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نقش والیت فقیه

طرح مسئله در توسعه متدن اسالمی

نهضت  عداد  در  شکوهی  با  حرکت  پیش،  قرن  نیم  از  بیشتر  اندکی 
پیامبران توسط امام عزیز و بزرگوار ما و به همراهی ملت بزرگ ایران، 
که مزّین به یک هویت مترقی به نام قیام  انجام شد. حرکت و نهضتی 
گذشت عمر آن، منجر به پیروزی  هلل بود، و بعد از یک دهه و نیم از 
انقالب اسالمی و تأسیس جمهوری اسالمی - و به بیان حضرت امام: 

حکومت اهلل بر روی زمین- گردید. 

کنون این سؤال  ا نیز در  با برکت، و  از این حرکت  در مواقف متعددی 
که برای خود در نظر داشته  که آیا این نهضت در مسیری  ح است  مطر
آیا  بوده، موفق شده است؟  گرفته  نظر  در  برای خود  که  اهدافی  در  و 
بوده  می داده،  که  کلیدی ای  و  اصیل  شعارهای  در  کارآمدی  صاحب 

است؟ 
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کدام سو است؟ چه چیزی در انتظار ماست؟  سمت و سوی حرکت انقالب اسالمی به 
پیروزی یا شکست؟

کی باید سختی بکشیم و »در  کی؟ تا  که تا  یکی از حرف های عمق دل مردم این است 
کی یا مشکل جنگ یا مشکل تحریم یا...؟ نتیجه  کنونی« باشیم؟ تا  مقطع حساس 
انقالب در رفاه دنیایی و فرهنگ دینی و... چه زمانی به ثمر می نشیند؟ آیا فرصت 40 

ساله به انقالب اسالمی برای عمل به وعده هایش کافی نیست؟

پیش آمدن این اعتراض ها هم در نگاه اول طبیعی است زیرا وعده های بزرگی در قرآن 
و در بیانات رهبران انقالب به مردم داده شده که مردم منتظر سررسیدِن آن ها هستند.

مردم  به  و  پیش  سال  که 1400  ایران،  مردم  به  و  پیش  سال   40 نه  هم  وعده ها  این 
مسلمان داده شد. قرار بود خداوند دینش را بر همه عالم بگستراند و انسان در چنان 
الحّق  دین  و  بالهدی  رسوله  أرسل  اّلذی  »هو  کند.  بالفعل  را  خالفت اللهی اش  جهانی 
از 5هزار سال پیش  که  المشرکون«. و نه 1400 سال،  کره  لو  کّله و  الدین  لیظهره علی 
چنین وعده ای داده شد؛ از زمان حضرت نوح ع تا آخر الزمان. هزاران سال مؤمنان در 
انتظار بودند تا نبی خاتم ص برسد که وعده داده شده جهان را نجات می دهد. حضرت 
کنون در آخر الزمان وعده داده شده  عیسی ع به عنوان بشارت پیامبر آخر الزمان آمد1. ا
گذشته و آنچه وعده داده  زندگی می کنیم، پیامبر ص منجی آمد، اما باز هم 1400 سال 

شده پیش نیامده است.

اینکه  از  این اعتراض ها هم مخصوص مردِم این زمان نیست؛ بنی اسرائیل هم بعد 
گریختند و  کردند و از مصر  همراه حضرت موسی علیه السالم علیه فرعون قیام و انقالب 

تي  
ْ
رًا ِبَرُسوٍل َیأ ْوراِة َو ُمَبّشِ قًا ِلما َبْیَن َیَدّيَ ِمَن الّتَ 1 َو ِإْذ قاَل عیَسی اْبُن َمْرَیَم یا َبني  ِإْسرائیَل ِإّنِي َرُسوُل اهلِل ِإَلْیُکْم ُمَصّدِ

ناِت قاُلوا هذا ِسْحٌر ُمبیٌن )6صف(. عیسی ع تاییدگر تمام شریعت موسی ع  ا جاَءُهْم ِباْلَبّیِ ْحَمُد َفَلّمَ
َ
ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أ

کرد )63 زخرف( و تحلیل آنچه به عنوان مجازات بر بنی اسرائیل حرام شده  بود، و تنها تبیین اختالفاِت پیش آمده 
بود)50آل عمران(. به نظر می رسد حضرت عیسی ع در ابعاد روند تاریخ تمدنی انبیاء، بیشتر نقش بشارت را بر عهده 

داشت
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فرعونیان را غرق شده در دریا رها کردند و به پیروزی اولیه رسیدند، با وجود رهایی از یوغ 
استبداد و استعمار و رهبری پیامبر خدا بر آن ها، باز هم مشکالت داشتند و به آن بهشت 

موعودشان نرسیده بودند و صدای اعتراضشان بعد از مدتی بلند شد که:

ِتَینا َو ِمْن َبْعِد ما ِجْئَتنا ...)اعراف 129(
ْ
ْن َتأ

َ
وذینا ِمْن َقْبِل أ

ُ
قاُلوا أ

خصوصا در لحظه های شکست ظاهری یا اوج فشارها، این اعتراض بیشتر می شود و 
کسی به زبان نگوید، قلب ها به  گر  شک نسبت به وعده های الهی باال می گیرد. حتی ا
کاریم؟ از اول به حکومت دینی نباید راضی  که: نکند سِر  سمت قساوت پیش می رود 
که پس از شکست »احد« چنین شرایطی پیش  شد. دین را چه به حکومت... . چنان 

آمد:

ِة َیُقوُلوَن  وَن ِباهلِل َغْیَر اْلَحّقِ َظّنَ اْلجاِهِلّیَ ْنُفُسُهْم َیُظّنُ
َ
ْتُهْم أ َهّمَ

َ
...َو طاِئَفٌة َقْد أ

ْنُفِسِهْم ما ال ُیْبُدوَن 
َ
ِ ُیْخُفوَن في  أ

ُه هلِلَّ
َ
ْمَر ُکّل

َ ْ
ْمِر ِمْن َشْي ٍء ُقْل ِإّنَ ال

َ ْ
َهْل َلنا ِمَن ال

ْمِر َشْي ٌء ما ُقِتْلنا هاُهنا ...)154آل عمران(
َ ْ
کاَن َلنا ِمَن ال َلَك َیُقوُلوَن َلْو 

و همه این ایدئولوژی هایی که در طول تاریخ در مقابل دین حق به پا شده اند - همچون 
که دین نتوانست و من  سکوالریسم و... - تنها نحوه بیان این اعتراض هستند؛ این 

می توانم، به طریق دیگری.

طبیعتًا وقتی »َاَمد« )سررسیِد وعده( طوالنی می شود، قلب دیگر قسی شده و وعده ها را 
باور نمی کند:

َکثیٌر  َمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َو 
َ ْ
وُتوا اْلِکتاَب ِمْن َقْبُل َفطاَل َعَلْیِهُم ال

ُ
ذیَن أ

َ
...َکاّل

ِمْنُهْم فاِسُقوَن )16(

 )قساوت قلب در قرآن به معنای عدم باور به غیب و عدم اعتماد به وعده 
های الهی است؛ وقتی این حالت غیر قابل بازگشت و تام باشد(. 

است  خدا طلبکار  است:  برعکس  اعتراض  این  داستان  نگاه می کنیم،  که  را  قرآن  اما 
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که چرا این همه ظلم؟ چرا 5هزار سال است قومی قیام نکرده یا قیامش را به سرانجام 
نرسانده؟

 َقْوَم ُیوُنَس  )98( یونس
َ
کاَنْت َقْرَیٌة آَمَنْت َفَنَفَعها إیمآن ها ِإاّل َفَلْو ال 

چرا کاری نمیکنید که یاری خویش را برسانم و شما را پیروز کنم؟

ْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْکِر اهلِل َو ما َنَزَل ِمَن اْلَحّقِ َو ال َیُکوُنوا 
َ
ذیَن آَمُنوا أ

َ
ِن  ِلّل

ْ
 َلْم َیأ

َ
أ

َمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َو َکثیٌر ِمْنُهْم 
َ ْ
وُتوا اْلِکتاَب ِمْن َقْبُل َفطاَل َعَلْیِهُم ال

ُ
ذیَن أ

َ
َکاّل

فاِسُقوَن )16( حدید

که توجه میکنیم، می بینیم امیدواری به آینده و رو  یا به بیانات مقام معظم رهبری 
کیدترین موضوعات توسط ایشان است و  به پیشرفت دانستِن حرکت انقالب، از مورد تأ

تحلیلشان با تحلیل های یأس آلود بسیاری از ما فاصلۀ زیادی دارد.

تفاوت در چیست؟ چه نکته ای در این اختالف تحلیل وجود دارد؟

که در این  که به سواِل پیشرفت یا پسرفت داده می شود و تحلیلی  صرف نظر از پاسخی 
زمینه انجام می شود، با کمی دقت متوجه خواهید شد که برای پاسخ به این نوع سؤاالت 
گاه از یک "دستگاه محاسبه" استفاده  گاه یا ناخودآ و ارائه این جنس تحلیل ها، خودآ

می شود.

که سطرها و ستون هایی دارد؛  کارنامه است  دستگاه محاسبه در قالب مثال شبیه یک 
در هر ردیف یک مؤلفه نوشته شده که جلوی آن نمرۀ هر مؤلفه، ضریب و نمره نهایی آن 
که مشخص میکند شما  نوشته شده است. در پایان میانگین این نمرات، عددی است 

به انقالب نمره قبولی داده اید یا انقالب را مردود یا مشروط میدانید. 

گون  گونا این دستگاه محاسبه میتواند تک مؤلفه باشد یا اینکه مؤلفه های متنوع و 
که با توجه به اهمیت پدیده ی امنیت ، در  داشته باشد.  بطور مثال افرادی هستند 
کشورهای دیگر ، انقالب را موفق میدانند ؛ عده ای با دیدن فساد ها  مقایسه با امنیت 
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مسائل  به  توجه  با  ای  عده  میدانند؛  کارآمد  نا را  انقالب  اجتماعی  های  ناهنجاری  و 
گروههایی از جامعه، انقالب را ناموفق ارزیابی میکنند؛ عده ای  اقتصادی و فقر اقشار و 
هم پیچیده تر فکر میکنند و ترکیب همه ی عناصر را با یکدیگر می سنجند و جدولی از 
عناصر ایجاد می کنند و به هر عنصر نمره ای میدهند و نهایتا مهر قبول یا مردود بر کارنامه 

انقالب اسالمی می نشانند.

اقتصادی،  مؤلفه های  جای  دارد؟  مؤلفه هایی  چه  اسالمی  نهضت  کارنامۀ  راستی  به 
نیز  عترت  و  قرآن  آیا  دارند؟  وزنی  چه  یک  هر  کجاست؟  مذهبی  اجتماعی،  سیاسی، 
کدام چه  کجا است و هر  جدولی از این مؤلفه ها ارائه داده اند؟ جای مؤلفه های الهی 
که در مسیر حرکت پیروز شده اند یا  وزنی دارند؟ آن ها بر چه اساسی قضاوت میکردند 

شکست خورده اند؟! 

و از همه مهمتر اینکه : دستگاه محاسبه ی ما چه نسبتی با دستگاه محاسبه ی قرآن و 
اهل بیت دارد؟ دستگاه محاسباتی امروز ما از کجا آمده است و چه کسی آن را ایجاد کرده 
گاهی نظر ما درباره ی پیروزی یا شکست نهضت با رهبران نهضت متفاوت  است؟ چرا 

است؟

اینها گوشه ای از سئواالتی است که بحث نظام محاسبه به آن میپردازد. 



نقش والیت فقیه

اهمیت نظام محاسبه در توسعه متدن اسالمی

کمی دقت متوجه  که با  این بحث از آنجا اهمیتی دو چندان می یابد 
گرو این دستگاه محاسباتی است.  میشویم سرنوشت انقالب اسالمی در 
مردم  حرکت  و  اراده  خواست،  بر  مبتنی  حرکتی  ایران  اسالمی  نهضت 
نهضت  تداوم  و  گیری  شکل  ی  پایه  عنصر  که  هستند  مردم  است. 

اسالمی هستند.

کار ببندند و از حرکت پیش  گر مردم دستگاه محاسبه ی غلطی را به  ا
رونده ی انقالب نا امید شوند، تداوم انقالب امری نشدنی خواهد بود. 
که  که در حقیقت، جریان والیت )با تقریر فاخری  حضور مردم است، 
امامین انقالب از آن دارند( را زنده نگه خواهد داشت و نهضت را پیش 
خواهد برد و اال در صورت نا امیدی مردم، والیت امت از بین میرود و 

حرکت انقالب متوقف خواهد شد.

که مسئله را میبیند و  چشمان بینای رهبر فرزانه ی انقالب سالها است 
ضرورت آن را گوشزد میفرماید: 

حساب و کتاب انقالب

6



حساب و کتاب انقالب

7

که جنگ  روانی یکی از بخش  های جنگ  » در جنگ  نرم و جنگ  روانی - 
که محاسبات طرف مقابل را عوض   نرم است - هدف دشمن این است 
که ملت ایران و مسئولین  کند.... برای او تنها راه، منحصر در این است 
کنند ادامه  ی این  که احساس  ایران درنهایت به یک محاسبه  ای برسند 
راه به صرف شان نیست. دشمن می خواهد این محاسبه را بر ذهن شما 
تحمیل کند؛ می خواهد من و شما به این نتیجه برسیم که صالح نیست در 
مقابل آمریکا، در مقابل استکبار، در مقابل دستگاه  های سیاسی تابع کارتل 
کنیم؛ از  گون اقتصادی، خیلی هم بایستیم و خیلی هم مقاومت  گونا  های 

بعضی از حرف ها باید دست بکشیم« )91/5/16(

استوارت لوی، معاون امور تروریسم و اطالعات مالی وزیر دارایی ایاالت  متحده  آمریکا 
می  گوید:

کلینتون، وزیر امور خارجه، در اوایل ماه جاری اظهار  که خانم   »همان  طور 
کرد، تحریم و فشار به خودی خود هدف نیستند. آن ها اجزای سازنده  ی 
کره هستند. با انزوای شدید ایران از  اهرم فشار برای راهکار مبتنی بر مذا
کشور،  لحاظ مالی و تجاری و دستمایه قرار دادن نقاط ضعف موجود این 
کار، راهبرد تدوین شده   می  توانیم بر محاسبات ایران تأثیر بگذاریم. با این 
کنون در حال اجرا است، می  تواند اهرم فشار مهم و تعیین  که هم ا ی ما 

کننده  ای برای دیپلماسی ما ایجاد کند«1

که میهن عزیز اسالمی ما و مردم مظلوم ما از دشمن زخم های متعددی  باوجود این 
از پای انداختن ما را نداشته اند و در مواقع خاص مردم با سیلی  خورده اند ولی قدرت 
کرده اند. دشمن با پی بردن به این نکته و  کار و خود را سرپا  های محکم دشمن را نا
سیلی خوردن از مردم در صحنه های مختلف پس از پیروزی انقالب اسالمی همچون 
فتنه منافقان در سالهای ابتدای انقالب، دفاع مقدس، وقایع پس از رحلت امام ، سال 

http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=7475 1
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گسترده، نه دی 88 و ... در صدد است با شیوه های  78، ایستادگی در برابر تحریم 
که از بین بردن، یا الاقل تغییر نظام محاسبه ی  مختلف این نیرو را از درون بکاهد؛ 
مردم و مسوولین یکی از مهمترین شیوه های آن هاست. از دیگر حربه های دشمن مکار 
مهندسی فرهنگی حرکت نظام اسالمی، ایجاد تنگناهای سیاسی و اقتصادی و... است 

که در این مقال، مجال گفتن از آن ها نیست.

عنصر حقیقی قدرت نظام اسالمی: ایمان مردم به اهداف نظام 
اسالمی و تالش برای آن

نظام اسالمی ما نظامی نیست که پایه های اساسی خود را بر اقتصاد و سیاست بنا نهاده 
با  او  ی  ممیزه  خط  و  است  مند  بهره  الهی  های  ایدئولوژی  از  که  است  نظامی  باشد. 
جهان در همین اندیشه های الهی اوست. وقتی ملت به این جمع بندی برسد که نظام 
کارآمد و فاسد است آنوقت تمامی عناصر قدرت نرم نظام اسالمی از  اسالمی، نظامی نا
جمله ایثار، جهاد وشهادت طلبی، عدالت خواهی، استقامت، استقالل طلبی، استکبار 

ستیزی و ... از دست میرود و حکومت اسالمی از درون فرو می پاشد.

که بر شانه های مردم سوار  که آن نظام ادعایش این است  گر با نظامی مواجه باشیم  ا
است - آنچنان که رهبرش بیان میدارد که »من عمیقا به مردم ساالری معتقد هستم« -  
این نظامی که مردم قرار است در آن ساالر باشند، و حامل آن باشند، برای از پا انداختنش 

کنند!! که مردم را از ادامه راه نا امید  کار انجام شود و آن هم این  کافی است یک  فقط 

که  که مبتنی بر خواست مردم است و مردم هستند  انقالبی مانند انقالب اسالمی ایران 
عنصر پایه ی شکل گیری و تداوم آنند، بایستی به دستگاه محاسبه مردم بسیار حساس 
کار ببندند و نمره عدم توفیق به  گر مردم دستگاه محاسبه ی غلطی را به  باشد. چرا که ا
انقالب اسالمی بدهند، تداوم انقالب امری نشدنی خواهد بود. حضور مردم در حقیقت 
جریان والیت را زنده نگه خواهد داشت و اال والیت به شکل یک سویه دوام نخواهد 
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داشت.

در عین حال این عنصر قدرت، امکان ایجاد بزرگترین نظامات سیاسِی استکبار ستیز 
یوغ ظلم  از  انسآن ها  آزادی  برای  و  دارد  را  اقتصاد حامی مستضعفین  نظام جهانی  و 

بزرگترین ابزار الزم را داراست.

آنجا است که دشمن حتی حاضر است صورت جمهوری اسالمی را حفظ کند درحالی که 
که با حضور انقالب و حرکت او با این عناصر الهی،  سیرت آن دیگر از بین رفته است زیرا 

نهایتا آرمان های انقالب محقق شده و انسانیت را به سعادت خواهند رساند.

در طول این سالها بایستی در موضوع رسیدگی به دستگاه محاسباتی مردم و مسئوالن  
لکن در  از سوی عالمان دینی و فضالی حوزوی صورت می پذیرفت؛  زیادی  تالشهای 
گاهی بخشی و  کاری و عقب افتادگی داریم. امروز باید  با برداشتن َعَلم آ کم  این زمینه 
تبلیغ، حرکتی تبیینی را شروع کنیم و با بهره گیری از همه ی ابزارها، با بیانی هنرمندانه، 

مفاهیم بلند قرآن و عترت را در این موضوع به گوش جان مردم و مسئولین برسانیم.

گاهی حیات انسان را  »محاسبه ی غلط، یکی از بزرگ ترین خطرها است؛ 
گاهی سرنوشت انسان را تهدید می کند؛ چون توان انسان،  تهدید می کند؛ 
است،  او  اراده ی  سرپنجه ی  تحت  انسان،  توانایی های  انسان،  نیروی 
دستگاه  گر  ا است:  او  محاسباتی  دستگاه  تأثیر  تحت  انسان  اراده ی  و 
کرد، اراده ی انسان تصمیمی می گیرد و در جهتی می رود  کار  محاسباتی بد 
که خطا است؛ آن وقت نیروهای انسان، همه ی توانایی های انسان در این 
که باید مراقب آن باشید.«  کار می افتد؛ این آن چیزی است  جهِت خطا به 

)دیدار با مسئوالن نظام 1393/4/16(



نقش والیت فقیه

برخی عناصر نظام محاسبه مومنین در توسعه متدن اسالمی

همانطور که گذشت عناصری ذهنی و محاسبه ای وجود دارد که انسان 
و در  با هم میسنجد  را  یا ترک یک فعل آن عناصر  انجام دادن  برای 
کار را اراده میکند. این عناصر  نتیجه انجام دادن یا انجام ندادن یک 
که انسان بر اساس آن  کنار هم تشکیل دهنده ی عقالنیتی است  در 
تصمیم میگیرد. دیگران نیز بر اساس همین عناصر درباره ی یکدیگر 
کاری  یا محافظه  تندروی  برچسب  اوقات  در غالب  قضاوت میکنند. 
ناشی از همین تفاوت عناصر نظام محاسبه است. دستگاه محاسبه از 
گرفتن یا نگرفتن برخی  که در نظر  ترکیب عناصری تشکیل شده است 
یا منفی درباره ی پدیده های  از آن ها میتواند موجب قضاوت مثبت 

اجتماعی شود.

که همه ی عناصر مادی  عقالنیت اسالمی یک عقالنیت جامع است 
محاسبه ی پیشرفت و پیروزی را دارد و عالوه بر این، از عناصری فراتر 
از عناصر مادی نیز بهره مند است. این بهره مندی موجب شده است 
که از طرفی بسیاری از تحلیل گران و ناظراِن حرکت انقالب نتوانند فهم 

حساب و کتاب انقالب

10



حساب و کتاب انقالب

11

درستی از حرکت نهضت اسالمی داشته باشند و از طرف دیگر، به شهادت تاریخ، همواره 
پیش بینی رهبران نهضت اسالمی درست از آب درآید، درحالی که تحلیل ها و نقشه های 

دشمن معموال شکست خورده است.

جهان بینی توحیدی: زیربنای نظام محاسبه

زیربنای این دستگاه محاسبه و این عقالنیت، چیزی نیست جز زیربنای تمام نظام 
که خدا را یکی بدانیم و برای او نماز  هستی یعنی توحید. توحید صرفًا به این نیست 
بخوانیم ولی مشرکانه دیگران را هم عرض خدا دارای قدرت و اثر بدانیم و خدا را عاجز از 

به ثمر رساندن وعده هایش.

ْیِدیِهْم َو ُلِعُنوا ِبٰما ٰقاُلوا َبْل َیٰداُه َمْبُسوَطٰتاِن 
َ
ْت أ

َ
َو ٰقاَلِت َاْلَیُهوُد َیُد َاهلِل َمْغُلوَلٌة ُغّل

)المائدة، 64(

را به معنای  که توحید  این است  الهی  ایمان به نظام محاسبه  پایه ای ترین نکته در 
ج ندانیم و به »فّعال  واقعی و عمیق خودش درک کنیم و هیچ چیز را از ید قدرت خدا خار

ما یشاء« بودن خدا باور داشته باشیم.

»اسالم، دین توحید است و توحید یعنی

رهایی انسان از عبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر هر چیز و هرکس به جز 
خدا،

یعنی گسستن بندهای سلطه ی نظام های بشری،

یعنی شکستن طلسم ترس از قدرت های شیطانی و مادی،

که خداوند در نهاد انسان قرار داده و از  یعنی تکیه بر اقتدارات بی نهایتی 
او به کارگیری آن ها را همچون فریضه ای تخلف ناپذیر، طلب کرده است،

و  ستمگران  بر  مستضعفین  پیروزی  در  الهی  وعده ی  به  اعتماد  یعنی 
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مستکبرین به شرط قیام و مبارزه و استقامت،

یعنی دل بستن به رحمت خدا و نهراسیدن از احتمال شکست،

که در راه تحقق وعده ی الهی، آدمی را  یعنی استقبال از زحمات و خطراتی 
تهدید می کند،

گذاشتن و خود را به پیروزی حتمی و  یعنی مشکالت راه را به حساب خدا 
نهایی امیدوار داشتن،

که نجات جامعه از هرگونه ستم و  یعنی در مبارزه، چشم به هدف عالی 
کامی های شخصی و میان  تبعیض و جهل و شرک است دوختن و عوض نا

راهی را نزد خدا جستن،

و خالصه یعنی خود را مرتبط و متصل به اقیانوس الیزال قدرت و حکمت 
الهی دیدن و به سمت هدف اعلی، با امید و بی تشویش شتافتن.

که به مسلمین وعده داده شده، در سایه ی چنین  همه ی عزت و اعتالیی 
ایمان و درک روشن و عمیقی از توحید است. بدون فهم درست و پایبندی 
عقیدتی و عملی به توحید، هیچ کدام از وعده های الهی درباره ی مسلمانان 
سالگرد  اولین  به مناسبت  رهبری  معظم  مقام  )پیام  شد.  نخواهد  عملی 

ارتحال امام خمینی )ره( 1369/3/10(

1- لزوم توجه به ابعاد و مؤلفه های مختلف در نظام محاسبه

برای توصیف یک دستگاه محاسبه، یک کارنامه را در نظر بگیرید؛ مثال ریاضی با ضریب 
با این ضریب مثال می شود  3 در ترم اول و دوم نمراتی دارد، بعد میانگین آن دو ترم 
کنار درس ریاضی درس های دیگر هرکدام با یک ضریب و نمره هایی در  شانزده؛ بعد 
نهایت می شوند معدل 17 و قبولی! می شوند 14 و قبولی اما مثال ضعیف! می شوند 10 و 
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که میانگین و ضرایب در همدیگر  مردود. اینجا یک دستگاه محاسبه چیده شده است 
جمع می شوند و یک خروجی بدست می آید.

دستگاه محاسبه بسیاری از طرفداران انقالب و مخالفین انقالب نهایتا 5 مولفه ای است، 
گر پرسیده شود که شما به انقالب نمره  که نه اولویت و نه ضریب آن معلوم نیست. مثال ا
قبولی یا مردودی می دهید؟ می گوید که ببین االن وضعیت حجاب چقدر بد شده است؟ 
کنار آن، دو مسئله فرهنگی دیگر هم می گذارد، و در یک فضای روانی به سرعت  بعد در 
به این جمع بندی میرسد که بله انقالب شکست خورد!! می گوید ما انقالب کرده بودیم 
ج و  که این بشود! بعد این طور شده است! بعد هم جمالت به سرعت از فضای علمی خار
وارد فضای احساسی می شود. خون شهدا رفت که مثال امروز این طور بشود؟ ما این همه 

شهید دادیم که این اتفاق ها بیافتد؟ و .. .

این گونه  باز  هستند  هم  اسالمی  انقالب  موافق  که  هایی  آن  از  بسیاری  دیگر  طرف  از 
هستند.

یکی از اشکاالت اساسی که به بیشتر مباحثات پیرامون این مسأله مربوط می شود، نگاه 
تک مؤلفه ای و عدم نگاه جامع است. پرداختن تنها به یک مؤلفه، مثال اقتصاد، آن هم 
کاری سطحی و ژورنالیستی و طبیعتا ناقص  در یک برهۀ خاص، و از یک زاویه خاص، 

و احیانا با اهداف خاص است. 

کار متقن نمی تواند و نباید برای بررسی نظام محاسبۀ یک نهضت، تک بعدی  یک 
باشد. باید مؤلفه ها و پارامترهای چندی را در نظر بگیرد و نیز در یک فرایند پویا آن را 
کند. تا نقاط قوت و ضعف آن و همچنین فرازها و فرودهای آن و اوج و حضیض  بررسی 
گیری بتوان جمع بندی  آن و همچنین نقاط عطف آن مشخص شود. و در یک معدل 

نهایی را بیان کرد. 

برای مثال باید مؤلفۀ اقتصاد و فرهنگ و امنیت و مسائل پزشکی و بهداشتی و مسائل 
گرفته شود. برای هر یک از آن ها معیارهایی در نظر  سیاسی و بین المللی و... در نظر 
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گرفته شود و برای هر معیار شاخصی که بیان کنندۀ درصد موفقیت به دست آمده باشد، 
غ از هجمه های دیگران و نیز نگرانی  ذکر گردد. تنها در این صورت است که می توانیم فار
های خودی به پاسخ قاطع و اطمینان بخشی در مورد نظام محاسبۀ خود دست یابیم. 
کدام به  که از اطراف و هر  گمان هایی خواهد بود  و در غیر این صورت تنها حدس و 
گر پارامتر فرهنگ را در نظر بگیریم  اهداف خاص خود، روانه می گردند. به عنوان مثال ا
به معیارهایی می رسیم که بخشی از آن عبارتند از: احساس عزت، اعتماد به نفس ملی، 
خودباوری، محبت بین امت، حجاب و عفاف، قانون مداری، آزادی بیان، آزادی عمل، 
آزادی اندیشه، امیدواری، نشاط، صبر و استقامت، عدم تنبلی، عدم روحیۀ اشرافیت، 
گذشت و ایثار و... به عنوان مثال برای برخی از این معیارها، شاخص نیز  عدم اسراف، 

معرفی می کنیم تا منظورمان از بحث مشخص گردد؛
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و به همین میزان سایر مؤلفه ها و معیارها و شاخص هایشان هم دیده شوند. 

مثال در فضای سیاست معیارهای ذیل به صورت نمونه وجود دارد؛

کمیت در دل مردم،  مردمساالری در صورت، مردمساالری در محتوا، نفوذ آرمان های حا
دشمن ستیز و...

و یا در فضای اقتصاد؛

رفاه نسبی، عدم اختالف طبقاتی فاحش، امید به زندگی، اشتغال، پس انداز، عدالت، 
توجه به محرومین و...

و همین طور در فضای آموزشی و نیز بهداشتی و نیز امنیتی و نظامی و بین المللی و.... 

گر در یک مقطع خاص تنها یک مؤلفه را هدف بگیریم ممکن است  روشن است که مثال ا
که این نتیجه  نتیجۀ مثبت یا منفی به دست بدهیم. مغالطه از آن جا شروع می شود 
کل مؤلفۀ فرهنگ جامعه و از آن بدتر به سایر مؤلفه های دیگر، سرایت بدهیم و  را به 

نتیجه بگیریم که این نظام کارآمد هست یا نیست!
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2- ایمان به غیب و سنت ها و وعده های الهی

مهم تر از توجه به مؤلفه های مختلف، توجه به جنس دیگری از واقعیت های جهان 
خلقت است که در پیچیده ترین محاسبات دنیای غرب هم جایی ندارد.

دستگاه محاسبه قرآنی و عقالنیت برآمده از جهان بینی قرآنی با عقالنیت پوشالی مبتنی 
بر عقل ناقص بشری و تجربیات شکست خورده انسانی متفاوت است. »سنن و وعده 
که به هیچ وجه در  های الهی« یا »غیب« از واقعیت های قطعی و مسّلم جهان است 
انسان  نمیتواند  قاعدتا هم  و  گرفته نمیشود  یا پیچیده بشری در نظر  معادالت ساده 
الهی در صورت فراهم آمدن  را به تحلیل و جمع بندی صحیحی برساند. وعده های 
شروطشان قطعی هستند و هیچ نیرویی نمیتواند جلوی آن ها را بگیرد و آنچه در دستگاه 
محاسباتی مهم است، بررسی احتمال عمل به وعده های الهی توسط خدا نیست - زیرا 
که این از قطعیات و مسّلمات است- بلکه بررسی این سنن و وعده ها و نوع عملکرد آن ها 

و وظیفه مؤمنان در قبال آن هاست که اهمیت مضاعف در نظام محاسبه دارد.

مجموعه ای از باورهای الهی عناصر نظام محاسبه را پشتیبانی می کنند. باور به توحید؛ 
باور به اینکه موثری در عالم جز خدای متعال نیست؛ باور به اینکه تنها راه نجات یاری 
اوست؛ و مجموعه باورهای اینچنینی موجب می شود مومن هیچگاه در مسیر نهضت 
کریم به  اسالمی دچار تردید و ترس و ناامیدی نشود. خدای متعال در جای جای قرآن 
این نکته تذکر می دهد و بهترین و شیواترین آیات این زمینه در سوره مبارکه انفال و 

برخی آیات دیگر قرآن بیان شده است.

که از این ایمان بهره مند نیست،  اصوال کسی که به وعده های الهی ایمان دارد با کسی 
کنید در نقطه  کارها بسیار با یکدیگر متفاوتند. فرض  دربارۀ انجام دادن یا انجام ندادن 
ی جنگی سرنوشت ساز ایستاده اید و نیروی دشمن دوبرابر نیروهای شما است. شما 

میدانید که خدای متعال وعده پیروزی به شما داده است و فرموده:

ِض الُمؤِمنیَن َعَلی الِقتاِلۚ  ِإن َیُکن ِمنُکم ِعشروَن صاِبروَن  ِبّيُ َحّرِ َها الّنَ ّیُ
َ
یا أ
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ُهم َقوٌم  ّنَ
َ
َکَفروا ِبأ ذیَن 

َ
لًفا ِمَن اّل

َ
َیغِلبوا ِماَئَتیِن ۚ َوِإن َیُکن ِمنُکم ِماَئٌة َیغِلبوا أ

ّنَ ِفیُکْم َضْعًفا َفِإْن َیُکْن ِمْنُکْم 
َ
َف اهلُل َعْنُکْم َوَعِلَم أ

َ
َن َخّف

ْ
ال َیفَقهوَن )65( ال

ْلَفْیِن ِبِإْذِن اهلِل َواهلُل َمَع 
َ
ْلٌف َیْغِلُبوا أ

َ
ِماَئٌة َصاِبَرٌة َیْغِلُبوا ِماَئَتْیِن َوِإْن َیُکْن ِمْنُکْم أ

اِبِریَن ) انفال 66( الّصَ

گر از شما بیست نفر صابر باشند  که ا ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ برانگیز 
گر از شما صد نفر ]صابر[ باشند بر هزار نفر از  بر دویست نفر چیره می شوند، و ا
گروهی هستند ]که حقایق توحید و قدرت  کافران چیره می شوند؛ زیرا آنان 
که  کنون خدا به شما تخفیف داد و معلوم داشت  خدا را[ نمی فهمند)65( ا
گر از شما صد نفر صابر باشند بر دویست  در شما ضعفی هست؛ بنابراین ا
گر هزار نفر ]صابر[ باشند، به فرمان خدا بر دو هزار نفر  نفر چیره می شوند، و ا

چیره می شوند؛ و خدا با صابران است )66(

که باور ندارد  کسی  که به این وعده ی الهی باور دارد با  کسی  در اینجا حتما تصمیم 
متفاوت است.

کافران، منافقان و حتی مؤمنین ضعیف االیمان محاسباتشان با عقل محاسبه گر است و 
متغیرهای الهی را در معادالتی که برای حل مسئله می چینند، لحاظ نمی کنند؛ مؤمنان 
واقعی دقیقًا در نقطه مقابل این گروه دارای عقل منور هستند؛ یعنی تالش می کنند عقل 

خودشان را منور بکنند و در محاسباتشان عناصر الهی را نیز وارد بکنند.

که این عناصر الهی نافی  که در اینجا باید به آن تذکر داده شود این است  نکته مهمی 
عناصر مادی و طبیعی نیستند. اینگونه نیست که مومن به عناصر طبیعی در محاسبات 
خود توجهی نداشته باشد بلکه نظام محاسبه ی مومن عالوه بر عناصر طبیعی و مادی 
عناصری اضافه تر دارد. این عناصر اضافه عمق و محتوای نظام محاسبه ی او را بیشتر 
میکند. به تعبیر دیگر نظام محاسبه ی مومن همه ی عناصر عقالنیت غیر مومن را دارد 
و عالوه بر آن از عناصر دیگری نیز بهره مند است در حالیکه غیر مومن از این عناصر 

بی بهره است.
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محاسبه ی مؤمن شامل بخش های محاسبات حسی، عقل متعارف، عقل عرفی، عقل 
محاسبه گر به عالوه ی محاسبات غیر عرفی و غیر رایج است؛ به عبارتی آن متغیرهای 
الهی درون محاسبات مؤمن است نه بعد از عجز از ناتوانی از محاسبه به وسیله عقل 
گر؛ برکت داخل محاسبه است؛ نه یک پدیده ای بیرون محاسبه؛ نصرت الهی  محاسبه 

درون محاسبه است نه یک پدیده ای بیرون محاسبه.

این  ما  محاسبات  در  دید؛  باید  را  غیبی(  و  معنوی  )عوامل  عوامل  »این 
عوامل باید به حساب بیاید. همه ی عوامل سعادت و شقاوت و پیشرفت و 
پسرفت و به موّفقّیت ها دست یافتن و نیافتن، در چهارچوب عوامل ماّدی 
می کنند،  خوش  دل  آن ها  به  محسوسات،  اهل  ماّده،  اهل  که  متعارفی 

محدود نمی ماند؛ این عوامل در کنارش وجود دارد.

که عمده ی حرف من هم  آنچه من می خواهم در این بخش از عرایضم - 
که ما امروز در محاسباتمان نباید  همین است - عرض بکنم، این است 
دچار اشتباه بشویم؛ نگذارید دشمن در دستگاه محاسباتی شما اثر بگذارد؛ 
با  )دیدار  بگذارد.«  اثر  او  تهدید  یا  او  تطمیع  نگذارید  کند؛  اغوا  نگذارید 

مسئوالن نظام 1393/4/16(

عقالنیت انقالبی، حکمت قرآنی

»ایمان به غیب، به معناى بی اعتنایی به دنیاى شهادت یعنی همین دنیاى 
ارتباطاِت مشهود و مفهوم همه نیست؛ به این ها که نباید بی اعتنایی کرد. 
چشم می بیند، حواس احساس می کنند و عقل ادراك می کند. باید برطبق 
که  که ماوراى آنچه  کرد. ایمان به غیب، معنایش این است  این ها عمل 
در محدوده ى حواس ظاهرى و ادراك ماّدى انسان هست، عالم دیگرى، 
آن هم نه یك عالم بلبشوِى هرکس هرکسِی تصادفِی بخت و اقبالی، بلکه 
عالِم منظِم علت و معلولِی دقیقی وجود دارد. یعنی ماوراى این عالم ُملك، 
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خ و بعد  ملکوت و عالم معنایی هست. این عالم معنا، متعلق به قیامت و برز
از مرگ نیست؛ متعلق به همین الِن من و شماست و باید به آن معتقد بود. 
کّل معناى حقیقی همه ى عوالم، ذات مقدس  البته نقطه ى اصلی، بلکه 
بارى تعالی است که او منشأ حیات و وجود و فعل و انفعاالت و حرکت و همه 
که  چیز است؛ لیکن در این عالم غیب، خیلی چیزهاى دیگر هم می گنجد 

باید به آن ها معتقد بود.

بدبختی بشر آن وقتی است که همه ى حقیقت را در مشاهدات و محسوسات 
خودش محدود و محصور کند؛ مثل ماّدیین و بسیارى از غیر ماّدییِن غافل. 
این فرد غافل، ماّدى هم نیست، معتقد به خداست؛ اما بااینکه به خدا 
اعتقاد دارد، ولی شعور ندارد که این اعتقاد، با اعتقاد به اصل غیب و فعل و 
گر ما معتقد به غیب نباشیم، یا  انفعاالت و علل و معالیل غیبی مالزم است. ا
که محاسبات ماّدى  درك درستی از آن نداشته باشیم، نتیجه این می شود 
می کنیم، به معادالت و مبادالت مخلوق انسان، صددرصد دل می بندیم 
که می بینید صدى هشتاد یا صدى پنجاهش،  و اتکا می کنیم؛ همینهایی 

غلط در می آید.

یا به  و   به طبس 
ً

بعد مثال را مالحظه می کند،  که همه ى جوانب  آن کس 
آیا  کارش اشکال دارد؟  کجاى  مرزهاى غربی و جنوبی ما حمله می کند، 
در محاسبات ماّدیش، یك نقطه ى غلط هست؟ نه، محاسبات ماّدى، تا 
که درك فعل و انفعاالت ماّدى به انسان می دهد، درست است. روى  آنجا 
کردن، اجزاى یك  ابزار و سیاست و تبلیغ و حمایتها حساب  پول و آدم و 
کردند، ولی آخر سر می بینید  محاسبه ى ماّدى است. همه نوع محاسبه را 
سلسله  یك  که  است  آن  از  کی  حا این،  نیست.  هیچ چیز  مشتشان  در  که 
که حواس انسان و در  محاسبات و علل و عوامل و فعل و انفعاالت هست 
اغلب موارد، عقل ماّدى انسان را به آن ها راه نیست؛ آن ها را دیِد دیگرى 

می تواند ببیند.

ببیند،  را  انفعاالت  و  فعل  آن  می تواند  که  چشمی  آن  می کنم،  تصور  من 



حساب و کتاب انقالب

20

آَتْیناُه  »َو  است.  حکمت  از  عبارت  قرآنی،  و  اسالمی  اصطالح  در  اسمش 
اْلِحْکَمَة َو َفْصَل اْلِخطاِب«1. تا آنجایی که من فهمیدم، حکمت، آن بینشی 
است که می تواند حقایق را ماوراى غشاى ماّدى آن ببیند. بااینکه من قبل 
از انقالب هم سالهاى متمادى خدمت امام بزرگوار و عظیم الّشأنمان، ارادت 
از  و اخالص داشتم و ایشان را از نزدیك می شناختم، اما این نکته را بعد 
که امام ما یك مرد حکیم است. در اینجا، حکیم به  انقالب متنبه شدم 
معناى مصطلح آن یعنی فیلسوف مورد نظر نیست؛ بلکه حکمت به همان 
که خداى متعال می فرماید ما آن را به پیامبران  معناى واقعی و قرآنی آن 
دادیم مورد نظر است. این کتابهاى فهرستی مثل المعجم المفهرس را نگاه 
کلمه ى  بگیرید؛ خیلی خوب است. در معجم،  انس  این چیزها  با  کنید، 
حکمت را پیدا کنید. بعد به همه ى آیاتی که در آن، کلمه ى حکمت هست، 
گر معناى آیات را هم متوجه نمی شوید، به ترجمه مراجعه کنید  نگاه کنید. ا

و ببینید که در قرآن، حکمت چیست.

که امام یك حکیم  بود؛ یعنی همان فعل و انفعاالت  من تصورم این است 
که علم خاصی  معنوِى باطنِی پشت پرده را مثل جریآن هاى زیرزمینی آب 
که بزند، جریان  گر چشم هم نداشته باشد، دست  ا دارد می دید. هرکس 
گوشش، صداى شرشر آن را هم می شنود؛ اما جریان  آب رو را می فهمد و با 
آن  می دیدم،  من  است.  حکمت  معناى  این،  نه.  را  زیرزمینی  آبهاى 
که هیچ کس با او قابل مقایسه نیست مثل اینکه  انسان استثنایی زمان ما 
جریآن هاى زیرزمینِی حوادث و پشت پرده را می بیند. نمی خواهیم بگوییم 
که خداى متعال به  کسی  امام، غیب می دانست. خیر، هیچ کس جز  که 
او اذن داده باشد، از غیب خبرى ندارد. امام هم نه ادعا داشت و نه ما در 
مورد آن بزرگوار، این ادعاها را داریم. دیِد حکمت، غیر از این است؛ یعنی 

چیزهایی را با یك احساس معنوى درك می کند.

که شما در انقالب دیدید و امام در باره ى آن چیزى  همه ى این حوادثی 

1 . ص: 20.
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گفتند و شد، از این قبیل بود. نه اینکه تصور کنید ایشان محاسبه ى ماّدى 
و سیاسی می کردند. نه، آن بزرگوار اهل این محاسبات نبودند. البته فکر 
سیاسِی خیلی پخته اى داشتند و حقایق را می فهمیدند؛ اما این طور نبود که 
 می کنند، انجام بدهند. این، همان غیب و 

ً
که معموال همان محاسباتی را 

ملکوت عالم و ملکوت وجود شماست که باید به آن ایمان و اعتقاد داشت. 
راه رسیدن به آن هم تقواست.

که  وراى این محاسبات معمولی، دستگاه معقول قانونمندى وجود دارد 
غیب است و باید به آن معتقد بود...

که حواس  یک سلسله محاسبات و علل و عوامل و فعل و انفعاالت هست 
انسان و در اغلب موارد، عقل ماّدی انسان را به آن ها راه نیست؛ آن ها را دیِد 

دیگری می تواند ببیند.

در اصطالح  ببیند، اسمش  را  انفعاالت  و  آن فعل  که می تواند  آن چشمی 
که  اسالمی و قرآنی، عبارت از حکمت است... حکمت، آن بینشی است 

می تواند حقایق را ماوراى غشاى ماّدى آن ببیند.

که   وراى این محاسبات معمولی، دستگاه معقول قانونمندى وجود دارد 
از  کنیم؟  کجا پیدا  از  را  باید به آن معتقد بود. آن محاسبه  غیب  است  و 
که ما در خالل صحبت به آن  ع و عمل به تکلیف. این عنوآن هایی  راه شر
امام ما مکرر روى آن تکیه  که  می رسیم، دقیقًا همان عنوآن هایی است 
که درست  ترسیم می کنیم، می بینیم  را  ما وقتی سلسله ى بحث  کردند. 
سربند، همین عنوآن هاست. امام می گفتند: ما به تکلیف عمل می کنیم، ما 
براى پیروزى نمی جنگیم، ما براى جواب دادن به خدا می جنگیم، خداى 
کرده، ما عمل می کنیم؛ پیروزى داد، منت پذیرش هستیم؛  متعال تکلیف 
بکنیم،  عمل  تکلیفمان  به  داد  توفیق  اینکه  از  بازهم  نداد،  هم  پیروزى 

منت پذیر هستیم. راز پیروزیها همین است.

که تکلیف اسالمی  ع را امام خود قرار بدهد؛ یعنی طبق آنچه  گر انسان، شر ا
رسید.  خواهد  پیروزى  به  یقینًا  بکند،  حرکت  قدم به قدم  است،  شرعی  و 
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کم نخواهیم داشت؛ چون آن محاسبه ى غیبی، محاسبه ى  ما هیچ چیز 
بسیار دقیقی است و محاسبه گرش خداست و دستگاه حساب کننده اش، 
ْرِض«1. 

َ ْ
ماواِت َو ال ِفي ال ٍة ِفي الّسَ علم الهی است که: »ال َیْعُزُب َعْنُه ِمْثقاُل َذّرَ

در آن محاسبه، هیچ عاملی مخفی نیست.

وقتی به ما گفتند شما جهاد و امر به معروف و اقامه ى صالت و ایتاى زکات 
کنید، صداقت در قول و عمل داشته باشید، از خلقیات رذیله اجتناب کنید، 
که یك مؤمن  الهی  این قبیل احکام  از  و  گذشت داشته باشید  اخالص و 
این  در مقابل  باید  که  این است  آن هاست، معنایش  به  آراسته ى  کامل، 
خبر  آن  هیچ چیز  از  که  مین،  میدان  یك  در  گر  ا باشیم.  متعبد  دستورات 
گفتند دو متر جلو برو، بعد سی سانت به  کاغذ به شما دادند و  ندارید، یك 
کن، بعد مجددًا به طرف مقابل برو و بعد از یك متر و  سمت راست حرکت 
کنید و  کن، همین طور شما باید به دقت نگاه  نیم، به سمت چپ حرکت 
در این میدان حرکت نمایید. عارف به نقشه ى آرایش مینهاى زیِر زمین، 
کنید. تعبد،  این را نوشته و به شما داده است و می گوید این طورى حرکت 

یعنی این.

ندارم  قبول  که من  روشن فکرى  از مسائل  ناقص  با درك  اینکه یك عده 
که تعبد یعنی چه،  این ها روشن فکرى است روى تعبد اسالمی تأمل بکنند 
پس عقل ما چه می شود، ناشی از نفهمیدن حقیقت مسئله در زندگی و راه 
زندگی است. آنجایی که به دست شما نقشه می دهند و می گویند این طورى 
که در نقشه نوشته باید فکر  کنید. آنجایی  کنید، باید این گونه عمل  عمل 
هم  این  نمایید؛  عمل  فکرتان  مقتضاى  به  و  کنید  فکر  باید  واقعًا  کنید، 
گفتند بی خود فکر نکنید، فکرتان به جایی  که  جزو نقشه است. آنجایی 

نمی رسد، تعبد به شما می گوید که جز این، راهی ندارید.

کرد و با هدایت عقل حرکت نمود؛ مگر در  در همه ى امور زندگی باید فکر 

1 . سبأ: 3.
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کرد. میدان،  کار را بکن، باید  ع مقدس به شما می گوید این  آنجایی که شار
کارایی  میدان تعبد است و هیچ عامل دیگرى از جمله عقل انسانی در آنجا 
گر ما این نکته  را متوجه باشیم و تقوا و پرهیزگارى و حرکت برطبق  ندارد. ا

رضاى الهی را هدف قرار بدهیم، تمام مقاصد برآورده خواهد شد.

که در دنیا، اثرى از ظلم و  یك مؤمن انقالبی، چه می خواهد؟ می خواهد 
گردنکشی پیدا نکنند؛  گردنکشان عالم، میدان  که  جور نباشد؛ می خواهد 
باشد؛  سعادتمندانه یی  و  شیرین  زندگی  انسآن ها،  زندگی  که  می خواهد 
مثل  آن،  به  پایبندى  و  الهی  دین  و  توحید  شرف  و  عزت  که  می خواهد 
گر این ها را  ا پرچم افتخارى، بر سر همه ى مسلمانان به اهتزاز در بیاید. 

می خواهیم، راهش این است و هیچ راه دیگرى ندارد.

شما که اعضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمی هستید، شما که فرماندهان 
کنید، آن چیزى  و مسئوالن و مؤثرتریِن در این نظام هستید، باید توجه 
لیکن  کامل،  جهت  همه  از  مجّرِب  مدرِن  مجهِز  ارتِش  یك  از  را  شما  که 
بی ایمان ممتاز می کند، ایمان و تعبد است؛ یعنی اعتقاد به غیب و تأثیر 
که در اختیار من و شما نیست و راه رسیدن به آن و  فعل و انفعاالت غیبی، 
کردن به تکلیف شرعی. این،  کلید رمزش، عبارت از تقواست؛ یعنی عمل 
که می تواند شما را از سایر نیروهاى انقالبی و نظامی  تنها وسیله اى است 
باهوِش  زرنِگ  کارکشته ى  مجّرِب  نظامِی  نیروى   

ّ
اال و  کند؛  ممتاز  عالم 

کار، در دنیا کم نداریم. درس خوانده ى شجاع و حّتی فدا

کارى، ناشی از یك احساس معنوى  کارى، فقط ناشی از دین نیست. فدا فدا
می تواند  هم  جا  یك  و  باشد  دین  می تواند  معنوى،  احساس  آن  است. 
ناسیونالیسم باشد. مگر نیست؟ شما چقدر لشکرهایی را در دنیا سراغ دارید 
کشورشان، رفتند  که براى دفاع از میهنشان، یا براى اقتدار بخشیدن به 
کشتن هم دادند. این چیست؟  خودشان را به آب و آتش زدند و حّتی به 
آیا ایمان مذهبی است؟ نه. در این جنگهاى فراوان طول تاریخ، این طور 
کم باشد. در اغلبش ایمان مذهبی نبوده؛  که فقط ایمان مذهبی حا نبوده 
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در  رقیق  ماّدى  عامل  یك  یا  جاه طلبیها  مثل  منفی  معنوى  عامل  یك  اما 
کار بوده است. عامل ماّدى رقیق، جنبه ى معنویتی دارد؛ منتها جنبه ى 

معنویت بد، نه جنبه ى معنویت خوب.

 هر چیز معنوى و روحی، مستحسن نیست. گاهی یك چیز، ماّدى هم 
ً

اصوال
نیست؛ اما جهت گیرى غلط ماّدى در آن هست. پس، ارتشهایی هستند که 
کارى هم دارند. عالوه بر آن خصوصیات، سپاه پاسداران انقالب  حّتی فدا
که در شما، آن عامل  اسالمی، فرقش با آن ها چیست؟ فرقش همین است 
که امروز  ع و توجه به خدا و اخالص و عمل براى اهداف پیامبران  تقوا و ور
که شما را امتیاز  در دنیا غریب مانده است وجود دارد. این، آن چیزى است 

می دهد.

هم  واقعیت  می کنیم.  نگاه  واقعیت  به  حاال  بود.  سخن  مقدمه ى  این، 
مؤید این معناست. یعنی امروز جمهورى اسالمی در دنیا، از لحاظ موقعیت 
حساب  به  پیروز  مجموعه ى  یك  حیثیتی،  و  نظامی  و  سیاسی  و  انقالبی 
می آید. به تعبیر عناصر سیاسی دنیا، دشمن شما آمده در مقابلتان زانو زده 
است. شما به آن هدفها رسیده اید. از کجا به آن هدفها رسیده اید؟ از ایمان 
بر این معنا استدالل  که بخواهیم  آنچه  از  البته بیش  پایبندى.  و تقوا و 
کنیم، بر وجود آن فعل و انفعاالت غیبی استدالل می کنیم. یعنی عواملی 
گر انسان به خدا توکل کرد، آن  ج از محاسبه ى انسانند. ا وجود دارند که خار
محاسبات در خدمت او قرار خواهد گرفت و خداى متعال به او کمك خواهد 
ِق اهلَل َیْجَعْل َلُه َمْخَرجًا. َو َیْرُزْقُه  کرد. خدا به ملت ایران کمك کرد. »َو َمْن َیّتَ
 /06  /29((  » َحْسُبُه«1.  َفُهَو  اهلِل  َعَلی  ْل 

َ
َیَتَوّک َمْن  َو  َیْحَتِسُب  ال  َحْیُث  ِمْن 

1369( سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و رؤساى دفاتر نمایندگی ولّی فقیه در این نهاد(

وصیت نامه شهدا دریچه ای برای فهم حاالت معنوی رزمندگانی است که 

1 . طالق: 2 و 3.
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قادر به انجام کارهای بزرگ و پیروزی در صحنه هایی شدند که با معادالت 
مسئوالن  با  )دیدار  نیست.  محاسبه  قابل  دنیا  معمول  نظامی  و  مادی 

اردوهای راهیان نور کشور 1392/12/26(

و  توّجه به خدا  ایران در پیش دارد،  که مّلت  راه عظمت و عّزتی  این  در 
عّد ه ای  دارد.  اساسی  و  بزرگ  نقش  یک  خدا،  با  ارتباط  و  خدا  به  توّکل 
در  می کنند؛  محاسبه  محض  ماّدِی  محاسبات  روی  همه اش  غافل اند، 
کمک الهی و توّکل به خدا و حسن ظّن به وعدٔه  محاسباتشان معنوّیت و 
کأّنُه هیچ راهی ندارد. خب این محاسبات ماّدی را مستکبرین عالم  الهی 
هم دارند می کنند، بهتر از شما هم می کنند، چرا روزبه روز عقب می روند؟ 
کنند؟ چرا  چرا دچار این همه مشکالت می شوند؟ چرا مجبور می شوند ظلم 
کستان  کنند - به افغانستان، به عراق، به پا کشی  مجبور می شوند لشگر 
لِم َضعیف؛)5( آن 

ّ
الُظ ِالی  َیحتاُج  ما  ِاَنّ َو  بُکشند؟  را  انسآن های بی گناه   -

کسی که ضعیف است احتیاج دارد به این که ظلم بکند؛ ضعیف اند که ظلم 
کار  می کنند؛ چون دستشان با سالح آشنا است، این سالح را بی محابا به 
رفت  عقب  خودش  این  خب  خودسرانه؛  متجاوزانه،  ظالمانه،  می برند، 
است، هم عقب رفت در معیارهای معنوی، هم عقب رفت در محاسبات 
ماّدی. روزبه روز تمّدن غرب دارد مشکالت بیشتری در اطراف خود می تند، 
و این مشکالت این ها را از پا خواهد انداخت؛ این به خاطر قطع ارتباط با 
مبدأ هستی است؛ این به خاطر قطع ارتباط با معدن نور و عظمت است؛ 
َفَتِصَل ِالی َمعِدِن الَعَظَمة، و َتصیَر ارواحنا ُمَعّلَقًة ِبِعِزّ ُقدِسک؛)6( این ها الزم 
است. امروز برای مّلت ایران این زمینه آماده است.)بیانات در دیدار اقشار 

مختلف مردم 1392/3/22(

صورت  در  راه  دادن  نشان  و  پیروزی  وعده  الهی:  وعده  به  ایمان 
مجاهدت

خداوند متعال، وعده هاى فراوانی به بندگان خود داده است... وعده ى 
اِلحاِت  الّصَ َعِمُلوا  َو  ِمْنُکْم  آَمُنوا  ِذیَن 

َ
اّل اهلُل  »َوَعَد  است:  این  دیگر  الهی 
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یك  هم  این  َقْبِلِهْم«1.  ِمْن  ِذیَن 
َ
اّل اْسَتْخَلَف  َکَما  ْرِض 

َ ْ
ال ِفي  ُهْم  َلَیْسَتْخِلَفّنَ

که ایمان و عمل  وعده ى قطعی است. هر قومی، هر ملتی و هر جمعیتی 
را در  یعنی قدرت  باشد، خلیفه ى خدا در زمین خواهد شد؛  صالح داشته 
که ایمان داشتند،  گرفت. بروبرگرد ندارد. آن هایی  زمین در دست خواهد 
کما اینکه در ایران  کردند، همین اّتفاق افتاد؛  گر عمل صالح را با آن همراه  ا
که  کما اینکه در هر دوره اى از دوره هاى تاریخ خود ما  اسالمی اّتفاق افتاد؛ 
ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف 

َ ْ
ُهْم ِفي ال چنین چیزى پیش آمد، اّتفاق افتاد؛ »َلَیْسَتْخِلَفّنَ

گر ایمان باشد،  ِذي اْرَتضی  َلُهْم«2. ا
َ
َنّنَ َلُهْم ِدیَنُهُم اّل ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َو َلُیَمّکِ

َ
اّل

ولی عمل صالح نباشد، خلیفه ى خدا در زمین نخواهند شد. ایمان خشك و 
گر ایمان با عمل همراه باشد،  خالی و ایمان بی عمل، نتیجه اى ندارد؛ اما ا

حتمًا محّقق خواهد شد.

ُهْم ُسُبَلنا«3 است. هرکس  ِذیَن جاَهُدوا ِفینا َلَنْهِدَیّنَ
َ
وعده ى الهی دیگر »َو اّل

کند، خدا قطعًا راه را به او نشان خواهد داد. این ها  که در راه خدا مجاهدت 
که با معارف  که یك روز خودمان در دوره ى جوانی اوایلی  چیزهایی است 
اعتقاد  می گفتیم،  می خواندیم،  می شدیم  آشنا  حرفها  این  با  و  اسالمی 
هم داشتیم، ایمان هم داشتیم؛ اما براى ما به وضوح اّتفاق نیفتاده بود. 
امروز  بودیم.  نکرده  تجربه  را  آن  اما  است؛  راست  خدا  کالم  می دانستیم 
تجربه شده است. همان  اوقات  در زمان  مبارزات نهضت اسالمی در ایران 
که شما جوانان هیچ یادتان نیست، میان ساالن هم بعضی یادشان است، 
امروز مهد  که  کشور،  این  کسی می خواست در  گر  ا یادشان نیست  بعضی 
اسالم و مأذنه ى اسالم است، یا در این تهران فقط خودش مسلمان زندگی 
منهاى  می خواست  کسی  گر  ا یعنی  بود!  مشکل  نبود؛  ممکن  واقعًا  کند، 
هدایت و تربیت دیگران، خودش به طور کامل مسلمان زندگی کند، نمی شد 
گر کسی می گفت این نهضتی که در قم  و انواع و اقسام موانع وجود داشت! ا

1 . نور: 55
2 . نور: 55

3 . عنكبوت: 69
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کرده است و عّده اى طلبه هم دور و برش هستند و تا فریادى  آن آقا شروع 
هم می کشند، فورًا آن ها را می گیرند و به زندان می برند و می زنند و می کوبند 
و شکنجه می کنند، یك روز بر اثر صبر و استقامت مردان خدا و مردان راه 
کشور را به خود متوّجه خواهد  حق و آن رهبرى راشده ى مهدّیه، همه ى 
کرد و همه ى دلها را جذب خواهد نمود و آحاد ملت را به صحنه خواهد آورد، 
گر می گفتند یك روز به برکت ورود مردم در صحنه،  کسی باور نمی کرد! و ا
حکومت، حکومت اسالمی خواهد شد، کسی باور نمی کرد؛ اما وعده ى الهی 

بود و محّقق گردید؛ چون عمل شد.

قوانین  برخالف  و  بزند  هم  به  را  طبیعی  قوانین  همیشه  دعا  نیست  الزم 
کند؛ نه. دعا در چارچوب قوانین طبیعی مستجاب می شود  طبیعی عمل 
که قوانین را جور  و خواسته ى شما برآورده می گردد. این قدرت خداست 
که  کنار هم می گذارد و مقصود شما برآورده می شود. البته آنجایی  می آورد، 
دعاى شما با یك قانون الهِی دیگرى تصادم پیدا کند، مستجاب نمی شود. 
که بی کار  وعده ى الهی حّق است؛ اما آن وعده هم درست است. آدم هایی 
که به هدف  باشند و در راه اهداف خودشان تالش نکنند، تضمینی نیست 
اقبال  که این دعا خیلی  کن، معلوم است  و مقصد برسند. حاال شما دعا 
تضمینی  اما  شد؛  مستجاب  دیدید  هم  یك وقت  البته  ندارد.  استجابت 
کنید؛ معلوم  نیست. در جایی برخالف یك قانون طبیعِی مسّلم، شما دعا 
گرچه در مواردى بالشك دعا قوانین را هم  نیست تضمینی داشته باشد. ا
خرق می کند؛ اما این طور نیست که وقتی می گوییم دعا مستجاب می شود، 
عملی  و  باشد  داشته  منافات  الهی  دیگر  قوانین  با  گر  ا شما  دعاى  یعنی 
همراهش نباشد و یا حّتی خود دعا از روى توّجه هم نباشد، باز مستجاب 
حقیقتًا  و  متعال  خداى  از  خواستن  و  کردن  طلب  دعا،  در  نه.  می شود؛ 
گر عمل و تالش در  کردن الزم است. این دعا مستجاب می شود. ا مطالبه 
راه اهداف بزرگ، همراه این دعا باشد، اقبال استجابت این دعا واقعًا بیشتر 
کند، حتمًا اقبال استجابت در این دعا  است. آن وقتی که دعا استمرار پیدا 
گر دیده شد که یك دعا چند بار تکرار گردید و مستجاب نشد،  بیشتر است. ا
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نباید مأیوس شد؛ بخصوص در مسائل بزرگ، بخصوص در مسائل مربوط 
به سرنوشت انسان و سرنوشت کشور و سرنوشت ملتها؛ چون گاهی طبیعت 
که تحّققش زمان می طلبد. ))04/ 10/ 1377(  کارهاى بزرگ چنین است 

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران (

سنت غیر قابل تغییر الهی: نصرت الهی

ت َاقداَمُکم1، دیگر از این  خداوند فرموده است: ِان َتنُصُروا اهلَل َینُصرُکم َو ُیَثّبِ
گر شما در راه خدا حرکت کنید، دین خدا را نصرت کنید، خدا شما  واضح تر؟ ا
را نصرت خواهد داد؛ این سّنت الهی است، این غیر قابل تغییر است: َو َلن 
گر در راه احیای دین الهی حرکت کردید و این جهت  ِة اهلِل َتبدیاًل2؛ ا َتِجَد ِلُسّنَ
گفته است، با  کردید، خدا شما را نصرت خواهد داد. این را قرآن  را رعایت 

این صراحت که وعده ی الهی است.

کرده ایم؛ بدانید این قطعه ی تاریخ انقالب در  ما هم در عمل آن را تجربه 
گرفت،  که در طول نسل های آینده، مورد بحث قرار خواهد  تاریخ ممتّدی 
یکی از برجسته ترین مقاطع تاریخی است. در دنیای ماّدی، در دنیای تسّلط 
ابرقدرت ها، در دنیای ستیزه گری همه جانبه ی با اسالم و معارف اسالمی 
هم  آن  اسالم،  برپایه ی  بیاید  به وجود  نظامی  یک  اسالمی،  ارزش های  و 
که بیش از همه جای دنیا تأثیر عوامل آن قدرت های  درست در نقطه ای 
منحرف کننده نفوذ داشتند و حضور داشتند. ]این[ چیز عجیبی است؛ من 

و شما عادت کردیم.

ت َاقداَمُکم؛ دچار تزلزل  این همان »ِان َتنُصُروا اهلَل َینُصرُکم« است. َو ُیَثّبِ
کما این که نشدیم. مّلت ایران دچار تزلزل نشد؛ این همه  هم نمی شوید، 
فشار، این همه توطئه، این همه آزار، این همه ناجوانمردی، مّلت ایران 

1 سوره ی محّمد، بخشی از آیه ی ۷
2 از جمله، سوره ی احزاب، بخشی از آیه ی 62
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منصرف نشد. این یکی از سّنت های الهی است... )دیدار با مسئوالن نظام 
)1393/4/16

3- ایمان به راه
انسان هایی که در رفتن در یک مسیر دچار تردید هستند در هنگام تصمیم های حیاتی 
دارد  اطمینان  کسی  گر  ا متفاوتند.  میروند  درست  مسیری  میدانند  که  انسآن هایی  با 
که میرود درست است با دیدن نشانه های غلط انداز از مسیر باز نمی ماند اما  مسیری 

کسی که دچار تردید است اولین نشانه بر غلط بودن مسیر او را از راه بازمیدارد. 

که  گزارشی از وضعیت جنگ و حال مومنان می دهد  کریم در سوره مبارکه احزاب  قرآن 
که خدای  گونه ای پیش رفت  بسیار در این بحث راهگشا است. وضعیت جنگ به 

متعال می فرماید:

اْلُقُلوُب  َوَبَلَغِت  ْبَصاُر 
َ ْ
َزاَغِت ال َوِإْذ  ِمْنُکْم  ْسَفَل 

َ
أ َفْوِقُکْم َوِمْن  ِإْذ َجاُءوُکْم ِمْن 

ُنوَنا )احزاب 10(
ُ

وَن ِباهلِل الّظ اْلَحَناِجَر َوَتُظّنُ

که چشمها  که از باالى ]سر[ شما و از زیر ]پاى[ شما آمدند و آنگاه  هنگامی 
خیره شد و جآن ها به گلوگاهها رسید و به خدا گمان هایی ]نابجا[ می  بردید

 َشِدیًدا )11(
ً

ُهَناِلَك اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاال

آنجا ]بود که[ مؤمنان در آزمایش قرار گرفتند و سخت تکان خوردند. در این 
حال گزارشی از حال مومنان می دهد و می گوید:

ْحَزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا اهلُل َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اهلُل َوَرُسوُلُه 
َ ْ
ى اْلُمْؤِمُنوَن ال

َ
ا َرأ َوَلّمَ

 ِإیَماًنا َوَتْسِلیًما )22 احزاب(
َّ

َوَما َزاَدُهْم ِإال

که خدا  گفتند این همان است  و چون مؤمنان دسته  هاى دشمن را دیدند 
گفتند و جز بر  و فرستاده  اش به ما وعده دادند و خدا و فرستاده  اش راست 

ایمان و فرمانبردارى آنان نیفزود.
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کامل دارند و از طرفی حال  که میروند اطمینان   این نیست جز اینکه مومنین به راهی 
ُنوَنا  " در وصف آنان آمده نیز ناشی از همین تردید 

ُ
وَن ِباهلِل الّظ مومنین ضعیف که " َوَتُظّنُ

در راه است. این تفاوت منشاء تفاوتهای ژرفی در نظام محاسبه است.

َبَعني  َو ُسْبحاَن اهلِل َو ما  َنا َو َمِن اّتَ
َ
ْدُعوا ِإَلی اهلِل َعلی  َبصیَرٍة أ

َ
ُقْل هِذِه َسبیلي  أ

َنا ِمَن اْلُمْشِرکیَن )108( یوسف
َ
أ

4- ایمان به مردم و جاری شدن اراده الهی از طریق 
آن ها

اعتماد به جامعه ی مومنین نیز خود یکی از منشاء های تفاوت نظام محاسبه است. 
که  کسی  با  ایمان دارد  به جامعه ی مومنین  گرفتاری  و  روزهای سختی  که در  کسی 
کرده اند، در  که در هنگامه سختی رهبران را رها  گروهی بی جهت میداند  مردم را همواره 
کرم  کریم در باره ی پیامبر ا محاسبات اجتماعی با یکدیگر تفاوتهای زیادی دارند. قرآن 

میفرماید:

ذیَن آَمنوا ِمنُکم )توبه 61(
َ
ُیؤِمُن ِباهلِل َوُیؤِمُن ِللُمؤِمنیَن َوَرحَمٌة ِلّل

او به خدا ایمان دارد؛ و )تنها( مؤمنان را تصدیق می کند؛ و رحمت است 
برای کسانی از شما که ایمان آورده اند!

که حامل حرکت  اسالمی، مردم هستند  در نظام  گذشت،  که  این همانگونه  بر  عالوه 
گرکسی در محاسبات خود از مردم و خواستهای  نهضت و پیش برنده آن می باشند. ا
آن ها غافل شود، و نتواند نگاه درستی به مردم داشته باشد، نتواند دغدغه های آن ها 
را بفهمند، و دچار بیماری »خود مردم پنداری« شود، در محاسبات اجتماعی خود دچار 

اشتباه و اختالل محاسباتی خواهد شد.
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قوم برگزیده

فهِم اینکه چرا مردم باید همراهی با هدف داشته باشند و بدون همراهی و ایمان به 
مردم، نمی توان به هدف نهایی رسید، معّلق بر فهم یکی از سنت های مهم الهی است 

که در نظام محاسبه و عقالنیت الهی تأثیر به سزایی دارد.

ح  و نقشه نهایی خود برای زمین  آن سنت الهی این است که خداوند ابا دارد از اینکه طر
که چنین قومی پیدا نشود  را جز از طریق یک قومی از مؤمنین انجام دهد و تا زمانی 
کفر و شرک و پیروزی مطلق عبودیت خدا و توحید را  که مأموریت الهی نابودی مطلق 
بپذیرد و آن را به سرمنزل مقصود برساند، خداوند این وعده را به تأخیر انداخته و از طرق 
کار اقدام نمی کند. این قوم را اصطالحًا قوم برگزیده می گویند، به  و اسباِب دیگر به این 
که این مأموریت را پذیرفته و خداوند به این سبب، این قوم را  که قومی است  این معنا 

برای انجام این مأموریت برگزیده است.

که  ارسال رسوالن الهی از ابتدای خلقت به سوی اقوام مختلف، با این هدف بوده است 
یکی از این اقوام به رسول الهی ایمان بیاورد و با هویت جمعی خودش پای کار نقشه الهی 
رسول آمده و خداوند از طریق این قوم، نقشه اش را برای هستی به سرانجام برساند. فلذا 
هر پیامبری از »قوم« خودش دعوت را شروع می کرد )کافی است تعبیر »یا قوِم« را در قرآن 
کنیم( آن هم به لسان خودشان )4ابراهیم( و می خواست قوم و  با 47 نتیجه جستجو 

ملت خود را همراه کند نه صرفًا چند نفری را.

که خداوند پیامبری با شریعت را به همین منظور به سویش  قوم نوح اولین قومی بود1 
گوش به فرمان رسول الهی ندادند و عذاب شدند. صبِر 950 سالۀ  فرستاد ولی این قوم 
خداوند با این قوم هم نشآن های است بر اینکه خداوند در اولین امتحانی که برای یک 
که مایۀ عبرتشان باشد، صبر زیادی می کند تا  قوم می آورد و پیش از آن قومی نیست 

 1)59اعراف با توجه به سیاق؛ 26-2۷حدید با توجه به سیاق(



حساب و کتاب انقالب

32

کاماًل بر آن ها تمام شود. حجت 

که به عذاب الهی  تمام اقوام بعدی از جمله قوم هود و صالح و لوط و شعیب و ... هم 
کام قرار می گیرند. عذاب استیصال برای این  دچار می شوند، در سلسله همین اقوام نا
ج شدن اندک  که وقتی مسؤولیت الهی را نپذیرفتند، ارزشی ندارند و با خار اقوام است 
که خداوند هر زمان قومی  گویا  کاماًل نابود میکند.  مؤمنین از بین آن ها، خداوند آن ها را 
را امتحان می کند که مگر این مسؤولیت را بپذیرد و وقتی از او نا امید شد، روی برگردانده 
و نابودش می کند و صبر می کند تا قومی دیگر یافت شود و مسؤولیت بر او عرضه شود. 
که نجات می یابند و رستگاری اخروی هم در انتظار  اندک مؤمنین هر قوم هم هرچند 
کشیدن  دوش  به  انتظار  بتوان  تا  نیستند  مؤمنین  قوم  و  ایمانی  جمع  ولی  آن هاست 
مأموریت الهی را از آن ها داشت. خداوند هنگام حضور پیامبر صلی اهلل علیه و آله در مکه 
که چرا ایمان نمی آورند تا ایمانشان برایشان فایده  گالیه را از اقوام و مردمان می کند  این 

بخشد؟

َکَشْفٰنا َعْنُهْم  ا آَمُنوا   َقْوَم ُیوُنَس َلّمٰ
ٰ
ٰکاَنْت َقْرَیٌة آَمَنْت َفَنَفَعٰها ِإیٰماُنٰها ِإاّل َفَلْو اٰل 

َك  ْعٰناُهْم ِإلٰی ِحیٍن  98ۚۚ َو َلْو ٰشاَء َرّبُ ْنٰیا َو َمّتَ
ُ

َعٰذاَب َاْلِخْزِي ِفي َاْلَحٰیاِة َالّد
ی َیُکوُنوا ُمْؤِمِنیَن ۚ  اَس َحّتٰ ْنَت ُتْکِرُه َالّنٰ

َ
 َفأ

َ
ُهْم َجِمیعًا أ

ُ
ُکّل ْرِض 

َ ْ
َمَن َمْن ِفي َال

َ
ل

یونس ، 99ۚ

که همه مردم زمین مؤمن شوند  کند  کاری  گر میخواست می توانست  خداوند می گوید ا
که نخواهد، حال آنکه هدف خلقت و سنت قطعی الهی این  ولی نمیخواهد؛ نه این 

کار روش دیگری دارد. است که این اّتفاق بیفتد، بلکه از این روش نمی خواهد و این 

اولین قوم برگزیده

که به شکل جدی این مسؤولیت را می پذیرد و خداوند این بار را بر  ظاهرًا اولین قومی 
عهده شان می گذارد، بنی اسرائیل است.
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ٰباَرْکٰنا  ِتي 
َ
َاّل َو َمٰغاِرَبَها  ْرِض 

َ ْ
َال ٰکاُنوا ُیْسَتْضَعُفوَن َمٰشاِرَق  ِذیَن 

َ
َاّل َاْلَقْوَم  ْوَرْثَنا 

َ
أ َو 

ٰکاَن  ْرٰنا ٰما  َك َاْلُحْسنٰی َعلٰی َبِني ِإْسٰراِئیَل ِبٰما َصَبُروا َو َدّمَ َکِلَمُت َرّبِ ْت  ِفیٰها َو َتّمَ
العراف ، 137ۚ ٰکاُنوا َیْعِرُشوَن ۚ  َیْصَنُع ِفْرَعْوُن َو َقْوُمُه َو ٰما 

ْلُتُکْم َعَلی َاْلٰعاَلِمیَن  
َ

ّنِي َفّض
َ
ْنَعْمُت َعَلْیُکْم َو أ

َ
ِتي أ

َ
ٰیا َبِني ِإْسٰراِئیَل ُاْذُکُروا ِنْعَمِتَي َاّل

ۚالبقرة،47 و 122ۚ

َلَقِد  َو   ...ۚ30 ۚالدخان ،  َاْلُمِهیِن   َاْلَعٰذاِب  ِمَن  ِإْسٰراِئیَل  َبِني  ْیٰنا  َنّجَ َلَقْد  َو 
الدخان ، 32ۚ ِاْخَتْرٰناُهْم َعلٰی ِعْلٍم َعَلی َاْلٰعاَلِمیَن ۚ 

قومی که همراه موسی شدند و پذیرفتند که برای استخالف در زمین همراه موسی شوند 
کردند. خداوند هم سالیان زیادی با آن ها همراهی  ولی در این راه سستی های زیادی 
این قوم،  را به سرمنزل مقصود برسانند ولی عصیآن های مکّرر  بار  این  بتوانند  تا  کرد 
نتیجه ای جز قسّی القلب شدنشان و ناامیدی خدا از آن ها نداشت و سرانجامشان »أشّد 
عداوة« شدن برای قوم برگزیده الهی و جبهه حق و قوم برگزیده شدِن شیطان شد. امری 

که در سوره صف به شکل خالصه و در سه پرده به آن اشاره شده است:

پردۀ اول اینکه بنی اسرائیل با اینکه موسی را قبول داشتند، اما اطاعت نکردند و تنبلی و 
سستی کردند. خوب شعار دادند اما کار نکردند.

ّنِي َرُسوُل َاهلِل ِإَلْیُکْم 
َ
َو ِإْذ ٰقاَل ُموسٰی ِلَقْوِمِه ٰیا َقْوِم ِلَم ُتْؤُذوَنِني َو َقْد َتْعَلُموَن أ

الصف ، 5ۚ ٰزاَغ َاهلُل ُقُلوَبُهْم َو َاهلُل اٰل َیْهِدي َاْلَقْوَم َاْلٰفاِسِقیَن ۚ 
َ
ا ٰزاُغوا أ َفَلّمٰ

پردۀ دوم زمان حضرت عیسی است که بنی اسرائیل حتی او را قبول هم نکردند و حضرت 
را تکذیب کرده و تهمت سحر به او زدند.

قًا ِلٰما َبْیَن  َو ِإْذ ٰقاَل ِعیَسی ِاْبُن َمْرَیَم ٰیا َبِني ِإْسٰراِئیَل ِإّنِي َرُسوُل َاهلِل ِإَلْیُکْم ُمَصّدِ
ا ٰجاَءُهْم  َفَلّمٰ ْحَمُد 

َ
أ ِاْسُمُه  َبْعِدي  ِتي ِمْن 

ْ
َیأ ِبَرُسوٍل  رًا  ُمَبّشِ َو  ْوٰراِة  َالّتَ ِمَن  َیَدّيَ 

ِن ِاْفَترٰى َعَلی َاهلِل  ْظَلُم ِمّمَ
َ
الصف ، 6ۚ َو َمْن أ ٰناِت ٰقاُلوا ٰهٰذا ِسْحٌر ُمِبیٌن ۚ  ِباْلَبّیِ

الصف ، 7ۚ اِلِمیَن ۚ 
ٰ

ْساٰلِم َو َاهلُل اٰل َیْهِدي َاْلَقْوَم َالّظ ِ
ْ

َاْلَکِذَب َو ُهَو ُیْدعٰی ِإَلی َال
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بلکه  کردند،  تنها تکذیب  نه  که بنی اسرائیل  پردۀ سوم هم زمان حضرت خاتم است 
شمشیر و زبان هم کشیدند و به مبارزه برای نابودی دین دست زدند.

َکِرَه َاْلٰکاِفُروَن  ۚالصف ،  ْفٰواِهِهْم َو َاهلُل ُمِتّمُ ُنوِرِه َو َلْو 
َ
ُیِریُدوَن ِلُیْطِفُؤا ُنوَر َاهلِل ِبأ

ۚ8

اینجا بود که بنی اسرائیل در انتهای امرشان به قساوت قلب رسیدند و » ُثّمَ َقَسْت ُقُلوُبُکْم 
البقرة، 74ۚ  َقْسَوًة«ۚ 

ُ
َشّد

َ
ْو أ

َ
َکاْلِحٰجاَرِة أ ِمْن َبْعِد ٰذِلَك َفِهَي 

پیامبر آخر الزمان

که این بار را باید بر دوش می کشید.  بعد از بنی اسرائیل، این قوِم پیامبِر آخرالزمان بود 
از  خاطر  همین  به  و  باشند  خودشان  که  داشتند  طمع  بنی اسرائیل  که  قومی  همان 
سرزمین های حاصلخیز بین النهرین، به بیابآن های گرم و خشک و بی آب و علف حجاز 

النعام ، 124ۚ. ْعَلُم َحْیُث َیْجَعُل ِرٰساَلَتُه«ۚ 
َ
آمده بودند. اما »َاهلُل أ

که  پیامبر صّلی اهلل علیه و آله هم در تمام مدت نبوتشان در مکه به دنبال این بودند 
کنند تا ایمان بیاورند و این بار را بپذیرند. و حتی به طائف هم می رفتند  قریش را راضی 
و  داشتند  عناد  و  لج بازی  مردمان  این  ولی  باشد.  شهر  آن  مردم  به  امیدی  شاید  که 
که می بینیم سوره های مکی پر است از یادآوری سرگذشت  نمی پذیرفتند. از این روست 
اقوام پیشین که به خدا ایمان نیاوردند و خدا آن ها را با عذاب الهی نابود کرد؛ و همچنین 

تهدید به نابودی کفار و مشرکین به همان صورت.

وقتی برخی از مردم مدینه نزد پیامبر صّلی اهلل علیه و آله آمدند و ایشان مشاهده کردند که 
ظرفیت پذیرش حرف حق را به شکل جمعی دارند، سریع این موقعیت را مغتنم شمردند 
و علی رغم اینکه شهر مدینه - نسبت به شهرهایی همچون مکه و طائف و صنعا و عدن 
- شهر چندان مهمی در شبه جزیره محسوب نمی شد، اما پیغمبر با پیمان بستن با هر 
کوچک  کردند و حکومت  دو قبیله این شهر و ایمان آوردنشان، به این شهر مهاجرت 
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اسالمیشان را پایه گذاری کردند و خداوند اصحاب پیامبر را برای انجام مأموریت خویش 
برگزید.

یِن ِمْن  ُکْم َو ٰما َجَعَل َعَلْیُکْم ِفي َالّدِ َو ٰجاِهُدوا ِفي َاهلِل َحّقَ ِجٰهاِدِه ُهَو ِاْجَتٰبا
ِلَیُکوَن  ٰهٰذا  َو ِفي  َقْبُل  ِمْن  َاْلُمْسِلِمیَن  ُکُم  ا َسّمٰ ُهَو  ِإْبٰراِهیَم  ِبیُکْم 

َ
أ َة 

َ
ِمّل ٍج  َحَر

ٰکاَة  اٰلَة َو آُتوا َالّزَ ِقیُموا َالّصَ
َ
اِس َفأ ُسوُل َشِهیدًا َعَلْیُکْم َو َتُکوُنوا ُشَهٰداَء َعَلی َالّنٰ َالّرَ

الحج ، 78ۚ ِصیُر ۚ  ُکْم َفِنْعَم َاْلَمْولٰی َو ِنْعَم َالّنَ َو ِاْعَتِصُموا ِباهلِل ُهَو َمْواٰل

برگزیدنی که معنایی جز مجاهدت در راه خدا - آن هم نه به قدر توان، بلکه به قدر حق 
گر همگی  ج هم نیست و امری آسان است زیرا ا جهاد الهی! - ندارد و البته سخت و حر
به ریسمان الهی چنگ بزنند و اعتصام بجویند، او بهترین سرپرست و موال و بهترین 

یاور است.

که دیگر در سوره های مدنی بیان سرگذشت اقوام عذاب شده پیشین تکرار  اینجاست 
کار باشد، دیگر عذاب استیصال نیست و عذاِب اقوام  گر هم عذابی در  نمی شود، زیرا ا

نافرمان به وسیله همین قوم برگزیده انجام خواهد شد.

ْیِدیُکْم َو ُیْخِزِهْم َو َیْنُصْرُکْم َعَلْیِهْم َو َیْشِف ُصُدوَر َقْوٍم 
َ
ْبُهُم َاهلُل ِبأ ٰقاِتُلوُهْم ُیَعّذِ
التوبة، 14ۚ ُمْؤِمِنیَن ۚ 

که مأموریت الهی را نپذیرفتند، الزم  گرچه برای قوم مؤمنان، تکرار سرگذشت اقوامی  ا
نیست؛ ولی بیان سرانجام قومی که مأموریت الهی را پذیرفت ولی به نهایت نرساند قطعًا 
الزم است. و سّر اصلی تکرار زیاد داستان بنی اسرائیل در قرآن و پرداختن به آن از زوایای 
که در سوره های مکی وقتی داستان  مختلف در همین امر است. از همین جهت است 
کشیدن بنی اسرائیل زیر دست فرعون و زمان  بنی اسرائیل ذکر می شود، تمرکز بر سختی 
ستم دیده بودنشان است؛ ولی در سوره های مدنی تمرکز بر داستان بنی اسرائیل بعد از 

رهایی شان از دست فرعون و تشکیل حکومت کوچک محلی شان است.

که اولین سوره نازل شده در مدینه است -  که خداوند در سوره بقره -  و از همین روست 
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ْنَعْمُت َعَلْیُکْم 
َ
ِتي أ

َ
بعد از اشاره به برگزیده بودِن بنی اسرائیل ٰیا َبِني ِإْسٰراِئیَل ُاْذُکُروا ِنْعَمِتَي َاّل

کار مسلمانان به عاقبت  ْلُتُکْم َعَلی َاْلٰعاَلِمیَن  ۚالبقرة، 47ۚ ، در همان ابتدای 
َ

ّنِي َفّض
َ
َو أ

بنی اسرائیل هم اشاره می کند و مؤمنان را حذر می دهد:

ِمَن  ِإّنَ  َو  َقْسَوًة   
ُ

َشّد
َ
أ ْو 

َ
أ َکاْلِحٰجاَرِة  َفِهَي  ٰذِلَك  َبْعِد  ِمْن  ُقُلوُبُکْم  َقَسْت  ُثّمَ 

ُج ِمْنُه َاْلٰماُء َو ِإّنَ  ُق َفَیْخُر
َ

ّق
َ

ْنٰهاُر َو ِإّنَ ِمْنٰها َلٰما َیّش
َ ْ
ُر ِمْنُه َال َاْلِحٰجاَرِة َلٰما َیَتَفّجَ

البقرة، 74ۚ ا َتْعَمُلوَن ۚ  ِمْنٰها َلٰما َیْهِبُط ِمْن َخْشَیِة َاهلِل َو َما َاهلُل ِبٰغاِفٍل َعّمٰ

و این تحذیر را در مواقع دیگر هم تکرار می کند:

ْیٰطاُن ٰما 
َ

َن َلُهُم َالّش ُعوا َو ٰلِکْن َقَسْت ُقُلوُبُهْم َو َزّیَ ُسٰنا َتَضّرَ
ْ
َفَلْو اٰل ِإْذ ٰجاَءُهْم َبأ

النعام ، 43ۚ ٰکاُنوا َیْعَمُلوَن ۚ 

که چرا در راه خدا  که در ابتدای سوره به مؤمنان می تازد  و خصوصا در سوره حدید، آنجا 
که  و جهاد با دشمنان خدا جهاد نمی کنند و به اقتضای ایمانشان رفتار نمی کنند؛ آنجا 
میگوید شما »مستخلفین« هستید و به جای اقوام پیشین آمده اید؛ و شما »میثاق« با خدا 

و رسول بسته اید و باید مطابقش رفتار کنید.

ِذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو 
َ
ا َجَعَلُکْم ُمْسَتْخَلِفیَن ِفیِه َفاّل ْنِفُقوا ِمّمٰ

َ
آِمُنوا ِباهلِل َو َرُسوِلِه َو أ

ُسوُل َیْدُعوُکْم ِلُتْؤِمُنوا  7ۚ َو ٰما َلُکْم اٰل ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َو َالّرَ َکِبیٌر ۚ  ْجٌر 
َ
ْنَفُقوا َلُهْم أ

َ
أ

الحدید، 8ۚ ُکْنُتْم ُمْؤِمِنیَن ۚ  َخَذ ِمیٰثاَقُکْم ِإْن 
َ
ُکْم َو َقْد أ ِبَرّبِ

که  که آیا وقت آن نرسیده  که خداوند در ادامه با حالتی منتظرانه بیان می کند  آنجاست 
مؤمنان قلبشان برای خدا خاشع شود و به سرانجام قوم برگزیدۀ قبلشان دچار نشوند که 

با سستی ورزیدن، وعده الهی برایشان به تأخیر افتاد و قلبهایشان سخت و قسّی شد؟!

ْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْکِر َاهلِل َو ٰما َنَزَل ِمَن َاْلَحّقِ َو اٰل َیُکوُنوا 
َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َ
ِن ِلّل

ْ
 َلْم َیأ

َ
أ

َمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َو َکِثیٌر ِمْنُهْم 
َ ْ
وُتوا َاْلِکٰتاَب ِمْن َقْبُل َفٰطاَل َعَلْیِهُم َال

ُ
ِذیَن أ

َ
َکاّل

الحدید، 16ۚ ٰفاِسُقوَن ۚ 

و در انتهای سوره در مقام تذکر دوباره به مؤمنان:
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اُس  َالّنٰ ِلَیُقوَم  َاْلِمیٰزاَن  َو  َاْلِکٰتاَب  َمَعُهُم  ْنَزْلٰنا 
َ
أ َو  ٰناِت  ِباْلَبّیِ ُرُسَلٰنا  ْرَسْلٰنا 

َ
أ َلَقْد 

اِس َو ِلَیْعَلَم َاهلُل َمْن َیْنُصُرُه  ٌس َشِدیٌد َو َمٰناِفُع ِللّنٰ
ْ
ْنَزْلَنا َاْلَحِدیَد ِفیِه َبأ

َ
ِباْلِقْسِط َو أ

ْرَسْلٰنا ُنوحًا َو ِإْبٰراِهیَم 
َ
الحدید، 25ۚ َو َلَقْد أ َو ُرُسَلُه ِباْلَغْیِب ِإّنَ َاهلَل َقِوّيٌ َعِزیٌز ۚ 

َکِثیٌر ِمْنُهْم ٰفاِسُقوَن  ۚ َة َو َاْلِکٰتاَب َفِمْنُهْم ُمْهَتٍد َو  ُبّوَ ِتِهَما َالّنُ ّیَ َو َجَعْلٰنا ِفي ُذّرِ
ْیٰنا ِبِعیَسی ِاْبِن َمْرَیَم َو آَتْیٰناُه 

َ
ْیٰنا َعلٰی آٰثاِرِهْم ِبُرُسِلٰنا َو َقّف

َ
الحدید، 26ۚ ُثّمَ َقّف

ًة ِاْبَتَدُعوٰها ٰما  َفًة َو َرْحَمًة َو َرْهٰباِنّیَ
ْ
َبُعوُه َرأ ِذیَن ِاّتَ

َ
ْنِجیَل َو َجَعْلٰنا ِفي ُقُلوِب َاّل ِ

ْ
َال

ِذیَن آَمُنوا 
َ
 ِاْبِتٰغاَء ِرْضٰواِن َاهلِل َفٰما َرَعْوٰها َحّقَ ِرٰعاَیِتٰها َفآَتْیَنا َاّل

َ
َکَتْبٰناٰها َعَلْیِهْم ِإاّل

ُقوا  ِذیَن آَمُنوا ِاّتَ
َ
َها َاّل ّیُ

َ
الحدید، 27ۚ ٰیا أ َکِثیٌر ِمْنُهْم ٰفاِسُقوَن ۚ  ْجَرُهْم َو 

َ
ِمْنُهْم أ

ِکْفَلْیِن ِمْن َرْحَمِتِه َو َیْجَعْل َلُکْم ُنورًا َتْمُشوَن ِبِه َو  َاهلَل َو آِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُیْؤِتُکْم 
 َیْقِدُروَن 

ٰ
اّل

َ
ْهُل َاْلِکٰتاِب أ

َ
 َیْعَلَم أ

ٰ
الحدید، 28ۚ ِلَئاّل َیْغِفْر َلُکْم َو َاهلُل َغُفوٌر َرِحیٌم ۚ 

ّنَ َاْلَفْضَل ِبَیِد َاهلِل ُیْؤِتیِه َمْن َیٰشاُء َو َاهلُل ُذو َاْلَفْضِل 
َ
َعلٰی َشْيٍء ِمْن َفْضِل َاهلِل َو أ

الحدید، 29ۚ َاْلَعِظیِم ۚ 

کتاب و میزان، تا »مردم قسط را اقامه  از نوح بسیار پیامبران فرستادیم با 
کنند«. حدید فرستادیم تا با بأس شدیدش، خداوند بداند چه کسی از روی 
غیب )و در شرایطی که محاسبات مادی، پیروزی را نشان نمی دهد( خدا و 
رسلش را یاری می کند )و با حدید در راه آنان می جنگد(. وگرنه خدا که خود 
قوی و شکست ناپذیر است )و نیازی به این یاری ندارد(. همه جوامع )در 
شخصیت جمعی خود( به گونه ای فاسق شدند، حتی پیروان عیسی ع که 
کنار  این بار رأفت و رهبانیت را نگه داشتند، اما با رعایت نکردن حق آن )و 
گذاشتن جنگ و حدید در راه خدا( باز هم فاسق شدند. ای مومنان )پس 
از این همه پیامبر و مردمانی که در این راه استقامت نکردند( در راه بمانید؛ 
گر  همه امکانات را هم خود خدا می دهد: هم رحمت، هم هدایت، و هم ا
اشتباه کردید غفران. تا اینکه اهل کتاب معتقد نشوند که توان بر فضل خدا 
که  که نرسیده اند. به آن نشان  نداشته اند )و راه به فضل خدا بسته بوده 
که فضل به ید خداست و  شما هم در این مسیر شکست خوردید( و تا این 

به هرکس می خواهد می دهد )به شما بدهد(...
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اجر پیامبر و عصیان قوم بعد از نبی

که بعد از رحلت ایشان رقم زدند، این وعده الهی را  اما قوم پیامبر )ص( هم با اتفاقاتی 
به تأخیر انداختند. ظاهرا بعد از این عصیان امکان برگشتن به مسیر حق و شکل دادن 
که به بهشت دنیوی بیانجامد تا سال 70 هجری قمری عقب میفتد.  حکومت حقه ای 

در روایتی که از امام باقر علیه السالم نقل شده است، ایشان می فرمایند: 

َبا َجْعَفٍر ع َیُقوُل َیا َثاِبُت ِإّنَ اهلَل َتَباَرَك 
َ
َماِلّيِ َقاَل َسِمْعُت أ

ُ
ِبي َحْمَزَة الّث

َ
َعْن أ

ْن ُقِتَل اْلُحَسْیُن َصَلَواُت 
َ
ا أ ْبِعیَن َفَلّمَ ْمَر ِفي الّسَ

َ ْ
َت َهَذا ال

َ
َکاَن َوّق َو َتَعاَلی َقْد 

ْرَبِعیَن َو ِماَئٍة 
َ
َرُه ِإَلی أ

َ
ّخ

َ
ْرِض َفأ

َ ْ
ْهِل ال

َ
 َغَضُب اهلِل َتَعاَلی َعَلی أ

َ
اهلِل َعَلْیِه اْشَتّد

ْتِر َو َلْم َیْجَعِل اهلُل َلُه َبْعَد َذِلَك  َذْعُتُم اْلَحِدیَث َفَکَشْفُتْم ِقَناَع الّسَ
َ
ُکْم َفأ ْثَنا

َ
َفَحّد

اْلِکتاِب)الکافي )ط -  ّمُ 
ُ
أ ِعْنَدُه  َو  ُیْثِبُت  َو  َیشاُء  اهلُل ما  َیْمُحوا  َو  ِعْنَدَنا  َوْقتًا 

السالمیة(، ج 1، ص 368(.

کان یقول- إلی السبعین بالء و بعد  قال أبو حمزة فقلت لبي جعفر: إن علیا 
السبعین رخاء- و قد مضت السبعون و لم یروا رخاء فقال لي أبو جعفر: یا 
کان قد وقت هذا المر في السبعین، فلما قتل الحسین ص  ثابت إن اهلل 
کم  اشتد غضب اهلل علی أهل الرض- فأخره إلی أربعین و مائة سنة، فحدثنا
لذلك  یجعل  لم  و  اهلل  فأخره  الستر-  قناع  کشفتم  و  الحدیث،  فأذعتم 
ّمُ اْلِکتاِب )تفسیر 

ُ
عندنا وقتا- ثم قال َیْمُحوا اهلُل ما َیشاُء َو ُیْثِبُت- َو ِعْنَدُه أ

العیاشي، ج 2، ص: 218(.

که در سال  ح خدای متعال این بوده است  بعد از رحلت پیامبر صّلی اهلل علیه و آله، طر
70 هجری قمری مشکالت حل شود ولی عدم همراهی مردم با اصالحات مورد انتظار 
گذاشتن  کردن پشت امام حسن علیه السالم و از همه مهمتر تنها  امیرمؤمنان و خالی 
کربال و فاجعه عاشورا، باز هم این امر را به تأخیر  امام حسین علیه السالم در صحرای 
انداخت. در واقع بعد از عدم همراهی مردم با امیرمؤمنان و امام حسن علیهما السالم، 
که از آن به قهرمانانه ترین نرمش تاریخ تعبیر  صلح امام حسن علیه السالم با معاویه - 
گذاشت تا نتیجه عدم استقامت خود و  می شود - فرصتی را پیش روی مردِم آن زمان 
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از آن برای میدآن های بعدی  را ببینند، بلکه تجربه ای شود و  تسلط بنی امیه بر امور 
درس بگیرند. ضعف دستگاه محاسبه و تحلیل مردم و قوتی که معاویه در واژگون نشان 
دادن حق و ایجاد خطای تحلیلی در مردم داشت هم مانع از انجام قیامی جدی می شد 

که بتواند در بیدار کردن مردم مؤثر باشد.

کار آمدن یزید، چون او توان پدرش را در  اما بعد از به درک واصل شدن معاویه و روی 
کردند. مقدمات قیام هم ظاهرًا خوب  این زمینه نداشت، امام حسین علیه السالم قیام 
که در یک  باشیم  انتظار داشته  میتوانستیم  نبود،  گر سستِی مردم  ا و  بود  رفته  پیش 
کوتاه مدت و یکی دو ساله!- مردم  نبرد و مقاومت تقریبًا ده ساله )از 61 تا 70( - و نه 
می توانستند استخالف و جانشینی مستضعفین را روی زمین مشاهده کنند و وعده الهی 
به سرانجام می رسید. اما خطای محاسباتی، عدم عقالنیت واقعی - در عین ادعای 
با لشکر موهوم شامیان و عدم  از مواجه شدن  عقالنیِت پوچ اندیش دنیوی - ، ترس 
اعتماد به وعده های الهی باعث شد که امام حسین علیه السالم در میدان نبرد تنها بماند 
که تا نزدیکی فتح سرزمین  و وعده الهی باز هم به تأخیر بیفتد. همچون بنی اسرائیل 

مقدس رفتند ولی سستی کردند و خدا هم آن ها را به عذاب سرگردانی دچار کرد:

ْنِبیاَء َو 
َ
َو ِإْذ قاَل ُموسی  ِلَقْوِمِه یا َقْوِم اْذُکُروا ِنْعَمَت اهلِل َعَلْیُکْم ِإْذ َجَعَل فیُکْم أ

ْرَض 
َ ْ
َحدًا ِمَن اْلعاَلمیَن )20(یا َقْوِم اْدُخُلوا ال

َ
ُکْم ما َلْم ُیْؤِت أ َجَعَلُکْم ُمُلوکًا َو آتا

ْدباِرُکْم َفَتْنَقِلُبوا خاِسریَن )21(
َ
وا َعلی  أ

ُ
َکَتَب اهلُل َلُکْم َو ال َتْرَتّد تي  

َ
َسَة اّل

َ
اْلُمَقّد

ی َیْخُرُجوا ِمْنها َفِإْن  ا َلْن َنْدُخَلها َحّتَ اریَن َو ِإّنَ قاُلوا یا ُموسی  ِإّنَ فیها َقْومًا َجّبَ
اهلُل  ْنَعَم 

َ
أ َیخاُفوَن  ذیَن 

َ
اّل ِمَن  َرُجالِن  )22(قاَل  داِخُلوَن  ا  َفِإّنَ ِمْنها  َیْخُرُجوا 

ُلوا 
َ

ُکْم غاِلُبوَن َو َعَلی اهلِل َفَتَوّک َعَلْیِهَما اْدُخُلوا َعَلْیِهُم اْلباَب َفِإذا َدَخْلُتُموُه َفِإّنَ
َبدًا ما داُموا فیها َفاْذَهْب 

َ
ا َلْن َنْدُخَلها أ ُکْنُتْم ُمْؤِمنیَن )23(قاُلوا یا ُموسی  ِإّنَ ِإْن 

ا هاُهنا قاِعُدوَن )24مائده( َك َفقاِتال ِإّنَ ْنَت َو َرّبُ
َ
أ

امام  این عصیان، شرایط پیچیده تر و سخت تر شد و مسیر طوالنی تر شد.  و به خاطر 
حسین علیه السالم طرحش طوالنی مدت بود، و هرچند به واسطه عصیان مردمش در 
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که منقول  گم نمی شود ولو در زمانی طوالنی. آیاتی  زمان خود شکست خورد، اما حق 
ح  است از سر مبارک امام حسین علیه السالم در باالی نی شنیده می شد، به خوبی بر طر

ایشان قابل تطبیق هستند:

ا َجَعْلنا  َسفًا )6(ِإّنَ
َ
َك باِخٌع َنْفَسَك َعلی  آثاِرِهْم ِإْن َلْم ُیْؤِمُنوا ِبهَذا اْلَحدیِث أ

َ
َفَلَعّل

ا َلجاِعُلوَن ما َعَلْیها  ْحَسُن َعَماًل )7(َو ِإّنَ
َ
ُهْم أ ّیُ

َ
ْرِض زیَنًة َلها ِلَنْبُلَوُهْم أ

َ ْ
ما َعَلی ال

قیِم کاُنوا ِمْن آیاِتنا َعَجبًا  ْصحاَب اْلَکْهِف َو الّرَ
َ
ّنَ أ

َ
ْم َحِسْبَت أ

َ
َصعیدًا ُجُرزًا )8( أ

ْئ َلنا ِمْن  نا آِتنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َو َهّیِ َوى اْلِفْتَیُة ِإَلی اْلَکْهِف َفقاُلوا َرّبَ
َ
)9(ِإْذ أ

ْمِرنا َرَشدًا )10(َفَضَرْبنا َعَلی آذاِنِهْم ِفي اْلَکْهِف ِسنیَن َعَددًا )11(ُثّمَ َبَعْثناُهْم 
َ
أ

َمدًا )12کهف(:
َ
ْحصی  ِلما َلِبُثوا أ

َ
ّيُ اْلِحْزَبْیِن أ

َ
ِلَنْعَلَم أ

که از اسف و حرص ایمان نیاوردن مردم جان ببازی؛ در  ای پیامبر ص نزدیک است 
تا این مردم امتحان شوند و سرانجام همه  کردیم  را آماده  که خود ما این فضا  حالی 
کهف  که اصحاب  کرده ای  گمان  که )نکند(  این ها دود می شود و ارزشی ندارد. یا این 
و رقیم، از آیات عجیب ما هستند ) و تکرار نخواهند شد؟(. )نه، این آیه تکرار می شود و 
کهف  که جوانان به  که نجات می دهیم(. هنگامی  عجیب نیست. بلکه سنت ما است 
پناه بردند و رحمت خواستند و »کارمان را به سرانجام برسان«. در آن اوضاع ظاهرًا خراب 
که اینان به غار پناه برده بودند، رَشد ماجرا را از خدا خواستند، پس خدا هم بر گوش آنان 
کدام یک از دو حزب )حق و باطل(  که بیدار شدند، بدانیم  چند سالی پرده زد تا بعد 

نسبت به این زمان مسلط ترند؟

اَعَة ال َرْیَب فیها ِإْذ  ّنَ الّسَ
َ
ّنَ َوْعَد اهلِل َحّقٌ َو أ

َ
ْعَثْرنا َعَلْیِهْم ِلَیْعَلُموا أ

َ
َکذِلَك أ َو 

ذیَن 
َ
ْعَلُم ِبِهْم قاَل اّل

َ
ُهْم أ ْمَرُهْم َفقاُلوا اْبُنوا َعَلْیِهْم ُبْنیانًا َرّبُ

َ
َیَتناَزُعوَن َبْیَنُهْم أ

ِخَذّنَ َعَلْیِهْم َمْسِجدًا )21کهف(: ْمِرِهْم َلَنّتَ
َ
َغَلُبوا َعلی  أ

کار آنان در  که وعده یاری اش بر خوبان راست است و  خداوند می خواست نشان دهد 
صورت استقامت اثر خواهدکرد.

ح خود را در حّد بازه چند قرن )مانند اصحاب کهف( معرفی می کند،  امام علیه السالم طر
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که کدام یک از دو حزب پیروز بوده اند و مسلط بر تاریخ. گردد  تا پس از آن دوران معلوم 

جالب اینجاست که علی رغم این عصیان فاجعه بار و بی سابقه، خداوند از آن قوم ناامید 
نمی شود و باز هم به آن ها فرصت می دهد و ظاهرًا این بار وعده ی ظهور تا سال 140 
کار خراب می شود.  که باز هم  کند  عقب می افتد و بنا بوده امام صادق علیه السالم قیام 
کار عقب افتاد،  کردند و باز هم  کردند و اسرار ائمه ع را فاش  این بار هم شیعیان عصیان 

و بعد از این در روایات زمانی برایش تعیین نشده است.

سنت استبدال

سنت استبدال قوم برگزیده و آوردن قومی دیگر، سنتی مخصوص بنی اسرائیل نبوده 
است و در قرآن هم بر آن تصریح شده است. کار خدا لنگ هیچ قومی نیست، حتی قومی 
که به تصریح خداوند برگزیده بود و خداوند این همه نزدشان  به عظمت بنی اسرائیل 
استبدال  به  تهدید  هم  را  مومنین  بارها  خداوند  کرد.  هزینه  برایشان  و  فرستاد  پیامبر 
کنون دیگر  کرده و ا که خود مومنیِن این دوران را جایگزین بنی اسرائیل  می کند، چنان 
بنی اسرائیل قومی برگزیده نیست. آنان قساوت قلب گرفته و در حضیض ذلت تاریخی، 
گر زیاد برای  کنونی هم ا گوشی برای اعتماد به وعده های الهی ندارند. مومنین دوران 

خدا ناز کنند به زباله دان تاریخ خواهند رفت تا قومی دیگر جایگزینشان شود.

چنانکه که در سوره محمد بعد از تشویق مؤمنان به جهاد در راه خدا و در مقابل دشمنان 
گر شما این وظیفه الهی را انجام ندهید،  که ا خدا، در آیه آخر مؤمنان را تهدید می کند 

خداوند قوم دیگری را می آورد که مانند شما نباشند:

محمد،  ْعٰماَلُکْم ۚ 
َ
ُسوَل َو اٰل ُتْبِطُلوا أ ِطیُعوا َالّرَ

َ
ِطیُعوا َاهلَل َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َ
َها َاّل ّیُ

َ
ٰیا أ

اٌر َفَلْن َیْغِفَر 
ٰ

ُکّف وا َعْن َسِبیِل َاهلِل ُثّمَ ٰماُتوا َو ُهْم 
ُ

َکَفُروا َو َصّد ِذیَن 
َ
َاّل 33ۚ ِإّنَ 

َاهلُل  َو  ْعَلْوَن 
َ ْ
َال ْنُتُم 

َ
أ َو  ْلِم  َالّسَ ِإَلی  َتْدُعوا  َو  َتِهُنوا  َفاٰل  َلُهْم  ۚمحمد، 34ۚ  َاهلُل 

ْنُتْم ٰهُؤاٰلِء ُتْدَعْوَن ِلُتْنِفُقوا 
َ
محمد، 35ۚ ... ٰها أ ْعٰماَلُکْم ۚ 

َ
َمَعُکْم َو َلْن َیِتَرُکْم أ
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ٰما َیْبَخُل َعْن َنْفِسِه َو َاهلُل  ِفي َسِبیِل َاهلِل َفِمْنُکْم َمْن َیْبَخُل َو َمْن َیْبَخْل َفِإّنَ
ْمٰثاَلُکْم  ۚ

َ
ْوا َیْسَتْبِدْل َقْومًا َغْیَرُکْم ُثّمَ اٰل َیُکوُنوا أ

َ
ْنُتُم َاْلُفَقٰراُء َو ِإْن َتَتَوّل

َ
َاْلَغِنّيُ َو أ

محمد، 38ۚ

کار منافقین سست  گرفتن  که در انتهای عمر پیامبر و هنگام رونق  یا آیات سوره توبه 
ایمان نازل شده است:

ْرِض 
َ ْ
اَقْلُتْم ِإَلی َال

ٰ
ِذیَن آَمُنوا ٰما َلُکْم ِإٰذا ِقیَل َلُکُم ِاْنِفُروا ِفي َسِبیِل َاهلِل ِاّث

َ
َها َاّل ّیُ

َ
ٰیا أ

 َقِلیٌل ۚ 
ٰ
ِخَرِة ِإاّل

ْ
ْنٰیا ِفي َال

ُ
ِخَرِة َفٰما َمٰتاُع َاْلَحٰیاِة َالّد

ْ
ْنٰیا ِمَن َال

ُ
 َرِضیُتْم ِباْلَحٰیاِة َالّد

َ
أ

وُه  ِلیمًا َو َیْسَتْبِدْل َقْومًا َغْیَرُکْم َو اٰل َتُضّرُ
َ
ْبُکْم َعٰذابًا أ  َتْنِفُروا ُیَعّذِ

ٰ
التوبة، 38ۚ ِإاّل

التوبة، 39ۚ ُکّلِ َشْيٍء َقِدیٌر ۚ  َشْیئًا َو َاهلُل َعلٰی 

که بر رسول  که طبق برخی روایات، آخرین سوره ای است  و همچنین آیات سوره مائده 
نازل شده است؛ آیات پیرامون آیه والیت که با کمی تأمل معلوم می شود که دارد جانشین 

بعد از پیامبر و مسیر امت اسالمی بعد از ایشان را ترسیم می کند:

ْن ُتِصیَبٰنا 
َ
ِذیَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ُیٰساِرُعوَن ِفیِهْم َیُقوُلوَن َنْخشٰی أ

َ
َفَتَرى َاّل

وا ِفي  َسّرُ
َ
ْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُیْصِبُحوا َعلٰی ٰما أ

َ
ْو أ

َ
ِتَي ِباْلَفْتِح أ

ْ
ْن َیأ

َ
ٰداِئَرٌة َفَعَسی َاهلُل أ

 ِمْنُکْم َعْن 
َ

ِذیَن آَمُنوا َمْن َیْرَتّد
َ
َها َاّل ّیُ

َ
ْنُفِسِهْم ٰناِدِمیَن  ۚالمائدة، 52ۚ... ٰیا أ

َ
أ

ٍة َعَلی  ِعّزَ
َ
ٍة َعَلی َاْلُمْؤِمِنیَن أ

َ
ِذّل

َ
وَنُه أ ُهْم َو ُیِحّبُ ِتي َاهلُل ِبَقْوٍم ُیِحّبُ

ْ
ِدیِنِه َفَسْوَف َیأ

َلْوَمَة اٰلِئٍم ٰذِلَك َفْضُل َاهلِل  َاْلٰکاِفِریَن ُیٰجاِهُدوَن ِفي َسِبیِل َاهلِل َو اٰل َیٰخاُفوَن 
ُکُم َاهلُل َو َرُسوُلُه َو  ٰما َوِلّیُ ُیْؤِتیِه َمْن َیٰشاُء َو َاهلُل ٰواِسٌع َعِلیٌم  ۚالمائدة، 54ۚ ِإّنَ
ِکُعوَن  ۚالمائدة،  ٰکاَة َو ُهْم ٰرا اٰلَة َو ُیْؤُتوَن َالّزَ ِذیَن ُیِقیُموَن َالّصَ

َ
ِذیَن آَمُنوا َاّل

َ
َاّل

ِذیَن آَمُنوا َفِإّنَ ِحْزَب َاهلِل ُهُم َاْلٰغاِلُبوَن  ۚ
َ
 َاهلَل َو َرُسوَلُه َو َاّل

َ
55ۚ َو َمْن َیَتَوّل

المائدة، 56ۚ

مؤمنین ضعیف االیمان و آن ها که در قلبشان مریضی است، از ترس سختی 
گر با آن ها  که ا کفار می روند و می ترسند  کتاب و  و مصیبت، به سوی اهل 
اظهار همراهی و موّدت نکنند، آن ها به جامعه مسلمانان آسیبی برسانند. 
که  گر اینها از پیمانی  که ا خداوند هم در پس سستی آن ها، تهدید می کند 
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همان  به  بلکه  شدن،  کافر  معنای  به  )نه  شوند  مرتد  و  برگردند  بسته اند 
کفار( خداوند قوم  معنای برگشتن از میثاق الهی و یاری پیامبر در مبارزه با 
که آن ها این مجاهدت را انجام می دهند و از هیچ  دیگری را خواهد آورد 
سرزنش و محاسباِت ظاهرًا عقالیی هم نمی ترسند؛ تنها به وعده خدا اّتکا 
گروه حزب اهلل  این  و  از رسول می کنند  بعد  الهی  از ولی  و پیروی  می کنند 

هستند که پیروزی نهایی مخصوص آن هاست.

و در موقعیت خطیر جنگ احزاب که اوج فشار بر مؤمنان است، خداوند در انتهای سوره 
احزاب به مؤمنان یادآور می شود که:

ٰکاَن ِعْنَد  ا ٰقاُلوا َو  ُه َاهلُل ِمّمٰ
َ
أ ِذیَن آَذْوا ُموسٰی َفَبّرَ

َ
َکاّل ِذیَن آَمُنوا اٰل َتُکوُنوا 

َ
َها َاّل ّیُ

َ
ٰیا أ

ُقوا َاهلَل َو ُقوُلوا َقْواًل َسِدیدًا   ِذیَن آَمُنوا ِاّتَ
َ
َها َاّل ّیُ

َ
َاهلِل َوِجیهًا  ۚالحزاب ، 69ۚ ٰیا أ

ْعٰماَلُکْم َو َیْغِفْر َلُکْم ُذُنوَبُکْم َو َمْن ُیِطِع َاهلَل َو 
َ
ۚالحزاب ، 70ۚ ُیْصِلْح َلُکْم أ

ٰماٰواِت  ٰماَنَة َعَلی َالّسَ
َ ْ
ا َعَرْضَنا َال َرُسوَلُه َفَقْد ٰفاَز َفْوزًا َعِظیمًا  ۚالحزاب ، 71ۚ ِإّنٰ

ُه  ِإّنَ ْنٰساُن  ِ
ْ

َال َحَمَلَها  َو  ِمْنٰها  ْشَفْقَن 
َ
أ َو  َیْحِمْلَنٰها  ْن 

َ
أ َبْیَن 

َ
َفأ َاْلِجٰباِل  َو  ْرِض 

َ ْ
َال َو 

َو  َاْلُمٰناِفٰقاِت  َو  َاْلُمٰناِفِقیَن  َاهلُل  َب  ِلُیَعّذِ ۚالحزاب ، 72ۚ  َجُهواًل   َظُلومًا  ٰکاَن 
َاهلُل  ٰکاَن  َو  َاْلُمْؤِمٰناِت  َو  َاْلُمْؤِمِنیَن  َعَلی  َاهلُل  َیُتوَب  َو  َاْلُمْشِرٰکاِت  َو  َاْلُمْشِرِکیَن 

الحزاب ، 73ۚ َغُفورًا َرِحیمًا ۚ 

گر این جامعه ایمانی بعد از آنکه بار امانت را پذیرفت، به مقاومت خود ادامه دهد و  ا
را به ثمر می نشاند و به رستگاری  مانند قوم موسی نشود، قطعًا خداوند تالش هایش 
گر هم بعد از  عظیم می رساند و عصیآن هایش را می بخشد و توبه اش را می پذیرد. و ا
کند، سرنوشتی جز عذاب الهی در انتظار این منافقان نخواهد  پذیرش این بار، آن را رها 

بود.

که بار دیگر این بار را بپذیرند و این  از همان 1200 سال پیش خداوند منتظر قومی بوده 
بار به خالف اقوام برگزیده پیشین، با مقاومت خویش آن را به سرانجام هم برسانند 
کند و  و خداوند هم با فرستادن منجی آخرالزمان آنان را در زمانه تنگنای شدید یاری 

بهشت موعود زمینی را تحقق بخشد.
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طلوع فجر انقالب اسالمی ایران

و این مردم ایران و انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی رحمت اهلل علیه بودند 
گفتند و خداوند هم  که به این ندای الهی لبیک  که بعد از 1200 سال اولین قومی شدند 
کرد و آیات خویش را  یاری و نصرت خویش را در موقعیت های مختلف بر این قوم نازل 

به آن ها نشان داد.

که به تفسیر آیه 38 سوره محمد و 54 سوره مائده میپردازند، در توصیِف  حتی در روایاتی 
که خداوند وعده آمدن و استبدال به آن را داده است، به قوم سلمان  »آن قوم دیگر« 

فارسی و ایرانیان اشاره شده است:

ٍد  ْنِدّيِ ْبِن ُمَحّمَ ِبیِه َعْبِد اهلِل ْبِن َجْعَفٍر َعِن الّسِ
َ
ُد ْبُن َعْبِد اهلِل َعْن أ َثِني ُمَحّمَ

َ
َحّد

ُبو َعْبِد اهلِل ع  َیا اْبَن 
َ
َعْن ُیوُنَس ْبِن َیْعُقوَب َعْن َیْعُقوَب ْبِن َقْیٍس َقاَل َقاَل أ

ْبَناَء 
َ
أ َعَنی  ْمثاَلُکْم  

َ
أ َیُکوُنوا  ال  ُثّمَ  َغْیَرُکْم-  َقْومًا  َیْسَتْبِدْل  ْوا 

َ
َتَتَوّل ِإْن  َو  َقْیٍس  

اْلَمَواِلي اْلُمْعَتِقیَن  )تفسیر قمی ج2 ص309(

تفسیر المیزان در ذیل آیه38 سوره محمد:

ج عبد الرزاق و عبد بن حمید و الترمذي و ابن جریر  »و في الدر المنثور، أخر
و ابن أبي حاتم و الطبراني في الوسط و البیهقي في الدالئل عن أبي هریرة 
ال  ُثّمَ  َغْیَرُکْم-  َقْومًا  َیْسَتْبِدْل  ْوا 

َ
َتَتَوّل ِإْن  »َو  الیة:  هذه  اهلل  رسول  تال  قال*: 

ْمثاَلُکْم « فقالوا: یا رسول اهلل- من هؤالء الذین إن تولینا استبدلوا بنا؟ 
َ
َیُکوُنوا أ

فضرب رسول اهلل ص علی منکب سلمان- ثم قال: هذا و قومه، و الذي 
نفسي بیده لو کان الیمان منوطا بالثریا- لتناوله رجال من فارس.

أقول: و روي بطرق أخر عن أبي هریرة: مثله. و کذا عن ابن مردویه عن جابر: 
مثله .

ْوا« یا معشر 
َ
و في المجمع، و روى أبو بصیر عن أبي جعفر )ع( قال: »ِإْن َتَتَوّل

العرب »َیْسَتْبِدْل َقْومًا َغْیَرُکْم « یعني الموالي.
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و فیه، عن أبي عبد اهلل )ع( قال: قد و اهلل أبدل خیرا منهم الموالي.«

و عن تفسیر العّیاشّي عن رجل عن أبي عبد اهلل علیه الّسالم قال: سألته عن 
ٍة  ِعّزَ

َ
ٍة َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن أ

َ
ِذّل

َ
وَنُه أ ُهْم َو ُیِحّبُ ِتي اهلُل ِبَقْوٍم ُیِحّبُ

ْ
هذه الیة: َفَسْوَف َیأ

َعَلی اْلکاِفِریَن؟ قال علیه الّسالم: الموالي،.

و روى أبو إسحاق الثعلبي في تفسیره أن النبي ص سئل عن هذه الیة- 
کان الدین  فضرب بیده علی عاتق سلمان- فقال: هذا و ذووه، ثم قال: لو 

معلقا بالثریا- لتناوله رجال من أبناء فارس.

در واقع حرکت انقالب ایران امتداد همان حرکت و قیام انبیاء و اولیاء الهی بوده و هست:

» امروز نبرد جمهوری اسالمی با استکبار - که با انقالب آغاز شد و همچنان با 
قّوت ادامه دارد - همان نبرد پیغمبران با طواغیت زمان، با شیاطین انس 

و جن است.

ما دنبال آرمآن های بلند هستیم؛ دنبال تشکیل جامعه ی اسالمی، نظام 
کشور اسالمی، اّمت اسالمی و تحّقق بخشیدن به آرزوهای بزرگ  اسالمی، 
زمان  شیطانی  دستگاه های  و  ]هستیم[؛  شهیدان  و  صّدیقان  و  پیامبران 
کارشکنی  یک جبهه اند و طبعًا با یک چنین حرکتی مخالف اند. ]بنابراین[ 
می کنند، اذیت می کنند، تهدید می کنند؛ در عین حال با همه ی زرق و برقی 
که  ماّدی ای  توانایی های  و  ظاهری  جالل  و  دارد  مقابل  جبهه ی  آن  که 
دارد، این حرکت الهی و حرکت پیامبرانه راه خودش را دارد ادامه می دهد 
و پیش می رود، اثر می گذارد، روزبه روز توسعه پیدا می کند، روزبه روز عمق 

پیدا می کند.« )93/6/14(

که وقتی خبر پیروزی انقالب را به شهید صدر دادند، ایشان فرمودند:  از این جهت بود 
که در محاسبه ها  »الیوم تحققت حلم االنبیاء« امروز آرزوی انبیاء محقق شد. این است 
باید قدر این سرمایه عظیم را دانست و به راحتی دم از پای کار نبودن مردم و ضعف آن ها 

حرف نزد.
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که مردم ما را باالتر از مردم حجاز زمان پیامبر اعظم و امیرمؤمنان  امثال امام خمینی 
که مردم ما خیلی به چنین نقطه ای نزدیک  علیهما السالم میدانند، از این جهت است 
گردان مکتب اهل بیت، نه یکی از  که حاضر شدند ذیل پرچم یکی از شا شدند. مردمی 
خود اهل بیت، بایستند و هزینه بدهند. مردمی که بعد از فوت امامشان، به خالف مردم 
زمان پیامبر، به نهضت پشت نکردند و تا همین امروز هم مشتاقانه در میدان های نبرد 
نظامی در سوریه و عراق و مقاومت اقتصادی پیشران هستند. این چنین مردمی واقعا 

عجیب اند.

زحمات بسیار زیادی در طول تاریخ انبیا و اسالم و تشیع کشیده شده است تا چنین قیامی 
را فراهم  تربیت شوند و مقدمات ظهور حضرت حجت  صورت بگیرد و چنین مردمی 

آورند.

که اعتماد به مردم و ایمان به اینکه توان مردم و جامعه ایمانی می تواند  از این روست 
جلوی هر قدرتی بایستد، از مهم ترین مؤلفه های نظام محاسبه عقالنی و الهی است.

َدَك ِبَنْصِرِه َو ِباْلُمْؤِمِنیَن   ّیَ
َ
ِذي أ

َ
ْن َیْخَدُعوَك َفِإّنَ َحْسَبَك َاهلُل ُهَو َاّل

َ
َو ِإْن ُیِریُدوا أ

ْفَت َبْیَن 
َ
ّل
َ
ْرِض َجِمیعًا ٰما أ

َ ْ
ْنَفْقَت ٰما ِفي َال

َ
َف َبْیَن ُقُلوِبِهْم َلْو أ

َ
ّل
َ
ۚالنفال ، 62ۚ َو أ

ِبّيُ  َها َالّنَ ّیُ
َ
ُه َعِزیٌز َحِکیٌم  ۚالنفال ، 63ۚ ٰیا أ َف َبْیَنُهْم ِإّنَ

َ
ّل
َ
ُقُلوِبِهْم َو ٰلِکّنَ َاهلَل أ

النفال ، 64ۚ َبَعَك ِمَن َاْلُمْؤِمِنیَن ۚ  َحْسُبَك َاهلُل َو َمِن ِاّتَ

5- »من حیث ال یحتسب« برای متقین!
کند و جزئی از  که مؤمن باید در دستگاه محاسباتی خود وارد  یکی از مهمترین عناصری 
عقالنیت قرآنی و مطابق با حقیقت تکوینی عالم است، این است که خداوند تمایل دارد 
کند؛ و این امتحانی  وعده هایش را به تناسب تقوای فرد، »من حیث الیحتسب« عملی 

است بر آن که بندگان چقدر به او اعتماد دارند.
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خداوند »وعده« اش را به شکل قطعی داده است، و هرچند همه قرینه های »تجربی 
کنند، خللی وارد نخواهد شد. حال، به تناسب تقوا،  و مادی« خالف آن را پیش بینی 

خداوند هرچه بیشتر وعده ها را »من حیُث الیحتسب« حاصل می کند.

آیات و روایات داّل بر این مطلب نیز زیاد است:

ِق اهلَل َیْجَعْل َلُه َمْخَرجًا )2( َو َیْرُزْقُه ِمْن َحْیُث ال َیْحَتِسُب َو َمْن  ...َو َمْن َیّتَ
َقْدرًا  َشْي ٍء  ِلُکّلِ  اهلُل  َجَعَل  َقْد  ْمِرِه 

َ
أ باِلُغ  اهلَل  ِإّنَ  َحْسُبُه  َفُهَو  اهلِل  َعَلی  ْل 

َ
َیَتَوّک

ْمِرِه ُیْسرًا )4طالق(
َ
ِق اهلَل َیْجَعْل َلُه ِمْن أ )3(...َو َمْن َیّتَ

کند به او روزی می دهد! به  که حساب نمی  کند خدا از راهی  هرکس تقوا 
هردلیلی خداوند تمایل دارد که از این راه به متقیان روزی دهد. جمله بدون 

کامل بود، ولی این قید اضافه شده تا این اصل را حاصل آوَرد. این قید نیز 

ُه َلَحّقٌ ِمْثَل  ْرِض ِإّنَ
َ ْ
ماِء َو ال ماِء ِرْزُقُکْم َو ما ُتوَعُدوَن )22( َفَو َرّبِ الّسَ َو ِفي الّسَ

ُکْم َتْنِطُقوَن )23ذاریات(: ّنَ
َ
ما أ

وعده ها و رزق، در آسمان است و از آسمان داده می شود. نه از زمین با ابزار 
و طُرق عادی و متکثرانه.

ما  باِت  َطّیِ ِمْن  ُکُلوا  ْلوى   الّسَ َو  اْلَمّنَ  َعَلْیُکُم  ْنَزْلنا 
َ
أ َو  اْلَغماَم  َعَلْیُکُم  ْلنا 

َ
َظّل َو 

ْنُفَسُهْم َیْظِلُموَن )57(...َو ِإْذ ُقْلُتْم یا ُموسی  
َ
ُکْم َو ما َظَلُمونا َو لِکْن کاُنوا أ َرَزْقنا

ْرُض ِمْن َبْقِلها 
َ ْ
ا ُتْنِبُت ال ْج َلنا ِمّمَ َك ُیْخِر َلْن َنْصِبَر َعلی  َطعاٍم واِحٍد َفاْدُع َلنا َرّبَ

ذي ُهَو 
َ
ْدنی  ِباّل

َ
ذي ُهَو أ

َ
 َتْسَتْبِدُلوَن اّل

َ
اِئها َو ُفوِمها َو َعَدِسها َو َبَصِلها قاَل أ

َ
َو ِقّث

ُة َو اْلَمْسَکَنُة َو باُؤ 
َ
ّل ْلُتْم َو ُضِرَبْت َعَلْیِهُم الّذِ

َ
َخْیٌر اْهِبُطوا ِمْصرًا َفِإّنَ َلُکْم ما َسأ

یَن ِبَغْیِر  ِبّیِ کاُنوا َیْکُفُروَن ِبآیاِت اهلِل َو َیْقُتُلوَن الّنَ ُهْم  ّنَ
َ
ِبَغَضٍب ِمَن اهلِل ذِلَك ِبأ

کاُنوا َیْعَتُدوَن )61بقره(: اْلَحّقِ ذِلَك ِبما َعَصْوا َو 

نیز  متکثر  طبیعتًا  که  می خواست،  مشاهده  قابل  های  »طریق«  از  رزقی  اسرائیل  بنی 
که رزق  کنترلش به دست خود بشر است. در حالی  می شود. همچنین به نظر می رسد 
کسی بداند »از چه طریقی«، به هرحال همه نیازها  آسمانی متوحدتر بوده و بدون آنکه 
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را پاسخ می دهد. 

کتاب شریف  در روایات هم تصریحاتی در این مورد یافت میشود. صرفًا به عنوان مثال: 
که در   ُیْحَتَسُب ، 

َ
ْزِق ِمْن َحْیُث ال کافی عنوانی را به این موضوع اختصاص داده: َباُب الّرِ

آن احادیثی چند داّل بر نسبت مستقیم تقوا و »الیحتسب« بودن رزق، یافت می شود: 

ِد  اِز َعْن ُمَحّمَ وَب اْلَخّزَ ّیُ
َ
ِبي أ

َ
ِبي ُعَمْیٍر َعْن أ

َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
َعِلّيُ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

ْرَزاَق 
َ
أ َیْجَعَل  ْن 

َ
أ  

َّ
ِإال  

َ
َجّل َو  َعّزَ  اهلُل  َبی 

َ
أ َقاَل:  ع  اهلِل  َعْبِد  ِبي 

َ
أ َعْن  ُمْسِلٍم  ْبِن 

 َیْحَتِسُبوَن؛ 
َ

اْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َحْیُث ال

ِبي َجِمیَلَة 
َ
ٍد َعْن َعِلّيِ ْبِن اْلَحَکِم َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحّمَ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ ُمَحّمَ

ْرَجی ِمْنَك ِلَما َتْرُجو ...:
َ
 َتْرُجو أ

َ
ُکْن ِلَما ال َبا َعْبِد اهلِل ع َیُقوُل 

َ
َقاَل َسِمْعُت أ

 در این حدیث امام علیه السالم در نسبت سنجی میان مطابقت نتیجه با محاسبات 
دنیوی، یا عدم مطابقت با آن، وزن مورد اخیر را بیشتر دانسته است.

ِرّيِ َقاَل  ِبي اْلَهْزَهاِز َعْن َعِلّيِ ْبِن الّسَ
َ
ِد ْبِن أ ِبیِه َعْن َصْفَواَن َعْن ُمَحّمَ

َ
َعْنُه َعْن أ

ْرَزاَق »اْلُمْؤِمِنیَن« ِمْن َحْیُث 
َ
 َجَعَل أ

َ
َبا َعْبِد اهلِل ع َیُقوُل ِإّنَ اهلَل َعّزَ َو َجّل

َ
َسِمْعُت أ

َکُثَر ُدَعاُؤُه. )الکافي )ط  ّنَ اْلَعْبَد ِإَذا َلْم َیْعِرْف َوْجَه ِرْزِقِه 
َ
 َیْحَتِسُبوَن َو َذِلَك أ

َ
ال

- السالمیة(، ج 5، ص: 83(. 

که رزق »متقین«، غالبًا  کید بیشتری مّد نظر است، آن است  آنچه در این مطلب با تا
کفار )و حتی غیر متقیان در جامعه  که در میان  من حیث الیحتسب است. در صورتی 
گر در مسئله ای در تقابل با مؤمنین نباشند و میان خودشان باشد،  اسالمی(، خصوصًا ا
غالبًا رزق از راه تالش مرسوم و مطابق محاسبات متکثرانه می رسد و لذا اواًل بسیار بیش 
از مؤمنین برای رسیدن به نتیجه، نیاز به تالش و برنامه ریزی دقیق متکثرانه دارند. 
گذاری، در آنجا بسیار پیچیده و بر  و ثانیًا علوم مورد نیاز برای برنامه ریزی و سیاست 
کفار با متقیان، به  که قطعًا در زندگی متقیان یا در تقابل  مبنای محاسبات مادی است 

کارآمدتر می گردد! تناسب مقدار تقوا، نا
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کسب« را روزی دهنده خود بداند. بلکه باید آن را وظیفه ای بشمارد  فرد، نباید »طریِق 
که در صورِت انجام آن به همراه دیگر وظائف و متناسب با همه وظائِف خواسته شده، 
می خوانید  هرچه  از  را  رزق  رساند«.  خواهد  روزی  او  به  الیحتسب  حیث  من  »خداوند 

نجویید، بلکه از نزد خدا بجویید:

ْزَق َو  ذیَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلِل ال َیْمِلُکوَن َلُکْم ِرْزقًا َفاْبَتُغوا ِعْنَد اهلِل الّرِ
َ
ِإّنَ اّل

اْعُبُدوُه َو اْشُکُروا َلُه ِإَلْیِه ُتْرَجُعوَن )17عنکبوت(

حتی ممکن است در مواردی خداوند راهی را برای رسیدن به هدف جلوی مکلف بگذارد 
که طبق محاسبات مادی و دنیایی نمیتواند فرد را به آن هدف برساند و بلکه او را از 
که مؤمن و جامعه ایمانی از این طریق به هدف  هدف دور میکند ولی خداوند میخواهد 
برسد تا ایمانش به خداوند افزونتر شود و یقین کند که این خداوند بوده است که از طرق 
کرده است. این مورد را میتوان در  غیبی و غیرمادی به او یاری رسانده و هدف را محقق 
کرد  دستوراتی همچون »صدقه، زکات، ازدواج و فرزندآوری« برای افزایش رزق مشاهده 
همانطور که در داستان حضرت یوسف که به عنوان یک نمونه درس آموز در قرآن اعالم 
شده، میتوان به وضوح این امر را دید که چگونه خداوند افتادن در چاه و بردگی و زندان 

را طریقی برای عزیز شدن یوسف قرار میدهد.

که مکلف از نحوه  در واقع در سنت الهی، خداوند اصرار بر ابتال و امتحان با مواردی دارد 
کارکرد و به نتیجه رسیدن آن مورد، اطالع ندارد:

اْلُعُقوَل  َیْبَهُر  َو  ِضَیاُؤُه  ْبَصاَر 
َ ْ
ال َیْخَطُف  ُنوٍر  ِمْن  آَدَم  َیْخُلَق  ْن 

َ
أ اهلُل  َراَد 

َ
أ َلْو  َو 

ْعَناُق َخاِضَعًة 
َ ْ
ْت َلُه ال

َ
ْنَفاَس َعْرُفُه  َلَفَعَل َو َلْو َفَعَل َلَظّل

َ ْ
ُخُذ ال

ْ
ُرَواُؤُه  َو ِطیٍب َیأ

ِئَکِة »َو َلِکّنَ اهلَل ُسْبَحاَنُه َیْبَتِلي َخْلَقُه ِبَبْعِض 
َ

ِت اْلَبْلَوى ِفیِه َعَلی اْلَمال
َ

َو َلَخّف
ِء 

َ
ْصَلُه َتْمِییزًا ِباالْخِتَباِر َلُهْم َو َنْفیًا ِلاِلْسِتْکَباِر َعْنُهْم َو ِإْبَعادًا ِلْلُخَیال

َ
َما َیْجَهُلوَن أ

ِمْنُهْم« )نهج البالغة )للصبحي صالح(، ص: 287(

مکّلفی که با ذائقه ی شناختِی علوم تجربی تالش دارد که طریقه کارکرد هرچیز را بشناسد 
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گونه همه امور را  کدام مسیر عمل می کند و چطور نتیجه می دهد و... و بدین  که مثاًل از 
به سطح »شهود عرفی« آورده و نیاز به هرگونه »اعتماد به غیب« را بزداید. در نبود این 
که فرد باید »تعبدًا و با اعتماد به غیب« وظیفه تعیین شده اش را انجام  تحلیل است 

دهد، نه »عن علٍم«. 

6- اضطرار
در سطوح باالتر امتحآن های الهی، و در مواقع نزدیک شدن جامعه ایمانی به سرمنزل 
مقصود و پیروزی نهایی، خداوند یکی از شروط تحقق وعده اش را »اضطرار« اعالم کرده 
است. اضطرار را به معنای »ناامیدی از همه راه های قابل حدس و غیر قابل حدس و 
برنامه ریزی های دنیایی، به همراه احساس درماندگی و عجز از برنامه ریزی و اجرای 
مؤثر« در لحظه اوج امتحان، به کار برده ایم. تفاوت اضطرار با مرحله پیشین در آن است 
که شاید بتوان در ادبیات قرآنی از  که این بار یک سختی و »شرایط حاد« در میان است 
که بیم دچار شدن به آن می رود و البته  کرد  آن به »مصیبت« )30شوری؛ 22حدید( یاد 

اضطرار، مصداق خاصی از آن است.

در مراحل پیشین، خداوند از مسیرهای غیر محتسب وعده ای را می رساند ولی لزومی 
کار باشد و یا شخص به سختی دچار شود. ولی در اضطرار،  ندارد حتمًا بیم سختی در 

لزوم دارد.

عدم توجه به اینکه اضطرار جزئی از مسیر حرکت و نشآن های از نزدیک شدن به پیروزی 
عاقالِن  اصطالح  به  و  ضعیفان  از  بسیاری  در  محاسباتی  جدی  خطای  باعث  است، 

ظاهری و دنیایی می شود.

خ خواهد داد، اطالع  ادامه ر اینکه اضطراری در  از قبل نسبت به  الهی،  در وعده های 
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گر موعد رسیدن اضطرار و برطرف شدن آن در هر امتحانی، از  کلی داده شده است؛ اما ا
گفته شود، این دقیقًا جلوی ایجاد اضطرار و امتحاِن »اعتماد و ایمان« را می گیرد.  قبل 
که موعد رفع مسئله را خوِد »اضطرار« عنوان  کلِی قبلی است  کار، خبردادِن  پس بهترین 
کثر بیان داستآن های پیشیِن اجرا شده از رفع اضطرار و انجام وعده بعد از  می کند، و حدا
آن؛ تا در امتحآن های جدید، مؤمِن صبور از غیر او شناخته شود. البته عالوه بر خبردادِن 
اتمام  عنوان  به  نسل  چند  برای  می تواند  نیز  اضطرار  رفع  از  نمونه  یک  اجرای  قبلی، 
گر به  حجت باشد؛ خصوصًا که امکان توبۀ لغزیدگان امتحان قبلی نیز وجود دارد، البته ا
حدی نرسیده باشد که در استقامت شخصیت جامعه خدشه وارد کرده باشند. همچون 

که در سوره انفال به آن اشاره شده است. یادآوری جنگ بدر و رفع اضطرار توسط خدا 

َلْو  َو  ِمْنُکْم  ْسَفَل 
َ
أ ْکُب  َالّرَ َو  َاْلُقْصوٰى  ِباْلُعْدَوِة  ُهْم  َو  ْنٰیا 

ُ
َالّد ِباْلُعْدَوِة  ْنُتْم 

َ
أ ِإْذ 

ٰکاَن َمْفُعواًل ِلَیْهِلَك َمْن  ْمرًا 
َ
َتٰواَعْدُتْم اَلْخَتَلْفُتْم ِفي َاْلِمیٰعاِد َو ٰلِکْن ِلَیْقِضَي َاهلُل أ

َنٍة َو ِإّنَ َاهلَل َلَسِمیٌع َعِلیٌم  ۚالنفال ،  َنٍة َو َیْحیٰی َمْن َحّيَ َعْن َبّیِ َهَلَك َعْن َبّیِ
ۚ42

مراتب سه گانه اضطرار

اجرای سطح »اضطرارآور« امتحان نیز در مراتب مختلفی انجام می شود: 

هر  دیگر  که  می دهد  نشان  خالف  را  شرایط  چنان  اعتماد،  سنجش  در  خداوند  گاهی 
که این  گمان قاطع ببَرد  که »در قلبش تکیه به ایمان و اعتمادش نکرده باشد«،  کسی 
وعده ها قابل اجرا نیست. در این جا مؤمن از منافق جدا می شود و محتویات قلوب هویدا 

می گردد:

ْبصاُر َو َبَلَغِت اْلُقُلوُب 
َ ْ
ْسَفَل ِمْنُکْم َو ِإْذ زاَغِت ال

َ
ِإْذ جاُؤُکْم ِمْن َفْوِقُکْم َو ِمْن أ
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ِزْلزااًل  ُزْلِزُلوا  َو  اْلُمْؤِمُنوَن  اْبُتِلَي  )10(ُهناِلَك  ُنوَنا 
ُ

الّظ ِباهلِل  وَن  َتُظّنُ َو  اْلَحناِجَر1 
ذیَن في  ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ما َوَعَدَنا اهلُل َو 

َ
َشدیدًا )11(َو ِإْذ َیُقوُل اْلُمناِفُقوَن َو اّل

ْحزاَب قاُلوا هذا ما َوَعَدَنا اهلُل َو 
َ ْ
 اْلُمْؤِمُنوَن ال

َ
ا َرأ  ُغُرورًا )12(... َو َلّمَ

َ
َرُسوُلُه ِإاّل

 إیمانًا َو َتْسلیمًا )22احزاب(
َ
َرُسوُلُه َو َصَدَق اهلُل َو َرُسوُلُه َو ما زاَدُهْم ِإاّل

که  شرایط بر خالف وعده ها بود، ولی همین شرایط خالف هم جزء همان وعده ای بود 
که با توجه به این شرایط، وعده ی داده  که منافق اعالم می کند  داده شده بود! لذاست 
که اصاًل همین شرایط هم جزئی از وعده است.  شده دروغ است. و مومن اعالم می کند 

قرار است در این شرایط »اضطراری« خداوند خودش را نشان دهد. 

یا مثال دیگر، راهی است که خداوند برای ایجاد وعده حضرت یوسف ع برگزید. خداوند 
که نشان از عزتمندی ایشان داشت )4؛  در خواب به حضرت ع صحنه ای نشان داد 
100یوسف(، و سپس در چاه وعده داد که برادران را به کاری که کرده اند یادآوری خواهی 
کرد )15یوسف(. طریق مادی مورد احتساب برای به عزت رساندن یک فرد، آن است 
که خداوند برگزید آن  کند تا به عزت برسد. ولی طریقی  که به ترتیب مراحل ترقی را طی 
بود که حضرت ع ابتدا توسط برادران به چاه بیافتد و سپس حریت را از دست داده و برده 
گناه  که در مقابل  شود، و سپس به عنوان برده ای ارزان فروخته شود و سپس با این 
گرفته شده و به زندان بیافتد، و پس از چند سال  کرد، آزادی ظاهری او نیز  خودداری 
گهان به آن عزت وعده داده شده برسد! و این طریقی »من حیث الیحتسب«  زندان نا

برای رسیدن به نقطه وعده داده شده است.

 1 عمومــًا ایــن تعبیــر رســیدن قلــب بــه حنجــره را همــان »جــان بــه لــب رســیدن« فارســی ترجمــه می کننــد کــه 
ــن  ــز داشــته باشــد. اینكــه در ای ــام دیگــری نی ــد پی ــی می توان ــر قرآن ــن تعبی ــا ای ــه از وحشــت اســت. ام ــًا کنای صرف
ــه محــل تولیــد  ــه پیــروزی نبــود، قلب هــا ب ــد و چنــدان امیــدی ب موقــع کــه دشــمنان از همــه طــرف ریختــه بودن
ــر  ــت، دیگ ــن موقعی ــد. در ای ــرف می زنن ــان ح ــق قلبش ــر مطاب ــآن ها دیگ ــی انس ــوند، یعن ــک می ش ــوت نزدی ص
ــه  ــت ک ــا اس ــد. اینج ــان می کنن ــای قلبیش ــرض ه ــار م ــه اظه ــروع ب ــه ش ــد، بلك ــی کنن ــه نم ــاق پیش ــان نف منافق
ــه بعــد، موضــوع  ــه قلــب هــای انســآن ها دســت یافــت کــه در آن چــه می گــذرد. و اصــاًل از ایــن جــا ب می تــوان ب
آیــات همیــن اســت کــه خداونــد بــا اســتفاده از ایــن موقعیــت، منافقیــن را رســوا کــرده و موضــع مومنیــن را اعــالم 

مــی دارد.
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کار از این نیز باالتر می گیرد و مومن نیز به اضطرار می رسد: به این  گاهی  در مرحله دوم، 
که خداوند دست غیب را  خ خواهد داد؟ و اینجاست  کی ر که دیگر این وعده  مضمون 
وارد خواهد کرد، یعنی جایی که شرایط خالف محاسبات چنان پیش رفته که مومن هم 

به اضطرار افتاده است:

ْتُهُم  ذیَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُکْم َمّسَ
َ
ِتُکْم َمَثُل اّل

ْ
ا َیأ َة َو َلّمَ ْن َتْدُخُلوا اْلَجّنَ

َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
أ

ال 
َ
ذیَن آَمُنوا َمَعُه َمتی  َنْصُر اهلِل أ

َ
ُسوُل َو اّل ی َیُقوَل الّرَ اُء َو ُزْلِزُلوا َحّتَ ّرَ

َ
ساُء َو الّض

ْ
اْلَبأ

ِإّنَ َنْصَر اهلِل َقریٌب )214بقره(1

 ِإلٌه َمَع 
َ
ْرِض أ

َ ْ
وَء َو َیْجَعُلُکْم ُخَلفاَء ال ْن ُیجیُب اْلُمْضَطّرَ ِإذا َدعاُه َو َیْکِشُف الّسُ ّمَ

َ
أ

 1 البتــه ایــن کــه "وقتــی حلقــه بــا تنــگ می شــود، گشــایش الهــی نزدیــک می شــود"، قاعــده عمومــی 
اســت )و مخصــوص فــرج امــام زمــان نیســت(

ــاِدِق ع  أَنَّــُه َجــاَءْت إِلَْیــِه اْمــَرأٌَة َفَقالـَـْت إِنَّ ابْنـِـي َســاَفَر َعنِّــي َو َقــْد  ْیلَِمــيُّ ِفــي اْلِْرَشــاِد َعــِن الصَّ ــٍد الدَّ الَْحَســُن بـْـُن ُمَحمَّ
ْبــِر َفاْســَتْعَملَْتُه ُثــمَّ َجــاَءْت بَْعــَد َذلـِـَک  َ لـِـي َفَقــاَل لََهــا َعلَْیــِک بِالصَّ َطالـَـْت َغْیَبُتــُه َعنِّــي َو اْشــَتدَّ َشــْوِقي إِلَْیــِه َفــاْدُع اللَّ
ْبــُر  ِ َکــِم الصَّ ْبــِر َفَقالَــْت َیــا ابْــَن َرُســوِل اللَّ َفَشــَكْت إِلَْیــِه ُطــوَل َغْیَبــِة ابْنَِهــا َفَقــاَل لََهــا أَ لَــْم أَُقــْل لَــِک َعلَْیــِک بِالصَّ
ْبــُر َفَقــاَل اْرِجِعــي إِلـَـی َمْنِزلـِـِک تَِجــِدي َولـَـَدِك َقــْد َقــِدَم ِمــْن َســَفِرِه َفَنَهَضــْت َفَوَجَدْتــُه َقــْد َقــِدَم  ِ لََقــْد َفنـِـَي الصَّ َفــَو اللَّ
ــا ُقلْــِت َفنِــَي  ْبــِر َیْأتـِـي الَْفــَرُج َفلَمَّ ِ ص َقــالَ  َل َو لَِكــْن ِعْنــَد َفَنــاِء الصَّ َفَأتَــْت بـِـِه إِلَْیــِه َفَقالـَـْت أَ َوْحــٌي بَْعــَد َرُســوِل اللَّ

َج َعْنــِک بُِقــُدوِم َولـَـَدِك.) وســائل الشــیعة، ج 15، ص: 265( َ َقــْد َفــرَّ ْبــُر َعَرْفــُت أَنَّ اللَّ الصَّ
ــٌب »1«  ــْم َرِقی ــي َمَعُك ــوا إِنِّ ــِح: اْرتَِقُب ِ ال ــِد الصَّ ــْوَل الَْعْب ــِمْعَت َق ــا َس ــَرِج! أَ َم ــاَر الَْف ــَر َو انْتَِظ ْب ــَن الصَّ ــا أَْحَس ــاَل: »َم َفَق
ــْد َکاَن  ــْأِس، َو َق ــی الَْی ــَرُج َعلَ ــا َیِجــي ُء الَْف ــُه »إِنََّم ــِر َفإِنَّ ْب ــَن الُْمْنَتِظِریــَن* »2« َفَعلَْیُكــْم بِالصَّ َفانَْتِظــُروا إِنِّــي َمَعُكــْم ِم
ِة َو ِمْشــَكاٌة  ُة بِالُْقــذَّ ــَنُن، الُْقــذَّ ِ السُّ ــاَلُم: ِهــَي َو اللَّ الَِّذیــَن ِمــْن َقْبلُِكــْم أَْصَبــَر ِمْنُكــْم«. َو َقــْد َقــاَل أَبُــو َجْعَفــٍر َعلَْیــِه السَّ

ــة(، ص: 381( ــْم. )قــرب الســناد )ط - الحدیث ــْن َقْبلُِك ــَن ِم ــي الَِّذی ــا َکاَن ِف ــْم َم ــوَن ِفیُك ــدَّ أَْن َیُك ــَكاٍة، َو َل بُ بِِمْش
َخاُء)نهج البالغه حكمت 351( ِة تَُكوُن الَْفْرَجُة، َو ِعْنَد تََضاُیِق َحلَِق الَْباَلِء َیُكوُن الرَّ دَّ َو َقاَل ع: ِعْنَد تََناِهي الشِّ

إَذا ُأِضیَف الَْباَلُء إِلَی الَْباَلِء َکاَن ِمَن الَْباَلِء َعاِفَیٌة )تحف العقول، ص 35۷؛ تمحیص، ص 32(
ْبِر ُیَتَوقَُّع الَْفَرُج )کنز الفوائد، ج 1، ص 139؛ بحار األنوار، ج 68، ص 96( ِ ص بِالصَّ قاَل َرُسوُل اللَّ

 ِ ــا َمْنُصــوُر إِنَّ َهــَذا اْلَْمــَر َل یَْأتِیُكــْم إِلَّ بَْعــَد إِیَــاٍس  َو َل َو اللَّ ِ ع  یَ ُــو َعْبــِد اللَّ َعــْن َمْنُصــوٍر َقــاَل َقــاَل لـِـي أَب
ی َمــْن یَْشــَقی َو یَْســَعَد َمــْن یَْســَعُد.) الكافــي  ِ َحتَّــی یَْشــقَ ُصــوا َو َل َو اللَّ ِ َحتَّــی تَُمحَّ ــُزوا َو َل َو اللَّ َحتَّــی تَُمیَّ

)ط - اإلســامیة(، ج 1، ص: 370(
تصنیف غرر الحكم:

1766 أَْضَیُق َما یَُكوُن الَْحَرُج أَْقَرُب َما یَُكوُن الَْفَرُج
1767 أَْقَرُب َما یَُكوُن الَْفَرُج ِعْنَد تََضایُِق اْلَْمِر

1768 ِعْنَد انِْسَداِد الَْفَرِج تَْبُدو َمَطالُِع الَْفَرِج
َدائِِد یَُكوُن تََوقُُّع الَْفَرِج 1769 ِعْنَد تََناِهي الشَّ
َخاُء 1770 ِعْنَد تََضایُِق ِحلَِق الَْبَاِء یَُكوُن الرَّ

ُ َفَرَجُه َب اللَّ 1771 َما اْشَتدَّ ِضیٌق إِلَّ َقرَّ
جالــب آن کــه خداونــد بــرای مؤمــن متقــی، حتــی در جایــی کــه امیــد بــه غیــر او داشــته باشــد، ایــن امیــد را قطــع 

می کنــد!
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ُروَن )62نمل(1
َ

اهلِل َقلیاًل ما َتَذّک

برای خلیفه زمین شدن و پیروزی، شرایط سوء تا جایی پیش می رود که مومن به اضطرار 
که خداوند دعای این »مضطر«  افتد و با این اضطرار خدا را بخواند. در این جا است 
کرده و سوء را برطرف می کند و وعده خالفت بر زمین محقق می شود.  شده را مستجاب 
که در طریق حرکت به  و اصواًل این آیه معروف »أّمن یجیب...« برای اضطراری است 
که ما معمواًل ادامه اش  سمت پیروزی نهایی و خالفت روی زمین اتفاق افتاده، هرچند 
که  که معلوم می شود  یعنی »و یجعلکم خلفاء االرض« را قرائت نمی کنیم. و این جاست 
ج، جز با حرکت و قیام و انقالب ممکن نیست و در این پیشروی و قیام، هنگامی  انتظار فر
که  کرد، در آن زمان است  که یک مّلت به اضطرار رسید و خدا را از ته دل خواند و دعا 

ج حاصل می شود و خالفت قوم حق بر زمین حاصل می شود. یاری خداوند می رسد و فر

و در مرحله سوم، گاهی کار از این هم باالتر می گیرد، و به مرز »تناقض شرایط با وعده ها« 
که مومِن خالص و حتی رسول هم  می رسد. این امتحانی بس سنگین است. تا جایی 
که شاید من به اشتباه و دروغ وعده ها را فهمیده باشم،  گمان فکر می کند  به  این ظّن و 
شاید شرایط وعده ها درست ایجاد نشده بود و من به واسطه دروغ هایی این شرایط را 
که همراهی شان در وعده شرط شده  اشتباه تشخیص داده ام، شاید خوِد این مومنانی 
گفته اند و همراه نیستند، شاید... ؛ و او که به  خدای خود ایمان دارد، در  بود به ما دروغ 

ــی  ــز ایــن نكتــه بســیار کلیــدی اســت. چــه بســا ادعون ــی اســتجب لكــم نی  1 در مــورد وعــده ای همچــون ادعون
صــدق نكــرده اســت تــا موضــوع همیــن وعــده عــام نیــز ایجــاد شــود و اســتجابت بیایــد. توضیــح ایــن کــه احتمــاًل 
خداونــد بــه خاطــر اوج صدقــش، همیــن وعــده هــای عامــش هــم در یــک لیــه ای از معنــا و تكویــن، صــادق اســت. 
)هرچنــد نســبت کــذب نمــی تــوان بــه جمــع عرفــی ایــن جملــه عــام در ادعونــی اســتجب لكــم بــا جمــالت دیگــر 
ــا  ــه ای از معن ــی اوج صــدق، صــدق همیــن جمــالت عــام را هــم در لی ــوا بعهــدی اوف بعهدکــم داد. ول ــل اوف مث
می توانــد برســاند(. اگــر شــرط)موضوع( ایجــاد شــود، جزا)محمــول( کــه اســتجابت اســت خواهــد آمــد. ولــی مــا خــدا 
را نمــی خوانیــم. مــا هواهــای نفســانی خــود را می خوانیــم، یــا درصــدی خــدا را می خوانیــم و حقیقتــًا درصــدی هــم 
فــالن ابــزار را می خوانیــم کــه ناشــی از وجــود شــرك خفــی در ماســت. لذاســت کــه اضطــرار )همــان از کار افتــادن 
تمــام ابزارهــا در منطــق طریــق محــور متكثرانــه، کــه ناامیــدی از همــه را ایجــاد می کنــد و تنهــا امیــد را بــه خداونــد 

متوجــه می کنــد( خــود بــه خــود و طبیعتــًا باعــث اســتجابت اســت. چــون در ایجــاد شــرط، مؤثــر اســت.
چنان که گفته خواهد شد فرج در اضطرار، جهت »ِصرفًا خواندن خداوند و قطع امید از غیر او« است. لذا خداوند حتی در 

جایی که امید به غیر او می رود، این امید را برای مؤمن متقی قطع می کند!.
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کار بر اساس دروغ پیش  این شرایط بسیار سخت به این گمان می افتد که شاید جایی از 
رفته است و به این دلیل است که وعده ای محقق نمی شود. در چنین شرایط سنگینی 
گهان وعده را محقق می کند: باز هم خدا وارد می شود، و این چنین خالف محاسبات! نا

َي َمْن َنشاُء  ُهْم َقْد ُکِذُبوا جاَءُهْم َنْصُرنا َفُنّجِ ّنَ
َ
وا أ ُسُل َو َظّنُ َس الّرُ

َ
ی ِإَذا اْسَتْیأ  َحّتَ

ُسنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرمیَن )110یوسف(
ْ
 َبأ

ُ
َو ال ُیَرّد

خداوند در مسیر رسیدن به وعده ی استخالف و قدرت بخشیدن به قوم برگزیده روی 
که حتی رُسل نیز با نظاره این شرایط در مورد آن  زمین شرایط را طوری طراحی می کند 

وعده ها به شک بیافتند.1

که در  که نقطه های بروز بیشتِر یاری های الهی به مؤمنانی  همچنین روشن می شود 
گویا خداوند  که شرایط بسیار سخت و مضطرانه شده است.  این سطوحند، وقتی است 
گردد، و یاری خود  کور  که همه نقاط امید  گونه ای پیش می برد  جریان را برای اینان به 
را از نقاطی می رساند که در نگاه اولیه هرگز به حساب نمی آمدند )مانند رها شدن موسی 
که نوزادی بیش نیست(. اینچنین، می توان ایمان بیشتری نیز پیدا  ع در رود، در حالی 
کار را زمانی  کار خداوند بوده است. خداوند نیز این  کار، تنها  کار اصلی و تماِم  که  کرد 
کرده و آن را  که جامعه یا فرد، اعتماد حقیقی به وعده های الهی را اعالم  انجام می دهد 
که رهایی از آن عظیم به  در این شرایط اضطرار، نشان دهند. به عبارتی، صحنه هایی 
کار اصلی از سمت دیگری انجام  نظر می آید صرفًا صحنه ی »امتحان استقامت« است. 
که  خواهد شد، و من حیث ال یحتسب.  لذا مؤمن باید حتمًا این را مّد نظر داشته باشد 
نسبت به اجرای وعده ها، دچار عجله و استخفاف نشود و بدون توجه به احتماالت 

موهوم دنیایی در ابطال وعده، استقامت و صبر خود را تا تنجز وعده ها ادامه دهد:

ــد کــه  ــه خداون ــه نســبت ب ــد؛ ن ــه »فراهــم کــردن شــرایط آن وعــده« شــک می کنن ــًا رســولن، نســبت ب  1طبیعت
ــده  ــدِن وع ــه یكــی از شــرایط آم ــه ک ــی جامع ــه اعــالم آمادگ ــد ک ــن شــک می کنن ــاًل در ای ــه باشــد. مث دروغ گفت

ــوده باشــد. ــود، صــادق ب ب
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ذیَن ال ُیوِقُنوَن )60روم(
َ
َك اّل ّنَ

َ
َفاْصِبْر ِإّنَ َوْعَد اهلِل َحّقٌ َو ال َیْسَتِخّف

 َیْصُدُق ِإیَماُن َعْبٍد 
َ

کند: َو َقاَل ع ال تا در این سیر تربیتی، ایمانش امتحان شده و رشد 
ْوَثَق ِمْنُه ِبَما ِفي َیِدِه  )نهج البالغة؛ حکمت310(: که 

َ
ی َیُکوَن ِبَما ِفي َیِد اهلِل ]ُسْبَحاَنُه [ أ َحّتَ

ایمان در اینجا به معنای اعتماد به غیب به جای اعتماد به طُرق متکثر مادی و برنامه 
ریزی بر طبق آن است.

خالصه بحث اضطرار

گر  ا و  بوده  قلبی  امتحانی  که  است  ابتال«  و  »امتحان  از جنس  اضطرار،  اینکه  خالصه 
شخصیت فرد یا اجتماع )مجموعًا شخصیت کلی یک اجتماع( دست از تالش و استغاثه 
به درگاه خداوند برندارد و مسیر خود را ادامه دهد، قطعًا پیروزی قریب با او خواهد بود. 
گر در اثر فشار این شرایط، دست از مسیر الهی بردارد و تصمیم به تالش در مسیری  اما ا

دیگر و عدم استقامت بگیرد، شکست خواهد خورد. 

این اضطرار هم دارای مراتب است.

که این سختی ها در جهت نیل به هدف است )22احزاب(  در مرحله اول مؤمن می داند 
و متوجه است که در راستای وعده هاست. 

که  توجه می کند  این  به  بر وعده ها،  تکیه  با  نیز  و رسول  مرحله دوم، حتی مومن  در 
کند  کاری نمی  کجاست؟)214بقره(. در این جا  مطابق وعده ها باید یاری می آمد، پس 

مگر همان دنبال کردن مبارزه و »وظیفه«.

غ از حالِت مومن، رسول هم شکست را به چشم می بیند، قدرت   در مرحله سوم، فار
از  کمک  او سلب می شود و فقط به ضجه و درخواست  از  کاری  برنامه ریزی و هر  هر 
که هرگونه تغییر اوضاعی را »ناممکن« می بیند.  خداوند می افتد، آن هم در نقطه ای 
که  گفته شده، )رسول  گویا دروغی  )110یوسف( اما اعتماد او به وعده های الهی چه؟ 
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احتمال دروغ نسبت به خداوند نمی دهد( یک جای کار حتی طبق سنن می لنگد. سنتی 
اشتباه فهم شده، یا شرطی از شروط تحقق سنت فراهم نیست یا ... . 

این جا رسول و مؤمنین نا امید باید تنها به وظیفه )که به یقین رسیده اند اثری ندارد( 
ادامه دهند و مبارزه کنند. با یقین به بی اثر بودن برنامه ها، مگر چه کار دیگری می توانند 
این لحظه خداوند حتمًا  که در  لزومی دارد  آنان،  از نظر  آیا  ادامه دهند.  بکنند؟ فقط 
یاری را برساند؟ نه. شاید حقیقتًا و در واقع نیز مومنین استقامت نداشته اند، و چونان 
امتحان حسین بن علی)ع(، بر اثر بی وفایی آنان وعده یاری الهی و پیروزی دنیوی و 
خالفت بر زمین محقق نشد. یعنی رسول دیگر حتی در اعتماد یقینی به منطق سنن نیز 
گرفتن پیروزی، ناامید است. یقین به خلف نتیجه، و فقط ادامه مبارزه.  برای نتیجه 

اینجاست که خداوند یاری را می رساند.

وَن )حجر56( 
ُ
اّل

َ
 الّض

َّ
ِه ِإال َقاَل َوَمْن َیْقَنُط ِمْن َرْحَمِة َرّبِ

گفت چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش نومید می  شود.

7- حرکت دیدن نهضت و زمان بر بودن رسیدن به اهداف 
و تحقق وعده الهی

نهضت اسالمی پدیده ای از جنس حرکت است این حرکت فرایند رشد مخصوص به خود 
کسی  گر  را دارد و همانند هر حرکت دیگری فرازها و فرودهای فراوانی را تجربه می کند. ا
کنونی نهضت اسالمی  این حرکت را به درستی درک نکند و همواره به تصویر و عکس 
نگاه کند، یک تصویر ثابت خواهد دید که اواًل با آرمان مورد ادعای نهضت فاصله دارد؛ و 
ثانیًا ممکن است تصویری که او از نهضت می گیرد، تصویر نقاط عطف و پیچیده نهضت 

باشد؛ لذا اولین خطا در محاسبه ناشی از حرکت ندیدن نهضت است.

فرض کنید کسی به شما یک دانه بادام داده و از شما خواسته است که آن را بکارید. شما 
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که الزم است قرار  کود و همه چیزهایی  گرما و  ک، در معرض رطوبت و  این دانه را زیر خا
ک در آورید، پدیده ای سیاه، فاسد، بد  کمی بعد این دانه بادام را از زیر خا گر  میدهید. ا
بو، تا حدی کپک زده و ... میبیند. در این لحظه میتواند انتقاد بجا از جانب شما صورت 
گر دانه به این وضعیت  گر از کشاورزی سر در بیاورد می گوید: اصوال ا پذیرد. انسان منتقد ا
را  جوانه  پیرامون  ساختاریافته  که  سختی  ی  پوسته  بزند!  جوانه  نمی تواند  که  نرسد 
کشاورزی نیست. اینجا  که مطلوب هیچ  گرفته و مجال سردرآوردن جوانه را ندهد  فرا

همان منتقد دیگر به ایستار نمی نگرد و دارد به حرکت نگاه می کند.

که هیچکس همپایه ی #جوان_مومن_انقالبی به انقالب انتقاد ندارد؛  از اینجا است 
چون در مقایسه ی ایستار امروز با وضع مطلوب ابدا راضی نمیشود... و هیچکس به 
کرده  اندازه #جوان_مومن_انقالبی از حرکت انقالب راضی نیست... چون مسیر را رصد 
تاریخ  که این ها مقدمه های جوانه زدن و رویش است. اهمیت مطالعه ی  و میداند 
کشاورز متبحر را  انقالبهای دنیا از این نقطه معلوم میشود. این مطالعه به ما نگاه یک 

میدهد که تطورات حرکت اجتماعی را بهتر میفهمد و فریب ایستار را نمیخورد.

گر پوسته را با مغز اشتباه کنیم در جایی  باید بدانیم که مغز و پوسته ی انقالب چیست؟ ا
که انقالب به  که انقالب به سمت انحراف است آرام مینشینیم و تماشا میکنیم و جایی 
سمت پیروزی است فریاد واانقالبا! سر میدهیم… این معنای #صورت_و_سیرت نهضت 
که نظر به باطن  که ظاهر را میبینند از تغییر صورت آشفته میشوند و آن ها  است. آن ها 

دارند نگران حقیقت و باطن و سیرت اند.

از دانه بادام به درخت بادام زمان می برد، و تصّور رسیدن به  که رسیدن  باید بدانیم 
آرزوها و اهداف بدون صبر در راه حق امکان پذیر نیست و خیالی باطل بیش نیست.
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زمان بردن رسیدن به اهداف و تحقق وعده الهی

گرفت و مأمور شد  که موسی در طور مقام نبوت و رسالت را  »...تا آن روزى 
شد.  فاصله  سال  چهل  سی،  شاید  دهد،  نجات  را  اسرائیل  بنی  بیاید  که 
البته در روایات چیزهایی هست، منتها آدم به سندهاى این روایات خیلی 
 حدود 

ًّ
که از قرائن آیات به دست می آید، اقال مطمئن نیست؛ لیکن آنچه 

سی سالی فاصله شد.

عزیزان من! این گونه است که وعده ى الهی تحّقق پیدا می کند؛ منتها بعد 
کند.  که ملتهاى مسلمان را عزیز  از مّدت زمانی. وعده ى الهی این است 
نیست.  ممکن  هم  عمل  و  تالش  بدون  نیست؛  ممکن  که  یکشبه  این 
ایمان داشته  و  کند  راه خدا مبارزه  که هر ملتی در  بود  این  الهی  وعده ى 
باشد، پیروز شود. بسیار خوب؛ شما ملت ایران ایمان داشتید، مبارزه کردید، 
پیروز شدید. وعده ى الهی این است که شما بعد از این پیروزى، با دشمنان 
کنید، بازهم پیروز  گر پافشارى و صبر و ایستادگی  خدا درگیر خواهید شد و ا
درگیرى  وعده ى  هم  هست،  پیروزى  وعده ى  هم  یعنی  شد؛  خواهید 
قدرت  قرآن،  قدرت  اسالم،  قدرت  الهی،  قدرت  وقتی که  آرى؛  هست. 
که مخالف معنویتند، دشمنی  کسانی  معنویت، در یکجا َعَلم برمی افرازد، 
می کنند؛ کسانی که اهل ظلمند، دشمنی می کنند؛ کسانی که اهل فسادند، 
که به هر جهتی معنویت و دین را برنمی تابند،  کسانی  دشمنی می کنند؛ 
ْحزاَب قاُلوا هذا ما َوَعَدَنا اهلُل َو َرُسوُلُه 

َ ْ
 اْلُمْؤِمُنوَن ال

َ
ا َرأ دشمنی می کنند. »َو َلّمَ

َو َصَدَق اهلُل َو َرُسوُلُه«1. وقتی در جنگ احزاب، قریش از یك طرف، یهود 
از اطراف حمله  انواع و اقسام دشمنان  از یك طرف و  از یك طرف، ثقیف 
کردند و مدینه را محاصره نمودند، در آنجا مردم دو دسته شدند؛ مؤمنین 
طور  یك  بود،  َمَرٌض«2  ُقُلوِبِهْم  »ِفي  که   کسانی  و  مؤمنین  غیر  طور،  یك 
 

َّ
که در دلشان مرض بود می گفتند: »ما َوَعَدَنا اهلُل َو َرُسوُلُه ِإال دیگر. آن هایی 

1 . احزاب: 22
2 . احزاب: 12
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ُغُرورًا«1؛ ما فریب خوردیم؛ اسالم نتوانست به ما عّزت و امنیت دهد و ما را 
کرده بودند. این حزبها  نجات بخشد. ببینید؛ اطراف مؤمنین را محاصره 
گروههاى دشمن، شرقی اش، غربی اش، همسایه اش، دوردستش، همه  و 
دست به دست هم داده بودند، سر به هم آورده بودند و به دولت اسالمی 
کرده بودند؛ اما مؤمنین می گفتند: »هذا ما وعدنا اهلل و رسوله«؛ ما  حمله 
تعّجب نمی کنیم. این همان چیزى است که خدا و پیامبر به ما وعده کرده 
ِذیَن آَمُنوا ُیقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل 

َ
که  »اّل بودند. وعده ى خدا و پیامبر این است 

اُغوِت«2. شما که مؤمنید، در راه خدا  ِذیَن َکَفُروا ُیقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل الّطَ
َ
اهلِل َو اّل

که با خدا میآن هاى ندارند، در راه طاغوت مبارزه  مبارزه می کنید. آن هایی 
ْیطاِن ِإّنَ َکْیَد 

َ
ْوِلیاَء الّش

َ
می کنند. آرى؛ آن ها هم مبارزه می کنند؛ ولی  »َفقاِتُلوا أ

گر صبر و ثبات  گر ایستادید، ا ا کردید،  گر مبارزه  کاَن َضِعیفًا«3. ا ْیطاِن 
َ

الّش
کردید، احساس ضعف  گر رها  خودتان را از دست ندادید، شما پیروزید؛ اما ا
کردید، نه. پس، حضور دشمن و  کردید، عقبگرد  کردید، احساس نومیدى 
حمله ى دشمن، مایه ى تعّجب نیست؛ »هذا ما وعدنا اهلل و رسوله و صدق 
اهلل و رسوله و ما زادهم اال ایمانا و تسلیما«4. بنابراین، وعده ى الهی مسّلم 
است؛ یعنی هم در صورت مبارزه، در صورت صبر و در صورت ایستادگی، 
که شما صادق باشید، دشمنیها  پیروزى به دست می آید و هم در صورتی 
به سمت شما توّجه پیدا می کند.« )مقام معظم رهبری: خطبه های نماز 

جمعه تهران، 77/10/4(

1 . احزاب: 12
2 . نساء: ۷6
3 . نساء: ۷6

4 . احزاب: 22
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8- فهم درست از مکانیزم پیروزی و شکست

آن  از  و  بایستند  نهضت  پای  مردم  که  است  این  ما  نگاه  از  نهضت  پیروزی  مکانیزم 
کنند و مستضعفان و محرومان امیدوارانه پا به پای نهضت رهبری آن را به عهده  دفاع 
گر این اتفاق رقم بخورد ما  بگیرند و از ناامیدی و غفلت و فریب خوردن مصون بمانند. ا
معتقدیم یاری خدای متعال خواهد رسید و بر همه نیروهای شیطانی و استکباری غلبه 
گروی ماندن مردم پای اهداف بلند  کرد. ما معتقدیم نهضت اسالمی در  پیدا خواهد 
گر امام و امت در این مسیر پایمردی کنند و فریب نخورند و غافل نشوند  نهضت است و ا

یاری خدای متعال به آن ها میرسد و پیروزی از آن آن هاست.

گر تمام شرایط عالم علیه پیروزی  ما معتقدیم راه دیگری جز این برای پیروزی نیست. ا
که در مسیر نهضت پایمردی و  نهضت جمع شوند اما امام و امتی وجود داشته باشد 

مجاهدت می کنند پیروزی خدا خواهد رسید.

ْصُر ِإاّل ِمْن ِعْنِد َاهلِل ِإّنَ َاهلَل َعِزیٌز َحِکیٌم )انفال 23( َما َالّنَ

که  او است  که پیروز است و  او است  که عزیز است و  او است  عزت برای خدا است و 
باالدست است و دستش باالی دست همه ی دست ها است و فقط عزیز نیست بلکه 

حکمت هم دارد.

9- فهم عمیق از ابتالء و امتحان و بالء
عقالنیت  و  الهی  سنن  دستگاه  در  واقعیت ها  بدیهی ترین  از  بالء  و  آزمایش  و  امتحان 
گویا خدا تعجب می کند از خیال خام برخی  گاهی اوقات در قرآن  که  الهی است تا جایی 
آسایِش  و  نکرده اند  وارد  محاسباتی شان  دستگاه  در  را  امتحان  و  آزمایش  که  مؤمنین 

بدون سختی را انتظار داشته اند.
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ذیَن 
َ
ا اّل ا َو ُهْم ال ُیْفَتُنوَن )2( َو َلَقْد َفَتّنَ ْن َیُقوُلوا آَمّنَ

َ
ْن ُیْتَرُکوا أ

َ
اُس أ  َحِسَب الّنَ

َ
أ

ذیَن َصَدُقوا َو َلَیْعَلَمّنَ اْلکاِذبیَن )عنکبوت 3(
َ
ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَیْعَلَمّنَ اهلُل اّل

آیا مردم خیال کرده اند که همین که گفتند ایمان آوردیم، خدا رهایشان می کند و آزمایش 
نمی شوند؟! )زهی خیال باطل!( قطعا و قطعا قبلی های شما را هم آزمودیم تا راستگویان 

از دروغگویان معلوم شوند.

خداوند تبارک و تعالی در همان ابتدای ورود پیامبر به مدینه و تشکیل حکومت اسالمی، 
که مهاجرین به تازگی از زیر یوغ مشرکین مکه آزاد شده اند و انصار هم با  در شرایطی 
گذاشته اند، و هر دو  کنار  ورود پیامبر و در سایه حضور ایشان، اختالفات خونین سابق را 
کی را روی دست مسلمانان می ریزد  گروه انتظار روزهای بهتری از سابق را دارند، آب پا

و می فرماید:

اِبِریَن  ۚالبقرة،  اٰلِة ِإّنَ َاهلَل َمَع َالّصٰ ْبِر َو َالّصَ ِذیَن آَمُنوا ِاْسَتِعیُنوا ِبالّصَ
َ
َها َاّل ّیُ

َ
ٰیا أ

ْحٰیاٌء َو ٰلِکْن اٰل َتْشُعُروَن  
َ
ْمٰواٌت َبْل أ

َ
153ۚ َو اٰل َتُقوُلوا ِلَمْن ُیْقَتُل ِفي َسِبیِل َاهلِل أ

ْمٰواِل 
َ ْ
ُکْم ِبَشْيٍء ِمَن َاْلَخْوِف َو َاْلُجوِع َو َنْقٍص ِمَن َال ۚالبقرة، 154ۚ َو َلَنْبُلَوّنَ

ٰصاَبْتُهْم 
َ
أ ِإٰذا  ِذیَن 

َ
َاّل ۚالبقرة، 155ۚ  اِبِریَن   َالّصٰ ِر  َبّشِ َو  َمٰراِت 

َ
َالّث َو  ْنُفِس 

َ ْ
َال َو 

وٰلِئَك َعَلْیِهْم َصَلٰواٌت 
ُ
ا ِإَلْیِه ٰراِجُعوَن  ۚالبقرة، 156ۚ أ ِ َو ِإّنٰ

ا هلِلّٰ ُمِصیَبٌة ٰقاُلوا ِإّنٰ
البقرة، 157ۚ وٰلِئَك ُهُم َاْلُمْهَتُدوَن ۚ 

ُ
ِهْم َو َرْحَمٌة َو أ ِمْن َرّبِ

در شرایطی که هنوز هیچ جنگی حتی جنگ بدر اتفاق نیفتاده و ابتدای انقالب و تشکیل 
که حتمًا شما را به بال  کید بسیار، قسم می خورد  حکومِت مسلمانان است، خداوند با تأ
کرد و منتظر این امتحآن ها و سختی ها باشید؛ بالهایی از جنس ترس و  دچار خواهیم 
کشته شدن انسآن ها. و در مسیر  کم شدن اموال و از بین رفتن تولیدات و  گرسنگی و 
مبارزه با دشمنان و مواجهه با این سختی ها، صبر و استقامت و استعانت از صالة است 
گروه  که به یاری شما خواهد آمد. و خداوند همراه این افراد صبور و مقاوم است و این 
و  زمینی  بهشت  و  رستگاری  و  خلقت  نهایی  هدف  به  و  می شوند  هدایت  که  هستند 
اخروی خواهند رسید. اصواًل آیه مصیبت و »اّنا هلل ...« هم در مقام تسّلی برای مصیبت 
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بزرگ و همگانی برای جامعه است و نه مصیبت های فردی که در هر شرایطی برای همه 
افراد پیش می آید و طبیعی است.

عالمه طباطبایی در المیزان )ج1 ص343( در تفسیر این آیات می فرمایند:

الجهاد،  تشریع حکم  و  بالقتال  المر  قبیل  نزلت  بآن ها  ینادي  »و سیاقها 
ففیه ذکر من بالء سیقبل علی المؤمنین، و مصیبة ستصیبهم، و ال کل بالء و 
مصیبة، بل البالء العمومي الذي لیس بعادي الوقوع مستمر الحدوث، فإن 
کسائر النواع الموجودة في هذه النشأة الطبیعیة ال یخلو في  نوع النسان 
أفراده من حوادث جزئیة یختل بها نظام الفرد في حیاته الشخصیة: من 
موت و مرض و خوف و جوع و غم و حرمان، سنة اهلل التي جرت في عباده 
و خلقه، فالدار دار التزاحم، و النشأة نشأة التبدل و التحول، و لن تجد لسنة 

اهلل تحویال و لن تجد لسنة اهلل تبدیال.

کان شاقا علی الشخص المبتلی بذلك، مکروها، لکن  و البالء الفردي و إن 
لیس مهوال مهیبا تلك المهابة التي تتراءى بها البالیا و المحن العامة، فإن 
الفرد یستمد في قوة تعقله و عزمه و ثبات نفسه من قوى سائر الفراد، و أما 
البالیا العامة الشاملة فآن ها تسلب الشعور العمومي و جملة الرأي و الحزم 
و التدبیر من الهیأة المجتمعة، و یختل به نظام الحیاة منهم، فیتضاعف 
کم الوحشة و یضطرب عندها العقل و الشعور و تبطل العزیمة و  الخوف و تترا
الثبات، فالبالء العام و المحنة الشاملة أشق و أمر، و هو الذي تلوح له الیات.

کالوباء و القحط بل بالء عام قربتهم منها أنفسهم، فإنهم  کل بالء عام  و ال 
أخذوا دین التوحید، و أجابوا دعوة الحق، و تخالفهم فیه الدنیا و خاصة 
کلمة العدل، و إبطال  قومهم، و ما لهؤالء هّم إال إطفاء نور اهلل، و استیصال 
دعوة الحق، و ال وسیلة تحسم مادة النزاع و تقطع الخالف غیر القتال، فسائر 
الوسائل کإقامة الحجة و بث الفتنة، و إلقاء الوسوسة و الریبة و غیرها صارت 
بعد عقیمة غیر منتجة، فالحجة مع النبي و الوسوسة و الفتنة و الدسیسة ما 
کانت تؤثر أثرا تطمئن إلیه أعداء الدین فلم یکن عندهم وسیلة إال القتال و 

االستعانة به علی سد سبیل الحق، و إطفاء نور الدین الالمع المشرق.



حساب و کتاب انقالب

64

کلمة  هذا من جانب الکفر، و المر من جانب الدین أوضح، فلم یکن إلی نشر 
إال  وسیلة  الباطل  دابر  قطع  و  العدل،  حکم  و  الحق،  دین  بث  و  التوحید، 
القتال، فإن التجارب الممتدة من لدن کان النسان نازال في هذه الدار یعطي 
أن الحق إنما یؤثر إذا أمیط الباطل، و لن یماط إال بضرب من أعمال القدرة 

و القوة.

و بالجملة ففي الیات تلویح إلی إقبال هذه المحنة بذکر القتل في سبیل اهلل، 
و توصیفه بوصف ال یبقی فیه معه جهة مکروهة، و ال صفة سوء، و هو أنه 
لیس بموت بل حیاة، و أي حیاة! فالیات تستنهض المؤمنین علی القتال، 
ج المعالي، و صالة ربهم و  و تخبرهم أن أمامهم بالء و محنة لن تنالوا مدار
رحمته، و االهتداء بهدایته إال بالصبر علیها، و تحمل مشاقها، و یعلمهم ما 
یستعینون به علیها، و هو الصبر و الصالة، أما الصبر: فهو وحدة الوقایة من 
ع و اختالل أمر التدبیر، و أما الصالة: فهي توجه إلی الرب، و انقطاع إلی  الجز

من بیده المر، و أن القوة هلل جمیعا.«

که سختی و بال و مصیبت در انتظار مؤمنین  هرچند خداوند این انذار را از قبل داده بود 
است، ولی باز هنگامی که جنگ بدر فرا رسید، برخی بودند که این شرایط برایشان سخت 

و غیر قابل تحمل بود:

ۚ َلٰکاِرُهوَن   َاْلُمْؤِمِنیَن  ِمَن  َفِریقًا  ِإّنَ  َو  ِباْلَحّقِ  َبْیِتَك  ِمْن  َك  َرّبُ ْخَرَجَك 
َ
أ َکٰما 

ٰما ُیٰساُقوَن ِإَلی َاْلَمْوِت َو ُهْم  ّنَ
َ
َکأ َن  النفال ، 5ۚ ُیٰجاِدُلوَنَك ِفي َاْلَحّقِ َبْعَد ٰما َتَبّیَ

وَن 
ُ

ٰها َلُکْم َو َتَوّد ّنَ
َ
اِئَفَتْیِن أ َیْنُظُروَن  ۚالنفال ، 6ۚ َو ِإْذ َیِعُدُکُم َاهلُل ِإْحَدى َالّطٰ

ْن ُیِحّقَ َاْلَحّقَ ِبَکِلٰماِتِه َو َیْقَطَع 
َ
ْوَکِة َتُکوُن َلُکْم َو ُیِریُد َاهلُل أ

َ
ّنَ َغْیَر ٰذاِت َالّش

َ
أ

َکِرَه َاْلُمْجِرُموَن   النفال ، 7ۚ ِلُیِحّقَ َاْلَحّقَ َو ُیْبِطَل َاْلٰباِطَل َو َلْو  ٰداِبَر َاْلٰکاِفِریَن ۚ 
ِمَن  ْلٍف 

َ
ِبأ ُکْم 

ُ
ُمِمّد ّنِي 

َ
أ َلُکْم  َفاْسَتٰجاَب  ُکْم  َرّبَ َتْسَتِغیُثوَن  ِإْذ   ۚ8 ۚالنفال ، 

النفال ، 9ۚ َاْلَماٰلِئَکِة ُمْرِدِفیَن ۚ 

گروهی از مؤمنان نسبت به این وضعیت »کاِره« بودند و طوری با تو مجادله 
کلی جامعه  گویی آن ها را به سوی نابودی می کشانند. فضای  که  می کردند 
که ساز و برگ  گروهی بجنگند  که دوست داشتند با  ایمانی هم طوری بود 
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کار ساده تر بودند و از سختی فراری  جنگی به همراه ندارد و در واقع دنبال 
را  سختی  و  جنگ  این  که  بود  بنا  و  داشت  نقشه ای  خداوند  ولی  بودند. 
گرفتند، تمام  که در جنگ قرار  مقدمه فتحی بزرگ قرار دهد. مؤمنان هم 
بود  رو  این  از  و  میکرد  آن ها  آساِن  شکست  بر  داللت  دنیایی  محاسبات 
کرد و  که به حالت اضطرار و استغاثه رسیدند و خداوند هم آنان را اجابت 

پیروزشان کرد!

که چرا این جنگ برای آن ها اتفاق  که خداوند به مؤمنان یادآوری می کند  این جاست 
افتاد:

َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َو ٰلِکّنَ َاهلَل َقَتَلُهْم َو ٰما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َو ٰلِکّنَ َاهلَل َرمٰی َو ِلُیْبِلَي 
النفال ، 17ۚ َاْلُمْؤِمِنیَن ِمْنُه َباٰلًء َحَسنًا ِإّنَ َاهلَل َسِمیٌع َعِلیٌم ۚ 

که در آن مؤمنین رشد می کنند و  بالء حسن و نیکو! ابتالء در نگاه قرآن بستری است 
گر بال نبیند ناراحت می شود و به خودش شک می کند.  امتحان پس می دهند؛ مؤمن ا
َعَلی   

َّ
ِإال ُء 

َ
اْلَبال ُکِتَب  َهْل  »َو  هستند.  والیت  اهل  که  می بینند  بال  کسانی  ِللِوالء؛  َالَبالُء 

کفر، باب106،  کتاب ایمان و  کافی،  اْلُمْؤِمِن؟« و آیا بال جز برای مؤمن است؟! )اصول 
ح27(1

کید می کند که: و بعد از جنگ احد که مؤمنان سستی کردند و آسیب دیدند، خداوند تأ

ُکْنُتْم ُمْؤِمِنیَن  ۚآل عمران ، 139ۚ  ْعَلْوَن ِإْن 
َ ْ
ْنُتُم َال

َ
َو اٰل َتِهُنوا َو اٰل َتْحَزُنوا َو أ

اِس  اُم ُنٰداِوُلٰها َبْیَن َالّنٰ ّیٰ
َ ْ
ٌح ِمْثُلُه َو ِتْلَك َال ٌح َفَقْد َمّسَ َاْلَقْوَم َقْر ِإْن َیْمَسْسُکْم َقْر

 1 احادیــث بســیاری در کتــب روایــی مــا در مــورد طبیعــی بــودن بــا بــرای مؤمــن و حتمــی بــودن بــا 
در هــر 40 روز بــرای مؤمــن و مضامیــن مشــابه ایــن مــوارد وجــود دارد. بــرای نمونــه ر.ک. کتــاب شــریف 
ْبــِر َعلــی  َمــا یَلَْحُقــُه  ُ َعلـَـی الُْمْؤِمــِن ِمــَن الصَّ کافــی، کتــاب ایمــان و کفــر، ابــواب »105- بـَـاُب َمــا أََخــَذُه اللَّ

ِة ابِْتــَاِء الُْمْؤِمــن«  فِیَمــا ابُْتلـِـَي بـِـه « و »106- بـَـاُب ِشــدَّ
لزم بــه ذکــر اســت کــه اینجــا نبایــد تصــور شــود کــه خــب کافــر بــودن کــه بهتــر اســت چــون ســختی 
ــم و ســختی اســت و حسابشــان نشســته  ــان زندگــی ابدی شــان در جهن ــار و مشــرکان و منافق ــدارد! کف ن
ــختی  ــار از س ــدی ناچ ــعادتمندانه اب ــی س ــه زندگ ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــت ک ــن اس ــن مؤم ــت! ای ــاک اس پ

ــش اســت. کشــیدن و امتحــان و آزمای
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اِلِمیَن  ۚ
ٰ

َالّظ ُیِحّبُ  اٰل  َاهلُل  َو  ِمْنُکْم ُشَهٰداَء  ِخَذ  َیّتَ َو  آَمُنوا  ِذیَن 
َ
َاّل َاهلُل  ِلَیْعَلَم  َو 

آل عمران ،  ِذیَن آَمُنوا َو َیْمَحَق َاْلٰکاِفِریَن ۚ 
َ
َص َاهلُل َاّل آل عمران ، 140ۚ َو ِلُیَمّحِ

ِذیَن ٰجاَهُدوا ِمْنُکْم َو َیْعَلَم 
َ
ا َیْعَلِم َاهلُل َاّل َة َو َلّمٰ ْن َتْدُخُلوا َاْلَجّنَ

َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
141ۚ أ

آل عمران ، 142ۚ اِبِریَن ۚ  َالّصٰ

که  بوده  این  برای  شده اید،  آزمایش  و  رسیده  شما  به  آسیبی  و  ح  قر گر  ا
کند. و چه  کافران را نابود  کند و  خداوند مؤمناِن شما را تمحیص و خالص 
خیال کرده اید که بدون آزمایِش مجاهدت و صبر به بهشت خواهید رفت؟!

ک جنگ را تصویر می کند که مؤمنان در چه اضطراری  و باز در ادامه وقتی حالت دهشتنا
گیر افتاده بودند و چگونه عده ای فرار می کردند:

ُکْم ۚآل عمران ،  ْخٰرا
ُ
ُسوُل َیْدُعوُکْم ِفي أ َحٍد َو َالّرَ

َ
ِإْذ ُتْصِعُدوَن َو اٰل َتْلُووَن َعلٰی أ

ۚ153

کردند و با  که ضعف ایمان و دستگاه محاسباتی خود را رو  در این هنگام عده ای بودند 
عقالنیت پوچ اندیش دنیایی خود حکم به تمام بودِن کار مؤمنان می دادند:

ِة َیُقوُلوَن  وَن ِباهلِل َغْیَر َاْلَحّقِ َظّنَ َاْلٰجاِهِلّیَ ْنُفُسُهْم َیُظّنُ
َ
ْتُهْم أ َهّمَ

َ
َو ٰطاِئَفٌة َقْد أ

اٰل  ٰما  ْنُفِسِهْم 
َ
أ ِفي  ُیْخُفوَن   ِ

هلِلّٰ ُه 
َ
ُکّل ْمَر 

َ ْ
َال ِإّنَ  ُقْل  َشْيٍء  ِمْن  ْمِر 

َ ْ
َال ِمَن  َلٰنا  َهْل 

ْمِر َشْيٌء ٰما ُقِتْلٰنا ٰهاُهٰناۚآل عمران ، 154ۚ
َ ْ
ٰکاَن َلٰنا ِمَن َال ُیْبُدوَن َلَك َیُقوُلوَن َلْو 

در ظاهر به شكل پرسش این امر را مطرح می کردند که آیا وعده های خدا راست بوده و کار 
ما به سرانجام می رسد؟ ولی در واقع در دلشان این اعتقاد را داشتند که این روش پیامبر آخر و 
عاقبتی ندارد و صرفاً مردم را به کشتن می دهد. خداوند بعد از رد کردن حرفشان، بیان می دارد 
که این وقایع و سختی ها دلیل اصلیش ابتالء و امتحان مدعیان ایمان و خالص سازی مؤمنان 

حقیقی است:

ِبٰذاِت  َعِلیٌم  َاهلُل  َو  ُقُلوِبُکْم  ٰما ِفي  َص  ِلُیَمّحِ َو  ٰما ِفي ُصُدوِرُکْم  َاهلُل  ِلَیْبَتِلَي  َو 
آل عمران ، 154ۚ ُدوِر ۚ  َالّصُ
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کی را روی دست مسلمانان می ریزد  و در نهایت هم بعد از این همه سختی، دوباره آب پا
و خیاِل آسایش و راحتی زودهنگام پس از این را نفی می کند:

وُتوا َاْلِکٰتاَب ِمْن َقْبِلُکْم 
ُ
ِذیَن أ

َ
ْنُفِسُکْم َو َلَتْسَمُعّنَ ِمَن َاّل

َ
ْمٰواِلُکْم َو أ

َ
َلُتْبَلُوّنَ ِفي أ

ُموِر ۚ 
ُ ْ
ُقوا َفِإّنَ ٰذِلَك ِمْن َعْزِم َال َکِثیرًا َو ِإْن َتْصِبُروا َو َتّتَ ذًى 

َ
ْشَرُکوا أ

َ
ِذیَن أ

َ
َو ِمَن َاّل

آل عمران ، 186ۚ

که در اموال و جآن ها دچار بال می شوید و اذیت زیادی  کید قسم می خورد  و باز هم با تأ
سختی  کار  انصافًا  بمانید،  حق  راه  در  و  باشید  داشته  مقاومت  و  صبر  گر  ا و  می بینید 

کرده اید!

به  یافتن  دست  کند  تصور  انسان  که  است  این  لغزشگاه ها  این  از  »یکی 
آرمآن ها بدون هزینه امکان پذیر است. ما در دوران مبارزات هم می دیدیم؛ 
نبودند در  اما حاضر  را قبول داشتند،  اهداف مبارزات  که  بودند  بعضی ها 
کسانی هم  راه این مبارزات هزینه ای بدهند، قدمی بردارند. امروز چنین 
هزینه؛  دادن  بدون  رسید،  هدف ها  به  باید  که  می کنند  تصور  هستند؛ 
این  می کشند.  عقب  است،  میان  در  دادن  هزینه  پای  که  آنجایی  لذا 
که انسان در محاسبه  عقب کشیدن ها در بسیاری از موارد موجب می شود 
کند، دنبال نکند.«  که باید در مقابل دشمن دنبال  کند؛ خطی را  اشتباه 

کارگزاران نظام 1391/5/3( )دیدار مقام معظم رهبری با مسئوالن و 

10- آرمان گرایی در کنار واقع گرایی
مسأله پیچیده ای نیست: هم آرمآن ها باید در نظام محاسبه و عقالنیت انقالبی و قرآنی 
لحاظ شوند و نادیده گرفته نشوند، و هم واقعیت ها! و اصواًل در دستگاه های محاسباتی 
دیگر، یکی از این دو باید فدای دیگری شود، یا آرمآن ها فدای واقعیت ها می شوند و یا 

بالعکس. در این مورد بیانات رهبر فرزانه مان بیش از همه چیز راه گشاست:
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دیدن واقعیت های صحنه و ترکیب آرمان گرایی و واقع گرایی

که  که در این حرکِت سی وسه ساله انسان مشاهده می کند، درسی  »چیزی 
که در این حرکت سی و  گذاشت، این است  انقالب داد و امام بزرگوار باقی 
که اسالم آن ها را به ما القاء می کند و  سه ساله، آرمآن ها و آرزوهای عظیمی 
تعلیم می دهد، از نظر دور نماند؛ در عین حال واقعیت های موجود جامعه 
که این حرکت  کرد به این  کمک  گرفت؛ این  و جهان هم مورد توجه قرار 
بتواند ادامه پیدا کند؛ یعنی ترکیب آرمان خواهی و آرمان گرایی با واقع بینی. 
هم  االن  گفتند؛  و  نوشتند  درباره اش  انداختند،  زبآن ها  سر  را  حرفی  یک 
انسان در گوشه و کنار می شنود که مالحظه ی واقعیت های جامعه و جهان، 
گرایی. آنچه که  با آرمان گرایی نمی سازد. آرمان گرایی را اشتباه کردند با رؤیا
که واقع بینی،  کنیم و اصرار بر آن داریم، این است  ما می خواهیم دنبال 
و  آرمآن ها  تعقیب  و  آرمان گرایی  با  جهان،  و  جامعه  واقعیات  مشاهده ی 
گر ما توانستیم  آرزوهای بزرگ ملت ایران هیچگونه تنافی و تعارضی ندارد. ا
آرمان گرایی را با واقع بینی و واقع گرایی همراه کنیم، ترجمه ی عملیاتی اش 
کنیم  کنیم؛ هم مجاهدت  با مجاهدت ترکیب  را  اینکه ما تدبیر  می شود 
در یک چهارچوب  این حرکت مجاهدانه  کنیم، هم  و مجاهدانه حرکت 
گاهی دست اندرکاران،  گاهی عمومی، آ که این، آ تدبیرشده ای قرار بگیرد؛ 

همراهی دل ها و زبآن ها در همه ی عرصه ها را می طلبد.

ما  را  این  نمی سازد؛  واقع بینی  با  آرمان گرایی  که  می کنند  وانمود  بعضی 
به شدت رد می کنیم. بسیاری از آرمآن های جامعه ی ما و مطالبه ی آن ها 
جزو واقعیت های جامعه است. مردم مایلند عزت ملی داشته باشند، مردم 
مایلند زندگی ایمان مدار و دین مدار داشته باشند، مردم مایلند در امور اداره ی 
مایلند  مردم   - مردم ساالری  یعنی   - باشند  سهیم  کشور  مدیریت  و  کشور 
پیشرفت داشته باشند، استقالل سیاسی و اقتصادی داشته باشند؛ این ها 
جامعه  واقعیت های  خواسته ها،  این  است.  مردم  عمومی  خواسته های 
که مسائل  است؛ این واقعیت ها دقیقًا در جهت آرمان خواهی است؛ این ها 
که ذهنیات  که موهومات نیست، این ها  تحلیلی و ذهنی نیست، این ها 
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که در جامعه وجود دارد. یک جامعه ی زنده  نیست؛ این ها واقعیاتی است 
و مؤمن دنبال این چیزهاست؛ می خواهد عزت ملی داشته باشد، می خواهد 
استقالل داشته باشد، می خواهد پیشرفت داشته باشد، می خواهد آبروی 
که مردم دارند؛ این ها  بین المللی داشته باشد؛ این ها خواسته هایی است 
جامعه  قطعی  واقعیت های  جزو  خواستن،  این  و  آرمآن هاست؛  جهت  در 
است. بنابراین واقعیات می تواند در خدمت و معطوف به آرمآن ها باشد. 
بله، ذکر آرمآن ها بدون توجه به واقعیت ها و بدون مالحظه ی سازوکارهای 
معقول و منطقِی رسیدن به آرمآن ها، خیال پردازی است؛ آرمآن ها در حد 
شعار باقی خواهد ماند؛ لیکن وقتی که مسئوالن کشور آرمآن ها را به صورت 
اینجا آنجایی است  کردند،  کردند، مردم همراهی  منطقی و متین دنبال 
که واقعیت های جامعه با آرمآن ها هماهنگ می شود. خب، این یک امر 

اساسی و یک پایه ی اساسی برای حرکت کشور است.

واقعیت های موجود کشور و جامعه

کنم. واقعیت هایی  ح  من مایلم یک مقداری از واقعیت های جامعه را مطر
گر ما این واقعیت ها را در محاسبات خودمان نیاوریم، قطعًا  که ا وجود دارد 
کرد.  انتخاب راه هم اشتباه خواهیم  کرد؛ در  در قضاوت اشتباه خواهیم 
این واقعیت ها را باید دید. البته هیچکدام از این واقعیتهایی که من عرض 

می کنم، تحلیل نیست؛ همه واقعیت های مشهوِد پیش روی ماست.

وجود فشارها و تهدیدها و دشمنی شبکه صهیونیزم جهانی

گذشته  سال های  از  بیش  امروز  که   - کشور  موجود  واقعیت های  از  یکی 
و  فشارها  وجود   - می شود  کشیده  اسالمی  نظام  خ  ر به  واقعیت  این  هم 
تهدیدهاست. کشور با زورآزمایی چند قدرت و دولت مستکبر روبه رو است. 
همین طور که مکرر عرض کردیم، طرف مقابل ما جامعه ی جهانی نیست، 
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دولت ها نیستند، ملت ها نیستند؛ چند دولتند؛ منتها دستگاه رسآن هاِی 
غربی ها  و  آمریکایی ها  که  کنیم  اقرار  باید  ما  که  چیزی  این  دارند.  قوی 
انصافًا در این قضیه قوی هستند، قدرت رسآن های است، قدرت تبلیغات 
که  که خودشان می گویند. آن چیزی  گاندا است؛ همانی  به معنای پروپا
قدرت  و  تبلیغاتی  قدرت  هستند،  قوی  آن  در  این ها  که  می کنیم  اقرار  ما 
که می خواهند وانمود شود. امروز  کردن مطالبی است  رسآن های و وانمود 
این ها با توان تبلیغاتی و رسآن هاِی باالی خود به شدت دارند این را تبلیغ 
با همین  که چند دولتند؛ منتها  این واقعیت دارد  و  می کنند و می گویند، 
نیروی رسآن های، خودشان را به نام »جامعه ی جهانی« معرفی می کنند، و 

دروغ می گویند؛ جامعه ی جهانی نیست. این یک واقعیت است.

ما با زورآزمایی چند دولت و چند قدرت استکباری مواجه ایم. این ها یک 
که آن ها هم با ما مخالفند؛ اما آن ها  سیاهی لشکر هم پشت سرشان دارند، 
قدرتی  حمایت  دست  گر  ا ندارند.  توانی  ندارند،  خودشان  از  موجودیتی 
و  جهانی  معادالت  در  صفرند؛  شود،  برداشته  سرشان  روی  از  آمریکا  مثل 
بین المللی به حساب نمی آیند؛ لیکن حاال به عنوان سیاهی لشکر، پشت سر 
آمریکا و پشت سر رژیم صهیونیستی و شبکه ی صهیونیسم دنیا دارند حرکت 
می کنند. این یک واقعیتی است، این در مقابل ماست، این از اول انقالب 
شکل گرفته؛ کم هم نشده و افزایش هم پیدا کرده. البته در بزرگنمایِی این 
واقعیت هم همه همدستند؛ این جزو همان لغزشگاه هاست. سعی می کنند 
این واقعیت را هرچه بزرگ تر و شدیدتر و سخت تر و تلخ تر نشان بدهند. ما 
این را قبول داریم که در مقابل ما فشار هست، تحریم هست، توانایی های 
بخصوص  و  این ها  امثال  و  امنیتی  سیاسی،  توانایی های  اقتصادی، 

رسآن های پشت سر این حرکت وجود دارد؛ این یک واقعیت است.

مخالفت با اصل انقالب و نظام اسالمی، نه هسته ای و حقوق بشر

واقعیت دیگری که در کنار این واقعیت باید دیده شود، این است که وانمود 
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می شود این زورآزمایی به خاطر مثاًل مسأله ی هسته ای یا مسأله ی حقوق 
بشر است؛ و این دروغ است. دروغ بودن این ادعا، یکی از واقعیت هاست. 
که باور  کسی نیست  نه اینکه ما بگوییم این واقعیت است؛ امروز در دنیا 
رژیم  یا  ملت هاست؛  حقوق  دنبال  است،  بشر  حقوق  دنبال  آمریکا  کند 
صهیونیستِی نسل کش و کودک کش دنبال اجرای دموکراسی در کشورهای 
دنیاست. پرونده ی آمریکا، پرونده ی رژیم صهیونیستی، پرونده ی همین 
مسأله ی  لحاظ  از  دارند،  قرار  اسالمی  جمهوری  مقابل  در  که  قدرت  چند 
پرونده ی  انسآن ها،  حقوق  و  ملت ها  حقوق  از  طرفداری  و  بشر  حقوق 
حقوق  نقض  فلسطین،  در  نسل کشی  سال  شصت  است.  سیاهی  بسیار 
بشر نیست؟ دادن سالح اتمی به دولت غاصب صهیونیستی، نقض صلح 
دفاع  مدعی  می توانند  کردند،  را  کارها  این  که  این هایی  نیست؟  جهانی 
کسی مثل صدام، نقض  از صلح جهانی باشند؟ دادن سالح شیمیایی به 
گوانتانامو و  که در ابوغریب و  از قبیل آنچه  کارهایی  حقوق بشر نیست؟ 
به  آمریکایی ها،  وسیله ی  به  دنیا  از  دیگری  نقاط  و  عراق  و  افغانستان 
برای  جایی  است،  افتاده  اتفاق  انگلیس  وسیله ی  به  غربی ها،  وسیله ی 
ادعای دفاع از حقوق بشر باقی می گذارد؟ بنابراین اینکه این ها می گویند 
مقابله ی ما با جمهوری اسالمی برای حقوق بشر است، دروغ است؛ این 
که می گویند مقابله ی با جمهوری اسالمی برای سالح هسته ای است،  هم 
و  کرات  مذا در  بعد  می کردیم،  بیان  حدس  با  اول  ما  را  این  است؛  دروغ 
که آن ها می دانند جمهوری اسالمی  مبادالت بین المللی برای ما روشن شد 
دنبال سالح هسته ای نیست؛ این را باور کردند و قبول دارند، و واقعیت هم 
ح می کنند. پس  همین است؛ در عین حال مسأله ی سالح هسته ای را مطر
ادعای اینکه این فشارها، این تحریم ها، این محاصره ها، این دشمنی ها 
و خصومت ها به خاطر مسأله ی سالح هسته ای و مسأله ی توان هسته ای 

است، یک دروغ است؛ این دروغ بودن هم یک واقعیت است.

که مخالفت آن ها به خاطر اصل انقالب و اصل تشکیل  واقعیت این است 
نظام اسالمی است. این ها در این منطقه با خیال راحت داشتند حکومت 
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کشوری مثل ایران با این منابع سرشار، با این امکانات فراوان،  می کردند. 
کار می خواستند، می کردند؛ هر تصمیمی  توی مشت آن ها بوده است؛ هر 
کشور در پیشبرد مقاصد خودشان  می خواستند، می گرفتند؛ از امکانات این 
همه ی استفاده ها را می کردند، ولی االن از آن محروم شده اند. فقط این هم 
که این داعیه و این انگیزه در دنیای  نیست؛ این حرکت موجب شده است 
که امروز نشانه هایش را در شمال آفریقا و در خاورمیانه و  اسالم بیدار شود، 
در همه ی کشورها و ملت ها داریم مشاهده می کنیم؛ این ها از این ناراحتند. 
کانونی، جمهوری اسالمی است؛ می خواهند به جمهوری اسالمی  نقطه ی 
کنند و این را عبرتی قرار بدهند برای دیگران؛ انگیزه ی واقعی  ضربه وارد 

این است. این هم یک واقعیت است.

جدید نبودن چالش های جمهوری اسالمی

که امروز برای جمهوری  که این چالش هایی  یک واقعیت دیگر این است 
اسالمی وجود دارد، جدید نیست. این هم تحلیل نیست، این واقعیت است؛ 
این را همه می بینند، مشاهده می کنند. یک روزی بود که کشتی های نفتی 
که پایانه ی نفتی  و غیرنفتی ما را در خلیج فارس می زدند؛ یک روزی بود 
کز صنعتِی موجود  که همه ی مرا خارک را بمباران می کردند؛ یک روزی بود 
که به چشم خودمان  ما زیر چتر بمباران دشمن بود؛ این ها چیزهایی است 
گذراندیم؛ این ها برای ما جدید نیست. امروز جرأت  دیدیم؛ ما این روزها را 
نمی کنند به جمهوری اسالمی نزدیک شوند - که حاال عرض خواهم کرد - 
این هم بخش دیگری از واقعیت هاست. یک روزی این جرأت را داشتند، 
می آمدند، ضربه می زدند، حمله می کردند. جنگ صدام با ما که جنگ یک 
دولت با ما نبود؛ جنگ بین المللی علیه ما بود. بنابراین، این چالش هایی 
که وجود دارد - تهدید می کنند، می گویند، می شمرند، بزرگنمایی می کنند - 

برای جمهوری اسالمی جدید نیست. این هم یک واقعیت.
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عبور کردن جمهوری اسالمی از همه دشواری ها و گردنه های سخت

این  همه ی  از  اسالمی  جمهوری  نظام  که  است  این  دیگر  واقعیت  یک 
دشواری ها و گردنه های سخت عبور کرده. مگر عبور نکردیم؟ مگر متوقف 
ماندیم؟ مگر توانستند به جمهوری اسالمی ضربه وارد کنند؟ مگر توانستند 
به آرمآن ها و اصول جمهوری اسالمی خدشه ای وارد کنند؟ نتوانستند. این 

هم یک واقعیت است. این واقعیت ها باید دائمًا جلوی چشم ما باشد.

پیشرفت در شرایط تهدید

پیشرفت  تهدید،  شرایط  همین  در  ما  که  است  این  دیگر  واقعیت  یک 
کردیم. در طول این سال های متمادی، ما در همه ی حوزه ها جلو رفتیم؛ 
کردیم؛ در حوزه ی فناوری های  در حوزه ی دانش های پیچیده پیشرفت 
مورد نیاز کشور پیشرفت کردیم؛ در زمینه ی دارو، حمل و نقل، مسکن، آب، 
راه، کشور پیشرفت های برجسته ای کرده؛ که امروز بخشی از آمارها را آقای 
کشور در  گفتند و شما شنیدید. با وجود همه ی این فشارها،  رئیس جمهور 
از دانش های  طول این سال ها مرتب جلو رفته است. در حوزه ی بعضی 
مهم و انحصاری و منحصربه فرد - در لیزر، در نانو، در سلول های بنیادی، 
در  الگوسازی  این ها  خب،  کرده.  پیدا  رتبه  کشور   - هسته ای  صنعت  در 
دنیای اسالم است؛ این یک واقعیتی است. ما متوقف نماندیم، ما دائم 
که وجود  پیش رفتیم. نظام جمهوری اسالمی با همه ی این تهدیدهایی 
گوِن  گونا کارهای  و  تهدید  و  غیرتحریم  و  تحریم  قبیل  از   - است  داشته 
پیچیده ی امنیتی و سیاسی و غیره - این پیشرفت ها را داشته است. این 
هم یک واقعیت است؛ این هم تحلیل نیست؛ این هم محسوساتی است 
که جلوى چشم همه ى ماست. شما مسئولین محترم هم بهتر از آحاد مردم 

این ها را می دانید.
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قوی تر شدن کشور در مواجهه با چالش ها و تهدیدها

یک واقعیت دیگر این است که کشور در مواجهه ى با چالش ها و تهدیدها، 
در مقایسه ى با سال های اول انقالب، به مراتب قوى تر شده. امروز ما در 
مواجهه ى با تهدیدها، از روز اول خیلی قوى تریم؛ هم اعتماد به نفسمان 
کم نیست، هم توانایی هاى  بیشتر است، هم توکلمان به خدا الحمدهلل 
گذشته است. قدرت ها با  عینی و موجود و محسوس و ملموس ما بیشتر از 
همه ى توانشان دارند تالش می کنند، اعتراف می کنند که نمی توانند پیش 

بروند؛ نتوانستند کار خودشان را پیش ببرند.

ضعیف تر شدن جبهه مقابل ما

سال ها  این  طول  در  ما  مقابل  جبهه ى  که  است  این  دیگر  واقعیت  یک 
و  آمریکا  را  جبهه  این  اصلی  نماد  دو  ما  گر  ا یعنی  است.  شده  ضعیف تر 
رژیم صهیونیستی بدانیم، و غرب را دنبال سر این ها بدانیم، واضح است 
ضعیف تر  به مراتب  صهیونیستی  رژیم  امروز  شده اند.  ضعیف تر  این ها  که 
و  آفریقا  از حوادث شمال  بعد  قبل است.  و سی سال  قبل  بیست سال  از 
مسأله ى مصر، رژیم صهیونیستی به شدت تضعیف شده است؛ هم از درون 
دچار مشکل است، هم از بیرون مشکالت بی نهایتی دارد. آمریکاى امروز 
عراق  در  رفتند.  عقب  به مراتب  این ها  نیست؛  ریگان  زمان  آمریکاى  هم 
وضعشان آنجورى شد؛ در افغانستان روزبه روز وضعشان بدتر شده است؛ در 
سیاست های خاورمیآن هایشان شکست خوردند؛ در جنگ سی وسه روزه، 
که رژیم صهیونیستی است، شکست خورد؛ در جنگ بیست و دو  عاملشان 
روزه، عاملشان که رژیم صهیونیستی است، نتوانست در مقابل یک میلیون 
و اندى انسان بی دفاع کارى از پیش ببرد. این ها واقعیت های خیلی مهمی 
است. بنابراین این ها ضعیف شده اند. این ها نسبت به بیست سال قبل و 

سی سال قبل به مراتب ضعیف ترند. این هم یک واقعیت دیگر است.
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درگیر بحران بودِن رژیم های مخالف نظام جمهوری اسالمی

که رژیم های مخالف نظام جمهورى اسالمی  یک واقعیت دیگر این است 
دچار  اطرافیانشان  و  خودشان  غربی،  دولت  چند  همین  بحرانند؛  درگیر 
بحرانند. با این بحران اقتصادى اى که در اروپا وجود دارد، اتحاد اروپا جدًا 
به نحو دیگرى؛  آمریکا هم  در تهدید است، یورو جدًا مورد تهدید است. 
کسرى بودجه ى فراوان، قرض فراوان، فشار مردم، حرکت ضد وال استریت، 
حرکت - به قول خودشان - نود و ُنه درصدى. این ها حوادث مهمی است. 
کردند. االن در  البته وضع اروپا از آمریکا بدتر است؛ چند دولتشان سقوط 

چندین کشور اروپایی بی ثباتی وجود دارد.

مشکالت آن ها با مشکالت ما فرق هم می کند. مشکالت اقتصادى و بحران 
احیانًا دچارش می شویم،  ما  که  اقتصادى اى  با مشکالت  اروپا  اقتصادى 
که دارد  گروه کوهنورد است  متفاوت است. مشکالت ما مثل مشکالت یک 
گاهی آب  در راهی حرکت می کند. راه سختی است و البته مشکالتی دارد؛ 
گاهی به یک  گاهی مشکالت دارند،  گاهی غذا می خواهند،  می خواهند، 
این  از  ما  مشکالت  می روند.  باال  طرف  دارند  اما  می کنند؛  برخورد  مانعی 
قبیل است. مشکالت اروپائی ها مثل اتوبوسی است که زیر بهمن گیر کرده. 
سال ها خود آن ها بدون اینکه بدانند، مقدمات این مشکل را فراهم کردند. 
این  مادى،  مسائل  در  ربا  سازوکار  غلبه ى  این  طبقاتی،  فاصله هاى  این 
تقویت زورمندان مادى، این نفوذپذیرى از صهیونیست های پول پرست و 
مال پرست، آن ها را دچار مشکالتی کرده؛ این بهمنی است که روى سرشان 
افتاده. بنابراین مشکالت آن ها با مشکالت ما خیلی متفاوت است. این هم 

یک واقعیت است.

تحوالت منطقه

این  مجموعه ى  تحوالت  و  آفریقا  شمال  تحوالت  همین  دیگر،  واقعیت 
منطقه است. در بعضی جاها این تحوالت به تغییر نظام ها و رژیم ها منتهی 
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شده؛ بعضی هم نشده، اما در خطرند. که من از این ها عبور می کنم.

توان افزایش یافته در درون جمهوری اسالمی

یک واقعیت دیگر، توان افزایش یافته در درون جمهورى اسالمی است. ما 
کشور دارا و توانائی هستیم. از لحاظ منابع،  کشور قدرتمندى هستیم. ما 
ما در رتبه هاى باالى جهانی هستیم. در بعضی از منابع، رتبه ى اّولیم. در 
که داراى نفت  کشورهایی  گاز، ما در دنیا اّولیم. از همه ى  ترکیب نفت و 
گاز ما بیشتر است. از لحاظ  گاز هستند، مجموع نفت و  هستند یا داراى 
نیروى  لحاظ  از  دارد.  فراوانی  و  باال  غناى  کشور  اساسی،  معادن  و  منابع 
انسانی، ما هفتاد و پنج میلیون نفر جمعیت داریم؛ این جمعیت عامل خیلی 

مهمی است.

گستاخ تر شدن دشمن هنگام انعطاف و عقب نشینی ما

با  و  دادیم  نشان  انعطاف  دشمن  جبهه ى  مقابل  در  ما  که  برهه اى   هر 
بهانه  بگذارید  گفتیم  وقت  یک  مثاًل   - کردیم  عقب نشینی  توجیه هایی 
گفتیم بگذارید سوءظن دشمن را از  را از دست دشمن بگیریم، یک وقت 
گرفته. در آن  گستاخانه ترى علیه ما  کنیم - دشمن مواضع  خودمان زائل 
تملق آمیز  تعبیرات  و  حرف ها  به  شد  آلوده  ما  مسئولین  ادبیات  که  روزى 
نسبت به غرب و فرهنگ غربی، در آن روز این ها ما را »محور شرارت« معرفی 
رئیس  بود.  شرارت  مجسمه ى  خودش  که  کسی  آن  کسی؟  چه  کردند! 
جمهور قبلی آمریکا - مجسمه ى شرارت - ایران اسالمی را »محور شرارت« 
که ما در ادبیات خودمان، در اظهارات  ِکی بود؟ آن وقتی  کرد! این  معرفی 
خودمان، حرف های تملق آمیز نسبت به غرب و نسبت به آمریکا و این ها 
را تکرار می کردیم. این ها این جورى اند. در همین قضیه ى هسته اى، آن 
کردیم - البته براى ما  کردیم و عقب نشینی  که ما با این ها همراهی  وقتی 
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تجربه اى بود، اما این واقعیت است - این ها جلو آمدند؛ اینقدر جلو آمدند 
گر بنا باشد که این روال از سوى آن ها ادامه  که من در همین حسینیه گفتم ا
پیدا کند، من خودم وارد قضیه خواهم شد؛ و وارد قضیه شدم؛ ناچار شدیم؛ 

این ها کار ما نیست.

که  بود  روزى  یک  کرد.  طلبگارتر  کرد،  گستاخ تر  را  آن ها  عقب نشینی ها 
کشور داشته  که اجازه بدهند ما 25 سانتریفیوژ در  مسئولین ما قانع بودند 
که 5 تا سانتریفیوژ داشته  گفتند نمی شود! این ها قانع شدند  باشیم؛ آن ها 
که 3 تا سانتریفیوژ  گفتند نمی شود! مسئولین ما قانع شدند  باشیم؛ باز هم 
یازده  شنیدید،  را  گزارش  امروز  نمی شود!  گفتند  هم  باز  باشیم؛  داشته 
گر ما آن عقب نشینی ها را، آن انعطاف ها را ادامه  هزار سانتریفیوژ داریم! ا
که هیچ خبرى نبود، به این نشاط  می دادیم، امروز از پیشرفت هسته اى 
این حرکت   - کرده  پیدا  کشور وجود  در  اخیر  در چند سال  که  علمی هم 
گون  گونا پیشرفت های  اختراعات،  ابتکارات،  این  جوآن ها،  این  علمی، 
در بخش های مختلف - قطعًا لطمه می خورد؛ چون اواًل نسبت به هر یک 
از آن ها ممکن بود یک بهآن هاى بیاورند؛ ثانیًا حرکت هسته اى و صنعت 
هسته اى، نماد پیشرفت یک کشور است. این هم یک واقعیت دیگر است.

این  تکرار  مقابل فشارهای دشمن، عامل عدم  در  مقاومت مدبرانه 
فشارها و کند شدنشان

گر کشور در مقابل فشارهاى دشمن - از  یک واقعیت دیگر هم این است که ا
جمله در مقابل همین تحریم ها و از این چیزها - مقاومت مدبرانه بکند، 
ُکند خواهد شد، بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین  نه فقط این حربه 
این  است،  گذرگاه  یک  این  چون  داشت؛  نخواهد  وجود  دیگر  چیزهایی 
که االن  کرد. این چیزهایی  کشور از این برهه عبور خواهد  یک برهه است؛ 
آن ها تهدید می کنند، تحریم می کنند، جز آمریکا و جز رژیم صهیونیستی، 
کس ذى نفع از این تحریم ها نیست. دیگران را با زور و با فشار و با  هیچ 
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رودربایستی و با این چیزها وارد میدان کردند. خب، پیداست که زور و فشار 
و رودربایستی نمی تواند خیلی ادامه پیدا کند - یک مدتی است - شاهدش 
هم این است که مجبور شدند بیست تا کشور را از همین تحریم های نفتی و 
امثال این ها استثناء کنند! دیگرانی هم که استثناء نشدند، خودشان مایل 
که ما می خواهیم،  که ما بخواهیم یا همان اندازه  نیستند، و بیش از آنچه 
کرد. خب، این ها  آن ها دنبال راه حل می گردند. بنابراین بایستی مقاومت 
واقعیت های ملموس است. اینهایی که عرض کردم، هیچکدامش تحلیل 

نبود، ذهنی نبود؛ چیزهایی است که مشاهده می کنیم.

تنبلی و به وجود نیاوردن حالت الزم متناسب اسالمی در میدان عمل

که ما هنوز آن حالت  کنار این واقعیت ها، این واقعیت هم هست  البته در 
الزِم متناسب اسالمی را در میدان کار و این ها در خودمان به وجود نیاوردیم؛ 
یک قدرى دچار تنبلی هستیم؛ این جزو میراث های دوران استبداد و تسلط 
مردم  بود،  دیکتاتورى  کشورى  یک  در  وقتی  است.  کشور  بر  دیکتاتورى 
این  نمی شوند.  وارد  عمل  و  تجربه  میدان  به  استعدادها  می شوند؛  تنبل 
کنار بگذاریم.  میراث دوران استبداد است که در ما وجود دارد. باید تنبلی را 
آن خطرپذیرى الزم در همه ى بخش های جامعه نیست. با توکل به خداى 
متعال، و با تدبیر و درایت الزم، باید خطرپذیرى وجود داشته باشد. )مقام 

کارگزاران نظام 1391/5/3( معظم رهبری - دیدار با مسئوالن و 



نقش والیت فقیه

برخی نشانه های پیروزی و فتح در توسعه متدن اسالمی

1- اتحاد دنیای کفر و دشمنان علیه جبهه حق

به خالف تحلیل های ضعیف عقل گرایان ظاهری و پوچ گرایان واقعی، 
و  مشرکان  همه  دشمنی  قرآنی،  عقالنیت  و  الهی  محاسبه  دستگاه  در 
زورگویان عالم و مقابلۀ آن ها با جبهۀ حق نه تنها نشانه بدی نیست و 
داللت بر ضعف و حرکت در مسیر اشتباه ندارد، بلکه کاماًل نشانه موفقیت 
و قدم برداشتن در مسیر پیروزی است. خبر متحد شدن جبهه باطل 
که دستگاه محاسباتی اش سالم است، نه  کسی  علیه جبهه حق برای 

ک است! ک نیست، بلکه مژده ای فرحنا تنها ترسنا

کرم صّلی  این قضیه در دو صحنه اصلی اضطرار مؤمنان در زمان پیامبر ا
اهلل علیه و آله - یعنی جنگ احد و جنگ احزاب - نقل شده است و بر 

آن تصریح شده است:

اَس َقْد َجَمُعوا َلُکْم َفاْخَشْوُهْم  اُس ِإّنَ َالّنٰ ِذیَن ٰقاَل َلُهُم َالّنٰ
َ
َاّل

َفٰزاَدُهْم ِإیٰمانًا َو ٰقاُلوا َحْسُبَنا َاهلُل َو ِنْعَم َاْلَوِکیُل  آل عمران ، 173ۚ
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این خصوصیت مؤمنان است در مقابل خصوصیت »ناس«. موقعیت، موقعیت جنگ 
که همه ضد  احد است و مردم عادی و مؤمنین ضعیف االیمان به مردم مؤمن می گویند 
که دستگاه  کنید و از آن ها بترسید؛ ولی مؤمنانی  شما جمع شده اند پس عاقالنه رفتار 
محاسباتی شان سالم و عاقالنه است تنها ایمانشان زیاد می شود زیرا یکی از نشانه های 

پیروزی و حقانیت راه و اعتقادشان را دیده اند!

بر  و اضطرار شدیدی  که شرایط به شدت سخت شد  احزاب هم هنگامی  و در جنگ 
کم شد و خداوند ابتالء و امتحان سختی از آن ها گرفت: مؤمنین حا

ْبٰصاُر َو َبَلَغِت َاْلُقُلوُب 
َ ْ
ْسَفَل ِمْنُکْم َو ِإْذ ٰزاَغِت َال

َ
ِإْذ ٰجاُؤُکْم ِمْن َفْوِقُکْم َو ِمْن أ

ُنوَنا  )الحزاب ، 10(  ُهٰناِلَك ُاْبُتِلَي َاْلُمْؤِمُنوَن َو ُزْلِزُلوا 
ُ

وَن ِباهلِل َالّظ َاْلَحٰناِجَر َو َتُظّنُ
ِزْلٰزااًل َشِدیدًا  )الحزاب ، 11(

و در هنگامی که منافقین و افراد ضعیف االیمان دستگاه محاسباتی غلطشان به کار افتاد 
ُنوَنا( و گفتند:

ُ
وَن ِباهلِل َالّظ )َو َتُظّنُ

 ُغُرورًا  
ٰ
ِذیَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ٰما َوَعَدَنا َاهلُل َو َرُسوُلُه ِإاّل

َ
َو ِإْذ َیُقوُل َاْلُمٰناِفُقوَن َو َاّل

ْهَل َیْثِرَب اٰل ُمٰقاَم َلُکْم َفاْرِجُعوا َو 
َ
)الحزاب ، 12( َو ِإْذ ٰقاَلْت ٰطاِئَفٌة ِمْنُهْم ٰیا أ

ِبّيَ َیُقوُلوَن ِإّنَ ُبُیوَتٰنا َعْوَرٌة َو ٰما ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإْن ُیِریُدوَن  ِذُن َفِریٌق ِمْنُهُم َالّنَ
ْ
َیْسَتأ

 ِفٰرارًا  )الحزاب ، 13(
ٰ
ِإاّل

گر عاقالنه تحلیل کنید می فهمید که خدا و رسولش، وعده دروغ به ما دادند  و گفتند که ا
و ما قدرتی برای مقابله نداریم و باید به شهر برگردیم؛ در این هنگام:

ْحٰزاَب ٰقاُلوا ٰهٰذا ٰما َوَعَدَنا َاهلُل َو َرُسوُلُه َو َصَدَق َاهلُل َو َرُسوُلُه 
َ ْ
 َاْلُمْؤِمُنوَن َال

َ
ا َرأ َو َلّمٰ

 ِإیٰمانًا َو َتْسِلیمًا  )الحزاب ، 22(
ٰ
َو ٰما ٰزاَدُهْم ِإاّل

و  شد  زیاد  تسلیمشان  و  ایمان  تنها  دیدند،  که  را  صحنه  این  مؤمنان 
ثابت قدم تر شدند زیرا این اجتماع هم جزوی از شرایط تحقق وعده الهی و 
پیروزی بوده است و جز از این طریق امکان رسیدن به اهداف بلند وجود 
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نداشته است.

» »و لّما رءا المؤمنون االحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهلل و رسوله و صدق اهلل 
 ایمانا و تسلیما« )احزاب22( ما وقتی این فشارها را 

ّ
و رسوله و ما زادهم اال

مالحظه میکنیم، این شیطنتها و توطئه ها را از طرف خبیث ترین شیاطین 
عالم نسبت به خودمان مشاهده میکنیم، میفهمیم وعده ی الهی راست 
است؛ میگوئیم »هذا ما وعدنا اهلل و رسوله«. خدا وعده فرموده بود که وقتی 
کجروان با شما مقابله میکنند؛  کنید، شیطآن ها و  در راه مستقیم حرکت 
بسم اهلل، این نمونه اش است. این را خدا قباًل به ما فرموده بود، آیات قرآن 
به ما گفته بود. »و صدق اهلل و رسوله«؛ سخن خدا راست است. »و ما زادهم 
 ایمانا و تسلیما«؛ این، ایمان ما را به وعده ی الهی بیشتر میکند. خداوند 

ّ
اال

کس خدا را نصرت  فرموده است: »لینصرّن اهلل من ینصره«. )حج40( هر 
را  الهی  آرمآن های  کند،  نصرت  را  خدا  راه  کند،  نصرت  را  خدا  دین  کند، 
نصرت کند، خدا یقینًا او را نصرت و پیروز خواهد کرد. و بدانید این در انتظار 

ملت عزیز ایران است. «)مقام معظم رهبری - 24/07/1390(

2- فریاد بلند و تشدید شدن تهدید دشمنان در آستانه 
شکست

این کاماًل طبیعی است که دشمن وقتی شکستش نزدیک باشد، تمام توانش را به میدان 
بیشتر  نصرت  وعدۀ  اتفاقا  جا  این  در  ندارد.  دادن  دست  از  برای  چیزی  چون  می آورد 
است. یعنی دشمن رو به ضعف است و دارد فریاد بیهوده می زند. باید نترسید، استقامت 

کرد تا پیروزی نزدیک الهی نصیب شود.

قدرت  سِر  از  آمریکا  رجزخوانیهای  همه  که  کرد  توّجه  نکته  این  به  »باید 
قطعًا  میکنند.  تلّقی  دنیا  قدرت  بزرگترین  را  خود  آن ها  البته  نیست. 
تجهیزات نظامیشان هم پیشرفته است، پول بسیاری هم در اختیار دارند؛ 
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اما این موارد دلیل قدرتمندِى واقعی در میدان عمل نیست. همین آمریکا با 
این همه قدرت، بعد از ده سال جنگ، از چریکهای ویتنام شکست خورد. 
کشور دورافتاده و ضعیف بود. در آن زمان آمریکا با تجهیزات  ویتنام، یک 
فراوان، هواپیما، بمب، موشک و همه امکانات ارتباطاتی با مردمی جنگید 
گرم نیز نداشتند. آمریکا  کثر آن ها حّتی سالح  که هیچ امکاناتی نداشتند. ا
ج شد. پول و  از آن مردم شکست خورد و سرافکنده و زبون از ویتنام خار
سالح مدرن داشتن دلیل قدرت واقعی نیست. بعضی از رجزخوانیها نشانه 
ترس است. وقتی بعضی از آدمهای ترسو در تاریکی قرار میگیرند، از ترس 
که از بیرون به آن ها مینگرند، خیال میکنند آن ها  سوت میزنند! افرادی 
سرخوش و بیخیال راه میروند و برای خود سوت میزنند؛ در حالی که از ترس 
مبادرت به این کار میکنند! بعضی از این رجزخوانیها مثل همان سوت زدن 
کند.  آدِم ترسو در تاریکِی شب است. ملت ما باید به خدای متعال توّکل 
کار نکردن و عمل نکردن نیست؛ توّکل به خدا به  توّکل به خدا به معنای 
کارهای الزم برای حفظ اقتدار، عّزت، استقالل و  که انسان  این معناست 
کشور را انجام دهد و پشت سر همه آن ها هم خدای متعال و دست  امنیت 
قدرت الهی را ببیند. امام راحل در سال شصت وپنج به من فرمودند که من 
کشور دیده ام.«  از اّوِل انقالب دست قدرت الهی را در همه جریآن های این 

)بیانات مقام معظم رهبری 82/1/1(



نقش والیت فقیه

راهبرد شیطان: تغییر نظام محاسبه در توسعه متدن اسالمی

دستگاه محاسباتی اشتباه و مکر در آیات الهی

پدیده های تاریخی هر کدام به تعبیر قرآن، یک »آیه« است. یک درس 
صرفا  هست؛  قرآن  در  کاربرد  این  از  زیادی  های  نمونه  است.  عبرت 
به عنوان یک مثال: در مورد پیروزی با دست خالی و لباس احرام در 

داستان صلح حدیبیه:

 
َ

َکّف َل َلُکْم هِذِه َو  ُخُذوَنها َفَعّجَ
ْ
َکثیَرًة َتأ َوَعَدُکُم اهلُل َمغاِنَم 

اِس َعْنُکْم َو ِلَتُکوَن آَیًة ِلْلُمْؤِمنیَن َو َیْهِدَیُکْم ِصراطًا  ْیِدَي الّنَ
َ
أ

ُمْسَتقیمًا )20فتح(

زبان  به  را نشان می دهد.  راه درست  و  را  که خدا  یعنی نشانه ای  آیه 
خودمان، تاریخ همه اش عبرت است. و البته »تحلیل« هر واقعه باید 

درست باشد تا درس عبرت درستی بگیریم.

انسان ها، گاهی »مکر در آیات« می کنند. یعنی یک »تحلیل بدیل« ارائه 
می دهند تا عبرت درست گرفته نشود. مثاًل:

حساب و کتاب انقالب
83



حساب و کتاب انقالب

84

ْتُهْم ِإذا َلُهْم َمْکٌر في  آیاِتنا ُقِل اهلُل  اَء َمّسَ اَس َرْحَمًة ِمْن َبْعِد َضّرَ َذْقَنا الّنَ
َ
َو ِإذا أ

ُع َمْکرًا ِإّنَ ُرُسَلنا َیْکُتُبوَن ما َتْمُکُروَن )21یونس( ْسَر
َ
أ

پس از شرایط سخت، رحمت و آسانی می آید. این اتفاق خارجی، یک »آیه« است و پیامی 
دارد. مردم در این آیه مکر می کنند و تحلیل بدیل ارائه می دهند. مثاًل این تحلیل را:

ُعوَن  ّرَ
َ

ُهْم َیّض
َ
اِء َلَعّل ّرَ

َ
ساِء َو الّض

ْ
ْهَلها ِباْلَبأ

َ
َخْذنا أ

َ
 أ

َ
ْرَسْلنا في  َقْرَیٍة ِمْن َنِبّيٍ ِإاّل

َ
َو ما أ

اُء َو  ّرَ
َ

ی َعَفْوا َو قاُلوا َقْد َمّسَ آباَءَنا الّض َئِة اْلَحَسَنَة َحّتَ ّیِ
ْلنا َمکاَن الّسَ

َ
)94( ُثّمَ َبّد

َخْذناُهْم َبْغَتًة َو ُهْم ال َیْشُعُروَن )95اعراف(
َ
اُء َفأ ّرَ الّسَ

گذشتگان ما دچار خشکسالی طبیعی شده بودند و ما ترسالی. می گویند به  گویند  می 
کار دستشان  این تحلیل اشتباهشان  . و سرانجام  اقبال است. می گویند...  و  شانس 

می دهد و غافلگیرانه و بدون پیش بینی قبلی، به عذاب داخل می شوند.
در حالی که تحلیل درست این بود که خداوند خود تذکر می دهد:

ْهَل اْلُقرى  آَمُنوا 
َ
ّنَ أ

َ
ُعوَن )94(...َو َلْو أ ّرَ

َ
ُهْم َیّض

َ
اِء َلَعّل ّرَ

َ
ساِء َو الّض

ْ
ْهَلها ِباْلَبأ

َ
َخْذنا أ

َ
أ

َخْذناُهْم ِبما 
َ
ُبوا َفأ

َ
َکّذ ْرِض َو لِکْن 

َ ْ
ماِء َو ال َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْیِهْم َبَرکاٍت ِمَن الّسَ َو اّتَ

کاُنوا َیْکِسُبوَن )96اعراف(

راحتی واقعی در صورتی بود که تقوا پیشه می کردند. ولی نتیجه بی تقوایی و بی ایمانی، 
که هر روز در خبرها  زلزله ها و آتش سوزی هایی  عذاب است. سختی های طبیعی و 
پخش می شود ولی نابودکننده نیست، همه از جنس آیه است و عبرت، قبل از عذاب 

اصلی:

 َقریبًا ِمْن داِرِهْم 
ُ

َتُحّل ْو 
َ
أ َکَفُروا ُتصیُبُهْم ِبما َصَنُعوا قاِرَعٌة  ذیَن 

َ
اّل َو ال َیزاُل 

ِتَي َوْعُد اهلِل ِإّنَ اهلَل ال ُیْخِلُف اْلمیعاَد )31رعد(
ْ
ی َیأ َحّتَ

کرده اند. ولی با مکر در آیات، همه را از معنا تهی 

ع، قبل از عذاب اصلی باز راحتی  و جالب این که خداوند پس از آن آیه ها برای عبرت و تضر
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ی َعَفْوا )95اعراف( (  َئِة اْلَحَسَنَة َحّتَ ّیِ
ْلنا َمکاَن الّسَ

َ
می آورد تا خیالشان راحت شود )ُثّمَ َبّد

گمراه شود« باز می گذارد! بگذار هر  که می خواهد  کسی  و راه را برای مکر در آیات »برای 
که »حقیقت  گمراه شود، توجیهی داشته باشد. هرچند واضح باشد  که می خواهد  کسی 

نیست، و این صرفًا توجیه است«.

فرعون، بزرگ مکار در آیات بود و بارها از مکر در آیات او در قرآن یاد شده. مثال به محض 
که بزرگترین آیه می توانست باشد- چنین تحلیل کرد: دیدن ایمان آوردن ساحرینۚ 

ْحر ... )71طه،  َمُکُم الّسِ
َ
ذي َعّل

َ
ُه َلَکبیُرُکُم اّل ْن آَذَن َلُکْم ِإّنَ

َ
قاَل آَمْنُتْم َلُه َقْبَل أ

49شعراء(

جنگ تحلیل ها و دستگاه های محاسباتی

دارد:  وجود  آن  اثبات  برای  نیز  تاریخ  در  بسیاری  »آیات«  که  داده  ای  وعده  خداوند 
گر مومن شکست ندارد،  کنند »هرگز شکست نخواهند خورد«. و ا گر استقامت  مؤمنین ا
پس جنگ با او »فقط می شود جنگ تحلیل ها«، تا مومن خودش این مسیِر بی شکست 

را ادامه ندهد. حیات جبهه مقابل تنها راهش همین است.

آیات  جمله  از  هست.  الهی  مسیر  در  مومنان  شکست ناپذیری  مورد  در  بسیاری  آیات 
تجارت مؤمنان در سوره صف: 

 )10( لیٍم 
َ
أ َعذاٍب  ِمْن  ُتْنجیُکْم  ِتجاَرٍة  َعلی   ُکْم 

ُ
ُدّل

َ
أ َهْل  آَمُنوا  ذیَن 

َ
اّل َها  ّیُ

َ
أ یا 

ْنُفِسُکْم ذِلُکْم 
َ
ْمواِلُکْم َو أ

َ
ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َو َرُسوِلِه َو ُتجاِهُدوَن في  َسبیِل اهلِل ِبأ

اٍت َتْجري  ُکْنُتْم َتْعَلُموَن )11( َیْغِفْر َلُکْم ُذُنوَبُکْم َو ُیْدِخْلُکْم َجّنَ َخْیٌر َلُکْم ِإْن 
اِت َعْدٍن ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعظیُم )12( َبًة في  َجّنَ ِکَن َطّیِ ن هاُر َو َمسا

ْ
ِمْن َتْحِتَها ال

گر این تجارت را انجام ندهید، عذاب الیم در انتظارتان  که ا خداوند به مؤمنان می گوید 
که بهترین نعمت ها در اختیارتان قرار می گیرد  کنید، در آخرت  گر مجاهدت  است ولی ا

و در دنیا هم: 
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ِر اْلُمْؤِمنیَن )13صف( وَنها َنْصٌر ِمَن اهلِل َو َفْتٌح َقریٌب َو َبّشِ ْخرى  ُتِحّبُ
ُ
َو أ

یک سوم سوره آل عمران )از 121 به بعد( در مورد علت شکست جنگ احد است که مبادا 
دچار اشتباه در تحلیل شوید؛ این شکست به معنای دروغ بودن وعده خداوند نیست. 

کار نیست. خصوصًا این آیات:  یعنی وعده خدا آن بوده که شکست در 

صاَبُهْم في  َسبیِل اهلِل 
َ
َکثیٌر َفما َوَهُنوا ِلما أ وَن  ّیُ ْن ِمْن َنِبّيٍ قاَتَل َمَعُه ِرّبِ ّیِ

َ
َکأ َو 

ْن 
َ
 أ

َ
کاَن َقْوَلُهْم ِإاّل اِبریَن )146( َو ما  َو ما َضُعُفوا َو َما اْسَتکاُنوا َو اهلُل ُیِحّبُ الّصَ

ْقداَمنا َو اْنُصْرنا َعَلی اْلَقْوِم 
َ
ْت أ ْمِرنا َو َثّبِ

َ
َنا اْغِفْر َلنا ُذُنوَبنا َو ِإْسراَفنا في  أ قاُلوا َرّبَ

ُیِحّبُ  َو اهلُل  ِخَرِة 
ْ

ال َثواِب  َو ُحْسَن  ْنیا 
ُ

الّد َثواَب  َفآتاُهُم اهلُل  اْلکاِفریَن )147( 
اْلُمْحِسنیَن )148( 

گر مقاومت کنید، دنیا و آخرت را توأمان خواهید داشت. یعنی ا

َلَقْد َصَدَقُکُم اهلُل َوْعَدُه  َو  اِصریَن )150(...  الّنَ َو ُهَو َخْیُر  ُکْم  ... َبِل اهلُل َمْوال
ْمِر َو َعَصْیُتْم ِمْن َبْعِد ما 

َ ْ
ی ِإذا َفِشْلُتْم َو َتناَزْعُتْم ِفي ال وَنُهْم ِبِإْذِنِه َحّتَ ِإْذ َتُحّسُ

ِخَرَة ُثّمَ َصَرَفُکْم 
ْ

ْنیا َو ِمْنُکْم َمْن ُیریُد ال
ُ

وَن ِمْنُکْم َمْن ُیریُد الّد ُکْم ما ُتِحّبُ را
َ
أ

َعْنُهْم ِلَیْبَتِلَیُکْم َو َلَقْد َعفا َعْنُکْم َو اهلُل ُذو َفْضٍل َعَلی اْلُمْؤِمنیَن )152(... ِإْن 
ذي َیْنُصُرُکْم ِمْن َبْعِدِه َو 

َ
َیْنُصْرُکُم اهلُل َفال غاِلَب َلُکْم َو ِإْن َیْخُذْلُکْم َفَمْن َذا اّل

ِل اْلُمْؤِمُنوَن )160 آل عمران(
َ

َعَلی اهلِل َفْلَیَتَوّک

یا نمونه جنگ بدر در سوره انفال که خداوند این جنگ را علیرغم خواست مومنان ایجاد 
کنند و اتمام حجت  کرد، تا هر دو طرف در ادامه بتوانند به وعده الهی بر پیروزی اعتماد 

شده باشد:

َلْو  َو  ِمْنُکْم  ْسَفَل 
َ
أ ْکُب  الّرَ َو  اْلُقْصوى   ِباْلُعْدَوِة  ُهْم  َو  ْنیا 

ُ
الّد ِباْلُعْدَوِة  ْنُتْم 

َ
أ ِإْذ 

کاَن َمْفُعواًل ِلَیْهِلَك َمْن  ْمرًا 
َ
َتواَعْدُتْم اَلْخَتَلْفُتْم ِفي اْلمیعاِد َو لِکْن ِلَیْقِضَي اهلُل أ

َنٍة َو ِإّنَ اهلَل َلَسمیٌع َعلیٌم )42انفال( َنٍة َو َیْحیی  َمْن َحّيَ َعْن َبّیِ َهَلَك َعْن َبّیِ

شکست  مقابل  طرف  قدرت  خاطر  به  پیامبری  که  نداریم  هم  جا  یک  حتی  قرآن  در 
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کم ایمان آورده اند، خداوند پیامبر را بیرون برده  گر خیلی  که ا کثر این است  بخورد. حدا
که مومنین زیاد شده اند و قدرتی ۚو لو  کرده است. و  آن گاه  کفار را عذاب  و خودش آن 
کوچک- گرفته اند، خداوند از آن ها وظیفه مقابله را خواسته و خود از عذاب کننده، بیشتر 
گر  به »نصرت کننده« تبدیل شده است؛ و این مومنین به »نصرت« الهی همواره پیروزند ا

خیانت نکنند.

گر »مؤمن« باشید در هر شرایطی شما برترید! : خداوند خود تضمین کرده که ا

ُکْنُتْم ُمْؤِمنیَن )139آل عمران( ْعَلْوَن ِإْن 
َ ْ
ْنُتُم ال

َ
َو ال َتِهُنوا َو ال َتْحَزُنوا َو أ

گر مومن باشید، باور کنید خدا را، قدرت خدا را. ولی تنها ا

ُهْم َلُهُم اْلَمْنُصوُروَن )172(َو ِإّنَ  و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین 171(ِإّنَ
ُجْنَدنا َلُهُم اْلغاِلُبوَن )173صافات(:

وعده الهی است که جند خدا همواره غالبند. به شرطی که حقیقتًا جند خدا باشند.

ْشهاُد )51غافر(
َ ْ
ْنیا َو َیْوَم َیُقوُم ال

ُ
ذیَن آَمُنوا ِفي اْلَحیاِة الّد

َ
ا َلَنْنُصُر ُرُسَلنا َو اّل ِإّنَ

َکُفوٍر )38(: اٍن   َخّوَ
َ

ُکّل ذیَن آَمُنوا ِإّنَ اهلَل ال ُیِحّبُ 
َ
ِإّنَ اهلَل ُیداِفُع َعِن اّل

خداوند همیشه از مومنان دفاع می کند.

راَد اهلَلُّ ِبَقوٍم سوًءا َفال َمَرَدّ 
َ
نُفِسِهم َو ِإذا أ

َ
روا ما ِبأ ُر ما ِبَقوٍم َحّتی ُیَغِیّ ِإَنّ اهلَلَّ ال ُیَغِیّ

َلُه َو ما َلُهم ِمن دوِنِه ِمن واٍل«)رعد، 11(: 

این قاعده خداست که تنها متغیرهای درونی اقوام است که تغییر شرایط آنها را ایجاد می 
ج از خودشان منوط نیست. کند. یعنی اختیار کامل به خودشونه و خار

هرچه شکست است در میان خود مومنین ریشه دارد و ناشی از این قبیل عوامل است:

ی ِإذا َفِشْلُتْم َو َتناَزْعُتْم ِفي  وَنُهْم ِبِإْذِنِه َحّتَ َو َلَقْد َصَدَقُکُم اهلُل َوْعَدُه ِإْذ َتُحّسُ
ْنیا َو ِمْنُکْم َمْن 

ُ
وَن ِمْنُکْم َمْن ُیریُد الّد ُکْم ما ُتِحّبُ را

َ
ْمِر َو َعَصْیُتْم ِمْن َبْعِد ما أ

َ ْ
ال
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ِخَرَة )152آل عمران(
ْ

ُیریُد ال

همواره پیروز بودید و پیش می رفتید تا اینکه خود مومنین استقامت را در مسیر از دست 
کردند؛ و بعد از دیدن مال دنیا از نقشه الهی عصیان و  ع داخلی  دادند و جلو نرفتند؛ تناز

سرپیچی کردند.

ْیطاُن ِبَبْعِض ما 
َ

ُهُم الّش
َ
َما اْسَتَزّل ْوا ِمْنُکْم َیْوَم اْلَتَقی اْلَجْمعاِن ِإّنَ

َ
ذیَن َتَوّل

َ
ِإّنَ اّل

َکَسُبوا َو َلَقْد َعَفا اهلُل َعْنُهْم ِإّنَ اهلَل َغُفوٌر َحلیٌم )155آل عمران(

این آیه داللت دارد که گناهان قبلی برخی مردم باعث شد که در میدان عمل فرار کنند و 
مقاومت نداشته باشند، نه اینکه خدا به وعده اش عمل نکند.

َکْثَرُتُکْم َفَلْم ُتْغِن  ْعَجَبْتُکْم 
َ
َلَقْد َنَصَرُکُم اهلُل في  َمواِطَن َکثیَرٍة َو َیْوَم ُحَنْیٍن ِإْذ أ

ْیُتْم ُمْدِبریَن )توبه 25(
َ
ْرُض ِبما َرُحَبْت ُثّمَ َوّل

َ ْ
َعْنُکْم َشْیئًا َو ضاَقْت َعَلْیُکُم ال

تكیه بر غیر خدا و غرور به خویشتن یكی دیگر از عواملی است که باعث می شود نصرت و 
یاری خدا به شما نرسد.

طیُعوا اهلَل َو َرُسوَلُه َو ال َتناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َو َتْذَهَب ریُحُکْم َو اْصِبُروا ِإّنَ اهلَل 
َ
َو أ

اِبریَن )انفال 46( َمَع الّصَ

که باعث شکست و فشل  ع و درگیری داخلی بین مؤمنان هم عامل دیگری است  تناز
می شود و بر این اتحاد هم باید صبر و مقاومت داشت.

ج نیست و اسباب ابتال و اجرای سنت  البته به هرحال این شکست ها هم از بازی خدا خار
های الهی )از قبیل تمییز و جدا شدن مومنان واقعی و حشر و جمع شدن مشرکان( است:

ِخَرَة ُثّمَ َصَرَفُکْم َعْنُهْم ِلَیْبَتِلَیُکْم 
ْ

ْنیا َو ِمْنُکْم َمْن ُیریُد ال
ُ

...ِمْنُکْم َمْن ُیریُد الّد
ْنَزَل َعَلْیُکْم 

َ
أ ُثّمَ  اْلُمْؤِمنیَن )152( ...  َلَقْد َعفا َعْنُکْم َو اهلُل ُذو َفْضٍل َعَلی  َو 

ْنُفُسُهْم 
َ
ْتُهْم أ َهّمَ

َ
َمَنًة ُنعاسًا َیْغشی  طاِئَفًة ِمْنُکْم َو طاِئَفٌة َقْد أ

َ
ِمْن َبْعِد اْلَغّمِ أ

ْمِر ِمْن َشْي ٍء ُقْل 
َ ْ
ِة َیُقوُلوَن َهْل َلنا ِمَن ال وَن ِباهلِل َغْیَر اْلَحّقِ َظّنَ اْلجاِهِلّیَ َیُظّنُ
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کاَن َلنا ِمَن  ْنُفِسِهْم ما ال ُیْبُدوَن َلَك َیُقوُلوَن َلْو 
َ
ِ ُیْخُفوَن في  أ

ُه هلِلَّ
َ
ُکّل ْمَر 

َ ْ
ِإّنَ ال

َعَلْیِهُم  ُکِتَب  ذیَن 
َ
اّل َلَبَرَز  ُبُیوِتُکْم  ُکْنُتْم في   َلْو  ُقْل  ُقِتْلنا هاُهنا  ْمِر َشْي ٌء ما 

َ ْ
ال

َص ما في  ُقُلوِبُکْم  اْلَقْتُل ِإلی  َمضاِجِعِهْم َو ِلَیْبَتِلَي اهلُل ما في  ُصُدوِرُکْم َو ِلُیَمّحِ
صاَبُکْم َیْوَم اْلَتَقی اْلَجْمعاِن َفِبِإْذِن 

َ
ُدوِر )154( ... َو ما أ َو اهلُل َعلیٌم ِبذاِت الّصُ

ذیَن ناَفُقوا ... )167( ...َو ال َیْحَسَبّنَ 
َ
اهلِل َو ِلَیْعَلَم اْلُمْؤِمنیَن )166( َو ِلَیْعَلَم اّل

ما ُنْملي  َلُهْم ِلَیْزداُدوا ِإْثمًا َو َلُهْم  ْنُفِسِهْم ِإّنَ
َ
ما ُنْملي  َلُهْم َخْیٌر ِل ّنَ

َ
َکَفُروا أ ذیَن 

َ
اّل

ی َیمیَز  ْنُتْم َعَلْیِه َحّتَ
َ
کاَن اهلُل ِلَیَذَر اْلُمْؤِمنیَن َعلی  ما أ َعذاٌب ُمهیٌن )178( ما 

ِب َو ما کاَن اهلُل ِلُیْطِلَعُکْم َعَلی اْلَغْیِب َو لِکّنَ اهلَل َیْجَتبي  ِمْن  ّیِ
اْلَخبیَث ِمَن الّطَ

ْجٌر َعظیٌم )آل 
َ
ُقوا َفَلُکْم أ ُرُسِلِه َمْن َیشاُء َفآِمُنوا ِباهلِل َو ُرُسِلِه َو ِإْن ُتْؤِمُنوا َو َتّتَ

عمران 179(

که مومن شکست ندارد، جنگ می شود جنگ تحلیل ها، تا مومن خودش  پس حال 
دست از استقامت در این مسیِر بی شکست بردارد. تنها راه پیروزی و حیات جبهۀ مقابل 
کنند. به بیانی تمثیلی، صحنه  که با تحلیل اشتباه، جریان تاریخ را عوض  همین است 
که فقط می ترساند تا ببیند چه  استقامت مومنان مثل تونل وحشت شهر بازی است 

کسانی مومن می مانند.

که تحلیل مؤمنان  وقتی مستکبر این »شکست ناپذیری« را بداند، فقط در تالش است 
کند.  که مومن دست از ادامه بردارد یا خیانت  کند؛ شرایط را طوری نشان دهد  را عوض 
»وسوسه« می کند؛ و سردمدار این سلسله، شیطان است که »بر مومنین« هیچ سلطه ای 
ندارد و تنها می تواند »وسوسه« کند و »وعده های خالف حق« دهد تا دستگاه محاسباتی 

مردم را مختل کند و آن ها را از اعتماد به وعده های حق الهی منصرف کند: 

ما ُسْلطاُنُه  ُلوَن )99( ِإّنَ
َ

ِهْم َیَتَوّک ذیَن آَمُنوا َو َعلی  َرّبِ
َ
ُه َلْیَس َلُه ُسْلطاٌن َعَلی اّل ِإّنَ

ذیَن ُهْم ِبِه ُمْشِرُکوَن )100نحل(
َ
ْوَنُه َو اّل

َ
ذیَن َیَتَوّل

َ
َعَلی اّل

ْخَلْفُتُکْم 
َ
ْمُر ِإّنَ َاهلَل َوَعَدُکْم َوْعَد َاْلَحّقِ َو َوَعْدُتُکْم َفأ

َ ْ
ا ُقِضَي َال ْیٰطاُن َلّمٰ

َ
َو ٰقاَل َالّش

ْن َدَعْوُتُکْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلي َفاٰل َتُلوُموِني َو 
َ
 أ

ٰ
ٰکاَن ِلي َعَلْیُکْم ِمْن ُسْلٰطاٍن ِإاّل َو ٰما 

ْشَرْکُتُموِن 
َ
َکَفْرُت ِبٰما أ ْنُتْم ِبُمْصِرِخّيَ ِإّنِي 

َ
َنا ِبُمْصِرِخُکْم َو ٰما أ

َ
ْنُفَسُکْم ٰما أ

َ
ُلوُموا أ
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ِلیٌم  )إبراهیم ، 22(
َ
اِلِمیَن َلُهْم َعٰذاٌب أ

ٰ
ِمْن َقْبُل ِإّنَ َالّظ

گرفتن ناحق از  که »تنها راه سواری  و فرعون هم با این همه قدرت، خوب فهمیده بود 
کاری بر نمی آید: کردن« آن هاست«؛ از قدرت ِصرف در راه باطل  مردم، »خر 

ن هاُر 
ْ

ال َو هِذِه  ِمْصَر  ُمْلُك  لي   َلْیَس   
َ
أ َقْوِم  یا  قاَل  َقْوِمِه  ِفْرَعْوُن في   نادى   َو 

 َفال ُتْبِصُروَن )51(
َ
َتْجري ِمْن َتْحتي  أ

کشیده،  فلک  سربه  های  ساختمان  مادی،  خوب  وضع  همه  این  که  داد  ندا  فرعون 
کدخدایی دهکده جهانی، تکنولوژی و ثروت و... من را نمی بینید؟

ذي ُهَو َمهیٌن َو ال َیکاُد ُیبیُن )52(
َ
َنا َخْیٌر ِمْن هَذا اّل

َ
ْم أ

َ
أ

حال من بهترم یا این پیامبر فقیر بی رسانه؟

ْو جاَء َمَعُه اْلَمالِئَکُة ُمْقَتِرنیَن )53(
َ
ْسِوَرٌة ِمْن َذَهٍب أ

َ
ْلِقَي َعَلْیِه أ

ُ
َفَلْو ال أ

کشور با مشکالت اقتصادی! در  که تکنولوژی و ... دنیوی دارم حق هستم نه این  من 
حالی که این مقایسه هیچ مبنای منطقی ندارد.

ُهْم کاُنوا َقْومًا فاِسقیَن )زخرف 54( طاُعوُه ِإّنَ
َ
 َقْوَمُه َفأ

َ
َفاْسَتَخّف

اینگونه، قومش را »خرکرد، سبک مغز کرد«. »پس« اینگونه بود که اطاعتش کردند.

ج شود و خداوند چه  که باعث شد آدم از بهشت خار و همین افتنان و تحلیل اشتباه بود 
گول محاسبات اشتباه شیطان و  زیبا مؤمنان را برحذر داشته از اینکه همچون پدرشان 

عقالنیت پوشالی او را بخورند:

ُع َعْنُهٰما  َیْنِز ِة  َاْلَجّنَ َبَوْیُکْم ِمَن 
َ
أ َج  ْخَر

َ
أ َکٰما  ْیٰطاُن 

َ
َالّش ُکُم  َیْفِتَنّنَ ٰیا َبِني آَدَم اٰل 

ا َجَعْلَنا  ُکْم ُهَو َو َقِبیُلُه ِمْن َحْیُث اٰل َتَرْوَنُهْم ِإّنٰ ُه َیٰرا ِلٰباَسُهٰما ِلُیِرَیُهٰما َسْوآِتِهٰما ِإّنَ
ِذیَن اٰل ُیْؤِمُنوَن  )العراف ، 27( 

َ
ْوِلٰیاَء ِلّل

َ
ٰیاِطیَن أ

َ
َالّش

شیطان با وسوسه حضرت آدم، تالش داشت با تحلیلی بدیل »خطای محاسباتی« در 
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کند و »فریب« دهد: کرده و ایشان را »اغوا« و »وسوسه«  ایشان ایجاد 

ْجَمعیَن 
َ
أ )اغوا(  ُهْم  ْغِوَیّنَ

ُ َ
ل َو  ْرِض 

َ ْ
ال ِفي  َلُهْم  َنّنَ  َزّیِ

ُ َ
ل ْغَوْیَتني  

َ
أ ِبما  َرّبِ  قاَل 

)39حجر(

َلُهْم ِصراَطَك اْلُمْسَتقیَم )16(...َو یا آَدُم اْسُکْن  ْقُعَدّنَ 
َ َ
ْغَوْیَتني  ل

َ
أ قاَل َفِبما 

ما  َلُهما  ِلُیْبِدَي  ْیطاُن 
َ

الّش َلُهَما  ...َفَوْسَوَس )وسوسه(  َة  اْلَجّنَ َزْوُجَك  َو  ْنَت 
َ
أ

ْن 
َ
أ  

َ
ِإاّل َجَرِة 

َ
الّش َعْن هِذِه  ُکما  َرّبُ ُکما  َنها َو قاَل ما  َسْوآِتِهما  ِمْن  َعْنُهما  ُووِرَي 

اِصحیَن  ْو َتُکونا ِمَن اْلخاِلدیَن )20(َو قاَسَمُهما ِإّنِي َلُکما َلِمَن الّنَ
َ
َتُکونا َمَلَکْیِن أ

ُهما ِبُغُرور )فریب( ... )22اعراف(
َ
)21(َفَداّل

تطیّر و فال بد زدن به مؤمنان

وقتی دستگاه محاسباتی شیطان، جایگزین عقالنیت قرآنی و الهی شد، آن وقت برخی 
ر و فال بد به موسی و حزب اللهی های جامعه«  مردم در حوادث سخت جامعه و بالیا »تطّیُ
که: از اول تقصیر انقالبی ها بود و  می زدند. »تطّیر« یک تحلیل است. شبیه این تحلیل 

غلط کردیم انقالب کردیم. در حالی که تحلیل درست این نبود:

ُروَن )130( 
َ

ّک
َ

ُهْم َیّذ
َ
َمراِت َلَعّل

َ
نیَن َو َنْقٍص ِمَن الّث َخْذنا آَل ِفْرَعْوَن ِبالّسِ

َ
َو َلَقْد أ

ُروا ِبُموسی  َو َمْن  ّیَ َئٌة َیّطَ َفِإذا جاَءْتُهُم اْلَحَسَنُة قاُلوا َلنا هِذه  َو ِإْن ُتِصْبُهْم َسّیِ
ْکَثَرُهْم ال َیْعَلُموَن )131( َو قاُلوا َمْهما 

َ
ما طاِئُرُهْم ِعْنَد اهلِل َو لِکّنَ أ ال ِإّنَ

َ
َمَعُه أ

ْرَسْلنا َعَلْیِهُم 
َ
ِتنا ِبِه ِمْن آَیٍة ِلَتْسَحَرنا ِبها َفما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمنیَن )132( َفأ

ْ
َتأ

کاُنوا  الٍت َفاْسَتْکَبُروا َو  َم آیاٍت ُمَفّصَ
َ

فاِدَع َو الّد
َ

َل َو الّض وفاَن َو اْلَجراَد َو اْلُقّمَ الّطُ
َك ِبما  ْجُز قاُلوا یا ُموَسی اْدُع َلنا َرّبَ ا َوَقَع َعَلْیِهُم الّرِ َقْومًا ُمْجِرمیَن )133( َو َلّمَ
ْجَز َلُنْؤِمَنّنَ َلَك َو َلُنْرِسَلّنَ َمَعَك َبني  ِإْسرائیَل  ا الّرِ َکَشْفَت َعّنَ َعِهَد ِعْنَدَك َلِئْن 

)اعراف 134(

گاه موسی ع وارد می شد مشکل حل می شد، ولی نمی خواستند این را باور  که هر  با این 
کنند.
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َجٍل ُهْم باِلُغوُه ِإذا ُهْم َیْنُکُثوَن )135(َفاْنَتَقْمنا 
َ
ْجَز ِإلی  أ َکَشْفنا َعْنُهُم الّرِ ا  َفَلّمَ

کاُنوا َعْنها غاِفلیَن )اعراف  ُبوا ِبآیاِتنا َو 
َ

َکّذ ُهْم  ّنَ
َ
ْغَرْقناُهْم ِفي اْلَیّمِ ِبأ

َ
ِمْنُهْم َفأ

)136

کارشان دچار شدند. و عاقبت به عذاب این 

تطّیر به پیامبران و مومنان، در قرآن بارها ذکر شده است. قوم ثمود به صالح ع و مومنان 
گانه مذکور در این سوره )18یس( نیز  کفار سوره یس به پیامبران سه  به او )47نمل(، و 

از این موارد است.

کدام تحلیل درست است؟

دلیل درستی تحلیل خدا، به وسعت همه تاریخ است. همه اتفاقات تاریخ را بنشینید به 
که میثاق راه خدا را پذیرفته اند، بر میثاق پای فشرده و استقامت  تماشا. هر جا مومنانی 

کرده اند پیروز شده اند.

خدای متعال داستان طالوت را نماد این قضیه قرار داده است. بنی اسرائیل به شدت 
از دشمن خودشان ضعیف تر بودند. در این بین رسولشان برایشان فرمانده ای انتخاب 
کمکتان می کند. باالخره بعد  با دشمن خدا بروید و خدا  گفت به قتال و مبارزه  کرد و 
در  هم  افراد  این  کثریت  ا شدند.  همراه  طالوت  با  کمی  تعداد  بهانه گیری هایی،  از 
کنار رفتند و تعداد به  گرفت، شکست خوردند و  که در طی مسیر صورت  آزمایش هایی 
تعریف می کند:   این طور  را  نبرد  متعال صحنۀ  رسیدند. خدای  کمی  سپاهیان جالوت 

هملن عدۀ اندک هم که رسیدند، گفتند:

قاُلوا ال طاَقَة َلَنا اْلَیْوَم ِبجاُلوَت َو ُجُنوِدِه )بقره 249(

شکست  و  نداریم  را  جنودش  و  جالوت  با  مقابله  توان  هستیم،  کم  خیلی  ما  امروز 
می خوریم. نگاه کنید چه قدر لشکر و امکانات و اقتصاد و سیاست و ... دارند!!!
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اما عده ای که تکیه شان به خدای متعال بود و آخرت را قبول داشتند، گفتند:

َکثیَرًة ِبِإْذِن  َکْم ِمْن ِفَئٍة َقلیَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة  ُهْم ُمالُقوا اهلِل  ّنَ
َ
وَن أ ذیَن َیُظّنُ

َ
قاَل اّل

اِبریَن )بقره 249( اهلِل َو اهلُل َمَع الّصَ

کردند.  ما خیال بافی  امروز  نگاه  اساس  بر  کردند،  اینها خیال پردازی  نتیجه چه شد؟ 
گفته می شد: خب آقا وقتی ضعیف ترید، چرا  کردند و قاعدتًا بهشان  آرمان گرایی بیجا 

درگیر می شوید؟! 

اما چه شد؟ :

َمُه 
َ
َفَهَزُموُهْم ِبِإْذِن اهلِل َو َقَتَل داُوُد جاُلوَت َو آتاُه اهلُل اْلُمْلَك َو اْلِحْکَمَة َو َعّل

ا َیشاء )بقره 251( ِمّمَ

که یکی از سربازان طالوت  کردند، و داوود  به اذن خدا و به نصرت خدا جالوتیان را نابود 
بود، جالوت را کشت و در همین مبارزه بود که خدای متعال فرمانروایی و حکمت و علم 

را به داوود داد.

امیرمؤمنان علیه السالم درباره اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و آله در زمان 
َو  ُمْجَتِمَعًة  ُء 

َ
ْمال

َ ْ
ال َکاَنِت  َحْیُث  َکاُنوا  َکْیَف  َفاْنُظُروا   ... می فرمایند:  ایشان 

َو  ُمَتَناِصَرًة  ُیوُف  الّسُ َو  ُمَتَراِدَفًة  ْیِدي 
َ ْ
ال َو  ُمْعَتِدَلًة  اْلُقُلوُب  َو  ُمْؤَتِلَفًة  ْهَواُء 

َ ْ
ال

َرِضیَن َو ُمُلوکًا َعَلی 
َ ْ
ْقَطاِر ال

َ
ْرَبابًا ِفي أ

َ
 َلْم َیُکوُنوا أ

َ
اْلَبَصاِئُر َناِفَذًة َو اْلَعَزاِئُم َواِحَدًة أ

ِرَقاِب اْلَعاَلِمیَن.... ) نهج البالغة،  خ 192،  ص : 295(

در همین انقالب خودمان بنگریم، در این 40 سال »هرگاه انقالبی بودیم پیش رفتیم؛ و 
هر گاه پیش نرفتیم به خاطر آن بود که جایی انقالبی نبودیم«.

که سردمدار این  البته در هر حال، بعضی دل به تحلیل الهی نخواهند داد. به دلیل آن 
جریان بوده اند و گناهانش وبال گردنشان شده است یا.. . نمی خواهند ایمان به تحلیل 
کاماًل مشهود  درست بیاورند هرچند حتی ایمان به غیب هم از آنان نخواهند و همه چیز 
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و مادی شود: 

ٍة َو اْسَمُعوا قاُلوا  ُکْم ِبُقّوَ وَر ُخُذوا ما آَتْینا َخْذنا میثاَقُکْم َو َرَفْعنا َفْوَقُکُم الّطُ
َ
َو ِإْذ أ

ُمُرُکْم ِبِه 
ْ
ْشِرُبوا في  ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُکْفِرِهْم ُقْل ِبْئَسما َیأ

ُ
َسِمْعنا َو َعَصْینا َو أ

ُکْنُتْم ُمْؤِمنیَن )بقره 93(: إیماُنُکْم ِإْن 

حتی بعد از این که تحلیل الهی اثرات مشهود مادی هم برایش گذاشته شود دیگر دل به 
آن نمی دهند و اعتماد نمی کنند. چه برسد به اعتماد بر اساس ایمان به غیب.

َو قالُوا َمْهما تَْأتِنا بِِه ِمْن آَیٍة لَِتْسَحَرنا بِها َفما نَْحُن لََک بُِمْؤِمنیَن )اعراف 132(

کشاندن مردم به سمت تحلیل خودشانند و خداوند هم به طرف تحلیل  اینان در صدد 
خودش. 

تهدید نظامی و تحریم؛ تنها عوامل ماّدِی در اختیار جبهه ی استكبار
مقام معظم رهبری - دیدار با مسئولن نظام 1393/4/16

استکبار مشاهده می کنیم، همین است؛  رفتار دستگاه  امروز در مجموعه ی  ما  »آنچه 
در  است.  شما  و  من  محاسباتی  دستگاه  و  محاسباتی  نظام  در  اختالل  ایجاد  هدف 

میدان های دیگر، استکبار نتوانسته است، کاری از او برنیامده است.

در میدان های واقعی، تنها دو عامل ماّدی در اختیار جبهه ی استکبار بوده و هست: یکی 
تهدید نظامی، یکی تحریم. استکبار غیر از این دو هیچ چیز در اختیار ندارد. از لحاظ 
قدرت منطق، قدرت استدالل، توانایی بر اثبات حّقانّیت، دست استکبار بسته است. 
که مرّتب می کند، یکی هم تحریم؛  کار می تواند بکند: یکی تهدید نظامی است  تنها دو 

این دو هم عالج دارد.

تحریم را با مجاهدِت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خنثی کرد. این نکته ای که امروز 
کاماًل درستی  گفته بودند و این نکته ی  ایشان  گفتند؛ قباًل هم  رئیس جمهور محترم 
است: برنامه های اقتصادی براساس و با فرض ماندن تحریم ها بایستی برنامه ریزی 
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این تحریم ها ذّره ای و سِر  که  کنیم  و تعقیب بشود و تحّقق پیدا بکند. فرض  بشود 
سوزنی کم نخواهد شد؛ که حاال خود آن ها هم همین را می گویند...

تهدید نظامی، دست دشمن  زمینه ی  زمینه ی تحریم، هم در  بنابراین هم در  خب، 
گر ما ]مؤمن باشیم[،  ُکنُتم ُمؤِمنین1؛ ا خالی است: َو ال َتِهنوا َو ال َتحَزنوا َو َانُتُم ااَلعَلوَن ِان 

دشمن در میدان واقعی کاری نمی تواند بکند.

راه عالج دشمن: اختالل در دستگاه محاسباتی ما

خب، حاال که کاری در میدان واقعی نمی تواند انجام بدهد و دستش از تأثیرگذاری خالی 
که دستگاه محاسبه ی طرف مقابل  است، راه عالج دشمن چیست؟ راه عالج این است 
کار  کار را هم با تبلیغات، با  کند؛ دستگاه محاسباتی من و شما را؛ این  را دچار اختالل 

گون دنبال می کنند. سیاسی، با تماس های گونا

که جمهوری اسالمی برای رسیدن به هدف های خود دارای توان است؛ باید  می دانند 
گر »خواست«، می تواند؛ می خواهند کاری کنند که نخواهد. امروز تالش دنیای  نخواهد؛ ا
استکبار و در رأس آن ها آمریکا است و این همان جنگ نرمی است که ما از چند سال قبل 
گفته اند و نوشته اند و بحث  کردیم، حرف زدیم؛ دیگران هم  از این درباره ی آن بحث 

کرده اند.

کمک شیاطین انس و جن به هم، در اختالل دستگاه محاسباتی

دچار  جن  و  انس  شیطآن های  به وسیله ی  ما  محاسباتی  دستگاه  که  باشیم  مراقب 

1 سوره ی آل عمران، آیه ی 139
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که  که فقط شیطان جّنی نیست؛ ابلیس  اختالل نشود، مسائل را بد نفهمیم. شیطان 
ا َشیطیَن ااِلنِس َو الِجّنِ یوحی بعُضُهم ِالی َبعٍض ُزخُرَف  فقط نیست؛ َجَعلنا ِلُکّلِ َنِبّیٍ َعُدّوً

الَقوِل ُغرورًا1؛ شیاطین انس و جن به هم کمک هم می کنند.

عناصر تشکیل دهندۀ محاسبات عقالنی جمهوری اسالمی

کنند؛ محاسبات جمهوری اسالمی از روز اّول براساس  محاسبات ما را نمی توانند عوض 
که این  منطق عقالنی بوده است؛ براساس یک قّوه ی عاقله ای بوده است. عناصری 

محاسبات را شکل می داده این ها است:

اّول، اعتماد به خدا و سنن آفرینش؛ 

دّوم، بی اعتمادی به دشمن و شناخت او.

از جمله ی موارد اعتماد به خدا و سنن آفرینش، اعتماد به مردم است؛ اعتماد به ایمان ها 
است؛ اعتماد به محّبت ها است؛ اعتماد به انگیزه های صادقانه است؛ اعتماد به صدق 

مردم است، که امام بزرگوار ما مظهر این اعتماد بود؛

اعتقاد به خودباوری و این که »ما می توانیم«؛

تکیه ی به عمل و پرهیز از بیکارگی؛

اعتماد به نصرت الهی؛

که از روز اّول تا  تکیه ی به تکلیف و مجاهدت در راه تکلیف؛ این ها آن چیزهایی است 
که پایه و زیربنای حرکت او  امروز مجموعه ی عناصر قّوه ی عقالنی نظام اسالمی را - 

1 سوره ی انعام، بخشی از آیه ی 112
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بود - شکل داده است.«

اغوا و تغییرات شیطان و دشمن در نظام محاسبه 

از دل این مسئلۀ نبود دستگاه محاسباتی و عدم رسیدگی به آن، دشمن دارد به شدت 
کرده و تا می تواند در این  استفاده می کند. یک شکاف دانشی - بینشی این وسط پیدا 

زمین بازی می تازد.

کافی است، یک مروری مثال این »آمدنیوز« یا شبکه های خارجی را بکنید، خیلی  فقط 
سر راست و خیلی راحت چون دستگاه محاسبه ای وجود ندارد، جوالن می دهند. 10 خبر 
پشت سر هم منتشر می کنند و روی موج آن سوار می شوند: خشک شدن دریاچه ارومیه، 
گیری قضات  پالسکو، سانچی ، زلزله، عدم مدیریت در زمان بارش برف، فساد، رشوه 

و … .

کنید. تا  که نظام محاسبه ندارد، هرکدام از این ها را برای او یک شلیک حساب  کسی 
کند؟ در آخر تسلیم می شود. با خود می گوید این حرف ها  چند شلیک می تواند مقاومت 

درست است حتما! در چنین فضایی، دشمن به شدت سو استفاده می کند.

االن  یعنی  می کنند.  استفاده  سوء  قضیه  این  از  هم  کشور  داخل  سیاسی  های  جریان 
گرا، همه دارند از این مسئله نبود نظام محاسبه استفاده  بهاری، اصالح طلب، اصول 
می کنند. همه از همین نبودن نظام محاسبه سو استفاده می کنند و یکدیگر را، دولت 
کلی را در جامعه از بین می برند. را، قوا را، رهبری را و ... را می زنند. و در نهایت یک چیز 

کند و با ساختار منظم و محکم  کتفا نمی  دشمن ما مانند هر دشمنی به مبارزه ی ساده ا
که این دشمن )استکبار و قدرت های  کرد. خصوصا  و همه جانبه ای بر ما حمله خواهد 

پوشالی( سربازان دست شیطان با تجربه و زیرک هستند.

به  انسان  با  خود  دشمنی  مدت  همه  این  طول  در  شیطان  که  است  این  امر  حقیقت 
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کالنی برای دشمنی رسیده است و مهمترین دستمایه ی او استکبار و سلطه  نظامات 
طلبی زور و زر است. تغییر نظام سنجه در میان مومنین بخش بسیار مهمی از نقشۀ 
نظام مند شیطان برای تضعیف مومنین است زیرا بدون تضعیف از درون نمی توانند به 
گر نظام سنجه با توجه و زیرکی تنظیم شود، وعده  دژ مستحکم الهی حمله ور شوند. اما ا

ی الهی محقق خواهد شد و نصرت او شامل حال ما خواهد شد.

این  اعمال  این نقشه می اندیشد؟ سازوکارهای  به  واقعًا دشمن  آیا  اینجا است:  سوال 
ج کشور چیست؟ وظیفۀ نخبگان جامعه، حوزویان ، دانشگاهیان،  نقشه در داخل و خار

متن مردم و ... در این رابطه چیست؟

که جنگ  روانی یکی از بخش  های جنگ  »در جنگ  نرم و جنگ  روانی - 
که محاسبات طرف مقابل را عوض   نرم است - هدف دشمن این است 
که ملت ایران و مسئولین  کند.... برای او تنها راه، منحصر در این است 
کنند ادامه  ی این  که احساس  ایران درنهایت به یک محاسبه  ای برسند 
راه به صرف شان نیست. دشمن می خواهد این محاسبه را بر ذهن شما 
که صالح نیست  کند؛ می خواهد من و شما به این نتیجه برسیم  تحمیل 
در مقابل آمریکا، در مقابل استکبار، در مقابل دستگاه  های سیاسی تابع 
گون اقتصادی، خیلی هم بایستیم و خیلی هم مقاومت  گونا کارتل  های 
کنیم؛ از بعضی از حرف ها باید دست بکشیم« )بیانات مقام معظم رهبری 

)91/5/ 16

»کار شیطان اغوا کردن است؛ اغوا یعنی چه؟ یعنی ایجاد اختالل در دستگاه 
کارکرد تقوا  محاسبه ی شما - شیطان این است دیگر - نقطه ی مقابل، 
کند، یعنی دستگاه عقل را،  که شما را اغوا  است؛ سعی شیطان این است 
گذاشته  که در وجود انسان  دستگاه فطرت را، دستگاه سنجش صحیح را 

کار بیندازد؛ یعنی انسان را دچار خطای در محاسبه کند. شده است، از 
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ُقوا اهلَل َیجَعل َلُکم ُفرقانا1، تقوا به شما  کار تقوا نقطه ی مقابل است: ِان َتّتَ
گاهی برای جدا کردن حق از باطل را می دهد. فرقان، یعنی آ

ُمُکُم اهلل2؛ تقوا موجب  ُقوا اهلَل َو ُیَعّلِ در آیه ی شریفه ی دیگر ]می فرماید[: َو اّتَ
گاهی را، دانایی را به  که خدای متعال دریچه های دانش را، آ این است 

روی شما باز کند.« )دیدار با مسئوالن نظام 1393/4/16(

1- تهدید و تطمیع و ترساندن

انجام  مؤمنین  محاسباتی  دستگاه  تغییر  جهت  در  شیطان  که  کارهایی  مهمترین  از 
می دهد، تهدید و ترساندن از یک جهت، و تطمیع از جهت دیگر است؛ سیاستی قدیمی از 
سوی ابلیس که امروزه نام زیبای »سیاست چماق و هویج« را بر آن گذاشته اند و مؤمنان 

ضعیف االیمان همچنان از این سوراخ قدیمی گزیده می شوند.

»تأثیر شیطان در دستگاه محاسبه ی ما، از راه تهدید و تطمیع است؛ از یک 
طرف ما را می ترساند: آیه ی شریفه ی قرآن در سوره ی مبارکه ی آل عمران 
ُف َاوِلیآَءُه َفال َتخاُفوُهم َو خاُفوِن ِان  یطاُن ُیَخّوِ

َ
ما ذِلُکُم الّش ]می فرماید[: ِاّنَ

که آمدند  که بعد از ُاحد اّتفاق افتاد -  ُکنُتم ُمؤِمنین3. در قضّیه ی غزوه ای 
که دشمن آمد، پدرتان درآمد، همه چیزتان از دست رفت -  کردند  شایعه 
ُاحد زخمی شدند، همان ها  در جنگ  امروز  که  کسانی  آن  فرمود:  پیغمبر 
خواهم  تنها  من  نیایید،  هم  هیچکدامتان  گر  ا بیایند؛  و  بردارند  شمشیر 
که آن روز در ُاحد زخمی شده بودند،  کسانی  کرم راه افتاد،  رفت. پیغمبر ا
شمشیر برداشتند با پیغمبر راه افتادند رفتند و دشمن را که در نزدیک مدینه 
- ]خبر[ درست بود - کمین کرده بود و قصد داشت که حمله کند به صورت 
کردند و برگشتند. َفانَقَلبوا ِبِنعَمٍة ِمَن اهلِل َو َفضٍل َلم  غافلگیرکننده، تارومار 

1 سوره ی انفال، بخشی از آیه ی29
2 سوره ی بقره، بخشی از آیه ی282

3 سوره ی آل عمران، آیه ی 1۷5
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ُف َاولیاَءه2. یطاُن ُیَخّوِ
َ

ما ذِلُکُم الّش َیمَسسُهم سوء1؛ بعد می فرماید که: ِاّنَ

یطاُن َیِعُدُکُم الَفقر3؛ شما را از فقر 
َ

یکی از کارهای شیطان ترساندن است: َالّش
می ترساند - بنابر یک احتمال در معنای این آیه ی شریفه - این تهدید بود، 
از طرف دیگر تطمیع است؛ از سوی دیگر وعده می دهد شیطان، وعده های 
َو  ُیَمّنیِهم  َو  َیِعُدُهم  آیه ی شریفه ی قرآن می فرماید:  فریبنده؛ این جا هم 
بیدار  را در دل آن ها  آرزوها  ُغرورا4؛ وعده می دهد،   

ّ
ِاال یطاُن 

َ
الّش َیِعُدُهُم  ما 

می کند، زنده می کند، یک آینده ی رنگی و دروغین و خیالی مثل سراب در 
 ُغُرورًا5؛ اّما 

ّ
یطاُن ِاال

َ
مقابل چشم مؤمنیِن به خود می گذارد؛ َو ما َیِعُدُهُم الّش

فریب است.

از یک طرف تهدید، از یک طرف تطمیع؛ مثل رفتاری که امروز آمریکا دارد و 
قدرت های استکباری همیشه ]دارند[؛ از یک طرف تهدید می کنند، از یک 
طرف تطمیع می کنند. تطمیع، فقط تطمیع شخصی نیست؛ تطمیع های 
کّلی: »چنین می کنیم، چنان می کنیم«؛ بعد هم نمی کنند، دروغ می گویند؛ 

کار شیطان این است.

که شیطان انجام می دهد - این اغوا، این تهدید و  کارهایی  همه ی این 
تطمیع - برای این است که دستگاه محاسباتی انسان مؤمن را از کار بیندازد 
کار  کار افتاد،  تا محاسبه ی غلط انجام بدهد؛ وقتی دستگاه محاسباتی از 

خراب می شود.« )دیدار با مسئوالن نظام 1393/4/16(

1 سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی 1۷4
2 سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی 1۷5

3 سوره ی بقره، بخشی از آیه ی 268
4 سوره ی نساء، آیه ی 120

5 سوره ی نساء، بخشی از آیه ی 120
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2- نا امید ساختن مردم و بن بست سازی های کاذب

چه طور می شود که مردم را از ادامه راه نا امید کرد؟ اصال پدیده ناامیدی و انفعال چه طور 
که شما شک بکنید در مسیر خودتان! در محاسباتتان بگویید  شکل می گیرد؟ این طور 

آیا این مسیری که من می روم درست است یا نه؟

که شما یک جاده ای را دارید می روید. در این جاده  شاید برای همه اتفاق افتاده باشد 
دارید  االن  شما  بگوید  که  ندارد  وجود  محاسبه ای  دستگاه  هیچ  نیست.  هم  عالمتی 
درست می روید یا نه! قطب نمایی هم ندارید، نه gps ای کار می کند، نه عالئم راهنمایی 
کمی عجیب است، خراب است، چاله دارد و … به طور  رانندگی وجود دارد. جاده هم 

که آیا من درست دارم می روم؟ طبیعی آدم از خودش سوال می کند 

حال تصور کنید 1000 تا بلندگو هم گذاشته شده است، تمام رسانه های دنیا هم دارند در 
که همچنان این  که مسیر اشتباه ات! این آدم چقدر باید قوی باشد  گوشتان می خوانند 

مسیر را ادامه بدهد؟

کنون مردمی به این استقامت و بزرگواری  که امام فرموده بودند از صدر اسالم تا  این 
نداریم، همین است.

از حرکت بردارد،  که در مسیر هدفش قدم بر می دارد دست  را  گر شما بخواهید آدمی  ا
کافی است که در نظام محاسبه او اختالل ایجاد کنید! او بر اساس یک باوری که این راه 
درست است، قدم بر می دارد و االن جلوی همه این تبلیغ ها و فحش ها ایستاده است. 
فقط کافی است که به او رسیدگی نکنید، هیچ امیدی به او ندهید، و او احساس کند که 

کرده ام! راه را غلط رفته ام و اشتباه 

»هدف جبهه  ی مخالف نظام اسالمی و انقالب  اسالمی و دشمن ما این 
اسالمی  جمهوری  مسئوالن  تا   ... بدهد.  نشان  بست  بن   را  راه  که  است 
رهبری،  معظم  مقام  )بیانات  کنند.«  تجدیدنظر  خودشان  محاسبات  در 
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)1391/5/3

استوارت لوی، معاون امور تروریسم و اطالعات مالی وزیر دارایی ایاالت  متحده  آمریکا 
می  گوید: »همان  طور که خانم کلینتون، وزیر امور خارجه، در اوایل ماه جاری اظهار کرد، 
تحریم و فشار به خودی خود هدف نیستند. آن ها اجزای سازنده  ی اهرم فشار برای 
کره هستند. با انزوای شدید ایران از لحاظ مالی و تجاری و دستمایه  راهکار مبتنی بر مذا
قرار دادن نقاط ضعف موجود این کشور، می  توانیم بر محاسبات ایران تأثیر بگذاریم. با 
کنون در حال اجرا است، می  تواند اهرم فشار مهم  این کار، راهبرد تدوین شدۀ ما که هم ا
http://www.borhan.ir/NSite/( »کند کننده  ای برای دیپلماسی ما ایجاد  و تعیین 

)7475=FullStory/News/?Id

»رابرت گیتس« وزیر دفاع سابق آمریکا نیز تصریح می  کند: »وقتی ایران دید دسترسی اش 
به اقتصاد جهانی قطع شد، تصمیم می  گیرد محاسباتش را عوض کند« )همان(

کند« نیز عنصر  که ما داریم امکان ندارد اوضاع سامان پیدا  که »با وضعی  القاء این نکته 
که همه حرکتهای اصالحی بشر  مورد توجه در نظام محاسبه است. غفلت از این نکته 
مسیر پیچیده و سختی را طی کرده اند و به تعبیر قرآن »و زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین 
گر حرف شما حق است پس  آمنوا معه متی نصر اهلل« و تغییر ذهنیت جامعه به اینکه ا
چرا اینقدر سختی و مشکالت موجود است، خود تغییر مهمی در نظام محاسبه شمرده 

می شود. شاید بتوان عنصر شتاب زدگی را نیز به این نکته اضافه کرد.

مردم باید بدانند مسیر سخت و پیچیده ای پیش رو است و برای رسیدن به افق روشن 
کرد. »اال إّن نصر اهلل لقریب« باید از شب تاریک عبور 

کردیم وضعیت بدر و خیبر، یعنی همین. وضعیت  »خب، اینکه ما عرض 
بدر و خیبر یعنی تهدید هست، چالش هست، اما بن بست نیست. در بدر 
امکانات کم بود، اما غلبه حاصل شد. امکانات طرف مقابل، چندین برابر؛ 
شاید در بعضی بخش ها، غیرقابل مقایسه ى با امکانات جبهه ى اسالم بود. 
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در خیبر سختی وجود داشت؛ رفتند مدت ها آنجا ماندند؛ مقاومت دشمن 
کردند. چالش هست؛ اما در قبال چالش، توان و  شدید بود؛ اما غلبه پیدا 
قدرت و استعداد و ظرفیت هم وجود دارد. این، معناى وضعیت بدر و خیبر 
کردیم،  کم  گر نقاط ضعف را  گر این ظرفیت را به میدان آوردیم، ا است. ا

کارگزاران نظام 1391/5/3( پیشرفت خواهیم کرد. )دیدار با مسئوالن و 

3- دو راهی دروغین نجات یا فالکت

کنند مّلت ایران بر سر یک دو  که وانمود  که مورد نظر آن ها است این است  »سیاستی 
کند. آن دو راهی  راهی قرار دارد و چاره ای ندارد جز اینکه یکی از این دو راه را انتخاب 
کنار بیایند، یا باید به  طور دائم فشارهای آمریکا و  عبارت است از اینکه یا باید با آمریکا 
کند؛ این  کنند؛ یکی از این دو را مّلت ایران باید انتخاب  مشکالت ناشی از آن را تحّمل 

چیزی است که آن ها میخواهند.« )95/1/1(

اقتصاد جهانی در حالت بحران است و  ح جهان  اقتصاد دانان مطر به نظر  بنا  اساسا 
آمریکا خود بزرگترین کالهبردار تاریخ است و تورم خود را صادر می کند. یعنی این دو راهی 
که اقتصاد  کرد، همانطور  و حتی پیوستن به اقتصاد جهان مشکالت ما را حل نخواهد 
کشورهای جهان به حسب شرایط آرمانیشان بسیار بد است و جهان برای آینده  بیشتر 
کشور  کشور هایی مثل  ی اقتصاد خود در بحران های جدی اندیشه ای فرو رفته است. 

ایران صرفا طعمۀ لذیذ منابعی برای مستکبرین است.

صرفًا به یک نمونه توجه کنید: 

طبق آمار سال 2015 بدهی عمومی جهانی 55 هزار ملیارد دالر است و عمدۀ این بدهی 
و به چاپ پول بدون  اقتصادشان دالر است  زیرا مبنای  کشور های پیشرفته دارند  را 
پشتوانه می پردازند. منظور از بدهی عمومی جهانی این است که منابع طالی جهان که 
پشتوانۀ اقتصاد است بیش از چاپ اعتبار )اسکناس( است و این ما به التفاوت در سال 
که مثال آمریکا از لحاظ منابع  2015 بیش از 55 هزار ملیارد دالر بوده است. در واقع با این 
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که دالر مبنای اعتباری قوی در اقتصاد  کمبود دارد ولی به خاطر این  مالی پشتوانه ای 
جهان شده با چاپ اسکناس )خلق پول( بدون پشتوانه عمال دالر را مبنای اقتصاد قرار 
داده و این به معنای با ارزش بودن کاغذهای آمریکایی است تا طالی کشور های دیگر. 
که پیشنهاد اول دیدن مستندهای جناب نایل فرگوسن در  نکات بسیاری وجود دارد 
کتب بسیاری در مورد  مورد تاریخ پول و مایک ملونی به نام رازهای پنهان پول است. 
فرو پاشی اقتصاد آمریکا نوشته شده که مهمترین آن ها کتاب جناب ژوزف استیگلیتز به 
نام سقوط آزاد اقتصاد آمریکاست. ایشان برنده ی جایزۀ نوبل اقتصاد هستند و نائب 
گفتگوی حسن عباسی با  رئیس اسبق بانک جهانی. پیشنهاد دوم، ساده تر و راحت تر 

نادر طالب زاده در برنامۀ راز با عنوان بزرگترین کالهبرداری تاریخ.

در  و  نمی شود  خالصه  اقتصادی  مسائل  به  استکبار  جهان  های  سازی  دوراهی  البته 
مدیریت نهادهای اجتماعی و قانون گذاری های جهانی و امور دیگر نیز این مسئله وجود 

دارد که هر کدام حائز اهمیت است.

4- بزرگ نمایی معضالت اجتماعی و کوچک نمایی رشد کشور

به طور کلی باید این را بپذیریم که ضعف داریم و سعی کنیم که خود بیانگر ضعف هایمان 
گول زننده نبینند.  که مردم ما را  کنیم  باشیم و در بیان آن ها به دقت و ظرافت عمل 
حقیقت امر این است که برخی از مردم دل پری از بعضی معضالت دارند که باید تکلیف 
که امید بخش  آن مسائل روشن شود و در مسیر رشد بودن به صورت حداقلی دیده شود 

باشیم. این منافاتی با تیتر ندارد و این اشکال در واقع به نظام سلطه وارد است.

گرفتن، بزرگ نمایی  کارآمدی  یکی از عناصر مهم در تغییر محاسبات مردم و نتیجه نا
گسترده  بطور  کشور  در  فساد  پدیده  مثال  بطور  است.  رشد  کوچک نمایی  و  ضعف ها 
پوشش داده می شود ولی از بین رفتن فساد ساختاریافتۀ خاندان های وابسته به پهلوی 
جامعه  فرهنگی  وضع  نماد  پوشش  بد  جوان  چند  نمی دانند.  مردم  عمده  را  کشور  در 
معرفی می شود ولی پدیده اعتکاف و مدافعان حرم و راهپیمایی اربعین و مناجات های 
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رمضان و گروه های جهادی از پوشش خبری حذف می شود. 

که خود سوار بر دوچرخه از آزادی زنان سخن میگفت امروز بد حجابی را نشانه  خانمی 
کارآمدی نظام میداند در حالیکه سیل عظیم دختران انقالبی راهیان نور را  شکست و نا
کنیم در هرکدام ازاین دوگانه ها تبیینی داشته باشیم و برآیندگیری  نمیبیند. باید سعی 
کدام یک از این دوگانه ها در نگاه کالن بیشتر میچربد: دختران  که  کنیم. یعنی بگوییم 

دوچرخه سوار یا دختران راهی نور؟

گر ماهواره هم به آسمان پرتاب می شود درباره میمون مسافر ماهواره تشکیک می شود!  ا
بزرگ نمایی  ضعف  نقاط  ولی  نشود  دیده  پیشرفت  که  دارد  وجود  حاشیه ای  همیشه 
کشورهای مسلمان به  گذشته در بین  که ما در بیست سال  شود. این در حالی است 
وسیله همت مجاهدانه مردم، رشد چشمگیر و بی نظیری داشته ایم. این نشانگر حرکت 
که ثمر بخش آرمان های انقالب خواهد بود. برای دیدن این آمار به  مجاهدانه است 
http://farsi.khamenei.ir/ کنید:  مراجعه  انقالب  معظم  رهبر  سایت  در  زیر  لینک 

22129=others-page?id

5- نشانه رفتن روحیه خودباوری

کشور بگوید »تنها تخصص ما آبگوشت بزباش است« ادامه نقشه ای  اینکه مسئولی در 
که در آن سوی مرزها طراحی شده است. چه از جهل و چه از روی خیانت، این  است 
جمالت و آنچه شبیه آن است خودباوری مردم را نشانه می رود و مردم را به این نتیجه 
که مسئول دیپلماسی خارجی ما مثال در مقام  که ما نمی توانیم! یا این  نزدیک می کند 
توان دفاعی  تمام  با یک بمب  که می تواند  » دشمنی  بگوید  به جوانان  انگیزه  ایجاد 
ما را از بین ببرد از سالح های ما نمی ترسد بلکه از شما جوانان می ترسد«. این بیان با 
ک است و توان دفاعی و  که می خواهد جوانان را اصل قرار دهد ولی بسیار خطرنا این 
که بسیاری از اندیشکده های  هویت نظامی کشور را زیر سوال می برد. این درحالی است 
حتی آمریکایی، ایران را یک قدرت جدی نظامی منطقه ای و جهانی می دانند. به این 
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کاری و عشق به اسالم و ایران است.  که ایثار و فدا بیافزایید قدرت اصلی ما را 

6- حذف واقعیت ها و پر رنگ کردن بیش از حد فضای آرمانی

این جمله را بسیار می شنویم که بعد از سی و چند سال هنوز ...

آیا برای یک حرکت تمدنی گسترده سی و چند سال زمان زیادی است؟

آیا چرخش های تمدنی دنیا در طول سی و چند سال به نقطه مطلوب خود دست یافته 
اند؟

آیا تولید اندیشه ادارۀ نظامی بدیع و مستقل در سی و چند سال ممکن است؟

که در سی و چند  آیا اساسا هیچ نظام و مکتبی برای مردم این اندازه ارزش قائل است 
که نشانگر ژست های دروغین دشمن  کارنامۀ خود سخن بگوید؟ آیا های دیگر  سال از 

برای ما و غفلت از خود است. 

آیا نظامی که در طول 10 سال اول حیات خود، بخش عمده نیروی انسانی کیفی اش را، 
گذاشته  یا بخاطر ترور و یا بخاطر جنگ از دست داده است؛ جنگی 8 ساله را پشت سر 
کرده است؛ هر 10 سال یک بار دچار چالش های  که بسیاری از زیرساخت های او را نابود 
بزرگ اجتماعی و سیاسی شده است؛ عوامل دست یابی به نقطه مطلوب خود را داشته 

است؟

کی ندارند؛ حّتی از اینکه یک عمامه  »اینها از اسم جمهوری اسالمی خیلی با
گر چنانچه  ا ندارند[؛  کی  ]با باشد هم  اسالمی  در رأس جمهوری   به  سری 
جمهوری اسالمی محتوای خود را از دست بدهد، اسالمی بودن را و انقالبی 
کنار می آیند. آنچه با آن دشمنی دارند  بودن را از دست بدهد، اینها با آن 

عبارت است از محتوای جمهوری اسالمی.

هدف اینها این است که به مّلت ها تفهیم کنند که جمهوری اسالمی ایران 
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کند و ادامه بدهد و اداره  هم نتوانست بر اساس دین، یک نظامی را بر پا 
کند؛ میخواهند این را نشان بدهند و هدف این است.« )94/11/19(

7- محدود ماندن انسان در چهارچوب عوامل محسوس و 
صرفاً ماّدی

که  است  این  محاسباتی  خطاهای  از  یکی  کنم:  کید  تأ همین جا  »من 
انسان در چهارچوب عوامل محسوس و صرفًا ماّدی محدود بماند؛ یعنی 
که خدا از آن ها خبر داده  عوامل معنوی را، سّنت های الهی را، سّنت هایی 
که با چشم دیده نمی شود، ندیده بگیرد؛ این یکی از  است، آن چیزهایی را 

خطاهای بزرگ محاسباتی است.« )دیدار با مسئوالن نظام 1393/4/16(

قوم یهود، مصداق بارز ایمان به دستگاه محاسبه و سیاست گذاری 
مادی

به  تبدیل  باید  هرچیزی  بود.  غیب  به  ایمان  و  اعتماد  عدم  همین  یهود،  بارز  ویژگی 
شهادت می شد تا اینان باور می کردند. در واقع یهود به صورت کامل فضای تصمیم گیری 
الهی صورت  بر اساس بررسی طرق دنیایی و نه وعده ها و وظایف  و سیاست گذاریش 
کامال عقلشان به چشمشان بود و به وعده های خدای متعال و ضمانت های  می گرفت. 

وی به هیچ وجه ایمان نیاوردند.

ْنُتْم ظاِلُموَن 
َ
َخْذُتُم اْلِعْجَل ِمْن َبْعِدِه َو أ ْرَبعیَن َلْیَلًة ُثّمَ اّتَ

َ
َو ِإْذ واَعْدنا ُموسی  أ

ْنُفَسُکْم ِباّتِخاِذُکُم اْلِعْجَل 
َ
ُکْم َظَلْمُتْم أ )51(... َو ِإْذ قاَل ُموسی  ِلَقْوِمِه یا َقْوِم ِإّنَ

ْنُفَسُکْم ذِلُکْم َخْیٌر َلُکْم ِعْنَد باِرِئُکْم َفتاَب َعَلْیُکْم 
َ
َفُتوُبوا ِإلی  باِرِئُکْم َفاْقُتُلوا أ

حیُم )54بقره( اُب الّرَ ّوَ ُه ُهَو الّتَ ِإّنَ

نفوذ گوساله پرستی در آن ها از این باب بود که می توانستند آن را ببینند و کرامت ها و عجایبی 
هم داشت. پس باور کردند. در سوره اعراف می بینیم قبال هم خودشان درخواست داده بودند 
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که خدایی قابل دیدن داشته باشند یا اقال خدا را بتوانند ببینند )55 بقره و...(:

ْصٰناٍم َلُهْم ٰقاُلوا ٰیا 
َ
َتْوا َعلٰی َقْوٍم َیْعُکُفوَن َعلٰی أ

َ
َو ٰجاَوْزٰنا ِبَبِني ِإْسٰراِئیَل َاْلَبْحَر َفأ

العراف ، 138ۚ ُکْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن ۚ  َکٰما َلُهْم آِلَهٌة ٰقاَل ِإّنَ ُموَسی ِاْجَعْل َلٰنا ِإٰلهًا 

اِعَقُة َو  َخَذْتُکُم الّصَ
َ
ی َنَرى اهلَل َجْهَرًة َفأ َو ِإْذ ُقْلُتْم یا ُموسی  َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحّتَ

ْنُتْم َتْنُظُروَن )55بقره(
َ
أ

به محاسبات و تنوعات متکثر مادی عادت داشتند. نه این که همه نیازها از یک نقطه 
که از آسمان بیاید. آنچه با تکیه  گونه ای  واحد برآورده شود، هرچند در سطحی باالتر به 
به آسمان باشد، می تواند با یک راه واحد و ساده، بسیاری از نیازها را حل کند. ولی این ها 

به ماده )زمین: ما تنبت االرض( و تکثرات آن عادت کرده بودند:

ا ُتْنِبُت  ْج َلنا ِمّمَ َك ُیْخِر َو ِإْذ ُقْلُتْم یا ُموسی  َلْن َنْصِبَر َعلی  َطعاٍم واِحٍد َفاْدُع َلنا َرّبَ
ذي ُهَو 

َ
 َتْسَتْبِدُلوَن اّل

َ
اِئها َو ُفوِمها َو َعَدِسها َو َبَصِلها قاَل أ

َ
ْرُض ِمْن َبْقِلها َو ِقّث

َ ْ
ال

ُة َو 
َ
ّل ْلُتْم َو ُضِرَبْت َعَلْیِهُم الّذِ

َ
ذي ُهَو َخْیٌر اْهِبُطوا ِمْصرًا َفِإّنَ َلُکْم ما َسأ

َ
ْدنی  ِباّل

َ
أ

کاُنوا َیْکُفُروَن ِبآیاِت اهلِل َو َیْقُتُلوَن  ُهْم  ّنَ
َ
اْلَمْسَکَنُة َو باُؤ ِبَغَضٍب ِمَن اهلِل ذِلَك ِبأ

یَن ِبَغْیِر اْلَحّقِ ذِلَك ِبما َعَصْوا َو کاُنوا َیْعَتُدوَن )61بقره( ِبّیِ الّنَ

از این باب دانست. نیاز  گاوشان را می توان  داستان بهانه های بنی اسرائیل در مورد 
از  کار باشد. جهل به قسمتی  می دیدند محاسباتی با مشخص بودن همه جوانب در 

فرایندها و نیاز به اعتماد را اصاًل نمی توانستند بفهمند:

ِخُذنا ُهُزوًا قاَل   َتّتَ
َ
ْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة قاُلوا أ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
َو ِإْذ قاَل ُموسی  ِلَقْوِمِه ِإّنَ اهلَل َیأ

ْن َلنا ما ِهَي قاَل  َك ُیَبّیِ ُکوَن ِمَن اْلجاِهلیَن )67(قاُلوا اْدُع َلنا َرّبَ
َ
ْن أ

َ
ُعوُذ ِباهلِل أ

َ
أ

ُه َیُقوُل آن ها َبَقَرٌة ال فاِرٌض َو ال ِبْکٌر َعواٌن َبْیَن ذِلَك َفاْفَعُلوا ما ُتْؤَمُروَن )68( ِإّنَ
ُه َیُقوُل آن ها َبَقَرٌة َصْفراُء فاِقٌع َلْوُنها  ْن َلنا ما َلْوُنها قاَل ِإّنَ َك ُیَبّیِ قاُلوا اْدُع َلنا َرّبَ
ا  ْن َلنا ما ِهَي ِإّنَ اْلَبَقَر َتشاَبَه َعَلْینا َو ِإّنَ َك ُیَبّیِ اِظریَن )69(قاُلوا اْدُع َلنا َرّبَ َتُسّرُ الّنَ
ْرَض َو ال 

َ ْ
ُه َیُقوُل آن ها َبَقَرٌة ال َذُلوٌل ُتثیُر ال ِإْن شاَء اهلُل َلُمْهَتُدوَن )70(قاَل ِإّنَ

َن ِجْئَت ِباْلَحّقِ َفَذَبُحوها َو ما کاُدوا 
ْ

َمٌة ال ِشَیَة فیها قاُلوا ال
َ
َتْسِقي اْلَحْرَث ُمَسّل
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َیْفَعُلوَن )71بقره(

که عجایبی از خود بروز  کرد؛ خدایی  با وجود این بینات، بعدش عجل در آن ها نفوذ 
کرد: که قابل دیدن و مادی هم بود. حب این خدا دلهایشان را پر  می داد، در حالی 

ْنُتْم ظاِلُموَن 
َ
َخْذُتُم اْلِعْجَل ِمْن َبْعِدِه َو أ ناِت ُثّمَ اّتَ َو َلَقْد جاَءُکْم ُموسی  ِباْلَبّیِ

ٍة َو  ُکْم ِبُقّوَ وَر ُخُذوا ما آَتْینا َخْذنا میثاَقُکْم َو َرَفْعنا َفْوَقُکُم الّطُ
َ
)92بقره( َو ِإْذ أ

ْشِرُبوا في  ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُکْفِرِهْم ُقْل ِبْئَسما 
ُ
اْسَمُعوا قاُلوا َسِمْعنا َو َعَصْینا َو أ

ُکْنُتْم ُمْؤِمنیَن )93بقره( ُمُرُکْم ِبِه إیماُنُکْم ِإْن 
ْ
َیأ

ُه ال  ّنَ
َ
 َلْم َیَرْوا أ

َ
ِهْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُه ُخواٌر أ َخَذ َقْوُم ُموسی  ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِلّیِ َو اّتَ

َخُذوُه َو کاُنوا ظاِلمیَن )148اعراف( ُمُهْم َو ال َیْهدیِهْم َسبیاًل اّتَ ُیَکّلِ

که این ها اینقدر به آن عادت دارند.  کرد  خداوند هم در مقابل، از ابزاری مادی استفاده 
یعنی کوه مادی را باالی سِر آنان نگاه داشت به عنوان تهدید. این دیگر تهدیدی مادی 

بود و نه صرفًا وعده و تهدیدی آمده از جانب غیب:

ٍة َو  ُکْم ِبُقّوَ ُه واِقٌع ِبِهْم ُخُذوا ما آَتْینا ّنَ
َ
وا أ ٌة َو َظّنُ

َ
ُه ُظّل ّنَ

َ
َو ِإْذ َنَتْقَنا اْلَجَبَل َفْوَقُهْم َکأ

ُقوَن )171اعراف. همچنین ر.ک. 154نساء( ُکْم َتّتَ
َ
اْذُکُروا ما فیِه َلَعّل

حتی طبق آیه زیر:

ْکَبَر 
َ
ُلوا ُموسی  أ

َ
ماِء َفَقْد َسأ ِکتابًا ِمَن الّسَ َل َعَلْیِهْم  ْن ُتَنّزِ

َ
ْهُل اْلِکتاِب أ

َ
َیْسَئُلَك أ

َخُذوا اْلِعْجَل  اِعَقُة ِبُظْلِمِهْم ُثّمَ اّتَ َخَذْتُهُم الّصَ
َ
ِرَنا اهلَل َجْهَرًة َفأ

َ
ِمْن ذِلَك َفقاُلوا أ

ُمبینًا  ُسْلطانًا  ُموسی   آَتْینا  َو  ذِلَك  َعْن  َفَعَفْونا  ناُت  اْلَبّیِ جاَءْتُهُم  ما  َبْعِد  ِمْن 
)153نساء(

گویا یهود و بنی اسرائیل در این ویژگی ریشه  کتاب این ویژگی را دارند؛ هرچند  کل اهل 
دارترند.

با ِصرِف دخول به سرزمین  و  راحتی  به  که می توانستند  که هنگامی  از همین روست 
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مقدس، پیروز شوند و به رستگاری دنیا و آخرت برسند، سستی ورزیدند و خود را بدبخت 
کردند:

دًا  َو ِإْذ ُقْلَنا اْدُخُلوا هِذِه اْلَقْرَیَة َفُکُلوا ِمْنها َحْیُث ِشْئُتْم َرَغدًا َو اْدُخُلوا اْلباَب ُسّجَ
ذیَن 

َ
اّل َل 

َ
َفَبّد  )58( اْلُمْحِسنیَن  َسَنزیُد  َو  ُکْم  َخطایا َلُکْم  َنْغِفْر  ٌة  ِحّطَ ُقوُلوا  َو 

ماِء ِبما  ذیَن َظَلُموا ِرْجزًا ِمَن الّسَ
َ
ْنَزْلنا َعَلی اّل

َ
ذي قیَل َلُهْم َفأ

َ
َظَلُموا َقْواًل َغْیَر اّل

کاُنوا َیْفُسُقوَن )59بقره(

توضیح این قضیه در آیات زیر آمده است:

ْنِبیاَء َو 
َ
َو ِإْذ قاَل ُموسی  ِلَقْوِمِه یا َقْوِم اْذُکُروا ِنْعَمَت اهلِل َعَلْیُکْم ِإْذ َجَعَل فیُکْم أ

ْرَض 
َ ْ
َحدًا ِمَن اْلعاَلمیَن )20(یا َقْوِم اْدُخُلوا ال

َ
ُکْم ما َلْم ُیْؤِت أ َجَعَلُکْم ُمُلوکًا َو آتا

ْدباِرُکْم َفَتْنَقِلُبوا خاِسریَن )21(
َ
وا َعلی  أ

ُ
َکَتَب اهلُل َلُکْم َو ال َتْرَتّد تي  

َ
َسَة اّل

َ
اْلُمَقّد

ی َیْخُرُجوا ِمْنها َفِإْن  ا َلْن َنْدُخَلها َحّتَ اریَن َو ِإّنَ قاُلوا یا ُموسی  ِإّنَ فیها َقْومًا َجّبَ
اهلُل  ْنَعَم 

َ
أ َیخاُفوَن  ذیَن 

َ
اّل ِمَن  َرُجالِن  )22(قاَل  داِخُلوَن  ا  َفِإّنَ ِمْنها  َیْخُرُجوا 

ُلوا 
َ

ُکْم غاِلُبوَن َو َعَلی اهلِل َفَتَوّک َعَلْیِهَما اْدُخُلوا َعَلْیِهُم اْلباَب َفِإذا َدَخْلُتُموُه َفِإّنَ
َبدًا ما داُموا فیها َفاْذَهْب 

َ
ا َلْن َنْدُخَلها أ ُکْنُتْم ُمْؤِمنیَن )23(قاُلوا یا ُموسی  ِإّنَ ِإْن 

ا هاُهنا قاِعُدوَن )24مائده( َك َفقاِتال ِإّنَ ْنَت َو َرّبُ
َ
أ

آنان که جبار و قدرتمند بودِن قوم داخل ارض مقدسه را می دیدند دیگر نمی توانستند به 
وعده الهی اعتماد کنند که: »فاذا دخلتموه فانکم غالبون«.

این مسأله در اهل کتاب و یهود باعث اشتباهات محاسباتی جدی و شکست های مهمی 
شد، از جمله شکستشان در نبرد با پیامبر:

ما  اْلَحْشِر  ِل  ّوَ
َ
ِل ِدیاِرِهْم  ِمْن  اْلِکتاِب  ْهِل 

َ
أ ِمْن  َکَفُروا  ذیَن 

َ
اّل َج  ْخَر

َ
أ ذي 

َ
اّل ُهَو 

تاُهُم اهلُل ِمْن 
َ
ُهْم ماِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن اهلِل َفأ ّنَ

َ
وا أ ْن َیْخُرُجوا َو َظّنُ

َ
َظَنْنُتْم أ

َو  ْیدیِهْم 
َ
ِبأ ُبُیوَتُهْم  ُیْخِرُبوَن  ْعَب  الّرُ ُقُلوِبِهُم  َو َقَذَف في   َیْحَتِسُبوا  َلْم  َحْیُث 

ْبصاِر )2حشر(
َ ْ
وِلي ال

ُ
ْیِدي اْلُمْؤِمنیَن َفاْعَتِبُروا یا أ

َ
أ

اهل کتاب فکر می کردند این مانِع مادی، مانع خواهد شد. اما خداوند از راهی که حساب 
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نمی کردند شکستشان داد.

یهود می گوید خدا محدودیت دارد. یعنی یهود، سیاستگذاری دنیایی را چنان قدرتمند 
می بیند که بتواند مانع سیاستگذاری ایمانی با نقش آفرینی یک قوه هوشمند غیبی شود. 

همین یعنی محدودیت قائل شدن برای این غیب، که اوج آن خداست:

ْغِنیاُء َسَنْکُتُب ما قاُلوا َو 
َ
ذیَن قاُلوا ِإّنَ اهلَل َفقیٌر َو َنْحُن أ

َ
َلَقْد َسِمَع اهلُل َقْوَل اّل

َمْت 
َ

ْنِبیاَء ِبَغْیِر َحّقٍ َو َنُقوُل ُذوُقوا َعذاَب اْلَحریِق )181( ذِلَك ِبما َقّد
َ ْ
َقْتَلُهُم ال

ٍم ِلْلَعبیِد )182آل عمران(
َ
ّنَ اهلَل َلْیَس ِبَظاّل

َ
ْیدیُکْم َو أ

َ
أ

ْیدیِهْم َو ُلِعُنوا ِبما قاُلوا َبْل َیداُه َمْبُسوَطتاِن 
َ
ْت أ

َ
َو قاَلِت اْلَیُهوُد َیُد اهلِل َمْغُلوَلٌة ُغّل

ُکْفرًا َو  َك ُطْغیانًا َو  ْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َرّبِ
ُ
َکثیرًا ِمْنُهْم ما أ َکْیَف َیشاُء َو َلَیزیَدّنَ  ُیْنِفُق 

َها 
َ
ْطَفأ

َ
ْوَقُدوا نارًا ِلْلَحْرِب أ

َ
ما أ

َ
ُکّل ْلَقْینا َبْیَنُهُم اْلَعداَوَة َو اْلَبْغضاَء ِإلی  َیْوِم اْلِقیاَمِة 

َ
أ

ْرِض َفسادًا َو اهلُل ال ُیِحّبُ اْلُمْفِسدیَن )64مائده(
َ ْ
اهلُل َو َیْسَعْوَن ِفي ال

که این آیات اشاره به همین اعتقاد  روایاتی هم ذیل آیات پیشین آمده است، می رساند 
کاری نمی تواند بکند و این ها را  که خداوند فراتر از محاسبات مادی در دنیا،  یهود است 

نمی تواند به هم بزند.

کلِی مخاطبان پیامبر صلی اهلل علیه و آله داریم که: و حتی در مورد جامعۀ 

ُجُلوُدُکْم  ال  َو  ْبصاُرُکْم 
َ
أ ال  َو  َسْمُعُکْم  َعَلْیُکْم  َیْشَهَد  ْن 

َ
أ َتْسَتِتُروَن  ُکْنُتْم  ما  َو 

ذي 
َ
ُکُم اّل ا َتْعَمُلوَن )22(َو ذِلُکْم َظّنُ َکثیرًا ِمّمَ ّنَ اهلَل ال َیْعَلُم 

َ
َو لِکْن َظَنْنُتْم أ

ْصَبْحُتْم ِمَن اْلخاِسریَن )23صافات(
َ
ُکْم َفأ ْردا

َ
ُکْم أ َظَنْنُتْم ِبَرّبِ

گمان  کنند اعمالشان را از سمع و ابصار و پوستشان بپوشانند، و  اصاًل در دنیا سعی نمی 
کارهایشان را نمی داند. ولی هر دو غلط است )و ناشی از  که خدا هم بسیاری از  می کنند 

ظاهر بینی(.
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8- واقعیت پنداری و القاء واقعیت های دروغین

که می خواهیم آرمان گرایِی همراه با  »من قباًل این را عرض بکنم؛ ما وقتی 
واقع بینی داشته باشیم - یعنی واقعیت ها را ببینیم، بر اساس واقعیت ها 
که  که به لغزش هایی  کنیم  کنیم - باید توجه  حرکت خودمان را تنظیم 

در اینجا ممکن است پیش بیاید، دچار نشویم. لغزشگاه هایی وجود دارد.

که واقعیت ندارد، انسان  یک لغزشگاه، واقعیْت پنداری است؛ چیزهایی را 
کشور ما، ملت ما،  که جبهه ای را در مقابل  کند. دشمنانی  واقعیت تصور 
انقالب ما تشکیل دادند، سعی می کنند واقعیت سازی کنند، واقعیت نمایی 
جلوه گر  ما  نظر  در  مسّلم  واقعیت های  عنوان  به  را  چیزهایی  یک  کنند، 
که واقعیت ها آن ها نیست. باید مواظب باشیم درگیر و دچار  کنند؛ در حالی 
گر چنانچه ما توان  واقعیت سازی های خالف واقع نشویم. فرض بفرمایید ا
که واقعیت است، بدانیم،  کمتر از آنچه  خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا 
که هست، یا  گر بیشتر از آنچه  دچار خطا خواهیم شد؛ توان دشمن را هم ا
که هست، ببینیم، دچار اشتباه محاسبه خواهیم شد. این  کمتر از آنچه 
که طراحان دشمن وارد میدان می شوند. شما مالحظه  از آنجاهایی است 
توان  می شود  سعی  ما  دشمنان  رسآن هاِی  گسترده ی  تبلیغات  در  کنید؛ 
کوچک شمرده شود؛ متقاباًل توان دشمن  کشور تحقیر شود و  داخلی و ملی 
گر ما از  که هست، معرفی شود؛ این یکی از لغزشگاه هاست. ا بیش از آنچه 
که دشمن باید مورد مالحظه قرار بگیرد، بیشتر او را محاسبه  آن مقداری 
کردیم و بیشتر از او ترسیدیم، قطعًا دچار خطای در محاسبه خواهیم شد؛ 
راه را عوضی خواهیم رفت؛ این یکی از لغزشگاه هاست.« )دیدار با مسئوالن 

کارگزاران نظام 1391/5/3( و 

9- دیدن بخشی از واقعیت ها و ندیدن بخشی دیگر

از واقعیت ها را ببینیم، بخش  که ما بخشی  »یک لغزش دیگر این است 
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در  خطای  خطاست؛  موجب  هم  این  نبینیم؛  را  واقعیت ها  از  دیگری 
محاسبه را به دنبال خواهد داشت. واقعیت ها را باید با هم دید و دانست.« 

کارگزاران نظام 1391/5/3( )دیدار با مسئوالن و 

10- ایجاد دلبستگی های مادی و راحت طلبی

گاهی  از لغزشگاه ها در دیدن واقعیت، برمیگردد به درون خود ما.  »یکی 
که  کننده است. دلبستگی های ما موجب می شود  دلبستگی های ما فلج 
واقع خطایی  در  ندارد؛  واقعیت  که  بپنداریم  واقعیت  را  ما یک چیزهایی 
است که نفس راحت طلب ما یا دلبسته ی ما به مسائل مادی، بر ما تحمیل 
کارگزاران نظام  که واقعیت ندارد.« )دیدار با مسئوالن و  می کند؛ در حالی 

)1391/5/3



نقش والیت فقیه

وظیفه ما در برابر نقشه دشمن در توسعه متدن اسالمی

که صحنه استقامت، صحنه آسان و راحتی  از مباحث سابق روشن شد 
است. اما پیوسته مالک ها از دم خیمه معاویه بازگشته اند. چنان که در 

مورد بنی اسرائیل دِم فتح ارض مقدسه داریم:

ِإْذ  َعَلْیُکْم  اهلِل  ِنْعَمَت  اْذُکُروا  َقْوِم  یا  ِلَقْوِمِه  ُموسی   قاَل  ِإْذ  َو 
َحدًا 

َ
ُکْم ما َلْم ُیْؤِت أ ْنِبیاَء َو َجَعَلُکْم ُمُلوکًا َو آتا

َ
َجَعَل فیُکْم أ

َکَتَب  تي  
َ
َسَة اّل

َ
ْرَض اْلُمَقّد

َ ْ
ِمَن اْلعاَلمیَن )20(یا َقْوِم اْدُخُلوا ال

ْدباِرُکْم َفَتْنَقِلُبوا خاِسریَن )21(قاُلوا 
َ
وا َعلی  أ

ُ
اهلُل َلُکْم َو ال َتْرَتّد

ی َیْخُرُجوا  ا َلْن َنْدُخَلها َحّتَ اریَن َو ِإّنَ یا ُموسی  ِإّنَ فیها َقْومًا َجّبَ
ِمَن  َرُجالِن  داِخُلوَن )22(قاَل  ا  َفِإّنَ ِمْنها  َیْخُرُجوا  َفِإْن  ِمْنها 
َفِإذا  اْلباَب  َعَلْیِهُم  اْدُخُلوا  َعَلْیِهَما  اهلُل  ْنَعَم 

َ
أ َیخاُفوَن  ذیَن 

َ
اّل

ُلوا ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنیَن 
َ

ُکْم غاِلُبوَن َو َعَلی اهلِل َفَتَوّک َدَخْلُتُموُه َفِإّنَ
َبدًا ما داُموا فیها َفاْذَهْب 

َ
ا َلْن َنْدُخَلها أ )23(قاُلوا یا ُموسی  ِإّنَ
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ا هاُهنا قاِعُدوَن )24مائده( َك َفقاِتال ِإّنَ ْنَت َو َرّبُ
َ
أ

کافی بود با اعتماد به وعده الهی پا به جلو بگذارند و پیروز شوند. اما »اعتماد به  تنها 
غیب« نکردند.

کند با وعده  گر استقامت  کند؟ ا که استقامت   چرا در تاریخ جهان، یک قوم پیدا نشده 
کنند و عصیان نکنند. اینجا  کافی است استقامت  های الهی سریعا به پیروزی می رسد. 

خدا طلبکار است:

ْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْکِر اهلِل َو ما َنَزَل ِمَن اْلَحّقِ َو ال َیُکوُنوا 
َ
ذیَن آَمُنوا أ

َ
ِن ِلّل

ْ
 َلْم َیأ

َ
أ

َمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َو َکثیٌر ِمْنُهْم 
َ ْ
وُتوا اْلِکتاَب ِمْن َقْبُل َفطاَل َعَلْیِهُم ال

ُ
ذیَن أ

َ
َکاّل

فاِسُقوَن )16حدید(

که  کتاب نباشند  که مومنین خاشع شوند و مانند اهل  آیا زمان آن نرسیده 
پس  شد،  طوالنی  و  افتاد  عقب  عصیانشان(  سبب  )به  برایشان  وعده ها 

کنون( بسیاری شان فاسقند؟ قلبشان قسی شد و )به جایی رسیده اند که ا

که  است  سال   5000 می شود:  عوض  موضع  کاماًل  دوگانه،  تحلیل  با  که  است  جالب 
وعده های خدا در مورد قدرت مومنین و بهشت زمینی، مدام با مانع روبرو می شود. قسی 
کن«.  کند؟ اصال ولش  کو؟ چرا خدا این را ایجاد نمی  که »پس  القلب اعتراض می کند 
کو؟ مگر چه  که: »با وجود این وعده ها و راست بودنشان، پس  و خدا اعتراض می کند 
خواستیم؟ چرا در طول تاریخ 5هزار ساله یک عده مومن نبودند که فقط استقامت کنند 

تا حتما و حتما پیروز شوند؟« )دو آیه آخر سوره حدید(.

گر عصیان نکنیم، به پیش خواهیم رفت و زود است که سختی ها نیز تمام شود: ا

ح( َفِإّنَ َمَع اْلُعْسِر ُیْسرًا )5( ِإّنَ َمَع اْلُعْسِر ُیْسرًا )6شر

کنون شکست موجود را اشتباه تحلیل نکنیم، که تقصیر امیر المومنین بود  این به کنار، ا
و باید توبه کند. اصاًل توبه و مقصر هم به کنار، ما دنبال پیدا کردن مقصر نیستیم. مقصر 
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کسی  گرفتند( یا دولت یا مردم یا هر  گردن  که اشتباه جمعیت را نیز به  اصاًل رهبر)چنان 
کنیم: انقالبی نبودن. این نکته  که باشد؛ حداقل عامل شکست را درست تحلیل  دیگر 
کردن عقالنیت انقالبی و عمل  که خوردیم به خاطر رها  که ضربه ای  در ذهنمان باشد 

طبق دستگاه محاسبه الهی بود.

تحلیل های دیگر را ارائه خواهند داد تا مردم را به »قساوت قلب« برسانند و وعده ها را 
که  کرد و ضربه زد و... از این جهت بود  کسی هر مقدار ضرر  کنند. ولی هر  باورناپذیر 
دستگاه محاسباتی اش عقالنی نبود و طبق آن، رفتار انقالبی نکرد. نشانه اش هم این 
است که هر جا انقالبی بودیم پیروز شدیم و برکتش را دیدیم: مدیریت جهادی، جنگ، 

و... . عامل شکست را که بشناسیم می توانید جلوی شکست را بگیریم.

به هرحال، اسالم برای اختیار و انتخاب قلبی راه هدایت در جامعه )در ابعاد شخصیت 
جمعی جامعه( احترام قائل شده است. این ملت باید انتخاب کند: استقامت در راه خدا 
تا پیروزی حتمی؟ یا خسته شدن و ذلت؟ نتیجه به انتخاب ملت بستگی دارد، و جنگ 

هم جنگ تحلیل است. 

گر عصیان نکنیم، پیروزی بسیار  حال، باید اجتماع ما این مسیر را ادامه دهد. باشد که ا
نزدیک باشد. و پس از پیروزی، خداوند می نگرد که ما شبیه امریکا رفتار نکنیم:

ْن ُیْهِلَك 
َ
ُکْم أ ِتَینا َو ِمْن َبْعِد ما ِجْئَتنا قاَل َعسی  َرّبُ

ْ
ْن َتأ

َ
وذینا ِمْن َقْبِل أ

ُ
قاُلوا أ

َکْیَف َتْعَمُلوَن )اعراف 129( ْرِض َفَیْنُظَر 
َ ْ
ُکْم َو َیْسَتْخِلَفُکْم ِفي ال َعُدّوَ

نحوۀ تبیین وظیفه در اسالم
هدف  به  رسیدن  تدابیِر  و  رفتارها  در  مطلق  بی قاعدگی  به  سابق  های  بحث  فرایند 
که در موضوِع »سرسپردگی به خداوند« و »ایمان به وعده های الهی«،  نمی انجامد. چرا 
عنصر »عمل به وظیفه« خود را نشان می دهد. یکی از وعده های مهم الهی، »رسیدن 
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که  به برترین اهداف مادی و معنوی در دنیا و آخرت در صورت عمل به وظیفه« است ، 
گاهی تدابیر متکثر مادی نیز در »وظیفه« اخذ شده است. 

قابل توجه این که خداوند در تمامی وعده هایش، عمل به »وظیفه« را شرط کرده است 
گاهی  یعنی در صورت عدم انجام وظیفه، وعده های داده شده به عقب افتاده و حتی 
که در خوِد وعده ی داده شده، شرط انجام  نفی می شود؛ و این خلف وعده نیست چرا 

وظیفه توسط »مؤمنانی که وعدۀ عمل می دهند« اخذ شده است.

که بعضًا با استفاده از اعتماد به وعده ها، برخی از مؤمنین می توانند  جالب توجه است 
کنند به طوری  ادامه مسیر تعیین وظیفه را با »مصلحت سنجی و تدبیرات مادی« طی 

که با اعتماد به چند وعده کلیدی کّل »تدبیرات دنیایی« مؤمنان نیز متفاوت گردند.

به عبارت دیگر، با علم به وعده های الهی، جهان واقعی را بهتر می شناسیم و این بار 
اصاًل وظیفه در بعضی سطوح، همان نسخه عقالیی »طراحی شده بر اساس شناخت 

وعده ها« است. 

حداقل  قرآن،  اطالعات  به  اعتماد  اثر  در  ج  خار جهان  دقیق  شناخت  با  یعنی  این  و 
نیز،  می توان »فرایندها«ی بسیار هوشمندانه تری در )ادامه ی( همین منطق دنیایی 
که هنوز به  که برای سطح خاصی از مخاطب  کرد  برای رسیدن به هدف الهی طراحی 
مراحل باالی ایمان و اضطرار نرسیده است، مطابق وظیفه معرفی شده توسط قرآن نیز 

هست.

1- شناخت عناصر محاسبۀ کارآمدی و پیشرفت
دستگاه  گزیر  نا باشد  نداشته  محاسباتی  دستگاه  و  تحلیل  خود  برای  انسان  وقتی 
گر خود نتواند  گزیر از محاسبه است و ا محاسباتی دیگران را خواهد پذیرفت. انسان نا
تولید  نخبگان  وظیفه  اولین  کرد.  خواهد  تکیه  دیگران  محاسبات  به  کند  محاسبه 
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دستگاه محاسبۀ بومی میزان پیشرفت انقالب است.

کار پژوهشی کم خاصیت از جنس تولیدات برخی شوراهای عالی  مقصود از این امر، یک 
گر بدنه انقالب نیندیشد و ابزارهای  نیست. منظور اندیشیدن خود بدنه انقالب است. ا

بومی اش را خود تولید نکند، از اجاقی دیگر، آبی گرم نمی شود.

پیشرفت،  عینی  و  مادی  واقعی،  عناصر  بر  عالوه  آن  در  که  محاسباتی ای  دستگاه 
انتظار سازنده، سنت های  از جنس  است. عناصری  نیز دخیل  الهی  و  معنوی  عناصر 
انقالبی،  انسانی  نیروی  تعالی  و  تربیت  سبیل،  نفی  استقالل،  استکبارستیزی،  الهی، 
عدالت خواهی، عزت و غیرت ملی، شرافت، مستضعفان و ... نیز بایستی در این نظام 

محاسبه وجود داشته باشد.

دستگاه محاسباتی ای که اهداف انقالب را به خوبی شناخته است. می فهمد چرا انقالب 
کردیم و چرا مردم را به صبوری و استقامت می خوانیم؛ و می تواند از باورهای انسانی 
حتی  و  ایرانی  مذهبی،  انقالبی،  مخاطبش  نیست  نیازی  کند.  اثبات  را  خود  مردم، 

مسلمان باشد؛ این دستگاه میتواند در تقریری کامال انسانی خود را نمایان کند.

امروز متاسفانه دستگاه محاسبۀ برخی از افراد جامعه با بسیاری از این مفاهیم غیرمانوس 
آزادی خواهی  و  از شرافت  از مردم  با بعضی  نمی توانید  و غریبه شده است. شما دیگر 
گرسنه، شرافت و غیرت ملی و  گفت شکم  و استقالل سخن بگویید. به شما خواهند 
... نمی فهمد؛ در حالیکه همین مردم و پدران و مادران آن ها همین چند سال پیش با 

گیر زمان جنگ از همین مفاهیم دفاع می کردند. گرسنگی فرا

این همان تغییر آرام و نرم باورهای جامعه است. این همان ماحصل شبیخون فرهنگی 
است. این نتیجه خیانت و جهل برخی مدیرانی است که آبروی انقالب را برده اند. امروز 
نخبگان اعم از حوزوی و دانشگاهی ابتدا خود باید التفاتی دوباره با این مفاهیم بگیرند 
و سپس به آرامی آن را به متن جامعه منتقل کنند. بله؛ سخن گفتن با زبان فطرت انسان 

افراد ضربه خورده را نیز دوباره احیا خواهد کرد.
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کار گذشته است و مردم از دست رفته اند. مردم، یعنی همان  کار از  البته اشتباه نشود که 
گسترده امت، هنوز با این مفاهیم زنده اند و با آرزوی این حقایق شب و روز  توده های 
که سالها است از این مفاهیم سخن نگفته ایم و طبع بلند  را سپری می کنند. ما هستیم 
کیفیت  آن ها را برانگیخته نساختیم. روز و شب با آن ها از زمختی دنیا و زرق و برق و 
و  و شهادت  ایثار  از  لطافت طبع،  با  داریم  توقع  و حال  گفته ایم  محاسبات آن سخن 
کرده ایم و اال آن ها بر عهدی  کم کاری  که  رشادت و شرف و عزت سخن برانند. ماییم 
که بسته اند، هستند. و این خود را در پیشران بودن در صحنه هایی همچون دفاع از 
حریم اهل بیت و انقالب در سوریه و عراق - بی آنکه نهادی حکومتی آن ها را تشویق 

کند- نشان می دهد.

2- تبیین کارآمدی نظام اسالمی
ک می کنند و نظام  کارآمدی نظام را ادرا ک است، مردم در دو الیه  گر نتیجه تبیین، ادرا ا

محاسبه ای دیگر می یابند:

الیه اول: خدمت رسانی

که هنوز هم انقالب اسالمی از آن بهره مند است، پدیده جهاد سازندگی  بهترین مثال، 
که انقالب اسالمی تنها نظام  است. مستضعفان و پابرهنگان با تمام وجود می فهمیدند 
دنیا است که آن ها را درک می کند و بدون چشم داشت و فقط از جهت شرافت انسانی نه 

از جهت بهره کشی در قالب مارکسیسم و لیبرالیسم به آن ها خدمت می کند.

کم کاری میکنند،  گر مسئولین  کنند. ا امروز بدنه نیروهای انقالبی باید به مردم خدمت 
امر به معروف و نهی  از  انقالب اسالمی معتقدند،  که به  باید ببینند جوان هایی  مردم 
با دست های خود جبران  را  کار مسئولین  از منکر مسئولین دست نمی کشند و ضعف 
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می کنند. مردم باید خاطره شیرین خدمت رسانی بسیج و جهاد و کمیته امداد را به خاطر 
که برای نسل جوان، این ها خاطره نیست بلکه تاریخ  گفت  بیاورند. حتی شاید بتوان 

است.

که در  گفته شد، اینجا جبران شدنی است. جوانی  که در تغییر نظام محاسبه  همه آنچه 
محله خود با هدایت روحانی انقالبی محله اش دست نیازمندان و سختی کشیده های 
محله اش را )صرف نظر از ظاهر و لباس و رنگ( در کالن شهر می گیرد، همان اثری را دارد 
که جوان دانشجوی جهادی در ساخت خانه بهداشت در روستایی دور افتاده می گذارد؛ 

چه بسا بیش تر و موثرتر.

کارآمدی اش را اثبات و نظام محاسبه  هر دو دارند مردم را به انقالب اسالمی دلگرم و 
که  کردن مردم به آینده انقالبی هستند  مردم را اصالح می کنند. هر دو مشغول امیدوار 
گفته  کوش مدیران آن هستند؛ فرمود: دو صد  این جوانان مهربان و دلسوز و سخت 

چون نیم کردار نیست.

الیه دوم: بیان 

باید با مردم حرف زد. با زبانی نرم و مهربان و خوش، باید مردم را با نقاط قوت و ضعف 
انقالب آشنا کرد. می توان از دغدغه های مردم وارد شد. باید با بیان سدید به مردم نشان 
بدهیم که شکست ظاهری جنگ احد ناشی از نظام محاسبه غلط بود. نشان دهیم که 
کم پیروز  چطور در جنگ بدر مسلمانان با داشتن نظام محاسبه قوی توانستند با عدۀ 
که چطور اخالل در  باشند. مردم با بیان ما )چه طلبه و چه دانشجو( باید به یاد بیاورند 

نظام محاسبه باعث شد کوفیان امام خود را تنها بگذارند.

مردم ضعف های نظام را از زبان ما بشنوند و با بیان ما، عامل ضعف را بشناسند و راهکار 
گر چه عده ای مانند خوره به جان انقالب افتاده اند ولی  انقالبی آن را ببینند. بفهمند که ا
که انشاء اهلل بارهای روی زمین مانده انقالب را به دوش خواهد  نسلی پیش رو است 
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کشید. کمیت و کیفیت این نسل را به مردم نشان بدهیم.

که فرزندان شان امروز هم باید در عرصه های علم و فرهنگ و قدرت  به مردم بگوییم 
نرم، فدایی راه و روش حضرت ابا عبد اهلل الحسین علیه السالم باشند. آرام و متین - 
که ضعف و نقص خود را  که بیماری فرد را می گوید، ولی همان فرد  همچون پزشکی 
کنیم. زشتی تنبلی و  گوشزد  می شنود، از او تشکر می کند - ضعف های مردم را به آن ها 
اسراف و مصرف گرایی و تجمل زدگی و رقابت بر سر دنیا و ... را به مردم گوشزد کنیم و اثر 

کارآمدی نظام به آن ها نشان دهیم. این عناصر را در محاسبه 

دشمنی ها را به مردم نشان دهیم. اینکه سی و چند سال است دشمنان و مستکبرین چه 
بر سر ما آورده اند را برایشان یادآوری کنیم. 

العلی ، 9ۚ ْکرٰى ۚ  ْر ِإْن َنَفَعِت َالّذِ َفَذّکِ

که ثمره خون شهیدان است؛ نتیجه باور به  نعمتها را به مردم نشان دهیم، نعمتهایی 
انقالب اسالمی است. رشد علمی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و...

الضحی ، 11ۚ ْث ۚ  َك َفَحّدِ ا ِبِنْعَمِة َرّبِ ّمٰ
َ
َو أ

تقابلی تمدنی بین تمدن  امروز  اینکه  گفت.  با مردم سخن  کالن تر هم می توان  کمی 
گرفته است و شیطان بزرگ در مقابل امتداد والیت ایستاده  شیطان و تمدن امام شکل 

است. اینکه کربال تکرارشدنی است. اینکه باید همه مراقب باشیم.

این  بدانند در مقابل  باید  آشنا ساخت. مردم  با تکالیف شان  را  باید مردم  و در نهایت 
صحنۀ عظیم و این تقابل تاریخی نمی توانند سکوت کنند. باید بدانند که در قصۀ تقابل 
کاره اند، اول و  که ولی نعمت اند، همه  کربال بی طرف نداریم. باید به مردم نشان دهیم 

گر بنشینند کار جریان حق گره می خورد. آخر همه حرکتهای الهی هستند و ا
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3- دعوت به حضور جدی مردم و حفظ ارتباط والیی
که هیچ چیز اعم از  کنند و نگذارند  مردم باید همیشه بین خود و رهبری تنظیم رابطه 
که اساس نظام والیت فقیه  مسئولین و سیستم حکومتی و ... بین آن ها و رهبرشان 
این ارتباط است، فاصله بیاندازد. همچنین مردم باید انقالب را مال خود بدانند و برای 
رسیدن به عزت و رسیدن به آرمان های الهِی آن، حرکت های مجاهدانه داشته باشند. 
کشور و نظام مال  که  که مردم واقعا این احساس را بیابند  مهم ترین قضیه این است 
آن هاست و باید خود از آن محافظت کنند و دشمن را بشناسند و در مقابل آن صف آرایی 
کنند؛ برای تعالی آن بکوشند و دست در دست هم به سمت ساختن ایرانی اسالمی و آباد 
و متعالی تالش کنند. این وقتی اتفاق می افتد که روحیۀ مقاومت و مجاهدت در آن ها از 

بین نرود و شیفتۀ دشمن و بی توجه به کید او نباشند.

4- مقاومت و حضور در صحنه
که در بحث »من حیث الیحتسب« و »اضطرار« توضیح داده شد، خداوند در  همانطور 
بسیاری از اوقات، وعده های خود را به صورت »متناقض نما«هایی نسبت به مسیر، اجرا 
کرده و می کند، تا امتحانش کامل شود. در این جا وظیفه، تنها استقامت بر سر وعده ها و 

ادامه دادن مسیر تا حل این »متناقض نما« است:

»عن الفضیل بن یسار قال قلت لبي جعفر)ع( جعلت فداك- وقت لنا وقتا 
أ ما سمعت اهلل یقول:  الموقتین-  فیهم- فقال: إن اهلل خالف علمه علم 
ْرَبِعیَن َلْیَلًة« أما إن موسی لم یکن یعلم 

َ
»َو واَعْدنا ُموسی  َثالِثیَن َلْیَلًة« إلی »أ

بتلك العشر و ال بنو إسرائیل، فلما حدثهم قالوا: کذب موسی و أخلفنا موسی، 
فإن حدثتم به فقالوا: صدق اهلل و رسوله، تؤجروا مرتین« )تفسیر العیاشي، 

ج 2، ص26( 

ْذَبُحَك َفاْنُظْر ما ذا 
َ
ّنِي أ

َ
رى  ِفي اْلَمناِم أ

َ
ْعَي قاَل یا ُبَنّيَ ِإّنِي أ ا َبَلَغ َمَعُه الّسَ َفَلّمَ
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ا  اِبریَن )102( َفَلّمَ َبِت اْفَعْل ما ُتْؤَمُر َسَتِجُدني  ِإْن شاَء اهلُل ِمَن الّصَ
َ
َترى  قاَل یا أ

ْؤیا  الّرُ ْقَت 
َ

ِإْبراهیُم )104( َقْد َصّد ْن یا 
َ
أ ِلْلَجبیِن )103( َو ناَدْیناُه  ُه 

َ
َتّل َو  ْسَلما 

َ
أ

َکذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسنیَن )105( ِإّنَ هذا َلُهَو اْلَبالُء اْلُمبیُن )106( َو َفَدْیناُه  ا  ِإّنَ
ِبِذْبٍح َعظیٍم )107صافات(

که بارهاۚ  ظاهرًا به دلیل عصیان مومنین- به عقب افتاده است، اهل  ج  یا مثاًل مورد فر
بیت در روایاتی بیان می کنند که خیال نکنید حتی با آمدن قائم آل محمد، در همان بار 

اول نصرت الهی حاصل می شود، بلکه احتیاج به مقاومت و حضور در صحنه دارد: 

َما َمَثُلَنا َو  ْرَبٍع َفِإّنَ
َ
أ  ِمْن 

َ
ٍث َو ال

َ
 ِمْن َثال

َ
َتْیِن َو ال  ِمْن َمّرَ

َ
ٍة َو ال  َتْجَزُعوا ِمْن َمّرَ

َ
ال

ِن اْدُع َقْوَمَك 
َ
 ِإَلْیِه أ

َ
ْوَحی اهلُل َعّزَ َو َجّل

َ
َمَثُلُکْم َمَثُل َنِبّيٍ َکاَن ِفي َبِني ِإْسَراِئیَل َفأ

َه  ْنُصُرَك َفَجَمَعُهْم ِمْن ُرُءوِس اْلِجَباِل َو ِمْن َغْیِر َذِلَك ُثّمَ َتَوّجَ
َ
ِلْلِقَتاِل َفِإّنِي َسأ

ْوَحی اهلُل َتَعاَلی ِإَلْیِه 
َ
ی اْنَهَزُموا ُثّمَ أ  َطَعُنوا ِبُرْمٍح َحّتَ

َ
ِبِهْم َفَما َضَرُبوا ِبَسْیٍف َو ال

َه ِبِهْم َفَما َضَرُبوا  ْنُصُرَك َفَجَمَعُهْم ُثّمَ َتَوّجَ
َ
ِن اْدُع َقْوَمَك ِإَلی اْلِقَتاِل َفِإّنِي َسأ

َ
أ

ِإَلی  َقْوَمَك  اْدُع  ِن 
َ
أ ِإَلْیِه  ْوَحی اهلُل 

َ
أ ُثّمَ  اْنَهَزُموا  ی  ِبُرْمٍح َحّتَ  َطَعُنوا 

َ
َو ال ِبَسْیٍف 

اهلُل  ْوَحی 
َ
َفأ ُنِصْرَنا  َفَما  ْصَر  الّنَ َوَعْدَتَنا  َفَقاُلوا  َفَدَعاُهْم  ْنُصُرَك 

َ
َسأ َفِإّنِي  اْلِقَتاِل 

اِر  َحّبُ ِإَلّيَ ِمَن الّنَ
َ
اَر َفَقاَل َیا َرّبِ اْلِقَتاُل أ ِو الّنَ

َ
ْن َیْخَتاُروا اْلِقَتاَل أ

َ
ا أ َتَعاَلی ِإَلْیِه ِإّمَ

َه ِبِهْم َفَما  ْهِل َبْدٍر َفَتَوّجَ
َ
َة أ

َ
َثَة َعَشَر ِعّد

َ
ُثِماَئٍة َو َثال

َ
َجاَبُه ِمْنُهْم َثال

َ
َفَدَعاُهْم َفأ

 َلُهْم. )الکافي، ج 8، 
َ

ی َفَتَح اهلُل َعّزَ َو َجّل  َطَعُنوا ِبُرْمٍح َحّتَ
َ

َضَرُبوا ِبَسْیٍف َو ال
ص382(

یاری و سکینه الهی در مسیر امتحان

اعتماد  مومن  قلب  در  گر  »ا سنگین،  ابتالئات  و  امتحانات  این  مسیر  در  خداوند  البته 
)ایمان( ببیند«، برای سکینه و آرامش )اطمینان( او کمک هایی می فرستد:

که ظاهر  یا خودش به طور مستقیم بر قلبش سکینه نازل میکند، مانند صلح حدیبیه 
کار به صلح انجامید وعده ی داده شده فتح مکه بود اما 
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َجَرِة َفَعِلَم ما في  ُقُلوِبِهْم 
َ

َلَقْد َرِضَي اهلُل َعِن اْلُمْؤِمنیَن ِإْذ ُیباِیُعوَنَك َتْحَت الّش
ثاَبُهْم َفْتحًا َقریبًا)18 فتح(  

َ
کیَنَة َعَلْیِهْم َو أ ْنَزَل الّسَ

َ
َفأ

یا قلوب را تثبیت و محکم میکند:

ْقداَمُکْم )7محمد( 
َ
ْت أ ذیَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اهلَل َیْنُصْرُکْم َو ُیَثّبِ

َ
َها اّل ّیُ

َ
یا أ

یا با ارائه بعضی توضیحات مطابق منطق دنیایی، وعده های الهی را باور پذیر می کند. 
گاهی خداوند )از سر  کلِی الهی خود موضوعیت دارد، اما  هرچند اعتماد به وعده های 
تا  می دهد  گاهی  آ نیز  آن  تحقق  دنیایی  راه  و  طریق  به  نسبت  »مؤمن«،  به  لطفش( 

»اطمینان« بیشتری برای عمل در این راه پیدا کند.

ارسال  که  دادنش  پیروزی  های  روش  از  یکی  خداوند  قلبی«،  »اطمینان  برای  مثاًل 
فرشتگان است را بیان کرد، تا بشر بتواند اعتماد کند1:

ْلٍف ِمَن اْلَمالِئَکِة ُمْرِدفیَن 
َ
ُکْم ِبأ

ُ
ّنِي ُمِمّد

َ
ُکْم َفاْسَتجاَب َلُکْم أ ِإْذ َتْسَتغیُثوَن َرّبَ

 ِمْن ِعْنِد اهلِل 
َ
ْصُر ِإاّل  ُبْشرى  َو ِلَتْطَمِئّنَ ِبِه ُقُلوُبُکْم َو َما الّنَ

َ
* َو ما َجَعَلُه اهلُل ِإاّل

ِإّنَ اهلَل َعزیٌز َحکیٌم )9-10انفال. همچنین ر.ک. مشابه آن 123-126آل 
عمران(

گر مومنان اطمینان قلبی شان را در عین ایمان )260بقره( از دست بدهندکه: چگونه با  ا
که: با 3000 هزار فرشته جنگجو  300 نفر درمقابل چند هزار نفر پیروزیم؟ پاسخ آن است 
از تعداد  که شاید تعداد دشمن بیشتر  گر مومنان نگران شوند  یاری می شوید. باز هم ا
فرشته ها باشد)!!( یا ابزارهای نظامی دشمن بتواند بر این تعداد فرشته غلبه کند، پاسخ 
گر دشمنان بیشتر یا مجهزتر بودند، من تعداد بیشتری فرشته )مثال 5000(  که ا آن است 
می فرستم. این )یاری فرشتگان جنگجو( صرفًا برای بشارت و اطمینان قلبی شما به 

 1 البتــه توجــه شــود کــه تحقــق وعــده الهــی بــدون توجــه بــه محاســبات دنیایــی، بــه معنــای تحقــق بــدون ابــزار 

و معجــزه گــون نیســت. بلكــه بــه معنــای متعیــن نبــودن راهــی خــاص بــا محاســبات مشــهود و دنیایــی اســت.
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وعده پیروزی است، ولی شکست و پیروزی به دست خداست، و خدا شکست ناپذیر 
است.

از همین روست که خداوند می گوید به دشمن پشت نکنید؛ و حاال که این نظام محاسبه 
کم است چرا فرار می کنید؟ بر شما حا

ْدبار )انفال 15(
َ ْ
وُهُم َال

ُ
َکَفُروا َزْحفًا َفال ُتَوّل ِذیَن 

َ
ِذیَن آَمُنوا ِإذا َلِقیُتُم َاّل

َ
َها َاّل ّیُ

َ
یا أ

کنید؛ این جّدّیت ها را دنبال  کار را دنبال  کنید، این  »این حرکت را دنبال 
آینده مال شما است. دشمنان اسالم و مسلمین، هم در منطقه ی  کنید؛ 
زمینه ی  در  هم  دیگر؛  مناطق  در  هم  خورد،  خواهند  شکست  آسیا  غرب 
امنّیتی و نظامی شکست خواهند خورد، هم به توفیق الهی در زمینه های 
ما  گر  ا کنیم.  کار  ما  این که  شرط  به  فرهنگی؛  زمینه های  در  و  اقتصادی 
کلمه حضور داشته  گر ما به درستی و به معنای واقعی  پابه رکاب باشیم، ا
کار باشیم، قطعًا دشمن شکست خواهد خورد؛ در این هیچ  باشیم، پای 
کارکنان نیروی دریایی سپاه  تردیدی وجود ندارد.« )دیدار با فرماندهان و 

پاسداران انقالب اسالمی و خانواده های آنان 1394/7/15(

5- نترسیدن از مرگ، دشمن و نقشه هایش
گاه دو نوع نظام محاسبه  که از مرگ نمی ترسد ناخودآ که از مرگ می ترسد با کسی  کسی 

دارد؛ قرآن در مورد مؤمنین ضعیف االیمان می گوید:

ما ُیساُقوَن ِإَلی َاْلَمْوِت ... )انفال 6( ّنَ
َ
 ...َکأ

ِفیَها  ُذِکَر  َو  ُمْحَکَمٌة  ُسوَرٌة  ْنِزَلْت 
ُ
أ َفِإٰذا  ُسوَرٌة  َلْت  ُنّزِ اٰل  َلْو  آَمُنوا  ِذیَن 

َ
َاّل َیُقوُل  َو 

ِذیَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َیْنُظُروَن ِإَلْیَك َنَظَر َاْلَمْغِشّيِ َعَلْیِه ِمَن 
َ
ْیَت َاّل

َ
َاْلِقٰتاُل َرأ

ْولٰی َلُهْم  )محمد، 20(
َ
َاْلَمْوِت َفأ
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مؤمن از مکر و حیله و نقشۀ دشمن هم نمی ترسد:

َکْیِد َاْلکاِفِریَن )النفال ،18( ّنَ َاهلَل ُموِهُن 
َ
ذِلُکْم َو أ

که آن ها را در  خدای متعال طراحی های سنگین و پیچیده و پر از شیطنت دارد؛ مؤمنی 
مورد خودش و اسالم و راهش قبول دارد و می پذیرد، از این طرف خیالش راحت است. 
هرچقدر آن طرف طراحی اش پیچیده است، مؤمن از آن طراحی نمی ترسد؛ او از این که 

کم کاری کند می ترسد؛ من درست بایستم، من کم کاری نکنم.

6- تحّمل سرزنِش سرزنش کنندگان
که دستگاه محاسباتی قرآنی بر اساس »ایمان« به پیش بینِی نتایج در صورت  از آنجا 
عمل به وظیفه است، قطعًا سرزنش سرزنش کنندگان را در پی دارد، و تمسخر فرایندگراها 
که از نظر  که برای حوادث پیش آمده، تحلیل های بدیل ارائه می دهند  گراها را  و دنیا

خودشان عقالیی است

َقْوا  اّتَ ذیَن 
َ
اّل َو  آَمُنوا  ذیَن 

َ
اّل ِمَن  َیْسَخُروَن  َو  ْنیا 

ُ
الّد اْلَحیاُة  َکَفُروا  ذیَن 

َ
ِلّل َن  ُزّیِ

َفْوَقُهْم َیْوَم اْلِقیاَمِة َو اهلُل َیْرُزُق َمْن َیشاُء ِبَغْیِر ِحساٍب )212بقره(

کفار زینت داده شده و مومنان را مسخره  حیات دنیا با محاسبات مادی اش در نگاه 
می کنند. ولی متقین )که بر اساس مؤلفه های »من حیث ال یحتسب« عمل می کنند( در 
که بخواهد بدون حساب )و فراتر از  کسی را  روز قیامت برتر از آن ها هستند و خداوند هر 

طُرق معهود( رزق می دهد.

ْل 
َ

ذیَن في  ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َغّرَ هُؤالِء دیُنُهْم َو َمْن َیَتَوّک
َ
ِإْذ َیُقوُل اْلُمناِفُقوَن َو اّل

َعَلی اهلِل َفِإّنَ اهلَل َعزیٌز َحکیٌم )49انفال(

دین و اعتقاد و دستگاه محاسبه متفاوت مؤمن، در نظر منافقین و ضعیف االیمان ها 
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باعث گمراهی و اشتباه مؤمنان شده است، در صورتی که هرکس بر خداوند عزیز و حکیم 
توکل کند و به نظام محاسبه الهی اعتماد کند، شکست نخواهد خورد. 

پایبندی به این نظام محاسبه و نیفتادن به دام تحلیل های مادی گرا و »غیر ممکن 
بودن وعده های من حیث الیحتسب«، نیاز به ایمان و استقامت دارد. لذا مؤمن پایبند، 
همان  نتیجه  که  می داند  مومن،  فرد  ندارد.  ترسی  سرزنش کنندگان  سرزنش  از  دیگر 
که در دین پیش بینی شده؛ و نه غیر آن. و وقتی نتیجه حاصل شد می تواند  خواهد شد 

با اعتماد به نفس، تمسخر دیگران را به روی خود نیز نیاورد. 

گاهی که »وظیفه«ی پیِش رو، مخالف منطق مادی و عقالنیت دنیایی است، منافقین 
و بی اعتمادان به وعده می گویند این تصمیم »غیر کارشناسی« است:

وُتوا اْلِعْلَم ما 
ُ
ذیَن أ

َ
ی ِإذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قاُلوا ِلّل َو ِمْنُهْم َمْن َیْسَتِمُع ِإَلْیَك َحّتَ

ْهواَءُهْم )16محمد(
َ
َبُعوا أ ذیَن َطَبَع اهلُل َعلی  ُقُلوِبِهْم َو اّتَ

َ
ولِئَك اّل

ُ
ذا قاَل آِنفًا أ

که علم داده شده اند )با حالت تعجب و  کسانی  آیه در سیاق دستور به جهاد است: به 
گفت؟ )این چه تصمیم غیر  گفتند: این )پیامبر( االن چه  کردند و(  تمسخر اعتراض 
که پس از جنگ های پیشین ما را به  که ما را با دشمنانی  کارشناسی است  علمی و غیر 

رسمیت شناخته اند درگیر می کند؟(

7- اطاعت امر ولی
ْنُتْم َتْسَمُعوَن  )النفال ، 

َ
ْوا َعْنُه َو أ

َ
ِطیُعوا َاهلَل َو َرُسوَلُه َو ال َتَوّل

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َ
َها َاّل ّیُ

َ
یا أ

)20

که این همه اتفاقات را دیدید، »و ما رمیت اذ رمیت« را دیدید؛ اتفاقات عجیب و  حاال 
غریب جنگ بدر را دیدید؛ خدا و رسول را اطاعت بکنید.
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و در حالی که صحبت های او را می شنوید به او پشت نکنید:

َواّبِ 
َ

ِذیَن قاُلوا َسِمْعنا َو ُهْم ال َیْسَمُعوَن  )النفال ، 21( ِإّنَ َشّرَ َالّد
َ
َکاّل َو ال َتُکوُنوا 

ِذیَن ال َیْعِقُلوَن  )النفال ، 22( َو َلْو َعِلَم َاهلُل ِفیِهْم َخْیرًا 
َ
ّمُ َاْلُبْکُم َاّل ِعْنَد َاهلِل َالّصُ

ْوا َو ُهْم ُمْعِرُضوَن  )النفال ، 23(
َ
ْسَمَعُهْم َلَتَوّل

َ
ْسَمَعُهْم َو َلْو أ

َ َ
ل

که این همه اتفاقات را دیدید، این همه جریانات  که ایمان آورده اید، حاال  کسانی  ای 
پیچیده را دیدید:

ّنَ 
َ
ُکْم ِلما ُیْحِییُکْم َو ِاْعَلُموا أ ُسوِل ِإذا َدعا ِذیَن آَمُنوا ِاْسَتِجیُبوا هلِلِّ َو ِللّرَ

َ
َها َاّل ّیُ

َ
یا أ

ُه ِإَلْیِه ُتْحَشُروَن  )النفال ، 24( ّنَ
َ
َاهلَل َیُحوُل َبْیَن َاْلَمْرِء َو َقْلِبِه َو أ

کردن است. بنای  کردن است و اهل استجابت  مؤمن اهل شنیدن است، اهل اطاعت 
مؤمن بر شنیدن است، مؤمن همواره دنبال شنیدن است. 

کم است ولی شنیدنش خیلی زیاد  کالمش خیلی  که مؤمن  لذا امیرالمؤمنین می فرماید 
است.



نقش والیت فقیه

 در توسعه متدن اسالمی
برخی نتایج عمل گردن به وظیفه

 طبق نظام محاسبات الهی

1- آرامش روانی و سیاست گذاری آسان
حالت روانی مؤمن با علم به اصل »من حیث الیحتسب« بودن طریق، 
که هیچ دلبستگی به طریق تدبیرشدۀ خود ندارد و  گونه ای است  به 
خود را به خدا سپرده است، فلذا دارای آرامش و کامال آسوده خاطر است. 
چنان که خداوند نیز قاعدتًا )به تناسب سطح ایمان و سطح نیاز به آیات 
و یقین( از راهی غیر از طریق پیش بینی مؤمن و تدبیر او، وعده هایش را 
عملی می کند. این حالت روانی، در معنا نداشتن »بدشانسی و اتفاق بد« 

خود را نشان می دهد.

بسیار  سیاست گذاری،  سیستم  این  مطابق  زندگی  طبیعتًا  همچنین 
راحت تر است. مؤمن، خود را تنها با یک قدرت هماهنگ می کند و به 
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که تمام پارامترهای متکثر دنیایی را بسنجد و  قوانین او ایمان )اعتماد( دارد. نه آن 
اثرات اراده تمام افراد را )با احتماالتش!( محاسبه کند تا روابط خود را با هر کسی تنظیم 

کرده و به هدف برسد )با خطایی که همیشه وجود خواهد داشت(:

ْعمی  
َ
ْعَرَض َعْن ِذْکري َفِإّنَ َلُه َمعیَشًة َضْنکًا َو َنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقیاَمِة أ

َ
 َو َمْن أ

)124طه(

ِکُسوَن َو َرُجاًل َسَلمًا ِلَرُجٍل َهْل َیْسَتِویاِن  َضَرَب اهلُل َمَثاًل َرُجاًل فیِه ُشَرکاُء ُمَتشا
ْکَثُرُهْم ال َیْعَلُموَن )29زمر(

َ
ِ َبْل أ

َمَثاًل اْلَحْمُد هلِلَّ

اُر )39یوسف(  ُقوَن َخْیٌر ام اهلُل اْلواِحُد اْلَقّهَ ْرباٌب ُمَتَفّرِ
َ
 أ

َ
ْجِن أ یا صاِحَبِي الّسِ

شاید در نگاه از بیرون، پیروزی در این قبیل امتحانات به خاطر نبوغ یا شانس یا... و 
انجام اقدامات پیچیده تحلیل شود؛ ولی حتی آن اعمال نیز کار اعتماد به وعده ها است 
را انجام داده است. مثاًل جنگ بدر یا جنگ  با تکیه به آن، وظایف خود  و بس. فرد 
کتیک و طُرق پیچیده و  احزاب، که پیامبر)ص( به طرز نبوغ آمیزی در آن پیروز شد. اما تا
به نظر نبوغ آمیز، در صورت تسلیم عبد برای عمل به وظیفه و وجود شرایط جریان وعده 
که این مطلب شرط است(،  )همچون همراهی شخصیت جمعی قوم در وعده هایی 
خودش اتفاق خواهد افتاد! یا به ذهن یکی از مؤمنین در جبهه حق می رسد، یا یک 
که در جهان تحت ربوبیت  »شانس« از آن طرف چنین اتفاقاتی را رقم می زند )و شانس 

اعالی حق، بی معناست!(.

که پشت سر رهبرش باشد  کرده، و ملتی  که به وظیفه اش عمل  به هرحال آن رهبری 
و مطابق وعده ها رفته باشند، حتمًا پیروز می شوند. حال ممکن است تازه مسلمانی در 
که هوشمندانه موضع  جنگ احزاب بتواند یهود و قریش را به جان هم اندازد؛ یا بارانی 
کفار به مسلمانان انتقال دهد؛ یا شن هایی که در  گهان از  برتر جغرافیایی در نبرد بدر را نا
کنند و  که با چنگ و دندان استقامت  کنند؛ و یا مردمی  طبس قوای دشمن را زمین گیر 

دیگر یاری های الهی را به چشم ببینند؛ یا... .
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تحلیلگران مادی گرا، بعدها چنین پدیده هایی را به نبوغ و شانس نسبت می دهند، اما 
ْنَعَم اهلُل 

َ
ذیَن َیخاُفوَن أ

َ
کسانی مانند: َرُجالِن ِمَن اّل نه درست است و نه مهم. تنها باید 

َعَلْیِهَما...)23مائده(، وعده ها را به یاد ملت بیاورند و ملت باید با اختیار خودش انتخاب 
که در این وعده ها اعتماد و استقامت دارد یا نه. همین؛ و در صورت اعتماد، قطعًا  کند 

پیروز است.

2- رشد باور به خدا و اعتماد و تکیه به وی و دیدن 
دست وی در مدیریت صحنه

که دیگر می توان تنها به خدا و سنن او  در این نظام محاسباتی و عقالنیت ایمانی است 
کمترین تأثیری در تغییر اتفاقی  که هیچ چیزی  کرد و از هیچ چیزی نترسید. چرا  تکیه 
کرده، ندارد. قرآن نیز بارها همین استدالل را  که قرار است بیفتد و خداوند آن را »وعده« 

تکرار می کند:

اْلُمْؤِمُنوَن  ِل 
َ

َفْلَیَتَوّک اهلِل  َعَلی  َو  َمْوالنا  ُهَو  َلنا  اهلُل  َکَتَب   ما 
َ
ِإاّل َلْن ُیصیَبنا  ُقْل 

)51توبه(

ذیَن ِمْن ُدوِنِه َو َمْن ُیْضِلِل اهلُل َفما َلُه 
َ
ُفوَنَك ِباّل  َلْیَس اهلُل ِبکاٍف َعْبَدُه َو ُیَخّوِ

َ
أ

ِمْن هاٍد )36زمر(

همچنین در قالب چند داستان:

 
َ
خاُف ما ُتْشِرُکوَن ِبِه ِإاّل

َ
وّنِي ِفي اهلِل َو َقْد َهداِن َو ال أ

 ُتحاّجُ
َ
ُه َقْوُمُه قاَل أ َو حاّجَ

ُروَن )80انعام(
َ

 َفال َتَتَذّک
َ
 َشْي ٍء ِعْلمًا أ

َ
ُکّل ي  ي َشْیئًا َوِسَع َرّبِ ْن َیشاَء َرّبِ

َ
أ

...ُقِل اْدُعوا ُشَرکاَءُکْم ُثّمَ کیُدوِن َفال ُتْنِظُروِن )195اعراف(

که خداوند زمان و فرایند دقیق عملی شدن وعده را اعالم نمی کند، آینده پژوهی  از آنجا 
قرآنی هیچ گاه در اوج پیشرفت نیز نمی داند »فردا« دقیقًا چه اتفاقی خواهد افتاد:
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َتْدري  ما  َو  ْرحاِم 
َ ْ
ال ِفي  ما  َیْعَلُم  َو  اْلَغْیَث  ُل  ُیَنّزِ َو  اَعِة  الّسَ ِعْلُم  ِعْنَدُه  اهلَل  ِإّنَ 

ْرٍض َتُموُت ِإّنَ اهلَل َعلیٌم َخبیٌر 
َ
ّيِ أ

َ
َنْفٌس ما ذا َتْکِسُب َغدًا َو ما َتْدري َنْفٌس ِبأ

)34لقمان(

در این سیاست گذاری، مهم آن است که ایمان به »غیب« وجود داشته باشد. نه این که 
کرده و بعد ایمان بیاوریم. ایمان باید تقویت شود، و این رکنی  غیب را تبدیل به شهود 

بسیار مهم در نگاه به آینده پژوهی است.

می توان با بررسی موردی »تاریخ بنی اسرائیل در قرآن«، میزان دخالت غیب را در تحلیل 
خداوند از تاریخ و تدبیر، نسبت به تحلیل ساینس و علم دنیایی از تاریخ و تدبیر و... را 

سنجید.

امورۚ  برخالف تصور یهود)64مائده و...(- در اثر ِصرِف روند عّلی بین تکثرات حاصل از 
دنیای مادی تدبیر نمی شود و به پیش نمی رود. بلکه به صورتی هدف دار و مدیریت شده، 

از جانب غیب مدیریت انجام می گیرد. و وعده های الهی »در آسمان« است:

ْلَف َسَنٍة 
َ
کاَن ِمْقداُرُه أ ُج ِإَلْیِه في  َیْوٍم  ْرِض ُثّمَ َیْعُر

َ ْ
ماِء ِإَلی ال ْمَر ِمَن الّسَ

َ ْ
ُر ال ُیَدّبِ

وَن )5سجده(
ُ

ا َتُعّد ِمّمَ

ماِء ِرْزُقُکْم َو ما ُتوَعُدوَن )22ذاریات( و... َو ِفي الّسَ

وعده های الهی و تدبیرات و رزق مخلوقات و... همه در آسمان تدبیر و تعیین می شود، 
و اینگونه نیست که به صورت تصادفی در تکثرات دنیایی تعیین شود.

در  که  این  می کند؛  مهم  و  پررنگ  بسیار  را  »انتظار«  مبحث  نگاه،  این  همچنین 
باشیم.  را داشته  الهی«  و سنن  انتظار تحقق »وعده ها  نیز  اضطرارآورترین موقعیت ها 
وقتی به سنن اعتماد داریم، الزمۀ محوریت سنن، انتظار است و صبر )استقامت(، با 
که ما و مخالفانمان انتظار بکشیم تا ببینیم بر اساس وعده  اعتماد به وعده ها. این 
الهی چه کسی پیروز خواهد بود؟ البته انتظار در اینجا همراه با عمل بر طبق شرایط وعده 
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کید است. است؛ که مفهوم »انتظار« و »ترّبص« به این معنا در قرآن بسیار مورد تا

3- سرعت و شتاب حرکت بیشتر
در این دستگاه، پیشرفت ها - در صورت استقامت - فراتر از حد انتظار خواهد بود. همان 
که با وعده دادن آن در هر مرحله، محاسبه گران مادی دست به انتقاد و  پیشرفت هایی 
تمسخر می زنند )و مثاًل در فرآیند گسترش حکومت اسالمی، همواره از شروع هر جنگی با 
کراه« دارند. سوره انفال، حج، محمد، فتح، و... همواره یک دسته  این اهداف بلند، »ا
در جامعه را اینان می داند.(. لذا در این سیر وقتی پیشرفت سریع اتفاق می افتد، مسئله 
اصلی در مورد مومنین »مغرور نشدن« است و نه مثاًل »ایجاد اعتماد به نفس«. مؤمن 
با افزایش ایمان، خوف از هر چیزی را از دل خود می راند. اما پس از هر پیروزی، نیازی 
نیست این پیروزی ها و خاطره های گذشته را به یادش بیاوریم تا افتخار کند. بلکه باید 

تالش شود نشان دهیم »این پیروزی از سمت خدا و به مدد او بود« و »مغرور نشوید«. 

که مثاًل خداوند در مقطع سوره نصر )پس از پیروزی(، مسئله اصلی را همین قرار  چنان 
می دهد:

ْفواجًا )2( 
َ
اَس َیْدُخُلوَن في  دیِن اهلِل أ ْیَت الّنَ

َ
ِإذا جاَء َنْصُر اهلِل َو اْلَفْتُح )1( َو َرأ

ابًا )نصر 3(  کاَن َتّوَ ُه  َك َو اْسَتْغِفْرُه ِإّنَ ْح ِبَحْمِد َرّبِ َفَسّبِ

یادآوری ها حس می شود.  این قبیل  نیاز به  از پیروزی،  البته در مقطع اضطرار و قبل 
چنان که خداوند بارها از داستان های نجات اقوام پیشین ذکر به میان می آورد و مواردی 
مانند جنگ بدر )ر.ک. سوره انفال( را به عنوان بینه ای برای اتمام حجت در زمان های 
بعدی قرار داده است و مثاًل در سوره آل عمران در سرزنش مؤمنان به خاطر جنگ احد به 

یاری در زمان بدر احتجاج می کند.
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نقش والیت فقیه

 در توسعه متدن اسالمی
عاقبت عمل نکردن 

طبق نظام محاسبه الهی

و  است  دیده  خود  چشم  به  را  الهی  بسیاِر  یاری های  که  جامعه ای  از 
ادعای ایمان نیز می کند و با خداوند میثاق قوم برگزیده را بسته است، 
که به این وعده ها و وظائف اعتماد نداشته باشد.  دیگر انتظار نمی رود 
به  تحریک  برای  پیشین  یاری های  همین  از  بارها  خداوند  که  چنان 
ایفای این عهد و اعتماد به »غیب هوشمند« یاد می کند )مثاًل:40بقره؛ 
که تفصیل آن  که تفصیل آن است؛ 122بقره الی 133  47بقره الی93 
حجت  اتمام  را  یاری هایی  چنین  و  و...(  6ابراهیم؛  26انفال؛  است؛ 

برای ادامه راه می بیند )مثاًل 42انفال و...(.

اعتماد  هوشمند«  »غیب  به  بوده اند،  خدا  راه  در  که  کسانی  گر  ا حال   
نکنند، این راه را نیمه رفته و خود را در اختیار آن نمی گذارند. سپس 
طلب  به  مجبور  لذا  و  بسته  دنیایی  محاسبات  و  »مشهودات«  به  دل 
می گردند و امتحاناتشان سخت تر و پیچیده تر می گردد. سپس ممکن 
کرده و باز هم اطاعت  است به همین گونه چنین سیری را تا  قهقرا طی 
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نکنند تا به مرحله سنت استبدال برسند و خداوند قوم دیگری را در این مسیر، جایگزین 
کند. آن قدر وعده ها برای این دسته از انسان ها )به خاطر عصیان های خودشان(  آنان 
که  عقب افتاده و پیچیده تر و طوالنی تر می شود، تا به »قساوت قلب« می رسند؛ چنان 
کتاب در همین فرایند با فسق و بیرون زدن از راه خدا، به طول اَمِد وعده ها دچار  اهل 

شده و به این قساوت رسیدند:

 َقْسَوة  ... )74 بقره(
ُ

َشّد
َ
ْو أ

َ
َکاْلِحجاَرِة أ  ُثّمَ َقَسْت ُقُلوُبُکْم ِمْن َبْعِد ذِلَك َفِهَي 

َمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َو 
َ ْ
وُتوا َاْلِکٰتاَب ِمْن َقْبُل َفٰطاَل َعَلْیِهُم َال

ُ
ِذیَن أ

َ
َو اٰل َیُکوُنوا َکاّل

الحدید، 16ۚ َکِثیٌر ِمْنُهْم ٰفاِسُقوَن ۚ 

عصیان قوم برگزیده

که هر بار اشتباه و عصیان، و لو در  کرد  امتحان در راه انقالب قطعی است و باید توجه 
ادامه سِر عاصی به سنگ بخورد و پشیمان شده و برگردد، سه پیامد منفی بزرگ دارد: 
ادامه مسیر تا پیروزی نهایی، تا بهشت مقصود »طوالنی تر، سخت تر، و پیچیده تر« 

خواهد شد.

کنون  پیچیدگی خود نوعی عذاب است، این که همه چیز در هم شود و نتوان فهمید که ا
ح خدای متعال ساده بود: صبر و استقامت داشته باشید، من  کرد. نقشه و طر چه باید 
کند، از او امتحان  کاًل وقتی کسی عصیان  کار به ثمر می رسد. خدا  هم کمکتان میکنم و 

پیچیده تری می گیرد:

تیِهْم 
ْ
ْبِت ِإْذ َتأ کاَنْت حاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ َیْعُدوَن ِفي الّسَ تي  

َ
َو ْسَئْلُهْم َعِن اْلَقْرَیِة اّل

َنْبُلوُهْم ِبما  َکذِلَك  تیِهْم 
ْ
عًا َو َیْوَم ال َیْسِبُتوَن ال َتأ حیتاُنُهْم َیْوَم َسْبِتِهْم ُشّرَ

کاُنوا َیْفُسُقوَن )اعراف 163( 

که  شرعی  کاله  با  حتی  بود؟  حرام  اینان  برای  آمدند  می  شنبه  که  هایی  ماهی  واقعًا 
گذاشتند؟ فهمش پیچیده است و امتحانی اینگونه به خاطر فسقشان بود.
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و گاهی نتیجة عصیان، طولنی تر شدن راه می شود. مثل عذاب تیه که خداوند بر بنی اسرائیل 
وارد کرد. آنان باید ارض مقدسه را فتح می کردند، و اگر این کار را می کردند بهشت زمینی 
برایشان محقق می شد. وعده الهی هم بر پیروزی حتمی آنان در این جنگ بود )23مائده( 
اما آنان نتوانستند به خدا اعتماد کنند و با تكیه به این اعتماد، با قومی ظاهراً قدرتمند و جبار 
)مثل امریكا( درگیر شوند )20-26مائده(. مجازاتشان نیز این بود که کار 40سال به عقب افتاد، 
40سال این شهر بر آنان حرام شد. 40سال بیابان گردی در لحظه ای که بهشت زمینی بسیار 

نزدیک بود:

َس َعَلی اْلَقْوِم 
ْ
ْرِض َفال َتأ

َ ْ
ْرَبعیَن َسَنًة َیتیُهوَن ِفي ال

َ
َمٌة َعَلْیِهْم أ ها ُمَحّرَ قاَل َفِإّنَ

اْلفاِسقیَن )26مائده(

کردن جان و مال در  مسیر سخت تر نیز می شود. مثاًل خداوند در دستور به انفاق و هزینه 
این مسیر، چنین می فرماید:

ِإْن   )36( ْمواَلُکْم 
َ
أ َیْسَئْلُکْم  ال  َو  ُجوَرُکْم 

ُ
أ ُیْؤِتُکْم  ُقوا  َتّتَ َو  ُتْؤِمُنوا  ِإْن  ...َو 

ْنُتْم هُؤالِء ُتْدَعْوَن 
َ
ْضغاَنُکْم )37( ها أ

َ
ْج أ َیْسَئْلُکُموها َفُیْحِفُکْم َتْبَخُلوا َو ُیْخِر

ما َیْبَخُل َعْن َنْفِسِه  ِلُتْنِفُقوا في  َسبیِل اهلِل َفِمْنُکْم َمْن َیْبَخُل َو َمْن َیْبَخْل َفِإّنَ
َیُکوُنوا  ال  ُثّمَ  َغْیَرُکْم  َقْومًا  َیْسَتْبِدْل  ْوا 

َ
َتَتَوّل ِإْن  َو  اْلُفَقراُء  ْنُتُم 

َ
أ َو  اْلَغِنّيُ  اهلُل  َو 

ْمثاَلُکْم )38محمد(
َ
أ

را بکنید  کار  این  گر  ا اجرتان می رسید. همچنین  به  بیاورید و تن در دهید،  ایمان  گر  ا
کردن در این مسیر( نخواهد خواست )و  ج  خداوند از )تمام( شما اموالتان را )برای خر
انفاق  به  کلی  آنکه دستور  نه  کنید  ج  راه خدا خر در  کنید الزم است همه  گر عصیان  ا
کار به سختی برسد و( از شما اموالتان را با اصرار بخواهد، بخل  گر )با عصیانتان  بیاید(. ا
ج خواهد شد )و توان آن مسیر سخت تر را ندارید(.  کینه های قلبی تان خار می ورزید و 
کلی به انفاق داده شده بعضی تان بخل می ورزید، )دیگر چه برسد به  که دستور  کنون  ا
گر  کنیم(. البته خدا نیازی به این انفاق  هایتان ندارد و ا که از همه چنین درخواستی  آن 

کاری تان را ادامه دهید، قوم دیگری به جایتان خواهد آورد که مثل شما نباشند. خطا
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که میثاق بسته، باید راه را مطابق  کوتاه نمی آید: ملتی  به هرحال خداوند از این یکی 
که خود  نقشه الهی برود و البته همه این ها برای امتحان مردمان است وگرنه خداوند 
قوی و شکست ناپذیر است و نیازی به این چیزها ندارد. 5هزار سال از زمان حضرت نوح 
که همه  که خداوند از این وظیفه آسان  گذاشته نشده اند  کنار  علیه السالم مدام اقوام 
کوتاه بیاید. لذا راه  کند،  امکانات را برای آن داده و رهرو این مسیر را خود خدا یاری می 
نجات، فقط بازگشت به همان نقشه و دستور اولیه است و هرچه به »عصیان از نقشه« 
ادامه دهیم، وضعیت بدتر خواهد شد. و البته غفران به معنای بخشیدن آثار گناه نیز به 

دست خداست، و خدا عاجز از آن نیست که سیئات را تبدیل به حسنات کند

ٰئاِتِهْم َحَسٰناٍت َو  ُل َاهلُل َسّیِ ْوٰلِئَك ُیَبّدِ
ُ
 َمْن ٰتاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَماًل ٰصاِلحًا َفأ

ٰ
ِإاّل

الفرقان ، 70ۚ ٰکاَن َاهلُل َغُفورًا َرِحیمًا ۚ 

ولی معلوم نیست هر جایی از این امکان استفاده کند. 

ظاهرًا وقتی سر قومی به سنگ بخورد و بخواهد برگردد، یک »امتحان توبه« نیز دارد تا 
که واقعًا پشیمان شده است. مثاًل وقتی بنی اسرائیل در امتحان غیبِت ولّی  نشان دهد 
گر 30 روِز او  خودش حضرت موسی علیه السالم از نظر تبعیت محض از والیت )حتی ا
گوساله پرستی روی آورد )51بقره( و دل به بتی بست  بشود 40 روز( شکست خورد و به 
که فقط زینت داشت و حقیقتًا دارای هیچ قدرتی نبود و هیچ مشکلی از این ملت حل 
نمی کرد، پس از این که از کردارشان پشیمان شدند و حضرت موسی  نیز بازگشت، خداوند 
که نشان دهند تابعند: امتحان عظیِم »کشتن همدیگر«  کرد  به امتحانی محکومشان 
عواقب  چه  نبود  معلوم  می خوردند،  شکست  هم  امتحان  این  در  گر  ا که  )54بقره(. 
»سخت تر، طوالنی تر و پیچیده تری« در کار باشد. ولی خداوند بعد از سربلندی از امتحان 
»کشتن همدیگر« و این که شروع به اجرایش کردند، برآنها رحمت کرد و بخشیدشان؛ به 
خ نداد و فقط امتحان قلب و میزان  کشتاری ر که برخی مفسرین می گویند اصاًل  صورتی 
کنند، امتحان تمام شد.  کشتن  دستورپذیری بود؛ به محض اینکه خواستند شروع به 

)به دلیل فاء در فتاَب علیکم در آیه 54(. مهم، باور به این اصل است که:
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 َقلیٌل 
َ
ِو اْخُرُجوا ِمْن ِدیاِرُکْم ما َفَعُلوُه ِإاّل

َ
ْنُفَسُکْم أ

َ
ِن اْقُتُلوا أ

َ
َکَتْبنا َعَلْیِهْم أ ا  ّنَ

َ
َو َلْو أ

 َتْثبیتًا )66نساء(
َ

َشّد
َ
ُهْم َفَعُلوا ما ُیوَعُظوَن ِبِه َلکاَن َخْیرًا َلُهْم َو أ ّنَ

َ
ِمْنُهْم َو َلْو أ

گر خدا بگوید همدیگر را بکشید یا جالی وطن بکنید، به نفع خودتان است و باید  حتی ا
این را باور داشته باشند.

گول  و  ترسیدند  و  نشدند  پیامبر  همراه  اعراب،  برخی  که  حدیبیه  صلح  داستان  در  یا 
گذاشته  دستگاه محاسباتی دنیوی شان را خوردند، برای توبه شان شرایط سخت تری 

شد:

ِبْعُکْم ُیِریُدوَن  َنّتَ ُخُذوٰها َذُروٰنا 
ْ
ِلَتأ ِاْنَطَلْقُتْم ِإلٰی َمٰغاِنَم  ِإَذا  ُفوَن 

َ
َاْلُمَخّل َسَیُقوُل 

َکٰذِلُکْم ٰقاَل َاهلُل ِمْن َقْبُل َفَسَیُقوُلوَن َبْل  ِبُعوٰنا  َکاٰلَم َاهلِل ُقْل َلْن َتّتَ ُلوا  ْن ُیَبّدِ
َ
أ

ِمَن  ِفیَن 
َ
ِلْلُمَخّل ُقْل  َقِلیاًل  ۚالفتح ، 15ۚ   

ٰ
ِإاّل َیْفَقُهوَن  اٰل  ٰکاُنوا  َبْل  َتْحُسُدوَنٰنا 

ْو ُیْسِلُموَن َفِإْن ُتِطیُعوا 
َ
ٍس َشِدیٍد ُتٰقاِتُلوَنُهْم أ

ْ
وِلي َبأ

ُ
ْعٰراِب َسُتْدَعْوَن ِإلٰی َقْوٍم أ

َ ْ
َال

ِلیمًا  ۚ
َ
ْبُکْم َعٰذابًا أ ْیُتْم ِمْن َقْبُل ُیَعّذِ

َ
َکٰما َتَوّل ْوا 

َ
ْجرًا َحَسنًا َو ِإْن َتَتَوّل

َ
ُیْؤِتُکُم َاهلُل أ
الفتح ، 16ۚ

با  که مکلف به جنگیدن  باعث می شود  اّول،  امتحان  پیامبر در  با  از همراهی  تخّلف 
قومی قوی و جنگجو شوند و از همراهی با مؤمنین در جنگی که دارای غنیمت زیاد بود، 

بازداشته شوند.

و این رونِد سخت تر و طوالنی تر و پیچیده تر شدن در فرض عصیاِن قوم برگزیده و ملت 
انقالبی ادامه دارد تا جایی که خداوند دیگر ناز این مردم را نکشد؛ از نقطه ای به بعد این 
قوم به مرض »قساوت قلب« دچار می شوند. روند داستان در سوره بقره به جایی می 

رسد که می فرماید:

 َقْسَوًة )بقره 74( 
ُ

َشّد
َ
ْو أ

َ
َکاْلِحجاَرِة أ ُثّمَ َقَسْت ُقُلوُبُکْم ِمْن َبْعِد ذِلَك َفِهَي 

گذاشته شدند. بلکه با این  کنار  دیگر قلبشان سنگ شد، و عماًل از قوم برگزیده بودن 
استقامت  برگزیده  قوم  مسیر  در  هرگز  و  کرد  نخواهند  باور  را  وعده ها  دیگر  قسّی  قلب 
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که خورد بلند نمی شود و سینه خیز  نخواهند داشت. قساوت قلب یعنی طرف زمین هم 
ادامه می دهد، هرچند به سختی. تحلیل خدا به گوشش نمی رود. قلبش را به روی این 

تحلیل بسته و باورش نمی کند، هرچند در عمق سختی و بدبختی فرو برود.

و طبیعتًا این قوِم سینه خیز، بدبخت خواهد شد، بدبخت تر از همه:

ا َعلی  ِصراٍط ُمْسَتقیٍم  ْن َیْمشي  َسِوّیً ّمَ
َ
ْهدى  أ

َ
ا َعلی  َوْجِهِه أ  َفَمْن َیْمشي  ُمِکّبً

َ
أ

)22ملک(

و به عذاب ذلت دچار می شود چنان که در مورد اهل کتاب چنین است:

اِس َو باُؤ ِبَغَضٍب ِمَن اهلِل َو ُضِرَبْت َعَلْیِهُم   ِبَحْبٍل ِمَن اهلِل َو َحْبٍل ِمَن الّنَ
َ
ِإاّل

ْنِبیاَء ِبَغْیِر َحّقٍ ذِلَك 
َ ْ
ُهْم کاُنوا َیْکُفُروَن ِبآیاِت اهلِل َو َیْقُتُلوَن ال ّنَ

َ
اْلَمْسَکَنُة ذِلَك ِبأ

کاُنوا َیْعَتُدوَن )112آل عمران( ِبما َعَصْوا َو 

ذي ُهَو 
َ
 َتْسَتْبِدُلوَن اّل

َ
َو ِإْذ ُقْلُتْم یا ُموسی  َلْن َنْصِبَر َعلی  َطعاٍم واِحٍد ...قاَل أ

ُة َو اْلَمْسَکَنُة َو باُؤ ِبَغَضٍب ِمَن 
َ
ّل ذي ُهَو َخْیٌر ... َو ُضِرَبْت َعَلْیِهُم الّذِ

َ
ْدنی  ِباّل

َ
أ

یَن ِبَغْیِر اْلَحّقِ ذِلَك ِبما  ِبّیِ ُهْم کاُنوا َیْکُفُروَن ِبآیاِت اهلِل َو َیْقُتُلوَن الّنَ ّنَ
َ
اهلِل ذِلَك ِبأ

َعَصْوا َو کاُنوا َیْعَتُدوَن )61بقره(

که راحتی دنیایِی بدتر )عدس و بصل و....( را بر راه راحتِی بهتر )عزت بی پایان  اینان 
به خاطر عصیانشان، چه  افتادند.  بیچارگی  و  به ذلت  دادند،  ترجیح  الهی(  نقشه  در 

سختی ها و ذلت ها که در طول تاریخ نکشیدند.



نقش والیت فقیه

 در توسعه متدن اسالمی
امت ما و تنگناها و گرفتاری ها

مطابق برخی آیات قرآن وقتی نظام اسالمی بر پا می شود و امت اسالمی 
ج شدن از مسیر حق می باشد، خدای متعال بر او  به دالیلی در حال خار
تنگ خواهد گرفت. تا جان امت با این بالها به سمت صیرورت واقعی و 

هدف متعالی خویش بازگشت کند.

گرفتار نوعی سختی در زندگی اقتصادی  گر امروز  می خواهیم بگوییم ا
هستیم، خوب است بعد از این که مقصرهای مختلف را بررسی کردیم، 
نگاهی هم به خود بیندازیم، چه مردم و چه بیش از همه، مسؤولین. ما 
ج از قدرت خداست. پس  که نمی توانیم معتقد باشیم این اتفاقات، خار
که سر در جیب مراقبت فرو برده به این  گر چنین است، شایسته است  ا
گرفتاری  گرفتار سختی و  که این چنین  کرده ایم  که ما چه  بیندیشیم 
گر به خوبی و درستی مسأله را بشناسیم، در ناموس آفرینش  هستیم. ا

راه هایی تعبیه شده است تا بعد از عسر به یسر برسیم. 
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یقینا ما به عنوان خواص امت اسالمی اشتباهاتی و کوتاهی هایی کرده ایم که امروز چنین 
موقفی را تجربه می کنیم.

َکِثیٍر )شوری 30( ْیِدیُکْم َو َیْعُفوا َعْن 
َ
َکَسَبْت أ صاَبُکْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبما 

َ
َو ما أ

و قطعا خدای متعال نیز چنین بالهایی را به عنوان امتحاناتی سر راه امت اسالمی قرار 
می دهد تا دل های امت بیدار شده، توبه کنند و به درگاه خدای متعال بازگردند.

ِذي 
َ
َاّل اِس ِلُیِذیَقُهْم َبْعَض  َالّنٰ ْیِدي 

َ
َکَسَبْت أ َاْلَبْحِر ِبٰما  َاْلَبّرِ َو  َاْلَفٰساُد ِفي  َظَهَر 

الروم ، 41ۚ ُهْم َیْرِجُعوَن ۚ 
َ
َعِمُلوا َلَعّل

و البته در این صورت چنین نیست که امت فقط بخشیده شوند. بلکه با توجه به صفات 
نیز در مسیر خود به پیش خواهند رفت و  گام  خدای متعال، عالوه بر بخشش، یک 

پیشرفت نیز حاصل خواهد شد.

ٰئاِتِهْم َحَسٰناٍت َو  ُل َاهلُل َسّیِ ْوٰلِئَك ُیَبّدِ
ُ
 َمْن ٰتاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَماًل ٰصاِلحًا َفأ

ٰ
ِإاّل

الفرقان ، 70ۚ ٰکاَن َاهلُل َغُفورًا َرِحیمًا ۚ 

آل عمران ، 89ۚ ْصَلُحوا َفِإّنَ َاهلَل َغُفوٌر َرِحیٌم ۚ 
َ
ِذیَن ٰتاُبوا ِمْن َبْعِد ٰذِلَك َو أ

َ
 َاّل

َ
ِإاّل

ْصَلَح َفِإّنَ َاهلَل َیُتوُب َعَلْیِه ِإّنَ َاهلَل َغُفوٌر َرِحیٌم  ۚ
َ
َفَمْن ٰتاَب ِمْن َبْعِد ُظْلِمِه َو أ

المائدة، 39ۚ

که خداوند بعد از صفت غفران، خود را متصف به صفت  و برخی بزرگان می فرمایند این 
وجودی  عنایت  بخشش،  بر  عالوه  که  است  این  نشانۀ  می کند،  نیز  خاصه  رحیمیت 

خاص نیز انجام می گیرد.  

ُعوَن   ُهْم َیَتَضّرَ
َ
اِء َلَعّل ّرٰ

َ
ٰساِء َو َالّض

ْ
َخْذٰناُهْم ِباْلَبأ

َ
َمٍم ِمْن َقْبِلَك َفأ

ُ
ْرَسْلٰنا ِإلٰی أ

َ
َو َلَقْد أ

ۚالنعام ، 42ۚ

عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرمایند: 
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که  کرد و هم" ضراء" را این بوده  » شاید مقصود از اینکه هم" باساء" را ذکر 
ج واقع شده، نظیر قحطی و سیل و زلزله،  که در خار کند بر شدایدى  داللت 

و همچنین خوف و فقر و بد حالی مردم.

ع" به معناى تذلل است و مراد از  و" ضراعة" به معناى ذلت و خوارى و" تضر
آن در اینجا ذلیل شدن در برابر خداى سبحان است به این منظور که شاید 

گرفتاریها را رفع نماید.

گوار و غیر  ... باساء در آیه مورد بحث به این حد از شدت نیست )به قدرى نا
کلی از یاد آدمی می برد( به  که توسل به اسباب ظاهرى را به  قابل تحمل 
ُعوَن" زیرا" لعل" براى امیدوارى است.« )ترجمه  ُهْم َیَتَضّرَ

َ
شهادت جمله" َلَعّل

المیزان، ج 7، ص: 127(

ُعوَن   ّرَ
َ

ُهْم َیّض
َ
اِء َلَعّل ّرٰ

َ
ٰساِء َو َالّض

ْ
ْهَلٰها ِباْلَبأ

َ
َخْذٰنا أ

َ
 أ

ٰ
ْرَسْلٰنا ِفي َقْرَیٍة ِمْن َنِبّيٍ ِإاّل

َ
َو ٰما أ

ۚالعراف ، 94ۚ

که به سوى امتی از آن امت ها می فرستاد به دنبال  آرى، خداى سبحان هر پیغمبرى را 
او آن امت را با ابتالى به نامالیمات و محنت ها آزمایش می کرد، تا به سویش راه یافته و 

ع کنند... به درگاهش تضر

عالمه طباطبایی در ذیل آیه باال هم می فرمایند:

و  را خاطر نشان ساخته  از هر شایبه اى  تعالی یك حقیقت خالی  »خداى 
ماِء"  َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْیِهْم َبَرکاٍت ِمَن الّسَ ْهَل اْلُقرى  آَمُنوا َو اّتَ

َ
ّنَ أ

َ
در جمله" َو َلْو أ

بدان اشاره نموده است، و آن حقیقت عبارت است از چیزى که معیار و مدار 
اساس نزول نعمت و نقمت بر آدمیان است...

این خود یکی از سنت هایی است که خداى تعالی در جمیع اجزاى عالم که 
یکی از آن ها انسان است جارى ساخته، نه این سنت تخلف بردار است و نه 

انسان از آن مستثنا است.

گردد، و در  از راه فطرت منحرف  از امت ها  گر امتی  و چون چنین است، ا
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نتیجه از راه سعادت انسانی که خداوند برایش مقرر کرده، باز بماند، اسباب 
طبیعی ای هم که محیط به آن است و مربوط به او است اختالل یافته، و آثار 
کجروى هایش  سوء این اختالل به خوِد آن امت بر می گردد؛ و خالصه دود 
و  انحراف  با  که  بود  خودش  این  اینکه  براى  می رود،  خودش  چشم  به 
که در  گذارد. و معلوم است  کجروى اش آثار سویی در اسباب طبیعی باقی 
بازگشت آن آثار چه اختاللها و چه محنت هایی متوجه اجتماعش می شود. 
فساد اخالق و قساوت قلب و از بین رفتن عواطف رقیقه، روابط عمومی را 
کم مصیبات تهدید به انقراضش می کند؛  از بین برده؛ و هجوم بلیات و ترا
آسمان از باراندن باران هاى فصلی و زمین از رویاندن زراعت و درختان دریغ 
نموده، و در عوض باران هاى غیر فصلی، سیل، طوفان و صاعقه به راه 
انداخته، و زمین با زلزله و خسف آنان را در خود فرو می برد. اینها همه آیاتی 
است الهی که چنین امتی را به توبه و بازگشت به سوى راه مستقیم فطرت 
از امتحان به یسر.«  وا می دارد، و در حقیقت امتحانی است به عسر بعد 

)ترجمه المیزان، ج 8، ص: 247(

که در این مسیر الهی  که نعمت دادِن ظاهری به ملت های مشرک و اقوامی  دقت شود 
حرکت نمی کنند، ربطی به محبوب  بودنشان نزد خدا ندارد:

 
ٰ
اّل

َ
وا َاهلَل َشْیئًا ُیِریُد َاهلُل أ ُهْم َلْن َیُضّرُ ِذیَن ُیٰساِرُعوَن ِفي َاْلُکْفِر ِإّنَ

َ
َو اٰل َیْحُزْنَك َاّل

ِخَرِة َو َلُهْم َعٰذاٌب َعِظیٌم  ۚآل عمران ، 176ۚ...  َو اٰل 
ْ

ا ِفي َال
ً

َیْجَعَل َلُهْم َحّظ
ٰما ُنْمِلي َلُهْم ِلَیْزٰداُدوا ِإْثمًا  ْنُفِسِهْم ِإّنَ

َ
ٰما ُنْمِلي َلُهْم َخْیٌر ِل ّنَ

َ
َکَفُروا أ ِذیَن 

َ
َیْحَسَبّنَ َاّل

آل عمران ، 178ۚ َو َلُهْم َعٰذاٌب ُمِهیٌن ۚ 

که  کرد، باید به امتحان و آزمایش مبتال شود، همانطور  که وقتی ادعا  و این مؤمن است 
خداوند بالفاصله در آیه بعدش می گوید:

ِب َو  ّیِ
ی َیِمیَز َاْلَخِبیَث ِمَن َالّطَ ْنُتْم َعَلْیِه َحّتٰ

َ
ٰکاَن َاهلُل ِلَیَذَر َاْلُمْؤِمِنیَن َعلٰی ٰما أ ٰما 

ٰکاَن َاهلُل ِلُیْطِلَعُکْم َعَلی َاْلَغْیِب َو ٰلِکّنَ َاهلَل َیْجَتِبي ِمْن ُرُسِلِه َمْن َیٰشاُء َفآِمُنوا  ٰما 
آل عمران ، 179ۚ ْجٌر َعِظیٌم ۚ 

َ
ُقوا َفَلُکْم أ ِباهلِل َو ُرُسِلِه َو ِإْن ُتْؤِمُنوا َو َتّتَ
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و حتی باالتر از آن:

ْحٰمِن ِلُبُیوِتِهْم ُسُقفًا  ًة ٰواِحَدًة َلَجَعْلٰنا ِلَمْن َیْکُفُر ِبالّرَ ّمَ
ُ
اُس أ ْن َیُکوَن َالّنٰ

َ
َو َلْو اٰل أ

الزخرف ، 33ۚ َج َعَلْیٰها َیْظَهُروَن ۚ  ٍة َو َمٰعاِر
َ

ِمْن ِفّض

کفار در این زندگی دنیا خیلی بیش از آنچه الن  که به  خداوند هیچ ابایی نداشته است 
دارند، نعمت بدهد!

که از ناحیۀ امت، می تواند  کوتاهی ها و اشتباهاتی  خوب است به عنوان نمونه، برخی 
گر چنین  ا که  کنیم. طبیعی است  را بررسی  گردد  گرفتاری  منجر به سختی و تنگنا و 
ع به درگاه خدای متعال  کنیم و دست تضر اشتباهاتی از ناحیۀ ما سر زده باشد باید توبه 
کرد  گناهان را فردی می فهمیم. ولی باید دقت  کرد که ما معموال  بزنیم. البته باید توجه 

که گاهی همین گناهان سطح اجتماعی می گیرند و البته آثار بدتری دارند. 

ظلم

از امام سجاد نقل شده است1 که ظلم کردن از گناهانی است که نعمت ها را تغییر می دهد. 
کردن به  کردن در سطح افراد معنا دارد. اما از آن بدتر ظلم  که این ظلم  طبیعی است 
نظام اسالمی است. در ماجرای فتنۀ 88 بخش قابل توجهی از نخبگان اجتماعی به 
نظام عزیز جمهوری اسالمی ایران ظلم کردند. و هویت جمعی ما تا حدودی به این ظلم 
کشور مسلط  خی از آنان به برخی امور اجرایی  گذر 4 سال بر راضی بود. حتی بعد از 

شدند. طبیعی است که چنین گناهی حتما عواقبی در پی دارد.

 1. ر. ك: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 16، ص 282- 283، آل البیت، قم، 1409ق.
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کفران نعمت

گاهی به درستی از یک نعمت  کفران نعمت به معنی پوشاندن و ندیدن نعمت است. 
استفاده نکردن نیز این صفت را به دنبال خواهد داشت. 

که در جمهوری اسالمی داریم را به درستی  که ما نعمت هایی  گاهی اتفاق افتاده است 
می گیریم.  نادیده  نیز  را  قوت  نقاط  تمام  می شود،  وارد  فشاری  وقتی  و  نمی بینیم 
همچنین نعمتی بزرگ به نام والیت را به درستی استفاده نمی کنیم. بارها ولی جامعه 
تولید داخلی، و  الگوی مصرف، چه در  اقتصادی و مثال  حرفی می زند، چه در مسائل 
کسی در هر  چه در مسائل فرهنگی و اجتماعی مثل اولویت های جامعه یا... ولی هر 
کار خود را در پیش می گیرد و هزاران توجیه می کند. در این بحث  که هست،  جایگاهی 
گر  کار خود می کند. ا کس به فراخور خویش  فرقی هم بین مسؤولین و مردم نیست. هر 
که ظاهرا هست - قطعا آثاری اجتماعی در پی  کفران چنین نعمتی باشد -  کار،  این 

خواهد داشت.

ِلیٌم  
َ
ْو ُیِصیَبُهْم َعٰذاٌب أ

َ
ْن ُتِصیَبُهْم ِفْتَنٌة أ

َ
ْمِرِه أ

َ
ِذیَن ُیٰخاِلُفوَن َعْن أ

َ
َفْلَیْحَذِر َاّل

ۚالنور، 63ۚ

گر چه در مورد رسول اهلل نازل شده است، اما با توجه به قرائن و از جمله آیات  این آیه ا
قبل که در مورد امر جامع صحبت می کند، مراد جدی آن رهبر جامعۀ اسالمی است.  

شکستن وحدت

وقتی وحدت جامعۀ اسالمی شکسته می شود و جامعه به سمت دو قطبی پیش می رود، 
عالوه بر تقریری که می توان در الیۀ جامعه شناسی از این ماجرا داشت، باید به آثاری که 
بر این اتفاق از منظر آثار تکوینی و وضعی وجود دارد نیز توجه کرد. تسلط فرومایگان و نیز 
کنون کسانی  گر ا سیطرۀ کسانی که اهل ظلم و ستم هستند، یکی از آثار این گناه است. ا
کم هستند که رو به دنیا و اشرافیت و اختالف طبقاتی دارند و بعضًا  بر فضای اقتصادی حا
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حقوق های نجومی به صورت یک حق مسلم قلمداد می شود، می تواند و باید از منظر 
گناهاِن این  گر چه آن انسان ها به خاطر  ما یعنی امت اسالمی نیز بازخوانی شود. یعنی ا
چنینی، به خصوص در نظام اسالمی، مؤاخذه خواهند شد، اما این به معنای این نیست 

که سهم ما در مسلط شدن اینان نادیده گرفته شود.

ِطیُعوا َاهلَل َو َرُسوَلُه َو اٰل َتٰناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َو َتْذَهَب ِریُحُکْم َو ِاْصِبُروا ِإّنَ َاهلَل َمَع 
َ
َو أ

النفال ، 46ۚ اِبِریَن ۚ  َالّصٰ

ُکْنُتْم  ُقوا َو ُاْذُکُروا ِنْعَمَت َاهلِل َعَلْیُکْم ِإْذ  َو ِاْعَتِصُموا ِبَحْبِل َاهلِل َجِمیعًا َو اٰل َتَفّرَ
ُکْنُتْم َعلٰی َشٰفا ُحْفَرٍة ِمَن  ْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخٰوانًا َو 

َ
َف َبْیَن ُقُلوِبُکْم َفأ

َ
ّل
َ
ْعٰداًء َفأ

َ
أ

ُکْم َتْهَتُدوَن  ۚآل عمران ، 
َ
ُن َاهلُل َلُکْم آٰیاِتِه َلَعّل َکٰذِلَك ُیَبّیِ ْنَقَذُکْم ِمْنٰها 

َ
اِر َفأ َالّنٰ
ۚ103

اعتماد به دشمن خدا

به  کوتاهی  برای مدت  ما  امت  روح جمعی  یا غلط،  دلیِل درست  به هر  و  به هر حال 
که با فریب شیطان پیش  کرد. طبیعی است  کرد و وعده هایش را باور  شیطان اعتماد 

رفتن و به او اعتماد کردن، گرفتاری نصیب می کند. 

النساء، 120ۚ  ُغُرورًا ۚ 
ٰ
ْیٰطاُن ِإاّل

َ
یِهْم َو ٰما َیِعُدُهُم َالّش َیِعُدُهْم َو ُیَمّنِ

شیطان به آن ها وعده ها )ی دروغین( می دهد و به آرزوها، سرگرم می سازد درحالی که جز 
فریب و نیرنگ، به آن ها وعده نمی دهد. 

اسراف و تبذیر

عبداهلل بن سنان از امام صادق علیه السالم روایت کرده است که ایشان فرمودند: »رسول 
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کند خداوند او را روزی می دهد و هرکس  ج زندگی میانه روی  خدا فرمود: هرکس در مخار
تبذیر و ولخرجی کند خدا محرومش می کند.«

اثر  یقینا  شود،  وارد  اجتماعی  زندگی  سبک  الیه های  در  اسراف  و  تبذیر  این  گر  ا حاال 
محرومیت هم اجتماعی خواهد بود. 

و اشتباهات دیگری همچون: به دنبال منافع خود و خانوادۀ خود بودن - تجمل گرایی 
 - نینداختن  راه  را  مردم  کار  اداری،  و  اجرایی  مسائل  در  دروغ-  به  عادت  رشوه-   -

سخت گیری به خانواده- نهی از منکر نکردن و ... 

روشن است که منظور این جمالت این نیست که روح غالب در میان امت ما این گناهان 
که به هر  گر چنین بود، عذاب الهی نازل می شد. بلکه منظور این است  که ا شده است؛ 
گناهان  گناهان را داشته ایم؛ و آثار تکوینی این  حال بخش یا بخش هایی از جامعه این 
کند، بلکه چون  نابود  را  که خدا ما  از این باب  باز هم نه  گرفته است. و  را  گریبان ما 

ع کنیم.  می خواهد بیدار شده و تا دیر نشده است، توبه و تضر
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چه باید کرد؟ در توسعه متدن اسالمی

او منت  که خدا به  بهترین حالت برای عبد و امت اسالمی این است 
بگذارد و او را متوجه اشتباهاتش بکند. در این صورت نباید نا امید شود 
گناهان است. بلکه باید به دامن پر مهر خدا  که این خود از بزرگترین 

ع و توبه.  بازگشت کند؛ یعنی تضر

توبه در ساحت جمعی همان تعریف ساحت فردی را دارد. با این تفاوت 
که باید به دنبال مصادیق آن در الیه های رفتار جمعی نیز باشیم. 

گر اولین مرحله از توبه، پشیمانی است، بنابراین باید امت  در نتیجه ا
اسالمی نیز چنین باشد. 

بزنیم.  ع  تضر به  دست  معنوی  مراسمات  در  باید  کند  ع  تضر باید  گر  ا
خدای  درگاه  به  امت  یک  که  عرفه  مثل  جمعی  دعاهای  که  لذاست 
متعال دست نیاز می زنند خیلی اهمیت می یابد. و در همین چارچوب 
که ماه مبارک رمضان از اهمیت خاصی برخوردار می شود. و مثال  است 
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اعتکاف اهمیت صد چندان پیدا می کند و....

گام بعدی که مهمترین مرحله است، پناه بردن به جباریت خدای متعال است. یعنی به 
نظام جبران الهی دست تمنا دراز کردن. 

ایجابِی  جنبۀ  داد،  انجام  می شود  مسأله  این  برای  اجتماعی  ساحت  در  که  اقداماتی 
کرده ایم. در نتیجه و برای مثال اقتصاد مقاومتی بسیار مهم و با  که  اشتباهاتی است 
اهمیت خواهد بود؛ برای مسؤالن و برای مردم؛ برای هر کس در ساحت خود و در حیطۀ 
کنترل حس  اثرگذاری خود. یعنی تکیه به توان داخلی و استفاده از تولید داخلی و نیز 

ج و تجمل گرایی و نیز اصالح الگوی مصرف. تبر

گام دیگری در پناه بردن  و در این صورت چون به فرمان ولی نیز گوش جان سپرده ایم، 
به ناموس جبران الهی خواهد بود. 

تذکر این نکته الزم است که هیچ کس نباید گمان کند که کار کوچک او در این شلوغی ها 
کار خیری و هر توبه ای، کمکی در توبۀ جمعی خواهد داشت.  چه اثری دارد. چه، هر 

که به عنوان اقدام عملی می تواند به حساب آید، مفهوم نصرت و  اتفاق مهم دیگری 
خدمت است. 

گشود؛ و فقط از دولت مردان توقع  گله  گرفتاری ها فقط زبان به نقد و  نباید در تنگناها و 
داشت. بلکه هرکس به هر اندازه که می تواند باید به وظیفۀ خود عمل کند. باید به ضعفا 
و کسانی که به هر دلیل در این تنگنا، سختی بیشتری می کشند، کمک کرد. وقتی چنین 
اتفاقی می افتد، چون مؤمنین در حد خود اهل رحم و شفقت می شوند، دریای رحمت 
خدای متعال نیز به جوش می آید و عبور از این مرحله و دست یازیدن به غفران الهی 

سهل و تسریع می گردد.

کاماًل آرایش خدمت بگیرد. خدمت  که هست، باید  کس در هر مشغولیتی  همچنین هر 
کار کوچکی  به هم نوع یعنی امت اسالمی؛ و از آن طریق، خدمت به نظام اسالمی. هیچ 
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که از کسی در این راستا برمی آید نباید فروگذار شود1. 

نصرت و خدمت به مؤمنین، نصرت و خدمت به ولی خدا محسوب می شود و این خود 
موجبات رحمت واسعۀ الهی را به دنبال خواهد داشت2.

آنان با یک تجربه و اتمام حجت افزونتر، اینبار باید توبه خود را در اضطرار بعدی نشان 
دهند )مثاًل:16فتح و...(.

 1. برخی از احادیثی که به این منظور در منابع هست ذکر می شود؛
»مــن ســعی فــی حاجــة أخیــِه المـــؤمن فكأنّمــا عبــد الل تســعة آلف ســنة صائمــًا نهــاره، قائمــًا لیله«؛)بحارالنــوار، ج 
۷1، ص 315، ح ۷2( هــر فــردی کــه در بــرآوردن نیــاز بــرادر مؤمنــش تــالش کنــد، گویــا نـُـه هــزار ســال خداونــد را 

عبــادت کــرده، در حالــی کــه روزهــا را روزه دار و شــب ها را شــب زنــده دار بــوده اســت.
ــف  ــة وتعاط ــل الحاج ــاة أله ــف والمؤاس ــی التعاط ــاون عل ــل والتع ــی التواص ــاد ف ــلمین الجته ــی المس ــق عل »یح
ــه  ــد در راه پیوســتگی و کمــک نســبت ب ــی، ج 2، ص 1۷5، ح 4( مســلمانان موظفن ــی بعــض«؛ ) الكاف ــم عل بعضه
نیازمنــدان، کوشــا و جــّدی باشــند؛ از عواطــف اخالقــی و کمــک هــای مالــی مضایقــه نكننــد؛ بــه هنــگام گرفتــاری و 

نیــاز، یــار و یــاور هــم باشــند.
ــَس َعــْن  َ ِفــی َعــْوِن الُْمْؤِمــِن َمــا َداَم الُْمْؤِمــُن ِفــی َعــْوِن أَِخیــِه الُْمْؤِمــِن َو َمــْن نَفَّ رســول خــدا)ص( فرمــود: »إِنَّ اللَّ
ُ َعْنــُه َســْبِعیَن ُکْربـَـًة ِمــْن ُکــَرِب اآْلِخــَرة؛ بــه راســتی خداونــد، مؤمــن  ــَس اللَّ نَْیــا نَفَّ أَِخیــِه الُْمْؤِمــِن ُکْربـَـًة ِمــْن ُکــَرِب الدُّ
ــرادر مؤمــن خــود را یــاری رســاند، یــاری می کنــد و کســی کــه یــک گرفتــاری از گرفتاریهــای  ــا زمانــی کــه ب را ت
بــرادر مؤمنــش را در دنیــا بــر طــرف کنــد، خداونــد هفتــاد گرفتــاری، از گرفتاریهــای آخــرت او را برطــرف می کنــد«. 

بحارالنــوار، همــان، ج ۷1، ص 312، ح .69
ــاٍر َقــاَل:  ــيِّ بَِأَســانِیِدِهْم َعــْن إِْســَحاَق بْــِن َعمَّ ْعَمــاِل َو ِرَجــاِل الَْكشِّ ــَواِب اأْلَ  2. ُرِوَي ِفــي ِکَتــاِب َقَضــاِء الُْحُقــوِق َو ثَ
ــَنِة َفَســلَّْمُت  ــَة ِفــي تِلْــَک السَّ ــیَعِة َفَخَرْجــُت إِلـَـی َمكَّ ابــًا َیــُردُّ َعنِّــي ُفَقــَراَء الشِّ ــا َکُثــَر َمالـِـي أَْجلَْســُت َعلَــی بَابـِـي بَوَّ لَمَّ
ِ ع َفــَردَّ َعلَــيَّ بَِوْجــٍه َقاِطــٍب ُمــْزَورٍّ  َفُقلْــُت لـَـُه ُجِعلْــُت ِفــَداَك َمــا الَّــِذي َغیَّــَر َحالـِـي ِعْنــَدَك َقــاَل  َعلَــی أَبـِـي َعْبــِد اللَّ
ــْهَرَة َعلـَـی  ِ َو لَِكــْن َخِشــیُت الشُّ ْعلـَـُم أَنَُّهــْم َعلـَـی ِدیــِن اللَّ ِ إِنِّــي أَلَ تََغیُّــُرَك  َعلـَـی الُْمْؤِمنِیــنَ  َفُقلـْـُت ُجِعلـْـُت ِفــَداَك َو اللَّ
ُ بَْیــَن إِبَْهاَمْیِهَمــا ِمائـَـَة َرْحَمــٍة تِْســَعًة  نَْفِســي َفَقــاَل َیــا إِْســَحاُق أَ َمــا َعلِْمــَت أَنَّ الُْمْؤِمَنْیــِن إَِذا الَْتَقَیــا َفَتَصاَفَحــا أَنـْـَزَل اللَّ
ِ تََعالـَـی ِقیــَل لَُهَمــا  ْحَمــُة َفــإَِذا لَبَِثــا َل ُیِریــَداِن بَِذلـِـَک إِلَّ َوْجــَه اللَّ ِهَما ُحّبــًا َفــإَِذا اْعَتَنَقــا َغَمَرْتُهَمــا الرَّ َشــدِّ َو تِْســِعیَن أِلَ

َغَفــَر لَُكَمــا بحــار األنــوار )ط - بیــروت(، ج 5، ص: 324
در ایــن روایــت بــا ایــن کــه اســحاق بــن عمــار بــرای فــرار از شــهرت و یــا شــناخته نشــدن شــیعیان بــرای خانــة 
خــود دربــان گذاشــته تــا شــیعیان را رد کنــد، امــام علیــه الســالم بــه او می گوینــد کــه چــون حــال تــو بــا شــیعیان 

تفــاوت کــرد، حــال مــن نیــز بــا تــو تفــاوت کــرده اســت. 
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پیام  یــــــار در توسعه متدن اسالمی

و در انتها سخن هیچ کدام از ما، جان نوازتر و حکیمانه تر از سخن آن پیر 
فرزانه نیست:

ایران  به  محدود  ما  انقالب  که  بدانند  باید  ما  »مسئوالن 
نیست. انقالب مردم ایران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان 
اسالم به پرچمدارى حضرت حجت- ارواحنافداه- است 
که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور 
و  اقتصادى  قرار دهد. مسائل  را در عصر حاضر  و فرجش 
که بر عهده  گر لحظه اى مسئولین را از وظیفه اى  مادى ا
را  سهمگین  خیانتی  و  بزرگ  خطرى  کند،  منصرف  دارند 
به دنبال دارد. باید دولت جمهورى اسالمی تمامی سعی و 
توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان 
ایجاد  که  انقالب  عظیم  اهداف  از  را  آنها  که  نیست  معنا 

حکومت جهانی اسالم است منصرف کند. 
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که حقًا چهره منّور تاریخ بزرگ اسالم در زمان معاصرند،  مردم عزیز ایران 
گردند تا مسئوالن  که سختیها و فشارها را براى خدا پذیرا  کنند  باید سعی 
که نشر اسالم در جهان است برسند و از  کشور به وظیفه اساسی شان  باالى 
که تنها برادرى و صمیمیت را در چهارچوب مصلحت اسالم  آنان بخواهند 

و مسلمین در نظر بگیرند.

کمبود  گرانی و  که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و  کسی است  چه 
بر طبقه مستضعف فشار می آورد، ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت 
کردن به فرهنگ دَول دنیاى امروز و پایه ریزى فرهنگی جدید بر مبناى 
اسالم در جهان و برخورد قاطع اسالمی با امریکا و شوروى، فشار و سختی 
انتخاب  را خود  راه  این  را به دنبال دارد و مردم ما  گرسنگی  و شهادت و 
کرده اند و بهاى آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار می کنند. 
میسر  شهادت  بی  غرب،  و  شرق  فرهنگ  شکستن  که  است  روشن  این 

نیست.

من بار دیگر از مسئولین باالى نظام جمهورى اسالمی می خواهم که از هیچ 
کس و از هیچ چیز جز خداى بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه 
کمونیزم  و جهاد علیه فساد و فحشاى سرمایه دارى غرب و پوچی و تجاوز 
نکشند که ما هنوز در قدمهاى اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقیم. 

و  می خوریم  شکست  جهانخواران  از  ظاهرًا  ما  که  است  این  از  بیش  مگر 
که ما را در دنیا به خشونت و تحجر  نابود می شویم؟ مگر بیش از این است 
که با نفوذ ایادى قاتل و منحرف  معرفی می کنند؟ مگر بیش از این است 
خود در محافل و منازل، عزت اسالم و مسلمین را پایکوب می کنند؟ مگر 
که فرزندان عزیز اسالم ناب محمدى در سراسر جهان بر  بیش از این است 
که زنان و فرزندان خردسال  چوبه هاى دار می روند؟ مگر بیش از این است 
حزب اهلل در جهان به اسارت گرفته می شوند؟ بگذار دنیاى پست مادیت با 
ما چنین کند ولی ما به وظیفه اسالمی خود عمل کنیم.. ..« )صحیفه امام، 

ج 21، ص: 328 پیام به مهاجرین، بعد از قبول قطعنامه(
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