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اشاره
میگویند معلمی ش��غل انبیاس��ت .ما که توفیق درک انبیا را نداشتیم اما خدا را شکر میگوییم
معلمی داریم همش��غل انبیا که کالمی جز تعلیم و تربیت از او نش��نیدهایم .معلمی که هم راه
رفت��ن و هم راه پیدا کردن را میآموزد .او الزمة راه پیدا کردن را داش��تن قطبنما و نورافکن
میداند و تالش میکند این موضوع را تبیین کند .موضوع بصیرت.
او تنها به این مس��ئله قناعت نمیکند .مان��دن در راه هم به اندازة پیدا کردن راه اهمیت دارد.
این معلم بزرگوار ،استقامت را هم تبیین میکند.
ام��ا این معلم دلس��وز باز هم نگران اس��ت .چرا ک��ه میداند در این راه چ��ه خطرها و بالها و
فتنههایی در پیش است .او فتنهها را هم به ما هشدار میدهد.
این کتاب حاصل همة این تعالیم در بیش از سیوپنج سال گذشتة این معلم است و سعی شده
به گونهای در کنار هم قرار گیرند تا به شکل یک کتاب پیوسته و یکدست جلوه یابد و تاریخ
و مخاطب سخنرانی ،ذهن خواننده را تحت تأثیر قرار ندهد .همچنین سعی شده است برخالف
روشهای مرس��وم ،از حداقل تیتر در میان متون استفاده شود تا خوانندة محترم کمال بهره را
از مطالعة این متون داشته باشد.
عالوهبر فهرس��ت اجمالی ابتدای کتاب ،یک فهرس��ت تفصیلی نیز در انتهای کتاب قرار دارد
که به خواننده کمک میکند پس از مطالعة کتاب بتواند مروری س��ریع بر محتوای کل کتاب
داشته باشد.
در این کتاب برای هر پاراگراف یک کد شناسایی در ابتدای آن در نظر گرفته شده و برای هر
پاراگراف حداقل یک نمایه در فهرس��ت تفصیلی وجود دارد تا در صورتیکه مخاطب به دنبال
مطلب خاصی باشد ،به راحتی بتواند آن را بیابد.
پس از انتش��ار بیستهزار نس��خه از این کتاب ،ویرایش دوم را که ش��امل بیانات مقام معظم
رهبری تا آبان  89است را خدمت مخاطبان تقدیم میکنیم.
مرکز صهـبا
آبان ماه 89

مقدمه
1 1خوشا به حال آن كساني كه ايمان خود را از روي آگاهي ،از روي درك ،از روي شعور،
از روي فهم انتخاب ميكنند .س��يل ميآيد درختهاي تناور را ميبرد اما آن گياهي كه اگر
چه باريك و نازك و لطيف اس��ت اما دو برابر خود ،ريش��هاش زير زمين اس��ت؛ او همچنان
س��الم ميماند ،او ميماند .آنچه كه از بنيان اس��ت زائلشدني نيست با اين حرفها .به هر
صورت اين يك حقيقت و يك نكتة مس��لم است در اس�لام؛ ايمان ارزشمند ،ايمان آگاهانه
اس��ت ،ايمان توأم با درك و ش��عور است ،ايماني است كه از روي بصيرت با چشم باز بدون
ترس از اش��كال به وجود آمده باشد .آن ايماني كه مرد مسلمان براي نگه داشتنش روزنامه
نخوان��د ،فالن كتاب را نخواند ،توي كوچه بازار راه نرود ،با فالن كس حرف نزند ،س��رما و
گرم��ا نخورد ،آفتاب و مهتاب نبيند تا بماند ،اين ايمان متأس��فانه نخواهد ماند .ايماني الزم
اس��ت كه آنچنان آگاهانه انتخاب شده باشد كه در س��ختترين شرايط هم آن ايمان از او
گرفته نش��ود «إِالَّ َم ْن أُ ْكر َِه َو قَ ْلبُ ُه ُم ْط َمئِ ٌّن ب ِ إْ
اليمان»ِ .نحل106،
2 2دربارة ع ّمارياس��ر آية قرآن ميگويد اگر در زير ش��كنجه براي خاطر آنكه دشمن را از
خود لحظهاي منصرف كني يك جمله گفتي بگو ،آن ايمان تو ،ايماني نيس��ت كه با شكنجه
از قلبت زائل بشود .آن ايماني كه آهن را داغ ميكنند به گردنش ميچسبانند شوخي نيست،
آهن گداخته را به بدنش نزديك ميكردند و به پوست بدنش ميچسباندند .اين به خاطر آن
ايمان آگاهانة عميقش دس��ت برنميداشت؛ ايمان اين است .ايمان از روي روشني ،از روي
درك ،از روي فكر ،با محاس��بههاي صحيح وقتي كه انجام گرفت آن وقت الزم نيس��ت ما
اين ايمان را توي پارچه و توي كهنه و توي صندوقچه و توي صندوقخانه بگذاريم كه مبادا
گرما و سرما و گرد و خاك و غبار به او آسيب برساند ،آسيبي به او نميرسد.
«3 3اولي االلباب» يعني آنها كه نيروي فكر ،انديش��ه و خرد را به كار ميزنند تا خردمند
ميش��وند .كياند «اولي االلباب»؟ ببينيد اينجا يكي از نكات لطيف قرآن اس��ت وقتي كه
«اول��ي االلباب» را ميخواه��د بگويد ،خردمن��دان را ميخواهد بگوي��د و معرفي بكند ،اگر
م��ردم معمولي بخواهند معرفي كنند ميگويند خردمند آن كس��ي اس��ت ك��ه در همة امور
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زندگيش پيش��رو است ،در هيچ كار س��رش كاله نميرود .در كاسبيها ،در سياستبازيها،
در معارضهها و مقابلههاي با حريفها ،همه جا دس��ت او روي دس��ت حريفهاست ،خردمند
اس��ت! ق��رآن چون هيچ يك از اين بازيگريها را قبول ن��دارد ،چون ارزش واقعي را براي
انس��ان ،اتصال و ارتباط با خدا ميداند ،خردمند را به اين صورت معرفي ميكند .خردمند از
نظر قرآن آن كس��ي است كه اين عاليترين ارزشها را بيش از همه چيز و همه كس مورد
ون اهللَ»آلعمران 191،آن كسانياند خردمندان كه ياد ميكنند خدا
ذين يَذْ ُك ُر َ
نظر داشته باشد« ،ال َّ َ
«و َعلي ُجنُوبِه ِْم»؛ در حال به يك
«و قُ ُعودا ً»؛ در حال نشستهَ ،
را« ،قِيام ًا»؛ در حال ايس��تادهَ ،
پهل��و افت��اده ،يعني در همه حال به ياد خدايند ،اما اين به ياد خدا بودن به معناي يك حالت
عرفاني خلس��هآميز درويشمآبانه نيست كه بعضي دلشان خوش باشد كه خيلي خُ ب ،ما هم
ِ
بودن فع��ال ،به ياد خدا بودني
هميش��ه ب��ه ياد خداييم ،هميش��ه ُهو ميزنيم؛ نه ،به ياد خدا ِ
ماوات َو أْ َ
ِ
ال ْر ِ
ض»؛ و ميانديشند در
الس
«و يَتَ َف َّك ُر َ
ون في َخ ْلقِ َّ
كه عمل محس��وب ميشودَ .
آفرينش آس��مانها و زمين؛ در حال تفكرند .ببينيد «اولي االلباب» خردمندان آن كسانياند
�ماوات َو أْ َ
ِ
ال ْر ِ
ض» بعد كه اين تفكر و
الس�
«و يَتَ َف َّك ُر َ
ون في َخ ْلقِ َّ
كه در حال تفكر باش��ندَ .
«ربَّنا»؛ پروردگار
انديش��مندي را انج��ام ميدهند به ِ
زبان دل و زبان ظاهر چني��ن ميگويندَ :
�بحان َ َ
ما! «ما َخ َل ْق َت هذا با ِط ً
ك»؛ اين را به بيهوده نيافريدهاي ،منزهي تو از اينكه به
ال ُس� ْ
بيهوده بيافريني ،يعني مهمترين و اساس��يترين نقطة يك ايدئولوژي.
ايدئولوژي زندگيس��از ،نقطة اساسيش اين اس��ت كه من اينجا براي كاري هستم،
4 4هر
ِ
اگر معتقد به خداس��ت ميگويد م��را براي كاري آوردند ،اگر معتقد به خدا نيس��ت ميگويد
من بههرحال كاري دارم اينجا .ببينيد اساس��يترين نقاط يك فلسفة فكري كه الهامبخش
«ربَّنا ما َخ َل ْق َت هذا با ِطالً»؛ الهي اس��ت
يك زندگي فردي و اجتماعي بش��ود همين اس��ت َ
ديگر ،معتقد به خداس��ت؛ لذا ميگويد پروردگا ِر ما كه اين آسمان و زمين را ،اين همه غوغا
�بحان َ َ
ك»؛ تو از اين منزه و پيراس��تهاي كه كار بيهوده
را به بيهوده و پوچي نيافريدهاي ُ
«س� ْ
بكني ،پس من مس��ئوليتي دارم ،پس من بايد راهي را بپيمايم ،پس من در مقابل اين نظم
عجيب و ش��گفتآور ،يك نقطهاي و براي كاري هس��تم .در اين نظم عجيب يك جايي هم
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م��ن دارم كه اگر آنجا را به صورت درس��ت و صحيح ،آن عم��ل را به صورت آنچناني كه
�بحان َ َ
ذاب النَّار»آلعمران191،
ك فَ ِقنا َع َ
تو خواس��تهاي انجام ندهم اين نظم را خراب كردمُ .
«س� ْ
پس ما را از شكنجة آتش محفوظ و مصون بدار .آتش قيامت با وجود اينكه واقعيتي است،
��مبل آتش قهر و خش��م و انتقام خدا و تكوين عالم نيز هس��ت.
َس ِ
5 5بايد دقت كنيد؛ اينها همه مقدمه اس��ت .مقدمه اس��ت براي اينكه ايمان آگاهانه را در
اين آيات درس��ت لم��س كنيد ،بايد تا حاال توجه پيدا كرده باش��يد كه چگونه آگاهي از اين
«ربَّنا إِن َ
ار فَ َق ْد
َّك َم� ْ
�ن تُ ْد ِخلِ النَّ َ
آي��ات متصاعد ميش��ود ،برميخيزد ،اما ح��اال دقت كنيدَ .
أَ ْخ َز ْيتَ�� ُه»؛ پروردگار ما! آن كس��ي را كه تو به آتش وارد كني رس��وا و خوار و زبون كردي،
ِمي��ن م ِْن أَنْصار»آلعمران 192،و س��تمگران را -كه تو داخل آتشش��ان كردي -هيچ
« َو م��ا ل َِّلظال َ
ياور و پش��تيباني نيس��ت ،نه از تكوين و نه دس��تي از غيب به هيچ صورت؛ يعني آن كساني
كه در راه ظلم و س��تم ،در راه كفر و نفاق ،در راه باطل ،حركت ميكنند محكوم به زوال و
خردمندان باهوش،
نيس��تياند؛ هيچ چيزي در اين عالم آنها را حمايت نميكند .خُ ب ،اين
ِ
اين «اولي االلباب» ،اين متفكران در آس��مان و زمين ،اين كساني كه فهميدهاند كه در اين
جهان به بيهوده نيامدهاند و اين جهان به بيهوده آفريده نش��ده اس��ت اينها سخن را ادامه
گوش
«ربَّنا»؛ اي پروردگا ِر ما! «إِن َّنا َس ِم ْعنا»؛ ما شنيديم و فهميديم با گوش تن و با ِ
ميدهند َ
«منا ِدي�� ًا»؛ منادي و غَري ْودهي را ك��ه «يُنادي ل ِ إْل ِ
يمان»؛ براي ايمان ندا ميكرد ،صالي
دلُ ،
َ
َآمنَّا»آلعمران193،
ايم��ان ميداد« ،أ ْن آ ِمنُوا ب ِ َرب ِّ ُك ْم»؛ ميگفت ب��ه پروردگارتان ايمان بياوريد« ،ف َ
آن وق��ت ما ايمان آورديم .چهجور ايمان��ي آوردند اينها؟ يك نفر گفته ايمان بياوريد ايمان
آوردن��د؟ ن��ه ،اينها همان «اولي االلباب»اند ،همان متفكرانند .اين منادي ممكن اس��ت به
بينش آنهاست كه آنها را به سوي
ظاهر پيغمبري باشد ،اما در باطن پيامب ِر عقل و تفكر و ِ
ْ
ايم��ان خدا فرا ميخواند و دع��وت ميكند .پس منادي به آنها گفته ايمان بياوريد ،آنها از
آگاهي كامل ايم��ان آوردند ،اينجور ايماني در
روي بين��ش ،از روي درك ،از روي ش��عور و
ِ
اسالم مطلوب است؛ ايمان آگاهانه.

حدیث اهل بصر و صبر
ايم��ان جوش��اني هم داش��ته باش��د ،فريب
6 6اگ��ر كس��ي بصي��رت نداش��ته باش��د ،ول��و
ِ
ميخ��ورد؛ و وقت��ي فري��ب خ��ورد ،اين ايم��ان در خدم��ت آن هدف ب��ه كار نخواه��د افتاد.
(ع)
اب ال ْ َح ْر ِب ب َ ْينَ ُك ْم َو ب َ ْي َن أَ ْهلِ ال ْ ِق ْب َل ِة
«و قَ ْد فُتِ َح ب َ ُ
ل��ذا اميرالمؤمنين  ،در جنگ صفّين فرمودند َ
الص ْبرِ»نهجالبالغه،ترجمة مرحوم دشتي،خطبه173
َو لاَ يَ ْح ِم ُل َهذَ ا ال ْ َع َل َم إِلاَّ أَ ْه ُل الْبَ َص ِر َو َّ
چه زيبا! كلمة «بصر» و كلمة «صبر» ،از حروف مش��تركي تركيب ش��دهاند ،اما دو معناي جدا از
حمل پرچم هدايتند كه اميرالمؤمنين(ع) ،آن روز فرمودند
هم دارند .آن وقت ،دو ركن فالح ،در ِ
الص ْبرِ» اين پرچم را برنميدارد و به دوش نميكش��د،
«و لاَ يَ ْح ِم ُل َهذَ ا ال ْ َع َل َم إِلاَّ أَ ْه ُل الْبَ َص ِر َو َّ
َ
مگر كسي كه اين دو خصوصيت را داشته باشد :او ًال بصيرت داشته باشد .ثاني ًا استقامت داشته
باشد .بصيرت ديني و استقامت ايماني75/12/25.

فصل اول :بصیرت
جاء ُكم بَصائ ِ ُر ِمن َرب ِّ ُكم» از سوي خدا بصيرت به انسان
«7 7قَد َ
داده ميش��ود .بصيرتها ،يعني هشدارها ،آگاهيها ،راهنماييها،
خ��ط دادنها ،جهت دادنه��ا؛ «ف ََم ْن أَبْ َص َر فَلِنَ ْف ِس�� ِه َو َم ْن َع ِم َي
ف ََع َل ْيها»انع��ام 104،ميتوان��ي آن بصيرته��ا را ببيني ،از آنها پيروي
كني ،به س��ود توس��ت .ميتواني چش��مت را روي هم بگذاري و
نبيني ،يا ببيني و لج كني كه به زيان تو تمام خواهد شد59/3/29.
دوران دش��وار هر انقالبي ،آن دوراني است كه حق و باطل در آن
(ع)
«و ِلك ْن يُ ْؤ َخذُ
ممزوج بشود .ببينيد اميرالمؤمنين از اين مينالدَ :
ان فَ ُهنَال ِ َ
�ن َهذَ ا ِض ْغ ٌثَ 1و ِم ْن َهذَ ا ِض ْغ ٌث فَيُ ْم َز َج ِ
ك يَ ْس��تَ ْولِي
ِم� ْ
ان َع َلي أَ ْولِيَائ ِ ِه»نهجالبالغه،خطبه 50البته بحمداهلل ما هنوز در چنان
َّ
الش ْي َط ُ
دوراني نيس��تيم .هنوز صفوف روش��ن است؛ هنوز خيلي از اصول
و حقايق ،واضح و نمايان اس��ت ،اما مطمئن نباش��يد كه هميشه
اينگونه خواهد بود .ش��ما بايد آگاه باشيد .شما بايد چشم بصيرت
داشته باشيد .شما بايد بدانيد بازويتان در اختيار خداست يا نه .اين،
بصيرت ميخواهد؛ اين را دست كم نگيريد70/6/27.

 -1درآميختن ،مخلوط كردن
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بصیرت
8 8در ماجراي دفاع از دين ،از همه چيز بيشتر ،براي انسان ،بصيرت الزم است .بيبصيرتها
فريب ميخورند .بيبصيرتها در جبهة باطل قرار ميگيرند؛ بدون اينكه خود بدانند .همچنان
كه در جبهة ابنزياد ،كساني بودند كه از فساق و فجار نبودند ،ولي از بيبصيرتها بودند71/4/22.
روشني دل .بصيرت معنايش آگاهيها و هوشياريهاي كتابي و روزنامهاي
9 9بصيرت يعني آن
ِ
و راديويي و علمي نيس��ت .اشتباه نكنيد .بعضي ميگويند فالني ديد ندارد؛ ديد سياسي .درك
نميكن��د ،ق��درت تحليل ندارد .اين بصيرت ،آن ديد نيس��ت .اينجا ميداني نيس��ت كه علم و
فضل و قدرت تحليل سياس��ي و سابقة كار سياسي و اين چيزها را بطلبد .اينجا قدرت معنوي
ميطلبد .بصيرت يعني بصيرت دل ،يعني چش��م دل باز ش��دن .يعني اين بازيچههاي مادي،
بازيچههاي دنيوي ،اين مالحظات سياس��ي پس��ت را بياعتنايي كردن ،مثل يك كاغذمچالة
بيارزش��ي پرت كردن توي س��طل زباله؛ بصيرت اين است .بصيرت يعني دل را با خدا مرتبط
و متصل كردن .بصيرت ،خدا را ديدن .با چش��م دل ،چي را ميش��ود ديد؟ با چش��م دل خدا را
صار َو ُه َو يُ ْد ِر ُك أْ َ
ميشود ديد« .ال تُ ْد ِر ُك ُه أْ َ
وب ب ِ َحقَائ ِِق ْال
صار»انعامَ « 103،و لك ِْن ُت ْد ِر ُك ُه الْ ُق ُل ُ
البْ َ
البْ ُ
ان»بحاراالنوار،ج،69ص 279خدا را دلها ميبينند ،دلها درك ميكنند با ايمان .اگر بس��ته باش��د،
يم ِ
إِ َ
بصيرت نداشته باشد ،خدا را نميبيند .بصيرت يعني آني كه خدا را ببيند و مقاومت کند .همين
دو شرط هم كافي است .اول :بصيرت ،معنويت ،توجه ،دوم :ايستادگي.
1 10بصيرت ،نورافكن است؛ بصيرت ،قبلهنما و قطبنماست .توى يك بيابان انسان اگر بدون
قطبنما حركت كند ،ممكن است تصادف ًا به يك جایى هم برسد ،ليكن احتمالش ضعيف است؛
احتمال بيشترى وجود دارد كه از سرگردانى و حيرت ،دچار مشكالت و تعبهاى زيادى شود.
قطبنما الزم اس��ت؛ بخصوص وقتى دشمن جلوى انسان هست .اگر قطبنما نبود ،يك وقت
ش��ما مىبينيد بىس��ازوبرگ در محاصرة دش��من قرار گرفتهايد؛ آن وقت ديگر كارى از دست
شما برنمىآيد .پس بصيرت ،قطبنما و نورافكن است .در يك فضاى تاريك ،بصيرت روشنگر
است .بصيرت راه را به ما نشان ميدهد .البته براى موفقيت كامل ،بصيرت شرط الزم است،
اما ش��رط كافى نيست .به تعبير طلبگى ماها ،علت تامة موفقيت نيست .براى موفقيت ،شرایط
66/3/2
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ديگرى هم الزم است؛ اما بصيرت شرط الزم است .اگر همة آن چيزهاى ديگر باشد ،بصيرت
نباشد ،رسيدن به هدف و موفقيت ،بسيار دشوار خواهد بود.
 1 11بصيرت را در دو س��طح ميتوانيم تعريف كنيم .يك س��طح ،سطح اصولى و الية زيرين
بصيرت است .انسان در انتخاب جهانبينى و فهم اساسى مفاهيم توحيدى ،با نگاه توحيدى به
جهان طبيعت ،يك بصيرتى پيدا ميكند .فرق بين نگاه توحيدى و نگاه مادى در اين است :با
نگاه توحيدى ،اين جهان يك مجموعة نظاممند است ،يك مجموعة قانونمدار است ،طبيعت
هدفدار اس��ت؛ ما هم كه جزئى از اين طبيعت هس��تيم ،وجودمان ،پيدايش��مان و زندگىمان
هدفدار است؛ بىهدف به دنيا نيامديم .اين ،الزمة نگاه توحيدى است .معناى اعتقاد به وجود
خداوند عالم و قادر اين اس��ت .وقتى فهميديم هدفدار هس��تيم ،آنگاه در جستجوى آن هدف
برمىآیيم .خود اين جس��تجو ،يك تالش اميدوارانه اس��ت .تالش ميكني��م آن هدف را پيدا
كنيم .بعد كه هدف را يافتيم ،فهميديم هدف چيس��ت ،تالشى شروع ميشود براى رسيدن به
آن هدف .در اين صورت همة زندگى ميش��ود ت�لاش؛ آن هم تالش جهتدار و هدفدار .از
آن ط��رف اين را هم ميدانيم كه با ن��گاه توحيدى ،هر گونه تالش و مجاهدتى در راه هدف،
انسان را قطع ًا به نتيجه ميرساند .اين نتایج مراتبى دارد؛ يقين ًا به يك نتيجة مطلوب ميرساند.
با اين نگاه ،در زندگى انس��ان ديگر يأس ،نااميدى ،سرخوردگى و افسردگى معنى ندارد .وقتى
ش��ما ميدانيد وجود شما ،پيدايش شما ،حيات شما ،تنفس شما با يك هدفى تحقق پيدا كرده
اس��ت ،دنبال آن هدف ميگرديد و براى رس��يدن به آن هدف ،تكاپو و تالش ميكنيد .از نظر
خداى متعال كه آفرينندة هس��تى اس��ت ،خود اين تكاپو هم اجر و پاداش دارد .به هر نقطهاى
كه رس��يديد ،در واقع به هدف رسيديد .اين است كه در ديدگاه توحيدى ،خسارت و ضرر براى
مؤمن اص ً
ال متصور نيس��ت .فرمود« :ما لنا الاّ احدى الحس��نيين»؛ يكى از دو بهترين در انتظار
ماست؛ يا در اين راه كشته ميشويم ،كه اين بهترين است؛ يا دشمن را از سر راه برميداريم و
به مقصود ميرسيم ،كه اين هم بهترين است .پس در اينجا ضررى وجود ندارد.
1 12درس��ت نقطة مقابل ،نگاه مادى اس��ت .نگاه مادى او ًال پيدايش انسان را ،وجود انسان را
در عال��م بدون هدف ميداند؛ اص ً
�لا نميداند براى چه به دنيا آمده اس��ت .البته در دنيا براى
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خودش هدفهایى تعريف ميكند  -به پول برسد ،به عشق برسد ،به مقام برسد ،به لذتهاى
جسمى برسد ،به لذتهاى علمى برسد؛ از اين هدفها ميتواند براى خودش تعريف كند  -اما
اینها هيچكدام هدفهاى طبيعى نيس��ت ،مالزم با وجود او نيس��ت .وقتى اعتقاد به خدا نبود،
اخالقيات هم بىمعنى ميش��ود ،عدالت هم بىمعنى ميش��ود؛ جز لذت و سود شخصى ،هيچ
چيز ديگرى معنا پيدا نميكند .اگر انسان در راه رسيدن به سود شخصى پايش به سنگ خورد
و آس��يب ديد ،ضرر كرده ،خسارت كرده .اگر به سود نرسيد ،اگر نتوانست تالش كند ،نوبت به
يأس و نااميدى و خودكشى و به كارهاى غير معقول دست زدن ميرسد .پس ببينيد فرق بين
نگاه توحيدى و نگاه مادى ،معرفت الهى و معرفت مادى اين است .اين ،اساسىترين پايههاى
بصيرت است .با اين نگاه ،وقتى انسان مبارزه ميكند ،اين مبارزه يك تالش مقدس است؛ اگر
جنگ مس��لحانه هم بكند ،همين جور اس��ت .اص ً
ال مبارزه بر اساس بدبينى و بدخواهى نيست.
مبارزه براى اين است كه انسانيت  -نه فقط شخص خود او  -به خير و كمال و رفاه و تكامل
مقامات رفيع نائل ش��ود .با اين نگاه ،زندگى چهرة زيبایى دارد و حركت در اين ميدان وس��يع،
يك كار ش��يرين است .خستگى انسان با ياد خداى متعال و با ياد هدف برطرف ميشود .اين،
پاية اساسى معرفت است؛ پاية اساسى بصيرت است .اين بصيرت خيلى چيز الزمى است؛ اين
را بايد ما در خودمان تأمين كنيم .بصيرت در حقيقت زمينة همة تالشها و مبارزات انسانى در
جامعه است .اين يك سطح بصيرت.
1 13به جز اين س��طح وس��يع بصيرت و الية عميق بصيرت ،در ح��وادث گوناگون هم ممكن
اس��ت بصيرت و بىبصيرتى عارض انسان شود .انس��ان بايد بصيرت پيدا كند .اين بصيرت به
چه معناس��ت؟ يعنى چه بصيرت پيدا كند؟ چه جورى ميش��ود اين بصي��رت را پيدا كرد؟ اين
بصيرتى كه در حوادث الزم اس��ت و در روايات و در كلمات اميرالمؤمنين هم روى آن تكيه و
تأكيد ش��ده ،به معناى اين است كه انسان در حوادثى كه پيرامون او ميگذرد و در حوادثى كه
پيش روى اوس��ت و به او ارتباط پيدا ميكند ،تدبر كند؛ س��عى كند از حوادث به ش��كل عاميانه
«ر ِح َم اهللُ ْام َرأً تَ َف َّك َر فَا ْعتَبَ َر َو ا ْعتَبَ َر
و س��طحى عبور نكند؛ به تعبير اميرالمؤمنين ،اعتبار كند َ
ف ََأبْ َص َر»نهجالبالغه،خطبه 103فكر كند و بر اساس اين فكر ،اعتبار كند .يعنى با تدبر مسائل را بسنجد،
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«و اعتب��ر فأبصر» با اين س��نجش ،بصيرت پيدا كند .حوادث را درس��ت نگاه كردن ،درس��ت
س��نجيدن ،در آنها تدبر كردن ،در انس��ان بصيرت ايجاد ميكند؛ يعنى بينایى ايجاد ميكند و
انسان چشمش به حقيقت باز ميشود.
(ع)
�ر َو ن َ َظ َر
ير َم ْن َس�� ِم َع فَتَ َف َّك� َ
1 14اميرالمؤمني��ن در ج��اى ديگ��ر ميفرماي��د« :فَ ِإن ََّم��ا الْبَ ِص ُ
ف ََأبْ َصر»نهجالبالغه،خطبه 153بصير آن كس��ى اس��ت كه بش��نود ،گوش خود را بر صداها نبندد؛ وقتى
ش��نيد ،بينديش��د .هر شنيدهاى را نميشود به صرف شنيدن رد كرد يا قبول كرد؛ بايد انديشيد.
ير َم ْن َس�� ِم َع فَتَ َف َّك َر َو ن َ َظ َر ف ََأبْ َصر» .ن َ َظ َر يعنى نگاه كند ،چش��م خود را نبندد .ايراد كار
«الْبَ ِص ُ
بسيارى از كسانى كه در لغزشگاههاى بىبصيرتى لغزيدند و سرنگون شدند ،اين است كه نگاه
نكردند و چش��م خودشان را بر يك حقايق واضح بس��تند .انسان بايد نگاه كند؛ وقتى كه نگاه
كرد ،آنگاه خواهد ديد .ما خيلى اوقات اص ً
ال حاضر نيستيم يك چيزهایى را نگاه كنيم .انسان
مىبيند منحرفينى را كه اص ً
ال حاضر نيس��تند نگاه كنند .آن دش��من عنود را كار نداريم  -حاال
«و َج َح ُدوا بِها َو ْاستَ ْي َقنَ ْتها أَنْ ُف ُس ُه ْم ُظ ْلم ًا َو ُع ُل ًّوا»نمل 14،بعضىها
اين را بعداً عرض خواهم كرد؛ َ
هستند كه انگيزه دارند و با عناد وارد ميشوند؛ خوب ،دشمن است ديگر؛ بحث بر سر او نيست؛
بحث بر س��ر من و شماس��ت كه توى عرصه هس��تيم .ما اگر بخواهيم بصيرت پيدا كنيم ،بايد
چشم را باز كنيم؛ بايد ببينيم .يك چيزهایى هست كه قابل ديدن است .اگر ما از آنها سطحى
عبور كنيم ،آنها را نبينيم ،طبع ًا اشتباه ميكنيم.
1 15خ��وب ،يك نكتهاى در اينجا وجود دارد؛ گاهى بصيرت ه��م وجود دارد ،اما در عين حال
خطا و اش��تباه ادامه پيدا ميكند؛ كه گفتيم بصيرت ش��رط كافى براى موفقيت نيس��ت ،شرط
الزم اس��ت .در اينجا عواملى وجود دارد؛ يكى مس��ئلة نبود عزم و اراده است .بعضىها حقايقى
را ميدانند ،اما براى اقدام تصميم نميگيرند؛ براى اظهار تصميم نميگيرند؛ براى ايستادن در
موض��ع حق و دفاع از حق تصميم نميگيرن��د .البته اين تصميم نگرفتن هم عللى دارد .گاهى
عافيتطلبى است ،گاهى تنزهطلبى است ،گاهى هواى نفس است ،گاهى شهوات است ،گاهى
مالحظة منافع شخصى خود است ،گاهى لجاجت است .يك حرفى را زده است ،ميخواهد پاى
اين حرف بايس��تد ،به خاطر اينكه ننگش ميكند از حرف خودش برگردد؛ كه فرمود« :لعن اهلل
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ال ّلجاج»؛ لعنت خدا بر لجاجت .افرادى هستند اطالع هم دارند ،واقعيت را هم ميدانند؛ در عين
حال كمك ميكنند به جهتگيرىهاى مخالف ،جهتگيرىهاى دش��من .خيلى از اين كسانى
كه پشيمان شدند و راه را برگشتند ،يك روزى به شكل افراطى انقالبى بودند؛ اما يك روز شما
مىبينيد درس��ت در نقطة مقابل آن روز ايستادهاند و در خدمت ضد انقالب قرار گرفتهاند! اين
به خاطر همين عوامل است؛ هواهاى نفسانى ،شهوات نفسانى ،غرق شدن در مطالبات مادى.
عامل اصلى اینها هم غفلت از ذكر پروردگار ،غفلت از وظيفه ،غفلت از مرگ ،غفلت از قيامت
است؛ اینها موجب ميشود كه بكلى صد و هشتاد درجه جهتگيرىشان عوض شود89/8/4.
1 16تمام مش��كالتي كه براي افراد يا اجتماعات بشر پيش ميآيد ،بر اثر يكي از اين دو است:
يا عدم بصيرت ،يا عدم صبر .يا دچار غفلت ميشوند ،واقعيتها را تشخيص نميدهند ،حقايق
را نميفهمند ،يا با وجود فهميدن واقعيات ،از ايس��تادگي خس��ته ميشوند .لذاست كه به خاطر
يكي از اين دو ،يا هر دو ،تاريخ بش��ر ُپر از محنتهاي بزرگ ملتهاست؛ ُپر از غلبة زورگويان
عالم بر ملتهاي ضعيفال ّنفس و غافل اس��ت .دهها س��ال گاهي صدها سال يك ملت مقهور
سياس��ت يك جهانخوار و يك قدرت بزرگ بوده اس��ت ،چرا؟ مگر اينها انسان نبودهاند؟ بله،
انسان بودهاند؛ ليكن يا بصيرت نداشتهاند ،يا اگر بصيرت داشتهاند ،در راه آن آگاهي خود ،فاقد
صبر الزم بودهاند؛ يعني يا بيداري نداشتهاند ،يا پايداري نداشتهاند.
1 17در طول سالهاي قبل از انقالب ،هرچه شما عقب برويد ،محنت ،ذلّت ،بدبختي ،فشارهاي
گوناگون از طبقات حاكم ،س��لطه ،و زورگو و تحقير از طرف قدرتهاي بيگانه را در كش��ور ما
ميبينيد .در اين كش��ور ،س��الهاي متمادي انگليسيها ،سالهاي متمادي روسها ،سالهاي
متمادي هر دو ،و در نهايت سالهاي متمادي امريكاييها ،هرچه تصميم گرفتند ،نسبت به اين
ملت انجام دادند .ملت ما همين ملت بود و همين استعدادها را داشت اما به خاطر حكومتهاي
ناباب و بهخاطر تربيتهاي غلط ،بصيرت و صبرش كم بود .وقتي در برههاي از زمان ،آگاهان
جامعه ،بزرگان جامعه ،دانايان جامعه و كس��ي مثل امام بزرگوار پيدا ش��دند ،در مردم بصيرت
الص ْبر»عصر 3،را در جامعه
واص ْوا بِال ْ َح� ِّ
واص ْوا ب ِ َّ
�ق َو تَ َ
«و تَ َ
دميدن��د ،مردم را به صبر وادار كردندَ ،
تاريخ س��ر تا پا ذلّت و محنت را
رايج كردند ،اين درياي خروش��ان بهوجود آمد و توانس��ت آن ِ
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قطع كند و تس��لط بيگانگان را بر اين كش��ور از ميان بردارد .ش��ما امروز وقتي در افق سياسي
جهان نگاه ميكنيد ،اگر يك ملت وجود داش��ته باش��د كه هيچ سلطة خارجي بر آن نيست ،آن
ملت ،ملت ايران است .اگر تعدادي ملتها و كشورها با اين خصوصيت وجود داشته باشند ،باز
در رأس آن كشورها ،ايران و ملت ايران است ،چرا؟ چون به وسيلة اين مردم ،به وسيلة جوانان
اين ملت ،به وس��يلة مسئوالن اين ملت ،به وس��يلة رهبران و هدايتگران اين ملت ،بصيرت و
صبر از اميرالمؤمنين(ع) آموخته شد .اين دو خصوصيت اين قدر مهم است!
1 18امروز هم در دنيا كس��اني كه در رأس قدرتهاي سياس��ي زورگو و مداخلهگر ،يا در رأس
كمپانيه��اي اقتصادي ،يا در رأس دس��تگاههاي س��رطانگونة تبليغاتي و ش��بكههاي عظيم
س��ودجوي تبليغات قرار گرفتهاند ،از طريق يكي از اين دو خصوصيت بر ملتها حكم ميرانند
و زورگويي ميكنند .س��عي ميكنند ملتها را در غفلت نگهدارند و بصيرت را از آنها بگيرند.
اگر هم نتوانند به طور كلي از آنها بصيرت را س��لب كنند ،در يك مورد كه يك مسئلة خاص
برايش��ان مهم اس��ت ،سعي ميكنند بيداري ملتها و بصيرت انس��انها را در آن جامعه سلب
نماين��د يا آنه��ا را دچار بيصبري كنند .گاهي يك ملت و يك مجموعة انس��ان ،در يك راه
درس��ت دچار بيصبري ميش��وند .اين بيصبري هم يك امر تلقيني است؛ ميشود به ملتها
تلقين كرد .امروز ش��ما بدانيد كه در ش��بكههاي تبليغاتي ،ميلياردها دالر خرج ميش��ود ،براي
تلقين همين چيزها در ملتها ،كه آنها را يا از تشخيص درست ،يا از صبر صحيح و كامل دور
بيندازند و دور كنند .علت اينكه استكبار و در رأس قدرتهاي استكباري ،رژيم اياالت متحدة
امريكا با انقالب اسالمي و با جمهوري اسالمي مخالف است ،اين است كه جمهوري اسالمي
و انقالب اسالمي ،يك بيداري جهاني را طراحي و زمينهسازي كرد .شايد شما شنيده باشيد كه
تحليلگران بخشهاي سياسي امرو ِز كشور امريكا ،در سمينارهاي تخصصي و در جلسات ويژه،
اين كلمه را بر زبان آوردهاند كه امروز بزرگترين مش��كل براي ما ،انقالب اسالمي است .چرا
بزرگترين مشكل است؟ حداكثر اين است كه ملتي راه خودش را از راه اين دولت زورگو جدا
كرده اس��ت ،اما مشكل بودنش به خاطر چيس��ت؟ مشكل بودن بهخاطر اين است كه استكبار
از غفل��ت ملتها اس��تفاده ميكند .وقتي نقطهاي در دنيا به وج��ود آمد كه بيداري را در جهان
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پراكنده كرد ،ملتها بيدار ش��دند ،به راهي رهنمايي شدند ،يك تجربة عملي به دست آوردند،
دشمن آن سياستهايي كه ميخواهند ملتها در خواب و در غفلت بمانند.
آن مركز ميش��ود
ِ
بله؛ حقيقت همين است .ملت ايران و انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي موجب شدند
كه ملتهاي ديگر بيدار شوند77/8/12.
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نکاتی از تاریخ اسالم
1 19در زمان پيامبر(ص) صفوف مشخص وجود داشت ،صف ايمان و كفر .منافقين ميماندند؛ كه
دائم ًا آيات قرآن ،افراد را از منافقين كه در داخل جامعه بودند بر حذر ميداشت؛ انگشت اشاره
را به سوي آنها دراز ميكرد؛ مؤمنين را در مقابل آنها تقويت ميكرد؛ روحية آنها را تضعيف
ميكرد؛ يعني در نظام اس�لامي در زمان پيامبر(ص) ،همهچيز آش��كار بود .صفوف مش��خص در
مقاب��ل هم بودند ،يك نفر طرف��دار كفر و طاغوت و جاهليت بود؛ يك نفر هم طرفدار ايمان و
اسالم و توحيد و معنويت .البته آنجا هم همهگونه مردمي بودند ،آن زمان هم همهگونه آدمي
بود ،ليكن صفوف مشخص بود77/10/18.
2 20در دوران پيامب��ر(ص) صفوف ،صفوف صريح و روش��ني بود .آن طرف ،كفار و مش��ركان و
اهل مكه بودند؛ كس��اني بودن��د كه يكييكي مهاجرين از اينها خاطره داش��تند؛ او من را در
فالن تاريخ زد ،او من را زنداني كرد ،او اموال من را غارت كرد؛ بنابراين ش��بههاي نبود .يهود
بودن��د؛ توطئهگراني ك��ه همة اهل مدينه از مهاج��ر و انصار با توطئههاي آنها آش��نا بودند.
جنگ بنيقريظه اتفاق افتاد ،پيامبر(ص) دس��تور داد ع ّدة كثيري آدم را س��ر بريدند؛ خم به ابروي
كس��ي نيامد و هيچكس نگفت چرا؛ چون صحنه ،صحنة روش��ني بود؛ غباري در صحنه نبود.
اينطور جايي ،جنگ آس��ان اس��ت؛ حفظ ايمان هم آسان اس��ت ،اما در دوران اميرالمؤمنين(ع)،
چه كس��اني در مقابل علي(ع) قرار گرفتند؟ خيال ميكنيد ش��وخي اس��ت؟ خيال ميكنيد آسان
بود كه عبداهللبنمسعود ،صحابي به اين بزرگي -بنا به نقل عدهاي -جزو پابندهاي به واليت
اميرالمؤمنين(ع) نماند و جزو منحرفان به حساب آمد؟ همين ربيعبنخثيم و آنهايي كه در جنگ
صفين آمدند گفتند ما از اين قتال ناراحتيم ،اجازه بده به مرزها برويم و در جنگ وارد نش��ويم،
ِ
اصحاب عبداهللبنمسعود !»...اينجاست كه قضيه سخت است.
در روايت دارد كه «ن َ َف ٌر ِمن
2 21وقتي غبار غليظتر ميگردد ،ميش��ود دوران امام حس��ن(ع)؛ و شما ميبينيد كه چه اتفاقي
افتاد .باز در دوران اميرالمؤمنين(ع) قدري غبار رقيقتر بود؛ كس��اني مثل ع ّمارياس��ر ،آن افشاگر
بزرگ دس��تگاه اميرالمؤمنين(ع) بودن��د .هرجا حادثهاي اتفاق ميافتاد ،ع ّمارياس��ر و بزرگاني از
صحاب��ة پيامبر(ص) بودند كه ميرفتند ح��رف ميزدند ،توجيه ميكردن��د و الاقل براي عدهاي
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غبارها زدوده ميش��د ،اما در دوران امام حس��ن(ع) ،همان هم نبود .در دوران شبهه و در دوران
جنگ با كافر غيرصريح ،جنگ با كساني كه ميتوانند شعارها را بر هدفهاي خودشان منطبق
كنند ،بسيار ،بسيار دشوار است؛ بايد هوشيار بود70/6/27.
2 22در زم��ان اميرالمؤمنين(ع) اش��كال كار اين بود كه صفوف ،مش��خص نبود؛ بهخاطر اينكه
ناكثين چهرههاي موجهي بودند .هركس��ي در مقابله با ش��خصيتي مث��ل جناب زبير ،يا جناب
طلح��ه ،دچار ترديد ميش��د .اين زبير كس��ي بود ك��ه در زمان پيامبر(ص) جزو ش��خصيتها و
برجس��تهها و پس��ر عمة پيامبر(ص) و نزديك به آن حضرت بود .حتي بعد از دوران پيامبر(ص) هم
جزو كس��اني بود كه براي دفاع از اميرالمؤمنين(ع) ،به سقيفه اعتراض كرد .بله؛ «حكم مستوري
و مس��تي همه بر عاقبت اس��ت!» خدا عاقبت همهمان را به خير كند .گاهي اوقات دنياطلبي،
اوض��اع گوناگون و جلوههاي دنيا ،آنچن��ان اثرهايي ميگذارد ،آنچنان تغييرهايي در برخي از
شخصيتها به وجود ميآورد كه انسان نسبت به خواص هم گاهي اوقات دچار اشكال ميشود؛
چه برسد براي مردم عامي .بنابراين ،آن روز واقع ًا سخت بود.
 2 23آنهايي كه دور و بر اميرالمؤمنين(ع) بودند و ايس��تادند و جنگيدند ،خيلي بصيرت بهخرج
دادند .معلوم اس��ت كه با وجود چنين درگيريهايي ،مش��كالت اميرالمؤمنين(ع) چگونه بود .يا
آن كجرفتارهايي كه با تكيه بر ادعاي اس�لام ،با اميرالمؤمنين(ع) ميجنگيدند و حرفهاي غلط
ميزدند .در صدر اسالم ،افكار غلط خيلي مطرح ميشد ،اما آية قرآن نازل ميشد و صريح ًا آن
اف��كار را رد ميكرد؛ چه در دوران مكه و چه در دوران مدينه.. .قرآن با اين گونه افكار صريح ًا
مب��ارزه ميكرد ،اما در زم��ان اميرالمؤمنين(ع) ،همان مخالفان هم از قرآن اس��تفاده ميكردند؛
همانها هم از آيات قرآن بهره ميبردند .لذا كار اميرالمؤمنين(ع) به مراتب از اين جهت دشوارتر
(ع)
بود .اميرالمؤمنين دوران حكومت كوتاه خود را با اين سختيها گذراند77/10/18.
2 24اميرالمؤمنين(ع) با س��ه گروه روبهرو ش��د :قاس��طين ،ناكثين و مارقين؛ آن كساني كه ظلم
كردند ،آن كساني كه بيعت را شكستند ،آن كساني كه از دين خارج شدند .يك دسته ،آن دستة
اهل ش��ام بودند؛ يعني اصحاب معاويه و عمروعاص ،كه بعضي از اينها س��ابقة اس�لام نسبت ًا
طوالني هم داش��تند ،و بعضي هم جديداالس�لام بودند؛ يعني دو ،سه سال از زمان پيامبر(ص) را
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به مس��لماني گذرانده بودند و چيزي را از آن زمان درك نكرده بودند؛ عمدة دوران اسالمشان،
متعلق به بعد از زمان پيامبر(ص) بود .بعضيها هم بودند كه در همان جناح ش��ام ،جزو اصحاب
پيامبر(ص) محسوب ميشدند .اينها قدرتي بودند كه از لحاظ سياسي قوي ،از لحاظ مالي قوي،
از لح��اظ مانوره��اي حكومتي قوي ،با امكانات فراوان ،در مقابل اميرالمؤمنين(ع) قرار داش��تند.
اميرالمؤمنين(ع) هيچ مالحظهاي در برابر آنها نكرد.
2 25البت��ه اين نبود كه آن حضرت ،حاكم ش��ام را فقط فاس��ق بداند و ب��ا او مبارزه كند؛ چون
در مي��ان حكام اميرالمؤمني��ن(ع) ،همه كه عادل نبودند .وقتي كه عليبنابيطالب(ع) به حكومت
رس��يد ،اينها حاكم بودن��د ،همه هم بودند؛ اينها كه عادل نبودند .عدالت ،ش��رط فرمانداري
و اس��تانداري اميرالمؤمنين(ع) نبود؛ آدمهاي ضعيفااليماني هم در ميانش��ان وجود داش��تند.
زيادبنابيه ،ظاهراً از قبل از زمان اميرالمؤمنين(ع) ،در همين فارس و كرمان و اين مناطق حاكم
بود؛ زمان اميرالمؤمنين(ع) هم حاكم بود؛ امام حسن(ع) هم كه به خالفت رسيدند ،باز حاكم بود؛
البته بعد هم به معاويه ملحق ش��د .بنابراين ،مس��ئله ،مس��ئلة ظلم بود؛ مسئلة تغيير روش خط
اس�لامي و تغيير جهتدادن به زندگي مسلمين بود .اين بود كه اميرالمؤمنين(ع) ايستادگي كرد
و تحت تأثير هيچ مالحظهاي قرار نگرفت.
2 26از آن مشكلتر ،اصحاب جمل بودند كه عايشة امالمؤمنين ،با آن احترامي كه بين مسلمين
دارد ،جزو اينهاس��ت .طلحه و زبي��ر نيز ،دو نفر از اقدمين مس��لمانان ،از صحابيهاي بزرگ
پيامبر(ص) ،از دوس��تان خود اميرالمؤمنين(ع) و بعض ًا خويش��اوند -زبير ،پسر عمة اميرالمؤمنين(ع) و
پيامب��ر(ص) بود -اينها همه يك طرف مجتم��ع بودند ،و علي(ع) يك طرف ديگر .او تكليفش را
تشخيص داد و قاطع حركت كرد.
2 27در زمان اميرالمؤمنين(ع) ،بزرگترين مش��كل ،وجود يك جناح عليالظاهر مس��لمان ،با همة
ش��عارهاي اسالمي ،اما منحرف در اساسيترين مس��ئلة دين بود؛ يعني همان كساني كه مقابل
اميرالمؤمنين(ع) قرار گرفتند .اساس��يترين مسئلة دين ،مسئلة واليت است؛ چون واليت ،نشانه و
ساية توحيد است .واليت ،يعني حكومت؛ چيزي است كه در جامعة اسالمي متعلق به خداست و
(ص)
ولي مؤمنين ميرسد .آنها در اين نكته شك داشتند ،دچار
از خداي متعال به پيامبر و از او به ّ
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انحراف بودند و حقيقت را نميفهميدند؛ هرچند ممكن بود سجدههاي طوالني هم بكنند! همان
كساني كه در جنگ صفين از اميرالمؤمنين(ع) رو برگرداندند و رفتند به عنوان مرزباني در خراسان
طوالني يك شب يا ساعتهاي متمادي ميكردند ،اما
و مناطق ديگر س��اكن شدند ،سجدههاي
ِ
(ع)
فايدهاش چه بود كه انسان اميرالمؤمنين را نشناسد ،خط صحيح را كه خط توحيد و خط واليت
است نفهمد و برود مشغول سجده بشود! اين سجده چه ارزشي دارد؟ بعضي از روايات باب واليت
ولي خدا را نشناسند ،تا
نش��ان ميدهد كه اينطور افرادي اگر همة عمرشان را عبادت بكنند ،اما ّ
«و
به داللت او حركت بكنند و مس��ير را با انگش��ت اشارة او معلوم نمايند ،اين چه فايدهاي دارد؟ َ
يع أَ ْع َمال ِ ِه ب ِ َدلاَ لَتِ ِه»1بحاراالنوار،ج،65ص 333اين ،چهطور
ل َ ْم يَ ْعر ْ
�ي اهلل ِ فَيُ َوالِيَ ُه َو يَ ُك َ
ِف َولاَ يَ َة َولِ� ِّ
ون َج ِم ُ

عبادتي است؟! اميرالمؤمنين(ع) با اينها درگير بود.
2 28ه��ر موضع��ي كه ميگيريد در زندگي از يكي از اي��ن دو راه ،از يكي از اين دو رنگ خالي
نيس��ت .به هر س��ويي كه ميرويد يا به سوي اين راه است يا به سوي آن راه؛ راه ميانه ندارد؛
«ح ٌّق َو بَا ِط ٌل َو ل ِ ُك ٍّل
راه سوم ندارد .اين دو راه چه هستند؟ «حق و باطل» راه حق و راه باطل َ
أَ ْه ٌل»نهجالبالغه،خطب��ه 16هر يك از اين دو راه رهروان��ي و طرفداراني دارد .خيال نكنيد راه ميانهاي
هم در اينجا هست! ابداً .خيال نكنيد ميان منطقه و صف و اردوگاه عليبنابيطالب با منطقه
و صف و اردوگاه طلحه و زبير يا معاويةبنابيسفيان يك منطقة بيطرف نظامي يا غير نظامي
هس��ت! ابداً نيس��ت .اگر در محدودة صف علي نبودي ،از صف علي خارجي .واليت مهمترين
اصل اس�لامي است .واليت ،پيوس��تگي به صف اسالم به طور بارز و نمايان و جدايي از صف
باط��ل؛ باز به طور بارز و نمايان .ميان اين دو صف منطقهاي وجود ندارد كه حالت غير تعرض
داشته باشد كه بگويي من نه اينجايم ،نه آنجا «ال لِي َو ال َع َل ّي» نه بر من ،نه با من؛ نه ثواب
ميخواهم ،نه گناه ميكنم؛ يك كناري بنشيني؛ چنين چيزي متصور نيست53/9/22.
(ع)
َ
اس إِ َّن أَ َح َّق النَّ ِ
اس
2 29اي��ن جملهاي كه اميرالمؤمنين فرمودند چيز عجيبي اس��ت «أيُّ َها النَّ ُ
ب ِ َهذَ ا أْ َ
ال ْم ِر أَ ْق َوا ُه ْم َع َل ْي ِه َو أَ ْع َل ُم ُهمْ ب ِ َأ ْم ِر اهلل ِ فِي ِه فَإ ِْن َش�َ�غ َب َشا ِغ ٌب ْاستُ ْعتِب»نهجالبالغه،خطبه 173اگر
كس��ي در مقابل اين مس��ير صحيحي كه من در پيش گرفتهام ،فتنهگري و آش��وبگري بكند،
70/1/26

ولي خدا آگاه نباشد تا از او پيروي كند و همه اعمالش به راهنمايي او باشد.
 -1و از واليت ّ
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نصيحتش ميكنيم كه برگردد ،اما اگر ابا كرد ،رويش شمشير ميكشيم؛ «فَإن ابي قوتل» .اگر
كسي از اين طريق تخطي بكند ،با شمشير علوي مواجه ميشود70/1/26.
زندگي امیرالمؤمنین

(ع)

3 30حوادث زندگي دو امام معصوم اميرالمؤمنين(ع) و امام حسن(ع) در ماجراهاي مهم سياسي و
نظامي دو صفت را به عنوان سرمش��ق براي ما تداعي ميكند ،يكي صبر و يكي يقين .يعني
ون
«و َج َع ْلنا ِم ْن ُه ْم أَئ ِ َّم ًة يَ ْه ُد َ
همين دو عنواني كه در اين آية ش��ريفه به آن اش��اره شده اس��تَ .
ب ِ َأ ْمرِن��ا ل َ َّما َصبَ ُروا َو كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُون»س��جده 24،ويژگي مه��م امامان بهحق و هاديان امت
در راه خدا آگاهي و يقين و س��پس صبر و اس��تقامت در اين راه اس��ت .اگر ما زندگي سياسي
(ع)
اميرالمؤمنين(ع) را جمعبندي كنيم به همين يقين آگاهانه و صبر ميرسيم .زندگي امام حسن
را هم كه جمعبندي كنيم باز به همين يقين آگاهانه و صبر ميرسيم .حاال به اجمال و تيتروار
به اين دو زندگي مبارك و سراس��ر افتخار اشارهاي ميكنم ،تا ما كه امروز به ياد آنها زندگي
پر از حادثه و پر از دشواري خودمان را ميگذرانيم سرمشق خودمان را از امام معصوم بگيريم؛
يقين آگاهانه و صبر و مقاومت64/3/17.
3 31عصم��ت اميرالمؤمنين(ع) قابل تقليد نيس��ت .ش��خصيت اميرالمؤمنين(ع) قابل مقايس��ه با
هيچك��س نيس��ت .هركدام از انس��انهاي بزرگي كه ما در محيط و ي��ا در تاريخ خودمان هم
مشاهده كردهايم ،اگر بخواهند با اميرالمؤمنين(ع) مقايسه شوند ،مثل مقايسة ذره با آفتاب است؛
قابل مقايس��ه نيستند ،اما اين دو خصوصيت در اميرالمؤمنين(ع) قابل تقليد و قابل پيروي است.
كس��ي نميتواند بگويد كه اگر اميرالمؤمنين(ع) صبر و بصيرت يعني بيداري و پايداري داش��ت
بهخاطر اين بود كه اميرالمؤمنين(ع) بود .همه در اين خصوصيت بايد سعي كنند كه خودشان را
(ع)
به اميرالمؤمنين نزديك كنند؛ هر چه همت و استعدادشان باشد77/8/12.
3 32زندگي اميرالمؤمنين(ع) را در دوران بيستوس��ه س��الة پيغمبر(ص) نگاه كنيد .اين همه حادثه
چه در مكه و چه در مدينه ،آن همه مصيبت ،آن همه تكليف س��نگين و دشوار ،آن همه خطر
و مهلكه ،ببينيد اميرالمؤمنين(ع) در اين بيستوس��ه س��ال ،اين راه دش��وار و پرفراز و نشيب را،
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اي��ن راه س��نگالخ را با چه ابزاري طي كرد؛ ابزار يقين ،اب��زار مقاومت .فقط يك جمله از خود
(ع)
«و ل َ َق ْد
اميرالمؤمنين نقل ميكنم ،كه خود او از هر راوي و شاهدي صادقتر است .ميفرمايد َ
(ص)
َ
َ
ُكنَّا َم َع َر ُس ِ
امنَا» در كنار پيغمبر(ص) در ميدانهاي
اءنَا َو إ ِْخ َوانَنَا َو أ ْع َم َ
اءنَا َو أبْنَ َ
ول اهلل ِ ن َ ْقتُ ُل آب َ َ

كارزار با پدران و برادران و فرزندان و عموهاي خود روبهرو ميشديم ،بدون هيچگونه ترديدي
ِيدنَا َذل ِ َ
ك إِلاَّ إ َِيمان ًا َو تَ ْسلِيم ًا َو ُم ِضيّ ًا َع َلي اللَّ َق ِم َو َص ْبرا ً َع َلي
«ما يَز ُ
با آنها پيكار ميكرديمَ .
ض أْ َ
َم َض ِ
الل َ ِم» اين صحنة دش��وار كه انس��ان با خويشاوند خود در راه خدا سينه به سينه بشود،
اين صحنة صبرطلب و مقاومتطلب نه فقط دل ما را نميلرزانيد ،نه فقط ما را در ادامة اين راه
«و
مردد نميكرد ،بلكه ايمان ما را و تصديق ما را و تسليم ما در مقابل خدا را افزايش ميدادَ .
او َل ال ْ َف ْح َل ْينِ يَتَ َخال َ َس ِ
ان أَنْ ُف َس ُه َما أَيُّ ُه َما
ل َ َق ْد َك َ
اولاَ ِن تَ َص ُ
الر ُج ُل ِمنَّا َو آْال َخ ُر ِم ْن َع ُد ِّونَا يَتَ َص َ
ان َّ
ْ
يَ ْس ِقي َص ِ
س ال ْ َمنُ ِ
ون ف ََم َّر ًة لَنَا ِم ْن َع ُد ِّونَا َو َم َّر ًة ل ِ َع ُد ِّونَا ِمنَّا»نهجالبالغه،خطبه 56در ميدانهاي
احبَ ُه َكأ َ
جنگ وقتي با حريفان خود ،با دشمنان خود روبهرو ميشديم ،هيچ فكري جز اين نداشتيم كه
وظيفة خودمان را انجام بدهيم و دشمن خدا را به وادي نيستي و هالكت بكشانيم .اين خالصة
زندگي اميرالمؤمنين(ع) در آن دوران بيستوس��ه ساله است .فرزندان علي ،همسر علي ،در همة
دوران زندگي پدر و مرد خانواده هيچ ماهي نگذش��ت ك��ه او را در لباس جنگ نبينند ،او را در
معرض خطر مشاهده نكنند ،اما اميرالمؤمنين(ع) بر اين همه صبر كرد ،مقاومت كرد ،راه خودش
را پيمود تا اينكه درخت اسالم سرسبز شد و ساقة اين درخت محكم شد و مصونيت پيدا كرد.
3 33بعد از دوران پيغمبر(ص) در آن دورة بيستوپنج سالهاي كه بر اميرالمؤمنين(ع) گذشت باز هم
اميرالمؤمنين(ع) مظهر همان يقين آگاهانه و صبر و مقاومت است .در هر موقعيتي ،هر چيزي را
كه وظيفة خود تشخيص داد و به آن يقين كرد ،هيچ عاملي نتوانست او را از آن راه برگرداند.
در آغاز دوران بيس��توپنج س��اله بعضيها آمدند نز ِد اميرالمؤمنين(ع) ،او را تشويق ميكردند كه
(ع)
َ
َ
اج
اس ُشقُّوا أ ْم َو َ
قيام كند .اميرالمؤمنين وظيفة خودش را خوب تش��خيص داده بود« ،أيُّ َها النَّ ُ
اخ َر ِة» كنار بگذاريد اين
ان ال ْ ُم َف َ
يج َ
ال ْ ِفتَنِ ب ِ ُس ُفنِ النَّ َجا ِة َو َع ِّر ُجوا َع ْن َطرِيقِ ال ْ ُمنَاف ََر ِة َو َض ُعوا تِ َ
اء ِ
ص ب ِ َها آ ِك ُل َها َو ُم ْجتَنِي
آج ٌن َو ل ُ ْق َم ٌة يَ َغ ُّ
خودپرستيها را ،جدا بشويد از اين قدرت طلبيهاَ .
«م ٌ
الثَّ َم َر ِة ل ِ َغ ْي ِر َو ْق ِت إِينَا ِع َها َكال َّزا ِر ِع ب ِ َغ ْي ِر أَ ْر ِض ِه»نهجالبالغه،خطبه 5كنار برويد ،اين دامي نيست كه علي
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در آن بيفتد ،علي ميداند با اوضاع جهان اس�لام چه بايد بكند .ميفهمد انقالب و اسالم از او
چه ميخواهد ،و آن را با كمال قدرت و استقامت انجام ميدهد .دست رد به سينة آنها زد .اول
بيعت هم نكرد ،اما بعد از آني كه ديد اسالم از او اين را ميخواهد« .ف ََأ ْم َس ْك ُت بِيَ ِدي يَ ِدي َحتَّي
َرأَ ْي ُت َر ِ
اج َع َة النَّ ِ
ون إِلَي َم ْحقِ َد ْينِ ُم َح َّم ٍد»نهجالبالغه،نامه 62ديد
اس قَ ْد َر َج َع ْت َعنِ إْال ِْس َل�اَ� ِم يَ ْد ُع َ
فرصتطلبها ميخواهند سوءاس��تفاده كنند ،علي را در مقابل خلفا َعلَم كنند تا اسالم َعلَمش
بخوابد .اين بود كه بيس��توپنج س��ال در كنار خلفا ايستاد ،مبارزة با كفر كرد ،مبارزة با مرتدين
ك��رد ،مب��ارزة با جهل كرد ،مانند يك مس��لمان آگاه و مقاوم اي��ن دوران را كه براي او دوران
دشواري هم بود گذرانيد .آنجايي كه مردم به سراغ او آمدند و احساس كرد كه تكليف او است
ك��ه حاال ديگر پا به ميدان بگذارد ،وارد ش��د .بيعت مردم را قب��ول كرد ،زمامداري را به عهده
گرفت ،حاال عليبنابيطالب(ع) كه يك عمر براي حكومت اس�لامي شمش��ير زده و سينه سپر
كرده اس��ت ،خود در رأس اين حكومت قرار گرفته اس��ت ،احساس وظيفة جديدي ميكند .باز
هم آدمهاي مختلف آمدند؛ امروز فالني را عزل نكن .امروز در مقابل فالنيها نه نگو64/3/17.
3 34يك ع ّده از سابقهدارها و محترمين و اصحاب و ياران نزديك پيغمبر(ص) و كساني كه سابقة
اسالم داشتند و خدمات بزرگي در صدر اسالم كرده بودند ،نميخواستند با اميرالمؤمنين(ع) بيعت
كنند و به او رأي بدهند .چهقدر اين كار سخت است! علي با اين ع ّده چه كار كند؟ با مردم چه
كار كند؟ اميرالمؤمنين(ع) راجع به اينها گفت بروند؛ نميخواهم بيعت كنند .س��عدبنابيوقاص
ميگوي��د بيعت نميكنم؛ نكن��د .عبداهللبنعمر ميگويد بيعت نميكنم؛ نكن��د .بگوييد بروند.
حضرت از همة اينها صرفنظر كرد ،اما با مردم چه كار كند؟ مردم نخواهند پرسيد اين عده،
همانهايي نبودند كه خدمت پيغمبر(ص) بودند؟! همانهايي نبودند كه در ركاب پيغمبر(ص) بودند؟!
چرا بيعت نميكنند؟! اين خأل را باالخره يكي ميبايس��ت پر ميكرد .در اين مقطع ،ع ّمارياسر
داراي نقش عجيبي اس��ت! من توصيه ميكنم اين انس��ان جا افتاده ،اي��ن ع ّمار را زنده كنند.
واقع ًا اين نقش را نقش برجس��تهاي ميبينم .ع ّمار ميآم��د و مطلب را بيان ميكرد .مثل يك
روانشناس و خطيب ،خوب صحبت ميكرد.. .اهل بصر يعني همين؛ يعني كسي كه برخوردار از
قدرت تحليل ،بينش و روشنبيني در زمينههاي سياسي است .ع ّمار اين قدرت تحليل و بينش
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سياسي را پيدا كرده بود .البته مالكاشتر هم به گونهاي ديگر ايفاي نقش ميكرد .او هم صرف ًا
متكي به شمشير نبود ،مالكاشتر غير از اينكه اهل شمشير بود ،اهل زبان هم بود و حرف را
با شمشير توأم ميكرد .در همان قضية بيعت كه عدهاي بيعت نكردند ،به اميرالمؤمنين(ع) گفت
يا اميرالمؤمنين! بگذار من همين يكي -عبداهللبنعمر ،پس��ر خليفة دوم -را بكشم .اين حرف
را مقابل خود عبداهللبنعمر به زبان آورد تا ديگران حس��اب كارش��ان را بكنند .خود اين ،يك
منطق است .ميخواست به اميرالمؤمنين(ع) بگويد اينها شمشير و تازيانة تو را نديدهاند و حاضر
نيس��تند تس��ليم شوند .بگذار من اين يكي را بكش��م ،تا ديگران وقتي ديدند پسر خليفه كشته
شد ،حساب كار خودشان را بكنند .حضرت خنديد و فرمود اين فرد ،هميشه اين طور بداخالق
بوده ،حاال كه ديگر پير هم شده است! لذا به مالكاشتر اجازة چنان كاري را نداد .منظورم اين
اس��ت كه در اين سخن مالكاشتر ،گرچه يك نوع بينش و تحليل سياسي و يا اظهار عقيده و
موضعگيري سياس��ي وجود ندارد ،اما در عهد اميرالمؤمنين(ع) چنين كساني و دهها تن كه حتي
(ع)
از قدرت تحليل و بينش سياس��ي نيز برخوردار بودند ،حضور داش��تند ،اما در زمان امام حسن
اينها نبودند .اينها شهيد شده بودند و كسي نبود .فقط چند نفر معدود بودند71/1/25.
3 35دوران حكوم��ت يك خصوصيتي دارد .در دوران حكومت و در هنگامي كه انس��ان قدرت
و حكومت را به دس��ت ميآورد معمو ًال نظامها دچار مجاملهكاري و محافظهكاري و س��ازش
ميشوند .اينجاست كه نقش سازشناپذيري اميرالمؤمنين(ع) معلوم ميشود و پاگذاردن بر روي
مصلحتانديش��يهاي دروغين يا آنچه به نظر اميرالمؤمنين(ع) ،آن مصلحتانديشي نادرست و
غيرمنطبق با اصول اس�لامي ميآيد آش��كار ميشود؛ اين ،آن درسي است كه ما بايد امروز ياد
بگيريم.. .از اولي كه اميرالمؤمنين(ع) بر س��ر كار آمد توقعات ش��روع شد .بسياري از كساني كه
(ع)
جزو چهرههاي معروف اس�لام بودند ،به خاطر توقعاتي كه برآورده نميش��د از اميرالمؤمنين
فاصله گرفتند .طلحه ،زبير ،س��عدبنابيوقاص و بعضي ديگ��ر از بزرگان زمان پيغمبر(ص) بودند
ك��ه اينه��ا چهرههاي معروفي هم بودن��د ،از صحابه هم بودند ،محترم هم بودند ،اما انس��ان
موجود ضعيفي است .هواي نفس انسان ،خواستههاي انسان ،در تعيينكنندهترين حاالت انسان
گاهي اوقات ميان دل با بصيرت و عملي كه بر طبق اين بصيرت بايس��تي انجام بش��ود فاصله
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مياندازند و حائل ميش��وند و نميگذارند كه تصميم درس��ت و بهجا گرفته بش��ود ،لذا بود كه
يك عدهاي از اطراف اميرالمؤمنين(ع) پراكنده ش��دند .من گمان نميكنم امروز در دنياي اسالم
حتي يك نفر وجود داش��ته باشد كه صحابة پيغمبري را كه از اميرالمؤمنين(ع) فاصله گرفتند به
خاطر اين فاصله گرفتن مالمت نكند .البته آن كساني كه اين فاصله گرفتن را عيب نميدانند
ميگويند آنها توبه كردند يا ميگويند اش��تباه كردند ،اما يقين ًا كس��ي نيس��ت كه اين را كار
خوبي بداند .اين كار غير خوب را خيليها كردند ،چرا؟ براي خاطر اينكه اميرالمؤمنين(ع) تسليم
توقعات نميشد63/4/1.
(ع)
3 36اما اميرالمؤمنين آگاهانه ميدانس��ت كه چه ميكند .در دوران چهار س��ال و نه ماه يا ده
ماه��ة حكومت كوتاه خود باز با همان يقي��ن آگاهانه ،با همان صبر و مقاومت حركت كرد .در
جنگ صفين ميفرمود اين پرچم را كسي بلند نميكند مگر آنكه داراي بصيرت باشد و داراي
صبر و مقاومت باشد .يعني يقين و صبر؛ با همين دو ابزار ،با همين دو بال در اين دوران هم در
آس��مان وظيفه و در اوج اين آسمان پرواز كرد .هيچكدام از امواجي كه بر علي(ع) فشار ميآورد
نتوانست او را از راه خود كه آن را تشخيص داده بود جدا بكند .يك طرف قدرتطلبها به او
فش��ار ميآوردند ،يك طرف مس��لمانان افراطي نادان و متحجر به او فشار ميآوردند .به قول
(ع)
فرهن��گ رايج امروز موج راس��ت و موج چپ؛ در مقابل هيچك��دام از اينها باز اميرالمؤمنين
تس��ليم نش��د .آن روزي كه خوارج ،اين تازه مس��لمانهاي نو به دوران رسيده ،ميخواستند به
اميرالمؤمنيني كه عمر پربركت خودش را در راه حكومت اهلل گذرانده بود ،درس «لاَ ُح ْك َم إِلاَّ
هلل» بدهند ،در مقابل اين ش��عار هم تس��ليم نش��د .مبارزه كرد ،مقاومت كرد ،آن راهي را كه به
خير مسلمانان و موجب بقاي اسالمي بود؛ قدرتمندانه ،قاطعانه ،شجاعانه ،بدون تأثيرپذيري از
جوسازيها حركت كرد ،تا به بزرگترين پاداش الهي يعني شهادت رسيد و اين بار سنگين را
سربلند بر زمين گذاشت64/3/17.
جنگ صفین

3 37جنگ صفين سختترين جنگ اميرالمؤمنين(ع) بود ،درعينحال يك جنگ تحميلي بود .بر
اميرالمؤمنين(ع) تا آخ ِر اين جنگ را تحميل كردند .بعد از آني كه حضرت به معاويه نوشتند كه
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تو بايد حاكم نباشي ،معاويه بايد قبول ميكرد .هيچ دليل عقلي ،نقلي ،منطقي ،شرعي ،عرفي
وجود نداش��ت براي اينكه يك اس��تاندار كه خليفة مس��لمين و اميرالمؤمنين(ع) به او ميگويد
تو بركنار باش��ي ،عصيان كند بگويد نه من كنار نميروم و بنا كند جنگيدن و لش��كر كشيدن.
ام��ا معاويه اين كار را كرد .اميرالمؤمنين(ع) يك لش��كر نيرومندي بلند كرد ،راه انداخت آورد به
(ع)
طرف شام ،معاويه هم حركت كرد در محلي به نام صفين به هم رسيدند .آنجا اميرالمؤمنين
تصميم داش��ت با اينها نجنگد .تصميم داش��ت كه نصيحت كند ،فرمود كه من نصيحتش��ان
ميكنم اگر قبول كردند ،اگر حرف در گوششان و دلشان فرو رفت شمشير روي آنها نميكشم
و با آنها نميجنگم .همين كار را هم اميرالمؤمنين(ع) كرد ،اما آن طرف مقابل ش��يطنت كرد.
آن قدر جنگ را اميرالمؤمنين(ع) در صفين تأخير انداخت كه اصحاب اميرالمؤمنين(ع) برگش��تند
گفتند كه يا اميرالمؤمنين(ع) مگر تو ميترس��ي از لش��كر معاويه كه با او نميجنگي؟ فرمود من
ميترس��م؟ مني كه در جواني س��ينة مردان را به خاك ماليدهام ،مني كه سالهاي سال است
هيچ تهديدي مرا از ميدان بيرون نكردهاست ،من ميترسم؟ «ف ََواهلل ِ َما َدف َْع ُت ال ْ َح ْر َب يَ ْوم ًا إِلاَّ
َو أَنَا أَ ْط َم ُع أَ ْن تَ ْل َح َق بِي َطائ ِ َف ٌة فَتَ ْهتَ ِد َي بِي» من هر روزي كه جنگ را عقب مياندازم به اميد
اين است كه شايد يك عدهاي ديگر از اينها بصيرت پيدا كنند ،به هوش بيايند ،به من ملحق
«و َذل ِ َ
ك أَ َح ُّب إِل َ َّي ِم ْن أَ ْن أَ ْقتُ َل َها َع َلي َضلاَ ل ِ َها»نهجالبالغه،خطبه 55ببينيد
بشوند و هدايت پيدا كنندَ .
اين دل مهربان امام(ع) اس��ت .در كنار آن قاطعيت نسبت به گنهكارها ،نسبت به اشتباهكردهها،
به فريبخوردهها با دل پرمحبت روبهرو ميش��ود .ميگويد من ترجيح ميدهم آن كس��ي كه
گمراه ش��ده از گمراهي به دس��ت من برگردد و هدايت بش��ود ،تا اينكه او در گمراهي بماند و
(ع)
من او را بكشم .اميرالمؤمنين قصد داشت در صفين اگر ميتواند مردم را هدايت كند63/4/1.
3 38در جن��گ صفين يك روز ،جمعي از لش��كريان اميرالمؤمنين(ع) دچار ترديد ش��دند .جنگ
اي��ن جور اس��ت ديگر ،وقتي كه يك مدتي طول ميكش��د وقتي كه پي��روزي يكخورده دير
ميشود؛ آدمهايي كه يك ذره سستترند دچار تزلزل ميشوند .اگر نه ،زدن و رفتن و پيشرفت
و موفقيت باش��د غالب ًا دلها قرص اس��ت ،وقتي كه يكخورده اوضاع و احوال تكان ميخورد
آنهايي كه يكذره سس��تتر هس��تند برايشان سؤال پيش ميآيد؛ يكي بلند شد گفت كه اين
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چه وضعيتي اس��ت؟ من صبح مث ً
ال پا شدم ديدم ما داريم اينجا نماز جماعت ميخوانيم آنها
ه��م آن ط��رف دارند نماز جماعت ميخوانند و ما بايد با همديگر بجنگيم! يك زمزمهاي افتاد؛
آمدند به ع ّمارياسر گفتند كه يك چنين حادثهاي پيش آمده.
3 39ع ّمارياس��ر كه پيرمردي بود ،آن وقت در حدود هش��تاد س��ال سنش بود ،بلند شد رفت در
بين اين جمعيت ايستاد گفت :مردم يك خبري را من به شما بدهم و تصديق كنيد من را و او
اين است؛ اين پرچمي كه االن شما زيرش ايستاديد كه پرچم اميرالمؤمنين(ع) است؛ من همين
پرچم را ديدم در روز جنگ بدر كه پيغمبر(ص) زيرش ايس��تاده بود پرچم اسالم بود ديگر ،پرچم
الالهاالاهلل و پرچم بنيهاشم بود و ديدم كه پيغمبر(ص) و يارانش از زير همين پرچم مردم را امر
ميكردند به جهاد و رفتن به بهش��ت .و آن پرچمي كه روبهروي شما هست كه پرچم بنياميه
است ،همان پرچم را من در روز جنگ بدر ديدم كه در زيرش ابوسفيان و اينها ايستاده بودند
و همين كساني كه امروز زير آن پرچم هستند آن روز هم بودند .پرچمها و آدمهايي كه زير اين
پرچمها بودند همان آدمهايياند كه من در بدر و احد ديدم .در زير اين پرچم هم پيغمبر(ص) بود
و همين عليبنابيطالب(ع) بود ،در زير آن پرچم هم ابوس��فيان بود و بنياميه بودند و دشمنان
پيغمبر(ص) بودند و همين معاويه بود ،اش��تباه نكنيد به ظواهر امر .فراموش نكنيد حقايق امر را
و معرفتهاي خودتان را با اين ظواهر از دس��ت ندهيد .يك سخنراني گرم و گيرايي كرد؛ دل
مردم را به نشاط آورد و ترديدهاي آنها را برطرف كرد .يك چنين ترديدهايي پيش ميآمد و
(ع)
ليكن اميرالمؤمنين قاطع ميايستاد67/2/17.
4 40در جنگ صفين لش��كر معاويه نزديك به شكست خوردن شد؛ چيزى نمانده بود كه بكلى
منهدم و منهزم ش��ود .حيلهاى كه براى نجات خودش��ان انديش��يدند ،اين بود كه قرآنها را بر
روى نيزهها كنند و بياورند وسط ميدان .ورقههاى قرآن را سر نيزه كردند ،آوردند وسط ميدان،
با اين معنا كه قرآن بين ما و ش��ما حكم باش��د .گفتند بيایيد هرچه قرآن ميگويد ،بر طبق آن
عمل كنيم .خوب ،كار عوامپس��ند قش��نگى ب��ود .يك عدهاى كه بعدها خوارج ش��دند و روى
اميرالمؤمنين شمش��ير كشيدند ،از ميان لش��كر اميرالمؤمنين نگاه كردند ،گفتند اين كه حرف
خوبى اس��ت؛ اینها كه حرف بدى نميزنند؛ ميگويند بيایيم قرآن را حكم كنيم .ببينيد ،اينجا
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فريب خوردن اس��ت؛ اينجا لغزيدن به خاطر اين اس��ت كه انس��ان زير پايش را نگاه نميكند.
هيچ كس انسان را نميبخشد اگر بلغزد ،به خاطر اينكه زير پايش را نگاه نكرده ،پوست خربزه
را زير پاى خودش نديده .آنها نگاه نكردند .آنها اگر ميخواس��تند حقيقت را بفهمند ،حقيقت
جلوى چشمش��ان بود .اين كس��ى كه دارد دعوت ميكند و ميگويد بيایيد به حكميت قرآن تن
منتخب مفترضالطاعه ميجنگد! او چطور
بدهيم و رضايت بدهيم ،كسى است كه دارد با امام
ِ
ب��ه قرآن معتقد اس��ت؟ اميرالمؤمنين علىبنابىطالب غي��ر از اينكه از نظر ما از طرف پيغمبر
منصوص و منصوب بود ،اما آن كسانى هم كه اين را قبول نداشتند ،اين مسئله را قبول داشتند
كه آن روز بعد از خليفة سوم ،همة مردم با او بيعت كردند ،خالفت او را قبول كردند؛ شد امام،
ش��د حاكم مفترضالطاعة جامعة اس�لامى .هر كس با او ميجنگيد ،روى او شمشير ميكشيد،
وظيفة همة مسلمانها بود كه با او مقابله كنند .خوب ،اگر اين كسى كه قرآن را سر نيزه كرده،
حقيقت ًا به قرآن معتقد است ،قرآن ميگويد كه تو چرا با على ميجنگى .اگر واقع ًا به قرآن معتقد
اس��ت ،بايد دستهايش را باال ببرد ،بگويد آقا من نميجنگم؛ شمشيرش را بيندازد .اين را بايد
ميديدند ،بايد ميفهميدند .اين مطلب مشكلى بود؟ اين معضلى بود كه نشود فهميد؟ كوتاهى
كردند .اين ميش��ود بىبصيرتى .اگر اندكى تدبر و تأمل ميكردند ،اين حقيقت را ميفهميدند؛
چ��ون اینها خودش��ان در مدينه اصحاب اميرالمؤمنين بودند؛ دي��ده بودند كه در قتل عثمان،
عوامل و دس��تياران خود معاويه مؤثر بودند؛ آنها كمك كردند به كشته شدن عثمان؛ در عين
حال پيراهن عثمان را به عنوان خونخواهى بلند كردند .آنها خودشان اين كار را كردند ،مقصر
خودشان بودند ،اما دنبال مقصر ميگشتند .ببينيد ،اين بىبصيرتى ناشى از بىدقتى است؛ ناشى
از نگاه نكردن است؛ ناشى از چشم بستن بر روى يك حقيقت واضح است89/8/4.
4 41جنگ صفين ماهها طول كشيد؛ جنگ عجيبي هم بود .مردم افراد مقابل خود را ميديدند
كه نماز ميخوانند ،عبادت ميكنند ،نماز جماعت و قرآن ميخوانند؛ حتي قرآن سرنيزه ميبرند!
خيلي دل و جرأت ميخواس��ت كه كس��ي روي اين افرادي كه نماز ميخوانند ،شمشير بكشد.
در روايتي از امام صادق(ع) نقل ش��ده اس��ت كه اگ��ر اميرالمؤمنين(ع) با اه��ل قبله نميجنگيد،
تكليف اهل قبلة بد و طغيانگر تا آخر معلوم نميش��د .اين عليبنابيطالب(ع) بود كه اين راه را
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باز نمود و به همه نشان داد كه چهكار بايد كرد.
..4 42اگ��ر روح اعم��ال و عبادات -كه عبارت از همان توجه به خدا و عبوديت اوس��ت -براي
انس��ان حل و روش��ن نشود و انس��ان س��عي نكند كه در هر يك از اين واجبات ،خودش را به
عبوديت خدا نزديك كند ،كارش سطحي است .كار و ايمان سطحي ،هميشه مورد خطر است
و اين چيزي است كه ما در تاريخ اسالم ديدهايم69/2/6.
دوران امام حسن مجتبی

(ع)

4 43اين خالصة زندگي اميرالمؤمنين است .درس صبر و مقاومت همراه با آگاهي و بصيرت؛
نوبت به امام حس��ن(ع) رس��يد .عين ًا همين جريان در زندگي امام حس��ن(ع) تكرار شد .اول كه به
حكومت رس��يد لشكركشي اميرالمؤمنين(ع) را تعقيب كرد .عدهاي در تاريخ و در زمان خود امام
حس��ن(ع) او را مالمت كردند كه لشكركشي چرا؟ اما لشكركش��ي را امام حسن(ع) شروع نكرده
بود .آن س��پاه عظيمي كه در نخيلة كوفه منتظر بود كه برود با ش��اميان بجنگد ،آن س��پاه را
اميرالمؤمنين(ع) در آنجا جمع كرده بود ،س��ردار اين سپاه فقط عوض ميشد .نه هدف و نه راه
و نه عناصر ،عوض نشدند.
4 44امام حس��ن(ع) لشكركشي را ش��روع كرد ،قدرتمندانه ،با وجود دستهاي خائن و اوضاعي
كه بسيار هم دشوار و تاريك و تلخ بود و امام حسن(ع) اين اوضاع را به وجود نياورده بود ،بلكه
(ع)
به او به ارث رس��يده بود .اين اوضاع موجب ش��د كه رقيب امام حسن(ع) يا دشمن امام حسن
آن كسي كه حسنبنعلي(ع) با او ميخواست بجنگد ،يعني معاويةبنابيسفيان توفيق پيدا كرد
عناص��ر فرصتطلب ،عناصر دو دل ،عناصر ضعي��ف ،عناصري كه تاب تحمل حكومت علوي
را نميآوردند ،عناصري كه زبانش��ان فقط با اس�لام آشنا بود و دل آنها از اسالم خبر نداشت،
اين عناصر را يا به طرف خود جذب كند و جلب كند ،يا اق ً
ال از دور و بر امام حسن(ع) كنار بزند.
جراري كه در اختيار داشت بر
كار بعدي معاويه چه بود؟ كار بعدي اين بود كه با همان لش��كر ّ
حس��ن(ع) تنها ،بر امام حسني كه كس��ي در اطراف او از چهرههاي معروف نمانده بود مگر
امام
ِ
(ع)
معدودي ،بتازد ،حس��نبنعلي را به ش��هادت برساند ،سربازان و سرداران ممتاز را كه صحابة
(ع)
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پيغمب��ر(ص) بودند از ميان بردارد ،بعد به قول ش��اعر ِ
الجو فَضيضی َو اتْ َربي» در يك
«خاللُ��ك ّ
فضاي آزاد در يك محيط مس��اعد ،تبليغات خود را ش��روع كند ،ده سالي ،پانزده سالي بگذرد،
ديگ��ر نه نامي از عليبنابيطال��ب(ع) و اهلبيت پيغمبر(ص) و معارف اس�لامي باقي بماند ،و نه
خاطرهاي از ماجراهاي تلخي كه اميرالمؤمنين(ع) با معاويةبنابیسفيان گذرانيده است بماند.
4 45چون امام حس��ن(ع) در صورتي ش��هيد ميش��د كه قبل از او حس��ينبنعلي(ع) شهيد شده
باش��د ،اباالفضل(ع) ش��هيد شده باشد ،محمدبنحنيفه شهيد شده باش��د ،برادران و پسران شهيد
ش��ده باشند ،هجربنعدي شهيد شده باشد ،رشيدهجري شهيد شده باشد؛ يعني آن روزي امام
حسن(ع) به شهادت ميرسيد كه همة اين ياران وفادار از اطراف او رفته باشند ،در حالي كه كار
افشاگرانة الزم براي مشخص كردن و معرفي كردن آن جبههاي كه با عليبنابيطالب(ع) و با
امام حسن(ع) جنگيده بود انجام نشده بود.
4 46امام حسن(ع) اينجا هم با يقين آگاهانه تكليف خودش را تشخيص داد ،تكليف او چه بود؟
ماندن؛ زنده ماندن براي افشاي چهرهاي كه با اسالم سينه به سينه شده بود ،با علي(ع) جنگيده
بود و حسن(ع) را از ميدان خارج كرده بود؛ و زمينهسازي براي يك مبارزة تمام نشدني درازمدت
(ع)
با تمام طواغيتي كه معلوم بود بعد از آن خواهند آمد .امام حسن(ع) زنده ماند تا حسينبنعلي
بماند ،تا حجربنعدي بماند ،تا رش��يدحجري بماند .چهرههاي بزرگ را امام حسن(ع) نگهداشت
ب��راي ش��هادتهاي بزرگ ،و بع��د از ماجراي صلح ب��ا معاويه در طول آن ده س��الي كه امام
حس��ن مجتبي(ع) زنده ب��ود ،به كمك برادر و به كمك همة اين اصح��اب آنچنان وضعيتي را
در جهان اس�لام ش��روع كردند و به وجود آوردند كه آن وضعيت نويد ميداد كه اگر يك روز
حسينبنعلي(ع) قيام بكند ،آنچنان وضعيتي پيش خواهد آمد كه شما در تاريخ شاهد آن بوديد
و شهادت حسينبنعلي(ع) خواهد توانست بعد از آن تبليغات ،بعد از آن همه كار فكري ،بعد از
آن همه افشاگري و روشنگري كه در طول اين ساليان انجام شده است ،حادثة فراموش نشدني
جهان اسالم باشد .لذا امام حسن(ع) عليالظاهر صلح كرد كه اين در ظاهر ،ترك مخاصمه بود.
يعني جنگ نظامي را امام حس��ن(ع) با آن دشمني كه قب ً
ال بايد افشا بشود و سپس با آن مبارزه
بش��ود متوقف كرد تا جنگ سياس��ي ،جنگ فرهنگي ،جنگ تبليغاتي و جنگ اسالمي خود را
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با او ش��روع بكند .نتيجه اين ش��د كه بعد از آني كه امام حس��ن(ع) از دنيا رفت و امام حسين
هم ده س��ال ديگر همان راه امام حس��ن(ع) را ادامه داد ،وضعيت دنياي اسالم به آنجايي رسيد
كه ديگر ميتوانس��ت فرزند پيغمبر(ص) يعني فرزندي از فرزندان پيغمبر(ص) ،آنچنان ش��هادتي را
بپذيرد كه تا آخر تاريخ دنيا آن ش��هادت بماند ،همچناني كه ماند؛ و منش��أ آثار مقاومتآميز و
بزرگ بش��ود ،همچنان كه شد؛ و اس�لام را زنده نگه بدارد ،همچنان كه زنده نگه داشت؛ اين
كا ِر امام حسن(ع).
4 47در مورد كار امام حسن(ع) ما هيچ درصدد نميآييم از موضع دفاع حرف بزنيم كه چرا صلح
كرد و چه موجباتي داش��ت .امام حس��ن(ع) اگر صلح نميكرد ،يقين ًا اس�لام ضربه ميديد؛ براي
خاطر اينكه آن چهره افش��ا نش��ده بود .مردم هنوز حقايق را نميدانستند ،آنقدر نميدانستند
ك��ه هزاران نفر يا صدهاهزار نفر از س��ربازان امام حس��ن(ع) حاضر ش��دند ب��ا آن طرفي كه با
اميرالمؤمنين(ع) جنگيده بود ،ديگر نجنگند .تبليغات و پول و كارهاي گوناگون سياسي آنچنان
ج ّو بدي به وجود آورده بود كه امام حس��ن(ع) اگر آن روز خود را و جان خود را و جان اصحاب
نزديك و معدود خود را از دس��ت ميداد ،چيزي از اس�لام باقي نميماند .بعد از چند سالي نام
علي(ع) و نام حس��ن(ع) و نام حس��ين(ع) و نام افتخارات صدر اسالم و نام آن همه حوادث آموزنده
اگر در البهالي كتابها ميماند هم ،براي مدت زيادي نميماند و به درس��تي و تحريف نشده
نميماند؛ اين كار امام حسن(ع) بود.
4 48وقت��ي ش��ما جمعبندي ميكنيد ،ميبينيد كار امام حس��ن(ع) ب��ا كار اميرالمؤمنين(ع) ،با كار
امام حس��ين(ع) ،با كار همة ائمه داراي يك مضمون و يك معنا اس��ت؛ آگاهانه مقاومت كردن،
تكليف را فهميدن و ايس��تادن .من به شما بگويم برادران و خواهران من ،امام حسن(ع) يكي از
شجاعانهترين اقدامها را براي انجام اين تكليف انجام داد ،چرا؟ براي خاطر اينكه به ديگران،
به پيغمبران ،به پيغمبر اسالم(ص) ،به اميرالمؤمنين(ع) ،به همة ائمه ،فقط دشمنان بودند كه طعن
ميزدند ،اما پيچيدگي كار امام حس��ن(ع) و ظرافت آن موضع آنچنان بود كه حتي دوس��تان او
هم به او طعن ميزدند .حجربنعديها هم نميدانستند و به او «يا ُم ِذ َّل المؤ ِمنين» ميگفتند،
اما صبر كرد64/3/17.
(ع)
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4 49م��ن در بررس��ي حوادث زم��ان امام مجتبي(ع) به اين نتيجه رس��يدهام ك��ه در آن روزگار،
مردم قدرت تحليل سياس��ي نداش��تند .يعني آدمهايي مثل ع ّمارياسر و مالكاشتر كه در زمان
اميرالمؤمني��ن(ع) آن خ�لأ را پر ميكردند ،نبودند .در زمان اميرالمؤمنين(ع) خود ايش��ان كه همة
كاره��ا را انجام نميداد ،آن بزرگوار در يك طرف قضيه قرار داش��ت و نميتوانس��ت مرتب از
(ع)
خودش حرف بزند .كس��ي چون ع ّمارياس��ر حضور داشت كه نقش��ش در زمان اميرالمؤمنين
فوقالعاده بوده است .هرجا يك گرة سياسي در ذهن مردم به وجود ميآمد ،ع ّمار آنجا حاضر
بود.
(ع)
5 50در زمان امام حس��ن و در س��پاه او ،كس��ي چون عبيداهللبنعباس حضور دارد كه نقطة
مقابل امثال ع ّمارياسر و مالكاشتر در عهد اميرالمؤمنين(ع) است .همين عبيداهللبنعباس ،يك
لش��كر س��يصدهزار نفري را گذاشت و ش��بانه به اردوگاه معاويه پناهنده شد .شما ببينيد وقتي
امير يك لش��كر چنين كاري بكند ،در لشكر چه پيش ميآيد! نمونهاش ،در جنگ تحميلي هم
ديده ش��د .شخصيت مشهوري داش��تيم كه بامداد يك روز ديديم صدايش از جبهة دشمن به
گوش ميرس��د! در راديو عراق حرف ميزد و ميگفت ما رفتيم! ببينيد چه حالي براي لش��كر
پيش ميآيد!
5 51باري ،قيسبنس��عدبنعباده از شخصيتهاي برجستة لشكر امام حسن(ع) بود كه در قضية
عبيداهللبنعب��اس نق��ش مهمي ايفا كرد .در برابر لش��كريان امام(ع) ايس��تاد و به تحليل قضية
فرار عبيداهللبنعباس پرداخت .چنان خوب و س��نجيده تحليل كرد كه لش��كريان امام(ع) گفتند
نقش تحليل
الحمدهلل كه رفت! كأنّه اين كار دير انجام شده بود و بايستي زودتر ميرفت! اينِ ،
سياس��ي اس��ت! تا وقتي امثال قيس در جبهة امام حس��ن(ع) بودند ،وضع خوب بود .بعد كه اين
چند نفر هم نبودند ،امام حس��ن(ع) ،تنها ماند و اين تنهايي ،تاريخ اس�لام را تحت تأثير قرارداد.
حادثة صلح امام حس��ن(ع) ،جزو حوادث تلخ تاريخ اس�لام اس��ت و به نظر من ،امام حسن(ع) ،از
مظلومترين افراد است71/1/25.
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راه حصول بصیرت
5 52اين بصيرت چگونه حاصل ميش��ود؟ بر اثر گذش��تن از خود .همين يك كلمة آس��ان ،اما در
عمل آنقدر مشكل كه اكثر انسانها در همين دو قدم اين يك كلمه ،درجا زده و ماندهاند! بيچاره
گرفتاران «خود» و «من» .وقتي به پش��ت س��رت نگاه نكردي ،وقتي ب��ه حرف اين و آن توجه
ما
ِ
نك��ردي ،وقتي نو ِر هدايت الهي را دنبال ك��ردي و با همة خطراتش به راه افتادي ،دريچة دل باز
ميشود80/8/9.
5 53انس��ان يكي از بزرگترين ضعفهايش اين است كه اسير سرپنجة خواهشهاي خود است.
شايد هيچ ضعفي در آدمي از اين باالتر نيست ،همة ضعفهاي انسان از ضعف در مقابل خواهشها
و جاذبههاي نفس��اني و هوسها ،كوچكتر و كمتر اس��ت ،ضررهايش هم قابل جبرانتر است تا
مضرات اين ضعف انساني .اينكه انسانهايي را ما ميبينيم در زندگي روزمره ،در طول تاريخ ،در
ّ
مواجهة با قضاياي گوناگون كه راه درست را ،راه عاقالنه را ،راه انصاف را ،راه عدل را رها كردند؛
اينكه چهرههايي را ميشناسيم در طول تاريخ كه معروف به بدكاري ،به فساد ،به شهوت ،به ظلم
و به س��اير آلودگيهاي بشري شدند ،منش��أ همة اينها همين ضعف و نقيصة انساني است .اين
ضعف بزرگ هست كه لغزشها را به وجود ميآورد ،اين ضعف بزرگ هست كه انحرافات در مقابل
نفساني
انسان راهش را باز ميكند و الاّ انسانها اگر اين ضعف را نداشتند در مقابل خواهشهاي
ِ
خودشان تسليم و ضعيف و زبون نبودند.
 5 54ما متأس��فانه ميبينيم در طول زمان ،در گذش��ته ،در حال ،انس��انهايي را ك��ه اينها نه از
راهنماييهاي عقلش��ان و نه از راهنماييهاي انبيا و مصلحان و عقال هيچ بهرهاي نبردند ،علت
چيست؟ خيلي واضح است .علت اين است كه يك جاذبههايي در انسان هست ،يك خواهشهايي
در درون انسان وجود دارد كه اين خواهشها بر عقل او ،بر تشخيص او ،بر درك صحيح او فائق
ميآيد .انس��ان ميفهمد اين راه خطاس��ت ،اما باز هم ميرود .حتي گاهي اين خواهشها و اين
دروني انسان ،راه را بر عقل او و بصيرت او هم ميبندند و نميگذارند درست تشخيص
هوسهاي
ِ
ضعف اسي ِر سرپنجة هوسها بودن ،زبون
بدهد .ببينيد ،چهقدر ضعف بزرگي است در انسان؛ اين
ِ
خواهشها بودن.
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5 55بسياري از آدمهاي قوي و حتي آدمهاي مؤمن و با اراده ،يك جاهايي جاذبة خواهش ،آنها
دژخيم طول تاريخ كه شما ميبينيد ،اينها ذات ًا دژخيم
را لغزانده و بُرده .بسياري از اين چهرههاي
ِ
نبودند ،اينها از اول مردمان بدي نبودند .عبدالملكمروان كه يكي از سختترين و دلسنگترين
خلفاي بنياميه است و وسيلة سركوب قيامهاي به حق در زمان خودش بود و با ائمه عليهمالسالم
ليف ال ُقرآن» يعني
«ح ُ
با كمال شدت رفتار كرد ،اين معروف است قبل از آني كه به خالفت برسد َ
هم پيمان قرآن بود .كنايه از اينكه از قرآن جدا نميشد ،دائم ًا قرآن بغل دستش بود يا توي جيبش
بود يا دم دستش بود .تالوت قرآن ميكرد ،يك آدمي بود كه با عبادت انس داشت .بعد از آني كه
به او خبر دادند پدرت از دنيا رفته و تو را جانش��ين خودش كرده و پاش��و برويم سرير زمامداري و
مسند خالفت در انتظار توست ،اينجا همه چيز يادش رفت ،همة آن سوابق فراموشش شد ،قرآن
راق ب َ ْيني َو ب َ ْينِ َ
را گذاشت روي هم ،به قرآن گفت َ
ك»كهف 78،اين جدايي من و توست؛
«قال هذا فِ ُ
خداحافظ .با قرآن خداحافظي كرد ،واقع ًا هم خداحافظي كرد و رفت .نميشود بگوييم آن وقتي كه
قرآن ميخوانده ،با قرآن مأنوس بوده ،تقلب ميكرده .سر چه كسي را ميخواسته كاله بگذارد؟ با
قرآن آشنا بود ،مأنوس بود ،اهل عبادت بود ،اهل ذكر بود ،از اين قبيل ما زياد ميبينيم كساني را
كه در لحظات حساس ،هوسها ،جاذبهها ،سرپنجة نيرومند خواهشهاي نفساني گريبان آنها را
گرفته و آنچنان آنها را از آرمانهايشان ،از تقوايشان ،از تقدسشان جدا كرده كه قدرت مقاومت
براي آنها باقي نمانده .پس مقابله و مبارزة با هوس كار آساني نيست ،تمرين الزم دارد.
 5 56در قرآن يك نمونهاي را بنده پيدا كردم كه اين تمرين در روح و جان افرادي كه آن را انجام
داده بودند و نداده بودند تأثير تعيينكنندهاي گذاشته بود و آن داستان داوود و طالوت است .مسئله
اين بوده كه يك جمعي در راه دفاع از آرمانهاي نبوت و براي دفاع از حق و مبارزة با ظلم و تجاوز
به يك لشكركشي و پيكار نظامي مجبور ميشوند .در رأس آنها طالوت فرماندة منصوب خداست
و كسي است كه پيغمبر آن را معين كرده؛ پيغمبر آن زمان .وقتي كه اينها راه ميافتند ،در بين راه
ميرسند به نهر آبي .قبل از آنكه به اين نهر آب برسند طالوت به همراهان خودش ميگويد كه
وقتي به اين نهر آب رس��يديم ،با وجود تشنگي و كششي كه به سمت اين آب داريد ،بايستي آب
نخوريد و تأكيد ميكند كه اگر كسي از اين آب بخورد او از من نيست و كساني كه از آب ننوشند،
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از ياران من و در كنار من هستند .ميرسند به آن آب ،ع ّدة زيادي برخالف توصية طالوت از آن آب
مينوشند كه فهميده ميشود اينها شديداً تشنه بودند و الاّ چه دليلي داشت با اينكه خود آنها
ميخواستند كه حركت بكنند و داوطلب بودند كه به ميدان جنگ بيايند ،چرا بايستي حرف فرماندة
خودشان را نديده بگيرند ،نشان ميدهد كه تشنگي شديد بوده و طاقت نميآوردند و ميافتند به
اين نهر آب ،بنا ميكنند از اين آب نوش��يدن .ع ّدة كمي هم به دس��تور طالوت ترتيب اثر ميدهند
و از اين آب نمينوش��ند .بعد از آنكه از اين جوي آب ميخواهند عبور بكنند يا شايد بعد از آنكه
عبور ميكنند و نيروهاي دشمن در مقابل اينها قرار ميگيرد ،ع ّدة زيادي يعني همان كساني كه
آب را نوشيده بودند طاقت نميآورند و اظهار عجز ميكنند و از ميدان جنگ رو برميگردانند ،اما
آن عدهاي كه به دس��تور طالوت ترتيب اثر داده بودند و تس��ليم شده بودند ،آنها در مقابل دشمن
ميايستند و مقاومت ميكنند و باالخره هم بر دشمن پيروز ميشوند .اين يك داستان بسيار جالب
است و به نظر من اين يك داستان نمادين و درس دهنده و آموزنده است.
5 57مسئله اين نيست كه آن نهر آب خاصيتش اين بوده كه آبش ترسآور بوده مث ً
ال ،نه؛ آب ،آب
است ،مسئله اين است كه آن كسي كه در تمرين مبارزة با تشنگي ميتواند بر نفس خودش فائق
بيايد ،اين ورزش س��نگين را ميتواند انجام بدهد ،همان اندازه نيرومند ميش��ود و اين نيرومندي
در مواجهة با دش��من به دردش ميخ��ورد .آن ملتهايي ،آن رزمندگاني ،آن انس��انهايي كه در
پيكارهاي با نفس خودش��ان ميتوانند بر خواهشهاي نفس��اني فائق بيايند ،در پيكار با دشمن در
ميدان جنگ هم ميتوانند فائق بيايند .آن كس��اني كه تسليم هوسهاي خودشان هستند ،اينها
در مقابل خطر مرگ و خطر افتادن به دس��ت دشمن و خطر مواجهة با سختيهاي ميدان جنگ،
دشمن
دليلي ندارد كه ضعيف نش��وند و دچار ترديد نش��ود و منهزم نشوند .آن كسي در مواجهة با
ِ
روبهرو و سختيهاي ميدان جنگ تسليم نميشود كه قب ً
ال اين تمرين را كرده باشد .لذا ما ميبينيم
در ميدانهاي جنگ ،آنهايي كه مؤمنترند ،آنهايي كه عاشقانه به سمت ميدان جنگ ميآيند،
آنهايي كه عالقهمند به هدفهاي الهي هستند ،اينها پايدارتر و مقاومتر هستند و اگر بقية شرايط
هم جمع بشود ،يقين ًا اينها پيروز ميشوند .اين نقش صبر و مقاومتي است كه قب ً
ال به وسيلة امتناع
از خواهشها تمرين شده باشد65/2/21.
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نکات

 •5 58اين كس��اني كه ميبينيد پايش��ان ميلغزد ،اغلب ،علت آن ،ناآگاهي و فقدان بصيرت
است .بعضي ايمان هم دارند ،اما باز هم بر اثر ناآگاهي و فقدان بصيرت ميلغزند .امروز بصيرت
بس��يار مهم اس��ت .هرجا فتنه و فريب بود و هرجا كه تبليغات گمراهكننده بود ،آنجا بصيرت
اهميت بيشتري مييابد .شما ميدانيد كه امروز مهارت در تبليغات يكي از عوامل تعيين كننده
در زمينههاي سياست و اقتصاد و ...است .بسياري از مردم دنيا ،انتخابهايشان در همة زمينهها
مانند جنس ،سياست ،آدم و ...بر اساس تبليغات است .تبليغات يعني چه؟ تبليغات ،يعني تبيين
يك واقعيت؟! ابداً! ابداً! تبليغات يعني ايجاد يك تصوير دروغين يا آميختهاي از دروغ و راست،
براي فروش يك جنس ،رايج ش��دن يك سياس��ت و محبوب ش��دن يك شخصيت! امروز در
دنيا تبليغات اين اس��ت و غربيها ،بهخصوص امريكاييه��ا راهكار را فهميدهاند .منظورم رژيم
امريكا نيس��ت .در امريكا صاحبان س��رمايه و صنايع و گردانندگان سياست و ديگران ،راهكار را
فهميدهاند .فهميدهاند كه بايد در تبليغات استاد شوند و كارشان را در دنيا اينطور پيش ميبرند.
يك حق را به آساني ،ناحق جلوه ميدهند .يك دروغ را به آساني ،راست جلوه ميدهند و يك
حقيق��ت را به آس��اني كتمان ميكنند .افكار عمومي را طب��ق ميل و ارادة يك گروه خاص كه
تيولداران مالي صهيونيستها هستند ،به اين سمت و آن
همان صاحبان سرمايهها و صنايع و
ِ
سمت ميكشانند.
5 59امروز كار عمدة دش��من در جنگ نرم ،غبارپراكنى در فضاى سياس��ى كش��ور اس��ت؛ اين
را توجه داش��ته باش��يد .امروز مهمترين كار دش��من اين اس��ت .افرادى كه در كار سياس��ى و
مس��ئلة سياس��ى واردند و مطلعند ،ميدانند امروز قدرت ابرقدرتها بيش از آنچه كه در بمب
هستهاىشان باش��د ،در ثروتهاى انباشتة در بانكهاشان باشد ،در قدرت تبليغاتى آنهاست،
در صداى بلند آنهاس��ت كه به همه جا ميرسد .شيوههاى تبليغاتى را هم خوب بلدند .در كار
تبليغات انصاف ًا پيش��رفت ه��م كردهاند .امروز غربىها  -چه در اروپ��ا ،چه در آمريكا  -در كار
تبليغات ،ش��يوههاى مدرن و بس��يار پيش��رفتهاى را ياد گرفتهاند و بلد شدهاند؛ ما در اين جهت
عقبيم .يكى از اساس��ىترين كارهاى آنها اين است كه تبليغ كردن را بلدند .با اين شيوههاى
80/12/8
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تبليغ��ى ،با جنجال ،با فرس��تادن انبوه حرفهاى خالف واقع ،س��عى ميكنند فضاى جوامع را
دگرگ��ون كنند و تأثير بگذارند؛ بايد به اين نكته توجه داش��ت ،بايد اي��ن را مراقب بود .امروز
وظيفة جوانهاى ما از اين جهت سنگين است .نه فقط خودتان بايد حقيقت را تشخيص دهيد،
بلكه بايد فضا و محيط پيرامونى خودتان را هم بابصيرت كنيد و براى آنها هم قضايا را روشن
كنيد89/8/4.
6 60آنچه كه بصيرت و بينش انس��ان را در قضاياي مختلف و در حوادث گوناگون و زير غبار
تبليغات جنجالآميز دش��منان تضمين و حفظ ميكند ،دل مؤمن و پاك و نوراني اس��ت .حجم
تبليغاتي كه دشمنان در طول سالها عليه انقالب با ترفندهاي گوناگون تبليغاتي بهكار بردهاند،
مؤمن ما كه جان بر كف دست گرفته و آمادة مجاهدت است،
حقيقت ًا حيرتانگيز اس��ت .جوان
ِ
تبليغات گمراه كننده و لغزاننده نميتواند او را
در مع��رض تندباد اين تبليغات قرار دارد ،اما اين
ِ
خبيث
بلغزان��د ،زيرا حقيقت را ميبيند و در وراي تبليغات رنگارنگ دش��منان ،باطن ظلماني و
ِ
محورها و مراكزي كه اين تبليغات را به راه مياندازند ،براي او روشن است .اين ،نقطهاي است
كه دشمن نميتواند به هيچ كيفيتي آن را نسبت به جوان مسلمان و مؤمن انقالبي عالج و با
آن مقابله كند .دلي كه از ايمان برخوردار است و منشأ تقوا در انديشه و عمل است ،با تبليغات
دشمنان گمراه نميشود.
6 61تبليغات دش��من غالب ًا بر روي اين متمركز ش��ده است كه بتواند روح ايستادگي و مقاومت
را در مل��ت ب��زرگ ايران تضعيف كند .آنها خيلي خوب فهميدهاند كه وقتي يك ملت تصميم
ميگيرد در مقابل زيادهخواهي اس��تكبار بايس��تد ،هيچ نيرويي در مقابل او كارآيي ندارد؛ اين را
فهميدهاند و درست هم فهميدهاند .سعيشان اين است كه روح ايستادگي و مقاومت را در ملت
«و ما
ايران از بين ببرند .خداوند متعال با اش��اره به يكي از ملتهاي مؤمن گذشته ميفرمايدَ :
ن َ َق ُموا ِم ْن ُه ْم إِالَّ أَ ْن يُ ْؤ ِمنُوا بِاهلل ِ ال ْ َعزي ِز ال ْ َحميد»بروج 8،دشمنان ،چون آنها را مؤمن يافته بودند -و
انسان مؤمن تسليم زور و استكبار نميشود -بهخاطر ايمانشان از آنها انتقام ميگرفتند .ايمان،
خودباوري ملت ايران براي دشمن ناگوار است .آنها حكومتهاي مطيع
ايستادگي ،مقاومت و
ِ
و فرمانبر و ملتهاي بيحال و تس��ليم در مقابل زورگوييهايش��ان را ميپسندند .امروز فرياد
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زبان امام امت برخاست ،ملتها را بيدار كرده و دلها را
اسالم
خواهي ملت ايران كه اول بار از ِ
ِ
تكان داده و در منطقه ،روح بيداري و خودباوري به وجود آورده اس��ت .دش��منان از اين مسائل
نگران و سراسيمهاند ،اما ملت ايران بر اين توطئهها پيروز خواهد شد82/6/29.
6 62امروز مؤثرترين س�لاح بينالمللي عليه دش��منان و مخالفين ،سالح تبليغات است ،سالح
ارتباطات رسانهاي است .امروز اين قويترين سالح است و از بمب اتم هم بدتر و خطرناكتر
سالح دشمن را شما در بلواهاي بعد از انتخابات (انتخابات سال  )88نديديد؟ دشمن
است .اين
ِ
با همين س�لاح ،لحظه به لحظه ،قضاياي ما را دنبال ميكرد و به كس��اني كه اهل ش��يطنت
ون إِلی أَ ْولِيائِه ِْم لِيُجا ِدلُو ُك ْم»انعام 121،دائم به اولياي
الش�
بودند ،رهنمود ميداد« .إ َِّن َّ
وح َ
َ
�ياطين لَيُ ُ
خودشان ايحاء ميكردند .خب ،اين حضور دشمن است ديگر؛ حضور دشمن را از اين واضحتر
و روشنتر ميشود فرض كرد؟
6 63بايد بصيرت داش��ت .آنچه كه انس��ان از نخبگان جامعه و جريانات سياس��ي و گروههاي
سياسي انتظار دارد ،اين است كه با اين حوادث ،با اين خطوط دشمن ،با بصيرت مواجه بشوند؛ با
بصيرت .اگر بصيرت وجود داش��ت و عزم مقابله وجود داشت ،خيلي از رفتارهاي ما ممكن است
تغيير پيدا بكند ،آن وقت وضعيت بهتر خواهد بود .بعضي از كارها از روي بيبصيرتي است88/7/2.
6 64حقيقت اس��ت كه در نظام اس�لامي يك بخش مهم ،تبيين و تبصير مردم اس��ت .تبليغ در
جهاني امروز -پروپاگاندهاي متداول جهاني -از بنيان دو تاست.
منطق اسالم با تبليغ در منطق
ِ
تبليغ در اس�لام ،بصيرت بخش��يدن ،بيان كردن حقيقت و باز كردن چشم بصيرت انسانها به
حقايق اس��ت .چرا اين اهميت دارد؟ چون اگر نظام اس�لامي در هر دورهاي و در هر نقطهاي از
تاريخ و جهان تش��كيل شود ،قوامش به انسانهاس��ت و يكيك انسانها ميتوانند در تشكيل
نظام اس�لامي و تداوم و تقويت آن نقش ايفا كنند .اس��تبداد و زور و فريب در حاكميت اس�لام
و منطق اس�لام ممنوع اس��ت .وقتي زور و زورگويي و قلدري ،خدعه و فريب ،گندمنمايي و جو
فروش��ي ،چاپلوسي و رشوه براي كش��اندن مردم به اين سمت و آن سمت در ميان نباشد ،پس
حركت جامعه بايد بر چه اساسي اتفاق بيفتد؟ فقط آگاهي و ايمان مردم ميماند .لذا اين آگاهي
و ايمان اهميت پيدا ميكند82/7/14.
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 •6 65بصيرت و علم به زمان و اس��تفاده از موقعيتها براي هر عال ِمي چه اعلمالعلماء باش��د،
و چه كس��ي كه در يك محله ،احكام دين را به چند نفر تعليم ميدهد ضروري اس��ت؛ منتها
هرچه مقام باالتر باش��د ،آگاهيهاي بيش��تر و وس��يعتري مورد لزوم اس��ت .ما در طول تاريخ
تش��يع ،به خاطر عدم آگاهي علما از حقايق جريانات دنيا ،خيلي ضربه خورديم؛ بهخصوص در
دويس��ت سال اخير كه دنيا شكل جديدي پيدا كرد و استعمار پديد آمد و سياستها عوض شد
و دولتهاي اروپايي وارد ميدان سياس��ت جهاني شدند و به كشورهاي اسالمي تعرض كردند.
هرگاه ما عال ِم دين و متقي و باهوش و زرنگ و دقيقي مثل ميرزاي ش��يرازي و ش��يخ انصاري
شر دشمن محفوظ ميمانديم و برنده بوديم ،ولي آنجا كه قدري غفلت و ناآگاهي
داشتيم ،از ّ
در كار بوده است ،ضرر ميكرديم كه آن ضرر ،به يك نفر و يك حوزه و يك مجموعه و يك
سال تمام،
ش��هر و يك س��ال و چند سال محدود نميشد؛ بلكه در برخي موارد اثرش تا پنجاه ِ
جامعة اسالمي را تحت فشار قرار ميداد.
6 66سال چهلودو ،امام(ره) يك پيغامي دادند به علماي مشهد كه من ببرم به آنها ابالغ كنم.
آن پيغا ِم عام اين بود كه من بگويم به آقايان كه بدانيد اس��رائيل دارد مس��لط ميش��ود و امور
اقتص��ادي ما ،امور سياس��ي م��ا را ،دارد قبضه ميكند .خب اين يك چي��زي بود كه احتياج به
استدالل ،آن روز نداشت ،يعني واقع ًا اگر كسي يك مقدار خبر از حوادث و وقايع داشت ،اين را
با خواندن روزنامهها ،با اطالع از رفت و آمدها ،مسافرتها ،ديدارهاي شاه و ديگران و ديگران
ميفهمي��د .حاال امام(ره) اين را َعن بصي��ر ٍة و ابتالء بيان ميكرد .من رفتم پيش يكي از آقايان
مش��هد ،از جملة كس��اني كه اين پيغام را بهشان دادند ،يكي از مالهاي معروف آن روز مشهد
بود .ايش��ان گفتند كه نه ،اسرائيل مش��غول سلطهگري نيست بر ايران .گفتيم خب چرا هست.
گفت به چه دليل؟ اس��تدالل .حاال اس��تدالل خب اينجاها چيست مث ً
ال ،آدم چهجور استدالل
كن��د؟ مث ً
ال اس��تدالل خواهد كرد به گزارش فالن روزنامة خارج��ي كه در روزنامة ما منعكس
شده ،يك چيزي را نقل كرده .شبهه ميكرد كه خب روزنامه كه خبر واحد است ،موثق نيست.
حاال شما بيا درست كن اين را ،كه اين يك خبر واحد را اينجا خدشه نكن.
6 67ش��ما ببينيد ي��ك آدمي كه بصيرت به ام��ور دنيا ندارد ،مس��ائل را نميفهمد ،جريانات را
68/4/20
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تش��خيص نميدهد ،دش��منيها را حس نميكند ،دش��من را نميشناس��د ،از خطر اص ً
ال آگاه
نميش��ود تا وقتي كه خطر بياورد بغلتاند ببردش .اين را چهجور ميش��ود ،با چه بياني ،با چه
دم مس��يحايي ميش��ود اين را كش��اند توي ماجراي نياز يك جامعه؟ واقع ًا نميش��ود .آن روز
اين كس��اني كه عقب ميماندن��د از جريانات و همانطور كه گفتيم واقع ًا لنگري ميش��دند و
نميگذاش��تند حتي پروازكنندگان اي��ن راه ،فداكاران اين خط هم بزنند خودش��ان را به آب و
آتش ،بروند جلو ،اينها مانع آن كارها بودند ،كساني بودند كه سوء ّنيت نداشتند ،بيخبر بودند
از ماجرا.
6 68ام��روز هم همينجور اس��ت .مبادا خي��ال كنيم كه آگاهيهاي دوران مب��ارزه ،امروز ما را
كفاف خواهد داد ،اينجور نيست .همانطور كه ما آن روز كساني را كه ميديديم آگاهي دارند،
بصيرت دارند ،ميتوانند شعار جديد مطرح كنند ،ميتوانند افراد را پرهيز بدهند ،برحذر بدارند از
توطئهه��ا ،از خطره��ا ،ميتوانند مردم را از پيچ و خمها حركت بدهند ،ببرند پيش ،اينها بودند
كه موفق ش��دند و باالخره اين انقالب را به پيروزي رس��اندند .امروز هم آن كساني ميتوانند
اين انقالب را اداره كنند و به پيروزي نهايي برس��انند و رس��وخ و عمق الزم را به انديش��هاي
كه حاكم بر اين انقالب هس��ت ببخشند كه از مسائل مطلع باشند ،شعارهاي مناسب را مطرح
كنن��د ،خطرات اي��ن دوره را كه با خطرات دورة قبل خيلي فرق دارد و خيلي پيچيدهتر اس��ت
تش��خيص بدهند ،دشمن را بشناسند ،دشمنيها را بشناسند ،راه مقابلة با اينها را مطلع باشند.
اين چگونه امكان خواهد يافت؟ وقتي كه انس��ان دي ِد جهاني صحيح و نافذ و قوياي داش��ته
باش��د ،ارتباط شما با مسائل جهاني ،با فرهنگهاي جهاني ،با مطبوعات جهاني ،با كتابها ،با
نوشتهها ،با پيشرفتهاي فرهنگي و علمي ،از اين نظر فوقالعاده حائز اهميت است كه شما را
تكميل خواهد كرد ،از ش��ما آن شخصيتي را كه براي آيندة اسالم مفيد خواهيد بود ،انشاءاهلل
خواهد س��اخت و ش��ما را آن قطبها و آن اس��توانههايي خواهد كرد كه به ش��ما صدها نفر از
روحانيون ،از علماي بزرگ ،پناه بياورند ،ش��ماها آنها را هدايت كنيد ،راهنمايي كنيد .از ش��ما
يك چنين چهرههايي ،يك چنين دلهايي ،يك چنين ش��خصيتهايي خواهد ساخت؛ بصيرت
شما و آگاهي شما.

 n40بصیرت و استقامت

 6 69ش��ما از اول انق�لاب نگاه كني��د آن روحانيوني كه ادني بصيرتي در اين زمينه داش��تند،
توانس��تند مفيد واقع ش��وند .آن كساني كه در سطح باال بودند ،مرحوم شهيد بهشتي را شما به
عنوان يك مثال ببينيد .آدمي بود كه با مسائل جهاني مرتبط و متصل بود .از خصوصيات اين
ش��هيد عزيزمان اين بود كه دو زبان خارجي را خوب ميدانست .ايشان هم به آلماني و هم به
انگليسي س��خنراني ميكرد در محافل ،ميتوانست سخنراني كند .حاال عربي هم كه بلد بود،
البته به عربي هم ايش��ان سخنراني ميكرد .يك چنين تمكني خود اين آشنايي با زبان بيگانه
به اين مرد داده بود و آن بصيرت بود63/6/7.
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 •7 70بعضي كس��ان هس��تند كه به خاطر نداشتن فهم سياس��ي و تحليل سياسي ،در جهنم
ميافتند .البته يك ع ّده هم به خاطر اغراضش��ان به جهن��م ميافتند ،اما بعضي افراد ،غرض
چنداني هم ندارند ،ولي به خاطر نفهميدن و نداشتن بصيرت ،در جهنم واقع ميشوند.
..7 71امروز بصيرت -به تعبير عرف رايج -همان تحليل سياس��ي و فهم سياس��ي اس��ت .بايد
بفهميم دش��من كجاست ،دوست كجاس��ت؛ دشمن كيست ،دوست كيست .بسياري از شما در
دوران جنگ تحميلي به جبهه رفتهايد .گاهي انسان در واحدي نشسته ،صداي توپخانه ميآيد.
آدمهايي كه ناواردند ،اص ً
ال نميدانند صدا از كدام طرف اس��ت و دشمن كجاست .اگر اين آدم
ناوارد را پشت توپ بگذارند و بگويند آتش كن ،يك وقت ميبينيد كه روي جبهة خودي آتش
ريخت! ميداند كه عراق در غرب ايران اس��ت ،اما آيا دش��من هميشه در غرب بود؟ گاهي در
جنوب و گاهي در شمال بود .بايد انسان بداند دشمن كجاست .وقتي كه دانستيد ،راحت آتش
ميريزيد و به هدف ميزنيد ،اما وقتي كه نشناختيد ،آتشتان روي سر خوديها ميريزد .يك
ع ّده به خاطر عدم بصيرت و عدم فهم و عدم تش��خيص ،آتش را روي سر خوديها ميريزند!
امان از وقتي كه اين عدم فهم و عدم تشخيص ،با برخي از اغراض و ضعفهاي اخالقي توأم
شود؛ كه اگر شد ،واويالست!

80/2/12
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 •7 72جزو عوام قرار نگرفتن ،بدين معنا نيست كه حتم ًا در پي كسب تحصيالت عاليه باشيد؛
نه! گفتم كه معناي عوام اين نيست .اي بسا كساني كه تحصيالت عاليه هم كردهاند ،اما جزو
عوامند .اي بس��ا كس��اني كه تحصيالت ديني هم كردهاند ،اما جزو عوامند .اي بسا كساني كه
فقير يا غنياند ،اما جزو عوامند .عوام بودن ،دس��ت خود من و شماست .بايد مواظب باشيم كه
ب��ه اين جرگه نپيوندي��م .يعني هر كاري ميكنيم از روي بصيرت باش��د .هر كس كه از روي
بصيرت كار نميكند ،عوام است .لذا ،ميبينيد قرآن دربارة پيغمبر(ص) ميفرمايد« :أَ ْد ُعوا إِلَی اهلل ِ
صير ٍة أَنَا َو َمنِ اتَّبَ َعني»يوس��ف 108،يعني من و پيروانم با بصيرت عمل ميكنيم ،به دعوت
َعلی ب َ َ
ميپردازيم و پيش ميرويم .پس ،اول ببينيد جزو گروه عواميد يا نه .اگر جزو گروه عواميد ،به
س��رعت خودتان را از آن گروه خارج كنيد .بكوش��يد قدرت تحليل پيدا كنيد؛ تشخيص دهيد و
به معرفت دست يابيد75/3/20.
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 •7 73در س��الهاي آينده و در همة دورههاي عمر شما جوانان كه انشاءاهلل طوالني باد
و طوالني خواهد بود با بس��ياري از مس��ائل مواجه خواهيد ش��د .هر انسان زندهاي طبع ًا با
مس��ائل فراواني مواجه ميش��ود .حاال آيا اين مس��ائلي كه در سالهاي آينده وجود خواهد
داش��ت ،دش��وارتر از مس��ائلي خواهد بود كه م��ا آن را فرض ًا در دهههاي گذش��ته تجربه
كرديم ،يا آس��انتر خواهد بود؛ اين هم قابل تش��خيص نيس��ت .يعني نميشود االن گفت
كه مس��ائل آيندة ما دش��وارتر خواهد بود از آنچه كه در گذشته داش��تيم؛ نخير ،ما اين را
نميتوانيم يقين ًا بگوييم .ممكن اس��ت باش��د ،ممكن اس��ت نباش��د ،اما آنكه من ميتوانم
به ش��ما جوانان س��فارش كنم ،اين است كه جوان او ًال بايد احس��اس مسئوليت كند؛ يعني
واقع�� ًا خودش را مس��ئول بداند و بخواهد كه زندگي را ب��ا پاي خودش پيش ببرد و حركت
كند و مثل پر كاهي در امواج حوادث نباش��د .ثاني ًا با ايمان حركت كند .ايمان نقش بس��يار
مهم��ي در پيش��رفت در همة ميدانها و نيز پي��روزي بر همة موان��ع دارد .ثالث ًا بصيرت و
آگاهي داش��ته باش��د .اگر جوانان اين سه خصوصيت را در خودش��ان تأمين كنند؛ كه البته
كار چندان آس��اني نيس��ت ،اما بس��يار ممكن هس��ت .من خيال ميكنم كه هر وضعي دنيا
پي��دا كند؛ ارتباطات پيش��رفت كند ،تمدنهاي گوناگون به عرص��ة بازار تمدنها در دنيا پا
بگذارن��د ،قدرت بزرگي در دنيا از بين برود ،قدرت جديدي به وجود آيد ،ايران چالشهاي
گوناگوني در مس��ائل اقتصادي و سياس��ي و غيره با ديگران داش��ته باش��د ،نداشته باشد؛
در هم��ة زمينهها ش��ما ميتواني��د موفقيت خودتان را تضمين كنيد .س��عي كنيد اين س��ه
خصوصيت��ي را ك��ه من گفتم ،در خودتان به وج��ود آوريد .ببينيد ،من كه ميگويم س��عي
كني��د ب��ه وجود آوريد ،اعتقادم اين اس��ت كه س��عيها يك اندازه نيس��ت ،يك اندازه هم
موفق نيس��ت ،اما اعتقاد ديگرم اين است كه هر كسي س��عي كند ،باالخره توفيقي خواهد
داشت.
7 74در خودت��ان بصيرت ايج��اد كنيد .قدرت تحلي��ل در خودتان ايجاد كني��د .قدرتي كه
بتواني��د از واقعيتهاي جامعه ي��ك جمعبندي ذهني براي خودتان به وجود آوريد و چيزي
را بشناس��يد .اي��ن ق��درت تحليل خيلي مهم اس��ت .ه��ر ضربهاي كه در ط��ول تاريخ ما
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مس��لمانان خورديم ،از ضعف قدرت تحليل بود .در صدر اس�لام هم ضرباتي كه خورديم،
همينط��ور بوده ،كه حاال اينها بحثهاي تفس��يري زي��ادي دارد .در دورههاي گوناگون
ديگر هم همينطور اس��ت .نگذاريد كه دش��من از بيبصيرتي و ناآگاهي ما استفاده كند و
واقعيتي را واژگونه در چشممان جلوه دهد77/11/13.
7 75نگذاري��د بعض��ي از نيازه��اي مادي و مس��ائل كوچك ،جل��وي بصيرته��ا را بگيرد.
بصيرتتان را حفظ كنيد و دش��منتان را بشناس��يد .دش��من ،ترفندهاي گوناگون دارد؛ و آن
ملتي موفق ميش��ود كه فريب نخورد .دش��من س��عي ميكند آرزوهاي انقالبي را در نظر
يك ملت مؤمن ،كوچك كند .س��عي ميكن��د نيازهاي مادي و كوچك را در نظر او بزرگ
كن��د .ني��از مادي هم نياز اس��ت ،اما از جان كه باالتر نيس��ت! ملتي ك��ه در راه خدا ،جان
برايش نثار كردني اس��ت ،آنجايي كه ميدان مبارزه با دش��من اس��ت ،نيازهاي ديگر چه
تأثيري ميتواند داشته باشد؟!71/8/27
7 76مجموع��ة جوان��ان يك كش��ور وقتي بصيرت دارن��د ،آگاهانه حرك��ت ميكنند و قدم
برميدارند ،همة تيغهاي دش��من در مقابل آنها كند ميش��ود .بصيرت اين است .بصيرت
وقت��ي ب��ود ،غبارآلودگي فتنه نميتواند آنها را گمراه كند ،آنها را به اش��تباه بيندازد .اگر
بصيرت نبود ،انس��ان ولو با ّنيت خوب ،گاهي در راه بد قدم ميگذارد .ش��ما در جبهة جنگ
اگر راه را بلد نباش��يد ،اگر نقش��هخواني بلد نباش��يد ،اگر قطبنما در اختيار نداش��ته باشيد،
يك وقت نگاه ميكنيد ميبينيد در محاصرة دش��من قرار گرفتهايد ،راه را عوضي آمدهايد،
دشمن بر شما مسلط ميشود .اين قطبنما همان بصيرت است.
اجتماعي امروز ،بدون بصيرت نميش��ود حركت كرد .جوانها بايد
زندگ��ي پيچيدة
7 77در
ِ
ِ
فكر كنند ،بينديش��ند ،بصيرت خودشان را افزايش بدهند .معلمان روحاني ،متعهدان موجود
در جامع��ة م��ا از اهل س��واد و فرهنگ ،از دانش��گاهي و حوزوي ،بايد به مس��ئلة بصيرت
اهميت بدهند؛ بصيرت در هدف ،بصيرت در وس��يله ،بصيرت در ش��ناخت دشمن ،بصيرت
در ش��ناخت موانع راه ،بصيرت در ش��ناخت راههاي جلوگيري از اين موانع و برداشتن اين
موانع؛ اين بصيرتها الزم اس��ت .وقتي بصيرت بود ،آنوقت ش��ما ميدانيد با كي طرفيد،
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ابزار الزم را با خودتان برميداريد .يك روز ش��ما ميخواهيد تو خيابان قدم بزنيد ،خب ،با
لباس معمولي ،با يك دمپايي هم ميش��ود رفت تو خيابان قدم زد ،اما يك روز ميخواهيد
برويد قلة دماوند را فتح كنيد ،او ديگر تجهيزات خودش را ميخواهد .بصيرت يعني اينكه
بدانيد چه ميخواهيد ،تا بدانيد چه بايد با خودتان داشته باشيد88/7/15.
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 •7 78جوان ما در مي��دان جنگ -برداريد وصيتنامة اين بچهها را بخوانيد -غالب ًا اين جمله
را مينويس��ند كه پدر! مادر! برادران! بدانيد من از روي بصيرت رفتم و راست ميگويند .راست
ميگوين��د ،از روي بصيرت ميروند ،ميفهمند چهكار دارند ميكنند ،اين بچههاي ما كه توي
اين ميدانها دارند شهيد ميشوند بدانيد اينها ارزشي به قدر ارزش شهيدان صدر اسالم دارند؛
ارزش��ي به قدر ارزش ش��هيدان صدر اس�لام ،در اين ترديد نكنيد ،بصيرتشان همان بصيرت
اس��ت .جوان ما س��اعت دوازده شب ،جوان اهوازي ساعت دوازده عروسياش بود ،دوازده شب
رفت توي حجله ،عروس��ياش بود ،پنج صبح رفت توي جبهه ،هفت صبح ش��هيد شد .حنظلة
غس��يلالمالئكهاي كه ما در تاريخ اين همه به چشممان بزرگ ميآمد و بزرگ هم بود چند تا
نظير داش��ته باش��د در اين زمان خوب است؟ بچههاي سپاه اهواز رفتند پيش مادر يكي از اين
شهدا كه به او تسليت بدهند ،مادر ناراحت كه نبود هيچ ،حرفش اين بود كه كمترين اثري كه
شهادت اين بچة من دارد اين است كه شماها را قرصتر ميكند ،برويد .خب ما چهقدر راجع به
مادر َو َهب و قهرماني او حرف زديم ،خوانديم و گريه كرديم؟ كه سر فرزندش را در روز عاشورا
برداش��ت و پرتاب كرد به طرف دشمن ،گفت اين را من در راه خدا دادم و نميخواهمش ،مال
خداست .اين بصيرت است ،اين آگاهي است ،آني كه امروز بصيرت ندارد آه و ناله ميكند.
7 79كش��ته ش��دن همان ُمردن اس��ت ،فرقي كه ندارد ،چه فرقي ميكند كه در تصادف كسي
بميرد ،به س��كته كس��ي بميرد يا در ميان جنگ با تركش خمپاره كس��ي بميرد؟ مردن ،مردن
اس��ت ديگر ،فرقي كه ندارد ،باالخره هم كه بايد م��رد .جوان ما وقتي ميداند كه اين عمل و
اين حركت و اين مرگ در راه خداس��ت و نتيجهاش اين خواهد ش��د كه قدرتهاي استكباري
جهاني با همين خونها سقوط خواهد كرد ،وقتي اين را ميداند آن وقت با جرأت ميگويد من
ميخواهم بروم و كشته بشوم؛ اسم اين ،همان بصيرت است .بصيرت يعني اين ،يعني با چشم
باز انسان برود توي ميدان .ميداند براي چه دارد ميرود ،ميفهمد59/8/16.
8 80جوان ،خانوادة خود را رها ميكرد؛ يخچال خنك تابس��تان و بخاري گرم زمس��تان را رها
ميكرد و زير آفتاب پنجاه درجة خوزس��تان يا در برفهاي بيس��ت درجة زير صفر كردس��تان
ميرف��ت ،ب��دون اينكه نامي از خودش بگذارد .نامآوراني كه امروز نامش��ان فضاي زندگي ما
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را ُپر كرده ،خودش��ان نام نميخواس��تند .اگر صد عمليات بود و اين جوانان مؤمن؛ امثال شهيد
همت و شهيد خرازي و شهيد ميثمي و شهيد ر ّدانيپور و بقية سرداران بزرگ و شهداي عزيز
اصفه��ان و ديگر مناطق ،آن عملياتها را انجام ميدادند و اثري از آنها نبود ،نميگفتند چرا.
اينجاس��ت كه دريچة دل باز ميش��ود و نور معنويت به آن ميتاب��د .من يك وقت در دوران
جنگ ،وصيتنامة جواني را بعد از ش��هادتش ديدم .خيلي عرفاني بود و مرا بس��يار منقلب كرد.
معروف عارف و س��الك بود .من به دوستان گفتم ،اعتقادم
پدربزرگ اين جوان ،يكي از مراجع
ِ
ِ
اين است كه اين جوان در سنين هفده ،هجده سالگي آن راهي را طي كرد و به آنجايي رسيد
كه پدربزرگ او با پنجاه س��ال سلوك عرفاني و علمي نتوانسته بود به آنجا برسد! اينها براي
يك كشور نعمت و ذخيره است.
8 81اين ش��هيدان براي آرمان اس�لام به شهادت رسيدند .اس�لامي كه در همة زندگي پياده
ش��ود ،اس�لامي كه عدالت را به دنبال آورد ،اس�لامي كه طرفدار خود را عزيز كند ،اس�لامي
كه ملت ايران را با ملت فالن كش��وري كه رؤس��ايش براي خاطر چهار روز بيش��تر حكومت
كردن ،حاضرند بروند پاي تخت حكومت فالن مس��تكبر را ببوس��ند ،متفاوت كند ،اسالمي كه
مسئوالنش در كشور ،دنبال اداي تكليف باشند ،نه دنيازده و رفاهزده80/8/9.
8 82آنچه كه من از شما جوانان انتظار دارم اين است كه در راه اسالم ،او ًال سعي كنيد معرفت
را ب��ا عمق بخش��يدن به آن و با بصي��رت و آگاهي همراه كنيد .ثاني ًا ،آنچ��ه را كه در راه اين
معرفت احس��اس ميكنيد تكليف شماس��ت ،با قدرت و قاطعيت ،ب��دون هيچگونه مالحظهاي
مالمت مالمتگران ،انجام دهيد و بدانيد كه خدا ش��ما را پيروز خواهد
از دش��من و بياعتنا به
ِ
كرد75/12/25.
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 •8 83بالهايي كه بر ملتها وارد ميش��ود ،در بس��ياري از موارد بر اثر بيبصيرتي است.
خطاهاي��ي ك��ه بعضي از افراد ميكنن��د -ميبينيد در جامعة خودمان ه��م گاهي بعضي از
عام��ة مردم و بيش��تر از نخبگان ،خطاهاي��ي ميكنند .نخبگان كه حاال انتظار هس��ت كه
كمتر خطا كنند ،گاهي خطاهايش��ان اگر ك ّم ًا هم بيشتر نباشد ،كيف ًا بيشتر از خطاهاي عامة
مردم اس��ت -بر اثر بيبصيرتي اس��ت؛ خيليهايش ،نميگوييم همهاش.
..8 84بن��ده بارها اين جبهههاي سياس��ي و صحنههاي سياس��ي را مث��ال ميزنم به جبهة
جنگ .اگر ش��ما تو جبهة جنگ نظامي ،هندسة زمين در اختيارتان نباشد ،احتمال خطاهاي
بزرگ هس��ت .براي همين هم هست كه شناسايي ميروند .يكي از كارهاي مهم در عمل
نظامي ،شناس��ايي اس��ت .شناس��ايي از نزديك ،كه زمين را بروند ببينند؛ دشمن كجاست،
چهجوري اس��ت ،مواضعش چگونه اس��ت ،عوارضش چگونه اس��ت ،تا بفهمند چه كار بايد
بكنند .اگر كس��ي اين شناس��ايي را نداشته باشد ،ميدان را نشناسد ،دشمن را گم بكند ،يك
وق��ت ميبينيد ك��ه دارد خمپارهاش را ،توپخانهاش را آتش ميكند به طرفي ،كه اتفاق ًا اين
طرف دش��من ،نميداند ديگر .عرصة سياس��ي عين ًا همين
طرف دوس��ت اس��ت ،نه ِ
طرفِ ،
جور اس��ت .اگر بصيرت نداش��ته باشيد ،دوست را نشناسيد ،دش��من را نشناسيد ،يك وقت
ميبينيد آتش توپخانة تبليغات ش��ما و گفت و ش��نود ش��ما و عمل ش��ما به طرف قسمتي
اس��ت كه آنجا دوس��تان مجتمعند ،نه دشمنان .آدم دش��من را بشناسد ،در شناخت دشمن
خطا نكنيم .لذا بصيرت الزم است ،تبيين الزم است.
8 85يكي از كارهاي مهم نخبگان و خواص ،تبيين اس��ت .حقايق را بدون تعصب روش��ن
كنند ،بدون حاكميت تعلقات جناحي و گروهي بر دل آن گوينده .اينها مضر اس��ت .جناح
و اينها را بايد كنار گذاش��ت ،بايد حقيقت را فهميد .در جنگ صفين يكي از كارهاي مهم
جن��اب ع ّمارياس��ر تبيين حقيقت ب��ود .چون آن جناح مقابل كه جن��اح معاويه بود ،تبليغات
گوناگوني داش��تند .هميني كه حاال امروز به آن جنگ رواني ميگويند ،اين جزو اختراعات
جديد نيس��ت ،شيوههايش فرق كرده؛ اين از اول بوده .خيلي هم ماهر بودند در اين جنگ
روان��ي ،خيل��ي .آدم نگاه ميكند كارهايش��ان را ،ميبيند كه در جنگ روان��ي ماهر بودند.
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تخريب ذهن هم آس��انتر از تعمير ذهن اس��ت .وقتي به شما چيزي بگويند ،سوءظني يك
جا پيدا كنيد ،وارد ش��دن س��وءظن به ذهن آسان است ،پاك كردنش از ذهن سخت است.
لذا آنها ش��بههافكني ميكردند ،س��وءظن را وارد ميكردند؛ كار آساني بود .اين كسي كه
از اين طرف ،خودش را موظف دانسته بود كه در مقابل اين جنگ رواني بايستد و مقاومت
كند ،جناب ع ّمارياسر بود ،كه در قضاياي جنگ صفين دارد كه با اسب از اين طرف جبهه،
ب��ه آن ط��رف جبهه و صفوف خودي ميرفت و همين طور اين گروههايي را كه -به تعبي ِر
امروز ،گردانها يا تيپهاي جدا جداي از هم -بودند ،به هركدام ميرسيد ،در مقابل آنها
ميايس��تاد و مبالغ��ي براي آنها صحبت ميكرد؛ حقايقي را براي آنها روش��ن ميكرد و
تأثير ميگذاش��ت .يك جا ميديد اختالف پيدا ش��ده ،يك عدهاي دچار ترديد ش��دند ،بگو
مگو در آنها هس��ت ،خودش را به سرعت آنجا ميرساند و برايشان حرف ميزد ،صحبت
ميكرد ،تبيين ميكرد؛ اين گرهها را باز ميكرد.
8 86بنابراين ،بصيرت مهم اس��ت .نقش نخبگان و خواص هم اين اس��ت كه اين بصيرت را نه
فقط در خودشان ،در ديگران به وجود بياورند .آدم گاهي ميبيند كه متأسفانه بعضي از نخبگان
خودش��ان هم دچار بيبصيرتياند ،نميفهمند .اص ً
ال ملتفت نيس��تند ،يك حرفي يكهو به نفع
دش��من ميپرانند،؛ به نفع جبههاي كه همتش نابودي بناي جمهوري اسالمي است به نحوي.
نخبه هم هس��تند ،خواص هم هس��تند ،آدمهاي بدي هم نيستندّ ،نيت بدي هم ندارند ،اما اين
اس��ت ديگر ،بيبصيرتي است ديگر .اين بيبصيرتي را بهخصوص شما جوانها با خواندن آثار
خوب ،با تأمل ،با گفتگو با انس��انهاي مورد اعتم��اد و پخته ،نه گفتگوي تقليدي -كه هر چه
گفت ،شما قبول كنيد .نه ،اين را من نميخواهم -از بين ببريد .كساني هستند كه ميتوانند با
استدالل ،آدم را قانع كنند؛ ذهن انسان را قانع كنند.
8 87حض��رت ابيعبداهللالحس��ين(ع) هم از اين ابزار در ش��روع نهض��ت و در ادامة نهضت
جنگ روز عاش��ورا نبايد شناخت ،آن يك بخش از
اس��تفاده كرد .امام حس��ين(ع) را فقط به ِ
جهاد امام حس��ين(ع) اس��ت .به تبيين او ،امر به معروف او ،نهي از منكر او ،توضيح مس��ائل
گوناگ��ون در همان من��ا و عرفات ،خطاب به علم��ا ،خطاب به نخب��گان -حضرت بيانات
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عجيب��ي دارد كه در كتابها ثبت و ضبط اس��ت -بعد هم در راه به س��مت كربال ،هم در
خود عرصة كربال و ميدان كربال ،بايد ش��ناخت .در خ��ود عرصة كربال حضرت اهل تبيين
بودن��د ،ميرفتند ،صحبت ميكردند .حاال ميدان جنگ اس��ت ،منتظرند خون هم را بريزند،
ام��ا از ه��ر فرصتي اين بزرگوار اس��تفاده ميكردند كه بروند با آنها صحب��ت بكنند ،بلكه
بتوانن��د آنه��ا را بيدار كنند .البته بعضي خواب بودند ،بيدار ش��دند .بعضي خودش��ان را به
خواب زده بودند و آخر هم بيدار نش��دند .آنهايي كه خودش��ان را به خواب ميزنند ،بيدار
كردن آنها مشكل است ،گاهي اوقات غير ممكن است88/5/5.
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 •8 88مطالب��ة بصيرت ،مطالبة يك امر دش��وار و ناممكن نيس��ت .بصي��رت پيدا كردن،
كار س��ختى نيس��ت .بصيرت پيدا كردن همين اندازه الزم دارد كه انس��ان اس��ير دامهاى
گوناگون ،از دوستىها ،دش��منىها ،هواى نفسها و پيشداورىهاى گوناگون نشود .انسان
همي��ن قدر نگاه كن��د و تدبر كند ،ميتواند واقعي��ت را پيدا كند .مطالب��ة بصيرت ،مطالبة
همين تدبر اس��ت؛ مطالبة همين نگاه كردن اس��ت؛ مطالبة چيز بيش��ترى نيست .و به اين
ترتيب ميش��ود فهميد كه بصيرت پيدا كردن ،كار همه اس��ت؛ همه ميتوانند بصيرت پيدا
كنن��د .البت��ه بعضى نه به خاط��ر عناد ،نه به خاط��ر بدخواهى ،كه گاه��ى غفلت ميكنند.
انس��ان با اينكه جان خودش را خيلى دوست دارد ،اما گاهى ممكن است در حال رانندگى
هم يك لحظه حواس��ش پرت ش��ود ،يك لحظه چ��رت بزند ،يك ضايع��هاى پيش بيايد.
لغزشهایى كه در اين زمينه پيش مىآيد ،اینها را نميش��ود گناه دانست؛ اما اگر چنانچه
تداوم پيدا كند ،اين ديگر بىبصيرتى اس��ت ،اين ديگر غير قابل قبول اس��ت.

89/8/4
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 •8 89مش��كل برخي از افراد و مجموعهها اين اس��ت؛ بيايمان نيستند ،بيشوق و بيمحبت
هم نيس��تند ،اما لحظهشناس نيستند .لحظه را بايد شناخت ،نياز را بايد دانست .فرض بفرماييد
كساني در كوفه دلهاشان پر از ايمان به امام حسين(ع) بود ،به اهلبيت محبت هم داشتند ،اما
چند ماه ديرتر وارد ميدان ش��دند؛ همهشان هم به شهادت رسيدند ،پيش خدا هم مأجورند ،اما
كاري كه بايد بكنند ،آن كاري نبود كه آنها كردند ،لحظه را نش��ناختند ،عاش��ورا را نشناختند،
در زمان ،آن كار را انجام ندادند .اگر كاري كه ت ّوابين در مدتي بعد از عاش��ورا انجام دادند ،در
هنگام ورود جناب مس��لم به كوفه انجام ميدادند ،اوضاع عوض ميش��د ،ممكن بود حوادث،
جور ديگري حركت بكند .شناسايي لحظهها و انجام كار در لحظة نياز ،خيلي چيز مهمي است.
..شناختن موقعيت ،فهميدن نياز ،حضور در لحظة مناسب و مورد نياز؛ اين اساس كار است كه
مؤمن بايد اين را هم با خود همراه داش��ته باش��د تا بتواند وجودش مؤثر بشود؛ آن كاري را كه
بايد انجام بدهد ،بتواند انجام بدهد.

88/10/29
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 •9 90اينطور نيس��ت كه همة كسانيكه به دشمن كمك ميكنند ،كساني باشند كه دشمن
را شناختهاند و نقشة كلي و مهندسي كالن او را نسبت به نظام دانستهاند و عالم ًا و عامداً به او
كمك ميكنند؛ نه ،عدهاي هم هس��تند كه اگر به آنها گفته ش��ود شما داريد به دشمن كمك
ميكنيد ،حاضرند يقة خودش��ان و ش��ما را بگيرند و پاره كنند و بگويند اين حرفها چيس��ت!
اينها واقع ًا هم با دشمن مخالف و بدند .اگر شما مهندسي كلي و كالن نظام را در نظر داشته
باش��يد ،از اين پرهيز خواهد ش��د .هر كس متوج��ه و مراقب خود و رفتارش باش��د ،از اينكه
نادانس��ته و ناخواسته كمك دش��من باشد ،پرهيز خواهد كرد .وقتي حروف كلمه يا جملهاي در
جدول گذاش��ته ميشود ،بايد عبارتي درست ش��ود .بعضيها نميدانند حرفي كه دارند در اين
خانه ميگذارند ،مكمل آن عبارت اس��ت .تمهيداتي فراهم ميش��ود و اينها ميآيند اين حرف
ون ُص ْنعا»كهف 104،دليل و استداللي هم
ون أَن َّ ُه ْم يُ ْح ِس��نُ َ
«و ُه ْم يَ ْح َس��بُ َ
را در اين خانه ميگذارند َ

برايش درست ميكنند ،اما توجه ندارند كه اين حرف ،آن كلمه يا جملة پانزده حرفي جدول را
يك قدم به تحقق نزديك كرد؛ درس��ت مثل يك پازل كه جاها معين اس��ت و معلوم است كه
من نوعي ميخواهند كه اين قطعه را اينجا
چه قطعهاي كجا بايد گذاش��ته شود .نادانس��ته از ِ
بگذارم؛ من هم فكر ميكنم اشكالي ندارد؛ غافل از اينكه وقتي اين جزء با آن نود جزء ديگر
همراه شد ،آن شكل ،ظاهر ميشود و من كمك كنندة به تشكيل آن بودهام! بعضي اينطوري
عمل ميكنند.
 9 91مث ً
ال اگر دش��من بخواهد براي تحقق آرزوي بزرگ خود كه ريشهكني جمهوري اسالمي
و پايين آوردن پرچم اسالم از قلة اين كشور است طراحي كند ،طبيعت ًا طراحي ،اجزا و مقدماتي
دارد .ايجاد اختالف ،ايجاد بيايماني ،ايجاد مشكالت براي مردم ،عميق كردن فاصلة طبقاتي،
ترويج فساد ،بدبين كردن مردم به مسئوالن ،و دستگاههاي ضابط و انضباطبخش را از حيثيت
انداخت��ن ،مثل از حيثي��ت انداختن قوة قضاييه ،از حيثيت انداختن ش��وراي نگهبان ،از حيثيت
انداختن مجلس ،از حيثيت انداختن دستگاههاي گوناگون؛ همه جزو اجزاء اينهاست .بعضيها
ب��ه اي��ن بخش كمك ميكنند ،بدون اينكه به ارتباط اين بخش با ديگران توجه كنند؛ اين بر
اثر عدم بصيرت است84/3/8.
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 •9 92دشمنان ملت از شفاف بودن فضا ناراحتند؛ فضاي شفاف را برنميتابند؛ فضاي غبارآلود
را ميخواهند .در فضاي غبارآلود اس��ت كه ميتوانند به مقاصد خودش��ان نزديك ش��وند و به
حركت ملت ايران ضربه بزنند .فضاي غبارآلود ،همان فتنه اس��ت .فتنه معنايش اين اس��ت كه
باطن دش��من وارد ميدان ش��وند ،فضا را غبارآلود كنند؛
يك عدهاي بيايند با ظاه ِر دوس��ت و ِ
دش��من صري��ح بتواند چهرة خودش را پنهان كند ،وارد ميدان ش��ود
در اي��ن فضاي غبارآلود،
ِ
وع ال ْ ِفتَ��نِ أَ ْه َو ٌاء تُتَّبَ ُع ،»1تا آنجايي
و ضرب��ه بزن��د .اينكه اميرالمؤمنين(ع) فرمود« :إِن ََّما ب َ ْد ُء ُوقُ ِ
ين»؛ اگر باطل،
ص ِم ْن ِم َز ِ
ك��ه ميفرمايد« :فَ َل ْو أَ َّن الْبَا ِط َل َخ َل َ
اج ال ْ َح ِّق ل َ ْم يَ ْخ َف َع َلی ال ْ ُم ْرتَا ِد َ

عريان و خالص بيايد ،كس��اني كه دنبال ش��ناختن حق هس��تند ،امر برايشان مشتبه نميشود؛
ص ِم ْن ل َ ْب� ِ
�ن
�و أَ َّن ال ْ َح َّق َخ َل َ
�س الْبَا ِطلِ انْ َق َط َع ْت َع ْن ُه أَل ْ ُس� ُ
ميفهمن��د اين باطل اس��تَ .
«و لَ� ْ
�ن»؛ حق هم اگ��ر چنانچه بدون پيرايه بيايد توي ميدان ،معاند ديگر نميتواند حق را
ال ْ ُم َعان ِ ِدي� َ
«و ِلك ْن يُ ْؤ َخذُ ِم ْن َهذَ ا ِض ْغ ٌث َو ِم ْن َهذَ ا ِض ْغ ٌث فَيُ ْم
مته��م كند به حق نبودن .بعد ميفرمايدَ :
َز َج ِ
ان»نهجالبالغه،خطب��ه 50فتنهگ��ر يك تكه حق ،يك تكه باطل را ميگيرد ،اينها را با هم مخلوط
ميكند ،در كنار هم ميگذارد؛ آن وقت كس��اني كه دنبال حقند ،آنها هم برايشان امر مشتبه
ميشود .فتنه اين است ديگر.
9 93حاال در مقابل يك چنين پديدهاي ،عالج چيس��ت؟ عقل س��الم حكم ميكند و ش��رع هم
همين را قطع ًا بيان ميكند ،عالج عبارت است از صراحت در تبيين حق ،صراحت در بيان حق.
وقتي شما ميبينيد يك حركتي به بهانة انتخابات شروع ميشود ،بعد يك عامل دشمني در اين
فضاي غبارآلوده وارد ميدان ش��د ،وقتي ميبينيد عامل دش��من -كه حرف او ،شعار او حاكي از
مافيالضمير اوست -آمد توي ميدان ،اينجا بايد خط را مشخص كنيد ،اينجا بايد مرز را روشن
كنيد .همه وظيفه دارند ،بيش��تر از همه ،خواص؛ و در ميان خواص ،بيش��تر از همه ،آن كساني
كه مس��تمعين بيشتري دارند ،شنوندگان بيش��تري دارند .اين وظيفه است ديگر ،مرزها روشن
بشود و معلوم بشود كه كي چي ميگويد .اينجور نباشد كه باطل ،خودش را در البهالي گرد
و غبا ِر برخاستة در ميدان مخفي كند ،ضربه بزند و جبهة حق نداند از كجا دارد ضربه ميخورد.
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اين است كه حرف دو پهلو زدن ،از خواص ،مطلوب نيست .خواص بايد حرف را روشن بزنند و
مطلب را واضح بيان كنند .اين ،مخصوص يك گرايش سياسي خاص هم نيست.
9 94در داخل نظام اس�لامي ،هم��ة گرايشهايي كه در مجموعة نظام ق��رار دارند ،اينها بايد
صريح مش��خص كنند كه باالخره آن حمايتي كه مس��تكبرين عالم ميكنند ،مورد قبول است
يا مورد قبول نيس��ت .وقتي كه س��ران استكبار ،سران ظلم ،اش��غالگران كشورهاي اسالمي،
ُكشندگان انسانهاي مظلوم در فلسطين و در عراق و افغانستان و خيلي جاهاي ديگر ،ميآيند
وارد ميدان ميش��وند ،حرف ميزنند ،موضع ميگيرند ،خب ،بايد معلوم بشود اين كسي كه در
تبري بجويد ،بگويد
نظام جمهوري اسالمي است ،در مقابل اين چه موضعي دارد؛ حاضر است ّ
من دشمن شمايم؟ من مخالف شمايم؟
9 95وقتي در داخل محيط فتنه ،كس��اني با زبانشان صريح ًا اسالم و شعارهاي نظام جمهوري
اس�لامي را نفي ميكنند ،با عملش��ان هم جمهوريت و يك انتخابات را زير س��ؤال ميبرند،
وقتي اين پديده در جامعه ظاهر شد ،انتظار از خواص اين است كه مرزشان را مشخص كنند،
موضعش��ان را مش��خص كنند .دو پهلو حرف زدن ،كمك كردن به غبارآلودگي فضاست؛ اين
دشمن دشمن است،
كمك به رفع فتنه نيست ،اين كمك به شفافسازي نيست .شفافسازي،
ِ
مانع دش��من اس��ت .غبارآلودگي ،كمك دشمن اس��ت .اين خودش شد يك شاخص .اين يك
شاخص است ،كي به شفافسازي كمك ميكند و كي به غبارآلودگي كمك ميكند .همه اين
را در نظر بگيرند ،اين را معيار قرار بدهند.
9 96ش��ما بدانيد و ميدانيد كه انقالب اس�لامي يك حقيقت است ،برخاستة از يك سنت الهي
اس��ت؛ اين را نميشود از بين برد ،اين را نميش��ود متزلزل كرد .تا وقتي كه آحاد مردم ايمان
دارند ،عالقه دارند ،عش��ق دارند ،اقدام ميكنند ،بدانند اگر همة قدرتهاي عالم هم دس��ت به
دست بدهند ،نخواهند توانست به اين انقالب و به اين نظام و به اين ملت صدمهاي وارد كنند.
وظيفههايي است ،بايد انجام داد .گذرگاههايي است ،بايد از آنها گذشت و عبور كرد .بعضي از
اين گذرگاهها سخت است ،بعضي آسانتر است .الحمدهلل ملت ما از خيلي گذرگاههاي سخت
و دش��وار عبور كرده كه خيلي خيلي دش��وارتر از آن چيزهايي است كه امروز هست ،بعد از اين
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هم خواهد بود .فتنهگر و دشمن هميشه هست ،امروز يك دشمن است ،فردا يك دشمن ديگر
اس��ت ،پسفردا يك كس ديگر اس��ت ،يك جور ديگر اس��ت .يك ملت وقتي بيدار بود ،آگاه
ب��ود ،ع��ازم بود ،ايمان خودش را حفظ كرد ،زنده بود ،رويش داش��ت ،با همة اين معارضهها با
آس��اني -كه روزبهروز آسانتر هم خواهد شد -ايس��تادگي ميكند ،دست و پنجه نرم ميكند،
ب��ر همة اين معارضهها هم فائق ميآيد .ما بحمداهلل امروز نش��انة اي��ن رويشها را ميبينيم؛
اين جوانهايي كه در انقالبند .من توصيه ميكنم به مجموعة دوس��تان كه براي هرچه بهتر
پي��ش بردن كار ،از اين جوانهاي امروز ،از اين نوخاس��تههاي انق�لاب ،رويشهاي انقالب،
هرچه بيش��تر اس��تفاده كنند .خيلي از اين جوانها يا انقالب را نديدهاند يا در پيروزي انقالب
س��نين خيلي كمي داشتهاند ،اما امروز از كاري كه ما آن روز ميكرديم ،خيلي بهتر دارند عمل
ميكنن��د ،خيلي قويتر دارند عمل ميكنند ،هوش��يارانهتر دارند كار ميكنند .انقالب بحمداهلل
برگ و بارش روزافزون است88/10/29.
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چند توصیه
9 97چند توصيه به ملت عزيزمان ،مواظب باش��يد صبرتان را از دس��ت ندهيد .ما با صبر پيروز
ش��ديم؛ باز هم بايد با صبر پيشروي بكنيم .مواظب باشيد بصيرتتان را از دست ندهيد ،دشمن
را بشناسيد و دشمنيها و ترفندهاي او را درست تشخيص بدهيد .تبليغاتي كه دشمن ميكند،
حرفي كه دش��من ميزند و ش��ايعهاي كه دشمن مياندازد ،به چش��متان بيايد .توجه كنيد كه
دش��من با چه انگيزهاي اين حرف را ميزند ،اين ش��ايعه را ميپراكند ،اين خبر دروغ را نقل
ميكند و اين اظهار منافقانه را بر زبان جاري مينمايد .بههرحال ،دشمن ،دشمن است70/3/14.
9 98باور كنيم كه هميشه امكان ضربه زدن از سوي دشمنان انقالب و دشمنان ايران اسالمي
هست ،حتي در بهترين شرايط .هميشه كمين دشمن را در نظر داشته باشيم .غفلت از اينكه
ممكن اس��ت به حركت عمومي ملت ايران ضربهاي وارد ش��ود ،چيز خطرناكي است .هشيار
(ع)
ه»نهجالبالغه،نامه62
ام ل َ ْم يُنَ ْم َع ْن ُ
«و َم ْن ن َ َ
باش��يد .اين همان توصية امير مؤمنان اس��ت كه فرمودَ :
در عرصة زندگي سياس��ي دچار خوابآلودگي نش��ويم؛ در پشت سنگرها خوابمان نبرد .اگر تو
خوابت برد ،بايد بداني كه دشمن ممكن است بيدار باشد .اين تحليل نيست كه ما ميگوييم،
اطالع اس��ت .دش��منان نظام جمهوري اسالمي س��عي كردند ،تالش كردند ،شايد بتوانند در
فضاي آزادياي كه نظام اس�لامي به مردم داده اس��ت ،براي مردم دغدغه و دردس��ر درست
كنند .س��عي كردند ،پول خرج كردند ،رس��انههاي زيادي را به كار انداختند ،عوامل بسياري را
بس��يج كردند ،ش��ايد بتوانند از اين وضعيتي كه براي ملت ايران يك عيد به حس��اب ميآمد،
يك جش��ن بزرگ ملي به حس��اب ميآمد ،وضعيتي عليه ملت ايران درست كنند؛ تالش شد.
اي��ن تجربه (تجربة انتخابات  88و حوادث بعد از آن) بايس��تي ب��راي ما -همة ما ،همة آحاد
مردم -تجربة هش��داردهندهاي باشد .اگر ما در صحنة زندگي سياسي و اجتماعي به همديگر
بدبين باش��يم ،به چش��م دش��من به يكديگر نگاه كنيم ،اين فرصت براي دشمنان حقيقي ما
پيش خواهد آمد .اگر فكر نكنيم ،اگر بصيرت نداش��ته باشيم ،اگر فراموش كنيم كه دشمناني
در كمين انقالبند ،ضربه خواهيم خورد؛ اين براي ما تجربه ش��د88/5/12.
9 99صب��ر و بصي��رت و وحدتت��ان را حفظ كني��د .نگذاريد ب��ه بهانههاي گوناگ��ون ،آدمهاي
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كمبصيرت ،يا كمصبر ،يا خودخواه ،يا بيتوجه به مصالح عمومي مردم ،ميان صفوف مستحكم
شما فاصله بيندازند و شما را نسبت به يكديگر ،يا نسبت به مسئوالن دلچركين و نگران كنند.
آگاه باش��يد و بدانيد كه اين راه به هدف خواهد رس��يد ،چون راه پيامبران و راه اوصيا و آرزوي
مؤمنان صالح در طول همة زمانهاي گذش��ته اس��ت .ملتهاي ديگر به ش��ما نگاه ميكنند و
ميخواهند از شما بياموزند70/3/14.

فصل دوم :استقامت
1100ما سايش و فرسايش پيدا ميكنيم .دل و جان ما در برخورد
با حوادث روزمرة زندگي ،به طور دائم در حال فرس��ايش اس��ت.
بايد حس��اب اين فرس��ايشها را كرد و جبران آن را با وس��ايل
درس��ت ،پيشبيني نمود ،و الاّ انسان از بين خواهد رفت .ممكن
اس��ت انس��ان از لحاظ مادي و صوري ،تنومند و فربه هم بشود،
اما اگر به فكر جبران اين س��ايشها نباشد ،از لحاظ معنوي نابود
خواهد شد81/7/17.
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استقامت
 1101در قرآن در مورد بناي جامعة اسالمي و رسيدن به آرمانهاي بزرگ ،يك نكتة بسيار اساسي
وجود دارد و آن ،مسئلة استقامت كساني است كه فرياد حقيقت را سر دادند و پرچم حقيقت را بلند
كردند و پاي آن ايس��تادند .استقامت الزم است تا انسان بتواند آرمانهاي بزرگ را ببيند .بسياري
از آرمانها جز با ايستادگي يك ملت در طول ساليان مستمر و مداوم ،دستيافتني نيست80/8/10.
 1102استقامت ،مفهوم خيلي پيش پا افتاده و رايج و غيرمهمي تلقي ميشود ،ولي اين طور نيست.
اس��تقامت ،يك مفهوم بسيار مهم و حساس��ي دارد كه اهميت آن در عمل ،به مراتب بيش از آن
«و
چيزي است كه انسان در ذهن خود تصور ميكند .استقامت ،يعني پافشردن بر طريق مستقيم َ
َ
قاموا َع َلی ال َّطري َق ِة أَ َ
ماء غ ََدقا»جن 16،اگر به همان صراط مستقيم پافشاري
أ ْن ل َ ِو ْاس��تَ ُ
ل ْس َق ْينا ُه ْم ً
كنند؛ يعني در همين جهتگيري باش��ند و راه خودشان را عوض نكنند و تحت تأثير شرايط قرار
نگيرند ،آن وقت آن نتايج دنيوي و ثواب اخروي ،مترتّب خواهد ش��د .اينكه قرآن ميفرمايد «إِ َّن
قاموا تَتَنَ َّز ُل َع َل ْيه ُِم ال ْ َمالئ ِ َك ُة -نزول مالئكه ،ش��رف مواجه ش��دن و
ال َّ َ
ذين قالُوا َربُّنَا اهللُ ثُ َّم ْاس� َ�ت ُ
مخاطب شدن به خطاب مالئكه و فرشتگان الهي -أَالَّ تَخافُوا َو ال تَ ْح َزنُوا»فصلت 30،مالئكه بيايند
و به شما بگويند نترسيد ،محزون نباشيد .چه وقت اين شرف دست ميدهد؟ در صورت استقامت.
آدم يك كلمه ميگويد اس��تقامت كنيد ،ايس��تادگي كنيد ،همه هم به خودش��ان نگاه ميكنند و
ميگويند بله ،ايستادگي ميكنيم ،ليكن ايستادگي در مقام عمل ،مسئلة خيلي مهمي است.
1103ما سايش و فرسايش پيدا ميكنيم .دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمرة زندگي ،به طور
دائم در حال فرس��ايش است .بايد حساب اين فرسايشها را كرد و جبران آن را با وسايل درست،
پيشبيني نمود ،و الاّ انسان از بين خواهد رفت .ممكن است انسان از لحاظ مادي و صوري ،تنومند
و فربه هم بشود ،اما اگر به فكر جبران اين سايشها نباشد ،از لحاظ معنوي نابود خواهد شد .قرآن
«ربُّنَا اهلل» يعني اعتراف
ميفرمايد« :إ َِّن ال َّ َ
ذين قالُوا َربُّنَا اهللُ ثُ َّم ْاستَ ُ
قاموا تَتَنَ َّز ُل َع َل ْيه ُِم ال ْ َمالئ ِ َكةُ»َ .
به عبوديت در مقابل خدا و تسليم در مقابل او .اين چيز خيلي بزرگي است ،اما كافي نيست .وقتي
«ربُّنَا اهلل» را
«ربُّنَا اهلل» ،براي همين لحظهاي كه ميگوييم ،خيلي خوب اس��ت ،اما اگر َ
ميگوييم َ
«ربُّنَا اهلل» امرو ِز ما ،ديگر براي فرداي ما كاري صورت نخواهد داد .لذا ميفرمايد:
فراموش كرديمَ ،
76/10/8
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قاموا» ،پايداري و اس��تقامت كنند و در اين راه باقي بمانند .اين است كه موجب ميشود
«ثُ َّم ْاس��تَ ُ
«تَتَنَ َّز ُل َع َل ْيه ُِم ال ْ َمالئ ِ َكةُ» ،و الاّ با يك لحظه و يك برهه خوب بودن ،فرشتگان خدا بر انسان نازل
نميش��وند ،نور هدايت و دس��ت كمك الهي به سوي انسان دراز نميشود و انسان به مرتبة عبا ُد
قاموا» .اگر بخواهيد اين
الصالحين نميرس��د .بايد اين را ادامه داد و در اين راه باقي ماند« ،ثُ َّم ْاستَ ُ
اس��تقامت به وجود آيد ،بايد به طور دائم مراقبت كنيد كه اين بار مبناي معنويت از س��طح الزم
پايين نيفتد81/7/17.
حال
 1104كساني كه پايداري و استقامت ورزيدند ،فرشتگان بر آنها نازل ميشوند؛ يعني در همين ِ
حيات دنيويشان ،با ملكوت اعلي ارتباط پيدا ميكنند؛ يعني از لحاظ روحي و فكري و رواني ،يك
ذخيرة تمام نشدني پيدا ميكنند و هيچ خوف و بيم و اندوهي بر آنها سايه نخواهد افكند .بيم در
مقابل خطرهايي است كه ممكن است در اين راه انسان را تهديد كند .وقتي انسان ترس نداشت،
َجريتر و با قدرتِ بيشتر و روحية بهتر در اين راه پيش ميرود و به هدف نزديكتر ميشود .انسان
وقتي حزن و اندوه ندارد ،به خاطر اين است كه چيزي را از دست نميدهد .او ًال موفقيتهاي اين
راه زياد است .ثاني ًا اگر انسان چيزي را هم از دست بدهد ،چون در راه وظيفه و انجام تكليف الهي
است ،وجدانش آسوده است؛ مثل خانوادههاي شهدا كه بچههاي آنها شهيد شدهاند و داغ ديدهاند،
اما درعينحال دلهايش��ان شاد است .اينها فرق دارند با كساني كه اين حادثه براي آنها بر اثر
غير شهادت پيش آمده است80/9/21.
1105ش��روع ،چيز مباركي است ،اما كافي نيست .وقتي استقامت ورزيديد ،در راهي پاي فشرديد و
آن را استمرار داديد ،ارزش آن مضاعف ميشود .به شروع خوب اكتفا نكنيد ،بنا را بگذاريد بر ادامة
راه ،همراه با دقت و مالحظه و مراعات همة شرايطي كه براي ادامة اين راه الزم است82/9/17.
1106حفظ نعمت به مراتب مشكلتر از كسب نعمت است .استقامت كردن اساس كار است ،و الاّ
يك وزنة سنگين را آدم ضعيفي مثل بنده هم ممكن است بردارد و يك لحظه س ِر دست بلند كند؛
ليكن نميتواند نگه دارد ،آن را مياندازد .قوي و كنندة كار ،كسي است كه بتواند اين وزنة سنگين
را ظرف مدت الزم س ِر دستش نگه دارد .خيلي از ماها ّنيتهايمان خوب است و با ّني ِت خوب وارد
ميش��ويم ،اما نميتوانيم اين ّنيت را نگه داريم .اين ّنيت در اثناي راه به موانعي برخورد ميكند،
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قوي معارضي دل را -كه جايگاه
سايش پيدا ميكند ،كمرنگ و ضعيف ميشود و احيان ًا يك جاذبة ِ
ّنيت ،دل است -به سوي خودش جذب ميكند .يك وقت نگاه ميكنيد ،ميبينيد اص ً
ال ّنيت رفت؛
«ربُّنَا اهلل» را
ّنيت يك چيز ديگر ش��ده ،آن وقت راه انس��ان عوض ميشود .اگر ميبينيد بعضيها َ
گفتند ،اما امروز به جاي كعبه رو به بُتكده دارند؛ شعا ِر خوب را دادند ،اما امروز ص دوهشتاد درجه
در جهت عكس آن شعار حركت ميكنند ،عاملش اين است ،نتوانستند نگه دارند .چرا نتوانستند؟
چون در اثناي راه ،جاذبهها پيدا ميشود .البد شنيدهايد كه كسي ّنيت كرد چهل روز رياضت بكشد،
اما روز دوم ،روز پنجم ،روز بيستم ناگهان عوامل شيطاني شروع به دخالت كردند؛ زني با اين چهره
وارد شد ،غذايي با آن شكل جلويش گذاشته شد ،پولي به آن صورت به او عرضه شد ،لذا نتوانست
خودش را نگه دارد ،بنابراين تسليم شد و زحمات آن بيست روز و سي روزي هم كه قب ً
ال كشيده
بود ،باطل ش��د .اينها ممكن اس��ت واقعيت داشته باشد ،اما اگر واقعيت هم نداشته باشد ،مفهوم
نمادين آن براي ما درسآموز است84/6/8.
1107ما بايد اين هدف را از ياد نبريم كه استقامت ،يعني بيراهه نرفتن ،خط را گم نكردن و هدف
را فراموش نكردن .اين امر ،اينقدر حساس و مهم است كه خداي متعال به پيامبر(ص) با آن عظمت
ني��ز همين توصيه را ميكند كه ما حاال ميخواهيم ب��ه خودمان اين توصيه را بكنيم .ميفرمايد
ُ
تاب َم َع َ
ك»هود 12،مواظب باش راه را گم و اشتباه نكني .اين گم كردن
َاستَ ِق ْم َكما أ ِم ْر َت َو َم ْن َ
«ف ْ
راه ،حرف كلي و مبهمي اس��ت؛ هر كس ميگويد كه راه اين اس��ت .ممكن است دو رفيق يا دو
برادر ،سليقهها و ديدگاهها و مباني مختلفي داشته باشند و در زمينههاي سياسي يا اقتصادي ،از دو
نوع فكر برخوردار باشند و هركدام بگويد كه راه من ،راه درستي است .آيا معناي استقامت در راه،
اين است؟ نه ،طبع ًا اين اختالفات ساليق وجود دارد.
ال در هر نماز دو بار ،و هر روز اق ً
..1108ش��ما اق ً
�لا ده بار ،خدمت پروردگار عرض ميكنيد« :ا ِ ْه ِدنَا
الص َ
راط ال ْ ُم ْس��تَ ِقيم»حمد 6،معمو ًال انس��ان يكبار دعا ميكند .اينكه دائم صراط مستقيم را از خدا
ِّ
ُ
َاستَ ِق ْم َكما أ ِم ْر َت»هود 12،است؛ استقامت .بهخصوص ماها كه كارگزار
ميخواهيم ،همان استجابت «ف ْ
و مسئوليم ،بارمان سنگينتر است69/9/14.
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حفظ صراط مستقیم
1109موضوعاتي در قرآن ،خيلي تكرار ش��ده اس��ت .فرض بفرماييد مس��ئلة شيطان به عنوان
دش��من هميشگي ،خيلي تكرار شده است .مسئلة كفار و دش��منان انبياء و كارهايي كه كردند
و مبارزات پيغمبران ،خيلي تكرار ش��ده اس��ت .اين تكرارها بيجهت و بياستدالل نيست .اگر
نكته فوقالعاده مهم نباشد ،اين همه تكرار در آن انجام نميگيرد .ما هم بايستي دنبال همين
چيزها باش��يم ،ببينيم در زندگي ما چه چيزي مهمتر است ،آن را بيابيم و روي آن فكر و تأمل
و تمرين و مجاهدت كنيم.
الص َ
راط ال ْ ُم ْس��تَ ِقيم» كه ما در نماز تكرار ميكنيم ،بهخصوص با توجه به
1110اين قضية «ا ِ ْه ِدنَا ِّ
تأكيدي كه در س��ورة مباركه حمد ،بر روي اين موضوع ش��ده است ،بسيار مهم است .وجهش
اين اس��ت كه اص ً
ال حفظ و پيمودن صراط مس��تقيم در زندگي بشر ،مسئلة واقع ًا مهمي است.
البته آن بشري كه از اول ،راه را گم كرده ،يا راه را از اول پيدا نكرده ،محل كالم نيست -محل
كال ِم آيه هس��ت ،ولي حاال محل كال ِم من نيس��ت -اما آن بشري كه راه هدايت را پيدا كرده
اس��ت ،در طول اين پنجاه سال ،شصت سال ،هشتاد سال عمر ،دائم در معرض انحراف از اين
راه مستقيم است! اين چيز خيلي پرخسارتي است! فرض كنيد كه شما زحمت بكشيد و از روي
آدرسهاي زياد ،با چهقدر تالش و مجاهدت ،خط مس��تقيمي را به س��مت هدفي كه برايتان
نهايت اهميت را دارد ،پيدا كنيد و هر قدم احتمال بدهيد كه در حين كار ،گمراهي و گمشدگي
پيش ميآيد .اين دغدغة هميشگي موجب ميشود كه انسان ،تدابيري را اتخاذ كند؛ اين همان
مسئلة حفظ صراط مستقيم است.
..1111اس��تقامت! اس��تقامت هم معنايي است كه سهل و ممتنع است .به نظر آسان و قابل فهم
ميآيد ،ولي دقت كه بكنيم ،ميبينيم معناي خيلي دش��واري اس��ت؛ هم تش��خيصش قدري
مشكل است ،هم رعايتش در عمل ،خيلي مهم است.
..1112اگر ش��ما استقامت كرديد ،پس هدايت ش��امل حالتان شده است .استقامت كردن ،يعني
الص َ
راط ال ْ ُم ْستَقيم» در
پافشاري كردن به ادامة طي طريق در راه مستقيم .اينكه گفتيم «ا ِ ْه ِدنَا ِّ
سورة حمد ،با تأكيد ذكر شده است ،با اين بيان است .شما اص ً
ال از اول سوره نگاه كنيد« ،ب ِ ْس ِم
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داستان خيلي مهمي است،
داستان خود «ب ِ ْس ِماهلل ِ»،
منِالرحيم» يك معرفت اس��ت .البته
الر ْح
ِ
ِ
َّ
اهلل ِ َّ
چون اس��م در اينجا به معناي آن چيزي كه من و ش��ما از معناي اسم ميفهميم ،نيست .اسم
يعني مظهر ،مجرا .خب ،ذات مقدس پروردگار ،مظاهر گوناگوني براي تجلّي دارد .يكجا يك
1
تجلّي دارد كه اس��م آن ،تجلّي رحمانيت اس��ت -كه البته باز تعبير اسم در اينجا ،ضيق خناق
اس��ت -به اين اعتبار به ذات مقدس پروردگار« ،رحمان» ميگويند .ذات مقدس پروردگار يك
تجلي ديگر دارد كه رزق دهندگي او اس��ت؛ به اين اعتبار ،ذات مقدس پروردگار ،ر ّزاق اس��ت.
المتِين» .يك وقت است كه بحث صفات ذات يا صفات فعل نيست ،بحث
الر ّز ُ
اق ذُوال ّقو ِة َ
« ُه َو َ
ذات مقدس پرورگار است .وقتي بخواهند آن را مطرح كنند ،آن وقت «اهلل» اسم است ،كه بين
علما معروف اين اس��ت كه اين اس��ماء مقدس پروردگار ،اسماالسم هستند .اسم ،يعني همان
تجلي خاصي كه براي ذات مقدس پروردگار اس��ت كه آن تجلي با تعبيري بيان
ظهور ،همان
ِ
ميشود كه آن تعبير ،كلمة «اهلل» ،يا كلمة «رحمان» ،يا كلمة «رحيم» است .اينها اسماالسمند.
پس اسم ،يعني آن ظهور ،يعني آن تجلي .شما ميگوييد «بسماهلل» ،اين «با» هم باي استعانت
سببيت و آن چيزهايي كه گفته ميشود ،نيست« .با» به اين معنا ،يعني
است .به نظر بنده ،باي ّ
وابس��تگي و تعلق به ذات مقدس پروردگار -شايد كلمة استعانت هم درست نباشد -همة عالم
وجود ،متعلق ،مرتبط و قائم به اوس��ت ،متكي به ذات مقدس اوس��ت كه «اگر نازي كند ،از هم
فرو ريزند قالبها» اين «با»ي «بس��ماهلل» است! لذا در روايات دارد كه همة «بسماهلل» در «با»ي
آن جمع شده است ،چون اگر اين «با» نباشد ،آن معناي تعلق و وابستگي و ارتباط مطلق ،معنا
الرحيم» ،خودش يك ذكر است.مقدمة اذكار ديگر نيست كه آدم
الرحمن ّ
نخواهد داد« .بس��ماهلل ّ
الرحيم» ،مقدمهاي براي ذكر ديگر اس��ت -يعني من با استعانت از
الرحمن ّ
خيال كند «بس��ماهلل ّ
نام تو ،اين كار را ش��روع ميكنم -نه ،خودش يك ذكر مستقل است! در بعضي از توصيههاي
الرحيم» را توصيه ميكنند كه تعداد حروف اين اسم هم نوزده
الرحمن ّ
ذكري ،خو ِد ذكر «بسماهلل ّ
اس��ت .لذا عدد نوزده هم كه حاال بعضي ف َِرق باطله آن را گرفتهاند ،اصلش مال ماس��ت .عدد
الرحيم» است .پس
الرحمن ّ
مقدسي اس��ت ،به خاطر اينكه تعداد حروف كلمة عبارت «بسماهلل ّ
 -1گلوگير
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الرحيم» ،يك بيان معرفت اس��ت .يك عرض معرفتي از معارف عظيم الهي
الرحمن ّ
«بس��ماهلل ّ
الرحي ِم» و «مالِ� ِ
�ك يَ ْو ِم الدِّ ين» هم از همين
اس��ت .بعد «ال ْ َح ْم� ُ
�د هلل َر ِّب الْعال َ َ
«الر ْحمنِ َّ
مين»َّ ،
قبيلند.
1113ش��روع درخواس��ت ما از پروردگار عالم در اين اول قرآن -در سورة حمد -از كلمة «إِي َّ َ
اك
ن َ ْعبُ ُد َو إِي َّ َ
اك ن َ ْس��تَعين» اس��ت كه معارف خيلي عظيم در اين هست .در تفاسير ميفرمايند كه
الص َ
راط ال ْ ُم ْس��تَقيم».
مصداق بزرگ اس��تعانت ،آن مطلبي اس��ت كه در آية بعد ميآيد «ا ِ ْه ِدنَا ِّ
الص َ
راط ال ْ ُم ْستَقيم»؛ ما را
ميبينيد همة اين مقدمات ،كانّه مقدمه براي اين عبارت است «ا ِ ْه ِدنَا ِّ
به صراط مس��تقيم هدايت كن .بعد «صراط مستقيم» را توضيح ميدهد ِ
«ص َ
ذين أَنْ َع ْم َت
راط ال َّ َ
وب َع َل ْيه ِْم َو َ
َع َل ْيه ِْم غ َْي ِر ال ْ َم ْغ ُض ِ
ال الضَّ الِّين» ،تفس��ير و توضيح صراط مس��تقيم اس��ت .صراط
مستقيم چيست؟ صراط مستقيم ،عبارت است از راه كساني كه به آنها نعمت دادي.
1114خب ،خداي متعال به خيلي افراد نعمت داده اس��ت .يك جا ميفرمايد «ف َُأولئِ َ
ذين
ك َم َع ال َّ َ
حين»نس��اء 69،پس خداي متعال ،هم
يقين َو ُّ
ين َو ِّ
الش َ��هدا ِء َو َّ
الصال ِ َ
الصدِّ َ
أَنْ َع َم اهللُ َع َل ْيه ِْم ِم َن النَّبِيِّ َ
نبيين ،هم به ص ّديقين ،هم به ش��هدا و هم به صالحين نعمت داده است .يك جا ميفرمايد
به ّ
َ
�رائيل ا ْذ ُك ُروا ن ِ ْع َمتِ َي الَّتي أَنْ َع ْم ُت َع َل ْي ُك ْم َو أَن ِّ��ي فَضَّ ْلتُ ُك ْم»بقره47،و 122خداي متعال
«يا بَني إ ِْس�
به بنياس��رائيل هم نعمت داده است .همين تعبير «يا بَني إ ِْس َ
رائيل ا ْذ ُك ُروا ن ِ ْع َمتِ َي الَّتي أَنْ َع ْم ُت
َع َل ْي ُك ْم» ،دو بار فقط در س��ورة بقره است؛ غير از آن هم هست .دربارة اشخاص هم آمده است
ك َز ْو َج� َ
�ك َع َل ْي َ
�ول لِلَّ��ذي أَنْ َع َم اهللُ َع َل ْي ِه َو أَنْ َع ْم َت َع َل ْي ِه أَ ْم ِس� ْ
«إِ ْذ تَ ُق� ُ
�ك َو اتَّقِ اهللَ» دربارة
زيدبنحارث اس��ت .البته نعمت دادن خداي متعال به اش��خاص ،چيزي را روشن نميكند كه
آدم از طريق آن بتواند «صراط مس��تقيم» را بفهمد .ل��ذا -به قول ما طلبهها -قيد احترازي به
آن زده شده است.
�راط ال َّ َ َ
ِ 1115
«ص� َ
�م غ َْي ِر ال ْ َم ْغ ُض ِ
�م» ،آن «أَنْ َع ْم َت َع َل ْيه ِْم»ي كه مورد
وب َع َل ْيهِ� ْ
ذين أنْ َع ْم َت َع َل ْيهِ� ْ
غضب قرار نگرفته باش��ند .آنها هم «أَنْ َع ْم َت َع َل ْيه ِْم»ان��د .اين «غ َْي ِر ال ْ َم ْغ ُض ِ
وب َع َل ْيه ِْم» ،صفت
ذين أَنْ َع ْم َت َع َل ْيهِم» اس��ت .صفت يكي از آن كس��اني كه به آنها ا ِنعام كردي -كه من راه
«ال َّ َ
آنها را از تو ميخواهم« -غ َْي ِر ال ْ َم ْغ ُض ِ
وب َع َل ْيه ِْم» اس��ت .كما اينكه بنياسرائيل ،مورد غضب
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الضالّين» از كس��اني هم نباش��ند كه
«ولاَ ّ
قرار گرفته؛ «غ ََض َباهللُ َع َليهِم» ،در قرآن آمده اس��تَ .
گمراه ش��دهاند .صِ رف اينكه خدا به كس��ي نعمت داد ،كافي نيس��ت ،بايد كسي كه خدا به او
نعمت داده اس��ت ،هم مورد غضب خدا قرار نگرفته باش��د ،هم گمراه نش��ده باشد .خب ،مورد
غض��ب خدا قرار گرفتن ،مثل چه كس��اني؟ در روايات دارد كه مراد ،بنياس��رائيل اس��ت؛ هم
�ت َع َل ْيه ِْم»اند ،هم «ال ْ َم ْغ ُض ِ
وب َع َل ْيهِم»اند .خداوند راه آنها را به ما توصيه نميكند .مراد
«أَنْ َع ْم� َ
«الضالّين» هم نصاري -مسيحيان -هستند .آية قرآن صراحت دارد كه آنها به ضاللت افتادند.
ّ
َ
َ
1116بنابراين ما ««أنْ َع ْم َت َع َل ْيه ِْم»ي داريم كه مورد غضب اس��ت«« .أنْ َع ْم َت َع َل ْيه ِْم»ي داريم كه
مورد ضاللت است .چه زماني اين ««أَنْ َع ْم َت َع َل ْيه ِْم» ،مورد غضب قرار گرفتند؟ از اول كه مورد
غضب نبودند ،بعداً مورد غضب قرار گرفتند .چه چيزي موجب شد؟ همين عدم استقامت ،عدم
مراقبت و عدم دقت! براي آنجاهايي كه راه انس��ان ،بياختيار كج ميش��ود و گمراه ميگردد
��بت ،يا آن
عظيم
و خالفي را انجام ميدهد .فرض بفرماييد مثل قضية قانونش��كني
ِ
(يوم)الس ْ
َ
«و قَ ْتلِه ُِم
لجاجتهاي��ي كه با حضرت موس��ي كردند و آن خونهايي كه ب��ه دل انبياء نمودند! َ
أْ َ
ياء ب ِ َغ ْي ِر َح ٍّق»نس��اء 155،اين همه پيغمبران را كش��تند! البته كه اينها بهتدريج واقع شد ،هيچ
النْبِ َ
كدام از اول ،اينگونه نبود.
1117من در س��الهاي پنجاه و پنجاهويك در مش��هد ،همين آيات سورة بقره را براي جوانان و
دانشجويان تفس��ير ميكردم .به طور مفصل در اين آيات ،روي مسئلة بنياسرائيل بحث شده
اس��ت -چون آيات بنياس��رائيل اس��ت -من مفصل فكر و مطالعه و كنكاش ميكردم .اين را
بدانيد كه بنياس��رائيل در آن دوران ،برجس��تهترين بندگان خدا و ن��ژاد برگزيدة الهي بودند و
اين هم آسان به دست نيامده بود .آنان سالهاي متمادي در زير فشار حكومت فرعوني ،واقع ًا
مبارزه و ايس��تادگي كرده بودند .آنان با وجود حكومت عظيم فرعوني در مصر -كه خب معلوم
اس��ت ،ميدانيد كه حكومت فرعوني ،حكومت فوقالعادهاي بوده اس��ت .امروز نش��انهها و آثار
فرعوني در تاريخ نش��ان داده ميش��ود -در زير فشار آن حكومتي كه هم متمدن بود ،هم ق ّهار
بود ،هم ظالم و هم در امور ادارة كش��ور بس��يار موفق ،عادات خودشان را عوض نكرده بودند،
چه برس��د به دين خودشان! دينشان را حفظ كردند ،عادات و سنتهايشان را حفظ كردند ،نژاد
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خودشان را حفظ كردند.
َ
ساء ُكم»بقره49،
ناء ُك ْم َو يَ ْستَ ْحيُ َ
1118من احتمال ميدهم علت اينكه فرعون گفت «يُذَ ب ِّ ُح َ
ون أبْ َ
ون ن ِ َ ْ
م��ردان آنها را ذبح كنند و زنانش��ان را زن��ده نگه دارند ،اين بود كه اين ن��ژاد را از بين ببرد،
نگذارد اين اس��تقامت ن��ژادي باقي بماند ،نژاد را خراب كند؛ مقص��ودش اين بود! زنان آنان را
دس��ت سربازها و نوكرها و اينها بس��پارد كه اص ً
ال اين نژاد باقي نماند! بيچاره شده بود ،و الاّ
در قضية حضرت موس��ي ،اگر دنبال حضرت موس��ي بود ،كافي بود بچهها را بكشد ،الزم نبود
ون
مردها را بكشد .نگهداشتن زنان هم خصوصيتي نداشت كه روي آن تكيه كند .اين «يَ ْستَ ْحيُ َ
�اء ُك ْم» ،ا ِبقا و حفظ زنان ،نگه داشتن زنان -البته نه براي دائم ،بلكه براي مدتي ،براي يك
نِس� َ
نسل
نس��ل يا كمتر از يك نس��ل -براي اين بود كه نس��ل را خراب كند ،چون ميديد كه اين ِ
ايستاي مقتد ِر قوياي است.
ِ
1119ببيني��د ،اينها بنياس��رائيل بودند .يك ن��ژاد برگزيده ،مبارز ،طاق��ت آوردة صبر كرده بر
مصائب .در طول چند قرن -گمان ميكنم چهار قرن -س��لطة فرعوني بر اينها بوده اس��ت.
اينها را از مركز خودشان كه همان منطقة بيتالمقدس است ،به مصر آورده بودند ،يا خودشان
آمده بودند -از زمان حضرت يوسف -و آنجا مانده بودند! حكومت ،حكومت كفر بود و اينها
جيل يعقوبي و اس��حاقي و آن روش و س��نن خودشان را
عناصر مؤمن بودند .آن حكومت ،آن ِ
حفظ كرده بودند ،ولي اينها اينطور خراب و ضايع ش��دند! چرا؟ چون استقامت نكردند ،چون
از هدايت به راه مستقيم ،غفلت كردند!76/12/14
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الگوی استقامت
1120پيغمب��ر(ص) ،پيامبر علم بود ،در آن جامعه علم نبود .پيامبر عدل بود ،در آن جامعه رايحهاي
از عدالت به مشام نميرسيد و قدرتمندان ،زورمندان ،رؤساي زورگو بر جان و مال مردم مسلط
بودند .پيامب ِر اخالق و مدارا و گذش��ت و انصاف و محبت بود ،در آن جامعه اين چيزها به تمام
معنا قحط بود .يك جامعة خشن ،زورگو و زورشنو ،دور از اخالق و معنويت ،دور از علم ،دلبستة
به هواهاي نفساني ،به عصبيتهاي جاهلي ،به غرورهاي بي مورد و بيجا.
1121در يك چنين فضاي متحجر و دشواري ،در يك چنين سنگستان بي آب و علفي ،اين نهال
روييد ،سيزده سال در اين شرايط سخت رشد كرد و اين سيزده سال منتهي شد به ايجاد يك
حكومت ،تشكيل يك جامعه بر مبناي علم و عدل و توحيد و معنويت و اخالق و كرامت .ذلّت
را تبديل به ع ّزت كرد .وحشيگري را تبديل به اخوت كرد .عصبيت را تبديل به مدارا و تعقل
كرد .جهل را تبديل به علم كرد .يك قاعدة مستحكمي ،يك شالودة متيني به وجود آورد كه بر
مدنيت عالم مسلط شوند و قلههايي
اساس آن شالودة محكم ،قرنها مسلمانان توانستند بر قلة ّ
را خودشان به وجود بياورند كه در تاريخ بشريت سابقه نداشت .ده سال هم دوران اين حكومت
بيشتر طول نكشيد .شما ببينيد سيزده سال به اضافة ده سال در عمر ملتها چهقدر است؛ مثل
ساعت گذراست .در يك چنين فاصلة كوتاهي يك حركت عظيمي
يك لحظه است ،مثل يك
ِ
قسم بعد
قسم قبل از اسالم و ِ
به وجود آمد كه ميشود گفت تاريخ را به دو قسم منقسم كردِ ،
از اسالم .انسانيت را به پيش برد ،پايههاي اخالق را مستحكم كرد ،درسهاي فراموشنشدني
را براي بشر به يادگار گذاشت.
1122آنچه كه اين موفقيتها را تضمين كرد ،البته عناصر در هم تنيدة بس��ياري اس��ت ،اما در
درجة اول آن عنصر مستحكم باثباتي كه سرشار بود از معنويت ،از صفا و از معرفت به پروردگار
خردمندترين مردم مكه
و ات��كاء به خدا ،وجود خو ِد پيغمبر(ص) اس��ت .پيغمبر اكرم(ص) داناترين و
ِ
ترين مردم آن منطقه
بود .قبل از اينكه به نبوت برس��د ،كريمترين و ش��ريفترين و با اخالق ِ
بود .در ميان آن مردم ،اين انس��ان برجس��ته مورد لطف الهي قرار گرفت و اين بار بر دوش او
نهاده ش��د ،چون خدا او را آزموده بود .خدا بندة خود را ميش��ناخت و ميدانست كه اين بار را
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معرفت
استقامت همراه با
بر دوش چه كسي ميگذارد ،و پيغمبر(ص) ايستاد .اين ايستادگي ،اين
ِ
ِ
عميق به آن هدفي كه به س��وي آن حركت ميكند و آن راهي كه آن را ميپيمايد ،پش��توانة
همة پيش��رفتهاي پيغمبر(ص) و پشتوانة شكوفايي اين حركت عظيم شد .بله ،حق پيروز است،
اما بش��رطها؛ شرط پيروزي حق ،دفاع از حق است .ش��رط پيروزي حق ،ايستادگي در راه حق
است.
1123وقتي كه در مرحلة اول بعثت ،بعد از آني كه با گذش��ت س��ه س��ال يا بيش��تر -كه دعوت
پنهاني بود ،مخفي بود -پيغمبر(ص) توانسته بود سي ،چهل نفر را مسلمان بكند ،بعد امر الهي آمد
ض َع ِن الْ ُمشْ ِركين .إِنَّا َكف َْي َ
ناك الْ ُم ْس َت ْه ِزئين»حجر94،و 95علني كن ،برو
اص َد ْع بِما ُت ْؤ َم ُر َو أَ ْع ِر ْ
كهَ « :ف ْ
توي ميدان ،پرچم را به دس��ت بگير و كار را علني كن .پيغمبر(ص) آمد وس��ط ميدان و قضايايي
كه ش��نيدهايد .بزرگان و صناديد قريش و زرمندان و زورمندان آن جامعه به خود ترس��يدند و
لرزيدن��د .اولين كاري كه كردند ،تطميع آن بزرگوار بود .آمدند پيش جناب ابيطالب گفتند كه
اين برادرزادة تو اگر رياس��ت ميخواهد ،ما رياست مطلق خودمان را به او ميدهيم .اگر ثروت
ميخواهد ،آنقدر به او ثروت ميدهيم كه از همة ما ثروتمندتر بشود .اگر مايل است پادشاهي
كند ،ما او را به عنوان پادش��اه خودمان انتخاب ميكنيم .بگوييد از اين حرفهايي كه ميزند،
دس��ت بردارد .جناب ابيطالب كه بر جان پيغمبر(ص) ميترس��يد و از توطئة آنها بيمناك بود،
پيش پيغمبر(ص) آمد و گفت بزرگان مكه اين پيغام را دادند ،شايد نصيحت كرد ،توصيه كرد كه
حاال ش��ما هم يك خردهاي كوتاه بياييد .اين ايس��تادگي به اين اندازه ديگر چرا؟ الزم نيست.
س فِي يَ ِمينِي َو ال ْ َق َم ُر فِي ِش َ��مالِي َما تَ َر ْك ُت
پيغمبر(ص) فرمود« :يَا َع ِّم َو اهلل ِ ل َ ْو ُو ِض َع ِت َّ
الش ْ��م ُ
َهذَ ا ال ْ َق ْو َل َحتَّی أُنْ ِفذَ ُه أَ ْو أُ ْقتَ َل ُدون َ ُه» عموجان! اگر خورش��يد را در دس��ت راست من بگذارند،
ماه را در دس��ت چپ من بگذارند ،براي اينكه من از اين هدف دس��ت بكش��م ،سوگند به خدا
اين كار را نميكنم ،تا وقتي يا خدا ما را پيروز كند يا همة ما از بين برويم.بحاراالنوار،ج،9ص 143بعد
در روايت دارد كه چشم مبارك پيغمبر(ص) لبريز اشك شد و از جا بلند شد .ابوطالب اين ايمان،
أحبَبت»؛ برو
اين اس��تقامت را وقتي كه ديد ،منقلب ش��د و گفت «يابْن ا َ ِخي إذ َهب و قُل ما ْ
ي ٍء»؛ سوگند به خدا
«واهلل ال أس�ّ�لمنّك بِش�� 
هركاري كه ميخواهي بكن ،هدفت را دنبال كنَ .
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من تو را با هيچ چيز عوض نميكنم.
1124اين ايس��تادگي ،ايس��تادگي ميآفريند .اين اس��تقامت از پيغمبر  ،ريش��ة استقامت را در
ابوطالب مستحكم ميكند .اين پايبندي به هدف ،نترسيدن از دشمن ،طمع نورزيدن در آنچه
كه در دس��ت دشمن است ،دل نبستن به امتيازي كه دشمن ميخواهد بدهد در مقابل متوقف
ك��ردن اين راه ،ايس��تادگي ميآفريند ،آرامش به وجود م��يآورد ،اعتماد به راه و به هدف و به
خدايي كه اين هدف متعلق به اوست ،به وجود ميآورد .لذا سي ،چهل نفر بيشتر نبودند .همين
س��ي ،چهل نفر در مقابل آن همه مش��كالت ،آن همه دش��واريها ايستادند و روز به روز زياد
سميه
شدند .روز به روز در مكه ميديدند كه با ع ّمار چه ميكنند ،با بالل چه معاملهاي ميشودّ ،
و ياس��ر چهجور زير ش��كنجه قرار ميگيرند و شهيد ميشوند؛ اينها را ميديدند ،در عين حال
ايمان ميآوردند .پيش��رفت حق اينجوري است .صرف ًا در حالت آسايش ،در حالت امن و امان
پرچم حق را بلند كردن و پاي آن سينه زدن ،حق را پيش نميرود .حق آن وقتي پيش ميرود
كه صاحب حق ،پيرو حق ،در راه پيشرفت حق از خود استقامت و استحكام نشان بدهد.
َ
«م َح َّم ٌد َر ُس ُ
ماء ب َ ْينَ ُهم»فتح29،
ول اهلل ِ َو ال َّ َ
1125آية قرآن ميفرمايد ُ
ذين َم َع ُه أ ِش َّد ُاء َع َلی ال ْ ُكفَّا ِر ُر َح ُ ْ
اشِ ّداء بر كفار معنايش اين نيست كه با كفار دائم در حال جنگند .اشداء ،شدت ،يعني استحكام،
استواري ،خورده نشدن .يك فلزي زنگ ميزند ،خورده ميشود ،پوك ميشود ،از بين ميرود.
ي��ك فلز هم قرنه��اي متمادي كه بگذرد ،دچار خوردگي و زنگزدگي و پوس��يدگي و پوكي
نميش��ود؛ اشداء يعني اين .شدت يعني استحكام .اس��تحكام يك وقت در ميدان جنگ است،
يك جور بروز ميكند .يك وقت در ميدان گفتگوي با دش��من اس��ت ،يك جور بروز ميكند.
شما ببينيد پيغمبر(ص) در جنگهاي خود ،آنجايي كه الزم بود با طرف خود و دشمن خود حرف
بزند ،چهجوري حرف ميزند .سر تا پاي نقشة پيغمبر(ص) ،استحكام است .استوار ،يك ذره خلل
نيست .در جنگ احزاب ،پيغمبر(ص) با طرفهاي مقابل وارد گفتگو شد ،اما چه گفتگويي! تاريخ
را بخوانيد .اگر جنگ اس��ت ،با ش��دت؛ اگر گفتگو است ،با شدت؛ اگر تعامل است ،با شدت؛ با
استحكام .اين معناي «أ َِش َّد ُاء َع َلی ال ْ ُكفَّا ِر» است.
�اء ب َ ْينَ ُه ْم» يعني در بين خودش��ان كه هس��تند ،نه؛ اينجا ديگر خاكريز نرم اس��ت،
ُ 1126
«ر َحم� ُ
(ص)
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انعطاف وجود دارد؛ اينجا ديگر آن شدت و آن صالبت نيست .اينجا بايد دل داد و دل گرفت.
اينجا بايد با هم با تعاطف رفتار كرد.
ايستادگي اول بعثت ،منجر ميشود به استقامت عجيب سه سال در شعب ابيطالب.
1127همان
ِ
ش��وخي نيس��ت ،سه سال در يك درهاي در مجاورت مكه ،بدون آب ،بدون گياه ،در زير آفتاب
سوزان .پيغمبر(ص) ،جناب ابيطالب ،جناب خديجه ،همة مسلمانها و همة خانوادههايشان توي
اين تكه -شكاف كوه -زندگي كردند .راه هم بسته بود كه براي اينها غذا نيايد ،خوراك نيايد.
گاهي در ايام موس��م -كه بر طبق سنن جاهلي آزاد بود ،يعني جنگ نبود -ميتوانستند داخل
شهر بيايند ،اما تا ميخواستند جنسي را در دكاني معامله كنند ،ابوجهل و ابولهب و بقية بزرگان
مكه به نوكرها و فرزندان خودش��ان س��فارش كرده بودند كه هر وقت آنها خواستند جنسي را
بخرند ،شما وارد معامله شويد ،دو برابر پول بدهيد ،جنس را شما بخريد و نگذاريد آنها جنس
بخرند .با يك چنين وضعيت سختي سه سال را گذراندند .اين شوخي است؟ آن استقامت اولي،
«متو ّكل َعلي اهلل» اس��ت كه چنين استقامتي را در فضا
آن عمود مس��تحكم اين خيمه ،آن ِ
دل ُ
به وجود ميآورد كه آحاد صبر ميكنند .ش��ب تا صبح بچهها از گرس��نگي گريه ميكردند كه
صداي گرية بچهها از توي شعب ابيطالب به گوش كفار قريش ميرسيد و ضعفاي آنها هم
دلش��ان ميس��وخت ،اما از ترس اقويا جرأت نميكردند كمك كنند .اما مس��لمان كه بچهاش
در مقابل��ش پرپر ميزد -كه چهقدر در ش��عب مردند ،چهقدر بيمار ش��دند ،چهقدر گرس��نگي
ول ال ْ ِجبَ ُ
كش��يدند -تكان نخورد .اميرالمؤمنين(ع) به فرزند عزيزش محمدبنحنفيه فرمود« :تَ ُز ُ
ال
َو لاَ تَ ُز ْل»نهجالبالغه،خطبه 11كوهها ممكن است تكان بخورند؛ از جا كنده شوند؛ تو از جا كنده نشو.
اين همان نصيحت پيغمبر(ص) اس��ت ،اين همان وصيت پيغمبر(ص) است .اين است راه برخاستن
امت اس�لامي ،بعثت امت اسالمي اين است .اين درس پيغمبر(ص) به ماست .بعثت اين را به ما
تعليم ميدهد.
(ص)
1128ص��رف اينكه بنش��ينيم ،بگوييم آيهاي نازل ش��د و جبرئيلي آمد و پيغمب��ر مبعوث به
رس��الت ش��د و خوش��حال بش��ويم كه كي ايمان آورد و كي ايمان نياورد ،مس��ئلهاي را حل
نميكند .مس��ئله اين است كه ما بايد از اين حادثه -كه مادر همة حوادث دوران حيات مبارك
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پيغمبر(ص) است -درس بگيريم .همة اين بيستوسه سال درس است .من يك وقت به بعضي
دوستان گفتم زندگي پيغمبر(ص) را ميليمتري بايد مطالعه كرد .هر لحظة اين زندگي يك حادثه
است،يك درس است ،يك جلوة عظيم انساني است ،تمام اين بيستوسه سال همينجور است.
جوانه��اي ما بروند تاريخ زندگ��ي پيغمبر(ص) را از منابع محكم و مس��تند بخوانند و ببينند چه
اتفاقي افتاده اس��ت .اگر شما ميبينيد امتي به اين عظمت به وجود آمد -كه امروز هم بهترين
حرفها ،بهترين راهها ،بزرگترين درسها ،ش��فابخشترين داروها براي بش��ريت توي همين
مجموعة امت اس�لامي اس��ت -اين جور به وجود آمد ،گسترش پيدا كرد و ريشهدار شد .و الاّ
صرف اينكه حق با ما باشد ،ما پيش نميرويم؛ حق همراه با ايستادگي86/5/9.
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استقامت حسینی ،استقامت خمینی
1129پيروزي ،دو پيروزي است :يك پيروزي ،پيروزياي است كه انسان خودش آن را ميبيند،
كه آن ،همين تش��كيل حكومت و نابود كردن دش��منان انقالب بود و امام(ره) اين را به چش��م
مبارك خود مش��اهده كرد .يك پيروزي ،كه از اين پيروزي مهمتر و بل پيروزي ماندگار است،
پيروزي فكر و پيروزي راه و مدعاس��ت .اين ،همان پيروزياي اس��ت كه انبياي الهي ،با وجود
اينكه در دوران حيات ،آن همه مرارت را تحمل كردند ،باالخره به آن نائل شدند .اين پيروزي،
پيروزي فكر و ايده و راه يك انسان بزرگ و متفكر است .امام(ره) به اين پيروزي هم رسيد.
ِ
(ره)
1130ميدانيد كه حركت امام  ،مشابهتهاي زيادي با نهضت حسيني دارد و تقريب ًا ،الگوبرداري
شده از حركت حسيني است .گرچه آن حركت -يعني حركت امام حسين(ع) -منتهي به شهادت
آن حضرت و يارانش ش��د و اين حركت به پيروزي امام(ع) منتهي گرديد ،ولي اين فرقي ايجاد
نميكن��د .زي��را يك نوع فك��ر ،يك مضمون و يك ط��رح كلي بر هر دو حرك��ت حاكم بود.
اقتضائات متفاوت بود ،لذا سرنوشت آن حركت ،شهادت امام حسين(ع) و سرنوشت اين حركت،
حكومت اما ِم بزرگوا ِر ما شد .اين به طور كلي ،امر روشن و واضحي است .از جمله ويژگيهايي
كه در هر دو حركت ،به طور بارزي وجود دارد ،موضو ِع اس��تقامت اس��ت .با كلمة اس��تقامت و
معناي آن ،نبايد عبوري و گذرا برخورد شود ،چون خيلي مهم است.
1131در مورد امام حس��ين(ع) استقامت به اين صورت است كه آن حضرت تصميم گرفت تسليم
يزيد و حكومت جائرانة او نش��ود .مبارزه از اينجا ش��روع شد؛ تسليم نشدن در مقابل حاكميت
فاس��دي كه راه دين را به كلي منحرف ميكرد .ام��ام(ع) از مدينه كه حركت فرمود با اين ّنيت
بود .بعد كه در مكه احس��اس كرد ياور داردّ ،نيت خود را با قيام همراه كرد .و الاّ جوهر اصلي،
اعت��راض و حرك��ت در مقاب��ل حكومتي بود كه طبق موازين حس��يني ،قاب��ل تحمل و قبول
نبود75/3/14.
(ع)
1132ايستادگي امام حسين  ،به چه چيز بود؟ آيا اين بود كه در جنگ ايستادگي كرد؟ خب ،همه
در جنگ ايس��تادگي ميكنند .كس��اني كه به جنگ ميروند -حتي آدمهاي باطل -ايستادگي
ميكنند .اين همه جنگ در دنيا هست .اين همه افراد ميروند و كشته ميشوند و از سنگرهاي

 n74بصیرت و استقامت

خودش��ان يك قدم عقب نمينش��ينند ،اين هم كه استقامت است! اين مقدار استقامت كه امام
(ع)
سيدالشّ هدا درست نميكند! بايد سرا ِغ استقامتهاي ويژة حسيني برويم.
حسين و ّ
1133از نظر امام حس��ين(ع) ،هدفي روش��ن وجود داشت ،اما ديگران در اين هدف ،مرتب خدشه
ميكردن��د .آنها آدمهاي كوچكي نبودند؛ آقازادههاي درجة يك دنياي اس�لام -مثل عبداهلل
بنزبير ،عبداهللبنجعفر و عبداهللبنعباس -بودند! كس��اني كه ش��ما امروز هركدامشان را نگاه
كنيد ،ميبينيد كه در دنياي اسالم چهقدر ارزش دارند.
1134آنها يكييكي با امام حس��ين(ع) مينشس��تند و بر س��ر اين هدف ،مناقش��ه و خدشه وارد
ميكردند! گفتند آقا! به چه دليل امروز همان روزي اس��ت كه شما بايد برويد و در مقابل يزيد
بايس��تيد؟ آن قدر هم براي اثبات نظرية خودش��ان شواهد داشتند كه هر كسي را تكان ميداد!
ميگفتند شما فرزند پيغمبر(ص) باشيد و احكام الهي را بگوييد .آيا اين بهتر است ،يا اينكه كشته
ش��ويد؟ آيا اينكه آن مرد ظالم بيايد و بنا كند بر روي قبر ش��ما به رجزخواني و عوض كردن
حرفهاي ش��ما بهتر اس��ت ،يا اينكه زنده باش��يد ،حرف بزنيد و تبيين كنيد؟ اگر بيست سال
ديگر از خدا عمر بگيريد ،ش��ما در اين بيس��ت سال چهقدر معارف خواهيد گفت .اينكه بهتر از
آن است!
1135ببينيد ،خيلي آس��ان نيس��ت ك��ه آدم ،خ��ودش را از گير چنين ا ِش��كالي و از ُقالب چنين
خدش��هاي خالص كند! ميگفتند حاال ميخواهيد برويد ،برويد .باالخره در ميداني مبارزطلبي
كنيد ،ولي اين زن و بچه را كجا ميبريد؟ اين وضع چيست؟ چرا ميرويد و مردم را به كشتن
ميدهيد؟ چرا به كوفه ميرويد؟
1136خب ،همة اينها پاي انس��ان را ميلرزاند .امام حسين(ع) به آنجايي رسيد كه فهميد قضايا
دشوار است .گفتند خب ،آقا برگرديد ،برويد با يزيد بيعت كنيد .حاال باالخره بيعتي بكنيد ،شما
كه باالتر از امام حس��ن(ع) نيس��تيد! چه موجبي دارد كه ش��ما برويد و خودتان را در اين معركة
عظيم بيندازيد؟!
1137از لحظ��ة خ��روج از مدينه تا آم��دن به مكه .از خروج از مكه تا رس��يدن ب��ه كربال -كه
ماجراهايي در اين خالل هس��ت -و از لحظة ورود به كربال تا روز عاشورا ،همينطور مرتب با
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اين خدش��هها و شبههها -آن هم از سوي آدمهاي حسابي ،از سوي عقل مصلحتانديشي كه
از وسايل ارزشي هم خيلي بيگانه نيست -مواجه است! آن وقت امام حسين(ع) ،آن كسي است،
آن تجس��مي از ارزشهاس��ت كه در مقابل اينها اس��تقامت ميورزد؛ يعني هدف را فراموش
نميكند و خط مس��تقيمي را كه خودش ميشناس��د و اينها نميشناس��ند ،با اين حرفها رها
نميسازد76/10/8.
(ع)
1138امام حسين ابتدا در مقابل آن حركت ،مواجه با مشكالتي شد كه يكي پس از ديگري رخ
ناگزيري خروج از مكه ،بعد درگيري در كربال و فش��اري كه در حادثة كربال بر ش��خص
نمود.
ِ
(ع)
امام حس��ين وارد ميآمد ،از جملة اين مش��كالت بود .يكي از عواملي كه در كارهاي بزرگ،
جلوي انس��ان را سد ميكند ،عذرهاي شرعي اس��ت .انسان ،كار واجب و تكليفي را بايد انجام
دهد؛ ولي وقتي انجام اين كار مستلزم اشكال بزرگي است -فرض بفرماييد ع ّدة زيادي كشته
خواهند شد -احساس ميكند كه ديگر تكليف ندارد .شما ببينيد در مقابل امام حسين(ع) از اين
گونه عذرهاي ش��رعي كه ميتوانست هر انسان ظاهربيني را از ادامه راه منصرف كند ،چهقدر
بود! يكي پس از ديگري ،رخ مينمود .اول اعراض مردم كوفه و كش��ته ش��دن مس��لم پيش
آمد .فرض ًا اينجا بايس��تي امام حس��ين(ع) ميفرمود ديگر عذر شرعي است و تكليف ساقط شد.
ميخواس��تيم با يزيد بيعت نكنيم؛ ولي ظاهراً در اين اوضاع و احوال ،امكانپذير نيس��ت .مردم
هم تحمل نميكنند ،پس تكليف ساقط است .لذا از روي اجبار و ناچاري بيعت ميكنيم.
1139مرحلة دوم ،حادثة كربال و وقوع عاشوراس��ت .اينجا امام حسين(ع) ميتوانست در مواجهه
با يك مس��ئله ،به مثابة انس��اني كه حوادث بزرگ را با اين منطقها ميخواهد حل كند ،بگويد
زن و بچه در اين صحراي س��وزان ،طاقت ندارند .پس تكليف برداش��ته شد .يعني تسليم شود
و چيزي را كه تا آن وقت قبول نكرده بود ،بپذيرد .يا بعد از آنكه در روز عاشورا حملة دشمن
آغاز گرديد و ع ّدة زيادي از اصحاب امام حس��ين(ع) به ش��هادت رس��يدند -يعني مش��كالت،
بيش��تر خود را نش��ان داد -آن بزرگوار ميتوانس��ت بگويد اكنون ديگر معلوم شد كه نميشود
مبارزه كرد و نميتوان پيش برد ،آنگاه خود را عقب بكش��د ،يا آن هنگام كه معلوم ش��د امام
(ص)
حس��ين(ع) شهيد خواهد شد و بعد از ش��هادت او ،آل اهلل -حرم اميرالمؤمنين(ع) و حرم پيغمبر
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عليهماالس�لام -در بيابان و در دس��ت مردان نامحرم ،تنها خواهند ماند -اينجا ديگر مس��ئلة
ّ
ناموس پيش ميآيد -به عنوان يك انسان غيرتمند ،ميتوانست بفرمايد ديگر تكليف برداشته
ش��ده اس��ت .تكليف زنان چه ميش��ود؟ اگر اين راه را ادامه دهيم و كشته شويم ،زنان خاندان
(ع)
(ص)
عالم اس�لام ،به
طيب و طاهرترين زنان ِ
پيغمب��ر و دخت��ران اميرالمؤمنين و پاكيزهترين و ّ
دست دشمنان -مردان بي سرو پايي كه هيچ چيز از شرف و ناموس نميفهمند -خواهند افتاد.
پس ،تكليف برداشته شد.
حوادث بسيار تلخ و دشواري مثل شهادت علياصغر،
1140اگر امام حسين(ع) ميخواست در مقابل
ِ
فراوان ديگري كه در كربال
اسارت زنان ،تشنگي كودكان ،كشته شدن همة جوانان و حوادثِ
ِ
رس��الت خود را به فراموشي
عظمت
متش��ر ِع معمولي نگاه كند و
قابل احصاس��ت ،با دي ِد يك
ِ
ِ
ّ
بس��پارد ،قدم به قدم ميتوانس��ت عقب نش��يني كند و بگويد ديگر تكليف نداريم .حال با يزيد
يح الْ َم ْح ُظورات» ،اما امام حسين(ع) چنين نكرد .اين
بيعت ميكنيم ،چاره چيست!؟ «اَ ّ
لض ُر ُ
ورات ُتبِ ُ
نش��انگر اس��تقامت آن حضرت است .استقامت يعني اين! اس��تقامت همه جا به معناي تحمل
مش��كالت نيست .تحمل مش��كالت براي انسان بزرگ ،آسانتر اس��ت تا تحمل مسائلي كه
بر حس��ب موازين -موازين ش��رعي ،موازين عرفي ،موازين عقلي س��اده -ممكن است خالف
مصلحت به نظر آيد .تحمل اينها ،مشكلتر از ساير مشكالت است75/3/14.
1141فرض بفرماييد به امام حس��ين(ع) عرض كنند ،يا اينطور براي ايش��ان مطرح شود كه شما
ميخواهيد در راه خدا مجاهدت كنيد ،البته خيلي هم خوب اس��ت .ميخواهيد با يزيد بجنگيد،
البته خيلي خوب است .ميخواهيد جانتان هم فدا شود ،حاضريد ،آمادگي داريد ،بسيار خوب ،اما
باالخره علياصغر ،يك طفل شش ماهه ،اين گونه از تشنگي به خودش بپيچد ،با چه معياري
جور درميآيد؟! يك كلمه بگو و اين بچه را راحت كن! ببينيد ،مس��ئلة استقامت ،اينطور پيش
ميآيد .يعني ناگهان نكتهاي س ِر راه مطرح ميشود كه ممكن است يك انسان هوشمند ،يك
انسان بزرگ ،دچار ترديد شود76/12/14.
1142ش��ما در فيلمها ديده و در داس��تانها ش��نيدهايد كه وقتي دش��من حمله ميكند ،هر آدم
معمولي هم ،يك دفعه هيجاني ميش��ود ،شمش��ير ميكش��د و به مقابل دش��من ميرود .آيا
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هم��ة اينه��ا نابغهاند؟ آيا همة اين س��ربازاني كه در طول جنگهاي ف��راوان عالم ،در مقابل
دشمنان مهاجم شمشير كشيدند ،جلو رفتند و ايستادند تا كشته شدند ،نابغهاند؟ نه! انسانهاي
معمولياند .آن هيجانهاي دفعي يا مستمر ،يا هر چه كه به سراغشان ميآيد ،نبوغ نيست .اين
نوع استقامت ،استقامتي نيست كه در مورد امام(ع) ذكر ميكنيم .استقامت امام(ع) ،در جاي ديگر
است .منظور من ،استقامت امام حسين(ع) در ميدان جنگ ،كه شمشير بزند تا هفتاد و چند زخم
به بدنش بنش��يند ،نيست .اين استقامتي نيس��ت كه در امام حسين(ع) بزرگ بشماريم .خب ،هر
سرباز شجاعي هم همينطور عمل ميكند.
1143اس��تقامت امام حس��ين(ع) در آنجاس��ت كه ميبيند با كار او ،بناس��ت گل��وي طفلي مثل
علياصغر(ع) هم از تش��نگي دريده ش��ود ،و خانم مجللي مثل زينب سالماهللعليها هم ،به دست
الواط كوفه بيفتد كه بيايند به عنوان اس��ير ،چادرش را بكش��ند ،روسرياش را بكشند و احيان ًا
گردنبند طاليش را بكش��ند! فكرش را بكنيد ،ببينيد اگر ش��ما در چنين موقعيتي قرار بگيريد،
بگويند خيلي خوب! ش��ما ش��جاع هس��تيد .ميخواهيد مبارزه بكنيد ،بكنيد ،ام��ا ببينيد به چه
قيمتي تمام ميش��ود! چه مقدار اس��تقامت از خود نشان ميدهيد .در همينجا معناي استقامت
حس��يني معلوم ميشود .استقامت حسيني اين اس��ت كه وقتي هدف را شناخت و آن را تقويم
كرد و فهميد كه چهقدر عظمت دارد ،براي آن ايس��تاد؛ در جايي كه پاي انس��انهاي معمولي،
انس��انهاي كريم و ش��جاع و كرامالناس ميلرزد .اگر كس ديگري غير از امام حس��ين(ع) بود،
ميگفت باالخره من كه حاضر بودم جانم را بدهم ،اما اينجا ،در اين بيابان و با اين تش��نگي،
پ��اي يك بچة ش��يرخوار ،پاي بانويي مجلل و پاي هش��تادوچهار زن محترم در ميان اس��ت،
چهطور بايستم؟!77/2/28
انسان قوي
1144يك وقت به كسي ميگويند اين راه را نرو؛ ممكن است شكنجه شوي .خب؛
ِ
ميگويد ش��كنجه ش��وم! چه مانعي دارد؟! راه را ميروم .يا ميگويند نرو! ممكن اس��ت كشته
صحبت كشته
ش��وي .انسان بزرگ ميگويد خب؛ كشته شوم! چه اهميت دارد؟! اما يك وقت
ِ
ش��دن و شكنجه ش��دن و محروميت كشيدن نيست .ميگويند نرو؛ ممكن است كه گروهي از
مردم ،بهخاطر اين حركت تو كش��ته ش��وند .اينجا ديگر پاي جان ديگران در بين اس��ت .نرو؛
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ممكن است بسياري از زنان و مردان و كودكان ،به خاطر پيش رفتن تو ،سختي بكشند .اينجا
ديگر كس��اني كه كشته ش��دن برايشان مهم نيست ،پايشان ميلرزد .آن كسي پايش نميلرزد
كه او ًال در حد اعلي بصيرت داش��ته باش��د و بفهمد چه كار بزرگي انجام ميدهد .ثاني ًا قدرت
ضعف نفس نگيرد .اين دو خصوصيت را امام حسين(ع) در كربال نشان داد.
نفس داشته باشد و
ِ
لذا ،حادثة كربال مثل خورش��يدي بر تا ُرك تاريخ درخش��يد؛ هنوز هم ميدرخشد ،و تا ابدال ّدهر
هم خواهد درخشيد.
1145عرض من اين اس��ت كه امام بزرگوار ما در اي��ن خصوصيت ،به طور كامل دنباله رو امام
پيروزي بعد از رفتن
حسين(ع) شد .لذا ،اين خصوصيت امام(ره) ،انقالب را به پيروزي رساند .ثاني ًا،
ِ
خ��ودش را هم تضمين كرد؛ هم پيروزي فكرش و هم پيروزي راهش را كه مظهر آن ،همين
(ره)
اجتماع عظيم مردم و مظهر وسيعترش در سطح عالم ،گرايش ملتها به اسالم و به راه امام
است .كسب اين پيروزيها ،به خاطر استقامت او بود.
1146روزي ب��ه امام(ره) گفتند «اگر ش��ما اي��ن نهضت را ادامه دهيد ،ح��وزة علمية قم را تعطيل
صحبت جان نبود كه امام(ره) بگويد جان مرا بگيرند ،اهميت ندارد .خيلي
خواهن��د كرد ».اينج��ا
ِ
كسان حاضرند از جانشان بگذرند ،اما وقتي بگويند «با اين اقدام شما ممكن است حوزة علمية
قم تعطيل شود ».پاي همه ميلرزد ،اما امام(ره) نلرزيد ،راه را عوض نكرد و پيش رفت .روزي به
امام(ره) گفتند «اگر اين راه را ادامه دهيد ،ممكن اس��ت همة علماي بزرگ و َمراجع را عليه شما
بش��ورانند و تحريك كنند»؛ يعني اختالف در عالم اس�لام پيش آيد .پاي خيلي كسان ،اينجا
پيروزي انقالب رس��يد .بارها به
ميل��رزد ،ام��ا پاي امام(ره) نلرزي��د و راه را ادامه داد تا به نقطة
ِ
امام(ره) گفته شد «شما ملت ايران را به ايستادگي در مقابل رژيم پهلوي تشويق ميكنيد .جواب
خونهاي��ي را كه بر زمين ميريزد چه كس��ي ميدهد؟» يعني در مقاب��ل امام رضواناهللعليه،
خونها را -خونهاي جوانان را -قرار دادند75/3/14.
1147بع��د از قضي��ه پانزده خ��رداد ،يكي از مراجع بزرگ و برجس��ته به من گف��ت «فالني! آن
خونهاي پانزده خرداد به پاي چه كس��ي است؟» استدالل ايشان اين بود كه در پانزده خرداد،
آدمه��اي الابالي كه جلو تير دش��من نيامدند! آدمهاي ضعي��ف و بيايمان كه نيامدند! بهترين
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جوان��ان ما آمدند .خب ،بهترين جوانان اين مملكت را به كش��تن داديم ،آيا اين مصلحت بود؟
اين درست بود؟ اين همانجايي است كه «چو گل بسيار شد ،پيالن بلغزند» ميبينيد! اينجاست
كه آدم ميفهمد امام(ره) چهقدر بزرگتر از همه است! بنده در دلم گفتم «بله ،فرق بين امام(ره) ما
و ش��ما همين است» استقامت امام(ره) يعني اين! يعني در ظريفترين لحظات ،در حساسترين
لحظات ،آنجا كه دوس��تان آدمي را رها ميكنند و آنجا كه انس��ان احس��اس ميكند تنهاي
تنهاست ،استقامت كردن! امام(ره) گفتند «اگر همة ملت ايران نباشد و خميني تنها باشد ،خواهد
ايس��تاد ».اي��ن را امام(ره) صريح ًا اعالن كردند .اين ،اس��تقامت مردم را هم ب��ه دنبال ميآورد؛
بياعتناه��ا را هم با اعتنا و كم ايمانها را هم مؤمن ميكند .اگر ما بخواهيم اين راه ادامه پيدا
كند ،بدون استقامت نميشود و همان جرقه خواهد بود .پناه ميبريم به خدا كه ملتي در مقابل
(ره)
امام و حركتي با آن عظمت ،بخواهد كار را اينطور ادامه دهد!77/2/28
1148من در سال چهلودو ،از زندان آزاد شده بودم -شايد از پانزده خرداد سال چهلودو ،شش،
هفت ماهي گذش��ته بود -خدمت يكي از بزرگان مراجع رفتم .ايشان خيلي محبت و مالطفت
كرد و بعد بنا كرد به نارضايتي از حادثه! از جمله حرفهاي ايشان اين بود كه «بهترين جوانان
ما در پانزده خرداد ،از بين رفتند!» اس��تدالل ايش��ان هم اين بود كه ميگفت «يك ع ّده مردم
جوانن��د ،ي��ك ع ّده هم غيرجوان؛ جوان��ان بهترند ،چون اهل كارند .در بي��ن جوانان يك ع ّده
بيدين و يك ع ّده بادينند؛ با دينها بهترند .در بين با دينها ع ّدهاي اهل اقدامند ،ع ّدهاي اهل
دين اهل اقدام!
جوان با ِ
اقدام نيستند؛ آنهايي كه در پانزده خرداد كشته شدند ،كدامها بودند؟ ِ
در مملكت ،چند نفر از اينها داريم؟ همة آنها كشته شدند»! ببينيد؛ آن آقا يكي دو سال بعد از
آن حادثه ،كِش��ان كِشان مقداري بار مبارزه ،يا همراهي با مبارزه را تحمل كرد ،بعد هم بوسيد
و تا آخر عمرش كنار گذاشت! ترديدها براي بزرگان ،از اين قبيل است76/12/14.
1149اين طرز فكرها بود .اين طرز فكرها فشار ميآورد و ممكن بود هر كسي را از ادامة حركت
منصرف كند ،اما امام(ره) استقامت ورزيد .عظمت روح او و عظمت بصيرتي كه بر او حاكم بود،
در اينجاها ديده ميشد75/3/14.
1150از روز دوم فروردين سال چهلودو كه آنجا روي سخت دستگاه ديده شد -قضية مدرسة
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فيضيه -تا پانزده س��ال بعد و در رأس يك حكومت و يك ملت قرار گرفتن ،كه ديگر مس��ئلة
انداختن به شيش��ة طرف نيست .من گفتم كه آدم معارض ،هميشه
مبارزه و معارضه و س��نگ
ِ
س��نگي پرتاب ميكند ،به شيشة هركس كه بخورد ،اين پيروز است ،اما وقتي كسي ميخواهد
در موضع ادارة يك كش��ور ،يا يك مجموعه بايستد ،بايد مواظب باشد كه يك عدد سنگ هم
به يك شيشه نخورد .اين موضع ،موضع بسيار حساستري است76/10/8.
1151آنچه كه براي ما درس است ،مربوط به بعد از پيروزي انقالب است .همه بايد به اين نكته
التفات و توجه داش��ته باش��ند و انديشمندان سياسي ،صاحبان فكر سياسي و اهل تحليل ،روي
اين كار كنند ،واقع ًا مهم است .خب ،جمهوري اسالمي تشكيل شد .تا قبل از آن ،مبارزه با رژيم
ستمشاهي بود .از وقتي رژيم جمهوري اسالمي تشكيل شد و نظام جمهوري اسالمي به وجود
آمد ،دايرة مبارزه ،وسيع شد .شكل مبارزه عوض شد .مبارزه با نظام جمهوري اسالمي ،از سوي
دشمنان جهاني آغاز گرديد .دشمنان جهاني چه كساني هستند؟ كساني هستند كه ما به آنها
استكبار جهاني ميگوييم .استكبار جهاني ،همة زورگوهاي عالم ،همة قلدرها و همة ُپرروهاي
مس��لط بر ملتها را شامل ميشود .اين ،استكبار جهاني است .چرا با جمهوري اسالمي مبارزه
ميكردند؟ به طور خالصه ميتوان گفت منافعشان به خطر افتاده بود .توسعهطلبيشان به خطر
افتاده بود .حضور جمهوري اس�لامي در ميان كش��ورهاي مسلمان ،ادامة تسلط آنها را بر آن
كشورها به خطر انداخته بود و از اين قبيل .بههرحال ،مبارزة سختي را شروع كردند.
1152هر قدم به قدم اين مبارزه ،جاي اين بود كه اگر انسان ضعيفي به جاي امام(ره) بود ،حركت
را متوقف كند و به سبب وجود مانع و عذر بگويد نميشود با استكباري چنين عريض و طويل
مبارزه كرد .چارهاي نيست ،لذا عقبنشيني ميكنيم ،اما امام(ره) عقبنشيني نكرد.
1153به اين دو ،س��ه مقطع توجه كنيد تا اهميت قضيه معلوم ش��ود .يك ،حملة از همة جوانب
به ايران ،از جهت سياس��ي بود .همة دس��تگاههاي تبليغاتي ،در چند برهه به ما حملة سياس��ي
كردند كه فلج كننده اس��ت .گاهي حملة سياسي ،براي كشورها به ستوهآورنده است .امروز كه
تبليغات رس��انههاي صوتي و تصويري ،همة دنيا را فرا گرفته اس��ت ،غالب ًا حمالت سياس��ي،
دولتها را خيلي ميترساند ،چون روي افكار ملتهايشان اثر ميگذارد .چنين حملهاي را عليه
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نظام جمهوري اسالمي ،از همه طرف شروع كردند .البته ملت ما بصير و مستحكم بود و تكان
نخورد .امام(ره) هم نگفت حال كه همه عليه ما همدستند ،پس عقب بنشينيم .نگفت به تنهايي
با امريكا ميش��ود مبارزه كرد ،اما امريكا و ش��وروي را چهطور از عهده برآييم؟ چون آن زمان
كه دنيا دو قطبي بود ،هر دو قطب ،عليه ما اتحاد و اتفاق و همدس��تي داشتند .امام(ره) استقامت
ورزيد؛ عقبنش��يني نكرد و از حرف و شعار و راهش برنگشت .يك كلمه از آن حرفهايي كه
استقامت حسيني
دش��منان ميخواستند بر زبان امام(ره) جاري شود ،بر زبان او جاري نشد .اين،
ِ
است .شبيه ايستادگيهاي امام حسين(ع) در مقياس و در قالبهاي امروز است.
1154يا آن وقتي كه جنگ تحميلي شروع شد .شما فكرش را بكنيد! ملتي با آن همه ويرانيهاي
دوران ستمش��اهي و آن همه احتياج به كار و نوس��ازي ،ناگهان مورد حملة دش��من قرار گيرد
و هم��ان چي��زي را هم ك��ه دارد از كار بيندازند! راهآهن را از كار انداختند ،پااليش��گاهها را از
كار انداختن��د ،ص��ادرات نفت را از كار انداختند ،كارخانههاي آه��ن را از كار انداختند .خب ،هر
ك��س باش��د ،در مقابل چنين حركتي ب��ه زانو در ميآيد .طرف هم كه فق��ط رژيم عراق نبود!
همه ميدانس��تند كه رژيم عراق ،به اضافة ش��وروي ،به اضافة فرانسه ،به اضافة ناتو ،به اضافة
كارشناس��ان امريكاي��ي -همه و همه -بودند .اگر امام(ره) ضعيف ب��ود ،اينجا ممكن بود بگويد
ديگر تكليف از ما برداش��ته شده اس��ت .اينها ميخواهند كه ما بر قوانين اسالم چندان اصرار
نكنيم؛ خيلي خوب ،نميكنيم! اينها ميخواهند كه ما با اس��رائيل مبارزه نكنيم؛ خيلي خوب،
مبارزه نميكنيم .چون فش��ار زياد است ،چه كار كنيم؟! امام(ره) چنين چيزي نگفت و ايستادگي
كرد75/3/14.
1155مث ً
ال به امام بزرگوار گفته ش��ود كه آقاجان ،ش��ما اهل جنگيد ،اهل ايس��تادگي هس��تيد،
صدام هم آدم بس��يار بدي اس��ت ،اما باالخره شهر تهران -قُبّةاالس�لام -در معرض بمباران
دائمي دش��من اس��ت ،چهقدر بچه از بين ميروند! چهقدر زن حامله ميلرزند! چهقدر انس��ان،
خانههايش��ان از بين م��يرود! بس كن؛ يك كلمه بگو خيلي خ��وب ،قطعنامه را قبول كرديم!
اين نوع گفتهها مربوط به س��ال ش��صتوپنج و شصتوشش است .اينها ترديدهايي است كه
اس��تقامت بزرگان در آنجا معلوم ميش��ود ،و اينجاست كه يك انسان ميتواند مورد ستايش
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قرار گيرد كه اس��تقامت كرد يا نكرد ،راه مس��تقيم را حفظ كرد يا نكرد ،هدايت براي او باقي
ماند يا نماند76/12/14.
1156قطعنامه را هم كه امام(ره) قبول كرد ،بهخاطر اين فشارها نبود .قطعنامه از طرف امام(ره) ،به
روي او گذاشتند
كشور
خاطر فهرست مشكالتي بود كه مسئولين آن رو ِز امو ِر اقتصادي
مقابل ِ
ِ
ْ
(ره)
و نش��ان دادند كه كش��ور نميكِش��د و نميتواند جنگ را با اين همه هزينه ،ادامه دهد .امام
مجبور شد و قطعنامه را پذيرفت .پذيرش قطعنامه ،به خاطر ترس نبود؛ به خاطر هجوم دشمن
نبود؛ به خاطر تهديد امريكا نبود؛ بهخاطر اين نبود كه امريكا ممكن است در امر جنگ دخالت
كن��د .چ��ون امريكا ،قبل از آن هم در امر جنگ دخال��ت ميكرد .وانگهي؛ اگر همة دنيا در امر
جنگ دخالت ميكردند ،امام رضواناهللعليه ،كسي نبود كه رو برگرداند .برنميگشت! آن ،يك
مسئلة داخلي بود؛ مسئلة ديگري بود75/3/14.
1157آن زمان ،امام(ره) در اين موضع قرار گرفته بود :آن قضية امريكا ،آن قضية النة جاسوسي،
آن قضي��ة جنگ ،آن قضي��ة هر روز جنگ ،آن قضاياي گوناگون با كش��ورهاي مختلف و آن
قضية ش��وروي! ما اين همه با امريكا معارضه داش��تيم -و داريم -ش��وروي هم بيخ گوش ما،
عراق هم خودش در مشت شوروي! اين «الشرقيّة و الغربيّة»؛ نه شرقي و نه غربي را محكم
نگهداشتن ،بسيار مهم بود .ميگفتند آقا! براي چند صباحي شما «نه شرقي» را به زبان نياوريد!
حاال در دلتان هم باش��د؛ ولي نگوييد! بگذاريد ح��اال ما يك خرده مصلحتي را مالحظه كنيم!
باالخره يك كشور است ،اداره دارد ،همة مردم -كوچك و بزرگ -در يك سطح نيستند ،همه
يكطور معرفت ندارند؛ يك چيزي را مراعات كنيد! همة اينها در معرض ذهن امام(ره) بود .نه
اينكه خيال كنيد اينها به امام(ره) گفته نميشد؛ نهخير ،واقع ًا هم گفته ميشد.
1158من خاطرهاي از امام(ره) دارم كه هيچكس اين را نميداند؛ يعني آن روز ،چند نفر ديگر هم
بودند ،ولي هيچكس نگفته است .مطلبي به امام(ره) گفته شد ،امام(ره) گفتند كه خيلي خوب؛ پس
من كنار ميروم ،شما يكي ديگر را س ِر كار بياوريد و هر كاري خواستيد ،بكنيد! يعني گاهي كار
به اينجاها ميرسيد! البته آن قضيه ،قضية جنگ بود كه اين بخش از خاطرة مسئلة جنگ ،تا
به حال به هيچكس هم گفته نش��ده و هيچكس هم نميداند .من نميدانم ياد آن آقايان هم
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هس��ت ،يا نه؛ بنده يادم اس��ت .همانجا هم بيرون آمدم و يادداشت كردم كه وقتي شرح وضع
كشور را ميدادند كه آقا اينجوري است ،اينجوري است؛ اولين حرف امام(ره) اين بود كه خيلي
خوب؛ من كنار ميروم! بحمداهلل عكسالعمل ما به صورتي بود كه ميتوانس��ت در مقابل اين
(ره)
حركت امام  ،يك چيزي به حساب بيايد76/10/8.
1159بنابرای��ن در تمام عمر ده س��الة حيات مبارك ام��ام رضواناهللتعاليعليه ،پس از پيروزي
سنگيني با ِر تهدي ِد دشمن ،در هر بُعدي از ابعاد،
انقالب ،يك لحظه اتفاق نيفتاد كه او به خاطر
ِ
دچار ترديد ش��ود .اين ،يعني همان برخورداري از روحية حسيني .جنگ ،تلفات دارد .جان يك
انس��ان ،براي امام(ره) خيلي عزيز بود .امام بزرگوار ،گاهي براي انس��اني كه رنج ميبُرد ،اش��ك
ميريخت و يا در چش��مانش اش��ك جمع ميشد! ما بارها اين حالت را در امام(ره) مشاهده كرده
بوديم .انساني رحيم و عطوف ،داراي دلي سرشار از محبت و انسانيت بود ،اما همين دل سرشار
از محبت ،در مقابل تهديد ش��هرها به بمباران هوايي ،پايش نلرزيد و نلغزيد .از را ْه برنگش��ت و
عقبنشيني نكرد.
1160همة دشمنان انقالب در طول اين ده سال ،فهميدند و تجربه كردند كه امام(ره) را نميشود
ترس��اند .اين ،نعمت بس��يار بزرگي است كه دشمن احساس كند عنصري چون امام(ره) ،با ترس
و تهديد از ميدان خارج نميش��ود .امام(ره) ،با منش و ش��خصيت درخش��ان خود ،كاري كرد كه
همه در دنيا ،اين نكته را فهميدند .فهميدند كه اين مرد را از ميدان نميشود خارج كرد؛ تهديد
نميش��ود كرد؛ با فش��ار و با تهديدهاي عملي هم نميش��ود او را از راه خود منصرف كرد .لذا
مجبور شدند خودشان را با انقالب تطبيق دهند75/3/14.
1161امام(ره) به خاطر اينكه ايس��تادند ،امروز يك ارزش مجس��مند .ملت ايران هم در آن دورة
دهس��اله ،پشت سر امام(ره) ايس��تاد؛ لذا ملت ايران هم امروز يك ارزش است .ما حاال هر كاري
بكنيم؛ خداي نخواس��ته به هر جهنمي خودمان را س��رازير كنيم ،آن ده س��ال به صورت يك
نوار روش��ن باقي اس��ت و نميتوانند خرابش كنند .اگر شما نگاه كنيد ،يكي از كارهاي اساسي
كه بعد از رحلت امام(ره) ،بالفاصله ش��روع شد -و متأس��فانه از روزنامههاي خودمان هم شروع
ش��د -زير سؤال بردن مسائل آن ده سال بود؛ براي اينكه آن ده سال را زير سؤال ببرند! ولي
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خوشبختانه نتوانستند زير سؤال ببرند و نخواهند توانست .از اين ضرورتهاي روزمرة هر روزة
اين روزگار ،هرچه خودمان را بيشتر دور كنيم و از آن مقطع دورتر شويم ،بيشتر روشن خواهد
ش��د كه آن ده سال چهقدر درخشان است! به بركت آن ايستادگي و به بركت ايستادگي مردم
به دنبال آن رهبر.
1162حاال ش��ما برادران عزيز انقالبي ،من ميخواهم به ش��ما بگويم :عزيزان من! استقامت الزم
است .استقامت ،فقط اين نيست كه اسم حفظ شود! نه؛ يك وقت شما ميبينيد كه مجموعه باقي
مانده ،از ظواهر هم هيچ كم نشده ،اما باطني وجود ندارد! يك وقت انسان از خواب بيدار ميشود،
اين را مشاهده ميكند .من آن حرفي را كه به همه ميزنم و به خواص بيشتر ميزنم ،شما سعي
كنيد آن س��تون را با همان استحكام نگهداريد .اين سقف -سقف انقالب ،سقف ارزشها ،سقف
جامعة حقيقي اسالمي؛ هرچه ميخواهيد اسمش را بگذاريد -بر روي ستونها قرار دارد .اگر همه
هم از زير اين س��قف كنار بروند؛ يعني اين ديوارها و تيغهها را از زير اين س��قف برچينند و اين
ستونها س ِرپا باشد ،اين سقف تكان نخواهد خورد .بگذاريد صد تيغه ديوار يك الية آجري را از
اين زير بردارند؛ اش��كالي پيش نميآيد ،اما اگر يكي از اين ستونها تكان بخورد ،آنوقت سقف،
ناگزير به همان اندازه تكان خواهد خورد.
 1163ش��ما تكان نخوريد .شما از ارزشهاي انقالبي و اسالمي -به همان شكل صحيحش -به
هيچ قيمت دس��ت برنداريد .اين حرف ،باالتر از مس��ائل سياسي و خطي و روزمره است .شما از
آنچه كه در عرف رايج سياس��ي دنيا هست و نميگذارند آن مطالب به گوش ما برسد -وسوسة
سياس��تها و وسوسههاي بينالمللي ناميده ميش��ود -خودتان را دور نگه داريد .فرض بفرماييد
گروهي كارشناس در امريكا وجود دارند و كارشان اين است كه مشكل كشورها و دولتهايي را
كه با امريكا مسئله دارند ،حل كنند؛ اسم آن هم وسوسة سياسي ،يا وسوسة ديپلماسي است.
1164مث ً
�لا حركتي انجام ميدهند ،بازي پينگ ُپنگي با چين در زمان «چوئنالي» راه مياندازند؛
اين ميش��ود مقدمه براي اينكه روابط ،بهتدريج راه بيفتد .هيچكس هم احس��اس نميكند كه
اتفاقي افتاد! شما خاطرات «نيكسون» را نگاه كنيد! نيكسون همين خاطرات خودش را با چوئنالي
نوش��ته است .كتابي دارد به نام «رهبران» ،كه به فارسي ترجمه شده است .از جمله چيزهايي كه
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در آن كتاب -آنطور كه حاال يادم ميآيد -نوش��ته ،همين مالقاتهاي خودش با چوئنالي و
آن س��فر تاريخي معروف نيكس��ون به چين اس��ت كه به رفاقتهاي امريكا منجر شد! ببينيد از
كجاها شروع شده؛ هيچكس هم احساس نميكند! يعني آنجا كساني كه مخاطب و طرف اين
وسوسه هستند ،احساس ميكنند كه باالخره ضرورتهاي زندگي پيش آمده ،چارهاي هم ندارند،
كارگردانان ديپلماسي دنيا ميدانند كه اين چيست و ميدانند كه او چاره دارد .توجه ميكنيد؟
اما
ِ
مواظب باشيم كه در اين وسوسهها اشتباه نكنيم .آنچه را كه تصور ميشود ضرورتهاي زمانه
اس��ت -شايد هم به يك معنا ضرورتي باشد -با موان ِع واقعي اشتباه نكنيم .نه؛ اينها جزو همان
چيزهايي هستند كه با استقامت از بين ميروند .البته اين حرفي كه من به شما ميزنم ،معنايش
اين نيست كه امروز كساني در كشور هستند كه وض ِع چوئنالي آن زمان را دارند! نه خوشبختانه.
من خدا را شكر ميكنم كه بحمداهلل اين تصور و اين فكر نيست كه من از آن احساس خطر كنم؛
مطلق ًا .الحمدهلل در اين مسئلة بهخصوص ،يعني مسئلة امريكا -البته اين مسئله را به عنوان مثال
ذكر كردم؛ اين يك مس��ئله از دهها مس��ئله و يك مثال از دهها مثالي اس��ت كه ميتوان زد -در
سطوح باال كسي نيست كه احساس ضرورت كند .شما كه مالحظه ميكنيد و اظهارات و بيانات
را ميشنويد .همة بيانات ،مبشر و مژدهبخش است.
1165ليكن اگر همين مسئولين -يا امثال اين مسئولين -يك وقت به زير دست خودشان نگاه كنند
و ببينند كه فالن جوان انقالبي ،فالن برادر مت ّدين ،فالن مس��ئول وابسته به انقالب و جوشيده
از انقالب -در س��طح وس��يعي -همه دچار يك ترديد و احساس اضطرارند ،قهراً در آنها هم اثر
خواهد گذاشت! شما تعيين كننده هستيد .خواهندة واقعي و اقدام كنندة حقيقي شماييد؛ ولو اينكه
شخص مسئولي در لحظة آخر ،ممكن است اقدامي بكند و تصميمي بگيرد ،اما در واقع اين شما
هستيد كه تصميم ميگيريد و تصميم ميسازيد.
1166س��عي كنيد پاية مس��تحكمي باشيد كه س��قف انقالب ،بر آن پايه قرار دارد و آن پايه تكان
نميخورد .ارزشهاي انقالبي ،يعني همان چيزهايي را كه سال شصت آنها را در خودش مشاهده
مينمود و جزو اهداف خودش به حساب ميآورد ،آن اهداف را در نظر مجسم كنيد و آنها را حفظ
نماييد .هيچكدام از اينها -يعني حفظ اين اهداف -به معناي توقف ،ايس��تايي و پيش نرفتن با
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زمان نيست؛ نهخير ،اص ً
ال و ابداً .كمااينكه امروز اگر در مجموعة نظام مشاهده كنيد ،بحمداهلل ما
پيشرفتهاي زيادي كردهايم ،اصولمان را هم حفظ نمودهايم .آنچه كه امروز دشمن ميخواهد،
اين اس��ت كه ما االن همان اشتباه سال پنجاهونه را به نحو ديگري بكنيم! آن روز ميگفتند كه
جريان حزبالّلهي و انقالبي با علم و تجربه س��ازگار نيس��ت؛ امروز ميخواهند وانمود كنند كه
جريان انقالبي و ارزشگرا ،با ضرورتهاي زمان ،با نيازهاي جامعه و با وسايل پيشرفت و توسعة
كشور آشنا نيست! نهخير؛ اين غلط است .آن جريان ارزشگرا ،با مسائل توسعه ،با مسائل پيشرفت
كشور از همه جهت و با آن چيزي كه موجب ميشود ما در اوج ع ّزت قرار گيريم ،كام ً
ال آشناست
و ميداند كه آن ،تأمين نخواهد شد ،مگر با حفظ اصول و ارزشها .با حفظ اصول و ارزشهاست
كه ما ميتوانيم در جامعه و در خانوادة جهاني سربلند باشيم و ميتوانيم عالوه بر ع ّزت و سربلندي
سياسي ،امكانات توسعه به معناي حقيقي را در جنبههاي علمي ،اقتصادي و تحقيقي و غيره كسب
كنيم .در آن صورت ميتوانيم ،و الاّ با از دست دادن ارزشها ،ما افتخاري نخواهيم داشت.
..1167اين ،مس��ئلة مهمي اس��ت كه ش��ما بايد به آن توجه كنيد .ضرورت اين است كه ما مباني
انقالب را حفظ كنيم .ضرورت اين اس��ت كه س��تونهاي زير سقف انقالب ،همچنان مستقيم و
مستحكم باقي بمانند و خم نشوند .اين توقع ما از شماست76/10/8.
حاصل جمعبندي بحث ماس��ت ،دو حرف اس��ت -البته اي��ن جمعبندي ،قابل
1168آنچ��ه ك��ه
ِ
خط
گس��ترش و فكر كردن اس��ت -اول اينكه يكي از خطوط روش��ن نهضت عاش��ورا و بلكه ِّ
نش��ان نهضت عاشورا ،عبارت است از استقامت امام حس��ين(ع) .حرف دوم اينكه امام بزرگوار ما
خط نش��ان حسيني را در نهضت ،در منش و در زندگي خود انتخاب
رضواناهللتعاليعليه ،همين ِّ
كرد و لذا توانس��ت جمهوري اسالمي را بيمه كند .توانست دشمن را از تهديد و از فشار منصرف
كند .چون به دشمن تفهيم كرد كه فشار ،اثري ندارد .تهديد ،اثري ندارد .حمله ،اثري ندارد و اين
حركت و اين رهبر ،جريان و كسي نيست كه با اين حرفها ،از راهي كه ميرود برگردد .اين دو
حرف ،جمعبندي مطالبي است كه عرض كردم75/3/14.
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آفات استقامت
1169كس��ي به ما نخواهد گفت كه ش��ما از انقالب برگرديد؛ كسي مس��تقيم ًا روبهرو و صريح،
اي��ن را به ما نخواهد گفت ،كه ما بگوييم اگر به ما گفتند از راه انقالب برگرديد ،ما اس��تقامت
ميكنيم و ميگوييم نه آقا ،برنميگرديم! نه؛ اينطور نيس��ت .قضاياي ريز و قضاياي مش��تبه
را ،آن چيزهايي را كه تصميم گرفتن دربارهش��ان ،احتياج به رش�� ِد انديش��ه ،تفكر باال ،آگاهي
و ضمن ًا عزم راس��خ دارد ،مطرح خواهند كرد .اينجاس��ت كه مس��ئلة هدايت به راه مستقيم و
«صراط مس��تقيم» ،خيلي اهميت پيدا ميكند .عزيزان من! ا ّول چيزي كه الزم داريد بصيرت
است ،بصيرت! بصيرت را دست كم نگيريد .از بصيرت خودتان و اوالدتان صرف نظر نكنيد.
1170ت��ا وقت��ي در اين مملكت ،يك ع ّده -نميگويم خيلي زياد -انس��ان مؤمن وجود دارند كه
حاضرند جانش��ان را بر س��ر اين كار بگذارند ،اين بنا محكم ايستاده است! من بخش مهمي از
ه ّمتم اين اس��ت كه اين س��تونهاي محكمي را كه زير اين خيمه قرار دارند ،موريانه نخورد!
م��ن مرتب ب��ه مراعات زهد و مثل آن توصي��ه ميكنم« .به دنيا آلوده نش��ويم» و اينها را به
ش��ما ميگويم .اين از جهت اين اس��ت كه قضيه مهم اس��ت .بحث اين است كه ما خيمهاي
داريم كه با س��تونهايي برافراشته است .اگر خداي نكرده موريانه در اين ستونها افتاد ،ديگر
آن را نميش��ود كاري كرد .اگر ميخها كنده ش��وند ،مهم نيس��ت .گوش��هاي از بدنة خيمه ِجر
بخورد ،ميدوزيمش ،مهم نيست ،اما ستونها -آن پايههاي محكمي كه اين بنا را روي دوش
خودش��ان گرفتهاند -نبايد بلرزند .لزومي ندارد وج ِه ب ِد قضايا را زيادي ببينيد و مبالغه كنيد؛ نه،
بحمداهلل پاية انقالب ،بسيار مستحكم است.
1171همة ما -اين حرف بيش از ش��ما دربارة من صدق ميكند -كوچكتر از آن هس��تيم كه
هن��وز بتواني��م عظمت اي��ن انقالب را بفهميم .ش��ما در كوه كه راه ميروي��د ،عظمت كوه را
نميبينيد -نميش��ود ديد -بايد بيرون بياييد و جايي بايس��تيد كه خيلي باال باش��د -با فاصلة
قاب��ل قبول��ي -تا بتوانيد به همة جاهاي اين كوه ،احاطه پيدا كني��د و ببينيد .آدمي كه در كوه
راه ميرود ،نميفهمد كه اين كوه چيس��ت؛ البته س��ختي كوه را حس ميكند .آن كس��ي كه
دور اس��ت ،س��ختيها و جزئيات و آن عرقريزيها و خون دلها و نَفَس نَفَس زدنها را حس
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نميكند ،اما بزرگي و عظمت را ميبيند.
1172من و ش��ما روي اين كوه حركت ميكنيم ،ما چه ميفهميم كه اين عظمت چيست!؟ اين
عظمت ،به گونهاي است كه هر دو ابرقدرت -آن روزي كه دو ابرقدرت بودند -دست به دست
هم دادند كه ريشة آن را َبكنند ،نتوانستند!
1173نگو كه آن روز امام(ره) بود .االن هم هست .امام ما كسي نبود كه وقتي از دنيا رفت ،برود.
امام(ره) كه نرفته است! بعضيها وقتي كه مردند ،تمام ميشوند ،اما امام(ره) آيا آدمي بود كه وقتي
ُمرد تمام ش��ود؟! او االن هم حاضر اس��ت؛ با حرفش ،با روحش ،با اس��مش و با نَفَسش .مگر
ميشود امام(ره) نباشد؟! االن هم هست و اين مملكت را جلو ميبرد.
1174من دربارة تاريخ صدر اس�لام ،س��الها پيش بارها اين حرف را ميگفتم؛ ميگفتم اينكه
شما ميبينيد جامعة اسالمي در آن سالهاي اول ،آن فتوحات را كرد و آنطور پيش رفت و بعد
به مسئلة علم رسيد و آن تمدن را درست كرد -كه قرن چهارم هجري در اسالم ،قرن تشعشع
دس��ت پيغمبر(ص) اس��ت! البته قرن چهارم هجري،
ضرب
تمدن و مدنيت و علم اس��ت -اينها
ِ
ِ
جزو قرون وسطاي اروپاست .اروپاييها ميگويند «قرون وسطي» .بعضي از نويسندگان ما هم
از آنها تقليد ميكنند! قرون وس��طي كدام است؟ قرون وسطاي اروپا بود .قرون وسطي براي
توحش بود؛ ولي قرن چهارم براي ما قرن تأللؤ و تشعشع بود .قرن چهارم
اروپا قرن تاريكي و ّ
هجري -يعني قرن دهم ،يازدهم ميالدي -همان اواس��ط ظلمات قرون وس��طي ،اوقاتي بود
كه جامعة اسالمي ،در اوج درخشش قرار داشت .آن وقت ميگفتم كه اين فتوحات مسلمين و
ضرب دس��ت يعني اين سنگ را كه پرتاب
دس��ت پيغمبر(ص) بود.
ضرب
فتوحات علمي آن روز،
ِ
ِ
ِ
ضرب دس��ت ش��ما بيشتر قوي باشد ،اين س��نگ جلوتر ميرود .بر فرض كه
ميكنيد ،هر چه
ِ
ضرب
صد نفر هم اين وسط ايستادهاند و مرتب دستشان را حركت ميدهند؛ ولي آن سنگ ،با
ِ
دست آن رهاكننده حركت ميكند!
ِ
(ره)
دست امام  ،پشت س ِر اين انقالب است .اينطور نيست كه فرض كنيم امروز امام
ضرب ِ
ِ 1175
گوناگون امريكا،
نيس��ت! امام(ره) هست .لذا ش��ما بعد از رحلت امام(ره) هم ديديد كه توطئههاي
ِ
ارتجاع و توطئههاي داخلي از انواع و اقسامش نتوانستند كاري بكنند! حاال فرض ًا فالن روزنامه
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هم يك مقاله نوش��ت؛ خب بنويسد .معنايش اين نيست كه حاال همه چيز تكان خورده است؛
متوحش بش��وند كه آقا ،ميبينيد چه مينويس��ند؟! ميبينيد چه ميگويند؟! ميبينيد
بعضيها ّ
فالن جا چه شعاري دادند؟! بله ميبينيم؛ چشممان باز است!
1176پس ميبينيد ،نكتة اول اينكه ش��ما بدانيد دي ِد من ،يك دي ِد خوشبينانه نيست ،يك دي ِد
مبني بر مسامحه نيست ،براي دلخوش كردن اين و آن نيست؛ بلكه حقيقت قضيه اين است.
منته��ا بالفاصله در كنارش ،يك حقيقت ديگر اين اس��ت كه اگر جريان آبي به قطر يك لولة
آفتابه -لولة آفتابه چهقدر حقير اس��ت! به نظر من براي حقارت ،هيچ مثالي بهتر از مثال لولة
آفتابه نيس��ت -به جان يك خاكريز بلند پانزده متري بيفتد كه حفاظي ندارد -نه سيمان دارد،
نه اس��تحكام دارد ،نه آدمي باالي آن اس��ت كه اگر خاكش رفت ،فوراً جايش را پر كند -دير
ي��ا زود هم��ان لولة آفتابه ،اين خاكريز عظيم را از بي��ن خواهد برد! آن چيزي كه ميتواند لولة
آفتابه را كه هيچّ ،
شط كارون را هم براي كوبيدن به يك سد و مانع ناكام كند« ،ايستادگي» و
«استقامت» است! استقامت ،هم با بنيه و هم با مراقبت .هم بايد بنيه ،بنية قوي باشد -الحمدهلل
بنيه ،قوي اس��ت -هم بايد مراقبت باش��د؛ چون وقتي در يكجا ريختگي پيدا ميش��ود ،بايد
بالفاصله ترميم كرد .بنده نميخواهم بالش نرم زير س��ر كس��ي بگ��ذارم كه آقا ،هيچ خطري
تهدي��د نميكند ،راحت بگيري��د بخوابيد! نه؛ من ميگويم هيچ خط��ري تهديد نميكند ،پس
محكم ايس��تادگي كنيد و كار كنيد؛ هيچ خطري تهديد نميكند ،پس ش��ما راه را ادامه دهيد،
خيال نكنيد كه ديگر نميش��ود رفت .نهخير؛ خيلي هم خوب ميش��ود رفت ،قوي هم ميشود
رفت .اول چيزي هم كه با آن مبارزه ميكنيد ،آن ش��يطاني اس��ت كه در درون خود ماس��ت؛
شيطان خبيث!
1177اي كاش شما با صحيفة سجاديه آشنا باشيد؛ انشاءاهلل كه آشناييد .اين صحيفة سجاديه را
بخوانيد .آن قدر ظرافت در اين دعاهاي صحيفة س��جاديه ،براي همين چيزها و همين حاالت
گوناگون من و شما هست كه حد ندارد! آن بزرگوار ،واقع ًا در اين كتاب عظيم چه كرده است!
صحيفة سجاديه را با ترجمه بخوانيد .اي كاش كه شما عربي را ميفهميديد! به نظر من يكي
از كارهاي خيلي واجب اين اس��ت كه عربي را به آن ش��كلي كه انس��ان بتواند متون عربي را
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بفهمد ،همه بدانند.
..1178آن بزرگ��وار در دعاي س��يودوم صحيفة س��جاديه ،ما را به اين ش��يطان دروني متوجه
كَ ،و ْاس��تَ ْو َج ْب ُت ب ِ ُس��و ِء َس ْعيِي َس ْخ َطتَ َ
ْت َم ْع ِصيَتَ َ
ك ،فَتَ َل َعنِّي
ارف ُ
ميكند .ميفرمايد« :إِذَا قَ َ
ش��يطان انس��ان ،انس��ان را فريب ميدهد و بعد در
ِعذَ َار غ َْد ِر ِهَ ،و تَ َلقَّانِي ب ِ َكلِ َم ِة ُك ْف ِرهِ» كه آن
ِ

مقابل خداي متعال ،تنها ميگذارد! در مقابل مؤاخذة خدا ،در مقابل عذاب و عواقب سوء عمل،
انس��ان را تنها ميگذارد! اول بايد از او به خدا پناه برد؛ اول بايد با او مبارزه كرد -از همه هم
سختتر ،آن است -بعد هم با شيطانهاي بيرون76/12/14.
ذين
«و ال تَ ُكونُوا َكال َّ َ
 1179آن چيزي كه بيش از همه تكاندهنده اس��ت ،نس��يان نفس استَ :
ن َ ُس��وا اهللَ ف ََأنْس��ا ُه ْم أَنْ ُف َس ُه ْم»حش��ر 19،مثل كساني نباش��يد كه خدا را فراموش كردند ،خدا هم
آنها را دچار خودفراموش��ي كرد .البته در ادبيات سياس��ي ،خودفراموش��ي به معناي فراموش
كردن هو ّيت خود ،چيز خيلي بدي اس��ت -ق��وم و ملتي هو ّيت و تاريخ و فرهنگ و زبان خود
را فراموش كنند؛ كه نتيجة آن ،ذلّت و بدبختي اين قوم خواهد بود -ليكن در ادبيات اخالقي،
اهميت خودفراموش��ي بيش��تر است و خطرش حتي س��نگينتر از خودفراموشي سياسي است.
معناي نسيان نفس اين است كه انسان از هو ّيت و هدف وجود و باطن و دل و روح خود غفلت
مادي فاسدي شود كه او را با خود ميبرد تا
كند و دچار فراموش��ي ش��ود؛ يعني تس��ليم جريان ِ
به منجالب و باتالق برس��اند و براي انس��ان هيچ مقاومتي در مقابل حركت بدي و فساد و شر
وجود نداش��ته باش��د« .ف ََأنْسا ُه ْم أَنْ ُف َس ُه ْم» يعني انسان دچار الاباليگري و وادادگي شود و اص ً
ال
نداند كه براي چه آمده است .مثل بچه ،همة عمر را گذراندن؛ چون معمو ًال بچه به سرنوشت
فكر نميكند؛ براي او همين لحظه و آن ،مهم اس��ت .باالخره بعد از اين ش��صت س��ال ،هفتاد
س��ال بناس��ت بميريم .بعد از آن ،چه پيش ميآيد؟ آخر ،هدف اين زندگي چه بود؟ اين آمدن و
رفتن و ماندن ،اص ً
ال براي چه بود؟ هيچ در انديش��ة اين نيفتادن و فكر اين را نكردن ،بس��يار
خطرناك است.
ك ُه ُم ال ْ ِ
«1180أُولئِ َ
فاس ُقون»حش��ر 19،اينها فاسقند .فسق به همين معناست؛ يعني خارج شدن از
چيزي بر اثر فس��اد و گنديدگي .وقتي پوس��ت خرماي گنديده از آن جدا ميشود ،به آن َف َس َق
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�ق» از اينجا گرفته شده است؛ يعني بر اثر وادادگيها ،آن عطر و آب و رنگ و
ميگويند؛ «فِ ْس� ْ
عنصر ايمان از وجود انسان جدا شود .بنابراين يكي از آفتهاي استقامت ،نسيان است.
1181واژة ديگري كه در قرآن اس��ت و آن هم بنده را گاهي خيلي تكان ميدهد ،مس��ئلة «زيغ»
«ربَّنا ال تُزِغْ قُ ُلوبَنا ب َ ْع َد إِ ْذ َه َد ْيتَنا َو َه ْب لَنا
اس��ت كه در س��ورة مباركة آلعمران آمده است؛ َ
ك رحم ًة إِن َ َ
اب»آلعمران 8،پ��روردگارا! دلهاي ما را دچار زيغ مكن؛ يعني
ِم� ْ
َّك أنْ َت ال ْ َو َّه ُ
�ن ل َ ُدنْ َ َ ْ َ

برمگردان و منحرف نساز؛ از صراط حق ،متمايل به ناحق نكن .اين دعاي بندگان خداست كه
در قرآن نقل ميش��ود .در سورة مباركة صف دربارة بنياس��رائيل ميفرمايدَ « :و إِ ْذ َ
ي
قال ُموس 
زاغ ا ُ
ون أَن ِّي َر ُس ُ
��ول اهللِ إِلَ ْي ُك ْم َفلَ َّما زاغُوا أَ َ
م»صف5،
ل ِ َق ْومِ�� ِه ي��ا َق ْو ِم ل َِم ُت ْؤ ُذونَن 
ي َو َق ْد َت ْعلَ ُم َ
هلل ُق ُلوبَ ُه ْ
كأنّه در اينجا يك فعل و انفعال و يك عمل دوجانبه وجود دارد .يك قد ِم آن دست خود انسان
است ،اما نتايج و عواقبش از سوي خداي متعال است« .فَ َل َّما زاغُوا»؛ آنها قدم را كج گذاشتند
و خود را به سراش��يب زيغ دچار كردند؛ آنگاه «أَزاغَ اهللُ قُ ُلوب َ ُه ْم»؛ خدا هم آنها را منحرف و از
اين راه پرتاب كرد .پرتاب كردن خدا چيس��ت؟ س��لب توفيقات الهي .اين در باب بنياسرائيل
اس��ت كه البته فقط مخصوص بنياسرائيل نيست .بنياس��رائيلي كه فرعون را ديدند ،حقانيت
موس��ي را فهميدند و جلوي چش��م خود مشاهده كردند كه چهطور خداي متعال به وسيله بندة
برگزيدهاش -يعني جناب موس��يبنعمران -اين حركت عظيم را كرد؛ بنياس��رائيلي كه دريا
و لش��كر فرعون و حوادث عجيب و غريب را به چش��م خود ديدند ،ولي به هواهاي نفس��اني و
غفلت -همان نس��ياني كه گفته ش��د -تن دادند ،به اين وادي افتادند؛ «زاغُوا» .در همين آيه
ميفرمايد :موسي به آنها گفت« :ل ِ َم تُ ْؤذُونَني»؛ چرا اينقدر مرا آزار ميدهيد؟ خداي متعال در
ذين آذ َْوا ُموسی فَبَ َّرأَ ُه اهللُ ِم َّما قالُوا
آمنُوا ال تَ ُكونُوا َكال َّ َ
سورة احزاب ميفرمايد« :يا أَيُّ َها ال َّ َ
ذين َ
كان ِع ْن َد اهلل ِ َوجيها»احزاب 69،مثل كساني كه موسي را آزار دادند -يعني بنياسرائيل -نباشيد.
َو َ
اين خطاب به من و شما هم هست .از طرف آنها ،زيغ عبارت است از تن دادن به هوا و هوس
و ميل به مادهگرايي و پول و شهوات جنسي و بقية چيزهايي كه گرفتاريهاي ماست .از طرف
خداي متعال هم آنچه پيش ميآيد ،سلب رحمت و توفيقات اوست كه ما را منغمر ميكند .هر
حركت غلطي كه از ما سر بزند ،هر اقدام ناصواب و غير عادالنه و عمل ناشي از اغراض و اهواء

 n92بصیرت و استقامت

لجة فس��اد و دوري از خدا نزديكتر ميكند؛
نفس��انياي كه ما بكنيم ،يك قدم ما را به اعماق ّ
«أَزاغَ اهللُ قُ ُلوب َ ُه ْم» اين لغزش ،پيدرپي ميآيد؛ به همين خاطر خطرناك است.
1182نتيجة لغزش اين اس��ت كه اول عمل انسان ناقص ميش��ود؛ بعد اخالقيات و خُ لقيات در
وفي داراي احس��اس مسئوليت،
او متزلزل ميگردد و تحت تأثير قرار ميگيرد و انس��ان
ِ
صادق ِّ
بهتدريج به انسان مذبذب و بيوفايي كه مسئوليت سرش نميشود ،تبديل ميگردد و خُ لقيات
او عوض ميش��ود .در مرحلة بعد هم اعتقادات انس��ان عوض ميش��ود .همين فساد عملي كه
يك روز به چشم ،خيلي كوچك به آن نگاه كرديم ،بهتدريج هو ّيت ما را تغيير ميدهد و اخالق
و اعتقاد ما را خراب ميكند .آية ش��ريفة قرآن ميفرمايد« :ف ََأ ْع َقبَ ُه ْم نِفاق ًا في قُ ُلوبِه ِْم إِلی يَ ْو ِم
َ
وه»توبه 77،يعني خداي متعال جمعي را به خاطر خلف وعدهاي كه
يَ ْل َق ْون َ ُه بِما أ ْخ َل ُفوا اهللَ ما َو َع ُد ُ
به خدا كردند ،به نفاق دچار كرد .فرمول عملكرد خدا روي انس��ان ،اين است؛ يعني در واقع به
عملكرد خو ِد ما برميگردد .خو ِد ما هس��تيم كه با كار خود موجب ميشويم كه رحمت و توجه
تباهي بيشتر
الهي شامل حالمان نشود .وقتي رحمت الهي شامل حال ما نشد ،به سمت فساد و
ِ
پي��ش ميرويم .در دعا ميخوانيم« :الل ُهم إِن َّا نَس� َ
وجبَ ِ
�أل ُ َ
ك ُم ِ
ات َر ْح َمتِك»؛ انس��ان از خداي
َّ
ْ
متعال موجبات رحمت را ميخواهد .وقتي كه اين موجبات در عمل انسان نباشد ،طبع ًا رحمت
الهي نازل نميشود .اين هم زيغ است.
..1183ما بايد چه كار كنيم؟ آنچه كه در قرآن مشاهده ميشود ،نقطة مقابل اين آفتها« ،ذكر»
اس��ت؛ نه فقط ِورد و اوراد و امثال اينها .اورادي كه وجود دارد ،يكي از وس��ايل ذكر اس��ت،
ام��ا ذكر به معناي ياد خدا و ياد تكليف و ياد نعمت الهي اس��ت؛ «ا ْذ ُك ُروا ن ِ ْع َم َت اهلل ِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ
ُك ْنتُ� َ
داء ف ََأل َّ َف ب َ ْي َن قُ ُلوب ِ ُك ْم ف ََأ ْصبَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إ ِْخوان ًا»آلعمران 103،اگر در قرآن مالحظه كنيد،
�م أ ْع ً
ْ
در موارد متع ّددي به «ياد نعمت خدا» اش��اره ش��ده اس��ت .نعمت خدا ،همهاش خورد و خوراك
و امثال اينها نيس��ت كه به نظرمان كوچك بيايد -اگرچه آن هم كوچك نيس��ت؛ خيلي مهم
اس��ت -بلكه خداي متعال نعم عظيمي بر انس��انها و از جمله بر ما دارد كه بايد به ياد آنها
بيفتيم؛ ياد تكليف ،ياد نعمت ،ياد عهد و پيمان .همة ما عهد و پيمان داريم؛ هم با خدا ،هم با
مردم .شما در مجلس ،يكطور؛ شما در دولت ،يكطور؛ شما به عنوان رئيس جمهور ،يكطور؛
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ش��ما به عنوان رئيس قوة قضائيه ،يكطور؛ ش��ما به عنوان مسئول نيروهاي مسلح ،يكطور؛
بنده خودم ،يكطور .هركدا ِم ما با مردم و نظام ،يك طور عهد و ميثاق داريم .به ياد اين عهد
و ميثاقمان باش��يم و مواظب باش��يم پيمانش��كني نكنيم و عهد خود را زير پا نگذاريم .به ياد
حساب الهي و قيامت هم باشيم .زندگي زودگذر است؛ مسئوليت از آن زودگذرتر است .همة ما
در مقابل پروردگار حضور پيدا خواهيم كرد و بايد جواب بدهيم80/9/21.
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یک مثال تاریخی و چند نکته
بزرگ دنيا در ي��ك نقطة پايدار و
 •1184اساس�� ًا مقاومت و پايداري همة جبهههاي
انس��اني ِ
ِ
مقاوم خالصه ميشود .در جنگ بين دو جبهه ،در هركدام ،اين نقطه پايدارتر بود ،پيروزي مال
پايداري نقطة مركزي هر جبهه و جنگي ،نابودش��دنها و ُكشت و كشتارها
اوس��ت .در صورت
ِ
و خونريزيها و س��ختيها و خسارتها ،تحملپذير خواهد بود؛ چون آنجا مجموعة عظيمي
درست تاريخ
اس��ت به نام جبهه .از اول تاريخ تاكنون ،همين قضيه بوده اس��ت و اصو ًال تفسي ِر
ِ
توأمان حق و باطل و خير و شر74/5/2.
هم همين است؛ يعني حضور
ِ

استقامت 95n

 •1185دويس��ت و پنجاه س��ال ائمه مقاومت كردند .در اين دويستوپنجاه سال حادثة تلخي
س��ب اميرالمؤمنين(ع) اتفاق افتاد ،اما اينها
مثل منبر رفتن دش��منان اميرالمؤمنين(ع) در كوفه و
ِّ
(ع)
صبر كردند .در اين دويس��توپنجاه سال سيوپنج سال دوران اختناق شديد زمان امام سجاد
اتفاق افتاد كه «ارتد الناس بعدالحس��ين اال ثالث��ه» همه رفتند ،تعداد معدودي ماندند اما اين
مبارز نستوه راه خدا يعني امام مسلمين ،مأيوس نشد ،راه را ادامه داد ،خود امام صادق(ع) در يك
حديثي ميفرمايد :خداي متعال براي پيروزي ما زماني را معين كردهبود ،به خاطر فالن عملي
كه از شما سر زد تأخير افتاد ،باز زماني ديگري را معين كرد در تقدير الهي خود ،آن هم باز به
تأخير افتاد و حاال الي ماش��اءاهلل است ،يعني دائم ًا در يك حالت اميد و در مواجهة با مشكالت
اين حركت را ادامه دادند.
..1186هر لحظهاي كه پويندة راه حق به سس��تي بگرايد دش��من در آن لحظه قوي خواهد شد
و پي��روزي حق دي��ر و پيروزي باطل قريب خواهد ش��د .از امام صادق(ع) اي��ن را بياموزيم كه
س��يوچهار سال مبارزه كرد ،اين سيوچهار س��ال با انواع مشكالت همراه بود ،مبارزة نهضت
اس�لامي از سال چهلويك آغاز شد ،سال پنجاهوهفت تمام شد ،يعني شانزده سال ،اما مبارزة
(ع)
امام صادق(ع) سيوچهار سال ،آن هم چه مبارزة دشواري .در طول اين مدت بارها امام صادق
را مورد سختترين رفتارهايي كه با يك فردي از آن قبيل ميشد انجام بدهند قرار دادند ،بارها
امام صادق(ع) را تبعيد كردند .اين چهار هزار شاگردي كه شنيديد امام صادق(ع) داشتند ،اين چهار
هزار ش��اگرد مثل درسها و مدرسها و مدرس��ههاي امروز نبود ،كس��اني ميآمدند از راههاي
دور خ��ود را به تبعيدگاه ميرس��اندند ،امام(ع) را با زحمت ميديدن��د .دو كلمه از او ميآموختند
ميرفتن��د ،با تقيه ،با مالحظ��ه ،با مخفي كاري و امام صادق(ع) تم��ام اين مدت طوالني را در
خط روش��ن اين مبارزة بس��يار دش��وار ايس��تادگي كرد و اصحابش هم با او همينطور .از اين
س��يوچهار سال يك مدت نزديك به بيست س��ال در دوران بنياميه بود ،اوايلش سخت بود.
دوران هشامبنعبدالملك كه يكي از فرمانداران و خلفاي زيرك بنياميه بود ،بعد از هشام البته
(ع)
اوض��اع ب��ه هم خورد .خلفاي ضعيف و خالفتهاي كوتاه مدت ي��ك فرصتي به امام صادق
داد ام��ا همانه��ا هم باز از امام صادق(ع) غافل نبودند ،حت��ي وليدبنيزيد كه مرد عياش زنبارة
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ش��رابخوارهاي بود ،غافل نبود از ح��ال امام صادق(ع) .در عين مس��تي و هرزگي خود ،يادش
ب��ود كه يك امام صادقي هس��ت كه اصل حكومت آنها را تهدي��د ميكند .در اواخر اين چند
س��ال يك مبارزة ش��ديدي بود .به نام امام صادق(ع) شعار دادند ،در شهرهاي ايران ،در ري ،در
خراسان ،در نقاط ديگر ،شيعيان اهل بيت را جمع كردند ،مبارزه كردند اما فرصتطلبان آمدند
از آن مبارزه بهرهبرداري و ميوه چيني كردند .سلس��لة بنيعباس روي كار آمد ،آن س��ه چهار
سال اول هم بنيعباس سرگرم خودشان بودند ،بين خودشان ،فاميل ،با همديگر ،يا بين آنها
و بنياميه درگيري بود؛ نميتوانستند كاري بكنند .وقتي دوران منصور عباسي رسيد ،باز شدت
دربارة امام صادق(ع) ش��روع ش��د .بارها امام صادق(ع) را زير فش��ار قرار دادن��د .البته اين را من
اينجا بگويم رواياتي كه در مورد رفتن امام صادق(ع) يا بردن آن حضرت پيش منصور هس��ت
و حرفهايي كه بين آن حضرت و منصور گذشته ،بعضياش درست است بعضياش نادرست،
آن چيزهايي كه اظهار ضعف و ذلّت و تس��ليم در مقابل فش��ار منصور هست اينها قطع ًا دروغ
است و به زندگي امام صادق(ع) و به روحية آن حضرت نميخورد و قابل قبول نيست ،اما فشار
يقين�� ًا بوده ،توج��ه امام صادق(ع) يقين ًا بوده ،اين دعايي كه از ق��ول امام صادق(ع) در يك چنين
«ر ِّب َك ْم ِم ْن ن ِ ْع َم ٍة أَنْ َع ْم َت ب ِ َها
شدتهايي نقل ميكنند خود اين توجه هم يكي از درسهاست َ
ك ِع ْن َد َها ُش ْ��كرِي َو َك ْم ِم ْن بَلِيَّ�� ٍة ابْتَ َل ْيتَنِي ب ِ َها قَ َّل ل َ َ
َع َل َّي قَ َّل ل َ َ
ك ِع ْن َد َها َص ْبرِي فَيَا َم ْن قَ َّل
1
خذُ لْنِي »مهجالدعواتومنهجالعبادا
ِع ْن َد ن ِ ْع َمتِ ِه ُش ْكرِي فَ َل ْم يَ ْحر ِْمنِي َو يَا َم ْن قَ َّل ِع ْن َد بَلِيَّتِ ِه َص ْبرِي فَ َل ْم يَ ْ

ت،ص 192توجه به خدا .اينها راست است .اين نشاندهندة شدت فشار به امام صادق(ع) است ،اين
قامت استوار در طول اين سيوچهار سال يك لحظه دچار ترديد نشد و با شدتها ساخت و با
محروميتها ساخت و از اسال ِم درست و از مبارزه و از حكومت علوي و از آن حركت مقدس و
مباركي كه تكليف او بود دفاع كرد ،راه را ادامه داد .اگر ادامه نميداد او را به قتل نميرساندند،
تا اينكه باالخره هم آن حضرت را مس��موم كردند ،اين يك درس است .كار را بايد ادامه داد،
استقامت چيز مهمي است67/3/19.
 -1پروردگارا ،چه بسيار نعمتهايي كه تو بر من بخشيدي و شكرگزاري من براي آنها در نزد تو كم بود .چه بسيار بالهايي
كه مرا به آن آزمودي و صبر و طاقت من بر آنها در نزد تو كم بود .پس اي كس��ي كه ش��كرگزاري من بر نعمتهايت كم
است ،مرا محروم مساز و اي كسي كه صبر من بر بالهايت كم است ،مرا تنها و بي مددكار مگذار.

استقامت 97n

 •1187ش��ما ميدانيد در قرن بيستم در سرتاسر دنيا انقالبهايي به وجود آمد؛ البته همه غير
چپ سوسياليستي .غالب اين انقالبها قبل از رسيدن به ده سال
مذهبي ،غير اسالمي و غالب ًا ِ
و پانزده سال ،شكست خوردند يا تبديل به ضد خودشان شدند يا ملعبهاي شدند در دست همان
كساني كه با آنها جنگيده بودند .بنده در دوران رياست جمهوري ،به بعضي از اين كشورها كه
در آنها انقالبي رخ داده بود ،رفتم و از نزديك وضع حكومتهاي به اصطالح انقالبي را ديدم.
همان چيزي ش��ده بود كه اين انقالب عليه آن به وجود آمده بود! راه آنها منحرف ش��ده بود؛
حق ّ خود نايستادند و سختيهايش را تحمل نكردند؛
چرا؟ چون اس��تقامت نكردند؛ پاي سخن ِ

لذا فشارها و هوچيگريهاي جهاني ،آنها را از رو برد.
1188اس�لام به جوانان ،پايداري و اس��تقامت ميدهد .اين را در جنگ هش��ت س��اله و در خود
انقالب امتحان كردند .ديدند كه عش��ق به اسالم چهطور جوانان را با استقامت در صحنه نگه
ميدارد؛ مردم را در مقابل س��د پوالدين به ظاهر خللناپذير دش��من ،وادار به استقامت ميكند
و آن س��د را فرو ميريزد .اين را ديدند ،لذا با اس�لام دش��منند ،با اس�لام مخالفند .در تبليغات
خودش��ان ش��ايع ميكنند كه قطع رابطة ايران و دولت امريكا به ضرر ملت ايران است! نه آقا،
صددرصد به نفع ملت ايران است .اين يك حربة از اثر افتاده است كه بخواهند در ميان ملتها
اينط��ور وانمود كنند كه اگر ملتي با امريكا رابطه داش��ته باش��د ،از لح��اظ اقتصادي و مادي،
همة مشكالتش بر طرف ميشود؛ نه ،يك روزي بعضي از دولتهاي سادهلوح اينگونه خيال
ميكردند .در كشور ما هم در اول انقالب ،عدهاي كه قدرتي پيدا كرده بودند و در رأس كارها
قرار داش��تند ،اينگونه خيال ميكردند؛ ليكن تجربهها در نقاط مختلف دنيا عكس اين را ثابت
كرد77/8/12.
1189عزيزان من! وقتي يك ملت در مقابل اس��تكبار جهاني و اس��تكبار امريكايي و سلطهطلبي
قدرتهاي بزرگ ميايس��تد ،كار بزرگي انجام داده است .طرف مقابل اين كار بزرگ كيست؟
قدرتهاي س��لطهطلب عالم .مگر آنها س��اكت مينش��ينند؟ س��عي ميكنند با انواع و اقسام
وسايل ،آن ملت و آن رهبر و آن مسئوالن را از ميدان خارج كنند .راههاي مختلفي وجود دارد.
يكي از راههايش جنگ است؛ يكي از راههايش محاصرة اقتصادي است و به نظر من مهمترين
80/8/10
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راه ،محاصرة تبليغاتي و فرهنگي و مسخره كردن و تحقير كردن شعارها و هدفهاي آن ملت
و وانمود كردن حقايق مردم به شكل افسانه است.
حق خ��ود بماند .آن ملتي موفق ميش��ود كه
1190آن ملتي موفق ميش��ود كه بر س��ر حرف ِّ
هوچيگري دشمن ،او را از ميدان خارج نكند .آن ملتي موفق ميشود كه مسئوالن و نخبگان
و برگزيدگانش دچار رفاهزدگي و دنيازدگي و آفتهايي مثل حس��ادت و رقابت و امثال اينها
علت
نشوند .آن ملتي موفق ميشود كه مردمش معرفت و ايستادگي خود را تا آخر حفظ كنندِ .
اينكه نتوانستهاند بر انقالب اسالمي پيروز شوند ،چنين چيزهايي بوده است .هرجايي كه مظهر
مقاومت ملت ايران اس��ت ،به آنجا حمله ش��ديدتر است .ش��ما ببينيد به ايمان و پايبنديهاي
فكري مردم و بخشهايي از قانون اساس��ي كه ضامن حفظ اس�لام و ايمان و اسالميت نظام
دنيازدگي بعضي از ما
اس��ت ،حمله ميكنند .البته كوتاهيها ،سهلگيريها ،دل دادن به دنيا و
ِ
هم متأسفانه به تبليغات دشمن كمك ميكند80/8/10.

استقامت 99n

َاستَ ِق ْم َكما أُ ِم ْرت»هود 12،باشد .بههيچوجه عدول از
 •1191در اهداف و مباني ،مالك ما بايد «ف ْ
مباني و عدول از ارزشها جايز نيست؛ اهداف ،اهداف الهي است و هيچ ترديد ،شك يا ارتدادي
از اين اهداف جايز نيست ،اما در روشها بايستي تكامل ،اصالح ،تغيير و رفع خطا ،جزو كارهاي
دائمي و برنامههاي هميش��گي ما باش��د؛ ببينيم كدام روش ما ،ولو به آن عادت كرده باش��يم،
غلط است ،آن را عوض و اصالح كنيم .بايد مراقب باشيم كه جاي اين تعبيرات عوض نشود؛
يعني ما در زمينة اهداف ،ميگوييم اس��تقامت؛ بايد جاي «هدف» را با «روش» اش��تباه نكنيم.
استقامت در روشها الزم نيست ،استقامت در اهداف الزم است .در كار روشها آزمون و خطا
جاري است .البته بايد از تجربهها استفاده كنيم كه آزمون ما آزمون موفقي باشد و نخواهيم كه
دائم تجربه كنيم و پشتسر هم اشتباه ،اما در زمينة اهداف ،بايستي قرص و محكم بايستيم و
يك قدم پايين نياييم .البته انحراف از هر دو نيز اش��تباه است .بعضي به نام نوانديشي و به نام
اص�لاح ،در هدفها تغيير ايجاد ميكنند؛ در هدفها تجديدنظر ميكنند؛ اصالح نيس��ت؛ اين
برگش��تن از راه و عقبگرد اس��ت؛ ارتجاع است .ما اگر امروز اهداف واالي انقالب اسالمي را،
چه در زمينههاي فرهنگي ،چه در زمينههاي اقتصادي ،چه در زمينههاي حكومتي و سياس��ي،
دست بزنيم و برگردانيم به سمت آنچه كه احيان ًا دنيا -دنياي مادي و سلطه؛ دنياي تحت پنجة
ش��يطان -هم از ما مطالبه ميكند ،اين ارتجاع به گذشته است .در گذشته ،در دوران طاغوت،
همين اهداف دنيايي حاكم بود؛ منتها با ابزارهاي بس��يار فاس��د و زشت و وابسته .ما نبايد اين
ارتجاع را قبول بكنيم .اهداف ما اهداف الهي اس��ت؛ حكومت اهلل و توحيد و رفتن به س��مت
جامع��ة حقيقي ديني و حاكميت احكام الهي اس��ت .البته در نقط��ة مقابل ،بايد به نام صالبت،
دچ��ار تحجر هم نش��ويم و روشهايي را ك��ه امتحان كردهايم و غل��ط از آب درآمده ،رويش
پافش��اري نكنيم .بنابراين ،بنده با ش��عار اصالح صددرصد موافقم؛ اصالح در روشها ،اصالح
در ش��يوهها ،و استقامت در هدفها و مباني .البته ممكن است كسي به نام اصالح ،بخواهد در
مباني دست ببرد؛ همچنانكه غربيها اين را خواستند .شما ديديد در اين چند ساله در رسانهها
و در تبليغات جهاني ،دائم ًا روي اصالح در ايران تكيه كردند .آنها نميخواس��تند كه اگر ما در
زمينة اقتصادي اش��تباهي داريم ،يا در زمينه فرهنگي و تبليغاتي ناپختگي داريم ،آن را اصالح
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كنيم ،بلكه ميخواس��تند ما در مباني و در حاكميت شرع و حاكميت اهلل تجديدنظر كنيم .اين،
همان اصالحي اس��ت كه ما هميش��ه در پيشبرد اهداف اس��تكبار در ايران ،مشاهده كردهايم.
رضاخ��ان هم كه آمد ،به عنوان اص�لاح آمد؛ او هم گفت ميخواهم اصالح كنم! اينكه ما در
مباني دس��ت ببريم و در اهداف تجديدنظر كنيم ،اصالح نيس��ت؛ افساد است .اصالح معنايش
اين اس��ت كه ما با حفظ اهداف واال و صراحت در بيان آنها -نبايد هيچگونه تقيهاي در بيان
اهداف و ارزشها و مباني كرد .ما امروز يك دولت بزرگ و يك قدرت هستيم كه ملتي پشت
س��ر ما هستند .اينجا ،جاي بيان حقيقت در مباني اسالمي و در حاكميت اهلل است؛ ما بايستي
اينجا حقيقت را بيان كنيم -در روشهاي خودمان تجديدنظر كنيم و ببينيم چه كاري بايست
انجام ميداديم كه ندادهايم ،و چه كاري نبايد انجام ميداديم كه دادهايم83/6/31.

استقامت 101n

 •1192اس��تقامت ،يك مفهوم خيلي عامي اس��ت؛ همه هم تصورشان اين است كه استقامت
ميكنند! همه هم همه چيز را اس��تقامت ميدانند؛ در حالي كه چيزهايي اس��ت كه اس��تقامت
نيست .كار دشواري هست ،اما استقامت نيست .استقامت براي هركسي ،ايستادگي در آنجايي
اس��ت كه روي او بيشترين فشار وارد ميآيدفش��ار جسمي ،فشار حيثيتي و فشار هواي نفس،
اينها استقامت است76/12/23.
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 •1193خناسان در تمام دستگاههاي تبليغاتي جهاني و به تبع آنها نابخردان در داخل جامعة
اس�لامي وجود دارند كه زمان مقاومت را براي ملت ما طوالني جلوه بدهند؛ طوالني نشده ،ما
هنوز خيلي بايد مقاومت كنيم ،هنوز اگر ما نتوانس��تيم آرزوها و آرمانهاي خود را از تش��كيل
حكومت اسالمي بصورت كامل در جامعه پياده كنيم ،وقت و راه بسيار است ،بايد هنوز تالش
كنيم .بزرگترين هدف اس��تكبار جهاني اين است كه نگذارد حكومت اسالمي به خود بپردازد
و بر طبق مقررات اس�لامي درون خودش را آباد كند و بس��ازد و انس��انها را تربيت كند .آن
چيزي كه خواهد توانس��ت دشمن را وادار به عقبنشيني كند ،او استقامت ماست .استقامت در
ميدان جنگ ،اس��تقامت در ميدان سياست ،اس��تقامت در تالش و مبارزه و مجاهدت همگاني
مردم ،مردم ما بهترين ملتهايند و خس��ته هم نميش��وند ،اما خب خناسها و وسوس��هگرها
دائم ًا وسوسه ميكنند ،بايد اين وسوسهها را شما باطل كنيد ،بگوييد به وسوسهگرها و كساني
ك��ه دله��اي بيمار دارند كه براي حفظ نظام الهي و براي پيادهكردن احكام اس�لامي و براي
برافراشته نگهداشتن اين پرچم كه از اطراف دنيا او را مورد تهاجم قرار دادند بيش از اينها بايد
مقاومت كرد ،اين خط روشن تاريخ ماست كه توانسته است امروز در چهره و در قالب جمهوري
اسالمي و نظام اسالمي متبلور بشود .اگر آن مقاومتها نبود ،امروز اين نميشد.
..1194م��ا باي��د اين حرك��ت را ادامه بدهيم .در آن دوران پانزده س��ال مب��ارزه صدها بار به ما
ميگفتند آقا بس است ،ول كنيد ،رها كنيد .ميگفتند مشت است و درفش ،آن روز كار دشوارتر
ب��ود ،اما مقاومت كار را س��اخت ،راهها را كوبيد ،امروز جمهوري اس�لامي ي��ك ملتي دارد با
مقاومت كامل ،استقامت ،مسائل را حل خواهد كرد .جنگ چه جنگ نظامي ،چه جنگ سياسي
فراز و نشيب دارد ،در هيچ جنگي نميشود انتظار داشت كه يك طرف ولو طرف حق دائم ًا به
طرف پيروزي برود و طرف مقابل دائم ًا به طرف شكس��ت ،چنين چيزي پيش نميآيد .جنگ
«و تِ ْل َ
ك االيّام نُداولُها بين النّ ِ
اس» پيروزي دست
مثل آب دريا ،مثل موج دريا ،رفت و آمد دارد َ
به دست ميگردد ،شكست دست به دست ميگردد ،آن چيزي كه سرنوشت را رقم ميزند دو
عامل است ،حق بودن و استقامت كردن67/3/19.
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استنتاج
1195و اما ،استنتاج! خب؛ ما دنبال ه ُروي را ِه اما ِم بزرگواريم .ميخواهم به شما ملت عزيز عرض كنم،
ملت بزرگ ايران! ش��ما از اول انقالب تا امروز ،عليرغم تهديدها و فش��ارهاي دش��من ،روزبهروز
پيشرفت كردهايد .هيچكس نميتواند انكار كند كه دستهاي خدمتگزار و بازوان توانا در بخشهاي
مختلف اين كشور ،مملكت را پيش بردند .اين كشور ،ايراني نيست كه در دوران ستمشاهي ،با آن
همه نابساماني ،با آن همه محروميت و با آن همه تبعيض بود .در اين كشور ،كار و تالش و خدمتي
رژيم پلي ِد فاسد ،انجام نگرفته بود .اين ،نكتة اول.
انجام گرفته است كه در همة عم ِر آن ِ
1196نكتة دوم اين است كه همة اين پيشرفتها در حالي انجام گرفته است كه دشمنان ما -يعني
امريكا و همپيمانهاي امريكا در مس��ائل سياس��ي و اقتصادي و غيره -به طور مداوم ما را تهديد
كردند .مدام به ما گفتند :محاصرة اقتصادي ميش��ويد .پيوسته گفتند :از گرسنگي ميميريد .دائم
گفتند :راه سازندگي در اين كشور ،بسته خواهد شد .و دهها تهديد ديگر .بحمداهلل ،اين همه پيشرفتي
كه انجام گرفته است ،عليرغم تهديدها ،دشمنيها و فشارهاي آنها انجام گرفته است.
1197نكتة س��وم اين اس��ت كه عزيزان من! برادران و خواهران من! اي ملت بزرگ! بدانيد ،امروز
هدف عمدة امريكا و استكبار اين است كه انقالب را ،جمهوري اسالمي را و ملت ايران را وادار كند
كه از حرف خود برگردد .اعالم كند كه از حرف خود و از حرف امام(ره) برگشته است .همة همتش
مصروف اين است ،چرا؟ براي اينكه ميبيند پيام امام(ره) ،ملتهاي مسلمان را بيدار كرده است .به
ملتهاي گوناگون دنيا و عمدت ًا ملتهاي مس��لمان نگاه كنيد! ببينيد چهطور تحت تأثير پيام اما ِم
بزرگوار قرار دارند!
1198استكبار فهميده است كه اگر بخواهد ملتها را ساكت كند ،از راه صحيح منحرف سازد و سر
ايران
جاي خود بنش��اند ،تنها راهش اين است كه كاري كند تا اين ملتها ببينند ايران اسالمي و ِ
امام(ره) ،از راه خود برگش��ته اس��ت؛ تا همه مأيوس ش��وند و از راه خودشان برگردند .استكبار اين را
فهميده است و همة تالشش براي اين است .امروز از اطراف دنيا ،بر دولت جمهوري اسالمي فشار
ميآورند ،براي اينكه در قضية اس��رائيل ،كوتاه بيايد ،در قضاياي اسالمي كوتاه بيايد ،در ندا دادن
شعارهاي اسالمي كوتاه بيايد و اين قدر دم از اسالم و قرآن -كه بين ملتهاي اسالمي مشترك
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است -نزند .همة فشارها براي اين است.
1199من عرض ميكنم ملت ايران ،اگر ميخواهد راه ع ّزت و پيشرفت را ادامه دهد بايد به استقامت
و ايستادگي در مقابل دشمنان و استكبار بپردازد .ملت ايران در اين چند سال ،دستاوردهاي عظيمي
داشته است .لذا وظيفه دارد كه اين دستاوردها را حفظ كند.. .بديهي است كه را ِه حفظ اين دستاوردها
و به وجود آوردن دس��تاوردهاي بيشتر ،اين است كه ملت ايران و مسئولين ،خطِ نشاني را كه امام
بزرگوار با عمل خود كش��يده است؛ يعني خطِ اس��تقامت و ايستادگي در مقابل توقعات دشمنان و
بيرون اين مرزها نسبت به اين ملت
ايستادگي در مقابل ياوهگوييها و پرگوييهاي كساني كه در
ِ
ابراز توقع ميكنند ،ادامه دهند .اما اينكه مكرر گفته ميشود «راه امام و خطِ امام» منظور چيست؟
اگر بگوييم «خطِ امام ،اس�لام و انقالب اس��ت» اين ،مطلبي كلي است .معلوم است كه خطِ امام،
انقالب و اسالم است! هيچكس هم مخالف با اسالم و انقالب نيست .آن عاملي كه ميتواند مقصود
امام بزرگوار را -كه پدر اين انقالب و معمار ايران اسالمي است -برآورده كند ،استقامتي است كه
او در رفتار خود نشان داد .در مقابل دشمن كوتاه نيامد؛ از دشمن نهراسيد و نترسيد و تهديدها او را
متزلزل نكرد .هيچكس هم نميتواند امام بزرگوار را به اين متهم كند كه آنچه انجام داد ،خالف
تدبير صحيح بود .همة عقالي عالم ،اگر دقت كنند ،ميفهمند و تحليل ميكنند كه را ِه درس��ت،
همان راهي بود كه آن مرد رفت؛ راهي به سوي هدفهاي خو ِد او .هركس آن هدف را داشته باشد،
راهش هماني است كه آن بزرگوار پيمود.
2200همة ملت ايران ،همة مسئولين و همة بخشهاي مختلف ،بايد ايستادگي امام(ره) را در مقابل
توقعات دشمنان ،الگوي خود قرار دهند .ملتهاي ديگر هم ،اگر بخواهند به جايي برسند ،راهش
همين است .قضية فلسطين هم اگر بخواهد حل شود ،راهش همين استقامت و ايستادگي است.
گوناگون دخالتهاي استكبار در منطقة ما ،اگر بخواهد حل شود ،راهش همين استقامت
قضاياي
ِ
ايران بزرگ
اس��ت .ملت ايران! بدانيد ،اگر امام شما استقامت به خرج نميداد ،شما امروز مرزهاي ِ
را نميداش��تيد .دشمن همين مرزها را ميشكست و پاي متجاوزش در خاك شما باقي ميماند و
اس��تقامت اين مرد بود كه نگذاشت .ايستادگي او بود كه
ابدي ملت ايران بود.
ماية
ِ
سرشكس��تگي ِ
ِ
ايران سربلند شود و هدفهاي امام بزرگوار
ايران عزيز ش��ودْ ،
اجازه نداد .امروز هم ،اگر ميخواهيد ْ
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كه هدفهاي اس�لام و انقالب و هدفهاي اس�لامي ملت ايران است -تحقق پيدا كند ،راهشايستادگي در مقابل توقعات دشمن است .امروز ،بحمداهلل ،آحاد مردم ،مثل «زبرالحديد» در مقابل
توقعات دش��منان ايس��تادهاند و از تهديدهاي آنها كمتر تكاني نميخورند .همين ،را ِه ع ّزت است.
همين ،را ِه سالمت است75/3/14.
2201من به عنوان انساني كه در جريان مسائل كشور از اول انقالب تا حاال از نزديك بودهام ،عرض
ميكنم كه پيش��رفتهاي ما در همهجا ،ناشي از ايستادگي و استقامت بر پاية ارزشها بوده است؛
هرجا كه اس��تقامت كرديم و بر مباني خودمان پافش��اري كرديم و از آن كوتاه نيامديم و در مقابل
تهديدها خودمان را نباختيم ،آنجا پيش��رفت كردهايم .اين ايستادگي و پايداري ،مهمترين چيزي
است كه ما ميتوانيم آن را وسيله قرار دهيم براي رسيدن به اهدافمان .البته بايد شجاعت انقالبي
را هم حفظ كنيم .آن انقالبي كه در مقابل تهدي ِد دش��منان انقالب ،خود را عقب ميكش��د و پس
ميزند و ميترس��د ،نه مورد احترام دوست قرار ميگيرد ،نه مورد احترام دشمن؛ هيچكس به يك
ملت بزدل و ضعيف رحم نميكند .آن انقالب و حركتي كه در مقابل دشمنان خودش ضعف نشان
بدهد ،اول ،آبرويش را ميبرند؛ حرمتش را ميشكنند ،بعد خودش را هم نابود و جارو ميكنند و از
بين ميبرند83/6/31.
2202امروز بيداري دنياي اس�لام و رسوايي دشمنان اس�لام اتفاق افتاده است؛ بايد اين راه را ادامه
داد .اين راه ،راهي است كه ميتواند اين ملت را به آرمانهاي حقيقي خود برساند؛ يعني به همان
مجموعة آرماني عزت ،معنويت ،قدرت ،رفاه و عظمت علمي؛ همان چيزهايي كه براي يك ملت،
مطلوب و محبوب است .راه صحيحي كه فرزندان اين انقالب و فرزندان امام(ره) پيمودهاند ،ما را به
آنجا خواهد رساند؛ منتها شرطش استقامت است .استقامت ،يعني راه را گم نكردن؛ فريب جلوههاي
مادي را نخوردن؛ اسير هوا و هوس نشدن؛ دستورها و فرايض اخالقي و معنوي و ادب اسالم را رها
نكردن و به لذتطلبي و عشرتطلبي ،رو نياوردن .اينها اساس كار است .البته در درجة اول بايد
مسئوالن طراز اول و طراز دوم كشور و مديران ارشد و فرماندهان ،مراقب اين چيزها باشند؛ بعد هم
عناصر مؤمني كه ميخواهند افتخار پيشرفت نظام اسالمي و آرمان اسالمي را در نزد خدا و خلق و
تاريخ براي خود حفظ كنند81/7/17.

ضمیمه :فتنه
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فتنه

 •2203در نهجالبالغه روي چند واژه خيلي تكيه شده كه يكي از آنها «فتنه» است .در مجموع،
آنچه كه حاال بنده ميفهمم ،اين اس��ت كه فتنه «حالت غبارآلودگي» اس��ت .خاصيت فضاي
غبارآلود هم همين اس��ت كه ش��ما ميگوييد .يعني افراد ،همديگر را نميشناس��ند .شبيخون،
خصوصيتش همين است .شب ،دشمن با ع ّدة كمي به اردوگاه حمله ميكند ،بعد هم خودش را
سريع كنار ميكشد .خوديها ،خوابآلود پا ميشوند و شمشيرها را ميكشند و به جان دشمن
فرضي ميافتند .اين ،فتنه اس��ت .آن وقت ش��ما ديگر تعجب نكنيد؛ فضا غبارآلود است و اين
چيزها پيش ميآيد .آن وقت ميبينيد كه گفت« :موسياي با موسياي در جنگ شد ».فتنه كه
فرونشس��ت ،آن وقت آدم صفوف را ميبيند كه كي به زمين افتاده ،كي خودش را س��الم نگه
داشته است79/2/24.
2204فتنه آن گرد و غباري اس��ت كه در درون آن ،انس��انها چش��م بس��ته به حركاتي دست
ميزنند كه خودشان نميخواهند و نميدانند .فتنه همين است كه در يك جامعهاي ،يك ج ّوي،
يك فضايي به وجود ميآيد كه چهرهها يكديگر را نميشناس��ند؛ دوس��تان شمشير در يكديگر
ميگذارند و قتلعام ميكنند ،اين فتنه است62/4/7.
2205جنگ فتنه نيس��ت ،جنگي كه انسان يا ميرود ش��هيد ميشود يا كمك ميكند و در كنار
ش��هدا قرار ميگيرد ،يا معلول ميش��ود ،مجروح ميش��ود ،وعدة الهي به سراغ او ميآيد ،همه
الحس َن َيين»توبه 52،يا شهادت است ،شكستش هم
صون بِنا إِلاّ إِح َدي ُ
طرفش خوب استَ « .هل تَ َربَّ َ
پيروزي است .اينكه فتنه نيست اين را فتنه نميگويند .فتنه آنجايي است كه انسان بصيرت
ندارد ،نميفهمد چه ش��د ،گيج اس��تُ ،گم اس��ت ،هر جا هر چه حركت ميكند سرجاي اولش
است ،اين را ميگويند فتنه ،گرد و غبار است ،آيندة روشني ندارد61/12/19.
وع ال ْ ِفتَنِ أَ ْه َو ٌاء تُتَّبَ ُع َو أَ ْح� َ
ام تُ ْبتَ َد ُع يُ َخال َ ُف فِي َها
 •2206ق��ال اميرالمؤمنين(ع) «إِن ََّم��ا ب َ ْد ُء ُوقُ ِ
�ك ٌ
�اب اهلل ِ َو يَتَ َولَّ��ي َع َل ْي َها ِر َج ٌ
ال ِر َجالاً َع َل��ي غ َْي ِر ِدينِ اهلل ِ»نهجالبالغه،خطبه.. 50منش��أ فتنهها را
ِكتَ� ُ
علي(ع) بيان ميكند .فتنهها از كجا برميخيزد؟ كانون نابسامانيها و آشوبها و سردرگميها و
گيجيها در جامعه چيست؟ و فتنه يعني اين ،فتنه يعني آن نابساماني و نابه هنجارياي كه در
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جامعه به وجود ميآيد ،مردم را سردر ُگم و گيج ميكند ،انسانها را از راه به بيراهه ميكشاند،
خطوط روش��ن را از مقابل چش��م بسياري از انس��انهايي كه ديد كوتهبيني دارند پاك ميكند
آزمايش ديدن و ش��ناختن،
و گ��م ميكند .در نتيجه آزمايش��ي ب��زرگ در جامعه پديد ميآيد،
ِ
وع ال ْ ِفتَنِ
تش��خيص دادن و انتخاب كردن .اين نابسامانيها از كجا پديد ميآيد؟ «إِن ََّما ب َ ْد ُء ُوقُ ِ
أَ ْه َو ٌاء تُتَّبَ ُع» سرآغاز پيدايش فتنهها ،هوسها و هواهايي هستند كه اطاعت ميشوند .هوس در
همه هس��ت ،هواهاي نفس��اني در انسانها به طور ُم ْز َمر و مكنوني وجود دارد ،اما آنچه انتظار
انس��ان رو به تكامل و مؤمن ،اين اس��ت كه اين هوسها در آن هنگامي كه با
ميرود از يك
ِ
مرش��دان راه ،يعني پيامبران ،يعني عقل ،عقل
انديش��ة درس��ت ،با راه پيشنهاد شدة به وسيلة
ِ
انس��اني ،وقتي ميان هوس و اين انديشهها تضادي به وجود ميآيد ،اين هوسها كنار گذاشته
پيشنهادي اين هوسها پيموده نشود.
بشود؛ راه
ِ
ام تُ ْبتَ َد ُع»؛ و احكام و
«و أَ ْح َك ٌ
2207وقتي اين وظيفة انس��اني عمل نشد و را ِه هوس پيموده شد َ
مقرراتي بدون تناس��ب با سرشت انس��ان و بدون اتكا ِء بر مباني و اصول دين ،در جامعه وضع
وع ال ْ ِفتَنِ أَ ْه َو ٌاء تُتَّبَ ُع َو
ش��د ،فتنهها شروع ميشود؛ فتنه از اينجا آغاز ميش��ود« .إِن ََّما ب َ ْد ُء ُوقُ ِ
أَ ْح� َ
اب اهلل ِ»؛ در اين احكام ،در اين مقررات ،در اين خطوطي كه از
ام تُ ْبتَ� َ
�ك ٌ
�د ُع يُ َخال َ ُف فِي َها ِكتَ ُ
روي ه��وس و بر مبناي هوا در جامعه به وجود ميآيد ،كتاب خدا مورد مخالفت قرار ميگيرد.
«و يَتَ َولَّي َع َل ْي َها ِر َج ٌ
ال ِر َجالاً َع َلي غ َْي ِر
اين مش��علي كه بايد راهنما باشد كنار گذارده ميشود َ
ِدينِ اهلل ِ» ،مقررات به شيوهاي درست ميشود كه انسانهايي بدون آنكه استحقاق داشته باشند
و بدون آنكه صالحيتهاي الزم در آنها جمع باشد ،بر مردمان حكومت و واليت پيدا بكنند.
«و ال ْ ِف ْتنَ ُة أَ ْكبَ ُر
2208اين س��رآغاز فتنههاس��ت و فتنه در قرآن با زباني تند ،محكوم شده؛ يكجا َ
«و ال ْ ِف ْتنَ ُة أَ َش ُّد ِم َن ال ْ َق ْتلِ »بقره 191،فتنه از
ِم َن ال ْ َق ْتلِ »بقره 217،فتنه از كشتار بزرگتر است؛ و يك جا َ
كشتار دشوارتر و سختتر است.
بيان اميرالمؤمنين(ع) تكيه بر روي اين مطلب اس��ت كه مقرراتي كه از روي هوس
2209در اين ِ
ب��ه وجود ميآيد ،مقرراتي كه در آن مبناي كتاب خدا مالحظه نميش��ود ،تالي فاس��دش اين
اس��ت كه مرداني امكان حكومت و رياس��ت و زعامت پيدا ميكنند كه صالحيت اين سِ َمت و
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اين منصب را ندارند و اين بزرگترين فاجعه اس��ت .بزرگترين فاجعه را در تاريخ انس��انها،
زمامداري انس��انهاي ناصالح تش��كيل داده اس��ت و به وجود آورده اس��ت؛ لذا از صدر اسالم
بيش��ترين اختالفها ميان ح��ق و ناحق و ميان جبههها و
تا امروز ش��ما مالحظه ميكنيد كه
ِ
جناحهاي گوناگون ،بر سر مسئلة امامت و واليت و حكومت بود و در طول تاريخ ،فرعونها و
اران تاريخ ،كه تاريخ را منحرف كردند همان حاكمان نابهحق بودند ،اين يك
جب ِ
طاغوته��ا و ّ
اصل مسلّ ِم روشن.
2210مسئلة انتخاب زمامداري ،مسئلة كوچكي نيست .دقت در اين مسئله ،فريضة قابل تخلّفي
نيست ،جاي سهلانگاري نيست ،جاي اغماض از اصول نيست ،جاي نديده گرفتن انحرافها،
حتي در زاويههاي بس��يار كوچك و ريز نيس��ت .زيرا همين زاوية كوچك و محدود كه امروز
خيلي چش��م شما را به سوي خود جلب نميكند ،در آيندة زمان ،با گذشت زمان ،دايرة وسيعي
زندگي انس��انها ،در صحنة حيات
را ب��ه وجود خواهد آورد و فضاي وس��يعي را از انحراف در
ِ
انس��انها پديد خواهد آورد و اين چيزي است كه براي آيندة تاريخ فاجعه خواهد آورد .بنابراين
جاي اغماض نيست ،جاي مالحظات نيست ،جاي در نظر نگرفتن ضوابط نيست ،در هر جاي
ديگر انسان به خود جرأت بدهد كه ضوابط را مراعات نكند ،در اين مسئله اين جرأت را كسي
نبايد به خود بدهد كه ضوابط را مراعات نكند ،دقيق ًا بايد ضوابط را ش��ناخت و آنها را مراعات
كرد58/10/17.
2211در همين خطبه ،اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايد :اگر حق به طور واضح در مقابل مردم آش��كار
و ظاهر بش��ود ،كس��ي نميتواند زبان عليه حق باز كند .اگر باطل هم خودش را به طور آشكار
«و ِلك ْن يُ ْؤ َخذُ ِم ْن َهذَ ا ِض ْغ ٌث َو ِم ْن َهذَ ا
نش��ان بدهد ،مردم به س��مت باطل نخواهند رفتَ .
ِض ْغ ٌث فَيُ ْم َز َج ِ
ان» آن كس��اني كه م��ردم را ميخواهند گمراه بكنند ،باطل را به صورت خالص
نميآورن��د؛ باطل و حق را آميخته ميكنند ،ممزوج ميكنند ،آن وقت نتيجه اين ميش��ود كه
ان َع َلي أَ ْولِيَائ ِ ِه»نهجالبالغه،خطبه 50حق ،براي طرفداران حق هم مشتبه ميشود .اين
«يَ ْستَ ْولِي َّ
الش ْي َط ُ
است كه بصيرت ميشود اولين وظيفة ما .نگذاريم حق و باطل مشتبه بشود88/7/15.
«و تَثَبَّتُوا فِي قَتَا ِم ال ْ ِع ْش َو ِة»؛
«و ْ
احذَ ُروا ب َ َوائ ِ َق النِّ ْق َم ِةِ»؛ برحذر باشيد از عذابهاي سختَ .
َ •2212
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در فضاي تيرة فتنهها و گرد و غبارها ،متوج ِه راهتان باشيد« .عشوه» از همان معني سرگيجگي
گرفته ش��ده است« .قَتام» هم به همين معناس��ت؛ يعني در وسط گرد و غبار و هواي مهآلود و
فضاي غبارآلود ،انس��ان مواظب باش��د راه را گم نكند؛ چون در فضاي صاف احتمال گم كردن
اج ال ْ ِف ْتنَ ِة»؛ بپرهيزيد از اينكه در هنگام اعوجاج فتنه ،راه را گم كنيد.
«و ا ْعو َِج ِ
راه كمتر استَ .
وقتي فتنه با كجيهايي كه به همراه دارد ،به سراغ شما آمد ،مراقب باشيد كه راه را گم نكنيد.
وع َجنِينِ َها َو ُظ ُهو ِر َك ِمينِ َها»؛ وقتي كه فتنه ،پنهانيهاي خودش را آشكار ميكند،
ِ «2213ع ْن َد ُط ُل ِ
عوامل فتنه در درون آن وجود دارد كه ناگهان ظاهر خواهد شد .اينگونه نيست كه ما بگوييم
وقتي فتنه ظاهر ميشود ،جلوي آن را ميگيريم؛ نه .فتنه پس از جنين و كمين ظاهر ميشود.
يعني اول پنهان و پوشيده است؛ عواملي آن را به وجود آورده و حال وقت ظهور آن است .آن
عوامل را ديگر ش��ما نميتوانيد برگردانيد؛ يعني مدتها طول خواهد كشيد .بايد كوشش كنيد
«و انْتِ َص ِ
�دا ِر َر َحا َها»نهجالبالغه،خطبه 151ميبينيد
اب قُ ْطبِ َها َو َم� َ
ك��ه آن عوامل فتنه به وجود نيايدَ .
كه اين عبارت از لحاظ ادبي و هنري در ح ِد اعالي زيبايي اس��ت .واقع ًا آدم تعجب ميكند كه
چگونه يك انسان به هنگام سخن گفتن هرچه از زبانش جاري ميشود در نهايت زيبايي است.
همة اين تعبيرات بيانگر اين است كه فتنه ،وقتي برپا ميشود و خودش را از كمينگاه آشكار
ميكند و ناگهان بر س��رتان ميتازد ،كه پيش از آن ش��ما عواملش را در درون خودتان ايجاد
كرده باش��يد .پس ،بايد مراقب باشيد كهدر دام فتنه نيفتيد .اگر بخواهيم چنين مراقبتي داشته
باش��يم ،از هماكنون بايد مراقب باشيم .يعني همان مس��تي نبايد پيدا شود .اگر مست نبوديم،
حال رفتن به كجاييم .اگر مس��تانه قدم برداشتيم و حركت
آن وقت حواسمان هس��ت كه در ِ
كرديم ،ناگهان ميبينيم وس��ط ميدان مين هستيم و ديگر به آساني نميشود برگشت .انسان،
ناگهان ميبيند وسط حادثهاي است كه نميشود به آساني از آن خالص شد ،اما اگر انسان از
اول دقيق باشد و دچار مستي نشود ،ميتواند پيش برود .اين يك خطبه بود كه در آن از مستي
نعمت اسم آمده است74/11/4.
[ •2214با اش��اره به فتنة زمان بنی صدر] ..خاصيت فتنه ،شُ بهه است و ميوة شُ بهه ،ترديد است
و نتيجة ترديد ،توقف اس��ت و الزمة توقف در يك حركت اجتماعي ،عقبگرد است .آنها اين
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را ميخواستند .از فتنه شروع ميكنند فسادانگيزان.
2215چه چيزي فتنه را خنثي ميكند تا از فتنه شُ بهه برنخيزد؟ آگاهي ،بصيرت؛ و بصيرت مردم
همة غبارهاي فتنه را فرونش��اند و شما ديديد كه مردم آگاهانه اقدام به يك حركتي كردند كه
همة اميدهايي را كه ضد انقالب بس��ته بود ،نااميد كرد .البته من به ش��ما بگويم ،ضد انقالب
و دس��تگاه توطئهگر جهاني ،س��ختجان است .كاري غير از اين ندارد كه هر جا نشاني از يك
حركت مردمي اس��ت ،آنجا را س��ركوب كند ،برايش توطئه بريزد ،نقش��ه بريزد ،دسيسهچيني
بكند .كارش همين است ،پول بيحساب هم در اختيارش است .رسالت دستگاههاي جاسوسي
اين است كه منافع سياسي و اقتصادي و نظامي قدرتهاي بزرگ را تأمين كنند .كاري غير از
اين ندارند ،لذا ضد انقالب را تغذيه ميكنند .اگر يك جا ،از يك نفر ،از يك جريان دستش��ان
كوتاه ش��د ،به س��راغ يك جريان ديگر ،يك نفر ديگر ميروند ،لذا هيچوقت مطمئن نش��ويد
كه توطئة ضد انقالب در كمين انقالب نيس��ت ،هميش��ه هوشياري و آگاهيتان را حفظ كنيد.
(ع)
ام ل َ ْم
«و َم ْن ن َ َ
اين توصيهاي اس��ت كه اس�لام به ما ميكن��د .دائم ًا اميرالمؤمنين ميفرم��ودَ :
دش��من مراقب نس��بت به او ،در خواب نخواهد بود .اگر
يُنَ ْم َع ْن ُه»نهجالبالغه،نامه 62آني كه ميخوابد،
ِ
ش��ما بخوابيد ،دش��منتان بيدار است .ش��ما تودهني را به ضد انقالب زديد ،اما دستتان را براي
زدن تودهني هميش��ه آماده نگه داريد ،ضد انقالب ُپر روست ،ضد انقالب مجبور است تالش
مذبوحانه بكند ،اگر هم نخواهد ،همان دستگاههاي بيكاري كه كارشان در دنيا جز اين نيست
او را تحريك ميكنند .لذا آماده باش��يد ،هوش��يار باش��يد و بدانيد دقت نظر شما ،آگاهي شما،
ش��ناختن هر حركت ريز ضد انقالب از سوي دلهاي بصير و چشمهاي تيز شما ميتواند ضد
انقالب را خنثي كند و اين تيزي را ،اين آگاهي و هوشياري را حفظ كنيد62/11/10.
2216فتنه را تشبيه كردم به گرد و غبار؛ وقتي كه بين دو دسته درگيري هست و شما ميرسيد
آنجا و ميبينيد كه گرد و غبار فضا را گرفته تش��خيص دوس��ت و دش��من مشكل است ،اين،
فتنه است .البته در همين گرد و غبار هم گفتم كه تشخيص مشكل است ،محال نيست؛ يعني
انس��ان باهوش و بادقت و كس��ي كه با سهلانگاري امور را از سر وا نميكند باالخره همان جا
هم ميتواند دقت كند .از شعارها ،از رفتارها ،از پوششها ،از نشانهها و قرائن گوناگون دوست
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را از دش��من تشخيص بدهد؛ منتها هوشياري الزم دارد ،آدمهاي ناهوشمند ،آدمهاي سطحي،
آدمهايي كه قدرت تعقل و تدبر خودش��ان را به كار نميگيرند ،دوس��ت ميدارند در مس��ائل
همينط��ور با نگاه اول يك چيزي را تش��خيص بدهند و ديگ��ر دنبال حقيقت نروند ،اينها در
فتنه ميلغزند65/3/12.
2217پس نميش��ود گفت كه در فتنه انس��انها نميتوانند حق و باطل را پيدا كنند ،اگر اينجور
بود كه تكليفي در مردم نبود! چرا! انس��انها در دوران فتنه هم ميتوانند حق را از باطل تميز
بدهند ،منتها به ش��رط تدبر ،فكر كردن ،سنجش صحيح اوضاع و تابع هواي نفس نشدن .اگر
حب و بغضهاي س��طحي و ش��خصي را آدم در دوران فتنه كنار بگذارد ،واقع ًا تسليم حقيقت
بخواهد بشود ،بخواهد حقيقت را پيدا كند ،اين چنين آدمي ميتواند حق را حتي در دوران فتنه
هم پيدا كند .لكن مشكل است ،كار آساني نيست ،خيليها در دوران فتنه واقع ًا ميلغزند ،فتنه
اين اس��ت .مثل گرد و غبار ،وقتي كه دو دس��ته به جان هم افتادند و گرد و غبار تمام فضا را
فراگرفته ،تازهوارد نميتواند بفهمد دوست كدام است ،دشمن كدام است ،غالب ًا فريب ميخورند
ام��ا همي��ن تازهوارد اگر حواس خودش را جمع بكند ،نش��انهها را ن��گاه كند ،عالمتهايي كه
دوستان را با آن ميشناسند آن عالمتها را جستجو بكند ،خواهد شناخت ،اما بههرحال با يك
فضاي صاف و روشن و بدون غبار فرق دارد65/3/9.
2218البته هيچيك از فتنههاي تاريخ تا اَبد باقي نمانده؛ وقتي گرد و غبار فرونشست يك عدهاي
ميبينن��د رو جادهاند خوش��بختانه ،مواظب بودند از روي جاده پ��س نرفتند .يك ع ّده ميبينند
نزديكه��ا و حول و حوش جادهاند ،يك عدهاي ميبينند عجيب تنها افتادهاند توي بيابان ،هر
چه صدا ميزند كس��ي را پيدا نميكند ،دور افتاده .آنهايي كه دور افتادهاند ،آنهايي كه كنار
جاده افتادهاندُ ،عقاليش��ان ،بافهمهايش��ان فوري ميآيند جاده را پيدا ميكنند؛ لجبازهايشان،
عنودهايش��ان راه را ادامه ميدهن��د .خب! ميبيني كه از جاده دور افت��اده بودي ،ميبيني كه
اش��تباه كرده بودي ،چرا پافش��اري ميكني؟! خب بيا روي جاده؛ قدر بدان كه حاال هوا روشن
شد ،آفتاب تابيد ،گرد و غبار فرونشست؛ بعضي اين را توجه نميكنند61/10/2.
2219البته خداي متعال حجت را هميشه تمام ميكند؛ هيچوقت نميگذارد مردم از خداي متعال
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طلبكار باش��ند و بگويند تو حجت را براي ما تمام نكردي ،راهنما نفرس��تادي ،ما از اين جهت
گمراه ش��ديم .در قرآن مكرر اين معنا ذكر ش��ده است .دست اش��ارة الهي همه جا قابل ديدن
چش��م باز ميخواهد .اگر چشم را باز نكرديم ،هالل شب اول ماه را هم نخواهيم
اس��ت؛ منتها
ِ
ديد ،اما هالل هس��ت .بايد چش��م باز كنيم ،باي��د نگاه كنيم ،دقت كني��م ،از همة امكاناتمان
اس��تفاده كنيم تا اين حقيقت را كه خدا در مقابل ما قرار داده اس��ت ،ببينيم .مهم اين است كه
انس��ان اين مجاهدت را بكند .اين مجاهدت به نفع خود انسان است؛ خداي متعال هم در اين
مجاهدت به او كمك ميكند88/10/19.
[ •2220با اش��اره به فتنة بعد از انتخابات س��ال .. ]88در همين قضاياى فتنة اخير ،يك عدهاى
اش��تباه كردن��د؛ اين بر اثر بىبصيرتى ب��ود .ادعاى تقلب در يك انتخاب��ات بزرگ و باعظمت
ميش��ود؛ خوب ،اين راهش واضح اس��ت .اگر چنانچه كس��ى معتقد به تقلب است ،او ًال بايد
اس��تدالل كند ،دليل بياورد بر وجود تقلب؛ بعد هم اگر چنانچه دليل آورد يا نياورد ،قانون راه
را معين كرده اس��ت؛ ميتواند شكايت كند .بايد بازرسى شود ،بازبينى شود؛ آدمهاى بىطرفى
بيايند نگاه كنند تا معلوم ش��ود تقلب ش��ده يا نشده؛ راهش اين است ديگر .اگر چنانچه كسى
زي��ر بار اين راه نرفت و قبول نك��رد  -با اينكه ما كمكهاى زيادى هم كرديم :مدت قانونى
را بنده تمديد كردم؛ حتى گفتيم خود افراد بيايند جلوى دوربينهاى تلويزيون ش��مارش كنند
 دارد تمرد ميكند .توجه بفرمایيد .مقصود اين نيس��ت كه راجع به قضاياى گذشته اظهارنظركنيم؛ ميخواهيم مثال بزنيم .پس بصيرت پيدا كردن ،كار دشوارى نيست .اگر شما نگاه كرديد
ديديد يك راه معقول قانونىاى وجود دارد و كسى از آن راه معقول قانونى سرميپيچد و كارى
ميكند كه براى كش��ور مضر اس��ت ،ضربة به منافع ملت است ،خوب ،با نگاه عادالنه ،با نگاه
متعارف ،با نگاه غيرجانبدارانه ،معلوم است كه او محكوم است؛ اين يك چيز روشنى است ،يك
قضاوت واضحى اس��ت .در قضاياى فتنه هم همين جور .بعضى در اين فتنه و در اين جنجال
وارد شدند ،نفهميدند اسم اين براندازى است؛ نفهميدند اين همان فتنه است كه اميرالمؤمنين
فرمود« :فِي ِف َت ٍن َد َاس ْت ُه ْم ب ِ َأخْ فَا ِف َها َو َوطِ َئ ْت ُه ْم ب ِ َأ ْظلاَ ِف َها َو َقا َم ْت َعلَى َس َناب ِ ِك َها»نهجالبالغه،خطبه 3فتنه
خرد و نابود ميكند كس��انى را كه زير دس��ت و پاى فتنه قرار بگيرند .آنها نفهميدند اين فتنه
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اس��ت .يك حرفى را يكى گفت ،اینها هم تكرار كردند .پس نميشود همه را محكوم به يك
حكم دانست .حكم معاند متفاوت است با حكم غافل .البته غافل را هم بايد بيدار كرد89/8/4.
ون فِ ْتنَةٌ»بق��ره 193،تا وقتي كه از
«حتَّي ال تَ ُك َ
2221مؤم��ن همواره در حال مبارزه اس��ت .تا كِ��ي؟ َ
زمين ،فتنه برخيزد ،همواره مبارزه ميكند ،حاال اين مبارزه گاهي به صورت هجوم است ،گاهي
ب��ه صورت دفاع .لذا در يك روايتي دارد كه «ال ْ ُم ْؤ ِم ُن ُم َجا ِه ٌد»وسائلالش��يعة،ج،16ص 209مؤمن همواره
مشغول جهاد و مبارزه است ،در دولت باطل به نحوي و در دولت حق به نحوي .در دولت باطل
با س��ازماندهي ،مبارزات مخفي ،كارهايي كه همواره مؤمني��ن و مبارزين ميكردند .در روزگار
دولت باطل با تقيه ،در دولت حق با شمشير.
2222آني كه كار سياس��ي ميكند ،آني كه كار ايدئول��وژي ميكند ،آني كه كار نظامي ميكند،
علن ًا با دشمن روبهرو دارد ميجنگد ،يا با دشمن پوشيده و پيچيده و توي پرده .بههرحال مؤمن
همواره از مبارزه جدا نيس��ت و بار مبارزه بار بس��يار سنگيني است ،يعني هيچ باري به سنگيني
بار مبارزه نيس��ت و بالي مبارزه بالي س��ختي اس��ت ،زيرا كه مبارزه فقط زخم خوردن و رنج
كش��يدن به اين صورت نيست .ناكاميها ،ترسها ،رعبها ،دلهرهها ،هميشه در سر راه مبارزة
انس��ان هست و يك مبارز واقعي آن كسي است كه مرعوب نشود .اولين شرط مبارزه مرعوب
نش��دن اس��ت .در مقابل هر دشمني (که) انسان قرار دارد مرعوب نشود .ايني كه شما ميبينيد
امام بارها تكرار ميكنند كه ما چه كار داريم به نتيجه برسد يا نرسد ،مقصود اين است كه خدا
راضي بشود ،مقصود اين است كه وظيفهمان را انجام داده باشيم به خاطر همين ،وقتي انسان
اين فكر را كرد مرعوب نميش��ود .بنابراين مبارزه از همة بالها و آزمونهاي زندگي دش��وارتر
و سختتر است59/6/21.
[ •2223با اشاره به فتنة هجده تير .. ]78فتنه ،اين است .ما اگر ميخواهيم يك تحليل اجتماعي
از قضايايي از اين قبيل داش��ته باش��يم ،بايد به سراغ ريش��هها برويم .در فتنه ،ريشهها را هم
غلط معنا ميكنند .من ديدهام ،ميش��نوم و ميبينم كه چه ميگويند و چه مينويسند .شناخت
ريشهها هم گاهي غلط است؛ جزيي از فتنه است .چون آني كه منشأ شده است ،آن نيست كه
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يك نفر خيال كرده بايد با كسي كه مخالف دين است جنگيد .مگر شما اين خيال را نميكنيد؟
مگر ايش��ان اين خيال را نميكند؟ همه خيال ميكنند .پس ،اش��كال كار از اينجا نيس��ت كه
كس��ي خيال كند با كسي كه دش��من دين است بايد جنگيد ،و اگر بشود ،او را به خاك هالك
انداخت .قضيه از اينجا شروع نميشود .قضيه از اينجا شروع ميشود كه كي با دين مخالفت
ميكند ،كي نميكند؟ فتنه اينجاست .بنابراين ،اگر كسي بيايد به ما بگويد كه آقا! هر كس با
دين مخالفت ميكند ،با او بجنگيد ،پس او منشأ اين قضيه نيست .منشأ قضيه ،آن كسي است
كه گرد و غبار به وجود آورده است .من ديگر شما را كه رفيق منيد ،در گرد و غبار نميبينم و
نميشناسم .هيكلي ميبينم ،اما نميدانم كيست .آن فتنه را دنبال كنيد؛ ببينيد آن غبارآلودگي
از كجاست؟ آن ،مهم است79/2/24.
 •2224اين را هم عرض بكنيم؛ بعضيها در فضاي فتنه ،اين جملة « ُك ْن فِي ال ْ ِف ْتنَ ِة َكابْنِ اللَّبُ ِ
ون
�ر فَيُ ْر َك َب َو لاَ َض ْر ٌع فَيُ ْح َلب»نهجالبالغه،كلماتقصار 1را بد ميفهمند و خيال ميكنند معنايش
لاَ َظ ْه� ٌ
اين اس��ت كه وقتي فتنه ش��د و اوضاع مشتبه ش��د ،بكش كنار! اص ً
ال در اين جمله اين نيست
كه بكش كنار .اين معنايش اين اس��ت كه به هيچوجه فتنهگر نتواند از تو استفاده كند؛ از هيچ
راه« .ال ظهر فيركب و ال ضرع فيحلب»؛ نه بتواند س��وار بش��ود ،نه بتواند تو را بدوشد؛ مراقب
بايد بود.
2225در جنگ صفين ما از آن طرف ع ّمار را داريم كه جناب ع ّمارياس��ر دائم مش��غول سخنراني
است؛ اين طرف لشكر ،آن طرف لشكر ،با گروههاي مختلف؛ چون آن جا واقع ًا فتنه بود ديگر؛
دو گروه مس��لمان در مقابل هم قرار گرفتند؛ فتنة عظيمي بود؛ يك عدهاي مشتبه بودند .ع ّمار
دائم مش��غول روش��نگري بود؛ اين طرف ميرفت ،آن طرف ميرفت ،براي گروههاي مختلف
س��خنراني ميكرد كه اينها ضبط ش��ده و همه در تاريخ هس��ت .از آن طرف هم آن عدهاي
«نفر ِمن ا َ
ِ
صحاب عبداهللبنمس��عود »...هستند ،در روايت دارد كه آمدند خدمت حضرت و
كه ٌ
گفتند «يا اميرالمؤمنين» يعني قبول هم داشتند كه اميرالمؤمنين است «اِنّا قَد َش َككنا في هذا
ال ِقتال»؛ ما ش��ك كرديم .ما را به مرزها بفرس��ت كه در اين قتال داخل نباشيم! خب ،اين كنار
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كش��يدن ،خودش همان ضَ رعي است كه ُيحلَب؛ همان َظهري است كه ُير َكب! گاهي سكوت
كردن ،كنار كشيدن ،حرف نزدن ،خودش كمك به فتنه است .در فتنه همه بايستي روشنگري
كنند؛ همه بايستي بصيرت داشته باشند88/7/2.
2226ه��ر آن��ي احتمال توطئه و فتنه هس��ت.. .فتنهه��ا را بايد با روش��نگري خاموش كرد .هر
جا روش��نگري باش��د ،فتنهانگيز دس��تش كوتاه ميش��ود .هر جا حرف بيهدف ،كار بيهدف،
تيراندازي بيهدف ،تهمت زدن بيهدف وجود داشته باشد ،فتنهانگيز خوشحال ميگردد؛ چون
صحنه شلوغ ميشود78/5/8.
ون فِ ْتنَةٌ»انفال 39،اين برايتان مشكلي
«و قاتِ ُلو ُه ْم َحتَّي ال تَ ُك َ
 •2227امروز وقتي ش��ما ميخوانيد َ
ندارد ،يعني درس��ت ميفهميد اين يعني چه؟ با اس��تكبار جهاني مبارزه كنيد و بجنگيد تا فتنه
�د
«و ال ْ ِف ْتنَ ُة أَ ْكبَ ُر ِم َن ال ْ َق ْتلِ »بقره 217،يا «أَ َش� ُّ
از زمين برخيزد .امروز وقتي كه ش��ما ميخوانيد كه َ
�ن ال ْ َق ْتلِ »بق��ره 191،در دو جاي قرآن برايتان روش��ن اس��ت .آيا فتنهانگيزي از آدمكش��ي بدتر
ِم� َ

نيس��ت؟ فتنه انگيزي چيه؟ فتنه انگيزي همان كاري اس��ت كه اس��تكبار جهاني دارد ميكند.
فتنه انگيزي يعني همين كه يك ملتي انقالب كردند ميخواهند مس��تقل باشند ،ميخواهند با
ايدئولوژي خودشان ،عقيدة خودشان زندگي كنند ،ايادي استكبار از رژيمهاي به ظاهر اسالمي
ِ
و غيراس�لامي و دور و نزديك دائم دارند تالش ميكنند ك��ه نگذارند كه اينها زندگي كنند،
خب اين فتنه است ديگر64/9/28.
ون فِ ْتنَة» اگر ش��ما هم به س��راغ فتنه نرويد ،فتنه به س��راغ شما
«و قاتِ ُلو ُه ْم َحتَّي ال تَ ُك َ
َ 2228
خواه��د آم��د .ملت ايران بايد بداند كه توطئههاي اس��تكبار جهاني عليه او ب��ه امروز و فردا و
پسفرداي نزديك ،محدود نخواهد ش��د .بايد آمادة يك نبرد درازمدت باشيم .ممكن است اين
نبرد همواره نبرد نظامي نباش��د ،ممكن اس��ت اين نبرد ،نبردي اقتصادي نباش��د ،حتي ممكن
اس��ت اين نبرد به معناي يك صفآرايي واضح سياسي نباشد ،اما شيوههاي خطرناكتري نيز
براي نبرد وجود دارد61/1/10.
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فتنة جمل ،فتنة خوارج
2229در ماجراهاي آموزنده و عبرتانگيز زندگي اميرالمؤمنين يك عنوان اجتماعي اسالمي به
ذهن ميخورد ،و آن عبارت اس��ت از «فتنه» .يعني وقتي ما زندگي چهار سال و ده ماه حكومت
اميرالمؤمنين(ع) را مطالعه ميكنيم ،ميبينيم كه در اين دوران كوتاه ،فتنههاي بزرگي بر فضاي
زندگي مردم سايه انداخته بود و قدرت بصيرت و آگاهي را از مردم ميگرفت65/3/12.
2230كس��ي در دوران اميرالمؤمنين(ع) نجات پيدا ميكرد كه باهوش باش��د و اين خاصيت فتنه
اس��ت .ميتوانيم بگوييم كه خصوصيت عمدة زم��ان اميرالمؤمنين(ع) اين بود كه در اين دوران،
شب تاريك ،بر
فتنههاي س��ياه و تاريكي -همانطور كه پيغمبر(ص) فرموده بود -مثل پارههاي ِ
زندگي مردم سايه انداخته بود65/3/9.
2231زندگي اميرالمؤمنين(ع) براي ما يك ويژگي استثنايي دارد ،و او همين است كه انواع و اقسام
فتنهها در دوران همين چند س��ال كوتاه زندگي اميرالمؤمنين(ع) پيش آمد .از س��ه فتنة بزرگي
ك��ه پي��ش آمد مهمتر و خطرناكت��ر از همه به نظر من ،آن آخري اس��ت؛ يعني فتنة خوارج و
نهروانيها .اگر چه به ظاهر كه انس��ان نگاه ميكند آن دو فتنة ديگر دش��وارتر به نظر ميآيد،
خونينتر ،بزرگتر و هولناكتر .در فتنة اول صحابة بزرگ پيغمبر(ص) چهرههاي موجه و معروف
اسالم ،همس��ر پيغمبر(ص) و ديگران در مقابل اميرالمؤمنين(ع) صفآرايي كردند .يك شهر يا اگر
(ع)

درس��ت حساب كنيم يك بخش از جامعة اسالمي را از مدينه جدا ميكردند ،چون بصره را كه
آنها بر آن حاكم ش��ده بودند در جنگ جم��ل در حقيقت ،دروازة ايران بود .اگر بصره را اينها
گرفت��ه بودند و تصرف كرده بودند و اميرالمؤمنين(ع) از عهدهاش بر نميآمد در حقيقت ،ايران را
علي(ع) از دست داده بود .پس ميبينيد كه قضية مهمي به نظر ميرسد؛ جنگ هم جنگ خونيني
بود ،بيست هزار نفر هم در آن جنگ كشته شدند65/3/12.
2232در حادثة طلحه و زبير و جناب عايش��ه با اميرالمؤمنين(ع) ،خب مردم چهكار بايد ميكردند؟
اين از همان موارد فتنه است كه گفتم .عايشه كم كسي نبود ،طلحه و زبير كم آدمهايي نبودند،
زبير همان كس��ي بود كه وقتي يك نفري در راه ،زبير را ديد كه دارد از جنگ ميآيد و زبير را
كش��ت و شمشير او را برداش��ت آورد خدمت اميرالمؤمنين(ع) ،حضرت چشمش به شمشير زبير
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كه افتاد بنا كرد هايهاي گريه كردن .فرمود :عجب؛ كشته شد؟ متأسف شد اميرالمؤمنين(ع) از
قتل زبير ،بعد به شمشير زبير نگاه كرد فرمود اين شمشير چه روزهايي كه غبار غم را از چهرة
پيغمبر زدوده بود .اينها كم آدمهايي نبودند ،مردم چه كار كنند اينجا؟ راه حل چيس��ت؟ اين
همان فتنه است ،اين همان گرد و غبار است.
2233جنگ جمل را نميش��ود ش��ما مقايس��ه كنيد با جنگ بد ِر پيغمبر(ص) .آنهايي كه دور و بر
پيغمبر(ص) بودند ميفهميدند كه آن طرف مقابليها ،كه هستند ،خب كافر بودند ،آنها ميگفتند
«أُ ْع ُل ُهبَل» ،يعني س��ربلند باد هبل ،سربلند باد هبل ،خب معلوم بود كسي كه براي هبل شعار
ميدهد ،براي بت شعار ميدهد ،با كسي كه براي اهلل دارد زندگي ميكند و نفس ميكشد .خب
اينها جنگ دارند با همديگر؛ واضح اس��ت ،اما آن كس��اني كه اطراف طلحه و زبير بودند آنها
چي؟ آيا آنها هم «اعل هبل» داشتند؟ نه آنها نگاه ميكردند ميديدند پسر عمة پيغمبر(ص) كه
زبير باشد و طلحه يار ديرين پيغمبر(ص) و جزو اولين مسلمانهايي كه به پيغمبر(ص) ايمان آوردند
و با پيغمبر(ص) هجرت كردند و در جنگها با پيغمبر(ص) شمش��ير زدند ،در دوران خلفاي س��هگانه
هميشه از ع ّزت و احترام و عظمت برخوردار بودند؛ اينها در مقابل علي(ع) ايستادند.
2234خب يك آدم س��طحي ،يك آدمي كه قدرت تحليل ن��دارد ،اينجا گير ميكند ،اگر به دام
دش��منان علي(ع) نيفتد اق ً
يبُ��رد ،ميرود كنار ،ميگويد
ال به ان��زوا خواهد افتاد .به قول امروز م 
ما بُریديم ،اين خاصيت آدم س��طحي است ،خاصيت آدم س��اده است ،اما آيا راه براي فهميدن
حقيق��ت اينجا وجود ندارد؟ چرا ،اس�لام يك اصولي دارد خب به اي��ن اصول نگاه كنيد ،نگاه
كنيم ش��خصيت علي(ع) را كه االن در مقابل طلحه و زبير اس��ت .وضع علي(ع) را با وضع اين دو
نفر مقايس��ه كنيم ،بس��نجيم ،حق معلوم خواهد شد .نميخواهد نگاه كنيم كه اين علي(ع) است،
چون اگر يكي گفت اين علي(ع) اس��ت ،يكي ديگر هم ميگويد آن طلحه اس��ت .نگاه كنيد به
اصول اس�لامي ،خب جناب طلحه و جناب زبير از ش��مارش ثروتهاي بيحس��اب خودش��ان
سربازي دوران پيغمبر(ص) هنوز زندگي ميكند .اين
عاجزند .عليبنابيطالب(ع) در زندگي س��ادة
ِ
يك ميزان و يك معيار نيس��ت؟ عليبنابيطالب(ع) وقتي ميآيند خالفت را به او تس��ليم بكنند
مردم ،دو دس��تي قب��ول نميكند ،ميگويد بگذاريد من همينطور كه تا حاال اين بیس��ت وپنج
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س��ال مش��اور خلفا بودم ،باز هم يك نفر را خليفه كنيد من مشاور او خواهم بود .حرص به مقام
ن��دارد ،دنب��ال قدرت و مقام نميدود ،اما اين دو تا آقا دنب��ال قدرت و مقام از مدينه به مكه ،از
آنجا به بصره ،دواندوان آمدند ،هزاران انس��ان را هم با خودش��ان آوردند ،اين نميتواند فارق
باش��د؟ اميرالمؤمنين(ع) كسي بوده كه براي رس��يدن به قدرت و وجهه و محبوبيت هيچ تالش
ش��خصي نكرده ،اين دو تا آقا وقتي رسيدند بصره ،وارد بصره شدند .حاال رسيد وقت نماز ،كي
نماز بخواند؟ كي بايس��تد جلو؟ طلحه بايس��تد جلو ،زبير موافق نيست ،زبير بايستد جلو ،طلحه
موافق نيست ،بينشان دعوا شد .مروانبنحكم آمد جلو ،گفت كدامتان نماز ميخوانيد؟ باالخره
ش��ما دو نفريد ديگر ،يكي بيفتد جلو ،پس��ر طلحه گفتش كه ابامحمد نماز ميخواند ،يعني پدر
خودش ،پس��ر زبير -عبداهلل -آمد گفت نهخير ،اباعبداهلل نماز ميخواند ،يعني پدر خودش؛ بين
اين دو جوان دعوا ش��د ،اين براي پدر خودش ،آن براي پدر خودش .بعد باالخره عايش��ه اينجا
پ��ا در مياني كرد ،به مروان بنحكم گفت خانه خراب! تو داري بين اينها اختالف مياندازي با
اي��ن كار ،برو كنار ،خب يك روز اين بخواند ،يك روز آن بخواند .دعوا اينجوري حل ش��د كه
يك ش��ب ايش��ان برود نماز ،يك شب اوشان برود نماز؛ خب ،اين را مردم دارند ميبينند ،مردم
نبايد بفهمند؟ نبايد مردم درك كنند؟ اميرالمؤمنين(ع) اگر دربارة دنيا حرف ميزند زندگي خودش
را هم نش��ان ميدهد كه به دنيا بيرغبت است ،ديگران هم ممكن بود حرف بزنند ،زندگيشان
نشان نميداد65/3/9.
2235در جنگ صفين يك اس��تان ثروتمند ،زورمند ،با يك استاندار بسيار ق ّهار و مقتدر و بانفوذ
مثل معاويه در مقابل اميرالمؤمنين(ع) ايس��تادند؛ و معاويه در اس��تان شام نفوذ حقيقي داشت ،نه
اينكه خيال كنيد آنجا معاويه محبوبيت نداشت ،نهخير؛ در شام واقع ًا معاويه محبوبيت داشت.
پول هم فراوان ،زيركي و كياست الزم در كارهاي سياسي و برخوردهاي سياسي هم فراوان و
يك ع ّده آدمهاي معروفي مثل عمروعاص هم دور و برش ،و جنگ هم صد روز طول كش��يد،
دهها هزار نفر كشته شدند و بسيار جنگ مهمي بود .اين هم به نظر ميرسد كه فتنه خيلي مهم
است ،و خطر شام و لشكريان شام براي علي خطر بزرگي بوده.
2236با وجود اينها من به ش��ما عرض ميكنم به نظر من فتنة خوارج از اين دو تا مهمتر بود،
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چرا؟ زيرا كه در آن دو ،مخالفين اميرالمؤمنين(ع) مخالفيني بودند كه عمدت ًا دنبال خواس��تهاي
سياس��ي خودش��ان ،قدرتطلبي خودش��ان به راه افتاده بودند؛ نوعي بيگانگي در ميان آنها و
اميرالمؤمنين(ع) وجود داشت ،اما در ماجراي نهروان نه .خوديها ،بچه مسلمانها ،علي دوستها،
كس��اني كه براي حفظ جان علي(ع) و در كنار او ،با معاويه و با اهل جمل جنگيده بودند ،اينها
لغزيدند؛ اين مهمتر از آن است.
(ع)
2237در ماجراي معاويه و جنگ صفين آن كساني كه در مقابل علي قرار داشتند اينها از اسالم
چيز زيادي نميدانستند ،اين يك واقعيتي است .خب؛ شام يكي از استانهاي كشور پهناور روم
شرقي بود ،در زمان خليفة دوم اين منطقه در تصرف مسلمين قرار گرفت؛ از همان اول هم برادر
معاويه -يعني يزيدبنابيسفيان -آنجا شد استاندار ،خانوادة بنيسفيان و فرزندان ابوسفيان در
اينجا تنها كانالهاي اس�لام بودند با مردم ،اص ً
ال مردم از اس�لام خبر زيادي نداشتند .تبليغاتي
كه آنجا شده بود تبليغات اموي بود ،خيال ميكردند كه اسالم خالصه ميشود در چند نفر ،كه
ال معاويه اس��ت ،اص ً
اينها ياران نزديك پيغمبر(ص) بودند ،يكي از اينها و مهمترين اينها مث ً
ال
اينجور تصور ميكردند .عالوة بر اين ،عمل اس�لامي ،زهد اس�لامي ،اخالق اسالمي ،احكام
اس�لامي ،آيات قرآن ،احاديث نبوي آنجاها رايج نبود .تازهمسلمانهايي بودند كه با اسالم و با
مسائل اسالمي اينقدر ارتباطي هنوز پيدا نكرده بودند ،خيلي طبيعي بود كه براي آنها اينجور
وانمود بش��ود كه اين شخصي كه اسمش عليبنابيطالب(ع) است و در كوفه َعلَم مخالفت بلند
كرده با معاويه ،اين اص ً
ال نماز نميخواند ،براي آنها راحت ميشد اين را تفهيم كرد و همينجور
هم باورشان شده بود .لذا وقتي خبر رسيد كه علي(ع) را در مسجد و در محراب كشتند ،يك ع ّده
تعجب كردند ،عجب! مگر علي(ع) مس��جد ميرفت؟! مگر توي محراب ميرفت؟! چه كار داشته
توي محراب؟ خب يك چنين مردمي تعجب ندارد اگر سخن علي(ع) در آنها اثر زيادي نداشته
باشد و مسئلهاي نيست كه دهشتانگيز باشد.
2238ماجراي جمل هم اگر چه صد درصد مثل ماجراي ش��ام و صفين نبود اما آن هم از جهتي
ش��بيه به همين ماجرا بود .يك ع ّده كساني بودند كه خب؛ توقعاتي داشتند ،انتظاراتي داشتند و
رفتند يك منطقهاي را گرفتند .بصره هم اتفاق ًا همينجور بود .بصره هم از جاهاي تازه مسلمان
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بود و س��ابقة زيادي نداش��ت؛ لذا اين دو فتنه ،دو فتنهاي بود كه درگيري و اصطكاك در آن،
قلب��ي و عميق و برخورد بين دو ايمان صادقانه نبود .مس��ئلة نهروان به عكس بود؛ در نهروان
در مسئلة خوارج -اگر از آن ع ّده آدمهايي كه در رأس كار بودند -كه آدمهاي خبيث و فاسدو مغرض��ي بودند -صرفنظر كنيم ،بقية كس��اني كه در مقابل عل��ي(ع) قرار گرفتند ،صفآرايي
كردند ،روي علي(ع) شمش��ير كشيدند ،اينها كساني بودند كه واقع ًا داراي ايمان صادقانه بودند؛
كس��اني بودند كه آيات قرآن را حفظ داش��تند؛ كساني بودند كه در راه اعتقاد و ايمانشان كشته
ميشدند؛ اين دردآور است .و اين آن فتنة غليظِ كو ِر تاريك ،اين است ،اين است كه خطرناك
است65/3/12.
2239مشكل اصلي زندگي اميرالمؤمنين(ع) مسئلة خوارج بود.. .مسئلة خوارج ،مسئلة نومسلمانهايي
بود كه احساس��ات اسالمي داش��تند اما آگاهيهاي اسالمي نداش��تند ،اساس قضيه اين است.
پيغمبر اكرم(ص) چه در دوران سيزده سال مكه ،چه در دوران ده سال مدينه ،مسلمانها را تربيت
ميكرد .لحظه به لحظه معلم وحي باالي س��ر مس��لمانها بود .قدم به قدم آنها را نس��بت به
معارف اسالمي ،نسبت به انطباق آن معارف با عمل مردم ،نسبت به جهتگيري جامعة اسالمي،
نسبت به برخورد با جناحهاي دشمن و دوست ،نسبت به شناسايي دوستان و دشمنان و نسبت
به همة مس��ائل كه در اس�لام مطرح اس��ت ،پيغمبر(ص) مردم را توجيه ميكرد .لذا نسلي كه با
پيغمبر(ص) تربيت شده بودند نسلي بودند كه آگاهيهاي عميقي از اسالم داشتند .بيستوپنج سال
از آن روزگار گذش��ته ،در طول اين بيس��توپنج سال فتوحات گستردة عظيمي در جهان اسالم
واقع ش��ده ،سرزمينهايي از جمله سرزمين عراق به قلمرو اسالمي وصل شده ،نسلهايي وارد
اس�لام شدند در حالي كه معلمي مثل پيغمبر(ص) باالي سر آنها نبود .احساسات اسالمي دارند،
ايمان اس�لامي هم دارند ،اما آگاهيهاي اسالمي نه .سوابق را نميدانند ،قضايا را نميدانند ،بر
س��ر اين نهضت عظيم ،از روز اول تا زمان آنها ،چه آمده ،خبر ندارند .قضاياي صدر اس�لام را
از زبانهايي ش��نيدهاند كه همة آن زبانها مطمئن و مورد اطمينان نبودند و همة آن زبانها از
دل مطلع و آگاهي خبر نميدادند .لذا تربيت اس�لامي به س��بك زمان پيغمبر(ص) در دورهاي كه
ِ
(ع)
اميرالمؤمنين به خالفت ميرس��ند ،حداقل بگوييم همهگير نيست و قشرهاي عظيمي هستند
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كه احساس��ات اس�لامي دارند ،عالقهمنديها و پايبنديهاي اسالمي را هم دارند ،ايمان هم تا
حدود قابل قبولي دارند ،اما معرفت نه .مشكل خوارج از اينجا اساس ًا ناشي ميشود.
..2240زمان اميرالمؤمنين(ع) زمان غبارآلودگي فضا بود ،كفر صريح در مقابل اس�لام صريح نبود.
در جنگ صفين ،در جنگ جمل ،هر دو طرف كساني بودند كه نماز ميخواندند ،ذكر ميگفتند،
ق��رآن ميخواندن��د ،در ميان آنها ،در ميان هر دو طرف ،چهرههاي معروف و مقدس��ي حضور
داشتند ،بصيرت زيادي ميخواست كه انسان بتواند در آنچنان زماني ،حق را از باطل تشخيص
بدهد؛ كه در كلمات خود اميرالمؤمنين(ع) توجه به اين هست.
 2241مردم��ي ناآگاه يا داراي آگاهيهاي كم و زماني غبارآلوده و بصيرتطلب ،زمانهاي اس��ت
ك��ه احتياج به بصيرت زيادي دارد؛ در يك چنين زمانهاي خيليها اش��تباه ميكنند .نتيجة اين
سطحي قشري ،در مقابل
ِمقدس
اش��تباه چه ش��د؟ اين شد كه يك ع ّده به تعبیر ايشان ،خشك
ِ
ِ
اميرالمؤمني��ن(ع) قيام كردند ،تمس��ك به ي��ك آية قرآن كردند تحريفاتي ه��م عليه آنها بود،
شيطنتهايي هم ميشد براي اينكه اينها را در مقابل اميرالمؤمنين(ع) به صفآرايي وادار كنند
و اينها ش��دند بالي جان جامعة اس�لامي؛ خش��ن ،بد اخالق ،مغرور و اين مشكلي بود که از
مشكالت ديگر اميرالمؤمنين(ع) باالتر بود.
مشكل بزرگ اميرالمؤمنين(ع) بود به كالم خود اميرالمؤمنين(ع) كه ميفرمايند« :فَ ِإن ِّي فَ َق ْأ ُت
2242
ِ
َ
�ن ال ْ ِف ْتنَ ِة َو ل َ ْم يَ ُك ْن لِيَ ْجتَر َِئ َع َل ْي َها أ َح ٌد غ َْيرِي»نهجالبالغه،خطبه 93يعني اين من بودم كه چش��م
َع ْي� َ
فتنه را از چش��مدان بيرون آوردم ،هيچكس غير از من گس��تاخي اين كار را نداش��ت كه بتواند
ب��ا اينها ،با اين مقدسمآبها و آدمهاي عليالظاهر مؤمن و گس��تاخ اينجور برخورد كند كه
(ع)
اميرالمؤمنين برخورد كرد68/2/11.
2243من دربارة اين خوارج ،خيلي حساس��م .در س��ابق ،روي تاري��خ و زندگي اينها ،خيلي هم
مطالعه كردم .در زبان معروف ،خوارج را به مقدسهاي متحجر تشبيه ميكنند ،اما اشتباه است.
مس��ئلة خوارج ،اص ً
مقدس متحج ِر گوش��هگيري كه به كسي كاري ندارد
ال اينطوري نيس��ت.
ِ
و ح��رف نو را ه��م قبول نميكند ،اين كجا ،خوارج كجا؟ خوارج ميرفتند س��ر راه ،ميگرفتند،
ميكشتند ،ميدريدند و ميزدند؛ اين حرفها چيست؟ اگر اينها آدمهايي بودند كه يك گوشه
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نشسته بودند و عبا را بر سر كشيده بودند ،اميرالمؤمنين(ع) كه با اينها كاري نداشت.
ك و ال َعلي� َ
2244ع��دهاي از اصحاب عبداهللبنمس��عود در جن��گ گفتند« :ال ل َ َ
�ك» .حاال خدا
عالم اس��ت كه آيا عبداهللبنمس��عود هم خودش جزو اينها بود ،يا نبود؛ اختالف است .من در
ذهنم اين اس��ت كه خود عبداهللبنمس��عود هم متأس��فانه جزو همين ع ّده بوده است .اصحاب
عبداهللبنمس��عود ،مقدسمآبها بودند .به اميرالمؤمنين(ع) گفتند در جنگي كه تو بخواهي بروي
با كفار و مردم روم و ساير جاها بجنگي ،ما با تو ميآييم و در خدمتت هستيم ،اما اگر بخواهي
با مسلمانان بجنگي -با اهل بصره و اهل شام -ما در كنار تو نميجنگيم؛ نه با تو ميجنگيم ،نه
بر تو ميجنگيم .حاال اميرالمؤمنين(ع) اينها را چه كار كند؟ آيا اميرالمؤمنين(ع) اينها را كش��ت؟
ابداً ،حتي بداخالقي هم نكرد .خودش��ان گفتند ما را به مرزباني بفرس��ت .اميرالمؤمنين(ع) قبول
كرد و گفت لب مرز برويد و مرزداري كنيد .ع ّدهاي را طرف خراسان فرستاد .همين ربيعبنخثيم
خواجه ربيع معروف مشهد -ظاهراً آنطور كه نقل ميكنند ،جزو اينهاست .با مقدسمآبهاياينطوري ،اميرالمؤمنين(ع) كه بداخالقي نميكرد؛ رهايشان ميكرد بروند.
2245اينها مقدسمآب آنطوري نبودند ،اما جهل مركب داش��تند؛ يعني طبق يك بينش بسيار
تنگنظرانه و غلط ،چيزي را براي خودش��ان ،دين اتخاذ كرده بودند و در راه آن دين ،ميزدند
و ميكش��تند و مبارزه ميكردند! البته رؤسايش��ان خود را عقب ميكش��يدند .اشعثبنقيسها
و محمدبناش��عثها هميش��ه عقب جبههاند ،اما در جلو ،يك ع ّده آدمه��اي نادان و ظاهربين
ق��رار دارند كه مغ��ز اينها را از مطالب غلط ُپر كردهاند و شمش��ير هم به دستش��ان دادهاند و
ميگويند جلو برويد؛ اينها هم جلو ميآيند ،ميزنند ،ميكشند و كشته ميشوند؛ مثل ابنملجم.
خي��ال نكنيد كه ابنملجم مرد خيلي هوش��مندي بود؛ نه ،آدم احمقي ب��ود كه ذهنش را عليه
اميرالمؤمنين(ع) ُپر كرده بودند و كافر شده بود .او را براي قتل اميرالمؤمنين(ع) به كوفه فرستادند.
اتفاق ًا يك حادثة عش��قي هم مصادف ش��د و او را چند برابر مصمم كرد و دست به اين كار زد.
خوارج اينگونه بودند و تا بعد هم همينطور ماندند70/1/26.
2246در همي��ن جنگ نهروان يك نفر از خوارج آمد با يكي از اصحاب اميرالمؤمنين(ع) جنگ تن
به تن ميكردند ،س��رباز اميرالمؤمنين(ع) قويتر از او بود ،نيزه را فرو برد توي س��ينة آن خارجي؛
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او در حاليكه نيزه در داخل س��ينهاش فرو رفته بود و از پش��تش بيرون آمده بود و يك سر نيزه
هم محكم دس��ت آن رزمندة علوي بود ،بنا كرد پيش رفتن و اين نيزه را همينطور توي سينة
خودش بيشتر فرو برد و شمشيرش را كشيد و رفت كه آخرين ضربت را به قاتل خودش بزند،
«و َع ِج ْل ُت إِل َ ْي َ
ك َر ِّب لِتَ ْرضي»طه 14،يعني خدايا براي
و در حاليكه ميرفت اين آيه را ميخواند َ
اينكه از من خش��نود بش��وي با ش��تاب دارم طرف تو ميآيم .اين دردآور نيست؟ حافظ قرآن،
مسلط به آيات ،فداكار در راه آن چيزي كه به آن عقيده دارد و كجفهم ،فتنه اين است.
2247لذاس��ت كه به نظر من مس��ئلة نهروان بيشتر در خور اين اس��ت كه ما به آن توجه كنيم،
رويش مو ش��كافي كنيم ،رويش دقت كنيم .خب حاال چي بود قضية خوارج؟ از كجا درس��ت
ش��د؟ در رأس خوارج افرادي وجود داش��تند كه اينها از لحاظ فكر و بينش مردماني بودند كج،
منحرف و خبيث .يكي از كس��اني كه در رأس خوارج بود كس��ي اس��ت به نام ذوالثد ّيه .اين در
زم��ان پيغمبر(ص) در جنگ حنين وقتي پيغمبر(ص) داش��تند غنائم حنين را تقس��يم ميكردند بين
مسلمانها ،اين خودش را رساند به پيغمبر(ص) ،صدا زد كه «يا رسولاهلل اعدل» عدالت را مراعات
كن ،پيغمبر اكرم(ص) يك نگاه ش��ماتت باري به او كردند ،گفتند خب اگر من عدالت را مراعات
نكنم كي مراعات خواهد كرد عدالت را؟ اين چه حرفي است؟ ببينيد اين يك گوشه است ،يك
نمونه است ،دركي از اسالم كه ناقص است ،ناتمام است ،غلط است ،بخشي از حقيقت است و
آنوقت ايمان متعصبانهاي نس��بت به همين ايمان ناقص و همراه با يك تعصب كور و كر كه
حاضر نيس��ت چيزي را از كس��ي هم بش��نود و خودش را تصحيح كند ،اصالح كند؛ اين پايه و
اساس اين انحراف بزرگ است .عين همين ايمان را ما در پائيندستهايشان و افراد كوچكشان
هم ميبينيم ،يعني آن كس��اني كه زير دستشان بودند ،آنها را همينجور تربيت كردند .اينكه
ميگويند فالني نصف علم است ،نصف علم يعني همين .يك چيزي شنيده به قول ما طلبهها
«حفظت شيئ ًا و غابت عنک اشياء» يك آيهاي به گوشش خورده ،معناي آيه را ياد گرفته ،يك
حديثي را شنيده ،يك معرفتي از معارف اسالمي را ميداند و چون اين معرفت از معارف اسالمي
را ميداند ،از نادانيهاي ديگر خودش غفلت ميكند ،خودش را مطلق ميكند؛ نظر خودش را بر
نظره��اي ديگر ترجيح ميدهد؛ كافي ميداند ،همين اندازه را كافي ميداند براي اينكه دربارة
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بزرگ قضيه است.
عيب ِ
كل مسائل اسالمي نظر بدهد و اجتهاد كند ،اين ِ
ِ
(ع)
2248در ماجراي صفين وقتي كه حكميت را بر اميرالمؤمنين تحميل كردند و مجبور كردند كه
قبول كند مسئلة حكميت را و عهدنامة حكميت نوشته شد كه از اين طرف كي باشد از آن طرف
كي باش��د و بروند و بنش��ينند مس��ئلة خالفت را حل بكنند ،اختالفات را از بين ببرند .در لشكر
لش��كريان اميرالمؤمنين -هنوز به طرف كوفه برنگش��ته دو تا جوان ،نوجوان ،داغ ،عصباني،خش��مگين بلند شدند -كه اينها اسمهايشان هم در تاريخ ثبت شده -فرياد كشيدند «لاَ ُح ْك َم
إِلاَّ هلل» البته قب ً
ال اين جملة «لاَ ُح ْك َم إِلاَّ هلل» در ميان اردوگاه شنيده شده بود ،كي گفته معلوم
نيست .اين ،يكي از آن نكات عبرتانگيز است كه اول بار معلوم نيست اين شعار از دهان كي
درآمد ،مش��كوك اس��ت قضيه ،اما اين دو تا بچه ياد گرفتند ،فرياد كش��يدند «لاَ ُح ْك َم إِلاَّ هلل»،
حكومت و حاكميت نيست مگر از آن خدا ،ما قبول نميكنيم اين عهدنامه را .شمشيرهايشان را
كش��يدند ،زدند به قلب لشكر شام و كشته شدند هر دو تايشان .اين هم يك نمونة ديگر است.
ببينيد اين دو تا جوان را ،روح كلي حاكم بر خوارج اين بود .چند چيز با همديگر جمع شده بود،
يك مجموعة پيچيدة دش��وار بس��يار بدي را به وجود آورده بود .اطالعاتي از دين اما ناقص و
نه كامل؛ ايمان سرس��خت به آن اطالعات و آنگاه مطلق كردن خود كه ناش��ي از خودخواهي
است و قبول نكردن هيچكس در مقابل خود ،حتي عليبنابيطالب(ع) و همانطور كه در قضية
آن آق��اي ذوالثد ّي��ه عرض كردم ،حتي روي پيغمبر(ص) هم عالمت س��ؤال ميگذارد ،اين وقتي
كه اين چيزها همراه ش��د با يك مقدار گرايشهاي سياس��ي و فعاليت و تالش سازماني و يك
ظالم سفّاك
سازماندهي قوي ،تبديل ميشود به چي؟ به يك گروهك
محارب اسلحه به ِ
ِ
دست ِ
كه حتي عليبنابيطالب(ع) را حاضر است براي خاطر عقايد خودش از بين ببرد ،اين فتنه است.
2249ميبينيد كه برايتان آشناس��ت ،يعني ش��ما هم در زمان خودتان از اين قبيل چيزها ديديد،
اف��رادي كه آية قرآن ميخوانند ،خطبة نهجالبالغه ميخوانند ،دو تا حديث بلدند ،چهار كلمه از
اين و آن شنيدهاند و همين را براي اينكه در باب دين و مسائل اسالم اظهار نظر بكنند ،كافي
دانس��تند ،بنا كردند با عقل ناقص خودش��ان يك تصوري را از دين مطرح كردن ،به او عش��ق
ورزيدن ،ايمان ورزيدن ،آن را به ديگران منتقل كردن ،آنها را مثل خود بارآوردن ،همة كساني
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فهميدن
را كه در مقابلش��ان هستند -هر كي ميخواهد باش��د ولو فقيه ،ولو پنجاه سال در راه
ِ
قرآن اس��تخوان خرد كرده -همه را تخطئه كردن و آن وقتي كه الزم ميشود اسلحه به دست
گرفت��ن و موج ترور و وحش��ت به وج��ود آوردن ،و البته در يك چنين ماج��راي مصيبتباري
آدم وقت��ي ن��گاه ميكند ميبيند آه��ان؛ در آن باال باالها خودخواهي ،جاهطلبي ،پولپرس��تي،
شهوتراني هم وجود دارد ،كما اينكه ديديد كه وجود داشت.
2250اشعثبنقيس -كه خوارج خودشان را باالخره به او منتهي كردند و به او چسباندند -يكي
از آن كساني بود كه مخالفتش با اميرالمؤمنين(ع) و نفاقش در مقابل جريان حق بر همه آشكار و
ثابت شد؛ و خودش و فرزندانش ،محمدبناشعث -يكي از آن پسرهايش همان محمدبناشعث
است كه در كربال جزو قتلة امام حسين(ع) بود -و از اين قبيل اص ً
ال خانواده يك خانوادة خبيث
و بدي هس��تند .آن در رأس كه نگاه ميكني��د رد پاي اين جاهطلبيها ،اين خودخواهيها ،اين
مقام پرستيها ،اينها را هم ميبيند انسان ،تجربة درست ،همان تجربه است.
(ع)
2251در صفين ،حكميت قرار ش��د انجام بگيرد ،يعني تحميل كردند بر اميرالمؤمنين كه يكي
از طرف معاويه حكم بشود ،داور بشود ،يكي از طرف اميرالمؤمنين(ع) داور بشود؛ اينها بنشينند
با همديگر و دربارة جنگ بين علي و معاويه نظر بدهند ،هر چه هم تصميم گرفتند همان م ّتبع
باش��د .اين حكميت اس��ت ،البته اميرالمؤمنين(ع) قبول نميكرد همانطور كه گفتم با شمش��ير
قبوالندند بر علي(ع) .بعد هم كه ايش��ان قبول كرد گفت بسيار خب؛ پس ابنعباس از طرف من
محب توست ،عاشق توست،
َح َكم ،گفتند نه ،ابنعباس نميش��ود؛ او آدمي اس��ت جنگطلب و ّ
اين نميشود ،اين نبايد باشد .گفت بسيار خب؛ مالكاشت ِر شجاع و آگاه و مخلص و بصير .گفتند
نهخير آن هم همينجور است ،او اين جنگ را اص ً
ال ول نميكرد ،او را ميگذاريم كه برود داوري
كند براي اينكه صلح ايجاد كند؟! حضرت فرمود خب؛ من اينها را معرفي ميكنم .گفتند :نه؛
ابوموسي اشعري .خو ِد همين انتخاب ،كار مردم عادي نبود ،خب؛ مردم عادي ابوموسي را از كجا
ميش��ناختند؟ عبداهللبنعباس كه مؤمنتر و آبرومندتر از ابوموسي اشعري بود ،پس عامة مردم
نبودند كه روي ابوموسي انگشت ميگذاشتند؛ يك كارهايي هست كه وقتي انجام ميگيرد ،يك
حرفهايي هست كه وقتي زده ميشود ،روشن است كه اين حرف ،حرف يك جريان است ،يك
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دس��تگاه است ،يك سازماندهي است ،حساب شده است ،خب چرا ابوموسي؟ ابوموسياي كه از
اولش هم با عليبنابيطالب(ع) خيلي ميانة خوبي نداش��ت .در ماجراي خالفت اميرالمؤمنين(ع)،
حاكم بصره بود و رها كرد رفت و نماند .حاال هم كه توي جنگ در كنار اميرالمؤمنين(ع) اس��ت،
اصرار كه بايس��تي او را بگذاريد .حضرت قبول نميكردند؛ باالخره باز با همان ابزاري كه اصل
داوري را ب��ر حض��رت تحميل كرده بودند ،اين ش��خص را هم تحميل كردن��د .آن طرف هم
عمروعاص را گذاش��ت ،حاال شما ببينيد ابوموسي اش��عرياي كه نه به تدبير ،نه به اخالصش
نسبت به اميرالمؤمنين(ع) ،نه به يك عقل و حكمت فراوان و انبوه شناخته شده ،در مقابل كي؟
س خطدا ِر كام ً
ال آمادة فعاليت و تالش از آن طرف ،يعني عمروعاص.
كي ِ
آدم زيرك ّ
2252خب؛ نتيجه معلوم بود؛ البته چند ماه طول كشيد تا اين نتيجه اعالم بشود ،و تا اينجور شد،
حضرت ديگر فهميدند كه نتيجة خوبي نخواهد بود ،لكن قرارداد بسته بودند گفتند؛ بسيار خب؛
حاال كه بنا ش��د حكميت باش��د و ابوموسي هم انتخاب شد و رفتند نامه نوشتند و امضاء كردند
كه بله ،حكميت خواهد بود؛ حضرت فرمود خب برگرديم ،برگرديم برويم طرف كوفه .لشكريان
را برداش��تند آمدند طرف كوفه ،اما ميدانيد لشكرياني كه نش��اط ندارند ،آمدند چند ماه معطل
شدند ،اين همه كشته شدند ،اين همه خستگي كشيدند ،حاال هم دارند دست خالي برميگردند،
وارد كوفه خواهند ش��د؛ زنها ،مادرها ،بچهها ،پدرها ،خانوادهها ميپرس��ند خب؛ رفتيد چند ماه
اين همه كش��ته شديد ،اينقدر اسب بيصاحب آورديد ،س�لاح بيصاحب آورديد ،جسد شهيد
آورديد -يا حاال جس��د ش��هدا را كه آنجا دفن ميكردند -خب چي با خودتان آورديد؟ هيچي
هم ندارند جواب مردم را بدهند ،يك پيروزياي؛ اص ً
ال .نيروها افسرده بودند و ناراحت .در موج
اين افسردگي و واخوردگي روحي و ضربة روانياي كه بر نيروهاي اميرالمؤمنين(ع) وارد شده بود
اين شعار «لاَ ُح ْك َم إِلاَّ هلل» مطرح شد؛ كه نهخير آقا حكميت چيه؟ حكم نيست مگر از آن خدا.
2253اين جمله از قرآن اس��ت «لاَ ُح ْك َم إِلاَّ هلل» يعني حكم و حكومت و حاكميت نيس��ت مگر
از آن خدا؛ اينها گفتند آقا چه حكميتي درس��ت كرديد؟ حكميت مال خداس��ت ،حاكميت مال
خداس��ت ،ح��اال حكميت و حاكميت و ان��واع حاكميت هم اينجا با همديگر مخلوط ش��ده .تا
ميگفتند «ال حكم اال هلل» اول ميخواستند حكميت را در حقيقت محكوم كنند ،اما تدريج ًا در
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محيط بس��تة فكري يك مشت آدم بد فكر مغرض مس��ئله جور ديگري شد ،يواش يواش «ال
ال حكومت چه معن��ي دارد؟ اص ً
حك��م اال هلل» معنايش اين ش��د كه اص ً
ال خالفتي كه علي(ع) و
معاويه بر س��ر او دارند با هم اختالف ميكنند اص ً
ال معنايش چيه؟ حكومت مال خداس��ت ،خدا
بايد بيايد حكومت كند ،نه علي(ع) نه معاويه؛ يعني ش��عار ،جنبة انحرافي به خودش گرفت .خب
يك ع ّده جوان و عوام و بياطالع و علينش��ناس و ديننش��ناس هم ديدند هان؛ يك شعاري
است و چون آن افسردگي و ضربة رواني هم بود ،متصل شدند به اين جمعيت ،شعار «ال حكم
اال هلل» را دادند .پس ببينيد زمينههاي گوناگون رواني و انساني و خارجي با يك انحراف در شعار
و يك شعار تحريف شده ،نتيجه را اينجوري به بار آورد ،يعني شعار ،شعار تحريف شده بود.
2254اميرالمؤمنين(ع) اول كاري كه كردند اين بود كه اين گرة ذهني را باز كنند ،با اينها صحبت
كردن��د ،گفتند چه ميگوييد «ال حكم اال هلل»؟ خب من هم ميدانم «ال حكم اال هلل» اما جملة
�را ُد ب ِ َها بَا ِط ٌل»
«ال حك��م اال هلل» به اين معنا كه ش��ما ميگوييد نيس��ت .فرمودَ « :كلِ َم ُة َح ٍّق يُ� َ
حرف حقي اس��ت كه يك معناي غلطي را از او در ذهن داريد ش��ماها« .ال حكم اال
اين يك ِ
هلل» معنايش اين نيس��ت كه ش��ما ميگوييد؛ «ال حكم اال هلل» اين است ،معنايش اين است كه
حكومت در جوامع بش��ري ،طبق نظر اس�لام ،تابع قدرت نيست ،تابع ثروت نيست ،تابع طايفه
و رئيس قبيله بودن نيس��ت ،تابع فاتح بودن نيست ،تابع مالكهاي الهي است .خداست كه در
جامعه حكومت ميكند ،يعني چه؟ يعني كس��ي كه از همه بيش��تر به خدا نزديك است ،با نظر
الهي آشناس��ت تقوا و بندگي خدا را بيش��تر دارد ،اين شايسته اس��ت كه حكومت كند .قوانيني
هم كه در جامعة اس�لامي هست ،قوانين الهي اس��ت ،پس حكومت ،حكومت الهي است .هم
مجريهاش و هم مقننهاش مال خداس��ت ،اين معناي «ال حكم اال هلل» اس��ت ديگر .پيغمبران
كه حكوم��ت ميكردند -خب حكومت ميكردند ،پيغمبران ه��م زمامداري ميكردند -جنگ،
صل��ح ،اقتصاد ،ادارة امور كش��ور ،قضاوت ،تش��ويق ،تنبيه ،همة كارهاي ديگ��ر به عهدة انبياء
ب��ود .خود نبياكرم مگر حكومت نميكرد بر مدينه؟ حكومت ميكرد ،اما اين حكومت بر طبق
معياره��اي الهي ب��ود ،يعني حاكم بود چون نبي بود ،چون ولي بود ،چون بندة خدا بود ،تازه؛ به
چه حكومت ميكرد؟ بر طبق چه؟ بر طبق قوانين الهي ،اين معناي «ال حكم اال هلل» .آن وقت
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اميرالمؤمنين(ع) به آنها ميگفت شما جملة «ال حكم اال هلل» را ميگوييد اما مرادتان اين است
كه «لاَ إ ِْم َر َة إِلاَّ هلل» يعني توي جامعه ،حاكم فقط خداس��ت ،يعني زمامدار جامعه ،آن كسي كه
عم ً
ال بر جامعه حكمراني ميكند ،او خداس��ت ،يعني خدا بايد مجس��م بشود -العياذ باهلل -بيايد
يكي را بگيرد ،يكي را بزند ،يكي را تشويق كند ،به يكي پول بدهد ،تقسيم حقوق بكند ،دستگاه
اداري راه بياندازد ،هر بني بش��ري اگر آمد اين كارها را كرد اين غلط اس��ت ،مقصود ش��ما اين
اس��ت ،در حاليكه چنين چيزي معنا ندارد« .لاَ ب ُ َّد لِلنَّ ِ
اس ِم ْن أَ ِميرٍ»نهجالبالغه،خطبه 40باالخره جامعه
ي��ك حاكم��ي الزم دارد ،يك زمامدار الزم دارد ،يك نفري بايد امور جامعه را اداره كند ،خداي
متعال كه مجسم نميشود در شكل بشر تا جامعه را اداره كند .خداي متعال دستور ادارة جامعه
را ميدهد ،يك بش��ري بايد باالخ��ره اين كار را بكند .اميرالمؤمنين(ع) س��عي ميكرد اين را به
اينها تفهيم بكند .وقتي كه لش��كريان اميرالمؤمنين(ع) از صفين راه افتادند و آمدند طرف كوفه
اين زمزمهها همينطور ،هي ادامه پيدا كرد .نزديك كوفه كه رسيدند ،محلي به نام حروراء ،اين
نيروهاي معترض ،اين بداخالقهاي كجفهم گفتند ما نميآييم كوفه ،ما همين جا ميمانيم تا تو
كه علي(ع) هستي -توبه كني و بيايي با هم ديگر برگرديم برويم با معاويه بجنگيم.2255حضرت وارد كوفه ش��د؛ اص ً
ال رفت��ار اميرالمؤمنين(ع) يك رفتار مخصوص خودش اس��ت،
اول وارد قبرس��تان ش��د ،جنگ و معاويه و حكميت و كش��ته ش��دن و سياس��ت و همه چيز را
اميرالمؤمنين(ع) مثل يك ام ِر فراموشش��ده ،اص ً
ال براي او مس��ئله ،مس��ئلة معنويات است .وارد
قبرس��تان ش��د خطاب به مردهها؛ «يا اهل الديار الخاليه» اي كس��اني كه دنيا را ترك كرديد،
اي كس��اني كه در قبرها و آرامگاهها آرميديد ،بدانيد خانههاي ش��ما تقسيم شد ،همسران شما
ازدواج كردند ،اموال ش��ما از بين رفت ،اين ماجراهاي ماس��ت؛ ش��ماها چه خبر داريد؟! بعد رو
كرد به اصحابش ،فرمود اگر آنها ميتوانستند حرف بزنند به شماها ميگفتند «فَإ َِّن َخ ْي َر ال َّزا ِد
التَّ ْقوي»بق��ره 197،بهترين توش��ههايي كه در اين راه ،در اين س��فر پرخطر ب��ه درد آدم ميخورد،
تقواس��ت؛ نه آن خانهها ،نه آن همس��رها ،نه آن فرزندها و نه هيچ چيز ديگر .اص ً
ال ببينيد توي
ي��ك عالم ديگر اس��ت اميرالمؤمنين(ع) ،ح��اال بيايد و توجيه كند و از م��ردم عذرخواهي كند و
نميدانم به فكر اين مسائل ،ابداً! اص ً
ال مسئلة علي(ع) مسئلة تربيت انسان است ،زنده كردن دل
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انسانهاست .وارد كوفه شد .اوضاع به حال عادي جريان دارد و اميرالمؤمنين(ع) منتظر است كه
نتيجة حكميت را ببيند چه خواهد شد.
2256خ��وارج بنا كردند ش��رارت كردن ،در همان ح��روراء كه منزل گزيدن��د ،بعضي آمدند در
بيرون دروازة كوفه بود -آنجا ماندند اينها بنا كردند به ش��رارت كردن.
نُخَ يل��ه -كه همي��ن
ِ
اول ش��رارتهاي زبان��ي؛ ميآمدند توي كوچههاي كوفه راه ميرفتند ،يكهو ش��عار ميدادند،
اميرالمؤمنين(ع) دارد رد ميشود يكهو يك نفر فريادش بلند ميشد «لاَ ُح ْك َم إِلاَّ هلل» اين يعني
تو مث ً
ال بر خالف نظر خدا عمل كردي .حضرت چيزي نميگفتند ،سرشان را پايين ميانداختند
شياطين عليالظاهر
عبور ميكردند .تو مس��جد حضرت داش��ت نماز ميخواند ،يكي از همين
ِ
متدين و مكتبي وارد مس��جد شد .جمعيت عظيم كوفة بزرگ آنجا اجتماع كردند ،هياهوست؛
صدا به جايي نميرس��د ،ميخواهد ش��عار بدهد همه هم بشنوند و هياهو هم نميگذارد ،صبر
كرد اين خارجي كه حضرت تكبير بگويد ،تا حضرت فرمود اهللاكبر خواست مشغول نماز بشود،
«و ل َ َق ْد أُ ِ
وح َي إِل َ ْي� َ
ذين ِم ْن
�ك َو إِلَي ال َّ َ
يكه��و اين فريادش بلند ش��د ،يك آية قرآن��ي خواندَ .
َ
ك َو لَتَ ُكون َ َّن ِم َن ال ْ ِ
�ر ْك َت لَيَ ْحبَ َط َّن َع َم ُل َ
قَ ْبلِ َ
خاس��رين»زمر 65،حاال آيه دارد ميخواند
ك لَئِ ْن أ ْش� َ
ديگ��ر ،وقت��ي آيه ميخواند بايد گوش كرد ،حضرت نماز را همينطور متوقف گذاش��تند؛ حاال
خود حضرت و همة مس��جد دارند گوش ميكنند .معناي آيه اين اس��ت كه ،به تو اي پيغمبر و
به پيغمبراني كه قبل از تو بودند وحي فرستاده شد كه اگر شرك بورزيد همة كارهاي قبليتان
باطل ميشود از بين ميرود و جزو زيانكاران خواهيد بود .اين تعريض به اميرالمؤمنين(ع) است؛
يعني علي! تو به س��ابقة خودت اينقدر نناز ،مش��رك ش��دي تو ،شرك آوردي به خدا با قبول
حكميت و تمام كارهايت باطل ش��د .حاال آن بيعقل را ببين كه با قرآن ميخواهد به جنگ
قرآن ناطق است .حضرت در حال نماز جوابش را دادند -چون در نماز آية قرآن
علي(ع) بيايد كه ِ
َاصبِ ْر إ َِّن َو ْع َد
باطل كنندة نماز نيست -حضرت به صورت حديث نفس ،اين آيه را خواندند «ف ْ
اهلل ِ َح ٌّق َو ال يَ ْس� َ�ت ِخ َّفنَّ َ
ذين ال يُوقِنُون»روم 60،صبر كن ،تحمل كن ،وعدة خدا حق اس��ت،
ك ال َّ َ
و اي��ن مردمي كه يقين در دلهاي آنها راه نيافته تو را تحريك نكنند ،كه اين هم آرامش��ي
حضار ميداد ،هم نشان دهندة اين بود كه خود اميرالمؤمنين(ع) چهجور احساساتي در مقابل
به ّ
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اينها دارد ،با كمال حلم با اينها رفتار كرد.
2257اول كار اينه��ا در همي��ن ح��د بود ،بع��د يواش يواش ش��روع كردند به ش��رارت كردن؛
شرارتهاي عملي .موج ترور را راه انداختند ،عدهاي از مسلمانهاي بيگناه را اينها كشتند؛ كه
(ع)
«سيُوف ُُك ْم َع َلي َع َواتِ ِق ُك ْم تَ َض ُعون َ َها َم َو ِ
م»نهجالبالغه،خطبه127
الس ْق ِ
اض َع الْبُ ْر ِء َو ُّ
اميرالمؤمنين ميفرمايدُ :
شمش��يرهايتان را روي دوش��تان گرفتيد نگاه نميكنيد كه كجا اين شمشير را فرود ميآوريد،
باگناه و بيگناه را با اين شمش��ير ش��ما داريد نابود ميكنيد -ترور كور -ببينيد چهقدر مفاهيم
نزديك اس��ت .يك كاس��بكار بيچاره ،يك آدم مؤمن معمولي ،يك روز يك مس��لمان و يك
كمين خوارج اينها را
مس��يحي از كوفه آمدند بيرون ،با همديگر داش��تند ميرفتند؛ گروههاي
ِ
گرفتند ،گفتند شما كي هستيد؟ چي هستيد؟ آن مسيحي گفت من مسيحي هستم ،يك خرده
تحقيق كردند ،مطمئن ش��دند كه بله مسيحي اس��ت ،گفتند خيلي خب تو برو ،او رفت .به اين
گفتند تو چي؟ گفت من مسلمانم ،از مردم كوفهام .علي را قبول داري؟ بله؛ كشتنش .مسيحي
خباب ،يكي از ياران اميرالمؤمنين(ع) بود؛ با زن حاملهاش
را رها كردند ،علوي را كشتند .عبداهللبن ّ
يا در جملة اميرالمؤمنين(ع) «جاريه» ش��ايد كنيزش بوده -كه حامله بود -ميرفت ،گرفتنش؛ بعد
از يك بحث تلخي كه با او كردند و او را به خيال خودش��ان محاكمه كردند ،خودش را كشتند،
شكم زن حاملهاش را دريدند ،گفتند اگر اين كار را نكنيم اين بچه متولد ميشود ،اين هم فاسد
ميش��ود -قصاص قبل از جنايت -بچة توي ش��كم مادر را كشتند ،خب مادر هم مرد ديگر .با
اين وضع فجيع اينها را كش��تند .عدهاي از ياران اميرالمؤمنين(ع) را همينجور كشتند .تا كسي
از شهر ميآمد بيرون برود؛ اينها ميرفتند و ميكشتند.
2258حضرت ديدند نميشود با اينها اينجور گذراند ،ابنعباس را فرستادند ،گفتند برو باهاشون
مباحثه كن؛ رفت مباحثه كرد فايدهاي نبخشيد .خود حضرت يك روز بلند شد رفت به اردوگاه
اينه��ا -همان ح��روراء كه بودند -خود حض��رت رفت ،رفت؛ يك محلي ب��ود ،اول دو ركعت
نم��از آنجا خواند ،بعد كمان��ش را در آورد به كمانش تكيه داد بنا كرد با اينها مفصل صحبت
كردن ،آدم وقتي در نهجالبالغه ميخواند كلمات اميرالمؤمنين(ع) را با اينها ،گريهاش ميگيرد.
عليبنابيطال��ب ،برادر پيغمبر(ص) ،اول مس��لمان ،معلم اول دين ،با آن معرفت ،با آن س��وابق

 n134بصیرت و استقامت

تاريخ��ي ،ب��ا آن عظمت مقام مجبور ش��ده بيايد با يك ع�� ّده نادان ،متعصب ،جاهل ،ش��رير،
منحرف ،كجفهم ،بياطالع بحث كند؛ تمام هنر خودش را اميرالمؤمنين(ع) بهكار برد كه اينها را
نصيحتشان كند ،برشان گرداند ،نشد؛ حضرت برگشت .يك نفر را حضرت فرستاد پيش اينها
كه چرا اينقدر شرارت ميكنيد؟ چرا آدمكشي ميكنيد؟ همان كسي كه اميرالمؤمنين(ع) فرستاده
بود -كه اين پيغام را بدهد -همان را گرفتند كشتند.
2259حضرت فرمود نه؛ ديگر اينجوري نميش��ود .بلند شد؛ گفت راه بيفتيد برويم اينها را سر
جاي خودشان بنشانيم .البته تا اين مدت چند ماهي گذشته بود و اميرالمؤمنين(ع) كمال محبت
و اغماض را نس��بت به اينها روا داش��ته بود ،و اينها هر روز پرروتر از روز قبل ش��ده بودند.
حضرت آمدند به طرف محلي كه اينها رفته بودند براي جنگ؛ لشكركشي ،آنجا مستقر شده
بودن��د -محلي به نام نهروان -يك نفر آمد به حض��رت گفت كه اينها دارند از پلي كه روي
رودخانه است عبور ميكنند ميآيند با شدت طرف ما .حضرت فرمود كه نگران نباشيد« .اهلل ِ لاَ
يُ ْفلِ ُت ِم ْن ُه ْم َع َش َر ٌة َو لاَ يَ ْهلِ ُ
ك ِم ْن ُك ْم َع َش َرة»نهجالبالغه،خطبه 59از آنها ده نفر نجات پيدا نميكنند،
از ش��ما ده نفر كشته نميشود ،مسئلهاي نيس��ت .آمدند در مقابل هم قرار گرفتند ،حضرت بنا
كرد باز هم آنها را نصيحت كردن؛ اول چيزي كه حضرت گفت ،فرمود قاتل عبداهللبنخباب
را بدهيد ،همهش��ان صدايشان را بلند كردند كه قاتل عبداهللبنخباب ماييمَ ،م َن ِم چند هزار نفر
آدم ،اين كارهاي موذيانه ،اين كارهاي گروهكي ،چهقدر ش��بيه همين كارهايي اس��ت كه ما
ه��م تجربه كرديم .كارهاي گروهكها ،روشهاي موذيانه؛ خب؛ اين يك حرف درس��تي بود
«م ْن قُتِ َل َم ْظ ُلوم ًا فَ َق ْد َج َع ْلنا ل ِ َولِيِّ ِه ُس ْلطان ًا»بحاراالنوار،ج،44ص 218كسي
باالخره ،يك نفر كشته شده َ
كه مظلوم كش��ته ش��ده ،بدون علت كشته شده ،بدون اينكه كسي را كشته باشد كشته شده،
ولي دم او ميتواند بيايد از آنها مطالبه كند ،بگويد قصاص ميخواهم بكنم ديگر ،اينكه
خب ِّ
حكم اس�لامي اس��ت ،اين قابل فهم بود ،قابل قبول بود ،اما اينه��ا موذيگري كردند گفتند
نهخير ،فريادش��ان را بلند كردند كه ما همهمان قاتل هس��تيم .حضرت فرمودند كه هركدامتان
كه بياييد پاي اين َعلَم بايس��تيد كاري به كار ش��ما نداريم .هش��تهزار نفر از دوازدههزار نفر
باالخ��ره تحت تأثير ترس و فرمايش��ات حضرت آمدن��د ،اما چهارهزار نفر با همان ش��دت و
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سرسختي ايستادند؛ و جنگ شروع شد .البته يك روز به نظرم ،يك صبح تا شبي جنگ طول
كش��يد
.
 2260آنقدر جنگ ش��دت داشت كه فرصت نكردند نماز بخوانند ،نمازشان تكبير بود ،در ميدان
جنگ اينجوري اس��ت ،ديگر وقتي كه گرماگرم جنگ هس��ت كه اگر بخواهند دست از جنگ
بكش��ند بروند نمازشان را بخوانند ،دش��من غلبه پيدا خواهد كرد ،آنجا تكليفشان اين است كه
همانجا توي ميدان جنگ نمازشان را بخوانند ،اگر فرصت همين هم ندارند كه در حال شمشير
زدن و در حال مبارزه نماز بخوانند ،يك تكبير بگويند «اهللاكبر» اين ميش��ود نماز؛ اولويتها را
ببينيد در اسالم چهجوري است ،نماز با اين عظمت ،با اين اهميت ،آن وقتي كه پاي حفظ دين
در ميان است و اگر اينجا ما رفتيم مشغول نماز شديم با آداب و خصوصيات ،وضو ،رو به قبله،
لباس نجس تنت نباش��د خوني نباشد؛ اگر بخواهيم اينها را مراعات كنيم دشمن پيروز خواهد
«الص�لاة التترك بحال» اهميت اين
ش��د ،اينجا ميفرمايد نه .نماز بههرحال ترك نميش��ود ّ
واجب اينجوري است ،اما نماز توي ميدان جنگ غير از نماز در حال آسايش و راحتي و امنيت
است كه خطري انسان را تهديد نميكند ،آنجا يك اهللاكبر است.
متصعب كجفك ِر
2261تا باالخره گرد و غبار فرونشس��ت ،تمام لش��كريان دشمن همان آدمهاي
ِ
لجوج ،روي خاكهاي بيابان افتاده بودند ،چند نفري از اينها فقط -كه كمتر از ده نفر بودند-
توفيق پيدا كردند كه فرار كنند؛ و تاريخ معين كرده كه اين ده تا كجا رفتند .دو تايش��ان رفتند
فالن شهر ،يكي رفت فالن شهر ،سه تا رفت فالن شهر ،مشخصند كه كجا رفتند65/3/12.
2262طبق روايتي كه نقل ش��ده ،در اوق��ات جنگ نهروان ،اميرالمؤمنين(ع) داش��تند ميرفتند؛ از
اصحابش��ان يك نفر هم در كنار ايشان بود .همان نزديكهاي جنگ نهروان ،صداي قرآني در
َ
آناء اللَّ ْيلِ »زمر 9،با لحن سوزناك و زيبايي ،آية قرآن ميخواند.
نيمهشب شنيده شد «أ َّم ْن ُه َو قان ِ ٌت َ
اين كس��ي كه با اميرالمؤمنين(ع) بود ،عرض كرد ي��ا اميرالمؤمنين! اي كاش من مويي در بدن
اين ش��خصي كه قرآن را به اين خوبي ميخواند ،بودم؛ چون او به بهشت خواهد رفت و جايش
غير از بهش��ت جاي ديگري نيست .حضرت جملهاي قريب به اين مضمون فرمودند كه به اين
آس��اني قضاوت نكن؛ قدري صبر كن .اين قضيه گذشت ،جنگ با پيروزي اميرالمؤمنين(ع) تمام

 n136بصیرت و استقامت

ش��د .خيلي از كش��ته شدهها ،مردم كوفه يا اطراف كوفه بودند؛ همينهايي كه در جنگ صفين
و جنگ جمل ،همجبهه و همس��نگر بودند؛ منتها ذهنهايشان اشتباه كرده بود .حضرت با تأثر
خاص��ي ،همراه با اصحاب خود در ميان كش��تهها راه ميرفتند .اينها همينطور به صورت دمر
روي زمين افتاده بودند .حضرت ميگفت اينها را برگردانيد ،بعضيها را ميگفت بنش��انيد .مرده
بودند ،اما حضرت با آنها حرف ميزد .در اين حرف زدنها ،يك دنيا حكمت و اعتبار در كلمات
اميرالمؤمنين(ع) هس��ت .بعد به يك نفر رسيدند ،حضرت او را برگرداندند و نگاهي به او كردند و
خطاب به آن كسي كه در آن شب با ايشان بود ،فرمودند :آيا اين شخص را ميشناسي؟ گفت :نه،
يا اميرالمؤمنين! فرمود :او همان كسي است كه در آن شب آن آيه را آنطور سوزناك ميخواند
و تو آرزو كردي كه مويي از بدن او باشي! او آنطور سوزناك قرآن ميخواند ،اما با قرآن مجسم
اميرالمؤمنين(ع) -مبارزه ميكند! آنوقت عليبنابيطالب(ع) با اينها جنگيد و اينها را قلع و قمعكرد .البته خوارج به طور كامل قلع و قمع و ريش��هكن نشدند ،اما هميشه به صورت يك اقليت
محكوم و مطرود باقي ماندند .اينطور نبود كه آنها بتوانند تسلط پيدا كنند؛ هدفشان باالتر از
اين حرفها بود70/1/26.
(ع)
2263توجه كنيد كه اسم خوارج مارقين است؛ گروههاي سه گانهاي كه با اميرالمؤمنين جنگيدند
قاس��طين ناكثين و مارقين بودند .قاسطين اصحاب معاويه و نيروهاي شام را ميگويند؛ ناكثين
نيروهاي طلحه و زبير را ميگويند -كه بيعت را شكس��تند -آن اوليها قاسط يعني ظالم ،ظلم
كردند؛ ناكثين يعني بيعت ش��كنندگان ،عهد ش��كنها ،بي وفاها ،مارقين يعني چه؟ وقتي يك
تيري را ش��ما از چلة كمان رها ميكنيد كه با ش��دت از كمان جدا ميشود و دور ميشود اين را
ميگويند مرق ،مارق آن تيري را ميگويند كه با شدت و سرعت بينهايت از كمان جدا ميشود
آقايان مارقين به همان ش��دت از دين جدا ش��دند؛ مثل تيري
و ميرود به يك طرف ديگر .اين
ِ
كه از كمان خارج ميش��ود و ميرود براي خودش يك طرف ديگر پرتاب ميش��ود؛ همينطور
اينها از دين و از قرآن جدا شدند ،اسمشان مارقين است .و اين كلمة مارقين مال تاريخ نيست،
مال خود عليبنابيطالب(ع) هم نيس��ت ،مال پيغمبر(ص) اس��ت .پيغمبر(ص) اسم اينها را گذاشته
مارقين .تجربة مارقين نشان ميدهد كه ناآگاهي و جهل چه فتنة عظيمي را به وجود ميآورد،
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فتن��هاي كه در آن دوس��تان در مقابل حقيقت قرار ميگيرند نه دش��منان؛ فتنهاي كه در آن با
ايمانها ميلغزند نه بيايمانها؛ فتنهاي كه در آن فداكارها در راه ش��يطان فداكاري ميكنند و
نابود ميشوند ،و نه آدمهاي تنبل و عافيتگزين.
2264بعضيها عادت كردند مارقين را و خوارج را به مقدس��ين دور از ماجراها تش��بيه كنند؛ اين
درست نيست .مقدسيني كه متحجرند ،متعصبند ،دگمند؛ از مسائل انقالب ،مسائل جاري كشور،
مسائل دنيا چيزي سرشان نميشود ،به يك چيزي چسبيدند و همان را پيگيري ميكنند ،يك
كلمهاي را از اس�لام ،از تشيع ،از محبت ائمه گرفتهاند ،سرشان را انداختهاند پائين و همينطور
دارند پيش ميروند .متوجه هم نيستند كه اص ً
ال پيشرفتهاي انقالب و حركت انقالبي اين ملت
عظيم و خداجوي ،چي هست؟ اينها همان مقدسين يا متقدسيني هستند كه در دوران طوالني
نهضت هم ما دچار اينها بوديم؛ بعد از انقالب هم گوشه و كنار از اينها هستند .بعضي خيال
ميكنند خوارج اينهايند ،نه؛ خوارج اينها نيس��تند؛ اينها كارش��ان ن ِق اس��ت .به قول مرحوم
شهيد مطهري ميگفت اينها مثل كساني ميمانند كه انسان دارد حركت ميكند ،يك كارواني
اس��ت دارد حركت ميكند ،اينها از پشت يك س��نگي ميزنند ،ميخورد نميخورد ،حاال ده تا
س��نگي كه زدند يكي هم ميخورد به پاي آدم ،طوري هم نميش��ود .غير از آن كسانياند كه
ميآيند جلوي انسان ،راه را سد ميكنند .ايشان ميگفت اينها مهم نيستند ،اينها مثل همان
كس��انياند كه از عقب دارند ميآيند ،لنگان لنگان ،يك س��نگي هم پرتاب ميكنند به آنهايي
ك��ه جلو دارند ميروند ،از اينها نبايد خيلي ترس��يد .مارقين و خ��وارج به نق اكتفا نميكردند،
يك نق زباني بزنند ،نهخير؛ ش��عار ميدادند ،روي جوانها كاري ميكردند ،دس��ت به اس��لحه
ميبردند ،گس��تاخانه در مقابل علي(ع) ميايس��تادند ،تعصب و ُد ْگم خوارج ش��بيه تعصب و ُد ْگم
گوشهنشينهاي مقدس نيست ،شبيه تعصب و دگم گروهكهاست؛ و فتنه آن است .بههرحال
اميرالمؤمنين(ع) اين فتنة بس��يار بزرگ را هم از س��ر گذراندند و يكي از بزرگترين رويدادها و
حوادث تاريخ اسالم را براي درس و عبرت براي ما به يادگار گذاشتند65/3/12.
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فتنة عظما
2265بعثتها -چه بعثت نبياكرم اس�لام و چه بعثت ديگ ِر پيغمبران -هميشه در زمينة اسارت
انس��انها بوده است .يعني وقتي پيغمبران مبعوث ميشدهاند ،جامعة انسانيت در اسارت به سر
ميبرده است و بعثت رهاكنندة انسان ،رهانندة انسان و آزادكنندة انسان است .اسارت انسان در
زمينة بعثت پيغمبران ،هم اس��ارت مادي است ،هم اسارت معنوي است .هم در عرصة زندگي
مادي انس��انها اس��ير بودند؛ يعني اقتصادشان ،حكومتشان ،مناس��بات و روابط اجتماعيشان،
محكو ِم دس��ت قدرتها و س��لطههاي طاغوتي و ش��يطاني بود ،فرعونها ب��ر آنها حكومت
نان بخور و نمير
ميكردند ،زندگي مادي آنها س��خت بود ،آزادي نداش��تند ،استقالل نداشتندِ ،
را با زحمت به دست ميآوردند ،با زحمت ميخوردند؛ ميان انسانها تبعيض بود ،عدالت وجود
نداشت ،انسانها تحقير ميشدند ،انسانها شكنجه ميشدند ،جامعه زير انواع فشارهاي مادي
دس��ت و پ��ا ميزد .اين از جنبة مادي زندگي و هم در عرص��ة معنوي و روحي زندگي ،باز هم
انسانها اسير بودند .اخالق انسانها فاسد بود .به انسانها فكر درست و انديشة درست را اجازه
نداده بودند كه بياموزند .انس��انها غلط و كج ميانديش��يدند ،فضيلت در جوامع انس��اني وجود
نداش��ت ،كسي به كسي رحم نميكرد ،استعداد انسانها ناشكفته مانده بود ،اجازه داده نميشد
كه گنجينههاي درون ذات انسان شكوفنده شود و سرچشمههاي استعداد از وجود آدمي سرازير
ش��ود؛ يك اس��ارت كامل .پيغمبران در يك چنين زمينههايي ظهور ميكردند و بعثت به وجود
ميآمد .اميرالمؤمنين(ع) براي اين اس��ارت تعبير فتنه به كار برده است؛ فتنه در قرآن يك كلمة
بسيار وسيعي است.
ذين َك َف ُروا»ممتحنه« 5،يَ ْو َم
2266فتن��ه را به معناي عذاب در قرآن ميبينيم « َربَّنا ال تَ ْج َع ْلنا فِ ْتنَ ًة لِلَّ َ
ُه ْم َع َلي النَّا ِر يُ ْفتَنُون»ذاريات 13،فتنه را به معناي آزمايش و امتحان در قرآن در مواردي ميبينيم
كه به كار رفته است65/8/28.
2267امتحان خدا هميش��ه نيست ،اما آن وقتي كه هست تعيينكننده است ،سرنوشت ملتها و
امم در طول تاريخ در لحظههاي خاصي رقم زده شده است و آن لحظهها ،لحظههاي امتحان
دشواري امتحان اين اس��ت كه وقتي امتحان واقع
اس��ت .امتحان دشوار اس��ت و بزرگترين
ِ
64/1/30
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ميش��ود ،خيليها نميفهمند كه اين امتحان اس��ت .امتحان را در قرآن فتنه نام نهادهاند زيرا
فتنه آن چيزي است كه در چشم افراد معمولي و متوسط ،حقيقت در آن پوشيده ميماند .فتنه
مثل گرد و غبار است كه در وراي گرد و غبار ،انسان خيلي واقعيتها را درك نميكند .امتحان
خدايي وقتي فرا ميرس��د ،خيليها هس��تند كه نميفهمند اين امتحان خدايي است ،لذا در آن
امتحان رد ميش��وند .فقط كساني قبول ميشوند كه دو خصوصيت در آنها باشد .خصوصيت
اول هوشمندي و آگاهي ،خصوصيت دوم ،قوت اراده و جرأت و شهامت64/12/1.
2268از جمل��ة آن معانياي كه فتنه در اصطالحات قرآني دارد ،معناي افتتان و مجذوب كردن
حيرت ناش��ي از دهشت و
و پليد و پليدگري و يك انس��ان را و يا يك جامعه را در يك حيرت،
ِ
بيخودي افكندن ،اين معناي فتنه اس��ت .به يكي از معاني كه در قرآن و حديث هم بكار رفته
كه ش��ايد اين آية شريفة «أَن َّما أَ ْموال ُ ُك ْم َو أَ ْوال ُد ُك ْم فِ ْتنَةٌ»انفال 28،به اين معنا باشد كه مال انسان
و فرزند انس��ان ،فتنه است ،يعني انس��ان را مفتون خودش ميكند ،دلبستة خودش ميكند و
به خاطر محبتي كه انس��ان به مال يا به فرزند دارد حقايق را و حتي چيزهاي واضح را گاهي
در مقابل چش��م خودش مش��اهده نميكند ،يعني يك صفت بد و يك كار بد در فرزند انس��ان
به چش��م انسان نميآيد ،محبت پدر و فرزندي مث ً
ال مانع ميشود از اينكه انسان آن كار بد را
ببيند .يا يك حركت بد و زش��ت در كار خود انس��ان و رفتار خود آدمي به خاطر عشق به مال و
اينكه انسان دنبال مال حركت ميكند ،زشتي خودش و ُعرف خودش را از دست ميدهد .فتنه
يعني اين؛ چيزي كه انس��ان را مفتون ميكند ،دلبس��ته ميكند و مجذوب ميكند و انسان به
خاطر جذبهاي كه پيدا ميكند به اين شيء يا اين راه يا اين شخص ،نميفهمد در چه موقعيتي
است و راه را اشتباه ميرود.
اجتماعي خودش هم ،فتنه با همين معنا همواره به كار رفته و وجود هم داش��ته
2269در مفهوم
ِ
در تاريخ .فتنة يك جامعه معنايش اين اس��ت كه جامع��ه در يك حيرتي ،در يك ضاللتي ،در
يك جاذبة غلطي دچار بش��ود كه راه را اش��تباه كند و راه صحيح را از راه غلط باز نشناسد؛ اين
فتنه اس��ت .فتنة يك جامعه در هنگامة ضاللت آن جامعه موجب ميش��ود كه س��خن حق در
آن جامعه ش��نيده نش��ود ،يعني حتي اگر گويندگان حق هم وجود داشته باشند اما گوشها يارا
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و توان ش��نيدن آن س��خن حق را نداشته باشند؛ موجب ميشود كه بديها و زشتيها با همان
زش��تي خودشان به وسيلة چش��مهاي افراد جامعه ديده نشوند ،مثل يك محيط
چهرة بدي و
ِ
غبارآلوده و دچار گرد و غبار كه انس��ان در هنگامة گرد و غبار و طوفان بس��ياري از حقايق و
واقعياتي را كه در مقابل چشم او هم هست نميبيند و چشم او قادر به ديدن حقايق نيست .در
طول تاريخ بش��ر يك چنين فتنههايي را ما همواره داش��تيم ،يعني انسانها همان عقل ،همان
علم ،همان بينش ،همان چشم و گوش معمولي انسان سالم را دارند ،اما داشتن علم و داشتن
فرهنگ راهي و پيش��رفته حتي موجب نشده كه اين انسانها
عقل و داش��تن تمدن و داش��تن
ِ
بتوانند راه هدايت را پيدا كنند و زندگي را در معنا و مفهوم درس��ت خودش بشناس��ند ،ونتيجة
آن تمدن ،آن فرهنگ ،آن وضع اجتماعي غلط و مفتون به فتنههاي گوناگون همين ش��ده كه
ديديم بش��ريت در بيشترين دورانهاي زندگي خودش دچار شدتها و مضيقهها و سختيهاي
زيادي ش��ده .از خصوصيات پيغمبران اين است كه اينها در دورانهاي فتنه كه بشر به آنها
دچار بوده ظهور كردند ،براي اينكه فتنهها را از بين ببرند ،غبار فتنه را فرو بنشانند و در زندگي
صراحت نهجالبالغه اين معنا هست65/8/28.
پيغمب ِر ما بهخصوص به
ِ
َ
2270خطبة دوم شروع ميشود با «أ ْح َم ُد ُه ْاستِ ْت َمام ًا لِنِ ْع َمتِ ِه» ،اين بخش را كاري نداريم ،ميآييم
پايينتر تا ميرسد به شهادت به رسالت پيغمبر(ص) و از اينجا بخش مورد نظر ما شروع ميشود.
2271در اي��ن خطب��ه دو تصوير از فتن��ه را اميرالمؤمنين(ع) ذكر ميكنند ك��ه قابل توجه و قابل
پيگيري است .اول اين است كه «أَ ْر َس َل ُه بِالدِّ ينِ ال ْ َم ْش ُهو ِر َو ال ْ َع َل ِم ال ْ َم ْأثُو ِر َو ال ْ ِكتَ ِ
اب ال ْ َم ْس ُطو ِر
السا ِط ِع َو الضِّ يَا ِء اللاَّ ِم ِع» ببينيد در تمام اين تعبيرات معنا و مفهوم روشنگري هست،
َو ال ُّنو ِر َّ
« َع َل��م مأثور» يعني آن پرچمي كه از پيش ،انس��انها ميدانس��تند كه چني��ن پرچمي با اين
نش��انهها برافراش��ته خواهد شد .كتاب مسطور يعني آن نوشتة آش��كاري كه جاي ترديد كه از
خدا هس��ت يا نيس��ت يا چيزي به آن اضافه ش��ده يا نه ،ديگر در آن نيس��ت و ّ
شكي در او راه
ندارد .يك وقت يك نفري ميآيد حرف ميزند ،بدون اينكه نوشتهاي را ارائه كند ،يك وقت
داعيالي الحق ،نوشتة مضبوط مشخصي را با كلمات و حروف مشخصي ارائه ميكند كه
آن ِ
ديگر جاي ش��ك و ش��بههاي در آن نيست؛ و نور ساطع ،آن نوري كه همه جا را فرا گرفته؛ يا
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«و أْ َ
الصا ِد ِع» آن حقيقتي
ال ْم ِر َّ
«الضِّ يَا ِء اللاَّ ِم ِع» آن روشنياي كه لمعان آن و درخشندگي دارد؛ َ
و آن واقعهاي كه همة جهان را متوجه به خود ميكند ،اينها همه خصوصياتي است كه در او
معنا و مفهوم روش��نگري اس��ت .خب؛ اين روشنگري عظيم را پيغمبر اسالم(ص) در چه زماني
و ب��راي چ��ه قضيهاي آورد؟ اينجا اميرالمؤمنين(ع) در دو نوبت از فتنه ياد ميكند و فتنه را معنا
ميكند ،اولش اين است« :فِتَنٍ انْ َجذَ َم فِي َها َح ْب ُل الدِّ ينِ َو تَ َز ْع َز َع ْت َس َوا ِري الْيَ ِقينِ » يعني در آن
دوراني كه پيغمبر اكرم(ص) ظهور كرد ،فتنههايي بر مردم و بر زندگي و بر دل و جان انس��انها
و در محيط اجتماعي آنها حاكم بود كه ريس��مان دين در آن متالش��ي ش��ده بود ،يعني يك
تفكر ديني آش��كاري كه مردم بتوانند به آن چنگ بزنند ،جامعهاي را به خودش متوجه بكند،
دلهايي را خاضع بكند ،آن معرفت درس��ت ديني كه بتواند انديشمندان را به خود جذب بكند،
در مي��ان مردم وجود نداش��ت .يعني آن روز مس��يحيتي كه بود يا ادي��ان ديگري كه بود واقع ًا
ناتوانتر از اين بودند كه بتوانند هوش��مندان را ،انديش��مندان را ،دلهاي آگاه را ،ذهنهاي تيز
«و تَ َز ْع َز َع ْت
و جس��تجوگر را به خودش��ان متوجه بكنند .مردم در يك خالء زندگي ميكردندَ .
َس َوا ِري الْيَ ِقينِ » پايههاي يقين متزلزل شده بود ،يعني در سراسر دنياي آن روز ،شما هيچ جايي
را پيدا نميكرديد كه يك مكتبي و يك آييني وجود داش��ته باش��د كه پايههاي آن مكتب در
دلهاي مردم به صورت يقين بنيانگذاري ش��ده باشد .عوا ِم مردم كه به هر چيزي ولو خرافي
ايمان ميآورند ،محل بحث نيستند .سخن بر سر هوشمندان و انديشمندان و انسانهاي روشن
و افراد جس��تجوگر و جوانهاي آگاه و غالب ًا نس��ل جوان كه دنبال بهانه ميگردند كه در يك
ايمان يقيني هم يك تزلزلي ايجاد كنند ،هيچ پاية يقيني در دل اينها وجود نداش��ت و از بين
ِ
َ
أْ
اختَ َل َف النَّ ْج ُر َو تَ َش��تَّ َت ال ْم ُر» طبع اولي انسانها كه فطرت توحيدي و روي به
«و ْ
رفته بودَ .
خداشناس��ي و عبوديت خداست ،اين دگرگونه ش��ده بود« .تَ َشتَّ َت أْ َ
ال ْم ُر» نتيجة طبيعي اين كار
اين اس��ت كه همة امور متش�� ّتت بود ،اين مخصوص جزيرةالعرب نيست .اين مال همه جاي
دنياي آن روز است .كسي تاريخ دنيا در دوران بعثت رسول اكرم(ص) را اگر مالحظه بكند ،خواهد
ديد كه همه جا به همين وضع مبتال بوده يعني يك فتنة همهگير در دنيا حاكم بود.
اق ال ْ َم ْخ َر ُج َو َع ِم َي ال ْ َم ْص َد ُر» راه گريز از اين فتنه بر مردم تنگ شده بود و جايگاه
«و َض َ
َ 2272
65/8/28
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بهرهگي��ري بر مردم مبه��م و تاريك مانده بود« .فَال ْ ُه َدي َخا ِم ٌل َو ال ْ َع َمي َش��ا ِم ٌل» ،هدايت در
الر ْح َم ُن َو ن ُ ِص َر
آن روزگار ف��رو افكنده و كمرنگ بود؛ ك��وري و نابينايي همهگير بودُ « .ع ِص َي َّ
ان» خداي رحمان عصيان ميشد ،سرپيچي ميشد ،اما شيطان مورد نصرت و ياري قرار
َّ
الش ْي َط ُ
ار ْت َد َعائ ِ ُم ُه َو تَنَ َّك َر ْت
ميگرفتُ .
ِيم ُ
ان» و ايمان بيياور و بيپشتوانه ميماند« .فَانْ َه َ
«خ ِذ َل إْال َ
�ر ُك ُه»؛ پايههاي ايمان متزلزل و ويران بود ،نش��انههاي
َم َعال ِ ُم ُه َو َد َر َس��تْ ُس��بُ ُل ُه َو َع َف ْت ُش� ُ
ان ف ََس َل ُكوا َم َسال ِ َك ُه» مردم از
ايمان گم بود ،راههاي ايمان فراموش ش��ده بود« .أَ َطا ُعوا َّ
الش ْي َط َ
«و َو َر ُدوا َمنَا ِه َل ُه» ،به سرمنزلي
ش��يطانها فرمان ميبردند ،پس راه ش��يطانها را ميپيمودندَ .
�ار ْت أَعْلاَ ُم ُه» پرچم شيطان بهوسيلة همين
كه آنها هدايت ميكردند فرود ميآمدند« .بِه ِْم َس� َ
ام ل ِ َواؤ ُُه» و
«و قَ َ
مردم ،مردم بيخبر و جاهل ،به همه جا گردانيده ميش��د و برافراش��ته ميشدَ .
لواي شيطان بر پا ميگشت59/4/18.
2273بعد در دنبالة اين خطبه كه اميرالمؤمنين(ع) بيان ميكنند كه ديگر هدايت در بين مردم نبود
و كوري و نابينايي و بيبصيرتي بر انسانها حاكم بود ،باز دوباره اسم از فتنه ميآورند كه اين
نكتهاي كه اول عرض كردم كه فتنه؛ چه فتنة در وجود انسان و در ذهن انسان و چه فتنه در
اس�� ْت ُه ْم ب ِ َأ ْخ َفافِ َها َو
محيط اجتماعي ،اينجا روش��ن ميكند اين معنا را .ميفرمايد« :فِي فِتَنٍ َد َ
َ
ام ْت َع َلي َس��نَاب ِ ِك َها» فتنه را تشبيه ميكند به آن حيوان رمكردة وحشي
َو ِطئَ ْت ُه ْم بِأظْلاَ فِ َها َو قَ َ
ش��دهاي ،مث ً
سم خود لگدكوب
ال يك شتر مس��تي يا خش��مگيني كه يك موجودي را در زير ِ
ميكن��د و رحم به او نميكند ،يا يك گياهي مث ً
ال مزرعهاي كه در زير پاي گاوها و چهارپايان
له ميش��ود و گلها و گياهان لگدمال ميش��وند و چيزي از آنها باقي نميماند ،يا آن حيوان
وحش��ي سركش��ي كه در هنگامة درگيري با يك حيوان ديگر يا با يك انس��ان بر روي دو پا
ميايس��تد با كم��ال بيرحمي ،خودش را آمادة يك حملة ديگ��ر ميكند .يك چنين وضعيتي،
اس�� ْت ُه ْم ب ِ َأ ْخ َفافِ َها» در فتنههايي كه در
فتنة آن روزگار را براي ما ترس��يم ميكند« .ف ِفي فِتَنٍ َد َ
«و َو ِطئَ ْت ُه ْم ب ِ َأظْلاَ فِ َها» و لگدمال ميكرد آنها را در زير پاي
زير ِ
سم خود ،مردم را ميكوبيد و َ
س��م خود ميايس��تاد ،مثل حيوان وحشياي كه آمادة
ام ْت َع َلي َس��نَاب ِ ِك َها» بر روي ِ
خودَ ،
«و قَ َ
باز هم جنگيدن و باز هم درگير ش��دن اس��ت .يعني مردم در زندگي اجتماعي خودش��ان و در

فتنه 143n

محيط زندگي خودش��ان آرامش و آسايش نداشتند بهخاطر فتنه .خب؛ نتيجة اين فتنة همهگير
در زندگي مردم چي بود؟65/8/28
ون»
«جا ِه ُل َ
«حائ ِ ُر َ
«2274فَ ُه ْم فِي َها تَائ ِ ُه َ
ون» حيرتزده بودندَ ،
ون» مردم در فتنهها گمگشته بودندَ ،
ير ٍ
ان» در بهترين خانهها
«م ْفتُون ُ َ
نادان بودندَ ،
ون» فريب خوردگان بودند« ،فِي َخ ْي ِر َدا ٍر َو َش ِّر ِج َ
«و ُك ْح ُل ُه ْم
با بدترين همس��ايگان زندگي ميكردند« ،ن َ ْو ُم ُه ْم ُس�� ُهو ٌد» خواب آنان بدخوابي بودَ ،
وع» سرمة چشمشان اشكها بود« ،ب ِ َأ ْر ٍ
ض َعال ِ ُم َها ُم ْل َج ٌم» در سرزميني زندگي ميكردند كه
ُد ُم ٌ
«و َجا ِه ُل َها ُم ْك َرم» و جاهالن ،عزيز و گرامي ميزيس��تند .اين زمينة
عالم��ان ،لجامزده بودندَ ،
(ع)
بعثت پيامبران اس��ت در كالم اميرالمؤمنين و ش��ما اگر اي��ن كالم را مورد دقت قرار بدهيد
ميبينيد يك تصوير اس��ت ،يك نقاشي است ،يك اثر به معناي واقعي كلمه هنري است براي
(ع)
نش��ان دادن اوضاع و احوال جاهلي .در اين ترس��يم هنري ،در اين تابلو كه عليبنابيطالب
در ي��ك خطبه كه ايس��تاده روي منبر براي مردم ح��رف زده ،يك حرف زدن معمولي ،در اين
تابلويي كه علي(ع) در اين حرف زدن ترس��يم كرده بيش��ترين قلم از بدبختيها و نابس��امانيها
و نارس��اييهاي جامعه مش��اهده ميش��ود .هم از جنبههاي فكري؛ مردمي هستند كور ،راه به
جايي نبرده ،حيران ،سرگشته ،هدفشان را نميدانند چيست ،نميدانند براي چه صبح از خواب
برميخيزند؛ شايد ميدانند ،فكر ميكنند كه ميدانند اما اشتباه ميكنند59/4/18.
بعثت پيغمبر(ص) اس��ت .يعني به طور خالصه دنيايي كه پيغمبر ما در آن
2275اين وض ِع هنگامة ِ
مبعوث ش��ده .يك دنياي حيرتزده ،مفتون ،مبتالي به جهالت ،فاقد يك ريس��مان مستحكم
اعتقادي كه بتواند انس��انها را به خودش جذب كند تا به آن دس��ت بزنند و اعتصام كنند ،در
ي��ك چنين دنيايي و در آنچنان حيرتي و ضاللتي و ش��ب تاري ،پيغمبر(ص) ظهور ميكند .آن
وق��ت اينجا ميبينيد كه آن تعبيراتي كه اول خطبه آمده بود كه همهاش اش��ارة به مش��هور
بودن و آشكار بودن و من ّور بودن بعثت پيغمبر(ص) و دعوت پيغمبر(ص) ميكرد ،متناسب با همين
چيزي اس��ت كه زمينة آن روز را مش��خص ميك��رد ،يعني اينجايي كه م��ردم حيرتزدهاند،
جاهلند ،مفتونند ،ناآگاهند ،دچار زندگي بس��يار ر ّقتآوري هستند ،در يك چنين موقعيتي است
كه مناسب است خداي متعال پيغمبري را بفرستد« .بِالدِّ ينِ ال ْ َم ْش ُهو ِر َو ال ْ َع َل ِم ال ْ َم ْأثُو ِر َو ال ْ ِكتَ ِ
اب
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ال ْ َم ْس� ُ
الس��ا ِط ِع َو الضِّ يَا ِء اللاَّ ِم ِع » كه قب ً
ال اين كلمات را معنا كردم .اين يك بُعد
�طو ِر َو ال ُّنو ِر َّ
كوچكي ،يعني بُعدي از چند بُعد ،نه اينكه واقع ًا كوچك ،خيلي هم مهم و با عظمت است ،اما
يك��ي از ابعاد بعثت پيغمبر(ص) و زندگي پيغمبر(ص) اس��ت .خب؛ من وقتي نگاه ميكنم به دنياي
امروز خودم ،دنياي امروز خودمان و وضع بش��ريت ،ميبينم امروز همان روزي است كه بعثت
پيغمبر(ص) و همان ضياء الالمع و علم مأثور و كتاب مسطور با همان خصوصيات ،امروز در دنيا
جايش خالي اس��ت و دنيا به اين پرچم برافراش��ته و اين خورشيد من ّور نيازمند است .امروز هم
«و تَ َز ْع َز َع ْت َس َوا ِري الْيَ ِقينِ » امروز در هيچ جاي دنيا شما
در دنيا پايههاي يقين متزلزل شدهَ ،
بش��ريت را نميبينيد كه به يك مبناي محكمي كه بتواند زندگي او را برايش اميدبخش بكند،
اطمينان داش��ته باش��د .اميدها از مكاتب گوناگون سلب شده ،مكتبها و شيوههاي اجتماعي و
اقتصادي و اخالقي و سياس��ي نتوانستند اميدهاي بشر را برآورده كنند ،مخصوص جهان سوم
نيست ،مخصوص دنياي مسلمانها نيست ،همه جاي دنيا اينجور است .يك روزي پرچمهايي
برافراش��ته ش��د ،از نيمههاي قرن نوزدهم تا نيمههاي قرن بيس��تم ،بلكه تا همين اواخر ،يك
مدت��ي هم افرادي را ،هوش��منداني را ،به خ��ودش متوجه كرده بود و معتق��د كرده بود .امروز
پايههاي يقين نسبت به همة اين مكتبها متزلزل شده است.
2276امروز هم همان فتنة مجذوبكننده و س��رگردانكنندة دلهاي بش��ر بر زندگي بشر حاكم
اس��ت ،فتنة رنگ و لعاب تمدن مبتني ش��دة بر ماديات ،تمدن مادي و نه تمدن انس��اني .فتنة
فرهنگ رنگين ،فرهنگي كه چش��مها را و دلها را با رنگها خيره ميكند .فرهنگي كه بيشتر
به احساس��ات و مش��اعر ظاهري مردم كار دارد ،به اعماق دل و جان مردم كاري ندارد ،يعني
نفوذي ندارد .سياس��تهاي دروغگويانه و مز ّورانه ،روشهاي پليدگرايانة نس��بت به بشريت و
بش��ريت نوميد و س��رگردان ،امروز هم وضع دنيا اين اس��ت .اگر امروز ما سياستهاي جهاني
را و بهخصوص سياس��تهاي دنياي س��وم و جهان مس��تضعف را نگاه كنيم ،ميبينيم همان
خصوصياتي كه در دوران بعثت پيغمبر(ص) وجود داشت امروز هم وجود دارد .دردهاي بشر و راه
نجات از آن دردها هميش��ة تاريخ يكي است .چون بش��ر يكي است ،آنچه كه تفاوت ميكند
روشها و ش��يوهها و قالبهاست .آن دردها و نيازها همواره يكسان است .امروز هم بشر دچار
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هم��ان دردها و نيازها و كمبودهايي اس��ت كه آن روز داش��ت و امروز ه��م همان عالجي را
ميخواهد كه آن روز ميخواس��ت ،آن روز خداي متعال ،پيغمبر بزرگوارش رس��ول مكرم(ص) را
مبعوث كرد و آن علم مأثور و آن پرچم برافراشته را به انسانها داد .امروز هم ملت ما ،جامعة
انقالبي ما ،جوانان ما ،و همة انس��انهاي بيدار در جامعة ما كمر بس��تند كه همان رس��الت را
زن��ده كنند .من احس��اس ميكنم در آينده به مغزهاي متفك��ر و آگاه به قرآن و آگاه به معارف
اسالمي نياز بسيار بسيار بيشتري ،حتي از امروز هست .شما جوانهايي كه توي دانشگاه درس
ميخوانيد و خودتان را با اسالم و معارف اسالمي آشنا ميكنيد ،بايد بدانيد آن پرچم را شما بايد
بلند كنيد ،اين بذرهاي س��المي كه در س��رزمين مستع ِد دل و جان شما برافشانده ميشود ،بذر
قرآن و نهجالبالغه و معارف اسالمي ،اينها روزي خواهد توانست انسان سرگشته و حيراني را،
انسانيت و بشريت مظلوم را نجات بدهد و آن َعلَم مأثور و كتاب مسطور ،امروز دست شماست
و اميدواريم بتوانيد آن ضياءالالمع را و نور ساطع را به بشريت عرضه بكنيد65/8/28.
2277آن هدفي كه پيغمبران داش��تند -كه رفع فتنه هس��ت ،از بين بردن فضاي فتنهآلود است،
رها ساختن انسان از فتنهها است -اين هدف را هم بايستي همچنان به ياد داشته باشيد .اگر ما
وه تَ ُك ْن فِ ْتنَ ٌة فِي أْ َ
كوتاه بياييم فتنه خواهد ش��د« .ب َ ْع ٍ
ال ْر ِ
ض»انفال 73،اگر ما راهمان را
ض إِالَّ تَ ْف َع ُل ُ
تعقيب نكنيم ،ادامه ندهيم ،در مقابل قدرتهاي بزرگ جهاني مبارزهجويي نكنيم ،به خودمان
متكي نباش��يم ،به خدا متوكل نباش��يم؛ فتنه خواهد ش��د .فتنه يعني همان اسارت انسان؛ هم
اسارت خود ما ،هم اسارت انسانهاي ديگر .امروز ما با تقواي الهي ،با توكل به خدا ،با اعتماد
به خدا ،با اميد به آينده ،با احس��اس نيروي الهي در دلمان و در فكرمان و در بازوانمان همان
راهي را ميرويم كه اصحاب پيغمبر ،ابوذرها ،سلمانها ،مبارزين اُحد و بدر رفتند و پيروز شدند.
ما هم همان راه را ميرويم و به فضل الهي پيروز خواهيم شد64/1/30.
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 146استقامت حضرت امام در برابر احتمال تعطیلی حوزه و اختالف در عالم اسالم

78

 147تفاوت استقامت حضرت امام و دیگران در حادثة  15خرداد

78

 148نارضایتی بعضی بزرگان از شهادت جوانان مؤمن و متعهد در  15خرداد

79

 149فشارها و شبههها بر استقامت حضرت امام غلبه نکرد.

79

 150حساسیت و عظمت نهضت حضرت امام

79

 151بعد از پیروزی انقالب ،مبارزه با استکبار جهانی آغاز شد.

80

سختی مبارزه با استکبار جهانی عقبنشینی نکرد.
 152حضرت امام در برابر
ِ

80

 153استقامت حضرت امام در برابر حمالت سیاسی و رسانهای

80

 154استقامت حضرت امام در برابر مشکالت مختلف جنگ تحمیلی

81

 155شبهههایی که به خاطر بمباران تهران به حضرت امام مطرح میشد.

81

 156علت قبول قطعنامه

82

 157حضرت امام به خاطر مصلحتاندیشی ،شعار «نه شرقی ،نه غربی» را رها نکرد.

82

 158حضرت امام در قضیة جنگ ،حاضر به عقبنشینی نبود.

82

 159در طول حیات بعد از انقالب ،با همة عطوفت خود ،یک لحظه دچار تردید نشد.

83

 160دشمنان انقالب فهمیدند که به هیچ وجه نمیتوان حضرت امام را از میدان خارج کرد.

83

 n154بصیرت و استقامت

دوران ده سالة حضرت امام در زمان انقالب به نمونهای ارزشمند و خدشهناپذیر
161
تبدیل شد.

83

برای حفظ ستونهای انقالب ،استقامت الزم است.
162
حفظ انقالب ،مستلزم حفظ ستونهای انقالب است.

84

 163توصیه به استقامت در برابر وسوسههای سیاسی و دیپلماسی

84

 164بازی پینگپنگ در زمان نیکسون و چوئنالی ،نمونة وسوسة دیپلماسی

84

 165خواهندة واقعی و اقدامکنندة واقعی ،مردم هستند.

85

 166اصول اآلن ،همان اصول سال 60

85

 167خواص باید ستونهای مستحکم انقالب باشند.

86

 168ضرورت ،حفظ مبانی انقالب است.

86

آفات استقامت
 169استقامت در قضایای مشتبه ،نیازمند بصیرت است.

87

در نظام اسالمی آلودهشدن به دنیا مانند ورود موریانهها به ستونهای یک بنای
170
مستحکم است.

87

 171کسی که در کوه راه میرود ،سختی کوه را میفهمد اما عظمت کوه را درک نمیکند.

87

 172عظمت کوه انقالب در برابر دو ابرقدرت شرق و غرب

88

 173حضور حضرت امام در همه صحنهها بعد از وفاتشان

88

ضرب دست پیامبر اکرم بود.
مدنیت قرن چهارم هجریِ ،
 174فتوحات اولیه اسالم و تمدن و ّ

88

ضرب دست حضرت امام ،پشت سر انقالب است.
 175هنوز
ِ

88

اگر ديد ما مبني بر مسامحه باشد ،يك جريان كوچك آب ،يك خاكريز عظيم را از
176
بين خواهد برد.

89

 177لزوم و اهمیت توجه به صحیفة سجادیه

89

شیطان انسان ،انسان را فریب میدهد و بعد
امام سجاد در صحیفه میفرمایند که
ِ
178
انسان را تنها میگذارد.

90

 179نسیان نفس یعنی انسان از هویت و هدف وجود خود غافل شود.

90
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 180نتیجة نسیان نفس ،فسق است.

90

 181توضیحاتی دربارة «زيغ»

91

 182عملکرد خداوند متعال به عملکرد ما برمیگردد.

92

نقطة مقابل آفتها ،ذکر است.
183
به یاد عهد و پیمان خود با خدا و با مردم باشیم.

92

یک مثال تاریخی و چند نکته
 184در صورت پایداری نقطة مرکزی جبهه ،پیروزی حتمی خواهد بود.

94

 185مقاومت دویستوپنجاه سالة ائمة اطهار

95

 186سختیها و استقامتهای امام صادق در دوران بنی امیه و بنیعباس

95

ه
 187انحراف
دیگر انقالبهای قرن بیستم به خاطر عدم استقامت

97

علت دشمنی استکبار جهانی با اسالم
188
قطع رابطه با آمریکا صددرصد به نفع ملت ایران است.

97

 189روشهای مقابله قدرتهای سلطهطلب با ملتهای مستقل

97

 190روشهای مقابله با حربههای دشمنان

98

 191استقامت در هدف ،اصالح در روشها

99

 192استقامت برای هر کسی ،ایستادگی در آنجایی است که روی او بیشترین فشار وارد میآید.

101

 193استقامت ملت در همة صحنهها ،دشمن را وادار به عقب نشینی میکند.

102

 194پیروزی همیشه به دست نمیآید؛ مهم حق بودن و استقامت کردن است.

102

استنتاج
 195پیشرفت خوب کشور در دوران بعد از انقالب

103

پیشرفتهای خوب کشور ،علیرغم تهدیدها ،دشمنیها و رفتارهای دشمن انجام
196
گرفته است.

103

 197بیداری ملتهای مسلمان علت دشمنی استکبار

103

 198راه مقابلة استکبار با بیداری دیگر ملتها

103

 n156بصیرت و استقامت

 199راه ع ّزت و پیشرفت به شرط استقامت و ایستادگی در مقابل دشمنان ادامه مییابد.

104

 200ایستادگی امام در برابر دشمنان ،الگویی برای همة مسئولین و دیگر ملتها

104

 201پیشرفت ،نتیجة استقامت بر ارزشها است.

105

 202راه بیداری دنیای اسالم باید با استقامت ادامه یابد.

105

ضميمه :فتنه
فتنه
 203فتنه ،حالت غبارآلودگي فضا است.

109

 204در فضاي غبارآلود فتنه ،خوديها به هم ضربه ميزنند.

109

 205جنگ با بصيرت ،فتنه نيست.

109

 206در بيان اميرالمؤمنين ،سرآغاز فتنهها ،هواهاي نفساني است.

109

اطاعت از هواي نفس ،احكام دين را تغيير ميدهد.
207
تغيير احكام و مقررات ،افراد بدون صالحيت را صاحب حكومت و واليت ميكند.

110

 208فتنه از كشتار باالتر است.

110

 209نزاع حق و باطل بر سر حكومت و واليت

110

 210سهلانگاري در مسئلة زمامداري ،براي آيندة تاريخ فاجعه به بار خواهد آورد.

111

 211جبهة باطل ،حق و باطل را با هم ممزوج ميكند تا حق مشتبه گردد.

111

 212بايد مراقب باشید در فضاي غبارآلو ِد فتنه ،راه را گم نكنيد.

111

 213عوامل فتنه ،پنهان و پوشيده است .بايد مراقب باشيد كه در دام فتنه نيفتيد.

112

 214خاصيت فتنه ،شبهه و ميوة شبهه ،ترديد و نتيجة ترديد ،توقف و الزمة توقف عقبگرد است.

112

بصيرت ،فتنه را خنثي ميكند.
215
استكبار جهاني و ضد انقالب هميشه در كمين و بيدار است.

113

 216تشخيص در فضاي غبارآلود فتنه محال نيست؛ هوشياري الزم دارد.

113

كسي كه حب و بغض شخصي نداشته و تسليم حقيقت باشد ،حق را در دوران فتنه
217
پيدا ميكند.

114
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 218پس از فرونشستن فتنه ،افراد ،فاصلة خود را از راه حق مييابند.

114

 219اگر انسان چشم باز كند و مجاهدت كند ،دست اشارة الهي را ميبيند.

115

در فتنة  88اشتباه عدهای بر اثر بیبصیرتی بود.
220
کسی که از راه معقول قانونی سر میپیچد ،محکوم است.

115

 221تا وقتي فتنه از زمين برنخيزد ،مؤمن همواره مشغول جهاد و مبارزه است.

116

 222مؤمن از مبارزه جدا نيست ،اولين شرط مبارزه ،مرعوب نشدن است.

116

ريشة فتنه اين نيست كه بايد با مخالف دين جنگيد.
223
ريشة فتنه اين است كه در فضاي غبارآلود ،مخالف دين از مدافع دين قابل تميز نيست.

116

 224معناي صحيح «...كابناللبون»

117

 225نقش روشنگر جناب ع ّمار در صفين

117

 226نقطة مقابل جناب ع ّمار ،كساني بودند كه شك ميكردند.

118

 227فتنة استكبار جهاني

118

 228توطئههاي استكبار جهاني متنوع است و تمام شدني نيست.

118

فتنة جمل ،فتنة خوارج
 229حكومت اميرالمؤمنين ،دوران ظهور فتنههاي بزرگ

119

شب تاريك سايه انداخته بود.
 230در دوران اميرالمؤمنين ،فتنه مانند پارههاي ِ

119

فتنه خوارج مهمتر و خطرناكتر از دو فتنة ديگر
231
اهميت جنگ جمل و شهر بصره

119

 232سران جنگ جمل افراد مهمي بودند.

119

 233تفاوت اولين جنگ پيغمبر با اولين جنگ اميرالمؤمنين

120

 234راه شناخت حق در فضاي فتنة جمل

120

 235شرايط معاويه در زمان جنگ صفين

121

 236علت اهميت فتنة خوارج نسبت به فتنة جمل و صفين

121

 237مسلمانان شام از اسالم ناب بي خبر بودند.

122

 n158بصیرت و استقامت

بصره از شهرهاي تازه مسلمان بود.
238
اصحاب جمل و صفين ايمان صادقانه نداشتند ،اما خوارج ايمان صادقانه داشتند.

122

 239اختالف مسلمانهاي دوران پيامبر با دوران اميرالمؤمنين

123

 240در زمان اميرالمؤمنين كفر صريح در مقابل اسالم صريح نبود و بصيرت زيادي را ميطلبيد.

124

 241نتيجة بي بصيرتي در دوران اميرالمؤمنين ،قيام خوارج بود.

124

 242هيچكس نميتوانست مانند اميرالمؤمنين ،چشم فتنه را درآورد.

124

 243خوارج ،مقدسهاي متحجر نيستند.

124

 244برخورد اميرالمؤمنين با اصحاب عبداهللبن مسعود و ديگر مقدسمآبها

125

 245خوارج ،جهل مركب داشتند.

125

 246نمونهاي از حاالت خوارج در جنگ

125

رأس خوارج مانند ذوالثديه ،افرادي كج ،منحرف و خبيث بودند كه به پيامبر هم
247
ايراد ميگرفتند.

126

 248پايان جنگ صفين با حكميت و اعتراض خوارج

127

 249فتنهاي همچون خوارج در ايام انقالب

127

 250ر ّد پاي جاهطلبي و خودخواهي در سران خوارج

128

 251تحميل اصل داوري و شخص داور بر اميرالمؤمنين

128

 252مقدمة شكلگيري شعار «ال حكم اال هلل»

129

 253معني شعار «ال حكم اال هلل»

129

 254اميرالمؤمنين ابتدا به تبيين شعار «ال حكم اال هلل» پرداخت.

130

 255حضور اميرالمؤمنين در قبرستان كوفه و صحبت براي مردگان

131

 256شرارتهاي زباني خوارج

132

 257شرارتهاي عملي خوارج

133

 258تالش اميرالمؤمنين براي آرام كردن خوارج

133

 259لشكركشي اميرالمؤمنين در برابر خوارج

134
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 260نماز در ميدان جنگ با خوارج

135

 261سرانجام جنگ نهروان

135

 262نمونهاي از حاالت عبادت خوارج

135

معناي كلمة مارقين
263
عبرت از ناآگاهي و جهل خوارج

136

َ 264فرق خوارج با مقدسين متحجر

137

فتنة عظما
 265بعثت پيغمبران رهاكنندة انسان از اسارت مادي و معنوي

138

 266فتنه در قرآن به معناي عذاب ،آزمايش و امتحان

138

فتنه در امتحان الهي پنهاني است و تنها افرادي قبول ميشوند كه آگاهي و قوت
267
اراده داشته باشند.

138

 268فتنه در قرآن يعني چيزي كه انسان را دل بسته و مجذوب ميكند مانند مال و فرزند.

139

 269فتنه در جامعه زماني رخ ميدهد كه سخن حق در آن جامعه شنيده نشود.

139

 270ترجمة مشروح خطبة دوم نهجالبالغه

140

ارائة دو تصوير از فتنه در خطبة دوم
271
در فتنه پايههاي يقين متزلزل ميشود.

140

 272شرايط فتنة عظما

142

 273تشبيه فتنه به حيوان رم كردة وحشي

142

تشريح وضعيت مردم در فتنهها
274
وضعيت فتنه ،زمينهساز بعثت پيامبران

143

تشبيه دوران فعلي جهان به دوران قبل از بعثت
275
امروز هم پايههاي يقين متزلزل است.

143

فتنة امروز ،فتنة تمدن مبتني بر ماديات است.
276
دردهاي بشر هميشه يكسان بوده و عالج آن نيز همينطور.
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 277هدف ما ،هدف پيغمبران :رفع فتنه
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