نیامد! حاال نمی دانم شما بتوانید یا نه؟ البته می دانم 
از شما آمادۀ جان دادن در راه خدا هستید، اما آن نگرانی و خطر، 
هر  که  است  آمده  روایات  در  است!  حرف ها  این  از  باالتر  خیلی 
از آن را بدهید؛ یعنی  چیزی دارید، زکات دارد و باید یک مقدار 

کنید.  باید پرداخت 
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ک از پرداخت آغاز سقوط انسان  »پرداخت« سخت است و امسا
و جامعه است. امام صادق)ع( می فرماید: نابودی یک جامعه با 
 َعَلْیِهْم 

َ
َشّد

َ
ِة َشْیئًا أ ّمَ

ُ ْ
ندادن زکات است! )َما َفَرَض اهلُل َعَلی َهِذِه األ

ُتُهْم ؛ کافی/ج3 /ص4۹7( َکاِة َو ِفیَها َتْهِلُك َعاّمَ ِمَن الّزَ

ک« است؛ یک  نوع از  سقوط یک انسان هم با انواع و اقسام »امسا
گول  ک، حضرت آدم را هبوط داد! آیا تو هم می خواهی  این امسا
گول  که داری از دست ندهی؟ حضرت آدم  بخوری و چیزهایی را 
او فرموده بود »شیطان دشمن تو  که به  را خورد! خدا  شیطان 
که مثل ما نبود، هم وضعش خوب بود، هم  است!« حضرت آدم 
به طور شفاف همه چیز را از دشمنی شیطان به او گفته بودند، هم 
ها« )بقره / 31( یعنی همه چیز را به او یاد 

َ
ْسماَء ُکّل

َ ْ
َم آَدَم األ

َ
»َو َعّل

که خیلی ضعیف هستیم! داده بودند. من و تو 

گر نگران دارایی هایت  آیا می خواهی دارایی هایت را نگه داری؟ ا
دچار  داری)و  چیزی  یک  فکر  کنی  گر  ا می روی!  بین  از  بشوی 
گر به دارایی هایت مغرور بشوی از  ُعجب بشوی( از بین رفته ای! ا
کنی از بین رفتی. پس چه کار  گر بخواهی حفظ شان  بین رفتی، ا
بکنم؟ باید آماده باشی همه اش را در راه خدا بدهی. باید آماده 
باشی بگویی »من خدا دارم، او هر موقع دلش بخواهد، هر چیزی 
چیزی  دست دادن  از  نگران  دیگر  من  می دهد،  من  به  بخواهد 
کلمه سخت است. وقتی انسان چیزی  گفتِن این  نیستم.« البته 
نداشته باشد، خوب می تواند از این حرف ها بزند، اما وقتی دارا 
امتحان هایی  آن  از  این  می شود.  سخت  برایش  پرداخت  شد، 



مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه
محرم 99 58

که حضرت آدم)ع( در بهشت از پس آن بر نیامد! ما در این  است 
دنیا چه کار می خواهیم بکنیم؟

گاهی شمشیر به تو می دهد و می گوید »برو  ک،  خصلت امسا
امامت را ُبُکش!«

ک،  شاید شما جوان ها تصور کنید که مقابله با این خصلت امسا
ضجه  آن طور  أمیرالمؤمنین  چرا  بود،  راحت  گر  ا است.  راحت 
رخسارش  از  رنگ  نماز،  موقع  زهرا)س(  حضرت  چرا  می زد؟ 

که این قدر نگران بودند؟ می پرید؟ علت چیست 

گاهی می تواند  که  ک است  ک، به قدری خطرنا این خصلت امسا
کند. گاهی محبت را  محبت شما به اهل بیت)ع( را از دلت بیرون 
نمی تواند از دلت در بیاورد ولی شمشیر به تو می دهد می گوید »برو 
امامت را بکش!« حال مردم کوفه نسبت به امام حسین)ع( چطور 

بود؟ »ُقُلوُبُهْم َمَعَك َو ُسُیوُفُهْم َعَلْیك « )دالئل االمامه / ص182(

از  گفت  شما؟  فرمود  آقا  صادق)ع(،  امام  خانۀ  دِر  آمد  کسی 
دوستان شما هستیم، نگفت از شیعیان هستیم، که آقا بفرماید تو 
که شیعه نیستی! شیعه مقامش باالتر است، گفت ما از دوستان 
کدام دسته از دوستان هستید؟ گفت  شما هستیم. آقا فرمود از 
گروه هستند؟ فرمود بله چند نوع دوست  آقا مگر دوستان چند 

ْنَت ...؛ تحف العقول/ ص325(
َ
یَنا أ ّيِ ُمِحّبِ

َ
داریم. )َقاَل َلُه ِمْن أ

می شود؟  ساقط  است  همه چیزخواه  که  انسانی  می شود،  چه 
را  زکاتش  یا  می کند،  پیدا  غرور  یا  دادند،  او  به  یک کمی  وقتی 
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نمی دهد، یا نگرانش می شود، موال علی)ع( می فرماید: »زکاُة الِعلِم 
گرفتی به دیگران بگو،  نشُره« )غررالحکم/ ص3۹0( یک چیزی یاد 
کم کم احمق می شوی، کم کم بی سواد  گر برای خودت نگه داری  ا

می شوی. هرچه پیدا می کنی، زود یک چیزی از تو می گیرند. 

با  یا  یا با تکلیف  از تو می گیرد،  که داری  را  خدا همۀ چیزهایی 
تقدیر

که جلسه قبل مطرح شد، در این جلسه جواب بدهم.  سؤالی را 
این  برای  خدا  برنامۀ  دارد؟  جایگاهی  چه  دین  در  پرداخت 
گر دین هم نداشته باشی، خدا همۀ چیزهایی  گرفتن ها چیست؟ ا
که داری از تو می گیرد، همه اش را با مرگ خالی می کند. خدا  را 
در جوانی خیلی چیزها به آدم می دهد، بعد اینها را طی پنجاه، 
که یک چیزهایی  شصت سال یکی یکی می گیرد. خدایا! آن زمانی 
که داشتی اینها را  کوتاه بود، ولی آن زمانی  دادی مدتش خیلی 

یکی یکی می گرفتی خیلی طوالنی بود. 

که خیلی چیزها را به ما دادی  خدایا در آن یک سوِم اوِل عمرمان 
یک  دادن  غرضت  انگار  شد!  چه  نفهمیدیم  بودیم  بچه  اصاًل 
چیزهایی به ما نبود، بلکه بیشتر، غرضت گرفتن بود تا ما را امتحان 
که تو خودت باید پرداخت بکنی و  کنی. دین یک برنامه ای دارد 
گرفته می شود. چرا این طوری است؟ چرا باید  اال خواه ناخواه از تو 
اصاًل خدا چیزی را از من بگیرد؟ مگر من را همه چیزخواه نیافریده؟ 
که دادی عالقه پیدا می کنم، نمی توانم از  خدایا! من به چیزهایی 

آن دل بکنم، چرا می خواهی یا با تکلیف یا با تقدیر از من بگیری؟ 
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 چرا خدا چیزی به ما می دهد 
ً

فلسفۀ پرداخت چیست؟ / اصال
و بعد آن را می گیرد

را می گیرد برای  اینها  گرفتن، ماجرایش چیست؟ خدا  اصاًل این 
که من  اینکه یک ویژگی به انسان داده است و در قرآن می فرماید 
تو را به خاطر این ویژگی آفریده ام! طبیعتًا پرداخت برای انسان 
سخت است، پس بگذارید علت یا فلسفه اش را بگویم، ببینید آیا 
به فلسفۀ این پرداخت راضی می شوید یا نه؟ شاید اصاًل عاشق 

این علت بشوید! 

تو  حیوان.  نه  فرشته،  نه  انسان،  نام  به  شدی  موجودی  تو 
قرآن  در  خدا  داری.  انتخاب  قدرت  که  هستی  موجودی  تنها 
که من تو را برای »انتخاب« آفریدم، بلکه نوشته من تو  ننوشته 
ِلَیْبُلَوُکْم  اْلَحیاَة  َو  اْلَمْوَت  َخَلَق  ذی 

ّ
)اَل آفریدم  »امتحان«  برای  را 

ْحَسُن َعَماًل؛ ملک/2( یعنی اینکه می خواهم ببینم چطور 
َ
ُکْم أ ُیّ

َ
أ

انتخاب می کنی؟ ای موجود انتخاب گر! آیا بدت می آید من تو را 
کنی؟  پیدا  ارزش  انتخاب  با  که  آفریدم؟ بدت می آید  انتخاب گر 
یک  انسان  برای  انتخاب  پس  باشی؟!  حیوان  داشتی  دوست 
شعار  چقدر  »آزادی«  می بینید  کمااینکه  است،  محوری  مسئلۀ 

محوری و جهانی و مهمی شده است.

که  را  چیزی  یعنی  رنج   / است  رنج  و  پرداخت  انتخاب،  الزمۀ 
دوست داری، از تو بگیرند

گرفتن نعمت از من است،  الزمۀ انتخاب چیست؟ الزمۀ انتخاب 
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معنا  ِکی  انسان،  برای  انتخاب  است.  بال  و  رنج  است،  پرداخت 
که دوتا چیز دوست داشتنی در مقابل انسان  پیدا می کند؟ وقتی 
گر بهتر را انتخاب کردی ارزشمندتر می شوی.«  بگذارند و بگویند »ا
گر من در یک ظرفی »زهر« بریزم و در ظرف دیگری »غذا« بریزم،  ا
که ظرف غذا را انتخاب  و شما بدانی اینها چیست، معلوم است 

می کنی برای خوردن. پس اینجا انتخاب معنا ندارد. 

که خدا من و شما را در مقابل »دوتا  انتخاب وقتی صورت می گیرد 
کدامش را انتخاب بکنی، باید  دوست داشتنی« قرار می دهد؛ هر 
کنار بگذاری، از اینجا رنج در حیات بشر آغاز می شود.  آن  یکی  را 
که در مدارس مان فلسفۀ رنج، آموزش  من خیلی متأسف هستم 
داده نمی شود. از مدرسه تا دانشگاه ده بار خدا را اثبات می کنند، 
می خواهند بگویند آقا معتقد باش خدا هست! هم ابلیس معتقد 
بود خدا هست هم حضرت آدم، مگر با اعتقاد به اینکه خدا هست 

که آنجا نیست. همه چیز حل می شود؟ درد 

فلسفۀ رنج چیست؟ رنج یعنی چیزی را که دوست داری، نداشته 
که دوست داری، از تو بگیرند؛ رنج یعنی  باشی؛ رنج یعنی چیزی را 
که دوست داری برسی ولی سر راهت مانع  می خواهی به چیزی 
خودت  دیگر  داشتنِی  دوست  چندتا  از  هستی  مجبور  بگذارند، 
بگذری تا به آن دوست داشتنی برسی، اینها خسته ات می کند. 
چرا رنج پیش می آید؟ برای اینکه تو انسان مختار هستی، انتخاب 

یعنی رنج.
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علی)ع( در قالب یک »نامه« جوان ها را با رنج آشنا می کند

أمیرالمؤمنین)ع( در اول نامۀ سی ویکم نهج البالغه می فرماید: »ِمَن 
که دنیا او را  هر« از پدر پیری 

َ
مان المستسلم لّد الواِلِد الفان المقّرِ لّزِ

ِل ما ال ُیدرک« به جوانی نامه می نویسم  زده است! »إلی المولود المَؤّمِ
که به آرزوهایش نخواهد رسید و هدف تیرهای بالهاست. 

اولین جزوۀ آموزشی در صدر اسالم توسط أمیرالمؤمنین)ع( نوشته 
که برای جوان ها آموزش  شد؛ در قالب نامه ای خطاب به جوانان 
که همین نامۀ سی ویکم است. در ابتدای این نامه،  دین بدهد 
که »دنیا تو را می زند، از تو می گیرد،  به جوانش توضیح می دهد 
نخواهد  تو  به  همه  چیز  گرفت،  گذشتگان  از  که  همان طوری 
داد...« انسان نباید از رنج بترسد، أمیرالمؤمنین)ع( در این نامه 
هفت مرتبه از رنج خودش به عنوان »پدر پیر« سخن می گوید و 

کشید. که جوان در دنیا خواهد  چهارده مرتبه از رنج هایی 

حضرت در این نامه، جوانش را با رنج آشنا می کند، می گوید تو در 
که می شود در دنیا هیچ رنجی  گفته  کسی  دنیا رنج می کشی! هر 
گفته، خواسته به شما خیانت بکند،  به سمتت نیاید به تو دروغ 
لذت بخش  را  رنجت  بیا  شما  ولی  داری.  رنج  نکن!  خیال بافی 
رنجت  از  بیا  بکن.  بهتر  استفادۀ  رنجت  از  بیا  خودت،  برای  کن 

لذت های فراوان ببر.

چرا در دنیا رنج هست؟ به دلیل اینکه انتخاب هست

ما می خواستیم در یک مهدکودک، همۀ این بحث های تربیتی 
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را در بازی های مهدکودک طراحی بکنیم. یکی از طرح ها این بود 
کیک خوشمزه در دو رنگ جلویش  گرسنه شد دوتا  که وقتی بچه 
هر  می خواهد  بچه  بخوری،  می توانی  را  یکی  بگویند:  و  بگذارند 
تمرین  اینکه  برای  چرا؟  نمی  شود!  می گویند:  ولی  بردارد،  را  دو 
بین  زیاد بشود،  انتخاب،  انتخاب است؛ می خواهند عقلش در 
کنی، دنیا تا آخر همین است!  این شیرینی ها یکی  را باید انتخاب 

چرا رنج هست؟ به دلیل اینکه انتخاب هست.

قرار  انتخاب  در معرض  بستنی  و  بین چوب  برای خوردن  کسی 
کسی به خوردن چوب عالقه ندارد. انتخاب بین  نمی گیرد چون 
گر می خواهی بستنی بخوری باید از پول بگذری،  عالقه هاست. ا
گر پول داشته باشی و بخواهی سه برابر بستنی بخوری، باید از  ا
که دوای آن درد  گر بگویی چیزی می خورم  سالمتی ات بگذری! ا
باشد، باید از عقلت بگذری، چون آدم پرخور احمق می شود. ای 
که عاشق انسانیت خودت هستی و  کسی  موجود انتخاب گر، ای 

که انتخاب یعنی رنج. حاضر نیستی حیوان بشوی! بدان 

گاهی ناشی از تقدیر الهی گاهی رنج به خاطر انتخاب است و 

کنیم یک رنج  گر درست انتخاب  ا ما هر موقع انتخاب می کنیم 
انتخاب مان  و  کنیم  انتخاب  غلط  گر  ا خوشی،  یک  و  می کشیم 
که ما  کرده ایم. بعضی از زجرها هست  پوچ در بیاید آن را هم ضرر 
انتخاب نکرده ایم، یعنی همۀ رنج ها در زندگی ما این طوری نیست 
که در اثر انتخاب ما باشد و بخواهیم از یک دوست داشتنی خود 
از آسمان  گاهی بال  بگذریم تا به یک خوشِی دیگر برسیم، بلکه 



مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه
محرم 99 64

می آید و اصاًل تقصیر ما نیست. 

اینکه  کرد؟ برای  این جور بالها را خدا برای چه در زندگی ایجاد 
به  الهی  تقدیر  و  طبیعت  نکنی  هم  خوب  انتخاب  گر  ا بدانی  تو 
گر رنج ما فقط  تو زجر خواهد داد، نترس از زجر، نترس از رنج! ا
انتخاب  نمی شدیم  حاضر  هرگز  بود،  ما  خوب  انتخاب  از  ناشی 
می دهم!  رنج  را  تو  هم  خودم  من  می فرماید  بکنیم!  خوب 
انتخاب خوب نکنی بیشتر رنج می دهم. تو هیچ کاری هم نکنی 
می گیرم،  را  داشتنی هایت  دوست  من  هست،  دنیا  این  در  رنج 
نفع  به  دوست داشتنی هایت  از  خودت  است،  خودت  نفع  به 
دنیا  این  در  را  همه چیز  بگذری.  برترت  دوست داشتنی های 

کنی. نمی شود با هم داشت، چون باید انتخاب 

بخشی از رنج انسان به خاطر انتخاب های اوست؛ انتخاب های 
کمتری دارد درست یا غلط / انتخاب درست رنج 

دنیا محل انتخاب است و انتخاب یعنی رنج. خدا رنج هایی  در 
که می گیرد  زندگی هرکسی می گذارد. البته اینجا خدا چیزهایی 
می گیرد،  نوازش  با  و  مهربانی  با  خیلی  می گیرد،  آرام  خیلی 
که می گیرد همیشه جایش چهارتا  محکم نمی زند، هر چیزی را 
نعمت بهتر و پاداش می دهد، پاداش دادن را هم از دنیا شروع 
به  ربطی  اصاًل  هم-که  طبیعی   رنج های  بابت  حتی  می کند، 
برابر خوبی های  پاداش می دهد، ده  تو  به  ندارد-  تو  انتخاب 

دیگر به تو می دهد. 



| جلسه چهارم |
ک از پرداخت؛ آغاز سقوط فرد و جامعه امسا 65

گر  ا می برد،  باال  را  تو  حدس زدن  قدرت  بگیرد،  را  چشمت  گر  ا
پایت را بگیرد، یک قدرت دیگر به تو می دهد، خدا هیچ کدام از 
هست.  بشر  زندگی  در  رنج  ولی  نمی کند،  اذیت  را  بنده هایش 
َکَبد«)بلد،4( ما انسان را در رنج آفریدیم!  »َلَقد َخَلقَنا النساَن فی 
چرا؟ چون موجود انتخاب گری است، بخشی از رنجش به خاطر 
انتخاب های اوست؛ هم انتخاب درست هم انتخاب غلط. البته 
انتخاب درست رنج کمتری دارد، انتخاب غلط رنج بیشتری دارد، 
به همراه  خوشی  بعدًا  دارد،  رنج  یک کمی  اول  درست،  انتخاب 

دراد، اما رنج انتخاب غلط، بعدًا سنگین تر می شود.

کنترل تکبر انسان است بعضی رنج ها برای 

خدایا تو دیگر چرا رنج می دهی؟ می فرماید من خودم این انسان 
کرد. خوب است آدم ها پیر  را ساختم، اصاًل نمی شود او را جمع 
می شوند، وقتی پیر می شوند فرتوت می شوند، له می شوند و اال 
گذاشته  کار می کردند! چون خدا هم آزاد  دیگر اصاًل نمی دانی چه 
است. خوب است یک عده ای هم از دنیا می روند، درست است  
گر از دنیا نمی رفتند و روز به روز فربه تر  دل مان تنگ می شود، ولی ا

می شدند، اصاًل نوبت به ما نمی رسید.

در بهشت هرچه غذا بخوریم به یک عرق خوشبو یا عطر تبدیل 
در  خدا  چرا  نیست،  این جوری  دنیا  سیستم  ولی  می شود 
که  وقتی غذا  قرار داده  این طوری  را  انسان  دنیا، سیستم بدن 
می خورد، اتفاق های خیلی زشتی می افتد و نیاز به قضای حاجت 
پیدا می کند؟ فرموده اند: برای اینکه با این وضعیت، تکبر انسان 
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َر َو ُهَو َیْحِمُل  یک کمی کنترل بشود. )...َتْصِغیرًا اِلْبِن آَدَم ِلَکْیاَل َیَتَکّبَ
َغاِئَطُه َمَعه  ؛ علل الشرایع / ج1/ ص275(

بعضی از بالها برای ریختن ترس انسان از رنج است

بعضی بالها را خود خدا می فرستد تا شما از بال زیاد نترسی و برای 
که با انتخابت دچار آنها می شوی آماده باشی. انتخاب  رنج هایی 
بدون رنج امکان ندارد. چرا انتخاب بدون رنج امکان ندارد؟ برای 
تو  بین دوتا چیز دوست داشتنی است.  انتخاب همیشه  اینکه 
عاشق انتخاب هستی! برای همین آزادی را این قدر دوست داری. 
انسان  نمی کند،  انتخاب  حیوان  بشوی،  حیوان  نداری  دوست 
دوست داشتنی  دوتا  بین  همیشه  انتخاب  و  می کند.  انتخاب 

کنار بگذاری رنج دارد. است. هر موقع یک دوست داشتنی را 

گر رنج زیاد باشد رنج گریزی ات  رنج های دیگر فلسفه اش چیست؟ ا
ُکنُتم فی  کمتر می شود. آیۀ قرآن می فرماید »ُیدِرکُکم الُموت و لو 
دة« )نساء،78( به خاطر رنج مردن می خواهید از جهاد  ُبروٍج مشّیَ
فرار کنید؟ مرگ همه شما را در بر خواهد گرفت پس چرا می ترسی؟ 
که تو را برای رنج پذیری آماده  رنج های دیگر هم برای این است 

که با انتخاب می خواهی دچارش بشوی.  بکند، رنج هایی 

جریان  در  اصاًل  که  است  این  رنج  وجود  چرایی  در  بعدی  نکتۀ 
که خدا خیلی از امتحاناتش را برای انتخاب شما انجام  رنج  است 
می دهد؛ یک بال می فرستد ببیند تو چه انتخابی می کنی، صحنۀ 
امتحان و انتخاب است، صحنۀ انتخاب، نصفش در بال است و 
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نصفش در رخاء است. 

ِکی سقوط می کند؟ وقتی رنج پرداختن را تحمل نکند  انسان 

که می خواهد  آدم همه چیزخواه است، ِکی خراب می شود؟ وقتی 
آدم می گیرد، خدا  از  را  اینها  ولی خدا  نگه دارد.  را  داشته هایش 
می گیرد؟  چه  برای  می گیرد،  آدم  از  را  آدم  داشتنی های  دوست 
برای  دارم؟  نگه  دارم  که  را  چیزهایی  من  نمی گذارد  چه  برای 
باید  می کنم  انتخاب  که  وقتی  بکنم،  انتخاب  باید  من  اینکه 
از  باید  ندارد.  معنا  انتخاب  اال  و  بگذرم،  دارم  که  چیزی  یک  از 
از یک دارایی ام بگذرم، و اال من  یک دوست داشتنی ام بگذرم، 

انسانیت خودم را به منصۀ ظهور نرساندم، تجلی ندادم!

را تحمل نکند.  ِکی سقوط می کند؟ وقتی رنج پرداختن  انسان 
 سقوط می کنی.

ّ
کن، نگه ندار و اال پرداخت 

گاهی سخت تر از رنج جان دادن است! کردن،  رنِج پرداخت 

است،  جان دادن  رنج  از  سخت تر  گاهی  کردن،  پرداخت  رنِج 
جوان ها  می کنیم.  صحبت  این باره  در  بعد،  جلسۀ  ان شاءاهلل 
خودش  امام حسین)ع(  بترسد  رنج  از  کسی  هر  نترسید،  رنج  از 
که برود! حضرت شب عاشورا به یارانش فرمود:  تشویقش می کند 
شوید  بلند  ندارم،  توقعی  شما  از  هستم،  راضی  همه تان  از  من 
کتک خوردن و اهل تحمل رنج و شمشیر  که اهل  بروید. کسانی 

کوچک ماندند... نبود رفتند تا اینکه یک جمع 
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 قبل از ظهور، ممکن است در معرض امتحان »مواسات« قرار بگیریم
کنیم، سقوط می کنیم ک  گر بخل بورزیم و امسا در امتحان مواسات، ا

برای  تا  بشوند  تکرار  باید  دانسته شدن  از  بعد  کلیدی  مفاهیم 
انسان، خوب جا بیفتند

تزکیۀ خودمان و هم در  و  تربیت  که هم در مسیر  نکاتی  از  یکی 
مسیر تربیت دیگران )مثل دانش آموزان، فرزندان و...( خیلی باید 
در نظر بگیریم ولی متأسفانه در جامعۀ ما به شدت مورد غفلت 
درباره اش  مضّر  بسیار  ریختگی  درهم  و  بی برنامگی  یک  و  است 
که ما باید دربارۀ هر مفهومی ببینیم چقدر  وجود دارد این است 
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کنیم؟  برای خودمان و برای دیگران باید آن را تکرار 

کلیدی هستند نه تنها باید دانسته بشوند  که مهم و  مفاهیمی 
بلکه بعد از دانسته شدن باید تکرار بشوند تا برای انسان به خوبی 
کلیدی دانسته هم نمی شوند.  جا بیافتند؛ اما بعضًا این مفاهیم 
عرض  شما  خدمت  را  مفاهیم  این  از  برخی  جلسه،  این  در 
می کنیم، این ها خیلی مفاهیم مهمی هستند و باید در زندگی ما 

کنیم. پرتکرار باشند و اال نمی توانیم درست زندگی 

کرد به سمت خدا می دود وقتی انسان اضطرار خودش را پیدا 

خدا  به  »ایمان«  بر  بیشتر  دینی،  تربیت  در  ما  اینکه  دیگر  نکتۀ 
کید می کنیم، مدام به آدم ها می گوییم مؤمن باش، مسلمان   تأ
پرتکرار  نباید  که  است  کلمه ای  این  باش،  داشته  دین  باش، 
پرتکرار  کلمه  این  مذهبی  محیط های  در  برعکس  ولی  باشد، 
است. گاهی اشکال ندارد آدم این را بگوید، ولی پرتکرار بودنش 
یک ضررهایی را به دنبال دارد. به جای اینکه به خودت بگویی 
را  حرف هایی  خودت  به  و...«  باش  داشته  دین  باش،  »مؤمن 
به جوان تان  بروی.  به سمت خدا  ببینی مجبور هستی  که  بزن 
بعد  و  کنم؟«  چه کار  باید  من  »پس  بگوید  که  بزنید  حرف هایی 
کند و بگوید: »من باید پیش خدا بروم،  خودش جوابش را پیدا 
گرسنه می شود پیش مامانش  من به این نیاز دارم...« وقتی بچه 
می رود، بندۀ خدا هم وقتی احساس فقر و احتیاج بکند پیش 

خدای خودش می رود.
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کنیم،  کید  تأ خدا  به  ایمان  بر  اینکه  جای  به  سعی  کنیم  باید 
انسان  وقتی  کنیم.  پیدا  خدا  به  را  خودمان  نیاز  و  فقر  اضطرار، 
از  بیشتر  ما  می دود.  خدا  سمت  به  کرد  پیدا  را  خودش  اضطرار 
صحبت  انسان ها  با  باید  باش«  خداپرست  »برو  بگوییم  اینکه 
کنیم تا اضطرار خودشان را ببینند و به خدا پناه ببرند. ما باید بر 
کنیم، این قسمت را باید آموزش ببینیم.  کید  این نکته بیشتر تأ
حرف  دنیا  حیات  در  بشر  اضطرار  از  مدام  مدرسه ها  در  اینکه 

نمی زنیم، به نوعی خیانت به نسل نوجوان و نسل جوان است.

اضطرار خودمان را به خدا نمی بینیم، به همین خاطر بی ایمانی 
و بی دینی می کنیم

حقیقت این است که انسان در دنیا دچار رنج است، این حقیقت 
کنم؟  را به انسان بگوییم تا مضطر بشود و بگوید »پس من چه 
گر هم  ا کنم؟« آن وقت  را بهتر  پناه ببرم؟ چطوری اوضاع  که  به 
کاذب  به طور  انسان ها  ما  می فهمد.  خودش  »خدا«  نگویی 
به  را  و اضطرار خودمان  کرده ایم  پیدا  استغنا و سیری  احساس 
خدا نمی بینیم به همین خاطر بی ایمانی و بی دینی می کنیم. این 
حرف، سلیقۀ بنده نیست، این اولین حرف خدا است در اولین 
َلَیطَغی *  إّنَ النساَن  گفت: »کاّل  کرم سخن  با پیغمبر ا که  شبی 
أن َرآُه ِاسَتغَنی« )علق / 6 و 7( چون آدم خودش را سیر و بی نیاز 
می بیند طغیان می کند، ای پیغمبر، برو به سمت این انسان ها 

کرده اند. که طغیان 

یکی از پرفروش ترین تجارت ها در فضای مجازی، بازی است. چرا 
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آدم ها این قدر بازی می کنند؟ برای اینکه بچه ها را در مدرسه بزرگ 
نکرده ایم و آنها پخته نشده اند. آدم با رنج و درد پخته می شود و 
آور  کم جو تشنگی  بازی و مسخره بازی برمی دارد. »آب  از  دست 

بدست/ تا بجوشد آبت از باال و پست«

کن«  گوش  را  خدا  حرف  »برو  بگوییم  جوان  به  اینکه  از  بیشتر 
او  به  را  اضطرارش  هستی،  خدا  مضطر  تو  که  بینداز  جا  برایش 
چطوری  مریض  ببینید  کنم؟«  چه  »حاال  بگوید  تا  بده  نشان 
معاینه  را  او  دکتر خواهش می کند  از  بیمارستان؟ چطور  می رود 
کند؟ چون مضطر است، پای مرگ و زندگی در میان است. ما باید 

بیشتر این ها اضطرار خودمان را ببینیم. این مقدمۀ اول بود.

کم قانع نشو همه چیزخواهِی خودت را ببین، به 

که ما همه چیزخواه هستیم، همه چیزخواهی  بحث ما این بود 
کم قانع نشو، هر لذتی را خواستی، به خودت  خودت را ببین، به 
که شدی  بگو »بعد از اینکه به این رسیدی چه می شود؟ دلزده 
کوِر هیچ لذتی  کر و  دنبال چه لذت دیگری خواهی بود؟« گدا و 
نشو، تو با هیچ لذتی سیر نمی شوی، تو خیلی چیزها می خواهی. 
می خواهد،  همه چیز  انسان  می خواهد،  چیزها  خیلی  انسان 
گر در بهترین موقعیت  ا را می خواهد، انسان  انسان باالترین ها 
دیگری  چیز  و  می رود  سر  حوصله اش  هم  باز  بگیرد  قرار  هم 
که  کمال طلبی یکی از حرف هایی است  می خواهد، این تفسیر 

باید بارها تکرار بشود.



مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه
محرم 99 72

گر پدر و مادر به بچه شان بگویند »تو دکتر یا مهندس بشوی  ا
دیگر همه چیز تمام است« این پدر و مادر به بچه شان خیانت 
کنکور در  گر در  گر یک معلم در مدرسه به بچه بگوید »ا کرده اند. ا
کرده  فالن رشته قبول بشوی دیگر تمام است« آن بچه را نابود 
کنکور بسیار باال  است. کمااینکه می بینید آمار افسردگی بعد از 
انگیزه  انرژی و افت  این مقطع، چقدر افت  است و بچه ها در 

پیدا می کنند. 

شروع  ازدواج  از  بعد  شوهر  و  زن  چیست؟  برای  طالق  زیاد  آمار 
می کنند با هم دشمنی کردن. چون می بینند خیال پردازی های 
که حاال آن طور هم نیست. اصاًل بنا نبوده  کرده بودند  دروغینی 
کردی، زندگی یعنی مردانه  آن طور باشد بیخودی خیال پردازی 

وارد شدن در یک سلسله مشکالت، پس ضعیف نمایی نکن.

کم  پس  است،  همه چیزخواه  انسان  که  کردیم  شروع  اینجا  از 
باید  گفت  بچه ها  به  باید  را  این  نگیرد.  آرام  کسی  نخواهیم. 
این  بچه ها  بشود،  ساخته  قصه ها  و  انیمیشن ها  و  کارتون ها 
نیست  اخالق  درس  این  ببینند.  را  خواستنی ها  گستردۀ  دایرۀ 
در  نباید  انسان  بخواه،  همه چیز  بگو  فعاًل  کم بخواه.  بگوییم  که 
از  تا در معرض یکی  کور بشود،  کر و  اثر دوست داشتن یک چیز، 
کند،  گرفت غش نکند، یک کمی صبر  دوست داشتنی هایش قرار 
تا یکی از دوست داشتنی هایش را از دست داد از نظر روحی نابود 

نشود. انسان همه چیزخواه است. 
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را  همه چیز  نمی تواند  دنیا  در  است  همه چیزخواه  که  انسانی 
باهم داشته باشد

همه چیز  به  همه چیزخواه  انساِن  که  می شود  چه طور  حاال 
می دهد،  دست  از  هم  را  خودش  دارایی های  بلکه  نمی رسد 
گفتن جملۀ »آدم  با  بردۀ زورگوها هم می شود! ما نمی خواهیم 
که به این سادگی بد  از جواب طفره برویم، آدم  بدی می شود« 
که این گونه می شود؟ داستان از این قرار  نمی شود، چه می شود 
است: انسانی که همه چیزخواه است در دنیا نمی تواند همه چیز را 
باهم داشته باشد، یا بعضی از چیزهایی که دارد از دست می دهد، 
که دوست دارد نمی تواند به دست بیاورد، یا  یا بعضی چیزهایی را 
کنار بگذارد، یا  که دوست دارد خودش باید  بعضی از چیزهایی را 
که دوست دارد نباید به سمتش برود. همۀ  بعضی از چیزهایی را 
که دوست داری از تو بگیرند یعنی رنج،  اینها یعنی رنج. چیزی را 
که  را  رنج، چیزی  یعنی  تو ندهند  به  که دوست داری  را  چیزی 
دوست داری به سمتش نروی یعنی رنج، چرا رنج؟ چرا من به 

همه چیز نرسم؟ 

پس  هستی.  همه چیزخواه  تو  که  گفتیم  بحث  اوِل  قسمت  در 
کن، اسیر یک خواسته یا دو  به همۀ خواسته های خودت توجه 
خواسته نشو. ولی آیا به همه چیز می رسی؟ نه؛ دنیا جای رسیدن 
نداشتن  و  ازدست دادن  جای  دنیا  بلکه  نیست،  همه چیز  به 
گر مدام به جوان های مان  است. این هم یکی از کلماتی است که ا
أمیرالمؤمنین  مثل  باید  کرده ایم.  جنایت  حق شان  در  نگوییم 
آرزوهایت  همۀ  به  »تو  بگوییم  جوان  به  علی بن ابیطالب)ع( 
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خیانت  او  به  نزنیم  حرف  او  با  این طوری  گر  ا رسید!«  نخواهی 
جوان های مان  با  علی)ع(  موال  مثل  کردیم.  نابودش  کردیم، 
نمی رسی،  خواستنی هایت  همۀ  به  تو  بگوییم.  سخن  صادقانه 
اصاًل دنیا جای رسیدن به همۀ خواستنی ها نیست. بی دین هم 

باشی دنیا همین طور است، ربطی به دین ندارد. 

گی تو انتخاب گر بودن است؛ تو به خاطر انتخاب گر  بزرگ ترین ویژ
بودن انسان هستی

دوم  نکتۀ  هستی«  همه چیزخواه  »تو  که  بود  این  اول  نکتۀ 
اینکه:  سوم  نکتۀ  داشت«  دنیا  در  نمی شود  را  »همه چیز  اینکه 
موجود  یک  تو  چون  داشت؟  دنیا  در  نمی شود  را  همه چیز  چرا 
فرشته  مثل  داری  دوست  آیا  هستی.  تعیین کننده  و  انتخاب گر 
باشی؟  گیاه  مثل  داری  دوست  نباشی؟  تعیین کننده  حیوان  و 
بروی؟  راه  نتوانی  باشد  بند  پایت  درخت  مثل  داری  دوست 
دوست داری مثل حیوانات فقط بلد باشی یک طور النه بسازی؟ 

تو تعیین کننده هستی. 

ما خیلی باید به همدیگر، به خودمان و به بچه های مان بگوییم 
باید  این قدر  هستی«  تعیین کننده  تو  هستی،  انتخاب گر  »تو  که 
بگوییم تا بترسد و بگوید »من کدام را انتخاب کنم؟ من االن دارم 
انتخاب می کنم؟« بله تو االن در حال انتخاب کردن هستی. این 

که خیلی باید تکرار بشود. هم یکی از حرف هایی است 

حرف  این  چقدر  ببینید؛  را  دوازدهم  تا  اول  کتاب های  حاال 
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تو  هستی،  انتخاب کننده  تو  گفته اند:  بار  چند  گفته اند؟  را 
نه فقط  کنی؛  تعیین  را می توانی  تعیین کننده هستی، همه چیز 
کرد، تمام جزئیات  که در آخرت زندگی خواهی  در دنیا، الی االبد 
تو  هستی،  تعیین کننده  تو  می کنی.  تعیین  خودت  را  زندگی  آن 
آخرت  می کنی،  انتخاب  خودت  را  دنیایت  هستی،  انتخاب گر 
برسی.  مرضیه  مقام  به  می توانی  تو  می کنی،  انتخاب  خودت  را 
بزرگ ترین ویژگی تو انتخاب گر بدون است، تو به خاطر انتخاب گر 

بودن »انسان« هستی، این هم خیلی باید تکرار بشود.

برای  جایی  بدهد،  توضیح  روشن   
ً

کامال را  همه چیز  پیامبر  گر  ا
انتخاب گرِی مردم نمی ماند

دین  می خواهی  وقتی  می فرماید  پیغمبرش  به  متعال  خداوند 
زیاد روشن نکن،  نده،  توضیح  زیاد  توضیح بدهی  برای مردم  را 
گر خیلی توضیح  همۀ آیات و نشانه ها را نیاور، کمی مبهم بگو. ا
اما  کن  روشن  البته  نمی ماند.  جایی  انتخاب گری  برای  بدهی 
یک ذره روشن کن؛ زیاد روشن نکن. خدا به پیغمبرش در آیۀ قرآن 
گمراهی مردم ناراحت می شوی، دوست  می فرماید: می دانم تو از 
کنی، ولی خیلی روشنش نکن، آن وقت دیگر او  داری روشنش 
کرد. )َو ِإْن کاَن َکُبَر َعَلْیَك ِإْعراُضُهْم َفِإِن اْسَتَطْعَت  انتخاب نخواهد 
ِتَیُهْم ِبآَیٍة َو َلْو شاَء 

ْ
ماِء ِ َفَتأ مًا ِفي الّسَ

َ
ْو ُسّل

َ
ْرِض أ

َ ْ
ْن َتْبَتِغَي َنَفقًا ِفي األ

َ
أ

اهلُل َلَجَمَعُهْم َعَلی اْلُهدى  َفال َتُکوَنّنَ ِمَن اْلجاِهلیَن ؛ انعام/35(

است،  واصل  کامل  عارف  محل تان  جماعت  امام  کنید  فرض 
و توضیح بدهد،  ببیند  را می تواند  برزخی دارد، همه چیز  چشم 



مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه
محرم 99 76

می دانی  هیئت،  بودی  رفته  »دیشب  بگوید:  مثال  عنوان  به 
دیشب امام زمان اسم تو را نوشت؟ امام حسین)ع( دربارۀ تو به 
بعد  بدهد،  توضیح  برایت  قشنگ  گفت؟«  چه  خود  مهدی)ع( 
گر همۀ اینها را شفاف برایت  بگوید به این دلیل این طوری شد... ا
گر اینها را برایت بگوید خوب است؟  بگوید خوشحال می شوی؟ ا
استثناًء، چرا  را نمی گوید مگر  اینها  یک عارف واصل، هیچ وقت 
گر بگوید تو خودت را تکرار می کنی، تو اسیر  نمی گوید؟ برای اینکه ا

آن تشویق ها می شوی، تو انتخاب گری را از دست می دهی.

کار خوب باید  کار خوب بکنی، ارزشی ندارد؛  گر معجزه ببینی و  ا
با انتخاب خودت باشد

گر خدا می خواست به خاطر آمدن به هیئت، یک نسیم بهشتی  ا
مگر  می آمدی.  هیئت  شب  هر  وقت  آن  می وزید،  صورتت  کنار 
کاری دارد اباعبداهلل الحسین)ع( بوی خودش را و بوی بهشت را به 
کرده  مشام شما برساند؟ چرا نمی رساند؟ برای اینکه تو انتخاب 
گر امام حسین)ع( بوی بهشت را به مشام شما برساند تا  باشی. ا
آخر عمر مست هستی و همۀ کارهای خوب را انجام می دهی، ولی 
هیچ کدامش دیگر ارزش ندارد. کمااینکه خدا فرمود »ای رسول 
گر نشان  من! همۀ نشانه ها را نشان نده« انعام/35( چرا؟ چون ا

بدهی دیگر آدم ها انتخاب نمی کنند. 

دوست دارم برای بچه هایم برای اینکه حرف هایم را گوش بکنند 
کنم جهنم و بهشت را در خواب ببینند، اصاًل  کاری  یک شب 
یک سفر بروند آن طرف برگردند، بعد، فردا صبح به آنها بگویم 
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می کنم...«  گوش  خدا  به  آره  می گوید  می کنی؟  گوش  »حاال 
کنی.  انتخاب  تا  ارزشی دارد؟ خدا مبهم می گذارد  اما این چه 
انتخاب خیلی ارزش دارد، به خاطر انتخاب تو، خدا معجزه ها را 

به تو نشان نمی دهد. 

که  می بینی  نیایی،  هیئت  فرداشب  گر  ا آمدی.  هیئت  امشب 
زیاد هم فرقی نمی کند، ای  آسمان به زمین نمی آید، و به ظاهر 
ممکن  حاال  نمی شود.  طوری  زیاد  نخوانید  نماز  گر  ا جوان ها! 
که  است یک طور هایی بشود ولی این قدر نمازنخوان ها هستند 
گر نماز نخوانی  از تو بزرگ ترند و... چرا این طوری می گویی؟ بگو ا
سرطان می گیری! خب نمی گیرد، چرا دروغ بگویم؟ شاید چاق تر 
برنامه ها و طرح های خدا خبر ندارم! این  از  که  هم بشود، من 

که ارزش دارد. انتخاب است 

انتخاِب  همیشه   / بکشیم  رنج  باید  هستیم  انتخاب گر  چون 
خوب، با رنج همراه است

نیستم،  حیوان  یعنی  هستم،  تعیین کننده  و  انتخاب گر  من 
فرشته هم نیستم، چون انتخاب گر هستم باید رنج بکشم، چون 
انتخاب  باشم.  داشته  را  همه چیز  نمی توانم  هستم  انتخاب گر 
بین چندتا دوست داشتنی است، بین دوست داشتنی و دوست 
و  دوست داشتنی  بین  گر  ا است  معلوم  نیست.  که  نداشتنی 
است  دوست داشتنی  که  را  آن  بشوی،  مختار  دوست نداشتنی 

خ می دهد.  انتخاب می کنی. انتخاب این طوری ر
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دوست داشتنی هایت  از  یکی  می کنی  انتخاب  که  بار  هر  تو  پس 
است.  همراه  رنج  با  خوب  انتخاِب  همیشه  می گذاری.  کنار  را 
این نکته باید از بچگی برای ما جا بیافتد. چون انتخاب خوب، 
یعنی از دست دادن یک دارایی یا دوست داشتنی. خدا عمدًا یک  
که تو در مقام انتخاب شروع به داد و  چیزهایی را به تو می دهد 
کنی؛ یعنی این دارایی خودت را بدهی آن را بگیری. االن  ستد 
اینجا در هیئت نشسته اید طبیعتًا یک سرگرمی یا یک  که  شما 

کنار گذاشته اید.  استراحتی را 

که دارد  ِکی انسان ساقط می شود؟ وقتی بخواهد چیزهایی را 
کند حفظ 

انتخاب در بهشت قرار داد،  را در معرض یک  خدا حضرت آدم 
که همه چیزخواه بود  گفت میوۀ این درخت را نخور. آدم)ع( هم 
)او پدر بزرگ ما بود و ما همه چیزخواهی را از او به ارث برده ایم( 
این  با خوردن میوۀ  گفت:  این درخت چیست؟ شیطان  حاال 
دوست  آدم)ع(  نمی دهی.  دست  از  دیگر  داری،  هرچه  درخت 
داشت همه چیز را نگه دارد؛ رفت و خورد. خدا فرمود مگر من به 
که  تو نگفته بودم نخور؟ ترسیدی من از تو بگیرم؟ این طور شد 

کرد.  آدم )ع( سقوط 

که دارد  ِکی انسان ساقط می شود؟ وقتی می خواهد چیزهایی را 
حفظ کند، لذا با خدا معامله نمی کند. ِکی جامعه ساقط می شود؟ 
وقتی وارد معامله و داد و ستد با خدا نمی شود. انسان با ممسک 
بودن، با بخل و با ُشّح نفس، بدبخت می شود. به عبارت دیگر؛ 
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از  می ترسد  انسان  وقتی  می شود.  بدبخت  رنج گریزی  با  انسان 
می شود.  بدبخت  می شود،  جمع کردن  مشغول  و  بدهد  دست 
باید چه کار کنیم؟ دل شیر داشته باش، دنیا جای انتخاب است، 

کنی. کنی و دریافت  انتخاب یعنی پرداخت 

چرا انسان ها از نظر اقتصادی رشد نمی کنند؟

روانشناس ها می گویند پرداخت کردن برای انسان خیلی سخت 
کردن برای انسان خیلی سخت است. اخیرًا ترکیبی  است، ضرر 
از روانشناسی و اقتصاد به نام »اقتصاد رفتاری« پدید آمده است. 
از  گر  ا نیست.  دینی  می زنند  اینها  که  حرف هایی  کنید،  دقت 
اقتصادی  از نظر  انسان ها  که چرا  بپرسیم  این رشته  کاشناسان 
رشد نمی کنند؟ دقیقًا همین حرف هایی که برای این بحث گفتیم 
تکرار می کنند. آنها می گویند ما کاالهایی را که داریم، باارزش تلقی 
می کنیم، وقتی می خواهیم بفروشیم دوست داریم گران بفروشیم 

که دارایی خود را ارزان بفروشیم.  و بسیار برای ما سخت است 

صدهزار  به جای  ولی  فروختم  را  ساعت  یک  من  کنید  فرض 
گرفتم. حاال رفتم با این نود هزار تومان  تومان، نود هزار تومان 
که در اصل، نهصد هزار تومان قیمت دارد، با  کاالی دیگر را  یک 
نود هزارتومان خریدم، آنجا چقدر باید ناراحت باشم؟ به اندازۀ ده 
هزار تومان. اینجا چقدر باید خوشحال باشم؟ به اندازۀ هشتصد 
تومان،  هزار  ده  آن  »درِد  می گویند  روانشناس ها  تومان.  هزار 
این طوری  است؛  هزارتومان  هشتصد  این  خوشحالی  از  بیشتر 
با شند!«  تاجر  نمی توانند  و  نمی شوند  پولدار  خیلی ها  که  است 
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که آدم ها ممسک هستند، طوری  گفتم  من مثال را خیلی شفاف 
که ول نمی کند. می گوییم در راه خدا  گرفته اند  داشته های شان را 

صدقه بده تا خدا بیشتر به تو بدهد، ولی نمی تواند بدهد.

را  ازدست دادن  رنِج  وقتی  می شوند؟  ساقط  ِکی  انسان ها 
کنند نمی توانند تحمل 

رنج  را،  رنج پرداخت کردن  ِکی ساقط می شوند؟ وقتی  انسان ها 
کنند. ما  صرف نظرکردن را، رنج ازدست دادن را نمی توانند تحمل 
باید بچه های مان را چطوری بار بیاوریم؟ خودمان را چطوری بار 
که از پرداخت کردن، نترسیم و بتوانیم رنج از  بیاوریم؟ به گونه ای 

کنیم. دست دادن را تحمل 

فروش  و  خرید  زیاد  بفروشید،  بخرید،  فرمود  صادق)ع(  امام 
ارزان بفروشید.  گران بخرید و  انجام بدهید، حتی ممکن است 
چرا امام صادق این  را می فرماید؟ می فرماید در نهایت برکت در 
کند،  خرید و فروش است و سود می بری. می خواهد ما را تربیت 
اوقات  از  می خواهد ما در معامله و تجارت ترسو نباشیم. گاهی 
گر یکی دو بار  ضرر می کنی، گاهی از اوقات سود می بری، نترس ا
کردی. انسان باید برای وارد شدن در عرصۀ اقتصاد، روحیۀ  ضرر 

فربهی داشته باشد. 

دنبال سود تضمینی بودن، رفتار زشتی است

وقتی پول به دست امام صادق)ع( می رسید خیلی زود با آن یک 
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سرمایه گذاری ریسک دار می کرد و شروع می کرد به تجارت کردن. 
که بانکها در فرهنگ  دنبال سود تضمینی بودن رفتار زشتی است 
را  جنایت  این  مضاربه  اسم  به  بانکها  کرده اند.  ایجاد  جامعه 
خیلی  تضمینی  سود  فرهنگ  باشد؟  نباید  ربا  فقط  مگر  کردند. 
در  را  تجارت  در  بزدلی  و  ترسویی  خیلی  است،  زشتی  فرهنگ 
کارمندی  انسان تقویت می کند. این فرهنگ مثل همان فرهنگ 
کار بکنی،  برای خودت  کارگری است. وقتی می توانی خودت  و 
کارگری می کنی؟ ترسیدی  کارمندی و  چرا می روی برای دیگران 
ریسک بکنی؟ ترسیدی تجارت بکنی؟ گفتی حداقل یک حقوق 

بخور و نمیر ثابت به من می رسد؟

کن. خدا فرمود: رزق و روزی  کار  ترسو بار نیایید، خودت با پولت 
که از داد و ستد بترسد.  دست من است، بدبختی بشر این است 
از دست بدهد،  را  این چیزها  که  ترسید  آدم)ع(  جد ما حضرت 
می خواست فریز بکند، می خواست در بانِک جاودانگی بگذارد که 
کرد و چون خدا مهربان  توبه  بعدًا  البته  کند.  باعث شد هبوط 

است توبه اش را پذیرفت. 

ممکن است تا امتحان مواسات از ما نگیرند، ظهور اتفاق نیفتد

یک بار دیگر مرور کنیم: تو در دنیا نمی توانی همه چیز داشته باشی، 
چون انتخاب گر هستی و انتخاب یعنی یکی از دوست داشتنی هایت 
کنار بگذاری، یا یکی از دوست داشتنی هایت را بدهی، یا یکی  را 
کنی؛ همۀ اینها یعنی رنج.  از دوست داشتنی هایت را صرف نظر 
کسی بهتر انتخاب می کند؟  انسان بودن یعنی انتخاب و  رنج. چه 
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که بخل  که از پرداخت  کردن و ازدست دادن نترسد، کسی  کسی 
نداشته  بخل  ما  که  است  این  شما  سخن  موضوع  پس  نورزد. 
کریم باشیم؟ نه، قصه به این  باشیم و دست بده داشته باشیم و 

سادگی ها نیست!

و  کت  هال از  می تواند  انسان  »چطور  بگویم  اینکه  از  قبل 
ک را به شما  کند؟« یک تحلیل خطرنا محافظه کاری نجات پیدا 
زمان  امام  آقا  ظهور  از  قبل  می دهم  احتمال  من  می کنم؛  ارائه 
بگیریم.  قرار  »مواسات«  امتحان  معرض  در  ما  الفداء  له  ارواحنا 
از رفیقت پولدار  مواسات یعنی چه؟ یعنی تو حق نداری بیشتر 
باشی، نباید خانه ات از برادر مؤمنت بهتر باشد. نباید سفره ات از 

برادر دینی ات ُپرتر باشد. 

می ترسم قبل از ظهور تا از ما امتحان مواسات نگیرند آقا نیاید. 
بگویند  بودند به حضرت  آمده  که  کسانی  به  باقر)ع(  امام  چون 
گر نیاز داشتید دست در جیب  که چرا قیام نمی کنی، فرمود: آیا ا
نمی شوید؟  ناراحت  بردارید؟  اجازۀ همدیگر  بدون  هم می کنید 
کا برادر. حضرت  کا گفت: ناراحت می شویم، حساب حساب است 
هستند.  این طوری  می کنند  قیام  که  امامی  آن  یاران  فرمود: 
َمْرَتُهْم 

َ
ْصَحاَبَنا ِباْلُکوَفِة َلَجَماَعٌة َکِثیَرٌة َفَلْو أ

َ
ِبی َجْعَفٍر ع ِإّنَ أ

َ
)ِقیَل أِل

ُخُذ ِمْنُه 
ْ
ِخیِه َفَیأ

َ
ِکیِس أ َحُدُکْم ِإَلی 

َ
َبُعوَک َقاَل: َیِجی ُء أ

َ
َطاُعوَک َو اّت

َ َ
أل

ُجُل ِإَلی  َتی الّرَ
َ
... ِإَذا َقاَم اْلَقاِئُم َجاَءِت اْلُمَزاَمَلُة َو أ

َ
َحاَجَتُه؟ َفَقاَل: ال

ُخُذ َحاَجَتُه َفاَل َیْمَنُعُه ؛ اختصاص مفید/ص24(
ْ
ِخیِه َفَیأ

َ
ِکیِس أ

علمیه  حوزۀ  طلبۀ  هستند؟  این طوری  بسیج  بچه های  آیا 
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این  کند  خدا  هستند؟  این طوری  هیئتی ها  است؟  این طوری 
تحلیل اشتباه باشد و این طوری نخواهند از ما امتحان بگیرند. 
گر جان می خواهی، بگو من جان تقدیم می کنم، ما  ما می گوییم: ا
شهادت طلب هستیم... ولی می گویند: »ما نمی خواهیم جانت را 
که نمی شود، ما می خواهیم  بگیریم، پولت را بده بیاید!« نه پول 

زندگی کنیم. 

کرم)ص( در صدر اسالم امتحان مواسات از مردم گرفت پیغمبر ا

کرونا و مشکالت اقتصادِی پشت سرش  نکند حکمت آسیب های 
که میزان قدرِت رسیدن به مواسات توسط مؤمنین  این است 
پیش  امتحانی  چنین  امیدوارم  امتحان  شود؟  والیت مداران  و 
گرفت و  کرم)ص( این امتحان را در صدر اسالم  نیاید، اما پیغمبر ا
فرمود: »هر کسی مسلمان می شود به مدینه بیاید.« آقا در مدینه 
زیرساخت ها فراهم نیست، زمین کشاورزی نداریم، خانه نداریم. 
پیامبر فرمود: باید بیایید و اال مسلمان نیستید. مسلمانان مکه 
به مدینه آمدند و مومنین مدینه خانه های خود را با آنها نصف 
کردند؛ دوتا اتاق داشتند یکی را دادند. آیا ما خون مان رنگین تر از 

خون اصحاب پیغمبر)ص( در صدر اسالم است؟ 

کردند  ک  امسا دوباره  رسیدند،  نوایی  یک  به  آنها  وقتی  البته 
حضرت  گذاشتند.  تنها  دیوار  و  در  بین  را  زهرا)ص(  حضرت  و 
زهرا)س( به آنها فرمود: چه شد که شروع به محافظه کاری کردید؟ 
کردید؟ دیگر حاضر نیستید هیچ چیزی را در  شروع به جمع کردن 

کنید؟... راه خدا پرداخت 
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إن شاءاهلل جلسات بعد، دربارۀ جایگاه پرداخت در دین، مطالبی 
را بیان خواهیم کرد؛ یک سلسله روایت را مرور کنیم تا یک بار دیگر 
و  بذل  قرض الحسنه،  دادن  انفاق،  صدقه،  مثل  موضوعاتی  به 
کنیم. البته اینها تمرینی است  بخشش، مواسات و... توجه پیدا 

که همان مواسات است. برای یک مرحلۀ باالتر 

کسی بخل بورزد سقوط می کند در امتحان مواسات، هر 

در آخرالزمان ممکن است در معرض امتحان مواسات قرار بگیریم، 
هر کسی ممسک باشد و بخل بورزد سقوط می کند. محافظه کاری 
که »مبادا چیزی را از دست بدهم« انسان را ساقط  به این معنا 
پیدا  نجات  سقوط،  این  از  که  کنیم  کار  چه  حاال  کرد.  خواهد 
ک بار نیاورید، دیدید اهل بیت  کنیم؟ بچه ها را از اول اهل امسا
گرفته بودند؛ وقتی مسکین و یتیم و اسیر  با بچه های شان روزه 
که همان یک قرص نان  کمک خواستند، افطاری شان را  آمدند و 
کار تربیتی، برای اینکه ممسک نباشی. بود دادند. این یعنی یک 

گفته می شود که این اتفاق در یک شب افتاده است، اهل بیت)ع( 
در مرحلۀ اول، یک قسمت از نان را به مسکین دادند، خواستند 
که یتیمی آمد، یک قسمت دیگر از نان را  کنند  بقیه نان را تناول 
به او دادند، و در مرحلۀ سوم، ما بقِی نان را هم به اسیر دادند، 
که نصف نان را  که بگوید »ما  آدم اینجا خیلی تحریک می شود 
دادیم، حاال یک لقمه را هم خودمان بخوریم!« البته اهل بیت 

)ع( از مواسات هم باالتر رفتند، آنها وارد فضای »ایثار« شدند. 
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»جان«  ما  از  تعدادی  از  که  بود  امتحانی  مقدس  دفاع  امتحان 
گذشت؛ چون یک عده ای جان  الحمدهلل بخیر  و  می خواستند 
همه مان  است  بعید  اما  کردیم.  عبور  سالمت  به  همه  و  دادند 
کنیم.  عبور  مواسات  امتحان  کنار  از  سادگی ها  این  به  بتوانیم 
جان«  با  »جهاد  بر  مقدم  مال«  به  »جهاد  همیشه  قرآن  در 
آنها  البته  کردند  جان  با  جهاد  و  گذشتند  جان  از  شهدا  است. 
می توانید  که  داشتند  هم  مال  با  جهاد  فوق العاده ای  شکل  به 
با آن عظمتش، عرصۀ  در خاطرات شان بخوانید. دفاع مقدس 
که ما پیش رو داریم، نوبت به  جهاد با جان بود، اما در دور پایانی 
جهاد با مال می رسد، بعد از این مرحلۀ سخت، با توجه به قول 
اعتراف  بنده  آمد.  خواهد  زمان)ع(  امام  إن  شاءاهلل  امام باقر)ع( 
بگیریم؛  کمک  از خدا  باید  این خیلی سخت است.  که  می کنم 
خدایا! از ما سخت امتحان نگیر، از ما نرم امتحان بگیر، ما را در 

امتحان کمک مان کن! 

تبدیل  جنایت کار  به  و  می کند  سقوط  جامعه،  یک  چطور 
می شود؟

سفره  منوره،  مدینۀ  در  مجتبی)ع(  حسن  امام  زمانی  یک 
که آن زمان  می انداخت، حاتم بخشی می کرد، تقریبًا همۀ کسانی 
برای زیارت به مدینه می آمدند در خانۀ امام حسن مجتبی)ع( 
کرد؛ یک عده ای از  غذا خورده بودند. خدا مردم مدینه را امتحان 
نامردها در تشییع پیکر مطهر امام حسن مجتبی)ع( پیکر نازنین 
کردند اما مردم مدینه به آنها نگفتند  کریم اهل بیت)ع( را تیرباران 
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»ای نامردها! نزنید...« همین ها بعدًا به قاتل هایی تبدیل شدند 
کردند؛  تکه  تکه  را  امام حسین)ع(  و  حسن  امام  بچه های  که 
بدبخت  این طوری  جامعه  یک  می کند،  سقوط  این طوری  آدم 
که از دست امام حسن)ع(  می شود. هیچ یتیمی در مدینه نبود 
و امام حسین)ع( نان و خرما دریافت نکرده باشد، آن وقت دیدید 
کردند؟ ما مثل آنها نباشیم، ما سر سفرۀ این  کار  این مردم چه 
گر  خانواده بزرگ شده ایم، پس وقتی پایش افتاد، کم نگذاریم، ا

کم بگذاریم خدا غضب می کند و به جنایت کار تبدیل می شویم.

امام حسین)ع(، ممنونت هستم، ما را همیشه به جلسۀ روضه 
می آوری، نمک گیر می کنی، ما را به خودت عادت می دهی، ما را 
که ما در رودروایستی  به خودت انس می دهی، کاری با ما می کنی 
کنیم و هیچ وقت جلوی مهدی فاطمه)عج( نایستیم. وقتی  گیر 
او خودش را معرفی می کند که »من فرزند حسین هستم« ما همۀ 

کنار بگذاریم. دنیای مان را 

کاِر تربیتی می کنی، داری ما را سر  یا امام حسین)ع(! داری با ما 
سفرۀ خودت بزرگ می کنی. پس فردا امام زمان)ع( یک دستوری 
بدهد اصاًل روی مان نمی شود بگوییم »نه«. شما حرف یتیم امام 
قتلگاه  گودی  در  بزنید؛  را  عبداهلل بن حسن  مجتبی )ع(  حسن 
از  خدا  به  عّمی«  افارق  ال  اهلل  »و  بگویید  دیدید  را  حسین  هم 

حسین)ع( جدا نمی شوم...



| جلسه ششم |
در  عدالت  برقراری  مانع  نفس؛  شّح  و  بخل 

جامعه

ک سیاه  که اهل مواسات نباشد، تفکر لیبرال، آن را به خا جامعه ای 
 می نشاند

که اهل »شّح نفس« باشد برقرار نخواهد شد  عدالت در جامعه ای 
برخی مواسات را در حد صدقه تنزل می دهند؛ مواسات فراتر از 

صدقه است

»جلوی  اینکه  برای  بگذاریم  باید  را  خود  وقت  از  بخشی 
فریب های نفس خود را بگیریم«

توجیه گر،  پیچیده،  موجود  خیلی  انسان  که  دارید  توجه  حتمًا 
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می کند  سعی  دائمًا  که  است  فریبنده ای  و  مکار  نفس  دارای 
هم خودش و هم دیگران را خواسته یا ناخواسته فریب بدهد. 
اینکه  به  بدهد  اختصاص  باید  را  زندگی اش  از  زمانی  هرکسی 
جلوی فریب های نفس خودش را بگیرد. هیچ کس از نفس امارۀ 
انسان ها  وجود  در  بدی ها  از  بسیاری  نیست.  امان  در  بالسوء 
توجیِه خوب دارند و آدم ها بدی های شان را حتی از خودشان 

هم پنهان می کنند. 

کار پیچیده، سخت و ارزشمندی است  شناختن نفس، این قدر 
گرفته شده است: »َمن َعَرف َنفَسه  که با شناختن خدا همسان 

ه« )غررالحکم/ ص588(.  َفَقد َعَرَف َرّبَ

دو راه مهم برای شناختن خود و مکر خود: »محاسبۀ نفس« و 
ع« »استغفار و تضر

کنیم، اهل بیت)ع( فرموده اند:  ما خیلی باید خودمان را بررسی 
که هر روز خودش را محاسبه نکند »َلیَس ِمّنا  کسی  از ما نیست 
کّلِ َیوم« )کافی، ج2، ص453( بخش  َمن َلم ُیحاِسب َنفَسُه فی 
کردم؟« ولی  کار  که »من چه  کوچکی از محاسبۀ نفس، این است 
که آدم به این سادگی ها نمی تواند به جوابش  بخش بسیار مهمی 

کردم؟«  کار را  که »چرا این  برسد این است 

یکی از راه حل ها برای شناختن خود و مکر خود همین محاسبۀ 
ع مداوم است.  نفس است. یکی دیگر از راه حل ها استغفار و تضر
شب ها  کرده اند  سفارش  ما  به  بگویم:  خودمانی  و  ساده  خیلی 
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کردم«  غلط  »خدایا  بگویید  مرتبه  سیصد  خدا  خانۀ  دِر  بروید 
کار  )الهی العفو...( برای خیلی ها سؤال پیش می آید مگر من چه 
کارهایم غلط باشد، اصاًل من سیصد  که همۀ  بر فرض  کرده ام؟ 
کردم«؟ ببینید چه  که این قدر بگویم »غلط  تا فعل انجام دادم 
کرده اند. رسول خدا)ص( می فرمود:  که این سفارش را  خبر است 
َعَلی  َلُیَغاُن  ُه 

ّ
)ِإَن می کنم.  استغفار  مرتبه  صد  الاقل  روزی  من 

ٍة؛ مستدرک الوسائل/ ج5 / ْسَتْغِفُر ِفی اْلَیْوِم ِماَئَة َمَرّ
َ
ی أ َقْلِبی َحَتّ

حدیث5۹78( 

در  را  این  باید  ندارد  سراغ  گناهی  خودش  در  گر  ا حتی  هرکسی 
کند، بگوید:  که برود دِر خانۀ خدا استغفار  برنامۀ خودش بگذارد 
که  می آید  پیش  برایش  سؤال  بعد  کردم«.  غلط  من  »خدایا! 
آغاز  سؤال  این  می کنم؟  عذرخواهی  دارم  که  کردم  کار  چه  من 

خودشناسی و جلوگیری از فریب های نفس است. 

صفات  و  انگیزه ها  به خاطر  را  خوب  کارهای  می تواند  انسان 
بدش انجام بدهد

علی القاعده نه دین پیچیده است نه معرفت دینی پیچیده است، 
گفتگو پیدا  که می بینید پیچیده می شود و نیاز به  ولی آنجایی 
کارهای  می کند مال پیچیدگی انسان است. انسان ها می توانند 
انجام بدهند. مثاًل  انگیزه ها و صفات بدشان  را به خاطر  خوب 
کارهای خوِب بدون اولویت را در اولویت  اینکه انسان ها می توانند 
بگذارند و خودشان را معاف بدانند و بگویند »من کار خوبی انجام 
ترک  و  نداده  انجام  را  اولویت  با  کار خوِب  آن  دادم!« درحالی که 
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کرده، چون برایش سخت بوده است. 

انسان ها با هر مفهوم دینی ای، می توانند بازی کنند. کلیدی ترین 
بعضی  به قول  اما  است،  والیت مداری  و  والیت  دین،  مفهوم 
وهابی ها  و  تکفیری ها  آیا  است؛  توحید  افراطی،  توحیدگرایان 
برویم  حاال  نبریدند؟  را  بی گناه  انسان های  سر  توحید  بهانۀ  به 
که همین  سراغ والیت؛ در آخرالزمان، آیا والیت مدارانی نیستند 
و  خود  نفس  هوای  برای  می دهند  قرار  اسبابی  را  والیت مداری 
علیه والیت اقدام می کنند؟ مگر امام رضا )ع( نفرمود: بعضی ها 
که محبت اهل بیت دارند در آخرالزمان فتنه های شان شدیدتر از 
ْهَل اْلَبْیِت َمْن 

َ
َتَنا أ

َ
ِخذ ]َیْنَتِحل [ َمَوّد ْن َیّتَ فتنۀ دجال است. )ِإّنَ ِمّمَ

اِل ؛ وسائل الشیعه/  ّجَ
َ

الّد ِفْتَنًة ]َلْعَنة[ َعَلی ِشیَعِتَنا ِمَن   
ُ

َشّد
َ
أ ُهَو 

ج16/ ص17۹(

قرار  را مستمسک  که چیز بدی نیست. بعضی ها اخالق  اخالق 
کنند، بعضی ها به عدالت متمسک  می دهند تا علیه دین قیام 
می افتند.  در  دیگر  مفاهیم  با  والیت،  با  تقوا،  با  و  می شوند 
در  اما  داریم؟  چه  عزیز تر  قرآن  از  ما  است؟  بد  مگر  قرآن خواندن 
َتاِلي  القرآن و الُقرآن َیلعُنه« )جامع االخبار/   َّ روایت هست: »ُرّبَ 

که قرآن لعنتش می کند. ص48( چه بسا قرآن خوانی 

که  کار خوب باید تکلیف خود را تشخیص بدهیم  از بین چند 
کدام است؟ االن وقت انجام 

انسان  روح  در  پیچیدگی  این  چون  است.  مکار  انسان  نفس 
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را  جامعه  صدق  و  آدم ها  صدق  تا  الهی  امتحان های  هست، 
کار  هر  سراغ  لحظه  هر  آدم  نمی کند،  رها  را  آنها  نکند  مشخص 
خوب و هر سخن خوبی رفت باید برگردد یک مالحظه و بررسِی 
همه جانبه بکند، سر انگیزه اش، سر شیوۀ ارتباطش با آن مفهوم 
کرده یا نکرده؟ تا  خوب، سر لوازمش؛ ببیند آیا لوازمش را رعایت 

کار خوب برایش دّکان نشود!  یک وقت این 

گفتگوها،  انسان موجود پیچیده ای است. یکی از دالئل این گونه 
مباحثات، تأمالت و برپایی این گونه محافل-که محل اندیشیدن 
گرفته بشود؛ برای  که جلوی فریب های نفس  است- این است 
که انسان زماِن درست پرداختن به هر خوبی ای را درک  این است 
کار معطل مانده  بکند. این خیلی مهم است. یک نفر بین چندتا 
تو  کجا بفهمم االن تکلیفم چیست؟ گفتم  از  بود، می گفت من 
بزرگ ترین درد عرفای بزرگ را داری مطرح می کنی، مگر به این 
محاسبۀ  چهارتا  با  تو  مگر  می دهد؟  جواب  تو  به  کسی  سادگی 
تا  کند  کار  عادی می توانی به جواب این سوال برسی؟ آدم چه 
کدام را االن  که  کار خوب تکلیفش را تشخیص بدهد  از بین چند 

باید انجام بدهد؟

به  لحظه  هر  لذا  باشد،  روشن  همه چیز  که  نیست  این طور 
هدایت خدا احتیاج داریم

این طور  هیچ وجه  به  می کنم،  عرض  نوجوان ها  و  جوان ها  به 
که تا شما آدم های خوبی بشوید همه چیز برای تان روشن  نیست 
از  را  کارهایت  بیایند لیست  که علما  این طور نیست  باشد؛ مثاًل 
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قبولی  نمرۀ  هم  بعد  و  بدهی،  انجام  که  بدهند  شب  تا  صبح 
که  است  مدرسه  تاریخ  و  جغرافی  و  ریاضی  درس  مگر  بگیری! 

همه چیز روشن باشد!

کتاب )قرآن( را هم به تو یاد بدهند، تو تازه به یک چیز  گر همۀ  ا
خودت  یعنی  حکمت  حکمت.  نام  به  داری  احتیاج  دیگری 
نمی آید.  در  کتاب  از داخل  بکنی. حکمت  باید  کار  بفهمی چه 
این طوری  را  انسان  خدا  داری.  احتیاج  بصیرت  و  فرقان  به  تو 
او  به  دستورالعملی  یک  بیایند  الهی  اولیاء  و  انبیاء  که  نیافریده 
بدهند و او انجام بدهد. مثاًل خلبان ها فهرستی از دستورها دارند 
که موقع برخاستن و نشستن هواپیما یکی یکی بررسی می کنند و 
اما  انجام می دهند، تکلیف شان در همۀ زمینه ها روشن است، 
که یک فهرست به دستت بدهند  دین داری این طوری نیست 
تکالیف، خودت  از  کنی، در تشخیص مصداِق بسیاری  تا عمل 
که خدا  تنهایی باید بفهمی؛ به ابتکار عمل و نیت تو بستگی دارد 

کنی. کار  چقدر به ذهنت بیندازد چه 

کند،  دقت  باشد،  سالم  کسی  بکنم،  سختش  نمی خواهم  من 
کند، یک  کند، توسل  توکل  کند،  کند، محاسبۀ نفس  استغفار 
 پنهان نکند و باصفا باشد، خدا هدایتش می کند 

ً
مرضی را عمدا

راَط  و دستش را می گیرد. شما سر نماز هر بار می گویی »ِاهِدنا الّصِ
کن، دستم را بگیر؛ نه اینکه خدا  الُمسَتقیم« خدایا من را هدایت 
کرده باشد و تو به خداوند بگویی: »من خودم قرآن را  قباًل هدایت 
کارتان  می خوانم و اجرا می کنم، خیلی ممنون! شما بفرمایید به 
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برسید من دیگر کاری به شما ندارم!« نه؛ هر لحظه به هدایت خدا 
احتیاج داریم. مواظب باشید با نماز، با قرآن، با اخالق، با عدالت 
و با والیت بازی نکنیم، نفس انسان پیچیده و مکار است؛ این 

مقدمۀ اول.

و  پیوند  آن است:  زمان  االن  که  را بحثی می کنیم  ما موضوعی 
تعامل مؤمنین با یکدیگر

جهت  یک  می کنیم؛  صحبت  موضوع  یک  دربارۀ  جهت  دو  از  ما 
دیگر  جهت  و  است  دین  در  آن  جایگاه  و  موضوع  ذاتی  اهمیت 
تناسب آن با زمانۀ ماست. االن زمان چیست؟ چی مهم تر است؟ 

کرد؟ کید  کدام موضوع را باید بیشتر تأ االن 

وابس« )کافی/ ج1 /ص27( کسی 
َ
»العاِلُم ِبزماِنه الَتهُجُم علیه الّل

زمان خودش را نشناسد زیاد اشتباه خواهد کرد، چه چیزی تعیین 
که زمان چه زمانی است؟ در این باره باید با مبنا داشته  می کند 
انسان شناسانه،  مبنای  عقالنی،  مبانی  دینی،  مبانی  باشیم؛ 
اینکه در چه  یا مبنای شناخت تاریخ و  مبنای جامعه شناسانه 
درست،  راهبردی  برنامه ریزی  یک  هستیم.  تاریخ  از  مرحله ای 
گر شما همۀ خوبی ها را اجرا  انسان و جامعه را نجات می دهد. ا
درد  به  کدام  هیچ  نباشد،  موقع  به  انجام  شان  زمان  ولی  کنی 
مکار  نفس  همان  بالسوء،  اّمارۀ  بازیگر  نفس  همان  نمی خورد. 

کارهای خوب، شما را خراب می کند. می آید از طریق همان 

که االن زمان همین بحث است،  ما موضوعی را بحثی می کنیم 
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این بحث مربوط است به پیوند مؤمنین با یکدیگر، شیوۀ تعامل 
مؤمنین با یکدیگر و از خودگذشتگی مؤمنین برای یکدیگر است، 
محدودۀ  نورزد.  بخل  انسان  اینکه  به  است  مربوط  بحث  این 
ایثار،  مواسات،  زکات،  انفاق،  مثل  موضوعاتی  مورد  در  بحث 

تعاون، اخوت و رابطۀ بین مؤمنین است. 

بین  »رابطۀ  آن  و  دارد  بزرگ  امتحان  یک  والیت مداری  تحقق 
والیت مداران« است

این بحث االن چقدر اولویت دارد؟ االن این بحث مهم تر است 
یا موضوعات دیگر؟ به صراحت روایات و بر اساس آیات فراوان 
گر امروز از من  قرآن، مسئله والیت مهم ترین موضوع است ولی ا
کنم می گویم الحمدهلل ابهت و  بخواهند در مورد والیت صحبت 
کارآمدی و حقیقت والیت، الاقل برای جامعۀ مؤمنین جا افتاده 
که امروز ما دربارۀ والیت بیشتر نیاز داریم رابطۀ  است. چیزی 
عرضی والیت مداران با یکدیگر است، نه رابطۀ طولی بین ما و 
موالی مان. والیت دو جور است؛ والیت طولی، والیت عرضی. 
امام است، والیت  از  کردن والیت مداران  والیت طولی تبعیت 
عرضی رابطۀ بین والیت مداران را تعیین می کند. نقص مان االن 

کنیم.  در این بخش است. ما باید این بخش را درست 

گر والیت این دستور را به ما بدهد ما تبعیت  بعضی ها می گویند »ا
با  رفتارشان  ولی  هستند،  والیت مدار  هم  واقعًا  اینها  می کنیم« 
که والیت مدار هستند  والیت مداران دیگر خوب نیست. اینهایی 
باید پیوندشان با همدیگر چگونه باشد؟ نباید الزم باشد پشت 



| جلسه ششم |
بخل و شّح نفس؛ مانع برقراری عدالت در جامعه ۹5

این باره دستور صادر شود. تحقق والیت مداری یک  سر هم در 
امتحان بزرگ دارد و آن »رابطۀ بین والیت مداران است« نمی دانم 
ما  درد  هنوز  این  نه؟  یا  شده ایم  پیروز  بزرگ  امتحان  این  در  ما 
گر سیل و زلزله و... ما را به چالش می کشد و والیت مداران  است. ا
و هیئتی ها جلودار می شوند، تمرین همین عرصه و پاسخ مثبت 
که »رابطۀ والیت مداران با یکدیگر چگونه  در این امتحان است 
است؟« معتقد هستم والیت مداران باید رابطه شان را با همدیگر 
اساس  بر  هست.  االن  که  چیزی  این  از  بهتر  خیلی  کنند؛  بهتر 
که ما می خوانیم، اهل بیت)ع( خیلی بیشتر از اینها از ما  روایاتی 

انتظار دارند. ما هنوز در حد انتظار اهل بیت)ع( نیستیم. 

دشمن شناسی مهم است ولی االن دشمنان ما خودشان را لو 
داده اند

این  زمانی هستیم؟ در  االن در چه  ما  بدانیم  یعنی  زمان شناسی 
زمان باید بیشتر به چه چیزی حساسیت نشان بدهیم؟ مثاًل جهاد 
فوق العاده  هم  دشمن شناسی  است،  مهمی  موضوع  دشمن  با 
یا  موضوع مهمی است. موضوع سخنرانی محرم بنده در شانزده 
هفده سال پیش، همه اش دشمن شناسی بود، چون مردم یادشان 
که دشمن داریم. اما االن دشمنی آمریکا و صهیونیست و  رفته بود 
که االن هرکسی می خواهد  استکبار، دیگر معلوم است، به حدی 
چنین  در  می شود.  آل سعود  خانۀ  دِر  گدای  بشود  ضدانقالب 
کسی جا  برای  را  آل سعود  و  آمریکا  باید دشمنِی  بنده  آیا  شرایطی 

که آمریکا نامرد است؟ بیندازم؟ کدام احمقی نمی داند 
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که خودشان  الحمدهلل دشمن های ما این قدر جنایت کار هستند 
که االن دشمن  را لو داده اند. البته معنای این حرف این نیست 

نداریم، دشمن داریم و در حال جنگ با او هستیم.

»سخنرانی  دوران  ولی  هست،  عدالت خواهی  دوران  همیشه 
دربارۀ عدالت خواهی« گذشته

در جلسۀ قبل، مطلبی را عرض کردم که برای برخی ها سوءتفاهم 
گفت »نمی خواهی دربارۀ عدالت خواهی  ایجاد شد. کسی به من 
گذشته«  عدالت خواهی  دوران  »نه  گفتم  کنی؟«  سخنرانی 
طبیعتًا بنده در مقام اینکه موضوع سخنرانی ام را عدالت خواهی 
گذشته، نه اینکه بگویم مطلقًا دورۀ  که دورانش  بگذارم، گفتم 

عدالت خواهی گذشته است!

االن ما نیاز به تبیین و تبلیغ عدالت خواهی برای مردم نداریم؛ االن 
که دارد اجرا  موقع اجرای عدالت خواهی است، مثل قوۀ قضائیه 
که جنایت  می کند. ما تا پارسال به قوۀ قضائیه می گفتیم »کسی 
کار نمی کند چطور؟« و  که  می کند شما دستگیرش می کنی، کسی 
در این باره مطالبه گری می کردیم. رئیس محترم قوۀ قضائیه گفت 
کار  که  »ما از این به بعد با ترک فعل هم برخورد می کنیم، کسی را 
کمه می کنیم.« البته عدالت فقط با قوۀ قضائیه پر  نکند هم محا
نمی شود، مجلس شورای اسالمی هم باید بتواند عدالت را برقرار 
کند. کند، دولت جمهوری اسالمی هم باید بتواند عدالت را برقرار 

به  موتور عدالت خواهی روشن شده است، توجیه مردم نسبت 
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که موتورش روشن است  عدالت خواهی بسیار باال است، چیزی 
عدالت خواهی  دوران  همیشه  بدهیم؟  ُهل  را  آن  باید  چرا  دیگر 
گذشته است.  است، ولی دوران سخنرانی دربارۀ عدالت خواهی 
بنده یک ماه پیش در مصاحبه با سایت مقام معظم رهبری گفتم: 
که مطالبه گری در  گر در عدالت موفق نبودیم به خاطر این بود  ا
کند، و االن الحمدهلل افزایش  کم بوده و باید افزایش پیدا  عدالت 
پیدا کرده است. مطالبه گری در عدالت خواهی که تمام نمی شود!

و  معنوی  و  اخالقی  جریان های  مثل   عدالت خواه  جریان های 
جریان های والیتمدار چند نوع هستند. مثاًل والیت مداران چند 
با  مبارزه  بدون  و  سیاست  بدون  والیت مداران  هستند:  نوع 
استکبار، والیت مداران اهل سیاست و اهل مبارزه با استکبار. در 
مورد عدالت خواه ها هم تقسیماتی وجود دارد؛ عدالت خواه های 
باوالیت.  و  باتقوا  عدالت خواه های  بی والیت،  و  بی تقوا 
که آبروی مردم را- کسی  عدالت خواهی بی تقوا آسان است؛ مثل 

کعبه است- به بهانۀ عدالت خواهی بریزد. که مهم تر از خانۀ 

عدالت ورزی  داد  آموزش  باید  امام زمان)ع(  سربازان  به  آنچه 
نیست؛ اولویت امروز ما مواسات است

از تبلیغ عدالت خواهی می دانم  را بیشتر  که ضرورتش  موضوعی 
گذشتن از دارایی ها  موضوع مواسات است. موضوع آمادگی برای 
یقۀ  بحث،  این  آیا  کنیم.  تبلیغ  باید  را  موضوع  این  االن  است، 
مسئولین را هم می گیرد یا نه؟ بله می گیرد. ما مقام معظم رهبری 
اجرای  اسوۀ  را  ایشان  می دانیم،  عدالت  اجرای  اسوۀ  از  باالتر  را 
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که  مواسات می دانیم، پرهیزکردن از خوردن خیلی از میوه جاتی 
از  که اصاًل مسئول نبودند، این فراتر  انقالب  از  گران بود در قبل 
عدالت است؛ این یعنی مواسات. بعضی ها مواسات را به »کمک 
کمک  از  فراتر  مواسات  درحالی که  می کنند  ترجمه  مؤمنانه« 
مؤمنانه است. مواسات یعنی تو حق نداری بهتر از برادرت زندگی 
در  کشور  مسئولین  از  نفر  چند  خودت.  خلوت  در  حتی  کنی، 

مواسات، به رهبری و امام تأسی می کنند؟

کار دارم، با  اولویت امروز ما مواسات است. من با شما مؤمنین 
خیمۀ  اعضای  شما  االن  حسین)ع(.  امام  سینه زن های  شما 
ولی عصر  حضرت  لشکرگاه  به  هستید،  أباعبداهلل الحسین)ع( 
ارواحنا له الفداء آمده اید. به اعتقاد ما این ارتش یک یگان تحت 
آنچه به سربازان حضرت  فرماندهی حضرت ولی عصر)ع( است. 
ولی عصر باید آموزش داد عدالت ورزی نیست، به او باید بگویند 
آماده  صحنه  این  برای  آیا  بخوری؛  نباید  خشک  نان  از  »بیشتر 
که تکلیف  هستی یا نه؟« االن این بخش ماجرا را داریم می گوییم 
اتفاق های  بگیریم  فاصله  »بخل«  از  ما  گر  ا چیست؟  مردم  ما 
بخل ورزی  وقتی  افتاد،  خواهد  زندگی مان  در  فوق العاده ای 
جا  اصاًل  بی عدالتی  شد  محکوم  و  منحوس  جامعه  فرهنگ  در 

نخواهد داشت.

 / است  زندگی  سبک  یک  نیست؛  صدقه دادن  »مواسات« 
امتحانات ما نشان می دهد باید به سوی فرهنگ مواسات برویم

زمانۀ  ما  زمانۀ  که  این است  این جلسات  ما در  پس یک بحث 
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که می خواهد به مستضعفان خدمت  چیست؟ امروز به مسئولی 
بکن،  رفتار  مواسات  با  بیا  خودت  »شما  بگوییم  باید  بکند 
خودش  مسئول،  یک  وقتی  چرا  اصاًل  کن.«  زندگی  زاهدانه تر 
که  امکاناتی برای زندگی دارد به او حقوق می دهند؟ همان طور 
أمیرالمؤمنین)ع( کیسۀ آذوقۀ خودش را نشان داد و فرمود »این 

از بیت المال نیست، این از دارایی خودم است!«

وقتی ما در حد برداشت حقوق، به سمت مواسات برویم، چون 
که صد آمد نود هم پیش ماست. دیگر دزدی ها هم قطع خواهد 
و  مساوی  امکانات  »دادن  یعنی  عدالت  اجرای  آن وقت  شد، 
شد.  خواهد  انجام  مسلمًا  همه«  برای  استعدادها  متناسِب 
نیست،  صدقه  مواسات  است،  مواسات  موضوِع  موضوع،  االن 
یک سبک زندگی است. فرهنگ مواسات، سبک زندگی را برای 

مسئولین، بیشتر از بقیۀ افراد جامعه، تغییر خواهد داد. 

یک  وقتی  باشیم؟  داشته  مواسات  فرهنگ  باید  امروز  ما  چرا 
رأی  لیبرالیزم  تفکر  رأی گیری ها  نباشد در  اهل مواسات  جامعه، 
گر تفکر  ک سیاه می نشاند. ولی ا می آورد و بعد، مملکت را به خا
کم باشد هیچ وقت لیبرال مسلک ها در این جامعه،  مواساتی حا
این  ما  بیاورند.  رأی  اینکه  به  برسد  چه  داشت،  نخواهند  جا 
فرهنگ مواسات را می خواهیم و البته این فرهنگ، اثر سیاسی 
هم دارد. عالوه بر اینکه امتحانات ما نشان می دهد باید به سوی 
هم  خورده اند  مردم  که  آسیب هایی  برویم،  مواسات  فرهنگ 

ضرورت این بحث را نشان می دهد.
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می کنیم؟  مقایسه  دیگر  مفهوم  با  را  مفهوم   یک  این قدر  چرا 
می خواهیم جلوی مکر نفس را بگیریم

در بخش بعدی بحث باید بگوییم جدای از اینکه این زمان زمانۀ 
چه چیزی است، مفاهیم را فی نفسه هم می شود با هم مقایسه 
کرد. بعضی ها می گویند چرا این قدر یک مفهوم  را با مفهوم دیگر 
کریمۀ قرآن بین  گاهی در آیات  مقایسه می کنی؟ خداوند متعال 
کار  کار خوب مقایسه می کند و در روایات هم مقایسۀ بین دو  دو 
خوب بارها صورت می گیرد. وقتی این مقایسه ها انجام می شود 
که  است  مقایسه ها  این  در  ما  می رسد.  مهم  نتایج  به  انسان 

می توانیم جلوی مکر نفس را بگیریم.

مقایسه  عبادی  مناسک  با  را  والیت  باقر)ع(  امام  روایتی  در 
می کند و با صراحت بیان می فرماید: هیچ عملی هم پایۀ والیت 
ْوِم َو  َکاِة َو الّصَ اَلِة َو الّزَ ْساَلُم َعَلی َخْمٍس، َعَلی الّصَ ِ

ْ
نیست: »ُبِنَی ال

َیة« )کافی/ ج2 /
َ

َیِة، َو َلْم ُیَناَد ِبَشْي ٍء َکَما ُنوِدَي ِباْلَوال
َ

اْلَحّجِ َو اْلَوال
که به والیت شد.  ص18( به هیچ چیزی دعوت نشد مثل دعوتی 
کننده عدالت و بسیاری از  که اجرا علت برتری والیت این است 

امور است.

»شّح  بشری  جامعۀ  و  بشر  مشکالت  مهم تریِن  زاویه،  یک  از 
نفس« است

که پیش  أمیرالمؤمنین علی)ع( به یک کسی هدیه دادند، یک نفر 
گفت آقا چرا به او هدیه می دهی؟  أمیرالمؤمنین)ع( نشسته بود 
که  کرد  را با صورت خیلی خوشگلی بیان  آن شخص این حرف 
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از اموال تان هدر  او این قدر مستحق نیست، شما دارید  آقا  مثاًل 
می دهید و... آقا فرمود از مال خودم دارم می دهم، چرا تو بخل 
که بدتر از بخل  می ورزی؟ بعد به او فرمودند: تو شّح نفس داری 
که  کسی  به دیگران نمی دهد ولی  را  است. بخیل مال خودش 
کسی می دهد  شّح نفس دارد از اینکه دیگری از مال خودش به 
َنا َو 

َ
ْعِطي أ

ُ
َر اهلُل ِفي اْلُمْؤِمِنیَن َضْرَبَك أ

َ
َکّث  

َ
هم ناراحت می شود. )ال

ْنت ...؛ کافی/ ج4 /ص23(
َ
َتْبَخُل أ

دربارۀ  بحث  ما  زمانۀ  »االن  گفت  می شود  گاهی  اینکه  از  غیر 
چیزی  »چه  کرد:  بحث  این طور  می شود  هم  گاهی  چیست؟« 
ذاتًا مهم تر است؟« از یک زاویه، مهم تریِن مشکالت بشر و جامعۀ 
ک و محافظه کاری است،  بشری همین شّح نفس، بخل، امسا
منحط  فرهنگ  رسوخ  جلوی  اینکه  است؟  کجا  در  اهمیتش 
گرفت. در  تمدن پوسیده و پوشالی غرب را در جامعۀ ما خواهد 
را  ایران  ملت  توانست  مواسات  از  جلوه هایی  کرونا،  ایام  همین 

سرفراز کند. 

شّح نفس از ظلم هم بدتر است

ک در دین  جدای از بحث زمان، ببینیم اساسًا جایگاه قصۀ امسا
که حضرت آدم)ع( سر این قصه  کردیم  کجاست؟ از اینجا شروع 
گر  ا کند.  رها  را  دارایی هایش  نمی خواست  چون  خورد،  زمین 
بحث زمانه هم مطرح  نباشد بنده قائل به اولویت بحث مواسات 
برای تربیت یک انسان هستم تا عدالت. در این باره یک حدیث 
که نشان می دهد، شّح  از أمیرالمؤمنین علی)ع( برای تان بخوانم 
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نفس بدتر از ظلم است.

در  می کنی؟«  مقایسه  هم  با  را  مفاهیم  »چرا  می گویند  بعضی ها 
اینجا یک نمونه از مقایسه ها را-که در روایات آمده است- برای 
شما بگویم. امام باقر)ع( می فرماید: أمیرالمؤمنین علی)ع( شنید 
که مردی می گوید »خسیس معذورتر از ظالم است، چون خسیس 
کسی نزده ولی ظالم ضربه زده است، پس ظالم بدتر  ضربه ای به 
کرده  است.« در واقع این فرد آمده و بین خسیس و ظالم مقایسه 
است. این حرف ممکن است به ذهن ما هم برسد. حاال ببینید، 

علی)ع( چه پاسخی به او می دهند.

اشتباه  گفتی،  دروغ  »َکَذبَت«  فرمود:  او  به  أمیرالمؤمنین)ع( 
کند، ممکن است  که ظالم است ممکن است توبه  کردی، کسی 
کند. ظلم   برود جبران 

ً
دست از ظلمش بردارد و می تواند بعدا

کند، قبِح  کاِر خودش پشیمان  که می تواند آدم را از  آثاری دارد 
ظلم باالتر از شّح نفس نیست. بعد فرمودند: بخیل مانع زکات، 
صدقه، صلۀ رحم، مهمان نوازی، خرج مال در راه خدا و درهای 
که یک آدم خسیس  نیکی می شود، به همین خاطر حرام است 
ِحیُح 

َ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع َرُجاًل َیُقوُل الّش

َ
وارد بهشت بشود. »َسِمَع أ

 
ُ

اِلَم َقْد َیُتوُب َو َیْسَتْغِفُر َو َیُرّد
َ

اِلِم َفَقاَل َلُه َکَذْبَت ِإّنَ الّظ
َ

ْعَذُر ِمَن الّظ
َ
أ

َدَقَة َو ِصَلَة  َکاَة َو الّصَ ِحیُح ِإَذا َشّحَ َمَنَع الّزَ
َ

ْهِلَها َو الّش
َ
اَلَمَة َعَلی أ

ُ
الّظ

ْبَواَب اْلِبّرِ 
َ
 َو أ

َ
َفَقَة ِفي َسِبیِل اهلل  َعّزَ َو َجّل ْیِف َو الّنَ

َ
ِحِم َو ِإْقَراَء الّض الّرَ

ْن َیْدُخَلَها َشِحیح « )من الیحضرالفقیه/ ج2 
َ
ِة أ َو َحَراٌم َعَلی اْلَجّنَ

/ص63(
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برقرار  باشند  نفس  شّح  اهل  مردم  که  جامعه ای  در  عدالت 
نخواهد شد

کاری نکرده! فوقش پول به  که  ما ممکن است بگوییم خسیس 
که ظلم  کار چندان بدی نیست، کسی  کسی نداده است؛ اینکه 
کرده است خیلی بدتر است. باید توجه کنیم که امیرالمومنین)ع( 
این  واقع منظور  در  بلکه  کن!«  رها  را  بگوید »ظالم  نمی خواهد 
گرفتار  گرفت و او را  که در جامعه راحت می توان مچ ظالم را  است 
کرد و مانع ظلم شد، اما شح نفس »اّم الفساد« است، جامعه ای 
که همه اهل بخل باشند این قدر در آن جامعه ظلم  پیش می آید 
حتی  کند؛  بازداری  ظلم ها  آن  از  نمی تواند  هیچ کسی  دیگر  که 
أمیرالمؤمنین  دست  به  که  جامعه ای  آن  علی بن ابیطالب)ع(! 
نفس  شح  ذلیل  و  اسیر  را  مردم  قباًل  که  بود  جامعه ای  دادند، 
کرده بودند، أمیرالمؤمنین علی)ع( در اوج عدالت بود ولی در این 
جامعه نصرتش نکردند، غریبش گذاشتند، تنهایش گذاشتند، تا 

کرد. از دست مردم دق 

ممکن  است؟  بدتر  نفس  شّح  می فرماید  أمیرالمؤمنین)ع(  چرا 
است من و شما دست مان به جایی نرسد لذا ظلم هم نکنیم، 
گر اهل شّح نفس باشیم  ولی آیا اهل شّح نفس هستیم یا نه؟ ا
که ما در  کنیم. عدالت در جامعه ای  عرضه نداریم عدالت را برقرار 
آن اهل شّح نفس باشیم برقرار نخواهد شد. کسانی عدالت را در 

که اهل مواسات و اهل ایثار باشند.  کرد  جامعه برقرار خواهند 

»از  بر  را  تربیت  مبنای  کنم  تربیت  را  بچه هایم  بخواهم  من  گر  ا
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کرد.  بین بردن شّح نفس« می گذارم، آن وقت ظلم هم نخواهند 
گر مبنا را بر  مبنای تربیت را ایثار می گذارم نه انصاف و عدالت. ا
کرد؛ چونکه  ایثار بگذارم، عدالت و انصاف را هم رعایت خواهند 

صد آمد نود هم پیش ما است. 

نهج البالغه  در  را  أمیرالمؤمنین)ع(  از  روایت  یک  بعضی ها 
که »عدالت اساس حکومت است« و جمع بندی هم  خوانده اند 
نمی کنیم،  حکومت داری  االن  ما  درحالی که  بکنند.  نمی توانند 
االن داریم تربیت نفوس می کنیم، ما داریم با خودمان صحبت 
که عدل را مبنا قرار بدهد  می کنیم. عادالنه ترین حکومت ها هم 
شده  پذیرفته  بین شان  نفس  شّح  فرهنگ  که  مردمی  میان  در 
است موفق نخواهد بود. نمونۀ آن حکومت علی بن ابیطالب)ع( 
که  گرفته  که در اوج عدالت است ولی در میان مردمی قرار  است 
کنار بگذاریم تا امام  مبتال به شّح نفس هستند. این شّح نفس را 

کند. زمان)ع( بیاید و حکومت عدلش را برقرار 

یا صاحب الزمان، چقدر در ما بخل می بینی که ما را نمی پذیری؟

تعیین  ما  قدر  که  است  شبی  است،  ما  قدر  شب  عاشورا  شب 
حسین  و  زمان)ع(  امام  یار  چقدر  ما  می شود  معلوم  و  می شود 
یا صاحب الزمان، ما در خیمۀ  یابن الحسن،  زمان مان هستیم؟ 
تشریفات  و  مراسم  برای  ما  می کنیم؛  التماست  هستیم.  شما 
گر  ِکی ما را انتخاب می کنی؟ ا نیامده ایم، گرفتار هستیم، پس تو 
که از پشت پردۀ غیبت بیرون آمده بودی.  کرده بودی  انتخاب 
که ما  ک می بینی  چقدر در ما بخل می بینی، چقدر در ما امسا
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که  کنیم  را نمی پذیری؟ ما چه چیزی را حاضر نیستیم فدای تو 
خودمان خبر نداریم؟
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کرد  با ساختارهای الگوگرفته از جامعۀ غربی نمی شود عدالت را اجرا 
ک است؛ تمدن اسالمی مبتنی بر انفاق تمدن لیبرالی مبتنی بر امسا

گرفتن »همه چیز« ظرفیت پیدا  خدا با ما تجارت می کند تا برای 
کنیم

خداوند  قطعًا  آفرید،  »همه چیزخواه«  را  ما  همۀ  متعال  خداوند 
قصد آزار و اذیت ما را ندارد و نسبت به ما هم بی تفاوت نیست و 
گر بی تفاوت بود، اصاًل ما را نمی آفرید. قبل از اینکه  نبوده چون ا
ما را بیافریند عاشق ما بود، بعد از اینکه ما را آفرید، عشق او به 
که این همه وجوِه عالی را در وجود ما قرار  کرد  بندگانش ادامه پیدا 
داد و این همه اولیائش را در راه دست گیری ما به قربانگاه فرستاد. 
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عاشورا نشانه اوج محبت خدا به ما است، نشانۀ دیگر اوج محبت 
که  به ما مدت طوالنی غیبت حضرت ولی عصر)عج( است  خدا 
این همه رنج را تحمل می کند تا ما را از پشت پردۀ غیبت هدایت 

کند و به آن نقطۀ مطلوب برساند.

که می خواهیم به ما  خدا ما را همه چیزخواه آفرید و همۀ آنچه را 
خواهد داد، خدا بخیل نیست، خدا بخشنده است اصاًل خدا شده 
است برای اینکه ببخشد. حتی وقتی خدا با ما تجارت می کند هم 
دنبال سود رساندن به ما و یک طرفه بخشیدن به ما است. خدا 
تاجر نیست، ما تاجر هستیم، ما بنا است از تجارت با خدا سود 
که می خواهد یک چیزهایی را  ببریم. خدا عاشق است، عاشقی 
که می خواهد لذات همۀ عالم هستی را به  به ما بدهد، عاشقی 
ما بدهد، منتها فقط منتظر است ما استعداد دریافت آنها را پیدا 
که بخیل  کرد به این خاطر نیست  گر این تجارت را ایجاد  کنیم. ا
باشد و نخواسته همه را مفت و مجانی بدهد، این تجارت برای 
گرفتن همه چیز ظرفیت پیدا  که تو با این تجارت برای  این است 
کنی. نوزاد نمی تواند غذای آدم بزرگ ها را بخورد، مادر لحظه به 
لحظه رشد بچۀ خودش را دنبال می کند، می گوید امروز توانستم 
به او غذا بدهم، مثاًل دارم بیسکویت را در شیر، نرم می کنم و به او 
می دهم. وقتی بچه سر سفره بنشیند و با دست خودش قاشق 
کشیده  بگیرد و غذا بخورد، مادر لذت می برد. همۀ زحمت ها را 

برای اینکه بچه اش به اینجا برسد. 
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که خدا همه چیز به ما  با انتخاب،  این ظرفیت را  پیدا می کنیم 
بدهد

که آفرید، هیچ علت دیگری برای آفرینش ما  خدا ما را دوست دارد 
ندارد. خدا ما را همه چیزخواه آفرید، چون دوست مان دارد. خدا 
بساط تجارت و امتحان و انتخاب را قرار داد برای اینکه ما با خوب 
کنیم تا همه چیز  امتحان دادن، ظرفیت و آمادگی و قدرت پیدا 
خدا  و...  بپوشیم  ببینیم،  بخوریم،  بنوشیم،  ما  و  بدهد  ما  به 
می خواهد همه چیز را به ما بدهد و خیلی هم اصرار دارد بر اینکه 
همه چیز را به ما بدهد، و چون عاشق است می خواهد همه چیز را 
به ما بدهد، چون دوست مان دارد. و این را فقط آدم های عاطفی 
که خودش هیچ کسی را دوست ندارد  می فهمند، آدم قسی القلب 
که خدا او را دوست دارد؛ می گوید برای چه خدا  نمی تواند بفهمد 

من را دوست دارد؟ به چه چیزی در من عالقه دارد؟ 

خدا عاشق انسان ها است، وقتی انسان را آفرید به خودش »تبارک  
اهلل« می گوید )مومنون/14( می فرماید من تو را در اوج زیبایی ها 
آفریدم. کائنات را ببین، تو بهتر از آنها هستی. عالم هستی یک 
به کار  تو  خلقت  برای  را  هنرم  بیشتر  است،  تو  وجود  از  گوشه ای 
مضیقه  این  در  را  ما  چرا  پس  دارد  دوست  را  ما  خدا  گر  ا بستم. 
کنیم تا بتوانیم همه چیز را  گذاشته؟ چون ما باید ظرفیت پیدا 
دریافت کنیم. فرشته ها و حیوانات نمی توانند همه چیز را دریافت 
نمی توانند  و  نیستند  آزاد  چون  نمی کنند،  انتخاب  چون  کنند 
کنند ولی ما می توانیم. خدا بساط  کسب استحقاق تالش  برای 
کرده است، بساط تالش یعنی همان امتحان،  تالش مان را فراهم 
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که خدا  بساط امتحان یعنی همان انتخاب. یکی از آن همه چیز 
که ما دوست داریم انتخاب گر  می خواهد به ما بدهد، این است 

باشیم، مجبور نباشیم، خاّلق باشیم، تعیین کننده باشیم.

دوتا  بین  باید  باشد،  انتخاب گر  انسان  شد  بنا  وقتی 
دوست داشتنی اش انتخاب کند، یکی را بدهد، آن یکی را نگه دارد 
کباب و قلوه سنگ  تا انتخاب اتفاق بیفتد. آدم برای خوردن بین 
گزینه نیست، اینجا برای خوردن  که انتخاب نمی کند، اینجا دوتا 
خشک  نان  و  حرام  کباِب  بین  انتخاب  است.  گزینه  یک  فقط 
حالل، معنا دارد. تو وقتی می خواهی انتخاب کنی انتخابت وقتی 
و  است  دوست داشتنی  یک  گذاشتن  کنار  با  توأم  که  دارد  معنا 
که  این یعنی رنج. ما با همین انتخاب ها ظرفیت  پیدا می کنیم 
خدا  که  نکنید  فراموش  هیچ وقت  بدهد.  ما  به  همه چیز  خدا 
گر این را فراموش بکند بیچاره می شود.  دوست تان دارد، انسان ا
اینکه  برای  را  انتخاب  وضعیت  خدا  نکنید  فراموش  هیچ وقت 
دوستت دارد و می خواهد بیشترین چیزها را به تو بدهد برایت 
که تو الیق همه چیز  کرده است. هیچ وقت فراموش نکن  فراهم 
که انتخاب با  هستی نه فقط بهترین ها. هیچ وقت فراموش نکن 

رنج همراه است و از رنج نترس! این مقدمۀ اول بحث.

و  نفس  »ُشّح  علتش  می کند؟  سقوط  انسان  که  می شود  چه 
ک« است امسا

مقدمۀ دوم اینکه؛ چه می شود انسان سقوط می کند؟ امتحان ها 
کامپیوتری ندیده ای؟  را خوب بده، برو جلو، مگر تو تا حاال بازی 
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باالتر  سطح  به  تا  می روی  جلو  مرحله  به  مرحله  همین طوری 
می رسی و بعد مرحلۀ سخت تر را انتخاب می کنی؛ مراحل ساده 
ما  زندگی  روی  از  کامپیوتری  بازی های  نیست.  جالب  برایت 

طراحی شده است. مواظب باش در بازِی زندگی بازنده نشوی!

همه چیزخواه  که  انسانی  همین  می بازد؟  انسان  می شود  چه 
است و هیچ ایراد و بدی هم در او نیست، »َو َنفٍس و ما َسّواها« 
که در اوج زیبایی آفریده شده، چه چیزی را  )شمس،7( انسانی 
را  همه چیز  که  انسانی  همین   می کند؟  سقوط  چرا  نیست؟  بلد 
می خواهد »قصۀ انتخاب« و »رنج انتخاب« و »ضرورِت گذشتن از 
بعضی از دوست داشتنی ها برای رسیدن به دوست داشتنی های 
بیشتر« را فراموش می کند؛ می خواهد همین چیزهای اولیه ای را 
کند، لذا نمی آید با خدا تجارت  که دارد نگه دارد، می خواهد جمع 
کن! خدا می فرماید: من خودم از تو می خرم، با من  کند. تجارت 
بده بستان کن. می گوید: نه نمی دهم! علت سقوطش این است: 

ک« »ُشّح نفس و امسا

پرداختن را از مدرسه ها تمرین کنیم، مدرسه هایی که می خواهند 
یاد  آنها  به  را  پرداخت کردن  کنند،  تربیت  خوب  را  نوجوان ها 
بابایی، یک مامانی می خواهد  بدهند. اصاًل سفارش شده یک 
و  بدهد  خودش  دختر  یا  پسر  دست  به  را  پول  بدهد،  صدقه 
بگوید »تو بده« بگذار او پرداخت کردن را یاد بگیرد. خوب است 
هر روز یک بار صبح صدقه بدهی و یک بار عصر. در ماه مثاًل هزار 
تومان صدقه می دهی. نمی خواهد هزار تومان صدقه بدهی، یک 
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تومان صبح صدقه بده -یک  دانه تک تومانی- یک تومان عصر، 
چقدر می شود؟ شصت تومان، این بهتر است! چون شاید تعداد 
برایت  پرداخت کردن  که  بگذارد  اثری  یک  تو  روی  پرداخت ها 

راحت بشود. گرفتاری انسان چیست؟ همین جمع کردن. 

گر مقدمه ساز ظهور هستیم باید نگاه مان به مواسات یک نگاه  ا
تمدنی باشد

حتی  می کنم،  اخالقی  بحث  یک  دارم  من  کردند  فکر  بعضی ها 
کردند من دارم از دین، سیاست زدایی می کنم.  بعضی ها هم فکر 
گر شما دیدی یک درس اخالق یا درس عقیدتی  گفتم ا که  من 
جنبۀ سیاسی را در نظر نگرفته اصاًل گوش نکن تا منحرف نشوی. 
پی ریزی  دنبال  ما  می کنم؟  صحبت  پرداخت  از  دارم  چرا  االن 
که مبتنی بر پرداخت است. تمدن  یک تمدن هستیم، تمدنی 
که در حال فروپاشی است مبتنی بر جمع کردن است، تمام  غرب 
قوانین تمدن غرب برای این است که جمع کردن را تسهیل بکند. 
کشور ما هم-که  ما دنبال چه هستیم؟ بسیاری از آن قوانین در 
یک کشور اسالمی است- برای تسهیِل جمع کردن است. اینها آثار 

تمدن غرب در ساختارهای ما است.

که مواسات، یک تمدن  کنیم، می بینیم  گر با دوراندیشی نگاه  ا
ما  از  را  مواسات  ظهور،  آستانۀ  در  انگار  می کند.  پی ریزی  را 
کنیم،  می خواهند و اال نمی توانیم از این مرحله، به خوبی عبور 
مبتنی  و  بخل  نفس،  شّح  بر  مبتنی  مهدوی  تمدن  چون  چرا؟ 
را  بشر  همین ها  نیست،  داری  آنچه  حفظ کردِن  و  جمع کردن  بر 
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بدبخت کرده اند! قباًل روایتش را خواندیم که »کسی که بخل دارد، 
ْن َیْدُخَلَها َشِحیح  

َ
ِة أ حرام است به بهشت برود« )َحَراٌم َعَلی اْلَجّنَ

؛ من الیحضرالفقیه/ ج2 /ص63( به همین شکل، هر شخص یا 
جامعه یا هر فرهنگی که بخل دارد، حرام است در بهشت مهدوی 

حاضر بشود. 

گر ما مقدمه ساز ظهور هستیم باید نگاه مان به مواسات یک نگاه  ا
تمدنی باشد، در مقابل تمدن رو به اضمحالل و پوسیده و متعفن 
بشناسد،  رسمیت  به  را  جمع کردن  تا  آمد  غربی  تمدن  غربی. 
که مردم موقع جمع کردن دعوای شان  می گوید قوانینی بگذاریم 
نشود. تمدن شرق هم که فروپاشید، یک راه حلی برای جمع کردن 
داشت. تمدن غرب هم یک راه حل دیگری برای جمع کردن دارد. 
تمدن عظیم اسالمی چه راه حلی برای جمع کردن دارد؟ قسمت 
کن، نباید در محافظه کاری  اول راه حل این است: مشتت را باز 

بیافتی و اال بدبخت می شوی، ساقط می شوی.

کم کم  کند،  وقتی انسان بخواهد دوست داشتنی هایش را حفظ 
یا ظالم می شود یا بردۀ ظالم ها می شود

را وقیح  که جمع کردن، حفظ کردن و پرداخت نکردن  جامعه ای 
جامعه مان  در  ما  کنید؛  فکر  خودتان  شد.  خواهد  نابود  نداند، 
به  را  پرداخت نکردن  و  جمع کردن  این  وقاحت  کمال  با  کجاها 
که انسان ها ساقط می شوند؟  رسمیت شناخته ایم؟ چه می شود 
که مثل  که جامعۀ انسانی نابود می شود؟ آنجایی  چه می شود 
قرار  امتحان  یک  معرض  در  بهشت،  در  ابوالبشر  آدِم  حضرت 
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گرفت، که چیزی را برای خودش نگه دارد.

انتخاب گربودن  اینکه  برای  گرفت؟  امتحان  آدم  از  خداوند  چرا 
کسی حاضر است  هم یکی از خواسته های زیبای آدم است، چه 
وقتی  کند؟  زندگی  گوسفندها  و  بره ها  مثل  و  نباشد  انتخاب گر 
کنی، بین  انتخاب گر شدی باید بین دوتا دوست داشتنی انتخاب 
را بدهی؛ مشکل  باید یک دوست داشتنی  دوتا دوست داشتنی 
ج نمی کند،  اینجاست که معمواًل انسان نمی دهد، از دستش خار
می شود؟  چه  می کند  حفظ  را  دوست داشتنی هایش  وقتی 
یا  کند،  چپاول  هم  را  بقیه  می خواهد  و  می شود  ظالم  کم کم  یا 
آنها  از  بردۀ ظالم ها خواهد شد. فقط ظالم ها بد نیستند، بدتر 
که  برده های ظالم ها هستند؛ اینها زمینه سازهای ظلم هستند 

اجازۀ برقراری عدالت را نمی دهند.

پس ما داریم دربارۀ یک صفت اخالقی و انسانی بحث می کنیم 
که برای  و حتی می توانی بگویی ما از یک پیام دینی بسیار قوی 
جامعۀ ما جنبۀ استراتژیک دارد صحبت می کنیم. اصاًل موضوع، 
جامعۀ  و  ما  جامعۀ  برای  سخن  این  امروز  و  اینهاست  از  مهم تر 
که  غربی  تمدن  از  عبور  برای  است  راهبردی  سخن  یک  بشری 
َزهوقا«  کاَن  الباِطَل  »إّنَ  است؛  سرنگون شدن  حال  در  خودش 

)اسراء،81(

چرا همیشه اراذل و اوباش، سرپرست آمریکا می شوند؟ شما به 
که قباًل همین رئیس جمهور فعلی آمریکا انجام می داد،  تبلیغاتی 
نگاه کنید! حاال او شده رئیس جمهور آمریکا که مظهر آمریکا است. 
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اتوکشیده  لباس های  با  افراد،  آمریکا جنایت کارترین  چرا رؤسای 
و  حفظ کردن  خودشان،  جامعۀ  در  آنها  اینکه  برای  هستند؟ 
نگه داشتن را بدون هیچ وقاحتی به رسمیت شناخته اند. وقتی 

که داراتر است، سواِر تو خواهد شد. کسی  این طور باشد 

نمی شود  غربی  جامعۀ  از  الگوبرداری شده  ساختارهای  با 
کرد/ بدون تقوا و انفاق، عدالت هم نخواهد بود عدالت را اجرا 

قانون در تمدن غرب برای ایجاد نظم در جامعۀ وحوشی است 
ع بقاء هستند. در یک چنین جامعه ای عدالت  که در حال تناز
امکان ندارد. عدالت یک شاخص است؛ عدالت یعنی هر چیزی 
کنیم تا هرچیزی سر جای  کار باید  سر جای خودش باشد. چه 
را  سوال  این  جواب  نمی تواند  که  عدالت  خود  برود؟  خودش 
بدهد، تقوا و انفاق، جواب این سوال را می دهند. بدون تقوا و 

انفاق، عدالت هم نخواهد بود. 

گر کسی  ک و بخل. ا چه چیزی مانع اجرای عدالت می شود؟ امسا
از عدالت حرف بزند ولی از راه تحقق عدالت حرف نزند امکان دارد 
فریبکار باشد، یا الاقل یک آدم ساده لوح باشد. وقتی در جامعه، 
اصل موضوِع عدالت خواهی مرده است، آدم باید عدالت را فریاد 
برند، اما وقتی موضوع عدالت برای مردم جا افتاده، همه باید به 

سمت »راه های برقراری عدالت« بروند. 

چگونه می شود همۀ ساختارهای حکومت به سوی عدالت حرکت 
که الگوبرداری از جامعۀ سراسر ظلم  کنند؟ آیا با این ساختارهایی 
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را باید  کرد؟ چه چیزهایی ها  غربی است می شود عدالت را اجرا 
تغییر بدهیم؟ وقتی می گوییم »ساختار« منظورمان ساختارهای 
که بیشتر جنبۀ فرهنگی و نگرشی دارد نیست، منظور  اجتماعی 
اقتصادی، مثل  نظام  بر جامعه است؛ مثل  کم  ساختارهای حا
نظام پولی و بانکی و نظام حقوق خانواده. کدامیک از اینها ما را 
به سمت شّح نفس و بخل، ُهل می دهد؟ کدام شان بخل را به 
و  می کند  دور  بخل  از  را  ما  ساختار،  کدام  می شناسد؟  رسمیت 
که اهل  کمک می کند  علیه شح نفس است؟ کدام ساختار به ما 

پرداخت باشیم؟

بخل و شّح نفس؛ جمع کنندۀ همۀ بدی ها 

خداوند متعال در موضوع اخالق خانواده، در سورۀ نساء وقتی 
»َو  است:  فرموده  را  جمله  این  هست،  دعوا  شوهر  و  زن  بین 
همیشه  آدمی  نفس  ُبخِل  )نساء،128(  ّح« 

ُ
الّش األنُفُس  حِضَرِت 

ُ
ا

کوتاه  می کنید؟  دعوا  چرا  شوهر،  و  زن  می فرماید:  است.  حاضر 
این  نمی گذارد،  از حقش  او هم  نمی گذرد،  از حقش  این  بیاید! 
می ترسد دارایی اش را از دست بدهد، او هم می ترسد دارایی اش 
گر صلح بکنید بهتر است. ولی اینجا  را از دست بدهد. می فرماید ا
خدا یک تأسفی برای انسان می خورد، می فرماید بخِل انسان ها 
همیشه هست، به خاطر بخل با هم دعوا دارند، آمادۀ پرداخت 

کارشان نیست.  نیستند، گذشتی در 

و  می کرد  طواف  صبح  تا  شب  اول  از  صادق)ع(  امام  شب  یک 
می فرمود: »اللهّم ِقنی ُشّحَ َنفسی« خدایا من را نجات بده از بخل 
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که ان شاءاهلل بحث خواهد  تفاوتی دارد  با بخل یک  )البته شّح 
شد( به حضرت عرض شد: نشنیدیم غیر از این دعا چیز دیگری 
از شّح نفس است؟ »و  بدتر  باشید. فرمود: چه چیزی  خواسته 
فس« آن گاه این آیه را تالوت فرمودند:   من شّحِ الّنَ

ُ
اّیُ شیٍء اشّد

ولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون « )حشر،۹( هرکسی 
ُ
»َو َمْن ُیوَق ُشّحَ َنْفِسِه َفأ

شد.  خواهد  رستگار  دارد  نگه  نفس  شّح  از  را  خودش  بتواند 
)البرهان فی تفسیرالقرآن/ ج5 /ص400( 

حاال چند روایت دربارۀ شّح نفس برای تان بخوانم. امام صادق)ع( 
ح« 

ُ
الّش ِمن  المسلم  لدین  أضّرُ  هو  شیئًا  رأیُت  »ما  می فرماید: 

)االصول السّتةعشر/ ص1۹8( برای دین مسلمان هیچ چیزی را 
مضرتر از بخل ندیدم. أمیرالمؤمنین علی)ع( می فرماید: »إذا َلم 
َیُکن هلل فی عبٍد حاَجٌة إبتالُه بالُبخل« )کافی/ج4/ص44( وقتی 
می کند.  گرفتار  بخل  به  را  او  باشد  نداشته  نیاز  بنده ای  به  خدا 
کسی را دور بیندازد او را با  به عبارت دیگر هر وقت خدا بخواهد 
که از بخل نجات پیدا  کمکش نمی کند  بخل تنها می گذارد و دیگر 
کند. أمیرالمؤمنین)ع( در سخن دیگری دربارۀ بخل می فرماید: 
ُکّلِ ُسوء«  »اْلُبْخُل َجاِمٌع ِلَمَساِوِئ اْلُعُیوِب َو ُهَو ِزَماٌم ُیَقاُد ِبِه ِإَلی 
)نهج البالغه/ حکمت 378( بخل جمع کنندۀ همۀ بدی ها است 

که انسان را به سوی همۀ بدی ها می کشاند. و افساری است 

ک« استفاده می کنیم / برای هر  کلمۀ »امسا برای شّح و بخل، از 
کلمۀ »انفاق« را قرار می دهیم نوع پرداخت، 

کلمۀ  کلمۀ دیگر از این قبیل یک  کلمۀ شّح، بخل و هر  من برای 
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کلمه در قرآن هم هست به نام  البته این  که  مشترک می گذارم 
که  ک. در مقابل شّح چیست؟ در مقابل شّح، زکات را داریم  امسا
که در باب زکات وارد شده است  کردم طبق روایات بسیاری  اشاره 
که خدا به تو  که داری باید زکاتش را بدهی، هر چیزی  هر چیزی 
تو  کنی. هر لحظۀ  باید یک چیزی پرداخت  می دهد در قبالش 
زکات دارد، یک مو در بدنت باشد زکات دارد، تمام جزئیاتت زکات 
کلماتی مانند زکات، صدقه، قرض الحسنه، مواسات و  دارد. برای 
که آن هم در قرآن هست و  کلمه انفاق استفاده می کنم  ... هم از 
کلمه  کاربرد دارد. یک  البته انفاق برای جان دادن در راه خدا هم 
یک  و  ک  امسا نام  به  می دهیم  قرار  پرداخت  از  خودداری  برای 

کلمه هم برای هر نوع پرداخت قرار می دهیم به نام انفاق.

انسان  در  شّح  جلوه های  بیان  برای  را  مختلفی  تعابیر  قرآن 
َهُلوعا«  ُخِلَق  ْنساَن  ِ

ْ
ال »ِإّنَ  می فرماید:  مثاًل  است،  فرموده  بیان 

ُه  ج،1۹( این یک جلوۀ شح است. بعد می فرماید: »إذا مّسَ )معار
یک  بال،  در  انسان  کردن  ع  فز و  ع  جز ج،20(  )معار َجزوعا«  ّرُ 

َ
الّش

َمنوعا«  الَخیر  َمَسُه  »إذا  می فرماید:  و  است،  نفس  شّح  جلوۀ 
ج،21( در این آیه، عبارت »منوعا« خیلی صریح تر اشاره به  )معار

شّح و بخل دارد.

ِإذًا  ي  َرّبِ َرْحَمِة  َخزاِئَن  َتْمِلُکوَن  ْنُتْم 
َ
أ َلْو  »ُقْل  می فرماید:  قرآن 

گر  « )اسراء،100(  بگو: ا
ً
ْنساُن َقُتورا ِ

ْ
ْنفاِق َو کاَن ال ِ

ْ
ْمَسْکُتْم َخْشَیَة ال

َ َ
أل

شما مالك خزائن رحمت پروردگار من بودید در آن صورت، )بخاطر 
تنگ نظرى( امساك می کردید، مبادا انفاق، مایه تنگدستی شما 
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بشود و انسان، تنگ نظر است. 

و مهم است،  آمده  روایات  و  قرآن  این موضوع در  که  آن  قدری 
در جامعه،  در تعالیم دینی و در مدرسه ها، به آن پرداخته نشده 
بپردازد؟  کسی  چه  نشده؟  پرداخته  موضوع  این  به  چرا  است، 
هرکسی بخواهد بپردازد، خودش هم یک کمی بخل دارد. اینکه 
که بگویند: »به خدا معتقد باش!« خب  مثل درس عقائد نیست 
است.  نکرده  ضرری  هیچ کسی  آن وقت  هستم،  معتقد  خدا  به 
هیچ  است؟  مخالف  آدم  در  چیزی  چه  با  بودن  معتقد  خدا  به 
چیز! لذا صد مرتبه در دانشگاه و مدرسه خدا را برای تان اثبات 
که در آن مدارس مقابله با شّح  می کنند. ما مدارسی می خواهیم 
کار تربیتی نیاز داریم. کار تربیتی با آن  نفس را آموزش بدهند. ما به 
کالن سیاسی و تمدنی جامعه هیچ فرقی نمی کند؛  ساختارهای 

یکی است. 

ک هستند؛  تمدن های مارکسیستی و لیبرالیستی مبتنی بر امسا
تمدن اسالمی مبتنی بر انفاق است

اصیل  تمدن  می کنیم،  حرکت  داریم  اسالمی  تمدن  سوی  به  ما 
که قوانینش مبتنی بر حرص و منع و بخل  اسالمی تمدنی است 
و شّح نفس نیست. چگونه تمدن غرب دارد فرو می پاشد؟ و چرا 
که اول خیلی قشنگ خودش را نشان می داد، دارد به  آن تمدنی 
آثار  فروریخت؟  مارکسیستی  شرقی  تمدن  چرا  می رسد؟  نابودی 
مختصرش االن در چین هست، همان آثار را هم ما قبول نمی کنیم؛ 
یعنی ما حاضر نیستیم به خاطر اینکه پیشرفت اقتصادی داشته 
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باشیم شبیه چین بشویم و این صحیح هم نیست.

نه تمدن مارکسیستی موفق بود، نه تمدن لیبرالی غرب. ما چه 
بر چه چیزی می خواهیم حرف  می خواهیم بگوییم؟ ما مبتنی 
ک است و دوتا راه حل غلط برای  بزنیم؟ تمدن آنها مبتنی بر امسا
ک دادند ولی تمدن ما بر اساس انفاق است. اواًل آنها چگونه  امسا
که دارد زمین می خورد؟  ک، این تمدن را ساختند  بر اساس امسا
که سربلند بشود تا  ثانیًا ما چگونه تمدنی بر اساس انفاق بسازیم 
برسد به تمدن مهدوی و حضرت ما را الیق خودشان ببینند؟ 
تمرین  شخصی اش  زندگی  در  می تواند  هرچقدر  هرکجا  هرکسی 
و  برای طراحی ساختارهای حقوقی جامعه  کند، مسئولین هم 

کشور، باید به این سمت بروند. برای تدوین قوانیِن ادارۀ 

کاش می شد میزان شّح نفس آدم ها را سنجید!

ما یک تقاضا هم داریم که البته نمی دانم می توانند آن را اجرا کنند 
گر کسی دزد یا قاتل باشد او را تأیید  یا نه؟ مثاًل در شورای نگهبان ا
که غرب گرا باشد، اسیر تمدن غرب باشد و این  نمی کند، اما  کسی 
تفکر پوسیده را داشته باشد، شورای نگهبان او را تأیید می کند، 
آیا  می زند.  زمین  به  را  مملکت  بشود  مسئول  او  گر  ا درحالی که 
غرب گرایی وقاحت ندارد. شما از این آدم ها چه می خواهید؟ اینها 
کدخدا را ببینند. شما عدالت و رسیدگی به  فقط بلد هستند َدم 
محرومین و این طور چیزها را از چنین کسانی انتظار دارید؟! غرب 

گر می توانست، اوضاع خودش را درست می کرد! ا
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که  داشتند  استعدادی  یک  مسئولین  یا  نگهبان  شورای  کاش 
شّح  میزان  می توانستند  کنند  نصب  را  کسی  می خواهند  وقتی 
خوبی  آدم  گر  باشد-ا داشته  بخل  هرکسی  بسنجند.  را  او  نفس 
نمونه های  تاریخ،  در  می کشد.  لجن  به  را  خوبی ها   - باشد  هم 
که شّح نفس داشتند لذا خوبی ها  آدم های خوبی را می شود دید 
کشیدند! مثاًل برخی به پیغمبر)ص( اعتراض می کردند  را به لجن 

که چرا بذل و بخشش می کنی؟

که اهل بخل باشد، شش ماهه اش را نمی گیرد... خدا از مادری 

خیلی  ندارند  نفس  شّح  که  را  کسانی  علی)ع(  أمیرالمؤمنین 
گوهر دارند.  گل هستند و در وجود خود  خوب می شناخت، آنها 
پیرمردی آمد در مدینه مسلمان بشود، زمان خلیفۀ دوم بود، آقا 
گوشۀ مسجد، غریب نشسته بود. گفت من چطور باید مسلمان 
گفت و مسلمان  گفتند شهادتین را بگو، شهادتین را  بشوم؟ به او 
گفتند.  کنم؟ تکالیفش را هم به او  کار  شد. پرسید حاال باید چه 
وقتی خواست برود، أمیرالمؤمنین)ع( به حسنین فرمود: بچه ها 
شناخت.  را  او  وجود  گوهر  امیرالمومنین)ع(  برویم.  شوید  بلند 
أمیرالمؤمنین)ع( جلو رفت و فرمود من را می شناسی؟ گفت نه 
آقا نمی شناسم، من اهل اینجا نیستم تازه مسلمان هستم. آقا 
که تو به او ایمان آوردی.  فرمود: من داماد همان پیامبری هستم 
کرد. فرمود این دوتا بچه های فاطمه دختر پیغمبر  اظهار ارادت 
که از آن مرد برای  هستند. آیا دختر داری به ما بدهی؟ دختری 

حسین)ع( گرفت، شد »رباب« مادر علی اصغر. 
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که یک ذره بخل در وجودش  کرده بود  این مرد، دختری تربیت 
در  عاشورا  حساس  لحظۀ  در  را  دارایی اش  عزیزترین  او  نیست! 
باشد  بخل  اهل  که  مادری  از  خدا  داد.  خواهد  حسین)ع(  راه 
دل  در  رباب  بود!  که  رباب  ببینید  نمی گیرد،  را  شش ماهه اش 

گفت؟ از هرکسی قربانی نمی گیرند... خودش چه 
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پرداخت

از انفاق و مواسات می شود برای ادارۀ جامعه و پی ریزی تمدن، 
گرفت  الگو 

کنیم؛ نه در حد صدقه دادن!   به انفاق و مواسات باید عمیق تر نگاه 

از انفاق و مواسات می شود برای ادارۀ جامعه و پی ریزی تمدن، 
گرفت الگو 

در  »انفاق«  موضوع  فردی  ابعاد  به  یک مقدار  جلسه  این  در 
کلیدی انسان در حیات دنیا است  ک« که آزمایش  مقابل »امسا
می پردازیم، إن شاءاهلل در جلسات بعد به ابعاد اجتماعی و تمدنی 

این موضوع خواهیم پرداخت. 
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جنبۀ  صرفًا  می کنند  فکر  خیلی ها  که  ما  دین   مفاهیم  از  بعضی 
فردی دارد، داللت های اجتماعی فراوانی هم به دنبال دارد. مثاًل 
گر از تقوا الگو بگیریم به نوعی  تقوا یک رفتار فردِی صرف نیست، ا

از مدیریت در جامعه خواهیم رسید.

گر انفاق را قدر مشترک همۀ  ک. ا همچنین انفاق در مقابل امسا
زکات،  )مثل  دارد  پرداخت کردن  بر  داللت  که  بدانیم  مفاهیمی 
برای  گرفت  الگویی  یک  آن،  از  می شود  و...(  مواسات  صدقه، 
کشور، برای ادارۀ جامعه و برای پی ریزی یک تمدن؛ همان  ادارۀ 
یکی  هم  عدالت  و  کرد  خواهد  مستقر  امام زمان)ع(  که  تمدنی 
از صفات برجستۀ آن تمدن خواهد بود. برای طراحی و تعریف 

کلیدی »انفاق« برویم. کلمۀ  تمدن اسالمی باید سراغ 

کنیم،  دنبال  را  مفاهیم  و  کلمات  این  فردی  معنای  باید  ما 
آمد.  خواهد  دنبال شان  به  هم  اجتماعی  آثار  طبیعتًا  آن وقت 
ی َعَلیُکم« )شهاب 

َ
کرم)ص( می فرماید: »َکما َتکونون ُیَوّل پیامبر ا

االخبار/260(  شما هرطوری باشید همان طور رئیس پیدا می کنید. 
ک«، مسئوالن بدی  مردمی که اهل »انفاق« باشند نه اهل »امسا
این گونه  اجتماعی سیاسِی  تأثیر  اولین  این  کرد،  نخواهند  پیدا 

مفاهیم است. 

 می فرماید »می خواهم در آنچه به شما داده ام 
ً
خداوند صریحا

شما را بیازمایم«

ْرِض َو َرَفَع 
َ ْ
ذي َجَعَلُکْم َخالِئَف األ

َ
کریم در می فرماید: »َو ُهَو اّل قرآن 
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)انعام/165(  ُکْم«  آتا ما  في   ِلَیْبُلَوُکْم  َدَرجاٍت  َبْعٍض  َفْوَق  َبْعَضُکْم 
که شما را جانشینان )و نمایندگان( خود در زمین  کسی است  او 
ساخت، و درجات بعضی از شما را باالتر از بعضی دیگر قرار داد، تا 

شما را به وسیله آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید.

زمین  روی  خلیفۀ  «شما  ْرِض 
َ ْ
األ َخالِئَف  َجَعَلُکْم  ذي 

َ
اّل ُهَو  »َو 

کثری، انسان می تواند روی زمین خلیفة  هستید. در معنای حدا
که مقام خیلی بلندی برای انسان است و در معنای  اهلل بشود 
گذشتگان است و امکانات آنها، اینک در  حداقلی، انسان وارث 
گرفته است. »َو َرَفَع َبْعَضُکْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت«  اختیارشان قرار 
قرار  بین شما  را  تفاوت  این  و من  با همدیگر فرق می کنید  شما 
دادم، بعضی ها در یک دارایی قدرتمندتر هستند و بعضی ها در 

دارایی های دیگری، قدرتمند هستند و بیشتر دارند.

خداوند از یک تعریف کلی از حیات بشر شروع می کند و می فرماید: 
شما را خلیفه و جانشین روی زمین قرار دادم و تفاوت های بین 
َما  ِفی  َیْبُلَوُکْم  »ّلِ می فرماید:  بعد  دادم.  قرار  من  هم  را  انسان ها 
کنم. خدا خیلی  که دارید امتحان  ُکْم« تا شما را در چیزهایی  آَتا
داری،  که  چیزهایی  در  می خواهم  »من  می فرماید  مشخص 
است!  بیشترداشتن  فکر  در  انسان  آن وقت  کنم.«  امتحانت 
دارایی ها،  در  امتحان  پس دادن  خوب   حداقِل  می دانید  شما 
که خدا دربارۀ دارایی ها از ما دارد  شکر است و انتظار طبیعی ای 

»انفاق« است، یعنی دادن از این دارایی ها. 

َو  ِشْرَعًة  ِمْنُکْم  َجَعْلنا  ِلُکّلٍ  »ّوِ  می فرماید:  دیگری  جای  در  قرآن 
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ُکْم  ًة واِحَدًة َو لِکْن ِلَیْبُلَوُکْم في  ما آتا ّمَ
ُ
ِمْنهاجًا َو َلْو شاَء اهلُل َلَجَعَلُکْم أ

کدام از شما، آیین و  َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیرات « )مائده/ 48( ما براى هر 
گر خدا می خواست، همه شما را امت  طریقه روشنی قرار دادیم؛ و ا
واحدى قرار می داد؛ ولی خدا می خواهد شما را در آنچه به شما 
بخشیده بیازماید؛ )و استعدادهاى مختلف شما را پرورش دهد(. 

پس در نیکي ها بر یکدیگر سبقت جویید. 

را  تا شما  آفریدم  تفاوت هایی  با  را  خداوند می فرماید »من شما 
کنم.« پس انسان باید بداند  که دارید امتحان  در آن چیزهایی 
که دارد در معرض امتحان است و اینها را خدا به خاطر  هرچیزی 
امتحان به او داده و هرکدامش را به گونه ای از دست خواهد داد. 
این حرف خیلی صریح است، باید به این سخن خداوند توجه 
داشته باشیم تا إن شاءاهلل به عنوان یک آمادگی روحی و به عنوان 
را  چیزی  نیست  بنا  که  بیافتد  جا  جامعه  در  کم کم  ارزش،  یک 

حفظ کنیم.

انفاق  خدا  دشمن  راه  در  نکند،  انفاق  خدا  ولّی  راه  در  آدم  گر  ا
می کند

الهی-  کانال دستورهای  گر خودمان به طور داوطلبانه-البته در  ا
کنیم، زکات  گذشت بکنیم )یعنی انفاق  که داریم  از دارایی هایی 
 این دارایی ها 

ّ
بدهیم و...( خیلی کار خوب و عاقالنه ای کرده ایم و اال

که خدا  گرفت! یکی از بدترین شکل هایی  را بدجوری از ما خواهند 
گر آدم در راه ولّی خدا حرکت  که ا دارایی انسان را می گیرد این است 
کرد؛ یعنی در  نکند و انفاق نکند در راه دشمنان خدا انفاق خواهد 
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که مجبور می شود برای دشمن خدا هزینه  شرایطی قرار می گیرد 
کند و از خودش مایه بگذارد. این خیلی بد است! )َمْن َلْم ُیْنِفْق ِفی 
 َو َمْن َلْم َیْمِش 

َ
ْن  ُیْنِفَق  ِفی َمْعِصَیِة اهلِل َعّزَ َو َجّل

َ
َطاَعِة اهلِل اْبُتِلَی  ِبأ

 »
َ

ْن َیْمِشَی ِفی َحاَجِة َعُدّوِ اهلِل َعّزَ َو َجّل
َ
ِفی َحاَجِة َوِلّیِ اهلِل اْبُتِلَی ِبأ

)من الیحضره الفقیه/4 /412(

که به ما  توانایی ها و دارایی ها فقط مال نیست، خدا هر  چیزی 
گرفت. کاش فقط این طوری  داده است، امتحانش را از ما خواهد 
گر در این امتحان ها بد عمل می کردیم، خدا آن دارایی  که ا بود 
از  بعضی  و...  می برد  را  آن  دزد،  اینکه  مثاًل  می کرد؛  نابود  را  ما 
بسیار  خدا،  ولّی  با  ارتباط  در  خصوصًا  پروردگار  مجازات های 

سنگین تر از اینهاست. 

دارد، یک  گستردۀ سیاسی اجتماعی  بسیار  ابعاد  انفاق  موضوع 
آبروی  کسی  گر  ا مثاًل  می شود.  خدا  ولّی  به  مربوط  آن  بخش 
به  می کند  مبتالیش  خدا  نکند،  خرج  خدا  ولّی  برای  را  خودش 
اینکه آبرویش را صرف دشمن خدا بکند. ما در جامعۀ خودمان 
از این افراد، کم نداشته ایم. یک کسی در حد مرجع تقلید، آبروی 
که  آمد  بیرون  نوارش  بعدًا  نکرد،  امام  حضرت  صرف  را  خودش 

کرده است! آبروی خودش را صرف رئیس جمهور آمریکا 

از  خیلی  خدا  نباشد،  تو  در  پرداخت  برای  روحی  آمادگی  گر  ا
قربانی ها را از تو نمی پذیرد

مهمی  امتحان  مختلف(،  ابعاد  )در  پرداخت کردن  و  انفاق  این 
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باید  آماده باشیم. به حدی  باید برای پرداخت کردن  است و ما 
بلند  خواب  از  که  صبح  که  باشد  باال  پرداخت  برای  ما  آمادگی 

کنیم؟ می شویم بگوییم: خدایا االن باید چه چیز را پرداخت 

البته در ضمِن این امتحان خیلی چیزها هم به دست مان خواهد 
رسید. خدا زندگی ما را لنگ نمی گذارد. پرداخت کردن قواعدی 
کرد، ولی  دارد، نباید همه چیز را هر لحظه و در هرجایی پرداخت 
گر برای پرداخت،  به هرحال آمادگی روحی باید داشته باشیم. ا
از تو قبول  را  از قربانی ها  آمادگی روحی در تو نباشد، خدا خیلی 
کاری ها  فدا از  خیلی  نمی دهد  لیاقت  تو  به  اصاًل  و  کرد  نخواهد 
رهبر  می زدند،  ضجه  شهیدشدن  برای  شهدا  بدهی.  انجام  را 
که او قبل  انقالب، در خاطره ای از یک شهید بیان می فرمودند 
که  از شهادتش، یک شهید دیگری را در خواب دید، از او پرسید 
کار بکنم تا شهید بشوم؟« گفته بود باید اشک بریزی،  »من چه 
پرداخت  موضوع  نمی شود.  ساده  درخواست  با  یعنی  اشک! 
جلوه اش  یک  دارد،  گسترده ای  خیلی  دایرۀ  دارایی ها  دادن  و 
نگویید  که  کنید  پیدا  آمادگی  این قدر  باید  شهادت است. شما 
گر این  گر الزم شد، دیگر چاره ای نیست و پرداخت می کنیم!« ا »ا

حرف را بگویی خدا از یک سطحی به بعد از تو قبول نمی کند. 

حد  در  نه  کنیم؛  نگاه  عمیق تر  باید  مواسات  و  انفاق  به 
صدقه دادن!

گر می خواهید در یک  گر می خواهید در یک جامعه، دزدی نشود، ا ا
گر می خواهید در یک جامعه،  جامعه، مسئوالن رانت خوار نشود، ا
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که متناسب با نظام پرظلم و ِستم سرمایه داری است  رفتارهایی 
گر می خواهید در یک جامعه  مسئوالن غرب زده سر  اتفاق نیفتد، ا

کنید.  کار نیایند و... مدام »انفاق« را برجسته 

نکنند  ساده اندیشی  مواسات،  و  انفاق  موضوع  دربارۀ  بعضی ها 
کمک  کنند مواسات همان صدقه دادن است! صدقه و  که فکر 
کوچکی از مواسات است. مواسات حدود  مؤمنانه صرفًا یک حد 
که بعضی از آنها را فقط پس از ظهور می توانیم  بسیار باالیی دارد 

اجرا کنیم.

کنیم، نه در حد صدقه دادن!  به انفاق باید خیلی عمیق تر نگاه 
تراست ها  و  کارتل ها  هست؛  هم  غربی   کشورهای  در  صدقه 
می دهند،  فقرا  به  هم  پولی  یک  می کنند،  درست  خیریه  یک 
است.  صادقانه  هم  بعضی هایش  می گیرند،  هم  قیافه ای  یک 
که بزرگ ترین فقرها را در عالم تولید می کنند به برخی  همان هایی 
و  انفاق  از  ما  مقصود  می دهند،  هم  صدقه  یک مقداری  فقرا  از 

پرداخت، این موارد نیست. 

هر مسئول  غرب زده ، تولید کنندۀ فقر در جامعه است

جامعه  در  فقر  تولید کنندۀ  غرب زده   مسئول   هر  و  غرب زده   هر 
است. برای اینکه مسئول غرب زده نداشته باشیم، موضوع انفاق 
کنید. کید  کنید و بر آن تأ و مواسات را خیلی برجسته و پراهمیت 

کشور،  اقتصادِی  شرایط  سخت ترین  در  اخیر  سال  دو  یکی  در 
تعداد زیادی ویال در آب سرد دماوند ساخته شده است؛ بعضی  
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گر از مال دزدی  از این ویالها هم متعلق به مسئولین است. اینها ا
کثر آنها  گر قانونی هم ساخته شده باشد-که البته ا هم نباشد و ا
مجوز ندارند و غیرقانونی هستند- باید بپرسیم »شما این اموال را 
کجا آوردید؟« ما بخیل نیستیم؛ ولی این تعداد ویال در عرض دو  از 
سال، اصاًل بوی مواسات نمی دهد، آن وقت بین اینها مسئولین 
هم باشند! این وضعیت با فرهنگ مواسات خیلی فاصله دارد. 
ما باید همین جاها یقه بگیریم و بگوییم »زندگِی مواساتی شما 

کجاست؟«

کنی تا  کلی تمنا  کنی، اول باید  برای اینکه در راه خدا پرداخت 
خدا بپذیرد

سقوط  )هم  کنیم  پیدا  نجات  کت  هال و  سقوط  از  اینکه  برای 
که پرداخت را  فرد، هم نابودی جامعه( باید به این حد برسیم 
که شیعیان و محبین  کنیم. یک نمونه اش این است  از خدا تمنا 
این  رسمًا  می آمدند  هدی)ع(  ائمۀ  پیش  وقتی  اهل بیت)ع(، 
ک« یعنی »خدا من را فدای  جمله را عرض می کردند: »ُجِعلُت فدا
شما کند!« این مبالغه هم نبود، امام معصوم)ع( هم منع نمی کرد 
که »نمی خواهد این قدر ابراز احساسات بکنی!« نه؛  و نمی فرمود 

که این را بگویند. وظیفۀ شان بود 

برای پرداخت آماده بشوید، حضرت آدم، یک ذره فکر کرد به اینکه 
»می خواهی همۀ اینها را برای همیشه داشته باشی!« و تمام شد؛ 

کرد و به زمین خورد.  ساقط شد و خدا رهایش 
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مراتبی از پرداخت، راحت است بلکه واجب است

که  بدانیم  و  کنیم  پیدا  آمادگی  خدا،  راه  در  پرداخت  برای  باید 
گریه  خدا به همین سادگی قبول نمی کند. مثاًل برای شهادت باید 
کنی، خیلی باید گریه کنی، چون این طور نیست که خدا به همین 

کند.    کسی قربانی قبول  سادگی از هر 

ایشان  که  نمی گویم  البته  نکرد،  قبول  ابراهیم  حضرت  از  خدا 
که به این سادگی ها نیست. یک  کوتاهی  کرد، می خواهم بگویم 
مراتبی از پرداخت راحت است، بلکه واجب است، دولت اسالمی 
امروز  البته  زکات.  موضوع  مثل  بگیرد؛  جدی  را  این  باید  هم 
یک کمی در این زمینه ها مشکالتی داریم؛ مثل مالیات یا هرچیزی 

از این دست...

پس در زمینۀ پرداخت؛ یک مقدارش را دولت اسالمی باید بگیرد، 
کنی،  پرداخت  که  است  واجب  خودت  بر  هم  یک مقدارش 
یک مقدارش را هم باید تالش بکنی، بدوی و بگویی »خدایا من 

کنم؟« کجا باید خرج  خودم را، استعدادم را، توانایی ام را 

گر ما  کنیم؟ ا ما توانایی مان را در راه خدا، کجا می خواهیم خرج 
کار کنیم باید چه کنیم؟ اول باید کلی تمنا کنیم، از خدا  بخواهیم 
کنیم و بگوییم »خدایا من می خواهم وقتم را بگذارم،  مّنت کشی 
خواهش می کنم... من َقسمت می دهم به اولیائت...« بعد خدا 
روزی  من  »خدایا!  بگذاری؟  وقت  می خواهی  چقدر  می فرماید: 
دو ساعت وقت می گذارم.« شاید بفرماید: »من فقط دو دقیقه از 
کار  کند، فرصت می دهد برایش  گر قبول  تو قبول می کنم!« تازه ا
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کار تو را قبول  آیا  کار، نوبت می رسد به اینکه  از انجام  کنی، بعد 
می کند یا نه؟!

کبری)س(  زینب  است.  دیوانه  کننده  انفاق،  و  پرداخت  بحث 
می کنم  خواهش  خدایا!  داشت:  عرضه  قتلگاه  گودی  کنار  آمد 
کن، انفاق مسئلۀ عظیمی است، دایرۀ  حسین)ع( را از ما قبول 

معنایی اش خیلی گسترده است.

آبرودادن  گاهی  است،  آبرو دادن  از  راحت تر  جان دادن  گاهی 
راحت تر از وقت گذاشتن است

کف هستند...« یعنی  شنیده اید می گویند »یک عده ای، جان بر 
حاال  کنند.  پرداخت  را  آن  و  بگذرند  خودشان  جان  از  حاضرند 
عده ای، غیر از جان، بقیۀ دارایی ها را هم برای تقدیم به خدا بر 
گاهی جان دادن راحت تر از آبرو دادن است،  کف گذاشته اند. البته 
گاهی آبرودادن راحت تر از وقت گذاشتن است. بعضی ها اصاًل وقت 
کنند،  الیک  اجتماعی  شبکه های  در  را  پیام  چندتا  نمی گذارند 
تا  کنند  فالو  را  اجتماعی خوب  تا صفحۀ  نمی گذارند چند  وقت 
بگویند »من یار شما هستم« اصاًل حال ندارند یک پیام بگذارند، 
کنند، با چهار نفر را حرف بزنند، یک مجاهدتی)در  یک صفحه باز 

عرصۀ روشنگری( انجام بدهند...

سرش  این قدر  بیاید  بدش  بنده ای  از  خدا  وقتی  می فرمایند: 
می گوید  بعد  بگذارد.  وقت  خدا  برای  نتواند  تا  می کند  شلوغ  را 
راه  تو  به  متأسفانه  او  نکن،  اشتباه  ندارم!  وقت  متأسفانه  من 
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برای هیئت، وقت می گذارند و توفیق پیدا می کنند یک کاری برای 
امام حسین)ع( انجام بدهند، خیلی سجدۀ شکر به جا بیاورند. 
کمااینکه شما وقتی زیارت عاشورا می خوانی بالفاصله باید سجدۀ 
شکر به جا بیاوری یعنی »خدایا! ممنونت هستم اجازه دادی من 

وقت بگذارم...« 

پرداخت،  موقع  گر  ا نمی کند؛  قبول  قربانی  کسی  هر  از  خدا 
یک کمی دلت بلرزد...

کسی قبول نمی کند،  که خدا به این سادگی از  مشکل این است 
امام حسین)ع( رفت سراغ عبیداهلل بن حر جعفی و فرمود  وقتی 
نیامدم،  بیرون  کوفه  از  من  آقا  گفت:  او  کن«  کمک  را  من  »بیا 
کار شما هم به  مگر به خاطر اینکه در این قائله نباشم، می دانم 
فرمود هرچه خودت  آقا  نیایم.  بده من  اجازه  نمی رسد  پیروزی 
اختیار  در  من  شمشیر  من،  »اسب  گفت:  عبیداهلل  می خواهی. 
قبول  هدیه  اهل بیت)ع(  بدهم!«  هدیه  شما  به  می خواهم  تو، 
می کردند، ولی امام حسین)ع( از او قبول نکرد. مگر به این سادگی 

از کسی قبول می کنند؟!

ک را از دل بَکنید، تا یک کمی  در موضوع پرداخت، باید ریشۀ امسا
دلت می لرزد، خدا می فرماید: »ای مالئکۀ من! اصاًل به او، امتحان 

انفاِق درجه باال ندهید...«
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کسی یک چیزی داشته باشد و آن به دلش بچسبد و نخواهد  گر  ا
کند، خدا از عمق دلش بی خبر نیست؛ به تِه دلش نگاه  رهایش 
می کند. در روایت هست: خدا به سّر بندۀ خودش نگاه می  کند، 
هرچه تِه دلش باشد)خوب یا بد( آن را درمی آورد و مثل لباس، بر 
ْلَبَسُه  اهلُل ِرَداَءَها ِإْن  َخْیرًا َفَخْیٌر َو ِإْن  

َ
َسّرَ َسِریَرًة أ

َ
تِن او می کند. )َمْن أ

؛ کافی/2 / 2۹6( سّر، نهان خانۀ دل است، خدا مقدرات  َشّرًا َفَشّرٌ
او را بر اساس سّر او تنظیم می کند.

کسی قربانی قبول نمی کند؛ حاال ببین حضرت رباب،  خدا از هر 
گرفت، ببین عمق  که خدا از او یک چنین قربانِی عظیمی  که بود 
دلش چه خبر بود؟ مگر قبول قربانی به این سادگی است؟ ببین 
که این همه قربانی  حضرت زهرای اطهر)س( چه عظمتی داشت 

داد، قربانی های باعظمت، او دلش چه بوده! 

خدا  با  نداری،  را  دارایی هایت  از  بعضی  پرداخت  طاقت  گر  ا
کن مناجات 

بعضی  پرداخت  طاقت  گر  ا حتی  کرد،  آماده  و  صاف  را  دل  باید 
مناجات  خدا  با  بروید  ندارد،  عیبی  ندارید  را  دارایی های تان  از 
کنید؛ مثاًل بگویید »خدایا من نمی توانم... من یک خانه دارم، 
تو بدهم... خدایا به من رحم  راه  را در  ولی نمی توانم نصف آن 
کن من ضعیف هستم، ولی دوست دارم همۀ هستی ام را به تو 
بدهم، دوست دارم همۀ هستی ام را فدای امام زمان)ع( کنم...« 

کرد.  کنید، شاید خدا فکری برای تان  در موردش مناجات 
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امضای  گر  ا می آید،  امام حسین)ع(  مجلس  به  که  جوانی  یک 
شهادت نامۀ خودش را از امام حسین)ع( نگیرد، پس چه چیزی 
باشی و  و عزتمند داشته  گرفته است؟! إن شاءاهلل عمر طوالنی 
همۀ مسیر زندگی ات هم در جهت أباعبداهلل الحسین)ع( باشد، 
ولی آیا از تو قبول می کنند؟ آیا از تو چیزی می گیرند؟ شاید یک 
یک چیزی  باالخره  گرفتند.  تو  از  آبرویی  یک  یا  مالی  یک  روزی 

پرداخت کن...

کرد.  گریه  و  نشست  نگرفت،  را  ابراهیم  حضرت  پسر  خدا  وقتی 
گرفته؟ گفت: خدایا! مگر  گریه می کنی؟ چرا دلت  خدا فرمود چرا 
می شود عبد در راه موالی خودش قربانی ندهد؟ یک وقت نشود 
نکرده ایم!  پرداخت  درخوری  قربانِی  ما  که  ببینیم  مرگ  موقع 
نباشد  تنش  روی  جنگ  زخم  هرکسی  قیامت  روز  می فرماید: 
که  کرد!  این طور نباشد  کمبودی جبران ناپذیر خواهد  احساس 
ما یک زخم هم در راه خدا برنداشته باشیم! آیات قرآن در این 
که در راه خدا هیچ  زمینه خیلی واضح است، می فرماید: کسانی 
کسانی  صدمه ای نخوردند )درواقع هیچ قربانی ای ندادند( مگر با 
َیْسَتِوي  )ال  هستند؟  مساوی  دارند،  باالتری  رتبۀ  خدا  نزد  که 
َرِر َو اْلُمجاِهُدوَن في  َسبیِل 

َ
وِلي الّض

ُ
اْلقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنیَن َغْیُر أ

ْنُفِسِهْم 
َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
َل اهلُل اْلُمجاِهدیَن ِبأ

َ
ْنُفِسِهْم َفّض

َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
اهلِل ِبأ

کنیم از دل مان ریشه کن  کار  َعَلی اْلقاِعدیَن َدَرَجة ؛ نساء/۹5( چه 
بشود؟ دعا، مناجات، توسل...
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ک را از دل  رسیدن به »حقیقت عبودیت« می تواند ریشۀ امسا
بَکند

توجه  آن  به  خیلی  عرفا  که  حدیثی  بخوانم؛  عرفانی  روایت  یک 
اهل  ولی  عرفانی هستند  تعبیری  به  روایت ها  البته همۀ  دارند، 
قاضی  مرحوم  دارند.  توجه  خیلی  روایات  از  بعضی  به  معرفت 
فرمود: این حدیث را بنویسید، همیشه بخوانید و همراه داشته 
باشید. ایشان یکی به زیارت عاشورا خیلی توصیه می کرد و یکی به 
گذاشتند.  این حدیث. این حدیث را »حدیث عنوان بصری« نام 
عنوان بصری خیلی اصرار داشت که امام صادق)ع( را ببیند، چند 

مرتبه رفت اما حضرت راهش نداد، فرمود من وقت ندارم.

ایشان معتقد به امامت امام صادق)ع( هم نبود اما مسلمان بدی 
هم نبود و به اهل بیت احترام می گذاشت؛ می گفت امام صادق)ع( 
از ایشان یک  خیلی عالم و خیلی باسواد است، می خواهم بروم 
النبی)ص(  مسجد  به  می گوید:  بصری  عنوان  بگیرم.  یاد  چیزی 
کن  کردم، خدایا! دل امام صادق را با من نرم  کردم، دعا  رفتم تمنا 
تا من را راه بدهد. بعد آمدم دِر خانه اش این دفعه من را راه داد. 
گفتم  چیست؟  کنیه ات  فرمود  صادق)ع(،  امام  آقا  کنار  نشستم 
اباعبداهلل هستم، آقا فرمود إن شاءاهلل خدا واقعًا کنیه ات را محقق 
گر آقا همین  گفتم ا کند. عنوان می گوید همان موقع پیش خودم 

کافی است. کند همین دعا برایم  االن من را بیرون 
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آقا فرمود حاال از ما چه می خواهی؟ گفت: می خواهم یک چیزی 
از شما یاد بگیرم، آقا فرمودند علم و معرفت به یادگرفتن نیست، 
که خدا در دل بندگان حقیقی اش می اندازد،  علم حقیقتی است 
هرکسی واقعًا عبد باشد خدا به او علم می دهد. گفت: حقیقت 
کلمۀ دوم و  که  کلمه می فرماید  عبودیت چیست؟ حضرت سه 
گفت، امام  کلمۀ اول است. می شود  سوم هم درواقع وابسته به 
ک را بَکند. )ُقْلُت  که می تواند ریشۀ امسا حقیقتی را بیان می کند 
ْشَیاَء ؛ مشکاۀ االنوار فی 

َ
ِة َقاَل َثاَلَثُة أ َبا َعْبِد اهلِل َما َحِقیَقُة اْلُعُبوِدّیَ

َ
َیا أ

غرراالخبار/ 327(

باعث  که  است  مالکیت«  احساس  »عدم  عبودیت  حقیقت 
کند می شود انسان، راحت بتواند انفاق 

حضرت فرمود: حقیقت عبودیت سه چیز است؛ اول اینکه عبد، 
َلُه   َیَرى اْلَعْبُد ِلَنْفِسِه ِفیَما َخّوَ

َ
ْن ال

َ
خودش را مالک چیزی نبیند! »أ

اهلُل ِإَلْیِه ِمْلکًا« آدم خودش را مالک ببیند دیگر نمی تواند خودش 
که: من مالک چیزی نیستم!  کن  کند. به خودت تلقین  را جمع 
کنیم، احساس  اینها را موقتی و عاریتی به من دادند، اینها را باور 
 َیُکوُن َلُهْم ِمْلٌك« 

َ
ّنَ اْلَعِبیَد ال

َ
مالکیت انسان را نابود می کند. »أِل

چون یک عبد و یک برده، از خودش چیزی ندارد.

در  چون  چه؟  یعنی  برده  نمی فهمند  ما  جوان های  االن  البته 
که مردم برده داشتند خیلی  زندگی شان برده ندیده اند. آن زمان 
چه،  یعنی  عبد  می فهمیدند  آنها  بود،  فهم  قابل  عبارت  این 
حاال  ولی  است.  سخت  مقدار  یک  ما  برای  معنا  این  فهم  االن 
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کارگر خانه است و  کنید تصور بکنید. عبد و برده؛ نه مثل  سعی 
این   از  ک تر  وحشتنا خیلی  چیزی  یک  عبد  مستخدم،  مثل  نه 

حرف هاست. 

چیزی  صاحب  کوچک(  و  حقیر  )عبد  عبید  می فرماید:  حضرت 
احساس  آدم  که  وقتی  و  است،  خدا  مال  خودش  نمی شود! 
ّنَ اْلَعِبیَد 

َ
گفت، راحت انفاق می کند. »أِل مالکیت نکند خدا هرچه 

َمَرُهُم اهلُل 
َ
 َیُکوُن َلُهْم ِمْلٌك َیَرْوَن اْلَماَل َماَل اهلِل َیَضُعوَنُه َحْیُث أ

َ
ال

َتَعاَلی ِبِه«

باعث  که  است  مالکیت  احساس  عدم  عبودیت،  حقیقت 
کند و این راز معرفت است.  می شود انسان راحت بتواند انفاق 
حقیقت عبودیت، راز معرفت است، یعنی تو با آن می توانی عالم 

کنی. را درک 

تدبیر  خودت  برای  ندانستی  چیزی  مالک  را  خودت  وقتی 
نمی کنی و به تقدیر خدا اعتراض نمی کنی

َتْدِبیرًا« وقتی خودت  ِلَنْفِسِه  اْلَعْبُد  ُر  ُیَدّبِ  
َ

بعد می فرماید: »َو ال
به  یعنی  تدبیر هم نمی کنی،  برای خودت  ندانستی  را مالک 
حقیقت  برای  دوم  کلمۀ  این  نمی کنی.  اعتراض  خدا  تقدیر 

عبودیت است. 

َنَهاُه  َو  ِبِه  َتَعاَلی  اهلُل  َمَرُه 
َ
أ ِفیَما  اْشِتَغاِلِه  ُجْمَلُة  »َو  اینکه:  سوم 

َعْنُه« تمام زندگی اش مشغول امر و نهی خدا است، نه مشغول 
مشغول  نه  است،  نگه داشتن  مشغول  نه  است،  جمع کردن 
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مشغول  نه  است،  خ کشیدن  ر به  مشغول  نه  است،  شمردن 
حسرت خوردن است، نه مشغول حسادت کردن است. می گوید 

»من به این مسائل، چه کار دارم؟!« 

گفته است:  کنید یک صاحب کاری یک بیل به شما داده و  فرض 
می گویی:  کنی؟«  کارگری  روزمزدی،  به صورت  روز  یک  »می آیی 
گوشه اش پریده است. حاال شما  که  بله. او یک بیل به شما داده 
که چرا این بیل، گوشه اش شکسته؟ آقا به  ایستاده ای ُغر می زنی 
شما چه ربطی دارد؟ شما با همین بیل، کار خودت را انجام بده. 
ما که روزمزدی با تو حساب کردیم، هرچقدر که می شود، با همین 
که  که برای ماست، باغچه هم  بیِل خراب، کار انجام بده. بیل 
که حقوقت را می گیری. دیگر بقیۀ مسائلش  مال ماست، تو هم 
به تو ربطی ندارد... همۀ زندگی ما نسبت به صاحب ما )خداوند( 

همین است! 

مال  که  این  می گوید  است،  این طوری  خانه ام  اینجای  خدایا! 
خرد  من  اعصاب  این طوری  نه،  داده ام...  تو  به  من  نیست،  تو 
می شود! می فرماید: برای چه اعصابت ُخرد می شود؟ نمی توانم 
کار  برایم  کنم. ُخب نتوان! من می خواهم همین قدر  کار  خوب 
گر خودت را مالک  کنی. می فرماید: اصاًل خودت را مالک ندان، ا
کنم؟ سرگرمی ام  کار  که دیگر اعتراض نمی کنی. آن وقت چه  ندانی 
چه باشد؟ »اجرای امر خدا« آقا پس تو دستور بده ما چه کار کنیم، 

کاری نداریم. سطح این روایت خیلی باال است. ما به بقیه اش 
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برایش راحت  انفاق  را مالک ندانست،  وقتی بنده ای، خودش 
می شود

َتَعاَلی  اهلُل  َلُه  َخّوَ ِفیَما  ِلَنْفِسِه  اْلَعْبُد  َیَر  َلْم  »َفِإَذا  می فرماید  بعد 
که بنده، خودش را مالِک چیزی  ْنَفاُق« وقتی  ِ

ْ
ِمْلکًا َهاَن َعَلْیِه ال

صادق)ع(  امام  مثاًل  می شود!  راحت  برایش  انفاق  ندانست، 
او هم  تنور!«  »برو داخل  فرمود:  از اصحاب خاص خود  یکی  به 
بگویید »یک وقت نسوزی...«  تنور! شاید  بالفاصله رفت داخل 

کنم.  گوش  که نیست، من باید حرف  می گوید: مال من 

آن وقت این طور آدم ها این قدر چیزفهم می شوند، تمام پرده های 
این  در  می شود.  برداشته  چشم شان  جلوی  از  جهل  و  حجاب 
ْنَفاُق  ِ

ْ
روایت می فرماید: انفاق برایش آسان می شود »َهاَن َعَلْیِه ال

که خدا به او  ْن ُیْنِفَق ِفیِه« یعنی در هرچیزی 
َ
َمَرُه اهلُل َتَعاَلی أ

َ
ِفیَما أ

گفته انفاق بکن، انفاق کردن برایش راحت می شود. 

آسان  برایت  دنیا  مصائب  بشوی،  خدا  تقدیر  تسلیِم  وقتی 
می شود

َهاَن  ِرِه  ُمَدّبِ َعَلی  َنْفِسِه  َتْدِبیَر  اْلَعْبُد  َض  َفّوَ ِإَذا  »َو  می فرماید:  بعد 
و  گذاشت  کنار  را  خودش  تدبیر  که  وقتی  ْنَیا« 

ُ
الّد َمَصاِئُب  َعَلْیِه 

تسلیم تقدیر خدا شد، مصائب دنیا برایش آسان می شود. 

یک نفر خدمت امام صادق)ع( آمد در حالی از شدت بیماری از 
دستش چرک و خون بیرون می آمد، گفت: آقا امام صادق، ببین 
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کن! آقا فرمود من دعا می کنم ولی  من چه وضعی دارم  برایم دعا 
خدا  گر  ا فرمود  آقا.  بفرمایید  گفت:  بگویم،  شما  به  چیزی  یک 
گر  دوست داشته باشد تو را در این وضع ببیند چه؟ گفت: پس ا
این طور است، بگذار باشد. )یعنی به این وضعیت خودش راضی 
ببین خدا دوست دارد  به هرکسی می رسید می گفت:  بعد  شد( 
االن من را این طوری ببیند، از همان بیماری جان داد. ببینید 

حضرت، چه عالمی را دارد ترسیم می کند؟

گر  ا  / نکنیم  مالکیت  احساس  که  است  این  تقوا  درجۀ  اولین 
احساس مالکیت می کنیم، به درجۀ اول تقوا نرسیده ایم

 
َ

ال َنَهاُه  َو  َتَعاَلی  اهلُل  َمَرُه 
َ
أ ِبَما  اْلَعْبُد  اْشَتَغَل  ِإَذا  »َو  بعد می فرماید: 

اِس« وقتی کسی مشغول  ُغ ِمْنُهَما ِإَلی اْلِمَراِء َو اْلُمَباَهاِة َمَع الّنَ َیَتَفّرَ
امر و نهی خدا بود دیگر مشغول چیزهای دیگر نمی شود، مشغول 

مباحات با دیگران و مقایسه ها و این طور بدبختی نخواهد شد.

ْنَیا 
ُ

الّد َعَلْیِه  َهاَن  اَلِث 
َ

الّث ِبَهِذِه  اْلَعْبَد  اهلُل  ْکَرَم 
َ
أ »َفِإَذا  و می فرماید: 

گرامی  صفات،  این  به  را  بنده ای  خدا  وقتی  اْلَخْلُق  َو  ِإْبِلیُس  َو 
بدارد دنیا را برایش حقیر می کند، ابلیس را پیش او بردۀ ضعیِف 
که مردم چه  طردشده قرار می  دهد، اصاًل برایش مهم نخواهد بود 
اِس   َیْطُلُب ِعْنَد الّنَ

َ
ْنَیا َتَکاُثرًا َو َتَفاُخرًا َو ال

ُ
 َیْطُلُب الّد

َ
می گویند. َو ال

ِعّزًا َو ُعُلّوًا« دنیا را جمع نمی کند، برای دیگران هم قیافه نمی گیرد، 
نمی خواهد  بشود،  بدبخت  که  نیست  عزت  دنبال  مردم  پیش 

کند.  سوار بشود و برتری پیدا 
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اَمُه َباِطاًل« این عبارت مخصوصًا مال  ّیَ
َ
 َیَدُع أ

َ
بعد می فرماید: »َو ال

می کنیم  صحبت  و...  تکاثر  و  انفاق  از  ما  وقتی  است.  جوان ها 
جوان دبیرستانی می گوید من چه پولی دارم تا به دیگران بدهم؟ 
اما در اینجا می فرماید: »الیدع اّیامه باطال« روزگارش را، به باطل 
سپری نمی کند، وقتش را بیهوده تلف نمی کند، کسی که احساس 

کرد. کنار بگذارد بیهوده وقتش را تلف نخواهد  مالکیت را 

ِقیَن«  ُل َدَرَجِة اْلُمّتَ ّوَ
َ
آخر روایت، امام صادق)ع( می فرماید »َفَهَذا أ

این اولین درجۀ تقوا است! پس ببینید درجات باالتر تقوا دیگر 
مالکیت  احساس  که  است  این  تقوا  درجۀ  اولین  می شود!  چه 
که احساس مالکیت می کنیم، پس معلوم می شود به  نکنیم. ما 

درجۀ اول تقوا هم نرسیده ایم.

و  شهادت  به  را  ذهنت  دنیا:  به  دل ندادن  برای  تمرین  بهترین 
سیدالشهدا)ع( مشغول کن

بین  از  چطوری  جبهه ها  در  رزمنده ها  برای  مالکیت  احساس 
وصیت نامه اش  در  کن،  نگاه  را  وصیت نامه های شان  می رفت؟ 
که  نوشته است: پدر، مادر، دنیا نمی ارزد! به آن دل ندهید! ما 
که به آن دل بدهند. ما  که دارند هم نمی ارزد  دنیا نداریم، آنهایی 

که نداریم چرا دل بدهیم؟!

اینها  به دنیا دل داده اند؛  ندارند، ولی بدجوری  بعضی ها دنیا 
دنیا  که  هم  بعضی ها  هستند.  کی  وحشتنا موجودات  خیلی 
هستند.  بدبخت  هم  آنها  متأسفانه  هستند  دنیا  غرق  و  دارند 
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کسانی  باید  کند،  ریشه کن  خودش  دل  از  را  دنیا  بخواهد  آدم 
کرده اند،  که دنیا را از دل خودشان ریشه کن  را از نزدیک ببیند 
در  نمی کنند،  جمع  گذاشته اند،  کنار  را  مالکیت  احساس 
دل شان دنبال نگه داشتن نیستند. حاال نه اینکه ندارند، ما با 
ثروتمند باشد و در  کسی  ثروت مخالف نیستیم، ممکن است 
عین حال آدم خوبی باشد یک ذره به دنیا دل نداده باشد و با 

کارها می کند. پولش خیلی 

این  تمرین  بهترین  کنیم.  تمرین  را  دنیا  به  دل ندادن  باید 
خیلی  و  کنید  مشغول  را  خودتان  ذهن  شهادت،  با  که  است 
این  بخوانید.  زیاد  روضه  بیایید،  و  بروید  سیدالشهدا)ع(  پیش 
شهادت  از  بعد  کبری )س(  زینب  است!  عجیب  خیلی  روضه 
أباعبداهلل الحسین)ع( از این خرابه به آن خرابه آواره شد؛ بگذارید 
که ممکن است برای یک انسان باشد، یعنی  در بدترین لحظاتی 
کند!  گریه  بنشیند  گوشه  یک  عزیزانش،  همۀ  شهادت  از  بعد 
باز  را داد،  اینکه شما تمام نمی کنی، همۀ عزیزانش  خدایا مثل 
راه خدا بدهد.  باید هرچه دارد، به صورت های مختلف در  هم 
چقدر  است.  ما  برای  پرداخت  درِس  بزرگ ترین  روضه ها  این 
سر  »فدای  می گفتند  عزیزان شان  بدن  کنار  شهدا  خانواده های 

کردیم... حضرت زینب!« یا زینب، ما به تو تمسک 

که ما باید از محرم  کنید، این درسی است  به سیدالشهدا نگاه 
أباعبداهلل الحسین)ع(  روضۀ  جلسات  در  باید  بگیریم.  روضه  و 
بزرگ ترین  بدهد.  خ  ر انفاق  و  مواسات  در  اتفاق ها  بزرگ ترین 
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که محروم هستند باید در محرم برطرف  گرفتاری های مؤمنینی 
بشود. محرم فصل پرداخت است.

وقتی امام حسین )ع( می خواهد دل  کسی را از دنیا بُبرد، از یک 
پیامبر سر بریده حرف  می زند

قرار  أباعبداهلل الحسین)ع(  فضای  در  محرم  دهۀ  در  شما  وقتی 
از شهادت،  باید  اینکه ما  باید پیدا بکنید؟  می گیرید چه حسی 
که خود  از دنیا دل بَکنیم، روشی است  که  این درس را بگیریم 

أباعبداهلل الحسین)ع( داشتند. 

اباعبداهلل الحسین)ع(  که  زمانی  ابی مخنف،  مقتل  نقل  بر  بنا 
را  امام حسین)ع(  جلوی  آمد  عبداهلل بن عمر  بود  کرده  سفر  عزم 
گفت: آقا به این سفر نرو... امام حسین)ع( به او فرمود:  گرفت و 
که  است  دنیایی  دنیا  این  ندارد.  ارزش  دنیا  این  عبداهلل،  ای 
کار  بنی اسرائیل صبح، انبیاء شان را سر می بریدند و روز مشغول 
و زندگی عادی شان بودند، دنیا ارزش ندارد، تو هم بیا برویم... 
یک  از  بَکند،  دنیا  از  را  یک کسی  دل  می خواهد  وقتی  حضرت 
کند؟   کار  پیامبر سر بریده با او حرف  می زند! شهادت باید با ما چه 

روضۀ سیدالشهدا می تواند دل ما را از دنیا ِبُبرد

وقتی امام حسین)ع( خبر شهادت مسلم بن عقیل را شنید، همه 
منتظر بودند ببینند حضرت چه می فرماید؟ باز هم این مسیر را 
 

َ
ادامه می دهد یا نه؟ عبارت امام حسین)ع( را ببینید؛ فرمود: »ال
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ِء« )ارشاد مفید/75/2( دیگر بعد از اینها 
َ

َخْیَر ِفی اْلَعْیِش َبْعَد َهُؤال
خیری در زندگی نیست، یعنی مِن حسین با شنیدن خبر شهادت 
از  همیشه  که  حضرت  البته  بریدم!  دل  دنیا  از  مسلم بن عقیل، 
دنیا دل بریده بود و هیچ وقت دل نبسته بود، ولی دارد به ما یاد 

می دهد وقتی خبر شهید را شنیدید، این طوری بشوید.

نیا 
ّ

کبرش چه فرمود؟ »َعَلی الُد امام حسین)ع( در شهادت علی ا
َبعدَك اْلَعفا« بعد از تو مرگ بر این دنیا. اصاًل آدم نفرت پیدا می کند 
که در آن  از اینکه بخواهد بماند، اثر شهادت این است. دنیایی 

کنند این دنیا جای ماندن است؟ کبر را تیرباران  علی ا

ما  برای  که  روضه  هایی  و  أباعبداهلل الحسین)ع(  شهادت 
همین  ندارد،  الزم  هم  اخالق  درس  کنارش  در  می خوانند، 
که در آن،  ِبُبرد؛ دنیایی  کافی است، باید دل ما را از دنیا  روضه 
یک  بود،  کبر  علی ا که  را  دارایی اش  عزیزترین  امام حسین)ع( 
گفت »بابا  کبر، وقتی  لحظه نگه نداشت، موقع میدان رفتِن علی ا
به میدان بروم؟« بالفاصله فرمود: »برو عزیزم!« تا مبادا این طور 
تلقی بشود که برای من کمی سخت است عزیزترین دارایی  خودم 

را بدهم، نه... 



| جلسه نهم |
که فرهنگ مواسات در جامعه  سه اثر مهمی 

دارد

 اولین اثر انفاق و مواسات، تقویت پیوند اجتماعی بین مردم است
در جامعۀ اهل مواسات، ابوموسی  اشعری ها به علی)ع( تحمیل 

نمی شوند 

کمک به دیگران، درجه ای از مواسات است و مواسات، درجات 
بسیار باالتری هم دارد

ِبِمثِل  األُخَوُة  ُحِفَظِت  »ما  می فرماید:  علی)ع(  أمیرالمؤمنین 
الُمواسات« )غررالحکم/ص6۹0( برادری با هیچ وسیلۀ دیگری، 

مانند مواسات حفظ نخواهد شد. 
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مواسات  از  درجه ای   یک  آسیب دیدگان،  به  کمک کردن  البته 
است و مواسات، درجات بسیار باالتری هم دارد. امام باقر)ع( 
گفتند  کسی پرسیدند: مواسات شما در چه حدی است؟ آنها  از 
که به فقرای مان رسیدگی می کنیم و بعد هم، برخی  در این حد 
این  حضرت  کردند.  ذکر  را  اخالقی  خوِب  معموِل  رفتارهای  از 
که حضرت داشتند این بود  کافی دانستند، انتظاری  رفتارها را نا
که راحت از پول همدیگر بردارند و مرزی بین مالکیت فردی شان 
گفت ما این طوری نیستیم. )یا َحّجاُج، َکیَف  نباشد. آن شخص 
َتواسیُکم؟ ُقلُت: صاِلٌح یا أبا َجعَفٍر. قاَل: ُیدِخُل أَحُدُکم َیَدُه في 
َفال!  هذا  أّما  ُقلُت:  إَلیِه؟  احتاَج  إَذا  حاَجَتُه  َفَیأُخُذ  أخیِه  کیِس 

َفقاَل: أما َلو َفَعلُتم َما احَتجُتم ؛ کشف الغمه/ ج2/ ص121( 

»َلْم  می فرماید:  شیعیان شان  به  اخوت-  دربارۀ  باقر)ع(-  امام 
َما َتَعاَرْفُتْم َعَلْیِه« )کافی/ج2 /ص168( 

َ
ْمِر َو ِإّن

َ ْ
َتَتَواَخْوا َعَلی َهَذا األ

را  همدیگر  فقط  نکرده اید،  برادری  هم  با  والیت  راه  در  شما 
مفهوم  برادری  و  اخوت  پس  نیست!  برادری  این  می شناسید؛ 
بسیار عمیقی است. از امام صادق)ع( پرسیدند: حقوق برادران 
دینی بر یکدیگر چقدر است؟ فرمود نمی گویم؛ طاقتش را ندارید. 
کردند، حضرت همه اش را نفرمودند و فقط چند موردش را  اصرار 

کردند و فرمودند همین مقدار بس تان است.  بیان 

امتحان  معرض  در  ما  کردم-که  ذکر  که  احتمالی  آن  امیدوارم 
کار  باشد  درست  گر  ا نباشد،  درست  باشیم-  اخوت  و  مواسات 
از  أمیرالمؤمنین)ع(  دیگر،  روایت  یک  در  است!  سخت  خیلی 
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َما 
َ
گله می کردند؛ می فرماید: »ِإّن برادری نکردن مؤمنان با یکدیگر 

َراِئِر َو ُسوُء   ُخْبُث الّسَ
َّ

َبْیَنُکْم ِإال َق  َفّرَ ِإْخَواٌن َعَلی ِدیِن اهلِل َما  ْنُتْم 
َ
أ

ون « 
ُ

َتَواّد  
َ

ال َو  َتَباَذُلوَن   
َ

ال َو  َتَناَصُحوَن   
َ

ال َو  َتَواَزُروَن  َفاَل  َماِئِر 
َ

الّض
)نهج البالغه/ خطبه113( شما بر اساس دین با هم برادر هستید، 
چیزی شما را از همدیگر جدا نکرده مگر خبث باطن و بدی ضمائر 
نه  می کنید،  کمک  مشکالت  در  را  همدیگر  نه  آن وقت،  شما. 
دلسوز همدیگر هستید، نه به همدیگر بذل و بخشش می کنید و 

نه با همدیگر دوستی می کنید.

مفهوم مواسات فراتر از صدقه دادن است و نمی تواند سکوالر باشد

در این جلسه می خواهیم دربارۀ ابعاد اجتماعی اخوت، مواسات و 
باالتر از آن، انفاق که انواع پرداخت ها و از خودگذشتگی ها را نشان 
می دهد، صحبت کنیم. بنده تعجب می کنم چرا وقتی از مواسات، 
حرف می زنیم بعضی از نیروهای به ظاهر انقالبی و باسواد، تلقی 
و  صدقه دادن  حد  در  اخالقی  صفت  یک  مواسات  که  می کنند 
کمک های مؤسسۀ خیریه است، لذا می گویند »اینها در غرب هم 
خیریه  کار  و  صدقه دادن  به  عدالت خواهی  از  را  ما  شما  هست! 

کردن فروکاستید!« 

می گویند »مواسات یعنی صدقه دادن!« این  چه برداشتی است 
که بعضی ها دارند؟! مفهومی مثل مواسات با صدقه دادن خیلی 
فرق می کند و بسیار باالتر از آن است و نمی تواند سکوالر باشد. 
تبلیغات دینی،  از  آموزش دینی در مدارس مان و بسیاری  البته 

به طور ناخواسته نوعًا سکوالر هستند.
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لذا  ندارد  ادارۀ جامعه حرفی  برای  برخی تصور می کردند دین 
سراغ افکار غربی رفتند

برخی  انقالب،  اوایل  داریم؟  سکوالر  نگاِه  دین،  به  ما  چرا  اصاًل 
افراد، انقالبِی شش آتشه بودند اما به دین، سکوالر نگاه می کردند، 
که امید صهیونیست ها  همان ها االن از ضدانقالب هایی هستند 
غرب گرای  چرا  رسیدند؟  اینجا  به  االن  چرا  می آیند.  به حساب 
که دین در مقام ادارۀ جامعه،  مطلق شدند؟ چون فکر می کردند 
رفتند.  غربی  افکار  سراغ  به  لذا  باشد،  داشته  حرفی  نمی تواند 
بعضی ها امروز همین تلقی اشتباه را دارند و فکر می کنند مواسات 
طرحی  و  نیست  جامعه  اقتصادی  مشکالت  حل  برای  پاسخی 
محور  و  بشود  منجر  عدالت  به  که  نیست  اقتصادی  نظام  برای 

تمدن باشد.

کمیل، گریه  کدام مفهوم دینی غیرانقالبی است؟ مثاًل آیا دعای 
فردی  مسائل  جماعت،  نماز  یا  أباعبداهلل الحسین)ع(  برای 
یعنی  مواسات  کند  فکر  که  طلبه ای  هستند؟  غیرانقالبی  و 
صدقه دادن، حتمًا فکر می کند نماز جماعت یعنی عبادِت محض 
کند ُبعد سیاسی نماز جماعت بر  کسی فکر  گر  بدون سیاست! ا
را اشتباه فهمیده است،  ُبعد معنوی اش غلبه ندارد، دین خدا 
مگر می شود دین، مردم را روزی سه بار در مسجد، کنار همدیگر 

کند اما غرض سیاسی نداشته باشد؟! جمع 

که ُبعد سیاسی نداشته باشد؟! کدام حکم فردِی دین هست 

اصاًل کدام حکم فردِی دین هست که ُبعد سیاسی نداشته باشد و 
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حاال مواسات، دومی اش باشد؟ حضرت امام)ره( به گریه و به ثواب 
یک  قطره اشک برای امام حسین)ع( از جنبۀ سیاسی اجتماعی 
نگاه می کرد و می فرمود: اینکه در روایات برای یک قطره اشک، 
از  که اهل بیت)ع(  این قدر ثواب ذکر شده است، نشان می دهد 
که جنبۀ  اول نقشه داشتند، این همه ثواب به خاطر عاطفۀ شما 
فردی دارد نیست؛ ثوابش به خاطر تظاهرات حب الحسین است 
)چرا  است.  جامعه  به  قدرت بخش  یعنی  دارد،  سیاسی  اثر  که 
خداوند تبارک و تعالی براى اشک و حتی یک قطره اشک و حتی 
کی، آن قدر ثواب داده است؟...مهم آن جنبه سیاسی است  تبا
که تا آخر باشد  کشیده اند  که ائمۀ ما در صدر اسالم نقشه اش را 
و آن، این ]که [ اجتماع تحت یک بیرق، اجتماع تحت یک ایده و 
که عزاى حضرت سید  کار را به مقدارى  هیچ چیز نمی تواند این 

الشهدا در او تأثیر دارد، تأثیر بکند؛ صحیفه امام/  16 /344(

مفهوم مواسات خیلی سیاسی تر از عدالت است

امام)ره(، به عنوان یک فقیه، دلیل می آورد و می فرماید: به همین 
کی(  )تبا گریه کردن  حالت  اما  نکنی  هم  گریه  گر  ا که  است  دلیل 
حب الحسین  به  اینکه  برای  دارد،  را  ثواب  همان  باشی،  داشته 
کرده ای و این اثر سیاسی دارد.  امام می فرماید اهل بیت  تظاهر 
گریه، نقشه داشتند. بعضی ها  از اول برای آثار سیاسِی عزاداری و 
امام)ره(  مکتب  از  بویی  اما  می گذارند  انقالبی  را  خودشان  اسم 
نبرده اند! ایشان می فرمود: »و اهلل اسالم تمامش سیاست است.« 

)صحیفه امام/ج 1 /ص270( 
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مواسات خیلی سیاسی تر از عدالت است. مواسات مثل هر مفهوم 
دیگری در دین ما، هم ابعاد اجتماعی و هم ابعاد سیاسی دارد، 
که می تواند منجر به طراحی نظامات  عالوه بر اینها ابعادی دارد 
اجتماعی بشود؛ یعنی نظامات حقوقی و نظام اقتصادی. بنده 
اقتصادی  نظام  فهم  مواسات،  از  بعضی ها  که  می کنم  تعجب 
نمی کنند! چطور بعضی ها تصور می کنند که مواسات یعنی همان 

صدقه دادن؟!

مردم  بین  اجتماعی  پیوند  تقویت  مواسات،  و  انفاق  اثر  اولین 
است

است.  اجتماعی  پیوند  افزایش  انفاق،  اجتماعی  ُبعد  اثر  اولین 
وقتی در جامعه ای، جنبۀ فردی انفاق، مواسات، زکات، خمس، 
به معنای  به عبارتی »انفاق و مواسات  و  راه خدا  جان دادن در 
کلمه« برای تک تک افراد جا بیافتد و در جامعه ارزش بشود،  اعم 
بخش  و  کرد  خواهد  پیدا  افزایش  مردم  بین  اجتماعی  پیوند 

عمده ای از مشکالت از بین می رود. 

فقیر  به  ثروتمند  همین که  یعنی  مواسات  می کنند  تصور  برخی 
است  ممکن  است.  عمیق تر  این  از  مواسات  می دهد!  صدقه 
گاهی این طور است.  یکی از معانی مواسات صدقه باشد؛ البته 
مواسات این است که به برادر دینی ات می گویی »من نباید بیشتر 
از تو داشته باشم، این مقدار از آنچه دارم، تو بردار و ببر.« افزایش 

پیوند اجتماعی، اولین اثر انفاق و مواسات است. 
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گر پیوند اجتماعی افزایش پیدا کند، بویی از »اخوت اسالمی«  ا
کرد را استشمام خواهیم 

قول  به  تازه  کند،  پیدا  افزایش  اجتماعی  پیوند  وقتی 
أمیرالمؤمنین)ع( بویی از اخوت اسالمی را استشمام خواهیم کرد. 
گر دست در جیب هم می کردید  ا امام باقر)ع( به آن فرد فرمود: 
فقیر  هیچ وقت  هیچ کدام تان  نمی شدید،  نیازمند  هیچ وقت 
نمی شدید.)...َفقاَل: أما َلو َفَعلُتم َما احَتجُتم ؛ کشف الغمه/ ج2/ 
نمی زند.  هم  ُچرت  خدا  است،  مؤثر  و  هست  هم  خدا  ص121( 
وقتی خدا ببیند شما این طوری با هم رفتار می کنید مقدرات عالم 
کار را نمی کنید نابودتان  گر ببیند این  را برای تان عوض می کند؛ و ا

گرفتارتان می کند. می کند، یا الاقل اینکه 

گر تک تک مان این کار را انجام بدهیم پیوند اجتماعی افزایش پیدا  ا
ارزش فوق العاده ای  اجتماعی چه  »پیوند  بپرسید  بروید  می کند. 
هستند  تو  با  که  کسانی  فرمود:  پیغمبرش  به  خداوند  است؟« 
گر تمام  اینگونه اند »اشّداُء علی الُکّفار ُرَحماُء َبیَنُهم« )فتح/2۹( و ا
پول های زمین و هرچه ثروت در زمین هست خرج می کردی تو آن 
را به دست نمی آوردی؛ پیوند اجتماعی این قدر فوق العاده است. 
نباشد،  صرف  ایده پردازِی  و  خیال پردازی  مواسات،  و  انفاق  گر  ا
بلکه روی زمین، عملیاتی بشود و در جامعه به یک فرهنگ و ارزش 
به  فرزندم  باشم،  ک  امسا اهل  گر من هم  ا آن وقت  مبدل بشود، 
گفت: »چرا همه چیز را برای خودمان می خواهی؟ چرا  من خواهد 
پولت را در بانک گذاشتی؟ چرا این قدر خودخواه هستی؟ و...« لذا 

ک، فاصله بگیرم.   کم کم مجبور می شوم از این فرهنگ امسا
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به  ابوموسی  اشعری ها  که  است  این  مواسات  فرهنگ  دوم  اثر 
علی)ع( تحمیل نمی شوند 

که لیبرالی  اثر دوم فرهنگ مواسات در جامعه چیست؟ کسانی 
یا  لیبرال ها  لیبرالی هستند، عاشق  اقتصاد  فکر می کنند، دنبال 
کدخدایی دارد، در  مرعوب لیبرال ها هستند و فکر می کنند دنیا 
این جامعه رأی نمی آورند. این اولین اثر سیاسی مواسات است. 
گر فرهنگ مساوات در جامعه نباشد، طبیعتًا کسانی رأی  ا ولی 

که اهل مواسات نیستند بلکه اهل رانت هم هستند.  می آورند 

که از حکومت، خیلی انتظار عدالت دارند، به این نکته  کسانی 
حکومت  مثل  عادالنه ای  حکومت  دنیا  در  آیا  کنند:  توجه 
علی بن ابیطالب، داشته ایم؟! اما در همین جامعه و در حکومت 
علی)ع(  به  را  اشعری  ابوموسی  پابرهنه،  مردِم  علی)ع(،  عادالنۀ 
از  شتر  قطار  قطار  رانت،  با  که  را  کسی  یعنی  کردند؛  تحمیل 
بیت المال دزدیده بود. در چنین جامعه ای، کار أمیرالمؤمنین)ع( 

جلو نمی رود.

که ابوموسی   اثر دوم فرهنگ شدن مواسات در جامعه این است 
اشعری ها به أمیرالمؤمنین)ع( تحمیل نمی شوند. مردم می بینند 
پاروی  از  پول  که  می دانند  و  است  زاهد  أمیرالمؤمنین)ع(  که 
هم  باز  و...،  دارد  میلیاردی  خانۀ  رفته،  باال  اشعری  ابوموسی 
این  آن وقت  می کنند!  تحمیل  علی)ع(  به  را  اشعری  ابوموسی 

ابوموسی اشعری نسبت به معاویه، حساسیتی ندارد.

که نسبت به آمریکا حساسیت ندارند.  ما االن سیاسیونی داریم 
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که در عرصۀ سیاست، لیبرال منش است  کسی  شما فکر می کنید 
آیا جرأت و  باید در جامعۀ جهانی هضم بشویم«  و می گوید »ما 
که طرحی غیر از آنچه نظام سلطه برای جهان  قدرت تفکر دارد 
تازه ای  و  این حرف عجیب  بکند؟  ایجاد  کشور  کرده، در  دیکته 
محرومیت  درد  که  مسئولی  می فرمود  امام  حضرت  نیست؛ 
کند. رهبر معظم انقالب  کار  نکشیده باشد، نمی تواند برای مردم 
گر مسئول شدی، خواهش  که اشرافیت را باب نکنید. ا هم فرمود 
گر شایستگی دارد و ژن خوب هم  می کنم برای آقازده ات حتی ا

دارد، رانت  ایجاد نکن.

امیدوارم مجلس شورای اسالمی، نظام  اقتصادی و بانکی ما را 
کند متحول 

را  جامعه  اقتصادی  ساختارهای  هیچ وقت  اشعری ها  ابوموسی 
عدالت زا نخواهند کرد. من امیدوار هستم مجلس شورای اسالمی 
کند.  ما را ناامید نکند و نظام پولی، اقتصادی و بانکی را متحول 
شورای  مجلس  در  باشد  بنا  گر  ا است،  لیبرالی  ما  بانکی  نظام 
را  مواسات  مفهوم  که  باشیم  داشته  انقالبی هایی  هم  اسالمی 
در  عدالت  الگوی  برای  افراد  این طور  می دانند،  فردی  و  سکوالر 

اقتصاد حتمًا سراغ الگوهای غربی می روند.

دارند.  آموزش  به  نیاز  ما  انقالبی  دوستاِن  این  از  بسیاری 
باید  نیست،  مواضع  جهت گیری  به خاطر  فقط  انقالبی بودن 
گر مرد ایجاد تحول نیستید از مقام معظم  کنید. ا مشکل را حل 
کنید و از مجلس بیرون بروید، بگویید: شما  رهبری عذرخواهی 
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نیستیم.  تحول  ایجاد  مرد  ما  ولی  خواستی  تحول  ما  از  امسال 
رهبر انقالب به شما امیدوار است و این مسئولیت شما را سنگین 

کنید یا نه؟ که آیا می توانید تحول ایجاد  می کند. ببینیم 

شما  است/  جمعی«  »اقتصاد  مواسات  فرهنگ  سوم  اثر 
آیت اهلل  حضرت  راهبردی  اندیشه های  به  می کنم  دعوت  را 

کنید شاه آبادی مراجعه 

اثر سوم فرهنگ مواسات در جامعه این است که فرهنگ »اقتصاد 
کار کنیم و پول  جمعی« شکل می گیرد. مواسات یعنی اینکه باهم 
کنیم و  کنیم و پول در بیاوریم یعنی تعاون  کار  در بیاوریم. باهم 
کار اقتصادی انجام بدهیم؛ این الگوی اصلی  به صورت جمعی 
مقاله ای  اقتصاد جامعۀ اسالمی است.  برای  آیت اهلل شاه آبادی 
حتمًا  نوشته اند  زمینه  این  در  یوسفی  حجة االسالم  آقای  که  را 
که  آمریکا«  و  ایران  سرد  »جنگ  نام  به  را  دیگری  کتاب  ببینید. 
آقای رنجبر و آقای ترابی نوشته اند، هم حتمًا ببینید، آنجا یک 
آیت اهلل شاه آبادی است،  راهبردی  به دیدگاه های  فصل مربوط 
پیش بینی  کردند.  را  تمدن  دو  نبرد  پیش  سال  هشتاد  ایشان 
آقای شاه آبادی بر اساس یک دیدگاه راهبردی برای شکل گیری 
تمدن عظیم اسالمی مقابل تمدن غرب، به تهران آمدند. ایشان 
که  یک نابغۀ برجسته است. وقتی ایشان به تهران آمدند تا آنجا 
توانستند در مساجد، صندوق قر ض الحسنه راه انداختند. ایشان 
فرد  یک  او  انداختند،  راه  کمیل  دعای  و  ندبه  دعای  تهران  در 
کارهای ایشان به تشکیل  به شدت سیاسی بود. بعدها نتیجۀ 
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هیأت  کارهای  نتیجۀ  شد.  منجر  اسالمی  مؤتلفه  هیأت های 
بنابراین  بود.  انقالب  برای  امام)ره(  به  کمک کردن  هم  مؤتلفه 
قطعًا یکی از بنیان گذاران انقالب اسالمی شخص حضرت  آیت اهلل 

شاه آبادی)ره( محسوب می شود.

حضرت  راهبردی  اندیشه های  به  می کنم  دعوت  را  شما  من 
آیت اهلل شاه آبادی مراجعه کنید. مقام معظم رهبری می فرمود که 
گرد، هم مرید و هم عاشق آقای شاه آبادی  حضرت امام)ره( هم شا
کنگرۀ بزرگداشت مرحوم  که در  بودند. من بخشی از یک مقاله را 
برای تان  شده  ارائه  امام،  حضرت  عرفان  استاد  شاه آبادی 
می خوانم. این کنگره حدود ده سال پیش در پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشۀ امام خمینی برگزار شد. آیت اهلل شاه آبادی بزرگ اندیشمند 
گرد او حضرت امام بود. امام)ره( هر  که یک شا جهان اسالم است 
موقع نام آقای شاه آبادی را بیان می کردند می فرمودند »روحی له 
گر ایشان هفتاد  الفدا«. امام در مورد آقای شاه آبادی می فرمودند ا
می رفتم،  درس شان  پای   تمامًا  من  داشتند،  درس  قم  در  سال 

چون هربار حرف تازه دارند. 

جهل  مفسده ها  این  تمام  علت العلِل  شاه آبادی:  آقای 
مسلمانان به امور اجتماعی و اقتصادی اسالم است

می کند.  نگاه  چطور  مواسات  به  شاه آبادی  آقای  ببینید  حاال 
شما  برای  یوسفی  احمدعلی  االسالم  حجت  مقالۀ  روی  از  من 
سال  اسالمی،  اقتصاد  پژوهشی  ـ  علمی   فصل نامۀ  از  می خوانم، 

پانزدهم، شمارۀ 57، بهار 13۹4 
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امور  به  مسلمانان  جهل  مفسده ها  این  تمام  »علت العلِل 
اجتماعی و اقتصادی اسالم است«، بنده خدمت حضرت آیت اهلل 
شاه آبادی عرض می کنم؛ چهل سال بعد از انقالب هنوز بعضی 
گر  »ا می فرماید  ایشان  دارند.  را  جهل  همین  هم  انقالبیون  از 
مسلمانان، اسالم را درست می شناختند و به آن عمل می کردند 

جامعۀ اسالمی دچار این همه مفسده نمی شد.« 

اجتماعی- دیدگاه های  کثر  ا که  المعارف«  »شذرات  کتاب  اصل 
حضرت  پیش  شده،  بیان  آنجا  در  آبادی  شاه  اهلل  آیت  سیاسی 
کتاب  کتاب را بردند، بخش هایی از این  کی ها این  امام بود، ساوا
این قصه ها خیلی دقیق است. یک جای دیگری  مانده است. 
کتاب می فرماید: »اسالم را به عنوان دین فردی به ما  از همین 
کرده اند« اثراتش االن هم هست. حاال از مقاله برای تان  معرفی 
بخوانم؛ »وی در نوشته هایش مبنای سکوالر و نگاه طبیعت گرای 

الگوهای اقتصادی غربی و شرقی را به شدت نفی می کند«.

آزاد  اقتصاد  مقابل  در  شاه آبادی  آقای  طرح  اخوتی«؛  »اقتصاد 
غرب

ایشان در نقد اقتصاد غربی لیبرال می فرماید: »در عمل، اقتصاد 
کمیت برای  آزاد غرب تابع قانون الحکُم ِلَمن َغلب می شود. حا
ک حیوانات درنده است« ایشان  که مال شخص مسلط می شود 
هشتاد سال پیش این مطالب را می فرمایند؛ »اقتصاد آزاد در غرب 
یعنی سُبعّیت و وحشی گری«. ایشان اینجا نقش دولت اسالمی را 
که باید زیر نظر ولّی فقیه باشد توضیح می دهد. نقش دولت این 
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گر رقابت آزاد باشد  که اجازه ندهد رقابت آزاد مطلق باشد. ا است 
نتیجه تابع همان پنج  درصد یا یک درصد پول دار می شود، یعنی 
کم می شوند. چون هرکسی جلو افتاد بقیه به او نمی رسند  آنها حا
و ضریب جینی باال می رود. نقد ایشان برای سیستم اقتصادی 

غرب فوق العاده است.

دارد.  طرح  یک  غرب،  وحشی  اقتصاد  این  مقابل  در  ایشان 
گرفته است. از آقای شاه آبادی یاد  ایشان طرح خودش را از قرآن 
کثر  که خیلی ها اخالقی، فردی یا حدا بگیریم چگونه مفاهیمی را 
و  را »نظام ساز  ایشان همان مفاهیم  اجتماعی می دانند،  اینکه 
تمدن ساز« می داند. ایشان می فرماید: بر اساس آیۀ »و اعَتِصموا 
کنتم اعداًء  قوا و اذکرو نعمة اهلل علیکم إذ  ِبحبِل اهلل جمیعًا و ال تفّرَ
عمران،103(  )آل  ِاخوانا«  بنعمته  فأصَبحُتم  قلوِبُکم  بین  ف 

َ
فأّل

ک  اقتصاد اخوتی مال اقتصاد اخوتی می خواهیم.  ما  از »اخوانا« 
اصلی یا اصلی ترین بخش اقتصاد است، البته ایشان بخش های 

دیگر اقتصادی را نفی نمی کند. 

که بچه های مسجد  دو سال پیش در همین جلسه می گفتیم 
و هیئت، سرمایه های خودشان را روی هم بگذارند و فعالیت 
که  می کردند  انتقاد  ما  از  بعضی ها  بدهند...  انجام  اقتصادی 
»چرا می گویی بروند دنبال پول در آوردن؟ اینکه اقتصاد لیبرالی 
به  فردی  دعوت  لیبرالی  اقتصاد  که  اینجاست  تفاوت  است!« 

کسب پول می کند نه دعوت جمعی! 
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آخرین  جزو  باید  کار  و  کسب  ایجاد  سهولت  در  ما  کشور  چرا 
کشورها باشد؟!

نباید  دولت  بکند،  دخالت  اقتصاد  در  کمتر  دولت  می گوییم  ما 
در  که  رساندند  روز  این  به  را  ما  کشور  چرا  بکند.  بیجا  دخالت 
کشورها هستیم؟ مقصر  کار، جزو آخرین  کسب و  سهولت ایجاد 
کار برسد.  کسب و  کیست؟ مجلس شورای اسالمی به داد این 

کند.  کاهار را می گیرند، مجازات  که جلوی  کسانی را  قوۀ قضائیه 

کسانی  چه  ببینند  و  کنند  بررسی  باید  قضائیه  قوۀ  و  مجلس 
کارها  و  کسب  سهولت  مانع  اجرایی،  دستگاه های  و  دولت  در 
سنگ  کارآفرین ها  و  تولیدکننده ها  راه  جلوی  و  می شوند 
که وظیفۀ  می اندازند؟ گرفتن دزد ها تحول نیست، تحرک است 
کارها  که  عادی است، از قوۀ قضائیه واقعًا تقاضا می کنم، کسانی 
که بعضًا حتی دولت ها هم  را راه نمی اندازند بگیرد. جالب است 

عوض می شوند ولی اینها سر جای شان هستند!

گام دوم را خطاب به جوان ها نوشتند،  چرا رهبر انقالب، بیانیۀ 
نه خطاب به دولت؟

آقای شاه آبادی یک فقیه زبردست بودند که نبوغ علمی داشتند و 
در جوان ترین سن به درجۀ اجتهاد رسیدند. »آیت اهلل شاه آبادی 
گرو وحدت و اخوت  سعادت اخروی و دنیوی جامعه اسالمی را در 
»مهم ترین  بخوانم:  مقاله  این  از  را  عبارت ها  می داند.«  اسالمی 
تمام  در  اسالمی  عالی  هدف های  به  رسیدن  برای  سیاست ها 
عرصه ها از جمله عرصۀ اقتصادی دو چیز است؛ سیاست تحصیل 
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یعنی  ِعده  تحصیل  سیاست  ُعّده.  فراهم کردن  سیاست  ِعّده، 
کردن ُعده یعنی  نیروی انسانی هم فکر و متحد. سیاست فراهم 

امکانات اقتصادی، مالی و تشکیالتی«. 

مسائل  این  اینجا  ما  می کنیم؟  صحبت  این باره  در  ما  چرا  اصاًل 
نیروهای هم فکر  ِعّده و فراهم شدن  برای »تحصیل  را می گوییم 
راه  را  اخوتی  اقتصاِد  این  و  بیافتیم  راه  اینکه  به خاطر  متحد«  و 
در  نظام  اسالمی،  اخوت  از  که  می کنید  تصور  شما  بیندازیم. 
نمی آید؟ مگر آقای شاه آبادی نفرمود اول، آدمش را می خواهیم؟ 
آقای شاه آبادی می فرماید »سیاست تحصیل ِعده، بر سیاست 
فراهم کردن ُعّده مقدم است«. تحلیل بنده این است که بر همین 
گام دوم را خطاب به جوان ها  اساس، مقام معظم رهبری بیانیۀ 
نوشتند، نه خطاب به دولت، یعنی ما ِعّده می خواهیم؛ ِعده ای 
از  بسیاری  و  بشوند  جمع  هم  دور  کنند،  درک  را  مسئولیت  که 
که  کنند، آن وقت دولت در بخش هایی  مسائل را خودشان حل 

نابجا بزرگ شده است، کوچک بشود. 

را  اقتصادی  روابط  و  رفتارها  تمام  تسبیح،  نخ  به عنوان  اخوت 
به هم پیوند می زند

و  اخوت  به  مگر  نیست  ممکن  ِعّده  تحصیل  می فرماید:  ایشان 
برادری اسالمی. بنابراین مسلمانان باید با تعاون و همکاری به 
کنند. در حقیقت اخوت به عنوان نخ  اقدام  نیازهای خود  رفع 
تسبیح، تمام رفتارها و روابط اقتصادی را به هم پیوند می زند. 

بنابراین اخوت را از احکام سیاسی-الهی می داند.
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 به همین خاطر است که انتظار نداریم انقالبی ها اخوت و مواسات 
کسی بگوید: ما زرنگ  گر  ا کنند.  را به معنای صدقه دادن تصور 
کارخانه می زنیم  هستیم، هرکدام از ما می رویم و برای خودمان 
کسی نیاز داشت، من از سودم به او  گر  و پولدار می شویم و بعد، ا
گر  مالیات می دهم... می گوییم: ُخب اینکه در غرب هم هست! ا

کنید. کار  راست می گویید بروید باهم 

جشنوارۀ  در  که  افراد  از  مجموعه ای  به  پیش  چهارسال  حدود 
عمار، فیلم می ساختند، گفتم: آیا حاضر هستید به صورت جمعی 
را  فیلم نامه  هم،  با  نفری  چند  یعنی  بدهید؟  انجام  هنری  کار 
هنری،  کار  است  سخت  خیلی  و...  کنید  کارگردانی  و  بنویسید 
آئینی، چند  از فعاالن شعر  اخیراً بعضی  انجام بشود.  نفره  چند 
نفره دور هم می نشینند و شعر می گویند. حاال اینکه »شعر مال 
کدام یک از اینهاست؟« دیگر برایشان مطرح نیست. آنها دنباِل 
کاِر  کار، می تواند الگوی  کشیدن به سمت خودشان نیستند، این 
گفت، آیا چند  اقتصاد هم باشد. وقتی چند نفری می شود شعر 
کارخانه راه انداخت؟ نظر آیت اهلل شاه  نفری نمی شود با همدیگر 
آبادی این است: »در حقیقت، اخوت به عنوان نخ تسبیح، تمام 

رفتارها و روابط اقتصادی را به هم پیوند می زند«.

اقتصادی،  عرصه های  در  اسالمی  جامعۀ  کامیابی  راه  یگانه  
تعاون و همیاری مسلمانان است

خوشبختانه  که  است  مقاله  محترم  نویسندۀ  از  جمالت،  این 
مقاومتی  اقتصاد  موضوع  در  حوزه  راهبردی  مطالعات  مسئول 



| جلسه نهم |
که فرهنگ مواسات در جامعه دارد سه اثر مهمی  161

هم هستند و یکی از محققان برجستۀ اقتصاد اسالمی در موضوع 
تعاون هم هستند. حتمًا منابع ایشان را مطالعه بفرمایید.

کارکرد فردی  کارکرد اخالق اسالمی را یک نوع  »آیت اهلل شاه آبادی 
اصلی  منبع  عنوان  به  کریم  قرآن  که  دارد  باور  بلکه  نمی داند، 
معارف اسالمی، با اسالم انفرادی تناسبی ندارد. وی با نهادهای 
که مبتنی بر اصالت فرد باشد)مانند بانک ها( به شدت  اقتصادی 
مخالفت می کند و آنها را سرچشمۀ خیانت و تضییع حقوق مردم 

می داند.« 

»آقای  است:  اسالمی  شورای  مجلس  توجه  قابل  مطالب،  این 
شاه آبادی مدعی تأسیس نهاد های اقتصادی جدیدی بر اساس 
کامیابی جامعۀ  مبانی اسالمی است. آیت اهلل شاه آبادی یگانه  راه 
و  اقتصادی  نیازهای  تأمین  و  اقتصادی  عرصه های  در  اسالمی 

مالی جامعه را تعاون و همیاری مسلمانان می داند.« 

در ادامۀ این مقاله آمده است: »در درون الگوی اقتصادی آیت اهلل 
اصل  ندارد«.  وجود  رقابت  رفتاری  اصل  برای  جایی  شاه آبادی 
که اطالعات، شفاف باشد، اینکه  رقابت یک معنایش این است 
اما رفتار  ایراد ندارد.  همه دسترسی به اطالعات داشته باشند، 
که هرکسی وحشی تر و زوردارتر باشد، پول دارتر هم باشد،  رقابتی 

این را صحیح نمی دانند. 

رفتاری  اصل  اسالمی،  هستی شناختی  مبانی  بر  مبتنی  »وی 
رفتاری  اصل  یگانه  را  آن  بیرون  با  رقابت  و  الگو  درون  در  تعاون 
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و  نکته های بسیار مهم  »از  اسالمی معرفی می کند«. همچنین: 
خسارت بار، عدم توجه کافی جامعۀ علمِی اسالمی به دیدگاه های 
شد  مدعی  بتوان  شاید  است.  شاه آبادی(  وی)آقای  اقتصادی 
و  توحید در خالقیت  بر اساس  که وی  اقتصادی  حجم مطالب 
از  بیشتر  داده،  ارائه  بار  نخستین  برای  متعال  خداوند  ربوبیت 
حجم مطالب اقتصادی می باشد که مانند آدام اسمیت ارائه داده 
است« اما چند قرن، بسیاری از اندیشوران دنیا روی دیدگاه های 
تکمیل  را  آن  و  کردند  علمی  کار  اسمیت  آدام  امثال  اقتصادی 
کردند و به عنوان یک الگو به خورد همه دادند؛ من جمله بعضی 
کشور ما. کمااینکه برخی از مسئولین ما می گفتند: تا  از مسئولین 
در اقتصاد رقابت نباشد و بعضی ها ورشکسته نشوند آن اقتصاد، 

اقتصاد نمی شود.

کسی ورشکسته نشود، اما  بنده نمی گویم در عرصۀ رقابت، هیچ 
است-  مواسات  بر  مبتنی  شاه آبادی-که  آقای  دیدگاه  اساس  بر 
گفت: »ای مردم شهر، ای فعاالن اقتصادی یک شهر! مگر  باید 
کار  که زیر بغل این جوان ها را بگیرید تا اینها در  شما مرده بودید 
کار می کردید؟ مسئولیِن شما  اقتصادی، زمین نخورند؟ شما چه 

چه کار می کردند؟«

کار چیست؟ کسب و  نقش ائمۀ جمعه در راه اندازی 

در  جمعه  ائمۀ  نقش  پرسیدم:  جمعه  ائمۀ  محترم  دبیر  از 
راه اندازی کار و کسب در شهر، در استان دقیقًا چیست؟ فرمودند 
مشخصی  دستورالعمل  ولی  هستند  فعال  بعضی های شان 
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راه  کارگاه  می خواهند  که  جوان هایی  نیست.  زمینه  این  در 
باید  کسی  چه  به  نکنند،  مراجعه  جمعه  امام  به  گر  ا بیندازند 
که دیگران  کنند؟ معنای امام جمعه چیست؟ نماز را  مراجعه 

هم می توانند بخوانند. 

است  وقت  چند  فرمودند  دیدند،  را  نفر  یک  خدا)ص(  رسول 
و  همسایه ها  که  فرمود  آقا  نداشتم.  لباس  آقا  گفت  نیامده ای. 
برادران دینی ات هم نمی توانستند به تو لباس بدهند؟ گفت نه 
در  نیستند.  برادر  آنها  فرمود  حضرت  نداد،  لباس  من  به  کسی 
کرد،  داستان دیگری، کسی پیش حضرت رسول)ص( اظهار فقر 
حضرت فرمود چیزی داری؟ گفت یک فرش دارم و یک ظرف، 
فرمود فرش را الزم داری، ظرف را بیاور. چند نفر را صدا زد و فرمود: 
این ظرف را چند می خرید؟ ظرف را فروخت و پولش را به او داد و 
کن. در روایت هست: »العلماء ورثة االنبیاء«  کار  فرمود برو در بازار 

)کافی/ج1/ص32( امام جمعه یعنی این!

کرد؟ عباس)ع( چگونه برای حسین)ع( مواسات 

 ِ
هلِلَّ َنَصْحَت  َلَقْد  ْشَهُد 

َ
»أ می خوانیم:  أباالفضل العباس  زیارت  در 

مفید/ )المزار/شیخ  اْلُمَواِسي «  ُخ 
َ ْ
األ َفِنْعَم  ِخیَك 

َ
أِل َو  ِلَرُسوِلِه  َو 

کردی. آیا معنایش  ص124( خوب برای برادرت حسین، مواسات 
را  خودت  یعنی  نه،  دادی؟!«  صدقه  حسین  »به  که  است  این 

کردی.  برای حسین، فدا 

اباعبداهلل)ع( فرمود: عباسم صدای العطش بچه ها را می شنوی؟ 
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کرد: »به روی چشم، هرچه تو بگویی. من فدای بچه های  عرض 
تو...« ببینید خدا باطن آدم ها را نگاه می کند و سرنوشت شان را با 
همان باطن تنظیم می کند. من زبان حال أباالفضل را این طوری 
کجا موالی من؟ من فدای  کجا؟ تو  تصور می کنم؛ یا حسین! من 
بچه های تو... آخرش هم فدای لب  تشنۀ بچه های حسین شد.

خوب  یعنی  المواسی«  »االُخ  دارد:  عارفانه ای  تعابیر  زیارت نامه ها 
مواسات کردی یا أباالفضل... عباس چطوری برای حسین مواسات 
چندتا  با  عاشورا  روز  ببینید:  را  مواساتش  جلوه های  از  یکی  کرد؟ 
میدان  اجازۀ  »آقا  که  آمدند  أباعبداهلل الحسین  خدمت  برادرش، 
بده« بگذریم از اینکه امام حسین چه اشکی از ایشان گرفت، فرمود 
دیگر از حسین ناامید شده اید و می خواهید حسین را تنها بگذرید؟ 
کند؟ برای برادرهای  کردند. خواهرتان زینب بعد از شما چه  گریه 
امام  بعد  ناله می زدند.  برادرها  این  غیرتی خودش روضه خواند. 

حسین)ع( به برادرهایش اجازه داد به میدان بروند.

کرد و به آنها فرمود: شما  آن وقت اباالفضل)ع( برادرهایش را جمع 
زودتر از من بروید، می خواهم داغ برادر ببینم. فقط حسین نباشد 
ببینم. وقتی  برادر  برادر دیده، من می خواهم زودتر داغ  که داغ 
کمک می کرد برادرها را به خیمه می آورد،  شهید شدند یکی یکی 
نمی دانم داغ برادر چقدر سنگین است و اینکه کسی بدن برادرش 
تا  آن وقت  کرد؟  پیدا  درکی  چه  عباس  بردارد...  زمین  روی  از  را 
خواهش  حسین،  گفت  بردارد  را  عباس  بدن  آمد  حسین)ع( 

می کنم بدن من را روی زمین بگذار...



| جلسه دهم |
گفتمان انفاق و مواسات نقش والیت در 

 یکی از رازهای مظلومیت والیت
گفتمان انفاق و مخالفت با بخل است  والیت مأمور 

گفتمان مواسات، انگیزه بخشی به افراد است اولین نقش والیت در 

چرا در طول تاریخ این قدر والیت گریزی و والیت ستیزی صورت 
گرفت؟

والیت  ما  دین  در  مفهوم  مهم ترین  می دانید  که  همان طور 
َیة« )کافی/ج2/ص18( و 

َ
است »َو َلْم ُیَناَد ِبَشْي ٍء َکَما ُنوِدَي ِباْلَوال

که چرا والیت مهم ترین بخش دین  احتمااًل این را هم می دانید 
گاهی احساس می شود اسالم ناب، خوب تعلیم  گرچه  ما است؟ ا
داده نمی شود و خوب تبلیغ نمی شود، اما به هرحال از بسیاری از 
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مؤمنین در جامعه انتظار می رود با جایگاه این مفهوم در دین و 
برتری آن نسبت به تمامی احکام اسالمی خبردار باشند.

که چرا در طول تاریخ  شاید برای شما این سؤال پیش آمده باشد 
کشیده  کار به والیت ستیزی  گرفته و  این قدر والیت گریزی صورت 
شده است؟ شب عاشورا اوج والیت ستیزی »مردم« است و مردم، 
گر حدود نیم قرن، خواص و نخبگان نفاق  کشتند. ا حسین)ع( را 
به  را  کار  والیت گریزی  در  می کردند،  والیت ستیزی  جامعه،  در 
جایی رساندند که مردم را به صحنه آوردند تا حسین)ع( را بکشند 
که در  و بعد از آن هم در همۀ شهرها »مردم« را به صحنه آوردند 
کستر بر  کربال را تمسخر کنند، خا کاروان اهل بیت)ع( اسرای  مسیر 

کنند. سرشان بریزند و توهین 

چرا ولّی خدا غریب می ماند؟ مگر ولّی خدا بداخالق و سخت گیر 
است؟

چرا أمیرالمؤمنین)ع( به حدی تنها ماند که در نهایت، حسینش را 
کم قهرمان بود؟  کشتند؟ مگر أمیرالمؤمنین)ع( کم عالم بود؟ مگر 
کی بود؟ مگر به او ابوتراب نمی گفتند؟ مگر  کم مهربان بود؟ کم خا
گفتند  گر به شما  کم زاهد بود؟ کم جاذبه داشت؟ و... جوان ها، ا
چه  بودند؟  بد  مردم  چه،  یعنی  بگویید:  بودند«  بد  »مردم  که 
بدی ای داشتند؟ چرا این جامعه و این مردم، علی را نمی پسندند 

و معاویه را بر او ترجیح می دهند؟

است؟  سخت گیر  خدا  ولّی  مگر  است؟  بد  خدا  ولّی  اخالق  مگر 
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کنید.  مطالعه  خوب  جوان ها-  از  -خصوصًا  می کنم  خواهش 
نفع  به  عدل  مگر  نبود؟  عدل  مظهر  علی بن ابیطالب)ع(  مگر 
چرا  پس  بودند.  فقر  دچار  زمان،  آن  در  مردم  کثر  ا نبود؟  فقرا 

علی بن ابیطالب)ع( را از دست خودشان دق دادند؟

به  که  دالیلی  از  برخی   / گذاشتند؟  تنها  را  علی)ع(  مردم  چرا 
ذهن می رسد اما دقیق نیست:

نگویید »چون أمیرالمؤمنین)ع( مردم را به جنگ می ُبرد!« ُخب 
از همین مردم، به  را به جنگ می برد! بعضی  معاویه هم مردم 
را  خوبی پای رکاب معاویه حاضر می شدند. وقتی معاویه مردم 
کشته  دادند، اما وقتی علی بن ابیطالب  به صفین  برد، هفتاد هزار 

کشته دادند. مردم را به صفین برد، سی هزار 

نگویید »تبلیغات معاویه قوی تر بود!« چه کسی به گرد پای قدرت 
تبلیغی علی می رسید؟! آن زمان که سینما نبود، رسانه و اینترنت 
و روزنامه نبود، قدرت در سخن بود. قدرت تبلیغی و سخن و کالم 
بودند!«  گاه  ناآ نگویید »مردم  روشن است.  علی بن ابیطالب)ع( 
همه  می شناختند.  را  حسین)ع(  و  حسن)ع(  و  علی)ع(  همه 
معاویه را می شناختند، همه چیز را می دانستند. اینکه می گویند: 
که وقتی در محراب به شهادت  »مردم این قدر علی را نشناختند 
و  بصره  و  کوفه  در  می خواند؟!«  نماز  علی  مگر  پرسیدند  رسید 
مدینه این طور نبود، فقط در شام این گونه بود؛  آن هم بخشی از 

شامیان به دالئل خاص. 
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سران  از  خیلی  بود،  قّتال العرب  علی)ع(  »أمیرالمؤمنین  نگویید 
گر ایشان سران  کشته بود و بغض علی را به سینه داشتند!« ا را 
کشته بود، و اال  کشته بود، در واقع سران قریش مکه را  عرب را 
گذاشتند  تنها  را  آنها چرا علی  بود.  را نکشته  کسی  که  از مدینه 
از  بعضی  چرا  کردند؟  شرکت  بنی هاشم  کوچۀ  طناب کشِی  در  و 
کردند؟ اهالی بصره چطور؟ چرا  یمنی ها- مثل اشعث- خیانت 
کردند؟ چرا دور  ج خیانت  کردند؟ چرا خوار طلحه و زبیر خیانت 
أمیرالمؤمنین)ع( این قدر خائن جمع می شود؟ مگر أمیرالمؤمنین 
کشته بود؟ نه؛ ایشان پدرهای هیچ کدام از اینها را  پدرهای شان را 

نکشته بود! 

مگر مردم از عدالت بدشان می آید؟

خشن  »أمیرالمؤمنین  که  بود  این  علی)ع(  غربت  دلیل  نگویید 
ُه َخِشٌن فی 

َ
بله؛ رسول خدا)ص( دربارۀ علی)ع( فرمود »إّن بود!« 

گر علی)ع( خشونتی  ذاِت اهلل« )ارشاد مفید/ ج1/ص173( ولی ا
داشت، در مسائل دینی بود، در اجرای عدالت بود، مثاًل یک بار 
عده ای از مسلمین از بین غنائم یمن، چیزهایی برداشته بودند، 
گفتند  کدامشان یک دانه پیراهن برداشتند و پوشیدند و  مثاًل هر 
که از این غنائم، به ما می رسد...« علی)ع(  »الاقل یک دانه لباس 
کند.  گرفت تا رسول خدا)ص( آنها را تقسیم  آمد و همه را از آنها 

مگر مردم از عدالت بدشان می آید؟ 

بود،  خشن  حکومتش  در  أمیرالمؤمنین)ع(  گر  ا محال  فرض  بر 
فریادش  به  گذاشتند؟ چرا  تنهایش  از رسول خدا)ص(  بعد  چرا 
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نرسیدند و اطاعت نکردند؟ آن زمان که هنوز حکومت نکرده بود! 
ماجرا به این سادگی ها نیست.  

نگویید »چون حسادت داشتند!« مگر چند نفر به أمیرالمؤمنین)ع( 
بودند  أمیرالمؤمنین)ع(  رقبای  همه،  مگر  داشتند؟  حسادت 
می کند،  رقابت  احساس  که  کسی  باشند؟  داشته  حسادت  که 
گر هم  کوچه و بازار چه حسادتی دارند؟! ا حسادت دارد، مردم 
کوچه و بازار به أمیرالمؤمنین)ع( حسادت دارند«  بگوییم »مردم 
گر زمینه اش  که تجلی می کند؟ ا این حسادت چه زمینه ای دارد 

که حسادت بروز نمی کند.  نباشد 

کوفیان یعنی »بی وفایی نخبگان جامعۀ اسالمی به  بی وفایی 
والیت«

کارهای نمایشی یا برخی فیلم و سریال ها دربارۀ  آدم پای بعضی از 
گریه اش می گیرد!  اولیاء خدا  از غربت  که می نشیند،  اولیاء خدا 
کوفه آمد و یک دفعه ای تنهایش  که مسلم به  مثاًل نشان می دهد 

کشتند! همین؟ گذاشتند و او را 

»ژن  نام  به  داشتند  ژنی  کوفه  مردم  می کنند  فکر  خیلی ها 
بی وفایی« و تصادفًا أباعبداهلل الحسین)ع( هم به این ژن برخورد 
گفته می شود »کوفیان وفا ندارند« در واقع یعنی  کرده بود! وقتی 

نخبگان جامعۀ اسالمی به والیت وفادار نیستند.

مثل  کوفیان  و  نبود  قدیمی  و  باستانی  شهر  یک  کوفه  اصاًل 
آنجا  گذشتۀ دور، نسل ها در  از  که  نبودند  مردِم شهرهای دیگر 
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که  کوفه اهل مناطق مختلفی بودند  کرده باشند. مردم  زندگی 
در آنجا جمع شده بودند. بسیاری از آنها از مدینه آمده بودند، 
کوفه در  غالم های شان هم از این طرف و آن طرف آمده  بودند و 
که در جریان حمله به ایران شکل  واقع یک شهرک نظامی بود 
کوفه  که به  کوفه در واقع نخبگان مدینه بودند  گرفت. نخبگان 
آمدند و آنجا را مقری قرار دادند که منطقه را تحت سیطره بگیرند. 

نه قبیله گرایی مطرح بود، نه دنیا طلبی!

گذاشتِن علی)ع( می گویند: »آنها قبیله ای  برخی دربارۀ دلیِل تنها 
گر  ا می فرمود:  علی)ع(  أمیرالمؤمنین  درحالی که  می کردند«  عمل 
می خواستند قبیله ای عمل بکنند، من فامیل پیغمبر هستم، اینها 
کنید؛  هم بچه های پیغمبر هستند... ُخب الاقل قبیله ای عمل 
گذاشتید، پس خانواده و قبیلۀ او  را احترام  شما رسول خدا)ص( 
گفتند: ما به  را هم احترام بگذارید. قریش به انصار اهالی مدینه 
کت شدند  پیغمبر نزدیک تر هستیم، ما فامیلش هستیم، انصار سا
گر  و حکومت را به دست قریش دادند. أمیرالمؤمنین)ع( فرمود: ا

فامیل بازی هم باشد، من به رسول خدا)ص( نزدیک تر هستم!

دنیاطلب  و  بود  خطر  در  منافع شان  »چون  می گویند:  برخی 
ج  ج هم دنیاطلب بودند؟ آخرین ضربه را خوار بودند...« آیا خوار
والیت  فروپاشی  باعث  که  زدند  أمیرالمؤمنین)ع(  حکومت  به 
که یک ذره عالقه به دنیا  عدل علی بن ابیطالب)ع( شد، خوارجی 
نداشتند! این را چه می گویید؟ اینها دیگر چه مرگ شان بود؟ اینها 
کجا پیدای شان شد؟ بله؛ طلحه و زبیر دنیا طلب بودند،  دیگر از 
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ج زدند بیشتر از ضربۀ طلحه و زبیر بود. که خوار اما ضربه ای 

برخی می گویند »سنت های عرب جاهلی نگذاشت!« درحالی که 
هستی  مدیون  هرکسی  »به  می گوید  جاهلی  عرب  سنت های 
فرزندان  دربارۀ  آنها  ولی  بیاور«  جا  به  فرزندش  دربارۀ  را  حقش 
حضرت  نکردند.  عمل  خودشان  سنِت  این  به  پیامبر)ص( 
زهرا)س( این را به مردم فرمود، امام حسین)ع( هم این را فرمود.

می فرماید:  أمیرالمؤمنین)ع(  بود؟  مرگ شان  چه  مردم  آن  پس 
یا  دختری  روی  دست  کسی  یک  گر  ا می گوید  عربی  سنت های 
کند و او را بزند، تا نسل ها فرزندانش مذمت می شوند،  زنی بلند 
که پدر بزرگت یک  خانمی را زد.  کسی هستی  می گویند تو همان 
ُر  ِو اْلِهَراَوِة َفُیَعّیَ

َ
ِة ِباْلَفْهِر أ َة ِفی اْلَجاِهِلّیَ

َ
ُجُل َلَیَتَناَوُل اْلَمْرأ )َو ِإْن َکاَن الّرَ

گر اینها می خواستند  ِبَها َو َعِقُبُه ِمْن َبْعِده « )نهج البالغه/نامۀ 14( ا
به عرب جاهلیت برگردند چرا بچه های حسین)ع( را تازیانه زدند؟ 
چرا در این زمان )یعنی زمان امام حسین)ع( و عاشورا( که دورۀ 

جاهلیت گذشته بود، این قدر وحشی شدند! 

این طوری  قباًل  اینها  می کند!  درست  دشمن هایی  چه  والیت 
نبودند، اینها در لیلة المبیت وقتی می خواستند پیغمبر را بکشند 
کنیم؟ صبر  گفتند شب است، خانواده خوابیده اند، چرا آنها را آزار 
نشستند،  خانه  بیرون  کنیم.  حمله  بعدًا  بشود  صبح  می کنیم 
ِلَیْدُخُلوا  ُقَرْیٌش   َجاَءْت  اهلِل ص  َرُسوُل  ْمَسی 

َ
أ ا  )َفَلّمَ تا صبح شود 

اِر 
َ

ْیِل َفِإّنَ ِفی الّد
َ
ْن َتْدُخُلوا َعَلْیِه ِبالّل

َ
َدُعُکْم أ

َ
 أ

َ
ُبو َلَهٍب  ال

َ
َعَلْیِه  َفَقاَل  أ

ْیَلَة، 
َ
ْن َتَقَع ِبِهْم َیٌد َخاِطَئٌة َفَنْحُرُسُه الّل

َ
َمُن أ

ْ
 َنأ

َ
ِصْبَیانًا َو ِنَساًء َو ال
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ْصَبْحَنا َدَخْلَنا َعَلْیِه، َفَناُموا َحْوَل ُحْجَرِة َرُسوِل اهلِل ص؛ تفسیر 
َ
َفِإَذا أ

قمی/275/1( اما بعد از پیامبر)ص( به خانۀ دختر ایشان هجوم 
آوردند و هیچ کسی صدایش در نیامد. ساده انگاری نکنیم. این 
سؤال ها دربارۀ تاریخ اسالم و تحلیل مظلومیت والیت خیلی مهم 

است و جای تأمل و تفکر دارد.  

از  یکی   / چیست؟  مواسات  و  انفاق  گفتمان  در  والیت  نقش 
رازهای مظلومیت والیت

انفاق، مواسات،  با  را  رابطۀ والیت  این جلسه، می خواهیم  در 
انفاق  گفتمان  ترِک بخل و  ترِک شّح نفس،  گفتمان پرداخت، 
بحث  زوایای  از  یکی  هم  کنیم؛  بررسی  کلمه(  اعم  معنای  )به 
که »چرا  این سوال  پاسخ های  از  یکی  و هم  مشخص می شود 

والیت تنها ماند؟« 

 یکی از رازهای مظلومیت والیت همین موضوع مواسات، انفاق، 
زکات، خمس و پرداخت است. پرداختن و از دست دادن، برای 
انسان سخت است و والیت مأمور دریافت است، مأمور مدیریت 
گفتمان انفاق است، مأمور مخالفت کردن صریح با شّح نفس و 
کنار  بخل است. بخیل ها با بخیل ها وارد معامله می شوند، با هم 
کنار آمدن ها  که اهل این  می آیند، اما والیت یک موقعیتی دارد 
که باعث می شود افراد جلوی  نیست، یکی از مهم ترین مسائلی 

والیت بایستند مسئله پرداخت و شّح نفس است.

را  پرداخت  جلوی  و  است  بد  بخل،  و  نفس  شح  یک  طرف،  از 
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انسان ها آسان  برای  را  از طرف دیگر، والیت، پرداخت  می گیرد، 
و  نفس  شّح  و  بخل  بین برندۀ  از  عامل  والیت  یعنی  می کند. 
زکات و مواسات و هرنوع پرداخت است؛  و  انفاق  تسهیل کنندۀ 
حتی جان دادن. باالخره مشکل اصلِی شّح نفس، والیت است، 
گفتمان انفاق  یا والیت برطرف کنندۀ شّح نفس است؟ هر دو. در 
و مواسات، نقش والیت، محوری است، در تسهیل کنندگی، در 
تنظیم کردن و مشخص کردن مصداق، در مقابله کردن با دزدی ها 
و ظلم ها و چپاول ها و عدالت گریزی ها، در برانگیختن انگیزه برای 
اینکه تو جان بدهی و همۀ هستی خودت را بدهی، والیت نقش 

محوری دارد.  

گفتمان انفاق و مواسات، انگیزه بخشی به  اولین نقش والیت در 
افراد است

نقش والیت در گفتمان انفاق و مواسات، انگیزه سازی است. مثاًل 
کنند،  کرور پول خرج  خیلی ها حاضرند برای امام حسین)ع( هزار 
که جوان های ما برای امام حسین)ع(  و در دفاع مقدس دیدیم 
جان دادند، ببینید این شهدا چه عشقی داشتند! در زیارت نامه 
ُوْلِدي«  َو  َماِلي  َو  ْهِلي 

َ
أ َو  َنْفِسي  َو  ي  ّمِ

ُ
أ َو  ْنَت 

َ
أ ِبي 

َ
»ِبأ می خوانیم: 

وقتی ولّی خدا بیاید وسط، این طوری می شود. 

قرآن  آیۀ  یک  این باره  در  است،  افراد  به  انگیزه دهنده  والیت 
َصّلِ  َو  ِبها  یِهْم  ُتَزّکِ َو  ُرُهْم  ُتَطّهِ َصَدَقًة  ْمواِلِهْم 

َ
أ ِمْن  »ُخْذ  بخوانم: 

که  وقت ها  بعضی  )توبه،103(  َلُهم «  َسَکٌن  َصالَتَك  ِإّنَ  َعَلْیِهْم 
قرآن می فرماید »صدقه« منظور زکات است. صدقه، زکات را هم 
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از  وقتی  ِبَها«  یِهم  ُتَزّکِ َو  ُرُهْم  »...ُتَطّهِ می فرماید:  می شود.  شامل 
ک شان می کنی، آنها را رشد و پرورش  مردم صدقه را می گیری پا
که صدقه می دهد  کسی  می دهی »َوَصّلِ َعَلْیِهْم« ای پیامبر! به 
ُهْم« درود پیغمبر بر آنها مایۀ 

َ
درود بفرست. »ِإّنَ َصاَلَتَک َسَکٌن ّل

آرامش قلبی شان است. ما هم بگوییم: »یا بن  الحسن! من چه 
که تو به من درود بفرستی؟...« پرداختی داشته باشم 

ک و شّح نفش، با چه چیزی از بین می رود؟ امسا

ک -که ذاتی انسان است- با چه چیزی از بین  شّح نفس و امسا
از  یکی  می آورد.  جاده  لب  را  هستی اش  ببین،  را  اربعین  می رود؟ 
زائرین می گوید: در نجف اشرف به یک خانه  رفتیم. داخل خانه 
خیلی خراب بود. آن زمان هوا سرد بود، صاحب خانه حتی زیرانداز 
خانه  صاحب  از  آورد.  مفصل  شام  یک  ولی  نداشت  هم  درست 
پرسیدیم »شغل شما چیست؟ اصاًل خانه ات با این شام، تناسب 
او   می گویم.« 

ً
بعدا بخورید  را  که »شام تان  داد  را قسم  ما  ندارد!« 

از اینکه جای مان یک کمی خراب است.  بعد  عذرخواهی می کرد 
خانواده  با  می فروشم.  سیگار  سینی،  یک  در  من  گفت:  شام  از 
که داشتیم نصفش مال اربعین  گذاشتیم »هر روز هر درآمدی  قرار 

حسین است. این قسمتش اصاًل مال ما نیست...«

آن  می کنی  کسب  درآمد  شما  وقتی  است؛  همین  هم  واقعیت 
شما  مال  می گیرد  تعلق  آن  به  و...  خمس  و  زکات  که  درصدی 
نیست، مال جامعه است، مال اماِم مسلمین است، شما در واقع 
بدهی،  بخواهی  که  نیست  شما  مال  اصاًل  هستی.  ایشان  کارگر 
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چیزی که می دهی مال شما نیست، بلکه در اموال شما قرار گرفته 
است. این سیستم اسالمی است. هرکسی پیش ائمۀ معصومین 
که  مخلصی  و  غریب  شیعۀ  اندک  تعداد  همان  می رفت-یعنی 
وجود داشت- باید پول می دادند، باید خمس و زکات می دادند.

چرا من االن راحت با شما صحبت می کنم و از دین حرف می زنم؟ 
چون از شما خمس نمی گیرم و نمی گویم »باید به من پول بدهید« 
یک ذره  مردم  گر  ا کنید  تصور  حاال  می کند.  را  کار  این  امام،  ولی 

کرد؟! ضعیف االیمان باشند، به این امام، چگونه نگاه خواهند 

بنده راحت هستم چون یک مرّوج و مبّلغ هستم، اما پیامبرها 
و  اهلل  »فأّتقوا  می فرمودند:  پیامبرها  بود،  سخت  خیلی  کارشان 
اطیعوِن« از خدا پروا کنید و مرا اطاعت کنید. یک جایی سخنرانی 
می کردم، گفتم »این آیه ده بار در قرآن تکرار شده...« یک پیرمرد 
موقر مؤمن گفت »هیچ وقت پیغمبر نمی گوید از من اطاعت کنید، 
کنید! شاید شما آیه را اشتباه می  خوانی!«  می گوید از خدا اطاعت 
می گفتم آیۀ قرآن دارد این را می گوید، من تقصیر ندارم. می گفت: 
کنید« طبیعتًا آدم  گر پیغمبر بگوید »بیایید از من اطاعت  ُخب ا
ناراحت می شود. گفتم: طبق آیات قرآن، کفار را هم، همین حرف 

ناراحت می کرد.

که بگوید »زکات بدهید«؛ بلکه زکات  پیامبر استاد اخالق نبود 
را می گرفت

که بگویند  که استاد اخالق نیستند  مشکل پیغمبرها این است 
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بدهید،  زکات  بروید  نمی فرمود:  کرم)ص(  ا پیغمبر  مثاًل  بروند.  و 
گر  کی و چگونه؟ بلکه ایشان زکات را می گرفت و ا من نمی دانم به 
کسی زکات نمی داد، با او برخورد می شد. تو عاشق امام حسین)ع( 
کم کم برای آمدن موال آماده می کنی، به  هستی و داری خودت را 
همین خاطر راحت پرداخت می کنی و می گویی »آقا به عشق تو 

پرداخت می کنم.«

که نمی توانی حرفی  البته امام حسین)ع( این قدر مظلوم است 
بزنی. إن شاءاهلل این قدر اهل پرداخت به امام باشی که وقتی اماِم 
مقتدر ما )یعنی امام زمان( هم آمد، به او هم مثل امام حسین)ع( 
ّنَ 

َ
أ َزَعَم  »َمْن  می فرماید:  صادق)ع(  امام  کنی.  پرداخت  راحت 

اُس َیْحَتاُجوَن  َما الّنَ
َ
اِس َفُهَو َکاِفٌر ِإّن ْیِدي الّنَ

َ
َماَم َیْحَتاُج ِإَلی َما ِفي أ ِ

ْ
ال

ْمواِلِهْم َصَدَقًة 
َ
: ُخْذ ِمْن أ

َ
َماُم َقاَل اهلُل َعّزَ َو َجّل ِ

ْ
ْن َیْقَبَل ِمْنُهُم ال

َ
أ

کند  گمان  یِهْم ِبها« )کافی/ج1/ص537( هرکسی  ُرُهْم َو ُتَزّکِ ُتَطّهِ
که امام، محتاج مال مردم است و امام دارد این مال را از ایشان 
امام،  هستند  محتاج  که  مردمند  این  است،  کافر  او  می گیرد، 
ِمْن  ُخْذ   « خواندند  را  آیه  این  هم  بعد  و  کند  قبول  را  پول شان 

ْمواِلِهْم َصَدَقًة...«
َ
أ

حسین)ع(  امام  عاشورا  شب  هستم...«  محتاج  من  »آقا  بگو 
نمی خواهد  بروید؛   « فرمود:  یارانش  به  و  داد  نشان  جلوه  یک 
شب  عاشورا،  شب  کردند.  التماس  آنها  بدهید...«  را  جان تان 

والیت است. 
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دومین نقش امام، ایجاد »بسیج عمومی« برای انفاق و مواسات 
 در مراتب اولیۀ والیت مداری هستیم

ً
است/ فعال

پس نقش اول امام »انگیزه بخشی به افراد« است. غیر از انگیزۀ 
که امام دربارۀ مواسات انجام می دهد »بسیج  فردی، کار دیگری 
جمعی« است. شما امسال، نقش مقام معظم رهبری را در این 
زمینه دیدید؛ البته اینها فعاًل مراحل خیلی ابتدایی انفاق است، 
و مقام معظم رهبری، هنوز در مراتب  امام خمینی  زمان  ما در 
این  مواسات،  همۀ  یعنی  هستیم  مواسات  و  انفاق  اولیۀ  بسیار 
نماز هم  از ستاد  که  زکات درست شده  االن یک ستاد  نیست. 
گر زکات بدهید خوب است، باالخره  ضعیف تر است، می گویند »ا
این هم یک حکم اسالمی است، خواهش می کنیم و...« خمس 
کنند »بیایید خمس  که اصاًل ستاد هم ندارد تا مردم را تشویق 

بدهید« فعاًل همه چیز، تعارفی است. 

که برای انفاق، بسیج عمومی ایجاد  دومین نقش امام این است 
می کند. فعاًل ما در مراحل بسیار ضعیف هستیم، ولّی جامعه فقط 
رهبری  معظم  مقام  کنید...«  عمل  صورت  این  »به  می فرماید 
ک می کنند؟  دربارۀ فرزندآوری دستور دادند، اما چرا خیلی ها امسا
آیا این واقعًا والیت مداری محسوب می شود؟ برخی از جوان های 
که به یک بهانه ای می گویند »بعدًا ازدواج  حزب اللهی را می بینی 

می کنم، فعاًل نه...« هنوز والیت مداری را یاد نگرفته ایم. 

الهی  بیندازد.  راه  عمومی  بسیج  انفاق،  برای  بتواند  باید  امام 
گوش نمی دادند.  فدای امیرالمؤمنین علی)ع( که مردم حرفش را 
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تا  باید برای جهاد برویم« کسی نیامد  هرچه داد زد »مردم االن 
اینکه یک روز خودش پیاده راه افتاد و تنهایی به سمت لشکرگاه 
کن،  گفتند »آقا صبر  رفت. برخی شنیدند و آمدند و به حضرت 
خواهش می کنیم برگرد، ما مردم را جمع می کنیم...« الهی فدای 
تو یا علی)ع( که دیگر مردم با سخنان تو بسیج نمی شدند. امام 
کسانی  باید قدرت بسیج کنندگی داشته باشد، این قدرت را چه 
که از جان تا مال و از  به او می دهند؟ همان تک آدم های خوبی 

آبرو تا همۀ هستی خود را انفاق می کنند.

جامعه  خواص  کنترل کردن  انفاق،  موضوع  در  امام  سوم  نقش 
است 

کارکرد دیگر امام دربارۀ انفاق چیست؟ گفتمان انفاق، کنترل کنندۀ 
که مبادا غارت گران بیت المال باشند. امام  خواص جامعه است 
فوق العاده  قدرت  با  باید  انفاق  و  مالی  مسائل  زمینۀ  در  جامعه 
که االن -الحمدهلل- هست، بتواند نخبگان  بیشتر از این چیزی 

کند.  را جمع 

می خواهد  که  آمده  پیش  قضائیه  قوۀ  در  تحولی  گرچه  ا االن 
کند و  ِمن بعد »کارنکردن و ترک فعِل مسئولین« را هم جرم تلقی 
کار به جای خودش محفوظ و خوب است-  یقۀ آنها را بگیرد-این 
که بتواند والیت  کاًل قدرت قانون و قوۀ قهریه آن قدر نیست  ولی 
کند. امام زمان )ع( هم فقط با قدرت قانون و قوۀ قهریه  را مستقر 
که با قانون جلو برویم،  گرچه ما هنوز خیلی جا داریم  نمی آید، ا
خیلی از قوانین مان باید اصالح بشود، نظارت های سهمگینی بر 
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مسئولین باید صورت بگیرد، این به جای خودش محفوظ، ولی 
کافی نیست. 

و  انفاق  برای  را  مردم  بتواند  تا  باشد  مقتدر  باید  جامعه  ولّی 
کند / راه برقراری عدالت در جامعه، اقتدار ولّی  مواسات، بسیج 

خداست

کار  این  همیشه  که  هستند  قانون  زنندگان  دور  عده ای  یک 
جامعه  سیاسی  فضای  بعضی ها  اینها  بر  عالوه  می کنند،  را 
مدام  بشویم  مجبور  و  نشود  اجرا  قانون  تا  می ریزند  به هم  را 
کوتاه بیاییم. أمیرالمؤمنین)ع(  کنیم و از قانون  مصلحت اندیشی 
رسمًا فرمود ابوموسی اشعری نه! اما مردم باالی سرش شمشیر 
گفتند بله! مگر ایشان قانون نگذاشت؟ چرا ولی قانون  گرفتند و 
را شکستند. ولّی جامعۀ دینی باید مقتدر باشد و نفوذ اجتماعی 
و  انفاق  فرهنگ  برقراری  برای  را  مردم  بتواند  تا  باشد  داشته 
اقتدار  این قدر  باید  دینی  جامعۀ  ولّی  کند.  بسیج  مواسات، 
کند. در زمان  کسی جرأت نکند خطا  که با اشارۀ او  داشته باشد 
پیچ شل کن  أمیرالمؤمنین  ولی  است،  این طوری  امام زمان)ع( 

داشت؛ اشعث یکی از این پیچ شل کن ها بود.

غوغا  برویم  عدالت«  برقراری  سیاسی  »ریشه های  دنبال  گر  ا
می شود. راه برقراری عدالت در جامعه، قدرت ولّی خداست؛ هم 
و  ادارۀ نخبگان  برای  او  اجتماعی، هم قدرت  نفوذ  او در  قدرت 
که جرأت نکنند، خطایی انجام دهند یا بخواهند  خواص جامعه 
کسی از مسئولین در  به مواسات رفتار نکنند. در روایت هست هر 
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زمان امام زمان)ع( جز نان خشک و لباس خشن بپوشد جایش 
ْیِل َو 

َ
 ِسَیاَسُة الّل

َّ
َما َلْو َکاَن َذِلَک َلْم َیُکْن ِإال

َ
در جهنم خواهد بود. )أ

ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن 
َ
ْکُل اْلَجِشِب َو ُلْبُس اْلَخِشِن ِشْبَه أ

َ
َهاِر َو أ َسَباَحُة الّنَ

( مقام معظم رهبری  )نعمانی(/ ص287  الغیبة  اُر؛  َفالّنَ  
َّ

ِإال َو  ع، 
را  »تشریفات  فرمود  دولتی  هیئت  یک  به  خطاب  جلسه ای  در 
کنار بگذارید.« اما رئیس آن هیئت دولت، بیرون از جلسه به آقا 
که »چرا این حرفها را زدید؟!« در چنین شرایطی  اعتراض می کند 

شما انتظار دارید، چه اتفاقی بیفتد؟ 

جامعه  ولّی  اقتدار  شل کِن  پیچ  سیاسیون،  و  خواص  برخی 
هستند

شل کن  پیچ  سیاسیون،  و  خواص  جامعه،  نخبگان  از  برخی 
حاال  هستند.  جامعه  ولّی  اقتدار  تضعیف کنندۀ  یعنی  هستند؛ 
ببینید در زمان ما چندتا پیچ شل کن داریم؟ یک نمونه برای تان 
کنم. اولین شهید ترور در جمهوری اسالمی »شهید سپهبد  ذکر 
این  و  داد  را  ترور  شهید  اولین  ارتش  یعنی  بود.  ارتش  از  قرنی« 

افتخار ابدی برای ارتش و ارتشیان است. 

ولی االن چرا باید شهید سپهبد قرنی، این قدر در بین ما غریب 
که خیلی  از جوانان ما این مطلب را ندانند؟ چون  باشد به حدی 
دست  در  بیشتر  کشور  این  در  تبلیغاتی  موتور  است  سال  چهل 
هیچ وقت  آنها  است،  مدعی  و  پرصدا  لیبرال های  و  غرب زده ها 
خوش شان نمی آید شما شهید قرنی را باال ببرید. جریان لیبرالیزم 
غرب زده، شهید قرنی را-که فرماندۀ ستاد ارتش بود-به استعفا 
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کرد و آقای بازرگان برخالف سخن امام)ره(، او را خانه نشین  وادار 
که  کسی بود  کرد. سپهبد قرنی بعد از استعفا ترور شد. او اولین 

توسط منافقین ترور شد و به شهادت رسید.

آقای بازرگان-دربارۀ مجاهدین خلق- می گفت که اینها فرزندان ما 
هستند! امام هم می فرمود: این تروریست ها فرزندان آقای بازرگان 
بازرگان،  مرحوم  عزیز،  قرنی  قاتالن  معنوی  پدر  حاال  هستند. 
اسمش روی دیوارهای شهر آمده است! یعنی شورای شهر تهران 
گرفته اسم بازرگان را روی یکی از خیابان های شهر تهران  تصمیم 

بزند. بگذارید این لکۀ ننگ تا ابد بر روی غرب زده ها بماند.  

بازرگان؛ نمونۀ تضعیف کنندۀ والیت فقیه 

چرا نهضت آزادی و بازرگان را مثال می زنم؟ چون با یادآوری این 
تضعیف کردن  تمیز  و  تر  و  شیک  خیلی  طرز  می خواهم  مطلب، 
والیت و انقالب را نشان بدهم. برای اینکه بازرگان نمونۀ برجستۀ 
امروز  و  بود  امام)ره(  حضرت  زمان  در  والیت فقیه  تضعیف کنندۀ 
تقویت کننده گاِن تضعیف کنندۀ والیت، جلوی چشم شما هستند. 

بازرگان(  آقای  حزب  آزادی)یعنی  نهضت  درباره  امام  حضرت 
موضوع  »در  فرمودند:  و  نوشتند  وقت،  کشور  وزیر  به  نامه ای 
آن  بررسی  که  است  فراوانی  مسائل  آزادی  اصطالح  به  نهضت 
که  محتاج به وقت زیاد است. آن چه باید اجمااًل گفت آن است 
پروندۀ این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولت موقت اول 
انقالب شهادت می دهد نهضت به اصطالح آزادی طرفدار جدی 
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کوششی  کشور ایران به آمریکا است و در این باره از هیچ  وابستگی 
فروگذار نکرده است... نهضت به اصطالح آزادی صالحیت برای 
و  ندارند  را  قضائی  یا  قانون گذاری  یا  دولتی  امور  از  امری  هیچ 
که متظاهر به اسالم هستند و با این حربه  ضرر آنها به اعتبار آن 
کرد و نیز با دخالت بی مورد در  جوانان عزیز ما را منحرف خواهند 
کریم و احادیث شریفه و تاویل های جاهالنه موجب  تفسیر قرآن 
گروهک های دیگر حتی  فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر 
منافقین، این فرزندان عزیز مهندس بازرگان بیشتر و باالتر است.« 
که امام حاضر نشد  )صحیفه امام/ ج20/ ص481( اصاًل می بینید 
بگوید »نهضت آزادی« بلکه می فرمود »نهضِت به اصطالح آزادی« 

چون اینها در واقع نهضت بردگی بودند نه آزادی!

که مردم امام حسین)ع(  را  کار را به جایی رساندند  پیچ  شل کن ها 
کشتند / ما نمی خواهیم جزو پیچ شل کن ها باشیم

والیت خیلی نجابت دارد و نجابتش یکی از رازهای مظلومیتش 
رساندند  جایی  به  را  کار  تاریخ،  طول  در  پیچ  شل کن ها  است. 
نمی خواهیم  ما  کشتند.  را  حسین)ع(   امام  آمدند  مردم  که 
نهضت  »ضرر  می فرمود:  امام  باشیم.  پیچ شل کن ها  جزو 
همان  یعنی  است«  باالتر  منافقین  تروریست  گروهک  از  آزادی 

کشتند. که هفده هزار نفر از مردم ما را  تروریست هایی 

وقتی سپهبد قرنی )اعلی اهلل مقامه الشریف( ترور شد می خواستند 
کنند، ولی امام فرمود او را ببرید قم  ایشان را در بهشت زهرا دفن 
مؤسس  حائری  آیت اهلل  حضرت  کنار  معصومه  حضرت  حرم  در 
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است.  بزرگ  ارتشی  یک  او  بسپارید.  ک  خا به  قم  علمیه  حوزۀ 
صددرصد این بچه ها باید سپهبد قرنی را بشناسند، چرا نام او 

کتاب های آموزش و پرورش بیاید؟!  نباید در 

که در سال های اول انقالب پادگان ها  ابرمردی بود  شهید قرنی 
را نگه داشت. ایشان چندین سال قبل از انقالب در زندان بود. 
بحث هایی هست که نقشۀ ترور امام در نجف-که در سیستم های 
کمک ایشان لو رفت و  نظامی زمان طاغوت طراحی شده بود- با 
به نتیجه نرسید. ایشان به عنوان یک میهن پرست بعد از انقالب، 
کمی از  کردند. چرا فقط درصد  کرد و مقاومت  ارتشی ها را جمع 
که از سردار  جوانان ما باید سپهبد قرنی را بشناسند؟ دوستانی 
سلیمانی این همه تقدیر می کنید، سپهبد قرنی را فراموش نکنید، 

ایشان عزیز دل ما هستند.

نامه استعفای شهید سپهبد  بازرگان در  افشای خیانت دولت 
قرنی

فرمود  ایشان  به  امام  ولی  نوشت  استعفا  نامۀ  یک  قرنی  شهید 
ایشان  بعد  روز  چند  بازرگان  آقای  بمانید«  خودتان  جای  »سر 
که  بعد  است«  شده  پذیرفته  »استعفایت  گفت  و  کرد  دعوت  را 
کشتند. در نامۀ استعفای شهید قرنی آمده  خانه نشین شد، او را 
و  مقررات  واضع  را  خود  که  انقالب  نخست وزیر  »معاون  است: 
مالک الرقاب می داند بدون آنکه بداند ارتش چه موقعیت و چه 
اینکه حتی این جانب را طرف  امکاناتی دارد و متأسفانه بدون 
که ارتش باید  مشورت قرار دهد هر روز دستوراتی صادر می نماید 
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شاهد لطمه ای دیگر بر روحیات افسران خود و افتادن مقداری 
سالح و مهمات و مال و منال به دست افراد ناصالح و وابسته به 
خارجیان باشد. وزیر دفاع بدون مشورت و نظرخواهی این جانب 
تلویزیون و مطبوعات  رادیو  از  و  از وظایف خود می رود  ج  و خار
تعداد  بالنتیجه  مرخص!  فروردین  سربازان  می گوید:  نسنجیده 
بود،  کشانده  سربازخانه ها  به  دل  خون  با  ارتش  که  معدودی 
و  می روند  خود  موطن  به  و  کرده  رها  را  سربازخانه ها  نگهداری 
با  خارجی  سیاست های  به  وابسته  توده ای  عناصر  شب هنگام 
کامیون ها به سربازخانه ها می روند و باقی ماندۀ اسلحه و مهمات 
استعفای  علت  اینها  می برند«.  شهرها  از  ج  خار به  کرده  بار  را 
است  تعطیل  پادگان  می کند  اعالم  موقت  دولت  است.«  من 
کامیون می آیند و  با  توده ای  بعد، عناصر  و  لذا سربازها می روند 

سالح ها را برمی دارند می برند!

بدون  »دولت  می نویسید:  خود  استعفانامۀ  ادامه  در  ایشان 
کردستان، نمایندگانی  گاه ترین مرجع ارزیابی  مشورت با ارتش و آ
که  کنی ای  که با ورود آنها و اولین سخن  پرا را به آنجا می فرستد 
در  و  می کنند  غارت  و  ریخته  مهاباد  پادگان  به  را  مردم  می کنند 

گلوله باران می کنند.«  جلوی همین هیئت فرمانده پادگان را 

با  که  رفتند  بازرگان  آقای  طرف  از  کره کننده  مذا هیئت  این 
پادگان  »اول  که  گذاشتند  آنها شرط  کنند.  کره  تروریست ها مذا
کنیم.« اینها به فرمانده پادگان  کره  تخلیه بشود بعد ما با شما مذا
کن!« بعد از تخلیه پادگان، آنها به راحتی آمدند  گفتند »تخلیه 
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دولت  کره کنندۀ  مذا هیئت  وقتی  گرفتند!  را  پادگان  فرمانده  و 
کره کننده، آن فرمانده  موقت به آنجا رفت رفت، جلوی هیئت مذا
دردهای  »اینها  می گوید  قرنی  شهید  کردند!  تیرباران  را  پادگان 
گزارش ها و  من است...« من از رئیس شورای شهر می خواهم به 
دست نوشته های پدرش دربارۀ خیانت های بازرگان مراجعه کند.

نقش چهارم امام در گفتمان انفاق، تعیین محل انفاق و به دست 
داشتن اختیار اموال است

امام در موضوع انفاق، دیگر چه نقشی دارد؟ نقش دیگری که امام 
دارد، این است که محل انفاق و مصرف انفاق را مشخص می کند. 
کرم)ص( فرمود: بیشتر غنائم  پس از جنگ ُحَنین وقتی پیامبر ا
که تازه مسلمان شده بودند بدهید، ُحرقوص  بن  را به اهل مکه 
گفت چرا عدالت پیشه نمی کنی؟ او با نحوۀ تقسیم اموال  زهیر 

مخالفت می کند، این هم یکی از مکان های امتحان است. 

که خود ولّی اختیاردار اموال مردم است  امتحان آخر این است 
به  خدا  جانب  از  بردارد.  باید  خودش  برای  را  اموال  از  بخشی  و 
کسب  که بدون جنگ  کرم)ص( دستور داده شد اموالی  پیغمبر ا
که برای خودش بردارد. لذا فدک را به  شده به فاطمۀ زهرا بدهید 

فاطمۀ زهرا)س( دادند.

که  گرفت این بود  از رسول خدا)ص( انجام  که بعد  کاری  اولین 
را  فدک  و  کردند  ج  خار فدک  از  را  زهرا)س(  حضرت  کارگرهای 
کتک خورد، به خاطرش همۀ  گرفتند. حضرت زهرا به خاطرش 
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اتفاق هایی که می دانید افتاد. وقتی که فاطمه)س( فرمود »فدک 
فاطمۀ  نمی گذارد،  ارث  پیامبر  می گفتند  که  اول  بدهید«  مرا 
کرد حرف شان بی اساس است، آن وقت  زهرا)س( برای شان ثابت 
گذاشتیم تا به دست  گفتند: یا فاطمه! ما فدک را در بیت المال 
مردم برسد. خطاب به حضرت فاطمه)ع( گفتند: به بیت المال 

گر باغ می خواهی خودم به تو بدهم! کار داری؟ ا چه 

گفت: ای مردم او دارد حق من  حضرت زهرا)س( به مردم مدینه 
را می گیرد؛ اما حق فاطمه)ع( تقسیم شده بود و در جیب های 
پایین  را  سرهای شان  هم  مردم  آن  می رفت،  مردم  آن  همۀ 
انداختند. حضرت زهرا)س( فرمود: ای مردم! من دختر پیغمبر 
از  او  از  بعد  گذاشتید  قرار  خدا)ص(  رسول  با  شما  هستم،  شما 

فرزندش حمایت کنید...

به همین سادگی، مردم با یک بهانۀ خوبی که پیدا کردند، فاطمۀ 
گذاشتند. حضرت بعد  زهرا)س( و أمیرالمؤمنین علی)ع( را غریب 
این  یا علی! کاش مرده بودم و  اینکه به خانه برگشت فرمود:  از 
موضوع  برای  زهرا)س(  حضرت  مگر  نمی دیدم...  را  صحنه ها 
کمی به شهادت رسیدند؟ آیا این موضوع ساده است؟ می دانید 
کبری)س( کیست؟ حضرت زهرا)س( درباره این موضوع  صدیقۀ 
کاش مرده بودم... پس فدک موضوع مهمی است.  فرمود: ای 
فدک به شّح نفس و انفاق ربط ندارد؟ مردم درک نمی کردند، چرا 

این پول باید مال فرزند پیغمبر)ص( باشد؟
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فاطمۀ  با  مردم  بخل  پیامبر)ص(  رحلت  از  بعد  بالفاصله 
زهرا)س( امتحان شد

کاش امام و پیغمبرها در مسائل مالی دخالت نمی کردند، جوابش 
سخت است، ما هنوز هم نمی توانیم روضۀ فدک را راحت بخوانیم. 
از  بعد  بالفاصله  انداختی؟  راه  است  بساطی  چه  این  خدایا! 
پیغمبر، با علی بن ابیطالب)ع( مخالفت داشتند؟ دلیلش پیچیده 
است که چرا با علی بن ابیطالب مخالفت داشتند، علی بن ابیطالب 
خانه نشین شد، مساله علی)ع( تمام شد ولی فاطمۀ زهرا)س( قد 
کرد، فرمود فدک مرا بدهید. با فاطمه چه مشکلی داشتند؟  علم 
آیا مسئله پولی بود؟ خیلی  کرده بود؟  کار  فاطمۀ زهرا)س( چه 
پیچیده تر از این حرف ها است. بالفاصله بعد از رحلت رسول خدا 
کبری فاطمۀ زهرا)س( امتحان شد، متوجه  بخل مردم با صدیقۀ 

هستید این یعنی چه؟ 

ُسوِل َو ِلِذی  ّنَ هلِلِّ ُخُمَسُه َو ِللّرَ
َ
ن َشْیٍء َفأ َما َغِنْمُتم ّمِ

َ
ّن

َ
»َو اْعَلُموْا أ

ترجمه  کسی  برای  یک وقت  را  قرآن  آیۀ  این  )انفال،41(  اْلُقْرَبی« 
کتاب ها نوشته اند...   نکنی! برخی از روشن فکرها در این باره 

کجاست؟ / امام باید قدرت  جایگاه ولّی خدا در موضوع انفاق 
مالی داشته باشد

مال(  انفاق  جان،  )انفاق  انفاق  موضوع  در  خدا  ولّی  جایگاه 
»َمْن  بخوانم،  را  این باره  در  قرآن  آیۀ  چندین  از  یکی  کجاست؟ 
َکثیَرة«  ْضعافًا 

َ
أ َلُه  َفُیضاِعَفُه  َحَسنًا  َقْرضًا  اهلَل  ُیْقِرُض  ذي 

َ
اّل َذا 

)و  دهد،  الحسنه اى«  »قرض  خدا  به  که  کیست  )بقره،245( 
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او،  براى  را  آن  تا  کند(  انفاق  بخشیده،  او  به  خدا  که  اموالی  از 
کند؟ امام صادق)ع( این طوری می فرماید: »َما ِمْن  چندین برابر 
َماِم َو ِإّنَ اهلَل َلَیْجَعُل  ِ

ْ
َراِهِم ِإَلی ال

َ
َحّبَ ِإَلی اهلِل ِمْن ِإْخَراِج الّد

َ
َشْي ٍء أ

َیُقوُل  َتَعاَلی  اهلَل  ِإّنَ  َقاَل  ُثّمَ  ُحٍد 
ُ
أ ِمْثَل َجَبِل  ِة  اْلَجّنَ ْرَهَم ِفي  الّدِ َلُه 

ْضعافًا 
َ
ِذي ُیْقِرُض اهلَل َقْرضًا َحَسنًا َفُیضاِعَفُه َلُه أ

َ
ِکَتاِبِه َمْن َذا اّل ِفي 

ة« )کافی/ج1/ص537(  َماِم َخاّصَ ِ
ْ

َکِثیَرًة َقاَل ُهَو َو اهلِل ِفي ِصَلِة ال
که شما قسمتی از  هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر از این نیست 
ج کنی تا به امام بدهی. خدا برای هر درهمش به اندازۀ  مال را خار
کوه احد در بهشت پاداش می دهد. سپس فرمود به خدا قسم 
ِذی ُیْقِرُض اهلَل َقْرًضا َحَسًنا« فقط درباره پول دادن 

َ
آیۀ »َمن َذا اّل

به امام است. 

می فرماید:  امام صادق)ع(  ایستاده؟  انفاق  موضوع  کجای  امام 
ْلِف ِدْرَهٍم ُیْنَفُق ِفي َغْیِرِه 

َ
ْلِف أ

َ
ْفَضُل ِمْن أ

َ
َماُم أ ِ

ْ
»ِدْرَهٌم ُیوَصُل ِبِه ال

/ص73(  /ج2  )من ال یحضره الفقیه  َجل «  َو  َعّزَ  اهلِل  َسِبیِل  ِفي 
که  که به امام داده شود باالتر از هزار هزار درهمی است  درهمی 
کار دیگری در راه خدا خرج شود. آن وقت ببینید قدرت مالی  در 

امام چقدر می شود؟

ْهِل 
َ
أ فاَء اهلُل َعلی  َرُسوِلِه ِمْن 

َ
أ قرآن در آیۀ دیگری می فرماید: »ما 

کیِن َو اْبِن  ُسوِل َو ِلِذي اْلُقْربی  َو اْلَیتامی  َو اْلَمسا ِه َو ِللّرَ
َ
اْلُقرى  َفِلّل

ْغِنیاِء ِمْنُکم « )حشر،7( آنچه را 
َ ْ
بیِل َکْي ال َیُکوَن ُدوَلًة َبْیَن األ الّسَ

خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول 
و خویشاوندان او، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، 
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به دست  ثروتمندان شما دست  اموال عظیم( در میان  )این  تا 
نگردد. امام باید قدرت مالی داشته باشد.

و  بشویم  سربلند  والیت فقیه  با  والیت  امتحان  در  تا  کنیم  چه 
کنیم؟ هرچه نقص در تاریخ دربارۀ امامت بود، جبران 

کند؟  آیا می خواهید امام زمان بیاید و عدالت در زمین حکمرانی 
بیایید در امتحان والیت-که االن با والیت فقیه در این امتحان به 
سر می بریم- سربلند بشویم و هرچه نقص در تاریخ دربارۀ امامت 

کنیم: بوده جبران 

زندگی  در  دارد؟  نفوذ  چقدر  تو  جان  در  فقیه  والیت  اینکه  اول 
شخصی و در سبک زندگی تو چقدر نفوذ دارد؟ بگذار همۀ دنیا 
اینجا  از  را  خودت  زندگی  سبک  تو  اما  بگویند،  خواستند  هرچه 
گفته ازدواج می کنم، فرزندآوری را بیشتر  بگیر، مثاًل بگو چون آقا 
نمی خرم،  را  خارجی  کاالی  فالن  من  گفته  آقا  چون  می کنم... 

گفته...  چون آقا 

دوم اینکه نفوذ والیت فقیه را در جامعه افزایش بدهیم، چگونه؟ 
کارکرد والیت را در جامعه خوب توضیح بدهیم. یک دانشجویی 
از  دارد  اشکالی  چه  پرسید:  رهبری  معظم  مقام  از  زمانی  یک 
که اشکالی ندارد االن هم  شما انتقاد بشود؟ آقا فرمودند انتقاد 
که یک روزی  اما رهبری  انتقاد می کنند  خیلی حرف می زنند و 
کشور دفاع  الزم است، با اشارۀ او نیروها بسیج بشوند و از امنیت 
کنند، چرا هر روز به یک بهانه ای ابهتش شکسته بشود؟! خیلی 
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ساده، عقالنی و روشن. 

را  کمرت  شام  همان  در  غارات  ماجرای  در  أمیرالمؤمنین!  یا 
فریاد  می گذاشتی  چاه  به  سر  شکستند،  را  دلت  شکستند، 
غاراتی  شام،  همان  در  زمان  این  در  أمیرالمؤمنین!  یا  می زدی، 
که توسط داعشی ها انجام شد، با اشارۀ ولّی فقیه توسط سردار 
سلیمانی ها و حججی ها و همدانی ها و شاطری ها، از بین رفت؛ 
»اعزام  نفرمود  آقا  هم  یک بار  اصاًل  کردند!  غوغایی  چه  دیدید 
بشوید.« در زمان جنگ چند بار امام فرمود به جبهه بروید، در 
زمان دفاع از حرم، آقا یک بار هم این را نفرود. این یعنی به ظهور 

داریم نزدیک می شویم.  

رذیالنه  که  سیاسیونی  و  خواص  جامعه،  نخبگان  اینکه  سوم 
بایستید،  اقتدار والیت هستند، محکم جلوی شان  پیچ شل کِن 
والیت  حرمت  و  حریم  و  پایگاه  به  نکند  جرأت  کسی  بگذارید 

نزدیک بشود. 

بخشی از عظمت عاشورا برای زیبایی والیت مداری است

یا  گفت  کبری)ع(  زینب  که  رسید  جایی  به  کار  عاشورا  شب 
أباعبداهلل! به یاران خودت مطمئن هستی؟ این سؤال یعنی چه؟ 
مطمئن هستی برای اینکه فردا تو را تنها نگذارند و خیانت نکنند؟ 
چون زینب)س(، أمیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی)ع( را به یاد 
کردند. حسینم! فردا به تو  که یاران شان به آنها خیانت  می آورد 
که حماسۀ بزرگ و باعظمت تو خراب بشود. پای  خیانت نکنند 
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رکاب امام حسن)ع( همان خواص نامرد رذل می خواستند وسط 
جنگ، امام حسن)ع( را دست بسته تحویل بدهند. زینب یک بار 
أباعبداهلل الحسین  هستی؟  مطمئن  یارانت  به  کرد  سؤال  دیگر 
فرمود: بله زینبم، بله آرام بگیر، به اینها مطمئن هستم... بخشی 
است؛  والیت مداری  زیبایِی  همین  به خاطر  عاشورا  عظمت  از 
والیت مدارِی اصحابی که برای شهیدشدن در راه موال، از همدیگر 

سبقت می گرفتند....
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گر باالی سرش »ولّی« نباشد، ایجاد نمی شود  تمدن مبتنی بر انفاق ا
کنیم    که مطالبات ولّی جامعه را دنبال  مغز عدالت خواهی این است 

که ُبعد سیاسی، اقتصادی  هیچ مفهوم اخالقی در دین نیست 
و اجتماعی نداشته باشد

خاطر  به  دهه  این  در  ولی  بود،  معلوم  هم  قبل  از  هرچند 
که ما باید به »نظام  که پیش آمد بیشتر معلوم شد  گفتگوهایی 
کنیم و اصول نظام فکر دینی را درک  فکر دینی« توجه بیشتری 
اخالقی ای  مفهوم  هیچ  که  است  این  اصول  آن  از  یکی  کنیم. 
سیاسی،  تفسیر  بلکه  اقتصادی،  سیاسی،  پیوست  که  نیست 
اقتصادی و اجتماعی نداشته باشد. هیچ مفهوم حقوقی ای در 
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که پیوست اخالقی و معنوی و عرفانی نداشته باشد  دین نیست 
که  نیست  این طور  کرد.  نگاه  به مفاهیم دینی  نباید سکوالر،  و 
یک سلسله از مفاهیم صرفًا اخالقی باشند و یک سلسلۀ دیگر از 

مفاهیم صرفًا سیاسی یا اجتماعی باشند، ابدًا این طور نیست. 

کریم چند ُبعدی  کاربرد مفاهیم در قرآن  کنیم می بینیم  گر دقت  ا
هرسه  زکات،  و  صدقه  انفاق،  موضوع  مثال؛  عنوان  به  است، 
گاهی  مواسات  مستحب.  گاهی  و  است  واجب  گاهی  مفهوم 
گاهی مستحب. چرا ما وقتی مواسات را می شنویم  واجب است و 
گر  آن را به یک معنای حداقلی اخالقی محدود می کنیم؟ گاهی ا
شما در برخی صحنه ها با امام جامعه مواسات نداشته باشی، به 

کرده ای و لعنت خدا شامل حال شما خواهد شد.  او خیانت 

موضوع  یک  فقط  مواسات  نیست،  اخالقی  همیشه  مواسات 
مثل  هست؛  هم  دیگر  زمینه های  در  بلکه  نیست،  اقتصادی 
موضوع  در  مواسات  ازخودگذشتگی.  و  کاری  فدا برای  آمادگی 
گذاشتن« هم استفاده می شود، در جهاد و شهادت هم  گرو  »آبرو 
استفاده می شود، أمیرالمؤمنین)ع( در جنگ احد با پیغمبر)ص( 
هم  صدقه  و  زکات  انفاق،  کردند.  فرار  بقیه  ولی  کرد  مواسات 
که  شده اند  مشهور  طوری  کلمات  از  بعضی  است.  همین طور 
ممکن است از آنها یک مفهوم اخالقی به ذهن متبادر بشود. ما 
اصاًل یک  مفهوم اخالقِی صرف که ُبعد اجتماعی-سیاسی نداشته 
از سوءتفاهم هایی  برخی  به خاطر  این  باشد در دین ندیده ایم. 

که پیش آمده است. است 
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ک و تمدن  امروز دو تمدن در جهان داریم: تمدن مبتنی بر امسا
مبتنی بر انفاق

باید  بدهیم،  ارائه  بحث  این  از  جمع بندی  یک  بخواهیم  گر  ا
بر  مبتنی  تمدن  یک  داریم؛  جهان  در  تمدن  دو  امروز  بگوییم: 
و  غربی  تمدن  لیبرالیزم،  فردگرایی،  گفت  می توان  یا  ک،  امسا
که بر اساس سرمایه داری و بازار آزاد-که البته دروغ  همین تمدنی 
است و اصاًل بازار آزاد به آن معنا وجود ندارد- بنا شده است. این 
دیکتاتورِی  نفع  به  کاماًل  نتیجه اش  ک«  امسا بر  مبتنی  »تمدن 
سرمایه داران زالوصفت -به تعبیر امام- است، دیکتاتوری کارتل ها 
و تراست ها یا به تعبیر خود شهروندان غربی حکومت یک درصد 

بر نود و ُنه درصد )که جنبش وال استریت، همین را می گفت(. 

تعداد  اما یک  آزاد،  بازار  و  سرمایه داری  نظام  در ظاهر می گویند 
اندکی وقتی پولدار شدند بقیه را خفه می کنند، این اتفاقی است 
واقعی  به معنای  رقابت  امکان  اصاًل  می افتد،  غرب  در  دارد  که 
سال ها  باشد.  آزاد  بازار  عوام فریبی  حد  در  شاید  نیست،  کلمه 
می گفت  کانادا  در  ایرانی  تاجر  یک  پیش(  سال   15 قبل)حدود 
»می خواهم سرمایه ام را بیاورم ایران، وضع ایران چطوری است؟« 
گفتم چرا همین جا رشد نمی کنی؟ گفت اینجا از یک مقدار باالتر 
کرد، چون دیگر مال جهود است و آنها سرت  دیگر نمی رشد رشد 
که مشغول باشی، اجازۀ  را زیر آب می کنند. صرفًا تا یک مقداری 

رشد به تو می دهند. 
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که ساختارهایی مبتنی بر انفاق  راه رسیدن به عدالت این است 
کنیم طراحی 

ک، تمدن انفاق قرار دارد. انفاق صرفًا به  در مقابل تمدِن امسا
که با مفاهیم دینی  معنای صدقه دادن نیست؛ خیلی بد است 
کلمه-  عام  معنای  زکات-در  و  انفاق  کنیم،  برخورد  این طوری 
که دین از ما  آمادگی برای پرداخت کردن است. این چیزی است 
گر عدالت را  می خواهد، نظام انسانی بر این مبنا استوار است و ا
که ما  به عنوان یک هدف در نظر داریم، تنها راهش همین است 

کنیم. ساختارهایی مبتنی بر انفاق طراحی 

نظرات حضرت آیت اهلل شاه آبادی را-که هم در عرفان و هم در فقه 
نابغۀ فوق العاده ای هستند- درباره طراحی ساختارهای اجتماعی 
برای شما خواندم. یکی از محققین به بنده می فرمودند: ما درباره 
کتاب »اقتصاُدنا«ی شهید صدر  طراحی ساختارهای اجتماعی از 
نتوانستیم آن استفاده ای را بکنیم که از نگاه های آقای شاه آبادی 
کنیم. اصاًل ایشان اسم الگوهای اقتصادی- توانستیم استفاده 
که می خواهد به سمت تمدن اسالمی ببرد  اجتماعی خودش را 
بر  و  است  گذاشته  مواسات«  و  »اخوت  غرب،  تمدن  مقابل  در 

کرده است. اساسش مدل ارائه 

کشورمان عدالت محقق نشده؟ چون هنوز راهکارهای  چرا در 
عدالت بیان نشده

یا نه؟  باید ببینیم وقت این حر ف ها هست  در این جلسات ما 
وقت  است.  حرف ها  این  وقت  که  است  معلوم  دلیل  هزار  به 
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گذشته، چون مردم ما عالقه به  سخنرانی دربارۀ مفهوم عدالت 
که قوانین ما اجازه  عدالت دارند، موتور عدالت خواهی در حدی 
می دهد روشن شده، قوۀ قضائیه هم دنبال آن است. چرا عدالت 
کشور ما راهکارهای عدالت  محقق نشده است؟ چون هنوز در 
بیان نشده است. وقتی بر اساس دیدگاه آیت اهلل شاه آبادی)ره( 
از مواسات صحبت می کنیم، می خواهیم راهکاری برای عدالت 

ارائه کنیم. 

بعضی ها عدالت را در حد همین قوانین موجود می دانند که وقتی 
دزدی  را  اسمش  »معمواًل«  می شود  گذاشته  پا  زیر  قوانین  این 
بشود  گرفته  هم  دزدی ها  این  جلوی  گر  ا حتی  ولی  می گذارند. 
مواسات،  بر  مبتنی  تمدن  باید  بلکه  نمی شود،  محقق  عدالت 
اجتماعی  مدل های  و  مواسات  بر  مبتنی  اقتصادی  مدل های 
گر ما در انتظار ظهور هستیم  مبتنی بر مواسات طراحی بشود. ا
ما  را  مفاهیم  این  البته  برویم؛  کلیدی  مفاهیم  این  سراغ  باید 

نساخته ایم، اینها در قرآن و روایات آمده است.

که مطالبات ولّی جامعه را دنبال  مغز عدالت خواهی این است 
کنیم

را دنبال  ولّی جامعه  که مطالبات  این است  مغز عدالت خواهی 
که در آن مطالبات مردمی هم هست. یعنی ابهت و اقتدار  کنیم 
از  نکند  کسی جرأت  که  کنیم  ایجاد  ایشان  کالم  برای  نفوذی  و 
که رهبری تعیین می کند )مثاًل در اقتصاد مقاومتی،  راهبردهایی 
واقعًا  مسئله  این  در  ما  کند.  تخطی  و...(  مسئوالن  منش  در 
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جرأت  االن  لذا  نگرفتیم،  یقه  سیاسی  عدالت  در  گذاشتیم،  کم 
کنند! می کنند و تخطی 

که مقام معظم رهبری از نمایشگاه  یک بار تلویزیون نشان می داد 
کنار  کار و رفاه اجتماعی هم در  کاالی ایرانی بازدید می کردند، وزیر 
ایشان ایستاده بود. یکی از تولیدکنندگان در حضور رهبر انقالب، 
کارخانه ضربه زده است،  که واردات بی رویه، به  شکایت می کرد 
پیگیری  داریم  و  کرده ایم  اقدام  ما  که  داد  توضیح  هم  کار  وزیر 
خطاب  انقالب  رهبر  و...  بشود  حل  مشکالت  این  که  می کنیم 
گر جای شما بودم سر قضیۀ واردات،  کار فرمودند: »من ا به وزیر 
کالم رهبری  در هیئت دولت یقه ام را پاره می کردم« در واقع این 
که الزم بود، انجام نداده بود.  که آن وزیر، کاری را  نشان می دهد 

آیا اینها ریشۀ عدالت سوزی نیست؟!

گر مجلس شورای اسالمی بتواند »نظام پولی  و بانکی« را بر اساس  ا
ایجاد  عدالت  تحقق  راه  آن وقت  کنند،  متحول  جدید،  طرح 
می شود و اال با این سیستم بانکداری و با این سیستم بودجه، 
مدام باید دنبال رانت خواری برویم و این َعَلم عدالت خواهی هم 

کند. همین طوری برقرار بماند و دعواها ادامه پیدا 

یکی از راهکارهای تحقق عدالت، تقویت فرهنگ مواسات است

دنبال  ما  لذا  است  افتاده  جا  ما  جامعۀ  در  عدالت  اصل  االن 
عدالت،  تحقق  برای  داریم  و  هستیم  عدالت«  »راهکارهای 
که  بحث تربیتی انجام می دهیم. اما برخی به ما ایراد می گیرند 
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»چرا بحث تربیتی می کنی؟ چرا بحث عدالت خواهانۀ اجتماعی 
نمی کنی؟« جامعۀ ما االن برای راهکارهای عدالت آماده است و 

یکی از راهکارهای عدالت، همین موضوع مواسات است. 

ما االن باید سراغ مفهوم مواسات برویم و به لحاظ زمانی هم االن 
وقت پرداختن به آن است. البته مواسات نه به معنای اخالقی، 
می شود  گفته  که  همان طور  سیاسی.  معنای  به  مواسات  بلکه 
حاال  داد.  انجام  را  مواسات  حق  پیامبر)ص(  حق  در  علی)ع( 
کدام یک از مسئولین ما، حق مواسات را نسبت به  شما ببینید 
رهبر انقالب، انجام داده اند؟ مواسات صرفًا یک مفهوم اخالقی 
نیست، بلکه به شدت یک مفهوم سیاسی است. مسئولین باید 
نسبت به رهبری، مواسات داشته باشند، باید ببینند رهبری از 
آنها چه چیزی خواسته و چه انتظاری دارد و آن را انجام بدهند. 
کرده است )مثاًل در زمینۀ  ایشان تعیین  که  راهبردهایی  از  باید 

اقتصاد مقاومتی و...( تخطی نکنند. 

دلش  کینه های  و  می کند  طلب  مالی  یک  انسان  از  خدا  گاهی 
بیرون می ریزد

گذشته بود.  گفته شد مرور و چکیده ای از مطالب  آنچه تا اینجا 
کریم، بحث مان را ادامه می دهیم.  حاال با نگاه به آیاتی از قرآن 
ک و حفظ دارایی ها و بحث انفاق  که در جریان بحث امسا کسانی 
و پرداخت، بودند شاید این آیات را شفاف تر ببینند. قرآن در سورۀ 
ْنیا َلِعٌب 

ُ
َما اْلَحیاُة الّد

َ
محمد)ص( در آیات 36 تا 38 می فرماید: »ِإّن

ْمواَلُکم « 
َ
أ َیْسَئْلُکْم  ال  َو  ُجوَرُکْم 

ُ
أ ُیْؤِتُکْم  ُقوا  َتّتَ َو  ُتْؤِمُنوا  ِإْن  َو  َلْهٌو  َو 
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گر ایمان و تقوا داشته باشی خدا  دنیا بازی است، بیهوده است، ا
»ِإن  نترس!  بگیرد،  را  مالت  نمی خواهد  خدا  می دهد.  را  اجرت 
گر هم یک وقتی  ْضَغاَنکُم«  ا

َ
ْج أ َیَسْلُکُموَها َفُیْحِفُکْم َتْبَخُلوْا َو یْخِر

بخواهد مالی از تو طلب  کند، یعنی از تو یک مقدار پول بخواهد 
ْضَغاَنُکْم« و 

َ
ْج أ کند، »َتْبَخُلوا« بخل می ورزید »َو ُیْخِر بگیرد و اصرار 

کینه های دلتان بیرون می ریزد.  این 

راه  از تو خواستند؟ گفتند در  چه خبرت است؟ مگر چه چیزی 
که  صدقه ای  یک مقدار  حد  در  پول  این  البته  بده.  پول  خدا 
کمیتۀ امداد می اندازی نیست؛ فاجعه  صبح می روی در صندوق 
عمیق تر از این حرف ها است! خدایا، شما رسمًا می گویی بخشی 
از درآمدتان را بدهید! بله؛ به قول عالمۀ طباطبائی، تو اصاًل برای 
مال  نیست،  خودت  مال  تو  درآمد  و  پول  می کنی،  کار  جامعه 
می زنی  اینجا  داری  شما  که  حرفی  این  خدایا!  است.  خداوند 
ُج أضَغاَنُکم« کینه و  خیلی سنگین است. برای همین هم »ُیخِر

نفرت پیدا می کنی، کینه هایت بیرون می آید.

 فِی َسِبیِل 
ْ
ِء ُتْدَعْوَن ِلُتنِفُقوا

َ
نُتْم َهُؤال

َ
در آیۀ بعدی می فرماید: »َهأ

ْفِسِه َو اهلُل 
َ
َما َیْبَخُل َعن ّن

َ
ن َیْبَخُل  َو َمن َیْبَخْل َفِإّن اهلِل َفِمنُکم ّمَ

 َیُکوُنوْا 
َ

ْوْا َیْسَتْبِدْل َقْوًما َغیَرُکْم ُثّمَ ال
َ
نُتُم اْلُفَقَراُء َو ِإن َتَتَوّل

َ
الَغِنّیِ َو أ

ْمَثاَلکم « )محمد/ 38( تا خدا می خواهد یک انفاقی در راه خدا 
َ
أ

قهرآمیز خدا  برخورد  بعضی های تان بخل می کنید. حاال  بکنید 
گر  ا ْفِسِه« 

َ
ّن َیْبَخُل َعن  َما 

َ
َفِإّن َیْبَخْل  را ببینید، می فرماید: »َو َمن 

که  کسی بخل بورزد به خودش بخل می کند، یعنی بخل می ورزد 
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نُتُم 
َ
سودی به خودش نرسد. او چقدر نادان است! »َو اهلُل اْلَغِنّیُ َو أ

فرمود:  صادق)ع(  امام  است.  بی نیاز  تو  پول  از  که  خدا  اْلُفَقَراء« 
کافر است. )َمْن  کند امام نیازمند این پول ها است  هرکسی فکر 
اِس َفُهَو َکاِفٌر ؛ کافی/ج1/ ْیِدي الّنَ

َ
َماَم َیْحَتاُج ِإَلی َما ِفي أ ِ

ْ
ّنَ ال

َ
َزَعَم أ

ص537( خدا غنی است، شما فقیر هستید.

است،  جالب  ایرانی ها  ما  برای  خیلی  آیه،  این  پایانی  قسمت 
ْمَثاَلُکْم« 

َ
 َیُکوُنوا أ

َ
ْوا َیْسَتْبِدْل َقْوًما َغْیَرُکْم ُثّمَ ال

َ
می فرماید: »َو ِإن َتَتَوّل

که من به شما می گویم، درست رفتار نکنید، من  گر پای انفاقی  ا
یک قوم دیگر را جای شما می آورم و آنها دیگر در انفاق، مثل شما 
خدا  که  قومی  این  دربارۀ  هست  اشاراتی  روایت ها  در  نیستند. 
خیلی  هستند.  آخرالزمان  ایرانی های  اینها  می  آورد،  آنها  جای 
جالب است وقتی خدا می خواهد ما را صدا بزند با انفاق مان ما 

را صدا می زند.

پای  باشید،  بخیل  به هم،  مال  پرداخت  در  گر  ا امام باقر)ع(: 
که وسط آمد، بخل تان بیشتر است جان 

ااِلْجِتَهاُد  اْلُمْسِلِمیَن  َعَلی  َیِحّقُ  »َو  می فرماید:  صادق)ع(  امام 
ْهِل اْلَحاَجِة َو 

َ
َعاُطِف َو اْلُمَواَساُة أِل َعاُوُن َعَلی الّتَ َواُصِل َو الّتَ ِفي الّتَ

 -
َ

َمَرُکُم اهلُل َعّزَ َو َجّل
َ
َکَما أ ی َتُکوُنوا  َتَعاُطُف َبْعِضِهْم َعَلی َبْعٍض َحّتَ

ْمِرِهْم َعَلی 
َ
یَن ِلَما َغاَب َعْنُکْم ِمْن أ ُرَحَماَء َبْیَنُکْم ُمَتَراِحِمیَن ُمْغَتّمِ

)کافی/ اهلِل)ص («  َرُسوِل  َعْهِد  َعَلی  ْنَصاِر 
َ ْ
األ َمْعَشُر  َعَلْیِه  َمَضی  َما 

با  داشتن  ارتباط  و  تواصل  برای  باید  مسلمین  ج2/ص174( 
کنند،  کمک  همدیگر  به  مهرورزی  برای  باید  بکنند،  تالش  هم 
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که خدا  کنند همان طور  کمک  مواسات داشته باشند، همدیگر را 
گر نتوانند به هم  که ا دستور داد »ُرَحماُء َبیَنُهم« باشند، به حدی 
یاران  که  باشند  همان طوری  باید  بشوند.  غمگین  کنند  کمک 
کردند  از مکه به مدینه مهاجرت  که  پیامبر)ص( بودند، کسانی 
کردند؛  کن  و خانه نداشتند، مردم مدینه آنها را در خانۀ خود سا

یک اتاق برای خودش، یک اتاق هم برای برادر مسلمانش. 

کمک کردن را فقط صدقه دادن معنا نکنید، بروید دور هم جمع 
که  کسی  بیندازید.  راه  کار  و  کسب  یک  خود  رفقای  با  و  شوید 
کار  که عرضه ات بیشتر است باهم  کنار تو  کمتر است در  عرضه اش 
کنید. ببینید انتظارات امام صادق)ع( از ما در چه حّدی است؛ 
ایشان می خواهد ما هم مانند مسلمانان مدینه در صدر اسالم، 

مواسات کنیم.

یک روایت دیگر می خوانم که دست مایۀ گریه باشد، هرکسی گفت 
گوش بدهد. هرکسی از این  »من حسینی  هستم« این روایت را 
ِعجلی  ُبرید  برود.  حسین)ع(  امام  خانۀ  دِر  ریخت  به هم  روایت 
گر  می گوید به امام باقر)ع( گفته شد آقا شما در کوفه یار زیاد داری، ا
کنی اینها اطاعت می کنند. یعنی چرا قیام نمی کنی؟ حضرت  امر 
که راحت پول های  فرمود: شما دست در جیب همدیگر می کنید 
همدیگر را بردارید؟ گفت: نه این طوری با هم ندار نیستیم. چند 
»خدایا!  است.  ک  خطرنا حرف  همان  این  کنید،  تأمل  لحظه 
گفت راحت دست در  من عاجز هستم، من نمی توانم...« وقتی 
جیب همدیگر نمی کنیم، حضرت فرمود: »فهم بدمائهم ابخل« 
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که وسط بیاید،  )اختصاص شیخ مفید/ص24( اینها پای خون 
که با ایشان  بخل شان بیشتر است، اینها به درد من نمی خورند 

که پول نمی دهد، جان هم نمی دهد. کنم. کسی  قیام 

که بیایید  کردن، همین است  یک مصداق دست در جیب هم 
می گویم  است  سال  چند  بنده  کنیم.  کار  و  بشویم  شریک 
مسجدی ها و هیئتی ها، پول های تان را روی هم بریزید و تعاونی 
کنم و سودش را خودم ببرم.«  کار  ِکی می گویی »تنهایی  بزنید. تا 
می خواهیم سرمایه ها را روی هم بریزیم، کار کنیم. جهاد به اموال 
در آیه های متعدد قرآن مقدم بر جهاد به انفس است. می دانید 
أنُفِسِهم«  و  بأمواِلِهم  این طوری است »جاَهدوا  قرآن  معمواًل در 
سخن امام باقر)ع( تفسیر همین آیات است. از دبستان، تعاونی 
الگوی  اساس  بر  تعاونی  البته  بدهید،  یاد  بچه ها  به  را  کارکردن 

کرده اند. که آقای شاه آبادی)ره( مطرح  اخوت 

ایجاد  نباشد،  »ولّی«  سرش  باالی  گر  ا انفاق  بر  مبتنی  تمدن 
نمی شود

َعَلی  ْساَلُم  ِ
ْ

ال »ُبِنَي  می فرماید:  دیگری  روایت  در  باقر)ع(  امام 
َقاَل  َیِة 

َ
اْلَوال َو  ْوِم  الّصَ َو  اْلَحّجِ  َو  َکاِة  الّزَ َو  اَلِة  الّصَ َعَلی  ْشَیاَء 

َ
أ َخْمَسِة 

َها 
َ
ّن
َ
أِل ْفَضُل 

َ
أ َیُة 

َ
اْلَوال َفَقاَل  ْفَضُل 

َ
أ َذِلَك  ِمْن  َشْي ٍء  أّيُ  َو  َفُقْلُت  ُزَراَرُة 

َعَلْیِهن « )کافی/ج2/ص18( زکات  ِلیُل 
َ

الّد ُهَو  اْلَواِلي  َو  ِمْفَتاُحُهّنَ 
همان پرداخت است و انواع و اقسام پرداخت را در بر می گیرد، تو 
که به دیگران  هرچه داری زکات دارد؛ مثاًل زکات علمت این است 
که سبک  یاد بدهی. احادیث بسیار زیادی در مورد زکات هست 
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زندگی تو را دقیق تنظیم می کند، نظام و ساختار منتج به عدالت 
را هم طراحی می کند. امام باقر)ع( به زراره می فرماید: اسالم بر پنج 

چیز بنا شده است: نماز و زکات و حج و صوم و والیت.

که می گوید  کدام برتر و مهم تر است؟ من از هرکسی  زراره پرسید 
»کدام مهم تر است؟« خوشم می آید، چون آدم فهمیده ای است! 
گفت: کدام مهم تر است؟ حضرت پاسخ داد: »فقال الوالیة  زراره 
« برای اینکه والیت  افضل« والیت مهم تر است؛ »ألّنها مفتاُحهّنَ
خواهش  می شود.  شروع  اینجا  از  یعنی  مفتاح  است،  مفتاح 
می کنم عدالت خواهی  را از اطاعت و تبعیت از والیت فقیه شروع 
والی   » علیهّنَ الّدلیُل  هو  الوالی  »و  است.  اینجا  از  آغازش  کنید، 
همۀ  است.  زکات  راهنمای  که  است  ولّی  است؛  بقیه  راهنمای 
باالی  ولّی  گر  ا کردیم،  که صحبت  را  انفاق  بر  این تمدن مبتنی 
سرش نباشد ایجاد نمی شود، فایده ندارد. شما هنوز نتوانستی 
کنی تا با رهبری، مواسات داشته باشند، پس  مسئولین را به خط 

دنبال چه هستی؟! بزرگ ترین ظلم ها اینجا اتفاق می افتد. 

و معنویت جدا شد دیگر  از عقالنیت  گر عدالت  ا انقالب:  رهبر 
عدالت نیست

شما  برای  را  رهبری  معظم  مقام  سخنرانی های  از  جمالتی 
کردیم. ایشان  که بیان  بخوانم؛ ناظر به همین حرف هایی است 
مفهوم  ظاهر  حسب  به  چیست؟  عدالت  »اصاًل  می فرمایند: 
ساده ای است، و همه می گویند و آن را تکرار می کنند، منتها در 
مصداق و در عمل، رسیدن به عدالت خیلی دشوار است، همان 
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که أمیرالمؤمنین)ع( دربارۀ حق فرموده است: »َفاْلَحّقُ  نکته ای 
َناُصف « در مورد عدل  ْضَیُقَها ِفي الّتَ

َ
َواُصِف َو أ ْشَیاِء ِفي  الّتَ

َ ْ
ْوَسُع األ

َ
أ

هم عینًا همین طور است. چون عدل هم حق است و اصاًل از هم 
به یک معنا حق همان عدل است، عدل همان  نیستند.  جدا 
حق است. تواصفش آسان است، اما در عمل، رسیدن به عدالت 
عدالت  مصادیق  و  عدالت  موارد  شناختن  حتی  است.  مشکل 
گاهی خیلی مشکل است، کجا عدالت است؟ کجا بی عدالتی  هم 
و اعضای هیأت دولت؛  )بیانات در دیدار رئیس جمهور  است؟« 

)08/06/1384

بنده  برخی دربارۀ صحبت های  آنکه  برای  آوردم  را  این جمالت 
با دزدی ها  گفتی عدالت معمواًل معطوف به مقابله  گفتند: »تو 
به  محدود  عدالت  مصادیق  است  معلوم  درحالی که  می شود!« 

اینها نمی شود.

کالم فوق می فرماید: »من نمی خواهم االن  رهبر انقالب در ادامۀ 
کلی و عمده ای از  که چیست، تعریف های  کنم  عدالت را تعریف 
که  عدالت شده، تقسیم عادالنۀ امکانات و از این قبیل حرف ها 
درست هم هست و محتاج تدقیق و ریزبینی هم هست. یعنی 
شما در هریک از بخش های تان واقعًا باید ببینید عدالت چیست 
و با چه چیزی حاصل می شود؟ من می خواهم این نکته را هم 
در  خودش  حقیقی  معنای  به  عدالت  بخواهیم  گر  ا کنم،  عرض 
کند، با دو مفهوم دیگر به شدت در هم تنیده  جامعه تحقق پیدا 
گر عدالت  است؛ یکی مفهوم عقالنیت است، دیگری معنویت. ا
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دنبالش  شما  که  عدالتی  دیگر  شد  جدا  معنویت  و  عقالنیت  از 
که  هستید نخواهد بود. اصاًل عدالت نخواهد بود.« مثاًل بعضی ها 
خود را طرفدار عدالت می دانند، تهمت می زنند و ناسزا می گویند و 
تقوا را رعایت نمی کنند؛ این هم می شود عدالت جدای از معنویت 

و عقالنیت! 

و  عقل  گر  ا که  است  این  به خاطر  »عقالنیت  می فرماید:  ایشان 
به  انسان  گرفته نشود،  به کار  خرد در تشخیص مصداق عدالت 
گمراهی و اشتباه دچار می شود؛ خیال می کند چیزهایی عدالت 
است در حالی که نیست. و چیزهایی را هم که عدالت است گاهی 
نمی بیند. بنابراین عقالنیت و محاسبه یکی از شرایط الزم رسیدن 

به عدالت است« )بیانات 08/06/1384(

همۀ  در  مردم  مشارکت  دینی  مردم ساالری  الزمۀ  انقالب:  رهبر 
می شود  اقتصاد  بشود،  اقتصاد  وارد  بسیج  گر  ا عرصه هاست/ 

مردم ساالر

اساتید  پژوهشگاه ها،  به  خطاب  ایشان،  از  دیگری  سخن  در 
مطرح  را  مقاومتی  »اقتصاد  می فرماید:  بیان  را  این  دانشگاه 
کردیم، همه هم از صدر تا ذیل تأیید می کنند و تصدیق می کنند. 
گره علمی  گره علمی وجود دارد، این  کجاست؟ یک  خب اشکال 
کجاست؟  یا مسئلۀ اشتغال، اشکال  کند؟  باز  باید  کسی  را چه 
اشکالی  یک  البد  دارد،  علمی  اشکال  یک  خب  نمی شود؟  چرا 
کجا  این  است  علمی  گره  گره،  این  هست،  گرهی  است،  کار  در 
باید باز شود؟ در دانشگاه. یا بحث آسیب های اجتماعی است، 
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که این همه حرف عدالت اجتماعی  بحث عدالت اجتماعی است 
اجتماعی می گوییم،  به عدالت  راجع  این همه  را همه می زنیم، 
عدالت  کرد  پیدا  تحقق  حاال  است،  مسلمات  و  واضحات  جزء 
اجتماعی؟ ضریب جینی روز به روز باالتر رفته است«. از آن سالی 
و همین  فرموده اند سه سال می گذرد،  را  این مطلب  ایشان  که 
»بدتر  است.  رفته  باالتر  پیش،  سال  سه  از  بیشتر  خیلی  االن 
شده است، چرا؟ علت چیست؟ این فکر درست، این خواست 
درست، این هدف درست )یعنی عدالت( چرا در کشور تحقق پیدا 

نمی کند؟«

فرمودند  پیش  سال  چهار  حدود  رهبری  معظم  مقام 
عرصه ها  همۀ  در  مردم  مشارکت  الزمه اش  دینی  »مردم ساالری 
است. مشارکت مردم فقط این نیست که مردم پای صندوق های 
کنند، مثاًل مردم  رأی بروند، مردم باید در همۀ عرصه ها مشارکت 
می شود  این  باشند،  داشته  جدی  مشارکت  اقتصاد  در  باید 
مردم ساالری دینی در بخش اقتصاد.« و بعد  فرمودند: »بسیج، 
تحّقق مردم ساالری دینی است. بسیج در همۀ عرصه ها مظهر 
گرچنانچه بسیج وارد اقتصاد بشود،  مردم ساالری دینی است؛ ا
باید  بسیج  یعنی   )03/0۹/13۹5( مردم ساالر«  می شود  اقتصاد 
برای مشارکت مردم در اقتصاد، تالش بکند، و البته بسیج هم پای 

 اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.
ً
کار آمده و اخیرا

عالمۀ طباطبائی تمدن غرب را »تمدن توحش« می دانست

تمدن  مقابل  در  ما  می رویم؛  بحث  دوم  قسمت  به سراغ  حاال 
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که بر مبنای  که بر مبنای انفاق است، یک تمدنی داریم  اسالمی 
ک را به شما معرفی کنم. ک است. اول تمدن بر مبنای امسا امسا

جوامع  به  نسبت  داوری  »در  می فرماید:  طباطبائی)ره(  عالمۀ 
متمدن معیار صالح و فساد را نباید افراد آن جامعه قرار داد و نباید 
که مثاًل  گر دیدیم  افراد آن جامعه را با افراد جامعۀ دیگر سنجید. ا
کشور غربی در بین خود، چنین و چنان هستند... )و  مردم فالن 
بعد ایشان مثال می زنند و می فرمایند( مثاًل رفتاری مؤدبانه دارند، 
کشور شرقی و اسالمی  به یکدیگر دروغ نمی  گویند، و مردم فالن 
این طور نیستند، نمی توانیم بگوییم پس به طور کلی جوامع غربی 
از شرقی ها بهتر هستند. بلکه باید شخصیت اجتماعی آنان را و 
رفتارشان را با سایر جوامع معیار قرار داد. باید دید فالن جامعۀ 
کرده، رفتارشان با فالن جامعۀ  که خود را متمدن قلمداد  غربی 
با  را  او  اجتماعی  شخصیت  باید  خالصه  است؟  چگونه  ضعیف 
سایر شخصیت های اجتماعی عالم سنجید.« عالمۀ طباطبائی 
معتقد است ما یک چیزی داریم به نام فرد، یک چیزی هم داریم 
به نام جامعه، برای جامعه اصالت قائل هستند، می گویند جامعه 
برای خودش شخصیت دارد، در قرآن هم جامعه مرگ و میر دارد، 

صفت بر آن بار می شود، دستور دارد، احکام دارد.

بعد می فرماید: »باید شخصیت اجتماعی او را با شخصیت های 
جامعه  فالن  اینکه  به  حکم  در  آری،  سنجید.  عالم  اجتماعی 
یا  یا عادل، سعادت مند است  یا طالح، ظالم است  صالح است 
گرفت. متأسفانه فضالی غرب زدۀ  شقی، باید این روش را پیش 
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گفتیم از این معنا غفلت ورزیده اند و در نتیجه  که  ما همان طور 
گر جامعۀ غرب را یک  دچار خلط و اشتباه شده اند. درحالی که ا
نظر  در  تمدن  یک  ما،  بحث  تعبیر  به  )و  می گرفتند  شخصیت 
می گرفتند( و آن وقت رفتار آن شخصیت را با سایر شخصیت های 
جهان می سنجیدند معلوم می شد که از تمدن غربی ها به شگفت 
طباطبائی  عالمۀ  رسمًا  اینجا  آنها؟!«  توّحش  از  یا  می آیند  در 
می فرماید »تمدن غرب، تمدن توحش است« ما هم در عاشورا 
برای وحشی گری ای که با خیمه های أباعبداهلل الحسین)ع( انجام 

گریه می کنیم و باید یزید زمانۀ خود را بشناسیم. دادند 

یک  که  دهد  رضایت  انسانیت  طبیعت  است  ممکن  چگونه 
طایفه به نام متمدن بر سر دیگران بتازند؟!

در  گر  ا سوگند  خودم  جان  »به  می فرماید:  طباطبائی)ره(  عالمۀ 
که نهضت اخیر آنان آغاز  تاریخ زندگی اجتماعی غربی ها را از روزی 
شده )احتمااًل منظور عالمه، همان رنسانس است( مورد مطالعۀ 
که با سایر امت های ضعیف و بی نوا  دقیق قرار می دادند و رفتاری 
حکم  درنگی  کمترین  بدون  می دادند،  قرار  بررسی  مورد  کردند 
که  ادعاهایی  تمام  که  و می فهمیدند  آنان می کردند  به توحش 
کار معرفی  می کنند و خود را مردمی بشردوست و خیرخواه و فدا
که در راه خدمت به بشریت از  نموده و این طور وانمود می کنند 
جان و مال خود مایه می گذارند، همه اش دروغ و نیرنگ است و 
کشیدن ملل ضعیف هدفی ندارند. و تمام هدف شان  جز به بند 
که بتوانند بر آنها حکومت بکنند؛ یک روز  که از هر راه  این است 
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دیگر  روز  استعمار،  دیگر  روز  نظامی،  مداخلۀ  قشون کشی،  راه  از 
ادعای مالکیت یا به عنوان حفظ منافع مشترک... هیچ انسانی 
که سالمت فطرتش را از دست نداده هرگز به خود اجازه نمی دهد 
بپندارد،  را سعادتمند  آنان  یا  و  را صالح بخواند  چنین جوامعی 
طبیعت  است  ممکن  چگونه  باشد.  نداشته  دین  که  هرچند 
که یک طایفه به نام متمدن و تافتۀ جدا  انسانیت رضایت دهد 
بافته بر سر دیگران بتازند، مایملک آنان را تاراج نموده، خون شان 
گرفتن  بازی  به  راِه  و  ببرند  یغما  به  را  را مباح، ِعرض و مال شان 
مردم  سر  بالیی  و  بسازند؟  هموار  را  آنها  حیات  و  شئون  همۀ 
که حتی انسان های قرون اولیه هم یک همچین بالهایی  بیاورند 

را ندیدند...«

بدون  و  بی سند  ایشان  بود  فیلسوف  یک  طباطبائی)ره(  عالمۀ 
این  همۀ  در  ما  »سند  می فرماید:  نمی زند،  حرف  استدالل 
با جنایاتی است  تاریخ زندگی این امت ها و مقایسۀ آن  مطالب 
متمدن ها  اصطالح  به  این  دست  از  امروز  ضعیف  ملت های  که 
که با  می بینند و از همۀ جنایات شان شرم آورتر این جنایات است 

منطق زورگویی جنایات خود را اصالح نامیده اند.«  

گدایی به یک عده وحوش و درنده ها  آیت اهلل بهجت: دست 
دراز می کنیم!

بهجت  آقای  برویم.  بهجت)ره(  آقای  سخنان  سراغ  به  حاال 
می فرماید: »حاال اصالح فعلی ما در چیست؟ همان در برگشت 
ج انجام می دهیم، با  که ما می دانیم در داخل یا خار کارهایی  از 



مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه
محرم 99 210

که بر له آنها است، نه  خارجی ها ارتباط پیدا می کنیم، ارتباطی 
که بر له ما باشد«. آقای بهجت می فرماید ارتباط ما با  ارتباطی 

خارجی ها به نفع آنها است. 

حیوانات،  وحوش،  عده  یک  به  گدایی  »دست  می فرماید:  بعد 
درنده ها دراز می کنیم. میل داریم به ما قرض بدهند.« در یک 
هدایت  مقام  در  کفار  اینکه  »عجب  می فرماید:  دیگری  سخن 
ارشاد ما پیشنهاد صلح و سازش به ما می دهند، مانند عالم  و 
که با فرد جاهل و ضعیف االخالقی روبرو است می خواهد  اخالقی 
گر حیوانات  کند.« ایشان همچنین می فرماید »ا را راهنمایی  او 
وحشی اسالم و ایمان بیاورند بعید نیست، ولی اینها از وحوش 
گر همه این مطالب را می دانستند اوضاع  هم پست تر هستند.« ا

ما این طور نبود.

امام)ره(: با این تمدن غرب که از توحش بدتر است، می خواهیم 
چه بکنیم؟

کلمات حضرت امام)ره( برویم، ایشان می فرماید:  حاال به سراغ 
که در زمان این پدر  که به نظر من مهم است این است  »آنچه 
به  مؤمن  همچون  را  ما  پهلوی(  شاه های  )یعنی  ناالیق  پسر  و 
که حاضر نیستیم غیر از مطالب غرب چیزی را قبول  کردند  غرب 
شده اند.  این طور  خیلی های شان  تقریبًا  ما  جوان های  بکنیم. 
است  خطری  یک  این  غربی.  به  شده اند  متحول  ایرانی  یک  از 
که اصاًل خودش را دیگر قبول نداشته باشد....  کشوری  برای یک 
که آیا این پیشرفت ها )یعنی  کنیم ببینیم  باید بنشینیم حساب 
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پیشرفت های غربی ها( رو به تمدن دارد می رود یا رو به توحش 
دارد می رود؟ من تعبیرم این است، آمریکا و سایر این ُدَول غربی 
را  انسان ها  که  معنا  این  به  کرده اند  که  ترقیاتی  اینها  شرقی،  و 
کرده اند  که  کارهایی  دارند حیوان درنده بار می آورند، تمام این 
برای درندگی است.« )صحیفه امام /ج8 /ص100( ببینید چقدر 

کلمات این سه بزرگوار شبیه همدیگر است.

که در ممالک  ایشان در سخن دیگری می فرماید: »این چیزهایی 
تأمل  درست  وقتی  است،  تمدن  در  می کنید  خیال  شما  دیگر 
می کنید تمدن نیست، بلکه به توحش نزدیک تر است.« )صحیفه 
»ما  می فرماید:  دیگری  کالم  یک  در  امام/ ج8/ص30۹( دوباره 
که از توحش بدتر است،  که با این تمدنی  می خواهیم چه بکنیم 
که حیوان بیابان در رفتارشان از آنها بهتر است. ما  این تمدنی 
برسیم؟«  تمدن  این  به  می خواهیم  بکنیم؟  چه  می خواهیم 

)صحیفه امام/ج12/ص378(

امام)ره(: تا غرب زده ها از این مملکت نروند یا اصالح نشوند به 
استقالل نخواهید رسید؛ اینها نمی گذارند

شدیم،  خالص  محمدرضا  و  رضاخان  شر  از  »ما  می فرماید  بعد 
نجات  زودی ها  این  به  شرق  و  غرب  تربیت یافتگان  شّر  از  لکن 
نخواهیم یافت.« )صحیفه امام/ ج15 /ص446 ( ببینید همان 
را  عالم  قله های  ما  می گوید  که  امامی  همان  مثبت نگر،  اماِم 
در  امام، فقط  این  و...  داریم  ما قدرت  و می گوید  فتح می کنیم 
از شرشان خالص  این سادگی  کرده است »به  یک زمینه اظهار 
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کسی  یعنی  غرب زده  هستند.  غرب زده ها  هم  آن  و  نمی شویم« 
را  امام  صحیفۀ  کل  بنده  است.  توحش  تمدن  این  عاشق   که 

گزارش می دهم. خوانده ا م و دارم به شما 

در یک سخن دیگری می فرماید: »از بیمارى که پنجاه و چند سال 
کردند و خائنین دامن زدند، نباید متوقع بود  کمك  به بیمارى او 
ج شدند، بیمار فورًا صحیح  که به مجرد اینکه ]اینها[ دامْن زنها خار
از  از غرب پیدا شده است،  که در جامعۀ ما  بشود. این بیمارى 
این  ببرند،  را  چیزمان  همه  می خواستند  که  خارجی  ممالك 
که با هشت ماه یا با هشت  بیمارِى غربی را توقع نداشته باشید 
سال یا با بیست سال رفع بشود.« )صحیفۀ امام/ج10/ ص388( 
که غرب زده ها بعد از حدود بیست سال از این  جالب اینجاست 

کالم امام، با شعارهایی صریحًا به صحنه آمدند. 

بعد می فرماید »...شما بخواهید که فورًا این بیمارها سالم بشوند، 
کنار بگذارید و سالم پیدا بکنید، این توقع غیر  یا این بیمارها را 
کز  معقولی است. من می دانم که در همه قشرها، و خصوصًا در مرا
نگهدارى  به  بیشتر خارجیها عنایت داشتند  که  تربیت  و  تعلیم 
که  راهی  آن  از  آنها  کردن  منحرف  یا  معینی،  سطح  یك  در  آنها 
که در همه جا  باید بروند.« بعد می فرماید: »و تا این غربزده هایی 
موجودند از این مملکت نروند یا اصالح نشوند، شما به استقالل 

نخواهید رسید. اینها نمی گذارند« )صحیفه امام/ج10/ص3۹1( 

که  قلمهایی  بشکند   « می فرماید:  دیگری  جملۀ  یک  در  امام 
که  زبانهایی  د  ِبُبّرَ و  زبانها  بشکند  و  کار می کند!  دارد  اینها  براى 
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کند.«  به نفع اینها دارد صحبت می کند و ملت را می خواهد تباه 
کلمات  )صحیفه امام/ ج10/ص3۹1( شما بروید صدر و ذیل این 
ما  مملکت  امروز  »آقا،  می فرماید:  دیگری  جای  در  بخوانید.  را 
کنار بگذارند؛  که از زلزله زده بدتر است ... غربزده ها را  غربزده است 
عده شان خیلی زیاد هم نیست، اما فضولی شان زیاد است؛ عده 
زیاد نیست، ادعایشان زیاد است .« )صحیفه امام/ج8 /ص177(

که  اینهایی  است.  ظلمت  غربزدگیها  »همه  می فرماید:  امام 
توجهشان به غرب است، توجهشان به اجانب است، قبله شان 
غرب است، رو به غرب توجه دارند، اینها در ظلمات فرو رفته اند؛ 
ص460(  ج۹/  )صحیفه امام/  است«  طاغوت  هم  اولیایشان 
را  آیت الکرسی  پیغمبر)ص(  سنت  به  خواب  از  قبل  امشب 
اولیاء شان  که  کسانی  است:  آمده  آیات  این  آخر  در  بخوانید؛ 
ْوِلیاُؤُهُم 

َ
ذیَن َکَفُروا أ

ّ
طاغوت است مخّلد در عذاب هستند. )َو اَل

اِر  ْصحاُب الَنّ
َ
ولِئَک أ

ُ
ُلماِت أ

ّ
وِر ِإَلي الُظ

ّ
اُغوُت ُیْخِرُجوَنُهْم ِمَن الُن الَطّ

ُهْم فیها خاِلُدوَن(

کنیم؟ با غرب زده ها در مملکت باید چه 

مجلس  کنیم؟  چه  باید  غرب پرست ها  و  غرب زده ها  با  این  با 
یک  می کنم  خواهش  بگیرد،  فاصله  اینها  از  اسالمی  شورای 
کمیسیون تشکیل بدهید و هرچه قوانین غرب زده هست، پیدا 

کنید.  کنید و آنها اصالح 

با یک  که »من  بود  گفته  نفر سال ها پیش در مصاحبه ای  یک 



مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه
محرم 99 214

اصالحاتی، برخی از قوانین مربوط به خانواده را از قوانین فرانسه و 
کردم، مجلس قبول نمی کرد،  انگلستان آوردم در مجلس تصویب 
کردیم، شورای نگهبان هم رد می کرد، این قدر  به زور تصویبش 
مجلس  امیدواریم  شدند...«  متقاعد  هم  آنها  که  کردم  اصرار 
بتواند این قوانین را درست کند. اینها ریشه های بی عدالتی است. 
که در آن مواسات نیست، این  کردند  خانواده را به جایی تبدیل 
کم فرزندان مال همین است. می گوید چرا من فدای یکی  آمار 
که بچه دار بشود.  کنم؟! بخل می ورزد  دیگر بشوم و خودم را پیر 

کرده است!  ک با ما چه  ک و تمدن امسا ببینید فرهنگ امسا

که در  گفت: خدایا به من هم یک فرزند بده؛ فرزند خوبی  زکریا 
راه تو شهید بشود...

دل  رضایت  و  زمان  امام  به خاطر  شما  گر  ا عزیز!  جوان های 
کنید و فرزند بیاورید، اتفاق دیگری در جامعه  موالی تان ازدواج 
را  مریم  حضرت  مادر  قصۀ  آل عمران،  سورۀ  در  افتاد.  خواهد 
گفت: خدایا! بچه ام  بخوانید، یک معجزۀ الهی است. یک مادر 
گر  که دختر است، ا کردم... بچه اش دختر بود، گفت: او  را نذر تو 
کنم باید پسر باشد، ولی هرچه تو می گویی.  من بخواهم وقف تو 
؛  َحَسٍن...  ِبَقُبوٍل  ها  َرّبُ َلها  )َفَتَقّبَ کردم.  قبول  می فرماید:  خدا 
فرزندش هم شد  و  آل عمران/37( آن دختر شد، حضرت مریم 

حضرت عیسی علیها السالم.

در  مریم  کنار  می دیدم  می آمدم  هرموقع  می گوید:  زکریا  حضرت 
کجا آوردی؟ گفت: اینها را  محراب، میوه است، گفتم: اینها را از 
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ُه قاَل َرّبِ َهْب لي   ا َرّبَ خدا از بهشت می فرستد. »ُهناِلَك َدعا َزَکِرّیَ
گفت:  که زکریا  َبة« )آل عمران/38( اینجا بود  ًة َطّیِ ّیَ ِمْن َلُدْنَك ُذّرِ
خدایا! به ما هم یک فرزند بده. خدایا! وقتی با دعا بچه می دهی 
عجب بچه ای می شود. خداوند می فرماید من به زکریا هم پسری 
من  خدایا  گفت  زکریا  کردم،  مستجاب  فرمود  خدا  وقتی  دادم، 
که دیگر بچه دار نمی شود... فرمود: تو از من  که پیر هستم، زنم 

خواستی، من هم به تو فرزند می دهم.

از اینجا به بعدش در روایت  تا اینجای داستان در قرآن هست، 
که می خواهی  زکریا عرضه داشت خدایا! پس حاال  آمده است. 
تو شهید بشود،  راه  که در  به من فرزند بدهی فرزند خوبی بده 
سرش را بُبرند جلوی من بگذارند، من داغ این فرزند سر بریده 
که سر حسینش  در دلم بنشیند، می خواهم با پیغمبر آخرالزمان 
َمُه  ُیَعّلِ ْن 

َ
أ ُه  َرّبَ َل 

َ
ا َسأ کنم. )َزَکِرّیَ را از بدن جدا می کنند هم دردی 

ُهّمَ 
َ
َمه ... ُثّمَ َکاَن َیُقوُل الّل

َ
ْهَبَط َعَلْیِه َجْبَرِئیَل َفَعّل

َ
ْسَماَء اْلَخْمَسِة َفأ

َ
أ

ُه 
َ
 َتَقّرُ ِبِه َعْیِنی َعَلی اْلِکَبِر َو اْجَعْلُه َواِرثًا َوِصّیًا َو اْجَعْل َمَحّل

ً
اْرُزْقِنی َوَلدا

ْعِنی ِبِه َکَما  ِه ُثّمَ َفّجِ ی ِبُحّبِ  اْلُحَسْیِن َفِإَذا َرَزْقَتِنیِه َفاْفِتّنِ
َ

ی َمَحّل ِمّنِ
َعُه ِبِه؛ کمال  ِبَوَلِدِه َفَرَزَقُه اهلُل َیْحَیی َو َفّجَ دًا َحِبیَبَک  ُع ُمَحّمَ ُتَفّجِ

الدین/461/2(

جایی  به  کار  نازنینی!  یحیای  چه  داد،  را  یحیی  او،  به  خداوند 
کرد، سرش را داخل تشت  که دشمن سر از بدن یحیی جدا  رسید 
بگذارید  حاال  حسینم...  می گفت  می کرد  نگاه  زکریا  گذاشتند، 
من برای حضرت زکریا روضه بخوانم؛ سر از بدن یحیای تو جدا 
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کردند اما بچه هایش را اسیر بیابان ها نکردند. بچه هایش را تازیانه 
کجا و حسین  نزدند، خیمه هایش را غارت نکردند... یحیای تو 

پیغمبر)ص( کجا...
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