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|�جلسه�اول�|
زمان نشناسـی؛ اولیـن عامـل اختـاف شـدید 

شیعیان در آخرالزمان

�تمام�معارف�دینی�ما�
ً
�معرفت�به�زمان�نداشــته�باشــیم،�تقریبا گر ا

خنثی�می�شود�یا�به�ضد�خودش�تبدیل�می�شود

مـا معـارف بسـیار مهمـی در عالـم داریـم؛ مثـل خودشناسـی، مثـل 
خداشناسـی، مثل معادشناسـی، مثل شناخت احکام الهی، مثل 
امام شناسـی و پیامبرشناسـی، بـه ایـن معنـا که انسـان بـه امامت و 
اصـل نبـوت، معرفـت پیدا کنـد و... اینها همه معارف بسـیار مهم و 
مشهوری هستند که مخصوصًا به بعضی های شان بیشتر پرداخته 
می شـود و متأسـفانه به بعضی های شـان کمتر پرداخته می شـود. 
مثـًا بـه خداشناسـی بـه صورت هـای مختلـف، بیشـتر پرداختـه 
می شـود، امـا بـه خودشناسـی یک مقـدار کمتـر پرداخته می شـود، 
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یـا اینکـه بـه دسـتورات الهـی؛ اعـم از احـکام و دسـتورات اخالقـی و 
توصیه هایـی کـه دیـن کـرده اسـت، یک مقـدار بیشـتر می پردازیـم. 
اینها همه معارف خوب و الزمی هستند که ما باید به دست بیاوریم.

گـر آن  امـا در بیـن همـۀ ایـن معـارف یـک معرفـت هسـت کـه ا
معرفـت را حـذف کنیـم و یا در آن معرفت کم داشـته باشـیم تقریبًا 
تمام معارف دیگر خنثی می شوند و کاش فقط خنثی می شدند، 
گاهـی از اوقـات بـه ضد خودشـان تبدیل می شـوند؛ یعنی آدم آرزو 
کـه آن معرفـت خـاص را نـدارد،  کـه ای کاش بـرای کسـی  می کنـد 
ایـن مقـدار از معرفـت دینـی در بخش هـای دیگـر وجود نداشـت و 
معمـوًال در طـول تاریـخ، انسـان ها و به ویـژه جوامـع بشـری از ایـن 

زاویه، ضربه ها خورده اند.
آن معرفـت بسـیار مهمـی کـه الزم اسـت در کنـار سـایر معارف 
یعنـی  اسـت؛  زمـان  بـه  نسـبت  معرفـت  باشـیم،  داشـته  دینـی 
زمان شناسـی! اینکـه آدم بدانـد در چـه موقعیت و زمانه ای به سـر 

گی های زمان او چیست؟ می برد، خصلت ها و ویژ

�زمــان�و�موقعیتی�کدام�تکلیــف�دارای�اولویت� �هــر بایــد�بدانیــم�در

است

وقتی تکلیف های مختلف دینی، فی نفسه برای ما ذکر می شوند، 
کنـار همدیگـر قـرار می گیرنـد یـک فهرسـت  مخصوصـًا وقتـی در 
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طوالنـی ای از تکالیـف مشـخص می شـود. امـا شـما بایـد بدانـی در 
کـدام  ایـن زمـان و در ایـن موقعیـت، بـرای مـن و شـما و دیگـران، 
گر الزم شـد برخی از تکالیف  تکلیف دارای اولویت اسـت که حتی ا
دیگـر بـه نفـع ایـن تکلیـف بایـد کنـار برونـد، یعنـی زمـان آن تکلیف 
نیست، زمان آن توصیۀ اخالقی نیست، زمان آن فریاد حق طلبی 
نیست، زمان این فریاد حق طلبی است، زمان این تکلیف است.

تصـور بفرماییـد یک کسـی تک تـک جزئیـاِت رانندگـی )مثـل 
، کالچ و...( را بلد باشد، اما زمان استفاده از  استفاده از فرمان، ترمز
هرکدام از اینها را بلد نباشد، طبیعتًا او نمی تواند درست رانندگی 
کند و تصادف خواهد کرد. مثًا اینکه به جای اینکه ترمز را بگیرد، 

گاز بدهد یا به جای کالچ، ترمز را بگیرد...

�زندگی�فردی «�در مفهوم�»زمان�ثابت«�و�»زمان�سیال�یا�متغیر

گر عامل زمان را در نظر نگیریم، وضعیت بدی پدید می آید؛ این  ا
زمان هم در مورد انسان است هم در مورد جامعه. در مورد انسان 
یک توضیحی بدهم؛ زمان شناسی دربارۀ انسان یک بخِش ثابت 
دارد و یک بخش سیال. ببینید در جامعۀ خودمان، از بی توجهی 
به زمان ثابت، چه فجایعی رخ می دهد درحالی که دیگر همه باید 
با مسئله »زمان ثابت« آشنا باشند. »زمان سیال« یک مسئله ای 

است که یک مقدار شناسایی اش سخت است،
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زمـان ثابـت در زندگی فردی چیسـت؟ حاالت دوران کودکی، 
حاالت دوران نوجوانی، حاالت دوران بلوغ، حاالت دوران بعدی 
مثـل جوانـی و میان سـالی و پیـری. طبیعتـًا حـاالت انسـان ایـن 
دوران هـا، باهـم فـرق می کنـد. امـا بعضـی وقت هـا می بینیـم بـرای 
نوجـوان کتـاب درسـی نوشـته اند امـا سـن ایـن مطلـب، مربـوط بـه 
دوران چهل سالگی است! این چیست که شما برای این نوجوان 
نوشـته اید؟ شـما بـا ایـن مطلـب، داریـد ایـن نوجـوان را بدبختـش 

می کنید! این مطلب که ماِل این سن نیست!

�رایج�آموزش�و�پرورش�و�کتاب�های� �بی�توجهی�های�بسیار یکی�از
درسی،�بی�توجهی�به�زمان�یک�معرفت�است

یکی از بی توجهی های بسیار رایج که امیدوار هستم روزی آموزش 
و پرورش از شّر این بی توجهی ها نجات پیدا بکند، بی توجهی به 
زمان یک معرفت اسـت. اصًا سـکۀ رایج شـده اسـت. االن شـما از 
آموزش و پرورش بپرسـید که متخصص و کارشـناس زمان شناسی 
بـرای معـارف مختلـف داریـد؟ آن متخصـص را معرفـی کنیـد. و در 

مرحلۀ بعدی، کاِر او را ارزیابی کنید.
آدم وقتـی زمـان را نشناسـد و یـک حرفـی کـه مربـوط بـه افـراد 
چهل سـاله اسـت بـه یـک نوجـوان چهارده سـاله بگویـد، ُخـب این 
نوجـوان بی دیـن می شـود یـا از دیـن، زده می شـود. در ارتبـاط بـا 
سـنین مختلف هم همین طور اسـت. در جوانی آدم بیشتر خوب 
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کـه در  اسـت دعـا بخوانـد یـا نمـاز بخوانـد؟ در روایـات فرموده انـد 
کهن سـالی بیشـتر خـوب اسـت نمـاز بخوانـد امـا در جوانـی بیشـتر 
خـوب اسـت دعـا بخوانـد. واقعًا عجب نکته ای اسـت! یا در دوران 
پیـری از چـه گناهانـی بیشـتر بایـد پرهیز کرد؟ بایـد مراقب بود چه 
گناه هـا اصـًا در  کـردن خیلـی از  گناهانـی سـراغ آدم می آیـد. تـرک 
دوران پیری هنر نیست، باید ببینی زمان کدام وسوسه ها است؟ 

معموًال به این مسائل توجه نمی شود.

امام�جماعت�درواقع�حلقۀ�وصل�مردم�یک�محله�است

معموًال مجالس و محافل مذهبی ما، مجالس مختلطی هستند؛ 
یعنی افراد با سنین مختلف )پیر و جوان( در جلسه حضور دارند و 
این به شدت کار را سخت می کند. چند وقت پیش بنده خدمت 
کـه در اینجـا بـه آن اشـاره  ائمـۀ جماعـات عزیـز عـرض می کـردم 
می کنـم. واقعـًا ائمۀ جماعات یکی از زحمت کش ترین اقشـار علما 
هسـتند و بایـد دست شـان را بوسـید. پـدر بنـده هم امـام جماعت 
بودنـد و بنـده از نزدیـک زندگـی یـک امـام جماعـت را دیـده ام کـه 
چگونه پای یک محله، پیر می شود. مقام امامت جماعت، خیلی 

مقام باالیی است.
متأسـفانه در جمهـوری اسـالمی دولت مردان مـا تا حاال برای 
کثـر  ایـن پسـت و جایـگاه، آن چنـان وقعـی قائـل نشـده اند. لـذا ا
امامان جماعت ما برای امرار معاش و این زندگی عادی ای که باید 
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بگذراننـد روزهـا بایـد چندجا بروند برای تدریـس و انجام کارهایی 
کارهـا را انجـام بدهنـد تـا درآمـدی داشـته  کـه علمـا می تواننـد آن 
باشند، و بعد هم خسته و کوفته به مسجد می رسند و دیگر توان 
چندانـی برایشـان باقـی نمی مانـد. لـذا بایـد یـک جایـی بـرای ایـن 
مسـئله هم فکر بشـود إن شـاءاهلل. باید یک فکری برای این پسـت 
و جایـگاه شـریف بشـود و نگوینـد: »آمـد یـک نمـاز خوانـد و رفـت!« 
نه؛ این امام جماعت درواقع حلقۀ وصل مردم یک محله است.

�تربیتــی�و� �ســنین�مختلــف،�کار �مســجد�می�شــود�بــرای�افــراد�در در
آموزشِی�مجزا�انجام�داد

محضـر شـریف ائمـۀ جماعـات عـرض می کـردم کـه مسـجد فرقـش 
کار  کـه در مسـجد می شـود  بـا هیئـت و جاهـای دیگـر ایـن اسـت 
تربیتی ویژه ای انجام داد، به این صورت که یک شب بحث برای 
نوجوان هـا باشـد، یک شـب بحـث بـرای خانم هـا باشـد، یک شـب 
بحـث بـرای جوان هـا باشـد، یـک شـب بحـث بـرای بابابزرگ هـا و 
مامان بزرگ هـا و... مسـجد خاصیتـش این اسـت. همـۀ بحث ها را 
نمی شـود قاطـی کـرد و بـرای مخاطـب گفـت. مثـًا شـما می توانـی 
دربارۀ حسادت برای نوجوان ها بحثی داشته باشی که این بحث 
فـرق می کنـد بـا بحـث دربـارۀ حسـادت بـرای جوان هـا و یقینـًا ایـن 
بحـث تمامـًا متفـاوت خواهـد بـود بـا بحـث دربـارۀ حسـادت بـرای 
میان سـاالن و ایـن بحـث یقینـًا متفـاوت می شـود بـا بحـث دربـارۀ 
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حسـادت بـرای پیرمردهـا و پیرزن ها و... خب فـرق می کند؛ خیلی 
هم فرق می کند.

معمـوًال نمی شـود همـۀ ایـن بحث ها را باهـم قاطی کنیم و در 
گر یک امام جماعت بخواهد دقیق کار کند و  یک جلسه بگوییم. ا
مثًا موضوع حسادت را برای نواجوان ها بگوید، می تواند این طور 
بحث کند که اصًا این حسادت در نوجوانی نباید مذمت بشود، 
بلکـه بایـد انگیـزه و انـرژی قـرار بگیـرد بـرای حرکـت... یعنـی خـوب 
کـه ممکـن اسـت مـا  کـردن از اصـل آن »انگیـزۀ رقابـت«  اسـتفاده 
اسـمش را حسـادت بگذاریـم، در هـر سـنی می توانـد یک جـوری 
خـودش را نشـان بدهـد، در میان سـالی هـم یک جـور خـودش را 
نشـان می دهـد، در کهن سـالی یک جـور دیگـری خـودش را نشـان 
می دهد؛ اینها با هم فرق می کند، برای زن ها یک جور اسـت برای 
مردها یک جور دیگر اسـت... مسـجد جای این اسـت که آدم این 
زمان هـا را در عمـر افـراد در نظـر بگیـرد. درحالی کـه ایـن محافـل و 

جلسات عمومی، متأسفانه این خاصیت را ندارد.

�زندگــی�هرکســی،�مربوط�بــه�امتحان�های� زمان�شناســِی�ســیال�در
فردی�و�اجتماعی�است

تا االن ما درمورد اینکه زمان در زندگی یک انسان، چقدر تأثیرگذار 
اسـت بحـث کردیـم. ایـن تازه مربـوط به بخش زمان ثابـت بود؛ اما 
زماِن سیال یا متغیر زندگی یک فرد به چه معنا است؟ زمان متغیر 
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زندگـی یـک فـرد، بسـتگی بـه امتحان هـای فـردی و اجتماعـی اش 
دارد، یعنـی هـر کـدام از مـا دوتـا زمـان دیگـر هـم داریـم: یکـی اینکه 
مثـًا مـن االن در امتحانـی قـرار گرفته ام که پارسـال ایـن امتحان را 
نداشـتم و سـال بعد دارم در معرض یک امتحانی قرار می گیرد که 
االن ایـن امتحـان را نـدارم، به این می گوییم زمان سـیال، نه زمان 
، کـه البتـه آن هم خـودش زمان شناسـی الزم  ثابـت بـر اسـاس عمـر
دارد. برای این زمان شناسی شاید تعبیر »موقعیت شناسی« بهتر 

باشد، اما باالخره جزو مقولۀ زمان شناسی است.
نـام  بـه  از مـا یـک زمانـی هـم داریـم  اینهـا، هرکـدام  از  غیـر 
زمان شناسـی اجتماعـی؛ یعنـی اینکـه در چـه جامعـه ای و در چـه 
زمانی زندگی می کنیم؟ با ولّی فقیه یا بدون ولّی فقیه؟ با دویست و 
پنجاه هزار شهید یا بدون دویست و پنجاه هزار شهید؟ با دشمن 
خبیثـی مثـل آمریـکا یا بدون دشـمن خبیثی مثل آمریـکا؟ با ده ها 
میلیـون نفـر فدایـی بـرای انقـالب و خـّط شـما یـا بـدون ایـن ده هـا 

؟ خیلی فرق می کند. میلیون نفر

�همۀ�معارف�دینی�را�هم�داشته�باشی،�به� گر بدون�زمان�شناسی�ا
�هم�اشتباه�خواهی�کرد! احتمال�99%�باز

ما در زمانی زندگی می کنیم که خارج از مرزهای مان ده ها میلیون 
نفر دربسـت حاضر هسـتند برای این خط امام زمانی ای که اینجا 
کاری کننـد. ایـن زمـان خیلـی  راه افتـاده اسـت جـان بدهنـد و فـدا
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فـرق می کنـد بـا آن زمانـی که همـه علیه ما بودند، محاسـبات خدا 
گفتارشـان و افکارشـان خیلـی فـرق می کنـد،  بـرای رفتـار آدم هـا و 

مسلم است که فرق می کند.
برای آن کسی که می خواهد زندگی فردی داشته باشد، زمان 
گر من بگویم: من سیاسـی  اجتماعـی اش یقـۀ او را می گیـرد، حتی ا
نیسـتم، مـن اجتماعـی نیسـتم... اجتمـاع کـه مـن را رهـا نمی کند! 
سیاسـت کـه مـن را رهـا نمی کند، وضع مردم منطقـه، مردم یمن و 
اعتقادات شـان کـه یقـۀ مـن را رهـا نمی کند. اینها می آیـد و یقۀ من 

را می گیرد.
گـر شـما این زمان شناسـی فـردی یا زمان شناسـی اجتماعی  ا
را رهـا کنـی و بعـد، همـۀ آن معـارف دینـی را بیـاوری و اجـرا کنـی، به 
احتمال نود و ُنه درصد، همه اش را اشتباه خواهی کرد! چون اصًا 

دین یک چنین پیچیدگی ای را در خودش دارد.
اجـازه بدهیـد در این بـاره یکـی دو جملـه از حضـرت امـام 
اعلی اهلل مقامه الشریف بخوانم که بزرگ زمان شناس تاریخ معاصر 
بود و تقریبًا قریب به اتفاق علمای زمان او از زمان شناسی او عقب 
افتادند. قریب به اتفاق علمای زمان او می گفتند: آقا سید روح اهلل، 
حرف تو حق اسـت ولی االن زمانش نیسـت... و ایشـان می فرمود: 
، االن زمانش هست« اما بعد از چند سال، به سرعت همه  »نخیر
متوجه شدند که امام درست می گفت، عجب زمانه شناس قهاری 

بود، خیلی فوق العادگی داشت.
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کــه�بــرای�انســان�پیــدا�می�شــود� �انحرافاتــی� امــام؟هر؟:�بســیاری�از

�نبوِد�موقع�شناسی�است به�خاطر

کـه مربـوط بـه سـال 1358 اسـت بـرای شـما  یـک جملـه از امـام 
می خوانـم و یـک جملـه هـم کـه مربوط به سـال 1367 اسـت یعنی 
حـدود ده سـال بعـد؛ یعنـی تقریبـًا در اول و آخـر ایـام رهبری شـان 
برای انقالب. ایشـان می فرماید: »رشـد فکری هر قومی این اسـت 
کـه بشناسـند مقـام را و بفهمنـد چـه وقت باید چه کرد. بسـیاری از 
انحرافات که برای انسان پیدا می شود این است که موقع شناس 
نباشـد و یـک مطالبـی کـه حـاال بایـد طـرح بشـود آن را طـرح نکند، 
یـک مطالبـی کـه حـاال وقتـش نیسـت طـرح بکنـد. شـما اآلن بایـد 
همه تـان و تمـام ملـت از زن و مـرد، از کوچـک و بـزرگ، از روحانـی 
تـا دانشـگاهی، همـه بایـد در فکـر حـال باشـید کـه ایـن قدمـی کـه 
اآلن می خواهیم برداریم صحیح برداریم؛ و قدمهای بعد در موقع 

خودش« )صحیفه امام/ج9/ص497(
بعد ایشان مثال می زنند که البته این مربوط به سال 1357 
اسـت؛ می فرمایـد: »اآلن مـا نبایـد بـه فکـر ایـن باشـیم کـه مـا مثـاًل 
مدارسـمان چطور اسـت؛ کشـاورزی مان چطور اسـت؛ ما کارخانه 
هایمـان چطـور اسـت. اینهـا اآلن وقتـش نیسـت. اآلن همـه افـکار 
باید متوجه به این باشـد که قانون اساسـی مان چه جوری اسـت؛ 
کـه چـه  نظـر بدهیـم. و بـاز تمـام افکارمـان متوجـه بـه ایـن باشـد 
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اشخاصی را ما برای تنظیم قانون اساسی و تصویب قانون اساسی 
باید تعیین بکنیم. این قدِم اآلن، قدم فعلی، محل حاجت است 
کارهـای دیگـر و همـه اینهـا بی موقـع اسـت.  و حرفهـای دیگـر و 
موقع شناسی یکی از اموری است که در رشد هر جامعه ای دخالت 
زیاد دارد« )صحیفه امام/ج9/ص498( چرا امام این حرف را زد؟ 
چـون در آن زمـان یـک عـده ای شـروع کـرده بودند سـطح توقعات 
مردم را باال ببرند؛ هنوز یک سال از پیروزی انقالب نگذشته بود که 
می گفتند: چرا آن کارخانه تعطیل است؟ آن کارگرها بیکار شدند؟ 
... داشـتند شـلوغ می کردند. با اینکه هیچ کسـی مردم گراتر از امام 
نبـود، ولـی اینجـا امـام در سـخنرانی خـود می گویـد: االن موقع این 
حرف ها نیست، االن ما می خواهیم تازه قانون اساسی بنویسیم، 

هرچیزی یک زمانی دارد...

اختــالف� به�شــدت� آخرالزمــان� � در روایــات،�شــیعیان� چــرا�طبــق�
پیدا�می�کنند؟

اجـازه بدهیـد همین جـا داخـل پرانتـز یک مطلبی را خدمت شـما 
بـه شـدت  آخرالزمـان  عـرض بکنـم؛ دوسـتان مـن، شـیعیان در 
شـیعیان  بیـن  ک  وحشـتنا اختالف هـای  می افتنـد،  در  باهـم 
اهل بیت ایجاد می شـود، به شـدت مؤمنین به این راه با همدیگر 
اختـالف می کننـد، بـه حـدی کـه أمیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ انگشـتان 
دسـت هایش را داخـل هـم فـرو می بردنـد و به تعبیـری می فرمایند 
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ِمیُراْلُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ َیـا َماِلـَك ْبـَن 
َ
کـه اینهـا سرشـاخ می شـوند )َقـاَل أ

ْدَخَل 
َ
َصاِبَعُه َو أ

َ
َك أ یَعُة َهَکَذا َو َشّبَ ْنَت ِإَذا اْخَتَلَفِت الّشِ

َ
َضْمَرَة َکْیَف أ

ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن َما ِعْنَد َذِلَك ِمْن َخْیٍر َقاَل 
َ
َبْعَضَها ِفي َبْعٍض َفُقْلُت َیا أ

ُم َسـْبِعیَن  ُه ِعْنَد َذِلَك َیا َماِلُك ِعْنَد َذِلَك َیُقوُم َقاِئُمَنا َفُیَقّدِ
ُ
اْلَخْیُر ُکّل

َرُجـاًل َیْکِذُبـوَن َعَلـی اهلِل َو َعَلـی َرُسـوِلِه؟ص؟ َفَیْقُتُلُهـْم ُثـّمَ َیْجَمُعُهـُم 
ْمـٍر َواِحـد؛ غیبـت نعمانـی/ص206( در روایات دیگر هم 

َ
اهلُل َعَلـی أ

، همدیگر را تکفیر  هست که شیعیان در آخرالزمان و آستانۀ ظهور
می کننـد، آب دهـان بـه صـورت هـم می اندازنـد و اختـالف شـدید 
ـِذی 

َ
ْمـُر اّل

َ ْ
پیـدا می کننـد. )امام حسـین؟ع؟ می فرمایـد: ال َیُکـوُن ال

 َبْعُضُکـْم ِمـْن َبْعـٍض َو َیْتُفُل َبْعُضُکـْم ِفی ُوُجوِه 
َ
ـی َیْبـَرأ َتْنَتِظُروَنـُه َحّتَ

َبْعـٍض َو َیْشـَهَد َبْعُضُکـْم َعَلـی َبْعـٍض ِباْلُکْفـِر َو َیْلَعـَن َبْعُضُکـْم َبْعضـًا؛ 
ْنـَت 

َ
غیبـت نعمانـی/ص206( )امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: َکْیـَف أ

ُة ِفی  ِرُز اْلَحّیَ
ْ
ِرُز اْلِعْلُم َکَما َتأ

ْ
ِإَذا َوَقَعِت اْلَبْطَشـُة َبْیَن اْلَمْسـِجَدْیِن َفَیأ

اِبیـَن َو َتَفـَل 
َ

ی َبْعُضُهـْم َبْعضـًا َکّذ ـیَعُة َو َسـّمَ ُجْحِرَهـا َو اْخَتَلَفـِت الّشِ
َبْعُضُهْم ِفی ُوُجوِه َبْعض؛ کافی/ج1/ص340(

شـما فکر می کنید چرا شـیعۀ آخرالزمان این جوری می شود؟ 
آیـا بـد می شـوند؟ نـادان می شـوند؟ یعنـی حضـرت نمی دانسـتند 
کـه شـیعیان آخرالزمـان کامپیوتـر دارنـد و هرچیـزی را در اینترنـت 
آیـا  می گیـرد؟  قـرار  اختیارشـان  در  راحـت  و  می کننـد  جسـتجو 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نمی دانسـتند کـه این همـه کالس هـای معـارف 
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و درس هـای دینـی در دانشـگاه ها و مدرسـه ها و رادیـو تلویزیـون 
گاهی و اطالعات دینی مردم  و هیئت هـا و... برگـزار خواهـد شـد و آ
افزایش پیدا خواهد کرد؟ قطعًا می دانستند که در آخرالزمان، همه 

برای خودشان یک پارچه ماّل هستند! پس دعوا برای چیست؟

اولین�عامل�مهِم�اختالف�بین�شیعیان�آخرالزمان،�زمان�نشناسی�
است

مـا کـه همه مـان همـۀ مطالـب را علی القاعـده می دانیـم؛ پـس چـرا 
اختـالف شـدید و دعـوا پدیـد می آیـد؟ تحلیـل بنـده ایـن اسـت کـه 
یکـی از عوامـل بسـیار مهـم یا اولیـن عامل مهم بـرای اختالف بین 
کلـی  شـیعیان، زمان نشناسـی اسـت. بـه هرکسـی حـرف می زنـی 
حدیـث و آیـه برایـت مـی آورد. حـاال شـما بایـد برایـش ثابـت کنی که 
کـه  »ایـن االن زمانـش نیسـت!« و ایـن سـخت اسـت؛ چـون ایـن 
کـه بگویـی »ایـن زمانـش نیسـت« ایـن  دیگـر آیـه و روایـت نـدارد 
دیگـر بسـتگی بـه فهـم زمـان دارد، لـذا دعـوا باقـی می مانـد. ایـن را 

نمی توانی حل کنی.
مثًا شما آیه می آوری که االن »زندگِی برادرانه مؤثرتر است« 
او هـم یـک آیـه مـی آورد و می گویـد »نـه؛ االن مبـارزه با ظلـم مؤثرتر 
اسـت!« بلـه؛ معلـوم اسـت کـه مبـارزه بـا ظلـم خیلـی مهـم اسـت، 
ولـی االن یـک مسـئلۀ مهم تـر هسـت... دیگـر بحـث فایـده نـدارد، 

تکفیرت می کند...
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می فرمایـد:   1367 سـال  اسـفندماه  در  امـام؟هر؟  حضـرت 
»اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف 
از آن را جائز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی 
این بدان معنا نیسـت که فقه اسـالم پویا نیسـت، زمان و مکان دو 
عنصـر تعییـن کننـده در اجتهادنـد. مسـئله ای کـه در قدیم دارای 
کـم بـر  حکمـی بـوده اسـت بـه ظاهـر همـان مسـئله در روابـط حا
سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی 
پیدا کند...« )صحیفۀ امام/ج21/ص289( مثًا امام یک حکمی 
دربـارۀ موسـیقی دارند که بنده جـرأت نمی کنم باالی منبر بگویم، 
یعنـی همـان حرف هایـی کـه امـام علنـی گفته انـد و در کتاب شـان 

گر االن بگویم، ممکن است دعوا بشود. هست، بنده ا
ایشان در ادامه می فرماید: »بدان معنا که با شناخت دقیق 
روابـط اقتصـادی و اجتماعـی و سیاسـی همـان موضـوع اول کـه از 
نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعًا موضوع جدیدی شده 
اسـت کـه قهـرًا حکـم جدیـدی می طلبـد. مجتهـد بایـد بـه مسـائل 
زمـان خـود احاطـه داشـته باشـد. بـرای مـردم و جوانـان و حتـی 
عـوام هـم قابـل قبول نیسـت کـه مرجع و مجتهـدش بگوید من در 
مسـائل سیاسـی اظهارنظـر نمی کنـم! آشـنایی بـه روش برخـورد بـا 
کـم بـر جهـان، داشـتن بصیـرت و  حیله هـا و تزویرهـای فرهنـگ حا
کم بر جهان،  دید اقتصادی، اطالع از کیفیت برخورد با اقتصاد حا
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شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان 
و درک موقعیـت و نقـاط قـّوت و ضعـف دو قطـب سـرمایه داری و 
کـه در حقیقـت اسـتراتژی حکومـت بـر جهـان را ترسـیم  کمونیـزم 
گیهـای یـک مجتهـد جامـع اسـت« )همـان( یعنـی  می کننـد، از ویژ
یـک مجتهـد جامـع، همـۀ اینهـا را بایـد بدانـد تـا یـک حکـم بدهد. 
زمان خودش را باید بشناسد. و بعد می فرماید: »یک مجتهد باید 
زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسالمی و حتی 
غیراسـالمی را داشـته باشـد و عـالوه بـر خلـوص و تقـوا و زهـدی کـه 

در خور شأن مجتهد است واقعًا مدیر و مدبر باشد...« )همان(
گـر مبّلـغ نباشـیم، مصرف کننـدۀ تبلیـغ کـه هسـتیم! یعنـی  مـا ا
هرکدام از ما طبیعتًا باید ارزیابی کنندۀ تبلیغ و مبّلغین هم باشـیم، 
کسـی دست بسـته در مقابـل مبّلغیـن ننشسـته اسـت، بلکـه همه با 
فکـر بـاز دارنـد بررسـی می کننـد و نقـد می کننـد. خیلـی از شـما اهـل 
علـم هسـتید، طلبـه هسـتید، آنهایی هم کـه طلبه نیسـتند باالخره 
طلبه سنج باید باشند، شما یا عالم هستی یا عالم سنج، کسی نباید 
از این دو حالت خارج باشد، باید عالم سنج باشی و ببینی باید پیش 
گر پزشک سنج  کدام عالم بروی؟ ما یا پزشک هستیم یا پزشک سنج. ا
نباشیم، ممکن است برخی از پزشک ها به ما آسیب بزنند. لذا باید 
بتوانیم پزشک خوب را پیدا کنیم. نسبت به همۀ مشاغل همین طور 

است، مثًا ما یا خلبان هستیم یا مسافر خلبان هستیم و...
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�انقــالب� �انقــالب�بــا�بعــد�از �انقــالب:�تبلیــغ�اســالم�قبــل�از رهبــر

فرق�دارد

مقـام معظـم رهبـری یـک جملـه ای دارنـد کـه خیلی جالب اسـت، 

کمّیت اسـالم نیسـت،  ایشـان می فرماید: »تبلیغ در دورانی که حا

کمیـت اسـالم دارد. در  یـک تفـاوت اساسـی بـا تبلیـغ در دوران حا

کمیت اسالم، تبلیغ هر بخشی از دین، می تواند درست  دوران حا

در جـای خـود واقـع شـود؛ یعنـی بیـان یـک بخـش از مجموعـه ای 

کمیت  کـه بـرای اداره زندگـی مردم الزم اسـت. درحالی کـه وقتی حا

اسـالم وجـود نـدارد، این طـور نیسـت؛ بخشـها از هـم جداسـت، 

کامـل نیسـت...« )در  بـه هـم بی ارتبـاط اسـت و همـه مجموعـه، 

دیـدار بـا روحانیـان و مبّلغـان اعزامـی در آسـتانه مـاه محّرم الحـرام 

/1376/02/13( یعنی تبلیغ اسالم قبل از انقالب با بعد از انقالب 

فـرق دارد؛ قبـل از انقـالب هـر قسـمتی از دیـن را کـه می توانسـتی 

گـر بلـد بـودی و مهـارت سـخن گفتن هم داشـتی،  توضیـح بدهـی ا

دیگر تمام بود، یک مبّلغ تمام عیار بودی. اما بعد از انقالب، یک 

حرف دین را که می خواهی بزنی باید اول کل جهان را نگاه بکنی 

و ببینـی ایـن حـرف بـه نفـع کـدام جنـاح سیاسـی در جهـان تمـام 

می شـود؟ لـذا گاهـی الزم اسـت کـه ایـن حـرف را نزنـی و یـک حـرف 

دیگر را بزنی.
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زمان شناسـی،  منهـای  گرفتـن  یـاد  دینـی  حـرف  چهارتـا  بـا 
انحـراف پدیـد می آیـد! سـرمان را همین جوری پاییـن نیندازیم که 
شـیطان ما را با چهارتا اصطالحات دینی و چهارتا معرفت دینی و 
چهارتا ارزش دینی فریب بدهد یعنی اینها را یاد گرفته باشیم ولی 
جلوی چشم ما سر بقیه را ببرند و جلوی چشم ما سر خود دین را 
ببرند و ما هم جزو این قاتلیِن سر بریدن دین قرار بگیریم. از خدا 

بخواهیم که ما را زمان شناس قرار بدهد.

�باشد پیامبر؟ص؟:�عاقل�باید�نسبت�به�زمانش�بصیر

ْن َیُکـوَن َبِصیـراً ِبَزَماِنـِه« 
َ
رسـول خـدا؟ص؟ می فرمایـد: »َعَلـی اْلَعاِقـِل أ

)خصال/ج2/ص525( عاقل باید نسبت به زمانش بصیر باشد. 
بصیر به زمان یعنی کسی که دربارۀ زمان، دید دارد، تحلیل دارد. 

اِس< )جاثیه/20(. 
ُر ِلل�نَّ َصا�ئِ َ ا �ب

قرآن کتاب تحلیل دهنده اسـت >َه�نَ
بعضی هـا چشـم دارنـد و می بیننـد امـا بصیـرت ندارند. مثـًا دربارۀ 
مسـائل و مشـکالت زمـان مـا، چـه کسـانی مشـکالت را می بیننـد و 
چه کسانی دربارۀ مشکالت، دید درست و تحلیل درست دارند؟

مثًا مشکل بی حجابی را همه دارند می بینند، اما چه کسانی 
دربـارۀ ایـن مشـکل بی حجابی دید صحیحی دارند، چه کسـانی در 
مورد این مشکل بی حجابی دید صحیحی ندارند؟ این یعنی انسان 

به زمانش، بصیرت داشته باشد و بتواند مشکالت را تحلیل کند.
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�وجوه�عقل،�زمان�شناسی�و�بصیرت�داشتن�به�زمان�است یکی�از

یکـی از وجـوه عقـل _ کـه این همـه در دیـن، از عقـل تعریـف شـده 
اسـت _ همیـن زمان شناسـی و بصیـرت داشـتن بـه زمـان و تحلیـل 
داشتن دربارۀ زمان است. بعضی ها ادعای زمان شناسی دارند اما 

حرف های مزخرف و اشتباهی می زنند که اصًا حد ندارد.
یک آدم بسیار باتجربه ای را در یک زمینه ای نگاه می کردم و 
حسرت می خوردم که ای کاش وقت می گذاشتم و پیش یک چنین 
آدم باتجربـه ای می نشسـتم و از او یـاد می گرفتـم و... امـا یک بـار در 
یک جلسـه یا گعدۀ چند نفره، ایشـان یک دفعه ای گفت که وضع 
دین داری خیلی بدتر از زمان طاغوت شده است! یک کمی دقت 
کـردم و دیـدم کـه محاسـبه و تحلیـل ایشـان دربارۀ اوضـاع زمانه ما 
اشـتباه اسـت؛ باالخـره آمـار ایـن مسـائل را داریـم. مثـًا می دانیـد 
کـه هرسـال، نمازخوان هـای مـا در دانشـگاه ها آمارشـان نسـبت به 
سـال قبـل دارد افزایـش پیـدا می کنـد. چطـور می شـود کـه قبـل از 
انقـالب از االن بهتـر بوده باشـد؟ حتی تعـداد نمازخوان های ما در 
فرودگاه های کشور هر سال دارد افزایش پیدا می کند. هرکسی که 

در فرودگاه های کشور باشد، این مطلب را متوجه می شود.
ْن َیُکوَن َعاِرفًا ِبَزَماِنه« 

َ
امام صادق؟ع؟ می فرماید: »َعَلی اْلَعاِقِل أ

)کافـی/ج2/ص116( عاقـل بایـد عارف به زمانش باشـد، عرفان با 
علم خیلی فرق می کند؛ به یک علم عمیق، به یک علمی که طرف 
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انگار شهود کرده است می گویند عرفان. عاقل باید عارف به زمان 
خودش باشد.

در جـای دیگـری امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »اْلَعاِلـُم ِبَزَماِنـِه 
کـه بـه زمـان  َواِبـس« )کافـی/ج1/ص27( کسـی 

َ
 َتْهُجـُم َعَلْیـِه الّل

َ
ال

گاه باشـد پراشـتباه نخواهد بود، اشتباهات به او هجوم  خودش آ
نمی برنـد. یعنـی کسـی کـه زمـان خـودش را نشناسـد پـر از اشـتباه 
می شـود؛ یعنی اشـتباهش یکی و دوتا نیسـت، باز قدم بعدی، باز 
قـدم بعـدی دچـار اشـتباه می شـود، مثـل ایـن راننده هـای ناشـی 

مدام به در و دیوار می کوبد!
َماِن َمْن  اِس ِبالّزَ ْعَرُف الّنَ

َ
أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرماید: »أ

ْحَداِثه« )غررالحکم/ح3252( چه کسـی از همه 
َ
ـْب ِمـْن أ َلـْم َیَتَعّجَ

عارف تـر بـه زمـان اسـت؟ چـون ایـن شـناخت زمـان، درجه بنـدی 
دارد و همه به این درجه نمی رسند. می فرماید: عارف ترین آدم ها 
بـه زمـان کسـی اسـت کـه تعجـب نمی کنـد چـون همه چیـز برایـش 
قابـل پیش بینـی بـوده اسـت. چـرا تو اصـًا در حـوادث روزگار تکان 
نمی خـوری! چـون مـن زمـان خـودم را می شناسـم و می دانـم کـه 

مسیر زمان این است...
گر  پـدر و مـادری کـه عـارف بـه زمـان عمـر کودک شـان باشـند ا
دیدنـد در حـدود سـن چهـارده سـالگی بچـه یـک تیـپ دیگـری زد 
تعجـب نمی کننـد، سـقف پاییـن نیامده اسـت. شـما االن می دانی 
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گـر یک کسـی زمـان را بشناسـد  فرزنـدت در چـه دورانـی اسـت؟ ا
می دانـد کـه در مسـیر زمـان، جوان هـا بـا چـه مشـکالت و مصائبـی 
گر  درگیر هسـتند. کاش اینها را به خود جوان ها هم بگویند، مثًا ا
کسـی زمـان را بشناسـد، می دانـد کسـانی کـه تـازه ازدواج کرده انـد، 
طبیعتـًا بـا چـه مشـکالتی ممکـن اسـت مواجـه بشـوند لـذا تعجـب 
نمی کند و می داند که اینها طبیعی اسـت و این مشـکالت هسـت، 
تـازه بعـد از ایـن مشـکالت هـم مشـکالت دیگـری هسـت، منتها در 
بین هر مشکالتی، خوشی ها و خوبی هایی هم هست، این مسائل 

در کنار همدیگر زندگی شما را ترتیب می دهد تا آخر عمرتان.
اصًا آدم زمان شناس تعجب نمی کند، در مورد زندگی فردی 
خیلـی می شـود از ایـن مثال هـا زد، در مـورد زمـان اجتماعـی هـم 

همین طور است و البته خیلی مسئلۀ مستقل و متفاوتی است.

طبــق�آیــه�قــرآن،�خــدا�بــرای�هرجامعــه�ای�یــک�زمان�و�یــک�عمری�
�داده�است قرار

بگذارید یک آیه از قرآن برای شما بخوانم تا کل بحث زمان شناسی 
تا االن که باهم مطرح کردیم، یک صورت دیگری پیدا کند: عالمۀ 
طباطبائـی ذیـل آیـۀ 34 سـورۀ اعـراف، مطالبـی دارنـد کـه یکـی دو 
جملـه اش را به طـور مختصـر بـرای شـما می گویم. قـرآن می فرماید 
 > ِ�ُمو�نَ �قْ َْس�قَ ا �ي

َ
ُرو�نَ َساَع�قً َول �نِ

ئْ
ا َْس�قَ ا �ي

َ
ُهْم ل

ُ
ل �بَ

ئَ
اَء ا ا �بَ

�نَ اإِ
ٌل �نَ �بَ

ئَ
�قٍ ا ّمَ

ئُ
ّلِ ا

ُ
>َوِلك

)اعراف/34( یعنی هر امتی و هر جامعه ای یک عمری دارد، یک 
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زمانـی دارد؛ وقتـی ایـن زمانـش تمام بشـود یک لحظـه هم عقب و 
جلـو نخواهـد شـد. عالمـۀ طباطبائـی ذیـل ایـن آیـه می فرمایـد کـه 
خداونـد متعـال در قـرآن بـرای جامعـه هـم »جـان« قائـل اسـت، 
مستقًا امتحان می کند و برایش زمان گذاشته است. یعنی برایش 
یـک دوران هایـی قـرار داده اسـت بعـد هـم می فرمایـد: دورۀ شـما 

تمام شد، بفرمایید تشریف ببرید!
شـهید صدر می فرماید: عمر جوامع بشـری با عمر انسـان ها 
متفـاوت اسـت؛ عمر انسـان ها تعیین شـده و مکتوب نـزد خداوند 
متعال اسـت، البته ممکن اسـت در اثر خوبی ها و بدی های شـان 
یک کمی باال و پایین بشود، ولی عمر جوامع بشری به عملکرد آن 
جامعـه بسـتگی دارد. خـب در طـول عمـر یـک جامعـه، خداونـد 
امتحان هایی از آن جامعه می گیرد، بارها در قرآن از امتحان الهی 
یـاد کـرده اسـت. راسـتی االن جامعـه مـا در چه وضعیتی اسـت؟ ما 
در چـه زمانـی بـه سـر می بریـم؟ از ایـن طـرف؛ مـا بـه ظهـور چقـدر 
نزدیک هسـتیم؟ از آن طرف؛ ما نسـبت به أباعبداهلل الحسـین؟ع؟ 

چه وظایفی داریم؟

�متوجه�نشــده�اند�که�زمان�ما،�زمان�حســین�است� بعضی�ها�هنوز
و�جهان�دارد�به�سوی�حسین�بازمی�گردد

همیـن سـؤال بنـده، ده سـال پیـش می توانسـت جوابـی متفـاوت 
داشـته باشـد. شـاید ُنـه سـال پیـش بـود کـه در اینجـا باهـم بحـث 
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می کردیم دربارۀ اینکه االن زمان رجعت به حسـین؟ع؟ فرارسـیده 
اسـت، جهـان بـه سـوی حسـین بـاز خواهـد گشـت و متوجـه امـام 
حسین خواهد شد... این را بنده بر اساس مشاهداتی که داشتم، 
عـرض کـرده بـودم، چـون همـان زمانـی بود که تـازه داشـت اربعین 
شـکل می گرفـت، در میـان جمعیـت چهـار یـا پنج میلیونـی اربعین 
بـود کـه بنـده تصادفـًا حضور پیـدا کرده بودم. در همان مسـیر هم 
گفتم که جهان دیگر حسینی خواهد شد. نقش امام حسین دارد 
در عالم عوض می شود، حدودًا ده سال از این ماجرا گذشته ولی 
بعضی ها هنوز هم متوجه نشـده اند که زمان، زمان حسـین است 
مثًا می گویند: اربعین یک سـفر زیارتِی مسـتحبی اسـت و هرکسـی 

خواست یک وقت دیگری غیر از اربعین برود!
آیا این زمان، وظیفۀ ما نسبت به امام حسین؟ع؟ با زمان های 
دیگـر فـرق نکـرده اسـت؟ آیـا قصـه متفاوت نشـده اسـت؟ هـر امتی 
یـک زمانـی دارد، یـک عمـری دارد. در ایـن زمان هـا امتحان هایـی 
گرفته می شود؛ خدا در قرآن بارها درمورد زمان جامعه و پایان عمر 
هـر جامعـه سـخن گفته اسـت. بعضی وقت ها در قـرآن می فرماید: 
گر زمانی برای شان مقدر نکرده بودم، همین االن نابودشان  من ا
کـرده بـودم، ولـی چـون زمان گذاشـته ام، تا وقتی که زمانش نرسـد 
نابودشـان نمی کنـم. خـود خداونـد متعـال به زمان هایـی که برای 

جوامع تعیین کرده، مقید است.
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ببینید رشد یک انسان در مراحل مختلف چه مراحلی دارد، 
بی حکمت هم نیست، مثًا دربارۀ یک انسان باید ببینیم که اول 
زمان چیسـت، بعد زمان چیسـت، بعد زمان چیسـت. دربارۀ یک 
جامعه هم همین طور است. راستی ما االن سال چندم جمهوری 
اسـالمی هسـتیم؛ از نظـر زمـان امتحانات؟ منظورم سـال قمری یا 
کـه االن علی القاعـده در  شمسـی آن نیسـت، منظـورم ایـن اسـت 

زمان چه امتحانی هستیم؟ آیا ما نباید اینها را بدانیم؟

�کســی�مؤمــن� گــر کــه�ا �زمان�هــا�هســت� طبــق�آیــه�قــرآن،�بعضــی�از

�فایده�ندارد بشود،�دیگر

جامعـۀ جهانـی در چـه زمانـی بـه سـر می بـرد؟ در قـرآن، بعضـی از 
گـر کسـی مؤمن بشـود، دیگر فایده نـدارد. چه  زمان هـا هسـت کـه ا
گـر کسـی مؤمـن بشـود فایـده نـدارد؟ در زندگـی  زمانـی اسـت کـه ا
فـردی، در زندگـی اجتماعـی. زندگـی فـردی را بگوییـد؟ لحظـه ای 
کـه یقیـن کـرد مـرگ آمـده اسـت. در قـرآن می فرماید آن زمـان دیگر 
فایده ندارد و دیگر زمان ایمان آوردن نیست.... در جامعۀ بشری 
چه زمانی زمان ایمان آوردن نیسـت؟ مثًا وقتی که روز فتح و روز 

نصرت دین بشود.

َما�نُُهْم  �ي ُروا اإِ �نَ َك�نَ �ي ِ �ن
َّ
ُع ال �نَ �نْ َ ا �ي

َ
ِح ل �قْ �نَ

ْ
ْوَم ال َ ْل �ي قـرآن می فرمایـد: >�قُ

گـر یک کسـانی ایمـان  < )سـجده/29( در روز فتـح ا ُرو�نَ �نَ �نْ ُ ا ُهْم �ي
َ
َول
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بیاورنـد ایـن دیگـر فایـده نـدارد. مـا می خواسـتیم از شـما امتحـان 
، ایمـان بیـاوری؟ االن  کار گذاشـتی بـرای آخـِر  بگیریـم، امـا شـما 
کـرم؟ص؟ فتـح کـرده، تـو االن ایمـان بیـاوری دیگـر فایـده  کـه پیامبـر ا
گر یک روزی آرمان هایش محقق بشود  ندارد. انقالب اسالمی هم ا
آن وقت یک کسی بیاید به انقالب ایمان بیاورد دیگر فایده ندارد.
طبق برخی از روایات، یکی از زمان هایی که می تواند مصداق 
ایـن مفهـوم باشـد، روز ظهـور اسـت. امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: 
گـر ظهـور شـد و حضـرت جهـان را  قبـل از ظهـور ایمـان بیاوریـد، ا
ِتـی َبْعـُض 

ْ
گرفـت دیگـر فایـده نـدارد. )ِفـی َقـْوِل اهلِل َعـّزَ َو َجـَل َیـْوَم َیأ

َیاُت 
ْ

آیاِت َرّبَِك ال َیْنَفُع َنْفسًا ِإیماُنها َلْم َتُکْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل َفَقاَل اآل

 َیْنَفُع َنْفسـًا 
َ

َیـُة اْلُمْنَتَظـَرُة ُهـَو اْلَقاِئـُم؟جع؟ َفَیْوَمِئٍذ ال
ْ

ـُة َو اآل ِئّمَ
َ ْ
ُهـُم ال

ـْیِف َو ِإْن آَمَنـْت ِبَمـْن  ِإیَماُنَهـا َلـْم َتُکـْن آَمَنـْت ِمـْن َقْبـِل ِقَیاِمـِه ِبالّسَ

َمـُه ِمـْن آَباِئـِه؟مهع؟؛ کمال الدیـن/18/1( البتـه ممکـن اسـت کـه 
َ

َتَقّد
کـه زیـاد چیـزی نمی فهمیـده و آن موقـع  یـک آدم جاهلـی باشـد 
ایمـان بیـاورد؛ ایـن قصـه اش فـرق می کنـد و نمی خواهـم مطلـق 

بگویم که دیگر برای هیچ کسی هیچ فایده ای ندارد.
پـس زمان شناسـی بـرای فـرد و جامعـه خیلـی مهـم اسـت. 
بعضـی از زمان هـا هـم زمان هـای مقطعـی بـه نـام ایام اهلل هسـتند، 
چقـدر خـدا سـفارش می کنـد بـه پیغمبرهـا کـه »ایـام اهلل« را بـه آنها 

ِه< )ابراهیـم/5( همین جـا یـک 
َ
الّل اِم  �يَّ

ئَ
ا �بِ ْرُهْم  ّكِ

>�نَ کـن  یـادآوری 
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نکتـه ای را عـرض کنـم، کـه شـاید بی ربـط بـه بحـث باشـد، ولـی بـه 
مناسبِت اول ماه محرم می خواهیم این نکته را عرض کنم، چون 

باید مناسبت ها را احترام گذاشت.

�
ً
�اســتجابت�دعاســت؛�خصوصــا �اول�محــرم�طبــق�روایــت،�روز روز

�خدا�می�خواهد برای�کسی�که�فرزند�خوب�از

فرموده انـد کـه روز اول محـرم، روز اسـتجابت دعـا اسـت، بـه ویـژه 
کـه بچـه ای  کـه بچـه می خواهنـد، بـه ویـژه آقایانـی  بـرای آقایانـی 
کـه  گل سرسـبد عالـم بشـود و بـه ویـژه آنهایـی  کـه  می خواهنـد 
می خواهند بچه شـان یکی از شـهدای برجسـتۀ تاریخ بشـود. چرا 
فردا؟ چون فردا روز استجابت دعای حضرت زکریا است که گفت: 
خدایا یک فرزندی به من بده، یک پسـری به من بده که این قدر 
خوب باشد که شهید بشود و سر از بدنش جدا کنند و او را پیش 
 ... من بیاورند و من بسـوزم برای حسـیِن سـرجدای آخرین پیامبر
طبـق روایـت، خداونـد روز اول محـرم، دعـای او را مسـتجاب کرد و 

یحیی را به زکریا داد.
چه شد که حضرت زکریا، افتاد به فکر دعا کردن برای فرزند؟ 
ایشان حضرت مریم را سرپرستی می کرد. مادر حضرت مریم، یعنی 
دختر عمران، نذر کرده بود که خدایا بچۀ من مال تو باشد و برای 
 ِ

ّ �قُ ِعْمَرا�نَ َر�ب
ئَ
ِ اْمَرا �ق

َ
ال  �قَ

�نْ تو خدمت کند. خدا فرمود: قبول کردم. )>اإِ
ًرا<؛ آل عمران/35( �ي ُمَحّرَ ْ��نِ َ �ي �ب ِ

َك َما �ن
َ
ْر�قُ ل

�نَ ِ�ي �نَ
�نّ اإِ
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حضـرت مریـم، خـادم محراب شـد. زکریـا هـر روز می آمد برای 
مریـم غـذا بیـاورد، ولـی می دیـد کـه غـذا پیـش او هسـت! پرسـید: 
مریم، اینها از کجا آمده و به تو رسیده است؟ گفت: اینها را خدا به 

ا<  َكِر�يَّ اِلَك َ�َعا رنَ من می دهد، از بهشت برای من آمده است... >ُه�نَ
اینجا بود که زکریا صدا زد: خدایا یک مادری نیت کند که بچه اش 
مال تو بشـود، این قدر بچه اش ُگل می شـود؟ یک پسـر هم به من 

ُه< )انبیاء/90( من هم 
َ
ا ل ْح�نَ

َ
ْصل

ئَ
َ� َوا ْح�ي َ ُه �ي

َ
ا ل �نَ ُه َوَوَه�بْ

َ
ا ل �نَ �بْ َ حب اْس�قَ بده... >�نَ

به تو پسر می دهم؛ آن هم چه پسری؛ حضرت یحیی...
زمان آن شده است که فرزندانی به دنیا بیایند به خاطر خدا 
و امـام زمـان، نـه بـه روال طبیعـی زندگـی. یـا به خاطـر اینکـه نائـب 
امـام زمـان فرمـود کـه امـروز ایـن مسـئله اولویـت دارد. نکنـد واقعـًا 
، بروید  آخرالزمان باشـد! سـورۀ آل عمران را بخوانید، این چند روز
دِر خانۀ خدا دعا کنید. چه گل پسرهایی، چه دخترهایی در کربال 
چه نقش هایی آفریدند، اینها چه مادرهایی داشتند. به یاد رباب 

... بیفت، چه دلی داشت این مادر



|�جلسه�دوم�|
کـ  وضعیـت زمانـ  را تعییـن  مهم تریـن عاموـی 

می کند چیات؟

�مکائد�نفس�و�فریب�های� �دستورهای�الهی�یکی�از حذف�زمان�از

ابلیس�است

یکـی از مکائـد نفـس و فریب هـای ابلیـس ایـن اسـت کـه زمـان را از 
کنـد و انسـان را بـه توجیه گـری و انجـام  دسـتورهای الهـی حـذف 
دستورهای خدا به نفع هوای نفس و به نفع جبهۀ باطل وادار کند. 
اساسـًا مشـکل قـرآن مشـکل الحـاد نیسـت ولـی این طوری کـه به ما 
دین را آموزش می دهند و اشـتباهًا از اصول عقائد شـروع می کنند، 
معموًال همه تصور می کنند کسانی که مقابل انبیاء هستند با »وجود 
خدا« مشـکل دارند، یا اینکه با »معاد« مشـکل دارند، با »نبوت« یا 

حتی »امامت« مشکل دارند درحالی که اصًا این طور نیست.
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قـرآن در زمانـی نـازل شـد کـه آنهایـی کـه مقابـل قـرآن بودنـد 
یـک دیـن و ایمانـی داشـتند؛ هرچنـد یـک دیـن تحریف شـده. امـا 
دین داری کردن در بین آنها باب بوده، و ایمان ناقص داشتن در 
بیـن آنهـا رواج داشـته اسـت. لـذا وقتی از اول می آینـد دین را به ما 
این جوری یاد می دهند که »اصول دین چند تاست؟ اول توحید، 
دوم عدل...« این قدر علما دورخیز کرده بودند برای مبانی بعیدۀ 
دیـن داری کـه مـا از دوران کودکی تصور می کردیم قرآن نازل شـده 
اسـت به جنگ کسـانی که نه به وجود خدا معتقد هسـتند، نه به 
خالقیـت او معتقـد هسـتند، نـه بـه وجـود معـاد معتقـد هسـتند و 
نـه عبادتـی را قبـول دارنـد. امـا بعـداً کـه چشـم و گوش مـان باز شـد 
فهمیدیم که آن مشرکین، قبل از بعثت پیامبر؟ص؟ هم خانۀ کعبه 
را طـواف می کردنـد، یعنـی خـدا را می شـناختند و قبـول داشـتند و 

حتی قبل از اسالم هم به خداوند »اهلل« می گفتند.

مشــکل�قــرآن�با�مشــرکین�»بی�دینِی�مطلق«�نبــود؛�دین�داری�بد�و�

تحریف�شده�بود/�مشکل�قرآن،�بد�دین�داری�کردن�است

مشـکل قـرآن بـا بـد دیـن داری کـردن بـوده، بـا ایمـان ناقـص بوده، 
بـا دیـن تحریف شـده بـوده؛ مشـکل قـرآن بی دینی مطلق نیسـت، 
آتئیسـت ها نیسـتند. البتـه  الحـاد مطلـق نیسـت، مشـکل قـرآن 
ممکن است در برخی از آیات قرآن هم با منکر معاد برخورد شده 
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باشد، ولی اصل ماجرا این نیست. شما بسیاری از آیاتی که ابتدائًا 
نـازل شـده اسـت وقتـی دقـت می کنیـد می بینیـد کـه دارد موعظـه 
می کند برای آدم هایی که هم به خدا معتقد هستند هم به معاد! 
اصًا شهر مکه یک شهر مذهبی بوده و عبادتگاه بوده، پس سپاه 
ابرهه برای چه می خواسـت بیاید آنجا خانۀ کعبه را خراب بکند؟ 
چـون آنجـا بـه حرمـت خانـۀ کعبـه بـه قـدری رونـق گرفتـه بـود کـه 
تبدیل به تجارتگاه و چهارراه حضور مردمان در آن منطقه شـده 

بود و اال آبادانی ای که در مکه نبود.
پس یادمان باشد که مشکل قرآن، بد دین داری کردن است، 
قرآن با بی دین های مطلق برخورد نمی کند. البته بی دینی مطلق 
هم یکی از مشکالت جوامع بشری است مثل کسانی که امروزه به 
آنهـا می گوینـد »بی دیـن« کـه نه هیـچ دینی دارند و نـه مطلقًا خدا 
را قبـول دارنـد. امـا قـرآن زیـاد بـه اینها نگاه نمی کند. قرآن بیشـتر با 
آنهایـی کـه نیم بند با دین خدا برخورد می کنند، مواجه می شـود. 
شـما بـا مطالعـه و مـرور قـرآن می بینیـد آنهایـی کـه بـا قـرآن مشـکل 

دارند، خودشان کلی اعتقادات دینی دارند.
این بد دین داری کردن چگونه پدید می آید؟ آیا این معضل، 
قبـل از پیامبـر پدیـد می آمـده ولـی بعـد از پیامبـر پدیـد نمی آیـد؟ 
این طـور کـه نیسـت. قبـل از پیامبـر؟ص؟ ایـن بـد دیـن داری کـردن 
بـا چـه انگیـزه ای درسـت می شـد؟ بـه چـه روش هایـی شـکل پیـدا 
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می کرد؟ بعد از پیامبر؟ص؟ هم این وضعیت »بد دین داری کردن« 
با همان انگیزه ها و شکل ها پدید می آید. پس زرنگِی کسی که قرآن 
می خواند و هوشمندی و فراست تالوت کنندۀ قرآن این است که 
هرجا خدا به کفار و منافقین نهیبی زد، این را به خودش بگیرد و 
به زمانۀ خودش بیاورد، در بین ما خیلی کفار و منافقین هستند. 
حـاال مـا نمی خواهیـم بـه کسـی برچسـب بزنیـم و تکفیـری برخـورد 
کنیـم و هـر کسـی یـک چیـزی گفت بگوییم که تو کافر هسـتی! ولی 
شـما کافرهـای قـرآن را نـگاه کـن، خیلی های شـان به ظاهـر مؤمـن 
کافـر می گویـی صدقـه بـده،  هسـتند. مثـًا می فرمایـد: وقتـی بـه 

ُهْم 
َ
َل ل �ي ا �قِ

گر می خواست خودش به او می داد. )>إَِو�نَ می گوید خدا ا

ُه 
َ
اُء الّل َ َسش ْو �ي

َ
ْ�ِعُم َم�نْ ل �نُ

ئَ
وا ا َم�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
ُروا ِلل �نَ َك�نَ �ي ِ �ن

َّ
اَل ال ُه �قَ

َ
ُم الّل

ُ
ك �قَ ا َررنَ وا ِمّمَ �قُ �نِ

�نْ
ئَ
ا

ْطَعَمُ�<؛ یـس/47( پـس ایـن فـرد کافـر هـم بـه خـدا معتقـد اسـت، 
ئَ
ا

بـه روزی رسـان بـودِن خـدا هـم معتقـد اسـت، ببیـن چـه بهانـه ای 
آورد کـه از صدقـه دادن فـرار کنـد! در قـرآن کریـم، مشـکل بـا رفتـار 

دین دارها است.

�جامعــه�ایــن�اســت�که�زمــان�را�از� �عوامــل�تحریــف�دیــن�در یکــی�از

�گیــر� دیــن�و�احــکام�دیــن�جــدا�کنیــم/�بعضی�هــا�بــه�ســنت�پیامبــر

�نمی�گیرد �نظر �را�در می�دهند�اما�زمانۀ�پیامبر

یکـی از عواملـی کـه دیـن در جامعـه تحریف می شـود این اسـت که 
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زمـان را از دیـن جـدا کنـی، از احـکام دینـی زمـان را بـرداری و کنـار 
بگـذاری؛ آن وقـت راه بدعـت بـاز می شـود. خیلـی از حرف هـا را 
سربسـته عـرض می کنـم. یک دفعـه ای می بینیـد، گیـر می دهـد بـه 
سـنت رسـول خدا؟ص؟ اما زمان رسـول خدا؟ص؟ را در نظر نمی گیرد، 
اسـت.  اسـت! هرچنـد ظاهـرش، ظاهـر دیـن  آغـاز بدعـت  ایـن 

نمونه هایش را برای شما عرض خواهم کرد.
آداب دیـن  کنـار بگذاریـم و در احـکام و  گـر  ا را  پـس زمـان 
کنیـم، مـا هـم  گـر زمان شناسـی را حـذف  و اولویت هـای دینـی، ا
می شویم جزو همان کسانی که بد دین دارانی می کنند، ما هم جزو 
کفـار و منافقیـن و بدعت گذارانـی می شـویم کـه قـرآن بـا مـا دشـمن 
اسـت. این طـور نیسـت کـه خـوارج شـدن، دیگـر ممکـن نباشـد، یا 
گر بنا باشد  منافق و کافر شدن، دیگر بذرش در عالم پیدا نشود، ا
مانند قریش مکه در جوامع اسالمی دیگر پدید نیاید، نصف قرآن 

تعطیل می شود چون نصف قرآن درگیری با این مشرکین است.
کدام مـان  مـا  نیسـتیم،  مشـرک  هیچ کـدام  کـه  مـا  نگوییـد: 
کیسـت؟  آیـات قـرآن بـرای  بت پرسـت هسـتیم؟! پـس این همـه 
اینهـا بـرای مـا هـم هسـت؛ ایـن درد امـروز ما اسـت، قـرآن کتاب روز 
اسـت، روزنامـه اسـت نـه یـک کتـاب تاریخـی و آرشـیوی! نـه فقـط 
آیاتـی کـه دربـارۀ مشـرکین زمـان پیامبـر؟ص؟ بـود ما باید فـرض کنیم 
که خطاب به ما هست، بلکه طبق روایات، هرچه در قرآن درگیری 
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بیـن بنی اسـرائیل و حضـرت موسـی می بینید، همـه اش مال امت 
 َما َکاَن ِفي َبِني  ِإْسَراِئیَل 

ُ
ِة ُکّل ّمَ

ُ ْ
پیامبر هم هست )َیُکوُن ِفي َهِذِه ال

ِة؛ من الیحضره الفقیه/ج1/
َ

ِة ِباْلُقّذ
َ

ْعِل َو َحْذَو اْلُقّذ ْعِل ِبالّنَ َحْذَو الّنَ
کـه در قـرآن آمـده، مـال مـا هـم  ص203( داسـتان اقـوام گذشـته 
هست؛ حتی داستان های حضرت ابراهیم که مربوط به چند هزار 
سال قبل است. پس حساب آن کسانی که قرآن با آنها درگیر شده 
اسـت را از خودمـان جـدا نکنیـم و نگوییـم که اینها به ما چه ربطی 
دارد، مـا کـه معتقـد هسـتیم، مـا کـه بت پرسـت نیسـتیم و... ایـن 
سـطحی نگری اسـت، زشـت اسـت آدم این جـوری بـا خـدا برخـورد 

بکند. خدا مگر کتاب قصه گفته است؟

«�می�توانی�بدعت� �زمــان�را�حذف�کنی،�به�نام�»ســنت�پیامبــر گــر ا

�بُبــری/�تفــاوِت�لبــاس�امام�صــادق؟ع؟�بــا�پیامبر؟ص؟  بگــذاری�و�ســر

�زمانه �تغییر به�خاطر

می گیـرد؟  صـورت  دیـن داری«  »بـد  کـه  می شـود  چطـور  پـس 
این طـوری کـه زمـان را از دیـن حذف کنیم. یـک نمونه مثال برای 
شـما بزنـم از کلماتـی کـه امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد. یـک کسـی بـه 
نـام سـفیان ثـوری، نـزد امـام صـادق؟ع؟ آمد و دید کـه حضرت یک 
پیراهـن سـفیدی بـه تـن کـرده اسـت کـه ماننـد پوسـتۀ نـازک روی 
غ، نرم و لطیف است و البد خیلی هم گران بها بوده است.  تخم مر
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گفت آقا این لباس، لباس شما نیست. زمان رسول خدا؟ص؟ ایشان 
چنین لباسـی به تن نمی کردند... ببینید؛ بحث زمان اسـت، شما 
گـر زمـان را حـذف کنـی، بـا کلمـه ای بـه نـام »سـنت رسـول خـدا«  ا

می توانی سر ببری!
حضـرت فرمـود: بشـنو از مـن و گـوش بـده، حفـظ کـن، اینهـا 
خیـر تـو اسـت. بعـد ایـن جملـه را از حضـرت ببینیـد: »َو َلـْم َتُمـْت 
َعَلـی ِبْدَعـٍة« ایـن حـرف مـن را گـوش بـده تـا یـک وقـت بدعت گـذار 
نمیـری. بدعت گـذار یعنـی همـان کسـی کـه تحریـف دیـن می کنـد. 
ّنَ 

َ
ْخِبُرَك أ

ُ
حـاال حضـرت چه می خواهـد به او بگوید؟ می فرمایـد: »أ

َکاَن ِفـي َزَمـاٍن ُمْقِفـٍر َجـْدب« رسـول خـدا در زمـان  َرُسـوَل اهلِل؟ص؟ 
سرشار از فقر زندگی می کرد که کمبود آذوقه وجود داشت و زمان 
مشـقت باری بـود. امـا وقتـی دنیـا اقبـال کـرده و همـۀ مؤمنیـن در 
رفاه هسـتند، بهترین کسـانی که خوب اسـت خوب بپوشـند، آدم 
ِبي 

َ
ْوِرّيُ َعَلی أ

َ
. )َدَخَل ُسْفَیاُن الّث خوب ها هستند نه آدم های فاجر

َها ِغْرِقـُئ اْلَبْیِض َفَقاَل َلُه ِإّنَ 
َ
ّن

َ
ی َعَلْیـِه ِثَیاَب ِبیٍض َکأ

َ
َعْبـِداهلِل؟ع؟ َفـَرأ

ُقـوُل 
َ
ـي َو؟ع؟ َمـا أ َبـاَس َلْیـَس ِمـْن ِلَباِسـَك َفَقـاَل َلـُه اْسـَمْع ِمّنِ َهـَذا الّلِ

ِة َو اْلَحّقِ َو َلْم  ّنَ ْنَت ِمّتَ َعَلی الّسُ
َ
ُه َخْیٌر َلَك َعاِجاًل َو آِجاًل ِإْن أ

َ
َلَك َفِإّن

ّنَ َرُسوَل اهلِل؟ص؟ َکاَن ِفي َزَماٍن ُمْقِفٍر َجْدٍب 
َ
ْخِبُرَك أ

ُ
َتُمْت َعَلی ِبْدَعٍة أ

 
َ

اُرَها َو ُمْؤِمُنوَها ال  ُفّجَ
َ

ْبَراُرَها ال
َ
ْهِلَها ِبَها أ

َ
َحّقُ أ

َ
ْنَیا َفأ

ُ
ْقَبَلِت الّد

َ
ا ِإَذا أ ّمَ

َ
َفأ

اُرَها؛ کافی/ج5/ص65(
َ

 ُکّف
َ

ُمَناِفُقوَها َو ُمْسِلُموَها ال
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کـه هـر کسـی خـوب شـد بایـد لبـاس  گفتـه اسـت  چـه کسـی 
بـد بپوشـد؟! بلـه؛ یـک وقـت مـردم فقیـر هسـتند، رئیـس جامعـه 
فقیرانه تر می پوشـد، اما یک وقت همه دست شـان به دهن شـان 
می رسد، در چنین زمانی اتفاقًا خوب ها باید بهتر بپوشند. ببینید 
زمان چقدر قصه را تغییر داد! حاال شما بقیۀ موارد را حساب کن. 
اینها تازه نمونه های کوچک زمان شناسی است. نمونه های بزرگ 
زمان شناسـی کـه امتحان هـای مـا آنجـا تعریـف می شـود مسـائلی 

است که باید شب های بعد به آن برسیم.
در ایـن زمینـه سـخنان فـراوان و سـیرۀ عجیـب و غریبـی در 
معصومیـن داریـم. امـام سـجاد؟ع؟ در مدینه بر مرکـب گران بهایی 
سوار می شد و در روایت ها نوشته اند شتر سرخ موی گرانی را سوار 
می شدند به خاطر عزت شان؛ برای اینکه در مقابل دشمنانی که 
می خواسـتند اهل بیـت؟مهع؟ را خـوار کننـد، عـّزت و کرامتـش حفـظ 
اِحَلـَة  ـاَلُم َکاَن َلَیْبَتـاُع َالّرَ بشـود. )ِإّنَ َعِلـّیَ ْبـَن َاْلُحَسـْیِن َعَلْیِهَمـا َالّسَ
البتـه  محاسـن/ج2/ص639(  َنْفَسـُه؛  ِبَهـا  ُیْکـِرُم  ِدیَنـاٍر  ِبِماَئـِة 
زمانـۀ امـام سـجاد؟ع؟ را هـم بایـد نـگاه کنیـم، االن مثـل زمـان امام 
گرفتـاری هسـت، یـک وقـت  سـجاد؟ع؟ نیسـت، بلکـه االن فقـر و 
مسـئولین نروند مرکب گران قیمت سـوار بشـوند و بگویند که امام 
سـجاد؟ع؟ این طـور رفتار می کرد! بنـده می خواهم با این مثال ها، 

تفاوت زمان را عرض بکنم.
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�خضاب�برای�مؤمنین�به�دلیل�تفاوت�زمان�پیامبر؟ص؟  تغییر�دستوِر

با�زمان�امیرالمؤمنین؟ع؟

خضـاب  چـرا  شـما  گفتنـد:  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  بـه  آمدنـد 
نمی کنیـد؟ حـاال زمان امیرالمؤمنین؟ع؟ فاصله اش با زمان رسـول 
خدا؟ص؟ چقدر است؟ مثًا ده سال یا در همین حدود. گفتند مگر 
رسـول خـدا؟ص؟ نفرمـود کـه محاسـن تان را خضـاب بکنید تا شـبیه 
یهودی هـا نشـوید؟ ببینیـد امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ چـه جوابـی 
می دهند؟ می فرماید: بله فرمودند ولی آن مربوط به زمانی بود که 
کثریت  مسلمان ها در اقلیت بودند، االن این قدر مسلمان ها در ا
کـه اصـًا یهـودی وجـود نـدارد، این قـدر آنهـا قبیله شـان  هسـتند 
کوچـک اسـت کـه هضـم شـدند، وقتـی هضـم شـدند دیگـر تشـّبه 

ُروا  ُسـوِل؟ص؟ َغّیِ بـه یهـود از بیـن رفته اسـت. )ُسـِئَل؟ع؟ َعـْن َقـْوِل الّرَ

یـُن  َمـا َقـاَل؟ص؟ َذِلـَك َو الّدِ
َ
ُهوا ِباْلَیُهـوِد َفَقـاَل؟ع؟ ِإّن  َتَشـّبَ

َ
ـْیَب َو ال

َ
الّش

؛  َسـَع ِنَطاُقـُه َو َضـَرَب ِبِجَراِنـِه َفاْمـُرٌؤ َو َمـا اْخَتـار
َ
َن َو َقـِد اّت

ْ
ـا اآل ّمَ

َ
 َفأ

ٌ
ُقـّل

نهج البالغـه، صبحی صالـح/ص471( جانـم بـه ایـن دیـن! عجـب 
دین باحال و قشنگی است!

ُکْم ِفي َزَماٍن 
َ
روایتی از رسول خدا؟ص؟ هست که می فرماید: »ِإّن

اِس َزَمـاٌن َمْن َعِمَل  ِتي َعَلی الّنَ
ْ
ِمـَر ِبِه َهَلَك َو َسـَیأ

ُ
َمـْن َتـَرَك ُعْشـَر َمـا أ

ِمـَر ِبـِه َنَجـا« )کنزالفوایـد/ج1/ص217( شـما در زمانـی 
ُ
ِبُعْشـِر َمـا أ

گـر یـک دهـم دسـتورهایی کـه خـدا بهتـان داده تـرک  هسـتید کـه ا
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کنیـد نابـود می شـوید. امـا زمانی خواهد رسـید که مـردم یک دهم 
دسـتورهای خـدا را هـم گـوش بدهنـد نجـات پیدا می کننـد. یعنی 
یـک زمانـی می رسـد کـه مـا در بیـن مـردم نیسـتیم، یعنـی زمانـه ای 
کـه مـردم، پیغمبـر را مقابـل خودشـان نمی بیننـد، امـام را  اسـت 
مقابـل خودشـان نمی بیننـد، در آن زمـان، مـردم ُنه دهـِم دیـن را 

ترک کنند و یک دهم دین را اجرا کنند، نجات پیدا می کنند.

�دین�داری�به�مردم�سهل�بگیرید توصیۀ�آقای�بهجت؟هر؟:�در

حـاال بعضی هـا در همیـن زمـان، می خواهنـد سخت گیری شـان 
کـرم؟ص؟ باشـد؛ بـه مـردم رحـم کنیـد! حضـرت  مثـل زمـان پیغمبـر ا
آیت اهلل العظمـی بهجـت حـدود بیسـت و پنـج سـال پیـش بـه یکی 
، فرمـوده بودنـد: برویـد در  از بـزرگان و یکـی از روحانیـون مشـهور
دیـن داری بـه مـردم سـهل بگیریـد... چنـد بـار ایـن جملـه را تکـرار 
کردنـد. حـاال چـه مناسـبتی داشـت کـه ایشـان ایـن را گفتنـد؟ مگـر 
ایـن  از  از چنـد سـال، به خاطـر بعضـی  بعـد  بـود؟  چیـزی شـده 
سـخت گیری ها، یـک عـده ای آمدنـد و بـه اسـم تسـاهل و تسـامح، 

سوءاستفادۀ سیاسی ای کردند.
آقای بهجت فوق العادگی های خاصی داشتند؛ نه تنها زمان 
خودشـان را می شـناختند بلکـه زمـان آینـده را هـم می شـناختند. 
زمان شـناس  دربـارۀ  حرف هایـی  چـه  ایشـان  ببینیـد  آن وقـت 
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سـخنانی  چـه  و  می کردنـد  بیـان  نـوری  فضـل اهلل  شـیخ  بـودن 
دربـارۀ زمان نشـناس بـودِن برخـی از علمـای بسـیار مشـهور بیـان 
می کردنـد؛ هرچنـد بـا احتـرام بسـیار فـراوان. ایشـان یـک مثالـی 
می زدنـد و می گفتنـد: برخـی از علمـا بـا مشـروطه همراهـی کردنـد 
و مشـروطه خواه ها آمدنـد شـیخ فضـل اهلل نـوری را سـربدار کردنـد، 
هرچند آنها بعدًا پشیمان شدند. اما بعضی از علماء نجف، وقتی 
کـه مشـروطه می خواسـت تصویـب بشـود، بـه خانواده هـا و اقـوام 
کـه برگردیـد و بـه عـراق بیاییـد،  خودشـان در ایـران پیـام دادنـد 
چـون آنجـا دیگـر حجـاب امنیـت ندارد. سـالها بعد از مشـروطه که 
رضاخان بی حجابی اجباری راه انداخت، تازه فهمیدند که دلیل 
ایـن حـرف چـه بـود. آقـای بهجـت می فرمایـد: آن علما چطـور این 

مسئله را فهمیدند و پیش بینی کردند؟!

قانــون�اضافی،�مناســبات�اجتماعی�را�شــکننده�می�کنــد�/�قانون�

اضافی�زمینۀ�رانت�و�فساد�و�لج�بازی�است

کـه  دربـارۀ زمان شناسـی، یـک روایتـی از امـام هـادی؟ع؟ هسـت 
شـبیه آن، از برخـی معصومیـن دیگـر هـم نقل شـده اسـت. ایشـان 
می فرماید: در زمانه ای که عدالت بیشتر از ستم است، حرام است 
بـه کسـی سـوءظن داشـته باشـی، بلکـه بایـد بـا حسـن ظن برخورد 
کنی. تو نباید به کسی سوءظن داشته باشی مگر اینکه بدانی واقعًا 
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[ َفَحَراٌم  ْغَلُب ]ِمَن اْلَجْوِر
َ
آدم بدی است »ِإَذا َکاَن َزَماٌن اْلَعْدُل ِفیِه أ

/ص142(  ـی َتْعَلَم َذِلَك ِمْنه« )نزهه الناظر َحٍد ُسـوءًا َحّتَ
َ
ْن َتُظـّنَ ِبأ

َ
أ

آقا ممکن اسـت، طرف کاّلش باشـد! بله، منتها تو وظیفه ات این 
اسـت کـه االن بـا حسـن ظن برخورد کنی. چرا؟ چـون غلبه با عدل 
و خوبی هـا اسـت. و بالعکـس در ادامـۀ روایـت می فرمایـد: »َو ِإَذا 
َحٍد 

َ
ْن َیُظّنَ ِبأ

َ
َحٍد أ

َ
ْغَلُب ِمَن اْلَعْدِل، َفَلْیَس ِل

َ
َکاَن َزَمـاٌن اْلَجـْوُر ِفیـِه أ

ی َیْبُدَو َذِلَك ِمْنُه« امام صادق؟ع؟ هم در روایت مشابهی  َخْیرًا َحّتَ
کثـر مـردم صالـح هسـتند حرام اسـت به  می فرمایـد، در زمانـی کـه ا

کسی سوءظن داشته باشی.
آقایان مجلس شـورای اسـالمی، به شـما عرض بکنم، بعضی 
از قوانینـی کـه شـما دارید می نویسـید، مثل قوانیـن زمان طاغوت 
اسـت، مردم که دزد و کالش نیسـتند، این قدر قانون های بیخود 
و اضافـی تصویـب نکنیـد؛ قانـون اضافـی زمینـۀ رانت اسـت، زمینۀ 
مناسـبات  اضافـی  قانـون  اسـت،  لج بـازی  زمینـۀ  اسـت،  فسـاد 
اجتماعـی را شـکننده می کنـد. خیلـی عالقمنـد هسـتم بدانـم در 
مجلـس شـورای اسـالمی یـا در مرکـز مطالعـات مجلـس شـورای 
اسـالمی چنـد نفـر متخصـِص ایـن مطلـب وجـود دارد کـه »قانـون 
اضافـی چقـدر بـرای مملکـت، سـّم اسـت« مثًا چه کسـی کار کرده 
اسـت روی ایـن موضـوع کـه صهیونیسـت ها گفتنـد »مـا بـا قوانیـن 
اضافی ای که سِر ملت ها می ریزیم، ملت ها را چپاول می کنیم، به 
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حدی که دیگر تشخیص ندهند قانون خوب چیست و قانون بد 
چیسـت؟« قانـون خیلی خوب اسـت، قانون مثـل نَفس می ماند، 
گر این َنَفس برود و درنیاید چه؟ هرچیز خوبی که زیادی اش  ولی ا

خوب نیست!

قانــون�اضافــی�ســوءظن�بیــن�مــردم�را�افزایــش�می�دهــد/�بایــد�از�

�را�به�خود�مردم�سپرد قوانین�اضافی�کم�کرد�و�امور

اصـًا قانـون اضافـی سـوءظن بیـن مـردم را افزایـش می دهـد، یـک 
جامعـۀ خـوب کـه این قدر قانون نمی خواهـد. چقدر باید مراقبت 
کرد، و باید از قوانین اضافی کم کرد و مردم سپاری کرد، و معتمدین 
را فعال کرد، و نخبگان را به کار گرفت و امور را به خود مردم سپرد. 
یک نمونۀ کوچکش که قوۀ قضائیه یک هوشمندی در آن انجام 
کـه حکـم آن  داده اسـت، همـان شـوراهای حـل اختـالف اسـت 
محکم تـر از حکـم قضـات هـم هسـت. یعنـی می رونـد یـک حکمـی 
انتخـاب می کننـد و قصـه را بیـن خودشـان جمـع می کننـد. دیگـر 
آن همه بگیر و ببند و وکالت ندارد. این یک نمونۀ کوچک اسـت، 
خیلی از امور را باید این طوری به شیوۀ محله ای و منطقه ای حل 

کرد و به آئین نامه ها و بروکراسی نسپرد.
زمانـۀ مـا چـه زمانـی اسـت. زمـان را بایـد شـناخت. برخـی از 
کـه بایـد در زمـان طاغـوت می بـود ولـی االن حـق  قوانیـن هسـت 
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نداریـد چنیـن قانونـی بگذاریـد. آیـا زمانـی اسـت که مردم مـا مردم 
خوبی هسـتند فرق نمی کند با زمانی که مردم گرگ هسـتند. خب 
قوانینـش خیلـی باهـم فـرق می کنـد. اصـل را بـر حسـن ظن بایـد 

گذاشت یا اصل را بر سوءظن باید گذاشت؟
یـک کسـی از امـام صـادق؟ع؟ پرسـید: یـک بـرده ای دارم کـه 
اصًا عرق خور است، آدم الابالی و بدی است، من االن با او چه کار 
کنـم؟ آیـا آزادش کنـم یـا بفروشـم پولـش را صدقه بدهـم؟ یک بردۀ 
بـد پیـدا کـرده اسـت، ایـن را آزاد کنـد بهتـر اسـت یـا بفروشـد؟ امـام 
گر زمانی است که فقر در جامعه،  صادق؟ع؟ فرمود: بستگی دارد؛ ا
گر زمانی اسـت که  زیـاد اسـت، بفـروش و پولـش را صدقـه بـده، اما ا
َلُه َرُجٌل َو 

َ
فقر کم اسـت و مردم همه دارا هسـتند، آزادش کن. )َسـأ

ُموِر 
ُ ْ
َنـا َحاِضـٌر َفَقـاَل َیُکـوُن ِلـَي اْلُغـاَلُم َو َیْشـَرُب َو َیْدُخـُل ِفي َهـِذِه ال

َ
أ

ُق ِبَثَمِنِه 
َ

َتَصّد
َ
ِبیُعُه َو أ

َ
ْم أ

َ
َحّبُ ِإَلْیَك أ

َ
ْعِتُقُه أ

ُ
ِریُد ِعْتَقُه َفأ

ُ
اْلَمْکُروَهِة َفأ

َدَقُة  َماِن الّصَ ْفَضُل َو ِفي َبْعِض الّزَ
َ
َماِن أ َفَقـاَل ِإّنَ اْلِعْتـَق ِفـي َبْعِض الّزَ

اُس  اُس َحَسـَنًة َحاُلُهْم َو ِإَذا َکاَن الّنَ ْفَضُل ِإَذا َکاَن الّنَ
َ
ْفَضُل اْلِعْتُق أ

َ
أ

َحّبُ ِإَلّيَ ِإَذا َکاَن ِبَهِذِه 
َ
ْفَضُل َو َبْیُع َهَذا أ

َ
َدَقُة أ َشـِدیَدًة َحاُلُهْم َفالّصَ

اْلَحال؛ من الیحضره الفقیه/ج3/ص135(
ببینیـد چقـدر زمـان تأثیـر دارد! اینهـا را به عنـوان نمونه برای 
اینکـه ذهن مـان توجـه پیـدا بکنـد عـرض می کنـم. یـا امـام رضـا؟ع؟ 
می فرمایـد:  و  می کنـد  ح  مطـر لبـاس  دربـارۀ  را  دیگـری  موضـوع 
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ْلِبَس 
ُ
ُبوِد َو أ

ُ
ْجِلَس َعَلی الّل

َ
ْن أ

َ
وَن أ ْعِف ِمْن َمَواِلّيَ ُیِحّبُ

َ
ْهَل الّض

َ
»ِإّنَ أ

َمـاُن َذِلـك« )مکارم االخـالق/ص98(  ـُل الّزَ اْلَخِشـَن َو َلْیـَس َیَتَحّمَ
بعضـی از ضعفـای از دوسـتان مـن، دوسـت دارنـد کـه مـن بـر یـک 
پوسـتین خیلی ناچیز بنشـینم و لباس خشـن تنم کنم، ولی زمان 
ما تحمل این را ندارد که من این لباس ها را بپوشم. اینها دوستان 
من هستند، خودشان آدم های ضعیفی هستند و می خواهند من 

این جوری رفتار کنم ولی این رفتار در این زمان، صحیح نیست.

چه�عناصری�تعیین�کنندۀ�وضعیت�زمان�هستند؟

ُخب ما تا حدی متوجه شدیم که زمان در حکم دینی، مؤثر است، 
در آداب هـم مؤثـر اسـت، در اولویت هـا هـم مؤثـر اسـت. زمـان در 
همه چیز مؤثر اسـت، حاال این زمانه اصًا چه هسـت و مختصات 
زمان ما امروز چیست؟ قبل از اینکه به این بحث برسیم که اساسًا 
مختصـات زمـان مـا _ از حیـث بین المللـی، از حیـث منطقـه ای و از 
حیـث جامعـۀ اسـالمی _ چیسـت )و بعضی وقت ها ایـن مختصات 
را در مکان هـای مختلـف هـم بایـد حسـاب کنیـم( مـا اول باید این 
زمان را به طور کلی بشناسـیم که با چه چیزی تغییر می کند و چه 

گی های زمان هستند؟ عواملی تعیین کنندۀ ویژ
گی های زمان هسـتند؟ افکار  چـه چیزهایـی تعیین کنندۀ ویژ
، سـطح اطالعات و  عمومـی، فرهنـگ، سـبک زندگـی، سـطح افـکار
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گاهـی مـردم، وضع زندگی مردم، وضـع زندگی مادی مردم، وضع  آ
امنیـت مـردم و... اینهـا عناصـری هسـتند کـه وضـع زمـان را تعیین 
می کننـد؛ عوامـل مختلفـی کـه محـدود بـه یکـی دو مورد نیسـتند، 

اینها زمان را مشخص می کند.
گی هایـی دارد؟ عوامـل  شـما فکـر می کنیـد زمـان مـا چـه ویژ
مختلفـی در شـکل گیری وضعیـت زمان و مختصـات زمان دخالت 
دارنـد. مثـًا »فرهنـگ« یکـی از ایـن عوامـل اسـت. االن فرهنـگ در 
زمان ما چگونه است؟ اصًا فرهنگ به چه چیزی می گویند؟ االن 
نمی خواهیـم وارد بحـث تعریـف فرهنـگ بشـویم. بخشـی از ایـن 
فرهنـگ را می شـود سـبک زندگـی قـرار داد، که خود سـبک زندگی، 
گی هـای زمـان اسـت. یکـی دیگـر از  تعیین کننـدۀ وضعیـت و ویژ
عناصـر مؤثـر بـر وضعیـت زمـان، »فکـر مردم« یا سـطح عقـل و درک 
مردم است و اینکه افکار عمومی به چه مسائلی بیشتر توجه دارد؟
»افـکار  مثـًا  داد؛  تغییـر  می شـود  را  عناصـر  ایـن  از  خیلـی 
عمومی« را می شـود تغییر داد؛ به همین دلیل اسـت که بعضی ها 
گی هایـی را در زمـان، زیـاد  زمانـه را دسـت کاری می کننـد و یـک ویژ
و کـم می کننـد. مثـًا یک دفعـه ای می بینیـد کـه وضع مـادی مردم 
باال و پایین می شـود، وضع امنیتی مردم، سـطح رفاه عمومی و... 
اینها همه تعیین کنندۀ وضعیت زمانه است. یک نمونۀ دیگرش، 
ابزارهایی است که مردم دارند با این ابزارها زندگی می کنند؛ مثل 
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ابـزار ارتباطـی. اینهـا خیلی در وضعیت زمانه، تعیین کننده اسـت، 
االن تقریبًا همۀ مردم یک موبایل در دست شان هست که با این 

، انگار یک جهانی را در اختیار دارند و با آن ارتباط دارند. ابزار

�بدهد،�چیست؟ اصلی�ترین�عاملی�که�می�تواند�زمانه�را�تغییر

گی ای  در بین همۀ این عوامل، می خواهم بروم سراغ اصلی ترین ویژ
گی های زمان را تعیین می کند. االن  که زمانه را تغییر می دهد و ویژ
گی زمان ما چیست؟ عوامل مختلفی می توانند زمان  مهم ترین ویژ
ما را تغییر بدهند ولی باید دید مهم ترین عامل تعیین کنندۀ زمان 
چیست؟ مهم ترین عاملی که می تواند بر روی زمان تأثیرگذار باشد 
چیست؟ آیا فرهنگ است؟ وضع مادی مردم است؟ افکار عمومی 
اسـت؟ ابزار و امکانات اسـت؟ اینها همه می توانند مؤثر باشـند. اما 
مهم ترین عامل چیست؟ من می خواهم از این کالم امیرالمؤمنین 
ـَر  َتَغّیَ »ِإَذا  کـه در نهج البالغـه می فرمایـد  کنـم  اسـتفاده  علـی؟ع؟ 
َمـاُن« )نهج البالغه/نامـه31( مهم تریـن عامـل  ـَر الّزَ َتَغّیَ ـْلَطاُن  الّسُ

تغییردهنده و تعیین کنندۀ وضع زمان، قدرت است
وقتـی شـنیدید کـه دانشـمندان یـک چیـزی را گفتنـد، کمـی 
تأمل کنید، صبر کنید، ببینید که آیا دانشـمندان در زمان سـلطۀ 
گفته انـد یـا نـه؟ ممکـن اسـت تحـت تأثیـر  صهیونیسـت ها ایـن را 
قدرتمندان، سخن بعضی از دانشمندها را برجسته کرده باشند. 
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برخی می گویند: »امروز در دانشـگاه ها این طور گفته می شـود...« 
آیا در دانشگاه های تحت سلطۀ صهیونیست که استانداردهایش 
گفتـه می شـود؟ ایـن  را صهیونیسـت ها تعییـن می کننـد این طـور 
بـه  پـول مـی رود  یـا می گوینـد: »امـروز  آزاد علـم نیسـت.  جهـاِن 
سمت...« صبر کن، تأمل کن! پول در زمان سلطۀ صهیونیست ها 

به این سمت می رود؟ آنها کجا سرمایه گذاری می کنند؟

مهم�ترین�عاملی�که�وضعیت�زمان�را�تعیین�می�کند�و�زمانه�را�تغییر�

�است می�دهد،�قدرت�است/�قدرت،�مسئلۀ�اول�حیات�بشر

قـدرت، مسـئلۀ اول حیـات بشـر اسـت، کسـی نبایـد سـرش را مثـل 
کبک توی برف بکند و بگوید: هیچ کسی من را نمی بیند! در مورد 
کبـک می گوینـد، این قـدر نـادان اسـت که وقتـی می خواهد مخفی 
بشود، کله اش را مثًا داخل برف می کند درحالی که هیکلش بیرون 
گر ما نگاه نکنیم  است! ُخب معلوم است که راحت آن را می زنند! ا

به اینکه قدرت دست چه کسانی قرار دارد، لطمه می خوریم.
برخـی می گوینـد: »در جهان پزشـکی این طور گفته می شـود 
کـه...« صبـر کـن، تأمـل کـن! جهـان پزشـکی در زمـان چـه قدرتی؟ 
کـه فکـر می کننـد هیـچ قدرتـی  بعضی هـا این قـدر نـادان هسـتند 
کامـًا آزاد  در جهـان وجـود نـدارد و همه چیـز را در یـک فضـای 
می بینند. نکند چند سـالی اسـت که حضرت ظهور کرده و جهان 
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 WHO آزاد شده است که ما خبر نداریم! کسی که دربست تسلیِم
بشـود، انـگار چنیـن تصـوری دارد، یعنـی تصور می کنـد که حضرت 
کـرده و دیگـر هیـچ قـدرت فاسـد قاهـر فریبـکاری بـر عالـم  ظهـور 

مسلط نیست.
مثـًا می گوینـد: »از نظـر هنری امـروز این طور اسـت....« صبر 
کـن! در زمـان سـلطۀ چـه کسـانی در عالـم، داریـد وضعیـت هنـر را 
بررسی می کنید؟ یا وقتی می خواهید فقر را در عالم بررسی کنید، 
بایـد فقـر را بـا توجـه بـه ایـن نظـام سـلطه ای کـه در عالـم هسـت، 
بررسـی کنید. مهم ترین عاملی که وضعیت زمان را تعیین می کند 

و زمانه را تغییر می دهد، قدرت است.
گـر بخواهیـم  حـاال مـا در زمـاِن یـک قـدرت قاهـرۀ مسـلط، ا
کنیـم و  زمانـه را تغییـر بدهیـم یـا بخواهیـم خـالف زمـان حرکـت 
یـک زمانـۀ دیگـری بخواهیـم ایجـاد بکنیـم، بایـد چـه کار بکنیـم؟ 
کـه یک دفعـه ای سـر از  ُخـب شـما همین جـوری بحـث می کنیـد 
انقالبی گـری درمی آوریـد. ُخـب معلـوم اسـت، قدرت هـا امـروز در 
جهان تعیین کننده هستند. تکنولوژی تعیین کننده نیست. االن 
بعضـی از تکنولوژی هـا هسـتند کـه قدرت هـا اجـازۀ عرضـه و تولیـد 
نمی دهنـد. مثـًا می گوینـد: نـه، این جـور ماشـین ها یـا دسـتگاه ها 
االن نبایـد تولیـد بشـود. چـرا؟ چـون همـان ماشـین های قبلی، به 

نفع این قدرت ها هستند.



مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

48

مهم�ترین�عامل�تعیین�کنندۀ�زمانه�»قدرت�ها«�هستند�نه�تکنولوژی

مهم تریـن عامـل تعیین کننـدۀ زمـان چیسـت؟ قدرت هـا هسـتند؛ 
علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  بین المللـی.  و  منطقـه ای  قدرت هـای 
می فرمایـد کـه وقتـی یک سـلطانی تغییر بکند زمـان تغییر خواهد 
کرد. االن چه سلطنتی بر عالم وجود دارد؟ تکنولوژی نیست! باید 
ببینیـم چـه کسـانی بـر ایـن عالم، سـلطه دارنـد، از آنجا باید شـروع 

کنیم. از مرکز عالم باید شروع کنیم.
برخـی می گوینـد: االن یک جـوری شـده اسـت کـه برهنگـی در 
ایـن عالـم، رسـم شـده و همجنس بـازی بیـن مـردم رواج یافته و... 
بایـد ببینیـم قدرت هـا چـه کار کردنـد کـه این طوری شـده اسـت. از 
زمانـی کـه قدرت هـای پولی در اروپا تصمیـم گرفتند کارخانه هایی 
با کارگر ارزان داشـته باشـند و اینها بر کارخانه های جهان، سـلطه 
پیـدا کردنـد، زن را از خانـه بیـرون آوردنـد و به بهانۀ حقوق زن و به 
بهانـۀ آزادی در برهنگـی و پوشـش و... ایدئولـوژی برایـش درسـت 
کردنـد، تـا کارگـر ارزان پیدا کننـد. بروید تاریخش را بخوانید. زن که 
خودش به این برهنگی نیفتاده است. اصًا بحث عقیده نیست. 

تحلیل همه چیز را از این قدرت ها شروع کنید و جلو بیایید.
کـه خواندیـم، امـام هـادی؟ع؟ می فرمایـد: در  در آن روایتـی 
زمانی که ظلم و جور در جهان غلبه دارد، تو حق نداری به کسـی 
حسـن ظن داشـته باشـی، حرام اسـت به کسـی حسـن ظن داشته 
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ْن 
َ
َحٍد أ

َ
ْغَلُب ِمَن اْلَعْدِل، َفَلْیَس ِل

َ
باشی. َو ِإَذا َکاَن َزَماٌن اْلَجْوُر ِفیِه أ

ـی َیْبـُدَو َذِلـَك ِمْنـُه« لـذا االن کـه جـور در عالم  َحـٍد َخْیـرًا َحّتَ
َ
َیُظـّنَ ِبأ

غلبه دارد، به تمام اتفاقات بین المللی باید سوءظن داشت. عیبی 
نـدارد؛ بعضی ها مسـخره ات می کننـد و می گویند توهم توطئه! اما 
کسی که توطئه های بین المللی را نمی بیند، خودش مشکل دارد.

آیـا االن یـک قـدرت قاهـره در جهـان غلبـه کـرده اسـت یـا نـه؟ 
آیا صهیونیست ها یک نظام استکباری جهانی درست کرده اند یا 
نـه؟ همه چیـز از آنجـا شـروع می شـود، اینها تعیین کننـدۀ در وضع 
زمان هستند، تو می خواهی مسئلۀ حجاب را بررسی بکنی؟ خدا 
لعنـت کنـد آنهایـی را کـه در ایـن کشـور موضـوع حجـاب را خـارج 
از مسـائل سیاسـی امنیتـی بیـن المللـی تحلیـل کردنـد و تبدیلـش 
کردند به یک مسئلۀ صرفًا عقیدتی. اصًا مسئله این نیست! چه 
کسـانی نقشـه دارنـد؟ از روز اول، برهنگـی را چـه کسـانی تحمیـل 
کردند؟ روی چه اهدافی؟ در خود اروپا چرا این کار را کردند؟ یک 
دانشمند فرانسوی یک کتاب چندصد صفحه ای نوشته که تمامًا 
اسنادی است که نشان می دهد یک ذره مسئلۀ فکری و فرهنگی 
و دینی در مسـئلۀ برهنگی فرانسـه وجود نداشـته اسـت بلکه این 

دست ساز است و عامدانه است.
در چـه زمانـی داری در مـورد حجـاب صحبت می کنی؟ وقتی 
موضـوع حجـاب یـا هـر موضـوع دیگـری بخواهـد مـورد بررسـی قرار 
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زمـان  تعیین کننـدۀ وضـع  ببینیـم مهم تریـن عامـل  بایـد  بگیـرد 
چیست؟ برخی می گویند: در زمان پیامبر؟ص؟ مگر حجاب را اجبار 
می کردنـد؟ ُخـب زمـان پیغمبـر را شـما می شناسـی؟ تفـاوت زمـان 
پیغمبر با االن را می شناسی؟ وقتی آمدند دِر خانۀ أمیرالمؤمنین 
علـی؟ع؟ را آتـش بزننـد، گفتنـد: رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود کـه هرکسـی 
برای نماز نیاید، با خانه اش این کار را انجام بدهید... رسول خدا 
زمانـی کـه خـودش امـام جماعت مسـجد النبـی بود ایـن را فرمود، 

آن هم نه دربارۀ خانۀ علی؟ع؟!

�زمانی�متناسب�با�اجتناب�از�طاغوِت�آن�زمان�است �هر عبودیت�در

شـما زمـان را حـذف کن، آن وقت می توانـی پدر دین را در بیاوری! 
در تعییـن زمانـه هـم بایـد موضـوع قـدرت را لحـاظ کـرد، سـلطان، 
سـلطنت، سـلطه جویی، و بـه تعبیـر قرآن »طاغـوت« را باید درنظر 
گرفـت و امـروز هـم بایـد طاغـوت جهانـی را در نظـر بگیریـم، تـو بـا 
طاغـوت بایـد در بیفتـی، معنـای عبـادت خـدا و عبودیـت در هـر 

ُ�وا  �نِ اْع�بُ
ئَ
زمانی متناسـب با اجتناب از طاغوِت آن زمان اسـت. >ا

< )نحل/36( خدا را عبادت کن و اجتناب کن  و�قَ اعنُ
َ

وا الّ� �بُ �نِ �قَ ْ َه َوا�ب
َ
الّل

از طاغـوت. عبـادت خـدا آن روی سـکۀ اجتناب از طاغوت اسـت. 
درست است که وضع خدا همیشه ثابت است اما وضع طواغیت 

که ثابت نیست.
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بایـد ببینیـم کـه امـروز بـرای اجتنـاب از طاغـوت چـه چیـزی 
اولویـت دارد؟ همـان می شـود دیـن مـا، همـان می شـود مـرام مـا. 
امـروز تـو می خواهـی حرفـی از دین بزنی، باید ببینی چه گوشـه ای 
از ایـن حـرف می زنـد طاغـوت را نابـود می کنـد؟ البتـه ممکن اسـت 
تحلیل هـا باهـم فـرق بکنـد، ولـی مبنـا ایـن اسـت. طاغـوت در هـر 
زمانـی بـه یـک شـکلی اسـت، در زمـان مـا طاغـوت بـه چـه شـکلی 
اسـت؟ االن در زمـان مـا طاغـوت چقـدر قـدرت دارد؟ چقـدر نفـوذ 

کرده؟ چقدر ریشه دوانده؟
حضـرت امـام می فرمـود کـه مـا باید ببینیم بعـد از انقالب چه 
کسـانی می خواهنـد فیلـم بسـازند، نکنـد ریشـه هایی از عالقـۀ بـه 
طاغـوت و از تفکـر طاغوتـی در وجودشـان باشـد، اینهـا هرکارشـان 
کنیـد، در فیلـم خودشـان ایـن را نشـان می دهنـد... ولـی االن در 
جمهـوری اسـالمی ممنـوع اسـت شـما بـه فیلم سـاز کاری داشـته 
باشی، می گوید »فیلم من را نگاه کن، تو به من چه کار داری؟!« اما 
 ، گر فیلم سـاز حضرت امام فرمود: باید ببینیم فیلم سـاز کیسـت؟ ا
خـودش طاغوتـی باشـد طبیعتـًا در فیلمـش هـم طاغـوت را در 
گـر به خاطـر شـما، عمامـه ای و مسـجد و محـراب  مـی آورد؛ حتـی ا

هم در فیلم بگذارند تا شما را راضی کنند.
یک بـار صحیفـۀ حضـرت امام را ببینیـد، امام خمینی دینش 
این جـوری بـود؛ عبـادت را براسـاس مبـارزه بـا طاغـوت در زمـان 
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گر می خواست برای موسیقی، حکم  خودش تفسیر می کرد. مثًا ا
حالل یا حرام بدهد، آن را به مبارزۀ با طاغوت ربط می داد.

طاغوت�زمان�خودت�را�بشناس

وقتـی شـما می گویـی »مـا والیت مـدار هسـتیم« یا از والیـت اولیای 
خدا صحبت می کنی، درواقع داری می گویی که ما والیت طاغوت 
را نداریـم، طاغـوت زمان خودت را بشـناس. پـس مهم ترین عامل 
تعیین کننـده بـرای وضـع زمـان، نـه فرهنـگ اسـت، نـه علـم اسـت، 
؛ آن عاملی که بر  نـه ثـروت اسـت، نـه رفاه اسـت، نـه هیچ چیز دیگـر
همۀ اینها در جوامع بشری تأثیرگذار است و شما دارید می بینید 
که ابزار همۀ اینها دسـت آنها اسـت، قدرت اسـت، ببینید که نظام 
سـلطه، زمـان را چگونـه دارد تعییـن می کنـد و چگونـه دارد جلـو 
 هم اینها به سندهایی مثل 2030 و... روی آورده اند 

ً
می برد. اخیرا

و بـرای مـا هـم نقشـه دارنـد. یک دفعـه ای می بینـی کـه شـما داری 
داخل پازل آنها بازی می کنی.

زمـان تـو چـه زمانـی اسـت؟ آقـا ما اصـًا نمی خواهیم سیاسـی 
باشـیم، اصـًا وضـع سیاسـی بـه ما چـه ربطـی دارد؟ اصًا سیاسـت 
بایـد  فعـًا  نـداری،  کاری  هـم  سیاسـت  بـه  گـر  ا شـما  چیسـت؟ 
صهیونیسـت ها را بشناسـی، پروتکل هـای دانشـوران صهیـون را 
خوانـده ای؟ إن شـاءاهلل در جلسـات بعـد، یک کمـی پروتکل هـای 
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کـه ببینیـد چقـدر از  دانشـوران صهیـون را بـرای شـما می خوانـم 
این نقشـه های صهیونیسـتی در کشـور ما دارد اجرا می شود؟ بعد 
برای تان می خوانم که زمان ما زمان حضور این طاغوت منحوس 
است، ببین در کشور ما چه کار کرده است! نقشۀ صهیونیست ها را 
در کشور ما دارد اجرا می کند به صورتی که ظاهرًا منکری هم انجام 

نشده که بخواهیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم.
مـا نبایـد بگذاریـم تعیین کننده تریـن عامـل، طاغـوت باشـد، 
تعیین کننـدۀ  قدرت هـا  کنیـم،  مجسـم  بایـد  را  الهـی  قـدرت  مـا 
زمـان هسـتند، مـا می خواهیـم قـدرت امـام زمـان را برگردانیـم، مـا 
می خواهیم قدرت دین را برگردانیم، تا آن وقت قدرت دین باشد 

گی های زمان باشد. که تعیین کننده در ویژ

طــرف�صاحب�قــدرت� � از کــه� »حرفــی� می�گوینــد� روان�شــناس�ها�

�می�رســد«�لــذا�وقتــی�اســم� �به�نظــر باشــد،�بــرای�آدم�هــا�منطقی�تــر

آمریکا�می�آید،�خیلی�ها�زود�تسلیم�می�شوند

گی هایـی کـه دارد ایـن اسـت کـه خیلـی منطقـی  قـدرت یکـی از ویژ
جلـوه می کنـد و آدم را کـور و کـر می کنـد، یعنی دیگر به این سـادگی 
کسی در مقام نقِد آن برنمی آید. به همین خاطر است که با قدرت 
گـروه محقـق  کرده انـد. یـک  پوشـالی قدرت هـا فکرهـا را تسـخیر 
مسـائل اقتصـادی چندیـن سـال پیـش، مثـًا حدود بیسـت سـال 
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قبـل بـه بنـده گفتنـد کـه ما اینجا یک پژوهشـی انجـام دادیم برای 
اینکـه بانـک داری بهتـر بشـود و ایـن وضـع ربوی بانـک تغییر کند. 
، اصـًا مـا را آدم حسـاب نکردنـد و بـرای ایـن  ولـی در داخـل کشـور
تحقیـق علمـی مـا ارزشـی قایـل نشـدند. مـا رفتیـم ایـن مقالـه را بـه 
زبـان انگلیسـی ترجمـه کردیـم و بـا یـک مؤسسـۀ علمـی در خـارج 
، قـرار گذاشـتیم و از آنهـا خواسـتیم کـه از طریـق آنهـا، ایـن را  کشـور
منتشر کنیم. از آنجا همین مقاله را به بانک مرکزی ایمیل کردیم. 
کـره کنیم عجب  بعـد، بـه مـا زنـگ زدنـد و گفتند کـه »بفرمایید مذا
بحث علمی ای!« شما اسم این را چه می گذارید؟ معلوم است که 

قدرت، کور و کرش کرده است.
روان شـناس ها می گویند: قدرت موجب می شـود آدم ها یک 
حرفـی کـه از طـرف صاحـب قـدرت می آیـد، منطقی تـر ببیننـد. لـذا 
گر  وقتـی اسـم آمریـکا می آید، خیلی ها زود تسـلیم می شـوند. مثًا ا
بگویید »امروز در آمریکا دانشمندان به این نتیجه رسیده اند...« 
اینهـا خیلـی راحـت می پذیرند، و اصًا بررسـی نمی کننـد که آیا این 
گـر یکی از بیـن خودمان  نتیجـه درسـت اسـت یـا غلط اسـت. ولی ا

یک حرف خوب و منطقی هم بزند، به راحتی قبول نمی کنند.
قدرت هـا تعیین کننـدۀ زمـان هسـتند، اصـًا نبـض آدم هـا را 
قدرت هـا در دسـت می گیرنـد. شـما فکـر کردیـد والیـت چـرا مهم تـر 
از همـه شـد؟ چـرا امـام حسـین فرمـود کـه یزیـد می خواهـد قـدرت 
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بـه دسـت بگیـرد... چـون وقتـی یـک فاسـدی مثـل یزیـد قـدرت 
گرفـت، تـا داخـل خـون شـما هـم می خواهـد همه چیـز را بـه فسـاد 
بکشاند؛ فقط یک دانه مسئلۀ دزدی و غارتگری نیست، همه چیز 

را می خواهد تغییر بدهد.

�کربال�نشان�بدهد�که�قدرِت�فاسد،� امام�حســین؟ع؟�خواست�در

چه�وحشی�های�جنایتکاری�درست�می�کند

کربـال نرفـت بـرای اینکـه  روضـه بخوانـم بـرای شـما؛ امـام حسـین 
شـهادت طلبی خـودش و یارانـش را نشـان بدهـد، شـهادت طلبی 
برای ایشـان و یارانش یک امر طبیعی اسـت. امام حسـین رفت در 
کربال تا به شما نشان بدهد که قدرِت فاسد، وحشی هایی می تواند 
درسـت بکنـد کـه نعـل تـازه بـه اسب های شـان بزننـد و روی بـدن 
حسین بتازند. یعنی آدم ها را به این حد از رذالت می تواند برساند.
امـام حسـین نرفـت در کربـال تـا علی اصغـِر شـهید بدهـد، برای 
ایـن خانـوادۀ باعظمـت، هـزاران برابـر بیشـتر از ایـن هـم طبیعـی 
اسـت. امـام حسـین حرملـه را خواسـت بـه ما نشـان بدهـد و بگوید 
کـه ببینیـد بعضی هـا بـه چـه رذالتـی می رسـند! بعـد بـه ایـن رذل ها 
وقتی می گویند: برای چه این کار را می کنید؟ می گویند: به دستور 
أمیرالمؤمنیـن یزیـد! ببینید قـدرت چه کار می کنـد! ملعون ها گریه 
می کردند و گوشواره ها را از گوش دخترهای امام حسین می کندند.
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زمانـه عـوض شـد یـا أمیرالمؤمنین! این کوفـه همان کوفه ای 
اسـت کـه شـما بـه یتیم هـا نان و خرما مـی دادی! ایـن یتیم ها االن 
بزرگ شدند، ببین با یتیم های شما چگونه برخورد می کنند، برای 
بچه هایت از سیلی کم نمی گذارند، بله زمان عوض شد. یزید آمد، 
همـان مـردم کوفـه، وحشـی شـدند، یـاران حسـین، قاتـل شـدند، 
ببینیـد زمـان چطـوری عوض می شـود! تعجب نکن، تـو نمی دانی 
والیـت طاغـوت چـه کار می کند! نگذارید کسـی قدرت بر شـما پیدا 

بکند و بر روح شما سلطنت بکند.
وقتـی کـه امـام می فرمـود آمریکا هیچ غلطـی نمی تواند بکند، 
یعنـی ایشـان کفـر بـه طاغـوت داشـت و ایمـان خـودش را داشـت 
نشـان می داد. نگذارید کسـی بر شـما سـلطه پیدا بکند، سـلطان، 
زمانـۀ شـما را تغییـر می دهد؛ زمانۀ فـردی، زمانۀ منطقه ای، زمانۀ 
اجتماعـی و زمانـۀ جهانـی را، همـۀ محاسـبات از آنجـا بایـد شـروع 
بشـود. چـه کار کردنـد با أباعبداهلل الحسـین؟ امام حسـین در همۀ 
روضه هایش به شما نگاه می کند، می گوید دیدید با بچه های من 

چه کردند؟



|�جلسه�سوم�|
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�مسائل�جهان�بررسی�کنیم،� �مسائل�جامعۀ�خود�را�جدای�از گر ا

�ساده�لوحی�یا�فریب�شده�ایم دچار

کـه می توانـد نوعـی سـاده لوحی یـا حماقـت  یکـی از فریب هایـی 
گـر بیمـاری یـا غـرض ورزی خاصـی  هـم به حسـاب بیایـد _ البتـه ا
پشـت آن نباشـد _ و بایـد جلـوی آن گرفتـه شـود، ایـن اسـت کـه مـا 
مسـائل جامعـۀ خودمـان را منهـای مسـائل جهانـی و جـدای از 
مسـائل جهـان، مـورد بررسـی قـرار بدهیـم. مـا واقعـًا امـروز در یـک 
دهکـده ای زندگـی می کنیـم بـه نام »جهان« که تمام گوشـه و کنار 
این دهکده، مسائلش باهم مرتبط هستند. فقط این نیست که 
در ارتباطات و رسانه های مختلف با گوشه و کنار دنیا ارتباط پیدا 
گر در  کنیـم بلکـه واقعـًا بین مسـائل جهان ارتباط وجود دارد و ما ا
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بحث هـای خودمـان وضـع جهـان را در نظـر نگیریـم دچار خبط و 
خطا خواهیم شد.

اوضاع ما در کشورمان بی ارتباط با اوضاع دیگر قسمت های 
جهـان نیسـت. بلـه البتـه هرکسـی در هرجایـی مشـکالت خـاص 
خـودش را هـم دارد ولـی مـا در جریـان سـیر تاریخـی جهـان به این 
گـر بخواهیم تأثیری  نقطـه ای رسـیدیم که االن هسـتیم و طبیعتًا ا
بر عبور و مرور تاریخ بگذاریم در جامعه و جهان، مسائل مشترکی 

خواهیم داشت و باید همه را باهم در نظر بگیریم.
بحـث مـا هـم دربارۀ مختصات این زمان هسـت و زمان یعنی 
»زمـان جهـان« نـه »زمـان جامعۀ ما«! مثـًا االن در تهران چه خبر 
گر بخواهد مورد بررسـی قرار  اسـت، مسـائل کلیدی تهران و ایران ا
گر بخواهد مورد بررسی  بگیرد، حتی مسائل کلیدی جهان اسالم ا
قـرار بگیـرد، حتمـًا وضـع جهـان مسـیحیت و بلکـه همـۀ دنیـا بایـد 
مورد توجه قرار بگیرد. اجازه بدهید یک جمله از حضرت امام در 
این بـاره بگویـم کـه ایـن را بـه عنوان یـک پیش گفتار گفته باشـیم و 

کنار بگذاریم و به بحث خودمان بپردازیم.

کــه� �نقطــه�ای� �هــر �هیــچ�حادثــه�ای�در �جهــان�امــروز امــام؟هر؟:�در
�نیست �نقاط�دیگر �در اتفاق�می�افتد،�بدون�تأثیر

حضـرت امـام در آبـان سـال 1357 قبـل از اینکـه بـه ایـران بیایـد، 
می فرماید: »هیچ حادثه ای در جهان امروز در هر نقطه ای که اتفاق 
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می افتد، بدون تأثیر در نقاط دیگر نیست لکن میزان اثرپذیری مردم 
گاهی و انتخاب خود آنان دارد.« )صحیفه  در نقاط دیگر بستگی به آ
امام/ج4/ص434( این نگاه امام را به عنوان فصل الخطاب عرض 
می کنم چون بحث ما دربارۀ دهکدۀ جهانی نیسـت، نمی خواهیم 

االن به صورت مبسوط در این باره گفتگو کنیم.
کالم خـود، ضمـن اینکـه قـدرت  حضـرت امـام؟هر؟ در ایـن 
تأثیرگذاری بر زمان و بر روند وضعیت جهانی را محفوظ می داند، 
اما در عین حال مرتبط دانستن همۀ بخش های عالم با یکدیگر را 
تصریح می کنند. یک خط فکری ای که آدم هایش کامًا مشخص 
هسـتند و ساده اندیشـی و سـاده لوحی آنهـا کامـًا در تاریـخ ثابـت 
شـده اسـت و نقطه گذاری هایی که اینها در تاریخ انقالب داشتند 
هـم معلـوم اسـت، در این چهل سـال انقالب دنبال ایـن بودند که 
وضـع جامعـه و مسـائل جامعـه و راه حل هـای مشـکالت جامعـه و 

تحلیل مشکالت جامعۀ ما را از جامعۀ جهانی جدا کنند.

�مــرد�و�زن�جهانــی�تربیــت�
ً
��12ســال�آمــوزش�و�پــروش�تقریبــا مــا�در

نمی�کنیم�و�این�خیلی�زشت�است

ایـن یـک خطـی بـود کـه هنوز هم کم و بیش هسـت و آثار شـومش 
در بسـیاری از رسـانه ها هنـوز موجـود اسـت. آثـار شـومش که البته 
در آمـوزش و پـرورش غوغـا می کنـد! مـا در دوازده سـال آمـوزش 
و پـروش تقریبـًا مـرد و زن جهانـی تربیـت نمی کنیـم و ایـن بـرای 



مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

60

آموزش و پرورش ما خیلی زشـت اسـت. حاال ممکن اسـت این در 
محیط های مذهبی ما هم اثر گذاشته باشد.

مرحـوم شـاه آبادی اسـتاد عرفـان حضـرت امـام می فرمودنـد 
کـه »دیـن مـا را یک دین فردی معرفـی کردند نه یک دین جمعی« 
بنـده می خواهـم ایـن جملـۀ ایشـان را تعمیـم بدهـم _ بـا توجـه بـه 
گرد آقـای شـاه آبادی یعنـی از حضـرت امـام  کـه از شـا درس هایـی 
گرفته ایم _ و عرض کنم که متأسفانه بعضی ها ممکن است دین را از 
یک دین فردی بیاورند و اجتماعی بکنند اما جهانی اش نمی کنند. 
درحالی که ما یک مرام جهانی داریم، پیغمبرمان مال همۀ جهان 

است و الی االبد برای تاریخ است و مال منطقۀ خاصی نیست.
امام زمان ما یک حکومت جهانی خواهد داشت و ما هردفعه 
که از ایشان یاد می کنیم اصلی ترین دعای مان فتح عالم و آزادسازی 
گـر این دینـی که امام  عالـم اسـت. ایـن واقعـًا احمقانـه خواهـد بود ا
زمان ما دارد، مسائل اساسی و تحلیل هایش محدود بشود به یک 
گر کسی را دیدید که از پیامبر؟ص؟ یا از أمیرالمؤمنین؟ع؟  منطقه! لذا ا
و حضرت زهرا؟اهع؟ و امام حسـین؟ع؟ صحبت می کند و حتی روضه 
هم می خواند اما جهانی روضه نمی خواند و درگیری أمیرالمؤمنین 
را در حـد یـک درگیـری قومـی یـا منطقـه ای محـدود می کنـد و از 
کـه تمـام آحـاد عالـم  أمیرالمؤمنیـن یک جـوری صحبـت نمی کنـد 

بفهمند، این شخص به نوعی دارد به انحراف کشیده می شود.
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آیا�برای�معرفی�أمیرالمؤمنین�و�مسئلۀ�امامت،�کتاب�جهانی�هم�

داریم؟!

بعضی ها مسئلۀ والیت و امامت و مسئلۀ مظلومیت أمیرالمؤمنین 
را درگیـر بـا دو سـه نفـر در تاریـخ می داننـد و می خواهنـد حقانیـت 
تـا مذهـب  یـا دو سـه  آن دو سـه نفـر  بـر  را صرفـًا  أمیرالمؤمنیـن 
درون دینـی، ثابـت کننـد و مسـئله را حـل بکننـد. یعنی شـما واقعًا 
فکـر  االن  یعنـی  نـدارد؟  حرفـی  جهـان  بـرای  أمیرالمؤمنین تـان 
گـر  نمی کنیـد همـۀ جهـان تشـنۀ أمیرالمؤمنیـن اسـت؟ آن وقـت ا
ایـن جوان هـا بعـد از منبـر از مـن بپرسـند »کتـاب جهانـی دربـارۀ 
أمیرالمؤمنین معرفی کن که همۀ مردم عالم بخواهند این کتاب را 
بخوانند« آن وقت بنده خیلی کم می توانم چنین کتابی را معرفی 

کنم و شرمنده می شوم.
مـا یـک مذهبـی هسـتیم و یـک اعتقـادی بـه أمیرالمؤمنیـن 
داریم، یک مذهب دیگری هم هست که آن اعتقاد را ندارد، دربارۀ 
درگیری این دو مذهب تا کنون ده ها یا صدها کتاب نوشته شده 
اسـت؛ ولی حاال این أمیرالمؤمنین، یک مرد جهانی هسـت یا نه؟ 
بله. پس یک کتابی هم دربارۀ أمیرالمؤمنین بنویسـید برای همۀ 
گـر هـم ایـن کار صـورت گرفتـه باشـد، در حـد گفتـن  مـردم عالـم! ا
اخالقیات و فضایل أمیرالمؤمنین است؛ البته مسائل اخالقی هم 
همیشه جهانی هستند، اما أمیرالمؤمنین را که به خاطر اخالقش 
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نکشـتند! آن مسـائل اصلی ای که أمیرالمؤمنین درگیرش بود _ در 
موضـوع امامـت و امـارت و مدیریـت جامعـه و در موضـوع قـدرت _ 

آیا االن حرفی برای جهان ندارد؟

�چــه� دانش�آمــوزان�مــا�الزم�اســت�بداننــد�کــه�أمیرالمؤمنیــن�امــروز

حرفی�برای�جهان�دارد؟

را  ایـن  پـرورش نمی رسـد ولـی  و  آمـوزش  بـه  کـه صدای مـان  مـا 
هـم عـرض کنـم کـه االن بچـه شـیعه، بیشـتر از اینکـه بخواهـد بـه 
کتاب هـای مـا دربـارۀ أمیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟  اعتقـادات رایـج در 
فکـر کنـد؛ کـه البتـه اینهـا هـم خـوب و الزم اسـت، امـا ُپرحجم تـر از 
این مباحث اعتقادی دربارۀ امامت، بچه های مدرسـه ای ما الزم 
است بدانند که أمیرالمؤمنین امروز چه حرفی برای جهان دارد؟ 
لعنـت خـدا بـه کسـانی کـه مانع می شـوند بچه های مـا جهانی فکر 
گر بچۀ  کنند، جهانی بیندیشند و دین جهانی ای داشته باشند. ا
مـا بعـد از 12سـال آمـوزش و پـرورش بـه دانشـگاه بـرود و بعـد بـرود 
آن طـرف و امـا دربـارۀ علـی؟ع؟ حرفی نداشـته باشـد که بـرای مردم 
جهان و برای حل مشکالت جهان بزند، این واقعًا برای آموزش و 

پرورش ما زشت است.
زمـان خودمـان صحبـت  دربـارۀ مختصـات  وقتـی  مـا  پـس 
می کنیـم، منظورمـان »زمـان جهانـی« اسـت؛ یعنـی ایـن عصـر در 
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گر نقـش خودمان  تاریـخ بشـریت مختصاتـش چیسـت؟ آن وقـت ا
را  نقـش خودمـان  بکنیـم درواقـع  زمـان، معیـن  ایـن  در  را هـم 
کـه دور خیمـۀ  کرده ایـم. مـا نیامده ایـم اینجـا  در جهـان معیـن 
أباعبداهلل الحسـین جمع بشـویم و بگوییم که ما به ایشـان معتقد 
هستیم و ایشان امام ما هست و... ما حلقۀ درون گروهی یا درون 
دینی یا مذهبِی خاص خودمان نداریم، بلکه ما دور امام حسین 
و دور کربـال می گردیـم و کربـال را مرکـز عالـم می دانیـم و دنبـال ایـن 

هستیم که آن منطقه، ان شاءاهلل مرکز ادارۀ عالم بشود.

کران�اهل�بیت؟مهع؟�تمنا�می�کنم�جهانی�نوحه�بخوانند!�/ماجرای� از�ذا

امام�حسین�یک�ماجرای�جهانی�است�نه�منطقه�ای�یا�مذهبی

اصًا بحث ما دربارۀ امام حسین، یک بحث جهانی است نه اینکه 
یـک بحـث آئینـی، مذهبـی خـاص و مربـوط بـه اعتقـادات خـود مـا 
کـران اهل بیـت؟مهع؟ و از سـینه زن ها تمنا می کنم،  فقـط باشـد. از ذا
ایـن نوحه های تـان را یک جـوری درسـت کنیـد و پخـش کنیـد کـه 
وقتـی همـۀ جهـان، اینهـا را شـنیدند بگوینـد »ایـن ترجمـه اش 
چیسـت؟« وقتـی کـه ترجمـه شـد، بفهمنـد ماجـرا چیسـت و اصـًا 
حسـین بـرای چـه بـه کربـال آمـده بـود... وظیفـۀ مـا ایـن اسـت کـه 
یک جوری این مطلب را بگوییم که ژاپنی ها بفهمند، آفریقایی ها 
بفهمنـد، آمریـکای التیـن بفهمـد. مگر تو ندیدی امام حسـین؟ع؟ 
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وهب نصرانی را هم با خودش به کربال برد؟ برای چه یک مسیحی 
را برداشـت و بـا خـودش بـه کربـال بـرد؟ ایـن ماجـرا بـه مـا می گویـد 
کـه ایـن قصـه محـدود بـه اینجـا نیسـت. مگـر ندیـدی سـر بریـدۀ 
أباعبداهلل الحسـین؟ع؟ در دیـر راهـب مسـیحی در بیـن راه شـام، 

چه کار کرد؟ اینها اتفاق هایی نیست که بی حکمت باشد.
بعضی هــا یک جوری نوحه می خوانند کــه عموم مردم ایران 
هــم متوجه نمی شــوند ماجرا چه بوده اســت! انگار کــه این قصه 
یــک ماجرای فوق ســّری بــوده و خیلی ها از آن ســر در نمی آورند! 
جهانــی نوحــه بخوانید! در نوحه های خودتــان این را بگویید که 
حســین بــرای چــه به کربال رفــت؟ کلماتی مثــل اینکه »تــو رفتی با 
ظلم بســتیزی« خیلــی محدود و منطقه ای اســت، چرا؟ چون در 
هر کجای جهان، باالخره یک چگوارایی در یک مقطع تاریخی ای 
پیدا شــده و در مقابل ظلم ایســتاده اســت، یا کســی مثل گاندی 
گر  پیــدا شــده در یــک جایــی و در مقابــل ظلــم ایســتاده اســت. ا
بخواهیــم امــام حســین را این طــوری بــه جهــان معرفــی کنیم که 
فرق ایشــان بــا بقیه افــراد ظلم ســتیز معلوم نمی شــود! می گویند 
»ُخب این هم اســطورۀ تاریخی شــما است، ما هم برای خودمان 
اســطوره هایی داریــم!« بایــد فراتــر از ایــن ظلم ســتیزی برویــم، 
إن شــاءاهلل در شــب های بعــد بــه یــک چنیــن روضه هایی اشــاره 

خواهیم کرد.
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حـاال برسـیم بـه اینکـه زمـان مـا االن چـه زمانـی اسـت و چـه 
نقشی باید ایفا کنیم، ای کاش ما هم بتوانیم همیشه جهانی باهم 
صحبت بکنیم. بنده با لسان َالَکن خودم، سعی دارم این مسئلۀ 
گر ما االن یک حرفی  جهانی بودن را در مباحثم رعایت کنم، چون ا
در اینجا بزنیم که به درد جهان نخورد، به احتمال زیاد به درد خود 
مـا هـم نمی خـورد. لـذا در این جـور جلسـات باید نظریه هـای علوم 
انسـانی یـا علـوم اجتماعـی جابه جا بشـود، باید مطالـب به گونه ای 
باشـد که اروپایی ها هم این را بفهمند، بقیه در شـرق و غرب عالم 
هـم بفهمنـد. مـا در یـک جهـان کوچکـی داریـم زندگـی می کنیم که 
این جهان کوچک، یک رئیس باید داشته باشد و این رئیس را ما 

می شناسیم، ما داریم برایش مقدمه سازی می کنیم.

در� بین�المللــی� و� تخصصــی� همایش�هــای� کربــال،� � در اربعیــن�

�کنیم موضوعات�مختلف�برگزار

بنده چند سالی است که با اساتید دانشگاه کربال، دانشجویان شان، 
فرهنگیان و با معلم های آنجا جلسه می گذاریم و صحبت می کنیم، 
 خدمت آنها عرض می کنم و می گویم که اینجا یک شهر 

ً
این را مکررا

جهانی اسـت، شـما فقط مشغول عزاداری برای خودتان نباشید، 
از آنهـا چنیـن تقاضایـی را مطـرح می کنـم. امسـال که مجـددًا رفته 
بودم، یک جوانی از بین آنها آمد و گفت: »از پارسال شروع کرده ام 
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دوتـا زبـان خارجـی را یـاد بگیـرم...« گفتـم: آفریـن، کربالیـی همیـن 
اسـت، چـون مـردم جهـان کـه نمی آیند به تهران از من بپرسـند که 
ماجرای امام حسین؟ع؟ چه بوده؟ می آیند کربال از تو می پرسند و 

تو باید به آنها توضیح بدهی...
آنجا در جمع دانشجویان و دانشگاهیان کربال عرض کردم که 
شـما سـالیانه در اربعیـن، مجمـع اسـاتید دانشـگاه در رشـته های 
مختلـف را اینجـا در کنـار اربعیـن برگـزار بکنیـد، یعنـی اربعیـن فقـط 
کـه در  صـورت و ظاهـر عوامـی نداشـته باشـد و این طـور نباشـد 
گرچه خیلی از اسـاتید  اربعیـن، فقـط عـوام و مـردم عـادی بیاینـد، ا
دانشگاه و افراد فرهیخته هم در کنار مردم در اربعین هستند، اما 
همایش هـای تخصصـی در گروه هـا و موضوعـات مختلف، در کربال 
برگـزار بشـود، چـون در آینـده، جهـان بایـد از اینجـا اداره بشـود! 
تصمیمـات سـالیانه بگیریـد در هـر رشـته ای اندیشـمندان در کنـار 
همدیگر جمع بشوند، هنرمندان دور هم جمع بشوند، زبان مشترک 
همدیگـر را هـم بلد هسـتند، مهندس ها یک جا، پزشـک ها یک جا، 
اندیشـمندان علـوم انسـانی یک جـا، دور هـم جمـع بشـوند. اصـًا 
معلوم باشد که این اندیشمندان ِکی و کجا باید همدیگر را بینند؟ 
در ایام اربعین و در کربال. اربعین که فقط میعادگاه عوام و بی سوادها 
نیسـت؛ میعـادگاه باسـوادها هـم هسـت، باسـوادها دور هـم جمـع 

بشوند، سالم و علیکی بکنند و یک کاری با هم انجام بدهند.
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گر کسـی االن در  ایـن مطلـب را اینجـا عـرض کردم بـرای اینکه ا
کشورمان می خواهد برای اربعین کاری بکند، به فکر موکب نباشد، 
موکـب را کـه عراقی هـا زده اند؛ بـا آن مهمان نوازی عجیب و غریب و 
گر می خواهید کاری برای اربعین انجام بدهید،  بزرگوارانه شان. شما ا
متخصصیـن رشـته های مختلـف را دور أبـا عبـداهلل الحسـین؟ع؟ 

جمع کنید تا آنجا باهمدیگر جلسه داشته باشند.

کربال�را�تبدیل�کنیم�به�مجمع�بین�المللی�جهان�اسالم

هرچیزی که در حج باید اتفاق می افتاد و اتفاق نمی افتد، در کربال 
ما باید رقم بزنیم. حج را نمی گذارند تبدیل به مجمع بین المللی 
کنیـد بـه مجمـع  کربـال را تبدیـل  جهـان اسـالم بشـود، ُخـب شـما 

بین المللی جهان اسالم.
کربـال را بـا حـج مقایسـه  مگـر ندیده ایـد در روایت هـا دائمـًا 
می کنند؟ اینجا تو آزاد هسـتی و می توانی این کار را بکنی، آنجا که 
نمی گذارنـد. سـعودی ها حـج را دفن کرده انـد و نمی گذارند عالم از 
آن خبـردار بشـود. اینجـا شـما بـا بیسـت میلیـون نفـر به لطـف امام 
حسـین؟ع؟ همـۀ عالـم را خبر کـرده ای، بچه های امام حسـین؟ع؟ 
کتـک خوردنـد تـا یـک چنیـن جمعیتـی اینجـا جمـع بشـود، بایـد از 
این فرصت استفاده کرد. چه پزشک های خوبی می روند در کربال 
، یـک دورهمـی هم  موکـب می زننـد و کار می کننـد، در کنـار ایـن کار
بـرای پزشـک ها برگـزار بشـود، یـک دورهمـی هـم مثـًا معمارهـای 



مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

68

جهـان اسـالم داشـته باشـند، یـک دورهمـی هـم اسـاتید سـایر 
رشـته های علمـی... بایـد معلـوم بشـود کـه موضـوع اربعیـن خیلـی 
جـدی اسـت و صرفـًا یـک مسـئلۀ تاریخـی نیسـت، ایـن تمهیـد و 
گر زیارت عاشـورا فقط یک  مقدمه سـازی برای ادارۀ جهان اسـت. ا
موضوع تاریخی بود و به آینده کاری نداشت، ما هم اینجا دور هم 
جمـع می شـدیم و بـه آینـده کاری نداشـتیم، فقـط یـک سـوگواری 
و یـادآوری یـک حادثـۀ تاریخـی بـود و تمـام! درحالی کـه این طـور 
نیسـت، مـا می خواهیـم آینـده را بسـازیم؛ نـه فقـط آینـدۀ خودمان 
را بلکـه آینـدۀ جهـان را، چـون اصـًا نمی شـود آینـدۀ خودمـان را به 

تنهایی بسازیم.

جهــان� مشــکالت� بــه� توجــه� بــدون� الهــی،� ســنت�های� طبــق�

نمی�توانیم�مشکالت�خودمان�را�حل�کنیم

خـدا بـه جامعـۀ شـما اجازه نمی دهـد که با هر ترفندی، مشـکالت 
خودتان را حل بکنی، مگر اینکه این مشکالت را برای جهان حل 
بکنی، اصًا خدا اجازه نمی دهد؛ یعنی سـنت های الهی و قوانین 
طبیعـی حیـات بشـر اجازه نمی دهد! ما نمی توانیـم بگوییم که ما 
با بقیه چه کار داریم؟! مثل یک دومینو است؛ وقتی آغاز می شود 
یـا همـه را نجـات می دهـی یـا خـودت هـم بدبخـت می شـوی! باید 
در فکـر ایـن باشـی. البتـه می توانی یک کمی اوضاع خـودت را بهتر 



69

| لوا  سلج |
چرا قدرت، تعیین کننده ترین عامِل زمان  است؟

کنی برای اینکه اینجا پایگاه نجات عالم باشد، تو پیشرفت کنی تا 
الگو بشوی؛ بله این می شود، ولی آن پیشرفت حسابی و اساسی 
نخواهد شـد. یک خط سـاده لوحی در کشـور بود که می خواسـت 
حساب ما را از جهان جدا کند و ما جهانی نباشیم، مثًا می گفتند 
»مـا بـه بقیـه چـه کار داریـم؟ مـا فقـط خودمـان را نجـات بدهیـم!« 

اصًا نمی شود، و خدا اجازه نمی دهد.
اتفاقات را خداوند رقم می زند، تو نمی توانی حساب خودت 
را جـدا کنـی و تنهـا بـروی! مگـر شـما عبـد خـدا نیسـتی؟ ایـن خـدا 
می گوید: من خدای همه هسـتم، تو می خواهی نوکر من بشـوی؟ 
گر بخواهی فقط جول و پالس خودت  پس دیگران چه می شوند؟ ا
گـر سیاسـت را  را جمـع کنـی، ایـن کـه یـک نـوع سـکوالریزم اسـت. ا
محـدود بـه ایـران بدانـی، ایـن هـم یک نـوع ضدانقالبی محسـوب 

. لذا باید جهانی بیندیشیم. می شود، ضدانقالبِی سکوالر

�می�شــود؛�یعنــی�نمی�گذارند� طبیعــت�قدرت�این�اســت�که�متمرکز

�بشود منتشر

لـذا  اسـت.  جهـان«  »زمـان  منظورمـان  زمـان،  می گوییـم  وقتـی 
همان طـور کـه در جلسـه قبل عرض کردیم، وقتـی بخواهی ببینی 
مهم ترین عامل برای تعیین مختصات زمان چیسـت، باید سـراغ 
قـدرت بـروی و قدرت هم همیشـه ایـن خاصیت را دارد که متمرکز 



مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

70

کـه نمی گذارنـد ایـن قـدرت  می شـود. قـدرت یـک خاصیتـی دارد 

کمتـر از قـدرت مطلقـه راضـی نیسـت،  کسـی بـه  منتشـر بشـود. 

کجـا قـدرت پیـدا بکنـد، ایـن قدرت هـا یـا باهـم  لـذا هرکسـی هـر 

می سـازند، یـا باهـم دعوای شـان می شـود تـا باالخره قـدرت را یکی 

در دسـت بگیـرد. خاصیـت قدرت این اسـت. چـون هرکدام از این 

قدرت هـا، یـک تعارضـی بـا قـدرت بغلـی پیـدا می کننـد؛ آدم هایـی 

کـه قدرت طلـب باشـند نوعـًا نمی تواننـد مثـل آدم باهمدیگـر رفتار 

بکنند لذا باهمدیگر تعارض پیدا می کنند.

گر شما طبع حیات بشر و جوامع بشری را بشناسی، می دانی  ا

کـه االن یـک قـدرت برتـر در جهـان وجـود دارد و همـۀ آنهایـی کـه 

اطالعـات و اخبارشـان یـک ذره قـوی هسـت ایـن را می دانند، حاال 

بعضی هـا بـه آن می گویند »صهیونیسـم بین الملـل« یا مثًا بعضی 

از فرانسـوی ها بـه آن می گوینـد »حلقـۀ لنـدن، واشـنگتن، تالویـو« 

ایـن همـان چیزی اسـت که مـا به آن می گوییم »صهیونیسـت ها« 

اعضای آن جنبشـی که اخیرًا در فرانسـه راه افتاده بود، می گفتند 

کـه جهـان را همیـن »حلقـۀ لنـدن، واشـنگتن، تالویـو« دارنـد اداره 

می کننـد و مـا می خواهیم فرانسـه را از دسـت اینهـا نجات بدهیم. 

گر روسیه و ایران و فرانسه به هم بپیوندند قدرتی ایجاد  می گفتند ا

می کنند در مقابل این قدرت.
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�قــدرت«�مربوط� �قرآن،�بــه�موضوِع�»تمرکز «�در بحــث�»جهــاد�کبیــر

می�شود

بگذارید همین مطلب را با ادبیات قرآن کریم خدمت شـما عرض 

کنم. در قرآن کریم یک آیه داریم که از جهاد کبیر صحبت می کند، 

کبر  کبر اسـت، چـون جهاد ا جهـاد کبیـر در قـرآن بزرگ تـر از جهـاد ا

کبـر نامیده می شـود،  نسـبت بـه جهـاد اصغـر اسـت کـه بزرگ تـر یـا ا

یعنـی بزرگ تـر از جهـاد اصغـر اسـت، ولـی ممکن اسـت ایـن جهاد، 

کبر نسبت به  چند تا مرحلۀ بزرگ تر هم داشته باشد. پس جهاد ا

« نیسـت. غیر از آن،  ، بزرگ تر اسـت امـا خودش »کبیر جهـاد اصغـر

« است. یک جهاد دیگر هم داریم که »جهاد کبیر

بـه  بلکـه  نیسـت،  شمشـیر  بـا  جهـاد  قـرآن  در  کبیـر  جهـاد 

ًرا<  �ي َهاً�ا َك�بِ ِ� �بِ اِهْ�ُهْم �بِ �نَ َو�بَ ِر�ي َكا�نِ
ْ
ِ�ِع ال ا �قُ

َ
ل پیامبر؟ص؟ می فرماید: >�نَ

)فرقـان/52( از کافـران اطاعـت نکـن و جهاد کبیـر انجام بده. این 

کرم؟ص؟ سر چه موضوعی باید از  آیه مربوط به مکه است، پیغمبر ا

کافران اطاعت نکند و جهاد کبیر بکند؟ موضوع این آیه چیست؟ 

آیا کافران به پیامبر؟ص؟ گفتند که بیا بت های ما را بپرست؟ ایشان 

قبـل از بعثـت و در ایـام جوانـی هـم ایـن بت هـا را نمی پرسـتید. آیـا 

؟ و خدا هم بفرماید:  آنها گفتند: یا رسول اهلل، بیا مثًا شراب بخور

یک وقت از آنها اطاعت نکنی!
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کافـران چـه گفتنـد کـه پیامبر نبایـد از آنها اطاعـت بکند و الزم 
اسـت در ایـن راه، جهـاد کبیـر بکند؟ یعنی خیلـی محکم در مقابل 
آنهـا بایسـتد و بـا حـرف آنهـا مخالفـت کنـد. ایـن حـرف جـز بـا یـک 
مبـارزۀ جـدی و عمیـق از بیـن نمـی رود. قصـۀ ایـن جهـاد کبیـر چـه 
بوده؟ کافران به پیامبر؟ص؟ چه گفته بودند که پیامبر؟ص؟ نباید آنها 
را اطاعت کند و باید جهاد کبیر بکند؟ آنها حرف شـان این بود که 
می گفتند: یا رسـول اهلل، شـما پیغمبر هسـتی، آدم شایسـته ای هم 
هستی، باشد! شما پیغمبر مکه باش ولی به خدا بگو یک پیغمبر 
هم برای طائف بفرستد یک پیغمبر هم برای مدینه بفرستد، یعنی 
این قدرت تقسیم بشود. همین! دعوای شان سِر این بود. جهاد 
کبیـر در قـرآن، ایسـتادگی در مقابـل ایـن حرف اسـت. چـون قدرت 
باید متمرکز باشـد، اصًا نمی شـود قدرت متمرکز نباشـد، قدرت ها 
دعوای شـان می شـود و باالخـره بـه یـک تمرکـزی می رسـانند، ایـن 
طبیعت قدرت است، دین هم مطابق طبیعت حیات بشر است.
گر می شد که قدرت چند تکه باشد، چندتا قدرِت بی ارتباط  ا
باهم یا حتی مسـالمت آمیز باهم، در جهان وجود داشـته باشـند، 
بـرای پیغمبرهـای خـودش  را  خداونـد هـم یـک چنیـن طرحـی 
. پـس ببینیـد چقـدر  مطـرح می کـرد؛ خصوصـًا بـرای آخریـن پیامبـر
کـه در مقابلـش »جهـاد  ایـن حـرف بـرای خداونـد سـنگین اسـت 
« را می فرماید. چون قدرت باید یک جایی متمرکز باشد؛ این  کبیر
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خاصیت و طبیعت قدرت اسـت، تجمیع قدرت مثل جمع شـدن 
آب در سراشیبی است که آب ها از همۀ درّ ه ها خودبه خود می روند 
و آنجـا می ایسـتند. پـس فکـر نکنیـد کـه صهیونیسـت ها خیلی هنر 
کرده انـد و ایـن قـدرت را به دسـت آورده انـد. بلکـه آنهـا از بی حالی و 

نابیداری بقیۀ امت ها سوءاستفاده کرده اند.
کـه در  در پروتکل هـای دانشـوران صهیـون یکـی از جمالتـی 
کـه صهیونیسـت ها می گوینـد وقتـی  مقدمـه اش دارد ایـن اسـت 
کنـده  دولت هـا و قدرت هـا داشـتند مـا یهودی هـا را در جهـان پرا
می کردنـد )از بـس کـه اینها مفسـد بودند و در هر جامعه ای فسـاد 
می کردنـد( مـا فکـر می کردیـم ایـن بـالی آسـمانی بـرای مـا اسـت، 
کشـورهای مختلـف رفتیـم و طالفـروش و  ولـی هرکـدام از مـا در 
جواهرفروش شدیم و وقتی راه کشورهای مختلف به هم باز شد، 
مـا شـدیم تاجرهـای بین المللی، و آن وقت سـلطه پیـدا کردیم... . 
بعـد هـم دور هـم جمـع شـدند و بـرای ادارۀ عالـم، نقشـه ریختنـد. 
االن هم دارند جهان اداره می کنند. البته از وقتی انقالب ما قدرت 

گرفته، مانع آنها شده و دارند نابودی خودشان را می بینند.

�می�شود �جهان،�متمرکز خاصیت�قدرت�این�است�که�در

پـس خاصیـت قـدرت ایـن اسـت کـه در جهـان، متمرکـز می شـود. 
قدرت هـا هـم وقتـی می خواهنـد بـا هـم در بیفتنـد، طبیعتـًا ضعفـا 
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کمااینکـه انگلیسـی ها وقتـی  را زیـر پـای خودشـان ِلـه می کننـد. 
کننـد،  کشـورهای دیگـر از جملـه ایـران حملـه  می خواسـتند بـه 
سـربازهای هنـدی را جلـو می فرسـتادند کـه این بدبخت ها کشـته 
بشـوند بـرای منافـع انگلسـتان! پـس وقتـی قدرت هـا باهـم مبـارزه 

می کنند ضعفا را این وسط، نفله می کنند.
باالخـره قدرت هـا یـا بایـد باهمدیگـر کنار بیاینـد و یک قدرت 
. االن بیـن قدرت هـا  بشـوند، یـا اینکـه یکـی بـرود زیـر بـار یکـی دیگـر
یـک تعارضـی در جهـان پدیـد آمـده اسـت. وقتی شـما اینجا پهباد 
آمریکایـی را می زنـی یـا اینکـه پایـگاه آمریـکا را بـا موشـک می زنـی و 
کـه واقعـًا آمریـکا هیـچ غلطـی نمی توانـد بکنـد،  معلـوم می شـود 
قدرت های دیگر هم از آن طرف بلند می شـوند و یک حرکت های 
دیگـری انجـام می دهنـد و دوبـاره معلـوم می شـود کـه آمریـکا هیچ 

غلطی نمی تواند بکند.

�بر� �فعــال�و�تأثیرگذار قدرت�ها�وقتی�مســلط�شــدند،�تمــام�عناصر

�قرارمی�دهند جامعه�را�تحت�تأثیر

قدرت هـا وقتـی در یـک جایـی مسـلط شـدند، تمـام عناصـر فعال 
یـک جامعـه، تمـام عناصـر تأثیرگـذار بـر یـک جامعـه را تحـت تأثیـر 
قرار می دهند، لذا دین را هم قدرت ها تحت تأثیر قرار می دهند. 
الهـی  پیامبـران  و  دیـن  بـا  قدرت هـا  تاریـخ،  طـول  در  همیشـه 



75

| لوا  سلج |
چرا قدرت، تعیین کننده ترین عامِل زمان  است؟

مخالفـت کرده انـد. البتـه دیـن، می توانـد ایـن قـدرت را بـه مـردم 

بدهد که قدرت ها را به زیر بکشند که دربارۀ نرم افزارش، صحبت 

خواهیم کرد.

کـه وجـود دارد، خداونـد  بنـده معتقـدم هـر مسـئلۀ مهمـی 

بایـد در قـرآن بـه آن پرداختـه باشـد و اهمیـت آن را مشـخص کرده 

ا�بٍ  �ي ِك�قَ ِ
ا �ن

َّ
ل ٍس اإِ ا�بِ

ا �يَ
َ
ا َرْط�بٍ َول

َ
باشـد. چـون خـدا خـودش فرمـود >ل

< )انعام/59( هیچ خشـک و تری نیسـت مگر اینکه در این  �نٍ �ي ُم�بِ

کتاب آشـکار هسـت. ُخب وقتی ما می گوییم که »مهم ترین عامل 

تعیین کننـده در زمـان و در هـر عصـری، قدرت هـا هسـتند« این در 

�قٍ َرُسولًا  ّمَ
ئُ
�ي ُكّلِ ا ِ

ا �ن �نَ ْ َع�ش َ ْ� �ب
�قَ
َ
کجـای قـرآن آمـده اسـت؟ می فرمایـد >َول

< )نحل/36( در هر امتی یک پیامبر  و�قَ اعنُ
وا الّ�َ �بُ �نِ �قَ ْ َه َوا�ب

َ
ُ�وا الّل �نِ اْع�بُ

ئَ
ا

کـه خـدا را عبـادت کنیـد و از طاغـوت اجتنـاب کنیـد،  فرسـتادیم 

نگذارید کسی به شما زور بگوید، نگذارید هیچ قدرتی پیدا بشود 

که بر شـما مسـلط بشـود و بر شـما طغیان بکند. می فرماید من هر 

پیغمبری را فرستادم این را گفته است پس این خیلی مهم است؛ 

دستور همۀ انبیاء است، که باید اجتناب کنید از طاغوت. آیت اهلل 

جوادی آملی می فرماید که اجتناب از طاغوت، خون می خواهد، 

جنـگ می خواهـد... طاغـوت کـه تـو را همین طـور رهـا نمی کنـد تـا 

همین جوری با او مخالفت کنی و از او اجتناب کنی!
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�وضعیــت�زمانــه،�قــدرت�اســت؟� چــرا�تعیین�کننده�تریــن�عامــل�در

�می�گیرند چون�قدرت�ها�همۀ�عوامل�زمان�را�به�کار

بـرای وضعیـت  چـرا قدرت هـا تعیین کننده تریـن عامـل هسـتند 
زمان؟ برای اینکه همۀ عوامل زمان را به کار می گیرند. دوتا روایت 
در این زمینه برای شما بخوانم. أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرماید: 
مردم به قدرت های سیاسی شبیه تر هستند تا به پدران خودشان 
ْشَبُه ِمْنُهْم ِبآَباِئِهْم« )تحف العقول/ص208( پدر 

َ
َمَراِئِهْم أ

ُ
اُس ِبأ »الّنَ

و مـادر چقـدر روی مـا تأثیـر دارنـد؟ خیلی زیاد! فرهنـگ اجتماعی 
کمتر از بابا و مامان تأثیر دارد ولی در اینجا أمیرالمؤمنین می فرماید 
که مردم به امراء خودشـان شـبیه تر هسـتند. نه اینکه قیافه شـان 
شـبیه آنهـا بشـود، بلکـه آنهـا نمی گذارند کـه فرهنـگ و تربیت برای 
تـو باقـی بمانـد! یکـی از ایـن جهـت که خود انسـان ها وقتـی قدرت 
کسـی ببیننـد او را منطقـی تلقـی می کننـد یـا مرعوبـش  را دسـت 
می شوند، یا متأثر از بازی های او می شوند و شبیه او می شوند. یا 
او بـه زور یـک چیـزی را تحمیـل می کنـد، یا اینکه انسـان ها با فریب 
او، به شـکل او در می آیند یا انسـان ها مرعوبش می شـوند یا اینکه 

اصًا این قدرت، مقبول است.
فرهنگـی  کار  قـدرت،  معادلـۀ  بـه  توجـه  بـدون  کـه  آنهایـی 
می کنند درواقع سِر کار هستند! باید اول حساب قدرت را برسیم. 
امیرالمؤمنین؟ع؟ در کالم دیگری می فرماید: »َالّناُس ِبَزماِنِهْم َاْشَبُه 
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ِمْنُهْم ِبآباِئِهْم« )شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید/ج129/ص209( 
مـردم بـه زمـان خودشـان شـبیه ترند تـا به پـدران خودشـان. یعنی 
زمانـه آن قـدری کـه مـا را تربیـت می کنـد، پـدر و مـادر نمی توانند ما 
را تربیـت کننـد. بـر ایـن اسـاس، آیـا کار تربیتـی مقـدم اسـت یـا کار 

سیاسی؟ خب معلوم است »کار سیاسی« مقدم است.

�بــرای�هجرت،�درواقــع�پیمان�برای� پیمــان�مــردم�مدینه�بــا�پیامبر

�بود قدرِت�پیامبر

اولیـن  برونـد،  مدینـه  بـه  می خواسـتند  وقتـی  کـرم؟ص؟  ا پیغمبـر 
اقدامـی کـه انجـام دادنـد چه بـود؟ آیا برای سـاخت مسـجد اقدام 
کردنـد تـا در آنجـا کار تربیتی بکننـد؟ وقتی که پیامبر؟ص؟ در پیمان 
عقبـۀ دوم، بـا حـدود هفتـاد نفـر که از مدینـه آمده بودنـد، قرارداد 
بسـتند، اولیـن اقـدام ایشـان چـه بـود؟ اوًال خـود آن قـرارداد، کامـًا 
یـک اقـدام سیاسـی بـود و قـرارداد قـدرت بود. رسـول خدا بـا مردم 
مدینه قرارداد بسـتند که آیا حاضرید خودتان را فدای من بکنید 
! و آنها پیمان بستند. )َفَقاَل: َباَیُعوِنی  یا نه؟ فدای شخص پیغمبر
َفَقِة ِفی اْلُعْسِر  َشاِط َو اْلَکَسَل َو َعَلی الّنَ اَعَة ِفی الّنَ ْمِع َو الّطَ َعَلی الّسَ
ّنَ َتْنُصُروِنـی إَذا َقِدْمـَت َعَلْیُکـْم َیْثـِرَب َتْمَنُعوِنـی 

َ
... َو َعَلـی أ َو اْلُیْسـِر

َة؛ دالئل  اَءُکْم َو َلُکْم اْلَجّنَ ْبَنَ
َ
اُجُکْم َو أ ْزَوَ

َ
ْنُفَسُکْم َو أ

َ
ا َتْمَنُعوَن ِمْنُه أ ِمّمَ

النبوه/ج2/ص443(
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یـا رسـول اهلل، ُخـب ایـن حرف یک مقدار سـنگین اسـت، شـما 
حداقـل می گفتیـد »پیمـان می بنـدم سـِر اینکـه شـما عبـد خـدا 
باشـید، معرفـت بـه خدا پیدا کنید، اخالق تان درسـت بشـود، نماز 
بخوانیـد، بـه یکدیگـر ظلـم نکنیـد...« چـرا سـِر موضـوع قـدرت، بـا 
ـب وقتی پیغمبر قدرت نداشـته باشـد، آن 

ّ
آنهـا قـرارداد بسـتید؟ ُخ

مسـائل هـم قابـل تحقـق نخواهـد بـود. لـذا پیمانی کـه پیامبر قبل 
از هجرت با مردم مدینه بسـتند، پیمان قدرت پیغمبر بود، دفاع 
از پیغمبـر بـود. آیـا حاضر هسـتید از همۀ هسـتی تان برای شـخص 

پیغمبر بگذرید؟ آنها هم گفتند: بله یا رسول اهلل، حاضریم.
بعـد از هجـرت هـم هرکسـی مسـلمان می شـد بایـد بـه مدینـه 
، به شما ارادت داشته  می آمد. آقا نمی شود ما همین جا از راه دور
باشـیم؟ نـه، بایـد بـه مدینـه بیاییـد و اینجـا زندگی کنید چـون االن 
باید پیغمبر قدرت پیدا کند. تا سـال دهم هجری که هنوز قدرت 
، تثبیت نشـده بود، واجب بود هرکسـی مسـلمان می شـود  پیغمبر
به مدینه برود و اال اسالمش قبول نبود، ولو اینکه مجبور باشد زن 
و بچـه و کارش را هـم رهـا کنـد. هرکسـی هـم به مدینـه می آمد، حق 
نداشت از مدینه بیرون برود. لذا مردم آمدند به پیامبر؟ص؟ گفتند: 
حـدود شـهر را مشـخص کنیـد تـا ما دقیقـًا بدانیم تا کجـا می توانیم 
فاصله بگیریم. و پیامبر؟ص؟ هم یک نفر را مأمور کرد تا مرز مدینه را 
مشـخص کند. به تعبیر ما، مدینه برای حدود ُنه سـال، تبدیل به 
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یک پادگان شده بود! چرا؟ چون پیغمبر می خواهد دینش را برقرار 
کند، مگر بدون قدرت می شود؟ بدون قدرت که نمی شود دین را 

برقرار کرد. این طور بود که پیامبر؟ص؟، زمانه را تغییر داد.

�فرهنگی�یا�به� �مدینه�چــه�بــود؟�کار اولیــن�اقدامــات�پیامبــر؟ص؟�در

دست�گرفتن�قدرت؟

پس پیمان عقبه، درواقع پیمان برای قدرت پیامبر بود که ایشان 
وسـیله بشـود بـرای هدایـت انسـان ها و برقـراری دیـن... بعـد از 
اینکه این پیمان را بستند و بنا شد که پیامبر؟ص؟ به مدینه بروند، 
حضرت به آنها فرمودند: ُخب حاال رؤسای مدینه را تعیین کنیم... 
یـا رسـول اهلل! هنـوز کـه همه مسـلمان نشـده اند. حاال شـما بیایید 
گاهی و آموزش  اینجـا کار فرهنگـی و کار تربیتـی بکنیـد و بـه مـردم آ
بدهید، تا کم کم اینها جذب بشوند، اصًا با اخالق خوِب خودتان 
مـردم را جـذب کنیـد. یـا رسـول اهلل شـما االن چـرا داریـد فرماندار و 
شهردار برای مدینه تعیین می کنید؟ چون می خواهم ادارۀ شهر را 
انجام بدهم. ُخب حاال مدینه چند قسمت است؟ دوازده قسمت 
)مثًا مانند اینکه دوازده پارچه آبادی در کنار هم باشند( حضرت 
فرمـود: از بیـن خودتـان، دوازده تـا رئیـس برای ایـن دوازده بخش 
مدینـه تعییـن کنیـد. شـما تعییـن می کنیـد یـا مـن بگویـم؟ گفتند: 
خـود شـما تعییـن کنید. جبرئیـل امین دوازده تا اسـم آورد یعنی از 
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، دوازده نفر را انتخاب کرد و به پیامبر  بین همان هفتاد و چند نفر
اعـالم کـرد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمود: اسـم این دوازده نفـر را جبرئیل 
امین آورده اسـت؛ من نگفته ام، پس کسـی نارحت نشـود. معلوم 
می شـود کـه ایـن بحث هـا همیشـه بـوده اسـت. بـه تعبیـر مـا، انـگار 
شـورای نگهبـان خداونـد، خودش مسـتقیم انتصاب کرده اسـت. 
آن دوازده نفر رفتند و مسـئولیت شـهر را به عهده گرفتند و بعد از 

مدتی هم خود رسول خدا؟ص؟ به مدینه تشریف فرما شدند.
حـاال ایـن دوازده نفـری کـه جبرئیـل امیـن اسم شـان را آورده 
بـود، همه شـان عالـی بودنـد؟ سرنوشـت اینها چه شـد؟ شـش تای 
آنهـا پـای رکاب پیغمبـر شـهید شـدند، دوتـای آنهـا هـم پـای رکاب 
أمیرالمؤمنین شهید شدند، یکی دوتای شان هم آمدند دِر کوچۀ 
بنی هاشم تا أمیرالمؤمنین را به زور به مسجد ببرند! پس می شود 
از بیـن کسـانی کـه خداونـد توسـط جبرئیـل امیـن انتصـاب کـرده 

است، بعضی هایشان هم خراب بشوند!

چرا�والیت،�اصل�دین�اســت؟�چون�والیت�سیســتمی�اســت�برای�

تنظیم�قدرت

پـس اول بایـد قـدرت درسـت بشـود؛ و اال قدرت هـا نمی گذارنـد 
بقیـه مـوارد درسـت بشـود. ایـن ماجـرای اصـالح قـدرت، این قـدر 
تأثیرش در بقیۀ موارد، زیاد است، به همین دلیل قرآن می فرماید 
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< راسـتی چـرا والیـت، اصـل دیـن  و�قَ اعنُ وا الّ�َ �بُ �نِ �قَ ْ َه َوا�ب
َ
ُ�وا الّل �نِ اْع�بُ

ئَ
>ا

اسـت؟ چون والیت سیسـتمی اسـت برای تنظیم قدرت. تا قدرت 
تکلیفش معلوم نشود، بقیه موارد هم درست نمی شود.

امـام صـادق؟ع؟ داشـتند حـج مـردم را نـگاه می کردنـد، مـردم 
گروه گروه برای طواف می آمدند و جمعیت زیادی بودند. حضرت 
فرمودنـد: در جاهلیـت هـم همین جـوری مردم طـواف می کردند! 
امام صادق؟ع؟ درحالی این را گفتند که می دانستند در حّج دوران 
جاهلیت، کلی خرافات بود، مثًا بعضی ها برهنه طواف می کردند، 
خون قربانی را به در و دیوار کعبه می مالیدند، سجده شان حالت 
درازکـش روی زمیـن بود، ولـی در زمان امام صادق؟ع؟ هیچ کدام از 
آن خرافـات نبـود. امـا حضـرت، آن حـج را بـه حـج دوران جاهلیـت 
کردنـد و فرمودنـد: بلـه ایـن همـان حـج جاهلیـت اسـت!  تشـبیه 
؟ حضرت فرمود: حجی حج جاهلیت نیست که  پرسیدند: چطور
هدفـش مشـخص باشـد. گفتنـد هدف حج چیسـت؟ فرمود: حج 
بـرای ایـن اسـت مـردم دور هـم جمـع بشـوند بعـد از اینکـه رفتنـد 
، بیایند خدمت امام  طـواف کردنـد و سـعی کردنـد و رمی و الـی آخر
زمان شـان بگویند: ما آماده هسـتیم برای کمک به شـما، شـما امر 
بدهیـد، فرمـان بدهیـد. بعـد امـام دسـتور بدهـد ایـن کار را برویـد 
ـاِس َیُطوُفـوَن َحـْوَل اْلَکْعَبـِة  کار را بکنیـد. )َنَظـَر ِإَلـی الّنَ بکنیـد، آن 
ْن َیُطوُفوا ِبَها ُثّمَ 

َ
ِمُروا أ

ُ
َما أ

َ
ِة ِإّن َفَقاَل َهَکَذا َکاُنوا َیُطوُفوَن ِفي اْلَجاِهِلّیَ
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َتُهـْم َو َیْعِرُضـوا َعَلْیَنـا ُنْصَرَتُهم؛ 
َ

َیَتُهـْم َو َمَوّد
َ

َیْنِفـُروا ِإَلْیَنـا َفُیْعِلُموَنـا َوال
َمام«  ِ

ْ
کافی/ج1/ص392( امام باقر؟ع؟ فرمود: »َتَماُم اْلَحِجّ ِلَقاُء ال

)کافی/ج4/ص549( تمام شدن و تکمیل شدن حج، به مالقات 
امام است.

کل�هرم�قدرت�باید�صالح�باشد�تا�زمانه�را�به�سوی�صالح�ببرد

در سـخنان حضـرت امـام؟هر؟ هسـت کـه می فرمایـد عامـل اصلـی 
کمۀ آن اسـت... آن اسـت که فسـاد  بدبختی یک ملت، هیئت حا
را بـه همه جـا می زنـد! البتـه در هیـچ کشـوری، قـدرت یـک نقطـه 
نیسـت، بلکـه یـک ِهرمـی دارد، و ایـن هـرم قـدرت، کل شـان بایـد 
صالح باشـند. یعنی کل ِهرم قدرت باید صالح باشـد نه فقط رأس 
گـر قـدرت تعیین کننده تریـن عامـل اسـت، کل هـرم  هـرم قـدرت. ا
قـدرت بایـد صالـح باشـد تـا زمانـه را بـه سـوی صـالح و سـداد پیش 
ببـرد. ایـن حـرف خیلـی مهـم اسـت و چـون خیلـی مهم اسـت باید 
ببینیـم ایـن را در کجـای قـرآن نوشـته اسـت؟ بایـد یـک آیـۀ خیلـی 

مهم از قرآن برایش بیاوریم.
یک آیه در قرآن هست و اهمیتش در این است که می گویند 
َبتی سـورُة هود«  وقتی این آیه آمد پیغمبر فرمود: پیر شـدم! »َشـّیَ
کـه  اسـت  آمـده  تاریـخ  الدقائـق/ج6/ص250( در  کنـز  )تفسـیر 
کِی  پیغمبـر؟ص؟ دیگـر تـا آخـر عمـرش لبخنـد نـزد. آن آیـه در مـورد پا



83

| لوا  سلج |
چرا قدرت، تعیین کننده ترین عامِل زمان  است؟

< این راه را ادامه  ِمْر�قَ
ئُ
ْم َكَما ا �قِ اْس�قَ هرم قدرت است. می فرماید >�نَ

بده، اما همان طوری که به تو دستور داده ام؛ نه هرجوری.

< در جــای دیگــری از قــرآن هم  ِمْر�قَ
ئُ
ْم َكَما ا �قِ عبــارت >َواْس�قَ

هســت )شــوری/12( اما در ســورۀ هود، یک نکتۀ اضافه دارد که 

ا�بَ َمَعَك< آنهایی  پیغمبر را پیر کرده است؛ می فرماید >َوَم�نْ �قَ
هــم کــه همراه تو هســتند بایــد همین جوری اســتقامت بورزند و 
ادامه بدهند. حاال ربط این آیه به قدرت و هرم قدرت چیست؟ 
»قــدرِت فاســد« یــک اصطالحــی در قــرآن دارد به نــام طاغوت، 

ْوا< یعنی  ْ�عنَ ا �قَ
َ
در ایــن آیــه هــم درواقــع همیــن را می فرمایــد: >َول

، خودت و آن کســانی که همراه  طغیــان نکنیــد. یعنی ای پیامبر
تو هستند، نباید طغیان کنید. به تعبیر ما، یعنی کّل هرم قدرت 

کند. نباید طغیان 

�است�/�بعضی�ها� �قدرِت�طغیان�گر فلسفۀ�بعثت�انبیا�جلوگیری�از

�نمایندگان� وقتی�به�قدرت�رسیدند�طغیان�می�کنند؛�مثل�برخی�از

مجلس!

اصًا فلسفۀ بعثت انبیاء جلوگیری از قدرت طغیان گر است؛ یعنی 
قدرتـی کـه دارد زور می گویـد، قدرتـی کـه دارد از حـد خـودش فراتـر 

ْوا<  ْ�عنَ ا �قَ
َ
مـی رود. مـا بایـد تکلیـف ایـن قـدرت را مشـخص کنیـم. >َول

ا�بَ َمَعَك<  یعنی طغیان نکنید. خدا به پیغمبرش می فرماید >َوَم�نْ �قَ



مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

84

اطرافیان تو هم طغیان نکنند؛ یعنی حاال که قدرت پیدا کرده اند 
و کار دست شـان افتاده اسـت، خودشـان طغیان نکنند. مثل آن 
نماینـدۀ مجلسـی کـه مـردم بـه او رأی داده انـد و عمامه هم به سـر 
دارد، امـا حـاال کـه بـه مجلـس رفتـه، اسـم مـردم را می گـذارد گـروه 

! یعنی به مردم توهین می کند. فشار
 ، گر شـفافیت را در مجلس اجرا کنیم گروه فشـار می گوید: ما ا
بـه مـا فشـار می آورنـد و دیگـر بـه مـا رأی نمی دهنـد. ُخـب همیـن 
گـروه فشـار بـه تـو رأی داده انـد، یعنـی گـروه فشـار هسـتند! حاال که 
بـاال رفتـی، طغیـان می کنـی و توهیـن می کنی! شـما نوکـر این مردم 
هستی، حاال اربابت یک دادی هم سرت بزند! اصًا می خواهد تو 
، عوض کند. مگر مردم ارباب شـما نیسـتند؟ مگر  را بـه عنـوان نوکـر
نماینـدگان مجلـس نوکر مردم نیسـتند؟ خوب مـردم می خواهند 
کننـد و یـک نوکـر دیگـر می خواهنـد بیاورنـد.  نوکرشـان را عـوض 
بقیه هم همین طور هسـتند، همۀ مسـئولین نوکر مردم هسـتند. 
، انتخاب کند؛  هرکسی نمی تواند نوکری بکند برود یک شغل دیگر
این همه شـغل هسـت. اصراری هم نیسـت که شـما حتمًا باشـید! 
مردم ولّی نعمت شـما هسـتند، صدقۀ سـر اینها شما داری حقوق 

می گیری. طغیان نکن!

کرم؟ص؟ می فرماید »این  ْوا< طغیان نکنید... پیامبر ا ْ�عنَ ا �قَ
َ
>َول

آیه پیرم کرد...« حضرت امام دوبار این آیۀ قرآن را تقریبًا با همین 
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توضیحات در سخنرانی های خودشان گفتند.
قــدرت، تعیین کننده تریــن عامــل بــرای صــالح و فســاد یک 
ملــت اســت. بعد ایــن قــدرت، وضعیــت زمــان را تعییــن می کند. 
سؤال اصلی بحث این بود که زمانۀ ما چه زمانه ای است؟ ما طردًا 
للبــاب بحــث کردیــم از اینکــه »چــه عواملــی در وضــع زمــان مــا 
کــه قدرت هــا در وضــع زمــان  گفتیــم  تعیین کننــده هســتند؟« 
تعیین کننده هستند. حاال اینکه در زمان ما، عامل تعیین کننده اش 
قــدرت فاســد صهیونیســت جهانــی اســت، و هــم اینکــه »االن 
وضع زمــان مــا چگونــه اســت؟« بماند برای جلســه بعــد. و اینکه 
آیا ما می توانیــم زمــان را تغییــر بدهیم؟ ما می توانیــم بر قدرت ها 

فائق بیاییم؟
کـه مـا االن بایـد بکنیـم چیسـت؟  کاری  راسـتی اصلی تریـن 
اصـًا زمـان مـا چـه زمانـه ای اسـت؟ یک بـار أمیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ 
کت  رفتند خانه نشینی کردند و به اصحاب شان هم فرمودند »سا
باشـید و حـرف نزنیـد، دیگـر نمی شـود ایـن قـدرت را جابه جا کرد« 
ُخب ما االن چه کاره هسـتیم؟ اوًال زمان ما چه زمانی اسـت؟ زمان 
سـر بریـده شـدن اسـت یـا زمـان سـرافرازی؟ خاصیـت زمـان مـا در 
حـد و اندازه هـای جهانـی چیسـت؟ نقـش مـا چیسـت و مـا بایـد 
چـه کار بکنیـم؟ دین مـان را هـم متناسـب با زمان بایـد ببینیم چه 

دستوراتی به ما داده است.
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زمان�ما�زمانی�اســت�که�روضۀ�ســه�ســالۀ�حســین؟ع؟�را�می�شــود�

جهانی�کرد

به طور خالصه عرض کنم که زمان ما زمانی است که روضۀ سه سالۀ 
أباعبداهلل الحسین؟ع؟ را می شود جهانی کرد. أباعبداهلل الحسین؟ع؟ 
یک دختر سه ساله دارد که در جهان غوغا بپا کرد. آن سرزمین شام 
که در اختیار معاویه بود و وقتی امام زین العابدین؟ع؟ فرمود »من 
فرزند پیغمبر هستم« مردم شام گفتند که رسول خدا مگر فامیلی 
غیر از معاویه هم داشته؟ او خودش را جا انداخته بود به نام فامیل 

گاه شدند. . بعد از این ماجرا بود که مردم شام، تازه آ پیغمبر
کینه هایـی از أمیرالمؤمنیـن  کـه در دل شـان  آن مـردم شـام 
و  عاطفـی  پدیـدۀ  یـک  بـا  أباعبداهلل الحسـین  داشـتند،  علـی؟ع؟ 
انسـانی، ایـن شـام را فتـح کـرد. االن کـه هـزار و چهارصـد سـال اسـت 
تحـوالت و تغییـرات زیـادی در عالـم رخ داده اسـت، وقتـی مـی روی 
به آنجا می گویند: مذهب ما علوی است، و از همۀ دین، علی؟ع؟ را 
می شناسیم... ببینید سه سالۀ حسین؟ع؟ در آنجا چه غوغایی کرد!
صحبـت  جهـان  بـا  ادبیاتـی  یـک  بـا  أباعبداهلل الحسـین؟ع؟ 
کـرد ولـی مـا هنـوز شـروع نکرده ایـم روضه هـای جهانـی بخوانیـم. 
امام حسـین؟ع؟ با یک بخشـی از حماسـۀ عاشـورایش، شام را آورد 
این طرف. همین پدیده را شما می توانید در جهان معرفی کنید؛ 
پدیدۀ سه سـالۀ أباعبداهلل الحسـین! آیا این کودک سه سـاله، تنها 
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بـوده؟ نـه بـا خانـواده بودند. چه بر آنها گذشـته اسـت؟ مسـیر این 
کاروان کجا بوده؟ ماجرای خانوادۀ حسـین و اهل بیت عصمت و 
طهارت، ماجرای فوق العاده ای است، یک قسمت کوچکش این 
است که فاطمۀ بنت الحسین می فرماید: وقتی به شام رسیدیم، 
یزید ملعون دستور داد ما را در یک زندانی بردند که وقتی آفتاب 
می شـد از گرمـا در امـان نبودیـم و وقتـی سـرد می شـد از سـرما در 
امـان نبودیـم. ظاهـرًا فقـط موضـوع خرابـه نبـوده اسـت؛ بلکـه آن 
خرابه برای چند روز بوده که مردم بیایند و مسـخره کنند و بروند 

و خانوادۀ حسین را تحقیر کنند...





|�جلسه�چهارم�|
س  راه مهم برای زمان شناس شدن

معرفی�سه�راه�مهم�برای�زمان�شناس�شدن�/�راه�اول:�کالن�نگری�

و�جامع�نگری

در ایـن جلسـه می خواهیـم بـه ایـن سـؤال به طور مشـخص پاسـخ 
بدهیـم کـه مـا بـرای زمان شناس شـدن چـه کار باید کنیـم؟ چگونه 
کـه بتوانیـم  ذهـن و نـگاه خودمـان را پـرورش بدهیـم بـه حـدی 
زمان شـناس باشـیم. چون زمان شناسی یک قدرت و استعدادی 
است که خدا به بعضی ها اصًا نداده است و به قول رهبر انقالب، 

بعضی ها هیچ وقت هم این قدرت را پیدا نمی کنند.
سه راه اساسی را می خواهم برای زمان شناس شدن خدمت 
شـما پیشـنهاد بدهـم. راه اول ایـن اسـت کـه اساسـًا بایـد کالن نگـر 
باشـیم و روندها را مطالعه کنیم و فراز و فرودها را بتوانیم مطالعه 
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کنیـم، جامع نگـری کنیـم و بتوانیـم از بـاال نـگاه کنیـم. همـۀ اینهـا 
تحت عنوان »عقل« در دین آمده است. می دانید که عقل چقدر 
در دین ما ارزش دارد به حدی که عبادت هر کسی را هم به اندازۀ 

عقلش از او قبول می کنند.
هـر کسـی بخواهـد بـه تکلیفـی برسـد، بایـد بـا عقلـش بـه آن 
گـر بـا عقلـش بـه ضـرورت آن تکلیـف نرسـد،  تکلیـف برسـد، و اال ا
ایـن تکلیـف انجـام دادن او هـم زیـاد ارزشـمند نخواهـد بـود. البته 
ممکـن اسـت بـا عقـل خـودش بـه جزئیـات آن تکلیـف نرسـد، مثـًا 
اینکه چرا نماز صبح دو رکعت هست و سه رکعت نیست؟ یا اینکه 
چرا با صدای بلند باید خواند؟ ممکن است به جزئیات آن تکلیف 
نرسد، ولی به کالن آن تکلیف باید با عقل خودش برسد تا همان 

نمازش قیمت پیدا کند.
مثـًا بایـد بـه ایـن برسـد کـه حتمـًا روح انسـان نیـاز داشـته که 
دسـتور بشـنود که خدا دسـتور داده اسـت و اال دسـتور نمی داد و 
پیشـنهاد می داد، مثل پزشـکانی که نسـخه می دهند و پیشـنهاد 
گـر  می دهنـد دیگـر دسـتور نمی دهنـد و تهدیـد هـم نمی کننـد و ا

نسخۀ پزشک را انجام ندادی، عذرخواهی هم الزم نیست.
ْنَظُرُهْم 

َ
ـاِس أ ْعَقُل الَنّ

َ
بـه یـک معنا، تعقل یعنـی کالن نگری. »أ

کسـی  اْلَعَواِقـب« )غررالحکـم/3367( عاقل تریـن انسـان ها  ِفـی 
است که به عاقبت، بیشتر بیندیشد، یعنی دوراندیشی.
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�جزئیات،�مهم�ترین�آســیب�و�مانع�کالن�نگر�شدن� غرق�شــدن�در

است

مهم تریـن آسـیب و مانـع کالن نگـر شـدن و مهم ترین آسـیب و مانع 
برای دیدِن روندها، غرق شدن در جزئیات است. البته جزئیات هم 
واقعیت دارند و جدی هم هستند، مثًا اینکه ببینیم االن ما در چه 
مقطع زمانِی خاصی هستیم و چند تا حادثه ما را درگیر کرده است؟
هیـچ پـدر و مـادری نبایـد درگیـر در جزئیات باشـند و از کلیت 
گـر درگیـر  زندگـی فرزندشـان و از آینـدۀ فرزندشـان غافـل بشـوند. ا
هیـچ  کننـد.  تربیـت  را  فرزندشـان  نمی تواننـد  بشـوند  جزئیـات 
گـر هـم  مدرسـه ای نبایـد بـا بچه هـا در جزئیـات همـراه بشـود، ا
یـک مربـی یـا معلمـی چنـد قـدم بـا بچه هـا در جزئیات همراه شـد، 

بالفاصله باید بچه ها را به سطح عالی بکشاند.
کـه بچه هـا در  روان شـناس ها می گوینـد: یکـی از سـؤال هایی 
سـن حـدودًا چهارده سـالگی می پرسـند ایـن اسـت کـه جوان هـا در 
این سن و سال می گویند »خدا اصًا چرا ما را آفرید؟« و جالب این 
اسـت کـه در همـۀ جهان این اتفـاق می افتد. نمی دانم در مدارس 
االن چگونه دارند با این سؤال برخورد می کنند؟ خداوند به صورت 
طبیعـی و غریـزی، یکـی از پرسـش های بسـیار کالن و فیلسـوفانه و 
عارفانـه را در وجـود انسـان قـرار می دهـد. معموًال هم کسـی به این 

سادگی جواب این سؤال را پیدا نمی کند.
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اینکـه خیلی هـا جـواب ایـن سـؤال را پیـدا نمی کننـد، بـه ایـن 
بـرای  آمـاده نیسـت  از قبـل، ذهـن دانش آمـوز  کـه  دلیـل اسـت 
کالن نگری! اساسًا ُکل نگری از چهار پنج سالگی پدید می آید. مثًا 
« یعنی چه؟  از حدود پنج سالگی کم کم بچه می تواند بفهمد »شهر
چون شهر یک مجموعه است که درک مفهومش نیاز به کل نگری 
دارد. مثـًا وقتـی بـه او می گویـی »ما آمدیم تهـران« می گوید تهران 
کـو؟ می خواهـد یـک چیـِز خـاص بـه او نشـان بدهـی. مسـیر رشـد 
شناختی یک جوری است که انسان به سهولت به اینجا نمی رسد. 
گر بچه ها خیلی غرق بازی و درگیری ها باشـند ممکن اسـت ِسـیر  ا
بـه کالن نگـری پیـدا نکننـد. بعضی هـا هـم متأسـفانه تـا آخـر عمـر 

کالن نگر نیستند.

روش�شبکه�های�ماهواره�ای�مثل�بی�بی�سی�این�است�که�شما�را�

�می�دارند �کالن�نگری�باز �جزئیات�کرده�و�از درگیر

 
ُ
بنـده دربـارۀ ماهـواره و شـبکه های خارجـی مثـل بی بی سـی، وی ا

ِای و... یـک نظـر متفاوتـی دارم. بنـده معتقـدم هرچـه شـما اینهـا 
را نـگاه کنیـد بیشـتر بـه احمق بودن شـان پـی می بریـد! و مخاطب 
خودشان را هم احمق حساب می کنند لذا ممکن است وقتی نگاه 
کنید، به شـما توهین بشـود. روش آنها این اسـت که شـما را درگیر 
جزئیات می کنند و از کالن نگری باز می دارند؛ با حمار و چهارپایان 
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این گونـه رفتـار می کننـد. چـون حیوانات با کلیـات کاری ندارند، با 
آن چیـزی کـه بـو می کنند، کار دارند، بـا علت ها و علت های بعیده 

کاری ندارند، با آثار و آثار بلندمدت، کاری ندارند.
مشـکل مـا دیـن داری نیسـت، ایـن اشـتباه اسـت کـه بگوییم 
»یـک عالـم دینـی بایـد دنبـال دیـن دار کـردن مـردم باشـد« قـرآن 
و پیامبـر و اولیـای خـدا دنبـال ایـن نیسـتند. آن چیـزی کـه خـدا و 
کرم؟ص؟ دنبالش هستند، عقل است. به حدی که آموزش  پیامبر ا

ُمُهُم  ِ
ّ
َعل ُ حکمت به مردم، به اندازۀ آموزش کتاب خدا ارزش دارد >�ي

< )جمعه/2( مردم باید به همه چیز حکیمانه نگاه  َم�قَ
ْ
ِحك

ْ
ا�بَ َوال ِك�قَ

ْ
ال

کننـد، عمیـق نـگاه کننـد، بـا یـک اسـتحکامی بایـد برخـورد کننـد. 
ایـن اسـتحکام، در جزئیـات نیسـت، بلکـه در کلیات می شـود این 

استحکام را پیدا کرد.

آنهایی�که�می�خواهند�ما�را�به�بردگی�بکشند،�سعی�می�کنند�ما�را�

�جزئیات�کنند �در محصور

بـه  را  مـا  دارنـد  کـه  آنهایـی  می بینیـم  باشـیم  کالن نگـر  گـر  ا مـا 
کننـد؛  بردگـی می کشـند می خواهنـد مـا را محصـور در جزئیـات 
یـا جزئیـات پیشـرفت های خودشـان را بـه مـا نشـان می دهنـد یـا 
جزئیـات مشـکالت مـا را بـه مـا نشـان می دهنـد و می خواهنـد مـا را 
گـر کالن نگر  بـا حماقـت، وادار بـه احسـاس بدبختـی بکننـد. شـما ا
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باشـی می فهمی که همین االن جامعه و کشـور شـما خوشبخت تر 
از کشورهای غربی هست، هم االن قدرتمندتر از آنها هستیم.

قدرت را چگونه می سنجند؟ قدرت را با ِسیر سرعت قدرتمند 
شدن می سنجند. شما در این چهل سال اخیر هرجوری محاسبه 
کـه قـدرت تمـدن غـرب رو بـه افـول بـوده اسـت؛  کنیـد، می بینیـد 
براسـاس آماری که خودشـان می دهند. و هرجور ضدانقالبی هم 
حسـاب بکنیـد، می بینیـد قـدرت ایـران چهل سـال اسـت افزایش 
پیـدا کـرده اسـت. می دانیـد ایـن چـه معنـای معجزه آسـایی دارد؟ 
معنـای عجیـب و غریبـش این اسـت که آینده در اختیار ما اسـت؛ 
آیندۀ جهان! چون هیچ کس این قدرت ما را در ِسیر چهل ساله با 

همۀ محدودیت ها نداشته است.

�ایــن�چهــل�ســال�چقــدر� کــه�در �باشــیم�می�بینیــم� کالن�نگــر � گــر ا

قدرتمندتر�شده�ایم

یک معنای کالن نگری این است که یک کمی زمان را بررسی بکنیم؛ 
مثـًا اینکـه ببینیـم چهل سـال پیش، ما این قدرت را نداشـتیم، با 
اینکـه چهل سـال، مـا را محـدود کردنـد امـا در ایـن چهل سـال، مـا 
بـه چـه قدرت هایـی رسـیدیم! بنـده وارد جزئیـات نمی شـوم؛ مثًا 
بحـث تـورم یـا اسـلحه یـا بیماری یـا سـالمت و... نه اینکـه همه اش 
در کلیات بمانیم؛ باالخره جزئیات را هم باید درست کرد، اصًا ما 
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به خاطر همان جزئیات است که گاهی انتقاد و سر و صدا می کنیم 
و اال در کلیات، حرف های مان خیلی حرف های روشنی است.

مـا بی شـک قـدرت عالم هسـتیم؛ همین االن قدرت هسـتیم 
امـا بنـده یـک سـرود هـم ندیـدم کـه حزب اللهی هـا بسـازند و از این 
کنـد. معلـوم می شـود مجامـع فرهنگـی مـا فشـل  قـدرت حکایـت 
است. هرچه بچه مثبت هست، آمده کار فرهنگی بکند، درحالی که 
کار فرهنگـی یـک تخصـص فوق العـاده خاصی اسـت، کار رسـانه ای 
یـک تخصـص خـاص اسـت، یعنی شـما صرفًا با عالقه که نمی شـود 
کار فرهنگـی بکنـی، یعنـی عالقـه بـه تنهایـی دردی را دوا نمی کنـد. 
نسبت به نهادهای فرهنگی و رسانه ای و هنری، انتقادهای جدی 
و مهمی هست که ان شاءاهلل در جای خودش باید به آن پرداخت.
گـر کالن نگـر باشـیم می بینیم که در این ده سـال،  ببینیـد مـا ا
فقـط مـا هسـتیم کـه در جهان قدرت مـان چند برابـر رو به افزایش 
بـوده اسـت؛ چـه از لحـاظ نفـوذ منطقـه ای، یـا قـدرت دفاعـی، یـا 
قدرت تأثیرگذاری بر معادالت جهان و... تمام قدرت های جهان 
بـه ویـژه تمـدن غـرب، بـه ویـژه آمریـکا در ایـن چهـل سـال قطعـًا 
نفوذشـان کاهش پیدا کرده اسـت. نه اینکه فقط نفوذ منطقه ای 
آمریکا کاهش پیدا کرده باشد، بلکه نفوذ جهانی اش کاهش پیدا 
کـرده اسـت. مـا نفـوذ فرهنگی مـان افزایـش پیـدا کـرده، آنهـا نفـوذ 

فرهنگی شان کاهش یافته است.
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کـه داشـتند، نرسـیدند،  آنهـا در ارتبـاط بـا مـا بـه آن اهدافـی 
کسـتان خـرج کردنـد تـا خونین تریـن  مثـًا میلیاردهـا میلیـارد در پا
جنگ هـای بیـن مذهبـی را راه بیندازنـد، امـا یـک درصـد موفـق 
شـدند. میلیاردها و سـال ها خرج کردند تا دو کشـور شـیعۀ عراق و 
ایران را به جان همدیگر بیندازند، اما دو درصد موفق شدند. اینها 
نشـان دهندۀ چیسـت؟ آینـدۀ ایـن حرف هـا چیسـت؟ اینهـا را در 
هیچ کدام از شـبکه های ماهواره ای کسـی به شما نمی گوید، چون 

اصًا آنها وحشت می کنند از اینکه شما این مسائل را بفهمید.
کدام یـک از شـما ده سـال پیـش قـدرت امسـال جمهـوری 
اسـالمی را پیش بینـی می کردیـد؟ نـه فقـط شـما، بلکـه فرماندهان 
دفـاع مقـدس یـا فرماندهـان مدافـع حرم هم ده سـال قبـل، این را 
پیش بینی نمی کردند. بنده با برخی از فرماندهان و شهدای دفاع 
حـرم در این بـاره صحبـت کرده ام که ایـن را پیش بینی نمی کردند. 

االن هم ده سال آینده را نمی توانیم پیش بینی کنیم.

�جزئیات�رفتارشــان�یک� عالمه�طباطبایــی:�نگاه�نکن�غربی�ها�در

�کردند! مهربانی�و�اخالقی�هست،�ببین�با�جهان�چه�کار

کالن نگری به انسان قدرت تحلیل می دهد، مسیر زمان را مشخص 
می کنـد و نشـان می دهـد کـه مـا کجـا داریـم حرکـت می کنیـم؟ امـا 
شـبکه هایی مثل بی بی سـی خبیث، می خواهد مردم را استحمار 
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کنـد، لـذا گیـر می دهد بـه برخی جزئیات، یعنی جزئیات مشـکالت 
شـما را نشـان می دهد و برجسـته می کند و جزئیاتی از پیشرفت ها 

یا آبادانِی شهر خودشان را به شما نشان می دهد.
گـر دیدی در  عالمـۀ طباطبائـی در تفسـیر المیـزان می گویـد: ا
یـک کشـور غربـی یک لطفـی به یک حیوان می کننـد و در جزئیات 
رفتارشـان بعضـًا مهربانی هـا و اخالقـی هسـت نبایـد دربـارۀ آنهـا 
قضـاوت کنـی کـه آنهـا در رعایـت اسـالم از مـا جلوتـر هسـتند و اصًا 
آنهـا پیشـرفته هسـتند، ببیـن بـا جهـان چـه می کننـد! ببیـن چـه 
کشـورهای دیگـر انجـام می دهنـد... آفریـن بـه  جنایت هایـی در 
عالمۀ طباطبائی! واقعًا حق است که ایشان را سردمدار مفسرین 

قرآن در عصر خودمان بدانیم.

�با�نگاه�کالن،�حل�نخواهد�شد مشکالت�جزئی�فرد�و�جامعه،�جز

گر بچه ها در جزئیات گیر کنند، با همۀ  در جزئیات نباید گیر کرد، ا
گر در جزئیات گیر  پدر و مادرها دعوای شان می شود. زن و شوهر ا
کننـد باهـم دعوای شـان می شـود و دیگر صلح نخواهنـد کرد، باید 
انسـان سـفری از جزئیات به کلیات و از کلیات به جزئیات داشـته 

باشد، این یک رفت و آمد دائمی است.
گر بخواهیم مشکالت مملکت هم در جزئیات، حل بشود جز  ا
بـا نـگاه بـه آن مسـیر کالن حـل نخواهد شـد، و در زندگـی فردی هم 
گر بخواهی جزئیات را درست بکنی، مدام باید بروی سراغ کلیات. ا
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�جزئیات� �نســبت�به�گناهت�در گر توبه�یعنی�رفتن�ســراغ�کلیات�/�ا

�خانۀ�خدا�مأیوس�می�شوی �کنی،�دِر گیر

اصـًا توبـه یعنـی رفتـن سـراغ کلیـات. مثًا اینکـه به خـدا می گویی: 
»خدایا، باالخره من می خواهم بیایم پیش تو...« آفرین، از قیامت 
حـرف زدی ایـن یـک آینـدۀ خیلـی دور اسـت کـه تـو آن را دیده ای. 
َع َمْن  ْن ُتَضِیّ

َ
ْکَرُم ِمْن أ

َ
ْنَت أ

َ
در دعای کمیل می خوانیم: »َهْیَهاَت أ

ْیَتُه« تو من را خلق کردی، تو من را بزرگم کردی، تو دلت نمی آید  َرَبّ
من را بزنی... آفرین! یعنی به سراغ اصل خلقت خودت رفتی.

مــی روی در کلیــات و می گویی »خدایــا من در جزئیات، گناه 
کردم، ولی کًا از تو که چیزی کم نشده! تو تا حاال بندۀ این جوری 
نداشــتی؟« در واقــع داری بــه خــدا می گویــی: خدایــا بــه جزئیاِت 
گنــاه مــن نگاه نکن و ببخش. خدا هم خوشــش می آید و می گوید 
قبول است، چه بچۀ عاقلی... خدا از آدم عاقل خوشش می آید. 
گــر دربــارۀ گناهــان خــودت در جزئیــات گیــر کنــی، دِر خانــۀ خدا  ا

مأیوس می شوی.

�کلیــات�بــه� �جزئیــات�بــه�کلیــات�و�از �دائمــی�از آدم�بایــد�یــک�ســفر

جزئیات�داشته�باشد

کلیـات بـه  کلیـات و از  آدم بایـد یـک سـفر دائمـی از جزئیـات بـه 

ُكُرو�نَ 
�نْ �نَ �يَ �ي ِ �ن

َّ
جزئیات داشته باشد. مثًا این آیه را نگاه کنید: >ال



99

| لوا  چهارج |
س  راه مهم برای زمان شناس شدن

 > ْر�نِ
ائَ

ْ
َماَوا�قِ َوال ِ الّسَ �ق

ْ
ل �ي �نَ ِ

ُرو�نَ �ن
َ

ّك �نَ �قَ َ ِهْم َو�ي و�بِ
�نُ ُ � �ب

َ
ُعوً�ا َوَعل اًما َو�قُ �يَ َه �قِ

َ
الّل

کـه بـه ذکـر خـدا می پردازنـد؛ در حـال  کسـانی  )آل عمـران/191( 
نشسـته و ایسـتاده و... _ بعـد می رونـد سـراغ کلیـات _ و بـه خلقـت 

اِطلًا<  ا �بَ
�قَ َه�نَ �قْ

َ
ل ا َما �نَ �نَ َّ آسمان ها و زمین فکر می کنند و می گویند: >َر�ب

خدایا تو اینها را بیهوده نیافریدی... این خیلی کالن است. و بعد 

اِر< ما را در 
ا�بَ ال�نَّ

ا َع�نَ �نَ �قِ
َك �نَ َحا�نَ می آیـد در جزئیـات و می گویـد >ُس�بْ

آتـش جهنـم نسـوزان؛ مـا طاقـت آتـش را نداریـم... اینکـه »مـن را 
بخواهی در آتش ببری« یک مسـئلۀ جزئی اسـت، این رفت و آمد 
از کلیات به جزئیات، سیرۀ اولیاء خدا است. بنا بر روایتی، این آیۀ 

قرآن شرح حال عبادت حضرت زهرا؟اهع؟ در نیمه شب ها است.
گر ما نگاه کالن به انقالب  مقام معظم رهبری می فرماید که ا
و حادثـۀ پدیـد آمـدن جمهـوری اسـالمی بکنیـم، جزئی نگری هـا 
گمـراه بکنـد... جزئی نگـری نـه دربـارۀ جمهـوری  نمی توانـد مـا را 
البتـه  می کنـد؛  گمـراه  را  شـما   ، همه چیـز دربـارۀ  بلکـه  اسـالمی، 

جزئی نگرِی منهای کلی نگری.
بنده دانش علوم اجتماعی را خیلی می پسندم و اندیشمندان 
علـوم اجتماعـی وقتـی کـه بحـث می کنند، سـعی می کنـم همه اش 
را گـوش کنـم و بخوانـم، چـون ایـن تحلیل هـا خیلی جذاب اسـت، 
هرچنـد ممکـن اسـت خیلی های شـان تحلیل هـای غلطـی بکنند 
یـا ممکـن اسـت تحلیل هـای ناقصـی بکننـد، اما کالن نگـری خیلی 
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چیز خوبی اسـت. کسـی که سـراغ علوم اجتماعی رفته اسـت، این 
علـوم اجتماعـی طبیعتـًا بایـد او را کالن نگـر بکنـد، چـون بـه کلیـت 
جامعـه نـگاه می کنـد، بـه تاریـخ تحـول جوامـع نـگاه می کنـد یعنـی 

علوم اجتماعی می توانند این تمرین را بدهند.

برای�کالن�نگری،�باید�فرایندها�را�ببینیم�و�آینده�نگری�داشته�باشیم

بـرای  اسـت.  بـودن  کالن نگـر  زمان شناسـی،  بـرای  اول  راه  پـس 
کالن نگـری، آدم بایـد فرایندهـا را مطالعـه بکنـد، آینده نگـری بایـد 
انجام بدهد، دیرینه شناسی باید انجام بدهد، یعنی اینکه ببیند 
ریشۀ این پدیده، چه بوده است. همچنین برای کالن نگری، وارد 

موضوِع معادلۀ قدرت بشود و...
بنــده معتقــدم در راهنمایی و دبســتان، باید کاســبی را به 
بچه یاد داد و بعد در دبیرســتان باید معامالت کالن اقتصادی 
این همــه  کــه  اســت،  نامــردی  یــاد داد. خیلــی  بــه بچه هــا  را 
ریاضیــات بــه بچه هــای ما یــاد می دهنــد، ولــی اقتصاد بــه آنها 
یاد نمی دهند. باالخره در این ســال ها، یک دســتی در آموزش 
و پــرورش مــا بــوده اســت و اال نبایــد وضعیــت این طــور باشــد. 
ریاضیــات بــه او یاد می دهند و او را مهنــدس فنی بار می آورند، 
ُمخ های ما را بیشــتر می برند به ســمت امور فنــی، اما کلیات به 

او یاد نمی دهند.
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بچۀ ما در دبیرستان باید بداند مثًا این پیراهن مشکی _ که 
کشـور زیـاد  خصوصـًا در ایـام محـرم، مصـرف پیراهـن مشـکی در 
می شـود _ سـودش توی جیب چه کسـی رفت؟ چه کسـی وارد کرد؟ 
یا کدام کارخانه تولیدش را زیاد کرد؟ چند درصدش خارجی است؟ 
چند درصدش وارداتی است؟ بچۀ دبیرستانی باید اینها را بفهمد. 
کشـورمان این همـه تسـبیح در مسـاجد و هیئت هـا  مثـًا االن در 
هسـت، االن ایـن تسـبیح ها چندتـا اسـت؟ دانـه ای چقـدر اسـت؟ 
کشور چین آمده و مطالعه کرده و برای ما تسبیح درست کرده است، 
به حدی که دیگر ما کارخانۀ تسبیح هم نمی توانیم داشته باشیم 

برای اینکه تولید تسبیح در اینجا دیگر صرفۀ اقتصادی ندارد.

�روش�های�کالن�نگر�شدن،�با�اقتصاد�است�/�اقتصاد�یک� یکی�از

رشتۀ�درسی�نیست؛�اصل�زندگی�است

اقتصاد یک رشتۀ درسی نیست؛ اقتصاد اصل زندگی است! مثل 
ورزش کـه اصـل زندگـی اسـت، مثـل تغذیـه کـه اصـل زندگی اسـت، 
کـه حـاال بگذریـم از اینکـه بچه های ما در کل مدت دیپلم هم زیاد 
چیـزی دربـارۀ تغذیه و سـالمت جسـمی خودشـان یـاد نمی گیرند، 
مثـًا خیلی هـا نمی دانند که یبوسـت، ام االمراض اسـت و باید زود 
عـالج بشـود. انـگار آمـوزش و پـرورش مـا چهـل سـال اسـت کـه نگه 

داشته شده مبادا درست کار بکند!
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کید می کنیم؟ وقتی شما از طریق اقتصاد،  چرا روی اقتصاد تأ
کشـورت دیگـر سـلطان شـکر و سـلطان  کالن نگـر شـدید، اوًال در 
نی شـکر و سـلطان قنـد و سـلطان روغـن و... بـه ایـن سـادگی پدیـد 
نمی آیـد، چـون دیگـر نمی تواننـد سـِر ملـت را کاله بگذارنـد. رهبـر 
کید می کنند.  انقالب چند سال است دارند روی »خرید داخلی« تأ
ولـی ایـن جوان هـای ما در دوران آمـوزش و پرورش، اصًا فرق بین 
خریـد داخلـی و خارجـی را نفهمیده انـد، و نمی داننـد چـه تأثیـری 
گر این را بفهمند و تربیت بشوند، از خون سگ هم نجس تر  دارد. ا
می داننـد کـه بخواهنـد خریـد خارجی بکنند. در آمـوزش و پرورش 

ما کجا این مطالب را به بچه ها یاد می دهند؟
یـا  کل نگـری  از روش هـای  کل نگـر بشـود، و یکـی  بایـد  آدم 
کالن نگـر شـدن، بـا اقتصـاد اسـت. بایـد همـه سـر در بیاورنـد، همه 
، همـه بایـد از بـورس و شـرکت های دولتـی و  بایـد برونـد تـوی آمـار

خصولتی و... سر در بیاورند.
مـا یـک تغییراتـی را می توانیـم در کشـورمان بدهیـم ولی افکار 
عمومـی همراهـی نمی کنـد؛ چـون به ظاهـر ظلـم فاحـش نیسـت. 
افکار عمومی نسبت به ظلم فاحش، حساس هستند ولی نسبت 
بـه ظلـم غیرفاحـش حسـاس نیسـتند. بعضـی از ایـن ظلم هـای 
غیرفاحـش را هـم نماینده هـای مجلـس اجـازه نمی دهنـد برطرف 
بشود. بنده به وزیر محترم می گفتم که این شرکت ها را بدهید به 
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شهرها و استان ها خودشان اداره کنند، چرا از دولت مرکزی اداره 
 ، می شـود؟ چـرا زیـر نظـر وزارت خانه اسـت؟ این طوری ادارۀ کشـور
مردمی تـر می شـود. آنجـا مـردم از نزدیک همدیگر را می شناسـند، 
چـرا مـردم منطقـه بایـد بگوینـد »ایـن شـرکت، به دسـت یک کسـی 
کـه اصـًا مـا نمی دانیـم کیسـت؟« بـه بنـده می گوینـد:  داده شـده 
بعضی وقت هـا نماینـدۀ مجلس بـا این کار مخالفت می کند! چون 
گر این بیاید زیر نظر استان و در اختیار شهرستان قرار  می گوید که ا
گر زیر  بگیرد »دست زیاد می شود« و دیگر من نفوذی ندارم، ولی ا
نظر وزیر باشد، من می توانم وزیر را تهدید کنم و بگویم مثًا »این 

، و اال من استیضاحت می کنم!« ده نفر را در این کارخانه بگذار

راه�دوم�برای�زمان�شناس�شدن،�مطالعۀ�تاریخ�است�/�40درصِد�

قرآن،�تاریخ�است

راه دوم بـرای زمان شـناس شـدن ایـن اسـت کـه تاریـخ را مطالعـه 
کنیـم. حـدودًا چهل درصد قرآن، تاریخ اسـت؛ تاریخ انبیاء اسـت. 

اصًا مطالعۀ تاریخ، آدم را کالن نگر بار می آورد.
در بین تاریخ انبیاء تاریخ کدام یک از انبیاء یا کدام قوم بیشـتر 
ذکر شـده اسـت؟ قوم بنی اسـرائیل. یک روایتی در این باره برای شما 
بخوانـم کـه بـه تعابیـر و صورت هـای مختلفـی از اهل بیـت؟مهع؟ نقـل 
شـده اسـت که در اینجا یک نمونه اش را می خوانیم. رسـول خدا؟ص؟ 
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ْعـِل  ْعـِل ِبالّنَ َة َبِنـي ِإْسـَراِئیَل َحـْذَو الّنَ ِتـي ُسـّنَ ّمَ
ُ
می فرمایـد: »َلَتْرَکَبـّنَ أ

ی َلْو َدَخُلوا  ِة ِشْبرًا ِبِشْبٍر َو ِذَراعًا ِبِذَراِع َو َباعًا ِبَباٍع َحّتَ
َ

ِة ِباْلُقّذ
َ

]َو َحْذَو[ اْلُقّذ
ُجْحرًا َلَدَخُلوا ِفیِه َمَعُهْم« )کتاب سـلیم بن قیس/ج2/ص599( هر 
اتفاقی که برای بنی اسرائیل افتاد، قدم به قدم، وجب به وجب، متر به 
گر بنی اسرائیل مثًا داخل یک  متر برای امت من هم خواهد افتاد. ا
سوراخ موشی شده باشند، امت من هم از آن سوراخ رد خواهند شد.
گـر ایـن مطلـب را بـه مـا نفرمـوده بودنـد، خیلـی بـد می شـد!  ا
آن وقـت بچه هـای مـا می گفتنـد: اصـًا داسـتان بنی اسـرائیل چـه 
ربطـی بـه مـا دارد؟ چرا قرآن این همه قصه های بی ربط به ما گفته 
ْوَراَة َو اْلُقـْرآَن َکَتَبُه َمَلٌك َواِحٌد  اسـت؟! در ادامـه می فرمایـد: »ِإّنَ الّتَ
ِفي َرّقٍ َواِحٍد ِبَقَلِم َواِحٍد« تورات و قرآن را یک فرشته نوشته است، 
با یک قلم نوشـته اسـت، روی یک کاغذ نوشـته اسـت! )البته این 

توراتی که االن هست، همان تورات اصلی نیست(
امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: »َفاْعَتِبُروا ِبَحاِل َوَلِد ِإْسـَماِعیَل 

ْقَرَب 
َ
ْحَواِل َو أ

َ ْ
 اْعِتَداَل ال

َ
َشّد

َ
َو َبِني ِإْسَحاَق َو َبِني ِإْسَراِئیَل؟ع؟ َفَما أ

ْمَثـاِل« )نهج البالغه/خطبـه 192( از فرزنـدان حضـرت 
َ ْ
اْشـِتَباَه ال

اسماعیل و اسحاق و بنی اسرائیل عبرت بگیرید؛ چقدر وضع آنها 
با وضع شما شبیه است!

از این طور روایت ها فراوان داریم که قصه های بنی اسرائیل را 
چگونـه بـا وضع خودمـان تطبیق بدهیم و البته برخی از روایت ها 



105

| لوا  چهارج |
س  راه مهم برای زمان شناس شدن

هـم خودشـان تطبیـق داده انـد. یک نمونه اش را عـرض کنم. مثًا 
اینکه در بنی اسـرائیل یک کسـی به نام »سـامری« وجود داشـت. 
سامری چه کار کرد؟ خداوند این همه به قوم بنی اسرائیل معجزه 
نشـان داد؛ مثـًا اینکـه دشـمن آنهـا فرعـون را غـرق کـرد، از آسـمان 
برایشان غذا می آمد، برایشان دوازده چشمه از سنگ جاری شد 
و... اما وقتی موسـی؟ع؟ سـی روز برای مناجات با خدا رفت و بعد 
هم ده روز به آن اضافه شـد، آقای سـامری مردم را گوساله پرسـت 

کرد! چقدر اینها بی چشم و رو بودند!
رسـول خـدا می فرمایـد کـه اّمـت مـن هـم سـامری دارد. )...َو 
؛ امالـی مفید/ص30( سـامری  ـاِمِرّیِ ـِة الّسَ

َ
ِفْرَقـٌة ُمَدْهَدَهـٌة َعَلـی ِمّل

اّمـت پیغمبـر کـه می توانـد آن همـه نعمت هـا را نابود کند کیسـت؟ 
چه کسی می تواند سامری اّمت پیامبر؟ص؟ باشد؟ کالن نگر باشید 
و دنبـال اسـم خـاص نگردیـد هرچنـد در روایـات مختلـف، هفـت 

هشت تا اسم خاص براِی امت پیامبر؟ص؟ آمده است.

ا ِمَساَس< )سـورۀ 
َ
سـامری بنی اسـرائیل شـعارش ایـن بـود >ل

طـه/97( یعنـی دسـت بـه من نزنید، دسـت بـه من نزنیـد... این را 
چندجـور تفسـیر کرده انـد. برخی می گوینـد او به ظاهر خیلی زاهد 
کی، وسواس داشته و می گفته کسی  بوده و مثًا در رعایت نجس پا
به او دست نزند. برخی می گویند که او مریضی پوستی داشته و... 

ا ِمَساَس< بوده است.
َ
اما باالخره شعارش >ل
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پیامبـر؟ص؟ می فرمایـد: امـت مـن هـم سـامری دارد. سـامری 
ا ِمَساَس< ولـی سـامری اّمت من می گوید 

َ
بنی اسـرائیل می گفـت >ل

»ال ِقتـاَل« یعنـی صلح طلب اسـت. می گویـد بی خیاِل جنگ. روی 
این مسئله فکر کنید که اینها چه جور می توانند، آش را با جایش 
 ِقَتاَل« )امالی 

َ
ُهْم َیُقوُلوَن ال  َیُقوُلوَن ال ِمساَس َلِکّنَ

َ
بردارند ببرند! )ال

مفید/ص30(

زمان�ها�شبیه�همدیگرند؛�تاریخ�را�مطالعه�کنید�تا�زمان�خودتان�
را�به�دست�بیاورید

دربـارۀ مطالعـۀ تاریـخ و نگاه کردن با عبرت بـه تاریخ، خیلی روایت 
داریم. نکات جالبی دربارۀ زمان شناسـِی تاریخ بیان شـده اسـت، 
مثًا اینکه زمان ها شـبیه همدیگر هسـتند؛ تاریخ را مطالعه کنید 

تا زمان خودتان را به دست بیاورید.
کدام کتاب تاریخ را مطالعه کنیم؟ بنده قرآن کریم را پیشنهاد 
می دهم که حدود 40درصد آیاتش مربوط به تاریخ است. بهترین 
معلم تاریخ قرآن که بنده می شناسم »مرحوم عالمۀ عسکری؟هر؟« 
است. ایشان تاریخ اسالم را با قرآن برایت تحلیل می کند و قرآن را 
با تاریخ اسـالم برایت تفسـیر می کند. البته نمی گویم که هیچ کسـی 
مثـل عالمـۀ عسـکری نیسـت، ولـی عالمـۀ عسـکری خـاص اسـت. 
مخصوصـًا کتـاب »نقـش ائمـه در احیـاء دیـن« کـه در دوازده جلد 
نوشته اند و اخیرًا هم خالصه اش منتشر شده است. آقای جاودان 
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کرده انـد. عالمـه عسـکری؟هر؟ قـدرت تتّبـع و  هـم تنظیـم و تقریـر 
تحلیل را با هم دارد.

بعضی هـا هسـتند کـه خیلـی تاریخـی هسـتند، امـا بـه انـدازۀ 
یـک بنـد انگشـت هـم قـدرت تحلیـل ندارنـد. اصـًا آدم کتاب های 
تاریخی شـان را که می خواند، می بیند که قدرت پردازش حوادث 
تاریخی را ندارند. بروید سراغ کسانی که تحلیل تاریخ اسالم انجام 
می دهنـد. یکـی از کسـانی کـه در این زمینه ید طوالیی دارد، مقام 
کلـی  معظـم رهبـری اسـت. در دو سـری از درس هایشـان »طـرح 
اندیشـۀ اسـالمی در قرآن« و »انسـان 250 ساله« که از قبل انقالب 

مانده است، این نگاه تحلیلی را می توانید ببینید.
تاریـخ اسـالم را خیلـی مطالعـه بکنیـد. کتـاب »الغـارات« یکـی 
کتاب هـای تاریخـی نوشته شـده توسـط علمـای شـیعه  از اولیـن 
گـر نگویـم اولیـن کتـاب. این کتـاب در زمـان غیبت صغری  اسـت؛ ا
نوشـته شـده اسـت. سـردار سـلیمانی توصیه می کرد که این کتاب 
را بخوانیـد. واقعیت هـای تاریـخ را دربـارۀ بخشـی از دوران زندگـی 
را  کتـاب  ایـن  وقتـی  خیلی هـا  می کنـد.  بیـان  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
خواندنـد، واقعـًا به هـم ریختنـد؛ مثًا می گوینـد: امیرالمؤمنین؟ع؟ 
پیـش مـا یـک شـخصیت قاطعـی بـود، ولـی اینجـا یـک برداشـت 
دیگری به ما می دهد.... پس برو ببین اصل ماجرا چه بوده است؛ 

تازه آغاز اندیشیدن است!
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راه�ســوم:�برای�اینکه�زمان�شــناس�بشــویم�باید�ســنت�های�الهی�

�را�بشناسیم �حیات�بشر کم�بر حا

یـک نکتـۀ مهـم بـرای زمان شـناس شـدن، شـناخت سـنت های 
 ، کـم بـر حیـات بشـر اسـت. شـهید سـیدمحمدباقر صـدر الهـی حا
نابغۀ تاریخ اسالم و تنها کسی که امام؟هر؟ بعد از شهادت ایشان 
سـه روز عزای عمومی اعالم کرد، یک بحثی را شـروع کرده بود که 
در میانـۀ ایـن بحـث ایشـان را بـه شـهادت رسـاندند، ایـن بحـث 
کـم بـر  دربـارۀ سـنت های تاریخـی خـدا در قـرآن و سـنت های حا
حیات بشر است. این آخرین بحثی است که شهید صدر می کرد 
و می گفـت کـه ایـن بحـث، امـروز بـرای اسـالم الزم اسـت... ایشـان 
بخشـی از درس هـای رایـج خـودش را تعطیـل کـرد و بـه این بحث 

اختصاص داد.
حیـات اجتماعـی بشـر بی قاعـده و بی ضابطـه نیسـت. اینهـا 

اُم  �يَّ
ائَ

ْ
َك ال

ْ
ل را بایـد بشناسـیم. مثـًا خداونـد در قـرآن می فرمایـد >�قِ

اِس< )آل عمران/140( یعنی شکست و پیروزی را ما 
�نَ ال�نَّ ْ �ي َ َها �ب

ُ
َ�اِول �نُ

مدیریت می کنیم. البته این مسئله یک دالیلی هم دارد که شهید 
صدر در این بحث، توضیح می دهد.

مثًا در قرآن »سنت استبدال« هست؛ خداوند یک نعمتی را 
به یک قومی می دهد و بعد، از آنها می گیرد و می دهد به یک قوم 
. ایـن هـم یکـی از سـنت های خداسـت. زندگـی اجتماعی کًا  دیگـر
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یـک قواعـدی دارد. قواعـد زندگـی فـردی ما هم همین طور اسـت. 
مثًا در قرآن می فرماید: هر سـال یک یا دوتا امتحان خیلی بزرگ 
خدا از شـما می گیرد. یا مرگ و میر اسـت، یا یک ثروت ویژه اسـت، 
یـا یـک خبـر خاص فوق العاده اسـت، یا یک فرصت خوب اسـت... 
باالخـره امتحـان می گیـرد، سـالی یـک یـا دوبـار در قـرآن فرمـود. مـا 
در یـک حیـات خنثـی، در یـک فضـای خنثـی زندگـی نمی کنیـم. 

سنت های الهی را باید بشناسیم تا زمان شناس بشویم.
حضرت امام بر اسـاس شـناختش از سـنت های الهی بود که 
به این نتیجه رسـید انقالب ما به پیروزی می رسـد. ایشـان بیست 
و چهـار مرتبـه در همـان سـال اول پیـروزی انقـالب، ایـن حـرف را 
در سـخنرانی های مختلـف تکـرار کـرد تـا اهمیتـش را بـه مـا نشـان 
بدهد. ایشان با تعابیر مختلف توضیح داد که »می دانید من کجا 
فهمیدم که این انقالب به پیروزی می رسد؟« بعضی ها می گویند 
امـام بـا امام زمـان ارتبـاط داشـته اسـت. مـا چـه نیـازی داریـم ایـن 
را بگوییـم؟ مـا مسـائل را غیبـی، بررسـی نمی کنیـم؛ عقلـی بررسـی 
می کنیـم. خـوِد امـام فرمـود که من وقتی دیدم یـک حرف را بدون 
قـدرِت تبلیغاتـی عظیـم، همۀ ملت دارند با هم می زنند، فهمیدم 
، کاِر خداسـت، کار کسـی نیسـت کـه دل هـا را این جـوری با  ایـن کار
همدیگـر متحـد کنـد. یعنی خدا می خواهد نصرت برسـاند. )بنده 

فرمایش امام را خالصه کردم(
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نبض زمان دستش بود، ایشان واقعًا زمان شناس بود. علی رغم 
اینکه همه می گفتند ما به این سادگی به پیروزی نمی رسیم! شهید 
بهشـتی می فرمـود مـا پیش بینی مـان برای پیـروزی، ده سـاِل آینده 
بـود. امـام؟هر؟ کلیـد پیـروزی را زد. امـام؟هر؟ محاسـبات خـودش را 
کم بر حیات  توضیح می دهد و می گوید: من از سنت های الهی حا
انسان ها این را فهمیدم. حاال آنهایی که از اربعین بیست میلیونی، 
چیـزی را فهـم نمی کننـد، مشـکل فهـم سـنت های الهـی دارنـد. 
چه کسی این دل ها را این طور هماهنگ کرده و راه انداخته است 

در بیابان ها؟

�آن� وقتی�خدا�به�جامعه�ای�نعمت�معنوی�داد،�به�همان�نسبت�از

�دارد جامعه�انتظار

بـه  را به طـور خالصـه و سربسـته می خواهـم  بنـده یـک تحلیـل 
شـما عـرض کنـم. بنـده بر اسـاس بررسـی های خـودم، می گویم که 
خداونـد متعـال وقتـی بـه یک جامعه ای نعمـت معنوی بدهد، به 
همان تناسب بلکه بیشترش از آن جامعه انتظار دارد. امتحاناتی 
کـه لـِب مـرز تـوان آن جامعـه باشـد. مـا قبـل از انقـالب،  می گیـرد 
یک مقـدار عـزاداری و عـرض ارادت بـه امام حسـین؟ع؟ داشـتیم. 
خداونـد یـک امتحـان انقـالب اسـالمی را سـِر راه گذاشـت. بعد هم 
امتحان دفاع مقدس را سِر راه ما قرار داد. شما فدای امام حسین 
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می شوی؟ ُخب بفرما ببینم. »آقا صبر کن، ما هنوز آماده نیستیم، 

تازه انقالب شده است، حاال تازه می خواهیم...«

ُخـب اآلن خـدا کـه بـه مـا نعمت اربعیـن را داده و به ما امنیت 

بایـد  داده اسـت و می توانیـم معنویـت در اوج داشـته باشـیم، 

ببینیم خدا چه انتظاری از ما دارد؟ چه امتحان سختی در پیش 

خواهیم داشـت؟ خدا الکی اینها را به هیچ امتی نمی دهد. وقتی 

کـه بـا امـام حسـین عشـقبازی  بـه مـا چنیـن فرصتـی داده اسـت 

کنیـم، البـد یـک خبـری در راه اسـت. از روی سـنت های الهـی ایـن 

را می گویم. امتحانی که خدا از ما خواهد گرفت متناسـب با اتمام 

کـرده اسـت. پـس آمـاده باشـید؛ ایـن جلسـات  کـه  حجتـی اسـت 

معنـوی، مجانـی نیسـت. حتـی ایـن حرف هـا کـه بـر زبان هـا جاری 

می شود و به گوش ها می رسد، ساده نیست.

همۀ نعمات و همۀ قدرتی که خدا به این جمهوری اسالمی 

داده است، مقدمه است. اصًا خدا بنایش این نیست که نعمت 

بدهـد و بنـده اش َلـم بدهـد و بنشـیند و فقـط از آن نعمـت لـذت 

ببـرد! اصـًا این جوری نیسـت؛ خـدا خودش می فرمایـد که نعمت 

ِ�<؛  �ي ُهْم �نِ �نَ �قِ
�نْ ا * ِل�نَ َ��قً اُهْم َماًء عنَ �نَ �يْ

ْس�قَ
ائَ

َ
می دهـم تـا امتحـان بگیـرم. )>ل

بـا  تناسـبش  امتحان هـای خـدا  آن وقـت سـختِی  جـن/16و17( 

نعمت ها چگونه است؟ لِب مرز توان است.
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حاال این تحلیل بنده را کنار بگذارید و این کالم امام صادق؟ع؟ 
را ببینیـد کـه می فرمایـد: ایمـان خـود را قبل از ظهـور تکمیل کنید 
، ایمان ها به سختی مورد امتحان و ابتالء  چون در لحظات ظهور
کمال الدیـن/ج1/ ص18(  قـرار می گیرنـد. )کافـی /ج1/ص370؛ 
کثریت  ، غربالی اتفـاق می افتد که ا طبـق روایـات، در آسـتانۀ ظهور
در ایـن غربال هـا دچـار ریـزش می شـوند. برخـی از صاحبدل هـا 
کـه محـرم امسـال بیشـتر یـاد امـام زمـان بکنیـد. البتـه  می گوینـد 
همیشـه بایـد متوسـل بـه حضـرت بشـویم. از خدا بخواهیـم که در 
سخت ترین امتحان هایی که در فتنه های آخرالزمان هست، ما را 

کمک کند و ما جزو کسانی باشیم که ما را نگه می دارد.

�یک�جامعۀ� شــهید�شــیخ�فضــل�اهلل�نوری�خیلی�مظلوم�بــود/�در

�می�کشــند�و�مردم�ســکوت� �به�دار شــیعه،�یک�فقیه�را�وســط�شــهر

می�کنند...

سـنت های الهـی عجیـب و غریب اسـت. بعضی وقت هـا یک ملتی 
بی اعتنایی می کند و ممکن است بعد از ده سال، خداوند به آنها 
یـک ضربـۀ سـختی بزنـد. مثًا دربارۀ شـهید بزرگوار شـیخ فضل اهلل 
نـوری، مـردم چطور برخورد کردنـد؟ الاقل در تاریخ معاصر نداریم 
کـه در یـک جامعـۀ محـّب اهل بیـت و مریـد اهل بیـت و شـیعه و بـا 
حضـور علمـاء، یـک فقیـه را در وسـط میـدان شـهر بـه دار بشـکند 
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کت بماننـد. بعـد از بـه دار کشـیدن شـیخ فضـل اهلل  و خیلی هـا سـا
نـوری، حـدودًا ده سـال نشـد کـه نزدیـک بـه ده میلیـون ایرانـی در 
یک بالی قحطی نابود شدند. آیا ربطی بین این دوتا هست؟ چه 

عرض کنم!
شهید شیخ فضل اهلل نوری خیلی مظلوم بود. واقعًا شهادتش 
خیلی مظلومانه بود و بعد از شهادت هم در تهران به پیکر ایشان 
هتـک حرمـت شـد... فـردا روز شـهادت ایشـان اسـت و الزم بود که 
از ایشـان یـادی کنیـم. حوزۀ علمیه تهران می خواسـتند کنگره ای 
کـه در پیـچ و خـم اداری و بروکراسـی های  بـرای ایشـان بگیرنـد 

شهرداری یا جاهای دیگر گرفتار شده است.
کـه هنـوز  کـه تـالش می کنیـم خانـۀ ایشـان را _  سال هاسـت 
هست و از خانه های قدیمی شهر است _ مرّمت بشود، این خانه 
خودبه خـود می توانـد جزو میراث فرهنگـی قرار بگیرد. اآلن خراب 
شـده و سـقفش ریختـه اسـت و البـد در همیـن بارندگی هـای اخیـر 
هم دوباره آسـیب دیده اسـت. این خانه ای اسـت که بدن شـهید 
شـیخ فضـل اهلل نـوری را آنجـا گذاشـتند و بعـد از مدت هـا بـدن را از 
آنجـا برداشـتند و بـه قـم بردند که دفن کننـد؛ از ترس اینکه بدن را 
بیـرون نیاورنـد و آتـش نزننـد، و دیدنـد کـه بـدن سـالم اسـت. البته 
این برای شیخ فضل اهلل نوری کرامت خاصی محسوب نمی شود 

و از جزئیات خیلی ساده است.
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شهید�شیخ�فضل�اهلل�نوری�یک�عالِم�»زمان�شناس«�بود

شـیخ فضـل اهلل نـوری خیلـی زمان شـناس بـود. آقـای بهجـت؟هر؟ 
توضیـح می دهنـد کـه فرق شـیخ فضل اهلل نوری در زمان شناسـی با 
بقیه علما چه بوده است؟ ان شاءاهلل یک روزی این فهم پیدا بشود 
که شیخ فضل اهلل نوری، به قول مقام معظم رهبری ریشۀ انقالب ما 
است. ایشان چطور با شهادتش و با تالش خودش اسالم را در قانون 
اساسی آوردند تا بعدًا حضرت امام به آن تمّسک بکند و فریاد بزند.

کـه شـما فقـط یـک سـر فقـط بیـا  گفتنـد  بـه شـیخ فضـل اهلل 
کاری نـدارد.  سـفارت انگلیـس و برگـرد؛ دیگـر هیچ کسـی بـا شـما 
ایشـان فرمـود: مـن هرگـز ایـن کار را نمی کنـم و می دانـم کـه مـن را 
قطعًا می کشند. وقتی می خواستند طناب دار را دور گردن ایشان 
بیندازنـد، خـودش عمامـه را از سـرش برداشـت و انداخـت و فریـاد 
زد: عمامه هـا از سـرها برخواهنـد داشـت... ایـن در شـرایطی بـود 
گرفتـه بودنـد  کـه مشـروطه خواهان رفتـه بودنـد امضـای علمـا را 
کنیـد تـا مـا ایـن مشـروطه را راه بیندازیـم«  کـه »شـما علمـا تأییـد 
گفـت عمامه هـا از سـرها برخواهنـد داشـت،  لـذا وقتی کـه ایشـان 
کـه بـا دسـت پنهـان  هیچ کسـی بـاور نمی کـرد. ولـی مشـروطه ای 
 رضاخان را می آورد 

ً
خبیث انگلیس ساخته و پرداخته بشود، بعدا

و بعد هم عمامه ها را برمی دارند و بعد »سرها بریده بینی بی جرم و 
بی جنایت« این نشانۀ زمان شناسی شیخ فضل اهلل بود.
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« هفـت تـا کتـاب دربـارۀ شـهید شـیخ  آقـای »ابوالحسـن منـذر
فضـل اهلل نـوری نوشـته اسـت، الاقـل شـما یکـی از ایـن کتاب هـا را 
بخوانیـد، از شـهدا نگذریـد و از کنارشـان راحـت عبور نکنید. کشـور 
گـر از شـهدا گذشـته بـود، نابـود می شـد و نمی توانسـت بعـد از  مـا ا
انقـالب دوام بیـاورد. االن خیلی هـا غیـر از یـک بزرگـراه ُپـر تـرّدد در 
تهـران کـه به نـام شـیخ فضـل اهلل نـوری اسـت، بعیـد می دانـم چیـز 
زیادی دربارۀ شهید شیخ فضل اهلل نوری شنیده باشید. یک زمانی 
که در کتابهای درسی کلمۀ شهید را هم از اّول نام ایشان برداشتند 

و فقط یک شرح مختصری دربارۀ ایشان باقی گذاشتند.
از کنار سنت های الهی راحت عبور نکنیم. اباعبداهلل الحسین 
در کربـال از ایـن سـنت ها بـرای مـردم حـرف زد. صـدا زد فکـر نکنیـد 
بعد از من روی خوش می بینید. به عمرسـعد هم این را گفت، به 
مردم هم این را گفت. مردم کوفه به خاطر امنیت خودشـان امام 
حسـین را کشـتند. چون شـایعه شـده بود که یزید با لشکرش دارد 
حمله می کند. به خاطر یک شایعه، امام حسین را کشتند. آیا بعد 
از شـهادت امام حسـین؟ع؟ آنهـا امنیت بیشـتری پیـدا کردند؟ نه، 

برعکس؛ امنیت شان از بین رفت.





|�جلسه�پنجم�|
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است

�تکنولوژی«�پرتکرارترین�اسم� زمانۀ�ما�چه�زمانه�ای�اســت؟�»عصر

برای�زمان�ما�است

کـه  بعـد از بحـث دربـارۀ اهمیـت زمان شناسـی و درک راه هایـی 
می توانند ما را زمان شـناس قرار بدهند، نوبت به این می رسـد که 
شروع کنیم به زمان شناسی کردن و ببینیم زمانۀ ما چه زمانه ای 
اسـت؟ بـرای ایـن عصـر و زمـان ما اسـامی مختلفِی اعـالم کرده اند؛ 
یکی از پرتکرارترین اسـامی برای زمان ما »عصر تکنولوژی« اسـت، 
البتـه ایـن عصـر از خیلـی وقـت پیـش شـروع شـده اسـت؛ از همـان 
زمانـی کـه عصـر صنعتی شـدن حیـات بشـر و جامعۀ بشـری شـروع 

شد، تا االن از این کلمه استفاده می شود.
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از جهـات دیگـری هـم بـرای زمـان مـا نام هـای متعـددی قـرار 
یـا عصـر سـرمایه داری و  آزادی  داده انـد، مثـًا عصـر لیبرالیـزم و 
فرهنگـی کـه بـه دنبـال آن هسـت. از حیـث سیاسـی هـم عباراتـی 
مثـل عصـر دموکراسـی بـه کار مـی رود. زوایـای مختلفی وجـود دارد 

که از آن زوایا نام گذاری های مختلفی برای دوران ما شده است.

�تکنولــوژِی�شــناختی�یــا�علــوم�شــناختی�هــم�نــام�جدیــدی� عصــر

است�که�برای�این�زمان�گذاشته�اند

اخیرًا بیشترین کلمه ای که به چشم می خورد که ما وارد این عصر 
داریـم می شـویم »عصـر تکنولـوژی شـناختی« یـا علـوم شـناختی 
کـه  بـه تکنولوژی هایـی می رسـند  اسـت؛ یعنـی انسـان ها دارنـد 
گاهـِی خودشـان اداره کننـد.  می تواننـد دیگـران را بـدون اراده و آ
تکنولوژی هایی که می داند چه غذایی به جامعه بدهند، مثًا در 
نـان و آب مـردم و دیگـر نیازهـا و امـور مـردم، چـه چیزهایـی اضافـه 
یـا کـم بکننـد یـا چـه تغییراتـی بدهنـد تـا افـکار آنهـا و احوال شـان را 
اداره بکنند. البته فیلم و تبلیغات از طریق رسانه ها و شبکه های 
مجازی به جای خودش محفوظ است؛ اینها عملیات روانی است 
و مربوط به عصر تکنولوژِی رسانه و عصر ارتباطات یا عصر اینترنت 
است؛ االن یک قدم از اینها جلوتر رفته اند. یعنی فراتر از تکنولوژِی 
ارتباطات و عصر ارتباطات، امروزه علوم شناختی مورد توجه قرار 
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گرفتـه اسـت تـا اصـًا بـدون اینکـه با فکـِر مخاطب و بـا کار تبلیغاتی 
بخواهنـد بـا او ارتبـاط برقـرار کننـد، از طـرق دیگـری حتـی از طـرق 
فیزیولوژیک، بتوانند بر روی او اثر بگذارند. ُخب اینها دانش های 

جدیدی است که تا حدی بشر روی آنها مسلط شده است.
امروزه اینترنت با تغییر سبک زندگی دارد یک عصری را پدید 
مـی آورد کـه فراتـر از عصـر ارتباطـات اسـت، اصـًا دارد سـبک زندگی 
و سـبک تجـارت را تغییـر می دهـد، حتـی شـیوۀ حکم رانـی را تغییـر 
می دهـد، مرزهـای سیاسـی و هویت هـای ملـی دارنـد کم کـم بی اثـر 
گـر  می شـوند. همیـن پـوِل دیجیتـال یـا هـر اسـم دیگـری کـه دارد، ا
جهانـی بشـود چیـزی بـه نـام ارز و پـول ملـی دیگـر زیـاد معنـا پیـدا 
نمی کنـد. آن وقـت در خیلـی از روش های تجارت، تغییراتی بوجود 
کـه دیگـر ایـن  کـه قابـل پیش بینـی هـم هسـت، به حـدی  می آیـد 
قصه هـای زمـان مـا دیگـر بـرای خیلی ها مثل قصه هـای عصر حجر 
خواهد بود. می گویند: بله یک زمانی بود که مردم آن طوری زندگی 
می کردند... مثل دوران پارینه سـنگی! همان طور که االن ما به آن 
زمـان، این طـوری نـگاه می کنیـم، یک زمانی هم به ایـن دوران ما با 
همۀ تکنولوژی پیشرفته ای که داریم، این طوری نگاه خواهند کرد.

از حیـث علـوم انسـانی، اسـامی مختلفـی بـرای ایـن زمـان 
کـه همـۀ ایـن اسـامی متأثـر از تکنولـوژی و پیشـرفت  می گذارنـد 
تکنولوژی است. در عرصۀ سیاست، در عرصۀ مدیریت و در عرصۀ 
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کـه مـا داریـم وارد عصـر جدیـدی می شـویم و  فرهنـگ، می گوینـد 
درواقع تاحدی وارد شده ایم.

ندیدیــم�مجامــع�علمی،�ســوءظن�عاقالنۀ�رهبری�دربــارۀ�کرونا�را�

پیگیری�کنند�و�به�مردم�گزارش�بدهند

گر بخواهند جنگ راه بیندازند یا تسلطی بر جایی پیدا  مثًا االن ا
بکنند، دیگر نمی آیند از توپ و تفنگ استفاده کنند، بلکه از طرق 
، اقـدام می کنند، مثًا بعد از این  گیر دیگـری مثـل بیماری های فرا
ماجرای کرونا، رسمًا می گویند که »ما داریم آثار کرونا را در نیروهای 
نظامـی ایـران رصـد می کنیـم« یـک فرمانـدۀ نظامـی آمریکایـی در 
مصاحبـۀ خـودش این را گفته اسـت؛ حاال اینکه مقصودشـان چه 
بوده، قابل تأمل اسـت، و جامعۀ پزشـکی ما هنور به این سـؤاالت 
جـواب نـداده اسـت. در این بـاره حـرف و حدیـث زیـاد هسـت، در 
نظـام پزشـکی مـا هـم کسـی به صـورت قاطـع در این بـاره صحبتـی 
نکرده است. سوءظن ها نسبت به این ماجرا فراوان است، اولین 
کسـی هم که با سـوءظن به ماجرای کرونا نگاه کرد، شـخص مقام 
معظـم رهبـری بـود، و مـن ندیـدم مجامـع علمـی ایـن سـوءظن 
عاقالنـۀ رهبـری را پیگیـری بکننـد و گزارشـی از آن بـرای ملـت تهیه 
بکنند و آن این بود که رهبر انقالب، به آمریکایی ها گفتند که شما 
در تولید و انتشار این ویروس متهم هستید و همان روزهای اول 
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کرونا فرمودند که همۀ نیروها به میدان بیایند. شاید اصًا این یک 
رزمایشی باشد برای نبردهای بیولوژیک.

البتـه دانشـمندان جهـان خیلـی دربـارۀ ایـن ماجـرا بحـث و 
گفتگو کرده اند، برخی از اطباء ما هم در تلویزیون گفتند که مسلمًا 
این ویروس دست سـاز اسـت، ولی مردم می خواهند گزارش های 
بیشـتری در این باره ببینند که آیا این ویروس دست سـاز اسـت و 
آیا عمدًا منتشـر شـده اسـت یا نه؟ احتماًال قصه می تواند عمیق تر 

از این حرف ها باشد.
کسـن و ایـن مسـائل، بـا  کرونـا، وا کـه در ارتبـاط بـا  آنهایـی 
سـوءظن برخـورد می کنند، حرف های بسـیار قابـل اعتنایی دارند 
که ما انتظار داریم مجامع علمی ما در این زمینه پاسخگو باشند 
و گزارش های علمی دقیق بدهند. ولی مجامع پزشـکی و مجامع 
علمی ما در این رابطه خیلی سـکوت کرده اند، ما از نظام پزشـکی 
کشـورمان انتظـار داریـم کـه در این بـاره اعـالم موضـع بکنـد، نظـام 
پزشـکی مـا بایـد دربـارۀ حرف هایـی کـه متخصصیـن جهـان علیـه 
کسیناسـیون های اجبـاری و ایـن مسـائل  کرونـا، وا ایـن وضعیـت 
می زننـد، مقـاالت علمـی ارائه بدهد و بگویـد »نتیجۀ تحقیقات ما 

این است...« باالخره این باید معلوم بشود.
ایـن یـک مسـئلۀ علمـی هسـت و مـا حـق داریـم ایـن سـؤال را 
از پزشـکان محترم بپرسـیم. کسـی نباید به ما بگوید »شـما آخوند 
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هسـتید و حـق نداریـد از پزشـک ها سـؤال بکنیـد!« بلـه، ما پزشـک 
نیستیم، ولی مریض که می شویم! وقتی مریض شدیم، حق داریم 
پزشک مان را خودمان انتخاب کنیم. شما هم ممکن است آخوند 
نباشـید امـا آخونـد مـورد نظـر خودتـان را انتخـاب می کنیـد. کسـی 
نمی توانـد بـه شـما بگویـد: »هـر آخونـدی هـر حرفـی زد، شـما بایـد 
قبول کنید!« شما آخوند را خودت انتخاب می کنی، باالخره آخوند 
خـوب یـک عالئمـی دارد و شـما باید اطمینان حاصل بکنی. وقتی 
بچه تان مریض بشود و پزشک بگوید »من باید عمل جراحی انجام 
بدهـم« طبیعتـًا شـما می رویـد بـا چهارتا پزشـک دیگر هم مشـورت 

می کنید و بررسی می کنید.

�ما�موضوع�قدرت�و�تکنولوژی�است �عصر موضوع�امروز

دربارۀ مسائل جدیدی که در جهان اتفاق می افتد، به ویژه دربارۀ 
وضـع جهانـی در نبردهـای بیولوژیـک سـؤال های جـدی وجـود 
دارد. فراتـر از بحـث کرونـا، بایـد دیـد کـه امـروز نبردهـای بیولوژیک 
توان شـان بـه چـه انـدازه ای رسـیده اسـت؟ آیـا بـه ایـن توانایـی 

رسیده اند که از طریق بیولوژیک انسان ها را اداره کنند؟
مقـام معظـم رهبری یک جلسـۀ خاصـی را صرفًا برای موضوع 
علوم شناختی گذاشتند و عده ای که در این زمینه کار کرده بودند 
جمع شدند و در این باره بحث شد. عصر ما عصر این گونه گفتگوها 
اسـت. باالخره بشـر دارد به کجا می رسـد، دعوا سـر چیسـت؟ دعوا 
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سـر قـدرت اسـت و اینکـه چگونـه انسـان ها همدیگـر را اداره کنند؟ 
آنهایی که می خواهند بقیه را اداره کنند چگونه اداره کنند؟ آنهایی 
که می خواهند به بقیه سلطه پیدا کنند چگونه سلطه پیدا کنند؟ 
کننـد چگونـه  کـه می خواهنـد قـدرت خودشـان را حفـظ  آنهایـی 

قدرت خودشان را حفظ کنند.
گـر بخواهیـم  ا امـروز موضـوع عصـر مـا »قـدرت« اسـت، مـا 
زمان شناسـی کنیـم بایـد بگوییم که موضوع امـروز موضوع قدرت 
و تکنولـوژی اسـت، موضـوع قـدرت و نقش انسـان ها دربارۀ قدرت 
است. البته بعضی ها ممکن است از این زاویه نگاه بکنند و بگویند 
کـه »عصـر بازگشـت بـه معنویـت« اسـت، آن وقـت مـا ایـن سـؤال را 
مطرح می کنیم که آیا انسـان می تواند از طریق معنویت قدرتمند 
بشود؟ آیا از طریق معنویت می تواند در مقابل قدرت ها بایستد؟ 
آیـا از طریـق معنویـت، پاسـخی بـه قدرت هـای ظالم خواهـد داد یا 
اینکـه از طریـق معنویـت، توجیه کننـدۀ قدرت هـای ظالـم خواهـد 
گـر بگویید عصر معنویت و بازگشـت انسـان به  بـود؟ باالخـره شـما ا

سوی خدا هم هست باز هم موضوع قدرت مطرح است.

زمان�ما�زمان�تعیین�تکلیف�کردن�برای�قدرت�است

گر کالن نگری داشته باشیم، این کالن نگری، ما را به این سمت  ما ا
می بـرد کـه دربـارۀ مقولـۀ قـدرت فکـر کنیـم و حـرف بزنیم. پیشـنهاد 
بنده براسـاس آنچه در کتاب خدا می بینیم و آنچه در آیندۀ پیش 
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روی خودمان داریم و آنچه جامعۀ ما به صورت خاص اقتضا می کند 
این است که زمان ما زمان تعیین تکلیف کردن برای قدرت است. 
باالخـره تکلیـف ایـن قـدرت چـه می شـود؟ آیـا بـا تکنولـوژی، سـلطۀ 
ابـدی بـر ابناء بشـر توسـط یک گروهـی پدید می آید؟ آیا سـنت های 
الهی برای امتحان انسـان ها و نجات انسـان ها نابود می شـوند؟ آیا 
دیـن می توانـد در ایـن لحظه هـای حسـاِس تسـلط مطلـق و قدرت 
مطلق بر بشـریت پیدا کردن، بشـر را نجات بدهد؟ آیا دین راه حلی 
در ایـن زمینـه دارد؟ آیـا تکنولـوژی به جای اینکه قـدرت را در اختیار 
یک بخش خاص قرار بدهد که سلطه بر بقیه پیدا کنند و یک زندگی 
ک را بـه مـا تحمیل کنند، آیا تکنولـوژی می تواند برعکِس این  هولنـا
کار را هم انجام بدهد؟ یعنی می تواند به جای اینکه قدرت را متمرکز 
بکند منتشر بکند؟ مثل کاری که االن اینترنت دارد می کند و فضای 
مجازی دارد قدرت رسانه های بزرگ را مخدوش می کند. به حدی 
که همان کسـانی که مدعِی فضای آزاد اطالعات بودند، االن دارند 
شبکه های ایرانی را در جهان می بندند یا مثًا نام سردار سلیمانی 
را در شـبکه های مجـازی حـذف می کننـد. چـرا ایـن کار را می کنیـد؟ 
مگر این، بر خالف منش و تفکر و شـعار شـما برای آزادی اطالعات 
نیست؟ مگر خالف مشی و فلسفۀ شما نیست؟ از قضا سرکنجبین 
صفرا فزود! شـما این را گذاشـته بودید که عامل بردگی مردم باشـد 

گر ببینید که می خواهد نجات بخش باشد، آن را می بندید. لذا ا
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پـس عصـر مـا عصـر تعیین تکلیـف بـرای قـدرت اسـت. البتـه 

ممکـن اسـت شـما بگوییـد که »این عبـارت، غلط اسـت و موضوع 

ولـی  زمـان دیگـری مهـم اسـت،  زمـان مثـل هـر  ایـن  قـدرت در 

ممکـن اسـت در زمـان مـا تعیین تکلیـف نشـود« براسـاس عالئـم و 

نشـانه هایی کـه وجـود دارد، تصـورم ایـن اسـت که قـدرت در زمان 

ما تعیین تکلیف خواهد شد. این خیلی حرف مهمی است و باید 

طی شب های آینده سعی بکنیم این را اثبات کنیم.

گر قدرت، تعیین تکلیف بشود ارتباطش با ظهور هم مشخص  ا

می شود، شما ممکن است بفرمایید نه ما االن دلیلی نداریم برای 

اینکـه وضعیـت قدرت تعیین تکلیف بشـود. ممکن اسـت در زمان 

مـا تعیین تکلیـف نشـود، کمااینکه هزاران سـال اسـت کـه وضعیت 

، تعیین تکلیف نشده است بلکه از این صورت به  قدرت برای بشر

آن صورت تبدیل شده است مثًا از صورت های دیکتاتوری قدیم 

بـه دیکتاتـوری مـدرن، یا از دیکتاتوری به دموکراسـی تبدیل شـده 

اسـت کـه دموکراسـی هـم یـک نـوع دیکتاتـوری جدیـد پدیـد آورده 

اسـت، باالخـره بـازی قـدرت ادامـه دارد، تـو به چه دلیلـی می گویی 

که می خواهد تعیین تکلیف بشود؟ شاید همین جوری سِر قدرت 

ع قدرت بین انسان ها ادامه داشته باشد تا یک  بازی بشود و تناز

زمان نامعلوم.
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�بشــود،�ایده�آل�ترین�فضا� �منتشــر �میان�ابناء�بشــر وقتی�قدرت�در

�اتفاق�می�افتد برای�ظهور

فعـًا قـدر متیّقـن اسـمی که ما می توانیـم برای زمـان خودمان قرار 

بدهیم زمانۀ »قدرت و تکنولوژی« اسـت. بنده این را قبول دارم، 

اما این را هم اضافه می کنم که قدرت دارد تعیین تکلیف می شود. 

کـه قـدرِت  بـه چـه دلیـل؟ بـه دلیـل اینکـه تکنولـوژی آمـده اسـت 

، اما تصور بنده این اسـت  قدرتمندان را تحمیل کند به ابناء بشـر

کننـد و ایـن قـدرت دارد در  کنتـرل  اینهـا نمی تواننـد تکنولـوژی را 

میان ابناء بشر منتشر می شود و اینها نمی توانند طبق پیش بینی 

خودشان بازی را جلو ببرند.

وقتی قدرت در میان ابناء بشر منتشر بشود، ایده آل ترین فضا 

بـرای ظهـور اتفـاق می افتـد. چـرا کـه اوًال مقدمـات بـرای ظهـور باید 
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در دست هر کسی هست یا اینکه هرکسی می تواند یک استارت آپ 

راه بیندازد، یک دفعه ای مغازۀ خیلی ها را که شـعبات مختلفی در 

بـازار داشـتند، ببنـدد! شـاید ایـن وضعیـت جدیـد کـه اطالعـات را 

کنـده می کنـد و زمینـۀ  کنـده کـرده اسـت، دارد قـدرت را هـم پرا پرا
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طبیعِی قدرت گرفتن مستضعفان دارد ایجاد می شود؟ یک اشاراتی 
، بین شما و امام زمان شما  هم در روایات ما هست که بعد از ظهور
فاصله ای نیست و ایشان وقتی سخن می گوید هرکسی در دستش، 
ایشـان را می بینـد و دسـتورش را دریافـت می کنـد. درحالی که زمان 
رسـول خدا؟ص؟ این طـور نبـود، ایشـان بایـد یـک نماینـده یـا پیـک را 
می فرستاد تا مثًا یک لشکر را اداره کند. ُخب این چقدر کار را آسان 
می کنـد، قـدرت را افزایـش می دهـد؛ هـم قـدرت رهبـری را افزایـش 

می دهد هم قدرت مردم را افزایش می دهد.
در تجربیـات اخیـر هـم مـا می بینیم که نیروهـای مقاومت در 
منطقـه، چقـدر قـدرت پیـدا کردنـد و در مقابـل اسـتکبار جهانی با 
تمام هیمنه و با تمام اسلحه و تکنولوژی اش ایستادند. حزب اهلل 
لبنـان، چطـور اسـرائیل را بـه عقب رانده اسـت. حدود چهل سـال 
گر مگس پر بزند، آنها کنترل می کنند!  پیش در آنجا می گفتند که ا
چـرا االن خیلـی چیزهـا را نمی تواننـد کنتـرل کننـد؟ اوًال تکنولـوژی 

گر آنها تکنولوژی دارند ُخب ما هم داریم. حدی دارد و ثانیًا ا

تکنولوژی�همیشــه�معادالت�قدرت�را�به�نفع�دارندگان�تکنولوژی�

رقم�نمی�زند

االن کشـور خودمـان را نـگاه کنیـد؛ بـا تعـدادی موشـک، بمب هـای 
گـر می توانسـتند حتمـًا مـا را  اتـم دشـمن را بی اثـر کـرده اسـت. آنهـا ا
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می زدنـد شـما فکـر نکنیـد کـه دارنـد انسـانیت بـه خـرج می دهنـد و 
گر بزنند  رعایت می کنند! آنها نمی توانند بزنند چون می دانند که ا
وضعیـت خودشـان بدتـر می شـود. قـدرت در جهـان مقیـد شـده 
اسـت. حتـی الزم نبـود مـا حتمـًا به پیشـرفت تکنولوژی آنها برسـیم 
بلکـه یـک معادلـه ای در تکنولـوژی و قـدرت پدیـد آمـده اسـت کـه 
نشـان می دهـد مـا بـرای اینکـه بـر قدرت هـای جهانـی فائـق بیاییم 
الزم نیست به مقدار آنها تکنولوژی داشته باشیم. فقط کافی است 
موشکی داشته باشیم که پهباد آنها را بزند. شاید او موشکی دارد که 
می تواند به کرۀ مریخ بزند! خب بزند. آیا االن در مقابل ما می تواند 
از خـودش دفـاع کند؟ نـه نمی تواند. وقتی که نمی تواند از خودش 

دفاع کند، حاال برود مریخ را هم بزند، چه فایده ای برایش دارد؟
ضمـن اینکـه سـنت های الهـی هـم هسـت؛ سـنت های الهـی 
کـه نمی گـذارد هیچ وقـت مسـتضعفین دست شـان  طـوری اسـت 
خالـی بشـود، االن نفـِت مـورد نیـاز آنهـا، زیـر پـای ما قـرار دارد. خدا 
که حذف نشـده اسـت! حسـاس ترین گلوگاه های عالم را خداوند 
در اختیار ما قرار داده اسـت. پس این طور هم نیسـت که هرکسـی 
همیـن  االن  بدهـد!  انجـام  بتوانـد  خواسـت  دلـش  غلطـی  هـر 
تکنولوژی ای که در جهان ایجاد شده است را ببینید. آیا تکنولوژی 
آنها هرچه پیشـرفته تر بشـود و جلو برود، سـلطۀ آنها بر بشـر بیشتر 
می شـود؟ نه؛ اتفاقًا معلوم شـده اسـت که این طور نیسـت. االن با 
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همـۀ پیشـرفتی کـه دارنـد، فعـًا نمی تواننـد از خودشـان در مقابل 
ما دفاع کنند، از منافع خودشان و از منافعی که چپاول می کردند 
هم دیگر نمی توانند دفاع کنند. پس تکنولوژی همیشه معادالت 
قـدرت را بـه نفـع دارنـدگان تکنولـوژی رقـم نمی زنـد، بلکـه عوامـل 

دیگری غیر از تکنولوژی هم این وسط هستند.

تکنولوژی�چه�بسا�اثرش�معکوس�بشود!

ضمـن اینکـه خـود ایـن تکنولوژی چه بسـا اثرش معکوس بشـود و 
بـر ضـد آن کسـانی بشـود کـه آن را تولیـد کرده انـد. مثـًا می گوینـد 
کـه اینترنـت و شـبکه های مجـازی، فسـاد ایجـاد کـرده اسـت. بلـه 
طبیعی اسـت که این چیزها هسـت، اما در زمان های گذشـته هم 
این فسـادها به یک نوعی وجود داشـته اسـت، یعنی فسـادی که 
در اینترنت هست، قبًا هم بوده؛ هرچند مدل های دیگرش بوده 
است. ولی امروز که امکاناتی مثل اینترنت هست، از این طرف یک 
امکانی برای شـما پدید آمده که معارف ناب را منتشـر کنید و این 

امکان در گذشته نبوده است.
االن هرکسی با همین موبایل و اینترنت می تواند پنهان ترین، 
رازآلودترین و فوق العاده ترین اسرار عرفانی را در یک صفحه جلوی 
گرام جستجو کنی، صدتای  گر در اینستا خودش ببیند. دوتایش را ا
دیگرش را برایت می آورد. چندتا عارف باید پیدا می کردی که اینها 
را به تو می گفتند؟ این فرصت که قبًا نبوده اسـت! فسـاد قبًا هم 
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امکانـش بـوده و چیـزی در این بـاره تغییر نکرده اسـت، اما هدایت 
چقـدرش تغییـر کـرده اسـت؟ صددرصد تغییر کرده اسـت. بنده با 
همـۀ آسـیب هایی کـه اینترنـت دارد در نهایـت بازی را سـه به هیچ 
بـه نفـع جبهـۀ حـق می دانـم. تکنولـوژی هـم همین طـور اسـت کـه 
مثالش را عرض کردم، سه به هیچ به نفع جبهۀ حق است. چون 
بـرای رویارویـی بـا ظلـم، آن تکنولـوژی سـطح بـاال را نمی خواهیـم، 
بـرای هدایـت هـم امکاناتـی گیـر آوردی کـه قبـًا نداشـتی. لـذا یـک 

اتفاق هایی در عالم می افتد که فوق العاده است.

ســلطه�جویی�با�تکنولوژی�درهم�آمیخته�ولی�تکنولوژی�همیشــه�

در�خدمت�سلطه�جویان�نمی�ماند

کـه زمانـۀ مـا زمانـۀ قـدرت و تکنولـوژی اسـت. در  شـکی نیسـت 
دوره های گذشته، قدرت و زور سالطین بود و هنر و تدبیر سالطین 
کـه یـک اسـتعداد خاصـی داشـتند در قلـدری و... مثـًا  خاصـی 
یک دفعـه ای اسـکندر مقدونـی یـا امثـال او سـر بیـرون می آوردنـد و 
تاریـخ را تغییـر می دادنـد. ولـی االن مدل هایـش متفـاوت شـده، 
سلطنت و قدرت طلبی تمام نشده است، این قدرت طلبی ها پشت 
پرده رفته و مدل های خاصی پیدا کرده است. ولی به کدام سمت 
داریم می رویم؟ االن قطعًا سلطه جویی با تکنولوژی درهم آمیخته 

ولی اتفاقًا تکنولوژی معلوم نیست همیشه در خدمت آنها باشد.
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در زمان خلفای بنی العباس، این خلفا به عرب های پیرامون 
خودشـان اطمینـان نمی کردنـد، لذا از یک اقوام دیگری اسـتفاده 
می کردند که در تاریخ نوشـته شـده اسـت اقوام ترک بودند؛. البته 
نـه از ترک هـای آذربایجـان ما که االن می شناسـیم، آنها از یک قوم 
دیگـری بودنـد. بنی العبـاس اینهـا را می آوردنـد و سـرباز خودشـان 
می کردنـد. بـه مـرور ایـن سـربازها قـدرت پیـدا کردنـد، کم کـم وزیر و 
وکیل معرفی می کردند و از اینها هم به عنوان وزیر و وکیل استفاده 
می شـد. بعـد اینهـا این قـدر قـدرت پیـدا کردنـد کـه یـک سلسـله از 
کـه قبـًا غـالم و سـرباز بودنـد تغییـر  خلفـای عباسـی را همین هـا 
گر از یک پادشـاه ناراحت می شـدند، او را می کشـتند  دادند. مثًا ا
و پادشاه بعدی را سر جای او می گذاشت. انگار دیگر بنی العباس 
حکومـت نمی کـرد و آنهـا حکومـت می کردنـد! »از قضا سـرکنجبین 
صفـرا فـزود« یعنـی سـرکنجبین کـه بـرای کـم کـردن صفـرا اسـتفاده 

شده، حاال اثرش برعکس شده است!

�مســلط� ســنت�الهی�اجازه�نمی�دهد�هیچ�قدرت�مســلطی�تا�آخر

�می�زند �آن�را�کنار باقی�بماند،�بلکه�با�یک�قدرت�دیگر

ایـن یکـی از سـنت های الهـی اسـت کـه نمی گـذارد قـدرت همیشـه 
گاهـی ایـن قـدرت بـه ضـد خـودش تبدیـل  کسـی بمانـد.  دسـت 
می شـود. مـا بایـد ایـن سـنت های الهـی را ببینیـم و بعـد بـر اسـاس 
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آن تحلیـل کنیـم تـا زمان خودمان را بشناسـیم. آنهایی که تحلیل 
می کننـد و می گوینـد کـه بـا تکنولـوژی دارند سـلطه ای بر بشـر پیدا 
می کنند که همۀ انسان ها را تبدیل کنند به برده های خودشان... 
گرچه ممکن اسـت چنین اقدامی انجام بدهند اما خدا در قرآن  ا
می فرماید: من هیچ وقت اجازه نمی دهم هیچ قدرت مسـلطی تا 
آخـر مسـلط باقـی بمانـد، بلکه بـا یک قدرت دیگـری آن را به زمین 
گـر ایـن کار را نمی کـردم هیـچ مسـجدی در طـول تاریـخ  می زنـم. ا
ا 

َ
ْول

َ
باقـی نمی مانـد، هیـچ معبـد و عبادتگاهـی باقـی نمی مانـد )>َول

ٌع<؛ حج/40( �يَ َم�قْ َصَواِمُع َو�بِ ُهّ�ِ
َ
ْع�نٍ ل �بَ ُهْم �بِ ْع�نَ َ اَس �ب

ِه ال�نَّ
َ
ُع الّل َ��نْ

وقتـی قدرت هـا باهـم دعـوا می کننـد، معنویـت ایـن وسـط 
فرصـت پیـدا می کنـد کـه یـک نفسـی بکشـد. ایـن آیـۀ قـرآن اسـت، 
آیـۀ قـرآن کـه غلـط نمی شـود! این طـور هـم نیسـت کـه االن چـون 
آنهـا مسـلط بـه  کـرده و  آخرالزمـان اسـت و تکنولـوژی پیشـرفت 
تکنولوژی و علوم شناختی و... شده اند، بتوانند همه را به بردگی 

بکشند و ما را هم نابود کنند و دیگر از ما اثری باقی نگذارند!

�بیــن� �قــدرت�بــا�تکنولــوژی�پیونــد�خــورده�و�کنتــرل�نفــوذ�در امــروز
متخصصین،�سخت�تر�شده�است

ما االن در این وسط باید نقش خودمان را ببینیم و بدانیم کجای 
ایـن قصـه هسـتیم؟ پـس امـروز قـدرت بـا تکنولـوژی پیونـد خورده 
گـی کالن عصـر مـا اسـت؛ الاقـل در ایـن صدسـال  اسـت و ایـن ویژ
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، یا بعد از جهان صنعتی و مدرنیته. قدرت و تکنولوژی خیلی  اخیر
بـه همدیگـر نزدیـک شـده اسـت خصوصـًا االن بـا تکنولوژی هـای 

بسیار پیچیده، بیشتر از گذشته شده است.
قبًا یک تعداد کمی افراد حزب اللهی می توانستند احیانًا در 
گاهـی از  کننـد ولـی االن  مقابـل خیلـی از ضدانقالبی هـا مقاومـت 
اوقـات یـک نفوذهایـی صـورت می گیـرد که اصـًا نمی توانی به این 
سـادگی کنترلش بکنی. چرا؟ چون موضوع خیلی تخصصی شـده 
اسـت. مثـًا در موضـوع اینترنت، می گوییم: آیا نمی شـود خودتان 
مثًا یک اینترانت راه بیندازید؟ می گوید »نه نمی شـود!« ما چون 
تخصـص نداریـم، نمی دانیـم آیـا واقعـًا می شـود یا نمی شـود ولی او 

می گوید »نمی شود« و معلوم هم نیست که واقعًا درست بگوید.

�متخصصــی�کــه� تجربــۀ�چهــل�ســاله�انقــالب�نشــان�می�دهــد�هــر
گفت�»نمی�توانیم«�مورد�سوءظن�است

بنـده ایـن را بـا اطالعـات دقیـق، عـرض می کنـم: در زمـان دفـاع 
مقـدس یـک آقایـی آمـد پیـش یکـی از وزرا و گفـت: ما لولـۀ خمپارۀ 
شصت را ساخته ایم، دیگر می توانیم به صورت انبوه تولید بکنیم 
و بـه جبهه هـا بدهیـم... آقـای وزیـر گفـت: نـه نمی توانیم بسـازیم! 
ایـن نمونه هـای سـاخت خودمـان اسـت، در فـالن  آقـا  گفتیـم: 
کارخانـه چندتـا هـم تولیـد کرده ایـم. فقـط شـما اعتبـار بدهیـد تـا 
خط تولیدش راه بیفتد... آقای وزیر به دستیارش گفت: شما چرا 
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اجازه دادید که اینها بروند در آن کارخانه ها؟ آن کارخانه ها به چه 
اجازه ای این را ساختند؟...

ایـن در شـرایطی بـود کـه مـا در حـال جنـگ بودیـم و نیـاز بـه 
گر این آدم بیاید به امام بگوید که  این تسـلیحات داشـتیم. حاال ا
»دیگـر نمی توانیـم جنـگ را ادامـه بدهیم« آیا شـما بـاور می کنید؟ 
هر متخصصی که حرف از »نمی توانم« یا »نمی توانیم« بزند، مورد 
سـوءظن اسـت. تجربـۀ چهـل سـال تاریـخ انقـالب مـا ایـن اسـت. 
برخـی از مسـئولین حزب اللهـِی سـاده لوح هـم قبـول می کننـد و 
! چون اینها می گویند نمی شود!«  می گویند »ُخب نمی شود دیگر

چرا نمی شود؟ کی گفته نمی شود؟!
قدرت و تکنولوژی در جهان به هم آمیخته اسـت. مثًا امروز 
وقتـی می خواهنـد بـه سـایت های هسـته ای مـا نفـوذ کننـد، خـود 
کروسـافت کـه ایـن وینـدوز را طراحـی کرده اسـت، یـک آلودگی را  ما
کروسـافت ایـن را در اختیار  در نرم افـزارش ایجـاد می کنـد، یعنـی ما
جاسـوس های اسـرائیلی قـرار می دهـد و اینجـا سـانترفیوژها دچـار 
کنـد؟  کـی اطمینـان  مشـکل می شـوند. در ایـن شـرایط، آدم بـه 
آن وقـت بچه هـای متخصصـی در همیـن کشـورمان هسـتند کـه از 
گوشـه و کنـار می آینـد بـه مـا می گویند که »مـا می توانیـم همۀ اینها 
را درسـت بکنیـم امـا کسـی تحویل مـان نمی گیـرد!« مـن بـه همـۀ 

آنهایی که تحویل نمی گیرند مشکوک هستم!
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گفتنــد� و� شــدند� قدرت�هــا� تکنولــوژی� مرعــوب� حــاال� تــا� هرچــه�

�دروغ�بوده�است
ً
کثرا »نمی�توانیم«�ا

االن عصـر قـدرت و تکنولـوژی اسـت و »نمی شـود« نداریـم، وقتـی 

»نمی شود و نمی توانیم« در تخصص های پیچیده مطرح می شود، 

کـه مرعـوب تکنولـوژی  آدم مشـکوک می شـود. تـا حـاال هرچقـدر 

قدرت ها شدند و گفتند »نمی توانیم« نود و ُنه درصدش دروغ بوده 

است. حدود پانزده سال پیش مقام معظم رهبری در برنامۀ نوروزی 

می فرمودنـد: وقتـی گفتـم مـا سـلول های بنیادیـن را توانسـتیم در 

کشور تولید کنیم، دانشمندانی از خود ایران، دلسوزانه به من پیام 

می دادند که »آقا این را نگو! چرا می گویی ما این کارها را می توانیم 

بکنیم؟! ما نمی توانیم« رهبر انقالب فرموده بود این آقای دانشمند 

را به آن آزمایشگاه ببرند و به او نشان بدهند که می توانیم!

رئیس راه آهن دوران جنگ هم می گفت که سـال اول جنگ 

گذاشـتم وسـط راه آهـن و دانشـگاه ها را خبـر  بـود، لوکوموتیـو را 

گفتـم هرکسـی می توانـد بیایـد ایـن را بسـازد. چنـد نفـر از  کـردم، 

اسـاتیِد دانشـگاه ها آمدنـد و گفتنـد کـه ایـن کارهـا را نکنیـد زشـت 

اسـت، ما نمی توانیم، ما دوچرخه هم نمی توانیم بسـازیم! گفتم: 

حـاال یک وقـت دیـدی یک کسـی سـاخت! بعـد هـم یـک عـده ای از 

دانشجوها و جوان های متخصص آمدند و آن دستگاه را ساختند 
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و ما راه انداختیم، بعد هم آن اساتید را دعوت کردیم و گفتیم: این 
گرد شما هم نمی شوند! را ساختند؛ کسانی که شا

�متخصصــی�گفــت�»نمی�شــود«�اســمش�را�ثبــت�و�علنــی�کنید؛� هــر
�موارد�شفافیت�همین�است یکی�از

از  تکنولـوژی و قـدرت هـم یـک دکانـی شـده اسـت بـرای برخـی 
متخصصین. اینها بدانند که هیچ کدام شـان حاشـیۀ امن ندارند، 
هـر متخصصـی هرجایـی گفـت »نمی توانیـم، نمی شـود، نداریـم« 
اسمش را در تاریخ ثبت کنید و بگذارید علنی بگوید که نمی شود. 
کـه نمی شـود! در همـۀ  گفـت  کـه ایـن آقـا  کنیـد  یعنـی مشـخص 
وزارت خانه هـا بگوینـد کـه ایـن کار را ایـن آقـا گفـت کـه نمی شـود... 
، احترامش  ، دانشـمند اسـت دیگر ُخب باشـد، محترم اسـت دیگر
الزم است. ولی بگذارید ما او را بشناسیم و بدانیم چه کسی گفت 
که نمی شود! یکی از موارد شفافیت مربوط به همین مسئله است.
هرکارشناسی برای هر موضوعی گفت که »ما نمی توانیم« اسمش 
را و عکسش را ثبت کنید تا همه او را بشناسند. این کارشناسان عزیز، 
هـر دولتـی هـم عـوض می شـود اینهـا عـوض نمی شـوند! بعـد رئیـس 
جدید که می آید، به او می گویند: »من یک حرف کارشناسی به شما 
بزنم؛ نمی شود!« این رئیس جدید هم قبول می کند. پس مردم برای 
چه دولت را تغییر دادند؟ می گویند: کارشناس را که نمی شود عوض 
کـرد، او تخصـص دارد... بنـده بـه کارشـناس های محترم حسـن ظن 
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دارم، فقط هر کارشناسی که گفت »ما نمی توانیم و نمی شود« روی 
ُبرد بزنید که او چنین چیزی گفت...

�زمانۀ�ما�تکنولوژی�به�جای�اینکه�قدرت�قدرتمندان�را�افزایش� در

�کرده بدهد�آن�را�کاهش�داده�و�بین�مردم�منتشر

پس دعوا سر قدرت و تکنولوژی است، مختصات زمان ما چیست؟ 
ایـن اسـت کـه تکنولـوژی به جـای اینکـه قـدرت مرکـزی را افزایـش 
بدهد، آن را بین مردم منتشـر کرده و قدرت مردم را افزایش داده 
اسـت؛ در همـۀ جهـان نـه فقط کشـور مـا. یک نمونـه اش مقاومت 
ما است که با تعدادی موشک نقطه زن، به این قدرت رسیده ایم. 
یـک نمونـه اش هـم آن کارهایـی اسـت کـه مـا بـرای پهبادهـا داریم 

انجام می دهیم...
سنت های الهی هم که سر جایش هست. خدا خیلی امکانات 
دارد، فقـط کافـی اسـت بگـردی و پیـدا کنـی، مثـل ایـن بازی هـای 
کامپیوتری که بچه ها می گردند و از راهروهای مختلف عبور می کنند 
و راه خـروج را پیـدا کننـد. بعضـی از مسـئولین مـا باید بنشـینند این 
بازی هـای کامپیوتـری را بـا بچـه دبیرسـتانی های خودشـان بـازی 
، آقـای وکیـل، بیـا اینجـا این بـازی را ببیـن؛ اول فکر  کننـد. آقـای وزیـر
می کنـی هیـچ راهـی بـرای خروج نیسـت ولـی یک مقدار کـه بگردی، 

پیدایش می کنی...



مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

138

گی هـای زمـان مـا ایـن اسـت کـه تکنولـوژی، قـدرت  یکـی از ویژ
قدرتمنـدان را اتفاقـًا کاهـش داده اسـت و مـا بایـد ایـن راه را ادامـه 
بدهیم و این به ظهور هم ربط دارد. اصًا در زمان ظهور بنا اسـت 
که مسـتضعفین وارثان زمین بشـوند، و بنا اسـت که ظهور طبیعی 
رخ بدهد، وقتی طبیعی رخ بدهد، طبیعتًا یک درگیری هم خواهد 
کـه همه چیـز  داشـت. ولـی ایـن درگیـری بـه معنـای ایـن نیسـت 
می خواهـد بـا جنـگ درسـت بشـود، نـه؛ مقدماتـش بـدون جنـگ 
باید درست بشود، مقدماتش قبل از ظهور باید فراهم شده باشد 

تا امام زمان؟جع؟ در طی هشت ماه، مسائل جهان را جمع کند.

�زمان�ما�این�است�که�ابهت�تکنولوژی�ریخته�است گی�دیگر ویژ

گی دیگری که در زمان ما هست این است که ابهت تکنولوژی  ویژ
گی های زمان ما این است  ریخته مخصوصًا در کشور ما! یکی از ویژ
که ما باسـواد زیاد داریم. محدود نمی شـود کرد، فقط از باسـوادها 
در هر رشـته ای، خواهش می کنم که مرعوِب جّو نشـوید. بنده در 
، افـرادی را می شناسـم که تا قبـل از اینکه معاون  حـد معـاون وزیـر
وزیر بشود، یک نظر و عقیدۀ علمی داشت یعنی با دانش خودش 
بـه ایـن نظریـات علمی رسـیده بـود. بعد از اینکه معاون وزیر شـد، 
به ایشـان گفتم که خب االن شـما آن نظر و عقیدۀ عملی خودت 
را بگو و مطرح کن. می گفت: نه؛ من دیگر دارم معاون وزارت خانه 

می شوم و دیگر نمی شود...
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امروز دیگر ابهت دانش و تکنولوژی ریخته اسـت. یک زمانی 
در همین ایران، وقتی باخبر می شـدند که آن طرف در کشـورهای 
غربی، یک ماشین دودی راه افتاده است، اصًا پرستش می کردند؛ 
این قدر مرعوب تکنولوژی بودند. ولی االن دیگر این طور نیسـت. 
در تمـام جهـان این جـوری شـده اسـت؛ تکنولـوژی دیگـر این قـدر 
ابهـت نـدارد کـه پرسـتش بشـود، ایـن خیلـی ارزش مهمـی اسـت. 
مخصوصًا در کشور ما که باسواد هم زیاد است و این خیلی اتفاق 

خوبی است.

تکنولــوژی�دیگــر� و� کــه�علــم� ایــن�اســت� مــا� زمــان� � گــی�دیگــر ویژ

ضددین�و�معنویت�تلقی�نمی�شود

گـی دیگـری کـه در زمان ما پدید آمده، این اسـت که تکنولوژی  ویژ
کامـًا ضددیـن و ضدخـدا و ضدمعنویـت تلقـی می شـد، تـا همیـن 
پنجاه سال پیش، این گونه بود. اصًا تکنولوژی و علم اقتضا می کرد 
که بگویند دین خرافات است! ولی االن هرچقدر تکنولوژی نرم یا 
تکنولوژی سخت، جلوتر می رود، جامعه دارد دین دارتر می شود، 

اتفاقًا دانشمندها دارند دین دارتر می شوند.
نخسـت وزیر یکـی از کشـورها گفتـه بـود کـه افـراد تحصیل کرده 
و فوق لیسـانس بـه بـاالی مـا دارنـد دیـن امـام خمینـی را انتخـاب 
می کننـد، برویـد مواظـب باشـید، باسـوادهای مان دارنـد از دسـت 
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می روند! یک زمانی قبل از انقالب، این طور بود که سیاه پوست های 
کثرًا باسوادها  کتک خوردۀ زندان ها، مسـلمان می شـدند. اما االن ا

دارند مسلمان می شوند.

�که� �نزدیــک�شــدن�دانش�و�دیــن�اســت�/�هرچقدر �مــا�عصــر عصــر
�دین�را�تأیید�می�کند

ً
�می�رود،�اتفاقا علم�جلوتر

گی هـا چـه چیزی را به ما نشـان می دهـد؟ اینکه االن  حـاال ایـن ویژ
زمان نزدیک شدن علم به دین است. دیگر باید از دین بخواهیم 
کـه جلـو بیایـد و نـاز نکنـد. چـون دیـن نـاز می کنـد. دیـن می گویـد: 
بایـد منـت مـن را بکشـید. خـدا در قـرآن فرمـود: به خاطـر اسـالم 
آوردن تان منت نگذارید، این خداست که بر شما منت می گذارد. 
ْم<؛ 

ُ
ك �يْ

َ
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ُم�نُّ َ )>�ي
، تو االن همه کاره هسـتی،  حجـرات/17( آقـای دیـن نـاز نکن دیگـر

جلو بیا، دیگر مخالف نداری!
گذشت آن زمانی که دین را خرافه می دانستند یا دین را خالف 
علـم و تکلنولـوژی می دانسـتند. در اوایـل انقـالب چقـدر مـا بایـد بـا 
ماتریالیست ها بحث و مجادله می کردیم که بگوییم »دین مخالف 
گر علم و دین در مقابل هم قرار بگیرند  علم نیست!« آنها می گفتند: ا
چه؟ کدام را انتخاب می کنی؟ ما به چالش کشیده می شدیم، باید 
می رفتیم کلی کتاب می خواندیم که جواب اینها را بدهیم. چجوری 

به اینها بگوییم که علم هنوز به خیلی چیزها نرسیده است؟!
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کـه علـم جلوتـر مـی رود، اتفاقـًا دیـن را تأییـد  االن هرچقـدر 
می کنـد؛ در روانشناسـی، در فیزیولـوژی انسـان و در دانش هـای 
، حتـی علوم اجتماعـی، پایه های دین را تأیید می کند، اصًا  دیگـر
از طریق فیزیولوژی می توانند برای شما ثابت کنند که لذت شوق 
بـه بهشـت باالتـر از تمـام لذت های دنیا اسـت. اصـًا می گوید: من 
کاری نـدارم بـه اینکـه بهشـت وجـود دارد یـا نـدارد، امـا فیزیولـوژی 
گـر شـوق بـه لـذت بهشـت داشـته باشـی، در  کـه ا ثابـت می کنـد 
زندگی ات بیشتر ِکیف می کنی، چون این عناصر در خونت بیشتر 

ترشح می شود...
عصـر مـا عصـر نزدیـک شـدن دانش و دین اسـت، ایـن خیلی 
عبارت مهمی است. عصر ما عصر ثابت شدن حضور خدا در حیات 
بشر است. أمیرالمؤمنین فرمود: من چگونه خدا را شناختم؟ خدا 
نقشـه هایم را به هـم می ریـزد، می فهمـم خـدا هسـت. »َعَرْفـُت اهلَل 
ُسـْبَحاَنُه ِبَفْسـِخ اْلَعَزاِئـِم« )نهج البالغه/حکمـت247( خدایـا، تـو 
خیلی نقشۀ برنامه ریزها در اتاق فکرهای استکبار جهانی را به هم 
می ریـزی، آنهـا کور هسـتند که به تو معرفـت پیدا نمی کنند. چهل 
سـال اسـت دارنـد برنامه ریـزی می کننـد، بـا همـۀ امکانـات عالـم، 
بـدون محدودیـت، هرچقـدر می خواهنـد پول خـرج می کنند ولی 
اسرائیل دارد ضعیف تر می شود. کور هستند که این را نمی بینند؟ 

< )بقره/18( ٌ ٌم ُعْم�ي
ْ
ك واقعًا کسی که این را نبیند کور است >ُصّمٌ �بُ
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عصـر مـا چـه عصـری اسـت؟ عصـر مـا عصر دیـدن خدا اسـت. 
از کنـار ایـن حرف هـا رد نشـوید، آیـا جایـی مقالـه ای وجـود دارد که 
علیه اینها حرف جدی زده باشد؟ بروید در کل اینترنت بگردید. آیا 
اقبال دانشمندان جهان به معنویت، از بی سوادهای عالم بیشتر 
نشـده اسـت؟ امروز باسـوادها بیشتر می آیند سراغ أمیرالمؤمنین، 
اصًا این در بعضی از کشورها کالِس باسوادی است و این راه ادامه 

خواهد داشت.

�ما�عصر�ضعف�قدرت�ها�است عصر

عصر ما عصر ضعف قدرت ها اسـت، آمریکا برای چه ضعیف شـد؟ 
آمریکایـی خجالـت  از دموکراسـی  مـا دیگـر  خودشـان می گوینـد 
می کشـیم. کاری هـم نمی تواننـد بکننـد! یکی از اندیشـمندان آنها 
بـه نـام فوکویامـا گفـت: مـن اشـتباه کـردم که گفتـم آخر دنیـا لیبرال 
دموکراسی است. رسمًا پرچم بی سوادی و تسلیم را باال برده است. 
هنوز ده سال از این حرفش نگذشته بود. االن می گوید من اشتباه 
کردم؛ شاید یک چیزهای دیگری باشد. بعد مثال هایی می زند که 
آخر دنیا ممکن است چیزهای دیگری باشد، ولی آنها هم دورانش 

منقرض شده است.
کـه  آیـا دوبـاره بـه سوسـیالیزم برمی گردیـم؟ سوسـیالیزم هـم 
دوره اش گذشته است! ُخب بیایید اینجا ببینید چه خبر است! بیا 



143

| لوا  هنلم |
زمان ما »زمان تعیین تکویف کردن برای قدرت« است

در مجلس امام حسین؟ع؟ ببین چه خبر است، ببینید در اربعین 
که مجلس جهانی امام حسین؟ع؟ است، چه خبر است؟

کاری� �دولت،�مســئولین�و�نهادهای�فرهنگــی�برای�اربعین�فدا گر ا

نکنند�ضربه�خواهیم�خورد

مـن نمی دانـم دولـت مـا دربـارۀ اربعیـن می خواهـد چـه کار بکنـد؟ 
اربعین یک مراسـم سـادۀ مذهبی نیست، اربعین پی ریزی تمدن 
عظیـم اسـالمی و تغییـر عنـوان عصـر اسـت، مـن نمی دانـم بـا پـول 
کننـد؟ ارزیابـی  بلیط هـا و رفـت و آمـد نیروهـا می خواهنـد چـه کار 
نیروهای مذهبی و انقالبی از این دولت، یکی از جاهای حساس 
و اصلی اش اربعین اسـت. شـاید کنترل قیمت دالر یا مواد غذایی 

و... دست خودمان نباشد ولی اربعین دست خودمان است.
کشور فدای  وزارت  گر  ا اربعین نشود،  راه فدای  وزارت  گر  ا
گر بانک ها و  کاری نکنند، ا اربعین نشود، یعنی جلو نیایند و فدا
گر نهادهای فرهنگی اولویت  کاری نکنند، ا بیمه ها برای اربعین فدا
اربعین را درک نکنند، ضربه خواهیم خورد. خدا پای امام حسین؟ع؟ 
غیور است. می فرماید: من اینجا خون داده ام، فرق می کند با اینکه 
مثًا نماز بخوانی یا نخوانی، به حسیِن من بی حرمتی یا کم احترامی 
نکن، درحالی که انتظار حرمت گذاری برای حسین هست. کسی با 

مجلس أباعبداهلل الحسین؟ع؟ شوخی نکند.
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آی مسـئولین حزب اللهی، اربعین یک سـفر مسـتحبی نیست 
که بگویید »حاال بگذار یک وقت دیگر برو!« اربعین یک امر راهبردی 
اسـت نـه فقـط بـرای ایـران اسـالمی بلکـه بـرای تاریـخ بشـریت! آنجـا 
خیلی چیزها تعیین می شود. بنده خبر ندارم حتمًا جلسات فراوان 
و برنامه ریزی هـای فـراوان بـرای اربعیـن امسـال انجـام شـده اسـت؛ 
مخصوصًا که اربعین امسـال سـخت تر اسـت چون تابسـتان اسـت، 
دولـت عـراق هـم مشـکالت اقتصـادی پیـدا کـرده و می گوینـد شـاید 
حتی کولرگازی نباید در مسـیر اربعین اسـتفاده بشـود چون مصرف 
گر بنا باشد برای  برقش زیاد است و آنها نمی توانند تأمین کنند. ما ا
کاری نکنیم و فقط زیر کولر برای امام حسین؟ع؟  امام حسین؟ع؟ فدا

عزاداری کنیم دیگر خودمان می دانیم معنایش چیست.

�نیســت/�انســان�باالخــره�بــر� قــدرت�بــا�تکنولــوژی�قابــل�تســخیر

تکنولوژی�فائق�خواهد�آمد

عصـر مـا عصـر تکنولـوِژی و قـدرت اسـت ولـی انـگار قـدرت دارد 
تعیین تکلیف می شـود و آن جوری که قدرتمندها می خواسـتند از 
تکنولـوژی بهره بـرداری کننـد، دیگـر نمی تواننـد. آیـات قـرآن دربارۀ 
قدرت و اینکه دین چگونه به قدرت نگاه می کند و قدرت را چگونه 
باید هدایت کرد، بماند برای جلسه بعد. قدرت با تکنولوژی قابل 
تسـخیر نیسـت، ایـن جامعـه جامعـۀ انسـانی اسـت و ایـن جهـان 



145

| لوا  هنلم |
زمان ما »زمان تعیین تکویف کردن برای قدرت« است

کـه در اختیـار خداونـد اسـت. انسـان باالخـره بـر  جهانـی اسـت 
تکنولوژی فائق خواهد آمد و ما در آن جهان آینده، نقش خودمان 
را ایفا خواهیم کرد. الزم نیست حتمًا آخر تکنولوژی باشیم تا مسیر 
قطار قدرت را کج کنیم، یک مقداری که در تکنولوژی وارد باشیم، 
بـازی را از دسـت بازی گردان هـای عالـم خـارج خواهیـم کـرد، شـما 
بخشی از این را دیده اید، بخش های بیشترش را هم خواهید دید، 
مشـکل مـا فقـط جامعـۀ خودمـان اسـت کـه از عهـدۀ یـک نکته ای 
در جامعـۀ خودمـان بـر بیاییـم و ایـن نکته را در جلسـات بعد بیان 

خواهیم کرد.

بزرگ�ترین�منبع�قدرت،�تکنولوژی�نیست،�معجزۀ�امام�حسین؟ع؟ 

است

مظلومیـت أباعبداهلل الحسـین؟ع؟ هنـوز راز سـر بـه مهـری اسـت 
کـه یـک قـدرت و انـرژی در جامعـۀ بشـری تولیـد می کنـد کـه همـۀ 
کـه طراحـان قـدرت هسـتند هنـوز نتوانسـتند بـه تحلیـل  کسـانی 
کنترلـش برسـند. حضـرت امـام  ایـن مسـئله و بـه انحرافـش و بـه 
می فرمایـد: ائمـۀ هـدی آن زمانـی کـه این همـه ثـواب بـرای زیـارت 
کربـالی أباعبداهلل الحسـین، بـرای یـک قطره اشـک در نظر گرفتند 
نقشـه داشـتند. فارسـی خودمانِی حرف امام این اسـت که نقشـه 
داشتند برای قدرت جهان اسالم. امام می فرمود هیچ عاملی مثل 
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حسـین؟ع؟ نمی توانـد اتحـاد ایجاد کند و قـدرت بیافریند... )ائمه 
ما در صدر اسالم نقشه اش را کشیده اند که تا آخر باشد و آن، این 
که [ اجتماع تحت یک بیرق، اجتماع تحت یک ایده و هیچ چیز  [
نمی تواند این کار را به مقداری که عزای حضرت سیدالشهدا در او 

تأثیر دارد، تأثیر بکند؛ صحیفه امام/ج16/ص344(
ان شاءاهلل شب های بعد این را ثابت خواهم کرد که بزرگ ترین 
منبـع قـدرت، تکنولـوژی نیسـت، معجـزۀ أباعبداهلل الحسـین؟ع؟ 
کرم؟ص؟ باشی و بگویی: هر پیغمبری  گر پیش پیغمبر ا است. االن ا
 ! یـک معجـزه مـی آورد، یـا رسـول اهلل؟ص؟ شـما هـم یک معجـزه بیاور
کرم بزرگ تر از معجزۀ محبت حسین چه معجزه ای برایت  پیغمبر ا
گر شنیدی کوه جابه جا شده باور کن،  بیاورد؟! پیامبر؟ص؟ فرمود: ا
گر شنیدی دل جابجا شده باور نکن. )ِإَذا َسِمْعُتْم ِبَجَبٍل َزاَل  ولی ا
ُقوا  َر َعْن ُخُلِقِه، َفاَلُتَصّدِ ُقوا َو ِإَذا َسِمْعُتْم ِبَرُجٍل َتَغّیَ َعْن َمَکاِنِه َفَصّدِ

ُه َیِصیُر ِإَلی َما ُجِبَل َعَلْیِه؛ کنز العمال/ج3/ص441(
َ
ِبِه، َو ِإّن

امام صادق؟ع؟ می فرماید: از جا کندن کوه ها، آسـان تر اسـت 
تا از جا برکندن دل ها و تکان دادن قلوب از جای خود است )ِإَزاَلُة 
ْهـَوُن ِمْن ِإَزاَلِة َقْلٍب َعْن َمْوِضِعِه؛ تحف العقول/ص358( 

َ
اْلِجَبـاِل أ

حـاال ببینیـد امـام حسـین؟ع؟ چگونـه دل هـا را تـکان می دهـد و 
قلب ها را تسخیر می کند!
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�گفتگوهــای�دینی�و�اخالقــی،�فریبنده�اند�چون�به�جای� برخــی�از

نکات�اصلی�به�نکات�فرعی�می�پردازند

یـا  گفتگوهـای اخالقـی  از  یـا برخـی  گفتگوهـای دینـی  از  بعضـی 
برخـی گفتگوهـا در علوم انسـانی، وقتی می خواهند دربارۀ انسـان 
و سـعادت انسـان حـرف بزننـد، فریبنـده هسـتند؛ بـه ایـن معنا که 
نکات فرعی را به جای نکات اصلی می گذارند و کمتر به اصل ماجرا 
می پردازنـد. مثـًا گفتگـو، گفتگـوی دینـی هسـت، دیـن را توصیـه 
می کنـد و تبلیـغ می کنـد امـا اصلی تریـن محورهـای دیـن را مـورد 
توجـه قـرار نمی دهنـد. ایـن نـه فـرد را نـه جامعـه را نجـات نخواهـد 
اخالقـی،  توصیه هـای  اسـت،  اخالقـی  گفتگـوی  گفتگـو،  یـا  داد. 
فـردی و اجتماعـی دارد ولـی چـون اصلی تریـن مفاهیـم اخالقـی را 
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مـورد توجـه قـرار نمی دهند، برخی از این گفتگوها، به نوعی دارند 
انسان را فریب می دهند و موجب نجات انسان نخواهند شد، در 
علوم انسانی هم همین طور است، گفتگوهایی وجود دارد که این 
گفتگوها به ظاهر حق است، حرف های خوبی می زنند ولی چون 
به اصلی ترین مفاهیم کلیدی مورد نیاز بشر نمی پردازند، مشغول 

فریب دادن انسان ها هستند.
االن کـه شـما دشـمنان بشـریت را می شناسـید، مثـًا ببینیـد 
جریان صهیونیزم بین الملل، در گفتگوهای اخالقی و دینی، یا در 
کید می کنند؟ روی  گفتگوهـای علوم انسـانی به چـه موضوعاتی تأ
چـه مسـائلی تکیـه می کننـد و تکـرار می کننـد؟ اینهـا دسـتگاه های 
گسـتردۀ رسـانه ای دارنـد، اینهـا سیسـتم های تعلیـم و تربیتـی در 
جهـان دارنـد، بـرای اینکـه بتواننـد افـکار عمومـی و احـوال مـردم را 
هدایـت کننـد، ببینید بـه چه مفاهیمی می پردازنـد، کامًا رندانه، 

موضوعات فرعی را می گویند و اصلی ها را نمی گویند.

جریان�هــای�صهیونیســتی�دربــارۀ�بســیاری�از�خصلت�های�دینی�
حاضرند�حرف�بزنند،�ولی�اصلش�را�نمی�گویند

صحبـت  دیـن  دربـارۀ  وقتـی  صهیونیسـتی  جریان هـای  همیـن 
می کننـد، از بسـیاری از خصلت هـای دینـی حاضرنـد حـرف بزنند، 
ولی اصلش را نمی گویند. در اخالق هم همین طور است، در علوم 
انسانی هم همین طور است، مثًا در علوم انسانی از آزادی حرف 
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می زننـد، و جهـان را بـا شـعار آزادی، ُپـر کرده انـد، آزادی هـم چیـز 
بدی نیست، خیلی هم خوب است، از نظر دین هم حرف درستی 
اسـت. شـاید بگویید: این آزادی چه ایرادی دارد؟ کجایش فرعی 
است؟ این که یک موضوع اصلی و مهم است. بله؛ اما وقتی شما 
از آزادی حرف زدی ولی از قدرت بشر حرف نزدی، در واقع داری 
سِر دیگران را کاله می گذاری! انسانی که زور ندارد و ضعیف است 
گر آزاد باشد و شعارش آزادی باشد، این آزادی چه فایده و اثری  ا
برایش دارد؟ آزادی برای مریض، آزادی برای افلیج، یا آزادی برای 

کسی که مرده است، چه فایده ای دارد؟
گـر راسـت می گویـی و واقعـًا دنبـال حیـات و حرکـت انسـان  ا
هسـتی، الاقل آزادی و قدرت را باهم بگو! اصًا از آزادی کوتاه نیا، 
گر راسـت می گویی که دنبال  ولی قدرت انسـان چه می شـود؟ تو ا
حقـوق بشـر هسـتی و آزای را محـور قـرار می دهـی، پـس چـرا هزارتـا 

ترفند برای ضعیف کردن انسان داری؟
طرح دین در مقابل اینها چیست؟ چرا قرآن پر از کلمۀ آزادی 
نیسـت؟ خـدا در قـرآن، بـه قـدرت بیشـتر از آزادی بهـا می دهـد، و 
می فرماید: قدرتمند باش و نگذار آزادی ات سـلب بشـود، خودت 
را آزاد کـن، نگـذار کسـی جلـوی آزادی ات را بگیـرد، »قـدرت« اصـل 
کسـی بخواهـد  اسـت، وقتـی قـدرت داشـته باشـی، آن وقـت هـر 

آزادی ات را بگیرد، او را زیر پای خودت له می کنی.
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�قرآن�نیست؟ چرا�کلمۀ�»آزادی�بیان«�در

در جلسـه قبـل گفتیـم کـه عصـر مـا عصـر تعیین تکلیـف قـدرت در 
حیـات بشـر اسـت؛ چـه قـدرت فـردی چـه قـدرت اجتماعـی. چـه 
آنچـه مربـوط می شـود بـه حکمرانـی، چـه آنچه مربوط می شـود به 
سـبک زندگی. همۀ اینها یکی اسـت، اصًا نمی شـود اینها را از هم 
جـدا کـرد. تعلیـم و تربیـت در مدرسـه بـا آنچـه بـه مسـئولین کشـور 
و نماینـدگان مجلـس بایـد گفـت، اصولـش یکـی اسـت و همیشـه 
بایـد باهـم همـراه باشـند. یک نمونه اش را عرض کنـم؛ مثًا یکی از 
متعلق های آزادی »آزادی بیان« است و خیلی مهم است اما چرا 

کلمۀ آزادی بیان در قرآن نیست؟
قـرآن بـرای آزادی بیـان، یـک طـرح دیگـر دارد کـه خیلـی بهتر 
اسـت. می فرمایـد: کسـی کـه حـرف بـرای زدن دارد، این قـدر بایـد 
شجاع باشد و از هیچ کسی نترسد و با قدرت حرفش را بزند. چقدر 

ا 
َّ
ل َ�ً�ا اإِ

ئَ
ْو�نَ ا سشَ حنْ َ ا �ي
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َ
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َ
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ّ
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َّ
قشنگ است >ال

َه< )احـزاب/39( تـو از کسـی نتـرس و حرفـت را بزن، نمی خواهد 
َ
الّل

کنـی، هرکسـی جلـوی آزادی بیانـت  گدایـی  بـروی آزادی بیـان را 
را گرفـت نابـودش می کنیـم، فوقـش می خواهـد تـو را شـهید کنـد، 

گر هم بتواند، تو جاودانه خواهی شد. آن وقت ا
ایـن طـرح قـرآن اسـت، قـرآن بـه جـای خیلـی از مفاهیمـی که 
مثًا در علوم انسانی روی دست گرفته اند و فکر می کنند که خیلی 
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کار شـیک و درسـتی انجـام دادنـد، می فرمایـد نـه، ایـن چه طرحی 
اسـت؟! ایـن کـه مشـکلی را حل نمی کند! بـا »آزادی آزادی« گفتن 
کـه کسـی آزاد نمی شـود. پـس مـردم بـا چـی آزاد می شـوند؟ وقتـی 
مردم قدرتمند باشند دیگر کسی نمی تواند آنها را اسیر کند، پس 

برو سراغ قدرت.

�نیســتند� قدرتمنــدان�زورگویــی�که�جهــان�را�اداره�می�کنند،�حاضر

�بدهید �و�مبنای�حرکت�اجتماعی�قرار قدرت�را�شعار

همان طـور کـه قبـًا بیـان شـد، هرچیـزی را که خواسـتی دربـاره اش 
صحبـت بکنـی، بایـد اول ببینـی قـدرت دسـت کیسـت؟ چـه کسـی 
دارد جهان را اداره می کند؟ وقتی که قدرتمندان زورگو دارند جهان 
را اداره می کنند، هرگز حاضر نیستند قدرت را تبدیل کنی به شعار 
و تبدیلش کنی به مبنای حرکت سیاسی و اجتماعی و به مبنایی 

برای طرح ریزِی حکم رانی و به مبنایی برای تعلیم و تربیت.
یا وقتی به سراغ اخالق می روید، آنها چه می گویند؟ می گویند 
مهربـان بـاش، متواضـع بـاش، قانـع بـاش، عصبی مـزاج نبـاش، 
حسود نباش، متکبر نباش، سخی باش، سخاوتمندانه رفتار کن، 
مهربـان بـاش، لبخنـد بـزن و... یک فهرسـت بسـیار بلنـد از صفات 
خـوب را جلـوی تـو می گذارنـد. ُخـب اصلـش را بگـو، اینهـا کـه همـه 

فرعش است.
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گـر کسـی »معلـم اخالق« باشـد، خیلی  در کشـورهای غربـی، ا
تحویلـش می گیرنـد. چـرا؟ اینهـا دنبـال معلـم اخـالق می گردنـد تـا 
مردم را قانع و آرام و مهربان و مثل بره، بار بیاورند تا راحت بتوانند 
آنهـا را چپـاول کننـد. لـذا برایشـان ترجیـح دارد کـه ایـن ضعفا همه 

اخالق داشته باشند. خرجت هم می کنند. عجب!
درحالی که این همه درس اخالق الزم نیسـت، آدمی که قوی 
کی می دهد، به او استغنا می دهد.  باشد، قدرتش به او طهارت و پا
وقتـی بـه او اسـتغنا داد چـه اتفاقی می افتد؟ دیگـر نیاز ندارد خطا 
کنـد، نیـاز نـدارد خیلـی از بدی هـا را داشـته باشـد، خودبه خـود 
بزرگـوار می شـود. انسـانی کـه عزتمند تربیت شـد، انسـانی که عزت 
خودش را حفظ کرد، نه دروغ می گوید، نه خساست می کند، اصًا 

هیچ کدام از بدی ها را ندارد.
درواقـع  اسـت،  امام حسـین؟ع؟  روضـۀ  مجلـس  کـه  اینجـا 
مجلـس عـزت و قـدرت اسـت، عـزت یـک شـعبۀ قـدرت اسـت، یک 
جلـوۀ قـدرت اسـت. آیـا موضـوع بحث ما بـه محرم ربـط دارد؟ بله؛ 
قدرت مفهومی بسیار برجسته است که یک جلوه اش عزت است، 
امـام حسـین؟ع؟ در اصـل به خاطـر عـزت کشـته شـد. یعنـی بعـد از 
اینکـه ایشـان را محاصـره کردنـد، دیگـر حکومـت یزیـد را رهـا کـرد، 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را هـم رهـا کـرد، چـون محاصـره اش 
کردنـد و گفتنـد: دیگـر نـه حکومت یزید را می توانی سـرنگون کنی، 
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نـه می توانـی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کنـی، نه امـت را اصالح 
کنـی. فرمـود: خـب من برمی گردم. گفتند: نـه نمی گذاریم برگردی! 
بیا ما دست بسته تو را ببریم. فرمود: نه، این ذلت است »هیهات 

مّنا الّذلة« پس ایشان برای عزت شهید شد.

�قــدرت�روحــی�نباشــد،� �صفــت�اخالقــی�خوبــی�کــه�برآمــده�از هــر

�سر�ضعف،�بی�ارزش�است ارزش�ندارد�/�مهربانی�و�صداقت�از

موضوع بحث ما هم قدرت است. قدرت، اصل عزت است و عزت، 
نامی از قدرت است، هر صفت اخالقی خوبی که داری ولی برآمده 
از قدرت روحی تو نیست، فایده ندارد. مثًا مهربانی از سر ضعف، 
بـی ارزش اسـت. سـخاوت از سـر ضعـف، بـی ارزش اسـت. بقیه اش 
هـم همین طـور اسـت. صداقـت از سـر ضعـف، ارزش نـدارد. حیـا از 
سر ضعف، ارزش ندارد. پس ما زیرآب اخالق توأم با ضعف را زدیم.
بعضی هـا از دیـن حـرف می زننـد ولـی موضوعـات فرعـی را 
گر نمـاز می خواند، با نماز  می گوینـد و اصلی هـا را نمی گوینـد. مثـًا ا
قـوی نمی شـود. نمـاز می خوانـد، ضعفـش برطـرف نمی شـود. یـا 
اینکه اعتقاد به توحید دارد اما قوی نمی شود، این توحید به چه 
دردی می خـورد؟ تـو چطـور توحیـدی داری امـا هنـوز می ترسـی و 
ضعیف هستی. این چه ایمانی است؟ دین که بدون قوت و بدون 
قـدرت نمی شـود. آن وقـت شـما بچه هـا را در مدرسـه و دبیرسـتان 
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، راحت دین دار می شـود، راحت اخالقی  شـروع کـن قوی بـار بیاور
می شـود. در علـوم انسـانی هـم هـر شـعاری دادنـد، کـم نمـی آورد و 
گر از آن طرف دنیا یک کسی آمد  می گوید ما بهترش را داریم. مثًا ا
و شـعار آزادی آورد، در مقابلـش می گویـد: ایـن را که داریم، این که 
بدیهی است. ما قدرتمند هستیم، ما پهلوان هستیم. ورزش های 
ما ورزش پهلوانی اسـت، یک نمونه اش ورزش زورخانه ای اسـت. 
اصـًا فرهنگـش را نـگاه کـن، قـدرت جسـمی بـا قـدرت روحـی باهم 

پرورش پیدا می کند.
گـر شـما اصـل دیـن را بگیـری، اصـل اخـالق را بگیـری، اصـل  ا
آنچه از مفاهیم ارزشمند انسانی در علوم انسانی هست را بگیری، 
همه یک حرف می زنند، می گویند »از همۀ مقدمات باید به قدرت 
برسی و از قدرت باید به همۀ نتایج و فوائد و مفاهیم خوب بشری 

برسی« قدرت را بگذار وسط! قدرت یک چنین جایگاهی دارد.
هم در دین، هم در غیر دین، هم در تعلیم و تربیت و در هرجای 
گر بخواهم سره از ناسره را تشخیص بدهم حرف درست یا  دیگری ا
غلط را تشخیص بدهم، باید قدرت را لحاظ کنم. مثًا در سیاست، 
گر در عرصۀ سیاست فقط  قدرت مردم لحاظ می شود یا نمی شود؟ ا
گفتند »رفاه« و از قدرت مردم چیزی نگفتند، این سیستم غلطی 
جیـب  تـوی  بایـد  دست شـان  باشـند،  قـوی  بایـد  مـردم  اسـت، 

خودشان باشد، باید شغل داشته باشند و باید عزتمند باشند.
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�انقالب،� ده�ســال�اســت�کــه�نام�گذاری�ابتدای�ســال�توســط�رهبــر

�قدرت�تعیین�می�شود �محور �بر
ً
کثرا ا

کـه نام گـذاری ابتـدای سـال توسـط  االن حـدود ده سـال هسـت 
کثـرًا بـر محـور قـدرت دارد تعییـن می شـود.  مقـام معظـم رهبـری، ا
مثـًا کارآفرینـی، تولید و... اینها برای چیسـت؟ بـرای اینکه جامعۀ 
کـه امـام صـادق؟ع؟  عزتمنـد یعنـی قدرتمنـد! در روایـت هسـت 
 ، یـک کسـی را مثـًا حـدود سـاعت دِه صبـح دیـد که در وسـط شـهر
سـرگردان اسـت. بـه او فرمـود: امـروز نرفتـی سـراغ عـزت خـودت! او 
گفت: یعنی چه؟ مگر من تحقیر شده ام؟ مگر توهینی به من شده 
کار نرفتـی؟ پـول درآوردن یعنـی  اسـت؟ حضـرت فرمـود: چـرا سـِر 

عزت، کسب ثروت یعنی عزت.
کیـد دارند بر اینکه مردم باید شـغل  رهبـر انقـالب این همـه تأ
داشـته باشـند و تولید باید قوی باشـد ولی در این سـال ها بر روی 
کید نشـده اسـت چون رفاه نتیجۀ شـغل داشـتن و  کلمۀ »رفاه« تأ
تولید داشـتن اسـت، رفاه بدون تولید، بدون شـغل داشـتن، اصًا 
نه ممکن است و نه مطلوب. البته گاهی شاید ممکن باشد؛ مثل 
آن هایـی کـه روی نفـت خوابیدنـد و فقـط نفـت می فروشـند و یـک 
رفاهـی پیـدا می کننـد. ممکن اسـت یک جاهایی بـا جمعیت های 
کم و نفت زیاد، بشود این کار را کرد؛ ولی مطلوب نیست. شکننده 

است، پایدار نیست، زندگِی شانسی است.
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اقتصاد باید بر چه مبنایی باشد؟ بر مبنایی که افراد عزتمند 
و قدرتمنـد بشـوند، جامعـه قدرتمنـد باشـند. اسـم طرحـی رهبـر 
انقـالب دارنـد، اقتصـاد مقاومتـی اسـت، کلمـۀ مقاومـت را در کنـار 
اقتصـاد آوردنـد، و چقـدر زیبـا اسـت. اقتصـاد مـا بایـد آسـیب پذیر 
نباشـد، حـاال برویـد برنامه ریـزی کنیـد. سیسـتم اداری مـا چگونـه 
باید باشـد؟ نباید کارمند را ضعیف بار بیاورد. حاال شـما برو ببین، 
کارت سـاعت زنی چقـدر افـراد را ضعیـف بـار مـی آورد و چقـدر قـوی 

بار می آورد.

قــدرت�را�اصــل�بگیریــد�و�نگذاریــد�کســی�فریب�تان�بدهد�و�ســراغ�

موضوعات�فرعی�برود

پس قّوت و قدرت را اصل بگیرید و نگذارید کسی فریب تان بدهد 
و سـراغ موضوعـات فرعـی برود. از آن طـرف قدرتمندان و زورگویان 
عالم، دوسـت دارند که مردم ضعیف باشـند. چرا صهیونیسـت ها 
کشـور بی حجابـی صـورت  خیلـی عالقـه دارنـد بـه اینکـه در ایـن 
بگیـرد؟ یـک منطـق خیلـی سـاده دارد، آنهـا می خواهنـد شـهوات 
را در جامعـه تکثیـر کننـد، شـهوات طبـق آیـۀ قـرآن، موجـب ضعف 
انسـان اسـت. آنها می خواهند انسـان ها ضعیف بشـوند، هم خود 
آن فـرد بی حجـاب انسـان ضعیفـی خواهـد شـد، هـم دیگـران را بـه 

ضعف می کشاند. خیلی منطقش ساده است!
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چهل سال است که یک نفر نتوانسته است فیلمی بسازد که 
ایـن منطـق سـاده را نشـان بدهـد. از مـا انتظار مـی رود که فرهنگ 
حجـاب را در جهـان اصـالح کنیـم، آن وقت چهل سـال اسـت که از 
نظـر فرهنگـی، درسـت و حسـابی نتوانسـته ایم حجـاب را توضیـح 
بدهیـم، بعضی هـا بی حجابـی برای شـان کالس شـده اسـت! خب 
ما باید درست توضیح می دادیم که رابطۀ حجاب و بی حجابی با 

قدرت انسان چیست؟
گـر نـگاه شـما آقایـان تسـلیم بی بنـد و باری هـا بشـود  اصـًا ا
تبدیـل می شـوید بـه آدم ضعیـف، انـواع ضعف هـا بـه سـراغ شـما 
می آیـد، و فهـم ایـن مسـئله اصـًا نیـاز بـه دیـن هـم نـدارد، ایمـان 
هـم نمی خواهـد، قیامـت هـم نمی خواهـد، خدا هـم نمی خواهد، 
اصـًا فـرض کنیـد همـۀ مـا در یـک جزیـره ای گیـر افتادیـم کـه هیـچ 
پیغمبری هم به ما نرسیده است و داریم دور هم زندگی می کنیم. 
گـر مـن بـا همیـن عقلم و شـما با همیـن عقلـت، می آمدیم در یک  ا
جزیـره ای باهـم زندگـی می کردیـم )مثـًا بـا یـک جمعیت چنـد هزار 
نفره( خودمان خیلی راحت به این نتیجه می رسیدیم که حجاب 

برای این جزیره الزم است. خیلی چیز پیچیده ای نیست.
خداوند متعال در آیه 27 سورۀ نساء می فرماید: شما تمایل تان 

لًا  وا َم�يْ
ُ
ل ِم�ي �نْ �قَ

ئَ
َهَوا�قِ ا

َّ ُعو�نَ السش �بِ
�قَّ َ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
ُ� ال ِر�ي ُ به شهوات زیاد است >َو�ي

ًما< )نسـاء/27( در آیـۀ بعـد نسـبت بـه آن تمایـالت می فرمایـد:  �ي ِ َع�ن
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ا< )نساء/28(  �نً ِع�ي َسا�نُ صنَ
�نْ اإِ

ْ
ِل�قَ ال انسان ضعیف آفریده شده است >َو�نُ

قـرآن در اینجـا کـه بحث شـهوات به میان می آید می فرماید انسـان 
، از قـّوت انسـان  ضعیـف آفریـده شـده اسـت. ولـی در جاهـای دیگـر
اِعٌل  ِ�ي �بَ

�نّ َك�قِ اإِ ا�ئِ
َ
َمل

ْ
َك ِلل ُّ اَل َر�ب  �قَ

صحبت می کند. مثًا می فرماید >إَِو�نْ
< )بقـره/30( مـن در زمیـن جانشـین قـرار داده ام!  �قً �نَ ِل�ي ْر�نِ �نَ

ائَ
ْ
�ي ال ِ

�ن

خـدا چقـدر قدرت دارد؟ آن وقت جانشـین خـدا چقدر قدرت پیدا 
می کند؟ شهید صدر می فرماید: وقتی که خدا می فرماید من انسان 
را خلیفـه قـرار دادم، یعنـی قـدرت تصـّرف در طبیعـت، قـدرت ادارۀ 

حیات خودش و حیات بشر به او داده است.

�باید�کنترل�کرد؟ آسیب�های�قدرت�را�چطور

وقتـی از جانشـین پادشـاه عالـم، صحبـت می شـود، اولیـن چیـزی 
که به ذهن تان می رسد چیست؟ قدرت! به همین دلیل در دین 
 > و�قَ اعنُ وا الّ�َ �بُ �نِ �قَ ْ َه َوا�ب

َ
ُ�وا الّل �نِ اْع�بُ

ئَ
و دیـن داری مـدام می فرمایـد >ا

)نحـل/36( مواظـب بـاش کسـی طغیـان نکنـد و بـه تـو زور بگوید. 
قدرت انسان این است! البته مالئکه در اینجا مشکالتی را مطرح 
ایـن   خیلـی دربـارۀ 

ً
اندیشـمندان غربـی هـم اخیـرا کـه  می کننـد 

مشکالت صحبت می کنند.
َماَء<  ُك الّ�ِ َْس�نِ َها َو�ي �ي ِسُ� �نِ �نْ ُ َها َم�نْ �ي �ي َعُل �نِ ْ حب

�قَ
ئَ
مالئکـه گفتنـد: >ا

کـه  کسـانی را می خواهـی خلـق بکنـی  گفتنـد  )بقـره/30( مالئکـه 
خـون بریزنـد و فسـاد کننـد؟ یعنی رفتند آسیب شناسـانه با قدرت 
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برخورد کردند که باالخره آسیب های قدرت را هم در نظر بگیرید. 
علـوم انسـانی هـم خیلـی وقت هـا بـر روی ایـن مسـئله برنامه ریزی 
کـرده اسـت کـه مـا چـه کار کنیـم تـا انسـان ها قابـل کنتـرل بشـوند؟ 
انسـان  کنتـرل  بـرای  بالاسـتثنا همه شـان  کـه  راهـی  اصلی تریـن 
می رونـد چیسـت؟ از فرهنـگ گرفتـه تا سیاسـت، از تعلیم و تربیت 
گرفتـه تـا حکم رانـی، چـه پیشـنهادهایی دارنـد برای کنتـرل قدرت 
کنده در این باره  انسـان ها؟ نتیجۀ حدود بیسـت سال مطالعۀ پرا
را خدمـت شـما عـرض کنم: هر پیشـنهادی که بـرای کنترل قدرت 

انسان ها داده اند چیست؟ ضعیف کردن انسان ها!

�علمی�هســتند،�در�
ً
�پیشــنهادها�بــرای�کنترل�قدرت�که�ظاهرا کثــر ا

جهت�ضعیف�کردن�انسان�ها�است

کـه علمـی هـم بـه نظـر می رسـند، در جهـت  کثـر پیشـنهادهایی  ا
ضعیف کردن انسان ها است. از لیبرالیزم که پیشنهادهایی برای 
ضعیـف کـردن انسـان ها دارد، تـا نئولیبرال هـا کـه آن هـم یک جـور 
انسـان ها  کنتـرل  بـرای  یـک شـیوۀ دیگـری دوبـاره  بـا  و  دیگـری 
طرح ریزی می کنند. آخرین پیشنهادهای انسان ها چیست؟ این 
است که دولت ها کنار بروند و انسان ها در یک فضای آزاد رقابتی 
به جان همدیگر بیفتند و همدیگر را کنترل کنند و تضعیف کنند. 
ایـن هـم یـک پیشـنهاد دیگر بـرای کنترل قدرت انسـان ها و ایجاد 

ضعف در بین انسان ها است.
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حاال طرح دین چیسـت؟ ما می گوییم که همه قوی باشـند؟ 
بلـه؛ ُخـب ایـن آسـیب دارد؛ آسـیبش را چـه کار می کنیـم؟ ایـن را در 
جلسات بعد، به مرور پاسخ می دهیم. اما هرکسی گفت که انسان 
وقتی قدرتمند بشود فساد می کند، طبق آیۀ قرآن به او بگویید که 
شـما نمی فهمیـد؛ چـون آخر آیۀ قرآن همیـن را می فرماید. مالئکه 
گفتنـد: چـرا می خواهـی انسـان را این طـور قدرتمنـد قـرار بدهـی؟ 
گـر انسـان قـدرت نداشـته باشـد کـه خـون نمی ریـزد و ظلم  چـون ا

َك< )بقـره/30( مـا زور هـم 
َ
ُس ل ِ�ّ �قَ َحْمِ�َك َو�نُ ُح �بِ ِ

َس�بّ
ْح�نُ �نُ

نمی کنـد. >َو�نَ
نداریم اما داریم تسبیح می گوییم و عبادت تو را انجام می دهیم. 
گر عبادت هدف است  می خواهی این با زور بیاید عبادت بکند؟ ا

که ما داریم انجام می دهیم!

< مـن یـک  ُمو�نَ
َ
ْعل ا �قَ

َ
ُم َما ل

َ
ْعل

ئَ
ِ�ي ا

�نّ بعـد خـدا بـه آنهـا فرمـود: >اإِ
چیزهایـی می دانـم کـه شـما نمی دانیـد، یعنـی شـما نمی فهمیـد. 
کـه در اثـر  در آیـۀ دیگـری هـم خداونـد متعـال دربـارۀ مشـکالتی 
قـدرت بیـن انسـان ها پدیـد می آید صحبـت می کند. االن مـا دربارۀ 
سرنوشت قدرت روی زمین و جایگاه قدرت انسان در حیات فردی 
و اجتماعـی، از نـگاه دیـن، داریم صحبت می کنیم. در جلسـه قبل 
عـرض کردیـم کـه بـا تکنولـوژی می خواهنـد قدرتـی پیدا کننـد که بر 
انسـان ها مسـلط بشـوند و عـرض شـد کـه تکنولـوژی امـکان سـلطۀ 
گـر اعتقـاد بـه خـدا  مطلـق بـر انسـان ها را بـه هیچ وجـه نمی دهـد. ا
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گر اعتقاد به خـدا نداریم، به  داریـم، سـنت های الهـی نمی گـذارد و ا
تجربه بشر هم نگاه کنیم، می بینیم که نمی شود. پس این قدرتی 
کـه امـروز در منطقـه پدیـد آمـده و همـۀ تکنولوژی هـا را زمیـن زده 
اسـت، مگـر نمی بینیـم؟ خیلـی سـاده اسـت، زیاد پیچیده نیسـت. 
آنهـا هـم دیگـر با تکنولوژی خودشـان نمی توانند قدرت خودشـان 

را باالتر ببرند.

قدرت�بین�انسان�ها�چه�مشکالتی�را�ایجاد�می�کند

قدرت بین انسـان ها چه مشـکالتی را ایجاد می کند. خداوند این 
را در قـرآن بیـان می فرمایـد. آن مالئکـه هـم یک کمـی هوشـیاری 
کـه  شـیوه ای  امـا  مـی آورد.  فسـاد  قـدرت  کـه  دیدنـد  و  داشـتند 
فسـاد ایجـاد می شـود را خـود خداونـد در یـک آیـۀ دیگـری توضیح 

< )انعـام/165( او  ْر�نِ
ئَ
ا

ْ
�نَ ال ا�ئِ

َ
ل ُكْم �نَ

َ
َعل َ �ي �ب ِ �ن

َّ
می دهنـد؛ >َوُهَو ال

شما را جانشینان زمین قرار داده است. حاال چه می شود که این 

ْو�قَ  ُكْم �نَ ْعصنَ َ َع �ب
قـدرت موجـب گرفتـاری می شـود؟ می فرماید: >َوَر�نَ

< درجه های شما را متفاوت قرار داد. ا�قٍ ْع�نٍ َ�َر�بَ �بَ

، زور داشته باشند؛ یکی زور فکری  نمی شود که همه یک جور
دارد، یکـی زور هنـری دارد، یکـی زور صنعتـی دارد و... تـا بتواننـد 
باهم زندگی کنند. او تفاوت هایی بین شما قرار داد. حاال برای چه 

اُكْم< تا امتحان تان بکند در  �قَ
آ
�ي َما ا ِ

ْم �ن
ُ
َوك

ُ
ل �بْ تفاوت قرار دادی؟ >ِل�يَ
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قدرت هایی که دارید، چون شـما باالخره جانشـین خدا هسـتید، 
خیلی چیزها دارید، لذا امتحان می کند.

�نمــرۀ�کــم،�نبایــد�انگیــزۀ�درس�خوانــدن�باشــد�/�فقیــر� ترســیدن�از

�کردن�باشد شدن�نباید�انگیزۀ�کار

حاال دین، چگونه قدرت انسـان ها را محدود می کند؟ این سـؤال 
کنیـم؟ قـدرت انسـان ها را  غلـط اسـت، اصـًا بـرای چـه محـدود 
محـدود کنیـم کـه یک وقـت ظلم نکنند. چرا محـدود کنیم؟ اتفاقًا 
کـی داشـته باشـد از قدرتـش  گـر نفـس پا کـن، ا قدرتـش را بیشـتر 
خـوب اسـتفاده می کنـد و اصـًا دیگـر بـدی نمی کنـد. اصـًا ببینیـد 
تعلیـم و تربیـت یـک چیـز دیگـری می شـود، تعلیـم و تربیـِت بـّره وار 
یک جـور تعلیـم و تربیـت اسـت، امـا تعلیـم و تربیتـی کـه در مدرسـه 
هرکـدام از ایـن بچه هـا را یک دانه امـام خمینی می خواهی تربیت 
کـه می خواهـی مثـل امـام  کنـی، ُخـب خیلـی فـرق می کنـد. وقتـی 
خمینی تربیت کنی و این دویسـت تا دانش آموز را دویسـت تا امام 
خمینی می خواهی تربیت کنی، هیچ کدام را نباید بترسانی، حتی 
گرفتـن، نبایـد بترسـانی، اصـًا ترسـیدن نبایـد انگیـزۀ  کـم  از نمـرۀ 
درس خوانـدن باشـد. فقیـر شـدن نبایـد انگیـزۀ کار کـردن باشـد، 
ایـن یـک تعلیـم و تربیـت دیگـری اسـت. بسـیاری از عناصـر زندگـی 
سرمایه دارِی لیبرالی که دنبال ضعیف کردن انسان ها است، چون 



163

| لوا  ششم |
آسیب های قدرت را چطلر باید کنترج کرد؟

ع نبـوده اسـت خودمـان آورده ایـم در قانون هـا و  خـالِف بّیـن شـر
برنامه های زندگی مان قرار داده ایم.

خداونـد می فرمایـد: مـن خـودم طراحـی کـردم کـه انسـان ها 
باهمدیگـر فـرق بکننـد و درجات شـان متفـاوت باشـد. یک جـای 
دیگر قرآن هم همین را فرموده است، نه تنها من شما را باهمدیگر 
کـه هرکدام تـان  متفـاوت آفریـدم، بلکـه ایـن طـرح را هـم ریختـم 
دیگـری را بـه اسـتخدام در بیاوریـد و در اسـتخدام همدیگـر در 
بیایید. این طوری طبیعتًا زمینۀ دعوا و درگیری هم پدید می آید. 
خدا می فرماید من این کار را کردم، بعد در این شرایط، نباید ظلم 

بکنی. یعنی قدرت داری ولی ظلم نکن.

طرح�خداوند�برای�قدرت�منهای�فساد�چیست؟

ِه< معنایـش  ِ
ّ
�نِ ُكل �ي � الّ�ِ

َ
ِهَرُه َعل �نْ حـاال طـرح خداونـد چیسـت؟ >ِل�يُ

ایـن اسـت کـه روش خـدا بـرای اعتـالی قـدرت بشـر منهـای ظلم و 
فسـاد، برتـری پیدا خواهد کـرد بر همۀ روش هایی که می خواهند 
قـدرت بشـر را محـدود کننـد و انسـان ها را ضعیـف کننـد تـا آرامـش 
برقـرار بشـود. ضمـن اینکـه هرجـا بـه شـما گفتنـد کـه »قـدرت بایـد 
محـدود بشـود تـا آرامـش برقرار بشـود« شـما بگو: چه کسـی آن باال 
هسـت؟ آنهـا فاسـد باشـند و هـر ظلمـی بکننـد آن وقـت قـدرت مـا 

محدود باشد که آرامش برقرار بشود؟
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در کشورهای غربی دیده اید، جریمه های سنگین و زندان و 

مجازات می گذارند برای کسانی که خیلی از جرائم جزئی را انجام 

می دهنـد، امـا خودشـان بزرگ تریـن قتل هـا و جنایت هـا را انجـام 

می دهنـد و همـه هـم برای شـان کـف می زننـد بـه عنـوان آدم هـای 

موفق! خنده دار است.

ا  �نَ ا َعَرصنْ
�نَّ در یـک آیـه ای از آیـات قـرآن، خداونـد می فرمایـد: >اإِ

َها  �نَ ِم�نْ �قْ �نَ ْ سش
ئَ
َها َوا �نَ

ْ
ْحِمل َ �نْ �ي

ئَ
�نَ ا ْ �ي َ �ب

ئَ
ا اِل �نَ �بَ حبِ

ْ
ْر�نِ َوال

ائَ
ْ
َماَوا�قِ َوال � الّسَ

َ
�قَ َعل َما�نَ

ائَ
ْ
ال

ُهولًا< )احزاب/72( ما امانتی را  َ وًما �ب
ُ
ل ُ� َكا�نَ طنَ

�نَّ َسا�نُ اإِ
�نْ اإِ

ْ
َها ال

َ
َوَحَمل

بـه آسـمان ها و زمیـن عرضـه کردیـم و گفتیـم کـه می خواهیـد ایـن 

امانت دست شما باشد؟ با همه عظمتی که دارند، گفتند: نه، ما 

نمی توانیم، و ترسیدند.

< انسـان این امانت را حمل  َسا�نُ
�نْ اإِ

ْ
َها ال

َ
بعـد می فرمایـد: >َوَحَمل

کرد. شهید صدر، این آیه را قشنگ ترجمه می کند و یک نظر خاصی 

دارد کـه بعضـی از علمـا ایـن نظـر را ندارنـد. ایشـان می فرمایـد: ایـن 

امانت همان خلیفه بودن روی زمین است، همان قدرت الهی است 

ُهولًا<  َ وًما �ب
ُ
ل ُ� َكا�نَ طنَ

�نَّ که به او داده است. آخر آیه هم می فرماید: >اإِ

انسـان، ظلـوم و جهـول اسـت. شـاید معنـای »َظُلوًمـا« ایـن اسـت 

کـه از ایـن قـدرت سوءاسـتفاده می کنـد، شـاید معنـای جهـوال ایـن 

اسـت که می گذارد تا قدرتمندهای دیگر از او سوءاسـتفاده کنند. 
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ُخـب ایـن قـدرت را بـه تو هم داده اند، نگذار بقیه به تو ظلم کنند. 
»ظلومـا« کسـی اسـت کـه به دیگـران ظلم می کند، »جهوال« کسـی 

است که می گذارد به او ظلم کنند.
کـه می شـد، می فرمـود:  أمیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ وقـت اذان 
موقـع عرضـۀ آن امانـت اسـت، بـا این قدرتی که به تـو دادم، چه کار 
کـردی؟ مـن بـه کسـی ظلـم نکردم. مـن ضعـِف در مقابـل قدرت ها 
را هـم نپذیرفتـم. درواقـع موقـع اذان، بایـد ایـن را اعـالم کنی، یکی 
کـه »مـن ظلـم نکـردم« یکـی هـم بایـد بگویـی »مـن  بایـد بگویـی 
ظلـم نپذیرتـم« ظلـم نپذیرفتنـش کـه از خیلـی از مسـاجد حـذف 
شـده اسـت و اال »مـرگ برآمریـکا« را حـذف نمی کردنـد. االن برخـی 
کـه  کـه می گوینـد »مـرگ برآمریـکا« چیسـت  از مسـاجد هسـتند 
می گویید؟! شما که االن داشتی نماز می خواندی، ُخب ظلم هم 

نباید بپذیری.

�هر� طــرح�اســالم�بــرای�قــدرت�چیســت:�1.�فرد�بایــد�قوی�باشــد�از

حیــث�2.�جامعــه�بایــد�قدرتمنــد�باشــد�/�فــرد�هــم�باید�بــه�قدرت�

جامعه�بیفزاید

پس جایگاه قدرت از نظر دین در یک جامعۀ انسانی این است: یکی 
اینکـه خـودت باید قوی باشـی، قوای خـودت را باید پرورش بدهی، 
از نظر روحی، از نظر معیشتی، حتی از نظر جسمی. رسول خدا؟ص؟ 
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از نظر جسمی قوی بودند، باید به ما آموزش بدهند چطور می شود 
از نظر جسمی قوی باشیم؟ بسیاری از پیشنهادهای دقیق خدا در 
دین، دستوراتی که در آداب زندگی و تغذیه داده است، برای همین 
اسـت. البتـه ایـن را بـه نوعـی از مـا آخوندهـا سـلب کرده انـد کـه مثـًا 
گر این آموزش  دربـارۀ آمـوزش تغذیـه در اسـالم، صحبت کنیـم. و اال ا
بود و ما امام جماعت یک مسجدی می شدیم، هفته ای یک شب را 
اختصاص می دادیم به روایات باب تغذیه. مثًا اینکه امام صادق؟ع؟ 

می فرماید: من سر سفره ای که سبزی نباشد نمی نشینم.
پـس جسـمت هـم بایـد قـوی باشـد، روحـت هـم بایـد قـوی 
باشـد، خانـواده هـم بایـد قـوی باشـد، تمـام ایـن دسـتورات بـرای 
این اسـت که شـما را به این قوت برسـاند. یک پزشـک متخصصی 
می فرمـود: یکـی از آمارهـای بـاالی قـرص اعصـاب در ایـران بـرای 
خانم هـا اسـت، حـدود سـن سـی الـی چهل سـال! یعنـی چه؟ پس 

مسجد مگر تعطیل است؟ این ضعف اعصاب برای چیست؟
طرح اسـالم این اسـت: یکی اینکه خودت قدرتمند باشـی از 
هـر حیـث. دیگـر اینکـه جامعه باید قدرتمند باشـد. بیـن این دوتا 
هـم تـو بایـد بـر قـدرت جامعه بیفزایـی، تو نباید با ظلم، کسـی را در 

جامعه تضعیف کنی.
در طـول تاریـخ، همـۀ انبیـاء آمدنـد و ایـن حـرف را زدنـد، امـا 
خیلی هـا می گوینـد کـه ایـن خیال پـردازی اسـت و نمی شـود. بنده 
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می خواهم به شما عرض بکنم که در آخرالزمان مردم کم کم دارند 
بـه ایـن طـرح دیـن می رسـند کـه می شـود. اربعیـن یـک نمونـه اش 
اسـت. اربعین با کمترین قانون، بدون دخالت سـه قوه با کم ترین 
مدیران دولتی، با کمترین بوروکراسی، با کمترین دخالت قضایی، 
مـردم مثـل آدم دارنـد زندگـی می کننـد شـاد هسـتند و هـم لـذت 
کنـار همدیگـر در یـک منطقـۀ  می برنـد. بیسـت میلیـون نفـر در 

کوچک. آیا اینها قدرت ندارند؟ آیا اینها همه ضعیف هستند؟
برویـد در هیئـت ببینیـد کـه وقتـی »یـا أباالفضـل« می گوینـد، 
زمیـن زیـر پای شـان بـه لـرزه در می آیـد. اینهـا منتقم خون حسـین 
؟  هسـتند، اینهـا آمـادۀ جان فشـانی هسـتند. قـدرت از ایـن باالتـر
سـینه می زنـد و می گویـد: حسـین جان فدایـت بشـوم، می دانـی 
یعنـی چـه؟ دفـاع مقدس را ببینید، دفـاع از حرم را ببینید. همین 
سینه زن ها بودند که این کار را کردند. بسیاری از این روش هایی 
کـه پشـت سـر کلماتی مثـل »قانون« یـا روش هایی مثل بروکراسـی 
کـه از  کـردن ایـن انسـان هایی اسـت  قایـم می شـوند، بـرای مهـار 

قدرت شان سوءاستفاده می کنند.
حاال یک جمعی ما داریم که نمی خواهد از قدرتش سوءاستفاده 
کنـد، مگـر می شـود؟ بلـه؛ ایـن همـان آخرالزمانـی اسـت کـه یـا بـه آن 
می رسیم یا اینکه نابود می شویم! یعنی یا تکنولوژی و قدرت کسانی 
که از تکنولوژی می خواهند استفاده کنند، می آید نابودت می کند، 
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گر در ساختارهای معموِل بوروکراسی مارکس وبری، و ساختارهای  ا
معموِل لیبرالی و در ساختارهای معموِل بازار بخواهی زندگی کنی، 
الی چرخ دنده هـای قوانیـن و سیاسـت های پلیـد صهیونیسـت ها 
نابود خواهی شد! یا اینکه از اینها بیرون می آیی و یک سبک زندگی 
دیگری انتخاب می کنی. در این سـبک زندگی، او دیگر نمی تواند با 

تو کاری بکند. توضیحش بماند برای جلسات بعد.

�دیــن�را�درســت�معرفــی�نکرده�ایم�کــه�بعد�بگوییــم:�آیا�دین� هنــوز
توانسته�جامعه�را�درست�کند�یا�نه؟

عصـر مـا عصـر تعییـن تکلیـِف قـدرت در حیـات بشـر اسـت. هـم 
قدرت به صورت فردی، هم قدرت به صورت اجتماعی و سیاسی. 
اجتماعـی یعنـی چـه؟ اخالق و بحث های اخالقـی در جهان ثابت 
کنتـرل قـدرت انسـان نـدارد، در  کـه هیـچ زوری بـرای  کـرده اسـت 
تمـام طـول تاریـخ، بحـث اخـالق کرده انـد و بـا این حـال، این همـه 
جنایـت شـده اسـت. کجـای جهـان با بحث اخالق درسـت شـده؟ 
؟ آیـا دیـن تـا حـاال اجـرا شـده اسـت؟ اصـًا آیـا دیـن را  دیـن چطـور
درست معرفی کرده ایم؟ دین را کجا گفتیم و توضیح دادیم؟ کدام 

قسمتش را گفتیم؟
کـه  کـه دیـن را تـا حـاال درسـت نگفته ایـم  بنـده ادعـا می کنـم 
بعد بگوییم: آیا دین توانسـته اسـت جامعه را درسـت بکند یا نه؟ 
نگذاشتند دین را بگوییم، کشتند، اعدام کردند، سر به دار کردند 
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تـا دیـن گفتـه نشـود. مگـر شـیخ فضـل اهلل نوری را وسـط تهـران دار 
نزدند؟ برای اینکه دین گفته نشـود. بقیۀ آخوندها هم ایسـتادند 
و نـگاه کردنـد! خیلی هـا هـم البته دفـاع کردند، آنها را هم کشـتند. 
دین کجا گفته شـده؟ ولی اخالق گفته شـده اسـت، حقوق بشـر و 
مباحث علوم انسـانی در همۀ جهان گفته شـده اسـت. اما کجا را 
آباد کرد؟ فرانسـه را نجات داد؟ انگلیس را نجات داد یا گرگ شـان 
کـه شـنبه ها تظاهـرات  کـرد تـا مـردم را بدرنـد؟! مگـر نمی بینیـد 
می کنند که »ما گوسفند نیستیم، ما دیگر نمی خواهیم مثل بره ها 

زندگی کنیم و شما مثل گرگ، ما را بدرید...«

دین�منهای�قدرت�بخشیدن�به�فرد�و�جامعه�دین�نیست!

تـازه دیـن می خواهـد بگویـد کـه من می خواهـم چه کار بکنـم! تازه 
ما می خواهیم ببینیم که طرح دین چیست و چه می گوید؟ دین 
منهـای قدرت بخشـیدن بـه فـرد و جامعـه دیـن نیسـت! بعضـی از 
گـر دیـن مـا حـق بـود چـرا مـا را قـوی نکـرده؟  جوان هـا می گوینـد: ا
سـؤال خوبـی اسـت ولـی ایـن چیـزی کـه معرفـی شـده، اصـِل دیـن 
نبوده اسـت؛ اصل جنس نبوده اسـت. تازه داریم شروع می کنیم، 

گر یک عده بگذارند و خفه مان نکنند. ا
ضمـن اینکـه غربی ها هم قوی نشـدند. بلـه آنجا یک عده ای 
قدرت دارند و بقیه را به بردگی کشیدند باالخره یک هرم تمدنی ای 
شـکل داده انـد؛ مثـل اهـرام ثالثـه کـه برده هـا را ِله می کردنـد تا این 
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سـنگ ها را باال ببرند و هرم بسـازند. ما می خواهیم یک زندگی ای 
گی هایی باشد، مثًا اینکه  داشته باشیم که در این زندگی یک ویژ
دیگر کسـی تماشـاچی نباشد، کسی استرس نداشته باشد، کسی 

شانسی زندگی نکند و...
ماجـرای قـدرت انسـان بایـد تعییـن تکلیـف بشـود و االن در 
آستانۀ فهم این معانی و اجرای این معانی هستیم. همه حدس 
می زننـد، انـگار دیـن راه حـل دارد، انـگار داریـم راه حل هایـش را 
پیـدا می کنیـم. ریشـۀ ایـن راه حل هـا تفکـری اسـت کـه در مکتـب 

أباعبداهلل الحسین؟ع؟ داریم.

�هستند �قدرت�کشور �انقالب:�شهدا�مظهر رهبر

قاسم بن الحسـن.  شـب  اسـت،  نوجـوان  شـهدای  شـب  امشـب 
نوجوانانی که قدرت آفریدند یعنی به شهادت رسیدند. مقام معظم 
رهبـری یکـی از کلمـات حکیمانه شـان این جمله اسـت. فرمودند: 
شـهدا مظهـر قـدرت کشـور هسـتند. از این قشـنگ تر می توانسـتی 

تعبیر کنی؟ مظهر قدرت هستند. چقدر قشنگ است!
سیدالشهدا چقدر مظهر قدرت است؟ بیا اربعین به تو نشان 
بدهم. در هیئت ها ببینید این لشکر مشکی پوش ها، وقتی جمع 
می شـوند و سـینه می زنند، چه ابهتی دارند. بعضی ها سـعی دارند 
آن حماسـه را از هیئـت جـدا کننـد و هیئـت را تبدیـل کننـد بـه یـک 
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جای ضعیف. ولی موفق نخواهند شد، باالخره در کربال »اباالفضل« 
هـم داریـم کـه مظهـر قـدرت اسـت، ابالفضـل را می خواهـی چـه کار 

کنی؟ نمی توانی که او را حذف کنی.

�مکتب�امام�حسین؟ع؟�قدرت�بگیرید از

دوستان من، از مکتب امام حسین قدرت بگیرید. کتاب خاطرات 
شهدا را بخوانید. بزرگ ترین معلم اخالق جامعه، بزرگ ترین طراح 
و معلـم و مربـی اخـالق در جامعۀ ما بالشـک سی سـال اسـت مقام 
معظـم رهبـری اسـت بـا ایـن روشـی کـه مـدام توصیـه کـرده اسـت 
خاطـرات شـهدا را بنویسـید، بچه هـا خاطـرات شـهدا را بخواننـد. 
ایشـان سـر ایـن حـرف ایسـتاد کـه این قـدر کتـاب خاطـرات شـهدا 
نوشته شد و این قدر ایشان تقریض زد. شما وقتی کتاب خاطرات 
شـهدا را می خوانـی، می دانـی چـرا خـوب می شـوی؟ می دانـی چـرا 
نورانی می شوی؟ می دانی چرا حس آدمیت پیدا می کنی؟ شهید 
قدرتش را به تو نشان می دهد و تو حس قدرتمندی پیدا می کنی، 

این آغاز سعادت انسان است!
یـک مدیـر خـوب کارش همیـن اسـت؛ والیـت هـم ایـن کار را 
می کنـد. والیـت کـه نمی آید مدام موعظه کند، ُخب شـما حکومت 
دستت آمده است، طراحی کن. والیت طراحی می کند، طرح ریزی 
می کنـد بـرای قدرتمنـد شـدن جامعـه، بـدون هیـچ ادعایـی و بـا 
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کـرده  گـوش  گـر بقیـۀ حرف های شـان را هـم  کم تریـن امکانـات! ا
کـه مـا ده  بودنـد، چـه می شـد! مثـًا چـرا رهبـر انقـالب می فرمایـد 
میلیون حافظ قرآن الزم داریم؟ قرآن اولین اثرش این است که اوًال 
دربارۀ قدرت خدا بر تو، بر حیات بشر و بر تاریخ حیات بشر سخن 
می گوید و این را برایت جا می اندازد. ثانیًا تو را قدرتمند می کند، تو 

قوی می شوی، دیگر زیر بار کسی نمی روی. اثر قرآن این است.



|�جلسه�هفتم�|
بزرگتریـن مانـِع قلی شـدن و پیشـرفت لامعـۀ 

ما چیات؟

اصالــت�مقولــۀ�قــدرت�به�اصل�خلقت�انســان�برمی�گــردد�و�اینکه�

�داده�است �زمین،�جانشین�قرار خدا�در

موضـوع بحـث ما قدرت انسـان، قدرت فـردی و قدرت اجتماعی، 
کمیت و اساسًا مقولۀ قدرت است. اصالت مقولۀ قدرت  قدرت حا
برمی گردد به اصل خلقت انسان و اینکه خداوند متعال خواست 
در زمیـن جانشـین قـرار بدهـد و جانشـین معنای خیلی سـنگینی 
دارد. ببینید خدا چقدر قدرت دارد، خدا چقدر امکان دارد برای 
تغییـر قوانینـی کـه خـودش وضـع کـرده اسـت، چقـدر سـلطه دارد 
بـر عالـم! وقتـی خـدا می فرمایـد: مـن می خواهـم جانشـین روی 
گر درسـت عمل بکنـد به همان  زمیـن قـرار بدهـم، ایـن جانشـین ا



مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

174

قدرت ها می رسـد تا جایی که خدا بخواهد. به همین دلیل شـما 
می بینید که بعضی از عرفا هستند که قدرت های خارق العاده ای 
پیـدا می کننـد؛ از قدرت هـای فهـم خارق العاده تا قدرِت تصرف در 
عالم و... چرا این قدرت ها را پیدا می کند؟ چون جانشین خداوند 

است؛ خدایی که خالق آسمان ها و زمین است.
هر کدام از ما جانشین خدا هستیم، می دانی جانشین یعنی 
چـه؟ جانشـیِن بـی زور و بی تـوان کـه جانشـین نیسـت! خـدا به این 
جانشین می فرماید: بیا عبد من بشو، نه اینکه به یک موجود ضعیف 
تبدیل بشـوی و دسـتورات من را گوش بدهی. نه! خدا تک تک ما 
را فرماندهـان روی زمیـن آفریـده اسـت. شـما هیـچ کجـای عالـم، در 
انسـانی ترین علوم انسـانی و در اخالقی ترین مباحث اخالقی عالم 
نظیر این حرف های قرآن را پیدا نمی کنید؛ این را با تحقیق خدمت 
شما عرض می کنم. در هیچ مکتب اخالقی، در هیچ فلسفۀ اخالقی 
و مشرب اخالقی، در هیچ مباحث علوم انسانی، در علوم سیاسی، 
یـا هرچـه در حقـوق بشـر هسـت، ابـدًا چنین حرف هایی نیسـت که 

همۀ شما جانشینان خدا هستید و فرماندهان روی زمین.

�داد�چالش�ظلم�و� �اول�که�خدا�انسان�را�خلیفه�قرار �همان�روز از
فساد�هم�مطرح�شد

اینهـا صریـح آیـات قـرآن اسـت؛ حرف هایـی نیسـت کـه مـا از گوشـه 
کنـار یـا بـر اسـاس یـک تفسـیر عرفانـِی خـاص و شـاذ، بـه شـما  و 
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بگوییـم! در آخرالزمـان هـم تکلیـف کامـًا روشـن اسـت، می فرماید: 

 �ُ ِر�ي تمـام مسـتضعفین را امامـان روی زمیـن قـرار خواهیـم داد. >َو�نُ

 > �نَ �ي َواِر�شِ
ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ حب

�قً َو�نَ ّمَ �ئِ
ئَ
ُهْم ا

َ
َعل ْ حب

ْر�نِ َو�نَ
ائَ

ْ
�ي ال ِ

وا �ن ِع�نُ صنْ �نَ اْس�قُ �ي ِ �ن
َّ
� ال

َ
ُم�نَّ َعل �نْ �نَ

ئَ
ا

)قصص/5( درست است که مصداق برتر و اعالی آن ائمۀ هدی؟مهع؟ 
هستند، منتها طرز حرف زدن خدا را ببینید. ما امامان روی زمین 
خواهیم شد. آغاز خلقت با خالفت بوده و پایان حیات بشر هم با 
عصر امامت انسان و وارث بودن مستضعفین و ضعفا خواهد بود.

گر بخواهیم سر و ته داستان خلقت بشر را جمع کنیم  پس ا
این می شود: ما جانشینانی در زمین خلق کردیم، از همان روز اول 
مالئکـه چالـش ظلـم و فسـاد را مطـرح کردنـد و به خداونـد گفتند: 
تو به اینها قدرت می دهی، ُخب اینها ظلم و فسـاد می کنند. خدا 
می فرمایـد: شـما نمی فهمیـد! یعنـی از همـان روز اول کـه خلیفـه 
بودن انسـان و قدرتمند بودن انسـان مطرح شـد و خدا انسـان را 

خلیفه قرار داد، چالش ظلم و فساد هم مطرح شد.
در آخرالزمـان چـه می شـود؟ ظلـم برچیـده می شـود و ایـن 
چالش تمام می شـود. مالئکه تازه در آخرالزمان می بینند که بله؛ 
خدا درسـت می گوید. خدا به مالئکه می فرماید: »من یک چیزی 
کـه شـما نمی دانیـد« البتـه مالئکـه به صـورت مـوردی،  می دانـم 
خوبانـی را دیده انـد کـه وقتـی قدرتمنـد شـده اند، فاسـد نشـده اند 
امـا کلیـت حیات بشـر بدون فسـاد و ظلم را مالئکـه ِکی می بینند؟ 



مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

176

در آخرالزمان. این ماجرای حیات بشر است. پس اصالت موضوع 

قـدرت، کـه ایـن قـدرت چگونـه بـدون ظلـم و فسـاد در زمیـن بیـن 

انسـان ها جاری باشـد یک اصالت قرآنی اسـت، یعنی یک موضوع 

کـه یـک طلبـه ای آن را از زاویـۀ نـگاه  ذوقـی و سـلیقه ای نیسـت 

خودش بگوید، بلکه این حقیقتی است که در اصل خلقت انسان 

وجود داشته و خدا با آیات قرآن، بیان فرموده است.

آخرالزمانـی بـودن ایـن بحـث هـم کـه کامـًا مشـهود اسـت، بـر 

�ي  ِ
وا �ن ِع�نُ صنْ �نَ اْس�قُ �ي ِ �ن

َّ
� ال

َ
ُم�نَّ َعل �نْ �نَ

ئَ
ُ� ا ِر�ي اساس آیات قرآن مثل این آیه >َو�نُ

< ضعف بر طرف می شود و به  �نَ �ي َواِر�شِ
ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ حب

�قً َو�نَ ّمَ �ئِ
ئَ
ُهْم ا

َ
َعل ْ حب

، َو�نَ ْر�نِ
ائَ

ْ
ال

امامـت تبدیـل می شـود و بـه وارثیـن ثروت زمین تبدیل می شـود. 

حـاال آیـا مـا در آخرالزمـان هسـتیم یـا نـه؟ در روایـت آمـده اسـت کـه 

ظهور وقتی رخ می دهد که هرکسی طرحی برای ادارۀ حیات بشر 

دارد، طرحـش را ارائـه کـرده و بطالنـش ثابت شـده و در واقع ظهور 

در یـک خـأ تئوریـک رخ می دهـد، بـه حـدی کـه بعـد از ظهـور کـه 

گر دسـت  امام زمـان؟جع؟ عالـم را اصـالح کرد، دیگر کسـی نگوید »ا

مـا بـود مـا هـم ایـن کار را می کردیـم!« ایـن یعنـی چـه؟ در آیـۀ قـرآن 

می فرماید: »ِلیظهرُه علی الّدین کّله« روشی که امام زمان می آورد، 

)یعنـی همـان دیـن( می شـود روش زندگـی. ظهـور در واقـع برتـری 

پیدا کردن این روش بر همۀ روش های دیگر است.



177

| لوا  هستم |
بزرگترین مانِع قلی شدن و پیشرفت لامعۀ ما چیات؟

آیـا برتـری ایـن روش بـر روش هـای دیگـر بـا شمشـیر اسـت؟ 
گر می خواست کار پیامبران با شمشیر بکند که خب با  ابدًا؛ خدا ا
شمشـیر می فرسـتاد سـر همه مخالفان را ببّرند و مشـکالت را حل 
گـر دیدیـد کـه پیامبـر؟ص؟ گاهـی شمشـیر کشـید، بـرای ایـن  کننـد! ا
گر هم  بـود کـه یـک عـده ای می خواسـتند پیغمبر را بکشـند. پس ا
شمشـیر آمد می خواسـت موانع را بردارد تا بتواند پیام را برسـاند. 
نه اینکه با شمشیر حق را به اثبات برساند! اصًا این خالف طبع 

قرآن و طبع خلقت و طبع دین است.

�جلــو�نمــی�رود�بلکــه�مــردم� �امام�زمــان؟جع؟�بــا�شمشــیر اصــل�کار

�است�و�این�خاصیت�دین�است می�بینند�که�منطق�او�منطق�برتر

در آخرالزمـان هـم امـام زمـان بـا شمشـیر نمی خواهـد حـق را ثابت 
کنـد، بلکـه حـق در دل مـردم، در اندیشـۀ مـردم، در آمادگی مردم، 
این قـدر بـرای پیـروزی زمینـه دارد کـه کار حضرت آسـان می شـود. 
پس شمشـیر برای چه کسـانی اسـت؟ برای آن چند نفر معدودی 
کـه صـدر اسـالم  کـه از فتنه گرهـا باقـی مانده انـد. مثـل شمشـیری 
 امام زمان؟جع؟ 

ّ
کشـیده شـد و البته آنجا فتنه ریشـه کن نشـد. و اال

نمی خواهـد یـک حکومتـی برقـرار کنـد کـه همه از ترس شمشـیر او 
گـر  کـه همـۀ ملت هـای جهـان بگوینـد ا تسـلیم بشـوند، به حـدی 
شمشیرش نبود ما می دانستیم چه کنیم! این که دیگر حکومت 



مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

178

نمی شـود! حضـرت آسـان تر از حکومـت مـا و همـۀ حکومت هـای 
کـرد. و می دانیـد طـول مـدت جنگ هـای  دنیـا حکومـت خواهـد 

حضرت هم هشت ماه بیشتر نیست.
کشـور مـا هشـت سـال درگیـِر  شـما یـک مقایسـه ای بکنیـد، 
جنگ و دفاع مقدس بود، یمن حدود هشت سال است که درگیر 
جنگ است. این جریان تروریست ها در منطقه حدود پنج شش 
سال درگیرِی سنگین ایجاد کردند و آخرش هم نیرهای مقاومت، 
فقـط از مـردم دفـاع کردنـد و فتحـی اتفـاق نیفتـاد کـه تغییـری در 
جغرافیـای سیاسـی منطقـه ایجـاد شـده باشـد. فقـط مظلومین از 
خودشـان دفـاع کردنـد. حـاال شـما ببینیـد، امام زمـان؟جع؟ فقـط 
طـی مـدت هشـت مـاه، مشـکالت کل منطقه را حـل می کند و یک 
حکومـت یکپارچـۀ مسـتقر و مقتـدر ایجـاد می کنـد، ایـن یعنـی کار 
حضـرت آسـان اسـت، درسـت اسـت کـه شمشـیر بـه کمـک می آیـد 
ولـی اصـل کارش را زمینه هـای طبیعـِی »ِلیظهـره عَلـی الّدین کّله« 
فراهم کرده است. مردم می بینند که منطق او منطق برتر است و 

این طبع و خاصیت دین است.

�کجا�بدانیم�که�االن�آخرالزمان�اســت؟�1.�سال�هاســت�که�دیگر� از
کسی�طرح�جدید�برای�جامعۀ�بشری�ندارد

امـا سـؤالی کـه در اینجـا مطـرح می شـود ایـن اسـت که شـما از کجا 
می گویید االن آخرالزمان است؟ برای اینکه یک چند سالی است 
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مـا حـرف جدید نشـنیده ایم و همـۀ حرف هایی که سـوار بوده اند، 
بطـالن خودشـان را بـه اثبـات رسـانده اند و انصافـًا نـه علمـی نـه 
عقالنی، هیچ کسی پیش بینی نمی کند که حرف جدیدی به بازار 

بیاید. این هم تحلیل نیست؛ خبر است!
بعـد از اینکـه لیبـرال دموکراسـی نتایـج فاجعه آمیـز خودش را 
نشـان داد، این سـؤال پیش می آید که حاال طرح تان چیسـت؟ از 
همـۀ اندیشـمندان جهـان ایـن سـؤال را می پرسـیم، هـر کسـی هـر 
طـرح دیگـری دارد بگویـد؟ افـکار عمومـی، سـرفصل نویسـی بـرای 
دانشـگاه ها، استانداردسـازی برای علومدر دانشـگاه های جهان، 
ح جدیـد بزنیـد  در دسـت صهیونیسـت ها اسـت. ُخـب یـک طـر
و دوبـاره مـردم را سـر کار بگذاریـد، یـک صـد سـال جهـان بشـریت 
را بـا دموکراسـی دروغیـن سـرکار گذاشـتید، حـاال یـک دروغ دیگـر 
بیاوریـد! یـک چـرت و پـرت دیگـری بگویید و دوبـاره روی آن طرح 
گـر واقعـًا طـرح دیگری  کت هسـتید؟ ا هـم تبلیغـات کنیـد، چـرا سـا

داشتند، ارائه می کردند.
جدیـدی  حـرف  هیـچ  کـه  هسـت  سـال  بیسـت  تقریبـا  مـا 
، بعضـی از آن طرح های  نشـنیده ایم. البتـه ممکـن اسـت چنـد نفر
قبلـی را دوبـاره مخلـوط کننـد و بخواهنـد بـه خـورِد مـردم بدهنـد. 
ولی همه می دانند که دیگر چیز جدیدی نیست. لذا آدم حدس 

می زند که نکند آخرالزمان باشد.
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�قــدرت�بــرای�بردگــی�انســان�ها�بــود�که� 2.�تکنولــوژی�آخریــن�ابــزار

دارد�به�ضد�قدرت�مرکزی�تبدیل�می�شود

تحلیـل دیگـری کـه شـب های قبـل هـم عـرض کردیـم ایـن بـود کـه 
تکنولـوژی آخریـن ابـزار قـدرت بـرای بـه اسـارت کشـیدن اسـت و 
دارد خـودش را نشـان می دهـد کـه ایـن ابـزار به ضد قـدرت مرکزی 
دارد تبدیـل می شـود. از اسـلحه های نظامـی گرفتـه تـا اینترنت که 
هرجـا بـه ببیننـد علیـه نظـام سـلطه اسـت، آن را محـدود می کننـد 
کـه دارنـد می بندنـد،  و می بندنـد. ماهواره هـای جبهـۀ انقـالب را 
علیـه حکومت هـای دموکراتیـک و بـه قـول خودشـان دموکراسـی 
در منطقـه، انقـالب مخملـی می کننـد و کودتـا راه می اندازند. خب 
اینجا رأی گیری شد، شما باید برای ما کف بزنید، ما هم راه شما را 
! چرا علیه این دموکراسـی و رأی گیری، کودتا می کنید  رفتیـم دیگـر

و فتنه راه می اندازید؟ پس چی شد؟
کـه مـا  کـه ایـن دموکراسـی ای  درواقـع دارد نشـان می دهـد 
گفتیـم، الکـی اسـت، شـما داریـد راسـتکی اش را اجـرا می کنیـد! مـا 
آنجـا یـک کاری کرده ایـم کـه این دموکراسـی الکی باشـد، ولی شـما 
داری دموکراسـی حقیقـی و درسـت را پیـاده می کنیـد، خـب اینکـه 
کمیـت واقعـی بشـر اسـت. اینهـا نشـان می دهد که دیگـر کفگیر  حا
آنهـا بـه تـه دیـگ خـورده اسـت. اینهـا یعنـی چـه؟ یعنی اینکـه دارد 

امکان فریب از بین می رود.
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هرکسـی بایـد حقـش را از ایـن سـفرۀ خلقـت و طبیعـت بگیـرد. 
هرکسـی بایـد حقـش را در ایـن جهـاِن پـر از درندگی اسـتیفا کند و ما 
نمی توانیم در این جهان پر از ظلم، دست بسته باشیم. الحمدهلل 
ما زود خودمان را جمع کردیم و االن موقعیت مقتدری در منطقه و 
جهان داریم که خیلی ها این واقعیت را می بینند و ستایش می کنند.
پس زمان ما، زمان تعیین تکلیف کردن برای قدرت است. در 
ایـن زمـان دو کار بایـد کـرد؛ یکی اینکه جامعـه را باید قدرتمند کرد 
که البته رفاه هم نتیجۀ این قدرت اسـت. باید جامعۀ خودمان را 

وا 
ُ

ِعّ�
ئَ
از همـه حیـث قدرتمنـد کنیـم. صریـح آیۀ قـرآن این اسـت: >َوا

< )انفـال/60( یعنـی سـراغ ابـزار هـم برویـد و  هقٍ ّوَ ْم ِم�نْ �قُ َ�ْع�قُ ُهْم َما اْس�قَ
َ
ل

دشـمنان را از خودتـان بترسـانید، امنیـت بـرای خودتـان فراهـم 
کنید، این دستور صریح قرآن است. ما از هر حیثی باید خودمان 
کدام مـان  کنیـم. دیگـر اینکـه از نظـر فـردی هـم بایـد هـر  را قـوی 
خودمـان را تقویـت کنیـم. زندگـی تک تـک بایـد بـه گونـه ای باشـد 
کـه هـر یـک از مـا در اوج قـدرت قـرار بگیریـم. نمی شـود کـه بـا افـراد 

ضعیف، جامعه قوی باشد!

بزرگترین�مانِع�قوی�شدن�جامعۀ�ما�چیست؟

بزرگتریـن مانـع قـوی شـدن جامعـۀ ایـران اسـالمی را می خواهـم بـر 
اساس تحلیل خودم به شما عرض بکنم. ممکن است شما قبول 
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بکنید یا نه. مهمترین مانع قوی بودن جامعۀ ما چیست؟ مثًا یکی 
از سـوال هایی که خیلی می شـنوید این اسـت: »چهل سـال اسـت 
گر این مانع اصلی را برداریم خیلی  جمهوری اسالمی چه کرده؟« ا
از مسائل حل می شود. ده سال اول انقالب، مانع دیگری داشتیم؛ 
یک جنگ بیرونی آمد و ما هم خودمان را هنوز سازماندهی نکرده 
بودیم، نه به طراحی و ساختارهای داخلی دقیقا اقدام کردیم نه به 
خیلی از آمادگی ها برای ادارۀ جامعه رسیده بودیم. باالخره بزرگرین 
جنگ جهانی به ما تحمیل شد. ده سال اول معاف بودیم. اما در 

، با یک مانع بزرگ رو برو شدیم. این سی و چندسال اخیر
من امشـب می خواهم در مورد این مانع صحبت کنم. بنده 
کامًا مطمئن هستم که تا وقتی این مانع را برنداریم، به آن قدرت 
الزم، بـه آن پیشـرفت الزم، بـه آن آرامـش و ثبـات، بـه آن انتظـاری 
کـه همـۀ ناظـران خارجـی یا داخلی از پیشـرفت ایـران دارند، به آن 

مرتبۀ عالی قدرت نخواهیم رسید.
پـس مـا دو تـا تکلیـف داریـم، یکـی اینکـه خودمـان را تک تـک 
قـوی کنیـم و دیگـر اینکـه جامعه مـان را تقویـت کنیـم. حـاال کـدام 
مهـم اسـت؟ خـب معلـوم اسـت، جامعـه قوی بشـود مهمتـر از این 
گر  اسـت کـه مـا تک تک مـان قـوی بشـویم. ایـن خیلـی واضـح اسـت. ا
جامعـه یـک حصـار امنیـت و زمینـۀ قـدرت برای مـان ایجـاد نکنـد، 
 »

ً
ْن َیُکوَن ُکْفرا

َ
خودسازی یک خیال است. مثًا می فرماید: »َکاَد َاْلَفْقُر أ
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)کافی/ج2/ص307( فقر به دنبالش کفر دارد و فقر یکی از عوامل 
 ، ضعـف جامعـه و یکـی از نتایـج ضعـف جامعـه اسـت. غیـر از فقـر
تبعیـض، فسـاد و بی عدالتـی هـم عالمـت ضعف جامعه اسـت و هم 
موجب ضعف جامعه است. یکی از نتایج این بحث این می شود که 
»تقوا« اول برای مسئولین جامعه ضرورت دارد، آنها بیشتر باید تقوا 

داشته باشند، چون آنها در قدرت جامعه تعیین کننده تر هستند.

�روش�های�پیچیده�ای�برای�ضعیف�نگه�داشــتن� �جهــان�امــروز در

انسان�ها�و�گرفتن�قدرت�جوامع،�استفاده�می�شود

در جهـان امـروز در ایـن سـال ها روش هایـی کـه بـرای ضعیـف نگـه 
جوامـع،  قـدرت  گرفتـن  مستضعف سـازی،  انسـان ها،  داشـتن 
اسـت.  پیچیـده ای  بسـیار  روش هـای  کـه  کرده انـد  اسـتفاده 
 برای به بردگی کشیدن انسان ها در جهان 

ً
روش هایی که جدیدا

اتخاذ کرده اند، چه روش هایی است؟ دیگر مثل قدیم نیست که 
یک فرعونی بیاید آن باال و چند تا شـالق بگیرند و یک سـری برده 
هـم سـنگ ها را بگذرانـد روی دوش شـان و برونـد مثـًا اهـرام ثالثه 
را بـرای فرعـون بسـازند. بـه ایـن صـورت که نیسـت! روش ها خیلی 

جدید است.
که نزدیک ترین دانش به قدرت است،  در عرصۀ سیاست 
آمده اند بحثی به نام دموکراسی را مطرح کرده اند و مراجعه به آراء 
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عمومی. که صد سال عقب تر از طرحی است که دین دارد. طرح 
دین را دربارۀ قدرت گرفتن مردم و ادارۀ سیاسی جامعه در شب های 
بعد خدمت شما عرض خواهم کرد. فعال بحث مان سر این است 
روش های  یعنی  ضعف  این  بشود.  برطرف  باید  ضعف  این  که 
پیچیده و پلیدی که برای به استضعاف کشاندن در همۀ کشورهای 
جهان دارند استفاده می کنند. ما نباید کشورمان این جوری باشد. 

ما کشورمان مثل کشورهای عقب ماندۀ غربی نیست.

دوقطبی�ســازی�جامعــه�بــه�اصالح�طلــب�و�اصولگــرا�یــک�روش�

پلید�و�پیچیده�برای�ضعیف�نگه�داشتن�جامعه�است

یکی از این روش های پیچیده ای که متأسفانه به زشت ترین شکل 
در کشـور ما به کار گرفته شـده و یک قیام ملی می خواهد تا ما این 
روش پلیدی که در جامعه جاری شـده و موجب ضعف کشـورمان 
شـده را شناسـایی و خنثـی بکنیـم، و تـا ایـن روش مطـرود نشـود، 
کـه در بهتریـن شـرایط پنجـاه درصـد  بـه شـما اطمینـان می دهـم 
مشـکالت همین طـور باقـی خواهـد مانـد، روش دو قطبی سـازی 
جامعـه اسـت بـه اصالح طلـب و اصول گـرا. ایـن دو قطبی سـازی 
موجـب چـه بدبختی هایـی بـرای یـک جامعـه و بـرای یـک ملـت 
می شود؟ نمونه هایش را عرض کنم و بعد هم روایت هایش را برای 

شما بخوانم.
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اوًال دربارۀ دو قطبی سـازی باید یک سـوره به شـما معرفی کنم، 
سـوره ای کـه ائمـۀ محتـرم جمعـه هـر هفتـه اسـتحباب دارد در یـک 
رکعت از نماز جمعه بخوانند و آن سـورۀ منافقین اسـت. یعنی ائمۀ 
محترم جمعه هر هفته این سورۀ منافقین را به یاد ملت بیاورند. ائمۀ 
محترم جمعه در یک جامعۀ اسالمی هر هفته نه سورۀ یس، واقعه، 
ضحی، شمس و نه سوره های دیگر قرآن، بلکه سورۀ منافقین را باید 
در نماز جمعه بخوانند؛ البته مستحب است ولی آیا این استحباب 

معنایی ندارد و آیا اهمیت خاص این سوره را نشان نمی دهد؟
می خواهیـم دربـارۀ ریشـۀ ایـن بحـث »دوقطبی سـازی« در 
دین، بحث بکنیم. ُخب سـورۀ منافقین دربارۀ کیسـت؟ منافقین 
در قـرآن یـک بـار معرفـی شـده اند و تمام مذاهب اسـالمی، منافقی 
که این سـوره دربارۀ او نازل شـده اسـت را می شناسـند. او کیسـت؟ 
»عبـداهلل بـن ُابـی« ایـن منافق چه کار کرد که خـدا او را معرفی کرد؟ 
منافقینـی کـه بعدهـا دِر خانـۀ فاطمـه را آتش زدنـد در قرآن معرفی 
کردنـد،  کـه سـر از بـدن حسـین فاطمـه جـدا  نشـدند، منافقینـی 
کـه ضربـت بـه  توسـط أمیرالمؤمنیـن معرفـی نشـدند، منافقینـی 
سـر أمیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ زدنـد، ابـن ملجـم و اشـعث تـا وقتـی کـه 
خودشـان، خودشـان را رسوا نکردند، توسط أمیرالمؤمنین معرفی 
نشدند. حتی منافقینی که تصمیم گرفته بودند پیامبر را در مسیر 
جنگ تبوک، ترور کنند، با اینکه دستگیر شدند، اما معرفی نشدند.
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فقـط یـک منافـق معرفـی شـد؛ ایـن منافـق هـم از بیت المـال 
کـه دزدی از بیت المـال را در اولویـت  کسـانی  دزدی نکـرده بـود. 
کننـد بـه ایـن سـوره. آن  کارهـای خودشـان قـرار می دهنـد توجـه 
منافق هیچ قتلی انجام نداده بود و قصد هیچ قتلی هم نداشت. 
آن منافـق یـک کار کـرده بـود و آن هـم ایـن بـود کـه در مدینـه »دو 
قطبی« درست کرده بود؛ دو قطبی ای که بستر طبیعی داشت. او 
گفت: ما انصار پیامبر باید با مهاجرین دربیفتیم! یعنی دو قطبی 

مهاجر و انصار درست کرد.
وقتی رسول خدا این خبر را شنید، اول قبول نمی کرد. پیامبر؟ص؟ 
و یارانـش بیـرون شـهر و در محیـط جنگـی بودنـد. جابربـن عبـداهلل 
بـی گفتـه اسـت که وقتی بـه مدینه  انصـاری آمـد گفـت: عبـداهلل بـن اُ
کـرم؟ص؟  برگشـتیم، مـا انصـار، مهاجریـن را بیـرون می کنیـم. پیامبـر ا
فرمـود: جابـر، تـو عبداهلل بـن ُابـی را دوسـت نـداری و به خاطر همین 
داری علیـه او حـرف می زنـی. گفت: نه آقا من خودم شـنیدم، فرمود 
شاید یک چیز دیگری گفته و تو این طوری متوجه شده ای. گفت: نه 
آقا، من دقیقا همین حرف را شنیدم. حضرت فرمود: بروید تحقیق 
کنیـد. رفتنـد تحقیـق کردند و آمدند گفتند: بله یارسـول اهلل، ایشـان 
ک شد و در زمانی که کاروان باید  این را گفته است. حضرت غضب نا
استراحت می کرد، فرمان حرکت کاروان را داد، و به مدت یک روز هم 

با مردم حرف نزد. این تنها قهر پیغمبر با امت خودش بود.
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از او پرسـیدند چـرا تـو اینگونـه رفتـار می کنـی؟ چـرا این قـدر بـا 
ک برخـورد می کنی؟ چرا حـرف نمی زنی؟ فرمود: مگر  مـردم غضبنـا
نشـنیدی چـه گفتـه اسـت؟ اطرافیـان عبداهلل بن ُابـی بـه او گفتند: 
بیا برو به پیغمبر بگو که من نگفتم، غلط کردم. آمد قسم خورد و 
گفت: من نگفتم. آقا فرمود: من قبول کردم، برو... بعد از این ماجرا، 
سـورۀ منافقیـن نـازل شـد. سـورۀ منافقیـن سـورۀ اخالقـی نیسـت، 
سـورۀ قتل نیسـت، سـورۀ دزدی نیسـت، سـورۀ دو قطبی سازی در 
جامعـه اسـت؛ آن هـم دو قطبـی ای کـه حقیقت داشـت! دو قطبِی 
، حقیقـت داشـت. ولـی بـا این حـال نبایـد بـه ایـن  مهاجـر و انصـار
مسـئله دامـن می زدند و نباید حساسـیت ایجـاد می کردند و نباید 

گسل ها را فعال می کردند.

�دوقطبــی�مهاجر� �از دوقطبــی�اصولگــرا�_�اصالح�طلــب�خبیثانه�تــر

،�دوقطبــی�واقعــی�بــود�امــا� �_�انصــار �اســت�چــون�مهاجــر _�انصــار

�دروغ�است
ً
دوقطبی�اصولگرا�_�اصالح�طلب�تماما

ایــن یک ســند قرآنی دربــارۀ دو قطبی ســازی بود. حاال یک ســند 
تاریخی هم دربارۀ دو قطبی ســازی بیاوریم. چه شــد کار به دست 
علی بن ابیطالــب نیفتــاد؟ در شــورای ســقیفه، دو قطبــی اوس و 
کــه ده ســال  ج درســت شــد. دو قطبــی اوس و خزرجــی  خــزر
بود پیغمبر آن را از بین برده بود. گسل اختالفی بین اوس و خزرج 
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دوباره فعال شد. اینها وقتی با همدیگر اختالف کردند، مهاجرین 
ایــن وســط دو قطبــی بعــدی مهاجــر و انصــار را درســت کردنــد و 
طی یک جریان پیچیدۀ دو قطبی، کار از دست علی بن ابیطالب؟ع؟ 
در رفــت. هــزار و چهــار صــد ســال اســت شــما روضــه می خوانیــد 
و می گوییــد: چــرا یــک ماه بعــد از پیغمبر؟ص؟، فاطمه به شــهادت 
کت بودنــد. شــما نمی دانیــد دو قطبــی چــه  رســید و همــه ســا

جنایتی می کند!
دو قطبی سازی هایی که در سورۀ منافقین و در سقیفه اتفاق 
افتاد، دو قطبی های واقعی ای بود که گسل هایش وجود داشت، 
آنها فقط این گسل ها را فعال کردند. من به شما مردم بگویم، دو 
قطبـِی اصالح طلـب و اصول گـرا خبیثانه تر از آن دو قطبی ها اسـت 
چون واقعیت ندارد و تمامًا دروغ است. چقدر می تواند جامعۀ ما 
را عقب بیندازد. با وجود این دوقطبی، شاید در حد معجزۀ الهی 

باشد که ما تا االن باقی مانده ایم.
چـه کسـانی ایـن دوقطبـی را ایجـاد کردنـد؟ یـا افـراد مغـرض، 
کـه بـه عنـوان اصول گـرا در مقابـل  کسـی  یـا افـراد سـاده لوح. آن 
انتخابـات،  بـردِن  بـرای  می گیـرد  جناحـی  موضـع  اصالح طلـب، 
همان قدر نادان است که در آن طرف نادانی یا غرض ورزی وجود 
دارد. در میان هر دو بخش هم قطعًا نفوذی وجود دارد. البته این 

دو جناح غیر از افراد مستقل هستند.
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�آمدن�افراد�ضعیف�است اولین�نتیجۀ�این�دوقطبی،�روی�کار

شـما هیچ وقت مجلِس صد در صد قوی با نوع انتخابات متأثر از 
دو قطبی سـازی پیدا نخواهید کرد. شـما هیچ وقت هیئت دولت 
قوی و مدیران قوی پیدا نخواهید کرد. البته عرض کنم، همیشه 
مدیران خوب بوده اند. هر جناحی سر کار بوده، مدیر خوب بوده، 
وزیـر خـوب داشـتیم، مدیـرکل خـوب، معـاون خوب داشـتیم، من 
آدم سیاه بینی نیستم. در هردو جناح هم با برخی از این آدم های 
خـوب از نزدیـک آشـنا بـودم، ولـی چـرا مـا بـه ایـن بـازی کثیـف، تـن 
می دهیـم؟ یک کسـی بایـد ایـن وسـط باشـد کـه ایـن حـرف را بزنـد. 
مثـل آن پسـربچه ای کـه همـه می گفتند »هرکسـی لباس پادشـاه را 
نبیند ولِد چموش است« یک دفعه ای یک بچه ای گفت: »پادشاه 

که لباس ندارد!« بعد یک دفعه ای همه چیز به هم خورد.
هرکسـی ایـن دوقطبـی اصالح طلـب اصول گـرا را قبول داشـته 
باشـد آدم نادانـی اسـت و حداقـل بـه درد سیاسـت نمی خـورد. 
و هرکسـی در ایـن آتـش بدمـد، حتمـًا آدم خبیثـی اسـت، چـون 
بـرای  شـوم  اثـر  دوازده تـا  حـدود  می شـود.  مملکـت  رشـد  مانـع 
دوقطبی سـازی فهرسـت کرده ام که هرکدامش را می شـود مفصل 
جنـاح  دو  کـه  وقتـی  کنـم؛  عـرض  اجمـال  بـه  ولـی  داد  توضیـح 
باهمدیگـر دعـوا بکننـد می دانیـد چـه می شـود؟ فقـط طرفـداران 
دو جناح هدف شان این می شود که جناح شان ببرد، ولو با افراد 
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. لـذا اولیـن نتیجـه اش این می شـود کـه رأی آوردن مهم  ضعیف تـر
بشـود، بـردن نسـبت بـه آن جنـاح مهـم بشـود، ولـو بـا افـرادی کـه 

خاصیت های پوپولیستی داشته باشند و ضعیف تر باشند.
کار آمـدن افـراد ضعیـف اسـت.  پـس اولیـن نتیجـه اش روی 
دومیـن نتیجـه اش روی کار آمـدن آدم هـای فرصت طلـب اسـت، 
یـک عـده هـم ایـن وسـط، فرصت طلبانه نگاه می کنند کـه دعوا به 
نفـع کـدام طـرف اسـت، کدام طـرف می چربـد، یـا ادای مسـتقل ها 
را در می آورنـد تـا وقتـی مـردم از جناح بـازی خسـته بشـوند، از ایـن 
کـه پـدر و مـادر باهـم  کننـد. مثـل بچه هایـی  اختـالف اسـتفاده 

اختالف دارند و اینها سوءاستفاده می کنند.
کار آمـدن بسـیاری از افـراد شایسـته  سـوم: عـدم امـکان روی 
اسـت. خیلـی از افـراد شایسـته هسـتند ولـی می گوینـد: مـن بـا ایـن 
دولـت همـکاری نمی کنم چون نمی خواهـم انِگ فالن جناح به من 
بچسپد! یا اینکه اصًا آن جناح، خودش اینها را برای همکاری دعوت 
نمی کند. یا آنها چون عضو جناح شـان نیسـتند، مجبور هسـتند که 
اینها را برندارند؛ چون یک افرادی باید شایستگی اینها را تأیید بکنند.

�از�خباثت�دیکتاتوری�رسانه�ای� دیکتاتوری�رضاخان�خباثتش�کمتر
�امروز�است دوقطبی�ساز

اثر شوم چهارم این است که تا انتقاد بکنی می گویند »این آخوند 
اصولگـرا گفـت...« یـا اینکـه »آن فـرد اصالح طلـب گفـت...« یعنـی 
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بـاب انتقـاد بسـته می شـود. دهـان بسـیاری از منتقدیـن دلسـوز و 
متفکریـن از حـوزه و دانشـگاه را بـه ایـن روش بسـته اند؛ بنـده خبر 
شـخصی دارم. می گوینـد: حـرف نمی زنیم چـون متهم به جناحی 

بودن می شویم.
گـر از مسـئولین حزب اللهـی ای کـه سـِر کار آمده انـد،  االن مـا ا
بخواهیـم انتقـاد کنیـم، کجـا حسـاب می شـود؟ مثـًا از شـهرداری 
گر انتقاد کنم، می گویند: چه شد؟ اینکه از جناح خودتان  تهران ا
اسـت! نکنـد جنـاح شـما جابه جـا شـده اسـت؟ بـه ایـن صـورت، 
فضای انتقاد بسته می شود. فضای انتقاد که بسته بشود، فضای 
دلسوزی بسته می شود. پایۀ قدرت مردم، گفتگو است، شما باب 

گفتگو را بسته ای.
دیکتاتـوری رضاخـان قلـدر هـم این قـدر در بسـتن دهن هـا 
موفق نبود که دیکتاتوری رسانه ای دوقطبی سازی این قدر موفق 
بـوده و قدرتمنـد بوده اسـت. حتمًا دیکتاتـوری خبیثانۀ رضاخان 
خباثـت  از  کمتـر  خباثتـش   ، دیکتاتـور محمدرضاخـان  و  قلـدر 

دیکتاتوری رسانه ای دوقطبی امروز است.

دوقطبی�نیروهای�ارزشی�و�غیرارزشی�)واقع�بین(�هم�دروغ�است

بنـده در یـک جلسـه ای گفتـم: نیروی ارزشـی و غیرارزشـی نداریم، 
همه باید واقع بین باشـند. این کلمۀ ارزشـی ها را غربی ها درسـت 
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کردند که به دین داران بگویند »ارزشی« و به دانشگاهیان بگویند 

»واقع بین« این دروغ اسـت، چون دین به ما دسـتور داده اسـت 

براساس واقع بینی باید حرکت کنیم. یک آقایی که در دولت قبل، 

مسـئولیتی داشـت، بعد از این جلسـه آمد و گفت: این حرف شـما 

که حرف خوبی است، چرا به شما می گویند اصولگرا؟ گفتم بیخود 

می گویند، وقتی می گویند »اصولگرا« منظورشان کسانی است که 

بر اصول معتقد هستند و واقعیت ها را ندیده می گیرند. درحالی که 

ما اصًا چنین چیزی نداریم!

کـرۀ خـودش بـا معاویـه، یعنی  أمیرالمؤمنیـن بـه نماینـدۀ مذا

گر عقل و تجربه را زیر پا بگذاری شـقّی  ابوموسـی اشـعری فرمود: ا

کره کننـدگان مـا تجربـه  گفتـم مـا فقـط می خواهیـم مذا هسـتی! 

کره کننـدگان در  کـه خـود مذا را زیـر پـا نگذارنـد، خـالف تجربیاتـی 

خاطرات شـان نوشـته اند، عمـل نکننـد و اال شـقّی هسـتند. گفـت 

شـما مگـر دنبـال ارزش های تـان نیسـتید؟ هرچـه ما در مورد شـما 

بـوده،  تمامـش دروغ  گفتـم  گفتـی!  را  برعکسـش  می دانسـتیم، 

یـک مشـت دروغگـوی خائـن بدنـۀ رسـانه ای غالـب کشـور را اداره 

ایجـاد  جامعـه  در  فزاینـده  سـوءتفاهم های  ایـن  لـذا  می کننـد. 

شـده اسـت. الاقل کاش اینها واقعیت داشـت و گسـل واقعی بود، 

درحالی که اصًا چنین چیزی نیست.
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دروغ پشت سر دروغ، تهمت پشت سر تهمت! ما جامعه ای 
کـه نـه اوس و خزرج بـازی از مـا در می آیـد، نـه مهاجـر و  هسـتیم 
انصاربازی از ما در می آید، نه قبیله گرایی در کشور ما رشد می کند، 
لذا برخی می روند سـراغ همین جنس دوقطبی سـازی های پلید؛ 
مثل دوقطبی اصالح طلب اصول گرا. بعضی ها دوقطبی سازی، در 
خونشـان هسـت، می خواهنـد گسـل تـرک و فـارس را فعـال کننـد! 
گسـل های واقعـی می ایسـتند و آنهـا را تحریـک  کـه روی  آنهایـی 
گسـل ایجـاد  کـه همین جـوری  می کننـد منافـق هسـتند. آنهایـی 

می کنند چه هستند؟

�کجا�پدید�آمد؟ دوقطبی�اصالح�طلب،�اصولگرا�از

کـه مـن ایـن  مقـام معظـم رهبـری حـدود ده مرتبـه فرموده انـد 
اصالح طلـب،  نـدارم.  قبـول  را  اصولگـرا  اصالح طلـب  دوقطبـی 
اصولگـرا از کجـا پدیـد آمـد؟ از آن زمانـی کـه دوتـا نظریـۀ اقتصـادی 
بیـن علمـاء روحانیـت مبـارز پدیـد آمـد؛ یـک جامعـۀ روحانیـون و 
یـک جامعـۀ روحانیـت. کسـی نامـه نوشـت بـه حضـرت امـام که ما 
می خواهیم دو گروه بشویم، انتخابات بعدی دوتا لیست بدهیم، 
حاال که دیگر رقبای انتخاباتی قبلی مان بنی صدری ها و لیبرال ها 
دیگـر نیسـتند، حـاال مـا خودمـان باهـم رقابـت کنیـم. امـام فرمـود 

اشکالی ندارد.
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چـرا امـام فرمـود اشـکالی نـدارد؟ بـرای اینکـه رهبـری اجـازۀ 
اختالف نظر می دهد، والیت کارش همین است. حتی به یاران شان 
هم اجازه می دهند، اجازۀ اشـتباه کردن به نزدیک ترین افرادشـان 
هـم می دهنـد، همان طور که أمیرالمؤمنین اجازۀ اشـتباه کردن به 
مالک اشتر می دادند. أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ می خواست ابوموسی 
اشـعری را کـه والـِی کوفـه بـود، از آنجـا بـردارد ولـی مالک اشـتر گفت: 
نـه بگـذار بمانـد، ایـن فعـًا آنجـا خـوب اسـت بمانـد. آقا فرمـود روی 
حـرف تـو بمانـد. بعـدًا ابوموسـی اشـعری خیانـت کـرد، در ماجـرای 
یـار فرسـتادن و سـرباز فرسـتادن بـرای جنـگ جمـل، خیانـت کـرد. 
حضرت به مالک اشـتر فرمود: حاال برو ابوموسـی اشـعری را درسـت 

کن! ببین چه کار کرد! یعنی دیدی تو اشتباه کردی؟
امـام؟هر؟ هـم جـدا شـدن روحانیـت و روحانیـون را پذیرفـت؛ 
یکی به دلیل اینکه آنها بیشتر از این عقل شان نمی رسید. و دیگر 
به دلیل اینکه رهبری در مقابل اختالفات، انعطاف نشان می دهد 
و میـدان می دهـد. البتـه امـام؟هر؟ در همـان نامـه، حـدود بیسـت 
نصیحـت و توصیـه و بعضـًا فرمـان بـه آنهـا دادنـد کـه ایـن بیسـت تا 
مـورد را مراقبـت کنیـد. یعنـی یـک اجـازه داد و در کنـارش بیسـت تا 
توصیه. االن به شما عرض کنم که در جریان اصالح طلب، اصولگرا 
و ایـن بـازی مسـخره ای کـه راه افتـاده اسـت، هـر بیسـت تا توصیـۀ 

امام، لگدمال شده است. اینها با اجازۀ امام این کار را کردند؟!
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�شوم�دوقطبی�سازی�کاذب �آثار �از برخی�دیگر

اثر شوم بعدی، مسدود شدن باب نقد و مسدود شدن باب گفتگو 
است. اصًا گفتگو نمی شود کرد. خبرگزاری های خبیث روش شان 
همیـن اسـت، مثـًا وقتـی می خواهنـد بگوینـد: فالنـی یـک حرفـی 
زد، اول انـِگ اصولگـرا یـا اصالح طلـب بـه او می زننـد و بعـد، حرفـش 
کار منکـر اسـت یـا معـروف؟ شـما چطـوری  را می گوینـد. االن ایـن 
می خواهـی نهـی از منکـر بکنـی؟ سـتاد امر به معـروف و نهی از منکر 
کجاست تا جلوی این روش های خباثت آمیز سیاسی را بگیرد؟ اینها 

مهم تر است یا حجاب؟ چرا انگ می زنید؟ چرا برچسپ می زنید؟
اثـر بعـدی، محـدود شـدن بـاب تحسـین اقدامـات خـوب 
اسـت. هیچ کـس از افـراد ایـن جنـاح، هیـچ اقـدام خوبـی را از آن 
جناح تحسین نمی کند. هیچ کدام از افراد آن جناح هم هیچ یک 
از اقدامـات ایـن جنـاح را تحسـین نمی کنـد. انگار صهیونیسـت ها 

دارند روزنامه های ما و روزنامه های جناحی ما را اداره می کنند.
بـا  کـه  اسـت  نوشـته  صهیـون  دانشـوران  پروتکل هـای  در 
اختالفـات بیـن احـزاب، ناامیـدی بیـن مردم ایجـاد می کنیم. اصًا 
کـه بگویـد »روزنامـه ای کـه در  قانونـی در ایـن کشـور وجـود نـدارد 
کنـار انتقـاد، خوبی هـای جناح هـای مختلـف را نگفـت، تعطیلـش 
می کنیـم« چـرا اجـازه می دهنـد کـه روزنامه هـا و رسـانه ها، روحیـۀ 
گـر خوبی هـای آن  مـردم را بـه لجـن بکشـند؟ تـو انسـان نیسـتی ا
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جنـاح دیگـر را نگویـی و اقدامـات خـوب توسـط آدم هـای خـوب را 
تعریف نکنی.

منافق آن کسـی اسـت که سـِر گسـل واقعی می ایسـتد و سـعی 
می کند آن را در جامعه فعال کند. اما کسی که گسِل دروغین ایجاد 
می کنـد، چـه نامـی برای او بگذاریم؟ چهل سـال اسـت که مملکت 
همین جـوری معطـل اسـت. آثـار شـوم دوقطبی بـازی کاذب را در 
روزهـای بعـد، بـاز هـم دربـاره اش صحبـت بکنیـم و بتوانیـم کم کـم 

جامعه را از این دوقطبی گری نجات بدهیم.
بگذارید جمله از امام برای شما بخوانم تا ببینید چرا بنده با 
مسئلۀ دوقطبی سازی این قدر تند برخورد می کنم به عنوان یک 
روش برای سیاسـت ورزی؟ این دسـتور حضرت امام اسـت. در آن 
نامه ای که امام اجازه دادند دوقطبی چپ و راست _ به قول رایج 
_ تشـکیل بشـود، در آن نامـه یـک جملـه ای دارنـد، ایشـان بیسـت 
کید بر وجوه مشترک  توصیه به برادری دارند، بیست توصیه به تأ
گفتگـو دارنـد، بیسـت  دارنـد، بیسـت توصیـه بـرای رعایـت آداب 
کار بـه دوقطبی سـازی  کـه  توصیـه در زمینه هـای مختلـف دارنـد 
گـر دیدیـد کسـی از اصـول تخطـی  نکشـد. بعـد می فرمایـد: »لکـن ا

می کند در برابرش قاطعانه بایستید«
کسـی در ایـن اختالف هـا از اصـول تخطـی می کنـد، در  گـر  ا
برابـرش بایسـتید. ایـن اصـول چـه چیزهایی هسـتند؟ البـد یکی از 
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ایـن اصـول، قـرآن اسـت، البد یکـی اش هم منافع ملی اسـت. هیچ 
عاملـی نبایـد جلـوی مدیران شایسـته را بگیرد، هیـچ عاملی نباید 

کاری بکند که مدیران ضعیف باال بیایند.
گـر آدم ضعیفـی هـم باشـد  وقتـی کشـور جناحـی شـد، طـرف ا
در یـک جناحـی جـا خـوش می کنـد و بعـد هم چون آدم آنها شـده 
است، باالخره باید یک جایی منصوبش کنند و از او حمایت کنند 
و جلـوی عیب هایـش را هـم می پوشـانند. بعـد در ایـن مسـیر بانـد 
درسـت می شـود، بانـد سیاسـی کـه اسـمش را گذاشـتند »حـزب« 

حاال وارد مقولۀ حزب نمی شویم.

�ما�باید�اصالح�بشود؛�نباید�از�ساختارهای� ساختار�سیاسی�کشور

غربی�تبعیت�کنیم

ساختار سیاسی کشور ما باید اصالح بشود، ما نباید از ساختارهای 
غربی تبعیت بکنیم و مثل همان دوقطبی های دروغینی که آنجا 
درسـت می کنند تا به مردم هیجان بدهند و آنها را پای انتخابات 
بیاورند، در اینجا هم داشته باشیم. راه حل جایگزین ما چیست؟ 

باید در این باره ها صحبت کنیم.
و  دروغیـن  جناح بازی هـای  و  دوقطبی سـازی  کـه  بدانیـد 
کاذب، یک رفتار پلیِد منافقانه اسـت و همه باید برائت بجویند از 

اینکه بخواهند دوقطبی سازی را دامن بزنند.
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کنیـم، بـرای ادارۀ جامعـه،  گـر از ایـن روش هـای پلیـد عبـور  ا
راه حل وجود دارد و شما مطمئن باشید در نظام والیی خودمان، 
گر راه حل دیگری نبود، می گفتیم  چنین راه حلی وجود دارد، و اال ا
»باشـد، تحمـل می کنیـم، فعـًا چـاره ای نیسـت!« سـر راه حلـش 
سـال ها اسـت مقـام معظـم رهبـری بـه ویـژه در سـال اخیـر و در 
کیـد کرده انـد. ایـن راه حل هـا را باید طی  گفتگـوی بـا ایـن دولـت، تأ

بکنیم و این حرف امروز است.
گـر قـدرت در جامعـۀ مـا تطهیـر بشـود و آسـیب هایش گرفتـه  ا
بشـود چـه آثـاری در جهـان خواهد داشـت؟ آن وقت الگو می شـود 
گرفـت. اینهـا  و محـل مطالعـۀ اندیشـمندان جهـان قـرار خواهـد 
تبلیغاتـی حـرف زدن یـا از سـر اعتقـاد به اسـالم، حرف زدن نیسـت 
بلکه همۀ کدهایش موجود اسـت، یکی از کدهایش، به بن بسـت 

رسیدن جهانیان و تازه شروع کردن ما است.
مـا تـازه داریـم شـروع می کنیـم. در ایـن سی سـال اخیـر، بعـد از 
جنگ، ما را عقب نگه داشتند؛ به واسطۀ افکار پوسیده ای که از غرب 
آوردند و علما هم در نقد آن، یا کوتاهی کردند یا همراهی های اشتباه 
کردند. ما دین داریم، دین مان این کارها را می گوید که خالف است، 
گر نداشته باشیم عقل به ما می گوید که جوامع دموکراسی  دین هم ا
آخرسر به پوپولیسم گرفتار می شوند. برای اینکه مردم را تهییج کنند 
که مردم در انتخابات حاضر بشوند مجبورند ساده سازی کنند، دیو 
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و دلبـر درسـت کننـد، سـیاه و سـفید کننـد، مـردم هـم کـه تخصصـی 
نمی آیند، بلکه هیجان پیدا می کنند و می آیند نظر بدهند، تا مردم 
را پشـت سـر خودشـان قرار بدهند. این کارها خیلی زشـت اسـت که 
شـبیه اش در ایـران انجـام بگیـرد، خیلـی پلیـد اسـت. با ایـن روش ها 
نمی توان به اسالم و خدا و پیغمبر و به عدالت و رفاه و آزادی رسید.

ممکـن اسـت ایـن مسـئله، دغدغـۀ خیلـی از مـردم نباشـد و 
بگوینـد »حـاال دو قطبـی باشـد یا سـه قطبـی! چه اهمیتـی دارد؟« 
نه؛ این باید دغدغۀ همه مان باشد. باید نسبت به مقولۀ قدرت، 
حسـاس باشـیم و اینهـا پایگاه هـای اصلـی قـدرت اسـت، وقتـی 
گفتگوهای زاید سیاسی کنار برود، آن وقت بسیاری از مدیریت ها 

تخصصی خواهد شد.
مـن ایـن ضرب المثـل را همیشـه می زنـم؛ یـک رئیس جمهـور 
کـه نبایـد عـوض بشـود،  کـه عـوض می شـود، غـذای مرغداری هـا 
مرغـداری یـک قاعـده ای دارد، دیگـر درس های آمـوزش و پرورش 
شـورای  یـک  بایـد  بشـود.  عـوض  رئیس جمهورهـا  بـا  نبایـد  کـه 
سیاسـت گذاری باثباتـی داشـته باشـد، گرفتاری هـا این طـور پدیـد 
می آید که سیاسـت بازی های زیادی می آید و جای مدیریت های 

تخصصی را می گیرد.
ما این همه گفتگوی سیاسی نباید داشته باشیم؛ در بسیاری 
از موضوعـات، بحـث تخصـص و فـن اسـت ولـی روزنامه هـا ایـن 
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بحث های تخصصی را ِکش می دهند و به سطح جامعه می آورند. 
اصـًا آدم دسـت صهیونیسـت ها را می بینـد، آنهـا خیلـی دوسـت 

دارند که ما سر این چیزها بحث بکنیم.
کـه مشـهور اسـت بـه  یکـی از متخصصیـن روابـط بین الملـل 
کـه  اصالح طلبـی و حتـی مشـهور اسـت بـه غرب گرایـی، در زمانـی 
برجـام می خواسـت امضـا بشـود، گفتـه بـود ایـن قـرداد از قـرارداد 
ترکمنچـای هـم مفتضح تـر و بـرای ایـران خسـارت بارتر اسـت. بـه 
او گفتنـد: »ُخـب همیـن حـرف را بیـا و علنـًا بگـو« گفـت: نمی توانـم 

بگویم، اینها همه رفقای من هستند!
این طـوری بسـته شـود، معلـوم  وقتـی دهـان هـر منتقـدی 
اسـت کارهـا پیـش نمـی رود؛ نـه در صنعـت، نـه در کشـاورزی و نـه در 
بخش های دیگر. هر جناحی مدام باید عیب های جناح خودش را 
الپوشانی بکند. باید این بساط برچیده بشود، شورای نگهبان ببیند 
وظیفه اش چیست؟ هرکسی این لکۀ سیاه و ننگ دوقطبی سازی در 
پرونـده اش بـود، اصالح طلـب یا اصولگرا، باید از عرصۀ سیاسـت دور 
انداخته بشود. شورای نگهبان چه مواردی را بررسی می کند؟ مثًا 
اینکه طرف دزدی کرده یا نه؟! سورۀ منافقین مال دزدها بود یا مال 
ک چیست؟  ک چیست؟ مهم ترین مال دوقطبی سازها بود؟ پس مال
کسـانی که می ایسـتند سر گسـل های اجتماعی، آیا صالحیت دارند 

رسانه دست شان باشد؟ آیا این کار باالترین جنایت ها نیست؟
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�یزیدی�است دوقطبی�سازی�یک�کار

مـا خـط قرمـز داریـم. أباعبداهلل الحسـین؟ع؟ دشـمنان خـودش را 
این جـوری خطـاب کـرد؛ »هـؤالء قـوم کفـروا بعـد إیمانهـم« آیـا کافـر 
شدید بعد از ایمان؟ )فتّبا لکم و ما تریدون... هؤالء قوم کفروا بعد 
إیمانهـم، فبعدا للقـوم الّظالمین؛ مقتل الحسـین الخوارزمی/ج1/
ص252( کفر بعد از ایمان، در قرآن کریم تعریف رسمی از منافقین 
کـه  کـه امـام حسـین؟ع؟ را کشـتند. آن زمانـی  اسـت. اینهـا بودنـد 
نکشته بودند چه کار می کردند؟ از دوقطبی سازی شروع می کردند.
ننگ بر همۀ کسانی که در این کشور دوقطبی سازی می کنند، 
. آن هـم  لعنـت خـدا بـر رسـانه ها و رسـانه چی های دوقطبی سـاز
گر دوقطبی  دوقطبی دروغ! ای کاش دوقطبی آنها واقعی بود. تازه ا
آنها واقعی بود، می شدند مثل یزید! چون یزید بر اساس یک گسل 
کـرد. وقتـی سـر بریـدۀ أباعبداهلل الحسـین؟ع؟ را  کار را  واقعـی ایـن 
جلویش گذاشتند، با چوب به لب و دندان حسین فاطمه می زد، 
از یـک دوقطبـی سـخن گفـت. »لعبـت هاشـُم بالملـك فال خبـٌر جاء 
و ال وحـٌی نـزل« یعنـی ایـن دعـوای دیرینـۀ بیـن مـا بیـن بنی امیـه و 
بنی هاشـم بـوده، یـک زمانـی بنی هاشـم پیـروز شـدند، االن هـم 

بنی امیه پیروز شده.
دوقطبی سازی یک کار یزیدی است، یزید هم بعد از شهادت 
امام حسـین؟ع؟ با دوقطبی سـازی می خواسـت این ماجرا را حل و 
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فصـل کنـد! از بنـده ایـن تحلیـل را قبـول نکنیـد، بـه قـرآن مراجعـه 
کنید، به سخنان امام دربارۀ دوقطبی سازی و نقش آن در شهادت 
شیخ فضل اهلل نوری و پرهیزی که می دادند از دوقطبی سازی نگاه 
بکنیـد، چقـدر حضـرت امـام پرهیـز می دادنـد، چقـدر مقـام معظم 

رهبری پرهیز می دادند.
آیـا شـده اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری حرفـی بزنند ولـی نود 
و ُنـه درصـد نخبـگان کشـور رعایتـش نکننـد؟ بلـه، همیـن موضـوع 
دوقطبی سازی. ایشان با کمال نجابت برخورد می کنند و خودشان 
بـا پشـتیبانی مـردم مملکـت را از آسـیب های دوقطبی سـازی نگـه 
کردنـد، مـردم  کار آمـد، بـا او همـکاری  کـه روی  داشـتند، هرکسـی 
هـم ایشـان را بـاور کردنـد و قبـول کردنـد کـه ایشـان حمایت هایش 
از دولـت فراتـر از ایـن حرف هـا اسـت، بخاطـر ثبـات جامعه اسـت و 
نگاه نمی کند آن فرد مال چه جناحی است. مردم این را از ایشان 
گـر امـام و آن  گـر ایشـان و ایـن عملکردهایـش بـود، و ا پذیرفتنـد، ا
عملکردهای پیامبرگونۀ امام نبود، مملکتی باقی نمی گذاشـتند، 

این تنها فرصت ما است.



|�جلسه�هشتم�|
حزب بازی و دوقطبی بازی؛ دو مانع مهم در راه 

قدرت گرفتن مردج

کثرها� �با�حداقل�ها�است�ولی�باید�دنبال�حدا حیات�انسان�درگیر

باشیم

روش تربیتی قرآن این گونه است که گاهی از اوقات، افق اعلی و آن 
چشم انداز بلند را نشان می دهد و اهداف بسیار واال را برای انسان 
ترسـیم می کنـد تـا انسـان انگیـزه پیـدا کنـد و بـه سـمت آن اهـداف و 
آرمان های بلند، حرکت کند، گاهی از اوقات هم به حداقل ها تذکر 
می دهد و می گوید، مواظب باش در چاله ها نیفتی. مثًا می فرماید: 

، تو را از  َكِر< )عنکبوت/45( نماز ُم�نْ
ْ
اِء َوال َ ْحسش �نَ

ْ
َهى َع�نِ ال �نْ اهقَ �قَ

َ
ل َ
�نَّ الّص >اإِ

فحشـاء و منکـر بـاز مـی دارد. این یعنی نماز دسـت تـو را می گیرد که 
از ایـن گرفتاری هـا نجـات پیـدا کنـی یـا گرفتـار ایـن مسـائل نشـوی. 
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اما نباید گفت که غایة القصوای اهدافش، همین است. چون بعد 

گر  ُر< این ذکِر باعظمت الهی است. تو ا ْك�بَ
ئَ
ِه ا

َ
ْكُر الّل ِ �ن

َ
می فرماید >َول

�< هم بروی، باز راهش نماز است.
ْ��نَ

ئَ
ْو ا

ئَ
�نِ ا ْ ْوَس�ي ا�بَ �قَ بخواهی تا >�قَ

کثرها  باالخره حیات انسان درگیر با حداقل ها است ولی آن حدا
را می خواهد. تربیت دینی هم گاهی احکامی را ذکر می کند یا نتایجی 
کـه بـرای ایـن احـکام ذکـر می کنـد، آدم را بـه نتایـج حداقلـی درگیـر 

می کند، گاهی هم آدم را به آن نتایج بلند، درگیر می کند.

درگیــر� حدقلــی� موانــع� بــا� گاهــی� جامعــه،� قدرت�گرفتــن� بــرای�

می�شویم؛�مثل�دوقطبی�های�دروغین

بحث ما دربارۀ قدرت هم، گاهی با یک مشکالت و موانع حداقلی 
کـه چـاره ای نیسـت و بایـد بـا آنهـا درگیـر بشـویم.  درگیـر می شـود 
مثـًا اینکـه چـه چیـزی مانـع قدرت گرفتـن جامعـۀ مـا و مـردم مـا 
کـه  هسـت؟ ایـن بایـد از حداقل هـای آموزشـی جامعـۀ مـا باشـد 
دوقطبی سازی، رذیالنه ترین صورت رفتار منافقانه است، ولی اصًا 
دیـده نمی شـود. مـا نمی خواهیـم بحـث قـدرت و خلیفـه اهلل بودِن 
انسـان و اینکـه مسـتضعفین بناسـت وارث زمیـن بشـوند را تقلیـل 
بدهیـم بـه درگیـری بـا دوقطبی سـازی. ولـی ایـن مثـل یـک میخـی 
اسـت که داخل چرخ ماشـین رفته اسـت و این ماشـین باید توقف 

کند و پنچری را برطرف کند.
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تصـور نکنیـد کـه هـدف مـا از ایـن مباحـث این بوده اسـت که 
ایـن دوقطبـی را کنـار بزنیـم. اینکـه اصـًا نباید در جامعۀ ما باشـد، 
ولـی متأسـفانه از بـس بـه آن توجـه نشـد، از بـس در نمازجمعه هـا 
گفتـه نشـد، از بـس سیاسـیون بـه آن تفـّوه نکردند، از بـس که علما 
دربـارۀ آن، کتاب هـا ننوشـتند کـه االن بـه عنـوان حرفـی کـه بـرای 
خیلی هـا عجیـب اسـت، بـه نظـر می رسـد و می گوینـد »یعنـی واقعًا 
رذیالنه ترین صورت نفاق در جامعه، دوقطبی سـازی اسـت؟ پس 
چـرا این قـدر رایـج اسـت؟« در عیـن حـال کـه ما این را یک مشـکل 
و مانع بر سـِر راه قدرتمندشـدن مردم و جامعه می دانیم، اما این 

هدف بحث ما نیست.
ایـن  بـا  از بحث هـای سیاسـی  امام حسـین؟ع؟  در مجلـس 
جزئیـات تنفـر داریـم کـه بخواهیم کلمات سـخیفی مثـل دوقطبی 
اصالح طلـب _ اصولگـرا به کار ببریم یا مجلس امام حسـین؟ع؟ را در 
حـد انتقـاد از نماینـدۀ مجلـس، پایین بیاوریم. ولی این مسـائل را 
چـه کار بایـد کـرد؟ باالخـره ایـن حرکتی که بـرای تغییر عالم اسـت و 
بنـا نیسـت جـز بـه ظهـور منتهی بشـود، باید این طور موانـع ُخرد و 
کوچک را هم کنار بزند. نمی شـود که این موانع را نشـان ندهیم و 
خیلی ها فکر کنند که با همین وضعیت باید به سمت ظهور رفت. 

نه؛ این جزئیات را هم باید اصالح کرد.
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�کرده�اند� بعضی�ها�دوقطبی�دروغین�اصول�گرا�_�اصالح�طلب�را�باور

و�نیروهای�مستقل�انقالبی�را�اصول�گرا�می�نامند

بعضی از دوستان پرسیدند: »شما چرا این دو جناح اصالح طلب 

و اصول گـرا را یکسـان در نظـر می گیریـد درحالی کـه انصافـًا برخـی از 

اصول گراهـا منصفانه تـر رفتـار می کننـد« و نمونه هایـی را هـم ذکـر 

کردند. بنده به ایشـان گفتم: شـما چرا نیروهای مسـتقل انقالبی را 

اصول گرا می دانید؟ اصًا چرا شما موجودیت این دوقطبی را قبول 

کردید؟ چرا این دروغ را باور کردید؟ یک عده ای اسـم خودشـان را 

اصالح طلـب گذاشـتند و اسـم کل مملکـت را گذاشـتند اصول گـرا! 

بعـد می گوینـد: همیـن دو جنـاح در مملکـت هسـت! ُخـب ایـن 

دروغ اسـت. آن وقت هر کسـی بگوید »من نه اصول گرا هسـتم و نه 

اصالح طلـب« از او قبـول نمی کننـد. بـا وقاحـت زائدالوصفـی همـۀ 

آدم ها را برچسب می زنند و یک خفقان عجیبی ایجاد می کنند.

گسـل سیاسـی  ایـن دوقطبـی اصـًا دروغ اسـت و ایـن یـک 

واقعـی نیسـت و بارهـا دروغ بودنـش اثبـات شـده اسـت. مثـًا شـما 

در انتخابـات مجلـس ششـم، دیدیـد که این دو گـروه در مقابل هم 

ایسـتادند. یـک عـده ای آمدنـد بـا آقـای هاشـمی درافتادنـد، امـا در 

ادامۀ مسیر، دیدید که این دو تا یکی هستند و مردم سِر کار بودند. 

در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 76 هـم بـه آقـای هاشـمی 
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هجمه می کردند که رأی بیاورند، اما وقتی رأی آوردند، دولت تغییر 
چندانی نکرد. یعنی مردم را سِر کار گذاشته بودند!

کــه�ایــن�فضــای�دوقطبــی،� �هســتند� کشــور � افــراد�شایســته�ای�در

اجازه�نمی�دهد�کارشان�را�درست�انجام�بدهند

ایـن دروغ از پایـه و اسـاس، فضـای سیاسـی کشـور را گرفتـه اسـت. 
، همین فقط همین  سعی می کنند این طور القا کنند که در کشور
اینکـه  ضمـن  نیسـت،  این طـور  درحالی کـه  هسـتند،  جنـاح  دو 
خیلی ها هم اصًا هیچ طرفی نیستند ولی صدای شان در نمی آید 
چـون می گوینـد »مـا را به طرفداری از یک جنـاح، متهم می کنند« 
گر از هر طرفی انتقاد کنی، متهم می شوی به طرفداری از جناح  ا

مقابلش. این خفقان برای جامعۀ ما زشت است.
کـه  کشـور این طـور نیسـت  کـه در  نکتـۀ بعـدی ایـن اسـت 
همۀ افراد آلودۀ به این وضعیت باشـند. افراد زیادی هسـتند که 
شایسـته هسـتند، در دولت هـای مختلـف هـم خدمـت کرده انـد 
امـا فضـای سیاسـی جامعـه نمی گذارد که اینها کارشـان را درسـت 
انجـام بدهنـد. بنـده هم در مجلس قبلی و هم در مجلِس فعلی، 
به بعضی از نمایندگان و زحمت شان معتقد هستم و می بینم که 
زحمـت می کشـند. منتهـا گاهـی از اوقات یک حرف هایی شـنیده 
کـرد نـه  کـه آن را مثـل یـک غـدۀ سـرطانی بایـد جراحـی  می شـود 
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اینکـه همـه اش را دور ریخت. یک وقت این بحث ها ناامیدکننده 
نباشـد. این طـور مشـکالت، و این طـور توقف هـا، در شـأن جامعۀ 

ما نیست.

�موانعی�که� �باید�کرد؟�یکــی�از ،�چــه�کار بــرای�حل�مشــکالت�کشــور

باید�برطرف�شود،�دوقطبی�بازی�است

باالخـره مـا در فضـای کلـی هم سـخنرانی کنیم و جلـو برویم، مردم 
می گوینـد »االن گرفتـاری هسـت، بـرای ایـن مشـکالت چـه جوابی 
کـه چنـد  گرفتاری هـا ایـن اسـت  می دهـی؟« پاسـخ بنـده بـه ایـن 
گـر اینهـا حـل بشـود، بسـیاری از  کـه ا کشـور هسـت  تـا مشـکل در 
مشکالت برطرف خواهد شد. یک مشکل را در جلسه قبل عرض 
بـود و یـک  کاذب«  کـه »دوقطبی بـازی و دوقطبی سـازی  کـردم 

مشکل هم در همین جلسه عرض خواهم کرد.
صحبـت  کوچـک  موانـع  دربـارۀ  جلسـه،  دو  ایـن  در  فعـًا 
می کنیـم، ولـی در جلسـات آینـده، از راه ها و شـاهراه های نورانی و 
بزرگـی صحبـت خواهیـم کـرد کـه باید طـی کنیم تا جهـان را نجات 
کـرد.  کـه قطعـًا نجـات پیـدا خواهـد  بدهیـم؛ جامعـۀ خودمـان 
شـب های بعـد، از راه حل هـا صحبت خواهیم کـرد ولی این موانع 
واقعًا موانع جدی و مهمی بر سر راه ما هستند که باید این موانع 

را برطرف کنیم.
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همان طـور کـه در جلسـه قبـل بیـان شـد، سـورۀ منافقـون در 

�نْ  �ئِ
َ
و�نَ ل

ُ
ول �قُ َ شـأِن دوقطبی سـازان نازل شده است. می فرماید: >�ي

< )منافقـون/8( آنهـا  ّلَ
�نَ
ائَ

ْ
َها ال َعرنُّ ِم�نْ

ائَ
ْ
�نَّ ال ِر�بَ حنْ �يُ

َ
�قِ ل �نَ َمِ��ي

ْ
� ال

َ
ل ا اإِ

ْع�نَ َ َر�ب

گـر به مدینـه برگردیـم، آنهایی که عزیزتر هسـتند  می گوینـد کـه مـا ا
خوارتـر  و  ذلیل تـر  کـه  را  کسـانی  آن  اسـت(  انصـار  )منظورشـان 
هسـتند )منظورشـان مهاجریـن اسـت( بیـرون می کنیـم.... ایـن 

دوقطبی سازی محور سورۀ منافقین است.

�جامعه� �هم�در �یک�جهت�دیگر �ایجاد�دوقطبی�از �از منافقین�غیر

اختالف�ایجاد�می�کنند

منافقین فقط این خاصیت را ندارند که جامعه را دوقطبی کنند، 
بلکـه از یـک جهـت دیگـری هم در جامعه اختـالف ایجاد می کنند 

�ي  ِ
ُكْم �ن

َ
َما ل کـه در آیـه دیگـری از قـرآن آمـده اسـت. می فرمایـد: >�نَ

< )نساء/88( چرا شما دربارۀ منافقین اختالف  �نِ �يْ �قَ �ئَ �نَ �نِ �ي �قِ ا�نِ ُم�نَ
ْ
ال

نظر پیدا می کنید؟ برخی می گویند که با آنها با مدارا برخورد کنید 
و برخی می گویند باید با آنها محکم برخورد کنید...

ایـن هـم یـک اختـالف دیگـری اسـت کـه منافقیـن در جامعـه 
کـه جامعـه را دوقطبـی  پدیـد می آورنـد. از یـک طـرف، خودشـان 
، منصفیـن و مؤمنیـن جامعـه هـم دربـارۀ  می کننـد، از طـرف دیگـر

آنها اختالف نظر پیدا می کنند که نسبت به آنها چه کار کنیم؟
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ُه< آیا شما 
َ
ّلَ الّل صنَ

ئَ
ْهُ�وا َم�نْ ا �نْ �قَ

ئَ
ُ�و�نَ ا ِر�ي �قُ

ئَ
در ادامۀ آیه می فرماید: >ا

می خواهیـد هدایـت کنیـد کسـانی را کـه خـدا هدایت شـان نکـرده 
است! دلت برای منافقین می سوزد؟ آیا اینها قابل اصالح هستند؟

فقهای محترم شورای نگهبان، کسانی که به دوقطبی دامن 
می زننـد شـما بـه چـه امیـدی آنهـا را بـرای مسـئولیت ها و پسـت ها 
ک مـا قرآن نیسـت؟ آیـا همین که اشـکال  تأییـد می کنیـد؟ مگـر مـال
امنیتـی نـدارد، اشـکال اخالقـی نـدارد و اشـکال دزی بیت المـال 
ندارد، کافی است؟ سورۀ منافقین در مورد هیچ کدام از این سه تا 

اشکال نیست، بلکه دربارۀ دوقطبی سازی است.

�/ می�شــود؟� جامعــه� ضعــف� موجــب� چگونــه� دوقطبی�ســازی�

دوقطبی�سازی�موجب�می�شود�افراد�ضعیف�باال�بیایند

ایـن دوقطبی سـازی چگونـه موجـب ضعـف جامعـه می شـود؟ دو 
سـه مـوردش را جلسـه قبـل عـرض کـردم، دو سـه مـورد دیگـرش را 

هم عرض می کنم و چند روایت در این باره می خوانم.
دوقطبی سـازی  کـردم  عـرض  قبـل  جلسـه  کـه  همان طـور 
و  بیاینـد. ماجـرای سـقیفه  بـاال  افـراد ضعیـف  موجـب می شـود 
، این را به ما نشان داده است. امیرالمؤمنین  برخی جاهای دیگر
کم  علی؟ع؟ می فرماید: وقتی آدم های سفله، ناچیز و بی ارزش، حا
ـَفِل«  َوِل ِباْصِطَناِع الّسِ

ُ
بشـوند دولت ها نابود می شـوند. »َزَواُل الّد
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)غررالحکم/5486( آن وقت دولت که نابود بشود یک ملتی نابود 
شده است.

وقتی کـه  می فرمایـد:  دیگـری  جـای  در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
َراِذُل 

َ ْ
ک می شـوند. »إذا ِإَذا َمَلـَك ال اراذل بـاال بیاینـد، افاضـل هـال

َفاِضـُل« )غررالحکـم/4033( فکر کرده اید که یک نمایندۀ 
َ ْ
َهَلـَك ال

گـر آدم قوی ای  ، ا ، یـک مدیرکل، یک اسـتاندار مجلـس، یـک وزیـر
نباشد و باال بیاید چه اتفاقی می افتد؟ مثًا به دلیل جناحی بودن، 
مجبـور بشـوند ایـن را بـاال بیاورنـد و مـردم بـه دلیـل جناحـی بـه او 
رأی بدهنـد تـا آن جنـاح بـاال نیایـد، وقتـی یـک آدم ناشایسـت بـاال 
ک و نابـود می شـوند؟  بیایـد، می دانیـد چندتـا آدم شایسـته هـال
اینها سخنان امیرالمؤمنین؟ع؟ است. فقط این نیست که مواظب 
باشـیم ایـن خـالف نکنـد یـا جلـوی خالفـش را بگیریـم. آنهایـی کـه 
شایسـتگی داشـتند و باال نیامدند، هزار تا کار می توانسـتند بکنند 

و این ضربه بزرگی به ممکت است.

�کثیف� صهیونیســت�ها�دوســت�دارند�صحنۀ�سیاســی�ما�این�قدر

بشود�که�آدم�حسابی�ها�جلو�نیایند

اصـًا صهیونیسـت ها دوسـت دارنـد صحنـۀ سیاسـی را این قـدر 
کثیـف بکننـد تـا هیـچ آدم حسـابی ای جلـو نیایـد. اآلن شـما بـه 
بعضی از آدم حسابی ها، رویت نمی شود که بگویی »وارد مجلس 
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گـر بـه او بگویـی، ناراحت می شـود و می گوید: اصًا شـأن  بشـوید« ا
مـن اجـازه نمی دهـد وارد ایـن عرصـه بشـوم... نماینـدگان محتـرم 
مجلس، ببخشند ولی فضای انتخابات در بعضی از شهرستان ها 
از نخبگان شـان حاضـر نیسـتند جلـو  این جـوری اسـت! خیلـی 
کـه دعـوا بیـن چـه  کنیـد و ببینیـد  بیاینـد، می گوینـد: برویـد نـگاه 

کسانی است!
بـه بنـده می گویند: شـأن مجلس را حفظ کن. می گویم: خب 
شـأن مجلـس را خـوِد مجلـس در درجـۀ اول بایـد حفـظ کنـد. در 
بعضـی از شـهرها ایـن چـه فضـای انتخاباتـی اسـت؟ ایـن چـه طـرز 

رقابت های انتخاباتی است؟
ِإْدَبـاِر  َعَلـی   

ُ
»ُیْسـَتَدّل می فرمایـد:  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن 

َراِذِل 
َ ْ
ـُك ِباْلُغـُروِر َو َتْقِدیـُم ال َمّسُ ُصـوِل َو الّتَ

ُ ْ
ْرَبـٍع َتْضِییـُع ال

َ
َوِل ِبأ

ُ
الـّد

َفاِضـِل« )غررالحکـم/ 10965( نابـودی دولت هـا بـا ایـن 
َ ْ
ِخیـُر ال

ْ
َو َتأ

چهـار عامـل اسـت: آن چیزهایـی که اصل اسـت تضییع بشـود، به 
ع اسـت، پرداختـه بشـود. اراذل جلـو بیفتنـد،  آن چیزهایـی کـه فـر
آثـار همـان دوقطبی بـازی  اینهـا  افاضـل عقـب بیفتنـد. درواقـع 
بیهوده در جامعه است. دوقطبی بازی باعث می شود کسانی باال 

بیایند که شایستگی ندارند.
و  سیاسـت ورزان  و  سیاسـت بازان  مشـهورترین  از  برخـی 
گر حزب هایشان واقعًا  سیاستمداران حزبی در کشور هستند که ا
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گر  حـزب بـود، اینهـا تـا نیمۀ بدنۀ حـزب هم باال نمی آمدنـد؛ یعنی ا
کـه پایـگاه  واقعـًا یـک سـاختار حزبـِی درسـت و حسـابی داشـتند 
مردمـی داشـته باشـد و آدم هـا به صورت کنگره ای بـاال بیایند؛ مثًا 
 ، از یـک میلیـون نفـر اعضـای یـک حـزب، در گروه هـای کوچک تـر

انتخابات بشود و همین طور افراد شایسته، به مرور باال بیایند.

�نتایــج�دوقطبی�بــازی،�جلــو�آمــدن�اراذل�و�عقــب�مانــدن� یکــی�از

افاضل�است

افتـاده اسـت؟  کسـانی  ببینیـد رسـانه ها بعضـًا دسـت چـه  مثـًا 
چقـدر واقعـًا اطالعـات دارنـد و چقـدر از افـکار عمومـی، نمایندگـی 
می کننـد؟ ایـن یـک حرفـه اسـت و بایـد با دیـد حرفه ای بـه آن نگاه 
کرد. درحالی که االن می بینید بعضی ها را به عنوان خبرنگار اتخاذ 
کننـد. امـا در سـاختار  کـه پـول بگیرنـد و تـرور شـخصیت  کرده انـد 

حزبی، این تیپ افراد، اصًا نباید جایگاهی داشته باشند.
بعضی از افراد مشهور انتخاب شده در حزب، از نظر سیاسی، 
قـوی هسـتند هرچنـد ممکـن اسـت مـا مواضـِع سیاسـی او را قبول 
نداشته باشیم ولی معلوم است که این فرد سیاستمداری است. 
ولـی بعضـی از افـراد هسـتند کـه از نظـر سیاسـی هـم قـوی نیسـتند 
کـه رفقـای هم حزبـی اش او را مسـخره می کننـد و بـه او  به حـدی 
می خندنـد ولـی او را جلـو می فرسـتند چون می گوینـد: او می تواند 
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َراِذِل 
َ ْ
رأی بیـاورد. فضا نباید این گونه باشـد! ایـن همان »َتْقِدیُم ال

اینهـا نتیجـۀ دوقطبی سـازی اسـت و  َفاِضـِل« اسـت 
َ ْ
ال ِخیـُر 

ْ
َتأ َو 

سیاست واقعی نیست.
در هیچ هواپیمایی رأی گیری نمی کنند برای اینکه چه کسی 
برود خلبان بشود! البته معنایش این نیست که بنده رأی گیری را 
گر هم بخواهند رأی گیری کنند از بین چندتا خلبان  قبول ندارم! ا
باید رأی گیری و انتخاب می کنند. اما دوقطبی سازی اجازۀ این را 

به شما نمی دهد!

�سیاســت،� �منفی�دوقطبی�بازی�این�اســت�که�مردم�از �آثــار یکــی�از

دل�زده�می�شوند

جلسـه قبل چند تا آثار از دوقطبی را گفتیم. از آن دوازده تا اثر بد 
دوقطبی سازی یکی دوتا اثر را به صورت کلی به شما بگویم. یکی از 
آثارش این است که وقتی این دوقطبی بازی ها و این جناح بازی ها 
صـورت گرفـت، شـعارهای اصلـی ملت فراموش می شـود. چون هر 
کـدام بایـد یـک گربـه ای برقصاننـد تـا رأی بیاورنـد. لـذا بـه کارهـای 
پوپولیسـتی می افتنـد. درحالی کـه به جـای ایـن کارها، بایـد برنامه 
گـر رهبـری یـک شـعاری را مطـرح می کنـد برای  ارائـه بدهنـد. مثـًا ا
گر صادق باشند، باید بگویند  تقویت تولید داخلی، این جناح ها ا
»مـن ایـن روش را دارم بـرای اینکـه تولیـد را افزایـش بدهـم...« آن 
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دیگـری بگویـد: »مـن هـم آن روش را دارم...« مبـارزات انتخاباتـی 
باید این گونه شکل می گیرد.

االن این گونـه نیسـت، اصـًا طـرف می آیـد یـک چیـز دیگـری 
می گوید که زیرآب کّل مملکت را می زند. اآلن حدود بیست و پنج 
، ژسـت اپوزسـیون گرفتن، رواج دارد.  سـال اسـت که در این کشـور
هیـچ نتیجـه ای هـم نداشـته اسـت. بعضـًا می گوینـد »می خواهیم 
وقـت  هـر  اتفاقـًا  بدهیـم!«  افزایـش  را  انتخابـات  در  مشـارکت 
کسـانی که ژسـت اپوزسـیون گرفتند رأی آوردند، در دور بعدی آمار 
شـرکت کنندگان در انتخابـات کاهـش پیدا کرده اسـت. این تجربۀ 

سی سال اخیر است.
درگیـری  یـک  می کنـد،  درسـت  کاذب  هیجـان  یـک  اینهـا 
کاردکشـی درسـت می کنـد و بعـد همـه را مأیـوس  خیابانـی و پال
کاری مـردان  می کنـد! درحالی کـه، سیاسـت در اصـل، عرصـۀ فـدا
بزرگ است، عرصۀ خلوص و جهد و اجتهاد مظلومانه و معصومانه 
در راه خداست، عرصۀ عشقبازی با خداست. سیاست عرصه ای 
اسـت کـه یـازده امـام مـا در این عرصه شـهید شـدند، حضـرت زهرا 
در ایـن راه شـهید شـده، به خاطـرش جـان دادنـد. ولـی بـا ایـن 
کـه  کاری می کننـد  کاذب،  دوقطبی سـازی ها و ایجـاد هیجانـات 
مردم حالشان از سیاست به هم بخورد. ما این جوری می خواهیم 
به جامعۀ امام زمان برسیم؟ سیاست یعنی معادلۀ قدرت، آیا این 
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دست های کثیف می توانند قدرت را سر جای خودش بنشانند؟ 
نه؛ اجازه نمی دهند!

م�می�شود�
ُ
�فضای�دوقطبی،�شعارها�و�مسائل�اصلی�جامعه�گ در

و�شعارهای�پوپولیستی�مطرح�می�شود

کارشناسـان چقـدر از دسـت سیاسـت ورزان جامعـه  االن ببینیـد 
ناراحت هستند. این سیاست ورزان را چه کسانی وسط می آورند؟ 
جناَحین. یا آدم هایی که از این جناح بازی ها سوءاستفاده می کنند. 
بعضی ها هم می گویند »من مستقل هستم« ولی می خواهند از این 
جناح بازی ها سوءاسـتفاده کنند. بعضی ها هم نان به نرخ روزخور 
هستند، تا می بینند مردم از دو جناح بدشان می آید، می گویند »ما 

مستقل هستیم« اینها برای جامعۀ ما زشت است!
مدیـران جامعـه بایـد صالح تریـن افـراد باشـند. شـما قضـاوت 
کنیـد از آدم هـای ایـن مملکـت بپرسـید؛ از زرتشـتی، از متدیـن بـه 
هـر دینـی، اصـًا از بی دین ها و وطن پرسـت ها بپرسـید. اصًا به هر 
کسـی که می خواهید مراجعه کنید و این سـؤال را از او بپرسـید. در 
ایـن فضـا مدیـر خـوب پیـدا کـردن، آیـا سـخت نیسـت؟ بله سـخت 

است، این فضا را باید درست کرد.
گـم می شـود. چـون  در ایـن فضـا، شـعارهای اصلـی جامعـه 
شعارهایی مطرح می شود برای کارهای پوپولیستی تا بتوانند رأی 
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بیاورنـد. مگـر می شـود در ایـن فضـا، درسـت کار کـرد؟ شـما بایـد در 
دولـت، حـدود سـیصدهزار مسـئول تعییـن کنید. آن وقـت بعضی از 
این سیصدهزار نفر، می روند سراغ اینکه »با کی ببندند؟« درحالی که 
کاری و ازخودگذشتگی انتظار داریم.  ما از اینها تقوا و خلوص و فدا
البته در همۀ دولت ها افراد مخلصی هستند که اصًا به این مسائل 
نـگاه نکننـد و کارشـان را انجـام بدهند! اما باالخره چنـد درصِد این 
مشکالت هم که پیش بیاید، همان کافی است برای اینکه مملکت 
را دچـار مشـکل بکنـد. مشـکالتی مثل به هم ریختن شـعارهایی که 
جامعه باید به سـمتش حرکت کند. مشـکالتی مثل طرح هایی که 
بـدون اولویـت هسـتند و کلیـد زده می شـوند. مشـکالتی مثـل تمام 

نشدن طرح ها در دولت های مختلف.

نظر�حضرت�امام؟هر؟�دربارۀ�تشکیل�احزاب�در�یک�جامعه�چه�بود؟

مشکل بعدی غیر از این ماجرای دوقطبی سازی، مشکل احزاب 
در جامعـه هسـت. ایـن مشـکل از جهاتـی، سـنگین تر از مشـکل 
قبلـی اسـت. در این بـاره اجـازه می خواهم بخش هایی از سـخنان 
حضـرت امـام را بـرای شـما بخوانـم تـا ببینیـم راه چـاره چیسـت. 
حضـرت امـام؟هر؟ در 9 آبـان 1357 یعنـی قبـل از پیـروزی انقـالب 
و زمانـی کـه در پاریـس بودنـد؛ این طـور می فرماینـد: »از اول، مثـًا 
شاید از مشروطه به این طرف، این احزاب پیدا شده باشند، این 
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احـزاب مختلفـه خیـال نکنیـد کـه من بـاب اتفـاق یـک دسـته ای با 
هم جمع شدند و حزبی تشکیل دادند. این با یک نقشۀ شیطان 
بـوده. قدرت هـای بـزرگ بـرای اینکـه ایـران را نگذارند بـا هم متحد 
بشـوند یک حزب درسـت کرده اسـمش را این گذاشته، یک حزب 
درست کرده اسمش را آن گذاشته. این حزب با آن دشمن است، 
آن حزب با این دشمن است. احزاب در بطن این جامعه درست 
کرده انـد، و ایـن احـزاب و  کرده انـد، جبهه هـای مختلـف درسـت 
جبهه های مختلف هم این طور نیست که آن کار خودش را بکند 
و راه خـودش را بـرود بـه آن کار نداشـته باشـد، آن هـم کار خـودش 
، بـا هـم مختلفنـد، بـا هـم  را بکنـد بـه ایـن کار نداشـته باشـد. نخیـر
مخالفند. یک راه استفادۀ غرب از ما، استفادۀ آمریکا و شووری از 
مخازن و ممالک ما همین معناست که در بطن خوِد یک جامعه 
کـه بایـد بـرای خـودش یـک حسـابی داشـته باشـد، یک پیشـرفتی 
بکنـد. در همـان بطـن جامعـه از طریق هـای مختلـف اختالفـات 

درست می کنند. اختالف مسلک های مختلف...«
در جلسـه قبـل، گسـل های سیاسـی را مثـال زدم کـه به طـور 
کاذب و دروغیـن درسـت کردنـد، گسـل های قومـی را هـم امام در 
اینجا مثال می زند و می فرماید: »جنگ ترک و فارس، جنگ کرد 
و مثًا غیرکرد. جنگ مثًا فرض بفرمایید بلوچ و غیر بلوچ، از این 
مسـائل درسـت می کنند، می تراشـند. یک مملکتی که باید همۀ 
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کـدام را بـه راهـی می برنـد، یعنـی  آن بـا هـم مجتمـع بشـود و هـر 
نقشـه ها می بـرد اینهـا را بـه ایـن راه هـای مختلـف و بـه واسـطۀ 
همین اختالفاتی که در بطن خوِد جامعه اسـت نمی گذارند این 
را  آنهـا اسـتفادۀ خودشـان  بـرود.  ترّقـی خـودش  بـه  رو  جامعـه 
می کنند. اینها می زنند توی سر هم، آنها می آیند نفت هایشان را 
می برند، گازهایشان را می برند، هرچه دارند اینها غارت می کنند. 
کسی هم نیست که حرف بزند، برای اینکه یک فکر واحد نیست، 
سـنخ  یـک  ایـن  ایـن،  بنابـر  اسـت.  مختلـف  و  متشـّتت  افـکار 
اختالفاتـی اسـت کـه تـوی جامعـه و بطـن جامعـه مـا می اندازنـد، 
را  ایـن اختالفـات  کـه  اتفـاق نیسـت و نقشـه اسـت  بـاب  و ِمـن 

درست می کنند.«
این نظر حضرت امام قبل از انقالب دربارۀ تشکیل احزاب در 
یـک جامعـه اسـت. ایشـان در 3 دی 1357 دوبـاره به این موضوع 
اشـاره می کند و می فرماید: »اصل این احزابی که در ایران از صدر 
مشـروطیت پیدا شـده اسـت، آنکه انسـان می فهمد این اسـت که 
این احزاب ندانسته به دست دیگران پیدا شده است؛ و خدمت 
بـه دیگـراْن بعضـی از آنهـا کرده انـد. مـن این طور احتمـال می دهم 
که در سایر ممالک _ که آن وقت، مهم انگلستان بوده است _ آنها 
یـک احزابـی درسـت کردنـد بـرای بـه دام انداختـن ممالـک عقـب 
افتـاده و ممالکـی کـه از آنها اسـتفاده می خواسـتند بکنند. احزاب 
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در آنجا این طور نبوده که دو حزب مثاًل با هم به َحَسب واقع یک 
اختالفی بکنند و یکی از آنها به نفع دولتشان یا مملکتشان، یکی 
آنهـا بـه خـالف او یـک چیزی بگوید. لکن احزاب را به نظر می رسـد 
کـه درسـت کرده انـد بـرای اینکـه دیگـران هـم بـه آنها اقتـدا کنند در 
درسـت کـردن احـزاب.« یعنـی می خواهند به ممالک دیگر نشـان 
بدهنـد کـه ببینیـد مـا چه احزابی داریم که با هـم مقابله می کنند! 
برای اینکه دیگران را استحمار کنند و آنها هم بروند چنین احزابی 
کننـد و بعـد احزابشـان بـا هـم اختـالف بکننـد و ضعیـف  درسـت 
بشـوند. درواقـع آنهـا دارنـد ما را بازی می دهنـد که فریب بخوریم و 

همان کار را انجام بدهیم.
امـام؟هر؟ در ادامـه می فرمایـد: »در ممالـک مـا، و خصوصًا در 
مملکـت ایـران، از اول کـه احـزاب درسـت شـده اسـت، اینهـا _ هـر 
. یک  جمعیتـی یـک حزبـی درسـت کردنـد دشـمن بـا احـزاب دیگـر
صحنـۀ مبـارزه بیـن احـزاب. و ایـن از باب این بوده اسـت که چون 
خارجیهـا می خواسـتند از اختـالف ملتهـا، از اختـالف توده هـای 
مردم اسـتفاده کنند، یکی از راههایی که موجب این می شـود که 
اختالف پیدا بشود و مردم با هم در یک مسائلی مجتمع نشوند، 
قضیـه احـزاب بـوده اسـت. حـزب درسـت می کردنـد. ایـن حـزْب 
حـزِب مثـاًل »دموکـرات«، این حزْب حزِب »تـوده«، آن حزْب حزِب 
چـه »عدالـت« _ نمی دانـم چـه. در آن وقتهـا یـک َاسـمای دیگـری 
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داشـت، کم کم َاسـما هم اروپایی شـد! اینها در ممالک خودشـان 
یـک چیـزی درسـت می کننـد، صـورت اسـت، واقعیـت نـدارد؛ بـه 
واسطه آن صورْت ممالک دیگر را به دام می اندازند، که آنها وقتی 
کـه احـزاب درسـت می کننـد واقعـًا بـا هـم دشـمن می شـوند. حـزب 
کذا با حزب کذا، اینها با هم دشمن هستند و تمام عمر خودشان 
را صـرف می کننـد در دشـمنی کـردن بـا هـم. وقتـی بنـا شـد کـه آن 
اشـخاصی کـه مؤثـر هسـتند، آن اشـخاصی کـه امیـد ایـن اسـت کـه 
مملکت به واسطه آنها اصالح بشود، اینها تمام قوایشان را صرف 
کنند در اینکه خودشان به جان هم بیفتند، دعوا کنند خودشان 
با هم، تمام نوشته هایشان بر ضد هم، هر کدام دیگری را رد کند، 
هر کدام دیگری را طرد کند و اینها، یا بعضی آنها دانسته این کارها 
را می کردنـد، و از عمـال ابتدایـی خارجیهـا بودند، و ]یا[ بعضی آنها 
هـم ملتفـت قضیـه نبودنـد کـه دارند آنها را می کشـند بـه یک راهی 
که مخالف با مصلحت کشور خودشان است. اساسًا باب احزاب، 
از اول که پیدا شده است و اینها با هم جنگ و نزاع کردند، به نظر 
می رسد که با دست دیگران ]بوده [ برای اینکه اینها با هم مجتمع 
نشـوند. و آنها از اجتماع یک توده ای می ترسـند، از این جهت به 
واسـطه اینکه اینها مجتمع با هم نشـوند و مربوط با هم نباشـند، 
این امر را کردند و خودشـان هم یک چیزی، صورتی آنجا درسـت 

کردند...« )صحیفه امام/ج5/ص275و276(
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�نیســت؟�آیا�آنها�هم�حزب� �بین�فقها�و�پزشــکان�اختالف�نظر مگر

درست�می�کنند؟

حضـرت امـام؟هر؟ دارد می فرمایـد کـه ایـن احـزاب در غـرب، دروغ 
اسـت، شـما چـرا داریـد مثـل آنهـا حـزب درسـت می کنیـد؟ مگـر 
اختالف نظر بین پزشک ها نیست؟ آیا آنها حزب درست می کنند؟ 
مگر اختالف نظر بین فقها نیست؟ آیا حزب درست می کنند؟ اآلن 
شـما جمعیت، هر کدام مقلد یک مرجع تقلید هسـتید، آیا با هم 
دعوا می کنید و توی سـر هم می زنید؟ نه؛ فقط سیاسـت اسـت که 
هـر کسـی می آیـد هـر کاری کـه خواسـت در عرصـۀ سیاسـت انجـام 
می دهـد؟ شـما هـر پزشـکی را کـه مثًا بـرای دندانپزشـکی انتخاب 
کردیـد، آیـا می رویـد شیشـۀ آن پزشـک دیگری که انتخـاب نکردید 
می شـکنید و بـه او فحـش می دهیـد؟ مگـر بـازی فوتبـال اسـت 
کـه دعـوای قرمـز و آبـی راه بیندازیـم. تـازه قرمـز و آبـی هـم در تیـم 
ملـی بـا همدیگـر متحـد می شـوند امـا سیاسـیون جناحیـن متحد 

نمی شوند. ما اینها را چه کار کنیم؟
از سیاسـیون، سـِر مسـائل  کنیـد، برخـی  نـگاه  همیـن اآلن 
اقتصادی دارند توییت بازی می کنند، هر کدام از این توییت هایی 
گرانـی می کنـد و بـازار  کـه علیـه همدیگـر می زننـد، یـک کمکـی بـه 
ملتهب می شود. البته یکی از عواملش این است و عوامل دیگری 

هم دارد.
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احــزاب�مــا�بایــد�ثابــت�کننــد�ایرادهایــی�را�کــه�امام؟هر؟�بــه�احزاب�

وارد�می�کرد،�آنها�ندارند

حضرت امام در ادامه کالم فوق می فرماید: »صورتی آنجا درسـت 
کردنـد کـه اینهـا ببیننـد کـه مثـاًل در مجلـس انگلسـتان حـزب کارگـر 
داریـم و حـزب مثـاًل کـذا؛ خوب ما هم خوب اسـت داشـته باشـیم! 
اما آنها یک جور دیگر فکر می کنند، اینهایی که از آنها اخذ می کنند 
یک جور دیگری فکر می کنند. اینها وقتی که با هم دو حزب تشکیل 
دادنـد، دو جبهـه مخالـف و دو جبهـه دشـمن تشـکیل می دهنـد! 
ایـن دشـمن اوسـت، او هـم دشـمن اوسـت، و آنهـا اسـتفاده اش را 
می کنند! آنها بازی می دهند اینها را که البته مملکت متمدن باید 
حـزب داشـته باشـد، احـزاب داشـته باشـد؛ خوب پس مـا هم باید 

احزاب داشته باشیم!« )صحیفه امام/ج5/ص276(
کـه اینهـا فکـر کننـد مملکـت متمـدن  یعنـی بـازی می دهنـد 
گـر حـزب نداشـته  بایـد حـزب داشـته باشـد. سـؤال ایـن اسـت کـه ا
باشـد، پـس چـه کار بایـد بکننـد؟ ان شـاءاهلل جلسـات بعـد، راهـش 
را عـرض می کنـم؛ بـر اسـاس آیات قرآن. باالخـره تکلیف این قدرت 

باید مشخص بشود.
بعد می فرماید: »اما احزابی که ما درست می کنیم این طوری 
اسـت کـه ایـن حـزب بـا آن حـزب تمـام عمـرش را صـرف می کنـد در 
اینکـه ایـن او را بکوبـد و او ایـن را بکوبـد. از اول این طـوری زاییـده 



مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

224

شد احزاب در ایران _ به َحَسب نظر من. حاال هم که به صورتهای 
دیگـری درآمـده اسـت؛ حـاال هم انسـان می بیند که اینهـا باز با هم 
همین طور دشمنی می کنند و مخالفت می کنند. و این را هم من 

احتمال می دهم که یک دستی از خارج در کار باشد.« )همان(
انصافًا همین است. احزاب سیاسِی ما دربارۀ این صحبت های 
امام، چه نظری دارند؟ آنها باید ثابت کنند که حزبشان این راهی 

که امام فرموده را نمی روند.

�امام؟هر؟�دربارۀ�احزاب،�عوض�نشد؛�یعنی� �انقالب�هم�نظر بعد�از

همان�ایرادهای�قبلی�وارد�است

حـاال می رویـم سـراغ بعـد از انقـالب و ببینیم که حضـرت امام، بعد 
از انقـالب دربـارۀ احـزاب چـه می فرمایـد؟ ایشـان در تاریـخ دهـم 
دی مـاه سـال 1358 فرمـود: »احزابـی کـه در ایـران پیـدا می شـود، 
 َیْلِعـُن 

ٌ
و جمعیتهایـی کـه در ایـن طرفهـا پیـدا می شـود، اینهـا »کّل

صاِحَبُه« ]هرکدام لعنت می کنند آن یکی را[ همه مخالفند با هم. 
کـه از راه زیـاد شـدن احـزاب، زیـاد  آنهـا هـم همیـن را می خواهنـد 
شدن اختالف درست کنند. این راه، راه احزاب که از آن راه پیش 
می آیـد، در قضایـای دیگـر هم همین حرفها را پیش می آورند، این 
زبانـش چیسـت، آن زبانـش چیسـت، ایـن بایـد چه جور باشـد، آن 
بایـد چه جـور باشـد. تمـام اینهـا نقشـه اسـت. ایـن غائله هایـی کـه 
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یکی بعد از دیگری پیش می آورند، این یک نقشـه هایی اسـت که 
طرح ریزی شده است و به دست خود ماها انجام می گیرد که بین 
خـود ماهـا را از هـم جدا کنند، آنهـا نتیجه اش را ببرند. و خدا همه 
ما را حفظ کند از این طور اختالفات، از این طور چیزها.« )صحیفه 

امام/ج11/ص504(
پس امام بعد از انقالب هم نظرشان در این باره عوض نشد. 
کـه بنـا شـد دوتـا لیسـت  آن اختـالف بیـن روحانَیـت و روحانیـون 
کردنـد  کـردم. امـام بیسـت تـا نصحیـت  بدهنـد را دیشـب عـرض 
کـه هیچ کـدام از ایـن بیسـت تـا اآلن در ایـن حزب بازی هـا رعایـت 

نمی شود. آیا امام اجازۀ تحّزب به این صورت داده بودند؟ نه!
امام؟هر؟ در چهاردهم دی ماه 1358 می فرماید: »مع السف 
ماهـا ملتفـت نیسـتیم. عمـق مسـائل را مـا نمی توانیـم درک کنیـم 
، دویسـت تا گروه در یک مملکت پیدا  که در ظرف یک سـال کمتر
شـدند و دویسـت تا حزب اظهار وجود کردند، این یعنی چه! این 
چه بوده، چیسـت که این طور می شـود. دویسـت تا گروه در اینجا 
پیدا می شود. هرچه گروهها هم زیادتر می شوند اختالفات زیادتر 
می شـود. اصـل حـزب بـازی را، بـه نظر من که در صدر مشـروطیت 
حزب را در ایران درسـت کردند، حزب بازی را برای همین درسـت 
کردنـد کـه نگذارنـد ایـن ملت با هم آشـتی کنند... اینها کاله سـر ما 
می خواهند بگذارند تا ما اختالف پیدا بکنیم. مثل یک بچه ای ما 
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را حساب می کنند که یک توپ می اندازند میدان که سرگرم کنند 
مردم را« )صحیفه امام/ج12/ص25(

این صحبت های امام هم برای بعد از انقالب اسـت. ایشـان 
در آن صحبتـی هـم کـه دوتـا حزِب به اصطالح حزب اللهی درسـت 
گر ایـن توصیه ها واقعًا  شـد، بیسـت تـا توصیـه به آنهـا فرمودند که ا

رعایت بشود، اصًا این جور تحزب ها پدید نمی آید.
حضـرت امـام؟هر؟ در سـال 1359 می فرمایـد: »شـیاطینی کـه 
در خـارج نشسـتند و نقشـه کشـیدند بـرای نابـودی همـۀ ما، خود 
مـا را وادار می کننـد کـه تیشـه بـه ریشـۀ خودمـان بزنیـم. توجـه بـه 
این معنا داشته باشند که در صدر مشروطیت که احزاب مختلف 
پیـدا شـد دنبـال آن پیـروزی کـه ملـت پیـدا کـرده بـود، ایـن احزاب 
کردنـد. شـما  کشـور را تبـاه  مختلـف بـه جـان هـم افتادنـد و ایـن 
گمـان نکنیـد کـه احزابـی کـه در ممالـک دیگـری هسـت، در صـدر 
مشـروطیت در انگلسـتان بـود، آن احـزاب بـا همـان کاری کـه آنهـا 
می کردنـد و حزب بـازی می کردنـد ماهـا را بـه اختالف می کشـیدند، 
و خـود آنهـا بـا هـم دشـمنی نداشـتند. هیـچ حزبـی بـر ضـد مصالح 
گـر هـم بـا هـم اختـالف سـلیقه یـا  کشـور خـودش عمـل نمی کـرد. ا
اختالف َروّیه داشتند، عاقالنه بود؛ با حساب بود. در ممالکی که 
توجه به مسائل ندارند و دیدهای سیاسی ندارند، اینها چنانچه 
گروه هایی درست کنند یا احزابی درست کنند... اینها را اشخاصی 
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کـه تعهـد بـه اسـالم ندارنـد تحریـک می کننـد _ چـه از خـارج و چـه 
از داخـل _ و بـه جـان هـم می اندازنـد ]تـا[ بـر خـالف مصالـح کشـور 

خودشان عمل کنند.«
گر بگویم در کشورمان چه حزبی در چه زمانی با چه صدای  ا
بلنـدی در مجلـس و صداوسـیما و روزنامه هـا چـه پیشـنهادهایی 
می دادند بعضی از جوان ها و بچه ها فکر می کنند من دارم لطیفه 
می گویـم! ُمصرتریـن افرادی کـه اآلن بـرای افتـادن در آغوش آمریکا 
کره چشم پوشی  اصرار دارند و تصریح می کنند که نباید از این مذا
کنیـم و بایـد بـا آمریـکا کنـار بیاییـم، سـابقۀ سـی سـال پیـش آنهـا را 
برویـد نـگاه کنیـد. روزنامه هایشـان می زدنـد »چـرا وقتـی آمریـکا به 
کویـت حملـه کـرد مـا بـه آمریـکا حمله نکردیـم؟! وا اسـالما! از وقتی 
امـام خمینـی رفـت، مبـارزۀ بـا آمریـکا هـم رفـت...« بـا ایـن حرف هـا 
رهبری را می کوبیدند که تو از خّط امام خارج شـده ای! این فقط 

یک موردش هست، یک لیستی از اقدامات اینها وجود دارد.
مقطعـی  یـک  در  غربـزده،  و  لیبرالـی  روزنامه هـای  همیـن 
می گفتند »ما با طالبان باید کنار بیاییم!« ما تعجب می کردیم که 
چرا این غربزده ها این را می گویند؟ آن وقت همین ها در انتخابات 
خـودت  کـه  شـما  »طالبـان!«  می گفتنـد  رقیب شـان  بـه  بعـدی 
می گفتـی کـه مـا بـا طالبـان بایـد کنـار بیاییـم! اصـًا ایـن تناقض هـا 
برایشان مهم نیست. یکی از همین ها گفت: مردم حافظۀ تاریخی 
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ندارند، از آینده حرف بزن، تا رأی بگیری... این را در مصاحبه های 
شبکه های خودشان گفتند.

همان�هــا�کــه�علیه�والیت�فقیه�حــرف�می�زدند،�به�»والیت�حزبی«�

معتقد�بودند

کلمـات مقـام معظـم رهبـری بخوانیـم.  کلمـه هـم از  حـاال چنـد 
دائـم  این جـوری می فرماینـد: »عـّده ای  ایشـان   1381 در سـال 
می خواهند با جناح بندی و اظهارات حزبی و ایجاد والیت حزبی، 

به تنور اختالف افکنی و آتش افروزی بدمند.« )1381/04/26(
ایـن ماجـرای والیـت حزبـی چیسـت؟ آنهـا در آن زمـان )یعنی 
حـدود سـال 81( علیـه والیت فقیـه حـرف می زدنـد امـا اعضـای 
حزب شـان را بـه والیـت حـزب دعـوت می کردنـد، بـه ایـن معنـا کـه 
حـزب بـر شـما والیـت دارد و حـق نداریـد از آن تخلـف کنیـد. رهبـر 
انقـالب بـه ایـن آدم هـای حزبی می فرمـود که هر کـدام دیدید یک 
کاری و یـک چیـزی بـه مصلحـت مملکـت هسـت، آن را اجـرا کنیـد 
و بـه والیـت حزبـی این قـدر مقیـد نباشـید. همان هایـی کـه علیـه 
والیت فقیـه حـرف می زدنـد، بـه چیـزی به نام والیـت حزبی معتقد 
بودند و رسمًا به آن توصیه می کردند، یعنی اینکه عضو حزب حق 
ندارد رفتار دیگری بکند و بعد هم عزل و نصب ها انجام می دادند.
گـر والیـِت تـو باشـد  باالخـره والیـت بـد اسـت یـا خـوب اسـت؟ ا
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گر والیت کسـی دیگر باشـد بد اسـت! پس تو با  خوب اسـت، ولی ا
والیت مشکل نداری، با والیت فقیه مشکل داری. با والیت حزب 
مشـکل نـداری! رهبـر انقـالب اسـت دارد تصریـح می کنـد کـه اینهـا 

دنبال جاانداختن والیت حزبی هستند.
رهبر انقالب به مسئولین می فرمود که والیت حزبی نداشته 
گـر یـک اظهارنظـری داشـتید کـه خـالف حـزب شـما بود،  باشـید! ا
نترسید و پای آن بایستید. می فرماید: »در مفهوم و معنای والیت 
کـه جـزو تعالیـم اصلـی دین و قرآن و جزو مصّرحات قانون اساسـی 
است، شبهه می اندازند و خدشه ایجاد می کنند؛ ولی به جای آن، 
ک را ایجاد  والیت حزبی به وجود می آورند و این تناقض وحشـتنا

می نمایند.« )1381/04/26(

�کنید �مناقشات�جناحی�و�حزبی�پرهیز �ورود�در �انقالب:�از رهبر

این حزب ها این طور نیست که وقتی قدرت گرفتند، حاضر بشوند 
رقیب داشته باشند. اصًا در ادبیاتشان دیده اید که اینها رقیب را 

تحمل کنند؟ حاضرند مملکت را نابود کنند.
بخواهیـد  گـر  »ا می فرماینـد؛  صحبـت  آن  در  انقـالب  رهبـر 
کارتـان موّفـق باشـید، بایـد بعـد از تـوّکل بـه خـدای متعـال و  در 
قلبـی خودتـان،  رابطـه  کـردن  و مسـتحکم تر  کـردن  مسـتقیم تر 
به طور دائم با ذات مقّدس ربوبی، از ورود در مناقشات جناحی و 
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حزبی _ که عّده ای می خواهند در کشور ما اینها را روزبه روز بیشتر 
کنند _ پرهیز کنید. راز موفقّیت شـما این اسـت. دسـتهایی در کار 
اسـت تـا سـِر مسـائل هیـچ و پوچ، عـّده ای را به جان هـم بیندازد و 
گـوِن حزبـی و جناحـی و گروهـی و گاهـی  سـر موضع گیریهـای گونا
گروهکـی، افـراد را بـا همدیگـر مسـأله دار کند؛ درسـت نقطۀ مقابل 

ْم<« )1381/04/26(
ُ
ك َو�يْ �نَ

ئَ
�نَ ا ْ �ي َ ْصِلُحوا �ب

ئَ
ا َوهقٌ �نَ �نْ  اإِ

و�نَ ِم�نُ ُموئْ
ْ
َما ال

�نَّ >اإِ

ببینید ایشان چقدر پدرانه برخورد می کند و می گوید دنبال 
مصالـح مملکـت برویـد. سـال ها پیـش، دو جریـان سیاسـی؛ یکـی 
جریان سیاسی اصالحات، یکی هم جریان سیاسی آقای هاشمی، 
دوتـا طـرح اقتصـادی را بـه رهبـر انقـالب ارائه دادند. ایشـان در آن 
زمـان، طـرح اقتصـادی جریـان اصالحـات را تأییـد کردند و بنا شـد 
که همان طرح را پیش ببرند. اما یک هم نفر از آن جریان، نگفت 
کـه رهبـر انقـالب طـرح مـا را ترجیـح داد. چـرا؟ چـون توپخانه شـان 
مـدام علیـه والیت فقیـه داشـت کار می کـرد و اآلن هـم نان شـان در 

اپوزسیون بازی است.
انقـالب در دیـدار شـورای شـهر تهـران در سـال 79،  رهبـر 
فرمودنـد: »والیـت حزبـی و گروهـی رایـج در غـرب و تسـلیم بـودن 
از  نشـانی  هیـچ  جناحـی،  و  حزبـی  مواضـع  در  چـرا  و  چـون  بـی 
مردمساالری واقعی ندارد. و در عمل، تحقق منافع ملی و مصالح 

عمومی جامعه و کشور را ناممکن می سازد.« )1379/04/27(
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احزاب�محترم،�روش�صحیفۀ�ملعونه�را�نداشته�باشید!

این احزاب چگونه تصمیم گیری می کنند؟ می نشینند در اتاق های 
دربسـته بـا هـم فکر می کننـد و تصمیم می گیرند، بعد چهار تا شـعار 
می سـازند، چهـار تـا موضع گیری انجـام می دهند کـه آدم نمی داند 
ریشه اش چیست. بعد همین ها، تقاضای شفافیت می کنند! مردم 
گر تقاضای شفافیت کنند، درست است ولی این حزب سیاسی ای  ا
کرات  کـه در اتاق هـای دربسـته فکر می کنـد و تصمیم می گیرد و مذا
حزبی خودش را شفاف نمی کند، می آید تقاضای شفافیت می کند، 
ُخب این فریبکاری است. کسی که یک مقدار تاریخ اسالم مطالعه 
کرده باشـد، یاد صحیفۀ ملعونه می افتد. رسـول خدا؟ص؟ این طرف 
داشـت به صورت شـفاف، امیرالمؤمنین را معرفی می کرد، آن طرف 
یـک عـده ای دور خانـۀ کعبـه یـک قرارداد مخفی با هـم امضا کردند 
که اجازه ندهند بعد از رسـول خدا؟ص؟ آنچه ایشـان خواسـته اتفاق 
بیفتـد. اسـم آن صحیفـه در روایـات مـا »صحیفـۀ ملعونـه« اسـت. 

احزاب محترم، روش صحیفۀ ملعونه را نداشته باشید.
کـه مـا اآلن چـه شـعاری  ایـن احـزاب، اصـًا نقشـه می کشـند 
بدهیم تا مردم به ما رأی بدهند؟ درحالی که شعارهای اصلی قبًا 
گـر بـه عنوان محـور هدف جامعه اسـت،  داده شـده اسـت؛ شـعار ا
همین سیاسـت هایی اسـت که قرار داده شـده اسـت. شما چرا به 

سمت این سیاست ها نمی روید؟
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گـر بخواهیـم بـه قـرآن مراجعـه کنیم، قـرآن در بحـث نجوا  مـا ا
می فرماید: آی، دو سـه نفری که دور همدیگر جمع شـدید و نجوا 
می کنیـد، نفـر چهارم تـان خداسـت. مواظب باشـید! خداوند این 
را به چه کسـانی می فرماید؟ آنهایی که دور هم جمع می شـدند و 

و�نُ ِم�نْ 
ُ
ك جلسه می گذاشتند و علیه پیغمبر توطئه می کردند. )>َما �يَ

ا ُهَو َساِ�ُسُهْم<؛ مجادله/7( اینها 
َّ
ل ْمَس�قٍ اإِ

ا حنَ
َ
ُعُهْم َول ا ُهَو َرا�بِ

َّ
ل �قٍ اإِ

َ ا�ش
َ
ل

َ َوى �ش ْ حب
�نَ

اجازه نمی دهد یک مملکت قوی بشود. اینها اجازه نمی دهد کار 
پیش برود. نشستند

�بین�مردم�کافی�نیســت؛�مردم� �مســئولین�در �انقالب:�حضور رهبر

�داشته�باشند �قدرت�حضور �باید�در
ً
واقعا

در جلسات بعد، به آن طرح ایجابی و مثبت خودمان می پردازیم، 
امـا در اینجـا فقـط یـک اشـاره ای بـه راه حـل داشـته باشـم. مقـام 
معظم رهبری به رئیس جمهور این دولت می فرماید شما که بین 
مردم می روید، ارتباط با مردم دارید، حضور بین مردم دارید، این 
خـوب اسـت ولـی کافـی نیسـت؛ مـردم واقعـًا بایـد در قـدرت حضور 

داشته باشند.
این طـور نیسـت کـه رهبـر انقـالب، حضـور مسـئولین در بیـن 
مـردم را یـک حرکـت پوپولیسـتی بدانـد، بلکـه می فرمایـد ایـن کار 
خوبی است، و زمانی که این طور نبود، ایشان گله مند بود که چرا 
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مسـئولین بیـن مـردم نمی رونـد؟ امـا حـاال که مسـئولین بین مردم 
می روند، ایشان می فرماید این کافی نیست، بلکه باید کاری کنید 

مردم واقعًا وارد صحنه بشوند و قدرتشان افزایش پیدا بکند.

�ســه�جهــت،�باید�تقویت�بشــود� �انقــالب:�مشــارکت�مردم�در رهبــر

�اقدام« �آنها�و�در �رفتار �نظارت�بر �تصمیم�گیری�مسئولین،�در »در

گر بپرسـید: شـما موضوع بحث خودتان را که »باید قدرت مردم  ا
افزایش پیدا کند« بر اساس کدام یک از رهنمودهای مقام معظم 
رهبری انتخاب کردید؟ بر اساس صحبت دی ماه سال گذشته که 
مقـام معظـم رهبـری فرمودنـد: مشـارکت مـردم در انتخابات کافی 
نیسـت، بلکـه مشـارکت مـردم در ادارۀ حکومـت از سـه جهـت باید 
کنـد؛ در تصمیم گیری هـای مسـئولین، در نظـارت  افزایـش پیـدا 
بـر رفتارهـای آنهـا و در اقدامـی کـه مـردم می تواننـد بکننـد. )مـردم 
شـریک  کشـور  مسـئول  دسـتگاه های  تصمیم سـازی های  در  را 
کننـد... سـاز و کار درسـت کننـد کـه مـردم را در اقـدام هـم شـریک 
کننـد؛ بیانـات 1400/10/19( ایـن یعنـی مـردم در ایـن سـه جهـت، 

باید قدرتمند بشوند.
اصـًا چـرا همـۀ کارهـا بایـد دسـت دولـت باشـد؟ ُخـب دولـت 
کارهـا را می توانـد بـه مـردم بسـپارد و رهبـر انقـالب هـم  خیلـی از 
فرمودند که اندیشـمندان بروند فکر کنند راههایش را پیدا کنند. 
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بعـد فرمودنـد کـه وقتـی نظـرات نخبـگان بـه کار گرفتـه بشـود، ایـن 
یعنـی مـردم! اینهـا کلمـات رهبـر انقـالب در همیـن دولـت اسـت و 

باید اجرا بشود.
آیـا ایـن حرف هـا زیـاد بـه دیـن، ربطـی نـدارد یـا اینکـه اصـِل 
اصـِل دیـن اسـت؟ اینکـه قدرت جامعه را رهـا کنید و به قدرت فرد 
بپردازیـد، درسـت نیسـت. اول بایـد جامعـه را قـدرت بدهیـد. راه 
قدرت بخشیدن به جامعه چیست؟ این را در جلسات بعد، بیان 

خواهیم کرد.



|�جلسه�نهم�|
طرح دین برای قدرت چیات؟ گاج اوج »اتحاد 

مردج در حّد زندگِی لمعی«

طرح�دین�برای�اینکه�قدرت�به�دست�مردم�برسد�چیست؟

کـه در آخرالزمـان  در جلسـات قبـل، بحث مـان بـه اینجـا رسـید 
وضعیِت قوت و ضعف در جهان مشـخص می شـود؛ اسـتضعاف از 
بین می رود و مسـتضعفین وارثان زمین می شـوند. اما سـؤال این 
اسـت کـه ایـن اسـتضعاف، ایـن ضعیف بـودن و ایـن ضعف پذیری 
چگونـه از بیـن مـی رود؟ چگونـه مسـتضعفان بـه قـوت و قـدرت 
می رسند و به جای اینکه قدرت در دست مستکبران عالم باشد، 

قدرت در دست عموم مردم قرار می گیرد.
کـه  ، یـک طـرح مشـخص دارد؛ طرحـی  کار دیـن بـرای ایـن 
بکننـد،  قبـول  نمی تواننـد  اساسـًا  انسـانی  علـوم  اندیشـمندان 
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می گوینـد شـدنی نیسـت. نـه اینکـه علیه آن حرفی بزننـد و بگویند 
»این کار بدی اسـت!« نه، می گویند »شـدنی نیسـت!« طرحی که 
دین دارد برای اینکه قدرت به دست مردم برسد، چیست؟ بنده 
در دو گام، خدمت شما این طرح را عرض خواهم کرد؛ گام اول را 
در این جلسه و گام دوم را در جلسه بعد، عرض می کنم. گام اول 
بسیار سخت؛ حتی گام دوم از این آسان تر است، با اینکه گام دوم 

متعالی تر است اما به نظر می رسد که »تا حدی« آسان تر باشد.

�جامعــۀ�بشــری�از� �در آیــا�طرحــی�وجــود�دارد�بــرای�اینکــه�اســتکبار

بین�برود؟

آیـا طرحـی وجـود دارد بـرای اینکـه اسـتکبار در جهـان و در جامعۀ 
بشـری از بیـن بـرود؟ آیـا طرحـی وجـود دارد بـرای اینکـه طغیـان و 
طاغـوت از بیـن بـرود، آیـا طرحـی وجـود دارد کـه دیگـر مسـتضعف 
نداشـته باشـیم؟ آیـا مسـتکبران را کـه خـوی فرعونـی دارنـد، بایـد 
نصیحـت اخالقـی بکنیـم، تـا بلکـه متقاعـد بشـوند، آدم بشـوند، 
درسـت بشـوند، آیا این شـدنی اسـت؟ آیا حضرت موسـی؟ع؟ که با 
فرعـون حـرف زد، اثـری داشـت؟ آیـا دوقطبی سـازان فرعون صفـت 
و منافـق مسـلک، باندبـازان حرفـه ای کـه احـزاب سیاسـی را تولید 
می کننـد، بـا نصیحت آدم می شـوند؟ آیـا همین که علیه ظلم فریاد 

بزنیم، آنها درست می شوند؟
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گر قوۀ قضائیه وارد بشود و مجرمان مستکبر و طاغوتیان  آیا ا
آیـا  بکنـد، مسـئله حـل می شـود؟  را دسـتگیر  سوءاسـتفاده چی 
فقـط مشـکل مـا ایـن بـود که مـا عدالت خواه بشـویم و علیـه ظلم و 
رانت خواری فریاد بزنیم و بعد همه چیز درست می شود؟ نمی گویم 
این فریادها نباشد، نمی گویم حضرت موسی نرود با فرعون حرف 
گری ها نباشد، ما خودمان هم در جلسات  بزند، نمی گویم این افشا
قبـل، عدالت خواهـی کردیـم و عالی تریـن نـوع عدالت خواهـی هـم 
درخواسـت و مطالبۀ عدالت سیاسـی اسـت، چون سـر منشـأ همۀ 

عدالت ها است.
گـر سرشـار از عدالـت شـد؛ آن وقت می شـود  فضـای سیاسـی ا
گر  امیـد داشـد کـه در فضـای اقتصادی هـم عدالت جاری بشـود. ا
در عرصـۀ سیاسـی رانت خـواری و فسـاد صـورت نگرفـت، آن وقـت 
فساد در عرصۀ فرهنگی هم برچیده خواهد شد و فساد در عرصۀ 
اقتصادی هم برچیده خواهد شـد. مطالبه گری بهتر از این سـراغ 
داریـد؟ سـخنان امـام و رهبـری علیـه باندبـازان سیاسـی کـه اسـم 
کـه علیـه ایـن روش هـا و  خودشـان را »حـزب« می گذارنـد ببینیـد 
علیـه دوقطبی سـازان سیاسـی چه فرموده اند. چـه فریادی از این 
؟ چه عدالتی از این زیباتر و باشکوه تر و پراهمیت تر از اینکه  باالتر
سیاسیون سر جای خودشان بنشینند. ولی آیا با اینها، کار درست 
می شـود؟ نه؛ اینها برای زمینه سـازی بود، برای اینکه ما در وسـط 
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دریا سـرمان را از آب در بیاوریم و یک نفسـی بکشـیم! اینکه ما سـر 
از آب بیـرون بیاوریـم و یـک نفسـی بکشـیم بـرای زنـده ماندن مـان 
خوب اسـت، ولی برای نجات باید شـنا کنیم تا به سـاحل برسـیم، 

ساحل کجاست؟

راه�حــل� ایــن� را�قبــول�ندارنــد؛� راه� ایــن� �
ً
متفکریــن�غربــی�اساســا

مختص�دین�است

چـه راه حلـی وجـود دارد بـرای اینکـه بـه سـاحل نجـات برسـیم؟ 
ایـن راه حـل چیسـت کـه در غـرب تجربـه نشـده اسـت؟ متفکریـن 
در غـرب اساسـًا ایـن راه را قبـول ندارنـد؛ این راه حـل مختص دین 
است. دین دربارۀ این راه حل، اوًال ادعا می کند که راه حل درستی 
است، و ثانیًا مطالبه کند و آن را اجرا می کند. این خاصیت از دین 
برمی آید، البته نه از هر دینی، به ویژه دین ما و کسانی که دور ائمۀ 

هدی؟مهع؟ را گرفته اند.
ایـن طرحـی کـه دیـن دارد، خصوصـًا گام اولـش، سـخت ترین 
دسـتور دیـن اسـت به حـدی کـه بسـیاری از مـا شـرمنده خواهیـم 
شـد کـه نمی توانیـم بـرای اجـرای ایـن دسـتور دیـن، اعـالم آمادگی 
کنیـم. خیلی هـای مـا می توانیـم تـن بـه شـهادت بدهیـم و بگوییم 
»یـا أباعبـداهلل، پایـش بیفتـد مـن پـای تـو هسـتیم« ایـن کار مثـل 
شـهادت طلبی نیسـت که نسـبتًا آسان باشد، چهل سال است که 
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در مملکت ما شعار شهادت طلبی هست، جوان مردهای فراوانی 
پـای شـهادت طلبی وایسـتادند، خیلی هـای دیگر هم هسـتند که 
شـهید نشـدند ولـی مـرد ایـن میـدان هسـتند، امـا بـا شـهادت این 
مشکل حل نمی شود و با شهادت طلبی و فرهنگ شهادت طلبی 
ایـن مشـکل حـل نمی شـود. بـا دسـتورات اخالقـی سـاده و نصایح 
معنـوی هـم ایـن مشـکل بـه این سـادگی حل نخواهد شـد. ضمن 
اینکـه بنـده، اثـری از جـدی بـودن جامعۀ ما و آمـاده بودن جامعۀ 
مـا بـرای اجـرای ایـن طرح دین، به این سـهولت نمی توانم ببینم. 
هرچنـد یـک پیشـنهادهایی هـم در نهایـت بیـن خودمـان مطـرح 

خواهیم کرد.

مقدمــۀ�اینکــه�مــردم�قدرتمنــد�بشــوند،�این�اســت�کــه�تک�تک�ما�

�بین�نمی�برد قدرتمند�بشویم�اما�این،�طاغوت�را�از

طـرح دیـن بـرای اینکـه قدرت از مسـتکبران و طواغیـت در بیاید و 
به مردم برسـد، چیسـت؟ ما مردم، می خواهیم قدرتمند بشـویم، 
می خواهیم ضعف مان را کنار بگذاریم، یک بخشی از مقدمۀ این 
طرح را در جلسـات قبل هم عرض کردیم که زیاد دشـوار نیسـت و 
آن هـم ایـن اسـت کـه هریـک از مـا قدرتمنـد بشـویم و آدم ضعیفی 
نباشـیم. بسـیاری از معاصـی، کارشـان ایـن اسـت کـه مـا را ضعیـف 
کننـد، مثـًا هرزگی هـا، انسـان را ضعیـف می کنـد، موسـیقی نابجـا 
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انسـان را ضعیـف می کنـد و بسـیاری از گناه هـا و رفتارهـای بـد هـم 
عالمت ضعف ما است، همچنانی که رفتار خوب، برآمده از ضعف 

ما هم ارزش ندارد.
خیلـی از کارهـای خـوب هـم برآمده از ضعف آدم ها اسـت لذا 
ارزش چندانـی نـدارد. ایـن در حیطـۀ زندگـی فـردی اسـت، خیلـی 
خوب است که تعلیم و تربیت مان به این سمت حرکت بکند که ما 
هریک به تنهایی قوت پیدا کنیم. اما این قدرت، طاغوت را از بین 
نمی برد، استضعاف را این از بین نمی برد؛ این مقدمه است. البته 
این الزم اسـت و باید باشـد اما کافی نیسـت و صرفًا مقدمه اسـت. 
چه اقدامی باعث می شود که قدرت از دست طواغیت گرفته شود 
به نفع مستضعفین؟ این پروژه، پروژۀ امام زمان ارواحنا له الفداء 

�نْ 
ئَ
ُ� ا ِر�ي است، در آیۀ قرآن هم صریحًا آمده است و می فرماید: >َو�نُ

< )قصص/5( خدا بر مستضعفین  ْر�نِ
ئَ
ا

ْ
�ي ال ِ

وا �ن ِع�نُ صنْ �نَ اْس�قُ �ي ِ �ن
َّ
� ال

َ
ُم�نَّ َعل �نَ

منت می گذارد که وارثان زمین بشوند.
رسـیدن بـه ایـن هـدف، خیلـی دشـوار اسـت؛ البتـه گاهـی از 
اوقـات در ملـت مـا یـک بـروز و ظهـوری پیـدا کرده اسـت؛ مثل یک 
شهاب سـنگ، یا مثل یک شـهابی که در آسـمان، یک برقی بزند و 
رد بشـود و خیلی هم باافتخار بوده اسـت، اثرش را هم در آسـمان 
تاریک تاریخ بشر بر جای گذاشته و محو نشده است. ولی ما هنوز 

به این سطح نرسیده ایم، ما هنوز این کاره نیستیم!
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�حــد�زندگــی�جمعی�و�مواســاتی�و� گام�اول:�»اتحــاد�بیــن�مــردم�در

ایثارگرانــه«�اســت/�طبق�روایت،�عاملی�کــه�موجب�ضعف�و�ذلت�

جامعه�می�شود،�تفرقه�است

آن راه حل چیست؟ گام اولش »اتحاد بین مردم در حد زندگی 

جمعــی و مواســاتی و ایثارگرانــه« اســت و اینکــه حســاب مان را 

از هــم جــدا نکنیــم، متفــرق باهــم زندگــی نکنیــم، و ایــن خیلی 

سخت است.

وا< )آل عمـران/103(  �قُ ّرَ �نَ ا �قَ
َ
ًعا َول ِم�ي َ ِه حب

َ
ِل الّل َح�بْ ِصُموا �بِ فرمـود >َواْع�قَ

أمیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در خطبـۀ قاصعـۀ نهج البالغه می فرماید: 

بـه اخبـار و احـوال گذشـتگان نـگاه کنیـد، تنهـا عاملـی کـه موجب 

ـُروا ِفـي اْلَخْیـِر َو 
َ
شـد بـه ذلـت و خـواری بیفتنـد، تفرقـه بـود )َفَتَذّک

اْلَکَراَمـُة  َوَصَلـِت  ْمَثاَلُهـْم... 
َ
أ َتُکوُنـوا  ْن 

َ
أ اْحـَذُروا  َو  ْحَواَلُهْم 

َ
ـّرِ أ

َ
الّش

ْلَفـة؛ نهج البالغه/
ُ
ـُزوِم ِلْأ

ُ
َعَلْیِه َحْبَلُهـْم ِمـَن ااِلْجِتَنـاِب ِلْلُفْرَقـِة َو الّل

خطبه 192(

تفرقـه چیـزی اسـت کـه االن بیـن ما هسـت! ما متفـرق زندگی 

می کنیم و انگار همه چیز در خدمت تفرقۀ ما است. مثًا بسیاری 

از قوانیـن بانکـداری در خدمـت تفرقـۀ مـا اسـت و مـا ایـن تفرقـه را 

تئوریزه کرده ایم، ما به این سـادگی نمی توانیم باهم زندگی کنیم، 

»! کا برادر می گوییم »حساب حساب است کا
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�ســخت�اســت�/�زندگــی�متعاونانــه،�
ً
متعاونانــه�زندگی�کــردن�واقعــا

ریشۀ�برقراری�عدالت�است

االن شـما می توانیـد بـه یـک فرد دیـن دار توصیه کنید کـه زاهدانه 
گـر بگوییـد »بیا  زندگـی کنـد. او هـم ممکـن اسـت قبـول کنـد. ولـی ا
جمعـی زندگـی کنیـم« ایـن واقعـًا سـخت اسـت و به همیـن راحتـی 
نمی شـود. حتی فقرا هم غالبًا دوسـت دارند، همان پول کمی که 
دارنـد، مـال خودشـان باشـد و حساب شـان بـا بقیـه قاطـی نشـود. 
ثروتمنـدان هـم حوصلـۀ ایـن حرف هـا را ندارنـد. یک فـرد ثروتمند 
گـر خیلـی اهل کمک به دیگران باشـد، می گویـد »من کارخانه راه  ا
می انـدازم و تمـام سـودم را صدقـه می دهـم و حتـی حاضـرم یـک 
زندگِی خیلی عادی داشـته باشـم، اما شـریک نمی شـوم« واقعیت 

این است که متعاونانه زندگی کردن سخت است.
ایــن زندگــی متعاونانه، ریشــۀ برقراری عدالت اســت. ما یک 
ســال در ایــن جلســات، به طور مفصــل دربارۀ مواســات صحبت 
کردیم، بعضی ها گفتند »فالنی از عدالت عدول کرده و به مواسات 
و فقیــرداری، روی آورده اســت!« درحالی کــه منظور از مواســات، 
فقیرداری نیســت، مواسات ریشۀ ظلم را می َکند. عدالت خواهی 
گر به ســمت مســاوات رفت، ریشــۀ ظلم و طاغوت و طغیان  هم ا
گــر بــه ســمت مواســات نرفــت، خــودش یــک  را می َکنــد، امــا ا

دکان است.
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�»زندگی�جمعی�داشتن«�است حقیقت�اتحاد�و�ریشه�کنی�تفرقه�در

حقیقت اتحاد و ریشۀ تفرقه را کندن در »زندگی جمعی داشتن« 
اسـت، مـا زندگی جمعـی نداریم، بانکداری مان ایـن را می گوید، ما 
هرکـدام تنهایـی پول مـان را به صورت مضاربـه در بانک می گذاریم 
کـه سـودش را تحویـل بگیریم. بیشـترین نـوع سـرمایه گذاری آحاد 
مـردم مـا متعاونانـه نیسـت، مضاربه گونـه اسـت و ایـن قوانیـن در 
جمهوری اسالمی کامًا قوانین غلطی است. نمی خواهم اسمش 
را ربا بگذارم، ولی نزدیک به ربا، برای جامعۀ ما زشتی دارد. قوانین 
بایـد تغییـر کننـد. آیا تو می توانی پولـت را با رفیق مؤمن خودت به 
ک بگذاری؛ آن هم با اراده و تمایل خودت، نه با زور قانون؟  اشترا
کـه  کنیـم و بگوییـم  کمونیسـتی برقـرار  مـا نمی خواهیـم جامعـۀ 
مالکیت را از بین می بریم تا مردم به زندگی جمعی مجبور بشوند؛ 

این که می شود کمونیستی!
کمونیسـت ها، لیبرال هـا برنـده شـدند. لیبرال هـا  در مقابـل 
گفتیـم »پـول  گفتنـد »پـول هرکسـی مـال خـودش« بعـد مـا هـم 
هرکسـی مال خودش« البته ریش گذاشـتیم و تسـبیح گرفتیم و رو 
به قبله هم سجده می کنیم اما با زندگی لیبرالی چه فرقی می کند؟ 

زندگی ات را چرا اسالمی نمی کنی؟
زندگی را چگونه اسالمی کنیم؟ اهالی یک مسجد، اهالی یک 
هیئـت، بایـد بـا هم زندگی جمعی داشـته باشـند. نمی شـود! بنده 
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فعـًا پیشـنهادم ایـن اسـت کـه سـعی کنیـم در ایـن جهـت حرکـت 
کنیم، ما به این سادگی نمی توانیم حساب های مان را باهم قاطی 
بکنیـم. مگـر بشـر نمی خواهـد قـدرت پیـدا کنـد؟ مگـر نظام هـای 
لیبرالی و انواع تفکراتی که جهان را اداره کرده، فشل بودن خودش 
را نشـان نـداده اسـت؟ پـس راه حـل چیسـت؟ اندیشـمندان غربی 
کـه می گوینـد »دیگـر نمی دانیـم چـه کار باید کرد؟ راه دیگری سـراغ 
نداریـم« راه حـل چیسـت؟ این زندگی متعاونانه راه حلی اسـت که 
دین ارائه می دهد، راه حلی است که ما هنوز به سمتش نرفته ایم.
گر پول داشتی، اول برو سراغ  این زندگی متعاونانه به ما می گوید: ا
رفقا و همسایه ها و هم کیشان خودت، اول برو سراغ هم مسجدی ها 
و هم هیئتی های خودت و بگو »بچه ها چه کسی می خواهد فعالیت 
کنـد؟ ایـن پـول را بگیـرد و شـروع کنـد!« بعـد از ظهـور آقـا امـام زمـان 
ارواحنا له الفداء این رفتار واجب است! بعد از ظهور حضرت، سود 
گرفتـن از بـرادر مؤمـن خـودت در یـک تجـارت عـادی، عیـن ربـا حرام 
ّنَ ِرْبَح اْلُمْؤِمِن َعَلی اْلُمْؤِمِن ِرًبا َما ُهَو 

َ
ِذی ُرِوَی أ

َ
است. )ُقْلُت َفاْلَخَبُر اّل

ْهَل اْلَبْیِت؛ من الیحضره الفقیه/
َ
َقاَل َذاَك ِإَذا َظَهَر اْلَحّقُ َو َقاَم َقاِئُمَنا أ

ج3/ص313( ما می خواهیم به آن سمت برویم.
در ایـن صـورت، آدم چطـوری پولـدار می شـود؟ امـام باقـر؟ع؟ 
را می فهمیدیـد و اجـرا می کردیـد همه تـان  ایـن  گـر  ا می فرمـود: 
ثروتمنـد می شـدید. )یـا َحّجاُج، َکیَف َتواسـیُکم؟ ُقلـُت: صاِلٌح یا أبا 
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. قـاَل: ُیدِخـُل أَحُدُکـم َیـَدُه فـي کیـِس أخیـِه َفَیأُخـُذ حاَجَتـُه  َجعَفـٍر
إَذا احتـاَج إَلیـِه؟ ُقلـُت: أّما هذا َفـال! َفقاَل: أما َلو َفَعلُتم َما احَتجُتم؛ 
کشف الغمه/ج2/ص121( ما این را نمی فهمیم، ما این را در علم 
اقتصادمـان نداریـم. علم اقتصاد می گوید: فعالیت براسـاس سـود 

فردی است، سود جمعی هم از سر اجبار است.

�برخــی�کشــورهای�غربــی�هم�جلــو�زده�ایم� �زندگــی�فــردی،�از مــا�در

�می�کردند�بــرای�رونــق�اقتصادی،� چــون�برخــی�سیاســیون�ما�فکــر

باید�سبک�زندگی�غربی�را�انتخاب�کنیم!

ضعیف تریـن بخـش در اقتصاد ما در جمهوری اسـالمی »تعاونی« 
کـردم،  اسـت. البتـه تعاونـی را به عنـوان یـک مثـل و نمونـه عـرض 
همـه اش ایـن نیسـت، یک وقـت فکـر نکنیـد تمـام سـخنرانی بنده 
بـرای راه انداختـن تعاونـی اسـت! فاصلـۀ مـا بـا تعاونـی، از برخـی 
کشـورهای جهان بیشـتر اسـت. مـا علی رغم این دیـن کامل، زیبا، 
عمیـق و دقیقـی کـه داریم، در زندگی فردی از بعضی از کشـورهای 
شـخصیت های  همـان  بخاطـر  ایـن  و  زده ایـم  جلـو  هـم  غربـی 
سیاسـی ای اسـت کـه فکر می کردنـد ما برای رونـق اقتصادی، باید 

سبک زندگی غربی را انتخاب کنیم.
ما نتوانستیم در هشت سال دوران دفاع مقدس، از »جهاد« 
مـدل اقتصـادی بگیریـم و آن را در جامعـه پیـاده کنیـم، لـذا بعـد از 
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ایمـان در دوران دفـاع مقـدس، زندگـی کافرانه انتخـاب کردیم! در 
روایت می فرماید: مانند چهارپایانی نباشید که در کنار هم به چرا 
ْبَراِر 

َ ْ
مشـغول هسـتند ولی به هـم کاری ندارند. )ِإّنَ اْئِتـاَلَف ُقُلوِب ال

ْلِسـَنِتِهْم، َکُسـْرَعِة اْخِتـاَلِط َقْطـِر 
َ
َد ِبأ

ُ
ـَوّد ِإَذا اْلَتَقـْوا َو ِإْن َلـْم ُیْظِهـُروا الّتَ

اِر ِإَذا اْلَتَقْوا َو  ، َو ِإّنَ ُبْعَد اْئِتاَلِف ُقُلوِب اْلُفّجَ ْنَهاِر
َ ْ
َماِء َعَلی ِمَیاِه ال الّسَ

َعاُطِف، َو ِإْن َطاَل  ْلِسَنِتِهْم، َکُبْعِد اْلَبَهاِئِم ِمَن الّتَ
َ
َد ِبأ

ُ
َوّد ْظَهُروا الّتَ

َ
ِإْن أ

اْعِتاَلُفها َعَلی ِمْذَوٍد َواِحٍد؛ امالی طوسی/411(

�زندگی�جمعی�ای،�زندگی�جمعِی�دینی�نیست هر

بیشـتر قوانین مان، ما را مانند چهارپایان به زندگی وادار می کند. 
در آن پژوهشـگاه مجلـس شـورای اسـالمی چـه خبـر اسـت؟ در 
تفکر و تمدن غرب، بنا بر این است که انسان ها وحشی هستند، 
خودخـواه هسـتند، هیچ کسـی بـرای نفـع دیگـری کار نمی کند و ما 

باید قوانینی بگذاریم برای کنترل این انسان.
آخریـن نتایجـی کـه غربی هـا بـه آن رسـیدند، ایـن اسـت کـه مـا 
بـا رقابـت، افـراد را متعـادل کنیـم تـا همدیگـر را کنتـرل کننـد. آقـای 
شـاه آبادی می فرمایـد »ایـن زندگـی و تمـدن وحـوش اسـت!« امـام 
خمینـی می فرمـود: گرگ هـا وقتـی کـه می خوابنـد روبـروی همدیگـر 
می خوابنـد، مراقـب همدیگـر هسـتند تـا خودشـان همدیگـر را پـاره 
نکننـد. )صحیفـه امـام/ج14/ص384( زندگـی گلـه ای هـم دارنـد. 
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گرگ ها به صورت جمعی به یک طعمه حمله می کنند و آن را می درند 
امـا خودشـان بـه هـم اطمینان نمی کننـد. هر زندگی جمعـی ای، آن 

زندگی جمعِی دینی نیست.

�برای�این�زندگی�جمعی�دینی�آماده�هستیم؟�خیلی�کم! ما�چقدر

مــا چقــدر برای ایــن زندگی جمعی دینــی آماده هســتیم؟ خیلی 
کــم! مســاجد ما باید چــه کار کنند؟ هیئات ما بایــد چه کار کنند؟ 
االن در هیئت هایی مثل هیئت شما، از این جهت که بچه های 
کار مردمــی  کار جمعــی انجــام می دهنــد و  برگزارکننــدۀ هیئــت، 
صورت گرفته تا این هیئت برگزار بشــود، نمرۀ بیســت باید به آنها 
داد. اما از این جهت که شرکت کنندگان در هیئت، شرکت کنندگان 
یــک مراســم هســتند نــه اعضــاء یــک تشــکیالت بــزرگ، نمــرۀ 

چندانی ندارد.
مـا سـعی کرده ایـم در مدرسـه و حوزۀ علمیه مـان، این زندگی 
جمعـی را تمریـن کنیـم. البتـه سـخت اسـت. مثـًا هرکسـی می آیـد 
در ایـن حـوزه ثبت نـام بکنـد، به او می گوییم »شـما عضو یک گروه 
شـده اید، مـا اینجـا یک گـروه هسـتیم...« بچه ها تعجـب می کنند؛ 
»مـا عضـو یـک گـروه هسـتیم؟« یعنـی چـه؟ یعنـی مـا نمی خواهیـم 
ماننـد حیواناتـی زندگـی کنیـم کـه در کنـار هـم هسـتند ولـی باهـم 

کاری ندارند.
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�مســاجد،�مــدل�زندگــی�جمعــی�بایــد�پیــاده�بشــود�/�اولیــن� در

تعلیمات�دینی�»مواسات«�است

در مساجد، مدل زندگی جمعی باید پیاده بشود، مثل مسجدالنبی 
که رسول خدا؟ص؟ در آغاز حکومت خود در مدینه و در آغاز هجرت، 
اولین چیزی که به مردم مدینه یاد داد، همین مسئله بود. فرمود: 
هرکسـی کـه مسـلمان شـد، بایـد بـه مدینـه هجـرت کنـد و بیایـد در 
کنـد. ایـن از نظـر همـۀ رشـته های علـوم انسـانی،  مدینـه زندگـی 
غیرمدبرانه ترین اقدامی است که رسول خدا؟ص؟ انجام دادند! چرا؟ 

چون زیرساخت ها آماده نبود!
آنهـا هرکـدام در همـان جایـی که قبـًا زندگـی می کردند، برای 
خودشان شغل داشتند، خانه داشتند، زندگی داشتند، اما رسول 
خدا؟ص؟ فرمود: همه را رها کنید و به مدینه بیایید. ُخب در مدینه 
هم امکانات زندگی برای آنها فراهم نبود و مجبور بودند در خیابان 
بخوابند! یا در کنار مسجد زندگی کنند؛ مثل »اصحاب صفه« که 
در کنـار مسـجدالنبی زندگـی می کردنـد. ُخـب اینهـا خانـه و زندگـی 
می خواهنـد. آن وقـت مـردم مدینه که مسـلمان شـده بودند، این 
وضعیـت را می دیدنـد که مثًا یک کسـی جلـوی درِب خانه اش در 
کوچه و خیابان نشسته است. چه کار باید بکند؟ طبیعتًا می گوید: 
اینجـا مـا یـک اتاق اضافه داریـم، بفرمایید در خانۀ ما باهم زندگی 
کنیـم... ایـن اولیـن تعلیمـات دیـن اسـت، اولیـن تعلیمـات دینـی 
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»مواسـات« اسـت! چند سـال است شما دارید درس می خوانید؟ 
ِکی به این درس مواسات رسیده اید؟

وقتی خواستید برای زیارت اربعین بروید، همین طور تنهایی 
کوله پشتی خودتان را برندارید به جاده بزنید! برای مناجات با خدا 
که نمی روی! به سوی حسین می روی تا بگویی »من آماده هستم 
شما را کمک کنم« مالئکه می گویند: تنهایی چه کمکی می خواهی 
بکنی؟ تنهایی که نمی توانی امام خودت را یاری کنی. ُخب کاروانی 
برویـد. وقتـی به صـورت جمعی رفتیـد، آن وقت زندگـی جمعی را به 
عشـق حسـین، بـه یـاد حسـین و بـرای حسـین تجربـه می کنیـد. در 
، به هم کمک می کنید، مثًا آذوقه خودتان را در اختیار  این مسـیر

رفقا می گذارید و...

�اربعین�تجربه�کردیم�قدم�اول�برداشته�شده �زندگی�جمعی�را�در گر ا

گـر زندگـی جمعـی را در اربعیـن تجربـه کردیـم قـدم اول برداشـته  ا
شـده اسـت، ایـن یـک آغـاز اسـت. اربعیـن کـه موکب دارهـا این قدر 
بـه زائـران حسـین؟ع؟ خدمـت می کنند و دسـت و بـال زائران را هم 
گـر بـه عشـق حسـین؟ع؟ زندگی جمعـی را تجربه  می بوسـند، آنجـا ا
نکردیـم، هیچ وقت دیگر درسـت نمی شـویم! جاهـای دیگر خیلی 
سخت است و به این سادگی ها نیست. ما انواع روش های تربیتی 
را دیده ایم، همۀ حرف های تربیتی را هم شنیده ایم، دربارۀ اینکه 
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کار حماسـی و انقالبـی چیسـت و... خیلـی  کار اخالقـی چیسـت، 
بررسـی کرده ایـم، و بنـده دارم نتیجـۀ همـۀ ایـن بررسـی ها را عـرض 

می کنم که در اربعین، باید زندگی جمعی را تجربه کنیم.
هیئـت یعنـی چـه؟ یعنـی یـک جمعـی، تصمیـم می گیرنـد بـر 
محـور ذکـر أباعبداهلل الحسـین؟ع؟ زندگـی جمعـی داشـته باشـند، 
 ، هیئـِت واقعـی همیـن اسـت، و اال بقیـه اش »مراسـم« اسـت دیگـر
کثـرًا وقتـی بـه هیئـت می رونـد، در واقـع  هیئـت نیسـت! مـردم ا
دارنـد در یـک مراسـم شـرکت می کنند و آن زندگـی جمعی را تجربه 
کـه  نمی کننـد. اینکـه أمیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ فرمـود: تنهـا عاملـی 
امت هـای گذشـته را بدبخـت کـرد تفرقـۀ آنها بود و عبـرت بگیرید و 
به اتحادتان بپردازید، این یک توصیۀ اخالقِی موقتی در بحران ها 
نیسـت، یعنـی شـما بایـد دور هـم جمـع بشـوید و یـک کار جمعـی 
انجـام بدهیـد. بـا مفاهیـم دینی باید درسـت برخورد کنیم، زشـت 
، کتاب بنویسیم، و برای اخالق دینِی  است که برای اخالق سکوالر

حقیقی، کتاب ننویسیم.

�زندگی�جمعــی�و�زندگی�گروهِی� مصــرف�توصیه�هــای�اخالقــی�در

متشکل�و�متعاونانه�است

اخـالق دینـی حقیقـی از همان اولین قدم ها، برای زندگی جمعی و 
مواسـاتی اسـت تا آخر! شـما ببینید در اخالق اسالمی چه موضوع 
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اخالقی ای داریم که خارج از زندگی مواساتی و زندگی جمعی باشد؟ 
مثًا می گویند »حسـادت نکن« یعنی همین جوری که در خیابان 
داری رد می شـوی، حسـادت نکـن! نـه توصیـۀ اخالقـِی »حسـادت 
اسـت،  تشـکیالتی  زندگـی  و  جمعـی  زندگـی  در  مصرفـش  نکـن« 
آنجایی که اسـیِر هم شـده ایم و مجبور هسـتیم باهم زندگی کنیم، 
آنجـا »حسـادت نکـن« معنـا دارد، و اال همین جـوری در خیابان که 
معنا ندارد بگویی »حسادت نکن« چقدر بیمار است آن کسی که 

همین جوری از کنار مردم رد می شود و حسادت می کند!
کجاسـت؟ مصـرف  توصیـۀ اخالقـِی »تکبـر نکـن« مصرفـش 
اصلـی اش در زندگـی جمعـی و زندگـی گروهِی متشـکل و متعاونانه 
اسـت. آنجاسـت کـه تکبـر معنـا پیـدا می کنـد. یـا اینکـه »خساسـت 
می شـوی،  رد  داری  خیابـان  در  همین جـوری  بـاش«  نداشـته 
خساسـت معنـا نـدارد. حتی ممکن اسـت یک پولـی هم از جیبت 
کثر پادشـاهان جنایتکار عالم، شـبیه  در بیـاوری و بـه گـدا بدهی. ا
کالس  ایـن صدقـه را می دادنـد، فکـر نکـن خبـری هسـت! اصـًا 
گاهـی ببخشـند. اتفاقـًا  کـه  پادشـاهان جنایتـکار عالـم ایـن بـوده 

خیلی هم بیشتر از ما بخشندگی می کردند.
این اخالق اجتماعی و این صفات و رفتارهایی که می بینید 
کـه اصـًا  در دیـن هسـت، اینهـا آداب زندگـی جمعـی اسـت، مـا 
زندگـی جمعـی نداریـم! »سـالبه بـه انتفـاء موضـوع« شـده اسـت. 
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مثـًا فرموده انـد کـه »تواضـع کـن« یـا »در گفتگوی دو نفره، سـخن 
کسـی را قطع نکن« اینها مصرفش کجاسـت؟ آیا در همین سـالم و 
علیک هـای رایـج روزمـره اسـت؟ نه، بـرای زندگی جمعی اسـت، ما 

اصًا زندگی جمعی به معنای درست کلمه نداریم.

کــه�دارنــد� �جماعــت،�عبــادت�جمعــی�آن�جامعــه�ای�اســت� نمــاز

جمعی�زندگی�می�کنند

نماز جماعت، عبادت جمعی آن جامعه ای است که دارند جمعی 
زندگـی می کننـد. مسـجد درواقـع، محـِل زندگی جمعـی آن گروهی 
کـه دارنـد جمعـی زندگـی می کننـد. االن هـر امـام جماعـت  اسـت 
محترمـی، بایـد یـک دوره آمـوزش ببینـد کـه »چگونه مـردم را برای 
گاهی بدهم؟ چگونه تمرین بدهم، چگونه انگیزه  زندگی جمعی، آ
بدهـم؟ اصـًا مصادیـق ایـن زندگـی جمعـی، چه چیزهایی اسـت؟ 
چگونـه شـروع کنیـم اینهـا را سـازماندهی کـردن؟ با توجـه به اینکه 

آدم ها باهم متفاوت هستند«
یک فقیری آمد در مسـجد بنشـیند، یک فرد ثروتمندی هم 
آنجـا نشسـته بـود و یک مقـدار عبایـش را یـا لباسـش را جمـع کـرد. 
کالس شـان بـه هـم  کـه خیلـی  کـرد  خوشـش نمی آمـد، احسـاس 
نمی خـورد. سـوره نـازل شـد. چـه خبر اسـت؟ چـر این جـوری رفتار 
می کنـی؟ مگـر او کیسـت؟ مگـر چه فرقی با تـو دارد؟ تازه اینها برای 
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دوران رسـول خـدا؟ص؟ اسـت کـه بعـدًا همه چیز خراب شـد! دوران 
امـام زمـان ارواحنـا له الفداء قطعًا می خواهد بهتر از دوران رسـول 

خدا؟ص؟ بشود. پس طبیعتًا سخت تر خواهد بود.
بنـده بـه شـما سـروران خـودم نمی گویـم کـه »بیاییـد زندگـی 
مواسـاتی داشـته باشـید« چـون سـخت اسـت، خصوصـًا در ایـن 
جامعـه ای کـه لیبرالیـزم و زندگـی فـردی برآمـده از تمـدن غربـی، تـا 
کثـرش هـم به خاطـر همیـن  مغـز اسـتخوان مـا نفـوذ کـرده اسـت، ا
مقررات و آئین نامه هایی اسـت که می گویند اقتضاء زندگی مدرن 
است! هرکسی که این را می گوید اشتباه می کند. کجایش اقتضای 
زندگـی مـدرن اسـت؟ پـس این اربعین یک دفعـه ای از کجا درآمد؟ 
مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا موکب دارهـای اربعیـن، فرمودند 
که اربعین یک وسیلۀ گویا برای نشان دادن تمدن عظیم اسالمی 
بـه عالـم اسـت. می دانید تمدن یعنی چه؟ یعنـی باید کلی نظریه، 
برای ادارۀ جامعه در ذیل آن باشـد تا اسـکلت این تمدن را برقرار 

کند. )1398/06/27(
بنـده تقاضـا می کنـم غیـر از برگـزاری ایـن مراسـم ها، چندتـا 
هیئـت به معنـای واقعـی هـم در کشـور راه بیندازیـم، هیئـت یعنـی 
اینکـه »مـا یـک گروهـی هسـتیم کـه تصمیـم گرفتیـم باهـم زندگـی 
کنیـم، خیـر و شـّرمان باهـم باشـد« آن وقت در این جمـع خودتان 
گر  که ممکن است بیست نفر یا دویست نفر یا دو هزار نفر باشد، ا
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گـر کسـی گرفتـار شـد، خودتـان باهـم  کسـی شـغل نیـاز داشـت، یـا ا
مشکل او را حل می کنید. باالخره در این جمع، هرکدام شان یک 
شـغلی دارنـد، بـا همان شـغلی کـه دارد، می تواند بـه اعضای جمع 
کمک کند، مثًا یک کسی پزشک است، می تواند مشاورۀ پزشکی 
بـه آن جمـع بدهـد. مثـًا شـماره تلفـن خـودش را بـه آنهـا بدهـد، و 

توصیه های پزشکی الزم را به آنها بدهد و...
بیایید جمعی زندگی کنیم. آن وقت این جمع ها در محله ها 
، سرگروه های شـان باهـم مرتبـط باشـند.  و مناطـق مختلـف کشـور
تبلیـغ دیـن در اصـل بایـد این طـوری باشـد. و اال امـر بـه معـروف و 
نهـی از منکـر چه می شـود؟ نصیحت و دلسـوزی بـرای دیگران چه 
می شـود؟ پیامبـر؟ص؟ فرمـود: دیـن، دلسـوزی و خیرخواهـی اسـت 
ِصیَحـة«  یـَن الّنَ ِصیَحـُة ِإّنَ الّدِ یـَن الّنَ ِصیَحـُة ِإّنَ الّدِ یـَن الّنَ »ِإّنَ الّدِ
دلسـوزی.  یعنـی  نصیحـت  )روضه الواعظیـن/ج2/ص424( 

خصوصًا دلسوزی برای کسانی که با هم زندگی جمعی دارید.

چرا�دولت�أمیرالمؤمنین؟ع؟�شکست�خورد؟

چـرا می گوییـم کـه مـا بایـد زندگی جمعی داشـته باشـیم؟ شـما فکر 
می کنیـد دولـت أمیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ چـرا شکسـت خـورد و در 
نهایت کار به دسـت معاویه افتاد؟ دالیلی که مشـهور اسـت را یکی 
یکـی بررسـی کنیـم: آیـا تبلیغـات معاویـه قوی تـر از تبلیغـات امـام 



255

| لوا  نهم |
طرح دین برای قدرت چیات؟ گاج اوج »اتحاد مردج در حّد زندگِی لمعی«

علـی؟ع؟ بود؟ نه، بـه هیچ وجه. تبلیغات أمیرالمؤمنین؟ع؟ قوی تر 
از معاویـه بـود، أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ صاحـب سـخن و امیر کالم بود و 
معاویـه اصـًا تـوان ایـن حرف ها را نداشـت. یک چیزی سـر زبان ها 
کـرد!«  کـه دشـمن، تبلیغـات  کـه می گوینـد »از بـس  افتـاده اسـت 
انـگار آن طـرف روزنامـه و ماهـواره داشـتند و ایـن طـرف نداشـتند. 
بلـه، االن دشـمن تبلیغاتـش قوی تـر اسـت، ولـی آن زمـان، اتفاقـًا 

أمیرالمؤمنین؟ع؟ تبلیغاتش قوی تر بود.
ضمن اینکه أمیرالمؤمنین؟ع؟ در شهِر چند هزار نفره که بین 
مـردم زندگـی می کنـد، اصـًا نیاز به تبلیغات هم نـدارد، چون همه 

دارند رفتار حضرت را می بینند.
مسـائل اقتصـادی هـم دلیـل ایـن مسـئله نبـود. در جامعـۀ 
امیرالمؤمنین؟ع؟ هیچ بحران اقتصادی ای وجود نداشت. پول هم 
بیشتر به مردم می داد، خود حضرت فرمود: پول به شما می دهم 
امـا خدمت نمی کنیـد! أمیرالمؤمنین؟ع؟ مشـکالت اقتصادی االن 
مـا را هـم نداشـت. قـدرت نظامـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هـم بیشـتر 
بـود. االن دشـمن قـدرت نظامـی اش قوی تـر اسـت ولـی آن زمـان، 

أمیرالمؤمنین؟ع؟ قدرت نظامی اش بیشتر از معاویه بود.
برخی می گویند: »مردم بصیرت نداشتند« مردم به چه چیزی 
کـه أمیرالمؤمنیـن؟ع؟  بصیـرت نداشـتند؟ مثـًا آیـا نمی دانسـتند 
کـه ایشـان عالمـۀ دهـر اسـت؟ آیـا  زاهـد اسـت؟ آیـا نمی دانسـتند 
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نمی دانسـتند متواضـع اسـت؟ نمی دانسـتند اهـل عبادت اسـت؟ 
اینهـا را کـه مـردم می دانسـتند، پـس مـردم بـه چـه چیـزی بصیـرت 
نداشتند؟ آیا مردم نمی دانستند که معاویه، کاّلش است و در کاخ 

سبز می نشیند؟

�زندگــی�متحدانــۀ�مــردم�اســت�و�ایــن� حکومــت�والیــی�مبتنــی�بــر

سخت�است

گـر عاملـش اینهـا نبـود، پـس عاملـش چـه بـود؟ حکومـت والیـی  ا
مبتنی است بر زندگی متحدانۀ مردم، و این سخت است، همین 

االن هم سخت است، آن زمان هم سخت بود.
چند نفر از ما حالش را داریم یک هیئت راه بیندازیم و در آن، 
یـک زندگـی جمعـی داشـته باشـیم؟ همۀ مـا حالش را داریـم که به 
هیئت برویم و در محافل مذهبی شرکت کنیم، اما چند درصد ما 
حاضـر هسـتیم کـه یک هیئـت راه بیندازیم و در آن به طور جمعی 
زندگی کنیم؟ بعضی ها اصًا حال ندارند یک گروه مثًا در واتساپ 
درسـت بکننـد و بـا همدیگـر در ارتبـاط باشـند و پیـام بدهند، بعد 
انتظـار داریـد کـه اینهـا باهـم زندگـی جمعـی داشـته باشـند؟ علـت 
این است که حکومت والیی، پایه اش بر روی تک تک آحاد مردم 
نیست، بر روی ارتباط جمعی مردم است و این سخت است و به 

این سادگی نمی شود.
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فـردی می گـذرد، چـه  به صـورت  مـا دارد  امـورات  از  خیلـی 
نیـازی بـه ارتبـاط جمعـی داریم؟ مثًا همۀ ما االن پیراهن مشـکی 
خریده ایم، آیا حالش را داریم که به صورت جمعی، پیراهن مشکی 
بخریم؟ یعنی به این صورت که مثًا پول های خرید پیراهن را روی 
هـم بگذاریـم و از یـک تولیدکننـدۀ داخلـی _ کـه از خودمـان اسـت 
_ خریـد کنیـم تـا کارخانـۀ او راه بیفتـد. نـه، حوصلـه اش را نداریـم. 
پس تا وقتی این طوری زندگی می کنیم، صهیونیسـت ها با فروش 
همیـن کاالهـا، بـر مـا و جهـان حکومـت می کننـد م مـا هیچ وقـت از 
اسـتضعاف در نمی آییـم. خـب بایـد چـه کار کنیم؟ بایـد تعاونی راه 
بیندازیم. سـاده ترین صورتش هم »تعاونی مصرف« اسـت، یعنی 
باهم خرید کنیم و از آن جایی که می شناسیم کاالها را بخریم. باید 
بدانیـم کـه بـا خرید هر کاالیی، چه کسـی را داریم تقویت می کنیم، 
این طـور نباشـد کـه صهیونیسـت ها یـا چینی ها را تقویـت کنیم. تو 
حق نداری آنها را تقویت کنی، چرا آنها را تقویت می کنی؟ من مگر 
چقـدر زورم می رسـد؟ بلـه، تـو بـه تنهایـی زورت نمی رسـد، بـرای 

همین باید جمع بشویم.
حدود ده تا دلیل هست که در ذهن مردم، مشهور شده است 
به دالیل ضعف حکومت أمیرالمؤمنین؟ع؟ در مقابل معاویه. مثًا 
کثر  می گوینـد دلیـل ضعـف حکومـت ایشـان، عدالت ایشـان بـود! ا
مـردم کـه بـا عدالت موافق هسـتند؛ خصوصـًا وقتی فقـرا می بینند 
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که أمیرالمؤمنین؟ع؟ به فقرا همان قدر از بیت المال می دهد که به 
ثروتمندها می دهد، طبیعتًا باید عاشق أمیرالمؤمنین؟ع؟ بشوند. 
درحالی که معاویه این کار را نمی کرد و سعی هم نمی کرد در زمینۀ 
عدالـت، بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ رقابت بکند مثًا بـرای اینکه مردم را 
بـرای پیوسـتن بـه لشـگرش جمـع کنـد. پـس عدالـت، دلیل ضعف 

حکومت ایشان نبود.
کــه مــردم دوســت ندارنــد جمــع بشــوند  مشــکل ایــن بــود 
کــه مــردم، زندگــی فــردی  کار جمعــی انجــام بدهنــد، و وقتــی  و 
کدخــدا را ببیــن، ِده را  بــا شــیوۀ » را ترجیــح دادنــد، آن وقــت 
بچــاپ« می شــود ایــن مردم را غــارت کرد. معاویه هــم از همین 
اصــل اســتفاده می کــرد، یعنــی ســران قبایــل را تطمیــع می کــرد، 
و آن وقــت مــردم قبایــل را تحــت ســلطۀ خــودش قــرار مــی داد. 
گر  یک بــار مالــک اشــتر بــه أمیرالمؤمنین؟ع؟ گفت که شــما هم ا
بــه ســران قبایــل، پــول بیشــتری بدهــی، آنهــا می تواننــد برایــت 
لشــکر جمــع کنند آن وقــت ببین چقدر آدم برایت می آورند. اما 
حضــرت این شــیوه را قبول نداشــت و می فرمــود که آدم ها باید 
خودشــان بفهمنــد و دور هــم جمــع بشــوند. ُخب معلوم اســت 
که این شــیوه ســخت اســت و بــه این راحتــی جمع نمی شــوند! 
بــرای همیــن بــود کــه می گفتند: علی؟ع؟ سیاســت بلد نیســت و 

معاویه بلد اســت!
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پس ماجرا سِر زندگی جمعی و زندگی مواساتِی جمعی است. 
این را باید برجسته کنیم. خدا لعنت کند اخالق اجتماعِی بدون 
زندگـی جمعـی را کـه آدم هـا را مثـل حیـوان تلقـی می کنـد و فقط به 
مـا می گویـد »بـه دیگـران کاری نداشـته باشـید و بگذاریـد هرکسـی 
زندگـی فـردِی خـودش را داشـته باشـد!« بـرای ایـن حداقل هـا کـه 
اصـًا پیغمبـر الزم نبـود بیایـد! امام حسـین؟ع؟ الزم نبود به گودی 
قتلـگاه بـرود! ایـن را سـریال های کـره ای و ژاپنـی هـم می توانسـتند 

به ما یاد بدهند!

�بــه�معروف�و�نهی� زندگــی�جمعــی�و�متعاونانــه،�مقدمۀ�احیای�امر

�است �منکر از

می فرماید: ای مردم، بیایید به سوی تعاون برای طاعت و بندگی 
 »

َ
َعـاُوِن َعَلـی َطاَعـِة اهلِل َعـّزَ َو َجـّل ـاُس ِإَلـی الّتَ َهـا الّنَ ّیُ

َ
خـدا. »َفَهُلـّمَ أ

)کافـی/ج8/ص354( نـه؛ مـن بـه تنهایـی مـی روم بندگـی خـدا را 
می کنـم! ُخـب اینکـه زندگـی حیوانـی اسـت! نمی شـود کـه زندگـی 
حیوانـی داشـته باشـی در آن انسـان باشـی و بـه خـدا هـم برسـی! 
ْحـَوَج ِمْنُهـْم ِإَلـی 

َ
ـُه َلْیـَس اْلِعَبـاُد ِإَلـی َشـْيٍء أ

َ
بعـد می فرمایـد: »َفِإّن

َعـاُوِن َعَلْیـه« مهم ترین نیاز بشـریت  َناُصـِح ِفـي َذِلـَك َو ُحْسـِن الّتَ الّتَ
بـه چیسـت؟ مهم تریـن نیـاز بنـدگان خدا به چیسـت؟ بـه تناصح، 

. یعنی دلسوزی برای همدیگر
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»حسـن الّتعـاون« یعنی خوب باهـم متعاونانه زندگی کردن. 
، یکی از آداب این زندگی است. ستاد  امر به معروف و نهی از منکر
، برای حجاب فعالیت می کند و بنده  امر به معروف و نهی از منکر
گـر  هـم از هـر فعالیـت خوبـی اسـتقبال می کنـم، امـا بیهـوده اسـت ا
اصـل زندگـی جمعـی جـا نیفتـد، اصـل زندگـی متعاونانـه جـا نیفتد 
و مـا بسـیاری از امورات مـان را بـا امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر راه 
نیندازیـم و بعـد یک دفعـه ای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـرای 
حجاب، سر در بیاورد! اول باید اصل زندگِی متعاونانه جا بیفتد.

رهبر انقالب به ستاد امر به معروف و نهی از منکر فرمودند که 
وظیفۀ شما امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ وظیفه تان احیای 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت. ُخـب احیـای امر بـه معروف و 

نهی از منکر یک مقدمه ای دارد و آن هم »زندگی جمعی« است.
بسـیج یـک حرکتـی را در ایـن زمینـه شـروع کـرده اسـت بـه نـام 
»محلۀ مردم ساالر« که زندگی جمعی را دارند تمرین می کنند. البته در 
سراسر کشور، این کار شروع نشده است؛ چون این کار، آدِم خودش را 
می خواهد، فعًا در آن جاهایی که آدمش را داشتند راه انداخته اند. 

هر بسیجی، هر سپاهی یا هر آخوندی، آدِم این کار نیست.
کرونـا، در شـهرکی در نزدیکـِی سـمنان،  می گوینـد: در ایـام 
وضعیـت به گونـه ای شـده بـود کـه یـک عـده ای حتی پـول نان هم 
کنیـم و بـه آنهـا  نداشـتند. اول می خواسـتیم اینهـا را شناسـایی 
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پـول بدهیـم یـا کوپـن بدهیم که بروند نان بگیرنـد. دیدیم که این 
کار درسـتی نیسـت و بـه آنهـا بی احترامـی می شـود کـه بخواهنـد بـا 
کوپـن برونـد و نـان بگیرنـد. لـذا گفتیـم: اصـًا نـان در ایـن شـهرک، 
مجانی باشد، هرکسی می خواهد برای نان پول بدهد، یک شماره 
حسـاب می دهیـم کـه پولـش را واریـز کند، هرکسـی هم نخواسـت، 

اصًا پول ندهد.
ممکـن بـود ایـن طـرح شکسـت بخـورد، و مـردم بگوینـد: چـرا 
پـول بدهیـم؟ چـه کسـی می خواهـد بخـورد؟ خودمـان محتاج تـر 

هستیم و... اما
وقتـی گـزارش را آوردنـد، گفتنـد: همین االن که داریم به شـما 
گزارش می دهیم، تا سه ماه آینده هم پول نان شهرک در حساب 
هسـت. یعنـی هرکسـی تـا جایـی کـه توانسـته، بیشـتر از آن مقـدار 
نانی برداشـته، پول وازیر کرده اسـت و هرکسـی هم که نداشـته، به 
اندازۀ نیازش گرفته و برده است؛ بدون اینکه شرمنده بشود یا به 
، در یک شـهرکی انجام شـده که  او بی احترامی بشـود. تازه این کار
به لحاظ اقتصادی و سطح درآمدی مردم، یک شهرک متوسط رو 
، یک چیزی  به پایین محسـوب می شـود. ببینید؛ زیبایی این کار

شبیه فرهنگ پیاده روی اربعین است!
بنـده از دولـت محتـرم تقاضا می کنم که اندیشمندان شـان را 
یک جایی جمع کنند و این طرح نانی که براساس اصل »حساب 
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« می خواهند اجرا کنند را در آنجا بررسـی  کا برادر حسـاب اسـت کا
کنند که آیا اصًا این طرح، موفقیت آمیز هست یا نه؟ شاید بگویند: 
ُخب همۀ مردم که نمی توانند مثل اهالِی آن شهرک زندگی کنند! 

مگر آنها فرشته هستند؟

�تصمیم�گیری،� �انقالب�به�دولت�فرمود:�زمینۀ�مشارکت�مردم�در رهبر
�را�فراهم�کنید نظارت�و�به�عهده�گیری�امور

مقـام معظـم رهبـری بـه دولـت فرمـود: بـرای دخالـت دادن مـردم 
در تصمیم گیـری، در نظـارت بـر رفتـار مدیـران و در به عهده گیـری 
کارهای دولت، برنامه ریزی کنید. )مردم را در تصمیم سـازی های 
دستگاه های مسئول کشور شریک کنند... ساز و کار درست کنند 
که مردم را در اقدام هم شریک کنند...؛ بیانات 1400/10/19( واقعًا 
ایـن دولـت در ایـن جهـت، قـدم برداشـته اسـت و بنـده شـخصًا از 
بـرای  ویـژه  دسـتیار  یـک  ایشـان  می کنـم.  تشـکر  رئیس جمهـور 
اولین بار در تاریخ انقالب اسالمی برای مردمی سازی دولت تعیین 
کردنـد. امـا یک دفعـه ای می شـنویم که اسـتاندار یکی از شـهرهای 
مرزی که در مسیر حرکت مردم به کربال قرار دارد، به موکب ها گفته 
اسـت که ما خودمان دولِت مردمی هسـتیم و دیگر کارها را انجام 

می دهیم، شما حق ندارید ستاد مردمی راه بیندازید!
دولِت مردمی باید کار را به ستاد مردمی بدهد، نه اینکه ستاد 
مردمی را تعطیل بکند به نفع ستاد دولتی! اربعین را نباید دولتی 
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کـرد. تـازه بایـد دولـت، بقیـۀ کارهـای اربعیـن را هـم بـه خـوِد مـردم 
بسپارد. آن وقت چه چیزی یک دفعه ای این وسط خودش را نشان 
می دهـد؟ بوروکراسـی و دیوان سـاالری کـه بنده عنوان بوروکراسـی 
خبیث و کثیف را به کار می برم. برخی می گویند: بوروکراسی باالخره 

یک نظمی برقرار می کند! بله، نظم بین وحوش!
ما باید یک مدل دیگری زندگی کنیم، در آن مدل زندگی، بنا 
گر یک عده ای سوءاسـتفاده  بر ایثار اسـت، بنا بر گذشـت اسـت. ا
کردند چه؟ این قدر ایثارگرانه با آنها برخورد می کنیم که روی شان 
را کـم می کنیـم. فوقـش دو نفـر هـم ایـن وسـط دزدی می کننـد امـا 
نبایـد زندگـی متعاونانـه و ایثارگرانـه و مواسـاتی را به خاطـر دو نفـر 

دزد، کنار بگذاریم و مدام قانون بگذاریم برای گرفتن دزد.
گر دین نمی تواند این زندگی مواساتی را مبنای ادارۀ جامعه  ا
قرار بدهد، باید بگوییم که دیگر دین حرفی برای ادارۀ حیات بشر 
ندارد و بهتر است کنار برود! بهتر است همین اندیشمندان علوم 
انسـانی ادامه بدهند. هرچند بعد نمی دانم که این اندیشـمندان 
بـه بن بسـت  االن  آنهـا  دیگـر می خواهنـد چـه کار بکننـد؟ چـون 
خورده اند و راه حل جدیدی ندارند و می گویند ما دیگر نمی دانیم 

باید چه کار کنیم؟
راهـش ایـن اسـت کـه »کار را بدهیـم دسـت مـردم« نـه اینکـه 
از نظـام  کـه نـوع جدیـدی  کار را بـه اسـتارت آپ بـازی بسـپاریم 
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یعنـی  مـردم،  دسـت  بدهیـم  را  کار  بشـود.  بـاب  سـرمایه داری 
»متعاونانـه عمـل کـردن« یعنـی کاِر تعاونـی. البتـه نه فقـط تعاونی 
بـه ایـن معنـای خاصـی که بیشـتر در قالب »تعاونی هـای مصرف« 
بـرای مردم شـناخته شـده اسـت. بلکـه به معنای زندگـِی جمعی و 
متعاونانـه. یـک نمونـۀ سـاده اش همان ماجرای توزیـع نان در آن 

شهرک است.
ْسِط< )حدیـد/25( یعنـی چـه؟ یعنـی ای  �قِ

ْ
ال اُس �بِ

وَم ال�نَّ �قُ >ِل�يَ

مـردم، شـما خودتـان بایـد قسـط را برقرار کنید. قسـط یعنی توزیع 
عادالنـۀ ثـروت. ُخـب راهـش چیسـت؟ بـرای توزیع عادالنـۀ ثروت، 
گـر هـزاران پلیـس و قـوۀ قضائیـه هم بسـیج بشـوند و هزارتـا قانون  ا
هـم بخواهـد و هزارتـا مدیـر هـم پـای کار بیاینـد، اینهـا نصف شـان 
خودبه خود فاسد می شوند چون اختیار را به دست اینها داده اید 
تا قسط را برقرار بکنند، اختیار که در دستش قرار گرفت، خودش 
گر شما یک نفر را مسئول توزیع  فاسد می شود! در آن شهرک هم ا
نان قرار بدهید، این افراد یکی در میان، خراب و فاسد می شوند. 

اما وقتی کار را به خوِد مردم سپردید، آن وقت درست می شود.

چرا�پیامبرها�را�مسخره�می�کردند؟

پیامبرهـا  چـون  می کردنـد؟  مسـخره  را  پیامبرهـا  چـرا  می دانیـد 
همین حرف ها را می زنند! و اال پیامبرها که نعوذباهلل رفتار غلطی 
نداشـتند کـه مـردم به خاطـر آن رفتـار غلـط، اینهـا را مسخره شـان 
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کننـد. آنهـا همیـن حرف هـا را می زدنـد و مـردم هـم می گفتند »این 
گـر پیامبـر بـه مردم بگوید کـه »بروید  کار کـه شـدنی نیسـت!« و اال ا
نماز بخوانید« این کجایش مسخره کردن دارد؟ االن هم در همۀ 
دنیا هرکسی یک جوری عبادت می کند، کسی که به خاطر عبادت 

کردن، ما را مسخره نمی کند.

ا  پیامبرهـا چـه می گفتنـد کـه مـردم مسخره شـان می کردنـد؟ >�يَ

< )یس/30(  و�نَ �ئُ ِ ْهرن َْس�قَ ِ� �ي وا �بِ
ا َكا�نُ

َّ
ل ِهْم ِم�نْ َرُسوٍل اإِ �ي �قِ

ئْ
ا اِ� َما �يَ ِع�بَ

ْ
� ال

َ
َ�ْسَرهقً َعل

ای حسرت بر بندگان خدا که هر پیغمبری آمد او را مسخره کردند. چرا 
آنها را مسـخره می کردند؟ چون یک شـیوه ای برای ادارۀ جامعه ارائه 
گر بگویید  می کنند که پذیرش آن برای مردم سخت است. هنوز هم ا

که »جامعه را این طوری باید اداره کرد« شما را مسخره می کنند.
گـر بگوییـد کـه ادارۀ مدرسـه را به دانش آموزهـا بدهید،  مثـًا ا
شـما را مسـخره می کننـد و می گوینـد: »چهارتـا ضابـط بـاالی سـر 
شـما  حـاال  می کننـد!  تقلـب  هـم  بـاز  گذاشـته ایم،  امتحان شـان 
می گوییـد کـه بدهیـم دسـت خودشـان؟« ُخـب شـما بـا گذاشـتِن 

ضابط، متقلب درست کرده ای!
ِإْخـَواٌن  ْنُتـْم 

َ
أ َمـا 

َ
ِإّن »َو  می فرمایـد:  علـی؟ع؟  أمیرالمؤمنیـن 

 » َماِئـِر
َ

ـَراِئِر َو ُسـوُء الّض  ُخْبـُث الّسَ
َّ

َق َبْیَنُکـْم ِإال َعَلـی ِدیـِن اهلِل َمـا َفـّرَ
)نهج البالغه/خطبـه113( شـما برادرانـی هسـتید در دیـن خـدا و 

بین شما تفرقه نینداخته است مگر خبث باطن و ضمیِر بد.
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تفرقه�یعنی�»تک�زندگی�کردن«

تفرقـه یعنـی تـک زندگـی کـردن؛ یعنی زندگـی ای کـه االن تقریبًا همۀ 
مـا داریـم و بسـیاری از قوانیـن شـورای اسـالمی هـم مبتنی بر همین 
سـبک زندگـی اسـت. ایـن بایـد اصـالح بشـود. بایـد دولـت بـه عنوان 
یک عامل قدرتمند، به میدان بیاید و ببیند چه کار می تواند بکند تا 
مردم باهم زندگی کنند و قدرتمند بشوند. وقتی مردم قدرت گرفتند، 
قـدرت دولـت کاسـته می شـود و قـدرت دولـت کاسـته بشـود و مردم 
وسـط بیاینـد، دیگـر دعواهـای سیاسـی چـپ و راسـت و احـزاب هـم 
جمع می شود. می دانید چرا؟ چون می بینند که دیگر آن باال خبری 
نیست که همدیگر را به خاطرش تکه پاره کنند برای اینکه به آن باال 
برسند! االن چون می بینند که آن باال خبری هست، لذا برخی حاضر 

می شوند دروغ بگویند و هر کاری بکنند تا به آن باال برسند.
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می فرمایـد: چـه چیـزی بیـن شـما تفرقـه 
کـه این مدلـی زندگـی می کنیـد؟ چیـزی بیـن شـما تفرقـه  انداخـت 
 

َ
ال َو  َتـَواَزُروَن  »َفـاَل  بـد.  ضمیـر  و  باطـن  خبـث  مگـر  نینداخـت، 
ون« بـه هـم کمک نمی کنید، برای 

ُ
 َتـَواّد

َ
 َتَباَذُلـوَن َو ال

َ
َتَناَصُحـوَن َو ال

هـم دلسـوزی نمی کنیـد، بـذل و بخشـش بـه هـم نمی کنیـد، به هم 
محبت نمی کنید.

در پیاده روی اربعین دیده اید که مردم چطوری به هم کمک 
می کنند. وقتی می بینند یک کسی خسته شده است، پاهای او را 
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ماساژ می دهند. این باید وضع زندگی ما در خیابان ها باشد! ولی 

گر کسی این حرف را بزند، مسخره اش می کنند. االن ا

کـرم؟ص؟ یـک گروهـی را بـرای یـک مأموریتـی فرسـتاد.  پیامبـر ا

اینها رفتند و برگشـتند ولی باهم اختالف شـان شـده بود. حضرت 

فرمود: »أَذَهبُتم ِمن ِعندي َجمیعا و ِجْئُتم ُمَتَفّرِقیَن؟! إّنما أْهَلَك 

َمـن کاَن َقْبَلُکـُم الُفرَقـُة« )کنزالعمـال/920( وقتـی کـه رفتیـد باهـم 

همـدل بودیـد امـا وقتـی برگشـتید دعوای تـان شـده و تفرقـه پیـدا 

کردید. همین تفرقه هر امتی قبل از شـما بود را نابود کرده اسـت. 

متاسفانه ما این تفرقه را تئوریزه کرده ایم.

را  قبلـی  امت هـای  خداونـد  می فرمایـد:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

...»َفِإّنَ  لعـن نکـرد مگـر به خاطـر ترک امـر به معـروف و نهـی از منکر

ْمـَر 
َ
 ِلَتْرِکِهـُم ااْل

َ
ْیِدیُکـْم ِإاّل

َ
اهلَل ُسـْبَحاَنُه َلـْم َیْلَعـِن اْلَقـْرَن اْلَماِضـَي َبْیـَن أ

« )نهج البالغه/خطبـه192( دوبـاره  ْهـَي َعـِن اْلُمْنَکـِر ِباْلَمْعـُروِف َو الّنَ

وقتـی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر مطـرح می شـود، ذهنـت بـه 

سـمت بی حجابی هـا نـرود، بلکـه ایـن زندگـی متعاونانـه اسـت کـه 

بسـتر اصلـی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت، یعنـی همدیگـر 

را کمـک کنیـم، مثـًا در آن شـهرک، توزیـع نـان بـه آن صـورت، یـک 

معروف است است و آنها درواقع امر به معروف کردند؛ آن هم عمًا، 

نه زبانًا. این عالی ترین نوع امر به معروف و نهی از منکر است.
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�زندگی�جمعی�و�متعاونانه� �مردم�و�بستر دولت�باید�زمینۀ�حضور

را�فراهم�کند

انتظـاری کـه مـا از دولـت داریم این اسـت که زمینه سـازی بکنند و 
بستر اصلی امر به معروف را _ که هماان زندگی جمعی و متعاونانۀ 
مـردم اسـت _ فراهـم کننـد؛ از مجلـس و قـوۀ قضائیـه هـم همیـن 
انتظـار را داریـم. بـه عنـوان مثـال، یـک جلـوه اش در قـوۀ قضائیـه 
همیـن »شـوراهای حـل اختـالف« اسـت و اخیرًا هـم یک مقدار بنا 
شـده اسـت کـه برونـد در مسـاجد و امـام جماعت هـا کمـک کننـد. 
ایـن یک کمـی بـار قـوۀ قضائیـه را روی دوش خـود مـردم گذاشـتن 
است، یک قدم خیلی کوچک به این سمت است. امور دیگر هم 
بایـد بـه ایـن سـمت بـرود. بانک هـا هـم بایـد بـه ایـن سـمت بروند. 
بانک هـا قوانینـی دارنـد بـرای وام دادن بـه تعاونی هـا، امـا کسـی 
تعاونی تشکیل نمی دهد که برود از این وام ها استفاده کند؛ اصًا 

فرهنگش نیست.
بنده از مسئولین جدید تعاونی کشور پرسیدم، که االن برای 
موضوع تعاونی، می خواهید چه کار کنید؟ می گویند در روستاهای 
مـا هـم فرهنـگ تعاونـی نیسـت. ما به فالن روسـتا رفتیـم و از مردم 
تقاضا کردیم که این پول های خرد خودتان را بیاورید، ما هم فالن 
دستگاه را می خریم که یک کاری راه بیندازید... آنها اعتماد کردند 
و پول های شـان را جمع کردند و یک کسـب و کاری راه انداختند، 
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االن آن روسـتا اصـًا رونـق گرفتـه اسـت. اهالـِی آنجـا می گفتنـد: مـا 
باورمان نمی شـود که ما خودمان می توانیم. االن کاری که دولت 
باید بکند این است که زمینۀ حضور مردم را فراهم کند، اولش در 

آموزش و پرورش، اولش در مساجد، اولش در هیئات.
این گام اول بود. در جلسه بعدی، به سراغ گام دوم می رویم.

�می�خواســت�مردم�جمع�بشــوند�برای�نصرت�امام�ولی�در� پیامبر
کربال�جمع�شدند�برای�کشتن�امام

یا رسول اهلل! امت اسالمی درست کردی تا یک جمعی درست کنی 
کـه متحـد پـای رکاب ولـّی خـدا حاضـر بشـوند و قـدرت ولـّی خـدا را 
افزایـش بدهنـد. بیـا کربال ببین چه خبر اسـت؛ متحد شـدند برای 
اینکه حسین تو را قطعه قطعه کنند! برعکس شد. این درد است، 
کید  نه اینکه یک نفر آمد که حسین تو را ترور بکند. چرا این قدر تأ
بـر ذکـر مصیبـت امـام حسـین هسـت کـه بـرای ذکـر مصیبـت دیگـر 
ائمـۀ مـا نیسـت؟ چـرا بایـد فریـاد بزنیـم؟ چـرا مالئکـه می آینـد دل 
مـا را تـکان می دهنـد و دور هـم جمـع می کننـد، می گوینـد »جمـع 
بشوید و بیایید عزاداری بکنید« چرا؟ چرا فاطمیه و ایام شهادت 

أمیرالمؤمنین، مثل عاشورا نمی شود؟
دلیلـش ایـن اسـت که به صـورت جمعی، حسـین؟ع؟ را قطعه 
گـر دسـتۀ عـزا دیدیـد، الاقـل چنـد قـدم  قطعـه کردنـد! ایـن روزهـا ا
همراه آنها بروید و بگویید »حسـین جان، آمده ایم کمکت کنیم« 
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گـر یـک جایی خواندند شـما هـم جواب بدهیـد، با صدای  نوحـه ا
گـر دیدیـد دارنـد سـینه می زننـد در هـر  بلنـد هـم جـواب بدهیـد، ا
فرمی که بود، شما هم بروید در همان ُفرم، شرکت کنید. به صورت 
جمعـی، عـزاداری کنیـد، اربعیـن هم جمعـی برویـد؛ کاروانی بروید. 
گر تنهایی در خانه ات زیارت عاشورا  حضرت امام؟هر؟ می فرمود: ا
بخوانی با صد لعن و صد سـالم، این جوری اسـالم زنده نمی ماند، 
مکتـب هیاهـو می خواهـد، به سـر و سـینه زدن می خواهد، دسـتۀ 

عزاداری می خواهد.



|�جلسه�دهم�|
والیت مداری؛ گاج دوج برای اینک  ضعف مردج 

ب  قلت تبدیل شلد

�
ً
کــه�واقعــا �جهــان�مــا�نیســت� �اطــراف�مــا�و�در هیــچ�جامعــه�ای�در

خوشبخت�شده�باشد

مـا جـدای از اعتقادات مـان، جـدای از احـکام شـرعی و جـدای 
کـه  هسـتیم  جامعـه ای  اسـت،  معـروف  ایدئولـوژی  بـه  آنچـه  از 
می خواهیم در میان جوامع مختلفی که در اطراف مان هستند و 
هرکدام تاریخی دارند و دنبال آینده ای هستند، زندگی کنیم. اآلن 
نظریه هـای مختلفـی وجـود دارد کـه شـیوۀ ادارۀ جوامـع را تنظیـم 

می کند و بر اساس آن نظریه ها زندگی می کنند.
مـا  اطـراف  در  جامعـه ای  هیـچ  خوشـبختانه  یـا  متأسـفانه 
کـه واقعـًا بـه نیک بختـی رسـیده باشـد و  و در جهـان مـا نیسـت 
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خوشـبخت شـده باشـد، پیشـرفته ترین جوامـع از نظـر تکنولـوژی، 
یـا بـردۀ کشـورهای دیگـر هسـتند؛ ماننـد ژاپـن، یـا اینکـه خودشـان 
جنایت کارترین کشورهای جهان هستند؛ مثل کشورهای غربی، یا 
اینکه در جوامع شان دارند با قواعدی دست و پنجه نرم می کنند که 
ما نمی توانیم به آن قواعد تن بدهیم. اخیرًا کشور چین هم اضافه 
شده است. معلوم است که ما نمی توانیم مثل چینی ها زندگی کنیم 
و شیوه هایی را که در آنجا برای ادارۀ مردم اجرا می شود، قبول کنیم. 
گر کسی، غرب زده نباشد و روش های درست و غلط را  خوب است ا

در مواجهه با غرب بررسی بکند و چین را هم مورد نقد قرار بدهد.

�حالــت�دفاعــی�بــه�تهاجمــی�و� بایــد�ســبک�آمــوزش�دینــی�مــا�از
صادراتی�تبدیل�شود�و�قابل�ارائه�به�جهان�باشد

شما به عنوان یک کشور اسالمی با اولیائی که از جانب خدا مأمور 
هستند به شما در مورد زندگی امروز و خصوصًا آینده طرح بدهند 
چگونه می خواهید زندگی کنید؟ من و شما نمی توانیم چشم مان 
را به روی جهان ببندیم و بگوییم »ما کاری نداریم، چندتا دستور 
از طـرف خـدا داریـم و فقـط می خواهیـم اینهـا را اجـرا کنیـم!« ُخب 
گـر ایـن دسـتورها معقول اسـت بگوییـد همۀ اهل جهـان متوجه  ا
بشـوند! بـه قـول عالمـۀ نابغـۀ جهـان اسـالم »شـهید محمدباقـر 
« از دینت نظریه استخراج بکن، این نظریه را به دیگران ارائه  صدر
گر شـما برای جهـان، راه حل  بـده، یـا می پذیرنـد یـا نقـد می کننـد. ا
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دارید ُخب بگویید، چه بسا مردم جهان پذیرفتند.
واقعیت این اسـت که دینی که تا کنون در جامعه ما آموزش 
داده شـده اسـت، بیشـتر بـه صـورت یک دیـن اعتقـادی _ اخالقی 
محـدود بـوده اسـت. قبل از انقـالب و در دوران طاغوت، دینی که 
آموزش داده می شد، دینی بود برای افرادی که خودشان را داخل 
یک قلعه ای مخفی کرده بودند و می خواستند کسی به آنها حمله 
نکند. چیزی که بیشتر آموزش داده می شده »اصول عقائد دین« 
بوده اسـت. علت آن سـبک آموزش ها هم این بود که ما شـیعیان 
می خواسـتیم خودمان را حفظ کنیم. اما حاال باید گارد خودمان 
را بـاز کنیـم چـون از قلعـه بیـرون آمده ایـم. االن این تفکـر دارد یک 
کشـور را اداره می کنـد و می خواهـد بـرای کشـورهای اسـالمی الگـو 
بشود. جهان به ما می گوید »شما دارید چه کار می کنید؟ و چگونه 
جامعـه را اداره می کنیـد؟« بایـد سـبک آمـوزش دینی مـا از آموزش 
دفاعی به آموزش تهاجمی و صادراتی تبدیل شود و قابل ارائه به 

جهان باشد. آن وقت جوان ما هم می فهمد که ماجرا چیست.

،�زندگــی�خــوب�ســه�معنــا�دارد:�زندگی�شانســی،� �جهــان�امــروز در
�توأم�با�رفاه �خوب،�زندگی�برده�وار زندگی�ناپایداِر

چطـور می خواهیـد جامعه تـان را اداره کنیـد و در ایـن جامعـه چـه 
اتفاقـی قـرار اسـت بیفتـد؟ مـا از همـان اول، سـؤال را دقیـق مطـرح 
کـه در ایـن جامعـه، رفـاه اتفـاق  کردیـم. این طـور مطـرح نکردیـم 
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بیفتد یا در این جامعه تکنولوژی پیشرفت بکند. کشورهای گرگ، 
کـه در آنهـا پیشـرفت تکنولـوژی  بدسـیرت و جنایتـکاری هسـتند 
اتفاق افتاده است. ما اصًا نمی خواهیم راه آنها را برویم. پیشرفت 
تکنولـوژی در آغـاز صنعتی شـدن در مثـًا انگلیـس بـا بـه بردگـی 
کشـیدن زنـان، بیـرون کشـیدن زنـان از خانـواده و هتـک حیثیـت 
گواری در جهان افتاده است.  آنها همراه بود، خیلی اتفاق های نا
مـا سـؤال مان را دقیـق مطـرح کردیـم، مـا نگفتیـم کـه می خواهیـم 
صرفًا رشـد تکنولوژی داشـته باشـیم، نگفتیم که می خواهیم رفاه 
داشـته باشـیم مثـل بعضـی از کشـورهایی کـه زیـر پـای مـا هسـتند 
و دوتـا موشـک می توانـد تمـام هستی شـان را بـه هـوا ببـرد و معلوم 

نیست که این اتفاق ِکی برای شان بیفتد.
مردم ما زندگی شانسی خوب، زندگی ناپایدار خوب و زندگی 
مرّفـه تـوأم بـا بردگـی را نمی خواهنـد. امـروز در جهـان زندگی خوب 
همیـن سـه تـا معنـا را بیشـتر نـدارد. بـرو در اینترنـت زندگـی خـوب 
شانسـی را ببیـن. قاعـده ایـن نیسـت کـه همه سـعادتمند بشـوند. 
ک بـه سـر زندگـی ای که شانسـی بـرای یک نفر خوب بشـود. در  خـا
تمـام جهـان همین طـور اسـت، بسـتگی دارد کـه شانسـت بگیرد و 
عواملـی دور همدیگـر جمـع بشـود یا نـه. می توانم آدم های بسـیار 
شایسـته ای را در خود آمریکا و جاهای دیگر به شـما نشـان بدهم 
کارتن خـواب و بدبخـت هسـتند. البتـه بـه یک کسـانی اجـازه  کـه 
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می دهند که شانسـی باال بیایند تا با نشـان دادِن زندگی مرفه آنها 
به دیگران، نمایش خیمه شب بازی شان تکمیل بشود.

، »زندگـی خـوب  معنـای دوم زندگـی خـوب در جهـان امـروز
ناپایـدار اسـت« یعنـی معلـوم نیسـت تـا ِکـی، این خوشـی را داشـته 
باشـند؟ معنـای سـوم زندگـی خـوب هـم »زندگـی بـرده وار اسـت« 
اربـاب بـاالی سـرش، هزارتـا جنایـت می کنـد، او هـم مثـل حیـوان 
کت است و حرف نمی زند. ما این زندگی را نمی خواهیم، فقط  سا
رشد تکنولوژی را نمی خواهیم، رشد رفاه برده وار را نمی خواهیم.

مــا�دنبــال�ایــن�هســتیم�کــه�همــۀ�مســتضعفین�قدرتمند�بشــوند/�
نمی�توانیم�بدون�نجات�جهان،�خودمان�را�نجات�بدهیم

پس شما چه می خواهید؟ ما دنبال این هستیم که ضعف برطرف 
بشود و انسان ها به قدرت برسند، بعد در اثر این قدرت، فرهنگ 
و اقتصاد و... درسـت بشـود، در اثر این قدرت، همۀ مسـتضعفین 

قدرتمند بشوند و هیچ قدرتمند زورگویی وجود نداشته باشد.
کنیـد،  برخـی می گوینـد: نمی خواهـد شـما جهـان را درسـت 
کمـی در این بـاره  بـه خودتـان برسـید! در یکـی از جلسـات قبـل، 
صحبت کردیم و گفتیم که ابدًا این طور نیست، یعنی امکان ندارد 
مـا خودمـان را خوشـبخت کنیـم درحالی کـه جاهـای دیگـر جهـان 
بدبخـت باشـند، خـدا بـه ما اجازه نمی دهد، چه مسـلمان باشـیم 

گر در مقابل ظلم سکوت کنیم به رفاه نمی رسیم. چه نباشیم. ا
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إن شاءاهلل ما مردم غزه و فلسطین را کمک می کنیم و آنها هم 
اسـرائیل خون آشـام را کـه دارد کودک کشـی می کنـد نابـود خواهند 
کـرد. رهبرمـان صریحـًا و بـا افتخـار فرمودنـد هرکسـی در فلسـطین 
کـرد. ایـن یکـی از  حرکتـی انجـام بدهـد مـا از او حمایـت خواهیـم 
کـه یـک  اتفاق هـای تاریخـی بـزرگ در چنـد صدسـال اخیـر اسـت 

جریانی این طور در مقابل طاغوت عالم بایستد.
طرح ما طرح نجات جهان است، ما نمی توانیم بدون نجات 
گر می شـد حرفـی نبود؛ یعنی  جهـان، خودمـان را نجـات بدهیـم. ا
اول خودمان را حسابی قوی و رشدیافته می کردیم و بعد به سراغ 
عالـم می رفتیـم ولـی نمی شـود. همین مقدار کـه الحمدهلل امنیت 
، بهتـر اسـت کفایـت می کنـد. حاال  کشـور مـا از خیلـی جاهـای دیگـر
طرح تـان بـرای جهـان و بـرای اینکـه اسـتضعاف بـه قـدرت تبدیـل 

بشود چیست؟
مـا از اول بحـث قـدرت را مطـرح کردیـم، بعد در پاسـخ به این 
سـؤال کـه چطـور ضعـف خودمـان را بـه قـدرت تبدیـل کنیم سـراغ 
قـرآن رفتیـم و دیدیـم کـه خداونـد هم برای ظهـور حضرت، همین 

�ي  ِ
وا �ن ِع�نُ صنْ �نَ اْس�قُ �ي ِ �ن

َّ
� ال

َ
ُم�نَّ َعل �نْ �نَ

ئَ
ُ� ا ِر�ي طـرح را دارد و می فرمایـد: >َو�نُ

< )قصـص،5( یعنـی مـن یـک  �نَ �ي َواِر�شِ
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َ
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روزی ایـن ضعـف را بـه قدرت تبدیل می کنم و طواغیت عالم را که 
قدرت شان پوشالی و ظالمانه است از بین می برم.
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ما�اول�نظام�اســالمی�تشــکیل�دادیم،�حاال�باید�دولت�اســالمی�

داشته�باشیم،�بعد�جامعۀ�اسالمی�و�بعد�هم�تمدن�اسالمی

طرح خدا چیست؟ طرح خدا این نیست که یک مرد نورانی سوار 
بر اسـب سـفید بیاید و با یک شمشـیر معجزه کننده طواغیت را از 
بین ببرد و این ضعفا با همان حال ضعف شان سرشار از عدالت و 
گر بگوییم می خواهد چنین معجزه ای  خوشبختی باقی بمانند. ا
اتفاق بیفتد و جهان با معجزه آباد بشود، این اصًا مسخره کردن 
قـرآن اسـت، پـس این همـه دعـوا برای چیسـت؟ همۀ ما ِله شـدیم 
چـون خـدا تـا حـاال نخواسـته معجـزه کنـد، امـا اآلن کـه دیـده قـرآن 
اجـرا نمی شـود و دیگـر خسـته شـده، حاال می خواهـد معجزه کند! 
، در ذهن خیلی ها هست، مثًا  متأسفانه این ذهنیِت توهین آمیز

دعا می کند »یابن الحسن! آقا خودت بیا درست کن«
ایـن چـه طـرز حـرف زدن اسـت؟ خـودت بیا درسـت کـن یعنی 
چـه؟ می خواهـی قـرآن را کنـار بگذاریم؟ پس دسـتورات هایی که در 
قرآن داده است چه می شود؟ باید اینها را مو به مو پیاده کنیم و جلو 
برویـم، بعـدش آقـا می آید و رهبری این حرکت عمومـی در اقدامات 
صحیح را به عهده می گیرد. آن اقدامات صحیح دو گام اساسی دارد؛ 
گام اول زندگـی جمعـی اسـت. در جلسـه قبـل در این بـاره صحبـت 
کردیـم. بسـیاری از سـاختارهای اجتماعـی ما خـالف زندگی جمعی 
اسـت، بـه همیـن خاطـر اسـت کـه مقام معظـم رهبـری فرمودند: ما 
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اول نظام اسـالمی تشـکیل دادیم، حاال باید دولت اسـالمی داشـته 
باشیم، بعد جامعۀ اسالمی و بعد هم تمدن اسالمی.

چرا به این ترتیب آمد؟ نظام اسالمی تشکیل شد تا شروع به 
سـاختن یک دولت اسـالمی کنیم، هنوز هم دولت اسـالمی نشده 
اسـت، چـرا بایـد اول دولـت اسـالمی بشـود بعـدًا جامعـه اسـالمی 
بشـود؟ چـون اسـالمی شـدن جامعـه بـه عقائـد و اخـالق نیسـت، 
اسـالمی شـدن جامعـه بـه توزیـع درسـت ثروت هـا و فرصت هـا در 

جامعه، ایجاد آرامش بین مردم، اصالح قوانین و... است.

چرا�اول�باید�دولت�اسالمی�بشود�و�بعد،�جامعه�اسالمی�بشود؟

ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه بدانیـد مـا بسـیاری از گناه هـا و گنـه کاران 
جامعه مـان را معـاف می کنیـم، چـون هنـوز دولـت اسـالمی نشـده 
گـر برخـی افـراد، مومنـان خیلـی خوبـی هسـتند قرار نیسـت  اسـت. ا
بقیـه هـم خیلـی خـوب باشـند چـون غالـب افـراد، ضعیف هسـتند. 
گر رهبر انقالب می فرماید »اول دولت اسـالمی بشـود، بعد جامعه  ا
اسـالمی بشـود« ایـن خیلـی مردم گرایـی اسـت، خیلـی احتـرام بـه 
انسـان ها اسـت، خیلی هوشـمندی اسـت. ایشـان در کتاب »طرح 
کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن« شبیه شهید صدر، قبل از انقالب این 
حرف را می زد. آن زمان ایشان به دانشجوها درس می دادند و چون 
این حرف ها را می زدند او را به زندان می بردند و شکنجه می کردند.
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کـرم؟ص؟ تـا امـام صـادق؟ع؟  ایشـان می فرمودنـد از پیغمبـر ا
ایشـان این طـور نبودنـد کـه مدرسـه راه بیندازنـد و دانـه ای شـروع 
بـه آدم سـازی کننـد. اسـالم می گویـد که باید دولت درسـت بشـود، 
بعد در این دولت بستری فراهم بشود تا کرور کرور همه مسلمان 

ا�بَ  ِك�قَ
ْ
ال ُمُهُم  ِ

ّ
َعل ُ َو�ي ِهْم  �ي ّكِ رنَ ُ >�ي می فرمایـد:  قـرآن  بشـوند.  خـوب  و 

< )آل عمـران/ 164( پیامبـر؟ص؟ بایـد مـردم را تزکیـه کنـد،  ِحْكَم�قَ
ْ
َوال

ایشـان چطـور ایـن کار را می کنـد؟ آیـا به صورت انفـرادی و تک تک 
؛ بایـد قوانینـی باشـد که کرور کـرور آدم  افـراد را تزکیـه می کنـد؟ خیـر
درست بکند. ما عزاداران امام حسین؟ع؟ در اینجا جمع شده ایم 
و می خواهیـم امـام حسـین؟ع؟ را یـاری کنیـم، بـه همیـن دلیـل در 
جلسه گذشته به قوانین غیرجمعی حمله کردیم، قوانینی که مال 
گر  زندگی فردی و جامعۀ وحوش است، نه مال جامعۀ مؤمنین. ا

این قوانین اصالح بشود دولت اسالمی می شود.

کــرد/� �مجلــس�شــروع� بــرای�اســالمی�شــدن�دولــت،�اول�بایــد�از

�باطل�قیام�کند مجلس�باید�علیه�قانون�بد�و�ساختار

بـرای اسـالمی شـدن دولـت اول بایـد از مجلـس شـورای اسـالمی 
شـروع کـرد، یعنـی اول قوانیـن بایـد درسـت بشـود. وضـع قانون در 
جامعـۀ اسـالمی بـا قانـون در جامعـۀ وحـوش خیلـی فـرق می کنـد. 
بارهـا عـرض کـردم کـه نبایـد از جوامـع غربی تقلید کـرد. یک نمونه 
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مثـال می زنـم، یکـی از نماینـدگان ادوار گذشـته مجلـس، خـودش 
مصاحبـه کـرده و گفتـه اسـت: مـن قوانیـن خانـواده را از فرانسـه و 
کـردم بـه خـورِد نماینـدگان مجلـس در  انگلسـتان آوردم. تـالش 
یـک دوره ای از ادوار بدهـم و باالخـره این قـدر رایزنـی کـردم کـه بـا 
تغییراتـی، شـورای نگهبـان را هـم وادار کـردم آن قانـون را تصویـب 
کردند. آیا انگلسـتان خیلی پیشـرفت کرده اسـت؟ انگلسـتان االن 
کارش بـه اینجـا رسـیده اسـت کـه معضلـی دارد بـه نـام »تنهایی« و 
مجبور شده اند یک وزارتخانه برایش اختصاص بدهند. حاال این 
آدم نادان، قانون آنها را به کشور ما آورده است و اینجا به تصویب 

رسانده است!
آیا در پژوهشگاه مجلس شورای اسالمی، چهارتا آدم باسواد 
پیدا نمی شـوند که بگویند »وجود این قانون موجب افزایش آمار 
طالق و کاهش آمار ازدواج شـده اسـت« مجلس شـورای اسـالمی 
بایـد علیـه باطـل قیـام کنـد. باطـل که فقـط آدم بد نیسـت، قانون 
بـد و سـاختار بـد هـم باطـل اسـت. مـا هـم اینجـا در مجلـس امـام 
حسـین؟ع؟ می نشـینیم و بـه سـاختارهای غلـط اشـکال می گیریـم 
چون باطل است. مجلس امام حسین؟ع؟ باید علیه این ظلم ها 

هم قیام کند.
پروتکل های دانشوران صهیون می گوید: ما سر جوامع گیوم 
)یعنـی غیریهودی هـا( این قـدر قانـون می ریزیـم کـه نفهمنـد فـرق 
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قانـون خـوب و قانـون بـد چیسـت، بعـد بـا قانـون، آنهـا را بـه بردگی 
می کشـیم. از پژوهشـگاه مجلـس انتظـار داریـم کـه بـه این مسـائل 
توجه کند چون بعضی از نمایندگان با همۀ احترامی که برای شان 
کـه  کسـی  قائـل هسـتیم، سـواد درسـت و حسـابی ندارنـد، البتـه 

معلومات الزم را ندارد اشتباه کرده که به مجلس رفته است.

�بدنــۀ�کارشناســِی�دولــت�هــم�کســانی�هســتند�کــه�نمی�گذارنــد� در

کارها�جلو�برود

مسـخرۀ  سـاختار  به خاطـر  مجلـس  بـه  افـراد  این طـور  ورود 
باندبازی هـای حزبـی و لیسـتی و چـپ و راسـتی اسـت. اینهـا یـا 
خودشـان بعضًا خراب می شـوند یا فرصت طلب ها از آنها استفاده 
می کننـد. بنـده نمی توانم این نحـوۀ انتخابات را بپذیرم، این باید 
درسـت بشـود. ایـن روش انتخـاب درسـت نیسـت، بـا ایـن روش، 
نماینـدگان خـوب هـم متهـم می شـوند. بـرای اینکـه متهم نشـوند 
وضع انتخابات بعدی را درست کنند. همۀ مملکت که نمی تواند 
عالف چهار نفر بشود. باید همۀ حدود سیصد نمایندۀ مجلس در 
حدی باشند که بشود دربارۀ آنها گفت: »یابن الحسن! اینها همان 
سـیصد و سـیزده تا یاری هسـتند که شـما می خواسـتی« ما باید به 
اینجـا برسـیم، توقـع مـا بـاال اسـت. توقـع سـینه زن امام حسـین؟ع؟ 
پایین نیسـت. البته بنده شـنیده ام که در حدود چهل نفر از این 
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سـیصدتا دارنـد خـوب کار می کننـد. خدا کمک شـان کنـد ولی این 
کافی نیست.

کار  امـروز الحمـدهلل رئیس جمهـور محتـرم می خواهـد پـای 
گـر بدنـه بگـذارد! گاهـی یـک زنجیـر بـه دسـت یک  بایسـتد، البتـه ا
ایـن  کـه  می دهنـد  کارخانـه  یـک  ورودی  درب  جلـوی  نگهبـان 
کارخانـه را هـم راه نمی دهـد! حـاال وزیـر هـم  نگهبـان، صاحـِب 
بخواهـد درسـت کار کنـد، بعضی هـا در بدنـۀ کارشناسـی هسـتند 
که اجازه نمی دهند و کارشکنی می کنند. خدا لعنت کند آن بدنۀ 
کارخراب کـن اسـت. آن بدنـۀ  کارنشـناس و  کـه  کارشناسـی ای را 
کارشناسی ای که هر دولتی عوض می شود آنها عوض نمی شوند، 
آن بدنـۀ کارشناسـی ای کـه کار راه نمی انـدازد. بنـده صدها مورد از 
اینهـا در ذهنـم هسـت، یـک روزی هـم نوبت آنها می رسـد. االن در 
سیاسـت بـه دانه درشـت ها دارند می پردازند، ولـی در آینده نوبت 
آنها می رسـد. باید شـفافیت به سـطحی برسـد که بشـود اسـم این 

افراد را هم معرفی کرد.

قوانیــن�بایــد�طــوری�تنظیــم�شــود�کــه�زندگــی�جمعــی�بــرای�مــردم�
�اربعیــن،�هیئت�هــا�و�مســاجد�را�محلــی�بــرای� تســهیل�شــود/�در

�بدهیم تمرین�زندگی�جمعی�قرار

گر دولت بخواهد  طرح شـما برای اسـالمی شـدن دولت چیسـت؟ ا
اسـالمی بشـود بایـد از مجلـس شـروع بکنـد، باید مثًا چـه کار کند؟ 
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دولت، بیشتر مجری است و این مجلس است که قوانین را تنظیم 
می کند. باید قوانین طوری باشد که زندگی جمعی را برای ما تسهیل 
کننـد. معمـوًال آنجایـی کـه قانـون هسـت مـردم مـا فرهنـگ زندگـی 
گر یک جمعی پیدا بشود، می توانیم تمرین  جمعی را ندارند. ولی ا
زندگی جمعی را شروع کنیم، دوران جبهه هم این را تجربه کرده ایم.
پیشـنهاد بنـده ایـن اسـت کـه بیاییـد در اربعیـن، هیئت هـا و 
مسـاجد را محلـی بـرای تمریـن زندگـی جمعـی قـرار بدهیـم، یـک 
نقص بزرگ فرهنگی در میان ما این است که همۀ ما فردی زندگی 

می کنیم و این غلط است.
الفـداء و  لـه  ارواحنـا  امـام زمـان  تشـکیل حکومـت جهانـی 
از بیـن رفتـن اسـتضعاف، هنگامـی اتفـاق می افتـد کـه ایـن بخـش 
ماجـرا درسـت بشـود، یعنـی فرهنـگ زندگـی جمعـی ایجـاد بشـود. 
یکـی از فعالیت هـای زندگـی جمعـی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 

 ِ َمْعُرو�ن
ْ
ال  �بِ

ُمُرو�نَ
ئْ
ا ْع�نٍ �يَ اُء �بَ ْوِل�يَ

ئَ
ُهْم ا ْع�نُ َ ا�قُ �ب ِم�نَ ُموئْ

ْ
و�نَ َوال ِم�نُ ُموئْ

ْ
اسـت: >َوال

َكِر< )توبه،71( در همین سورۀ توبه چند آیه قبل  ُم�نْ
ْ
َهْو�نَ َع�نِ ال �نْ َ َو�ي

ُهْم ِم�نْ  ْع�نُ َ ا�قُ �ب �قَ ا�نِ ُم�نَ
ْ
و�نَ َوال �قُ ا�نِ ُم�نَ

ْ
از ایـن آیـۀ شـریفه می فرمایـد: >ال

< )توبه،67( منافقین و  ِ َمْعُرو�ن
ْ
َهْو�نَ َع�نِ ال �نْ َ َكِر َو�ي ُم�نْ

ْ
ال  �بِ

ُمُرو�نَ
ئْ
ا ْع�نٍ �يَ �بَ

< خیلی  ْع�نٍ ُهْم ِم�نْ �بَ ْع�نُ َ منافقات، قطعاِت یک وجود هستند؛ >�ب
غلیظ تر هستند. چطور منافقین این قدر باهم همبستگی دارند 
کنده هستند؟ اینها حرف های قرآن است. ولی مؤمنین از هم پرا
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در عین حالی که این حرف خطاب به مردم است ولی دولت 
بایـد برایـش زمینه سـازی کنـد تـا مـا بـه صـورت جـدی این طـوری 
زندگـی کنیـم، مـا ظرفیتش را داریم. ما ملت امام حسـین، ظرفیت 
زندگی جمعی را داریم. در آن جایی که در اختیار خودمان اسـت 
ک  و بـه قوانیـن مملکـت بـر نمی خـورد، مـردم یاعلـی بگوینـد. خـا
قدم هـای همـۀ ائمـۀ محتـرم جماعـت طوطیای چشـم این طلبۀ 
کوچک تِر همکار شماست، این زندگی جمعی را ساماندهی کنیم، 
در مسـاجد شـروع بـه فرهنگ سـازی کنیـم. بسـیجی ها هـم طـرح 
محلـۀ مردم سـاالر را اجـرا کننـد کـه مـردم دور هم جمع می شـوند، 

یاعلی بگویید و شروع به اجرا کنید.

«�بشود�به�»حلقه�های�میانی«� برای�اینکه�حکمرانی�»مردم�ساالر
�داریم/�وظیفۀ�حلقه�های�میانی�چیست؟ بین�دولت�و�مردم�نیاز

کـه مقـام معظـم رهبـری در شـرح  بـه دانشـجوها عـرض می کنـم 
کـرد، چهارسـال پیـش در شـرح  گام دوم بـا شـما صحبـت  بیانیـۀ 
بیانیـۀ گام دوم فرمـود: مـا بـه یـک حلقۀ میانی بیـن دولت و مردم 
احتیـاج داریـم. ایـن حلقـۀ میانـی گروه های خودجـوش و جوانان 
حـل  می دهنـد،  تشـخیص  را  مسـئله  کـه  هسـتند  خوش فکـری 
مسـئله می کننـد، تصمیم سـازی می کنند، بـه تصمیم گیران کمک 
می کننـد، بـر تصمیم هـا و اجرای شـان نظـارت می کننـد، قـوا را بین 
مردم شناسـایی و سـازماندهی می کنند، شـبکه درسـت می کنند، 
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وقتـی مسـئله توسـط مـردم حـل می شـود آن وقـت سیاسـیون هـم 
دیگر کم کاره و بی کاره می شوند و سیاست بازی هم از بین می رود.

وظیفۀ این حلقه های میانی چیسـت؟ رهبر انقالب ده تا کار 
مختلـف را مثـال زدنـد کـه حلقه های میانی دانشـجویی و جوانان 
فعـال غیردانشـجویی می تواننـد ایـن کارهـا را انجـام بدهنـد و بعـد 
فرمودند: این کارها نه کار دولت اسـت، نه کار رهبر اسـت و نه کار 
هیچ نهاد دیگری؛ کار خود شما جوان ها است. )بیانات در دیدار 
جمعـی از دانشـجویان؛ 1398/03/01( هنـوز هـم بعـد از گذشـت 
سه سال، این کارها کامل انجام نشده است، البته نهاد نمایندگی 
رهبری در دانشگاه ها، دوره های آموزشی جدی در این سال های 
اخیر گذاشته است ولی کرونا یک مقدار فعالیت آن را متوقف کرده 

است.

�زندگــی�جمعــی�اســت�و�بخــش� حلقه�هــای�میانــی،�یــک�بخــش�از
دیگرش،�فرهنگ�زندگی�جمعی�است

حکمرانـی دارد بـه ایـن سـمت مـی رود کـه بایـد بـه معنـای واقعـی 
« باشـد. این افتخار بزرگی برای کشـور ما اسـت،  کلمه »مردم سـاالر
شـما می توانیـد بـا همـۀ غربی هـا ایـن را مطـرح کنیـد، آنهـا در ایـن 
موضوع مانده اند و نمی توانند حکومت های شان را مردمی کنند. 
حکومت هـای آنهـا دسـت سـازمان های صهیونیسـتی، کارتل هـا و 
تراست ها است و نماینده هایی که آنها به مردم تحمیل می کنند، 
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اصًا نماینده های حقیقی مردم نیستند. آیا رئیس جمهور فرانسه 
نمایندۀ حقیقی مردم است؟ بقیۀ کشورها هم همین طور است.
پـس طرحـی کـه ما برای قـدرت گرفتن مردم داریم این اسـت 
که مردم زندگی جمعی داشته باشند. یک بخش از زندگی جمعی، 
فرهنگی اسـت، یک بخش دیگرش حلقه های میانی اسـت، برای 
کنیـم. پـس ای دوسـتان امـام حسـین؟ع؟،  اینهـا مـا بایـد حرکـت 
یاعلی بگویید و شروع کنید؛ این زندگی جمعی برای ما الزم است. 
بنا نیست خودتان را به کربال برسانید و پای رکاب امام حسین؟ع؟ 
شـهید بشـوید، بنـا اسـت خودتـان را بـه امـام زمـان برسـانید و پای 
رکاب امـام زمـان، جهـان را اداره کنیـد. بایـد ایـن زندگـی جمعـی را 

تمرین کنیم.

�فرمــود:�دولــت�بایــد�اســالمی�بشــود�یعنــی�دولــت،� اینکــه�رهبــر

�دست�مردم�باشد مردمی�بشود�و�کارها�در

گـر مـا بخواهیـم زندگی جمعی را پیشـرفت بدهیـم آیا بدون نقش  ا
دولت امکان دارد؟ نه؛ اینجاست که رهبر انقالب فرمود که دولت 
بایـد اسـالمی بشـود. دولـت اسـالمی بشـود یعنـی دولـت مردمـی 
بشود، یعنی کار زیادی در دست دولت نباشد بلکه کارها در دست 
مـردم باشـد. دولـت اسـالمی بشـود یعنی نظـارت مـردم در بدنه ها 
و الیه هـای مختلـف بـر دولت مـردان و عملکـرد آنهـا بیشـتر بشـود. 
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بنده باید این حرف ها را در جلسۀ امام حسین؟ع؟ با صدای بلند 
بگویم، تا به عنوان یک طلبه، وظیفه ام را انجام داده باشـم. این 
حرف هـا اعتبـار خـودش را از مجلـس امـام حسـین؟ع؟، از آیه هـای 

قرآن، از روایات و از شما محبین اهل بیت؟مهع؟ می گیرد.
مقام معظم رهبری با نخبگان، دانشـجویان و اندیشـمندان 
را  نظرات شـان  و  می نشـیند  سـاعت  چنـد  می گـذارد،  جلسـه 
می شـنود، ایشـان که به عنوان یک اندیشـمند، از قبل از انقالب، 
خودش برای ادارۀ جامعه بشری نظریه داشته، االن که رهبر یک 
کشـور شـده اسـت و همـه بـه حکمـت او اذعـان دارنـد، متواضعانـه 
می نشـیند و نظـر یـک دانشـجوی جـوان را می شـنود و بعـد هـم 
می فرمایـد: »متـن صحبت هـای ایـن دانشـجو را بـه مـن بدهیـد 
تـا بعـدًا دقیق تـر مطالعـه کنـم« ُخـب ایـن کار را همـۀ اسـتانداران، 
فرمانداران و نمایندگان مجلس باید هر ماه در اسـتان خودشـان 
انجـام بدهنـد و درددل همـۀ مـردم را بشـنوند. نخبـگان شـهر را 

جمع کنند و حرف ها و نظرات آنها را بشوند؟
رهبـر انقـالب فرمـود: وقتـی می گوییـم دولـت بایـد مردمـی 
بشود یعنی دولت باید با نخبگان در ارتباط باشند. نخبگان هم 
جزو مردم و بخش برجسـتۀ مردم هسـتند. خیلی از مردم عادی 
فقـط می داننـد کـه اوضـاع خـراب اسـت و بایـد درسـت بشـود، امـا 
نمی تواننـد طـرح بدهنـد ولـی نخبـگان می تواننـد طـرح بدهنـد. 
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گر اجرا بشود خیلی از مشکالت شهرها  این کار باید اجرا بشود و ا
حـل می شـود. بنـده بـرای سـخنرانی بـه شـهرهای مختلـف کشـور 
ح دارد و  آدم دلسـوز چهارتـا طـر یـک  گاهـی می بینـم  مـی روم. 
می گوید »من این طرح ها را چه کار کنم؟ دسـت مان به اسـتاندار 
نمی رسـد. شـما اینهـا را بـه مقـام معظم رهبری بدهیـد...« آیا این 
سـفارش أمیرالمؤمنین؟ع؟ بود؟ اینها آن گام های اساسـی اسـت، 
از اینجـا شـروع می شـود، همـه اش کـه رسـیدگی بـه دزدی و قتل و 

غارت نیست.

�مــا�کارشناســان�بایــد�تعیین�کننده�باشــند،�نــه�باندهای� �کشــور در

�الیه�های�مختلف سیاست�و�قدرت�در

مـا داریـم بـه سـمت حکومـت آقـا امـام زمـان؟جع؟ می رویـم، بایـد 
یـک الگـوی جهانـی ارائـه بدهیـم، در جهـان امـروز چـه چیـزی 
تعیین کننـده اسـت؟ پـول و ثـروت و تصمیم گیـران بـزرگ ثروتمنـد 
صهیونیسـت! آنهـا تصمیـم می گیرنـد و بقیـه را بـازی می دهنـد. 
کـه  مـا  کشـور  مـا چـه چیـزی تعیین کننـده اسـت؟ در  کشـور  در 
نبایـد مافیاهـا، باندهـای سیاسـی و قـدرت در الیه هـای مختلـف 

تعیین کننده باشند، کارشناسان باید تعیین کننده باشند.
یک جوان، یک اسـتاد، یک معلم، یک امام جماعت و... که 
یک طرح خوب به ذهنش رسیده، کجا باید بروند؟ چرا فقط رهبر 
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انقالب باید این طور جلسـات را بگذارد؟ اسـتاندارها و فرماندارها 
چه کار دارند می کنند؟ بسیاری از مسائل شهرها همین طور قابل 
حل است، بعضی از مسئولین هم خوب هستند، بعضی از آنها هم 
ایـن کار را شـروع کرده انـد ولـی ایـن مراجعه به نخبـگان، هنوز بین 

مسئولین و مدیران کشورمان، عمومی نشده است.
پـس یـک بخـش طـرح این اسـت کـه زندگی جمعـی جامعه را 
اداره کند که الزمه اش اسـالمی شـدن دولت اسـت، اسالمی شدن 
دولـت یعنـی اینکـه حکمرانـی مردمـی بشـود. زندگـی جمعـی در 
فرهنـگ جامعـۀ مـا ضعف اسـت، لـذا دوباره باید سـراغ تلویزیون و 
آمـوزش و پـرورش برویـد. ایـن بحث ها نیاز امروز اسـت. مسـئولین 
آمـوزش و پـرورش و معلم هـا خدمـت مقـام معظـم رهبـری رفتنـد، 
ایشـان فرمـود کـه آمـوزش و پـرورش باید زندگی جمعـی و تعاونی را 
بـه دانش آمـوزان یـاد بدهـد. یعنـی همیـن حرف هایی که مـا اینجا 

داریم می زنیم.

گام�دوم�بــرای�قــوی�کــردن�انســان�ها�کــه�زندگــی�جمعــی�را�ســهل�

می�کند�»والیت�مداری«�است

پس گام اول »زندگی جمعی« بود. گام دوم چیست؟ غیر از زندگی 
کـه  کار کنیـم؟ أمیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ فرمودنـد  جمعـی بایـد چـه 
تفرقـه، امت هـای پیشـین را نابـود کـرد، هـر موقع وحدت داشـتند 
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ـّرِ 
َ

ـُروا ِفـي اْلَخْیـِر َو الّش
َ
سـلطان عالـم و اربابـان جهـان شـدند. )َفَتَذّک

ْمَثاَلُهْم... َوَصَلِت اْلَکَراَمُة َعَلْیِه َحْبَلُهْم 
َ
ْن َتُکوُنوا أ

َ
ْحَواَلُهْم َو اْحَذُروا أ

َ
أ

ْلَفة؛ نهج البالغه/خطبه192(
ُ
ُزوِم ِلْأ

ُ
ِمَن ااِلْجِتَناِب ِلْلُفْرَقِة َو الّل

در جلسـۀ قبـل گفتیـم کـه انصافـًا سـخت ترین قسـمت دین، 
زندگـی جمعـی اسـت. گام دوم کـه زندگـی جمعـی را سـهل می کنـد 
گام »والیت مداری« است. گام دوم، پذیرش امامتی است که این 
نخبه ها دور آن جمع و ساماندهی بشوند، قدرت بین اینها درست 
توزیع بشود، هیچ استعدادی خفه نشود، والیت در زمین، داوری 
می کنـد تـا قاعـدۀ بـازی درسـت اجرا بشـود. والیـت امـکان گفتگو را 
بین مردم فراهم می کند. حدود بیست و پنج سال است که مقام 
معظم رهبری رسـمًا اعالم کردند باید کرسـی های نظریه پردازی و 
گفتگـوی آزاد دربـارۀ مناقشـاتی کـه اندیشـمندان باهـم دارنـد، در 

دانشگاه ها برقرار بشود. اینها شأن والیت است.
کـه مـا فقـه نظـام می خواهیـم،  والیـت بـه حـوزه می فرمایـد 
تفکـر کنیـد کـه نظـام چگونه باید اداره بشـود؟ والیت بـرای تولید 
سـند پنجاه سـالۀ پیشـرفت ایران به همۀ دانشگاه ها و حوزویان 
نامـه می نویسـد کـه بیاییـد فکـر کنیـد و نظریـه بدهیـد. والیـت بـه 
دولت پیشـنهاد می دهد که از متفکرین اسـتفاده کنید و ببینید 
چگونه قوانین به گونه ای تنظیم بشود که دخالت مردم افزایش 

پیدا بکند؟
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والیت�کنترل�کنندۀ�کسانی�است�که�می�خواهند�در�جامعه�زور�بگویند

معنـای والیـت، دیکتاتـوری نیسـت. االن والیت دارد در کشـورمان 
اجـرا می شـود، ولـی در هیچ کتابی درسـت و حسـابی یـک بار برای 
دانش آموزان ما توضیح داده نشده است که والیت چیست و چه 
کار می کنـد. اصـًا الزم نیسـت شـما از نظر اعتقـادی، والیت فقیه را 
قبـول داشـته باشـید، اصـًا شـما زرتشـتی یا ارمنی باشـید یـا از یک 

کشور دیگر هم باشید، می توانید کارکرد والیت را ببینید.
باید دربارۀ کارکردها و آثار والیت در جامعه بحث کنیم، مثًا 
بگوییــم کــه فرق والیت حزبی در چین با والیت اســالمی در ایران 
چیســت؟ در این جلســات بایــد اینها را بگوییــم. در والیت حزبی 
گر کســی آدِم ضعیفی باشــد و نخبه نباشــد اصًا او را به  در چین، ا
حزب راه نمی دهند. به او می گویند »تو کارگر هستی، حرف نزن!« 
اما والیت اســالمی در ایران در رأی سیاســی برای کسی که ممکن 
اســت یک انسان معمولی باشد همان ارزشی را قائل می شود که 
بــرای نخبــگان کشــور قائل اســت. در خیلــی چیزهــای دیگر هم، 
همین طور است. در عین حال، والیت کنترل کنندۀ کسانی است 
کــه می خواهنــد در جامعــه زور بگوینــد. یکــی از ابزارهــای والیت، 
برای کنترل زورگوها، شــورای نگهبان اســت. لذا ســی ســال است 
کــه دارنــد شــورای نگهبــان را بمبــاران می کنند و معلوم اســت که 

هدف شان چیست.
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والیت�مــداری�یعنــی�خــودت�تشــخیص�بدهــی�و�امامــت�را�نصرت�

کنی/�والیت�زمینۀ�تشخیص�را�ایجاد�می�کند

کـه خیلـی از حزب الهی هـا، مرعـوب هسـتند و  االن طـوری شـده 
گر بپرسـید چرا دفاع نمی کنید؟  نمی تواننـد از والیـت دفـاع کنند. ا
می گویند: االن خوب نیست که ما بگوییم »باید از والیت اطاعت 
کنید!« اصًا چه کسی گفته است که شما دربارۀ اطاعت از والیت، 
صحبت کنید؟! مگر والیت گفت که از من اطاعت کنید؟ نه، ایشان 
گفـت کـه بنشـینید و فکـر کنیـد! گفـت کـه بگذاریـد اندیشـمندان 

حرف بزنند.
کـه از او  مگـر امـام حسـین؟ع؟ در شـب عاشـورا دسـتور داد 
کننـد؟ امـام حسـین؟ع؟ فرمـود »برویـد«، ولـی اصحـاب  اطاعـت 
فهمیدنـد کـه بایـد »بماننـد«. کار والیـت این اسـت کـه زمینۀ تفکر 
کننـد نـه  و زمینـۀ تشـخیص را ایجـاد می کنـد، مـردم بایـد نصـرت 
اطاعـت. اطاعـت یـک بخـش حداقلـی از ماجـرا اسـت. مگـر معلـم 
سـر کالس، همه اش باید دسـتور بدهد که بچه ها بگویند چشـم؟ 
او کـه دیگـر معلـم نیسـت، این طـوری دانش آموز هم درسـت رشـد 
نمی کنـد. گاهـی معلـم بایـد بنشـیند و حرف هـای دانش آموزهـا و 
دانشـجوها را بشـنود، تـا نظریـات را سـر کالس جمـع نکنـد و پـای 
تختـه ننویسـد و همـه درگیـر نشـوند، آمـوزش دادن فایـده نـدارد. 
گـوش می کـرد و  رسـول خدا؟ص؟ می نشسـت و حرف هـای مـردم را 
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بعضـًا طبـق نظـر مـردم عمـل می کـرد، هرچنـد بعـدش مـردم ضـرر 
می کردند و چوبش را می خوردند.

ما در شب عاشورا یاد گرفتیم که والیت برای همۀ موضوعات، 
دسـتور نمی دهـد، والیت مـداری هـم بـه ایـن نیسـت کـه تـو فقـط 
دسـتور بگیری و آن را انجام بدهی، بلکه وظیفه ات این اسـت که 
تشـخیص بدهی و امامت را نصرت کنی، چون مواقعی هسـت که 
ممکـن اسـت امـام به تـو بفرماید »بـرو!« درحالی که بایـد تو بمانی. 
والیـت خیلـی شـیک تر از آن چیـزی اسـت کـه در جامعـۀ مـا مطرح 

شده است.

�اســاس�تاریخ�اسالم�و�40سال�تجربۀ�انقالب�می�توانید�کارکرد� بر

والیِت�انبیاء�و�اوصیاء�و�والیت�فقیه�را�توضیح�بدهید

حوزۀ علمیه هم در این زمینه مقصر است. حدود 25سال پیش، 
مقـام معظـم رهبـری به اعضـای مجلس خبرگان رهبـری فرمودند 
برای ترغیب مردم به یک امر دینی آثار و فوائدش باید ذکر بشـود 
و بعـد هـم حـج و زکات را مثـال زدنـد کـه بایـد آثـار و فوایـد فـردی و 
کارکردهـا و  اجتماعـی حـج را بـرای مـردم بگوییـم. بعـد فرمودنـد 
فوایـد والیت فقیـه را بـرای مـردم توصیـف کنیـد، آثـار والیـت فقیـه 
را بـرای جوان هـا ذکـر کنیـد. )بیانـات در دیـدار بـا اعضـای مجلـس 
، چند تا کتاب  خبرگان رهبری؛ 1376/11/15( از آن موقع تا امروز
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در این باره نوشته شد؟ اول باید این کتاب ها نوشته بشود تا بعدًا 
وارد درس ها هم بشود و آثار خودش را نشان بدهد.

، دیگـر الزم نیسـت مبانـی شـرعی و  شـما بـرای دنیـای امـروز
مبانـی اعتقـادی والیـت فقیه را مطرح کنید، بلکه بر اسـاس تاریخ 
اسـالم و چهل سـال تجربۀ ملت ایران، کارکرد والیت انبیاء، والیت 
اوصیـاء و والیـت فقیـه را توضیـح بدهید و بگوییـد اینها این طوری 
عمـل می کننـد. آن وقت ببینید چه کسـی نمی پسـندد، چه کسـی 

رد می کند و با کدام حقوق بشر منافات دارد؟
کـه امـام حسـین؟ع؟ در شـب عاشـورا  والیـت یعنـی همیـن 
فرمـود: مـن تبلیغـات نمی کنـم که شـما را تحریک کنـم و نگه دارم. 
امـام حسـین؟ع؟ فرمـود مـن از شـما راضـی هسـتم، از تاریکی شـب 
ِذْنُت َلُکْم َفاْنَطِلُقوا َجِمیعًا ِفي ِحّلٍ 

َ
استفاده کنید و بروید. »ِإّنِي َقْد أ

ِخـُذوُه َجَمـال« 
َ
ْیـُل َقـْد َغِشـَیُکْم َفاّت

َ
ـي ِذَمـاٌم َهـَذا الّل َلْیـَس َعَلْیُکـْم ِمّنِ

)االرشـاد، شـیخ مفید/ ج2/ ص91( یا  امام  حسین؟ع؟! تبلیغات 
کـه بگویـی »بـرو« ُخـب می رونـد! شـما چقـدر بـه  آن طرفـی نکـن 
انسان ها احترام می گذاری! حتی حاضر نیستی تبلیغات بکنی... 
بله؛ والیت همین است. شما این تجربه را در زندگی امام خمینی 
و رهبری هم دارید. خیلی ها سـکوت کرده اند و از زیبایی و شـکوه 
و انسانیت والیت حرف نمی زنند که انگار ما باید خجالت بکشیم! 

درحالی که زیباترین بخش دین ما همین است.
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دهۀ�اول�محرم،�هفتۀ�نصرِت�ولّی�اســت�و�باید�آداب�نصرت�ولّی�

آموزش�داده�بشود

سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر دهـۀ اول محـرم را »دهـۀ امـر 
« معرفـی کـرده اسـت، درحالی کـه امـر بـه  بـه معـروف و نهـی از منکـر
، مـال قیـام امـام حسـین؟ع؟ اسـت، یعنـی  معـروف و نهـی از منکـر
همـان زمانـی کـه امام حسـین؟ع؟ در »یوم الترویـه« )یعنـی هشـتم 
ذی الحجـه( از مکـه بـه سـمت کربـال حرکـت کـرد. وقتـی امـام را در 
کربـال محاصـره کردنـد آقـا سـر عـزت خـود ایسـتاد و مقاومـت کـرد. 
آیـا امـام حسـین؟ع؟ امشـب بـرای امـر بـه معـروف و نهـی از منکر در 
، امشـب بـرای دفاع از عـزت خودش  کربـال نشسـته اسـت؟ نـه دیگر
نشسـته اسـت؛ فرمود »هیهات مّنا الذلة« این ایام، درواقع هفتۀ 

عزت است.
امام االن »نصرت« می خواهد، لذا این ایام، هفتۀ نصرت ولّی 
. از اول دهه محرم،  خدا است، نه هفتۀ امر به معروف و نهی از منکر
امـام منتظـر هسـتند، گاهـی یـک پیرمـرد مثـل حبیب بن ُمظاِهر از 
این گوشه، گاهی یک نفر از آن گوشه می آید تا حسین؟ع؟ را نصرت 
کنـد. بایـد آداب نصـرت ولّی آموزش داده بشـود. آداب نصرت ولّی 
گـر ولـّی به تو گفـت »برو بـه زندگی ات بـرس!« بدان  ایـن اسـت کـه ا
که باید بمانی و برایش جان بدهی. امام زمان با یک چنین یارانی 
جهان را اداره می کند و کمتر از یاران امام حسین؟ع؟ نمی خواهد. 
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فقط فرقش این است که یاران امام حسین؟ع؟ برای شهید شدن 
این طـور بودنـد، شـما بایـد بـرای ادارۀ عالـم این طـور باشـی. ایـن 

هفته، هفتۀ نصرت امام حسین؟ع؟ است.
گر بنا باشد امام زمان؟جع؟ دانه دانه همه چیز را با جزئیات  ا
کشـورمان  کنـد. االن مـا در  کـه نمی توانـد جهـان را اداره  بگویـد 
سیصد هزار مدیر داریم، نیمی از اینها تقریبًا در هیچ دولتی عوض 
نمی شـوند. دوسـت دارم یک جایی اسـم و مشـخصات همۀ اینها 
به دیوار بخورد و گفته شود که چه پست هایی دارند. آیا اینها همه 
والیت مدار هسـتند؟ اینها همه منتظر اشـاره هسـتند که بگیرند و 
کار را انجام بدهند؟ آیا اینها مثل یاران امام حسین؟ع؟ که به آنها 
فرمـود »برویـد« اهل تشـخیص هسـتند کـه بگویند مـا باید بمانیم 

و تو را کمک بکنیم.

کم�شــدن�مردم�را�مدیریت�می�کند�لذا�دشــمنان� والیت،�نحوۀ�حا

کمیِت�مردم،�دشمن�والیت�می�شوند حا

ما باید بتوانیم برای والیت فقیه یک ابهتی ایجاد کنیم؛ البته نه با 
اطاعت! والیت فقیه دنبال اطاعِت کورکورانه نیست. پروندۀ چهل 
سالۀ والیت فقیه، االن موجود است و می توانید مراجعه کنید و این 
را ببینیـد. یک بـار جامعـۀ مدرسـین حوزۀ علمیۀ قم می خواسـتند 
برای انتخابات مجلس به سراسر کشور لیست بدهند ولی حضرت 
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امـام بـه آنهـا اجـازه نـداد و فرمـود »بگذاریـد خـود مـردم تصمیـم 
بگیرند« حضرت امام به مردم خیلی بها می داد. پس چرا بعضی از 
حزب ها با والیت فقیه دشمنی می کنند؟ چون می خواهند چپاول 

کنند، چون دنبال والیت مطلقۀ احزاب هستند.
کم شدن مردم است، چون ولّی،  درواقع والیت به معنای حا
کـم شـدن مـردم را مدیریـت می کنـد. والیـت فقیـه ایـن  نحـوۀ حا
مطلـب را ثابـت کـرده اسـت، ایـن چیـزی نیسـت کـه مـا در کتاب ها 
بخوانیم. چهل سال پیش، مارکسیست ها در کنار دانشگاه تهران 
تظاهرات می کردند. مارکسیست ها اولین تظاهرات را علیه والیت 
گـر آنهـا ایـن والیـت فقیـه امـروز را  فقیـه در ایـن کشـور برپـا کردنـد. ا
می دیدنـد نمی توانسـتند آن فحش هـا را بگوینـد. همـۀ نیروهـای 
گـر در ایـن  ع، مکتشـف و دانشـمند می داننـد کـه ا مسـتعد، مختـر
کشـور هیـچ دلسـوزی نباشـد، رهبـر انقـالب دلسـوز و حامـی آنهـا 
است و ایشان خیلی به دولت ها تذکر می دهد که به کار این افراد 
مسـتعد و نخبـه رسـیدگی کنیـد. امسـال هـم اقتصـاد دانش بنیـان 

اسم سال شده است.

�والیت �محور �می�شود�درست�کرد؟�بر زندگی�جمعی�را�چطور

چـه چیـزی باعـث قـدرت یـک جامعـه می شـود؟ زندگـی جمعـی. 
زندگی جمعی را چطور می شـود درسـت کرد؟ بر محور والیت. چرا 
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زندگی جمعی سـخت اسـت؟ چون ما به معنای واقعی والیت مدار 
کمیـت مردم  نیسـتیم. یـک عـده ای هـم کـه دشـمنان کینه توز حا

هستند می دانند که باید والیت فقیه را بزنند.
کمیت مردم هسـتند.  دشـمنان والیـت درواقـع دشـمنان حا
کننـد،  کـه بایـد والیـت فقیـه را بزننـد و تضعیـف  اینهـا می داننـد 
تـا قـدرت بـه مـردم نرسـد. لـذا یـک عـده از اینهـا، مـدام ابزارهـای 
والیـت فقیـه )مثـل شـورای نگهبـان( را می زننـد. یـک عـده ای هم، 

نمایندگان والیت فقیه را مسخره می کنند.
گر  کسانی که دنبال آزادی خواهی و مشارکت مردم هستند، ا
غیر از طرح والیت، طرح دیگری در جهان دارند، بیاورند. هرکسی 
در جهان، که می تواند مشارکت حقیقی مردم را بدون والیت با هر 
سـاختار دیگری برقرار کند، بیاید طرحش را ارائه کند. چه چیزی 
کـه در آمریـکا و انگلیـس، دموکراسـی حقیقـی  مانـع شـده اسـت 
پیاده بشـود؟ مگر آنجا کسـی مانع دموکراسـی شـده اسـت؟ نکند 
حزب الهی هـا بـه آنجـا رفتنـد و نگذاشـتند کـه در آنجـا واقعـًا مـردم 

کم هستند؟ کم باشند. آیا در آمریکا مردم واقعًا حا حا

همۀ�روضه�ها�برای�این�اســت�که�اولیاء�خدا�می�خواســتند�مردم�

کم�کنند�ولی�مردم�آنها�را�کشتند را�حا

اصـًا مظلومیـت اولیـاء خـدا بـرای این بـود که می خواسـتند مردم 
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کـم کننـد ولـی مـردم زیـر بـار نرفتنـد. اصًا همـۀ روضه ها برای  را حا
همین است. امام حسین؟ع؟ هم می خواست مردم جمع بشوند 
والیـت را کمـک کننـد، ولـی مـردم جمـع شـدند والیـت را کشـتند. 
روضۀ کربال این اسـت. ما دقیقًا داریم روضه ها را شـرح می دهیم. 
بنـده معتقـد هسـتم باالتریـن معـارف و حکمت هـا در روضه هـای 
اهل بیـت؟مهع؟ اسـت. هرچـه قـرآن حـرِف روز دارد در روضـه اسـت، 
هرچه عترت حرف روز دارد در روضه است. روضه جایی است که 
حسین؟ع؟ در آن قربانی شده است. مگر کم حرف دارد؟ هر سال 

ما از یک زاویه به روضه می پردازیم که بحث روز است.

اتحاد�و�زندگی�جمعی،�با�والیت�پدید�می�آید

مـا می خواهیـم ضعـف مـردم بـه قـوت تبدیـل بشـود. قـدم اول 
هـم اتحـاد و زندگـی جمعـی اسـت کـه بـا والیـت پدیـد می آیـد. یـک 
نمونـه اش اربعیـن اسـت. ببینیـد مـردم بـه خاطر امام حسـین؟ع؟ 
چطور دور هم اجتماع می کنند و فدای همدیگر می شوند، پاهای 
هم را مشـت و مال می دهند و به هم خدمت می کنند درحالی که 
اصـًا همدیگـر را نمی شناسـند. دشـمنان بیـن دو ملـت ایـران و 
عراق، جنگ انداختند که باعث شـد صدها هزار نفر را از همدیگر 
کشتند. ولی االن کسی که در جنگ، پایش قطع شده است با عصا 

می آید و پاهای زائر ایرانی را ماساژ می دهد.
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چه کار کردی یا امام حسـین؟ع؟؟ آیا اینها حکمت ندارد؟ آیا 
اینهـا حـرف نـدارد؟ آیـا بـه دنبـال ایـن حـوادث، تمـدن نیسـت؟ آیا 
دانشـمندی کـه اینهـا را نفهمـد دانشـمند اسـت؟ آیا ایـن فرهنگ، 
گرفـت؟ در زمـان امـام زمـان؟جع؟ ایـن  آینـده جهـان را نخواهـد 
صحنه هـا نـه فقـط برای اربعین بلکـه در خیابان ها و زندگی عادی 
مردم مشاهده خواهد شد. مردم بر محور امام زمان؟جع؟ عاشق 

همدیگر می شوند.
گر همین االن  بنده به این مردم، معتقد و خوشبین هستم. ا
امـام زمـان ظهـور کنـد و بـه مـردم تهـران بفرمایـد کـه داراهـا دسـت 
ندارهـا را بگیرنـد، فعـًا ایـن یـک سـال بایـد این طـوری بگـذرد... بـه 
عشق مهدی فاطمه؟جع؟ هیچ نداری در تهران باقی نخواهد ماند. 
مردم همۀ قوانین را کنار می گذارند. والیت، زندگی جمعی را درست 
کـه زندگـی  می کنـد. اندیشـمندان غربـی منهـای والیـت می گوینـد 
ایثارگرانـه ممکـن نیسـت؛ بلـه، بدون امـام زمان نمی شـود اما وقتی 

امام زمان بیاید ما می توانیم حساب های مان را با هم یکی کنیم.

طبق�روایت،�والیت�نظام�دهندۀ�اسالم�و�باعث�قدرت�اسالم�است

اجازه بدهید چند آیه و روایت دربارۀ والیت برای تان بخوانم. والیت، 
ِطیُعوا ِلَمْن 

َ
قدرت می دهد. رسـول خدا؟ص؟ می فرماید: »اْسـَمُعوا َو أ

ْسـاَلم« )امالـی، شـیخ مفیـد/ص14(،  ِ
ْ

ـُه ِنَظـاُم ال
َ
ْمـَر َفِإّن

َ ْ
ُه اهلُل ال

َّ
َوال
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بشـنوید و اطاعـت کنیـد از کسـی کـه بـر شـما والیـت پیـدا می کنـد و 
خـدا او را تأییـد کـرده اسـت؛ چـون او نظام دهنـدۀ اسـالم و باعـث 

قدرت اسالم است.
وقتـی فـدک را از فاطمـۀ زهـرا؟اهع؟ غصب کردند یک سـخنرانی 
َمانًا 

َ
ِة َو ِإَماَمَتَنا أ

َ
کرد، در آن سخنرانی فرمودند: »َطاَعَتَنا ِنَظامًا ِلْلِمّل

ِلْلُفْرَقِة« )احتجاج، طبرسی/ج1/ص99(، طاعت ما به ملت نظام 
می دهد، نظام یعنی نخ تسبیح که این دانه ها را در کنار همدیگر 
نگـه مـی دارد. فلسـفۀ اطاعـت از والیـت فقیـه چیسـت؟ »نظامـًا 
لأمـة«. دیگـر توضیـح نمی خواهـد. »إمامتنـا أمانًا للفرقـة«. والیت 

را باید این گونه تبیین کرد.
بعضی ها والیت فیه را خوب تبیین نمی کنند چون در مقابل 
هجمه هـای دشـمن علیـه والیـت، مرعـوب شـده اند. بعضی هـا 
گـر دفـاع نکننـد  هـم بـا ادبیاتـی از والیـت فقیـه دفـاع می کننـد کـه ا
بهتـر اسـت، چـون دیگـران را دل زده می کننـد؛ مثـل اینکه شـما در 
ارتبـاط بـا والیـت فقیـه، فقط کلمـۀ اطاعت را بیـاوری ولی نصرت را 
نیـاوری، یـا اینکـه فقـط تکلیف را بیـاوری ولی تشـخیص را نیاوری. 
یکـی فرماندهـان محتـرم می گفت: ما نزد مقام معظم رهبری رفته 
بودیـم، آنجـا گفتـم کـه »شـما هرچـه بگویید، ما اطاعـت می کنیم« 
کافـی نیسـت، شـما بایـد خـودت تشـخیص  ایشـان فرمـود: ایـن 

بدهی... بله، والیت این است.
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مهم�تریــن�قســم�قــرآن�که�خدا�به�خودش�قســم�می�خــورد�دربارۀ�

والیت�است

بعضـی از آیـات قـرآن هسـت کـه سال هاسـت دربـارۀ آنهـا بـا مـردم 
ح  آنهـا را از سـی سـال پیـش، مطـر کـرده ام و بعضـی از  صحبـت 
کـه اینهـا را مطـرح  می کـردم. در ایـن سـی سـال در هـر جلسـه ای 
می کنـم، بـاز هـم یکـی دو نفر می گویند »موضـوع این آیات برای ما 
جدید بود و ما تا حاال نشنیده بودیم« ببینید چقدر والیت غریب 

است. این آیات دربارۀ نحوۀ والیت مداری است.
در مهم تریـن قسـم قـرآن کـه خدا به خودش قسـم می خورد، 

ا 
َ
ّمَ ل

ُ ُهْم �ش �نَ �يْ َ َر �ب َ حب َ َما سش �ي ُموَك �نِ َحّكِ ُ و�نَ َ��قَّ� �ي ِم�نُ وئْ ُ ا �ي
َ
َك ل ِ

ا َوَر�بّ
َ
ل می فرماید: >�نَ

ًما< )نسـاء،65( ایـن  ْسِل�ي
ُموا �قَ ِ

ّ
َُسل �قَ َو�ي �يْ

صنَ ا �قَ ا ِمّمَ ِسِهْم َ�َر�بً �نُ �نْ
ئَ
�ي ا ِ

ُ�وا �ن حبِ
َ �ي

آیـه بیان کننـدۀ یکـی از آداب والیت مداری اسـت کـه یک جامعه را 
قدرتمند می کند و آن را به زندگی جمعی می رساند. می فرماید: به 
پروردگارت سوگند که آنان مؤمن حقیقی نخواهند بود، مگر آنکه 
تـو را در آنچـه میـان خـود نـزاع و اختالف دارند بـه داوری بپذیرند؛ 
کـرده ای در وجودشـان هیـچ دل تنگـی و  کـه  سـپس از  حکمـی 
گـر  ناخشـنودی احسـاس نکننـد، و به طـور کامـل تسـلیم شـوند. ا
کسـی یـک ذّره تـه دلـش نسـبت بـه حکـم پیامبـر خـدا احسـاس 

گرچه در عمل اطاعت بکند، ایمان  ندارد. سختی بکند، ا
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،�همــه�را�برای� طبــق�آیــه�قرآن،�مؤمن�کســی�اســت�کــه�وقتی�پیامبر

�با�اجازه �نزدش�نمی�رود�مگر �اجتماعی�جمع�کرد،�از یک�امر

ِه 
َ
الّل وا �بِ

َم�نُ
آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
و�نَ ال ِم�نُ ُموئْ

ْ
َما ال

�نَّ خداونـد در آیـۀ دیگـری می فرمایـد: >اإِ

�نَ  �ي ِ �ن
َّ
�نَّ ال وُه اإِ �نُ �نِ

ئْ
ا َْس�قَ وا َ��قَّ� �ي َه�بُ

�نْ ْم �يَ
َ
اِمٍع ل ْمٍر �بَ

ئَ
� ا

َ
وا َمَعُ� َعل ا َكا�نُ

َوَرُسوِلِه إَِو�نَ

ِهْم  �نِ
ئْ
ا َ ْع�نِ سش وَك ِل�بَ �نُ

�نَ
ئْ
ا ا اْس�قَ

�نَ اإِ
ِه َوَرُسوِلِه �نَ

َ
الّل  �بِ

و�نَ ِم�نُ وئْ ُ �نَ �ي �ي ِ �ن
َّ
َك ال �ئِ

َ
ول

ئُ
َك ا و�نَ �نُ �نِ

ئْ
ا َْس�قَ �ي

ٌم< )نور،62(،  وٌر َرِ��ي �نُ َه عنَ
َ
�نَّ الّل َه اإِ

َ
ُهُم الّل

َ
ْر ل �نِ

عنْ ُهْم َواْس�قَ �قَ ِم�نْ �ئْ �نْ ِلَم�نْ سشِ
�نَ
ئْ
ا �نَ

کـه بـه خـدا و پیامبـرش ایمـان  مؤمنـان فقـط آن کسـانی هسـتند 
که طبیعتًا مردم را گرد هم  آورده اند و هنگامی که بر سر کار مهمی ]
مـی آورد[ بـا پیامبر باشـند تـا از او اجازه نگیرند ]از نـزد او[ نمی روند. 
آنهایـی کـه بـرای رفتـن، از تـو اجـازه می گیرنـد، بـه خـدا و پیامبـرش 
ایمان دارند. پس هنگامی که برای برخی از کارهای شان از تو اجازه 
می خواهنـد، بـه هـر کـدام از آنـان کـه خواسـتی اجـازه بـده و از خـدا 

برای آنان آمرزش بخواه که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

< یعنی فقط اینها مؤمن هستند و کسی دیگر  و�نَ ِم�نُ ُموئْ
ْ
َما ال

�نَّ >اإِ

مؤمن نیسـت. تفسـیر عالمۀ طباطبایی را در این زمینه بخوانید، 
غوغاسـت! ایـن آیـۀ قـرآن در آخـر سـورۀ نـور می خواهـد بگویـد چـه 
کـه وقتـی همـراه پیغمبـر هسـتند و  کسـی مؤمـن نیسـت. کسـانی 
یـک امـر جامـع پیـش می آیـد، بـدون اجـازۀ پیامبـر از نـزد ایشـان 
نمی روند. امر جامع یک مسألۀ اجتماعی است و همۀ مردم باید 
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جمع بشوند تا در موردش برنامه ریزی کنند. تو می خواهی مردم 
را جمع کنی تا در مورد یک مطلب با آنها صحبت بکنی.

قـرآن می فرمایـد: مؤمـن کسـی اسـت کـه وقتـی تو بـرای یک امر 
گر  اجتماعی مردم را جمع می کنی نرود مگر اینکه از تو اجازه بگیرد، ا
گر کسی در یک امر اجتماعی که تو دعوت کردی  اجازه دادی برود. ا
بـدون اجـازه بـرود او مؤمـن نیسـت. اجازه نگرفت و رفـت. چرا رفت؟ 
مگر امر اجتماعی پیش نیامده بود؟ شما داری صحبت می کنی کجا 
دارد می رود؟ فقط کسانی که اجازه می گیرند و تو به آنها اجازه دادی 
< ای پیغمبر؟ص؟! تو  �قَ �ئْ �نْ ِلَم�نْ سشِ

�نَ
ئْ
ا ایمـان دارنـد. بعـد می فرماید: >�نَ

گر نخواسـتی اجازه  والیت داری، به هرکسـی خواسـتی اجازه بده و ا
نده. بعضی از جوان ها می گویند: آیا ما نباید این آیه را تا حاال شنیده 

باشیم؟ آیا ما نباید در مدرسه این آیه را خوانده باشیم؟
از  بعضـی  بنـده  نیسـت؟  جامـع  امـر  دوم  گام  بیانیـۀ  مگـر 
گام دوم را نخواندنـد، بعـد  کـه بیانیـۀ  مذهبی هـا را می شناسـم 
می خواهنـد اینجـا را دور بزننـد و برونـد دعـای ندبـه و بگوینـد 

»یابن الحسن؟جع؟ آقا بیا...« کجا بیاید؟

�فتنه�و� �پیامبر�صدا�بزند�و�شــما�گــوش�ندهید�جامعه�یا�دچار گــر ا
�عذاب بدبختی�می�شود�یا�دچار

ُكْم  ْعصنِ َ ُكْم َكُ�َعاِء �ب �نَ �يْ َ ُسوِل �ب وا ُ�َعاَء الّرَ
ُ
َعل ْ حب

ا �قَ
َ
آیـۀ بعـد می فرمایـد: >ل

و�نَ َع�نْ  اِل�نُ حنَ ُ �نَ �ي �ي ِ �ن
َّ
ِر ال

ْح�نَ �يَ
ْ
ل ا �نَ

ْم ِلَوا�نً
ُ
ك و�نَ ِم�نْ

ُ
ل

َّ
َسل �قَ َ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
ُه ال

َ
ُم الّل

َ
ْعل َ ْ� �ي

ا �قَ ْعصنً َ �ب
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ٌم< )نـور،63( دعـوت پیامبـر  ِل�ي
ئَ
ا�بٌ ا

ُهْم َع�نَ �بَ ِص�ي ُ ْو �ي
ئَ
�قٌ ا �نَ �قْ ُهْم �نِ �بَ ِص�ي �نْ �قُ

ئَ
ْمِرِه ا

ئَ
ا

]بـه ایمـان، عمـل صالـح و امـور اجتماعـی [ را در میـان خـود، ماننـد 
دعـوت بعضـی از شـما از بعضـی دیگـر قـرار ندهیـد، خـدا کسـانی از 
[ با پنهان شدن پشت  شما را که برای ]بی اعتنایی به دعوت پیامبر
سـر دیگران آهسـته از نزد او بیرون می روند، می شناسـد. پس باید 
کسـانی کـه از فرمانـش سـرپیچی می کننـد، برحـذر باشـند از اینکـه 

ک ]در آخرت [ به ایشان برسد. بالیی ]در دنیا[ یا عذابی دردنا
کرم؟ص؟ برای یک کاری صدا می زند، این را مثل  وقتی پیغبر ا
صـدا زدن آدم هـای عـادی در نظـر نگیریـد. مگـر پیامبـر صـدا نزد؟ 
کجا می روید؟ او حتمًا کار دارد. آداب والیت مداری را ببینید! بعد 
گـر او صـدا بزنـد و شـما گـوش ندهیـد، جامعـه یا دچار  می فرمایـد: ا

فتنه و بدبختی خواهد شد، یا دچار عذاب الیم خواهد شد.

یابن�الحســن؟جع؟!�می�شــود�شــما�اجــازه�بدهیــد�مــا�بــه�دردتــان�
بخوریم؟

شیعه هزار و چهارصد سال است می خواهد اثبات کند که پیغمبر 
کـرم؟ص؟ و أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ والیـت دارد. ُخب بعد از اینکه والیت  ا
را اثبـات کردیـد، بایـد بگوییـد کارکـرد این والیت چیسـت؟ آداب ما 
نسـبت بـه والیـت چیسـت؟ االن باید اینهـا را بگویید. خیلی ها فکر 
می کنند بحث در مورد والیت، دعوای بین مذاهب اسالمی است. 
فعـًا بحـث اعتقـادی را رهـا کن. اصًا فرض کن مخاطب شـما مال 



مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

306

آن لنگـۀ دنیـا اسـت و مسـلمان نیسـت. او را بـه کربـال بیـاور و بـرای 
توضیح بده که »والیت این گونه است...«

نافع بن هـالل می گویـد مـن در تاریکی هـای اطـراف خیمه هـا 
أباعبداهلل الحسین؟ع؟ را دیدم که خارهای مغیالن را جمع می کند. 
امام حسین؟ع؟ به نافع فرمود: نمی خواهی از اینجا بروی و خودت 
یِل 

َ
را نجـات بدهـی؟ »أال َتسـُلُك بیـَن هذیـِن الَجَبَلیـِن فـی َجـوِف الّل

و َتنجـو ِبَنفِسـك؟« )مقتـل مقّرم/ص116( او خـودش را روی پاهای 
حسین؟ع؟ انداخت و گفت: آقا جان، هیچ وقت از تو جدا نمی شوم.

گر کسی رفتنی هست باید  آیا این طور است که تا دقیقۀ نود، ا
برود؟ حواسـت باشـد، شـاید امام زمان؟جع؟ امشب همین طوری 
گـر می خواهـی بـروی، برو... امشـب  بـا تـو حـرف بزنـد و بفرمایـد کـه ا
کنیـد.  گدایـی  امشـب  می شـود.  امضـا  عشـاق  شـهادت نامۀ 
یابن الحسن؟جع؟، منتظر هستی ببینی من خودم سرم را می اندازم 
پایین بروم؟ می شود من شب عاشورا به محضر شما برسم و با شما 
دو کلمـه مناجـات کنـم و حرف بزنم؟ یابن الحسـن؟جع؟، می شـود 

اجازه بدهید ما به دردتان بخوریم؟

برای�اربعین�سرمایه�گذاری�کنید،�قدرت�حسین؟ع؟�را�نشان�بدهید

چه کسانی می خواهند برای اربعین ثبت نام کنند؟ همین امشب 
بگیرند. یک خبر خوب در وسط این همه مصیبت به شما بدهم. 



307

| لوا  دهم |
والیت مداری؛ گاج دوج برای اینک  ضعف مردج ب  قلت تبدیل شلد

شـما می دانیـد ُمحـال اسـت امـام حسـن عسـکری؟ع؟، پـدر امـام 
زمـان ارواحنـا لـه الفـداء دعوت کند که اربعین بـه کربال بیایید، ولی 
فرزندش حجةبن الحسن؟جع؟ بین مردم نباشد. من اعتقاد راسخ 
دارم، آن شـب که داری به سـوی کربال پیاده روی می کنی احتمال 

دارد شانه ات به شانۀ مهدی فاطمه؟جع؟ بخورد و عبور کنی.
، دنبال امام زمانت بگرد. ندیدی هم ِگله نکن.  در این مسیر
بگـو آقـا تـو مـن را دیـدی؟ آیـت اهلل بهجـت؟هر؟ می فرمـود: بعضـی 
وقت ها انسان می بیند یک حال خوشی دارد! حالت نورانی دارد. 
درحالـی که انسـان نمی داند علتش چیسـت! هرچـه فکر می کند، 
کـرده اسـت، نـه نمـاز  کار خاصـی  هیـچ علتـی پیـدا نمی کنـد. نـه 
خاصی خوانده است؛ هیچ کاری نکرده است. او نمی داند، شاید 
از کوچه ای، جایی، رد می شـده و فقط به نحو گذرا حضرت؟جع؟ 
از کنـارش رد شـده اسـت. ایـن نورانیـت و حـال خـوش بـه همیـن 
جهت در این شـخص ایجاد شـده اسـت. آخر مگر می شود انسان 
از کنـار کـوه ایمـان رد بشـود و در او تأثیـر نگـذارد! )کتـاب حضـرت 

حجت/ص352(
می بندنـد.  را  اربعیـن  مسـافران  لیسـت  دارنـد  امشـب 
یابن الحسن؟جع؟، ما هم می رویم؟! چرا این قدر التماس می کنی؟ 
چـون بـه مـا یـاد دادنـد کـه شـب عاشـورا بایـد بـه امـام حسـین؟ع؟ 
التمـاس کنیـم. در ایـن دو سـال گذشـته، خیلـی جـای ایرانی هـا در 
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اربعین خالی بود. امسـال عقب نمانید. إن شـاءاهلل راه ها باز اسـت. 
را نشـان  کنیـد. قـدرت حسـین؟ع؟  اربعیـن سـرمایه گذاری  بـرای 
بدهید. هرکسی لب مرز هرکاری می تواند برای اربعین انجام بدهد. 
نیازها لب مرز زیاد است. چند میلیون نفر بروند و برگردند، باالخره 
آب می خواهند، سایه بان می خواهند، چیزهای دیگر می خواهند. 
آنهایـی کـه دست شـان می رسـد هـم بـرای آن طـرف مـرز و هـم برای 
گر رفقای تان  این طرف مرز یک فکری بکنند. آی هیئتی هایی که ا
بـه هیئـت کوچک تـان نیاینـد ناراحـت می شـوید، در اربعیـن خـود 
اربـاب، هیئـت گرفتـه و صـدا زده کـه بیاییـد، خواهـرم دارد می آیـد. 
کـن، بگـذار حضـرت اجـازه  نگوییـد إن شـاءاهلل می رویـم. التمـاس 
بدهـد. اینجـا همه چیـز بـا تمنـا و التمـاس اسـت. أباالفضـل؟ع؟ هـم 

شب عاشورا گفت: آقا اجازه بده، در راه تو کشته بشویم.

�امام�زمان؟ع؟�ما�را�دنبال�کارمان�فرســتاده� خدا�می�داند�چند�بار

و�ما�هم�رفته�ایم!

را  آنهـا  کـه  گرفتـار می گشـت  افـراد  امـام حسـین؟ع؟ دنبـال  اصـًا 
بفرستد از کربال بروند. گرفتارها توجه کنند! به یکی از اصحاب امام 
حسین؟ع؟ به نام »محمد بن بشیر حضرمی« خبر دادند که پسرت 
را در مرز اسیر کرده اند. امام حسین؟ع؟ صدایش زد و فرمود: پسرت 
را دسـتگیر کردنـد، تـو دیگـر نمـان. لباس هایـی آوردنـد که قیمتش 
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هـزار دینـار بـود و بـه او دادند تا با آنها پسـرش را آزاد کند. محمد بن 
گر  بشـیر از رفتـن خـودداری کـرد و گفت: درندگان مـرا زنده بخورند ا
ّنَ اْبَنُه 

َ
ِد ْبِن َبِشیٍر اْلَحْضَرِمّيِ أ از تو جدا شوم. »َوَصَل اْلَخَبُر ِإَلی ُمَحّمَ

ِذَن َلُه ِفي اْلُمِضّيِ 
َ
ِسـَر ِبَثْغِر الّرَي... َفَسـِمع اْلُحَسـْیُن؟ع؟ َقْوَلُه َفأ

ُ
َقْد أ

َباُع َحّیًا ِإْن َفاَرْقُتك« )ُمثیر االحزان/ص54( َکَلْتِني الّسِ
َ
َفَقاَل أ

اینها درس امامت است. خدا می داند چند بار حجةبن الحسن 
العسـکری؟جع؟ این طـوری مـا را دنبـال کارمـان فرسـتاده و مـا هـم 
رفته ایم؛ خدا می داند چند بار مسئولین را فرستاده و آنها هم دنبال 
کار خودشـان رفته انـد. همان طـور کـه عـّده ای از امام حسـین؟ع؟ از 

حضرت جدا شدند و رفتند...





|�جلسه�یازدهم�|
والیت؛ عاموی ک  »زندگی لمعِی دوسـتان « را 

ممکن و تاهیل می کند

�ولــّی�فقیــه�بفهمیــم�در� �اشــاره�ای�را�از گــر کنــی:�ا آیــت�اهلل�مهــدوی�

�فرمان�نمی�شویم همان�جهت�می�رویم�و�منتظر

آیـت اهلل مهـدوی کنی؟هر؟ عالم فرهیخته و سیاسـت مدار صادقی 
، الگو و اسوه ای برای ما باشد.  بود که می تواند در بسیاری از امور
گر بخواهیم بر اسـاس بسـیاری از محاسـبات مانند سـّن و سابقۀ  ا
مبارزاتـی، حسـاب بکنیـم، ایشـان مثـل بـرادر بزرگ تر مقـام معظم 
رهبری حساب می شدند ولی بنده از نزدیک دیده بودم که وقتی 
ایشـان بـا مقـام معظـم رهبـری جلسـه داشـتند، ابـدًا یـک ذره هـم 
ایـن سـوابق خـود را در نظـر نمی گرفتنـد بلکـه انـگار پدر خودشـان 
را دیده اند و این خیلی درس آموز است. مسائلی که ممکن است 
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عـوام یـا برخـی از خـواص بی خاصیـت معمـوًال دچـارش بشـوند در 
ایشان نبود.

ایشان یک بار به بنده می فرمودند: دربارۀ والیت فقیه، اعتقاد 
و دین مان این است که ایشان را نائب امام زمان؟جع؟ می دانیم و 
گر اشاره ای را از ایشان بفهمیم در همان جهت می رویم و منتظر  ا
فرمان نمی شویم... بنده با یک نگاه تحسین آمیزی به ایشان نگاه 

می کنم و می دانم که این حرف را با اعتقاد عمیق می فرمودند.

�جمعی�را�قبول�کند/� کســی�کــه�کار�جمعی�می�کند�بایــد�نتیجۀ�کار
�انقالبی�ها�دربــارۀ�وضع�کار� آیــت�اهلل�مهــدوی�و�عالمــه�مصبــاح�از

جمعی�بین�آنها�گله�مند�بودند

بی تردید ایشان یکی از بزرگان انقالب هستند. در یکی از انتخابات ها 
از ایشان پرسیدم که آیا شما همۀ این لیستی را که بسته شده است 
واقعـًا قبـول داریـد؟ ایشـان فرمـود ایـن لیسـت، نتیجـۀ کار جمعـی 
گـر کسـی بخواهـد قبـول نکنـد بایـد کار جمعـی نکنـد. البته  اسـت، ا
ایشان به شیوۀ کار جمعی ای که در عرصۀ سیاسی انجام می گیرد 

ایراد داشتند.
عین همین فرمایش آیت اهلل مهدوی کنی را بنده از حضرت 
عالمـۀ مصبـاح یـزدی؟هر؟ هم شـنیده ام. ممکن اسـت کسـی که از 
بیرون نگاه می کند، تصور بکند که اینها دو خط هستند، ولی اصًا 
ایـن حرف هـا نبـوده و نیسـت. هرچنـد بعضی هـا تـالش می کردنـد 
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، این طور القاء کنند که بین ایشان  عالوه بر تخریب این دو بزرگوار
تفرقه وجود داشته است.

بنـده بـا هـردو بزرگـوار سـال ها قبـل دربـارۀ همیـن موضـوع 
بحث مـان صحبـت کـرده بـودم کـه »باز شـدن گره ایـن مملکت به 
این است که زندگی جمعی و کار جمعی به گونۀ دیگری غیر از این 
چیزی که االن در عرصۀ سیاسـت جاری اسـت، داشـته باشـیم« و 
هردو بزرگوار هم از حزب اللهی ها و انقالبیون کشور گله مند بودند 

برای اینکه به این مسئله تن نمی دهند.

دنبال�طرح�جدیدی�برای�زندگی�هستیم�که�هم�به�سبک�زندگی�
ما�برمی�گردد،�هم�به�حکمرانی�و�شیوۀ�ادارۀ�جامعه

چرا این موضوع را برای بحث امسـال انتخاب کردیم؟ برای اینکه 
دنبـال یـک طـرح جدیـد بـرای زندگـی اجتماعـی هسـتیم؛ طرحـی 
 ، کـه از یک طـرف بـه سـبک زندگـی مـا برمی گـردد و از طـرف دیگـر
بـه حکمرانـی و شـیوۀ ادارۀ جامعـه. ادمـۀ ایـن موضـوع را تـا تغییـر 
در برخـی از قوانیـن موجـود هـم می شـود پیگیـری کـرد، البتـه فعـًا 
گـر بخواهیـم اقـدام را شـروع کنیـم، ظرفیت هـای  در همیـن ابتـدا ا

فراوان قانونی )با همین قوانین( برای آن وجود دارد.
در سـخنان رهبـری هـم خـِط ایـن موضـوع و اولویـت آن را 
می توانیـم ببینیـم و می شـود گفـت که امـروز این موضـوع، اولویت 
دارد و هرکسـی هـر موضـوع دیگـری را اولویـت قـرار بدهـد، اشـتباه 
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کـه رهبـر انقـالب  اسـت. شـاید شـما هـم براسـاس راهبردهایـی 
اولویـت  اوًال  دارد،  جامعـه  کـه  اقتضائاتـی  براسـاس  و  می گوینـد 
موضـوع را، ثانیـًا صحـت بحـث را قبـول داشـته باشـید. آیـا شـما از 
رانت خـواری در بیـن بعضـی از مسـئولین خسـته نشـده اید؟ آیـا از 
اینکه نمایندۀ ضعیف داشـته باشـیم خسته نشده اید؟ تا ِکی این 
مسائل و بازی ها باید ادامه پیدا کند؟ تا ِکی مدیر ضعیف داشته 

باشیم؟ چرا نباید کار دولت، خوب پیش برود؟

�قوانین�ما� �فرهنگ�جامعۀ�ما�هســت�و�برخی�از »بــه�مــن�چه!«�در
�این�جهت�است هم�در

گاهـی از اوقـات، راه حل هایـی کـه بـرای مشـکالت موجـود مطـرح 
می شـود، ریشـه ای و اساسـی نیسـت. مثـًا با موضـوع بی حجابی، 
ریشـه ای برخـورد نمی کننـد. بی حجابـی عارضـه و نتیجـۀ فرهنگی 
است که بنده اسمش را فرهنگ غیرمسئوالنۀ کارمندی می گذارم، 
کارمنـدان شـریف احتـرام می گـذارم، ولـی زندگـی  بنـده بـه همـۀ 
کارمنـدی، زندگی غیرمسـئوالنه اسـت. کارمنـد می گوید من کارم را 
می کنم و پولم را می گیرم، به بقیۀ سازمان کاری ندارم، مگر اینکه 
یک کارمندی، شرافت خاصی داشته باشد. باالخره این وضعیت 
زندگی و جامعۀ ما است، بسیاری از شما هم کارمند هستید. شما 
گـر یـک کارمنـد بخواهد غیرمسـئوالنه رفتـار کند چطور  می دانیـد ا

رفتار می کند؟ هیچ ایرادی هم نمی توانند به او بگیرند.
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وقتـی کـه مـا سـبک زندگی مـان را تغییـر ندهیـم آن خانـم هم 
می گویـد »بـه مـن چـه؟!« همیـن را بگوید تمام اسـت. این »به من 
چـه!« در خـون و فرهنـگ جامعۀ ما هسـت، خیلـی از قوانین دارد 
»به من چه« را تزریق می کند. نمی شود که شما سراغ سرشاخه ها 
برویـد، البتـه گاهـی از اوقات باید سرشـاخه ها را هـم مداوا کرد ولی 

یک جایی هم باید بنشینیم با هم ریشه ای صحبت کنیم.

�باید�کرد؟ �بین�برود،�چه�کار برای�اینکه�امکان�رانت�خواری�از

یک طرحی هست برای اینکه انسان ها از استضعاف بیرون بیایند 
و قدرتمند بشوند. این طرح باید اجرا بشود، روایاتش را برای شما 
خواندم. این طرح دو رکن دارد؛ یک: زندگی جمعی. امام باقر؟ع؟ 
پنجاه هزارتا یار داشت، شخصی به امام باقر؟ع؟ گفت: آقا شما که 
یـار داریـد چـرا قیـام نمی کنید؟ فرمـود آیا در جیب همدیگر دسـت 
می کنیـد کـه راحـت از پـول همدیگـر بردارید؟ گفت: نه آقا حسـاب 
. فرمـود پـس وقـت قیـام مـا نشـده اسـت.  کا بـرادر حسـاب اسـت کا
 

َ
ُخُذ ِمْنُه َحاَجَتُه َفَقاَل ال

ْ
ِخیـِه َفَیأ

َ
َحُدُهـْم ِإَلی ِکیِس أ

َ
»َفَقـاَل َیِجـيُء أ

ْبَخل« )اختصاص، شیخ مفید/ص24( ما باید 
َ
َقاَل َفُهْم ِبِدَماِئِهْم أ

در زندگی جمعی به اینجا برسیم، این یک رکن است.
وقتی به اینجا برسیم قدرتمند می شویم و دیگر رانت خواری 
در کشـور مـا امـکان نخواهـد داشـت، ایـن یـک نمـاد و یـک نمونـه 
است. وقتی همۀ مملکت، پول مان را در یک بانک یا در یک بیمه 
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در تهـران می گذاریـم، باالخـره یـک دزد هـم فکـری برایـش می کند. 
شـما مثـًا در یـک محلـه بگوییـد: مـا می خواهیـم همـۀ پول هـا و 
طالهای مان را در یک خانه بگذاریم، صدتا پلیس هم می گذاریم. 
گـر آن امـوال در  باالخـره دزدهـا یـک فکـری برایـش می کننـد، ولـی ا
کنده باشـد، دیگـر امکان دزدی های کالن  خانه هـای خودتان پرا

از بین می رود. ماهیت قدرت هم همین است.

وقتــی�قــدرت�بیــن�مردم�پخش�بشــود،�خــود�مردم�با�سیســتم�امر�
�این�قدرت�نظارت�می�کنند �بر �منکر به�معروف�و�نهی�از

گر ما قدرت را بین  چرا این طرح را اجرا نمی کنند؟ چون می گویند ا
کنـده کنیم، اوًال سوءاسـتفاده می شـود. مـا می گوییم نه،  مـردم پرا
کنده کنیم  ک هستند. ثانیًا می گویند وقتی قدرت را پرا انسان ها پا
نظارت بر آن سخت می شود. می گوییم خود مردم با سیستم امر 
به معروف و نهی از منکر نظارت می کنند. ما امر به معروف و نهی 
از منکـر را بـه جـای بسـیاری از قانون هـای بیخـود سیسـتمی برای 

زندگی می دانیم.
می خواهنـد  کـه  هسـتند  این طـور  مـردم  می گوینـد:  برخـی 
همدیگر را بَدَرند! نه، این طور نیست؛ مشرک همه را به کیش خود 
پنـدارد! اصـِل مـردم این طـور اسـت کـه می خواهنـد باهـم دوسـت 
باشـند، به حـدی کـه وقتـی امـام زمان شـان بـاالی سرشـان باشـد، 
گر یک فقیر گیر بیاورنـد باید به همدیگر مژده  طـوری می شـود کـه ا
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بدهنـد. مـردم دنبـال فقیـر می گردنـد که بـه او صدقـه بدهند چون 
اصًا فقیر نیست. ما می خواهیم به سمت این جامعه برویم، نباید 
به این وضعیت پشت کنیم و به یک طرف دیگر برویم. رسیدن به 

این وضعیت زندگی جمعی الزم دارد.

هفــت�اقــدام�بــرای�زندگــی�جمعــی�و�متعاونانــه/�1.�تمریــن�زندگی�
�محیط�های�کوچک�مثل�مسجد�و�هیئت جمعی�در

هفت تا اقدام را برای زندگی جمعی برشمردم، که دوباره به صورت 
فهرست وار عرض می کنم. یک: تمرین در محیط های کوچک که 
البتـه مسـجد و هیئـت، اولویـت بیشـتری دارد. چـرا؟ چـون اینجـا 
نـور والیـت، محبتی در بین دل ها ایجـاد می کند، می توانی بگویی 
بگذار عزادار و نوکر امام حسین؟ع؟ و نمازخوان های این مسجد، 
از امـوال مـن ببرنـد، ایـن هـم سـینه زن امـام حسـین؟ع؟ اسـت. لذا 
تمریـن در محیط هـای کوچـک فرهنگـی و مذهبـی اولویـت دارد، 
تـا مسـجدها و هیئت هـای مـا زندگی هـای جمعـی و متعاونانـه راه 
نیندازنـد، بنـده نمی توانـم مدل هـای آپارتمانـی اش را پیشـنهاد 
بدهـم، در آپارتمـان یـک عده ای نشسـته اند که اصـًا به هم ربطی 

گر هیئتی اش این کار را نکرد، او چرا این کار را بکند؟ ندارند. ا
بیاییـم  اسـت،  مصرفـی  کوچـک  محیط هـای  بعـد،  مرحلـۀ 
تعاونی هـای مصـرف راه بیندازیـم، اینکـه راحـت اسـت، ببینیـد 
در دنیـا چقـدر در تعاونـی مصـرف از مـا جلوتـر هسـتند، فرهنگـش 
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بیـن مـا مـرده اسـت. بـه ایـن سـمت برویم. مرحلـۀ بعـد در فعالیت 
اقتصـادی و فعالیـت تولیـدی و کارآفرینـی در محیط هـای کوچـک 
اسـت، مرحلـۀ بعـدش ایـن اسـت که بیاییـم در کارخانه هـا این کار 

را بکنیم. ما باید از فرهنگی شروع کنیم تا به اقتصادی برسیم.
برخـی می گوینـد: »تـو می گویـی حزب اللهی هـا دور هـم جمـع 
بشـوند کار اقتصـادی بکننـد، ایـن کـه مثـل یهودی ها می شـود که 
دور هـم جمـع شـدند و کار اقتصـادی کردنـد« فـرق یهودی هـا بـا 
مـا ایـن اسـت؛ مـا می گوییـم کار اقتصـادی بکنیـم تـا قـوی بشـویم، 
کار جمعـی را تمریـن بکنیـم و بعـد، ایـن نرم افـزار را بـرای همـه اهـل 
عالم منتشر کنیم و همۀ اهل عالم را نجات بدهیم. اما یهودی ها 
می گویند ما کار جمعی بکنیم بعد سر اهل عالم را ِبُبریم و آنها را به 
بردگی بکشیم. آن نامردها دارند این کار را می کنند! االن متأسفانه 
مؤمنین به اهل بیت؟ع؟ حاضر نیستند پول های شان را روی هم 
بریزنـد و کار اقتصـادی بکننـد امـا یهودی هـا ایـن کار را می کننـد، 

باهم ندار هستند و این طوری به قدرت اقتصادی رسیده اند.
کار را انجـام بدهیـم و بـه جهـان الگـو بدهیـم؛  مـا بایـد ایـن 
مثـل الگـوی بسـیج. درواقـع بسـیج یـک نرم افـزار بود، ایـن نرم افزار 
را بـه لبنـان بردیـم و حـزب اهلل لبنـان درسـت شـد. حـزب اهلل لبنـان 
کـه ایـن را فقـط  یـک پدیـدۀ بسـیجی اسـت؛ مـا بخیـل نیسـتیم 
بـرای خودمـان نگـه داریـم. ایـن نرم افـزار را هـر موقـع هرجـا بردیم، 
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قربانی هم دادیم، وقتی نرم افزار بسیج به لبنان رفت حاج احمد 
متوسـلیان قربانـی مـا شـد. شـهید شـاطری و شـهید همدانـی هـم 
ایـن پدیـده و نرم افـزار را بـه سـوریه بردنـد، و اسـلحه را بـه دسـت 
جوان هـای آنجـا دادنـد. ایـن یـک نرم افـزار اسـت کـه در آنجـا اجـرا 
شد و سوریه را نجات داد. این نرم افزار به عراق هم رفت و عراق را 

نجات داد. این نرم افزار به یمن رفت و یمن را نجات داد.
مـا می گوییـم بیاییـد در مسـجد و هیئـت، ایـن نرم افـزار را اجـرا 
کنیـم. مـا کـه مثـل صهیونیسـت ها نیسـتیم، مـا بخیـل نیسـتیم، ما 
نمی خواهیـم باهـم جمـع بشـویم و قدرتمنـد بشـویم تـا سـر بقیـه را 
بُبریم، بلکه می خواهیم این روش را به همه یاد بدهیم. اما بعضی ها 
، مقاله هـا می نویسـند کـه ایـن طـرح صهیونیسـتی  در نقـد ایـن کار

است که مذهبی ها دور هم جمع بشوند و کار اقتصادی بکنند!

�مدارس 2.�آموزش�زندگی�جمعی�و�تعاونی�در

پـس تمریـن در محیط هـای کوچـک قـدم اول اسـت. قـدم بعـدی 
آموزش در مدارس است. مقام معظم رهبری فرمودند در مدارس 
زندگـی جمعـی و تعاونـی یـاد داده بشـود. االن بایـد بپرسـیم: طرح 
آینـده  فرمـان رهبـری در سـال  اجـرای  بـرای  پـرورش  و  آمـوزش 
چیسـت؟ طـرح زندگـی جمعـی، سـلیقۀ بنـده نیسـت، بلکـه ایـن را 

رهبر انقالب فرمودند.
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، فـردی بـار  کـه بچه هـای خودمـان را این طـور زشـت اسـت 
کار را می کنـد.  بیاوریـم. آمـوزش و پـرورش بـا نظـام نمـره ای ایـن 
امتحان باید دسته جمعی گرفته بشود، بچه ها گروه گروه بنشینند 
و مسـئله حـل کننـد و گروهـی نمـره بگیرنـد، اینهـا هزینه نـدارد؛ فکر 
می خواهـد! نگذاریـم بـا این روش های غلـط، بچه های مان خراب 
بشـوند و وقت شـان تلـف بشـود. بچـۀ مـن بایـد زندگـی جمعـی یـاد 
بگیـرد، اینهـا کـه کاری نـدارد. چهارتـا الگـو دارد، آنهـا را ارائه بدهید، 
چشم و گوش تان به آن طرف دنیا نباید باشد. یک دقیقه هم نباید 

این کار تأخیر بیفتد.

3.�فرهنگ�سازی�برای�زندگی�جمعی�/�فیلمی�که�زندگی�فردی�را�

القاء�می�کند�هم�مثل�فیلم�مستهجن،�نباید�پخش�شود

ما بحث کارشناسـی داریم، بحث جناحی نداریم. باید برای زندگی 
جمعی فرهنگ سازی بشود. آقای صدا و سیما، فیلم سازان سیمای 
جمهوری اسالمی، دیدید کمربند ایمنِی خودرو را در همۀ فیلم ها 
آوردنـد؛ بازیگـر چـه وقتی که عصبانی بود و چه وقتی که خوشـحال 
بـود کمربنـد را می بسـت، این قـدر القـاء کردنـد تـا بسـتن کمربنـد جا 
افتـاد. بـه هنرمندهـا گفتنـد: ایـن کمربنـد را در فیلم هـای خودتـان 
بیاورید، می خواهیم فرهنگ کمربند بستن را در کشور جا بیندازیم. 

آنها هم آوردند و جا انداختند.
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حاال بحث این است؛ تولید و پخش فیلمی که زندگی جمعی 
را جـا نمی انـدازد یـا خـالف زندگی جمعی اسـت ممنوع بشـود. مگر 
فقط فیلم های جنسی مستهجن است؟ فیلمی که زندگی جمعی 
را آموزش نمی دهد هم مستهجن است، ممکن است ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر اعتراض نکند. فیلمی که دارد زندگی فردی 
گرچه در آن، چهارتا آخوند  را القاء می کند آن هم مستهجن است، ا
هم باشد و دور چهارتا امامزاده هم بچرخند. فیلم دارد با فرهنگ 
کار می کنـد. مـا پـای حجـاب ایسـتادیم و در آن ماندیـم.  جامعـه 
معلوم است که هروقت ریشه ای کار نمی کنیم در آن می مانیم. ما 
ایـن را جـا نیداختیـم کـه »حجاب میوۀ زندگی جمعی اسـت« مثًا 
یـک معنایـش ایـن اسـت کـه بـا بی حجابـی، بغل دسـتی خـودت را 
داغون نکن، او را به رقابت نکشان، اعصاب مردم را خراب نکن...
آقـای وزارت ارشـاد، شـما بـه چـه حقـی می خواهی بـه فیلمی 
مجوز بدهی که نمی خواهد زندگی جمعی را یاد بدهد؟ آیا زندگی 
جمعی هم مقولۀ ایدئولوژیک است؟ آیا یک مقولۀ انقالبی است؟ 
گر با یک فیلم ساز بی دین هم صحبت  یک مقولۀ انسانی است. ا
کنیـد قبـول می کنـد. آیـا بی دین هـا از زندگـی جمعـی خوش شـان 
جمعـی  زندگـی  از  ضدانقالب هـا  و  غیرانقالبی هـا  آیـا  نمی آیـد؟ 
خوش شان نمی آید؟ آنها هم انسان هستند. به خدا، همه زندگی 

جمعی را دوست دارند.
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�باید�در�جهت�زندگی�جمعی�اصالح�بشــود/5.  4.�قوانین�کشــور

�برای�ترویج�زندگی�جمعی�اقدام�کنند مدیران�کشور

بایـد اصـالح قوانیـن صـورت بگیـرد، مجلس شـورای اسـالمی امروز 
این قصد را دارد، باید آنجا دائره ای برای تغییر قوانینی که تا کنون 
در مجلس شـورای اسـالمی تصویب شـده درسـت بشـود. البته در 
حـوزۀ مدیریـت برخـی از مدیـران، حتـی نیاز به اصـالح قوانین هم 
نیسـت، مثًا فرمانداران محترم و اسـتانداران ارجمند، می توانند 
ایـن زندگـی جمعـی را بـاب کننـد؛ مثـل آن کاری کـه مقـام معظـم 
رهبری متخصصین را جمع می کند، آنها هم شوراهایش را تشکیل 
، خودش  بدهند، این کار که قانون نمی خواهد. این آقای فرماندار
گر این جمع دور هم جمع بشوند و هر هفته با آنها یک  می داند ا
جلسـه بگذارنـد کلـی کار پیش می رود. فرمانـداران محترم، مبانی 

زندگی جمعی را یاد بگیرند.
، عرض می کنم  بـه مردمـان خـوب در هر اسـتان و در هر شـهر
گر همین کارهایی  ، زندگی جمعی را شـروع نکرد، ا گـر فرمانـدار کـه ا
را کـه رهبـر انقـالب فرمـود، شـروع نکـرد، یقـه اش را بگیریـد. حتمـًا 
 کار به دزدی 

ً
کـه نبایـد دزدی بکنـد، اینجـا یقـه نمی گیریـد که بعـدا

می کشـد. مقـام معظـم رهبـری حـدود چهارسـال پیـش، در دولت 
کردنـد و فرمودنـد: فـالن اسـتاندار از پـول مـردم  قبلـی سـخنرانی 
بـرای حـل مشـکالت آن اسـتان شـروع بـه اسـتفاده کـرد... ایشـان 
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عدد و رقم خواندند که از یکی دوتا روستا این قدر پول جمع شد 
و این قدر کار حل شـد. آیا نمی شـود این کار در همۀ اسـتان ها جا 
بیفتـد؟ خیلـی سـاده و روشـن اسـت. آن وقـت مردم حـق دارند که 
وقتـی دیدنـد بقیۀ اسـتاندارها این کار را انجـام نمی دهند، به آنها 

فشار بیاورند.
پس یک کار مهم در این جهت، اصالح قوانین است، یک مورد 
دیگر هم اقدامات مدیران برای زندگی جمعی است. ما می خواهیم 
اینجا سینه بزنیم تا به امام زمان ارواحنا له الفداء برسیم، اما تا وقتی 
در عمل این حرف ها را پیاده نکنیم که نمی شود! اینها حرف های 

َوى<  �قْ
َوال�قَّ ّرِ  �بِ

ْ
ال  �

َ
َعل وا  َعاَو�نُ >�قَ اینهـا  اسـت،  دیـن  اینهـا  اسـت،  دینـی 

)مائده/2( است، شوخی نگیریم.

�تولید�کنند/� 6.�حوزه�و�دانشگاه�باید�برای�زندگی�جمعی�راهکار

7.�با�موانع�اجتماعِی�زندگی�جمعی�باید�مبارزه��کرد

مورد بعدی این است که تولیدات علمی الزم داریم، این کار حوزه 
و دانشـگاه اسـت، همیـن دانشـگاه امـام صـادق؟ع؟ می توانـد در 
این زمینه پیشـتاز بشـود. رهبر انقالب فرمودند که اندیشـمندان 
بنشینند و راهکارهایش را بررسی و تولید کنند. حوزۀ علمیه بیاید 
پیشـنهاد بدهـد. البتـه همیـن دانشـگاه و حـوزۀ علمیـه و بعضـی 

دیگر از دانشگاه ها تا حدی در این زمینه فعال شده اند.
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مـورد هفتـم مبـارزه بـا موانـع اجتماعـی اسـت، درجلسـه های 
بـا  کردیـم، مبـارزه  بیـان  را  ایـن موضوعـات مطالبـی  قبـل دربـارۀ 
کردیـم و رفتارهایـی مثـل  موانـع اجتماعـی را در دو جلسـه بحـث 
دوقطبی سـازها را مثال زدیم. زندگی جمعی موانعی دارد، شـما فکر 
نکنیـد همیـن کـه احسـاس می کنـی ایـن حـرف درسـت اسـت کافی 
اسـت! نـه؛ بایـد بـا موانعـش هـم مبـارزه کنیـم. گروه هـای فرهنگـی، 
گروه های جهادی، گروه های سیاسی دانشجویی باید برای رفع این 
موانع کار کنند. اینها هفت پیشنهاد بود برای تقویت زندگی جمعی.

�میان�باشــد�زندگی�جمعی�آســان�می�شــود،� �پای�ولیّ�خدا�در گــر ا
مثل�اربعین

یـک رکـن بـرای اینکـه قدرت به دسـت مردم برسـد، زندگـی جمعِی 
دوسـتانه اسـت، این زندگی جمعی کم کم می رسـد به شـکل گیری 
حقیقت امت اسالمی. رکن دیگر آن هم والیت است؛ یعنی عاملی 
کـه ایـن زندگـی جمعـی را ممکـن و تسـهیل می کنـد. با هیـچ دولتی 
گـر  نمی شـود زندگـی جمعـی را بـه صـورت جـدی تشـکیل داد، امـا ا
پـای ولیّ خـدا وسـط باشـد، زندگـی جمعی مثل آب خوردن آسـان 

می شود، نمونه اش اربعین است.
اینهـا بحـث علمـی و عقالنـی اسـت؛ نـه بحث اعتقـادی! هیچ 
ربطـی بـه انقالبی گـری و حزب اللهی گری هم نـدارد، بلکه عقالنیت 
گـر آن لنگۀ دنیا هـم برویم، می توانیم این  ایـن را اقتضـاء می کنـد. ا
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حرف هـا را بیـن آدم هایـی کـه آتئیسـت هسـتند جا بیندازیـم. مثًا 
به آنها می گوییم: بیایید به یک نفر با این مشخصات، در جامعه 
قداست بدهیم، بعد او این کارها را می تواند انجام بدهد... بنده 
این را برای بی دین ها هم گفته ام و برای آنها جالب و قابل پذیرش 
کـه  بـوده اسـت. پارادوکـس دموکراسـی و ضعف هـای دموکراسـی 
محـل دروغ و فریـب ملت هـا شـده اسـت، بـا والیـت حـل می شـود، 

اینها را باید جا بیندازیم.
رهبر انقالب حدود 25سال پیش به مجلس خبرگان رهبری 
فرمود که آثار و کارکرد والیت را توضیح بدهید. کجا توضیح دادند؟ 
کـه اینهـا بحث هـای صرفـًا اعتقـادی نیسـت،  مـردم بایـد بداننـد 
والیـت هـم مثـل کل اعتقـادات مـا بحث هـای کامًا عقالنی اسـت، 
منتها طرف می گوید »هرکسـی یک اعتقادی دارد!« آیا شـما چراغ 
قرمز ترافیک را رد می کنی، چون هرکسی یک اعتقادی دارد؟ این 

حداقل ضوابط اجتماعی است.

�را� �ســورۀ�نور به�ائمه�محترم�مســاجد�پیشــنهاد�می�کنم�آیات�آخر

�مساجد�نصب�کنند که�دربارۀ�آداب�والیت�مداری�است،�در

در جلسۀ قبل، آیات آخر سورۀ نور را دربارۀ والیت و والیت مداری 

 �
َ
وا َمَعُ� َعل ا َكا�نُ

ِه َوَرُسوِلِه إَِو�نَ
َ
الّل وا �بِ

َم�نُ
آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
و�نَ ال ِم�نُ ُموئْ

ْ
َما ال

�نَّ خواندیم )>اإِ

/62و63( وُه...<؛ نور �نُ �نِ
ئْ
ا َْس�قَ � �ي

وا َ��قَّ َه�بُ
�نْ ْم �يَ

َ
اِمٍع ل ْمٍر �بَ

ئَ
ا
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در بسیاری از جلسات که این آیه را می خوانم مردم می گویند 
ایـن آیـه بـرای مـا جدیـد بـود و مـا آن را نمی دانسـتیم! لـذا بـه ائمـه 
محتـرم مسـاجد پیشـنهاد می کنـم ایـن آیـات را در مسـاجد نصـب 
کننـد. مـردم می گوینـد مـا نمی دانسـتیم کـه دین چنین دسـتوری 
هـم دارد کـه وقتـی امـام جامعـه یـک موضـوع اجتماعـی را مطـرح 
می کنـد هیچ کسـی حـق نـدارد از جلسـه بیرون برود و همـه باید در 
جلسـه باشـند. مثـًا امـام جامعـه می گویـد: مـا االن می خواهیم در 
مـورد ایـن مسـئلۀ مهم اجتماعـی صحبت کنیم، تصمیـم بگیریم، 
کجـا داری  کنیـم و... شـما  کار  کنیـم، بـا هماهنگـی  برنامه ریـزی 
می روی؟ این آیه، درواقع دارد آداب والیت مداری را بیان می کند. 

اصًا می شود آن را به عنوان عجایب قرآن مطرح کرد.

�جامعه سه�اقدام�اساسی�برای�تقویت�والیت�در

بـرای تقویـت والیـت در جامعـه، سـه قـدم اساسـی بایـد برداشـته 
کـه بـرای تقویـت ُبعـد والیـت به منظـور قدرتمنـد  شـود. اقداماتـی 
شدن جامعه باید صورت بگیرد، در این آیه قرآن بیان شده است: 

ْوَراهقِ 
�ي ال�قَّ ِ

َ�ُهْم �ن ا ِع�نْ و�بً �قُ
ْ
ُ� َمك ُ�و�نَ حبِ

َ �ي �ي ِ �ن
َّ
َّ ال ىي ّمِ

ئُ
ا

ْ
َّ ال �ي �بِ

ُسوَل ال�نَّ ُعو�نَ الّرَ �بِ
�قَّ َ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
>ال

ُم  َحّرِ ُ ا�قِ َو�ي �بَ ِ
�يّ

َ
ُهُم الّ�

َ
ِحّلُ ل ُ ِر َو�ي

َ
ك ُم�نْ

ْ
َهاُهْم َع�نِ ال �نْ َ ِ َو�ي َمْعُرو�ن

ْ
ال ُمُرُهْم �بِ

ئْ
ا ِل �يَ �ي حبِ

�نْ اإِ
ْ
َوال

�نَ  �ي ِ �ن
َّ
ال ِهْم �نَ �يْ

َ
�ي َكا�نَ�قْ َعل �قِ

َّ
اَل ال

َ
ل عنْ

ائَ
ْ
ْصَرُهْم َوال ُهْم اإِ ُع َع�نْ صنَ َ َو�يَ ا�ئِ�ش �بَ

حنَ
ْ
ِهُم ال �يْ

َ
َعل

 > ِلُحو�نَ ُم�نْ
ْ
َك ُهُم ال �ئِ

َ
ول

ئُ
َل َمَعُ� ا ِ رن

�نْ
ئُ
�ي ا ِ �ن

َّ
وَر ال

ُعوا ال�نُّ �بَ
َصُروُه َوا�قَّ ُروُه َو�نَ ِ� َوَعرنَّ وا �بِ

َم�نُ
آ
ا
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)اعـراف،157( کسـانی کـه از فرسـتاده )خـدا( پیامبـر »اّمـی« پیـروی 
می کننـد؛ پیامبـری کـه صفاتـش را، در تـورات و انجیلی که نزدشـان 
است، می یابند. این پیامبر، مردم را به معروف دستور می دهد و از 
< می گویـد  ا�ئِ�شَ �بَ

حنَ
ْ
ِهُم ال �يْ

َ
ُم َعل َحّرِ ُ ا�قِ َو�ي �بَ ِ

�يّ
ُهُم الّ�َ

َ
ِحّلُ ل ُ منکـر بـاز مـی دارد، >َو�ي

ک، حالل اسـت، چیزهای خبیث هم حرام اسـت. بعد  چیزهای پا
ِهْم< این پیغمبر زنجیرها  �يْ

َ
�ي َكا�نَ�قْ َعل �قِ

َّ
اَل ال

َ
ل عنْ

ائَ
ْ
ْصَرُهْم َوال ُهْم اإِ ُع َع�نْ صنَ >َو�يَ

را از دست و پای مردم برمی دارد، آزاد می کند و آزادی می دهد...
این قـدر رسـول خـدا؟ص؟ مـردم را آزاد کـرد تـا ایـن آزادی را جـا 
کـرم؟ص؟ برای اینکـه آزادی را جا بیندازد این قدر  انداخـت. پیامبـر ا
به آنها آزادی داد که خیلی ها پررو شدند، این حرف های پیچیدۀ 
سیاسـی، درواقـع روضـۀ ما اسـت. چه کسـانی دِر خانـۀ دخترش را 
آتـش زدنـد؟ همان هایـی کـه رسـول خـدا بـه آنهـا آزادی داد تا پررو 
گر این قدر پررو نمی شـدند مگر کسـی می توانسـت از سـر  شـدند. ا
کوچـۀ أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ رد بشـود؟ ولـی آمدنـد دِر خانـۀ قهرمـان 

شهر را لگد زدند! حد آزادی دادن را ببینید.

قــرآن�می�گویــد�بایــد�احتــرام�و�تعظیــم،�امــام�جامعه�را�بــاال�ببرید�و�
نسبت�به�او�تواضع�داشته�باشید

َل َمَعُ�< کسـانی که  ِ رن
�نْ
ئُ
�ي ا ِ �ن

َّ
وَر ال

ُعوا ال�نُّ �بَ
َصُروُه َوا�قَّ ُروُه َو�نَ ِ� َوَعرنَّ وا �بِ

َم�نُ
آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
ال >�نَ

بـه پیامبـر ایمـان آوردنـد بایـد سـه تـا کار بکننـد، مـا باید این سـه تا 
کار را بـرای والیـت در جامعـه انجـام بدهیـم، حضـرت امـام فرمـود: 
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کار انبیـا و میـراث دار پیامبـر اسـت. در مـورد  والیـت فقیـه ادامـۀ 
اینهـا تأمـل بفرماییـد، ببینیـد سـه تـا کلمـه اینجـا آمـده اسـت: اول 
َبُعوا«. رسول خدا یک امام 

َ
ُروُه« و بعد از آن »َنَصُروُه« و بعد »اّت »َعّزَ

آزادی بخش اسـت که این امام، محور وحدت اسـت، سیسـتم امر 
به معروف و نهی از منکر یعنی سیستم زندگی جمعی آورده است، 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـر حـالل و حرام مقدم شـده اسـت. 
این پیامبر به جای قانون گذاری های اضافی این سیستم زندگی 
جمعی را طراحی کرده است، خودش هم این قدر محبوب و دلبر 

است که آدم حاضر است به خاطرش زندگی جمعی بکند.
قرآن می گوید جامعه باید در ارتباط با این محور سه تا کار انجام 
بدهد؛ یک: »عّزروه« یعنی باید احترام امام جامعه را باال ببرید، امام 
جامعه احترام خاصی دارد و باید تعظیم بشود. عّزروه یعنی احترام 
تـوأم بـا تواضـع؛ یعنـی اول احترامش را حفـظ کنید. بعضی ها خالف 
منافع ملی کار کرده اند و اصلی ترین عامل منافع ملی را در این کشور 
تضعیف کرده اند، در طول این سال های بعد از انقالب، والیت فقیه 
را تضعیف کرده اند. یک کاری کردند که عقالی جامعه هم روی شان 
کننـد، درحالی کـه دفـاع از والیت فقیـه  نشـود از والیت فقیـه دفـاع 
درواقـع دفـاع از منافـع ملـی اسـت و یـک کار کامًا عقالنی محسـوب 
می شود. اصًا کسی که عاقل نباشد، حزب اللهی نیست، هرکسی که 

حزب اللهی باشد، حزب اللهی بودنش به عاقل بودن اوست.
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�یــک�جامعــه�قــوی�بشــود،�ایــن�جامعــه�بــه�ذلــت� �امامــت�در گــر ا

نمی�افتد�و�مستضعف�هایش�هم�قوی�می�شوند

کار سـوم  کنیـد.  کار دوم »نصـروه« اسـت یعنـی ولـّی خـدا را یـاری 
کنیـد. مـا سـینه زن  َبُعـوا« اسـت، یعنـی از او اطاعـت و تبعیـت 

َ
»اّت

امـام حسـین؟ع؟ هسـتیم. مگـر بنـا نشـد مـا ملـت امام حسـین؟ع؟ 
باشیم؟ امام حسین؟ع؟ می فرماید بروید، ولی اصحابش می گویند 
»اجازه بدهید بمانیم« چند نفر از مسـئولین کشـورمان، این گونه 
هستند؟ »نصروه« یعنی این. نصرت با اطاعت خیلی فرق می کند. 
شـب عاشـورا شـب اطاعـت از امـام حسـین؟ع؟ نبـود، شـب نصـرت 
امام حسین؟ع؟ بود. برای اینکه امامت در یک جامعه قوی بشود 
َبُعوا« اجرا بشود، آن وقت این 

َ
ُروُه َو َنَصُروُه َو اّت باید این سه کار »َعّزَ

جامعه به ذلت نمی افتد و مستضعف هایش هم قوی می شوند.

�خطر� �جــان�تــو�در گر �پیمــان�بســتند�کــه�»ا اهــل�مدینــه�بــا�پیغمبــر

�جان�خود�می�گذریم« بود،�ما�همه�از

برای اینکه ببینیم، والیت و امامت چه کار می کند که جامعه قوی 
بشـود، چندتـا قصـۀ تاریخـی بگویم؛ در تاریخ اسـالم در همان اول 
کـرم؟ص؟ قـرارداد ببندند،  کـه مـردم مدینـه می خواسـتند بـا پیامبر ا
پیغمبـر فرمـود از مـن دفـاع کنیـد و از جـان خودتـان به خاطـر مـن 
گـر دین را چیـزی غیر از این  بگذریـد... ای بچه هـای مدرسـه ای! ا
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بـه شـما معرفـی کردنـد، آن را کنـار بگذاریـد، دیـن همیـن اسـت که 
وقتـی شـروع می شـود جامعـه بایـد فـدای پیغمبر بشـود. مدینه با 
گـر جـان تـو در معرض  پیغمبـر؟ص؟ پیمـان بسـت کـه یـا رسـول اهلل! ا
خطـر قـرار گرفـت مـا همه از جـان خودمان می گذریـم، و در همین 
گـر بچه های مـن هم در معـرض خطر قرار  قـرارداد آمـده اسـت کـه ا
گرفتنـد بایـد از جـان خودتـان و بچه های خودتـان برای بچه های 

ْنُفَسـُکْم 
َ
ا َتْمَنُعوَن أ مـن بگذریـد. )َفَقاَل َرُسـوُل اهلِل؟ص؟ َتْمَنُعوِنی ِمّمَ

َدُکم؛ اعالم الوری/59( 
َ

ْوال
َ
ْهِلیُکم َو أ

َ
ا َتْمَنُعـوَن أ ْهِلـی ِمّمَ

َ
َو َتْمَنُعـوَن أ

ُروُه َو َنَصُروُه« این می شود همان »َعّزَ
آیا این حرف ها خیلی ضِد روشن فکری است؟ این »عّزروُه« 
آیـۀ قـرآن اسـت، یعنـی وقتـی پیغمبـر بیـن شـما آمـد بایـد بـه او 
گر بعضی ها با ظاهر  احتـرام بگذاریـد؛ احتـرام توأم با تواضع. حاال ا
روشـن فکری بخواهنـد ایـن حـرف را کنـار بزنند، چه می شـود؟ کار 
به جایی می رسد که همان روشن فکرها دِر خانۀ دختر پیامبر؟ص؟ 
را آتـش می زننـد، درحالی کـه بنـا بـود از پیامبـر و اهل بیـت ایشـان 

دفاع کنند.

والیت�یک�مدل�اجتماعی�برای�قدرتمند�شدن�ضعفا�است

بعضی هـا دوسـت ندارنـد یـک کسـی )ولـّی جامعـه( در جامعه َعلم 
بشود تا کار جامعه پیش برود و به مردم قدرت بدهد. هر دعایی 
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و هـر ذکـری بایـد آرام گفته شـود، غیـر از ذکر صلوات بر محمد و آل 
محمد. وقتی شما صلوات می فرستید، درواقع مناجات نکرده اید، 
کرم؟ص؟ فرمود: صدای خودتان  بلکه کار سیاسی کرده اید. پیامبر ا
، نفاق را از بین می برد.  را در صلوات بر من باال ببرید چون این کار
َفاق« )کافی/ج2/ َها َتْذَهُب ِبالّنِ

َ
اَلِة َعَلّيَ َفِإّن ْصَواَتُکـْم ِبالّصَ

َ
»اْرَفُعـوا أ

ص493( همه باید با صدای بلند به او درود بفرستند. این احترام 
به ولّی جامعه است تا مایۀ قدرت و عزت جامعه بشود. بعضی ها 
زحمت هـا کشـیدند تـا احتـرام نگذاشـتن بـه ولـّی فقیـه را در ایـن 

کشور جا بیندازند!
الزم نیســت شــما حتمــًا مســلمان باشــی تــا اینهــا را بفهمــی، 
ایــن صرفــًا یــک اعتقاد اســالمی نیســت؛ ایــن یک مــدل اجتماعی 
بــرای قدرتمنــد شــدن ضعفا اســت. والیــت داوری می کنــد، والیت 
سعی می کند قدرت را درست توزیع کند. امام می فرمود که والیت 
و  احــزاب  قالــب  در  دیکتاتورهــا  اســت.  ضددیکتاتــوری  فقیــه، 
، بــه میــدان آمدنــد و می خواهنــد  رســانه های حزبــِی دیکتاتــور
والیت فقیــه را کنــار بزننــد. االن رهبــری انقــالب صریحــًا بــه مجلس 
انقالبی می فرماید که در عزل و نصب ها دخالت نکنید، ولی بعضی 
از نمایندگان انقالبی، راحت می گویند: ایشان گفتند دخالت نکنید، 
نــه اینکــه نظر ندهیــم! حاال ما نظــر می دهیم که فالنــی را بگذارید 

فالن جا.
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�بخش�هــای�متعــدد�را�اجرا� چــرا�سیاســت�های�ابالغــی�رهبــری�در

نمی�کنند؟

رهبری انقالب می فرماید: در کشور ما بیشترین موانع برای کسب 
و کار وجـود دارد، ایـن موانـع را برداریـد. چنـد سـال اسـت ایشـان 
ایـن حـرف را فرموده انـد؟ نظـام پزشـکی، نظـام روانشناسـی، نظام 
کار را پیـش بردیـد؟ شـاید  مهندسـی، نظـام وکال و... چقـدر ایـن 
مجلس هم کاری نداشته باشد، چون کار به رأی همین نظاماتی 
که هست، بستگی دارد. می توانند با انجام تغییراتی، حرف رهبر را 
اجرا کنند. این حرف ایشان هم معقول است و در همۀ کشورهای 
پیشـرفته، دارد اسـتفاده می شـود. بنـده از محققیـن پرسـیدم، بـا 
اجرایـی شـدن ایـن حـرف، بـرای باسـوادهای کشـور سـه میلیـون 
شغل ایجاد می شود درحالی که فضا را بسته اند و نمی گذارند شغل 
جدید ایجاد بشـود، چرا؟ چون دسـت زیاد می شـود و درآمدهای 

آنها کم می شود. آیا این طوری حرف رهبری را گوش می کنند؟
عاقـل،  و  وطن پرسـت  نیـروی  یـک  عنـوان  بـه  شـما  آیـا 
از  متعـدد  بخش هـای  در  رهبـری  ابالغـی  سیاسـت های 
خصوصی سازی تا موضوعات دیگر را مطالعه کرده اید؟ چندتایش 
را اجرا می کنند؟ برای چه اجرا نمی کنند؟ تا حاال چه کسی توانسته 
است از این سیاست های ابالغی انتقاد کند؟ می دانید چند هزار 
کارشناسـی روی اینهـا انجـام شـده اسـت؟ بعـد هـم  کار  سـاعت 
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| لوا  یازدهم |
والیت؛ عاموی ک  »زندگی لمعِی دوستان « را ممکن و تاهیل می کند

اینهـا بـه تشـخیص مصلحـت نظـام مـی رود کـه از همـۀ احـزاب هم 
آنجـا هسـتند، بعـد اینهـا را بـه رهبـر انقـالب می دهنـد، ایشـان هـم 
بـا حکمـت خودشـان، ویرایـش نهایـی را انجـام می دهنـد و اینها را 
ابالغ می کنند. ولی متأسفانه وقتی ابالغ شد، روی زمین می ماند!

نفوذی�هــای�کشــوری�که�قانون�اساســی�ندارد�بــه�دنبال�تضعیف�
�ما�هستند �کشور والیت�فقیه�در

آیـا حـرف رهبـر انقـالب بایـد روی زمیـن بمانـد؟ نمی خواهـم کشـور 
کنـم. بعضـی از  خودمـان را بـا بعضـی از کشـورهای دیگـر مقایسـه 
کشـورهای اروپایـی اصـًا قانـون اساسـی ندارنـد، همـه چیز دسـت 
پادشـاه اسـت، مـردم در ملـک پادشـاه زندگـی می کننـد. بـاز هـم 
! یـک مقـدار زمین هـا را چاپیـد امـا  صـد رحمـت بـه رضاخـان قلـدر
نگفـت »کل زمیـن ایـران مـال مـن اسـت و همـۀ شـما مسـتأجر من 
هسـتید!« نفوذی های همان کشـور اروپایی، دارند والیت فقیه را 
در کشور ما تضعیف می کنند. اصًا کشور خودشان قانون اساسی 
؟ هر موقع  هـم نـدارد، می گویند قانون اساسـی می خواهیم چه کار
الزم بود، پادشـاه دسـتور ملوکانه می دهد. پس روی چه حسـابی 
انتخابـات داریـد؟ می گوینـد: ایشـان دسـتور داده اسـت! ولـی مـا 
گر رهبـر انقالب امروز  رئیـس جمهـوری در ایـن کشـور داشـتیم که ا
یـک حرفـی مـی زد، او چند روز بعد، یک حرفی برخالف حرف رهبر 

می زد یا به نوعی توهین آمیز حرف می زد.
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�کربال�چه�کار� یــا�رســول�اهلل؟ص؟،�به�ضعفــا�قــدرت�دادی�اما�ببیــن�در

کردند...

چرا پروژۀ رسول اهلل؟ص؟ ناقص ماند؟ نه اینکه ما به رسول خدا؟ص؟ 
ایـراد بگیریـم و خدای نکـرده بگوییم که ایشـان، ناقص عمل کرده 
اسـت! نـه؛ یـا رسـول اهلل؟ص؟! مـردم حرفـت را گـوش نکردنـد. شـما 
کـه ضعفـا قـدرت بگیرنـد، لـذا فرمودیـد: ضعفـا بـه  می خواسـتید 
میـدان بیاینـد. یـا رسـول اهلل؟ص؟! ببیـن کـه عصـر عاشـورا، ضعفـا در 
خیمۀ حسین؟ع؟ دارند گوشواره از گوش بچه های تو درمی آورند. 
کاش بـا احتـرام ایـن کار را بکننـد. آیـا تـو بـه ضعفـا عـزت دادی کـه 
روی شـان زیـاد بشـود و بیاینـد خیمـۀ بچه هـای تـو را غـارت کنند؟ 
و  هـزار   ، خاطـر همیـن  بـه  می فرمایـد:  خـدا؟ص؟  رسـول  آن وقـت 

چهارصد سال است که منتظر شما هستم.
این قصه باید جمع بشود. انقالبی عزاداری کن، نه به عنوان 
کسـی که می شـود او را زد! شـما اجازه ندادید یک بچۀ شـهید هم 
سیلی بخورد، یک خانوادۀ شهید هم خرابه نشین بشود، همه جا 
گذاشـتید. خانـوادۀ شـهید تـا عزیزشـان شـهید می شـود  احتـرام 
عزتمنـد و محتـرم می شـوند ولـی در کربال تازه بعد از عاشـورا آوارگی 

زینب؟اهع؟ و خانوادۀ شهید سیدالشهداء شروع شد...


